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lainen henkilökohtainen tunneside strategiaan. Suhtautumisesi voi
olla esimerkiksi intohimoinen, utelias tai turhautunut – varsin monella
tuo suhde on näitä kaikkia.
Meille kahdelle strategia on ennen kaikkea työkalu, apuväline
jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä kirja on kirjoitettu samaisista intohimosta, uteliaisuudesta ja myös turhautumisesta, joita
strategia meissä herättää. Meitä on tässä kirjoitustyössä ajanut eteenpäin vahva usko siihen, että strategiasta olisi otettavissa irti paljon
enemmän ihan jokaisessa yrityksessä ja yhteisössä. Näin on poikkeuksetta niissä yrityksissä, joissa olemme saaneet olla mukana tai
joille olemme saaneet tehdä töitä. Samaa havaintoa on tukenut tätä
kirjaa varten kokoamamme sangen runsas tutkimusaineisto, jonka
keskiössä ovat olleet oivallisen Kasvuryhmän innostavat yritykset ja
yritysjohtajat.
Perustelemme kirjan ensimmäisessä luvussa, miksi strategia kaipaa
pelastamista ja miksi se on myös pelastamisen arvoinen, joten emme
kajoa tässä siihen. Annamme kuitenkin lyhyet vinkit kirjan lukemiseksi
ennen kuin laskemme sinut itse asian kimppuun: Jos kärsimättömästi
kaipaat selkeää ja pelkistettyä mallia, jolla viedä strategiaprosessi läpi,
ja tuo ensimmäinen luku tuntuu liian perusteellisesti asiaa taustoittavan, hyppää suoraan kirjan toiseen lukuun. Kirjan kakkosluku kattaa
strategian prosessimallin, joka on läpivietävissä missä tahansa organisaatiossa (prosessikuvaus alkaa sivulta 70). Suosittelemme kuitenkin,
että palaisit myöhemmin ensimmäiseen lukuun, sillä sen pitäisi auttaa
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Jos olet jotakuinkin se, joksi sinut kuvittelemme, sinulla on jonkin-
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sinua onnistumaan strategiatyössä mukana olevien ihmisten kanssa.
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Sama tarkoitus on kolmosluvulla, jossa pureudumme siihen, miten
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strategiatyö saataisiin parhaiten elämään ihmisten mielissä ja sydämissä.
Kirjan sivujen myötä käymme tavallaan äänetöntä keskustelua
kanssasi. Toivomme, että tämä kirja olisi ensimmäinen askel pidemmällekin keskusteluyhteydelle, jopa niin, että tästä kirjasta löytyisi
teemoja, joita voidaan syventää ja joista parhaimmillaan voitaisiin olla
rakentavasti myös eri mieltä. Kirjan teemat laajenevat artikkeleiksi ja
tarinoiksi pelastetaanstrategia.fi-sivustolla. Sieltä löydät myös mm.
maksuttomia työkaluja oman organisaatiosi strategiatyön kypsyystason arvioimiseksi. Sivuston lisäksi löydät meidät Facebookin, Linkedinin ja Twitterin kautta.
Meille onnistuminen tämän kirjan osalta tarkoittaisi sitä, että kykenisimme auttamaan sinua maksimoimaan strategiatyöstä saamasi
hyödyn. Strategian pitäisi olla innostava, energisoiva ja organisaatiossa yhteiseksi koettu vitamiinipommi, joka selkeyttää tekemistä ja
tuottaa merkityksellisyyden tunnetta koko työyhteisölle. Olisi hienoa
kuulla, oliko meistä sinulle apua. Jos viitsit nähdä sen vaivan, niin laita
kalenteriisi vuoden päähän muistutus ja laita meille viestiä, onnistuimmeko auttamaan sinua parantamaan strategiatyötä oman organisaatiosi osalta! Lupaamme palkita sinut vaivannäöstä, sillä tuo palaute
olisi arvokasta.
Antoisia hetkiä kirjan sivujen parissa, pidetään yhteyttä!
Kesäkuun viimeisten päivien helteissä 2021
Mika Sutinen

Antti Haapakorva
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