
39PUHTAUS & PALVELUsektori  –  4  –  2013

KRISTIINA  AALTONEN    RAISA LINDROOS
 

TYÖELÄMÄN
TARKOITUS

sataanko työpaikallasi nauttia työstä 
ja kehittää toimintaa jatkuvasti kaikkien 
kannalta paremmaksi? Vai onko työpaikan 

vallannut iloton suorittaminen, vastakkain-
asettelu, sietäminen, sopeutuminen? 

Paljon on kiinni esimiesten, tiimien ja 
yksilöiden omista asenteista. Jokaisella on 
oma vastuunsa työelämän laadusta sekä 
tuottavuuden ja ilmapiirin rakentamisesta. 

Kirjoittajat esittelevät seitsemän voimaa, 
joita käyttämällä saadaan aikaan itseensä 
ja mahdollisuuksiinsa uskova työyhteisö 
– vastuullisempi, kannustavampi, 
vireämpi ja tuottavampi työpaikka. 
On aika tehdä pieniä tekoja ja synnyttää 
elämänmakuista yhteisövoimaa: 
loistavia työporukoita, tuotteliaita 
työyhteisöjä, työstään ylpeitä ammattilaisia. 

Kirja kiinnittää huomion niihin asioihin, 
joihin voimme itse vaikuttaa ja joista 
voimme itse päättää.  Apuna toimivat 
ajastamme ja oloistamme poimitut, 
todellisista asetelmista kertovat tarinat. 
Ihminen nähdään kokonaisuutena: 
ainutkertaisena elävänä olentona, joka 
päättää, mitä elämältään haluaa. Merkittävää 
on löytää oma itsensä – tulla siksi, joka on.

Työelämän tarkoitus on työkalu, jonka 
avulla sekä esimiehet että työyhteisöjen 
muut jäsenet voivat yhdessä löytää 
uutta merkitystä työelämään.

OIVALLA 7 VOIMAA

TYÖELÄMÄN
TARKOITUS
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Certifi ed 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.  

TK, TRO, työnohjaaja, 
coach RAISA LIND-
ROOS toimii johdon ja 
henkilöstön kehittäjänä 
eri toimialoilla – kirjanpi-
täjistä kirurgeihin, maito-
tilallisista myyntitykkeihin, 

insinööreistä ammattiauttajiin 
ja tutkijoista taiteilijoihin. Taus-
taltaan hän on toimittaja, mark-
kinointiviestinnän ammattilainen, 
projektijohtaja ja yrittäjä.

Heimovoima
Ammattitaitoon kuuluu olla 
työyhteisön jäsen ja kantaa 
yhteisöstä täysi vastuu.

Ihmisen voima
Lisäätkö vai vähennätkö 
omaa ja työyhteisösi energiaa?

Henkilökohtainen voima
Elä arvojesi mukaista elämää.

Valintojen voima
Valitse kollegasi ja tiimisi.

Hengen ja mielen voima
Hidastamalla tahtia ja 
hiljentymällä oivallat oman 
tarkoituksesi ja merkityksesi.

Tekojen voima
Älä elä vain itsellesi. 
Tehkää muutokset porukalla!

Tarkoituksen voima
Jokaisella on tarkoitus ja merkitys. 
Toteuta sitä entistä rohkeammin.
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Työelämän tarkoituksen kirkastamiseen
Aaltonen, Lindroos: Työelämän tarkoitus – Oivalla 7 voimaa. 
(Talentum)

Ajatuksia herättävä teos. Kosolti keinoja ja 
tehokkaita työkaluja työelämän  tarkoituk-
sen pohdintaan. Kirjoittajien kannustava 
viesti kuuluu, ettei kurja työ- tai elämän-
tilanne riitä syyksi passivoitua tai laiskis-
tua. Vastuu siitä, mitä elämässä ja työs-
sä haluaa täytyy löytää itse.  Työelämässä 
vastoinkäymiset ja sydämen särkymiset 
kuuluvat elämään.  Elämä on jatkuvaa op-
pimista 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 tie-

tää, mitä haluamme, mihin olemme menossa ja missä on paik-
kamme 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 tar-
koituksen löytymistä vaikka kesken työpäivän. 

Oivalluksen paikat elämästä vastuun ottamiseksi pysähdyttävät.

Arjesta superia!
Perho, Anna: Superarkea (Paasilinna)

Nopealukuinen kirja lataa rutiinivinkkjeä 
rakkaudella ja lupaa superlaatua sekä sel-
keyttä arkeen ja elämään. Ensin tulee op-
pia pitämään rutiineistä, kohdistaa huomio 
aidosti arjen laatua parantaviin asioihin, 
laittaa ne tärkeysjärjestykseen ja harjoit-
tella oikea asenne, superasenne. Siihen 
ei kuulu valittaminen ja voihkiminen, vaan 
hallinnan tunne elämästä. Kirjan vinkit ovat 
konkreettisia ja helppotajuisia: kiireen kau-
lan voi katkaista kirjaamalla tekemättömät 
työt vaikka lukujärjestykseen. Paljon su-

perharjoituksia, joita voi tehdä vaikka heti arjen järjestykseen lait-
tamiseksi.

Kirja kannattaa hankkia tilanteissa, joissa arki tuntuu kaatuvan 
aamuisin päälle, sinkoilu paikasta toiseen on ainaista, ja kiire tul-
vii ovista sekä ikkunoista.  Kirjailija Perho painottaa riittävän hyvän 
arjessa olevan usein kyllin hyvän. Tämä kannattaa muistaa. Supe-
rarkea on kansien välissä 174 sivun verran.

Mitä-elämästä miten-elämään!
Merikallio, Isa: Suorituselämästä merkityselämään – Yhden 
sanan elämänmuutos. (Basam books)

Kirja vie matkalle merkitysten maailmaan 
ja kokonaisvaltaisemman elämän hankki-
miseen.  Mitä-kysymysten kysymisen si-
jaan Merikallio tarjoilee vaihtoehdoksi mi-
ten-kysymystä. Yhden sanan muutos on 
merkittävä: mitä kaikkea päivän mittaan on 
tehtävä – miten kaikkea päivän mittaan on 
tehtävä. Kirjailija arvioi oikeanlaisen miten-
asenteen pelastavan ihmisen jopa pahan 
kriisin kourista takaisin elämään. Miten-
ote elämässä ja työssä tuottaa monipuo-
lisempia tuloksia ja saa toimimaan tiedon 

analysoinnin sijaan. Kirjan keskeisin kysymys kuuluu: miten elä-
mää voisi elää merkityksellisemmin?

Kirja pysäyttää tehokkaasti pohtimaan arvoja, asenteita ja omia 
käyttäytymismalleja. 

200 sivun merkityselämäpaketti opettaa häätämään epävarmat 
isi-muodot elämästä ja ilmaisusta.

Tunteet ja tunneilmaston luominen tulee  
ymmärtää uudella tavalla
Jarkko Rantanen: Vaikuta tunteisiin. (Talentum)

Kattavasti ja selkeästi kirjoitettu teos mei-
tä kaikkia liikuttavista tunteista, niihin vai-
kuttamisesta ja tunnetaitojen merkityk-
sestä. Tunteilla on valtava voima ihmisten 
välisessä kanssakäymisessä. Tunteilla luo-
daan merkityksiä ihmisten välille, tunteet 
yhdistävät ihmisiä ja työpaikkojen ilmapiiri 
on myönteinen tunnetila parhaimmillaan. 
Rantanen kehottaa kytkeytmään rohkeas-
ti tunteisiin ja kirjoittaa jo pienienkin muu-
tosten omassa tunneviestinnässä saavan 

aikaan voimakkaita muutoksia. Tämä tunneteos jokaisen tulisi tent-
tiä ennen työelämään astumista, jotta ymmärrys myönteisten tun-
teiden muistijäljistä kirkastuu.

Teos opastaa, miten toteuttaa vilpitön anteeksipyyntö, jymypa-
hoittelu, jymykiitos, tai armoton kehuminen. Myös jymykysymys-
ten teko ja sumuonnellisuus selviävät lukemalla.

Tunteiden avulla elämä voi rikastua, siihen voi tulla uusia sä-
vyjä, värejä ja ulottuvuuksia. Kannattaa ainakin kokeilla. Kansien 
sulkeuduttua päällimäiseksi jää jymytunnetila, jota haluan vaalia.

 

Terhi Mäkiniemi

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

TUNTEISIIN!

Tässä kirjassa kerrotaan, miten tunteisiin 
voi vaikuttaa. Tarkasteltavana ovat parhaat 
keinot vaikuttaa omiin tunteisiin, toiminta-
tavat muiden tunteiden kohtaamiseen sekä 
kokonaisen organisaation tunneilmaston 

johtaminen. Negatiivisten tunteiden rakentava käsittely ja positiivisten tuntei-
den 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?”

VAIKUTA
TUNTEISIIN!

LISÄÄ VOIMAA TEKEMISEEN

”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 sydä-
mestä, 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 mer-

kityksellisiä 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 keskuste-
lua tärkeästä aiheesta.”
Hannu Syrjälä, Toimitusjohtaja
ja osakas, Berggren Oy; 
hallituksen puheenjohtaja, Mainio Care Oy

”Päätöksenteon hetkellä aja-
tukset, tiedot ja tunteet yhdisty-

vät. Tunteiden huomioimisella on 
suora yhteys selkeämpään ajatte-
luun ja harkintaan. Siksi on lähes 
kansalaisvelvollisuus ymmärtää 
tunteita ja niiden vaikutuksia rat-
kaisuihimme. Kirja on valloittava 
matka kasvaa päätöksentekijänä. 
Tämä on harvinaislaatuinen teos, 
jota luin hitaasti, nauttien 
ja ajatuksella.”
Jaakko Pellosniemi,
hallituksen puheenjohtaja,
Fingertip Oy

JARKKO RANTANEN 
on tunteisiin ja työelä-
män ihmiskysymyksiin 
erikoistunut psykologi
ja coach. Hän on koke-
nut johdon ja esimies-
ten valmentaja, johto-
ryhmien kehittäjä ja 
kysytty puhuja. 
Nykyisin hän työs-

kentelee perustamansa Tunneakatemian 
(www.tunneakatemia.fi ) päävalmentajana.

”Kirjan avulla avautuu ja selittyy huikea, 
melkeinpä loputon mahdollisuuksien maa-

ilma. Kirjan paras anti on sen asenne tunteita 
kohtaan. Tunteita käsitellään rikkautena ja 
voimavarana. Kirjan tarjoamilla selvillä ja käy-
tännönläheisillä 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 hyvin-
kin esimiehen paras kaveri. Kun kirjan on luke-
nut, ’asiat asioina’ jäävät kalpeaan valoon.”
Jari Kostamo, toimitusjohtaja, rehtori, 
Markkinointi-instituutti

”Jarkko on tehnyt ansiokkaan työn kootes-
saan laajoista lähteistä käytännönläheisen 

tietopaketin tunteista ja tunteilla vaikuttami-
sesta. Kirja on must read jokaiselle, joka pyrkii 
vaikuttamaan, myymään, johtamaan, palvele-
maan, auttamaan, päättämään tai kasvatta-
maan 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 dominoi-
maan yhteiskuntaan. Kun ymmärrät tunteita, 
osaat myös johtaa tilanteita haluamaasi suun-
taan. Suosittelen!”
Maaretta Tukiainen, valmentaja ja 
perustajaosakas, Vojo Wellbeing Oy

VAIKUTA
TUNTEISIIN!
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