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Pohdintaesseen kirjoitusohjeet
Kurssi suoritetaan esseellä, jossa tarkastellaan joitakin luennolla esiin 
tulleita teemoja, käsitteitä ja ajatussisältöjä soveltavasti ja pohdiskelevasti. 
Hyödynnä oheiskirjallisuutta, kurssin käsitteistöjä ja omia kokemuksiasi. 
Tarkoituksena on, että esseellä osoitat kykysi eritellä jäsentyneesti omia 
ajatuksiasi soveltaen esimerkiksi mental models, personal mastery, 
systeemiäly ym. käsitteitä. Voit kytkeä tarkastelemiasi asioita esimerkiksi 
oman pääaineesi teemoihin, johonkin itsesi kannalta merkitseviin teksteihin 
tai henkilökohtaisiin kokemuksiisi. Ajatuksena on, että reflektioesseelläsi
jatkat ja syvennät luentosarjalla käynnistynyttä ajattelun liikettä
tarkastelemalla valitsemiasi teemoja soveltavassa ja pohdiskelevassa 
hengessä.

Laajuus: 5 koneella kirjoitettua A4 liuskaa, saa kirjoittaa enemmänkin

Viimeinen palautuspäivä: Perjantaina 4.5.2007 klo 15 
(palautus paperilla, ohjeet sivustolla.

http://www.sal.tkk.fi/Opinnot/Mat-2.1197/K2007/esseeohje.htm
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Versio 1
Versio 2

Versio 1 - ”error of commision”
Versio 2 - ”error of omission”

Russell L. Ackoff: ”Why Few
Organizations Adopt Systems

Thinking”; Systems Research and 
Behavioral Science 2006.



3

Flow-kokemus

• Optimaalinen suorituskokemus, jossa 
toimijan tietoisuus itsestä häviää itse 
suorituksen hyväksi, hän tuntee hallitsevansa 
tilanteen, ajan tunne muuttuu, hän on 
keskittynyt tekemisessään ja kokemus on 
itsessään palkitsevaa

• ”Jokaisen flow-kokemuksen jälkeen ihminen 
on yhä ainutlaatuisempi yksilö.”

• Mihaly Csikszentmihalyi: Flow - elämän virta 
1990, suom. 2005.

Virtaavuutta on
• Olet vedossa

• Olet vauhdissa

• Olet elementissäsi

• Mikään ei töki, eivät edes ongelmat

• ”...ja ottaa toisen kultamitalinsa rajulla, 
hurmioituneella kirillä...”

• ”Parhaista otteluista ei muista 
jälkikäteen juuri mitään” (Heikki Kasko)
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Flow’n noste
”Havaitsimme tutkimuksissamme, että ... 
[flow-kokemuksella] oli aina eräs yhteinen 
piirre: se tarjosi löytämisen elämyksen, 
luovan tunteen johonkin uuteen 
todellisuuteen kohoamisesta. Se pakotti 
henkilöä korkeammille suorituksen tasoille ja 
johti sellaisiin tietoisuuden tiloihin, joista 
tämä ei ollut aikaisemmin uneksinutkaan. 
Lyhyesti sanottuna se muutti ihmisen itseä
tekemällä siitä entistä kompleksisemman. 
Tässä itsen kasvussa piilee flow-toimintojen
avain.” (Flow, s. 116)

Flow lisää itsen 
kompleksisuutta

”Flow-kokemuksen seurauksena itsen järjestys on 
aikaisempaa kompleksisempi. Voidaan sanoa, että
itse kasvaa tulemalla jatkuvasti 
kompleksisemmaksi. Kompleksisuus on seurausta 
kahdesta laajasta psykologisesta prosessista, jotka 
ovat differentiaatio ja integraatio. Differentiaatio 
tarkoittaa liikettä kohti ainutlaatuisuutta, kohti 
sitä mikä erottaa meidät muista. Integraatio 
tarkoittaa päinvastaista: liittymistä muihin 
ihmisiin, ajatuksiin ja kokonaisuus jotka ovat itsen 
ulkopuolella.” (Flow, s. 71)
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E Saarisen flow-teesit
1. Suomi ja ihmiskunta tarvitsevat elämää

kunnioittavia flow-ihmisiä ja flow-ilmiöitä
toisissa synnyttäviä ihmisiä

2. Oma flow-versiosi on olemassa mutta 
todennäköisesti vielä kätkössä

3. Flow’n synnyttäminen vaatii valtavasti 
pohjustavaa työtä

4. Ajattelun flow’n harjoittaminen edesauttaa 
flow’n syntymistä muilla elämänaloilla

5. Flow on yksilöilmiö mutta samalla ihmisten-
välisyys-ilmiö

6. Varo yksipuolista flow’ta

Systeemiälykästä on havaita, 
että kukoistus edellyttää

kukoistusluvan
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Systeemiälykästä on oivaltaa 
arvonantokyky ja 
arvonaistimiskyky 
virtaavuusvoima

”Vanhan riihen ansiot”
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Systeemiälykästä on oivaltaa, 
miten ratkaisevaa on 

tilannetaju
”Joku voi esimerkiksi pelätä tai olla rohkea tai himoita 
tai vihastua tai sääliä ja ylipäätänsä tuntea nautintoa 
tai kärsimystä liian paljon tai liian vähän, mikä ei ole 
hyvä. Mutta tuntea näin oikeina aikoina, oikeissa 
tilanteissa, oikeita henkilöitä kohtaan, oikeista syistä
ja oikealla tavalla on keskivälin mukaista ja parasta, ja 
tämä on tyypillistä hyveelle.” Aristoteles: 
Nikomakhoksen etiikka 1106b 20

Kaunokirjallisuuden merkitys 
erityisyyden ”tieteenä”
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”...nyt hän juoksee juuri 
Stadionin portista sisään...”

Arvonantokykyä
laajennettaessa hyödyksi ovat

• Myötätunto

• Lumoutumiskyky

• ”Systeemiajattelu alkaa, kun asiat 
nähdään toisen silmin” (C. West 
Churchman”)

• Mielikuvitus

• Historian tuntemus
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”We are stardust”

Systeemiälykästä on tiedostaa 
ihmisten välisyys systeeminä, 

jossa toisen vakavasti 
ottaminen on avainarvo 
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Systeemiälykästä on tuntea 
itsensä systeeminä
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Indeksit

1. Nauruindeksi

2. Suuteleva pari -indeksi

3. Asshole -indeksi

Systeemiälykästä on saada 
omat automaatiotoimintansa 
toimimaan sen tukena, mihin 

aidosti uskoo

Taustaa automaatioille: John A. Bargh and 
Tanya L. Chartrand: ”The Unbearable

Automaticity of Being”, American
Psychologist July 1999.
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Systeemiälykästä on saada 
oma 5-vuotias toimimaan sen 
tukena, mihin aidosti uskoo

Taustaa 5-vuotiaan mielelle: Howard Gardner
with Emma Laskin: Leading Minds - An 

Anatomy of Leadership. Basic Books 1995.

007
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Majesteetti, jonka salaisessa 
palvelussa olet


