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TIETEELLINEN REHELLISYYS JA LÄÄKE TUTKIMUS 

"Vihreä aalto vaatimuksineen paluusta ta
kaisin luontoon kytkeytyneenä epätieteeseen, 
antiteknologiaan muodostuu siten myös vaa
raksi uusien lääkkeiden tieteelliselle kehi ttä
miselle. Kuinka voidaan innoittaa tutkijoita 
syntetisoimaan entsyyminehkäisijöitä kun po
liitikot ja ennenkaikkea yleisö haluaa suosia 
luonnonlääkkeitä ja muita todistetusti vai
kuttamattomia tuotteita vain koska uskotaan, 
että ne ovat vaarattomampia." 

Teksti on lääketeollisuuden palvelukseen 
Ruotsissa siirtyneen Göteborgin yliopiston en
tisen professorin Lars Werkön, joka vieraili 
esitelmöimässä Lääketuojat ry:n 20-vuotis
symposiumissa viime lokakuussa. Esitelmän 
lyhennelmä on Lääkealan uutisia nimisessä 
aikakauskirjassa lähetetty mm. suomalaisten 
lääkärien luettavaksi. 

Professori Werkön esitelmä samoin kuin 
monet muut samalta suunnalta kuullut pu
heenvuorot kertovat lääketeollisuuden kri
tiikittömästä itseluottamuksesta. Uusien lääk
keiden kehittäminen on tämän ajattelutavan 
mukaan terveyden avain. Werkö esittää seu
raavina tavoitteina lääkkeet syöpään, veri
suonten kalkkeutumiseen ja vanhuuden tyl
sistymiseen. Hän vaatii että koska tutki
mustyö vaatii suunnattomasti varoja, yhteis
kunnan olisi siedettävä lääkekustannusten jat
kuva kasvu. 

Pyrkimykset luonnonmukaiseen terveyden
hoitoon lääketeollisuus näkee vihollisenaan. 
Omaksutun tieteellisen ajattelutavan ahtaus 
sallii ihmisten oman arv,ostelukyvyn täyden 
kieltämisen terveydenhoitoon liittyvissä ky
symyksissä. 

Erääseen yksityiskohtaan professori Wer
kön tekstissä kannattaa pysähtyä. Hän pu
huu todistetusti vaikuttamattomista tuotteis
ta. Tutkijalta vaadittava tieteellinen rehelli
syys edellyttää eron tekemistä henkilökohtais
ten uskomusten ja tieteellisesti perusteltavien 
väittämien välillä. Miten vakava tutkija voi 

väittää jotakin lopullista todistetuksi niin mo
nimutkaisesta asiasta kuin luonnonaineiden 
vaikutuksesta ihmiseen? 

Tällainen ei toki ole uutta lääketieteen 
historiassa. Arvovaltaiset tiedekunnat ovat 
saattaneet estää ratkaisevan tärkeiden oival
lusten soveltamisen vain sen vuoksi, ettei 
vallitseva tietämyksen taso ole riittänyt il

miön selittämiseen. Vahva esimerkki tästä on 

lapsivuodekuumetta vastaan taistelleen Ignar 
Semmelweisin traaginen historia toista sataa 
vuotta sitten. Meillä on taipumus ajatella, 
'ettei tällainen tieteellinen ahdaskatseisuus 
olisi tämän hetken maailmassa enää mah
dollista. 

Luonnonlääkkeiden kasvava suos10 perus
tuu ihmisen subjektiiviselle kokemukselle 
avun saamisesta. Lääketieteen vääristyneessä 
arvomaailmassa tälle ei kuitenkaan anneta 
arvoa. Subjektiivista parantumiskokemusta ei 
hyväksytä tutkimisen arvoiseksi asiaksi. 

Mietojakaan luonnonlääkkeitä ei voi väit
tää täysin vaarattomiksi. Riskit ovat kuiten

kin ratkaisevasti vähäisempiä kuin voimak
kaasti markkinoiduissa synteettisissä lääk
keissä. Terveyspoliittisesti perusongelma on 
kritiikittömästi kasvanut usko lääkkeisiin, joka 
väistämättömästi johtaa liikakäyttöön. 

Lääkkeiden liikakäyttö ja siitä aiheutuvat 
terveyden vaarat myönnetään lähes joka ta
holla. Tilanne ei kuitenkaan ole viranomais
ten vaan lähinnä lääketeollisuuden valvon
nassa. Yksi osoitus tästä on häiriöittä jatkuva, 
pitkälle kehitetty lahjonta, jota lääketeolli
suus kohdistaa lääkäreihin. Millään muulla 
julkisen vallan alalla ei esiinny vastaavaa. 

Valtavaan ekspansioon tottunut lääketeol
lisuus haluaa kasvaa edelleen kuten kaikki 

muukin tämän hetken yhteiskunnassa. Tästä 
aiheutuvaa lisääntyvää vaaraa vastaan ihmi
sen on ruvettava puolustautumaan. 

Antti-Veikko Perheentupa 
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Erkki Niinivaara 

SUOMALAISEN KULTTUURIN TILASTA 

Kulttuurin käsite on jo kauan sitten irroit
tunut pelkästä maan viljelemisestä. Ajatuk
semme hakeutuu sen mukana nykyisin ava
rammille alueille, kaikkeen ihmisen edellytys
ten varassa tapahtuvaan ja luovaan toimin
taan. Se taas hajautuu esim. politiikan, mo
raalikäsitysten, talouselämän, hallinnon, oike
udenhoidon, kasvatuksen, tieteen ja taiteen 
p11nm. 

Viime aikoina on ns. kulttuurikeskustelu 
toisinaan käsitetty vain esteettis-kirjalliseksi 
arvioinniksi eräitten kymmenlukujen mer
kityksestä, 40-luku, 50-luku jne. Kansakun
nan kulttuurista puhuttaessa on kuitenkin 
aina kysymys, runoilijan sanaa käyttääksem
me, "menon yhteisyydestä". Kaikki täällä 
hengittää - tai on hengitysvaikeuksissa. Joka 
suunnalla on kysymys ihmisyyden toteutumi
sesta tai sen estymisestä. 

Jos kulttuurin alue ymmärretään laajaksi, 
samalla ollaan tekemisissä myös sen vaikeasti 
jäsennettävän aineiston kanssa, joka syntyy 
tällä laajalla kentällä esiintyvistä erilaisista 
ajatuksista, mielipiteistä, koulukunnista, 
suuntauksista ja perinteistä. Näistä lähtökoh
dista käsin on seuraavassa kysymys vain pa
rista lähestymiskulmasta teeman käsittelyssä. 

I 

TV :ssämme on äskettäin esitetty kuulun 
taloustieteilijän J. K. Galbraithin inspiroimaa 
ja johdattelemaa sarjaa länsimaiden histo
riasta, siihen aikojen kuluessa sisältyneistä 
talousteorioista ja hyödykkeiden jakoa koske
neista eett1S1sta periaatteista. Kuvauksen 
pelkkä teema on mitä kiintoisin, "Epävar
muuden aika". Siinä voi kuulla syvää huoles
tuneisuutta. Ajatustavat vaihtelevat, kumoa
vat toisensa, ei ole päästy varmuuteen, selville 
vesille. 

Eräästä näkökulmasta katsottuna meidän 
suomalainen kulttuurimme päinvastoin elää 
"varmuuksien aikaa." Keskellämme on run
saasti koulukunnallisia, poliittisia, taiteellisia, 
ideologisia ja uskonnollisia lukkiutumia. 
Eräässä yhteydessä on pääministeri Kalevi 

Alustus KKK :ssa 25. 9. 1978 

Sorsa lausunut, että "valtaosa poliittisista 
keskusteluista käydään aprioristen ehdotto
mien uskomusten pohjalta". 

Edellä oleva ei koske vain politiikkaa vaan 
myös muuta kulttuurin piirissä tapahtuvaa 
kanssakäymistä. Uusiutuvasti on keskuudes
samme kuultu se väite, että keskustelu on 
lakannut. Tilannetta luonnehtii tällöin 
Brechtin sana: "Mitä ovatkaan ne ajat, jolloin 
keskustelu puista on melkein rikos, koska sii
hen sisältyy vaikeneminen niin monista vää
ryyksistä". 

Suuressa päivälehdessä käytiin laaja kes
kustelu ns. perimmäisistä kysymyksistä, tiedon 
luonteesta, uskosta, totuuden saavuttamises
ta. Monet kannanotot eivät kuitenkaan edus
taneet ainakaan epävarmuutta. Uusimman 
fysiikan piirissä käydään nykyään mielikuvi
tusta kiihottavaa keskustelua ns. mustista au
koista, jota maallikon on vaikea seurata. Kun 
joku Luojaan uskova ja vanhaa teoreettista 
materialismia ko. lehdessä vastustava otak
suu saavutettujen tietojen perusteella aineen 
eli materian nyt menevän alas kosmisesta 
likaviemäristä, tuntuu "materia" tässä kan
nanotossa ikäänkuin personifioituneen ja saa
neen suorastaan vihollisen piirteitä. Voi tässä 
kohden ainakin kysyä, onko jo asetelmassa 
aine-henki, sielu-ruumis ja sen monissa va
riatioissa todellisuus pirstoutunut. Ainakin 
oppinut filosofimme Oiva Ketonen on äs
kettäin ihmiskuvaa kokonaisuutena tarkas
tellessaan torjunut tämän vanhan dualismin. 
"Käsitys, että ihminen pohjimmiltaan ihmi
senä on vain hänen henkinen minänsä tai 
tietoisuutensa ja että ruumis on vain ulko
naisia puitteita, on perinjuurin väärä" (Ka
nava 78 s. 337). Hän jatkaa: "Tällä ajatus
mallilla, jolla esim. Raamatussa ei ole pe
rusteita, on edelleenkin voimakas vaikutuk
sensa" (s. 333). 

Epävarmuuden aika, tähän kultuurin ana
lyysiin sijoitettuna ajatuksena, ei luonnolli
sesti lainkaan merkitse tutkimuksen ja luo
van toiminnan tukahtumista, V2."t<l päinvas
toin edellytyksiä niiden vahvistumisde. Kä
sitykseni mukaan myös ilmaus "kriittinen 
korkeakoulu" haluaa nimenomaan antaa elin
tilaa epävarmuudelle ja ylläpitää kriittisyyt-



tä kaikkiin sekä vanhoihin että uus1m val
miisiin ajatusrakennelmiin. Tieteen ja myös 
kaiken kulttuuritoiminnan taso määräytyy 
yleensä aina siitä käsin, missä määrin se on 
valmis peruskatsomustensa kritiikkiin. 

Akateemikko Joonas Kokkonen käytti ke
sällä 1978 radiossa persoonallisen ja terveh
dyttävän puheenvuoron. Tällöin hän muun 
muassa mainitsi hänelle läheisimmäksi Raa
matun kohdaksi tulleen sanan "Anokaa niin 
teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kol
kuttakaa niin teille avataan". Kiintoisin ta oli 
hänen tulkintansa, joka liikahdutti paikoil
leen usein juuttuneita selityksiä. On taker
ruttu, hän lausui, vain sivulauseisiin. Johto
päätöksenä ovat tällöin lopullisen omista
misen ja hallitsemisen asemat. Kuitenkaan ei 
tule koskaan vaihetta, jolloin etsimisen voisi 
lopettaa. Ihmisen osa on ainaisen etsijän, 
anovan ja kolkuttajan osa. 

Näin Kokkonen. Hänen oivalluksensa on 
käsittääkseni hyvin merkityksellinen. 

Ihmiselle on vaikeaa suostua siihen, että 
se mikä on kaikkein fundamentaalisinta, vii
meistä, säilyy selittämättömänä. Tai kuten 
Martti Siirala on lausunut: "Todellisuus on 
pohjimmiltaan salaisuus, jossa ei ole hallitta
vissa olevaa ankkuripaikkaa". 

Väliaikaisuuden ja keskeneräisyyden hy
väksyminen on henkisen kypsyyden ainek
sia. Siinä säilyminen on varsinaista ihmisyyt
tämme. 

Läpi historian on tuhansin tavoin etsitty 
tietä pois riuduttavasta epävarmuudesta, mil
loin rakentamalla tornia taivaaseen, milloin 
luomalla aukottomaksi uskottuja maailman
katsomuksia, milloin turvautumalla mystisiin 
menoihin ja harjoituksiin. 

Kulttuuriin muodostuu tällöin aina her
meettisesti suljettuja osastoja. Yhteisyys ka
dotetaan. Mihin torniin tahansa kiipeilevät 
eristyvät muista, alkavat puhua muille käsit
tämätöntä kieltä. Todellisuus etääntyy. Vain 
neuvottomat ovat samalla matkalla. 

Epävarmuuden aika merkitsee ajatuksen 
ja mielikuvituksen vapautumista. Ohimennen 
saattaa löytyä kaksi uutta galaksia. 

II 

Toinen lähestymiskulmani johtuu kai
kesta edellä sanotusta. On ehkä herännyt ky
symyksiä. 

Eikö epävarmuuden suositteleminen ole 
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johtamassa lohduttomaan nihilismiin? Eikö 
näköpiirissä ole tällöin autio maa? Eikö ole 
mitään kiinteää jalansijaa? Eikö ole mennei
syyden pohjaa, historiaa, perinteitä, perus
arvoja? Onko vain uusi merkityksellistä? 

Hahmotan vastausta tunnetusta kirjaili
jan sanasta "Ihminen on ihmisen ainoa veli 
maailmassa" käsin. 

Ellei kulttuurin kaikkia ilmiöitä tavalla tai 
toisella läpäise se mitä me nimitämme ih
misyydeksi, lähimmäisyydeksi, sosiaalisuu
deksi, se ei ole juurtunut todellisuuteen. Se 
elää itselleen, omaa kuviteltua kukoistustaan 
varten ja kuihtuu aikanaan. 

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut 
niistä ajoista, jolloin huutolaislapset kaupat
tiin enimmän tarjoavalle, hamaan nykyai
kaan asti jolloin jokaisen tässä maassa asu
van ihmisen ahdinko periaatteessa kuuluu 
koko kansakunnalle. 

Lakikirjasta löytyy yksityiskohtia jotka 
havainnollisesti kuvittavat yhteisiä pyrkimyk
siämme. Tieliikennelaki säätää: "Jos joku 
on liikenneonnettomuuden johdosta joutunut 
sellaiseen tilaan, että on välttämätöntä heti 
kuljettaa hänet saamaan hoitoa, on jokaisen 
ajoneuvon kuljettaja velvollinen sellaisen kul
jetuksen suorittamaan." 

Lähimmäisyys on mukana yhteiskunnan 
rakenteissa. 

Jopa "valintatalouden" tai "markkinata
louden" etuliitteeksi pyritään nykyisin sovitta
maan "sosiaalinen". 

Ken tyytyy tämäntapaisiin irrallisiin ha
vaintoihin, joutuu kuitenkin helposti edus
tamaan sinisilmäisyyttä. 

Onhan toki suomalaisen kulttuurin ja yh
teiskunnan kuvassa määrättömästi huolestut
tavia piirteitä, vinoutumisia, epäkohtia, by
rokratiaa, saalistusta, ihmisryhmien sortoa, 
kasvatuspäämäärien epäselvyyttä. 

Viime vuosina on alettu puhua ei vain yk
silön vaan koko yhteiskunnan sairaudesta, 
sosiaalipatologiasta. Tämän problematiikan 
piiristä on nimenomaan Therapeia-säätiö 
tuonut yhteiseen käyttöön merkittävää uutta 
tietämystä. Pitkä kliininen kokemus erityisesti 
jakomielisyyden hoidossa on osoittanut, että 
sairaus on koko ajan avunhuuto, haaste ym
päröivälle yhteiskunnalle. Sairaan harha
maailma, yhteisön sairauden keskellä syn
tynyt, odottaa särkymistä. Mutta myös te
rapeutin täytyy olla valmis muuttumaan, 
ennen kuin parantava ihmisyhteys voi syn-
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Antti Tuuri 

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TILA 

1. 

Lukiessa Suomen historiaa ja sen kirjalli
suuden historiaa tulee ajatelleeksi, että kirjal
lisuuden merkitys on häviämässä. Suomen
kielisen kirjallisuuden odotus, sen merkityk
sen korostaminen, joka leimaa viime vuosi
sadan suurmiestemme kirjoituksia ja puheita, 
usk9 siihen, että vain suomenkielinen kirjalli
suus loppulta takaa tälle kansakunnalle oi
keuden kansakuntien joukkoon, tämän vuo
sisadan alun suurten romaanien kiihkeä vas
taanotto ja suuret lukijamäärät ja vieläpä ne 
ostajajonot, jotka odottivat tamperelaisessa 
kirjakaupassa Väinö Linnan Tuntem.atonta 
sotilasta, ovat nyt vaihtuneet pienempiin pai
noksiin ·ja aikakauslehdistön kirjailijaesitte
lyihin. Niissä kirjailija kuvataan hellan ää
ressä esiliina vyötäisille kietaistuna tai hiekka-

Alustus KKK:ssa 25. 19. 1978 

tyä. Kaikkein poikkeavinkin käyttäytyminen 
on aina terapeutille - ja yhteiskunnalle -
oleva myönteinen merkki, lähimmäisen yri
tys omalla eriytyneellä tavalla päästä yhtey
teen toisten ihmisten kanssa ja alkaa jäl
leen toteuttaa omaa ihmisyyttään. 

Koko suomalaisessa yhteiskunnassa on näi
tä sairauden ja jakomielisyyden merkkejä, 
harhoja, vieraantumista omasta identiteetistä, 
etääntymistä luonnosta ympärillämme, yh
teyden katkeamista omaan menneisyyteem
me. Taloudellisen kasvun nopeassa liiken
teessä eivät kulkuneuvot suinkaan pysähdy 
siellä, missä solidaarisuutta edellyttävä ääni 
on tiepuolesta kuultavissa. Ihmisen perusoi
keudet eivät aina ole kunniassa. Täällä voi 

laatikolla lasta kaitsemassa; harvemmin enää 
edes näkee hyvää intelligenttiä kuvaa, jossa 
kirjailija polttaa piippua nojatuolissa, taus
tana kirjahyllyn värikkäät kirjojen selkämyk
set. Erkka Lehtola kirjoitti kevättalvella Par
nassossa, että päivälehdistömme kannalta 
Charme Asserdal on tällä hetkellä paljon 
kiinnostavampi hahmo kuin Hannu Salama. 
Se oli hyvin sanottu ja valitettavasti kovin 
totta. Itseltäni kysyi muuan sukulaismies tässä 
taannoin kirjojeni myyntilukuja ja kun ker
roin, hän nauroi sanoen: "Yhdessä mesta
ruussarjan jalkapallo-ottelussa käy enemmän 
väkeä." Sekin oli totta enkä keksinyt siihen 
mitään nokkelaa vastaväitettä. Jotenkin täl
laiset asiat eivät ole minulle olleet yhteismi
tallisia aikaisemmin. Seuraavina päivänä tuli 
mieleen sitten montakin vastaväitettä, mutta 
se oli jo liian myöhäistä ja saatoin lohduttau
tua vain sillä, että kyseinen mies ei ollut var
sinaisesti minun sukulaiseni, vaan olimme su
kua avioliiton kautta. 

tehdä sekä hyvää että pahaa. 
Mutta kaikkein eniten elämää häiritsevissä 

ilmiöissäkin on kätkössä toivo, uuden mah
dollisuus, koska niissä on aina tukahdutettu 
ihmisyyttä. 

Tämän kertoo meille huikean syväksi sa
nottu kuvaus tämän kansakunnan sielunelä
mästä, teos jolle kirjailija on antanut paljon 
puhuvan, terapeuttisen nimen "Ja pesäpuu 
itki", itki, pystyi ilmaisemaan itsensä. 

Se on suomalainen vastine kaukaiselle, 
kaikki ihmiskunnan nykyiset globaaliset on
gelmat piiriinsä sulkevalle Roomalaiskirjeen 
ilmaukselle "Koko luomakunta huokaa". 

Mutta sen jatko kuuluu: "Ikäänkuin syn
nytystuskissa", tulossa olevan odotuksessa. D 



2. 

Mitä kirjallisuus on? Jokin määritelmä sille 
on syytä antaa, jos sen tämänhetkistä tilaa 
haluaa penkoa. Sartre kirjoitti sennimisen 
kirjan vuonna 194 7. Kirjan suomenkielisessä 
painoksessa on 270 sivua, joista Sartrelta 257 
ja loput kuluu suomentajien huomautukseen 
ja Jouko Tyyrin laatimaan esipuheeseen ni
meltä "Proosan puolesta". En ole mikään 
Sartre enkä voi myöskään käyttää 257 sivun 
mittaista puheenvuoroa puhumattakaan Tyy
rin esipuheesta. Sanoisin vain, että hyvän 
proosan olisi kerrottava menneisyydestä niin, 
että tiedämme mistä olemme tulossa, nykyi
syydestä tietääksemme, missä olemme, ja an
nettava lukijalle avaimia tulevaisuuden rat
kaisuihin. En tiedä, kenen lause tämä on, 
olen saattanut lukea sen jostakin. Itseni kek
simäksi se vaikuttaa liian hienolta ja hy
vältä. Käytän sitä kyllä työskennellessäni jon
kinlaisena yleisohjeena. Proosan kirjoittami
nenhan on monien asioiden koossapitämisen 
yrittämistä. Paitsi, että määritelmäni on hyvä 
ja hieno, se tietysti myös on paikkaansa pitä
mätön niinkuin kaikki kirjallisuudesta laadi
tut määritelmät. Se on toisaalta liian ylimal
kainen, jotta sillä voisi mitata mitään, toi
saalta kuitenkin liian ahdas, jotta siihen kaik-
ki mahtuisi. ' 

Jos näin mittaa tämänhetkistä kirjallisuut
tamme, toteaa heti kirjallisuutemme painot
tuvan mittarin etuosaan. Viime vuosina jul
kaistut kirjat kertovat valtaosin kymmenien 
vuosien takaisista tapahtumista. Laajat ro
maanisarjat, joissa henkilöitä kuljetetaan läpi 
vuosikymmenien, trilogiat sotien väliseltä 
ajalta ja paksut romaanit sotien jälkeiseltä 
ajalta ovat syksy syksyltä kustantajien julkai
sulistojen kärjessä. Ne esiintyvät myös myyn
tilistojen kärkikirjoina. Parhaat niistä täyttä
vät tietysti mittarini kolme vaatimusta, sillä 
onhan täysin samantekevää, mihin aikaan tai 
aikakauteen kirjailija teoksen tapahtumata
son sijoittaa. Aivan päiväkohtaisia tapahtu
mia kaunokirjallisuuden on taas mahdoton 
kuvata jo syntyprosessinsa luonteen vuoksi. 

3. 

Suomessa, tuntuu, luetaan nykyään mielui
ten paksuja kirjoja, jotka kertovat köyhän 
kansamme karuista kohtalonvuosista ja hyvä 
kai näinkin. Toisenlaisiakin kirjoja kirjoite-
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taan, runoja, novelleja, esse1ta. Muutama 
humoristi ja pari satiirikkoa kuuluvat kir
jalliseen kenttäämme. Eräs naiskirjailija kyllä 
kertoi joku vuosi sitten matineassa, että oli 
lopettanut novellien kirjoittamisen taloudelli
sista syistä. Hänen oli yksinkertaisesti toi
meentulonsa vuoksi kirjoitettava paksuja ro
maaneja. Hyviä novellejakin kuitenkin ilmes
tyy, joillakin näyttää vielä olevan niiden kir
joittamiseen varaa. Vaikka kirjailijoiden toi
meentulokysymystä ei saisikaan missään ti
laisuudessa olla selvittelemättä, totean tässä 
vain sen, että keväällä suuressa yksimielisyy
dessä käyty taidepoliittinen keskustelu on jäl
leen kerran ollut tuuleen huutamista. Sen to
disti hallituksen äsken julkistama valtion tulo
ja menoarvio ensi vuodelle. Se on arjen ru
noutta jos mikä. 'Taiderunouden' myynnin 
ja lukuharrastuksen kerrotaan toisaalta olleen 
viime vuosien aikana nousussa. Käsittääkseni 
meillä onkin harvinaisen vahva runoilijajouk
ko näin pieneksi kansakunnaksi ja myös muu
tamia hienoja esikoiskokoelmia on ilmestynyt 
viime aikoina. 

4. 

Tänä vuonna on juhlittu Eino Leinoa, hä
nen syntymästään on kulunut sata vuotta. 
Eino Leino-Seura kokosi kirjan nimeltä "Eino 
Leinon perinne''. Sen esipuheessa Pekka 
Tarkka kirjoittaa: "Tämän teoksen toimitus
kunta etsi 1970-luvun nuoren polven panosta 
Eino Leinon perinteeseen. Turhaan: ei yksi
löllisiä kannanottoja, ei leinolaisia kirjallisia 
tai kulttuuripoliittisia teesejä. Kun on kes
kusteltu kansasta, luokista, puolueista tai in
dividualismista, vanhat 1950- ja 1960-lukujen 
veteraanit ovat ottaneet mittaa toisistaan. 
Onko Leinon perinne katkeamassa?" Näin 
siis Tarkka. Myös kirjallisuuden kohdalla voi
daan kysyä, onko koko 70-luvulla ilmestynyt 
ainoatakaan todella uusia näkemyksiä edus
tavaa kirjailijaa? Vastaus voisi olla yhtä kiel
tävä kuin Tarkan kysymykseensä itse anta
ma. Ehkä se kuitenkin on sitä vain mainit
tujen 1950- ja 1960-lukujen vanhojen vete
raanien tarkoittamassa mielessä. Ehkä Eino 
Leinon perinne onkin laajempi, mitä sillä 
tähän mennessä on tarkoitettu. Minulla on 
sellainen tunne, että monella odottamatto
mallakin taholla kuitenkin on kypsymässä 
jotakin, jotakin, joka muutamassa vuodessa 
puhkeaa esille. D 
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Keij"o Petäjä 

ARKKITEHTUURI JA TERVEYS 

Aiheesta "arkkitehtuuri ja terveys" on kes
kusteltu ennenkin. Keskustelun otsikot ovat 
tosin vaihdelleet. Käsitän kuitenkin, että juu
ri tästä aiheesta on ollut kysymys kun on pu
huttu ihmisen tilan parantamisesta. 

Arkkitehtuuri on syntynyt ihmisen luke
mattoman moniulotteisista tilallisista tarpeis
ta. Sittemmin se on kehittynyt hänen tilakäsi
tyksensä havainnollistamisen ja ilmentämisen 
taiteeksi. Mutta tilataiteenakin se on aina ol
lut rakentavan yhteisönsä tilallisten tarpeiden 
ja toiveiden tyydyttämistä. 

Arkkitehtuuri realisoituu meille tilassa il
menevien aistittavien ja miellettävien olosuh
teiden ja ominaisuuksien säätelyn merkeissä. 
Sen todellisuus on sijattuna ihmisen ja ym
päristön väliseen suhteeseen. Tämä reaali-tila 
on ensisijaisesti jotakin muuta kuin koulussa 
oppimamme eukliidinen tila. 

Jokainen ymmärtää, että parantaa tarvit
see vain tilaa, joka on jossakin suhteessa epä
terveellistä tai pirstoutunutta. Toisaalta myös, 
ettei ympäristötilaan, joka on elämää eheyttä
vää ja tervettä tulisi kajota. Jokainen kyllä 
ymmärtää, mutta käytännössähän me näy
tämme menettelevän liiankin usein juuri 
päinvastoin. 

Tämä johtuu ilmeisesti siitä, ettei ihmi
nen pysty yleensä tiedostamaan riittävän her
kästi ja ehjästi omaa tilaansa, eikä näinollen 
myöskään kanssaihmistensä ja koko ympäris
tönsä todellista tilaa ja jatkuvasti kehittyviä 
tilallisia tarpeita. 

Sensijaan me kyllä tunnemme esim. tämän
päivän ympäristötilamme pirstoutuneisuuden 
vaikutuksia itsessämme ja yhteisössämme. 
Tämä tunne, joka saattaa ilmetä esim. eri 
asteisina sairastumisina, on rationaalista tie
toa alkuperäisempi ja syvempi ympäristöyh
teyden muoto. Siihen perustuu myöhempi 
ympäristötietomme ja sen alati kehittyvät kä
si tteellisyydet. 

Alustus KKK:ssa 28. 11. 1978 

Tälläkin keskustelulla haluaisimme edistää 
ympäristömme tervehdyttämisen ja eheyttä
misen asiaa, tiedostaa jotakin ajankohtaista 
ja oppia toistemme kokemuksista. Samalla on 
kuitenkin myös kysyttävä: Voimmeko yleensä 
koskaan oppia tietämään etukäteen minkälai
sen tulisi olla huomispäivän ihmisten - lap
sista aikuisiin ja vanhuksiin asti ajateltu -
normaali ja terve yhteisöllinen tilakudelma? 
Onko "tietäminen" tässä vain "tienkulke
mista"? 

Tämä on käsitykseni mukaan keskustelu
teeman "arkkitehtuuri ja terveys" keskeisin 
kysymys. Kaikella mitä sen käsittelyyn ja kä
sitteellistämiseen kuuluu tulisi olla helposti 
miellettävä paikkansa ympäristötilassamme. 
Aivan kuten meillä itse kullakin on elämän
tien kulkijoina joka hetki määrätty paikkam
me elämänkentän kokonaisuudessa. 

Tähän kysymykseen ei näinollen liity mi
tään salattua ja käsittämätöntä sinänsä. Ym
päristötila on jokaiselle hänen omassa olemas
saolossaan ja situatiossaan sellaisenaan annet
tu todellisuudentila ja sen arkkitehtuurin ym
martamisen lähtökohta. Lähtökohta, joka 
ymmärtämisen mahdollisuutena on itse asias
sa kirjattu jo geeneihimme ja vaikuttaa sieltä 
käsin jokaisessa ihmisessä varhaisesta lapsuu
desta asti. 

Ns. ruumiinviisaus paljastaa ympäristöyh
teydessämme ilmenevät vajavuudet ja toimin
tahäiriöt sairauden ja terveyden vaihtuvien 
muotojen välityksellä. Jossakin hyvin oleelli
sessa mielessä korreloivat nämä muodot ra
kentamisen muotoihin, lähinnä tyypillisiin 
struktiivisiin ja destruktiivisiin piirteisiin. 

Myös modernin arkkitehtuurin läpimurto
vaiheessa, vuosisatamme alussa, keskusteltiin 
arkkitehtuurista ja terveydestä. Tämän ajan 
johtavien arkkitehtien ajattelua leimaa selvä 
ja tietoinen pyrkimys terveempään, tarkoituk-



senmukaisempaan ja entistä paremmin toi
mivaan rakenteelliseen ympäristöön. 

Rakennusten ja asemakaavojen muotojen 
ja yksityiskohtien tuli heidän mukaansa seu
rata niiden tehtävää, funktiota ja palvella 
jokapäiväisen elämän selvästi määriteltyjä 
tarpeita ja tarkoituksia. Tämä edellytti entis
tä orgaanisempaa ja moniulotteisempaa kä
sitystä arkkitehtuurin inhimillisistä seuraa
muksista ja uutta ajatustapaa rakentamisen 
yhteisöllisestä merkityksestä. Käsitys arkki
tehtuurin suhteesta ihmisen terveyteen rajoit
tui kuitenkin vuosisadan alun ihmis- ja ter
veyskäsityksiin ja suuntautui niiden mukai
sesti ensisijassa fyysisen hygienian vaatimus
ten tyydyttämiseen. 

Vanha rakennustaide nähtiin tuolloin sai
raaloisen ja sentimentaalisen estetismin il
mauksena. Rakennuksia, joita nykyään suo
jellaan ja ihaillaankin pidettiin silloin ulko
kohtaisten ja kuolleiden koristemuotojen kan
tajina ja kalkkeutuneen kauneuskäsityksen 
ilmentäjinä. Niitä ei osattu pitää sellaisina 
urbanisoituvan elämänkentän terveinä raken
neosina, joita ajan dynaaminen ja funktio
naalinen ajattelu halusi tuottaa, käyttäen hy
väkseen kehittyvän tekniikan ja sarjatuotan
non uusimpia menetelmiä. 

Samalla muuttui myös käsitys taiteesta ja 
sen suhteesta ihmisen sisäiseen olemukseen. Ei 
luotettu enää ensivaikutelmaan ja taideteok
sen herättämään välittömään vaikutukseen. 
Haluttiin analysoida ja tunkeutua pintaa sy
vemmälle. Esikuvaksi asetettiin enemmän tai 
vähemmän tietoisesti tiede ja sen menetel
mät: 

"Voidakseen tunkeutua esineiden olemuk
seen on tämän päivän taiteen riisuttava nii
den ulkoiset kuoret ja toimittava niinkuin 
tiede, silloin kun se pyrkii lähestymään ai
neen olemusta." (S. Gideon) 

* 

Ongelmalliseksi tässä uudessa asetelmassa 
näyttää kuitenkin muodostuvan - ei esineel
linen ympäristö ja ihminen erillisinä, vaan -
ihmisen ja ympäristön välinen suhde ja tätä 
kautta myös ihmisen rooli ympäristönsä pa
rantajana. 

Me emme puhuisi tänä päivänä maailman
laajuisesti ympäristösuojelun ja ihmissuoje
lun ongelmista ja tarpeista, mikäli emme olisi 
sivuuttaneet rakentamisessamme tätä kysy
mystä toisarvoisena. 

Me emme myöskään puhuisi täällä Suo-
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messa rakentamisen "hulluista vuosista'', jos 
olisimme ennakkoon selvemmin ja yleisem
min tajunneet, että rakennuksen suhde ih
miseen ja luontoon on tärkeämpi kuin raken
nus itse ja sen tähän asti mitatut omalaki
set tekniset ja taloudelliset ominaisuudet. 

Hulluinta näissä vuosissa on ollut se, että 
olemme aikaanasaaneet entistä terveempiä 
rakennuksia ja kuitenkin entistä sairaampia 
yhteisöllisiä tilarakennelmia. Hulluinta ehkä 
siksi, että olemme palvoneet materiaa tilan 
ja ajan kustannuksella ja kuvitelleet, että ter
ve tila säilyy ja syntyy itsestään kunhan vain 
aineellisista ja teknillisistä edellytyksistä ja 
niiden tehokkaasta hyväksikäytöstä huolehdi
taan. Terve ajan ja historian taju on tuhottu 
ajatuksella "Aika on rahaa". 

Ajatus tilasta elämän laadun ilmentäjänä, 
ilmiöiden järjestyksenä ja olevaisen muotojen 
ulottuvuuksina on typistynyt aikamme ra
kentamisessa varsin yleisesti alkeelliseksi ja 
mitäänsanomattomaksi kuutiometriajatteluk
si. Ajatus ajasta etsikkoaikana, kauaskantois
ten päätösten ja tekojen aikana on menetetty 
nopeiden voittojen tavoittelussa. Arkkiteh
tuurin hitaasti kypsyvä ja vaikeasti ennakoi
tavaa arvoa ei rakentamisen "hullujen vuo
sien" määräntavoittelussa ole noteerattu. 

Suomessa on tällä hetkellä uusia ja hyvin 
varustettuja asuintaloja ja muita rakennuksia 
enemmän kuin niitä oli vielä 50-luvun alussa 
yhteensä. Kuitenkin asuu noissa enimmäkseen 
teollisen sarjatuotantona tuotetuissa keino
ympäristöissä varsin paljon ihmisiä, jotka ei
vät pysty tuntemaan niitä omikseen, vaikka 
tietävätkin ne omistavansa. Heidän sairaute
naan on alitajuinen tyytymättömyys omaan 
tilaansa, juurettomuus ja kykenemättömyys 
elävään ja rakentavaan yhteisölliseen kanssa
käymiseen tässä tilassa. Heitä ympäröivä ti
lakudelma on monotoonisuudessaan ja epä
yksilöllisyydessään liian usein yksilön arvoa 
loukkaava. Ihminen ei pysty identifioimaan 
siihen itseään, eikä tunne ilmaisevansa itses
tään mitään oleellista sen välityksellä. 

Tällainen ympäristötilan emotionaalinen 
köyhtyminen ja mielivaltainen samanlaistumi
nen on alkanut vaikuttaa. Mekaaniseen tois
toon liittyvä välinpitämättömyys ja aiemmin 
tiedostumaton väkivaltaisuus saattaa olla yh
teydessä lähiönuorten vaikeuksiin, väkivaltai
suuden puuskiin ja epäaitoon suhteeseen ym
päristöönsä yleensä. Nuorison synnynnäiset ja 
ja luontoperäiset rakentavat vaistot ovat tu
kahtuneet noissa keinoympäristöissä ja muut-
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tuneet tukahdutettuina vaikeasti hillittäviksi 
tuhoaviksi voimiksi. Ihmisruumis menettää 
viisautensa joutuessaan itselleen vieraaseen 
ympäristöön ja sairastuu. Tämäniltaisen kes
kustelun avainkysymys lienee siinä, pystym
mekö me yhdessä tajuamaan ympäristötilan 
konkreettisen ja havainnollisen laadun, siis 
sen arkkitehtuurin, merkitystä yhteisölliselle 
terveydentilallemme. Katsoisin, että tämä on 
juuri se terveysongelma, johon toimiva ark
kitehti joutuu tutustumaan käytännön työs
sään. 

Yksin ja ilman rakentavan yhteisön suostu
musta ja aktiivista tukea ei arkkitehti eikä 
kukaan, ei paraskaan ympäristösuunnittelija 
tai tutkija voi tätä ongelmaa menestykselli
sesti lähestyä saati sitten ratkaista. Se on 
rakentavan yhteisön yhteinen ja samalla sen 
sisäistä yhteisyyttä koskettava ja ilmentävä 
arkkitehtooninen ongelma. 

Arkkitehtuurin vaaliminen kuuluu kulttuu
riyhteisön kaikkien jäsenten oikeuksiin ja vel
vollisuuksiin. Arkkitehtuuri ei ole primääri
sesti ympäristömme aineellisuuden ominai
suus, vaan rakentavassa yhteisössä vallitsevan 
hengen ilmaus aineellisuudessa. 

* 

Olen käsitellyt näitä ongelmia kirjoituk
sissani 50-luvulta lähtien ja yrittänyt osoit
taa, että "ulkoisen" ympäristötilan ja raken
tavassa yhteisössä vallitsevan ja hallitsevan 
"sisäisen" mielentilan välillä on elävä yhteys 
ja ilmeinen samanmuotoisuus. 

On turha odottaa ilmeikästä ja tervettä 
arkkitehtuuria, jos kulttuurilta, johon se ra
kentuu puuttuu kypsä ilme ja sisäinen eheys. 
Rakennetun reaalitilan jäsentyneisyys ja pirs
toutuneisuus kuvastavat yhteisöllisen mielen
tilan jäsentyneisyyden ja pirstoutuneisuuden 
asteita. 

Tämä on siinä määrin kipeä ja sairas koh
ta yhteisöllisessä tilamuodostuksessamme, et
tei sitä uskalleta yleensä juuri kosketella. Har
va rohkenee tunnustaa, ettemme kulttuuriyh
teisönä ole yhtään sen pa�empia kuin ympä
ristömme yleiskuvan mukaan näytämme ole
van. Emme myöskään sen huonompia. Ilmee
tön ja toiveistamme vieraantunut ympäris
tömuodostus on kuitenkin ilmeettömän ja sai
raan kulttuurin merkki. 

Inhimillisen ympäristömme ulkoisen- ja si
säisen-tilan - konkreettisemmin ilmaistuna, 
sen aineellisen- ja henkisen-tilan - yhteys ei 
ole kuitenkaan yksinkertaisin loogisin keinoin 
hallittavissa oleva yhteys tai suhde. Siinä ei 

näytä pätevän positivistisen filosofian syy
seuraus-oppi. Tässä suhteessa modernin ark
kitehtuurin esitaistelijat "Muoto seuraa funk
tiota" iskulauseineen tuntuvat ajatelleen liian 
mekaanisesti. Mutta toisaalta tapaa jo hei
dänkin kirjoituksissaan ilmaisuja, joissa ih
misen ja ympäristön suhde käsitetään elimel
liseksi psyko-fyysiseksi kokonaistapahtumaksi, 
jota ei periaatteessakaan voida ilmentää 
muutoin kuin kuvaannollisesti. Lähinnä siis 
alati kehittyvän luovan ajattelun ja taiteen 
keinoin. 

Otsikkoteeman kannalta on syytä vielä ker
ran korostaa, varsin ilmeistä, mutta käytän
nössä helposti unohtuvaa tosiasiaa, että ihmi
sen terve ja tasapainoinen ympäristöyhteys ra
kentuu ensisijaisesti personallisten havainto
jen kokemusten ja tiedostusten varassa. Näi
den sivuuttaminen (esim. rakentamista kos
kevassa päätöksenteossa) subjektiivisina ma
kuasioina on johtanut epätodelliseen ja ih
misluonnolle vieraaseen ympäristökehityk
seen. 

Kun puoliväkisin objektivoitu ja laitostu
neesti normalisoitu ympäristökäsitys pääsee 
rakentamisen käytännössä esineellistymään 
sellaisenaan, syntyy ihmispsyykkeen kannalta 
epätodellista ja vähintäänkin vierasta raken
nustuotantoa ja epä-arkkitehtuuria, kuten ra
kentamisen "hullujen vuosien" aikana olem
me saaneet kokea. 

Elimellisen ja terveen arkkitehtuurin todel
lisuus on kuitenkin vasta personallisen koke
muksen ja emotionaalisen elämyksen kautta 
avautuvan reaalitilan aisteinkoettavaa ha
vaintotodellisuutta. Se on rakennustaiteen 
todellisuutta, sillä ilman taiteen tuomaa eli
mellistä jäsentyneisyyttä, eheyttä ja inhi
millistä puhuttelevuutta ei rakennetun ympä
ristön ja ihmisten välille synny elävää vuoro
vaikutusta. 

Tällä hetkellä tuntuu hyvin todennäköisel
tä, ettei 80-luvun rakentaminen tule raken
tumaan enää yksipuolisesti yksinkertaistettu
jen ja kovien järkifaktojen varaan. Ihminen 
,psykq-fyysisenä kokonaisuutena, kuvitelmi
neen ja henkisine pyrkimyksineen ei näytä 
kestävän mekaanisen keinotekoista ja omalle 
kuvalleen vierasta ympäristökehitystä loput
tomasti. Yleisöosastojen "tunneräjähdykset" 
ja sentimentaalinen kiintymys kaikkeen van
haan oireilevat vastavaikutuksia, joihin tuskin 
olisi jouduttu jos pehmeämmälle ja inhimil
lisemmälle tilanmuodostukselle olisi suotu 60-
ja 70-luvuilla hieman enemmän elintilaa. 0 
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Kulttuurikeskus Kriittinen Korkeakoulu (KKK) pe
rustettiin v. 1968. Se syntyi ajatuksesta, että nykyinen 
koulutus- ja kulttuurijärjestelmämme ei kehitä riittä
västi uusia ajatuksia ja asenteita, joita muut yhteis
kuntaelämän alat jatkuvasti tarvitsevat. Myös tutki
muksen ja tiedonvälityksen piirissä on uusien näkö
kantojen esiintuominen vaikeaa. Tarvitaan kriittistä 
ja vapaata keskustelua sallivia instituutioita. KKK:n 
toiminta laajentuikin nopeasti yleensä yhteiskunnallista 
kehitystä ja kulttuuria koskevaan keskusteluun ja vaih
toehtojen etsimiseen. 

TARKOITUS 

KKK tarjoaa virikkeitä, yhteyksiä ja tietoa kaikille, 
jotka ovat kiinnostuneita aikamme ongelmista sekä it
sensä ja yhteisönsä kehittämisestä. Tieteellisen, taiteel
lisen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla esiintyy 
useita perusteltuja lähestymistapoja ja suuntauksia. 
KKK:n tarkoituksena on saattaa niitä keskinäiseen 
vuorovaikutukseen ja auttaa siten erityisesti uusien 
lähestymistapojen esiintulemista. Sen tarkoituksena on 
myös edistää yksilön ja eri tasoisten yhteisöjen hen
kistä kasvua. Tässä mielessä KKK kokeilee ja toteut
taa vapaan ja avoimen korkeakoulun ideaa. 

Se tarjoaa tilaisuuden mm. 
uusien ajatusten, tarkastelutapojen ja toimintamuo
tojen esittämiseen ja kehittämiseen 
ihmisen, kulttuurin ja yhteiskunnan nykytilannetta, 
ongelmia ja kehitysvaihtoehtoja koskevan tiedon 
esittämiseen ja syventämiseen 
ihmisten vapaaseen ja oma-aloitteiseen kulttuuriyh
teistyöhön koulutustasosta riippumatta. 

Toiminnallaan KKK pyrkii ohjaamaan ihmisiä asioi
den ja ilmiöiden omakohtaiseen pohdiskeluun. Tarkoi
tuksensa mukaisesti KKK on saavuttanut vakiintuneen 
aseman paikkana, jossa erilaiset ihmiset voivat ilman 
muodollisuuksia perehtyä mitä erilaisimpiin asioihin. 

TOIMINTAMUODOT 

1. Yleisötilaisuudet 
Kaikille kiinnostuneille avoimia ja yleensä maksut-

tomia 
esitelmä- ja alustussarjoja, joissa pyritään välittä
mään uusia ideoita, tutkimustuloksia ja ratkaisu
vaihtoehtoja sekä herättämään niistä keskustelua 
keskustelu- ja muita tilaisuuksia ajankohtaisista 
aiheista. (Ks. keskiaukeama) 

2. Inhimillisen kasvun seminaari 
Vuodesta 1974 toiminut yhden lukuvuoden kurssi, 

johon otetaan noin 50 vakinaista oppilasta. Kolmena 
iltana viik9ssa perehdytään mm. nykymaailman muo
toutumiseen ja ongelmiin sekä nykyajan aatevirtauk
siin ja maailmankatsomuksiin. Kurssiin jäsentyvien 
taideaineiden avulla pyritään vapauttamaan tiedolli
sesta poikkeavan todellisuuden kokemisen ja hahmot
tamisen kykyjä. Lisäksi seminaariryhmissä syvennytään 
eräisiin inhimillisen kasvun ongelmiin. (Ks. takasivu) 

3. Erityiskurssit 

Eri ammattiryhmien edustajille tarkoitettuja kursse-
ja, joiden pyrkimyksenä on 

avartaa oman työn mieltämistä ja työn näkemistä 
laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä 
käsitellä kyseisen ammattiryhmän omaan työalaan 
liittyviä ajankohtaisia ongelmia 
kehittää kykyä kohdata ongelmia luovalla tavalla 
ja antaa virikkeitä itsensä kehittämiseen. 

4. Työryhmät ja projektit 
Tutkimus- ja selvitystoimintaa, jolla kehitetään tie

tyn ongelma-alueen ratkaisuvaihtoehtoja eri alojen 
asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden, opiskelijoiden ja 
muiden asianharrastajien yhteistyönä. 
5. Julkaisutoiminta 

KKK tiedottaa toiminnastaan ja sen tulohista kai
kille siitä kiinnostuneille virittääkseen laajempaa kes
kustelua. Julkaisuihin kuuluu 

Katsaus-lehti, joka sisältää esitelmiä, alustuksia ja 
keskusteluja sekä muuta KKK:n toimintaan ja ta
voitteisiin liittyvää aineistoa. Ilmestyy kuusi kertaa 
vuodessa ja voi tilata maksamalla 30 mk (jäsenet) 
tai 40 mk (ei-jäsenet) ps-tilille 715 56-0. 
julkaisusarja, joka sisältää kirjoina laajempia tut
kimusraportteja tai alustussarjoja (esim. Informaa
tioräjähdys 1975, Tiedon rajat 1977, Jooga, me
ditaatio, hypnoosi - länsimaisia näkökulmia 1978) 
monisteita ja esitteitä. 

6. Toiminta muualla 
Jyväskylän Avoin Kulttuurikeskus (JAK) 
Turun Kriittinen Korkeakoulu 

ORGANISAATIO 
Johtokunta 

Prof. Reijo Wilenius (pj), tutkijaprof. Aulis Aar
nro, opettaja Inkeri Airola, prof. Oiva Ketonen, 
koulutuspääll. Seppo Matinvesi, os.pää!!. Antti-Veikko 
Perheentupa (vpj), kirjallinen johtaja Ville Repo, tut
kimussiht. Kalevi Suomela ja kirjailija Dl Antti 
Tuuri. 

Sihteeristö 

Opinto- ja tutkimussihteeri Martti Tuomola 
( 408 560), koulutus- ja tiedotussihteeri Merja-Riitta 
Ekholm (692 2302), toimistosihteeri Ulla Ruottinen 
( 448 514). Lisäksi toiminnan suunnitteluun ja toteu
tukseen osallistuu projektisihteereitä sekä vapaaehtoisia 
henkilöitä. 

Kannatusyhdistys 

Toimintaa tukee ja ylläpitää Kulttuurikeskus Kriit
tisen Korkeakoulun kannatusyhdl'Stys ry. Sen jäsen
maksu on 15 mk/vuosi (ainaisjäsenmaksu 200 mk), 
jonka voi maksaa ps-tilille 1683 71-4. Myös lahjoituk
set ovat tervetuileita, sillä toiminta kaipaa taloudel
lista tukea. 

Toimisto 

Avoinna arkisin (ma-pe) klo 9-13 p. 448 514 
Osoite: Väinämöisenkatu 25 A 11, 00100 Helsinki 10 



KULTTUURIKESKUS KRI 
1 Aikaisemmasta käyti�nöstä poiketen aloitetaan ti- 1 

laisuudet tasan ilmoitettuna kellonaikana! 

TAMMIKUU 
30. l. t�1stai klo 19 Steiner-koulu 

TAITEESTA JA KAUNEUDESTA 
- Mitä on taide ja mitä kauneus? 
Avkk.yo. Matti Kuusela 
Kommentti: arkkitehti Keijo Petäjä 

HELMIKUU 
5. 2. maanantai klo 19 Steiner-koulu 

KASVU VANHEMMUUTEEN 
Psykiatri Esko Varilo 
Kommentti: perheenäiti, maisteri Inkeri Repo 

6. 2. tiistai klo 19 Säätytalo 
KOKEMUKSEN JA ULKOMAAILMAN 
YHTEYS SUHTEESSA PSYKOLOGIAN 
TRADITIOON 
Dosentti Eljas Siro 

12. 2. maanantai klo 19 Säätytalo 
SÄÄTYTALON MENNEISYYS JA 
TULEVAISUUS 
Os.joht. Antero Sinisalo: Säätytalon historia 
Fil.mau-st. Jarl Pusar: Rakennustaide ja Säätytalo 
Hallitussihteeri Antti Järvinen: Säätytalon tulevasta 
käytöstä 

13. 2. tiistai klo 19 Steiner-koulu 
Yhteistyössä Kriisipalvelu ry:n kanssa 
IHMISEN ELÄMÄN KEHITYSVAIHEET JA 
KRIISIT 
Tri Reinald Witters: Miten Jui1i:sit jäsentyvät ih
miselämän vaiheisiin? 
Kommentti: FM Pirkko Siltala 

19. 2. maanantai klo 19 Säätytalo 
LAPIN HARVINAISIA LUONNONKASVEJA 
JA NIIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA 
Sos.neuvos Reino Sarvola 
Kommentti: prof. Reino Kalliala 

20. 2. tiistai klo 19 Säätytalo 
MAASEUTUKIRJALLISUUS 
Kirjailija Leo Kalervo: Mitä maaseutukirjallisuus 
meille merkitsee? Toimittaja Matti Rinne: Maa
seutukirjallisuuden vyöry 

26. 2. maanantai klo 19 Rakennustaiteen museo 
VENÄLÄISESTÄ KONSTRUKTIVISMISTA 
- Neuvostoliiton arkkitehtuurin 1920,-luvun kehi
tyspiirteitä 
Arkk111teh ti Seppo Kanetva 

27. 2. tiistai klo 19 Steiner�koulu 
POLITISOITUMINEN JA SITOUTUMATTO
MUUDEN TULEVAISUUS 
Rehtori Kalevi Heinilä 
Kommentti: professori Antero Jyränki 

MAALISKUU 
5. 3. maanantai klo 19 Säätytalo 

Yhteiskunta ja moraali-sarja: 
VEROTUS JA KANSALAISMORAALI 
Hallintoneuvos Lasse Kilpi 
Paneelikeskusteluun osallistuvat lisäksi: t01m1tus
johtaja Tuomo Halonen, varatuomari Mikko Laak
sonen ja ministeri Esko Rekola 

6. 3. tiistai klo 19 Säätytalo 
PERINTEELLINEN KÄSITYÖ 
TYÖLLISTÄJÄNÄ 
Akateemikko Kustaa Vilkuna. Kommentti: Dl Las
se Nevanlinna ja pääjohtaja Seppo Oinonen 

Yleisötilaisuuc 

7. 3. keskiviikko klo 19 Säätytalo 
SATELLIITTIKUVIEN SOVELLUTUKSIA 
LuK Mikko Punkari: Luonnonvarasatelliittikuvien 
käyttö luonnon tutkimuksessa ( diakuvia) 

9. 3. perjantai klo 10--16 Säätytalo 
TIEDE- JA TEKNOLOGIA-KEHITYKSENKÖ 
HYVÄKSI? Tulevaa Wienin tiede- ja teknologia
kongressin aihepiiriä käsittelevä seminaari. 
Aamupäivä: ulkoas.neuvos Veikko Hie'tanen (UM) 
Suomen raporttia valmisteleva toimikunta. Kom
mentit FT Taisto Raunemaa, pääsiht. Hilkka Pieti
lä. Iltapäivä: ap.prof. Esko Antola, Dl Martti Tuo
mola. Paneeli: mm. tutkimus.joht. Elisabeth Helan
der, tiedotussiht. Matti Lähdeoja (OM). 

10. 3. lauantai klo 13 Steiner-koulu 
KOULU-UUDISTUKSEN IHMISKUVA 
- Minkälainen ihmiskuva on ollut 1970:-luvun 
koulu-uudistuksen taustalla? 
Pääsihteeri Veikko Pöyhönen: Avaus ja alustus 
koulu-uudistuskomiteoiden ihmiskuvasta 
Pääjohtaja Erkki Aho (Kouluhallitus): Peruskoulun 
ihmiskuva 
Teol.lis. Aimo Peltonen: Koulu-uudistuksen ihmis
kuva tutk�muksen kohteena 

ProfessoP� Reijo Wilenius: Mitä unohtui koulua uu
distettaessa? 
Paneeli: alustajat, opetusministeriön, ammattll'kasva
tushallituksen ja opettajien edustajat 

12. 3. maanantai klo 19 Steiner-koulu 
Yhteistyössä Kriisipalvelu ry:n kanssa 
ALKOHOLI JA IHMISEN KEHITYS 
- alkoholin käytön myyttis-historiallista ja nykyistä 
taustaa 
Dl Martti Tuomola 
Kommentti: psykiatri, kirjailija Claes Andersson 

13. 3. tiistai klo 18 Säätytalo 
MITEN PÄÄSTÄ "LAATIKKOARKKl
TEHTUURISTA"? 
Arkkiitehti Jan Söderlund 
Professori Reima Pietilä 
kommentti: professori Henrik Lilius, arkk.yo. Matti 
Kuusela ja arkkitehti Juhani Pallasmaa 
Paneelikeskustelu 

17. 3. lauantai klo 12 Säätytalo 
JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN 
- keräilytaloussymposium 1 

Yhteistyössä Pehmeän teknologian seuran kanssa 
Apul.profess0Pi1 Raimo Määttä (Helsingin teknilli
nen korkeakoulu): Kulutustaloudesta keräilytalou
teen teollisuudessa ja asutuskeskuksissa 
Dl Mikko Talola (Säkkiväline Oy): Yhdyskunta
jätteiden keräilyn järjestäminen 
Emmaus-kirpputorin edustaja: Emmaus-liike 
käytännön keräilytaloutta 
Dl Raimo Lilja: Pehmeä jätehuolto 
Paneelikeskustelu: Mitä tehdä keräilytalouden edis
tämiseksi? 

19. 3. maanantai klo 19 Steiner-koulu 
VANHAT LENTOKONERAKENTAJAT JA 
LENTÄJÄT MUISTELEVAT ENSIMMÄISIÄ 
LENTOJA SUOMESSA ITSERAKENNETULLA 
LENTOKONEELLA 1920-LUVULLA 
Insinööri Atle Blomqvist 
Dl Mikko Kulhia 
(lyhytfilmi) 

20. 3. tiistaii1 klo 19 Säätytalo 
YHTEISKUNTASUUNNITTELUN 
MUUTTUNEET PERUSTEET 



TTINEN KORKEAKOULU 
keväällä 1979 

Projekti- ja yhteyspäällikkö Reijo Marjanen (Posti
pankki) 
Apul.osastopäällikkö Pentti Sorsa (valtiovarainmi
nisteriö) 
Paneeli: osastopäällikkö Erkki Laatta (valtioneu
voston kanslia), suunn.päälhkkö Markku Lehto 
(sos.- ja terveysministeriö), johtaja Seppo Lind
blom (Suomen Pankki) ja osastopäällikkö Mikko 
Niemi (opetusministeriö) 

26. 3. maanantai klo 18 Säätytalo 
NÄEMMEKÖ NÄLKÄÄ ILMAN KEMIALLISTA 
VILJELYÄ? Ovatko vaihtoehtoiset viljelymenetel
mät mahdollisia? 
Maat.- ja mets. maist. Jorma Syvälahti (Kemira) 
Agr.lis. Bo Petterson (Nordisk forskningsring, 
Ruotsi) 
Kommentti: professori Pekka Nuorteva 
Paneeli: alustajat, Kemiran edustaja, käytännön 
maanviljelijä, professori Paavo Elonen (Maatalou
den tutkimuskeskus), konsulentti Michael Pax, pro
fessori Toivo Rautavaara ja MTK :n edustaja 

27. 3. tiistai klo 18 Säätytalo 
MITÄ ON ELINTARVIKKEIDEN LAATU 
- miten se määritellään ja miten sitä valvotaan? 
Agr.lis. Bo Petterson (Ruotsi) 
Professori Toivo Rautavaara: Kansainvälisestä elin
tarvikkeiden standardisoinnista 
Pyydetyt puheenvuorot: 
Dosenttlr Taina Kuusi: Elintarvikkeiden sisäinen 
laatu 
Toimistopäällikkö Kalevi Salminen (Elinkeinohalli
tus): Elintarvikkeiden valvonnasta 
Professori Pekka Koivistoinen: Teknologian vaiku
tus elintarvikkeitden laatuun 
Paneeli 

31. 3. lauantai klo 10 Ruotsinkielinen työväenopisto, 
Dagmarink. 3, Helsinki 10 

Yhteistyössä Terveydenhoidon valinnanvapaus ry :n 
kanssa 
TERVEYDENHOIDON VAIHTOEHTOPÄIVÄ 
(Tarkempi ohjelma ilmoitetaan Katsaus 2/79) 

HUHTIKUU 
2. 4. maanantai klo 19 Säätytalo 

Yhteiskunta ja moraali-sarja: 
PERINNöLLISYYSTUTKIMUS JA VASTUU 
IHMISESTÄ 
Professo11r Albert de Ja Chapelle 
Dosentti Reijo Norja 

3. 4. tiistai klo 19 Steiner-koulu 
SUOMALAINEN VAIHTOEHTO 
Maisteri Kyösti Skyttä: Inhimillisen kasvun yhteis
kuntamalli ja nykyhallinnon analyysi 
Kommentti: kirjailija Arvo Salo 

7. 4. lauantai klo 12 Säätytalo 
Yhteistyössä Pehmeän teknologian seuran kanssa 
LUONNONKASVIT JA RIISTA 
- keräilytaloussymposium II 
Puheenjohtaja Hannes Tiainen (Suomen 4H-liitto 
ja Hyötykasviyhdistys): Luonnontuotteiden keräily
ja käyttömahdollisuudet Suomessa 
LuK Heikki Veijalainen: (Metsäntutkimuslaitos): 
Luonnonmarja- ja sienitalous 
Dl Mauri Heikkurinen: Marjastuksen käytännön 
�teurus 

' 

Elokuva: Metsäsienet markkinoille 
Ylipuutarhuri Pentti Alanko (Helsingin yliopiston 
kasvitieteen laitos): Luonnonyrttien ja -vihannesten 
kerääminen 

Apulaisprofessori Leena Hämet-Ahti (Helsingin yli
opiston kasvitieteen laitos): Luonnonyrttien ja -vi
hannesten mahdollisuudet 
Tilastoassistentti Aslak Örmälä (Riista- ja kalata
louden tutkrmuslaitos): Riistatalouden merkitys ja 
mahdollisuudet Suomessa 
Paneelikeskustelu: Luonnontuotteiden keräily ja 
käsittely työllistäjänä 

10. 4. tiistai klo 19 Steiner-koulu 
KUOLEMAN KOHTAAMISESTA 
Marja Mannaberg: runoja 
Toimittaja Osmo Jokinen: Uudesta kuolemaa kä
sittelevästä kirjallisuudesta 
Metsänhoitaja, kirjailija Juha Maasola: Kuoleman 
kokemisesta 

1 7. 4. tiistai klo 19 Steiner-koulu 
PSYKOLOGIAN TILA 
Apulaisprofessori Lauri Rauhala 
Professori Isto Ruoppila 

18. 4. keskiviikko klo 1·9 Stetiner-koulu 
SPIRAALI LUONNON ALKUMUOTONA 
Tri Pauli Kallio: Uusia tutkimustuloksia ja havain
toja 

23. 4. maanantai klo 19 Säätytalo 
Tieto, usko ja todellisuus-sarja: 
UUSIA TUTKIMUKSIA MAASÄTEILYSTÄ 
( G-SÄTEIL YKENTÄT} 

Prof. Valter Keltikangas: Maapallosäteily ja linnut 
Eversti Harri Koivula: Puut ja G-säterly 

Kommentti: professori Erkki Lähde 
24. 4. tiistai klo 19 Säätytalo 

ATEISMIN ULOTTUVUUDET 
Fil. tri S. Albert Kivinen 
Kirjailija Kaija Tanskanen: Semanttinen todistus 
Jumalan olemassaolosta 
Kommentti: teol.lis. Simo Knuuttila 

28-29. 4. lauantai - sunnuntai 
Yhteistyössä Terveydenhoidon valinnanvapaus ry:n 
kanssa terveydenhuollon ammattihenkilöille 
LAAJENNETUN LÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 
(Tarkempi ohjelma toimistosta.) 

TOUKOKUU 
7. 5. maanantai klo 18 Säätytalo 

TIESUUNNITTELU, MAISEMA JA KIRKON
KYLÄ 
Arkk.yo. Ville Komsi 
Kommentti: arkkitehti Liisa Tarjanne (sisäasiain
m1i1nisteriö 
Paneelikeskusteluun osallistuvat lisäksi<: pääjohtaja 
Jouko Loikkanen (TVH), osastopäällikkö Kalervo 
Siikala 

8. 5. tiistai klo 18 Säätytalo 
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN 
INHIMILLIST ÄMINEN 
- esimerkkinä Helsingin keskustan suunnittelun 
ongelma 
FM Kyösti Skyttä: Pääkaupunkikin ihmisten kau
pungiksi. Arkkitehti Matti Vesikansa: Helsingin kes
kustan nykytilanne ja tausta. Arkk.yo Matti Kuu
sela: Kaupungin keskustan idea. Pyydetyt puheen
vuorot: arkkitehti' Kirmo Mikkola, kultt.as.joht. 
Jouni Apajalahti. 
Paneeli: alustajat 

Kulttuurikeskus Kriittinen Korkeakoulu 

os. Väinämöisenkatu 25 A 11, Helsinki 10 puh. 
90,-448 514 (ma-pe klo 9�13) 



JHHIMlll�EN 
XA5VUJ{ 

)(MINAA/ll 
Kevät 

1979 

Lehtikuusentie 6 

00270 Helsinki 27 

Opiskelu tapahtuu vuoden aikana kolmena iltana vii
kossa ja on tarkoitettu 18-60-vuotiaille eri amma
teissa toimiville. Seminaari pyrkii antamaan virikkeitä 
itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Kurssi alkaa 
syyskuun puolivälissä. Seminaariin otetaan hakemuk
sien perusteella noin 50 oppilasta. Hakemukset, joista 
ilmenee lyhyesti taustatiedot, lähetetään toimistoon 
elokuun loppuun mennessä. 
Kurssin eri toimintojen periaatteet: 

@ 
Esitelmien kuuntelu ja opiskelu ovat pää
asiassa ihmisen sisäistä toimintaa. 

'\� 
... � 

1\. 

Aktiviteetti taiteellisissa harjoituksissa 
aistien ja havainnon kehittämiseksi suun
tautuu ulospäin. 

� 
Seminaarityössä pyritään tiedollisen ja 
taidollisen, sisään- ja ulospäin suuntautu
van toiminnan yhdistämiseen. 

Kurssissa pyritään yhdistämään yllämainitut toimin
not tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. 

KEVÄTKAUDEN 1979 OHJELMA 
Pääteemat: sosiaalisuus, yhteisö ja luonto 
Opinnot alkavat tiistaina 16. 1. 1979 ja loppuvat tors
taina 10. 5. 1979. 
Hiihtoloma on 8. viikko ja pääsiäisloma 15. viikko. 
Viikonloppuseminaari pidetään 3.-4. 2. 1979 Tottilan 
kurssikeskuksessa Art järvellä (p. 918-601 564). Aihee
na: Yksilö ja yhteisö. Lähtö koululta lauantaina klo 
9.00 ja paluu sunnuntaina n. klo 18.00. 

Viikko-ohjelma: 
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Kanean- 1 Luen-
Luennot, RW 

20. 30 

LUENNOT: 

h.ri<Jei t not Seminaarit 

Tiistain luentosarjan sisältö (prof. Reijo Wilenius) 
1 Suomen kulttuuriperinnöstä (5 luentoa) 

1. Kansanrunouden maailmankuva 
2. Ensimmäinen kolmikko (Lönnrot, Runeberg, 

Snellman) 
3. Toinen kolmikko (Leino, Gallen-Kallela, 

Sibelius) 
Luentojen ajankohdat: 
1) 16. 1. 2) 6. 2. 3) 27. 2. 4) 6. 3. 5) 13. 3. 

II Nykyajan aatevirtauksia 
6. Maailmankatsomusten lähtökohtia 
7. Nykyisten aatevirtausten taustaa 
8. Luonnontieteellinen maailmankatsomus 

20. 3. 79 
27. 3. 79 

ja materialismin suuntia 
9. Henkisiä katsomuksia 

10. Viimeisimpiä virtauksia 
Muut luennot: 
ke 17. 1. HuK Markku Graae: 
ti 23. 1. Dl Martti Tuomola: 

terveys 

T AIDEAINEET 

Maalaus (Ove Ek) 

:".\ 17.4. 79 
24.4. 79 
08. 5. 79 

Sisäinen vapaus 
Ihminen, ravinto ja 

Kokonainen värien maailma odottaa löytämistään. 
Tämä voi tapahtua, kun lähestymme värejä olemuk
sina. Kurssi: perustuu Goethen värioppiin. 
Musiikki (Dietrich Mannaberg) 
Musiikin oma elementti syntyy onnistuneen yhteistyön 
tuloksena. Siinä määrin kuin ryhmä yksrlöitä pystyy 
keskenään sosiaaliseen ja moraaliseen elämään, on mu
sikaalinen todellisuus koettavissa. 
Muovailu (Hans-Göran Hardt) 
Muovailun avulla voimme kouluttaa ajattelun, havain
non ja käden taitoja löytämään perusilmröitä niin, että 
meidän on mahdollista oppia vähitellen lukemaan kiel
tä, jota luonto muodoillaan puhuu. 
Äänenmuodostus ja dramaattinen taide (Martin Gull) 
Mitä tarkoitetaan sanan luovalla voimalla, mitä teki
jöitä on äänteiden takana ja miten puhe ja eleet liit
tyvät yhteen ilmaistessamme itseämme? 
Eurytmia (Margareta Habekost) 
Eurytmian avulla yritämme pysähtyä ja oppia kuun
telemaan ympäröivää tilaa ja tilannetta; sielu�me, 
ruumiimme ja puheemme liikkumismahdollisuuksia. 
Bothmer-liikunta (Carita Ahlman) 
Liikunta antaa mahdollisuuksia uudella tavalla havai
ta ihmisen ja tilan vuorovaikutusta. Projektiivinen 
geometria toimii käsitteellisenä taustana. 
Dreijaus (Terttu Lemström) 
Muotojen dreijaamista klassisen kiertopöydän avulla. 
Kansantanssit (Wim van der Kooij) 
Harjoitellaan eri maiden tyypillisimpiä kansantansseja. 

SEMINAARIRYHMÄT 

Luovuus-ryhmä (Markku Graae) 
Tarkoituksena on erilaisilla harjoituksilla ja keskuste
luilla herättää ja vahvistaa mielen luovuutta ja kykyä 
omakohtaisen maailmankuvan muodostamiseen. Ta
voitteena on a:itouden kasvu. 
Myytti-ryhmä (Martti Tuomola) 
Sadut ja myytit kertovat menneisyyden kokemuksista, 
jotka voivat koskettaa arkitietoisuutemme valon var
joihin kätkeytyvää alitajuntaa. Pyrimme raottamaan 
myyttistä tietoisuutta peittävää verhoa. 
Itsetuntemus-ryhmä (Pertti �i'Ssanen) 
Pyrimme hahmottamaan, mikä kokemuksissamme on 
ympäristön vaikutusta ja mitkä taas omia tuntemuksia 
ja ajatuksia kasvattaaksemme itsetuntemustamme ta
voitteena itsenäistyminen. 
Ryhmätyö - yhteistyötä ryhmässä (Turja Siivonen) 
1. Hahmotamme yhdessä INKAssa tapahtuneita ja 
koettuja asioita. 
2. Työskentelemme yhteisesti valittujen teemojen ja 
harjoitusten parissa. 

Lukukausien motiivit 

Syksy: yksilöllisyys Kevät: sosiaalisuus ja luonto 
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Pirkko Sukselainen 

ARKKITEHTUURI JA INHIMILLINEN VIIHTYVYYS 

Puhuttaessa aihee�ta "arkkitehtuu1-i ja in
himillinen viihtyvyys", nousee mieleen kuva 
onnellisesta ihmisestä kauniissa ja sopusuhtai
sessa ympäristössä. Inhimillinen viihtyvyys 
nähdään tyytyväisyytenä ja iloisuutena. Ark
kitehtuuri puolestaan tuo mieleen jotain kau
nista tai ylevää, jotain mikä saa ihmisen 
tuntemaan olemassaolonsa onnelliseksi. -
Vuorovaikutussuhde on ilmeinen. 

Voidaan sanoa, että ai�kkitehtuuri on nii·t
ten ihmisten tuote, jotka sitä rakentavat. Si
ten rakennustaide on •kautta aikojen heijas
tanut oman aikakaUJtensa ihmisten tuntemuk
sia, heidän viihtyvyysarvostuksiaan ja kauneu
dentajuaan. Rakentamisen perusluonteen ovat 
määränneet ku1lloiink.in valla1laoleva yhteis
kuntajärjestys, uilkonainen valita-asema ja elä
mänkatsomwksen ajankohtaiset piirteet. Esi
mer1U:k:S!i symmetrinen a:kselikompositio on 
usein ikuuJunut suureen, yksinvaJ.tiaasti halli
tun val:taikunnan 1k:ainssa, :kun ·taas vapaa ja 
vähemmän monumentaa1inen rakennustapa 
viihtyy pienissä väihtemmän tiukasti keskite
tyissä valtioissa. Jookus pUihUJtaan despo01tti
sesta symmetriasta tai demokraattisesta va
paasta suunnittelu&ta. - Historialliset aika
kaudet ovat seuranneet toisiaan ja a:rkkiteh
tuuri on seurannut mwkana ilmentäen ajan 
henkeä. 

Aikalaisten tuntemukseit ja esteettiset käsi
tykset ovat saaneet parhaimman ilmaisunsa 
nimenomaan kansallisessa rakennustaiteessa. 
Aina on •]hm]siä kiehtonut vieraitten maiden 
kansallinen omalaatuisuus, niiden persoonalli
nen äänenpaino. Asui&kaat ovat juuri omin
takeisessa raikennuskultt:uurissaan voineet tun
tea oman identiteettinsä, tmvallisuuden rtun
•teen, oman kii:ntymyksensä piirin. Nykyaika
na tuo piirre on .k:atoa:mai

;
sa ja tilalle on tul

lut yleismaailmallinen rakennustapa. Raken
netun ympäristön arvo viihtymisen kannalta 
piilee hyvin pitkälle siinä, miten hyvin sen 
arkkitehtuuri pystyy heijastamaan aika1kauden 
kulttuurin luonnetta ja tyydyttämään ihmis
ten toiminnaillisten tarpeitten ohella heidän 
esteettistä janoaan. 

Ihmisen perustarpeisiin lasketaan Maslowin 

Alustus KKK:ssa 28. 11. 1978 

teorian mutkaan fysiologiset •tarpeet, turvalli
suuden tairve, liitJtymisen tarve, pätemisen tar
ve, itJsetoteutwksen tarV1e, sekä uteliaisuuden 
ja vaihtelun rtarV1e. Varmaan näitä tarpeita 
voitaisiin luetehla enemmänikin, esim. nykyai
kana niin aja:nikohtainen työn mielekkyyden 
tarve. - Eri.\aiset rtairpeet muodo tavaJt ihmi
sen aktiivisuuden lähteen ja niiden tyydyttä
mismahdollisuwksi·en luomisessa on rakenne
tul1la elinympäristöllämrne ratkaiseva osuus. 
Jos ihminen ei voi tyydyttää perusta:rpeitaan, 
on seurauiksena vi�htymäittömyys. 

Asuinympäristö ja mielenterveys 

Viihtymättömyys saa eriasteisia ilmenty
miä. Se esiintyy ilkävystymisenä, välinpitämät
tömyytenä, haluttomuutena, harmina, hätä
nä, vi•eraaI1tuneisuUJtena, sairauksina, masen
nwksena, •eipä:normaJa!ina seikikaiiunhaluna, 
ag11essioina, riikollil!;uutena, itsemurhina. Uu
simma:t tutkimuarnet ovat osointaneet esim. ri
kollisuuden esiintymistiheyden hämmästyttä
vän yhteyden ympäristön fyysisiin ominai
suulksiin. Vaiikka väå1ttämään, jonka mukaan 
rikollisuus olisi lähes suorassa suhteessa asuin
ailuet'llla ;käytettyyn kerroslu'kumäärään on 
suhtauduttava mitä suurimmalla va:rovaisuu
della, on siitä kui:ten�in vedettäv.issä johto
päätös, että poikkeavan käyttäytymisen muo
dot ovat yhteydessä 1kaupunkiympä11istön rn
kenteesee:n. Esim. eri:laisten valintavaihtoeh
tojen ·rajoittuneisuus lisää hermo- ja mielisai
rauksia ja esim. psykologian tyypit vaihte
levat e:linympäaistön mulkaan siten, •että psy
kooseja on tavant:u enemmän maaseudulla, 
neurooseja kaupungissa. Uusille asuntoalu
eiLle muuttaneiden joukossa on todettu mie
lenterveydellisinä riskiryhminä yksinäiset, 
nuoret pe11heenäidit, vastamuuibtaneet lapset, 
es·ipuberteetti-ikäi•se:t pojat, joiden isät ovat 
1runsa:a:sti poi.s lkotoa, alimman sosiaaliryhmän 
naiset, jotka ovait muubtanee:t ns. "paremmal
le asuntoailueelle'', )rlksinäiset vanhuJkse:t ja jo 
ennen fähiöön muuttamista psykiatrisista on
gelmista 1kärsivä;t 1hienkii1öt. Tätä taustaa vas
ten voidaan tus>kin liikaa korostaa myös lap
sen kasvuympäristön merkitystä hänen koko 
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tulevaisuutensa ja koko persoonallisuutensa 
m uovau turrni·sen kannalta. 

Kuitien!kin j1hrrnisen elämänpiirin siisäJilön 
määräävät ra:tikaisevasti muut tekijät kuin 
fyysinen ympäristö. Viihtyvyyden kannalta 
ratkaisevinta on ps)rlkologisen ja sosiaalisen 
ympäri.stön laatu, jossa ihminen elää. Viihty
mättömyyden pääsyyt ovat varmastikin ylei
si&Sä ylhteiskunna;hlisissa epäkahdissa, kuten 
eriarvoisuudessa, työ.ttömyydessä, yleisessä tur
vattomuudessa, mutta visuaalisen ympäristön 
me11kitystä ei tu!lisi a.rliarvioida. Raikentamisel
la voidaan välillisesti vaikuttaa afoeen henki
sen i1lmapiirin muotoutumiseen. Tällaisia psy
·kososiaaliseen yimpäristöön vaiikuttavia käy
kännön suunnittelusta ja rakell!tamisesta joh
tuvia tiekijöitä ovM esim. vuokra-asuntoj•en 
osuus asuina!lueetla, jon!ka osuus muuten 
omistusasiuntova:ltaisessa tuotannossa, joka 
helposti jdhtaa yksipuoliseen sosiaaliseen ra
kenteeseen. Samoin esim. liian suuri raken
tarrnistefrrdk1kuus lisää fyysisiä, psyyk!kisiä ja so
siaalisia sairnusrekijöi1tä. 

Viihtyvyyteen tai oikeammin viihtymättö
myyteen <YleeHisffiti vaiikuttava tekijä on myös 
toimintojen paiika:l:Iinen eriytyneisyys. Kurn iih
minen asuu asuinalueella, tekee työtä työ
pai1k1ka-alueella, virkistyy viiikistysalueella jne., 
kdkee hän elämärnsä pirstoutuneeksi eri osa
sektoreiihin, joilla on hyvin vähän tekemistä 
ke&kenään. Tä!llainen jaikomielinen tilanne 
vaikeuttaa elämän ja elinympäristön tajua
mista mielek!kääiksi kokonai&uudeksi. - Toi
mintojen välisistä pitkistä etäisyyksi tä joh
tuen myös pe!1heenjäsenet •tapaavat toisiaan 
entistä harvemmin eiikä tämä voi olla pitkän 
päälle vaikuttamatta pe!1hesidonnaisu uden 
höl1entymisenä ja sinen vain lisäämättä ihmi
sen irrallisuutta. Myös voi käydä niin, että 
joillekin ik.aU!punkiikuhtumin historiallisesti 
keskeisiUe toiminnoiiLle on unohdettu va:rnta 
paikka. Esim. tori on joillakin uusilla asun
toalueiJ:la jouduttu toteUJtta:maan epäviihtyi
sin väiliaikaisratikaisuin. 

Hyvän raJkennustavan tehtävänä on tarjo
ta asUikikaa:He tl]f'Vallisuutta. Yleisesti ottaen 
voidaan sanoa, että suljetitu pihamuoto, joka 
mahtUJU iihrrnisen hava:int01kenttään, voimistaa 
turvallisuuden tunll!etita. Sen sijaan pihan au
tius ja sen muodon epämääräisyys saa ihmi
sen epävarmaksi reviirinsä rajoista. Pihapiiri 
voidaan rajata myös muu•ten kuin rnkennutk
s�Ha: aida:t, istutuJkset, pergolarnkennelmat 
ova:t näppäriä aplllkeinoja reviirin rajauksina 

ja samalla ne ri1kaistuttavat visuaalista ympä
ristöä, lisäävät sen vir.ik!k:eisyyttä, mikä tur
vaJlisuuden ohella on hyvän rakennustavan 
kuilmakiviä. 

Virikkeet asuinympäristössä 

Viriikkeisyyttä oh&i !hyvän asuinympäristön 
tarjottava sopi•vassa määriin. Uusien ken"osta
loalueittemme niuiktka muoto- ja väri'kieli vai
kuttaa yksi·toiikikoisuudessaa:n mitättömältä ja 
ku'Ol'leelta. Eräät pientaloalueet puolestaan, 
jotika ova:t syntyneet vaihla kdkonaissuunniiteI
maa ja yhtenäistävää arkki<teihtoonista otet
ta, ovat moninaisuiudessaan ·kaaosmaisia. Nä
kyy sekaisin pulpetti- ja tasaikattoa, värien se
kasortoa, räystäslin ja hyippelehitii mielivaltai
sesti jne. Tilannetta sotkee vielä raikennus
aineteollisuuden javkuva�ti mank!kino.ille syy
tämät uudet maiteriaalivalikoima:t, jotka hä
määvät ralkennuspe1,i·nnettä ja vaiikeuttavat 
yhtenäisten alueitten syntymistä. Hyvän ra-
1kennusku11ttuurrin on a!listuttava joihin1kin ra
joiihin ja asetetuissa puitteissa sen on löydet
täivä monivivaihteinen, mubta ha:l1ittu rytmi. 
Ihmisellä on luontain!en viehtymä muokata 
yimpäristöä mieleiseJk!seen ja tämä ma!hdolli
suus oli·si hänelle suotava. Jos kehiitys on hi
das·ta ja ra1kennU1spe6nne van:klk.aa ja lisäiksi 
suunnitteluun on varattu riiutävästi aikaa, ei 
vai,keuiksia yleensä synny. Nopeasti maasta
polkaistuilla pientaloailuei:lila sen sijaan, mis
sä asU1k!kaa:t eivät itsekään tunnu ol-evan sel
·v.iillä päämäärästään, ovat vaikeudet ilmeiset. 
Jo peruskouluopetuikseen sisällytettävä raken
nu kulttuw-i:tietous voisi auttaa asiaa. 

Uusimpien kerrostaloaluei1ttemme vitsauik
·sena on ollut i<hrrni<seUe soveltumaton mitta
kaava ja yksityiskohtien karkeus ja köyhyys. 
Etenkin pohjakerrosten jäsennöinti on tässä 
m�elessä m�kaiseva. Viihtyvyyden ·kannalta 
olisi tärkeää, että ra:kennusten katutason oli
si nivellyttävä toiminna�lisena ja visuaalise
na osana jaJlan1ku:l:kualueeseen. Aina ei vika 
ole asemakaavassa, vaan siinä, että talonsuun
nitteluvaiheessa ei ole asiaa ote!Itu huomioon, 
eiikä käytetty hyväiksi asema!k.aavan suomia 
mahdollisuuksia. Jalankulkumiljöön onnistu
miseen vaikutt:aa oleellisesti myös materiaa
lien valinta. Päällysteenä laatoitus on usein 
miellyttävämpi kuin asfaltiti ja joissalkin ta
pauksissa saattaiisi hiek!ka o:lla uLkoilutieile 
luontevampi raitlkaisu 'kuin kestopääL!yste. Ja
.JankuLkureitin varteen sijoitettu puistopenikki, 
istutulkset, vesiaiheet jne. ova:t kunnan koh-
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Jukka Jormola 

TERVEYS JA LUONNONYMPÄRISTÖ 

Terveyden suhdetta luonnonympäristöön 
voidaan tarkastella eri näkökulmista siten, 
että voidaan puhua ihmisen ruumiillisen ter
veyden välittömästä yhteydestä luontoon, 
luonnonympäristön omasta terveydestä, (mm. 
ekologisesta toimivuudesta) sekä ihmisen elin
ympäristön tai maiseman terveydestä, mistä 
puolestaan löytyy yhtymäkohtia mm. mie
lenterveyteen. Terveydellä ymmärretään tässä 
yhteydessä tasapainotilaa, jossa ihmisen hen
kinen luova toiminta voi tapahtua täysipai
noisena ja sairaudella eri tyyppisistä yksipuo
lisuuksista johtuvaa tilaa. 

Pohjoisessa ilmastossa on arkkitehtuurilla 
keskeinen merkitys sen mahdollistaessa eris
täytymisen luonnonympäristöstä lämpimään 
tilaan. Voidaan kysyä, onko terveydelle mer
kityksellistä vain lämpötila, jota ylläpide
tään, vai onko merkitystä myös sillä, millai
sesta lähteestä lämpö on peräisin. 

teliaisuudenosoitus aisuk!kai1leen. Pienillä asi
oilla voi olla yllä:ttävä:n suuri vaikutus, eikä 
'kysymys ole faheskään aina suurista kustan
nuksista. 

Vaativin hyväJ:le raik!ennuskulttuurille ase
tettava ominaisuus on kuitenkin yksinkertai
sesti kauneus. Yleen:sä s1llä ymmärretään es
teettistä sopusointua, värien ja muotojen ta
sapainoista suhdetta. Esteettisen nauttimisen 
edellytyksenä arik!ki t<elhtuurrista puhuttaessa on 
•kyky antautua näikyvän maailman voimalle 
ja täyteläisyydelle, elävä tunne elämän kerta
kaikkisesta läsnäoloota. Hyvä rakennustaide 
saa ahtiin ihmisen koikiernaan tällaisia tuntei
ta. - Asemaika:avaopin professori Otto Iivari 
Meurman korooti aikoinaan luennoillaan voi
makkaasti kauneuden merkitystä rakennus
kulttuurissa. Hän esitti myös havainnolli
sen esimerkin siitä, mitä hän piti kulttuuri
na: Nuori pari kuliki puistossa pienen lapsen
sa kanssa. Lapsi pyriki taittamaan istutettuja 
kukkia, mistä vanhemmat häntä kielsivät. 
Kun lapsi kysyi, niinkuin lapsilla on tapana: 
"M�ks.i en saa repiä kukkia, miksi?'', vastasi 
äiti: "Koska se ei ole kaunista." Näiden sa
nojen katsoi professori Meurman heijastavan 
sydämen kuittuuria. 

Ilman kanssa olemme jatkuvasti välittö
mässä yhteydessä. Ilman saastuminen aiheut
taa hengityselinten sairauksia ja saattaa vai
kuttaa mielialaan sääsuhteita vastaavasti. 
Luonnonolosuhteisiin ilman saastuminen vai
kuttaa mm. havupuita tappavasti - toisaal
ta esim. juuri mäntykankailla on erityisen ter
veellinen ilmasto. Metsä muodostaa itsenäi
sen pienilmaston, mikä on merkittävää kau
punkiympäristössä. 

Juomaveden kautta saamme huomattavan 
,osan '.kivennäistarpeestamme, minkä takia. 
pohjavesi on käyttövetenä erityisen arvokasta. 
Vedellä on maisematekijänä keskeinen asema 
kaikissa esiintymismuodoissaan. Vastaanotet
tuaan jätteitä vesistössä esiintyy syöpämäisiä 
piirteitä, mm. kasvillisuuden rehevöitymistä. 
Tämän seurauksena rannat joutuvat usein 
epämääräiseen käyttöön esim. täyttöalueiksi 

jatkuu sivulle 2 2 

Kaunis on unohdettu 

Jos meidän ajal!larrrnne olisi riittävä kult
tuurisisältöinen kawatuspohja, oJi.si raikennus
suunnitelman rumuus painavin peruste estä
mään sen toteuttamisen. Kuvaavaa ajallem
me on, että amk:kitehtuuriikritiikistämme on lä
hes unohtunut sana kaunis. Puuttuvalla es
tetii.kan airvostu!ksella saattaa olla kohtalok
kaita seumuJksia ihmisen sisäiselle rauhalle ja 
sitä !kautta koko yhteiskunnalle. 

Taiteen olemusta voi tu�kin kuvata yksin
k!ertaisemmin ja syvälfäemmin kuin mitä on 
tehnyt Elisaibenh Järnefelt, joka kasvatti Suo
meL!e sen maineikkaimman taiteilijaveljessar
jan. Hän on määritellyt sen näin: "Taide on 
totuuden palvomista Tunnemaailmassa". -
Jos näin olisi, tulisi tuon palvomisen näkyä 
myös rakennustaiteessa. Vai onko niin, että 
teiknokulttuurimme ja ns. "järkevä" ajattelu
tapamme on latistanut tunnernaailmamme? 
- Kuinka ika:tkera on jä1keläistemme häpeä 
(J evtutsenkoa muikaellakseni), kun he muis

tavat aja:n, kummallisen ajan, jolloin yksin
kertaista kauneuden ja inhimillisyyden vaati
musta pidettiin läihes naurettavana. C 
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Matti Kuusela 

ARKKITEHTONINEN YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 

Englantilainen sotilaslääkäri D. M. Fan
ning tutki kymmenen viikon ajan Länsi-Sak
saan sijoitetun Reinin armeijan 588 perhet
tä. Toinen tutkimusryhmä asui rivitaloissa, 
toinen nelikerroksisissa kerrostaloissa. Hän to
tesi kerrostaloasukkaiden uudelleensairastu
vuuden olevan 52 % suurempi kuin rivi
taloasukkaiden. Erityisen selvästi asumistavan 
erot tulivat ilmi hengitystiesairauksien koh
dalla. Sairastapausten lukumäärä 1000 hen
keä kohti oli kerrostalojen pohjakerroksissa 
193,7 ja neljännessä kerroksessa asuvilla 
246,0, mutta rivitaloasukkailla vain 101,1. 

Voimakkaimmin hengi tystiesairauksista 
kärsivät alle viisivuotiaat lapset, psykoneu
roottisista häiriöistä taas 20-30-vuotiaat nai
set. Hermostollisten häiriöiden esiintyminen 
oli poh jakerroksissa asuvilla noin kaksi ker
taa ja ne! jännessä kerroksessa asuvilla noin 
kolme kertaa· niin yleistä kuin rivitaloissa 
asuvilla. 

Mistä erot johtuvat? Ilmeiseltä näyttää, 
että ratkaisevana tekijänä on suhde maa
han. Kerrostaloasukas voi - hieman yleis
täen ilmaistuna - vain katsella maata kau
kaa ylhäältä; rivitaloasukkaalle suhde maa
han voi todellistua oman tekemisen kautta. 

Maanläheisyyden merkitykseen viittaavat 
myös H äusslerin tutkimustulokset omakoti
asujien ja vuokralaisten sairastavuudesta: 
Kun vuokralaisryhmän sairastavuus 19 vuo
den tarkkailuaikana jatkuvasti nousi, oma
kotirakentajien ja heidän puolisoittensa sai
rastavuuden nousu pysähtyi rakentamis
vuonna ja alkoi seuraavina vuosina laskea. 

[jJ fi [J 
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Yhdeksän vuotta rakentamisen jälkeen oli 
omakotiasujien sairastavuus vähemmän kuin 
puolet vastaavan vuokralaisryhmän sairas
tavuudesta. 

Myös tämä tulos näyttää tukevan käsitystä, 
että mitä paremmin ihminen kykenee jäsen
tymään ympäristöönsä, sitä terveempi hän 
voi olla - tai on. Sairauden syntyhän voi
daan nähdä yksilön ja ympäristön vuorovai
kutussuhteen häiriintymisenä ja yksipuolis
tumisena. 

Rakennusmateriaalit 

Pohjimmiltaan arkkitehtuuri muodostuu 
siitä, että ihminen - esteettisen tunnon' 
avulla -· erottaa itsensä aineellisesta ulko
maailmasta joko kasaamalla ympärilleen 
muotonsa säilyttävää ainesta tai kaivautu
malla sellaiseen. Jokaisella tällaisella mate
riaalilla on oma suhteensa ihmisorganismiin. 
On todettu, että terveellisin materiaali on 
puu, sitten tulevat tiili ja luonnonkivi, viimei
senä jo selvästi epäterveellinen teräsbetoni. 
On esitetty että myös muoveilla saattaa olla 
terveydelle haitallisia vaikutuksia. Maanvil
jelysneuvos Pohjosen ja maanviljelijä Neit
taanmäen maasäteilytutkimukset näyttävät 
osoittavan, että myös maaperään liittyy ter
veyteen vaikuttavia voimia, joiden laatua on 
vasta vähän tutkittu. Teoksessaan Doppel
gänger des Menschen on saksalainen lääkä
ri Werner-Christian Simonis käsitellyt lyhyes
ti mm. maaperään liittyvän elektromagneet-

DDD �> DDD OD 
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tisen säteilyn yhteyttä ihmisen terveydenti
laan. 

Mutta rakennus ei muodostu ainoastaan 
kiinteästä aineesta, vaan siihen kuuluu myös 
sisäilmasto, jota voimme tarkastella omana 
kokonaisuutenaan. 

Hirsirakennuksessa ilma, lämpö ja kosteus 
muodostavat yhdessä ulkoisen sään kanssa 
hengittävän, elimellisen kokonaisuuden. Ny
kyaikaisissa rakennuksissa seinät eivät enää 
hengitä, vaan kosteus, lämpö ja raikas ilma 
ovat yhteydessä ulkomaailmaan ainoastaan 
aukkojen tai puhaltimien kautta. 

Täysilmastoidussa rakennuksessa "huone" 
voidaan käsittää laajentumaksi kymmeniä tai 
satojakin metriä pitkässä putkistossa, jota 
luonnehtivat erilaiset puhaltimet, suodatti
met ja suuttimet. 

On esitetty käsityksiä, että täysilmastoi
duissa rakennuksissa työskentely lisää alt
tiutta ainakin hengitystie- ja reumaattisiin 
sairauksiin. Mutta sillä saattaa olla myös sie
lullishenkisiä vaikutuksia. 

Terveyden ja sairauden käsittein ilmaistu
na voitaisiin koneellisesti ilmastoitua ja läm
mitettyä rakennusta pitää sairaana, "halvaan
tuneena", jos sen ilman ja lämmön kierto on 
järjestettävä yksinomaan ulkopuolisen ener
gian ja tahdituksen avulla. "Terveenä" voi
taisiin pitää sellaista rakennusta, jossa ilman 
ja lämmön kierto tapahtuu niiden omien lii
keominaisuuksien pohjalta. 

Näyttää siltä, että nykyajan pahimpana 
asuntohygienisenä ongelmana on pidettävä 
"kapseloitumista", jossa rakennuksen luon
nolliset elämäntoiminnat koneellistetaan ja 
saadaan aikaan ulkoisesti säädelty keinoilmas
to, jonka sisäisen rakenteen mekaaninen vä
kivaltaisuus vaikuttaa kuolettavasti ihmisen 
kykyyn aistia ympäristöään ja sen hienon
hienoja muutoksia. 

Rakennusmuodot ja värit 

Nykyajan suorakulma- ja laatikkoarkki
tehtuurissa myös rakennusosien keskinäiset 
suhteet ovat mekaanisia: kannettava raken
nusosa jököttää paikallaan esteettisesti yhtä 
tunteettomana kuin kantavakin; ne eivät 
anna taiteellista ilmaisua keskinäiselle suh
teelleen. Nykyaikainen asuntolokerikko voisi 
esteettisesti katsoen olla lähes yhtä hyvin kyl
jellään tai katollaankin - se on taiteellisesti 
irti ympäristöstään. 
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Rudolf Steiner on teoksessa Wege zu ei
nem neuen Baustil julkaistuissa esitelmissään 
kiinnittänyt huomiota siihen, että jos raken
nusmuodot ilmaisevat taiteellisesti moraalisen 
asemansa rakennuskokonaisuudessa, vaikuttaa 
se myös ihmiseen sosiaalisia ja moraalisia voi
mia herättävästi. Ihminen voi kokea raken
nuksen. 

Tällaisessa orgaanisessa rakenn ustai teessa 
pylvään ele kertoo että se kantaa, palkin tai 
arkki traavin ele, että se asettaa painonsa 
pylvään varaan. Ikkunat voivat ryhmittyä 
niin, että ne ottavat toinen toisensa huo
mioon; pienemmät asettuvat turvallisesti suu
remman ympärille (kuva 1). Tai ovi voi 
muodollaan kertoa minkälaatuinen tila sen 
takana on, mihin suuntaan se aukeaa, miten 
arvokas se on, miten laaja, mikä on sen 
funktio (kuva 2). 

Tilassa jossa rakennusmuodot ilmaisevat 
esteettisesti oman tehtävänsä ja olemuksen
sa, ihminen voi kulkea sielullisesti vapaana 
ja avoimena ympäristön vaikutelmille. Esteet
tisesti puutteellisessa ympäristössä ihminen 
joutuu sulkeutumaan itseensä ja menettää 
myös vähitellen kyvyn havaita ympäristöään 
taiteellisesti. 

Myös värit ovat oma maailmansa. Jos esi
merkiksi rakennuksen kerrokset maalataan 
eri värein, voidaan terveenä pitää sitä, että 
alempien kerrosten maanläheiset värit vähi
tellen ylöspäin kohottaessa muuttuvat kohti 
valoisampia, ilmavampia, kevyempiä värejä. 
Ja käytävien sävytyksessä voidaan ottaa huo
mioon esimerkiksi ilmansuuntien erilaiset 
tunnelmat. Näin rakennus voi jäsentyä vä
reillään myös ulkoiseen tilaan ja sen jatku
vaan värin ja valon elämään. 

Rudolf Steiner-kouluissa luokkasarjat py
ritään maalaamaan (laseeraamaan) niin, että 
luokan värisävy muuttuu luokka luokalta op
pilaiden sielullista kehitysvaihetta vastaavasti. 

Rakennuskokonaisuus 

Samoin kuin kokonaisvaikutelma ihmisestä 
kertoo jotakin hänen yleisestä terveydentilas
taan, voi myös rakennuksen herättämä tunto 
olla terve tai sairas. 

Seuraavan kokeen - tai harjoituksen -
voi tehdä sekä mielikuvituksessaan että to
dellisuudessa. - Lähestytään rakennusta kä
vellen. Kysytään: minkälainen rakennus vai-
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Ilkka Niiniluoto 

TIETEEN OBJEKTIIVISUUDESTA JA ARVOVAPAUDESTA 

Tieteellä tarkoitetaan yhteiskunnallisesti 
institutionalisoitunutta ja systemaattista tie
don tavoittelua, jossa sovelletaan tieteellisen 
yhteisön hyväksymiä tutkimustapoja ja -me
todeja. Tieteen 'objektiivisuudella' voidaan 
siten tarkoittaa tiedeinstituution, tieteellisen 
metodin tai tieteellisen tiedon objektiivi
suutta. 

Aluksi on ehkä hyödyllistä todeta jotain 
siitä, missä mielessä tiede ei ole objektiivinen. 
Tieteenharjoittajat ovat viime kädessä yksi
tyisiä henkilöitä, joiden tutkimus- ja opetus
toimintaan voivat olennaisella - mahdolli
sesti tiedostamattomalla - tavalla vaikuttaa 
heidän omakohtaiset motiivinsa, mieltymyk
sensä ja arvostuksensa sekä heidän idiosyn
kraattiset uskomuksensa ja mielipiteensä. Täl
lainen subjektiivisuus voi lyödä leimansa 
myös laajempiin tieteellisiin ryhmiin ja kou
lukuntiin. Toisaalta tietoisella ryhmäkohtai
sella sitoutumisella joihinkin lähtökohtaole
tuksiin voi olla myös järkevä metodologinen 
perusta, kuten Thomas Kuhn on korostanut 

Tiivistelmä alustuksesta 4. 4. 78. 

kuttaa minuun niin, että se saa minut suo
ristamaan selkäni, kävelemään rauhallisesti 
ja hengittämään vapaasti, kiinnostumaan ym
päristöstäni? Saako se minut tuntemaan, että 
minulla, rakennuksella ja maisemalla on jo
takin yhteistä? 

Harjoitusta voi myös jatkaa: kuvitellaan 
rakennuksen ympärille vuoroin koivumet
sä, kuusimetsä, mäntymetsä. Tai kallio. Tai 
vaihdetaan ilmansuun tia. Jos mielikuvani 
rakennuksesta elää, muuntuu näiden muu
tosten myötä, on se terveellä pohjalla; ellei 
se kykene muuntumaan, on sitä pidettävä 
jäykistyneenä, sairaana, kuolleena. 

Terveessä arkkitehtuurissa ovat muuntu
misen ja pysyvyyden voimat tasapainossa. 

'normaalitiedettä' koskevassa analyysissään. 
Tieteenhistoriallinen ja tiedonsosiologinen 

tutkimus on osoittanut, että tiede instituu
tiona ja metodina - ja vastaavasti kunkin 
aikakauden tieteellinen tieto - on aina ollut 
tavalla tai toisella sidonnainen historiallisesti 
muuttuviin ajattelutapoihin ja kulttuurimuo
toihin. Historiallisesta relatiivisuudestaan 
huolimatta tieteellisellä tiedolla on objektii
vinen puoli, joka liittyy siihen tapaan, jolla 
se kehittyy ja 'liikkuu': tiede ei vain muutu, 
vaan se myös edistyy. Tämän takeena on se 
tiedeinstituution ja tieteellisen metodin pe
ruspiirre, jonka Charles Peirce tiivisti kutsu
malla tieteen kehitystä itseäänkorjaavaksi 
( engl. self-corrective) prosessiksi. . 

Tiede on itseäänkorjaava siinä mielessä, 
että kaikki tieteelliset auktoriteetit ovat vain 
tilapäisiä ja voidaan periaatteessa kumota 
julkisesti esitetyn evidenssin perusteella. Tie
teellinen metodi on objektiivinen siinä mie
lessä, että se perustuu tutkijan ja tutkimus
kohteen väliseen vuorovaikutukseen, ts. sii
hen että tiedon objekti vaikuttaa tiedon sub
jektiin, mikä myös tekee mahdolliseksi tutki-
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muskohdetta koskevan totuudellisen tiedon 
saavuttamisen. Virheellinen tieteellinen hypo
teesi tai teoria eliminoituu tutkimusprosessis
sa samaan tapaan kuin valhe paljastuu risti
kuulustelussa: sen pelastamiseksi kritiikiltä 
siih('!n täytyy vähitellen liittää niin paljon 
kyseenalaisia lisäselityksiä, että lopulta se me
nettää täysin uskottavuutensa. 

Tiede on itseäänkorjaava siinä mielessä, 
että tutkimusta hallitsevien normien mukaan 
tieteellisten väitteiden perustelemisessa ja hy
väksymisessä ei saa vedota kriteereihin, jotka 
eivät liity niiden tiedolliseen eli episteemiseen 
asemaan. Esimerkiksi se, että jonkin väitteen 
totuus olisi moraalisista, uskonnollisista tai 
poliittisista syistä toivottavaa tai edullista, ei 
voi pelastaa sitä tieteelliseltä kritiikiltä. Mo
ninkertainen kontrolli - sekä objektiivisen 
todellisuuden suuntaan että tutkijayhteisön 
sisällä - tekee tieteellisestä metodista kriitti
semmän kuin mistään muusta totuuden ta
voittelun keinosta. Tiede lieneekin ainoa tie
don etsimisen instituutio, jossa - mikäli tie
teen autonomiaa ei tukahduteta - kollektii
vinen itsepetos on pitkällä tähtäimellä tehty 
mahdottomaksi. 

Tieteen ja arvojen välisestä suhteesta voi
daan esittää seuraavat kolme kiistatonta to
teamusta. Tutkimusalojen painottuminen ja 
tutkimusaiheiden valikoituminen riippuu ai
nakin osaltaan siitä, mitä eri yhteisöissä ar
vostetaan tai pidetään tärkeänä. Tieteen so
veltaminen, ts. tutkimukseen perustuvat toi
mintasuositukset, rakentuvat olennaisella ta
valla sekä rationaalisten uskomusten että ar
vostusten varaan. Eri henkilöiden tai henki
löryhmien omaksumia arvostuksia voidaan 
tutkia tieteellisesti, ts. tieteen tulokset voivat 
olla arvostuksia koskevia lauseita. Mikään 
näistä huomautuksista ei ole ristiriidassa sen 
kanssa, että tiede on edellä esitetyssä mielessä 
objektiivinen. Kysymys tieteen arvovapaudes
ta koskeekin ennen kaikkea seuraavia ongel
mia: Voidaanko tieteen tuloksina esittää ka
tegorisia (ehdottomia) normilausei ta? Voi
daanko arvostuksia ilmaisevia lauseita perus
tella tieteellisesti? 

Pelkkä kieltävä vastaus näihin kysymyksiin 
- kuuluisaan 'Humen giljotiiniin' vedoten 
- ei ole riittävän informatiivinen ollakseen 
tyydyttävä. Perusteltu vastaus edellyttäisi yk
sityiskohtaisen selvityksen arvojen ontologi
sesta asemasta ja arvotermejä sisältävien lau-

21 

seiden semantiikasta. Oma käsitykseni lyhyesti 
ilmaisten on se, että arvot ovat suhteellisen 
itsenäisen aseman omaavia ihmisen luomuk
sia, joita käytetään ensisijaisesti toiminnan 
oikeuttamiseen. Arvot eivät ole fyysisiä ob
jekteja tai tapahtumia (vaikka nämä voivat
kin olla arvon kantajia), eivät ihmisestä riip
pumattomia ikuisia 'platonisia' ideoita (sillä 
tällaisia olioita ei tarvitse olettaa filosofiassa), 
eivätkä myöskään ihmisen mielessä olevia 
ideoita tai tunteita (vaikka arvojen kokemi
seen voikin liittyä voimakkaita tunnetiloja), 
vaan ne kuuluvat (yhdessä esimerkiksi luku
jen, käsitejärjestelmien, ominaisuuksien, pro
positioiden ja eräiden kulttuuriesineiden 
kanssa) siihen todellisuuden piiriin, jota Karl 
Popper on kutsunut maailma 3 :ksi. 

Tällaisen arvokonstruktivismin mukaan 
perinteelliset arvosubjektivismin ja arvo-ob
jektivismin muodot ovat virheellisiä: muo
toa 'X on arvokas' oleva lause ei ilmaise jon
kin subjektin suhtautumista tai tunnetta ob
jektia X kohtaan eikä myöskään sitä, että 
X lankeaisi jonkin 'tuonpuolisen' tai 'trans
sendentaalisen' arvon alaan. Sen sijaan tämä 
lause ilmaisee, että X :llä on objektiivisesti 
jokin ominaisuus 0, jolla on ihmiskunnan ar
vojaluovan toiminnan kautta historiallisesti 
ehdollinen arvon status. Tässä 0 voi olla esi
merkiksi ihmisen terveyttä, ympäristön ter
veyttä tai yhteiskunnan demokraattisuutta 
ilmaiseva ominaisuus, joka kuuluu lääketie
teen, ekologian tai yhteiskuntatieteen tutki
musalaan. Tällöin muotoa 'X:llä on ominai
suus 0' olevaa lausetta voidaan perustella 
aivan kuten muitakin deskriptiivisiä lauseita, 
joten se voi olla tieteen tulos, vaikka se sa
malla tyypillisissä käyttöyhteyksissään ilmai
see myös sen, että X :llä on arvoa. Tämä kä
sitys on lähellä Leszek Nowakin 'antipositivis
tista deskriptivismiä', joka Jerzy Kmitan mu
kaan oli ominainen myös Max Weberille (ks. 
Poznan Studies in the Philosophy of the 
Sciences and the Humanities, voi. 2, No. 1, 
1976). 

Arvokonstruktivismin mukaan arvot eivät 
ole tieteelle ulkopuolisia, sillä niiden luomi
nen ja ylläpitäminen kuuluu myös tieteiden 
- erityisesti humanististen tieteiden ja filo
sofian - sivistystehtävään. Tämä käsitys on 
kuitenkin yhteensopiva Humen giljotiinin 
kanssa, mikäli eroa arvojen ja tosiasioiden 
välillä ei yritetä tehdä kielen tasolla tyhjen
tävänä erotteluna puhtaasti deskriptiivisten 
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Niiniluoto ... 

tosiasiaväitteiden ja puhtaasti aksiologisten 
arvoväittämien välillä. Esimerkiksi lause 
'Lohjanjärvi on saastunut' voi samalla ker
taa ilmaista sekä erään deskriptiivisen tosi
asian että kielteisesti arvottavan kannanoton 
tähän tosiasiaan. Kuitenkin ero järven saas
tuneisuutta tietyllä hetkellä koskevan tosi
asian ja tätä saastuneisuutta koskevan arvo
arvostelman pätevyyden välillä säilyy, sillä 
näistä jälkimmäinen on periaatteessa histo
riallisesti muuttuvainen tai muutettavissa 
oleva. D 

Jormola ... 

ja kaatopaikoiksi. Vesistöjen puhdistuessa 
voidaan rehevistäkin ranta-alueista kehittää 
suojelemalla ja muotoilemalla kasvullisia, 
eläimistöltään rikkaita viheralueita. 

Terveellisen ravinnontuotannon tulisi olla 
maatalouden tavoite, mitä ei käytännössä 
kuitenkaan tunnuta yl,eisesti ymmärrettävän. 
Samalla jää huolehtiminen maaperän elä
vöittämisestä, maanhoidosta, yleensä sivusei
kaksi. Nykytilanteessa onkin eräs ratkaisu 
esim. pyrkiminen ravinnon omakohtaiseen 
hankkimiseen tai viljelemiseen, minkä kasva
vaa kiinnostusta osoittaa mm. viljelypalsto
jen kysyntä kaupungeissa. Maisemallisesti il
menee monien maatalousalueiden nykytila 
esim. epämääräisesti pensoittuvina peltoina. 
Toisaalta taajama-alueilla peltoja joutuu 
teollisuus- tai asuntoalueiksi, mikä hajoittaa 
yleensä jo muotoutunutta maisemarakennet
ta. 

Maamme suhteellisen pienipiirteisessä mai
semassa muodostuu kerrostalorakentaminen 
helposti maisemaa hallitsevaksi. Tämä aset
taa rakennus- ja maankäytön suunnittelulle 
suuremman vastuun kuin vapaassa, sattu
manvaraisessa asuntotuot<i.nnossa ja toisaalta 
usein abstraktissa, maisemasta piittaamatto
massa kaavoittamisessa on tiedostettu. 

Jotta tietoisuusperustan saaminen iuonnon
ympäristöstä mahdollistuisi myös kaupunki
alueilla, olisi maiseman peruspiirteet selkiin
nytettävä ja turvattava kaavoituksessa esim. 
viheralueina. Maiseman paikallisia erityispiir
teitä voitaisiin kehittää esim. ottamalla puis
tojen ja pihojen suunnittelussa ja hoidossa 
huomioon metsä- ym. luonnonalueilta saata
vat viitteet. D 

KIRJOJA 

Pitääkö astrologia paikkansa? 

Antti Jännes - Heikki Oja: Kun planeetat koh
taavat. Ursa 1978. 

Jos astrologia johonkin todellisuuteen perustuu, 
niin on siitä varsin vaikeaa löytää länsimailla pe
rustellumpaa tietoa. Horoskooppikirjallisuuden ja 
astrologiaoppaiden tulva yhä lisääntyy etenkin 
Englannissa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Ranskassa. 
Viime vuosina ovat myös tietokoneet alkaneet 
vallata kaupallisia markkinoita sylkemällä jopa 
kymmenkertaisia tekstimääriä huomattavasti alle 
käsityöastrologien nyhräilemifo hintoihin� jotka 
Suomessakin liikkuvat muutamasta kympistä aina 
tuhansiin markkoihin asti. Joissakin tietokonehoros
koopeissa on varsin tarkat laskelmat syntymähet
ken aspekteista ja huoneista sekä planeettojen si
jainnista Eläinradan eri kuvioissa. Ennusteissa on 
joskus löydettävissä jopa aspektisynteesiperusteluja 
syntyneestä: hänen luonteestaan;, toimialastaan, 

raha- ja rakkauselämästään sekä heikkouksistaan. 
Suomalaisten astrologien tekemistä horoskoopeis

ta löytyy perin harvoin aspektisynteesejä tai yleen
sä jonkinlaisia astrologisia permteluja syntyneen 
kohtaloon nähden. Ennusteet ovat usein varsin 
alkeellisia ja epämääräisiä "runoelmia" syntyneen 
ominaisuuksista ja kohtalosta. Harvoin saa asiakas 
edes horoskooppikarttaa, esipuhetta tai opastetta 
astrologian perusasioista asioidessaan horoskooppi
ihmisten kanssa. Asioissa on selvästi jotain salape
räistä, tietoa ja perustelupohjaisia selvityksiä ei to
della tahdo löytää. 

Heikki Ojan ja Antti Jänneksen yhteistyönä pu
sertama kirja on todella kauankaivattu ja tervejär
kinen julkaisu, jonka perään kannattaa pinkaista 
tältä istumalta, helmat että palttoot hulmuten. 
Etenkin Jänneksen Antti on pusertanut kirjan toi
sen puoliskon sivu-sivulta täyteen hävyttömän jul
keita ja paljastavia kysymyksiä astrologiasta. Mie
hellä ei näytä olevan mitään häpyä tai kunnioitusta 
vuosituhansia vanhaa tieteiden tiedettä kohtaan. 
Vuoden 1982 suuri planeettojen kohtaaminen pal
jastuukin Maasta katsoen hajanaiseksi muodostel
maksi sekä Eläinratamerkkien asemat ovat muut
tuneet huomattavasti astrologien käyttämästä mal
lista. Nykypäivän astrologit yrittelevät verhota op
piaan Blavatskyn ja Steinerin "imaginatiivisen 
tiedostuksen" henkisyyksiin ja symboliikkaan. Mo
net astrologien selitykset ja ajatukset paljastuvat 
usein varsin alkeellisiksi ja naiveiksi yrityksiksi se
littää milloin kaksostutkimuksia, murhia tai ihme
lapsia, ym. 

Minua henkilökohtaisesti ihmetyttää se seikka, 
etteivät astrologit yleensä pyri etenemään tehtä
vissään ja tieteilyssään hankkiutumalla vaikkapa 
YK :n, öljypohattojen, pankkiirien, kuninkaiden 
tai muun rahamaailman tai miksipä ei ihmiskun
nan edistyksen palvelemiseen - jos kerran tähdet 
todella vaikuttavat tai edes toimivat jotenkin sinne
päin kuin opit opettavat? Kaipa sitä lottoa, raha
arpaa tai Monte Carlon kasinon kassan räjäyttä
mistä olisi mielekkäämpi yrittää kuin nyhrätä lehti
ilmoittelun myötä tavallisten arkipäivän ongelmien 



ja unelmien parissa astrologina. Kriittisiä kysymyk
siä löytyisi yllin kyllin. Kannattaako astrologiaa 
yleensä tutkia enää laisinkaan. Puoltavia todis
teita löytyy tuskin nimeksi. Auringon, Kuun ja 
Jupiterin tutkimukset eivät puolla astrologiaa 
vaikka horoskooppiväki ja -kirjailijat ovat esittä
neet monenlaisia tarinoita kuuhulluista, Auringon
pilkkuteorioista ja maanjäristyksistä, ym. 

Lienee aiheellista palauttaa mieliin myös tun
netun tähtitieteilijämme V. A. Heiskasen ajatuksia 
astrologian arvosta: "On pidettävä ajan sairaalloi
suuden merkkinä, että astrologiaa yhä harjoite
taan, tietenkin muka uudenaikaisessa tieteellisessä 
mielessä ... Koko astrologia on monimutkaista kä
sitteillä leikkimistä, jolla ei ole todellisuuspohjaa 
ja joka pyritään verhoamaan mahdollisimman mo
nimutkaiseen muotoon, jotta toiminta vaikuttaisi 
muka enemmän tieteelliseltä." (Tähtitiede I, 1948 
WSOY). Toinen tunnettu tiedemies ja tähtitieteili
jä prof. Raimo Lehti kirjoitti Vapaa-ajattelijaan 
8/66 seuraavasti: "Planeetta-astrologia oli alusta 
alkaen niin teennäinen ja spekulatiivinen raken
nelma, että sen vilpittömät kannattajat joutuivat 
murhemielin toteamaan sen säännöt ja olettamuk
set erittäin epävarmoiksi ja moniselitteisiksi .. . 
Näivettyneenä ja mehuttomana entisen loistonsa 
rippeenä tämä muinainen ajatusrakennelma kum
mittelee tänäkin päivänä eräiden journalistisen 
vastuunsa kevyesti ottavien lehtien palstoilia ... 
Yksilöllisiä horoskooppeja sommitteleva astrologia 
voidaan täydellä syyllä katsoa varsin ikäväksi har
ha-askeleeksi ihmisen ja maailmankaikkeuden vä
listä suhdetta koskevan pohdiskelun mutkaisella 
polulla." Ihmettelemistä on myös siinä, ettei edes 
Suomen astrologinen seura ole ottanut velvollisuu
dekseen selvittää jäsenilleen ja yleisölle avoimesti 
astrologian nykyistä tilannetta, sen ongelmia ja 
ristiriitoja. Toivottavasti seuran johto ja jäsenet 
käyvät nyt kilvan käsiksi Ojan-Jänneksen kirpei
täkin kysymyksiä säkenöivään teokseen! Suomen 
astrologisen seuran edustajat ovat pitäneet myös 
julkisia luentosarjoja mm. työväenopistoissa, esiin
tyneet televisiossa ja lehdistössä ym. joten lienee 
kohtuullista odottaa myös heiltä perustellumpia 
ajatuksia Ojan-Jänneksen kirjassa paljastuneisiin 
ristiriitakysymyksiin. 

Teoksen esipuheessa kirjoittajat esittelevät asian
mukaisesti tilanteen, josta kirjan tekeminen sai 
kipinän: CAO-Times-nimisessä lehdessä julkais
tusta artikkelista: "Hyökkäys astrologiaa vastaan 
Suomessa". Hra Jännes julkaisi myös artikkelin 
Helsingin Sanomissa, joka oli mielestäni terävästi 
laadittu ja täynnänsä hyviä huomioita perustavista 
ristiriidoista ja epäselvyyksistä astrologian suh
teen. Astrologian ilmestyminen Otavan Ensy
klopedian ensimmäiseen osaan epäkriittisessä asus
sa herätti jo huomiota ja närkästystä kriittisemmän 
yleisön parissa. On todella yllättävää, että etenkin 
kaupallinen lehdistö tarjoaa niin auliisti sivujaan 
horoskooppihaihattelijoille. Etenkin UM-lehti kun
nostautui julkaistessaan 0. Asikaisen poliittisia 
vaalihoroskooppeja ja -ennusteita sivukaupalla vail
la sen kummempia perusteluja. Ennusteet meni
vät usein pahasti "metsään". Niissä Suomea uh
kasi useimmiten itäinen naapurimme. Ja Urkki
presidentti oli usein vähemmän miellyttävä per
soona. 
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Oja-Jänneksen kirjassa ei puhuta juuri Suomen 
astrologian historiasta, joka on melko värikästä 
1900-luvulla von Gerichistä alkaen Kahma-Leoon 
Dag Hemdaliin (jonka televisio-ohjelma 1960� 
luvulla päättyi hullunkurisesti) ja 0. Asikaiseen, 
jonka tv-ohjelmasarja nostatti myös kiinnostusta 
ja seuratoimintaa. Astrologian harrastus lienee 
Suomessakin jo melko laajalle levinnyttä. Mm. P. 
von Gerichin Astrologia-kirja on varsin kysytty 
antikvarioista. Puoli vuosisataa vanhana harvinai
suutena sen hinta pyörii sadan markan tienoilla. 
Jänneksen hyödyntämä kirja-aineistoluettelo ei ole 
kovinkaan laaja eikä edustane tunnetuimpia klas
sikko-astrologien teoksia. 

Varsin mielenkiintoisia astrologiateoksia edusta
vat Willi 0. Sucher (heliosentrinen), ]. Vehlow, 
E. K. Ki.ihr, G. Wachsmuth, R. Ebertin, ym. R. 
Ebertin on julkaissut mm. 'Avoimen kirjeen maail
man yliopistoille', jossa hän varovaisesti määritte
lee kosmobiologian tilannetta ja ilmiöitä. Kirjel
mässsä todetaan mm. seuraavaa: "Pyrimme estä
mäiin 'astrologia naturaliksen' kiiytön alhaisiin tar
koituksiin ja suhtaudumme kielteisesti kaikkeen 
kohtaloennustukseen." Ebertinin julkaisutoiminta 
on varsin laajaa ja monipuolista. Ebertin tekee 
lähinnä statistista tutkimustyötä yhdessä useiden 
yliopistojen professorien ja dosenttien kanssa. Il
miöiden tutkimiseksi hän edellyttää perusteellista 
kosmobiologian työmenetelmän tuntemista, samoin 
astronomian, fysiikan, biologian, psykologian ja 
antropologian tuntemista. Myös muualla Euroo
passa on lukuisia astrologisia instituutteja joiden 
toiminta on usein etupäässä kaupallista "diplo
mien" myyntiä ja epäkriittisten kurssien tarjontaa. 

Varsinaisen rautaisannoksen olisi Jännes saanut 
Ludwig Reinersin kirjasta 'Steht es in Den Ster
nen ?' (Mi.inchen 1951 PLV). Kirjan tekijä on 
haastatellut ja tutkinut tilastollisesti laajalti 
astrologiaa ja tunnettuja eurooppalaisia astrolo
geja, jotka myöntävät olevansa voimattomia il
miön selittämiseksi. Astrologit eivät ole yrittäneet
kään paneutua ilmiön perusteisiin erityisen vaka
vasti ja vastuullisesti. Asiakkaita on muutenkin 
aina riittänyt. Miksi ennusteisiin sitten uskotaan, 
ihmettelee Jänneskin ja suosittelee Eric Hofferin 
teosta "Tosiuskovainen" lukijoilleen. 

Jännes esittää kirjassa myös uhkauksen, johon 
hänellä on kyllä varaa ja perusteita tieteelliseltä 
pohjalta: "Tiedon kehityksen mutkikas kulku an
taa astrologeillekin hyviä tilaisuuksia työntää jal
kansa ovenrakoon, mutta loppujen lopuksi siinä 
käy hullusti, he saavat olla tyytyväisiä jos selviä
vät ruhjotuin varpain." Toinen seikka joka on 
myös aiheellista selvittää on tutustua horoskooppi
aineistoon ja astrologeihin sekä heidän kuppikun
tiinsa jolloin voi saada kuvan heidän tiedollisesta 
ja moraalisesta tasostaaan. Onko astrologia pelk
kää okkultismia, vailla tieteellistä perustaa? "Onko 
ennalta määrätty, että kaikki henkitieteet kohtaa
vat lopulta astrologiassa, astrologia on niiden koh
talo." Toteaa Jännes kirjan lopussa. Ovatko Jännes 
ja Oja sanoneet astrologiasta viimeisen sanan? Ai
nakin astrologimme vaikuttavat ihmeen hiljai
silta ja muutamat hermostuneilta. 

Pekka Hartola 
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Turun Kriittinen Korkeakoulu 

kevät 1979 

Syksyllä 1978 a1kanuit yleisteema Ihmisen ehdot jatkuu keväällä 1979 aiheena 
Ihminen ja ihminen. Sen pu�tteissa järjestetään seuraavat tiJaisuudet: 

27. 2. Ihmisen elämänvaiheet ja kriisit 
Alustaja tri Reinald Witters 

27. 3. Ihmisen aikaperspektiivi 
Alustaja FL Leena-Maija Blinnikka 

10. 4. Miten humanismia -sarja� 
Humanismi sairaanhoidossa 
Alustajat psykologi Eugen Parkatti ja sairaanhoitaja Elisabeth Parkatti 

24. 4. Tieto ja demokratia 
Alustaja tri Pentti Alanen 

8. 5. Miten humanismia -sarja: 
Ekohumanismi 
Alustaja FK Olli Tammilehto 
Humanismi ja humanistiset tieteet 
Alustaja FL Mika Hokkinen 

Tilaisuudet alkavat klo 18.00i Turun Yliopistolla. Tietoja Turun Kriittisen Korkea
koulun tilaisuuksista antaa sihteeri Pertti Korvenoja, puh. 333 175, os. Kauppiaskatu 
21 b 12, 201100 Turku lQ. 

Jyväskylän Avoin Kulttuurikeskus 

kevät 1979 

25. 1. Opiskelijan elämän ulottuvuuksia 
1 äkökulmia mietittynä mm. opiskelija-asumisesta, opiskelusta, ystävyyssuhteista, 
suhteista muuhun yhteiskuntaan, pohdiskelua myös opiskelijatuukimuksesta 
sekä millainen opiskeJjjan elämänmuoto voisi olla 

8. 3. Yliopisto, sivistyksen laitos 
Puheenvuoroja valmistellut professori Veikko Nevanlinna, filosofian maisteri 
Anna Louhivuori, opiskelijat Marja Kekkonen ja Christian Subra sekä filoso
fian kandidaatti Keijo Virtanen. 

22. 3. Koulumme ja sivistys 
Mukana keskustelemassa lulion rehtori Jouko Kärkkäinen, peruskoulun luokan
opettaja Markku Suortamo, lukiolaiset Petri Pautrumo ja Kalle Elonheimo, 
opettajaksi opiskeleva Timo Jantunen sekä rehtori Matti Leiwo. 

4. 4. Vapaa sivistystyö sivistäjänä 
Keskusteluun valmistautuneet edustajat Työväen Sivistysliitosta, Kansan Sivis
tystyön Liitosta, Maaseudun Sivistysliitosta, Jyväskylän Kesästä ja Jyväs
kylän Talvesta sekä kansalaisopiston rehtori Esko Matilainen ja opiskelija Maija 
Pietikäinen. 

19. 4. Pienyhteisö - lähellä ihmistä 
Kokemuksiaan ja ajatuksiaan julkistamassa Jyväskylän Kangaslaupilainen Kari 

forto, Ruuhimäen kylätoimikunnan puheenjohtaja Vilho Kovalainen, "kylä
tutkija" Lauri Hautamäki Tampereelta sekä opiskelija Jussi Mursula. 

Kaikki tilaisuudet ovat Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitoksella, sali A-10i3, klo 
18.30. 

Lisäksi ohjelmassa on 14-201. 5. viikolla päivän tutustumisretki biodynaamiseen vil
jelyyn. 


