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Tavoitteet 
1. Vahvistaa osallistujan kykyä jäsentää 

omaa elämänfilosofista ajatteluaan, 
erityisesti koskien oman toiminnan 
perusteita.  

2. Lisätä osallistujan kykyä kohdata 
luovasti ja tuloksellisesti oman 
elämän muutoksia, vaihtoehtoja ja 
valintoja. 

3. Vahvistaa osallistujan kykyä luoda 
omien arvojensa mukaista elämää.  



Meissä on enemmän (hyvää) 
kuin mitä päälle näkyy  

 
 



Ajatuksesi ovat tulkintoja, 
eivät peilikuva sille, miten 
asiat todellisuudessa ovat 



60.000 



Saapuminen Otaniemeen 



Mitä mieleen tulee, ei ole 
valittavissasi, vai onko? 



Sisäinen pöpöttäjä 



Sisäinen pöpöttäjäsi ei 
todennäköisesti ole 

kommentaattorina Antero 
Mertarannan luokkaa 



Hyvä idea voisi olla luoda, 
kehittää ja toteuttaa sisäisen 

pöpöttäjäsi puuhiin 
kohdistuvia interventioita 

Fokukseen: erilaiset kasvuun 
liittyvät tekniikat, käytännöt ja 

avaukset ajateltuina 
interventioina ajattelusysteemisi 

nähden 



Tee parempia havaintoja 



“I’m doing everything 
that I can, working with 
experts, really studying 
the statistics to figure 
out a way we can make 
it cool or normal to be 
kind and loving.” 
 
Lady Gaga Time-
magazine, 11.3.2012 



Tee parempia kysymyksiä 



Toteuta 



Toteutuksessa tarvitaan 
käsitteellisesti ainakin  

• Prosessi 

• Road Map 

• Action Points 

• Follow-up 

• Esimerkki: Pulp Fiction / Winston Wolf 
/ The Bonnie Situation 
(http://www.youtube.com/watch?v=U9ANL8L8RG0) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U9ANL8L8RG0�


Toteutuksessa tarvitaan 
käsitteellisesti ainakin  

• Prosessi 

• Road Map 

• Action Points 

• Follow-up 

• Esimerkki: Pulp Fiction / Winston Wolf / The 
Bonnie Situation (http://www.youtube.com/watch?v=U9ANL8L8RG0) 

• Päämäärät: Mitä kohti toimitaan 

• Arvot: Miten toimitaan ja ketä huomioidaan 

• Merkitys: Miksi toimitaan 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U9ANL8L8RG0�


Opetukset Alahärmästä 
1. Johtamisen periaatteet ovat samat kuin 

elämän yleiset periaatteet 

2. Lue kirjoja 

3. Kiteytä asioita. “Mikä on entistäkin 
tärkeämpää juuri nyt”. 

4. Pane toimeksi ja arvioi tuloksia jatkuvasti 
henkisen kasvun näkökulmasta 

5. Anna kaikkesi työssäsi, mutta perhe tulee 
ensin. 



Tekniikoita 
• Pienten askelten tekniikka 

• Aamupaperi 

• Päämäärätekniikka 

• Count your blessings -tekniikka 

• Tulkintatekniikka 

• NLP 

• Meditaatio 

• M.A. Nummisen 3. persoonan tekniikka 

• Kiitollisuuspäiväkirja 

• Keholliseen ajatteluun liittyvät tekniikat 



Merkityksellisen logiikka 

1. Sen kautta että koet asian 
merkitykselliseksi, teet enemmän. 

2. Teet keskimäärin enemmän niitä 
asioita mille on sinulle merkitystä, jos 
tiedostat millä on merkitystä. 

3. Merkityksellisen kokemiskykyään voi 
kehittää ja kannattaa kehittää. 

 



Nurmi tulee 



E. Saarinen vetoaa 
• Että opiskelisit täysillä jotain tarpeeksi 

vaikeaa 

• Että huolehtisit siitä, että 
innostussymbolisi ovat monipuolisia 

• Ettet menisi kaikkien ilmeisimpiin, 
vuosisatoja vanhoihin helppoihin 

• Että kehittäisit kykyäsi kytkeytyä 
erilaiseen 

• Että kunnioittaisit elämän ihmettä 
itsessäsi ja muissa 

 



Akateemikon kirje 



Sibelius: Finlandia 
Leonard Bernstein 


	Esa Saarinen�Filosofia ja systeemiajattelu��Luento 8: Grande Finale��
	Tavoitteet
	Meissä on enemmän (hyvää) kuin mitä päälle näkyy �
	Ajatuksesi ovat tulkintoja, eivät peilikuva sille, miten asiat todellisuudessa ovat
	60.000
	Saapuminen Otaniemeen
	Mitä mieleen tulee, ei ole valittavissasi, vai onko?
	Sisäinen pöpöttäjä
	Sisäinen pöpöttäjäsi ei todennäköisesti ole kommentaattorina Antero Mertarannan luokkaa
	Hyvä idea voisi olla luoda, kehittää ja toteuttaa sisäisen pöpöttäjäsi puuhiin kohdistuvia interventioita
	Tee parempia havaintoja
	Slide Number 12
	Tee parempia kysymyksiä
	Toteuta
	Toteutuksessa tarvitaan käsitteellisesti ainakin 
	Toteutuksessa tarvitaan käsitteellisesti ainakin 
	Opetukset Alahärmästä
	Tekniikoita
	Merkityksellisen logiikka
	Nurmi tulee
	E. Saarinen vetoaa
	Akateemikon kirje
	Sibelius: Finlandia�Leonard Bernstein

