
Nostemestarin 

johtoteesit



Noste
on voima, jolla ihmiset 

nostavat toisiaan.



1. Kaikki hyvä tehdään 

yhdessä.



Elämä ei ole egotrippi.



2. Muutos alkaa 

mielestä.



Saan!Joudun

Asenne

tehtävään



upeaapea

Millaista arkea haluan viettää?

Millaista arkea haluan tuottaa?

Asenne

arkeen



3. Innostusta ei voi 

työntää ihmisiin.



”Ihmisten johtaminen 
on narulla työntämistä.”

Alpo Neuvonen
Keskon varapääjohtaja 1983-87



4. Johtaminen on 

mahdollisen rajan 

siirtämistä.



= miten paljon ihmiset 
kokevat voivansa

vaikuttaa tuloksiin?

Pelivara



Pelivara
= mitä saa ja

voi tehdä

Mahdotonta!

Kielletty!



5. Taltuta touhuilu.



Mikä on oleellista

(juuri nyt)?



6. Ihminen tarvitsee 

syyn tehdä.



”Ihminen tarvitsee jonkin syyn 

aamulla nousta ja lähteä.” Mika Häkkinen



7. Jos juttu ei toimi, 

vaihda oletuksia.
• Itsestäsi

• Toisista ihmisistä

• Työstä

• Asiakkaista

• Elämästä 



Kutistavia 
ajatuksia
• Joudun tekemään työtäni.

• Työ on puurtamista päivästä toiseen.

• Minulla ei ole valtuuksia.

• Ei minusta ole.

• En selviä tästä.

• Yhteistyö on vaikeaa.

• Ihmiset ovat hankalia ja ikäviä.

• Erilaisuus on uhka.

• Ihmisiin ei voi luottaa.

• Asiakkaat vaativat mahdottomia.

• En saa ansioni mukaan.

• Elämä ei ole reilua ja murjoo.

• Kaikki on pielessä.

• En se minä ollut.

Kohentavia 
ajatuksia
• Saan tehdä työtäni.

• Työ on tilaisuus tehdä hyvää toisille.

• Valtuuteni riittävät.

• Opettelen sen mitä en osaa.

• Kyllä minä tästä selviän.

• On ilo tehdä toisten kanssa.

• Ihmiset ovat mukavia/voiman lähde. 

• Erilaisuus on rikkaus.

• Luotan toisiin.

• Olen asiakkaita varten.

• Minut palkitaan niin kuin muutkin.

• Elämä yllättää,

• Asioita voi aina parantaa.

• Teen mitä voin. 



8. Jokainen voi itselleen 

enemmän kuin tulee 

tehneeksi.



Järjestä pääsi
tai 

pääset järjestäsi.

Itsensä johtaminen

Pienillä muutoksilla teoissa 

voi olla iso vaikutus tuloksiin.



9. Tunnista oma 

energiasi.



Kun tulet paikalle,

mitä tulee?
Esa Saarinen



”Säädä egosi ovella”.

A&M Studios, Hollywood 28.1.1985



David Marcum & Steven Smith: Egonomics
– what makes ego our greatest asset (or most expensive liability)

YlimielinenAlimielinen
Terve-

mielinen

+
_

Egoheiluri

Nöyrä
Luottavainen 

Utelias
Tosi

Itsevarma
Röyhkeä

Jäärä

Epävarma
Kyyninen

Arka



10. Kun kaadut, 

nouse nopeasti.



”Älä jää jäälle 

makaamaan!”



München 1972



11. Kuuntele, kiitä 

ja kannusta 

loputtomasti.



12. Muista hymy ja 

huumori. 
”Autuaita ovat ne, 

jotka osaavat nauraa itselleen, 

koska heiltä ei tule hupia puuttumaan."

Aino Suhola




