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RATKES-YHDISTYS
KANSALAISYHTEISKUNNAN RAKENTAJANA

A

atteelliset yhdistykset ovat olleet vahvoja vaikuttajia kansalaisyhteiskunnan muodostumisessa kaikissa länsimaissa. Suomessa toimii noin 130 000 rekisteröityä yhdistystä, ja näissä on yli 15 miljoonaa jäsentä.
Monesti yhdistykset paikkaavat toiminnallaan kansalaisyhteiskunnan puutteita ja aukkokohtia. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon on kuulunut vahva julkinen sektori. Tästä
huolimatta kansalaistoiminta on vahvaa, ja yhdistyksiä on paljon niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa.
Ratkes-yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen asiakastyön ja terapian tuntemusta ja arvostusta sekä niistä kiinnostuneiden ihmisten välistä yhteistyötä.
Sillä on tehtävää vahvan kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa.
Sen tulisi olla voima, joka vie ratkaisukeskeistä ajattelua ja kulttuuria kaikille elämän aloille.
Yhdistyksessämme on runsaat 800 jäsentä hyvin monelta elämänalalta. Merkittävä osa jäsenistä on ratkaisukeskeisen osaamisen konkareita. Monet tekevät ammatikseen terapiatyötä.
Heillä on hyvä näköala myös hyvinvointivaltion varjopaikkoihin. Sama mahdollisuus nähdä kokonaisuuksia on työnohjauksessa, opetuksessa tai organisaatioiden kehittämisessä ja johtamisessa mukana olevilla jäsenillämme.
Yhdistys tarjoaa jäsenyyden kautta mahdollisuuden oman ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen. Välineitä ovat yhdistyksen järjestämät koulutustilaisuudet, tapaamiset, safarit ja lehti. Lehden kautta uusien ajatusten on mahdollista levitä jäsenten
hyödyksi. Vertaisoppiminen ja verkostoituminen ovat keskeistä
uusien aatteiden leviämisessä.

malla, että ”voimme maksaa suurten ikäluokkien eläkkeet tai
valtion kasvavan velan, mutta emme molempia”.
Useat jäsenemme ovat pienyrittäjiä. He onnistuvat yleensä hyvin toimimaan kentällä joustavasti ja luomaan hyvinvointia ja
terveyttä laadulla, osaamisella ja omaleimaisuudellaan. Pienuus
on vain vahvistava tekijä. Auttamisen eri muodoissa ei aina tarvita standardoituja tuotteita ja suurissa sarjoissa tehtyjä palveluita. Ei ainakaan, kun ollaan auttamassa ihmistä. Silloin on tärkeintä kohtaaminen ja välittäminen – ongelmien muuttaminen
ratkaisuiksi.
Kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen voi jokainen jäsenemme tuoda oman panoksensa. Kysymys on siitä, mikä visio meillä
on hyvästä yhteiskunnasta. Yhteiskuntamme nopea muutos tuo
mahdollisuuden luoda jotain uutta ja toimivaa. Yhteistä hyvinvointia voivat kaikki jäsenemme synnyttää oman työnsä kautta.
Ratkaisukeskeisyys on avain, joka antaa keinot luovia muutoksen merellä. Muutosten tuulten puhaltaessa vaahtopäät tietävät
hyvää vauhtia. Emme siis jää paikoillemme. Samalla tavalla kuin
Suomen tulee nyt katsoa eteenpäin, tulee myös yhdistyksemme
nähdä ne mahdollisuudet, joilla luomme uutta. Nyt ei tule haaveilla paluusta yksinkertaiseen muuttumattomaan yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin. Ollaan menossa eteenpäin.
Timo Keistinen, yhdistyksen puheenjohtaja

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta käydään laajaa keskustelua. Pelätään, että kansalaisyhteiskunta on jauhautumassa voimakkaiden globaalien hyvinvointipalvelua tarjoavien yritysten ja vahvojen kunnallisten ja valtiollisten toimijoiden
välissä. Monet epäilevät, että näiden kahden vaikuttajan välissä
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden on vaikea vaikuttaa. Haasteita kuvaa presidentti Niinistön toteamus terävästä nuoresta
kansanedustajaehdokkaasta, joka oli ilmaissut kantansa sanor3"5,&4 7

