
Räjäytystyöpaja

Kenelle

Räjäytyspaja sopii 
kehittämis työtä tekeville 
järjestö työntekijöille ja muille 
kehittäjille.

Mitä tarvitset
•  Suunnitelma
•  Kahvittelutarvikkeet 
•  Materiaaleja luovaa 

ideointia varten. Esim: 
värillisiä papereita ja pah-
veja, erivärisiä kyniä, post 
it-lappuja, muovailuvahaa, 
legoja, erilaisia tarroja...

•  Rakennustarvikkeita, joiden 
avulla voisi rakennettuja 
asioita kirjaimellisesti tu-
hota. Esim: sakset, pihtejä, 
vasara, saha, moukari, 
sorkkarauta.

•  Räjäytysmaisteri (eli 
fasilitaattori), joka ohjaa 
työpajaa 

2–3 h

5–15 hlö

Lopputulos: ideoita 
siihen, minkälaisista 
elementeistä kokeileva 
organisaatio rakentuu

Fakta

Mitä pitää raivata pois kokeilu mielen 
tieltä, jotta se voisi järjestöissä 
vapaasti levittyä? Haimme 
inspiraatiota talon remontoinnista ja 
rakennus maailmasta. Tästä syntyi 
räjäytyspaja!

Räjäytystyöpaja auttaa paitsi 
 ideoimisessa, myös jaksamisessa. 
Aikuisetkin tarvitsevat paikan,  jossa 
saavat vapaasti heitellä lautasia 
seinille ja repiä huonoja ideoita 
palasiksi.  

Räjäytyspajan ideana on tuoda 
abstrakteja ajatuksia konkreettiseen 
muotoon, jotta niistä voisi 
keskustella helposti ja vapaasti. 
Työpajassa luodaan idea järjestöstä, 
jossa kokeilumieli leviää. Samalla 
löydetään asioita, jotka toimivat 
kokeilumielen esteinä tai hidasteina.



Räjäytystyöpaja

Näin sen teet

Ota jokainen pajan osallistuja vastaan ovella ja toivota 
terve tulleeksi. Ohjaa jokainen oman järjestötarjotti-
men luo, jolle on koottu erilaisia luovan työskentelyn 
materiaaleja.

Anna tehtävä: rakenna järjestö. Sen enempää 
ohjeistamatta. 

Anna ohje: Jokainen rakentaja valitsee omasta raken-
nelmastaan kolme asiaa, joista olisi valmis luopu-
maan – siksi, että kokeilumielelle raivautuisi tilaa. 
Jokainen irrottaa asiat rakennelmastaan ja kertoo 
ryhmälle, mitä irroitti ja miksi.

Järjestön rakentamisen jälkeen pyydä osallistujia 
esittelemään itsensä ja rakentamansa järjestö koko 
ryhmälle. Rakennuksista saa esittää kysymyksiä tai 
kommentteja. 

Seuraavassa vaiheessa kokeilumielen esteet 
tuhotaan. Esittele tuhoamisvälineet, joista jokainen 
osallistuja sai valita vapaasti mieleisensä. Tuhot-
kaa kolme asiaa fyysisesti, ja turvallisesti.

Tuhotkaa kolme asiaa fyysisesti, ja turvallisesti.

Tuhoamistyön jälkeen käydään yhteinen keskustelu 
post-it -lappujen avulla. Jotta kokeilumieli voisi 
levitä, miettikää seuraavia kysymyksiä: 1. Mitä 
tuhotaan? 2. Miten tuhotaan? 3. Minkälaisia esteitä 
tuhoamisen edessä on? Kirjaa huomiot post it-la-
puille tai pyydä joku ryhmästä kirjaamaan niitä.

Valitse seuraavaksi yhdessä ryhmän kanssa ryhmäläi-
sistä rakennusmestari. Lopuksi rakennetaan yhteinen 
järjestö, käyttäen järjestörakennelmiin jääneitä ele-
menttejä ryhmästä valitun rakennusmestarin avulla.

Käykää yhteinen keskustelu siitä, mistä kokeilu-
kulttuuria edistävä järjestö koostuu.

Kiitä ja vedä yhteen.
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Jälkityöt

Arviointi. Kysy 
 pajaan osallistu-
neilta mikä toimi ja 
mikä ei.
 
Tiedon pohjalta voi 
luoda prosessin, 
jonka avulla pystyy 
sparraamaan uteliai-
ta järjestö  kehittäjiä 
ja järjestöjä kokeilu-
mielen edistämi-
sessä. 

Omia huomioita


