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Itsevaltiaan muotokuva 

• Ankea lapsuus:  

– nöyryytetty ja häpeissään 

• Äiti on lapsen tuki ja turva: 

– Äidin kuolema, häpäisy, nöyryytys… 

 

• Vaarallinen ja turvaton lapsuus johtaa usein 
saavuttelemaan kostoa ja valtaa… 



Itsevaltiaan muotokuva 

• Kovat otteet: 
– Perusteena kosto… 

– Väkivallan logiikka: silmä silmästä 

• Vallankäyttö vai julma sadismi? 
– Terrorikoneiston tarve? 

– Väkivalta synnyttää väkivaltaa 

 

• Julmuus ja sadismi vai byrokraattinen 
ratkaisu… 

 



Itsevaltiaan muotokuva 

• Tukijoukot toiminnan ytimessä: 

– Likaisen työn teossa eliittijoukko 

• Usein samalla henkivartiosto 

– Tukijoukon ympärillä lisäksi ilmiantajat, vakoojat 

• Usein käyttävät tilannetta hyväkseen 

 

• Tukijoukko ei saisi olla yksi ryhmä: Keitä 
joukoissasi seisoo ja miksi? 

 



Itsevaltiaan muotokuva 

• Syntipukkien hankinta ja käyttö: 

– Usein jo epäilty kansanryhmä 

• Huonosti organisoitu, haavoittuvainen ja kykenemätön 
tekemään järjestäytynyttä vastarintaa 

 

• Syntipukin olisi oltava pieni tai vaaraton 
ryhmä: Tarkista vihollisesi! 



Itsevaltiaan muotokuva 

• Rahvaan sankari: 
– Leipää ja sirkushuveja, gladiaattorinäytöksiä 

• Eristää epäilijät 

– Teatraalisuus ja spektaakkelit 

– Propaganda: action man imago 

 

 

• Miten vetosit massoihin tällä viikolla tai 
viimeksi esiintyessäsi? 



Itsevaltiaan muotokuva 

• Action Man imago: 

– Suuri johtaja ajatus 

– Henkilökultin luonti 

– Taiteen ja kulttuurin sekä median kontrolli 

• Kulttuurin keskinkertaisuus ja tylsyys 

– Tuhoa vitsienkertojat… 

 

• Muista että sensuurikoneisto vaatii resursseja! 



Itsevaltiaan muotokuva 

• Suuret suunnitelmat 

– Valta perustellaan hyvällä suunnitelmalla, joka 
hyödyttää kaikkia 

– Edistys, uudistukset toimivat aina suunnitelmina 

– Nationalismi ja ideologia toimivat nykyaikana 

 

• Mikä on keppihevosesi? Ilmaise se yhdellä 
sanalla… 



Best Practices 

 

 

 

Esimerkkejä kuinka valtaa käytetään 



Älä loista isäntäsi kustannuksella! 

• Tee näin, koska… 
– Epävarma isäntä voi pudottaa sinut 

• Älä kuvittele että suosikkina voit tehdä mitä haluat! 

• Nuole jatkuvasti mutta liioittelematta isäntääsi koko ajan! 

– Kateellisuus ja kilpailijoiden määrä kasvaa 

– Piilota omat vahvuutesi (yllätysvaikutus) 

• Muista kuitenkin, että… 
– Isännän uran ollessa laskussa hän ei ole vaarallinen 

• Pyri loistamaan isäntäsi kustannuksella tällöin heti! 

• Pyri näin kruununprinssiksi 



Pidä ystävät lähellä mutta viholliset 
vielä lähempänä! 

• Tee näin, koska… 
– Loppupeleissä taito/voima tärkeämpi kuin ystävyys 

kun jotain on pakko saada jotain aikaan 
– Ystävät usein myötäilevät ja ovat kateellisia jos saavat 

jotain vain ystävyytensä vuoksi 
• Ystävillä voi olla salaisia huonoja piirteitä 

– Vihollisten kanssa olo on selkeämpää kuin 
epäluotettavien ystävien tukeminen 

• Muista kuitenkin, että… 
– Ystävät ovat hyviä likaisten töiden teossa 
– Ystävän uhraus virheen jälkeen näyttää muista 

paremmalta 

 
 



Pidä tavoitteesi salassa! 

• Tee näin, koska… 
– Avoimuus johtaa ennustettavuuteen 

• Tiedon asymmetrisuus antaa etuotteen 

– Puhu näennäisistä tavoitteista paljon piilottaen 
näin oikeat tavoitteesi 
• Näennäinen tavoite voi olla päinvastainen kuin oikea 

• Puhu yleisesti, vältä valheita ja vetoa totuuteen 

– Puhu ”luottamuksellisesti” paljasten pienen 
salaisuuden, joka liittyy näenneisiin tavoitteisiisi 
• Luo näin  uskottavuutta näennäisille tavoitteillesi 

 



Pokerinaama ennen kaikkea! 

• Tee näin, koska… 

– Huiputuksen ydin on olla luotettavan oloinen 

• Vältä liioittelua, usein pokerinaama riittää 

• Muista kuitenkin, että… 

– Suuret kulissit toimivat hyvin, jos maine on 
ryvettynyt 

• Halutaan nähdä mitä ”ketkuttaja” nyt on keksinyt… 

• Shown varjolla voidaan tehdä oikeaa työtä 

 



Vaikeneminen on kultaa! 

• Tee näin, koska… 

– Kerran sanottua ei voi vetää takaisin! 

– Valta perustuu pitkälle miten se näkyy/koetaan 

– Stoalaisuus saa viestin vaikuttamaan tärkeältä 

• Yleisö tulkitsee asian aina omin päin 

• Muista kuitenkin, että… 

– Hiljaisuus voidaan kokea heikkoudeksi… 

• Paljon puhumisella voidaan näin johtaa kuulijaa 
harhaan, vaikutetaan heikommilta kuin ollaan 

 

 



Rakenna itsellesi mainetta! 

• Tee näin, koska… 

– Maine mahdollistaa toiminnan (voimankäytön) 
ilman omien resurssien oikeaa käyttöä 

– Aluksi on tietoisesti rakennettava mainetta 

• Perustuttava ainakin yhteen omaan oikeaan piirteeseen 

• Luo (liioitellun) mielikuvan muille omista kyvyistä 

• Ihmiset puhuvat (luo lisää mainetta) 

• Huono maine korjattavissa 
– Tarpeen vaatiessa ole täysin päinvastaisen henkilön kanssa 

 



Säilytä rakentamasi maine! 

• Tee näin, koska… 
– Maineen tuhoaminen (ja säilytys) perustuvat aina 

epäilyyn 

– Maineen rakennusvaiheessa: 
• Puolustauduttava raivokkaasti koko ajan 

– Yhteenotot suotavia, koska luovat lisää mainetta  

– Maine näyttää näin perustuvan toteen 

– Maineen säilytysvaiheessa: 
• Vältä yhteenottoja, koska vaikuttaa kostonhimoiselta 

• Nouse ”riitojen yläpuolelle” 

 

 



Kerää huomiota osaksesi! 

• Tee näin, koska… 

– Huomio lisää mielenkiintoa (mainetta) 

– Ympäröi itsesi poikkeuksellisilla ihmisillä 

• Heidän maineensa lisää huomiota myös itseesi 

– Huomiota voi kerätä myös hyökkäämällä 

• Valitse merkittävä/poikkeuksellinen kohde 

– Näyttävä esitys on puoli voittoa 

– Huomion keruun on oltava jatkuvaa ja uutta 

• Yleisö kyllästyy pian, tarvitaan uusia asioita 

 

 

 

 



Mysteerien tenho! 

• Tee näin, koska… 
– Uusi ja outo tenhoavat kaikkia luoden mainetta 
– Kiinnostuneet ihmiset luovat mahdollisuuksia 

• Avaavat ovia, kontakteja, mainetta, huomiota 
• Maineen luonnissa uusi ja outo tehokkaita keinoja  

– Mysteerin luonti harkitusti: 
• Yhtäkkinen outo käytös 
• Yhtäkkinen totutun linjan muutos 
• Oudot kumppanit ja/tai kiinnostuksen kohteet 

– Voidaan käyttää myös vihollisten hämäämiseen 

• Muista kuitenkin, että… 
– Ei saa näyttää keksityltä, vaikuttaa maineeseen 



Voita muiden kustannuksella! 

• Tee näin, koska… 

– Tutki muita viidakon petoja ympärilläsi 

• Käytä jo hankittua tietoa hyväksesi 

• Käytä oikean työn tehneitä hyväksesi 

– Käyttämällä muita hyväksesi vaikutat 
erehtymättömältä menestyjältä 

• Värvää päteviä/menestyjiä/onnekkaita 

• Muista kuitenkin, että… 

– Rengin asemassa anna isäntäsi ottaa mainetta kunhan 
oikea tieto asiasta tulee jälkikäteen kaikkien tietoon… 

 

 



Tehokkuutta, ei aggressiivisyyttä! 

• Tee näin, koska… 
– Vallankäytön ydin on pitää aloite omissa käsissä 

• Turha aggressiivisyys johtaa turhiin taisteluihin 

– Yleensä on parempi antaa toisen kuluttaa ensin oma voimansa, 
sitten iskeä takaisin 
• Luo ansoja, joihin johdatat vihollisesi 
• Pelaa pitkää peliä, ei tätä päivää 
• Keskitä voimasi oikeisiin asioihin 

• Muista kuitenkin, että… 
– Aloite voi vaatia myös rajua hyökkäystä 

• Yllätys lamaannuttaa vastustajan 
– Sopii tilanteeseen, kun vihollinen on hyvin heikko 

• Aloitteeseen perustuva toiminta yleensä heikon ainoa mahdollisuus  
– suuret riskit pelissä 

 
 



Älä riitele! 

• Tee näin, koska… 
– Riitely voi aiheuttaa välien rikkoutumisen 

• Riidellessä voi sanoa asioita, joita ei voi vetää takaisin 

• Pitkävihaisuus, suhteen jatko, turhia muutoksia… 

– Usein (toisen/suunnitelman) virheen voi näyttää 
epäsuorasti 
• Laskelmat, demonstraatiot, symbolit 

• Muista kuitenkin, että… 
– Riitelyllä voi peittää tavoitteensa 

• ostaa aikaa, esittää jotain muuta 

 

 



Tunteet ruokkivat tunteita! 

• Tee näin, koska… 
– Tunteet ruokkivat tunteita 

• Ryhmässä tunnetila leviää nopeasti 

• Vaikuttaa päätöksiin 

– Sopimattomat on poistettava/eristettävä 
• Vaikea löytää nopeasti, vaatii sisäistä kontrollia 

• Ratkaisuna etsiä vastakohta painotuksien tasaamiseksi 

• Muista kuitenkin, että… 
– Sekä masennus että euforia ovat yhtä vaarallisia 

• Johtavat epärealistisiin päätöksiin 

 

 



Pidä ihmiset riippuvaisena sinusta! 

• Tee näin, koska… 
– Vallan tavoite ei ole toimintavapaus vaan tavoitteiden 

toteutuminen 
• Ihmisiä tarvitaan aina apureina 

– Ihmisten väliset suhteet ovat vallankäytölle välttämättömiä 
• Pyrittävä tilanteeseen, jossa ruhteen katkaisu olisi toiselle liian kallis 

(poliittisesti, rahallisesti, taidot, tiedot) 

– Rengin on muistettava, että isännän riippuvuus rengistä ei 
merkitse että isäntä rakastaa renkiään… 

• Muista kuitenkin, että… 
– Kukaan ei ole korvaamaton, kaikki ovat uhrattavissa 
– Itsenäisyyteen pyrkiessä voi tulla ongelmia 

• syntyy usein uusia vihollisia (vanhat rengit/isännät) 
• Eristäytyminen voi johtaa sisäisiin paineisiin 

 



Troijan hevosien käyttö! 

• Tee näin, koska… 
– Rehellisyys ja lahjat antavat hyvän mielikuvan 

• Lahja saa toisen odottamaan uutta lahjaa (epäily vähenee) 

• Hyvä ele saa toisen epäilyn vähenemään 

– Käytettävä varoen sillä maine katoaa jos jää kiinni 

• Muista kuitenkin, että… 
– Valehtelijan maineisen kannattaa valehdella 

• Mitään mitä sanotaan ei uskota (myös tosiasioita) 
– Voidaan saada toinen automaattisesti kieltämään tosiasia 

• Epärehellisen kannattaa näytellä epärehellistä 
– Epärehellisyyteen voidaan tällöin luottaa 

 



Pyytäessäsi apua vetoa toisen etuun! 

• Tee näin, koska… 

– Valtaosaa ihmisiä liikuttaa oma etu, ei hyvä sydän 

– Viime kädessä ihmisten päätökset perustuvat 
pitkälti heidän päivittäisiin ongelmiinsa 

• Vetoa ahneuteen ja omaan etuun 

• Muista kuitenkin, että… 

– Jotkut ihmiset oikeasti uskovat ihanteisiin 

• Käytä asiaa oitis hyväksesi!  

• Oikea liike vaatii tarkkaa ihmistuntemusta/tutkimusta 

 

 



Vakoile koko ajan! 

• Tee näin, koska… 
– Ihmistuntemus on kaiken A ja O. 

• Käytä sosiaalisia tapahtumia, koska ihmiset eivät ole varuillaan 
• Anna toisten puhua (kertoa kiinnostuksistaan ja tavoitteistaan) 
• ”Tunnusta” jotain, avaa usein toisen mielen 

– Käytetään usein lojaaliuden testauksissa (saadaan selville kuka vuotaa) 

– Vakoilussa käytetään usein tuttavia 
• Vaarana ettei vakoilun tehosta ole tällöin varmaa tietoa 
• Vakoilija voi kärähtää, mikä johtaa ongelmiin 

• Muista kuitenkin, että… 
– Vakoilu toimii molempiin suuntiin 

• Suojele itseäsi kontrolloimalla mitä tiedotat 
• Disinformaatiolla voit luoda ansoja… 

 
 



Murskaa vihollisesi! 

• Tee näin, koska… 
– Nujerra vihollisesi sekä voimiltaan että henkisesti! 

• Tuhottu vihollinen ei ole vihollinen jatkossa 

• Neuvottelut vievät aikaa ja antavat vihollisten kerätä 
voimiaan 

• Pelotusvaikutus 

• Muista kuitenkin, että… 
– Vastustajalle kannattaa jättää luu, jotta he 

perääntyvät ilman katkeraa taistelua 

– Selvinnyt vihollinen on usein halukas kostamaan 
• Hakeutuu vihollistesi joukkoon 

 



Katoa ajoittain näkyvistä! 

• Tee näin, koska… 
– Isännän läheisyys lisää myös renkien voimaa mutta 

liika toiminta vähentää isännnän kohtaamisen arvoa 
• Liiallinen esiintyminen ”kuluttaa kasvoja”, kyllästyminen 

– Kun maine on saavutettu: 
• Vähennä työn määrää ja nosta sen hintaa/arvoa 

• Muista kuitenkin, että… 
– Maineen hankinnan aikana hanki näkyvyyttä koko 

ajan 
– Maineen saavuttamisen jälkeen voit myös keksiä itsesi 

uudelleen 
• Yhdistettävissä uuden/erilaisen maineen rakennuksen kanssa 

 

 
 



Pidä muut epävarmoina! 

• Tee näin, koska… 
– Ihmiset ovat tapojensa orjia 
– Epävarmuus luo tällöin tilanteen huomaajille: 

• uhkaa ja epävarmuutta, hyvässä lykyssä pelkoa 
• huomiota ja mainetta 

• Muista kuitenkin, että… 
– Epävarmuus huono rengille, koska isäntä haluaa 

ennustettavia (tottelevaisia) renkejä 
– Ennustettava käyttäytyminen luo mahdollisuuksia 

• Ansojen rakennus ”normaalin” käytöksen aikana 
• Voi yllättää kaikki täysin käänteisellä liikkeellä 

 
 



Vältä eristäytymistä! 

• Tee näin, koska… 
– Epävarmassa tilanteessa ihmiset turvaavat itsensä 

tuttuihin asioihin ja eristäytyvät muista 

– Vältettävä kaikien keinoin: 
• Hädässä on tutkittava kaikki mahdollisuudet 

• Liittolaisien ja ystävien etsintä ja avun pyyntö 

• Eristäytyminen voi kasvattaa paranoiaa 

• Oikean tiedon hankinta vieläkin tärkeämpää 

– Aktiivisuus ja koko toimintaalueen hyväksikäyttö 
lisäävät joukkojen luottamusta ja uskoa johtajaan 

 



Tunne vastustajasi! 

• Tee näin, koska… 

– Vallankäytössä ollaan tekemisissä ihmisten kanssa 
ja ihmiset reagoivat eri tavoin vallankäyttöön 

– Ainakin seuraavilla tekijöillä on vaikutusta: 

• Ego, siis itsevarmuus ja epävarmuus 

• ”Elefantin muisti”, kantaa kaunaa ikuisuuden 

• ”Liian tyhmä ettei tajua”, ei mene mukaan juoniin 

– Arvioinnin on perustuttava vakoiluun ja tietoon 

 

 

 

 



Valitse puolesi hitaasti! 

• Tee näin, koska… 
– Puolen valinta hitaasti ”tarkan harkinnan jälkeen” 

näyttää tarkkaan harkitulta toisaalta nopea puolen 
valinta näyttää tyhmältä lammaslaumalta 
• Antaa aikaa tilanteen arviointiin 
• Saa paremman sopimuksen 
• Helpompi valita voittajan puoli 

– Puolensa valinnut menettää potentiaalista arvoaan 
• Nyt vain yksi liittolaisista 

• Muista kuitenkin, että… 
– ”Tarkan harkinnan” näyttely on tärkeää 

• Käytä vallankäytön muotoja luodaksesi kuvan tästä 

 
 



Älä mene kenenkään puolelle! 

• Tee näin, koska… 
– Puolen valinnan jälkeen muiden toiminta ja riidat vaikuttavat 

tavalla, johon ei voi itse vaikuttaa 
• Voi viedä liian syvälle muiden riitoihin 
• Irtautuminen voi olla vaikeaa 

– Usein paras vaihtoehto antaa muiden tapella 
• Keskustellaan loputtomasti tuen annosta kummallekin puolelle 
• Muiden sotkujen selvittely vie aikaa omilta suunnitelmilta 
• Keskitytään omaan peliin, siis tuhoamaan väsynyt voittaja 

– Voittajan liittoumassa mukana olo voi olla vaarallista 
• Voittajan liittoumassa voittaja voi nielaista liittolaisensa 
• Voi jäädä ilman saalista 

– Häviäjän liittoumassa mukanaolossa voi hävitä pelin pysyvästi 



Leiki tyhmää! 

• Tee näin, koska… 
– Kaikki haluavat olla näppärämpiä kuin kaverinsa 

– Tyhmän näyttelyssä on useita etuja: 
• Voi asettaa ansoja 

• Toisen puolen epäluulo vähenee 

– ”Ylpeys käy lankeemuksen edellä” 

• Muista kuitenkin, että… 
– Asiantuntemuksen näyttely on myös mahdollista  

• lähinnä huijauksissa 

 



Anna periksi hädän tullen! 

• Tee näin, koska… 

– Omien voimien säilyttäminen on kaikkein tärkeintä 
tappion hetkellä 

• Mahdollistaa paluun haavojen nuolemisen jälkeen 

• Voima ja valta on aina liikkeessä, odota uutta mahdollisuutta 

– Anna näennäisesti periksi mikäli tilanne on täysin 
toivoton 

• Ulkoisesti näytä nujerretulta 

• Sisäisesti mieti mikä meni vikaan ja kerää voimia 

– Muista että neuvottelujen aikana voi kerätä voimia 

 

 



Keskitä voimasi! 

• Tee näin, koska… 
– Keskittämällä rajalliset resurssit siihen missä on hyvä 

saavuttaa tuloksensa vähimmillä resurssien kulutuksella 

– Usein yhden asian tekeminen voimakkaammin antaa 
parempia tuloksia kuin monella rintamalla eteneminen 
• Erikoistuminen tekee voimankäytöstä tehokkaampaa 

• Renkinä yhden voimanlähteen lypsäminen antaa nopeimmin lisää 
voimaa 

• Muista kuitenkin, että… 
– On vaarallista luottaa vain yhteen voiman lähteeseen 

• Voi kuolla/kadota/hävitä/joutua epäsuosioon 

• Kehitä useita voimanlähteitä mutta keskitä käyttösi! 

 

 

 



Ole hoviherra! 

• Tee näin, koska… 
– Vallan ympärille muodostuu aina jonkinlainen saareke, hovi, jossa on omat 

sääntönsä. Tässä rengin ohjesääntö: 
• Älä puhu saavutuksistasi vaan anna muiden puhua niistä! 
• Älä paiski töitä vaan saa kaikki aikaan helpon näköisesti kuin olisit syntynyt tekemään 

niitä! 
• Harvoin antamasi kehun arvo on paljon suurempi! 
• Pidä huolta että sinut huomataan oman tyylisi kautta! 
• Muuta tyylisi ja tapasi seurasi mukaan! 
• Älä koskaan tuo huonoja uutisia isännällesi! 
• Älä ole ystävä vaan renki isännällesi! 
• Älä ikinä arvostele suoraan isäntääsi! 
• Pyydä harvoin isännältäsi palvelusta! 
• Älä koskaan arvostele ulkonäköä tai makua! 
• Älä ole hovin kyynikko! 
• Katso itseäsi ja vältä nolot virheet! 
• Pidä tunteesi kurissa! 
• Seuraa aikaasi! 
• Ole hyvää seuraa! 

 
 
 
 



Luo nahkasi uudelleen! 

• Tee näin, koska… 
– Sosiaalinen tilanne ja tausta ja sitä myöden 

julkisuudessa näkyvä roolisi muuttuvat ajan ja 
vallankäytön myöden. 
• Imago tärkeä julkisuudessa 

– Luo oma julkinen imago tarvittaessa uudelleen 
• Usein dramaattinen (rakennettu) käänne  

• Vastattava aikaansa ja ajateltua roolia 

• Muista kuitenkin, että… 
– Nahan luonti vaatii ammattitaitoa ja miettimistä 

• Osta ammattitaito, jos se puuttuu sinulta 

 

 



Käytä syntipukkeja! 

• Tee näin, koska… 
– Julkinen imago sekä maine vaativat moitteetonta 

ulkokuorta mutta reaalipolitiikka perustuu usein 
moraalisesti kyseenalaisiin liikkeisiin, jotka ennemmin tai 
myöhemmin tulevat julki. 

– Vallankäytössä isäntä ei voi julkisesti tehdä virheitä 
• Syntipukki mahdollistaa syyn siirtämisen isännästä pois 

– Isännän on vaikutettava johtajalta, jonka luottamus petettiin 

• Syntipukin olisi hyvä olla viattomin ja vähäpätöinen 
– Valittaa kohtalostaan uskottavasti, ei voi kostaa, ei tiedä kaikkea 
– Varottava ettei luo marttyyriä (rangaistuksen sovittava tilanteeseen) 

• Mikäli syyllistä ei voida suoraan uhrata on syntipukin oltava 
mieluiten joku syyllisen (isännän lähipiirin) lähellä oleva 
– Vaikuttaa siltä että isäntä on puolueeton 
– Hyvä mahdollisuus pudottaa joku hankala tapaus 

 
 
 



Käytä välikäsiä! 

• Tee näin, koska… 
– Usein on tehtävä jotain epämiellyttävää tai 

epäsuosittua mutta isännän imagon on oltava puhdas 
ja hyvä 
• Likaisen työn tekeminen itse saa isännän näyttämään 

heikolta, ettei voi luottaa kehenkään 
• Voidaan valita joku kohteen viaton ystävä toimimaan 

välikätenä (annetaan esim väärää tietoa) 

– Isäntä tarvitsee välikäden, rengin, joka tekee työn 
• Rengin on ajateltava isännän liikkeet etukäteen 

selviytyäkseen tehtävistä, koska aikakriteeri on usein tiukka 
• Rengille rooli mahdollistaa ylenemisen ja hän saa vaarallista 

tietoa isännän toimista jälkiseuraamuksia ajatellen 
 
 
 
 
 

 



Hoida skandaalisi itse! 

• Tee näin, koska… 
– Välikäsien ja syntipukkien käytössä isoissa sotkuissa 

voi kaatua omaan niskaan 
• Manipuloijaksi paljastuminen sotkee isännän maineen 

• Skandaali voi lähteä kokonaan käsistä 
– Coverup isompi rikos kuin itse sotku 

• Välikädet ja syntipukit toimivat parhaiten matalan ja 
keskitason ongelmien hoidossa 

– Joskus voi olla hyvä olla oikeasti syyllinen 
• Voi saada sympatiaa yleisöltä 

• Käytä tätä vain ollessasi tukevasti isäntä ja silloinkin harvoin 

 

 

 



Muutu kulttijohtajaksi! 

• Tee näin, koska… 
– Ihmisillä on tarve uskoa johonkin ja uskoessaan isäntään he tekevät 

mitä tahansa 
– Kultin luonnissa käydään seuraavat askeleet: 

• Pidä tavoitteet yksinkertaisina ja epämääräisinä 
– Helpot sloganit, symbolit, hyvän kuuloiset ideat 

• Luo esiintymisistäsi spektaakkeleja 
– Äänet, valot, kansanjoukot 

• Luo termejä ja muotoja 
– Luomalla hierarkia tuet uskollisuutta ja seuraamista 

• Piilota oma tulonlähteesi (tyhmät kultistit) 
– Älä paljasta miten hyödyt johtajuudestasi 

• Lietso me vastaan muut ajattelutapaa 
– Vahvistaa uskovien halua pysyä joukossa 

• Muista kuitenkin, että… 
– Voit painostaa epäileviä joko ryhmäpaineella tai eristämällä 

 



Toimi varmasti! 

• Tee näin, koska… 
– Päättäväinen toiminta tukee omaa menestystään. 

• Epäröinti johtaa usein puolitiehen jäämiseen 

– Päättäväisyys voi saada kohteen suostumaan 
helpommin 
• Tuntee itsensä arvokkaaksi kohteeksi 
• Kovat vaatimukset alussa mahdollistavat periksiantamisen 

voitokkaana neuvotteluissa 

• Muista kuitenkin, että… 
– Päättäväinen ja rohkea/röyhkeä toiminta ovat 

toimintatapoja eivät strategioita 
• Vältä aggressiivisuutta, pyri tehokkaaseen toimintaan 

 

 



Pidä aina tavoite mielessäsi! 

• Tee näin, koska… 
– Miettimällä tavoite ja tekemällä suunnitelma tavoite 

pysyy koko ajan mielessä 

– Kaikki lähtee suunnitelmasta 
• Mieti tavoitteesi ja miten se toteutetaan 

• Suunnittelun lähtökohtana on todellisuus 
– Resurssit, aikatekijät 

• Suunnitelmassa on otettava huomioon eri vaihtoehtoja 
– ”Ylisuunnittelu” ei tapa 

– Luo turvallisuutta ja lisää varautumista muutoksiin 

– Suunnittele liikkeesi aina ennen niiden toteuttamista 

 

 



Tee työsi helpon näköisesti! 

• Tee näin, koska… 
– Työn näyttäminen helpolta saa muut uskomaan sen tekijän 

pystyvän paljon isompiin ja jopa mahdottomiin asioihin 
– Veitsi kurkulla tehty kova työ saa tekijänsä näyttämään heikolta 

• Näyttää olevan voimiensa rajoilla 
• Näyttää olevan jatkuvassa kriisissä 

– Oman toiminnan yksityiskohdat on piilotettava muilta 
• Heikkouksien piilotus 
• Vaikeuttaa vakoilua, ei anna ideoita vihollisille 

• Muista kuitenkin, että… 
– Työn osittainen näyttäminen voi olla tärkeää 

• Luodaan luottamusta omaan toimintaan 
• Pelotusvaikutus vihollisille 

 

 



Pane toiset pelaamaan ehdoillasi! 

• Tee näin, koska… 
– Rajaamalla toisten ”vapaasti valitsemat” vaihtoehdot voidaan vihollinen 

johdattaa tuhoonsa 
– Perustekniikat: 

• Väritä vaihtoehdot haluamiksesi 
– ”Paras” vaihtoehto valitaan kun muut ovat ”mahdottomia” 

• Johdata toinen valitsemaan päinvastoin kuin ”oma kantasi” 
– Oma vaihtoehtosi ollessa mahdoton vähemmän nykyisestä muuttunut vaihtoehto hyväksytään 

• Muuta sääntöjä poistamalla itsellesi sopimattomat vaihtoehdot 
• Pakota päätös tekemällä epäröinnin kohteen hinta kalliimmaksi 
• Jyrää omaa vaihtoehtoasi 

– Toimii lähinnä heikkojen renkien kanssa 

• Ota toinen mukaan rikokseesi 
– Vaihtoehto on eettisesti väärä mutta tuottelias, ei voi valittaa 

• Pakota valitsemaan yksi monista huonoista vaihtoehdoista 
– Jokainen valittu vaihtoehto tuhoaa valitsijan uskottavuuden/tilanteen 

• Muista kuitenkin, että… 
– Toimintavaihtoehtojen rajoittaminen rajaa samalla omia vaihtoehtoja 

 



Käytä toisten unelmia hyväksesi! 

• Tee näin, koska… 
– Kaikilla ihmisillä on unelmia, joita heillä on todellisuuden synkkyyden 

keskellä. He haluavat uskoa unelmien tapahtuvan ja isäntä voi näitä 
luvata. 
• Unelma ei saa perustua kovaan työhön (vaikeaa) vaan käänteentekevään 

uuteen ideaan, keksintöön, löytöön, joka auttaa meidät tästä synkkyydestä 

– Unelman on oltava: 
• Teoreettisesti mahdollinen (uskottava) 
• Tehtävä tulevaisuus helpoksi ja mukavaksi ja rikkaaksi 
• Ei saa olla liian tuttu, eikä tiedossa oleva 
• Epämääräisesti määritelty visio 

• Muista kuitenkin, että… 
– Unelmien toteuttaminen  ei saa olla liian helppoa 

• Menettää tehonsa, jos se on saavutettavissa 

– Älä usko tehtailemiisi unelmiin 

 



Löydä ihmisten heikkoudet! 

• Tee näin, koska… 
– Jokaisella ihmisellä on joku heikkous. 
– Heikkouksien löytämisen perustekniikat: 

• Jaa oma keksimäsi ”heikkous” 
– Toinen puoli avautuu tällöin helposti 

• Tutki toisen lapsuutta ja sen traumoja 
– Useimmat heikkoudet löytyvät lapsuudesta 

• Tutki ylinäyteltyjä persoonan piirteitä 
– Ylinäyttelemällä piilotetaan usein vaiettu heikkous 

• Etsi takapirujen heikoin linkki 
– Henkilön takana on usein häneen voimakkaasti vaikuttava toinen henkilö 

• Täytä kohteen tarpeet 
– Täyttämällä heikkous saadaan kohde pauloihinsa 

• Etsi kontrolloimattomia tunteita 
– Ylitsevuotavat pelot, tunteet ovat heikkouksia 

• Muista kuitenkin, että… 
– Pyri saavuttamaan voimaa ja valtaa, ei leikkimään tunteilla leikkimisen ilosta 

• Jonkun työntämistä henkisesti nurkkaan voidaan yleensä käyttää vain kerran  
• Tunteilla pelattaessa voit saada kohteesta ikuisen vihollisen 

 
 



Käyttäydy niin kuin haluaisit olla! 

• Tee näin, koska… 
– Käyttäytymällä kuin olisit jo jotain saat muut 

uskomaan että olet jo joku 

– Ylemmän luokan käytös vaikuttaa muihin 
• Luo kuvan statuksesta ja syntyperästä 

• Vaikeaa näytellä, vie aikaa 
– Ylimielisyyden, pöyhkeyden, kylmyyden vaara  

• Muista kuitenkin, että… 
– On oltava joukon yläpuolella mutta silti väkijoukon 

tavoitettavissa (käsitettävissä) 

 



Käytä aikaa hyväksesi! 

• Tee näin, koska… 
– Ihmiset elävät kellon mukaan ja tällöin voi ajan 

käyttöä ohjaamalla muuttaa muiden käyttäytymistä 
– Pitkän aikavälin toiminnan on oltavava kärsivällistä 

• ohjataan suunnitelman mukaan asioita 
• Tarkkaa harkintaa, ei kiirettä 

– Kohteen ajankäyttöä hallitsemalla voidaan pakottaa 
haluttuun suuntaan 
• Hitaammin: 

– Pakotetaan odottamaan (lisää hermostuneisuutta)  

• Nopeammin: 
– Pakotetaan tekemään päätös nyt 

 
 

 
 
 
 



Älä tartu kaikkiin asioihin! 

• Tee näin, koska… 
– Asioiden perässä juokseminen suurentaa asioita ja saa unohtamaan 

oikeat tavoitteet. 
– Aseta asiat perspektiiviin: 

• Pienen asian huomiotta jättäminen saa sen näyttämään pieneltä 
• Pienen asian murskaaminen luo sympatiaa häviäjälle 
• Pieniin asioihin sekaantuminen saa näyttämään heikolta ja pieneltä 
• Pieni asia voi muuttua suureksi, jos siitä tehdään suuri numero 

– Jos et saa haluamaasi, toimi näin: 
• Vähättele kohteesi arvoa, johtaa asiasi muuttumiseen suureksi 

– Joh olet hyökkäyksen kohteena: 
• Jos heikompi hyökkää sinua vastaan, vähättele asiaa, älä reagoi 
• Jos yhtävahva hyökkää sinua vastaan, taistele asiasta 

• Muista kuitenkin, että… 
– Pienistä asioista voi ajan myötä kuitenkin kasvaa isoja asioita 

 
 



Luo spektaakkeleita! 

• Tee näin, koska… 

– Puhuminen ja puhe voidaan kääntää puhujaan 
vastaan mutta kuvat ja symbolit ovat vahvoja 
merkkejä voimasta ja vallasta 

– Käyttämällä symboleja ja iskulauseita voit siirtää 
yleisön ajatukset itse asiasta haluamaasi suuntaan 

• Visuaalinen kuvasto on aina voimakkampi kuin puhe 

• Tavoitteena on assosioida kuva aina haluamaasi teemaan 

– Tarpeen vaatiessa on syytä manipuloida todellisuutta 
ja tapahtumia spektaakkeliksi 

 



Käyttäydy aikasi mukaan! 

• Tee näin, koska… 
– Ihmiset pitävät eri lailla ajattelevia vaarallisina, 

huomiota keräävinä tai heitä halveksivina pyrkien 
rankaisemaan heitä toiminnastaan 

– Kehittele omia ideoitasi/paheitasi salassa tai pienessä 
luotetussa piirissä 

• Muista kuitenkin, että… 
– Suuren yleisön mielestä sopimaton toiminta syö 

mainetta ja imagoa 
– Boheemilla käytöksellä on paikkansa ainoastaan, jos 

henkilö on oikeasti nero 

 



Tee vihollisistasi vihaisia! 

• Tee näin, koska… 
– Tekemällä törkeän liikkeen saat muut vihaisiksi ja vihainen ihminen 

ylireagoi 
– Vihaisuus vaikuttaa kaikkien toimintaan: 

• Ylireagointi polttaa siltoja ja rajaa näin toimintavaihtoehtoja 
• Rajut otteet vaikuttavat pelokkuudelta ja lapselliselta pikkumaisuudelta 

– Itselle paras vastaus on olla tekemättä mitään 
• Näyttele viatonta uhria 
• Vaikutat valtiomiesmäiseltä 
• Aiheuttaja vaikuttaa lapselliselta 

• Muista kuitenkin, että… 
– Vihaiseksi ajaminen on leikkiä tulella 

• Toimii hyvin heikkoja kohteita vastaan 
• Vahvojen kanssa toimi näin: 

– Tutki vihollisen voimat ja heikkoudet 
– Testaa törkeytesi ensin hyvin pienessä asiassa (tuleeko ylireagointi) 

 
 



Polta rahaa tarvittaessa! 

• Tee näin, koska… 

– Lahjan antaja odottaa vastapalvelusta 

• Ilmaisen lahjan antaja toivoo enemmän kuin rahaa 

– Maksa aina täysi hinta ja polta rahaa tarvittaessa 

• Rahan käyttö luo kuvan varakkuudesta ja statuksesta 

• Raha ja ahneus avaavat ovia 

• Ihmiset haluavat omaa etua ja mieluiten helposti 

 

 



Älä astu suurmiehen saappaisiin! 

• Tee näin, koska… 
– Suuren johtajan perinnön ylittäminen vaatii kaksinverroin 

työtä, joten on pyrittävä esiintymään ”omana itsenään” 

– Taktiikat oman identiteetin luontiin: 
• Vähättele edeltäjääsi ja hänen aikaansaannoksiaan 

• Esiinny erilaisena johtajana 

• Luo uusi – vanha symbolismi  

• Muista kuitenkin, että… 
– Legimiteetti vaatii linkkiä vanhaan aikaan 

– Vältä entisten toimien kopiointia ymmärtämättä asiaa  

– Pysäytä tulevat kilpailijat ottamalla heidät töihin 

 



Tuhoa vallananastajat! 

• Tee näin, koska… 
– Jokaisessa ryhmässä on aina jokin liikoja kuvitteleva renki ja tämän 

toimiessa itseäsi vastaan on hänet löydettävä ja murskattava 
– Perusongelmana on eristää ongelmatapaus 

• Löydä ongelman lähde (vakoilu) 
• Vähennä rengin voimaa eristämällä tämä 

– Siirrä tukijat pois ja käännä nämä toisiaan vastaan 

– Valtapelissä renkien tekniikoita ovat: 
• Ole käytettävissä ja esillä (kilpailijoiden siirtoa voi käyttää aseena) 
• Eristä isäntäsi, jotta voit alkaa vyöryttää häntä rauhassa 
• Eristäytyneet johtajat ovat haavoittuvia ”pelastajille” 

– Iske joukon johtajaan (renki tai isäntä) kaataaksesi tämän 
• Valtatyhjiössä on sekava tilanne 
• Muiden on vaikea tehdä omia liikkeitään 



Pehmennä uudet rengit ensin! 

• Tee näin, koska… 
– Valtapeli ajaa ihmiset hyvin kylmiksi, joten ulkopuolisen on syytä 

laukaisemalla voimakkailla perustunteilla (rakkaus, viha, kateellisuus, 
ahneus) 

– Perustekniikat: 
• Vakoilu tietojen hankkimiseen 
• Pehmennä kohde järkyttämällä hänet 

– Käytä hyväksesi ihmisten heikkouksia 
– Käytä hyväksesi ihmisten tunteita 

• Pyri luomaan voimakkaita vastakkaisia tunnelatauksia 
– Irroittaa kohteen turvallisuuden tunteesta 
– Käytä symboleja 

• Vetoa ihmisten omiin tunteisiin saadaksesi heidät innostumaan 
– Yleensä oman voiton tavoittelu tepsii 
– Käytä massoja eduksesi, sillä liikkeen kasvu lisää liikkeen kiinnostavuutta 
– Parhaita ihmisten tunteihin vetoajia ovat useimmiten taiteilijat, ajattelijat ja runosielut 

 

 
 



Peilaa vihollisen liikkeet! 

• Tee näin, koska… 
– Peilaamalla vihollisen liikkeet voit pakottaa vihollisen tutkimaan peilikuvaasi ja 

vertaamaan itseään sinuun 
– Perustekniikat: 

• Vastaa vihollisen liikkeisiin täsmälleen samoilla liikkeillä 
– Kumpikin toimii samoin neutraloiden edun 

• Vastaa vihollisen liikkeisiin seuraamalla vihollisen liikkeitä 
– Voidaan varautua ja vastata halutessamme 

• Vastaa vihollisen liikkeisiin vastaaman tämän tunteisiin 
– Alkaa huomaamattaan ohjata vihollisen ajatusmaailmaa ja toimia 
– Voi johtaa vihollisen muuttumiseen ystäväksi ( siis kohteeksi) 

• Vastaa vihollisen liikkeiden vaikutuksiin täsmälleen samoin vaikutuksin 
– Vihollinen alkaa välttää toimia koska liike aiheuttaa itselleen haittaa 

• Vastaa vihollisen liikkeeseen omalla peilikuvallamme 
– Vihollinen seuraa oman peilimme vääriä liikkeitä kun me rakennamme ansaa sen takana 

• Muista kuitenkin, että… 
– Assosiaatiossa on riskinsä 

• Vaarana peilikuvien näytteleminen oikeiden suunniteltujen toimien sijaan 

 



Muuta vähän kerrallaan! 

• Tee näin, koska… 
– Rajut muutokset aiheuttavat muutosvastarintaa, joten on parempi 

muuttaa koko ajan vähän kuin kerralla paljon 
– Rajut muutokset vaikeita toteuttaa 

• Periaatteessa kaikki haluavat kehitystä mutta… 
• Muutoksesta on puhuttava koko ajan joka tapauksessa 
• Muutoksen on perustuttava vahvaan pohjaan 

– Taide, muoti, teknologia muuttuvat koko ajan, vältä näitä 
– Ideologia ja traditiot vahvoja pohjia, käytä näitä 

– Muutoksessa on säilytettävä linkki vanhaan 
• Nimet ja symbolit tärkeitä 
• Vältä valtatyhjiön tai sen kuvan luomista 

• Muista kuitenkin, että… 
– Omaa valtaa rakennettaessa on syytä toimia koko ajan hiljaisesti mutta 

tasaisesti 

 



Varo kateutta! 

• Tee näin, koska… 
– Kateus luo sinulle jatkuvasti vihollisia 
– Kateus vaikuttaa renkiin ja isäntään näin: 

• Hyväksy että on olemassa parempia kuin sinä 
– Ajattele, että näytät heille jonain päivänä… 

• Hankkiessasi valtaa alapuolellasi olevat kadehtivat sinua 
– Tunnista heidän kateutensa ja iske tarvittaessa 

• Kadehtijasi työskentelevät sinua vastaan koko ajan 
– Selkäänpuukotus ja petokset aina mahdollisia 

– Keksi joku harmiton pahe tai heikkous 
• Kateus purkautuu paheen ympärillä olevana virnuiluna 

– Torju avoin kateus nauramalla kateellisille päin naamaa 
• Tee näin vain ollessa ehdoton Isäntä 



Älä yritä liikaa! 

• Tee näin, koska… 
– Voiton hetkellä liika ahnehtiminen voi ohjata liian 

aggressiiviselle tielle 

– Voitonkin hetkellä on pidettävä tavoite mielessä 
• Vältä ”voittotautia” 

• Vältä isännän miellyttämistä yli-innokkuudella 

• Isännän antaessa voiton hedelmiä älä vaadi lisää 
– Vaikutat tottelemattomalta 

– Ole armoton vihollisellesi mutta vältä uusien 
vihollisten luontia 

 

 



Älä käytä näitä periaatteita! 

• Tee näin, koska… 

– Joka kerta kun toimit tietyn kaavan mukaan, voi 
vihollinen käyttää sitä hyväkseen 

– Täytyy olla valmis käyttämään ja luopumaan näistä 
periaatteista tilanteen mukaan 

– Säilytä joustavuus ja toimintavapaus! 

 

 

 

 



Summa Summarum! 

 

Mitä hyötyä on absoluuttisesta 

vallasta, jos sitä ei voi käyttää 

absoluuttisesti väärin? 
 


