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 Mitä opin kurssilla? 
 

Vaikeinta koko reflektioesseen kirjoittamisessa oli vastata kysymykseen ”mitä opin kurssilla?” 

joten säästin sen kirjoittamisen viimeiseksi. Suurimpana järkytyksenä tuli se, miten syvällä omassa 

turvallisessa, varjoisassa uomassani olin (ja olen edelleen). Mitään yksittäistä oppimista on 

mahdoton lähteä erottelemaan, mutta suurin anti luentosarjalla oli se, miten koin tietynlaisen 

yksityisen A-salin ihmeen ja päätin alkaa määrätietoisesti kehittämään itseäni ja pohtimaan 

mentaalimallejani ajatusmaailmani takana ja elämänfilosofiaani ylipäätään. Toivon että tämä 

reflektioessee ei näytä luentopäiväkirjalta, vaan ennemminkin haluan, että luentojen teemat 

näkyvät taustalla minun henkilökohtaisessa pyrkimyksessäni kiivetä uomaelämästäni ulos, haastaa 

aiempi ajattelutapani ja heittää persoonaani rohkeammin muiden ihmeteltäväksi.  



Aluksi 

 

Kurssin ensimmäiset luennot tulivat minulle todella positiivisena yllätyksenä. Ennakko-odotukseni 

luentosarjaa kohtaan olivat täysin väärät, odotin suhteellisen leppoisaa kurssia jolla nyt varmaan 

on ihan mielenkiintoisia luentoja, mutta pohjimmiltaan ainoa mitä käteen jää on helpohkot kolme 

opintopistettä. Heti aluksi selvisi kuitenkin, että luentosarjalla on tarkoitus saada osallistujat 

todella pohtimaan asioita, itseään ja systeemejään uudelta kannalta. Luentoja eivät vaivanneet jo 

tutuksi tulleet pöhöttynyt knoppailu, turhien, epäkäytännöllisten ja epäolennaisten ajatusmallien 

väkisin väännetyt rakennelmat, filosofian itsekorostus tieteenalana tai täysi kyvyttömyys kytkeä 

luennon ideat elävään elämään. Olen aiemminkin osallistunut muutamalla hieman samantyyliselle 

luennolle ja luentosarjalle, mutta niille kaikille on ollut yhteistä se, ettei niillä esitettyjä (varmasti 

ihan päteviä) asioita ole saatu millään puettua muotoon, jossa ne oikeasti herättäisivät ajatuksia 

omaan toimintaani liittyen. Näin ollen itsensä kehittäminen ja oman ajatusmaailman haastaminen 

on jäänyt mahdottomaksi ja ainoa mitä luennoilta on jäänyt mieleen, on muutama yksittäinen 

hauska fakta, ajatusmalli tai esimerkki. 

Pidin siitä, miten ensimmäisillä luennoilla korostettiin uudestaan ja uudestaan, miten tarkoitus ei 

ole tarjota uutta tietoa filosofiasta tai systeemiajattelusta, vaan ottaa paremmin haltuun jo 

saavutetut elämänfilosofisesti relevantit kokemukset ja tiedot, sekä oppia oikeasti ajattelemaan 

hieman ”enemmän”. [1] Tämäkään ei kuitenkaan vielä vakuuttanut minua täysin, vaan vasta se, 

kun huomasin tosiasiassa miten pahasti uomani vanki olin, ja olen edelleen. Päätin silloin, että 

jossain vaiheessa kiipeän tuosta uomasta ylös, vaikka seinämät olisivat kuinka jyrkät ja liukkaat. 

Hiukan olen siinä jo onnistunut, ja prosessi jatkuu. 

 

 Mukavuusalue ja ennen kaikkea miksi ”EI”? 

 

Olen aina ajatellut olevani tietyllä tapaa ihminen, joka on melko impulsiivinen ja helposti 

yllytettävissä erilaisiin vähemmänkin fiksuihin tempauksiin. Koinkin melkoisen järkytyksen kun 

jossain vaiheessa luentojen aikana huomasin, kuinka kuitenkin loppujen lopuksi olin aivan liiaksi 

ajatellut olevani se ”isoin kala”, enkä ole huomannut kuinka jumalattoman pieneksi lampi 

ympärilläni oli samaan aikaan käynyt. Vaikka voinkin lähimpien ystävieni kanssa tehdä asioita jotka 

vaikuttavat impulsiivisilta, hauskoilta ja pyrkivät osoittamaan omaa urautumattomuuttani, en 

siltikään muista koska joku olisi viimeksi saanut minut houkuteltua aidosti mukavuusalueeni 

ulkopuolelle. 



Vielä vakavampaa oli se, että huomasin olevani juuri sellainen suoralta kädeltä ”ei” sanova 

ihminen, jota olen aina halunnut välttää, jollaiseksi en ole halunnut tulla. Voin kyllä hypätä torstai-

iltana ensimmäiseen junaan hyvän ystävän kutsuessa minut täysin puun takaa Tampereelle 

viettämään iltaa. Mutta mitä iloa siitä on, jos en edes uskalla laittaa persoonaani täysillä 

keskusteluun uuden, mielenkiintoisen ihmisen kanssa, vaan tarkoituksella pidän keskustelun 

helppona, kevyenä, ja sitä kautta aivan liian pinnallisena? Tai jos pelkään mennä uuden 

jalkapallojoukkueen karsintoihin epäonnistumisen ja torjunnan pelossa, vaikka tällä hetkellä 

jalkapallon pelaaminen on yksi niistä harvoista asioista, jotka tuovat minulle puhdasta, vilpitöntä 

mielihyvää? 

Kävin asepalveluksen tammikuusta 2011 tammikuuhun 2012 enkä sinä aikana voinut pelata 

säännöllisesti missään joukkueessa. Nyt keväällä minun piti etsiä uusi joukkue, ja se meinasi 

osoittautua täysin ylivoimaiseksi. Keksin kyllä huonoja puolia kaikesta ja rationalisoin syitä asian 

lykkäämiselle aina viikolla eteenpäin. En tiennyt tasoani vuoden tauon jälkeen, en tuntenut 

paikallisia joukkueita yhtään (muutin viime syksynä), en tuntenut ketään yhdestäkään 

potentiaalisesta joukkueesta, en ehdi tällä viikolla, syitä kyllä löytyi lukemattomia. Ja olen 

kuitenkin ihminen, joka on käytännössä kuusivuotiaasta eteenpäin viettänyt kaiken mahdollisen 

vapaa-ajan jalkapallokentällä tai sen laidalla! Mutta täysin tuntemattomista ihmisistä koostuvan 

uuden joukkueen etsiminen meinasi silti olla liikaa, koska pelkäsin suunnattomasti kritiikkiä, koin 

(ja koen edelleen) sen kohdistuvan aivan liiaksi persoonaani. Lähes koomisen tilanteesta tekee se, 

että kun sitten kentällä saan arvostelua suorituksesta tai ohjeet valmentajalta, miten sama tilanne 

kannattaisi pelata eri tavalla, en loukkaannu vähääkään. Otan opikseni ja pyrin pelaamaan 

seuraavan tilanteen paremmin, huolellisemmin, kovempaa tai mitä ikinä tilanne vaatiikaan. 

Luentosarjan suurin anti itselleni onkin ehkä ollut se, että olen huomannut omien piirieni 

pienuuden ja sen, että olen itse ainoa syypää siihen. En pidä enää tarpeellisena sitä, että olisin iso 

kala pienessä lammessa, vaan sitä, että liikkuisin sulavasti eri ympäristöissä. Lammen koko ja kyky 

liikkua siinä tuo enemmän mahdollisuuksia, kuin dominointi omassa surullisessa lätäkössään. 

Olenkin kevään aikana päättänyt alkaa johdonmukaisesti laajentaa lampeani laittamalla itseäni ja 

persoonaani huomattavasti enemmän likoon. Sen sijaan että minulla olisi valmiina kolmetoista 

syytä sille miksi ei jotain kannata tehdä, haluan nähdä potentiaalin jokaisen idean takana, ja pyrkiä 

realisoimaan sen potentiaalin. Olen lueskellut erilaisia artikkeleita aihepiirin ympäriltä, ja löysin 

loistavan sitaatin liittyen vuoden 2012 kampanjaani itseni kehittämiseksi. 

”Eniten elämässä kadumme typeryyksiä, joita emme tehneet kun niihin oli 

mahdollisuus”  – Helen Rowland [2] 



Itseään niskasta kiinni Rooseveltin opein 
 

Onneksi minulla on ollut suhteellisen kevyt kevätlukukausi, olen hyvin ehtinyt käydä omaa pientä 

ristiretkeäni lampeni laajentamiseksi. Sain keräiltyä ajatukseni kasaan jalkapallon suhteen, ja 

hetken naurettuani itselleni ja epävarmuudelleni menin parin suhteellisen lähellä olevan 

joukkueen harjoituksiin. Ensimmäisellä ei tärpännyt, mutta toinen joukkue osui ja upposi, ja 

tälläkin hetkellä tätä kirjoitellessa minulla on nestetankkaus käynnissä, muutaman tunnin päästä 

alkaa ensimmäinen sarjapeli ja olen taas pari tuntia onnellinen pinkoessani laitaani edes takaisin. 

Tämä onnistuminen ja ajatus siitä, ettei minun tarvinnut muuta kuin hieman laittaa itseäni likoon 

ja lopputuloksena minulla on uusi joukkue, nippu uusia tuttuja ja huikeata tekemistä 4-5 iltaa 

viikossa sai minut vain entistä määrätietoisemmaksi. Nyt kun jalkapallo ja vapaa-aika olivat 

hallussa, oli aika siirtyä miettimään millainen olisi parempi minä opiskelun, työelämän ja 

johtamisen suhteen. 

 Lueskellessani artikkeleita jotka liittyvät löyhästi omaan projektiini päämääränä parempi minä, 

törmäsin jopa jonkinlaiseen uuteen idoliin itselleni, Theodore Rooseveltiin. En toki tunne 

paremmin ajatusmaailmaa ja tekoja miehen takana, mutta ihminen jolta on sivukaupalla aivan 

huikeita sitaatteja, ei voi olla täysin väärässä. Toki näkemystä tukevat myös kiistattomat 

savutukset poliitikkona. Harvalta löytyy meriittilistalta Nobelin rauhanpalkinto, Panaman kanavan 

visiointi (ja toteutus!), trustien purkaminen ja työläisten etujen suojelu, luonnonsuojelun 

aloittaminen Yhdysvalloissa niinkin valtavassa mittakaavassa sen ajan mielipideilmapiirissä ja niin 

edelleen. Kaikki tämä mieheltä, joka nousi täysin puskista 42-vuotiaana istuvan presidentin 

murhan takia valtion johtoon. Roosevelt ei välttämättä ollut mikään Uomo universale, 

ominaisuuksiltaan ja kyvyiltään ylivertainen ihminen. Enemmänkin hän sai niin paljon aikaan 

elämänfilosofiansa takia. Elämänfilosofian, joka kiteytyy mielestäni hyvin lauseisiin kuten: 

”It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed. In this life we get 

nothing save by effort. Freedom from effort in the present merely means that there 

has been stored up effort in the past.” [3] 

Ja ennen kaikkea 

“Far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though 

checkered by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor 

suffer much, because they live in that grey twilight that knows neither victory nor 

defeat.” [3] 

Nämä lauseet saattavat vaikuttaa jopa suhteellisen kliseisiltä ja itsestään selviltä, mutta niiden 

soveltamisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Itse haluan ajatella ensimmäisen lauseen 



käytännönläheisemmäksi ohjeeksi, ohjeeksi ottaa itseään niskasta kiinni. Välttelemisen, 

lykkäämisen ja tekosyiden sijaan tulee astua esiin, ottaa vastuu itsestään ja teoistaan. Ja ennen 

kaikkea ohjeeksi siitä, että vain yrittämisen kautta on mahdollista saada onnistumisia, ja 

onnistumiset ja hyvän olon tunne niistä on yksi suurimmista elämän nautinnoista. 

Toisen kohdan koen enemmän elämänfilosofiseksi ja kokonaisvaltaiseksi suhtautumiseksi. Sen 

mukaan ”kyllä” tai ”ehkä” on aina parempi vaihtoehto kuin ”ei.” Ihmisen täytyy uskaltaa 

unelmoida ja toteuttaa suuria asioita, vaikeita asioita, yllättäviä asioita ja kestää mahdolliset 

tappiot ja takaiskut, sillä niistä huolimatta vain suuresti unelmoimalla ja yrittämällä voi saavuttaa 

jotain saavuttamisen arvoista. Mitä elämisen arvoista elämässä muuten on, jos ei uskalla 

unelmoida ja tavoitella tavoittelemisen arvoista? Jäljelle jää huomisen odottaminen ja tylsä, turta 

”grey twilight” josta Rooseveltkin puhuu. En ole kuullut ikinä mitään niin kuvottavaa kuin erään 

tuttuni syy sille, miksi ei mennyt ulos erään kiinnostavan oloisen nuoren naisen kanssa. Kuulemma 

”pieleen se menee kuitenkin ja lopulta käteen jää vain paha mieli.” Taustalla on yksinkertainen 

valinta, minkälaista elämänfilosofiaa lähtee elämässään toteuttamaan, ja mielestäni Roosevelt 

osui oikeaan ja tuttuni (tässä asiassa) niin rumasti väärään kuin vain voi. Omaksi päämääräkseni 

olen ottanut sen, että pyrin toteuttamaan rooseveltilaista elämänfilosofiaa parhaani mukaan tästä 

eteenpäin, ja uskon siinä jopa onnistuvani koettuani sen verran suuren valaistumisen asiassa, 

oman pienen A-Salin ihmeeni. 

 

 Mentaalimallit ja systeemiäly 

 

Elämänfilosofian muokkaamisen ohella toinen suuri teema pyrkimyksessäni uomastani kohti 

auringonvaloa on ollut mentaalimallien merkitys ja sitä kautta systeemiälyn kehittäminen. Olen 

pyrkinyt yhä enemmän pohtimaan sitä, miksi teen sellaisia ratkaisuja kuin teen ja millä perusteilla. 

Systeemini ja mentaalimallini ovat olleet monella lailla koetuksella viime aikoina, olen monella 

tapaa uudessa tilanteessa joten vanhat mentaalimallit saattavat kaivata, jos ei nyt täyttä 

uudistusta niin ainakin pientä ravistelua. Olen tottunut seurustelemaan koko pienen elämäni (16-

vuotiaasta asti), mutta nyt olenkin yhtäkkiä eronnut. Opiskelen täysin uusien ihmisten parissa, 

joudun ensimmäistä kertaa oikeasti tekemään opiskelujeni eteen jotain (lukiossa minulta vaadittu 

vaivannäkö oli pyöreä nolla), olen muuttanut uuteen paikkaan ja jalkapallojoukkuekin on 

vaihtunut. 

Olen pyrkinyt tosissani haastamaan 1. systeemiäni ja pohtimaan mentaalimallejani, jotka johtavat 

ehkä urautuneeseen, vääränlaiseen päätöksentekoon. Systeemini on kyllä toiminut melko usein, 

mutta haluaisin silti haastaa sitä ja ymmärtää sisäisiä mallejani päätöksieni takana, varsinkin nyt 



kun olen lähes joka elämän osa-alueella täysin uudessa tilanteessa. Mistä mallini tulevat, kenen 

sanelemana, ovatko ne rationaalisia, voisiko niitä kehittää jotenkin? Mielestäni systeemin 1 voi 

haastaa vain haastamalla taustaoletukset, jotka vaistonvaraisiin päätöksiin johtavat. Opiskeluani ja 

ihmissuhteitani voisi parantaa tietty avoimuus uudelle ja ennen kaikkea se, että antaisin vieraalle 

ja erilaiselle edes mahdollisuuden. En sano että kaikelle tulisi sanoa ”kyllä”, vaan enemmänkin että 

kaikelle tulisi sanoa se kuuluisa ”ehkä” ja tarjota mahdollisuus. 

Mentaalimallieni lisäksi olen tosissani halunnut lähteä kehittämään systeemiälyäni luennoilla 

käynnistyneiden ajatusten ketjujen myötä. Vaikkei minusta tulisikaan uutta Muhammad Alia, on 

esimerkki loistava, sillä siitä kumpuavat periaatteet on helppo laajentaa koskemaan niin montaa 

muutakin asiaa. Olenkin yrittänyt sisäistää mielestäni tärkeimpiä periaatteita ja ajatellut miten 

niitä voisi soveltaa käytännössä ennen kaikkea opiskeluun ja työelämään. Varsinkin 

tuotantotalouden opiskelijana, jolle opiskelu on runsaasti ongelmanratkaisu- ja case-painotteista 

ja työelämässä tulee olemaan paljon erilaisia projekteja, koordinointia, ryhmätyöskentelyä ja lisää 

ongelmanratkaisua, olisi loistavaa sisäistää ”Muhammad Alin systeemiälyn Zairessa” seitsemän 

pääkohtaa. [4] Arvokkaimpansa suojaaminen, avoimuus yllättäville, erilaisille ratkaisuille, 

korkeammat merkitykset ja laajojen kokonaisuuksien hallinta, siinä on taas paljon kohtia ja löytyi 

paljon kehityttävää itsestään yhdessä diassa tai parin minuutin videopätkässä. Jos pidemmän 

päälle saisi edes samansuuntaisen systeemiälyn kehitettyä omaan opiskeluun, työntekoon ja 

elämään ylipäätään, moni asia helpottuisi. Oikeanlaisella systeemiälykkäällä interventiolla voisi 

saada ihmeitä aikaan. 

Systeemiälyn systemaattinen kehittäminen on vain hieman vaikeampaa kuin aiemmin 

käsittelemäni tilanteisiin heittäytyminen, mukavuusalueelta ulos pakottautuminen ja sitä kautta 

kehittyminen, koska jälkimmäisessä on pohjimmiltaan kuitenkin kyse vain asennemuutoksessa. 

Systeemiälyn kehittäminen sen sijaan vaatii ajattelun kokonaisvaltaista muutosta ja kehitystä, se 

vaatii huomattavasti enemmän ajatustyötä, pohdiskelua ja luennoilla syntyneiden ajatusketjujen 

jatkamista. Tosin niin kuin Rooseveltiä jo lainasin, tässä elämässä ei saa mitään arvokasta kuin 

vaivannäön kautta. 

 Deadline hamassa tulevaisuudessa 

 

Olen saattanut poimia mieleisiäni ja tärkeäksi kokemiani piirteitä koko luentosarjasta, mutta on 

vain luonnollista ja ehkä jopa hyödyllistä omaksua tärkeäksi ja itselleen läheiseksi kokemansa asiat 

koko laajasta asiakokonaisuudesta. Näin pystyy paremmin keskittymään pala palalta 

”Mestarilliseksi minäksi” [5] kehittymisen laajassa, koko elämän jatkuvassa prosessissa. Kukaan ei 

voi olettaa kävelevänsä luentosaliin tietynlaisena ihmisenä ja kävelevänsä pari tuntia myöhemmin 

ulos erilaisena, parempana 2.0 -versiona itsestään, vaikka luento olisi kuinka huikea ja luennoitsija 



kuinka innostava. Tärkeää on pitää koko ajan yllä tietynlainen kasvun mindset jämähtäneen 

mindsetin [6] sijaan, ja pohtia pieni pala kerrallaan suhtautumistaan muihin ihmisiin, tapahtumiin 

ja elämään. 

Saatoin aluksi hieman naureskella Saarisen ”soveltavan filosofian luovalle räjähdysvoimalle” [7] 

mutta se nauru hiljeni melko nopeati ja muuttui hyväksyväksi nyökkäilyksi, sillä kurssi on antanut 

minulle paljoon konkreettisia tavoitteita lyhyessä ajassa. Aktiivinen pyrkimys kasvuun Esa Saarisen 

sanoin ”mestarilliseksi minäksi”, oman pienen lammikkoni vähittäinen laajentaminen valtamereksi 

uskaltamalla heittää koko persoonani muiden arvioitavaksi Helen Rowlandin tyyliin ja Rooseveltin 

suhtautuminen yritykseen, uskaltamiseen, unelmointiin, vaivannäköön ja tekemiseen toimikoon 

parhaina esimerkkeinä. Ja onhan tuossa jo riittävästi tavoitteita ja enemmänkin. Onneksi niihin 

pääsemisen deadline ei koske tätä kurssia, vaan on paljon, paljon pidemmän aikavälin projekti, 

joka toivottavasti koko ajan etenee vaikka tuskin koskaan tuleekaan valmistumaan. 
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