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Sisäinen pöpöttäjä 



”We are now ready for take-off” 



M.A. Nummisen 3. persoonan 
tekniikka 



Vincent Vegan filosofia 
1. Kun asiat menevät pieleen, syytä jotakuta 

muuta 

2. Etsi perusteita pahoittaa mielesi 

3. Kiistä ylemmänasteisten sibeliaanisten Leif-
mutta-sitten-kuin luonnossa-yhtäkkiä -
mahdollisuuksien mahdollisuus (kiistä 
Talebin ”mustat joutsenet”) 

4. Anna heikkouksiesi hallita veikeinä 
persoonallisuuspiirteinä ja huristele 
nykypohjalta kohti tulevaa 



Pienten askelten tekniikka 



Käsitteet ja hahmotustavat 
oman ylösrakennuksen 

apuvälineinä 



Peter Sengen  
”viisi pääkohtaa” 
Peter Senge: The Fifth Discipline, 1990 

 
1. Henkilökohtainen mestaruus (personal 

(personal mastery) 

2. Oletusmallit (mental models) 

3. Jaettu näkemys (shared vision) 

4. Yhdessä oppiminen (team learning) 

5. Systeemiajattelu (systems thinking) 
Peter Senge: ”Systems Thinking for a Better World” 
https://www.youtube.com/watch?v=0QtQqZ6Q5-o 

https://www.youtube.com/watch?v=0QtQqZ6Q5-o
https://www.youtube.com/watch?v=0QtQqZ6Q5-o
https://www.youtube.com/watch?v=0QtQqZ6Q5-o
https://www.youtube.com/watch?v=0QtQqZ6Q5-o


Persoonallisuuden kolme tasoa 
Dan P. McAdams, The Psychological Self as Actor, Agent, and 

Author, Perspectives on Psychological Science 2013 

1. Ominaisuudet 

2. Päämäärät, motiivit, huolenaiheet, 
tavoitteet 

3. Tarinat 



Tehtäväpositiivinen, uloskatsova 
tavoitesuuntautunut, ulkoisiin 
ärsykkeisiin keskittynyt vs. 
”tehtävänegatiivinen”,  
kuljeskeleva, 
sisäänkatsova systeemi 
 
”Kun toisen aktiivisuus kasvaa,  
toisen heikkenee”  
 
Immordino-Yang et al 2012 
”Rest is Not Idleness” 
Perspectives on Psychological 
Science 

   



Tehtäviin suuntautunut 
 vs. Sisäänpäinkatsova järjestelmä 

M.H. Immordino-Yang et al 2012 Rest is Not Idleness, Perspectives on 
Psyc. Science 

”adequate developmental opportunities for 
appropriate lapses in outwardly directed 
attention, and potentially even for high-quality 
introspective states, may be important for well-
being and for optimal performance on focused 
tasks” 



Pelon parametri  



Sisäinen hehku 



Sisäinen hehku, taikapiiri 
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Oman suhteellisen heikkoutesi 
1.2 versio toisten 1.2:si 
moninkertaistavassa 

kokonaisuudessa 
voi hyvinkin saada ihmeitä 

aikaan 



Kun perusasiat ovat kunnossa, 
valtaosa olennaisesta on jo 

kunnossa 


