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Vehmaskangas on voimakas ja oma-aloitteinen ihminen. Hänet koetaan optimistiseksi
ja vaikutusvaltaiseksi työtoveriksi. Hänellä on kyky viedä läpi suuriakin muutoksia 
organisaatioissa. Hän on enemman ihmisten kuin asioiden johtaja. Hänelle 
tavoitteeseen pääsy on ensiarvoisen tärkeää. Hän osaa keskittaa koko energiansa, 
vaikutusvaltansa ja muidenkin kyvyt saavuttaakseen asetetut tavoitteet.

Suhteessaan ihmisiin hän tarvitsee sananvapautta. Han turhautuu nopeasti tilanteissa, 
joissa ei saa esittää mielipiteitään. Hänella onkin erinomainen kyky saada 
kanssaihmisten luottamus ja arvostus puolelleen. Hän haluaa antaa ja kykenee 
antamaan vastuuta myös toisille. Hänelle vaikeudet eivät ole esteitä vaan hidasteita. 
Parhaimmillaan Vehmaskangas on vaikeiden ja haasteellisten tehtävien parissa, joista 
on mahdollisuus saada huomattavia tuloksia.

Perustoimintatavaltaan Vehmaskangas on suoraviivainen. Tämä suoraviivaisuus 
yhdistettynä loogisuuteen ja systemaattisuuteen saa aikaan huomattavia työtuloksia. 
Jos nämä panokset suunnataan oikeaan kohteeseen ovat myoskin tulokset hyviä. 
Vehmaskangas olettaa helposti muidenkin olevan yhtä loogisia ja suoraviivaisia, joten
erilaisuus työyhteisössa hämmentää hänta. Vaikeinta hänelle on ymmartää tunteen 
kautta eläviä henkilöitä, tunteella reagoivia tai hoivaavia ihmisiä.

Vehmaskangas on parhaimmillaan erittäin aikataulutietoinen ja looginen ihminen. 
Hän pystyy vauhdittamaan ryhmää tarkkaan aikataulujen noudattamiseen ja osaa 
delegoida. Jos kuitenkin aikataulu on vaarassa pettää, saattaa Vehmaskangas lakata 
delegoimasta ja haluta viimeistellä kaiken itse. Hän ei ole 8 - 4:ään ihminen, eikä aina
ymmarrä ollenkaan kuinka joku muu ei suostukaan jäämään viikonlopuksi töihin 
saadakseen aikataulun kiinni. Vehmaskangas on voimakastahtoinen ihminen, joka 
tietää mitä haluaa. Hän haluaa että asiat etenevät. Nopeana liikkeissään ja toimissaan 
hän helposti turhautuu hitaammin ajattelevien kanssa.

Vehmaskangas on tahtoihminen, jonka ulkoinen olemus saattaa olla hiljainen ja 
hieman töksähteleva. Hänellä on sisäinen tarve saada asiat etenemään, mutta jos 
asiaan liittyy muiden ihmisten motivointia, saattaa liian suoraviivainen eteneminen 
tuottaa ongelmia. Hän on parhaimmillaan yksin. Syvällisenä ajattelijana hän pystyy 
määrätietoiseen suuriakin ponnistuksia vaativaan työhön, kunhan oma tila, oma rauha
on järjestyksessä. Mikäli Vehmaskangas joutuu toimimaan liikaa ihmisten parissa, ei 
hänen voimakkaan intuitiivinen ajattelutapansa pääse oikeuksiinsa ja hän helposti 
menettää itseluottamuksensa ja hänesta voi tulla varsin negatiivinen suhteessaan 
tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Hänen kommunikointiaan leimaa vähäsanaisuus ja 
suoruus, jota muut eivat välttämättä ymmarrä. Tämä johtaa helposti väärinkäsityksiin,
jotka saavat Vehmaskankaan entista enemmän vetäytymään yksinäisyyteensä.



Joskus yllättain Vehmaskangas koetaan liiankin impulsiiviseksi, ainakin se saattaa 
häiritä vakaampia ihmisia. Jos asiat eivat etene, pistää Vehmaskangas niihin vauhtia 
keinolla millä hyvänsä. Jos tuloksiin ei vieläkään päästa, hänestä tulee kärsimätön ja 
levoton. Hän saattaa kokea itsensa tyytymattömäksi ja huolestuneeksi. Hänellä on 
tapana ottaa riskejä menestyäkseen.

Suhteessaan työhön hän on parhaimmillaan uusien tehtävien aloittajana ja muutosten 
läpiviejänä. Asioiden rutiininomaisessa loppuunsaattamisessa hän ei ole 
parhaimmillaan, varsinkin jos päätavoitteet on jo saavutettu. Vehmaskangas tarvitsee 
työskentely-ympäristön, jossa hänellä on vapaus puhua ja vapaus toimia.

Luonteen vahvuudet, joita toiset hänessa näkevät:
Looginen, vastuuntuntoinen, järjestelykykyinen.

Ominaisuudet, joita toiset hänessä kokevat:
Kyky ajatella loogisesti, kerätä tosiasioita ja ideoita ja yhdistella niitä.

Havainnointitapa, jolla hän havainnoi ympäristöään:
Ajattelee ensin, tunnistaa ja luokittelee ihmisia ja asioita. 
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