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Annan luvan käyttää tätä esseetäni anonyymisti tutkimuksessa, jossa tutkitaan 
oppimista tällä kurssilla. 
 
 
  



Life is a journey. 

Matkalla 
 
Siitä on melkein tarkalleen 22-vuotta, kun starttasin elämän pituiselle matkalleni. Olen ajanut 
useista kiertoliittymistä. Tie on ollut monelta kohdin huonossa kunnossa. Olen ajanut niin 
pimeää metsätietä, kuin valaistua moottoritietäkin. Monta U-käännöstä on koettu, ja ainakin yhtä 
monta olisi pitänyt kokea. Olen ajanut yli nopeusrajoitusten. Olen myös oppinut vähentämään 
kaasua. Olen ajanut ympäri liikenneympyrää tietämättä mikä liittymistä on oikea. Matka on ollut 
pitkä. Vielä paljon pidempi matka on kuitenkin edessä. Paljon liittymiä on vielä tulossa. Paljon 
muuttujia on matkassa. Hienointa on, että jokainen metri tulevasta on tuntematon.  
 Istuessani ensimmäistä kertaa Esa Saarisen luennolle vuoden alussa, en tiennyt että olin 
ajanut liittymään. Ennakkoluuloni säkenöivät mieleni uumenissa. Myöhemmin selvisi, että 
kyseistä ääntä voi kutsua vaikka sisäiseksi pöpöttäjäksi1. Vaikka olin kuullut pelkkiä ylistyksiä Esa 
Saarisen spektaakkeleista, sisäinen pohjanmaalainen juro pöpöttäjäni tahtoi väittää että filosofia 
ja oman mielensä tutkiminen on turhamaista. On sitä ennenkin ilman filosofiaa pärjätty.  
 E. Saarisen ensimmäisistä lauseista lähtien ennakkoluulot alkoivat sulaa. Saarisen 
lämmin ääni ja lausunta ikään kuin sulatti sisäistä pöpöttäjääni. Huomasin lausuvani itsekseen 
jatkuvasti: "hyvä pointti". Pian huomasin siirtäväni hiiliatomeja lyijykynästäni ruutupaperiin. 
Kokemus olikin mahtava.  
 Nyt luentosarjan läpikäyneenä olen rikkaampi. Olin ajanut siis liittymään, josta avautui 
uusia ulottuvuuksia elämääni. Se oli epäilemättä kurssin myös tarkoitus.  

Muutos ja kasvu 
 
Olen koko elämäni ollut insinöörimäisestä analyyttinen ja laskelmoiva. En ikinä ole perustanut 
oman mieleni tutkimisesta. Olen aina ollut varma, että vain ja ainoastaan kovalla työllä voi 
kehittyä. Jos haluaa viisastua, täytyy lukea. On vain työ ja sen tulos. En ole ajatellut sen enempää 
missä elämän osa-alueilla voi kehittyä ja mitkä ovat kehittymisen välineet. Eihän ainoastaan 
ajattelemalla voi kehittyä? Eihän? 
  

Anna sen virrata 
 

"Jos voima ei virtaa, etsi tulppa ja poista se." 
Norman Vincent Peale 

 
 Kurssin myötä ymmärsin, että jokin voima minusta on saamatta irti. Se voima on 
ajattelun voima. Se voima on meissä jokaisessa tulpan takana. Tulpan löytymiseksi tarvitaan vain 
oikeita ohjeita, joita E. Saarinen pyrkikin kurssilaisille tarjoamaan. Kun tulppa on löydetty täytyy 
se vain poistaa, minkä jälkeen voima voi virrata vapaasti. Voima virtaa täsmälleen niin rajusti, 
kuin sille vain annetaan mahdollisuus. Vapaa virtaaminen mahdollistaa oman ajattelun 
kehittämisen kohti parempaa, omien arvojen mukaista, elämää 
 Minä löysin tulpan. Minä myös poistin sen. Löysin myös tulpalle nimen: arvot. Hetkinen. 
Mitkä ovat arvoni?  
 Tuo kysymys oli kuin joku olisi heittänyt kapulan koneistoni rattaiden väliin. Aivoni 
nykivät. Miksi en tiedä mitkä ovat arvoni? Minkälaista elämää ylipäätänsä haluan elää?  
 Toisen luennon jälkeen istuin bussin penkin turvalliseen syleilyyn. Suuntasin katseeni 
ikkunan lävitse tarkentamatta sitä. Päätin luetella viisi minulle tärkeää arvoa. Haluan olla 
rehellinen muille ja itselleni. Haluan tehdä kovasti töitä. Haluan pitää muita arvossaan. Haluan 
olla onnellinen ja rakastaa lähimmäisiäni. Haluan tehdä muut onnelliseksi. Siinä ne olivat. Siinä 
ne seisoivat edessäni jykevästi ja liikkumatta. Kyseinen hetki on varmasti tärkeä tulevaisuuteni 
kannalta, sillä se käynnisti elämäni muutosprosessin. Tulppa oli poistettu.   
  

                                                        
1 Luento 8 - Grande Finale, Sisäinen pöpöttäjä 



"Älä koskaan luovu siitä, että kohdattuaan sinut ihminen on onnellisempi kuin 
ennen sitä" 

Äiti Teresa 

 
 Edellä mainittu yhdistettynä luennoilla esiin tulleisiin kahteen ajattelun systeemiin2 ovat 
antaneet minulle paljon. Voidaan puhua jopa luennoilla vilahtaneesta läpimurrosta3. Olen 
tietoisesti pienten askelten tekniikalla pyrkinyt liu'uttamaan systeemiäni kaksi kohti systeemiäni 
yksi vastoin Vincent Vegan ajattelumaailmaa4. Esimerkiksi olen tarjonnut liudan mahtavia 
hymyjä bussikuskeille ja kassatyöntekijöille. Pikkuhiljaa hymyistä on tullut automaatioita, ja 
huomaan myös omien kasvolihasteni vetävän suupieliäni ylöspäin. Myös elämän matkani 
apukuljettaja on saanut kokea pyrkimykseni saada itseni ja muut hymyilemään. Tähän liittyy 
läheisesti myös Saarisen muumifilosofian5 neljäs kohta: "omaa käsilaukkuakin tärkeämpi on, että 
toisilla on kaikki hyvin" Haluan tehdä muut onnelliseksi. Välitän muista. 

Mandela ja ehkä arjen sankareina 
 

"Wagner's music is better than it sounds" 
Edgar Wilson Nye 

 
 Minulla on myös paha tapa olla katsomatta ihmisiä pintaa syvemmälle. Onneksi 
tiedostan sen, koska nimenomaan tiedostaminen on liikkeellepanevana voimana kaikelle 
muutokselle. Kevään aikana olen lähestynyt tietoisesti ihmisiä, joihin systeemini kaksi ei kajoaisi 
sisäisen pöpöttäjän kiljuessa inhotuksesta. Yllättävää ei ole se, että olen tavannut jo muutamia 
mahtavia persoonia tätä kautta. Ihminen on todellakin muutakin kuin ulkokuori.  Sen tietää 
jokainen, mutta minulle se on ollut vain pääasiassa sanojen helinää. 
 Kurssin toinen luento oli systeemeineen ja universaaleine luonteen hyveineen 
ehdottomasti inspiroivin. Sieltä etenkin Mandelan kahden minuutin oppitunti6 iski aivokuoreen 
jättäen jäljen. Kahden minuutin aikana jokaisesta lauseesta pystyi imemään jotain 
elämänfilosofista. Jotain tapaa toimia. Jotain sovellettavaa. Esimerkiksi Mandelan tapa suhtautua 
toiseen ihmiseen individualistisena yksilönä on ainutlaatuista. Hänen intonsa, kiinnostuksensa, 
aitoutensa, ja arvonantonsa on jotain tavoittelemisen arvoista. Oli yllättävää kuinka pätkästä 
elokuvaa voi löytää elämänfilosofisesti mahtavia asioita, jos vain osaa etsiä.  
 Mandelan kahden minuutin oppitunnista imemäni asiat on saatava vain ujutettua arjen 
tilanteisiin. Jos saan ensin systeemin kaksi ajattelemaan kuten Mandela, on mahdollista, että 
tulevaisuudessa ainakin osa asioista on siirtynyt uiskentelemaan systeemin yksi puolelle. Tämä 
olisi minusta upeaa.  
 Monesti arjen tilanteissa mieli ei jaksa olla aidosti innostunut jokaisen uuden ihmisen 
tapaamisesta. Harvoin tulee myös annettua yksilölle sellaista arvoa, kuin hän ehkä ansaitsisi. 
Yksilön arvostaminen ja kiinnostuksen herääminen vaatii ennakkoluulojen poistamista. Tässä 
minulla on rutkasti parannettavaa, jotta voisin olla lähellekään kuten Mandela. 
 Luennon myötä opin myös tiedostamaan kaksi ajattelun systeemiä, mikä auttaa minua 
kehittämään ajattelua ja toimintaani eri tilanteissa. Tiivistettynä ymmärsin, että pienten askelten7 
myötä pystyn kurkottamaan johonkin isompaan. Se voi alkaa esimerkiksi teitittelystä ja päättyä 
ylivertaiseen etikettikäytökseen. Se voi alkaa mikromuutoksista8  ja päättyä megamuutokseen. 
Ajattelun kehittymisen perustana on oman ajattelun tiedostaminen. 9 
  

"Elannon saat siitä, mitä ansaitset, mutta elämän saat siitä, mitä annat" 
 
 Systeemieni yksi ja kaksi väliin on luikerrellut salakavalasti myös ensimmäisellä 
luennolla esiintynyt "ehkä"10. Siinä vaiheessa kun systeemini kaksi tykittää negatiivisia 
mielleyhtymiä käytävän seinää pitkin kävelevästä haahuilijasta, hyppää esiin arjen sankari 
"ehkä". Ehkä tuolla haahuilijalla onkin paljon annettavaa. Ehkä hänellä on tarjota näkökulmia, 
joihin itselläni ei ole mitään mahdollisuuksia kurkottaa. Tärkeää onkin ymmärtää, että aina voi 
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keskustelujen lomasta löytyä mahtavia asioita riippumatta siitä minkälaisesta tai  
minkänäköisestä suusta ajatukset virtaavat ulospäin. Parhaimmillaan toinen ihminen pystyy 
ohjaamaan toisia uoma-ajattelun11, tai minun mallissani liittymä-ajattelun, mukaisesti kohti 
valoisampia reittejä. Jokaisesta ihmisestä täytyisi pystyä ajattelemaan luennoillakin esille 
tulleella ylärekisterin ajattelulla12. Ehkä olisi jopa hyvä ajatella liioitellulla optimismilla eri 
ihmisiin? 
 Ehkä-ajatteluun liittyy myös kritisoiminen. Tarkemmin "ei"-sanan kritisoiminen. Olen 
oppinut välttämään ehdottomia "ei"- ja "ei koskaan"-kokemuksia. Sen sijaan annan 
mahdollisuuden "miksi ei?!"-ajattelulle. Samoin voin nähdä silmilläni ja kysyä "miksi", mutta 
miksen vaihtoehtoisesti näkisi mielessäni ja toteaisi "miksipä ei!". Tämä ajattelu on johtanut 
muutaman kerran minut erittäin spontaanisti mahtaviin tilanteisiin, jotka olisivat jääneet 
alarekisterisellä "ei"-ajattelulla toteutumatta. Kaiken kaikkiaan: parempi epäonnistua jonkun 
tekemisessä, kuin onnistua siinä, ettei tee mitään.  
 

 
"Itsensä voittaminen on voitoista ensimmäinen ja paras." 

Platon 

 

Varjoista valoon 
 
Olen kurssin myötä varmasti epätietoisesti, mutta myös tietoisesti kehittänyt ajatteluani ja ajanut 
elämän matkallani liittymään. Niin kuin jo sanottua, olen poistanut tulpan ja antanut siten 
ajatukselle luvan virrata aivojeni monimutkaisissa hermostorakenteissa. Vaikka ajatustyö ja sen 
kehittäminen ei ikinä päätykään, on kuitenkin selvää, että kehittymistä ei voi estää. Tai itse 
asiassa sitä ei voi estää, jos pystyy omaksumaan nk. "kasvun mindsetin" "jämähtäneen 
mindsetin"13 sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen omaksuu ajatteluntavan, jonka mukaan 
olisi tarkoituksena kasvaa siksi isoksi ihmiseksi, johon voi vaan kasvaa.14  
 Tämä kasvun ajattelutapa on tuttu jo antiikin ajan filosofien pergamenteista15. Olen 
kurssin aikana tutustunut tarkemmin etenkin yhteen maailmankaikkeuden mahtiaivoihin, 
Platoniin. Hänen melkein kliseisen kuuluisa luolavertaus16 on varsin etevä kuvaus 
valaistumisesta.  
 Yleisen tulkinnan mukaan varjojen katseleminen kahlittuna on kuin olisi aikaa ennen 
oman ajattelun valaistumista. Muotojen kantajat ovat ikään kuin ajatuksien manipuloijia. 
Nykyajan muotojen kantaja voisi olla vaikkapa aina ilkeä media. Kahleista pääseminen, portaiden 
kohoaminen, ja "oikean" maailman katsominen on mielen kohoamista kohti ajatuksilla 
tavoiteltavaa maailmaa. Kahleista vapautuminen on hyvinkin verrattavissa aiemmin 
esittelemääni tulpan poistamiseen.  
   

"Kuvitellaanpa, että joku näistä ihmisistä päästetään kahleista irti ja hänet pakotetaan äkkiä 
nousemaan, kääntämään päätään, lähtemään liikkeelle ja katsomaan tuleen päin. Kaikki tämä 

tuottaisi hänelle kipua ja hän häikäistyisi niin ettei pystyisi näkemään esineitä, joiden varjoja hän 
on ennen katsellut. Mitä hän nyt mahtaisi sanoa, jos hänelle kerrottaisiin, että se mitä hän ennen 

näki oli pelkkää harhaa ja että hän on nyt lähempänä olevaista, kääntynyt kohti todemmin olevaa, 
ja näkee siksi oikeammin?... Ja jos hänet pakotettaisiin katsomaan suoraan ulkona olevaan valoon, 
hänen silmiään alkaisi särkeä ja hän yrittäisi väistää kääntymällä sitä päin, mitä hän voi katsella. " 

Platon, Valtio 514a-517e 
 

 Omaksumalla kasvun mindsetin on mahdollista päästä irti kahleista. Valaistuminen 
kestää kuitenkin mahdollisesti koko elämän, eikä välttämättä missään vaiheessa pääse näkemään 
kaikkia esineitä ja olioita, joita uudella maailmalla on tarjota. On myös erittäin tärkeää että löytää 
halun valaistumiseen ja ajattelun kasvuun, eikä joudu pakotetuksi. Viimeisen luennon yhteydessä 
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tullut merkityksellisen logiikkakin17 sanoo, että "sen kautta, että koet asian merkitykselliseksi, teet 
enemmän".  
 Minulle itselle henkilökohtaisesti Platonin ajatukset auttoivat järjestelemään omia 
elämän päämääriä. Minun täytyy tiedostaa kahleiden aukeamisen mahdollisuus. Olen nyt jo 
löytänyt tulpan, ja olen nousemassa ylös portaita varjoista valoon. Silmäni vielä siristävät, enkä 
pysty erottamaan selkeitä hahmoja. Ainoastaan tavoitteeni elää arvojen mukaista elämää ja 
kehittää ajatteluani hahmottuvat selkeästi. Olen kehityksen vaiheessa. Ehkä olen vaiheessa koko 
loppuelämäni, mutta toivon pystyväni erottamaan jatkuvasti uusia elementtejä uudesta 
maailmasta.  
 

"There are no whole truths. All truths are half-truths." 
Alfred North Whitehead 

 
 
 On edelleen tärkeää tiedostaa oma ajattelu systeemeineen, antaa ajatusten virrata, antaa 
uusille asioille mahdollisuus, ja kritisoida. On erityisen tärkeää ymmärtää, että omat ajatukset 
eivät ole peilikuvia faktoille18. Yksi aikamme hienoimmista filosofeista Friedrich Nietzschekin 
tokaissut: "Ei ole olemassa faktoja, vain eri tulkintoja".19 
 Olen valinnut toisen punaisesta ja sinisestä pilleristä20. Valinta johtaa aina johonkin, ja 
toivon sen jonkun olevan loppuelämäni kannalta jotain ylärekisterimäisen mahtavaa. Olen valmis 
voittamaan itseni. Olen valmis muutokseen. Olen valmis uuteen maailmaan.  
 

Tulevaisuus 
 
"Ainut pätevä onnistuneen elämän mitta on se välimatka, joka jää ihmisen kykyjen 

ja saavutusten väliin." 
 

Koska haluan, että kaikki nämä kirjoittamani bitit jäävät testamentiksi tulevaisuutta varten, aion 
kirjoittaa tulevaisuudestani. Mitä oikeastaan haluan tulevaisuudeltani? Olen tähän asti kertonut 
ajattelutapojeni muutoksista, ja onkin suotavaa että ne poikivat jotain tulevaisuuteeni. Mitä 
muuta?  
 Haluan menestyvän uran, joka ruokkii valtavaa kunnianhimoani. Haluan myös 
onnellisen elämän. Haluan jonkun joka jakaa elämän kanssani, jonkun joka rakastaa. Haluan 
upeita lapsia. Haluan viisastua.  
 Olen pienestä asti oppinut tekemään kovasti töitä haluamani eteen. Oli se sitten mopo tai 
unelma-ammatti. Tämä kova työmoraali yhdistettynä perfektionistiseen luonteeseen synnyttää 
valtavan, joidenkin lähimmäisteni mielestä jopa sairaalloisen, kunnianhimon. Muun muassa tätä 
kunnianhimoa ja sen lieveilmiötä haluan pohtia seuraavissa kappaleissa. 

Motivaatio - menestys tulee ennen työtä vain sanakirjassa 
 

"Motivaatio on sitä, että unelmien ylle vedetään työhaalarit." 
Parker Robinson 

 

Mitä on motivaatio ja mistä sitä saa? Voisi väittää, että motivaatio erottaa huiput 
keskinkertaisista. Niin kuin edellisen sitaatin aikoinaan laukonut Parker Robinson, motivaatio 
todellakin on sitä että unelman eteen tehdään valtava määrä töitä. Työn määrä on juuri se asia, 
joka erottaa huiput keskinkertaisista. Huiput ovat unelmoijia, jotka luovuttavat unelmalleen 
sielunsa, sydämensä, intohimonsa, ja aikansa. Jos analysoidaan esimerkiksi 
huippukehonrakentajien aikaa ennen kisoja, tullaan lopputulokseen että he ovat antaneet 
oikeasti kaiken itsestään, jopa terveytensä. Voidaan puhua ultimaattisesta motivaatiosta, eli 
ultimaattisista tuloksista. 
 Motivaatio peilaa myös siihen, että kerta toisensa jälkeen noustaan ylös. Riippumatta 
iskun osumakulmasta tai voimasta täytyy olla aina valmis nousemaan pystyyn.  
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"The worlds aren’t all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place and I don't care how 
tough you are it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it... 

You've gotta hit as hard as life. It isn’t about how hard you hit, it's about how hard you can get hit 
and keep moving forward. How much can you take and keep moving forward? That's how winning 

is done. 
If you know what you're worth, go out and get what your worth. But you gotta be willing to take the 

hits. And not pointing fingers saying you aren’t where you wanna be because of him or her or 
anybody. Cowards do that and that aren’t you. You're better than that." 

Rocky Balboa 
 
 

Edellä oleva inspiroiva teksti on elokuvan "Rocky Balboa" kohtauksesta21, jossa Rocky motivoi 
poikaansa. Elämä todellakin lyö kovaa. Se lyö kovempaa kuin kukaan. Pointti on kuitenkin se, että 
täytyy lyödä takaisin niin kovaa kuin pystyy ja jatkaa eteenpäin. Täytyy vain puskea eteenpäin 
kohti unelmaa iskuista huolimatta ja saavuttaa kykyjensä mukaisia asioita. Niin kuin Saarinenkin 
viimeisen luennon vetoomuksissaan22 vaati: "opiskele täysillä jotain tarpeeksi vaikeaa". Täytyy 
haastaa itseään. Poistua mukavuusalueelta. Sillä elämässä taisteluita ei aina voita vahvempi ja 
nopeampi. Ennen pitkää ihminen, joka voittaa, on ihminen joka ajattelee pystyvänsä voittamaan.   
 

"Tärkeintä elämässä ei ole se, että näemme sen mitä on jossakin kaukana,  
vaan se, että teemme sen mikä on suoraan edessä." 

T. Carlyle 

 

U-käännös palapelissä 
 

"Ihmisten hyvä tai huono onni johtuu siitä, miten he osaavat soveltaa 
menettelytapansa aikansa mukaisiksi. Jos halutaan menestyä jatkuvasti, on 

osattava muuttua ajan mukana."23 
Niccoló Machiavelli 

 
Niin kuin jo aiemmin totesin yksi unelmistani on menestyvä ura. Matkalla kohti menestyvää uraa 
on niin paljon erilaisia muuttujia, niin kuin elämässä yleensäkin, että ei ole mitään taianomaista 
yhtälöä, joka kertoisi salaisuuden miksi jotkut ovat menestyneempiä kuin toiset. Neiti 
Fortunallakin on usein sanansa sanottavana. Motivaatio, ja sitä kautta valtava määrä työtä 
maustettuna ripauksella lahjakkuutta edistää kuitenkin epäilemättä urakehitystä.  
 Tästä syystä myös minä olen vaalinut varsinkin yliopistoaikanani kovan työn merkitystä. 
Olenkin motivaatiollani päässyt jopa omaa kunnianhimoani tyydyttäviin tuloksiin. Olen varma, 
että menestyn niin kauan kun sitä oikeasti haluan. Kysymys kuitenkin kuuluu: "mitä haluan?". 
 Kurssi on avannut silmiäni uuteen suuntaan myös urakehityksessäni, eli siinä mitä 
haluan. Viime päivinä mielessäni on pyörinyt jatkuvasti Saarisen vetoomus: "opiskele täysillä 
jotain tarpeeksi vaikeaa". Opiskelenko jotain tarpeeksi vaikeaa? Haastanko itseäni? Tällä hetkellä 
minusta tuntuu että en haasta. Surffailen vain mallilukujärjestyksen valtavirrassa, ilman 
kritisointia. Miksen kritisoisi24? Päässäni on muhinut kauan ajatus opintolinjan vaihtamisesta 
rakennustekniikasta tuotantotalouteen. Miksi ei? Miksen ottaisi punaista pilleriä turvallisen 
sinisen sijaan? Olen erittäin onnellinen, että Esa Saarinen tuli ja avasi silmäni. Aion vaihtaa linjaa. 
Vaihdan suuntaa. Teen U-käännöksen ja ajan uuteen liittymään. Vaalimani kasvun mindsetinkin 
mukaan riskit ovat keinoja kasvaa. Nyt on minun aikani ottaa riski ja kasvaa.  
 

"High risk, high reward." 
Juhani Tamminen 

 
 

Elämässä onkin hauskaa, että ei voi tietää mihin päätökset johtavat kokonaisuuden 
kannalta. Olisi tärkeää tiedostaa oma itsensä kokonaisuutena, palapelinä, jota vasta kootaan. Osa 
paloista on vielä laatikossa odottamassa paikalleen asettamista. Lisäksi tämän palapelin kaikki 

                                                        
21 Kohtaus elokuvasta "Rocky Balboa" 
22 Luento 8 - Grande Finale; Esa Saarisen vetoomukset 
23 Niccoló Machiavelli - Ruhtinas (Il principe, 1532) 
24 Luento 1 - Sininen ja punainen pilleri; Kritisointi 

http://www.youtube.com/watch?v=0z29W1IYNus&feature=related


salaisuudet eivät ole tiedettävissä, ja palapelin kokoamisen aikana voi tulla isojakin yllätyksiä. 
Ehkä jokin pala puuttuu tai paloja on liikaa? Päättyykö palapeli koskaan? Jääkö se aina kesken?  
 Oman palapelin kokoaminen on jokapäiväistä elämää. Kaikki teot ohjaavat palapeliä 
tiettyyn suuntaan. Kohti tiettyä tarkoitusta. Jotkut palat voivat olla myöhemmin katsottuna 
huomattavia verrattuna toisiin. Esimerkiksi koulutuslinjan vaihto voikin olla merkittävimpiä 
paloja kokonaisuudessani, niin kuin Steve Jobsille typografian kurssit olivat25. Jännittävää on 
kuitenkin, että en voi tietää mitkä palat muodostuvat merkittäviksi, ja mitkä eivät. Sen takia on 
otettava riskejä ja oltava rohkea kokoaja. Edelleen kasvun mindsetin mukaan: riskit ovat keinoja 
kasvaa! 
 

"Tulevaisuus tulee. Vain sinä voit päättää minne se menee" 
 

 On tärkeää ymmärtää että elämä on matka niin kuin aivan esseen alussa jo kuvailinkin. 
"Tie on harjoittelemista" on samuraiperiaatteidenkin26 kohta numero yksi. Kaikki elämän varrella 
tapahtuvat kommellukset kasvattavat, edellyttäen tietysti että vaistoin käymisistä osaa ottaa 
opikseen. Minuun vaikutti Helsingin Sanomien artikkeli Erkka Westerlundista play-off-taiston 
kuumimmassa tiimellyksessä. Hän kertoi artikkelissa, ettei voitto ole tärkeä. Hän on oppinut iän 
myötä syrjäyttämään työn lopputuloksen merkityksen. Sitä vastoin hän totesi: "vain matka on 
tärkeä". Maamme ykkös-jääkiekkogurua ei kiinnosta voitto. Hän nauttii matkasta kohti sitä. Näin 
täytyisi toimia elämässäkin. Unelmaa jahdatessa täytyisi pystyä nauttimaan joka hetkestä, jotka 
valmistavat sen saavuttamisessa. Westerlund myös totesi: "Kun matkan kulkee oikein, pääsee 
päämäärään". Matkan pituudella tai reitillä ei ole väliä, kunhan matka on kuljettu oikein. 

Työ  
 
Koska väistämättä päädyn jossain vaiheessa tienaamaan elantoni ja tukemaan veroin 
yhteiskuntaamme, tahdon pohtia hieman työelämässä mahdollisesti esiintyviä asioita. On 
varmasti mahtava lukea 22-vuotiaan minän ajatuksia vaikkapa 32-vuotiaan minän 
näkökulmasta! Toivottavasti pääsen tutustumaan erilaisiin työuriin ja noudattamaan 
samuraiperiaatteiden27 kohtaa neljä: "tunne kaikkien ammattien Tiet". 
 On hyvin todennäköistä, että diplomi-insinööri päätyy jossain vaiheessa työuraa 
johtotehtäviin. Tästä on suora seuraus se, että kyseinen dippa-inssi joutuu ihmisjohtajaksi. 
Hänellä on tiimi. Tiimillä on dynamiikka.  
  

Tiimin ruhtinas 
  
 Minuun on vaikuttanut suuresti renesanssin ajan filosofin Niccoló Machiavellin Ruhtinas, 
jonka hän raapusti maanpaossa maatilallaan. En toki allekirjoita kaikkia Machiavellin törkyyksiä 
johtamistavoista, mutta teoksesta on löydettävissä paljon hyvin tartuntapintoja. Esimerkiksi 
kaksi suurta Pekka Herlin ja Urho Kekkonen pitivät ruhtinasta arvossaan28, ja etenkin Herlin 
noudatti liiankin orjallisesti machiavellinismia, eli tapaa johtaa ainoastaan kohti päämäärää 
suosiosta huolimatta.29 
 Tiimin johtamiseen ja tiimidynamiikkaan liittyen Machiavelli runoili, että Ruhtinasta 
arvostellaan sen mukaan millaisia ihmisiä hänellä on ympärillään. Toiset ovat uskollisia, kun taas 
toiset imartelijoita. Joku voi olla tarkasti harkitseva, kun taas toinen nopea ja vahva toimimaan. 
Machiavelli suositteleekin noudattamaan kuuluisaa kultaista keskitietä apulaisten koonnissa. 
Lyhyesti: erilaisia ihmistyyppejä tarvitaan. 
 Päästessäni siis joskus johtamaan tai jopa kokoamaan tiimiä, täytyy minun ottaa 
huomioon jokaisen ihmistyypin arvokkuus. Jokaiselta ihmistyypiltä löytyy oma tapa toimia, ja 
jonkun tapa toimii aina paremmin kuin toisen tilanteesta riippuen. Tämä pätee myös elämään 
yleensä. Viimeisellä luennolla esille tulleisiin pohjanmaan ylpeyden Matti Alahuhdan 
periaatteisiinkin30 sisältyy lausahdus, jonka mukaan johtamisen periaatteet ovat samat kuin 
elämän yleiset periaatteet. 

                                                        
25 Steve Jobsin puhe Stanfordin yliopistolla 2005 , Rakenteiden siirtyminen ja Walter Isaacsson - Steve Jobs (2011) 
26 Luento 5 - Samuraiperiaatteet ja muumifilosofia; Samuraiperiaatteet kohta 1 
27 Luento 5 - Samuraiperiaatteet ja muumifilosofia; Samuraiperiaatteet kohta 4 
28 Helsingin Sanomien artikkeli "Kaksi ruhtinasta"  
29 John Simon - Koneen ruhtinas, Pekka Herlinin elämä (2009) 
30 Luento 8 - Grande Finale; Opetukset Alahärmästä 

http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kaksi+ruhtinasta/1135250936579


 Menestyvä tiimi sisältää siis eri ihmistyyppejä: ideoijia, edistäjiä, jalostajia, toteuttajia, ja 
järjestelijöitä. Menestyvä tiimin täytyy myös toimia siten, että se tekee oikeat asiat oikeaan 
aikaan, sen sijaan, että se tekisi samoja asioita samaan aikaan.  
 Johtaminen on pohjimmiltaan ihmisen käyttäytymiseen vaikuttamista ja minun 
tehtävänäni onkin tiimin johtajana tunnistaa tiimin jäsenten yksilölliset lähestymistavat, ja 
etenkin puristaa jokaisesta jäsenestä irti enemmän kuin version 1.0. Jokaisen pitää toimia 
enemmän kuin versiona 1.0. Minuun suuresti vaikuttanut neljännellä luennolla esiin tullut J.T 
Bergqvistin laskuoppi31 kertoo kaiken oleellisen. Kertomalla monta 1.0-versiota yhteen saadaan 
tulokseksi 1.0. Kertomalla esimerkiksi versioita 0.8 yhteen saadaan tulokseksi jotain paljon 
vähemmän kuin 1.0. Jos taas kerrotaan vaikkapa versioita 1.2 yhteen monesti saadaan tulokseksi 
paljon enemmän kuin 1.0. Yksinkertaista matematiikka kauneutta, mitä rakastan.  
 Johdettavan henkilöt on saatava tekemään töitä koko sydämellään ja sielullaan hikeä 
säästämättä. Tämä ei tule onnistumaan ulkoisilla kannustimilla, kuten rahalla ja 
kuntosalikorteilla32.  Keppi ja porkkana eivät luo sisäistä motivaatiota, jota innovatiivinen 
ihminen tarvitsee. Innovatiivisimmat yhtiöt ja ihmiset ajattelevat eri tavoin kuin muut. 
Kuvitellaan kolme kehää sisäkkäin: uloin ja suurin on "mikä"-kehä, keskimmäinen on "miten 
kehä, ja sisin ja ylivoimaisesti pienin kehä on "miksi"-kehä.33 Suurin osa lähtee uloimmalta 
kehältä sisimpään, vaikka toiminta pitäisi olla päin vastaista. Esimerkiksi superinnovatiivinen 
Apple lähtee ajattelussaan siitä miksi he tekevät jotakin, sen jälkeen miten se toimii, ja sitten 
vasta mikä se on. He ovat siinä pienessä joukossa, joka on ymmärtänyt lähteä "miksi"-kehältä. 
Tälläinen ajattelu vetoaakin ostajan tunteisiin. Innovatiivisen ihmisen täytyy löytää itselleen 
motivaation lähde: miksi hän tekee jotakin. Johtajan täytyy toimia työntekijän sisäisen palon 
sytyttäjänä.  

Presidentin opetukset 

 
 Presidentti Martti Ahtisaaren vierailuluento34 oli erittäin antoisa etenkin, kun sen antia 
peilasi työelämän tapahtumiin. Ahtisaari toi muutamaankin kertaan ilmi tiimin dynamiikkaan 
liittyen muiden mielipiteiden arvokkuuteen ja niiden kuuntelemisen taidon tärkeyden. 
Esimerkiksi kokoustilanteessa johtajan ei pidä olla tyranni, vaan hänen on kuunneltava jokaisen 
näkökanta tilanteeseen. Erityisen tärkeää on pystyä luomaan rento ilmapiiri, jossa tiimin jäsenet 
uskaltavat kyseenalaistaa jatkuvasti niin muiden jäsenten, kuin johtajankin mielipiteitä.  
Tiimidynamiikkaan liittyen Yhteispeli-luennolla käsitelty huippusuoritustiimin dynamiikka-
kaavio35 kertoo myös omaa kieltään siitä millainen henki tiimissä tulisi vallita. On selvästi 
järkevämpää edistää myönteistä, toiset huomioon ottavaa, ja etenkin kysyvää ilmapiiriä. Vanha 
kiinalainen sananlaskukin sanoo: "Joka esittää kysymyksen on minuutin ajan typerys. Joka ei sitä 
tee, säilyy narrina loputtomiin". 
 

"Be nice to people on your way up, because you'll meet them on your way down." 
Jimmy Durante 

 
 Myös ystävien ja verkostoitumisen tärkeys nousi hyvin esille Ahtisaaren elämästä. 
Selvää on, että elämä vie suuntaan ja toiseen. Kuitenkin ystävät ja verkostot auttavat usein 
elämää menemään oikeampaan suuntaan. Tähän liittyy myös palapeliajatteluni, ja rakenteiden 
siirtyminen: jotkin asiat, kuten ystävät, voivat myöhemmin osoittautua lopputuloksen kannalta 
huomattavasti suurempiin sfääreihin, kuin olisi voinut ikinä kuvitellakaan. Ystävien merkitystä ei 
sovi ikinä väheksyä. Ei elämässä yleensä, eikä siten myöskään työelämässä. Aionkin toimia 
Alahuhdan periaatteiden mukaisesti työelämässä samaan tapaan kuin kaikessa muussakin 
tekemisessä. En näe syytä, miksi erottaisin työelämän ja elämän yleensä kahdeksi eri 
kokonaisuudeksi. 
 

Helpot pois ja rakkaus voittaa kaiken 
  
 Vielä kerran: yksi unelmistani on menestyvä työura ja aionkin tehdä rutosti töitä sen 
saavuttamiseksi. Aion myös operoida arvonannolla ja pitää toisia ihmisiä arvossaan kaikessa 
tekemisessäni. Mitä muuta? Machiavelli neuvoi sotapäälliköitä välttämään selviä ansoja, ja niin 
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32 TED talks -  Dan Pink on suprising science of motivation 
33 TED talks -  Simon Sinek: How great leaders inspire action 
34 Luento 6 - Martti Ahtisaari 
35 Luento 4 - Yhteispeli; Huippusuoritustiimin dynamiikka 
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myös E. Saarinen vetoomuksissaan36 toivoi etten menisi ilmeisimpiin vuosisatoja vanhoihin 
helppoihin. Olisi siis varmastikin suotavaa analysoida tilanteita tarkasti, jotta ei pääsisi 
tapahtumaan tilannetta, jolloin lättykiekko puolesta kentästä uppoaa tahtomatta sisään.  
 Kun kaiken kokenut ja kovan työmoraalin omaava pohjanmaalainen yritysjohtaja Matti 
Alahuhta37 sanoo, että työssä täytyy antaa kaikkensa, mutta perhe on täkein, on se varmasti totta. 
Tätä aion myös vaalia. Työn ja perheen erillään pitäminen onkin asioita, jossa täytyy onnistua. Jos 
työ seuraa varjona kaikessa tekemisessä, on vaikea välttyä stressiltä, onnettomilta hetkiltä, ja 
rypyistä rakkaudessa. Vaikka rakastaisikin työtekoa ja omaa uraa, on perhe kuitenkin aina 
rakkaampi. Aina. 

Onni ja nauttiminen 
 

"Onnellisuus riippuu meistä itsestämme" 
Aristoteles 

 

Jos kuolen nuorena 
 
Vaikka elämässä on paljon tavoitteita, unelmia, hikeä, kyyneleitä, ja raakaa työtä, on tärkeintä 
nauttia jokaisesta päivästä. Tämän olen tajunnut vasta tämän kevään aikana. Mitä jos kuolenkin 
nuorena? Olenko nauttinut tarpeeksi? En tahdo miettiä, että joku asia olisi pitänyt tehdä toisin. 
Haluan päättää elämäni hymyssä suin. En halua täyttää elämääni pelkillä vuosilla, haluan täyttää 
vuodet elämällä.  
 Jokaisella elämällä on kaari. Jokaisen elämä on arvokas. Jokainen päättää kuitenkin itse 
kuinka kaunis kaaresta tulee. Väitän, että elämänkaareni on kaunis kun täytän sen 
onnellisuudella. Sateenkaarihan tarvitsee loistaakseen vesipisaroita, onnenpisaroita. Mistä sitten 
saan onnenpisaroita sateenkaarelleni?  
  

"Ajattele suuria, mutta nauti pienistä." 
  
 Uskon, että tekemällä asioita joita olen aiemmin esseessä luetellut tulen onnelliseksi. 
Toteuttamalla unelmiani. Tiedostamalla mahdollisuuden ajatusmaailmani kehittämiseen. 
Tiedostamalla, että minussa on jotain vielä tulemisen tilassa 38ja palapelini on vielä kesken. 
Antamalla ajatuksen virrata ja irtautumalla kahleista. Tekemällä muita onnelliseksi. Ottamalla 
riskejä. Haastamalla itseäni. Ennen kaikkia uskon kuitenkin, että rakkaus tekee minut kaikista 
onnellisimmaksi. Elämässä ei varmasti ole hienompaa tunnetta kuin rakastuminen ja 
rakastaminen. Albert Einsteinin sanoin: "Vain toisen vuoksi eletty elämä on elämisen arvoinen". 
Siksi aionkin laittaa jokaisen senttimetrin kropastani likoon parisuhdetta varten. En jätä yhtään 
vaihtoa puolitiehen. Hyökkään ja puolustan yhtä kovalla tarmolla.   

 
"Jokainen tsäänssi on mahdollisuus" 

Matti Nykänen 

 

Nauti ja muista: Impossible is nothing 
  
 Olen kehittänyt itselleni aamu-tekniikan, joilla teen aamuista nautinnollisia ja samalla 
motivoin itseäni. Lähden ajattelussani siitä, että aamu on paras aika vuorokaudesta. Aamuisin 
väsyttää ja ainoa kiinnostuksen aihe on torkkuajan pituus, mutta aamuisin voin tuntea kuitenkin 
rinnassani, että on koko päivä aikaa tapahtua mitä tahansa. En voi tietää millaisia ihmeitä päivä 
tuo tullessaan, mikä on elämän hienouksia. Muhammed Alin systeemiälynkin kohta yksi on: "Tutki 
yllätysratkaisun mahdollisuus". On selvää, että suurin osa päivistä ovat tavallisia. Mitään ei 
tapahdu. Pointti on kuitenkin siinä, että jotain voi tapahtua. Ihmeeseen on joka aamu olemassa 
mahdollisuus. Se riittää. 
 Tämä aamu-tekniikka auttaa minua jaksamaan. Vaikka fyysisesti keho ei varmasti ikinä 
totu aikaisiin aamuihin, on mahdollista valmentaa mieli hymyilemään aamuisin 
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37 Luento 8 - Grande Finale; Opetukset Alahärmästä 
38 Luento 2 - Kaksi sekuntia aikaa 



mahdollisuuksien riemusta. Kun muistan joka aamu, että minussa ja muissa paistaa elämän ihme, 
olen varma koen enemmän onnellisuutta, niitä onnenpisaroita. On varmasti järkevää ajatella 
kaikesta yltiöpositiviisesti, ylärekisterillä, jos haluaa nauttia onnenpisaroista. Miksi pitäisi 
mitätöidä ihmeet, suuruus, ylevyys kuten Vincent Vega39? Miksei kaikki voisi olla ihmeellistä ja 
ihanaa? Elämä on ihme on jo itsessään ihanaa. 

  
"On kaksi tapaa elää: joko niin, että mikään ei ole ihmeellistä, tai niin, että kaikki 

on ihmeellistä." 
Albert Einstein 

 
 Eikö olisikin paljon helpompaa, jos voisin nauttia ja kokea oloni autuaan onnelliseksi, 
kun saan vaikkapa vedet korvasta pois uimisen jälkeen. Kun vedän uudet sukat jalkaan. Kun 
löydän uuden päräyttävän biisin. Kun nauran niin kovaa että kyyneleet valuvat. Kun pääsen 
suihkuun kovan treenin jälkeen. Kun ajan partaa uudella terällä. Kun vedän keuhkoni täyteen 
uuden auton tuoksua. Kun kaikki nauravat jutulleni. Kun onnistun täydellisessä 
taskuparkkeerauksessa. Kun tajuan päivän olevan perjantai. Kun pääsen uusiin lakanoihin 
nukkumaan. Kun täydellisen high-fiven ääni läsähtää ilmoille. Kun katson rakkaan ihmisen 
nukkuvan. 
 Onnellisuus ei tarvitse megalomaanisia tekoja tai lottovoittoja. Täytyy vain muistaa 
ajatella suuria ja nauttia pienistä. 

 

Matka jatkuu 
 
Kun mietin aikaa ennen esseetä ja esseen jälkeen, tulen lopputulokseen, että olen juuri jäsentänyt 
ajatuksiani, mikä onkin systeemiajattelun40 mukaista. Hahmotan matkallani esiintyneet ja tulevan 
matkan varrella esiintyvät opasteet ja liittymät selkeämmin. Ennen kaikkea matkallani on 
päämääriä. Ajattelen päivässä keskimäärin 6000041 ajatusta, mutta nyt sinkoilevien ajatusten 
keskellä seisoo jykevästi unelmia, tavoitteita, ja arvoja, jotka pystyvät ohjaamaan sinkoilevien 
ajatusten suuntaan oikeammaksi.  
 Olen ajanut esseen kirjoittamisen aikana moneen liittymään, ja pystynyt tarttumaan 
moniin elämän kannalta olennaisiin tasoihin. Palapelini on saanut uusia palasia, joiden 
merkitystä ja takaisinkytkentöjä en vielä voi tietää. Olennaista onkin takaisinkytkentöjen 
mahdollisuuksien tiedostaminen. Täytyy noudattaa samuraiperiaatteiden42 kohtaa seitsemän, 
jonka käskee havaita näkymättömät. Systeemiälyn43 peruspilareita onkin kätkettyjen 
dynaamisuuksien tiedostaminen ja hyödyntäminen.  
 Elämän matkan kannalta on varmasti järkevää tiedostaa, että kokonaismatkastani 
puuttuu vielä isoja osia, jotka odottavat jossain horisontissa. Tärkeää on pitää mieli avoinna 
kaikelle uudelle. Ei pidä pelätä ottaa epäilyttävän näköisiä liftareita elämänmatkalle. Ei pidä 
pelätä jahdata päämääriä, jotka tuntuvat merkityksellisiltä. Ei pidä pelätä ajaa tuntemattomiin 
liittymiin. Ei pidä pelätä yllätyksiä. Navigaattori unelmineen on hyvä pitää taustalla päällä, mutta 
elämän matkalla täytyy pitää kiinni aina siitä, että kuskin paikalla olen minä itse. Ei kukaan muu. 
Minä päätän suunnasta.  
 

"I am the master of my fate: 
I am the captain of my soul."44 

William Ernest Henley 

 

 
Lopuksi haluan kiittää Esa Saarista sisäisen liekkini sytyttämisestä ja elämän suuntani 
muuttamisesta.  

Kiitos! 
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40 http://www.systeemialy.tkk.fi/ 
41 Luento 8 - Grande Finale 
42 Luento 5 - Samuraiperiaatteet ja muumifilosofia; Samuraiperiaatteet 
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sekuntia aikaa 
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