Työelämän tarkoituksen kirkastamiseen

Mitä-elämästä miten-elämään!

Aaltonen, Lindroos: Työelämän tarkoitus – Oivalla 7 voimaa.
(Talentum)
Ajatuksia herättävä teos. Kosolti keinoja ja
tehokkaita työkaluja työelämän tarkoituksen pohdintaan. Kirjoittajien kannustava
viesti kuuluu, ettei kurja työ- tai elämäntilanne riitä syyksi passivoitua tai laiskistua. Vastuu siitä, mitä elämässä ja työsTYÖELÄMÄN
sä haluaa täytyy löytää itse. Työelämässä
vastoinkäymiset ja sydämen särkymiset
kuuluvat elämään. Elämä on jatkuvaa oppimista siitä, kuinka tärkeää on kohdella
toisia kuten toivoo itseään kohdeltavan.
Negatiivisia ihmisiä on kaikkialla, mutta
kielteisyyden verhoa ei kannata langettaa itsen päälle.
Teos vannottaa kuuntelemaan sydämen ääntä, sillä vain se tietää, mitä haluamme, mihin olemme menossa ja missä on paikkamme elämässä. Sydämen viestien äärelle hiljentyminen vain
saattaa olla se vaativin ja vaikein asia. Teos pysäyttää pohtimaan,
millaista arvoa itse myös työntekijänä luo yritykselle.
Teoksen voi sujauttaa kätevästi käsilaukkuun ja vahvistaa tarkoituksen löytymistä vaikka kesken työpäivän.
Oivalluksen paikat elämästä vastuun ottamiseksi pysähdyttävät.

Merikallio, Isa: Suorituselämästä merkityselämään – Yhden
sanan elämänmuutos. (Basam books)
Kirja vie matkalle merkitysten maailmaan
ja kokonaisvaltaisemman elämän hankkimiseen. Mitä-kysymysten kysymisen sijaan Merikallio tarjoilee vaihtoehdoksi miten-kysymystä. Yhden sanan muutos on
merkittävä: mitä kaikkea päivän mittaan on
tehtävä – miten kaikkea päivän mittaan on
tehtävä. Kirjailija arvioi oikeanlaisen mitenasenteen pelastavan ihmisen jopa pahan
kriisin kourista takaisin elämään. Mitenote elämässä ja työssä tuottaa monipuolisempia tuloksia ja saa toimimaan tiedon
analysoinnin sijaan. Kirjan keskeisin kysymys kuuluu: miten elämää voisi elää merkityksellisemmin?
Kirja pysäyttää tehokkaasti pohtimaan arvoja, asenteita ja omia
käyttäytymismalleja.
200 sivun merkityselämäpaketti opettaa häätämään epävarmat
isi-muodot elämästä ja ilmaisusta.

RAISA LINDROOS

Certiﬁed coach (ACC),
eMBA KRISTIINA
AALTONEN toimii
työyhteisöjen ja yksilöiden
coachina ja valmentajana.
Hän valmentaa, kirjoittaa
ja luennoi sekä innoittaa
työn tarkoituksen löytämiseen.
Aiemmin hän on toiminut yli 20
vuotta it-alalla esimiestehtävissä
ja yrittäjänä.

OIVALLA 7 VOIMAA

Tunteet ja tunneilmaston luominen tulee
ymmärtää uudella tavalla

Arjesta superia!
JARKKO RANTANEN
on tunteisiin ja työelämän ihmiskysymyksiin
erikoistunut psykologi
ja coach. Hän on kokenut johdon ja esimiesten valmentaja, johtoryhmien kehittäjä ja
kysytty puhuja.
Nykyisin hän työskentelee perustamansa Tunneakatemian
(www.tunneakatemia.ﬁ) päävalmentajana.

”Tämä on upea kirja! Tunteet ovat maailman suurin
luonnonvara, ja tässä kirjassa niitä käsitellään todella
arvostavasti. Lisäksi kirjassa kerrotaan, miten tunteiden
pitää näkyä myös toiminnassa. Kaikki, mikä lähtee sydämestä, sytyttää sydämet. Olen todella onnellinen,
että tällainen kirja on kirjoitettu.”
Kirsti Paakkanen, yrittäjäneuvos

”Innostuin kirjasta niin, etten malttanut laskea sitä
käsistäni. Kivaa tässä oli se, että tunteet ovat merkityksellisiä sekä omassa elämässä että työyhteisössä.
Kirjaa voi lukea monella tasolla. Hyvin kirjoitettuun
tekstiin tunteiden merkityksestä työssä en ole törmännyt
useinkaan, vaikka se on päivänselvä asia. Tälle kirjalle
on varmasti kysyntää, ja samalla se herättää keskustelua tärkeästä aiheesta.”
Hannu Syrjälä, Toimitusjohtaja
ja osakas, Berggren Oy;
hallituksen puheenjohtaja, Mainio Care Oy
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LISÄÄ VOIMAA TEKEMISEEN

”Päätöksenteon hetkellä ajatukset, tiedot ja tunteet yhdistyvät. Tunteiden huomioimisella on
suora yhteys selkeämpään ajatteluun ja harkintaan. Siksi on lähes
kansalaisvelvollisuus ymmärtää
tunteita ja niiden vaikutuksia ratkaisuihimme. Kirja on valloittava
matka kasvaa päätöksentekijänä.
Tämä on harvinaislaatuinen teos,
jota luin hitaasti, nauttien
ja ajatuksella.”
Jaakko Pellosniemi,
hallituksen puheenjohtaja,
Fingertip Oy

Tässä kirjassa kerrotaan, miten tunteisiin
voi vaikuttaa. Tarkasteltavana ovat parhaat
keinot vaikuttaa omiin tunteisiin, toimintaTUNTEISIIN!
tavat muiden tunteiden kohtaamiseen sekä
kokonaisen organisaation tunneilmaston
johtaminen. Negatiivisten tunteiden rakentava käsittely ja positiivisten tunteiden herättäminen ovat taitoja, joissa me kaikki toivomme pärjäävämme.
Vaikuta tunteisiin vastaa tähän huutoon työkaluin ja tekniikoin, jotka kuka
tahansa voi ottaa käyttöönsä. Kirjan luettuaan ei enää voi sanoa: ”En tiedä
mitä tekisin! Olen jo yrittänyt kaikkea, eikä mikään toimi.” Sen sijaan lukija
kysyy itseltään: ”Mitähän keinoa seuraavaksi kokeilisin?”

LISÄÄ VOIMAA TEKEMISEEN

VAIKUTA TUNTEISIIN!

Perho, Anna: Superarkea (Paasilinna)
VAIKUTA
Nopealukuinen kirja lataa rutiinivinkkjeä
rakkaudella ja lupaa superlaatua sekä selkeyttä arkeen ja elämään. Ensin tulee oppia pitämään rutiineistä, kohdistaa huomio
aidosti arjen laatua parantaviin asioihin,
laittaa ne tärkeysjärjestykseen ja harjoittella oikea asenne, superasenne. Siihen
ei kuulu valittaminen ja voihkiminen, vaan
hallinnan tunne elämästä. Kirjan vinkit ovat
konkreettisia ja helppotajuisia: kiireen kaulan voi katkaista kirjaamalla tekemättömät
työt vaikka lukujärjestykseen. Paljon superharjoituksia, joita voi tehdä vaikka heti arjen järjestykseen laittamiseksi.
Kirja kannattaa hankkia tilanteissa, joissa arki tuntuu kaatuvan
aamuisin päälle, sinkoilu paikasta toiseen on ainaista, ja kiire tulvii ovista sekä ikkunoista. Kirjailija Perho painottaa riittävän hyvän
arjessa olevan usein kyllin hyvän. Tämä kannattaa muistaa. Superarkea on kansien välissä 174 sivun verran.

Jarkko Rantanen: Vaikuta tunteisiin. (Talentum)
Kattavasti ja selkeästi kirjoitettu teos meiJARKKO RANTANEN
tä kaikkia liikuttavista tunteista, niihin vaikuttamisesta ja tunnetaitojen merkitykTUNTEISIIN!
sestä. Tunteilla on valtava voima ihmisten
EN
ISE
välisessä kanssakäymisessä. Tunteilla luodaan merkityksiä ihmisten välille, tunteet
yhdistävät ihmisiä ja työpaikkojen ilmapiiri
on myönteinen tunnetila parhaimmillaan.
Rantanen kehottaa kytkeytmään rohkeasti tunteisiin ja kirjoittaa jo pienienkin muutosten omassa tunneviestinnässä saavan
aikaan voimakkaita muutoksia. Tämä tunneteos jokaisen tulisi tenttiä ennen työelämään astumista, jotta ymmärrys myönteisten tunteiden muistijäljistä kirkastuu.
Teos opastaa, miten toteuttaa vilpitön anteeksipyyntö, jymypahoittelu, jymykiitos, tai armoton kehuminen. Myös jymykysymysten teko ja sumuonnellisuus selviävät lukemalla.
Tunteiden avulla elämä voi rikastua, siihen voi tulla uusia sävyjä, värejä ja ulottuvuuksia. Kannattaa ainakin kokeilla. Kansien
sulkeuduttua päällimäiseksi jää jymytunnetila, jota haluan vaalia.
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MAA TEK
VOI
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TARKOITUS

TK, TRO, työnohjaaja,
coach RAISA LINDROOS toimii johdon ja
henkilöstön kehittäjänä
eri toimialoilla – kirjanpitäjistä kirurgeihin, maitotilallisista myyntitykkeihin,
insinööreistä ammattiauttajiin
ja tutkijoista taiteilijoihin. Taustaltaan hän on toimittaja, markkinointiviestinnän ammattilainen,
projektijohtaja ja yrittäjä.
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on työkalu, jonka
t että työyhteisöjen
yhdessä löytää
elämään.

TYÖELÄMÄN TARKOITUS

mion niihin asioihin,
aikuttaa ja joista
Apuna toimivat
mme poimitut,
ta kertovat tarinat.
konaisuutena:
änä olentona, joka
ään haluaa. Merkittävää
sä – tulla siksi, joka on.

RAISA LINDROOS

iesten, tiimien ja
enteista. Jokaisella on
ämän laadusta sekä
piirin rakentamisesta.

ät seitsemän voimaa,
daan aikaan itseensä
a uskova työyhteisö
nustavampi,
mpi työpaikka.
tekoja ja synnyttää
eisövoimaa:
a, tuotteliaita
n ylpeitä ammattilaisia.

Kirjoja työn ja elämän hallintaan tulvii metreittäin kauppojen hyllyillä. Miten
itseä tai elämää voisi muuttaa paremmaksi? Toimittaja Terhi Mäkiniemi
tutustui neljän teoksen antiin.

KRISTIINA AALTONEN

lasi nauttia työstä
aa jatkuvasti kaikkien
ksi? Vai onko työpaikan
ittaminen, vastakkainsopeutuminen?

LUKUNURKKA

”Kirjan avulla avautuu ja selittyy huikea,
melkeinpä loputon mahdollisuuksien maailma. Kirjan paras anti on sen asenne tunteita
kohtaan. Tunteita käsitellään rikkautena ja
voimavarana. Kirjan tarjoamilla selvillä ja käytännönläheisillä neuvoilla jokainen lukija pystyy
löytämään itselleen sopivia keinoja lisätä
hallinnan tunnetta, ajatuksen selkeyttä
ja varmuutta toimintaan.”
Niklas Nordling, PsT
Organization and Leadership Development
Manager, Nokia Siemens Networks

”Jarkko Rantanen rohkaisee inspiroivasti
joka päivä tekemään pieniä asioita, joilla on
suuria vaikutuksia. Tästä kirjasta voi tulla hyvinkin esimiehen paras kaveri. Kun kirjan on lukenut, ’asiat asioina’ jäävät kalpeaan valoon.”
Jari Kostamo, toimitusjohtaja, rehtori,
Markkinointi-instituutti
”Jarkko on tehnyt ansiokkaan työn kootessaan laajoista lähteistä käytännönläheisen
tietopaketin tunteista ja tunteilla vaikuttamisesta. Kirja on must read jokaiselle, joka pyrkii
vaikuttamaan, myymään, johtamaan, palvelemaan, auttamaan, päättämään tai kasvattamaan jotakin. Kirja on Suomen työelämän ja
hyvinvoinnin kannalta olennainen. Tunnetilalla
tosiaankin on merkitystä!”
Ilona Rauhala, valmentava psykologi
”Selkeä ja konkreettinen kirja tunteiden
merkityksestä ja voimasta, joka tarjoaa
vaihtoehtoisen näkökulman järjen dominoimaan yhteiskuntaan. Kun ymmärrät tunteita,
osaat myös johtaa tilanteita haluamaasi suuntaan. Suosittelen!”
Maaretta Tukiainen, valmentaja ja
perustajaosakas, Vojo Wellbeing Oy

Terhi Mäkiniemi
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