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Surrealistinen Suomi 

Suomi on tällä hetkellä tilanteessa, joka hetkittäin muistuttaa enemmän Salvador Da

lin surrealistista maalausta tai Bretonin Kuvaannollisesti toimivaa objektia (pol

kupyörän satula heinäläjässä, vuodelta 1931) kuin Järkevää hallitusti toimivaa yh

teiskuntaa. Unenomainen eriskumma//inen outous näyttää hallitsevan kaikkea. Unen 

maailmassa valvetilan logiikka pettää JG asiat vääntyvät tutuilta näyttäviksi, mulfa 

silti vieraiksi. Kaikki myös toimii vääristyneesti: pakoon juostessa ei pääse pakoon. 

Epätodennäköinen muuttuu todelliseksi ja musta huumori kietoutuu kaikkeen. Halut 

ja vietit nostavat esiin kuvia ja kokemuksia, joista ei voi kertoa edes pe1jantai

iltapäivänä työpaikan kahviporukassa. 

Mitä kansallisessa unessamme sitten tapahtuu? Hiukan häpeillen voin tässä paljastaa 

muutamia painajaisen pääpiirteitä. Unen alussa tapahtuu kauhea taloudellinen ro

mahdus. Kansalaiset joutuvat vastuut/omien pankinjohtajien ja pelureiden aiheul/a

mien tappioiden maksajiksi. Eduskunta ei ensin hyväksy pankkilakia, jolla sotkut yri

tettäisiin siivota, mulla hyväksyy sen sillen lopulta pakon edessä kuitenkin. EKA

yhtymä on lähes vuoden konkurssissa eikä kukaan kerro sitä kansalle, ennenkuin tu

lee aika Jyhtyä siirtämään tappioita yhteiskunnan maksettavaksi. Kaiken tämän ohes

sa entinen ministeri saa .syylleen lahjonnasta ja valtakunnanoikeus tuomitsee hänet 

varsin ankarasti: ehdolliseen yhden vuoden vankeusrangaistukseen. Seuraavassa 

hetkessä tuomittu kansanedustaja on kuitenkin edustamassa Suomea ulkomailla. 

Mustaa huumoria unessa edustaa näytelmäkatkelma. jossa 500 000 työtöntä seuraa 

työmarkkina/orin amfiteatterissa työ//isten palkankorotusvaatimuksia ja lakkouhka

uksia. Unen loppupuolella kaikki käy nopean sekavaksi. kukaan ei enää ole selvillä 

siitä pitääkö ydinvoimaa lisärakentaa tai pitäisikö EL:oon liittyä - kaikki perustelut 

puolesta ja vastaan tuntuvat yhtä hyviltä. Ryhmä filosofeja tutkii Suomen henkistä 

tilannetta. Heillä on kaksi ongelmaa: Miten kaikki perustelut voivat olla päteviä yh

täaikaa'? ja Miksi A:sta ei seuraakaan B?. Viettipohjaa unessa edustaa kansalaisten 

lisääntyvä seksuaalista identiteelliä koskeva epätietoisuus: olenko nainen vai mies. 

Viillauksia tähän polttavaan ongelmaan voi kuulla saarnastuolistakin. Eräät puolus

tavat maskuliinisuuttaan valillama//a arkkipiispan liiallisesta ymmärtäväisyydestä 

homoja kohtaan. Kaiken kukkuraksi tasavallan presidenlli vastaa vakavana te

levisiossa kysymykseen onko hän pissinyt housuihin.s·a. 

- Tuleeko tästä unesta aamua ollenkaan'? 

Esko Paakkola 
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Kriitti11e11 katsaus 

Veli Matti Autio 

YHTEISTOIMIN TULEVAISUUTEEN 

Suomen henkistä tilaa ja tulevaisuutta koskevassa kansalaispuheenvuorossa 

professori Ilkka Niiniluoto 011 tuonut esille lukuisia yhteiskunnallisesti tärkeitä 

asioita. Kuitenkin 011 ilmeistä, eitä kysymys ei ole sinänsä minkään -ismin, 

sosialismin tai kapitalismin kriisin jälki hoidosta, vaan yhteiskunnan ohjaamisen 

ja johtamisen yleisestä vaikeudesta. 

Kapitalismin ja sosialismin aatepe

rusta on olennaisesti yhtenevä ja tois

ta on lähes mahdotonta ymmärtää 

muutoin kuin suhteessa toiseen. Yh

dysvaltain ulkoministerin suunnitte

lustaabin johtaja Francis Fukuyama 

on siten eräässä mielessä oikeassa 

todetessaan historian loppuneen, 

mutta samalla on muistettava, että 

muutokset eivät tapahdu nopeasti. 

Ideologioiden loppumisesta ke-

skusteltiin 1960-luvulla ja 1882 

Nietzsche totesi "Jumalan kuolleen". 

Käytännöt ja käsitteet juurtuvat ajatte

luun ajan kuluessa ja niiden vaikutus 

jatkuu hetken jälkeenkin. Suomalaista 

yhteiskuntaa voidaan sosiologisesta ja 

filosofisesta perinteestä käsin jäsentää 

organisoidun egoismin (itsekkyyden) 

yhteiskunnaksi. Parhaimmillaan or

ganisoitu egoismi on merkinnyt hy

vinvoinnin nousua ja elintason paran

tumista yleisesti. Organisoitu egoismi 

on kuvattu esimerkiksi yhdistyslain, 

työehtosopimuslain ja puoluelain 

säännöksissä Ja muodostaa siten 

yhteiskunnan säännellyn rakenneyti

men. Lyhyesti sanottuna voidaan pu-
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hua organisoidusta edunvalvonnasta 

yhteiskunnan eri osissa. 

Aristoteelisesta perinteestä on 

löydettävissä paitsi käsityksiä ihmisen 

yhteisöllisyydestä ja hyvän elämän 

päämäärien löytämisestä, myös mene

telmiä platonisen kaksiarvoisuuden 

ylittämiseen käytännöllisellä tavalla ja 

organisoidun egoismin ongelmien rat

kaisuun. Viisaimmat ohjeet saattaa 

kuitenkin antaa heideggerilainen per

inne ja sen ehdottama "sillensä jät

täminen". Hyvän yhteiskunnan ja elä

män rakentaminen ei näytä onnistu

van lainsäädännöllä tai sitä muutta

malla, joten saattaisi olla tärkeää jät

taa monilta osin lainsäädäntötyö 

"sillensä" ja keskittyä selkeän käy

tännön luomiseen ja mielivaltaisten 

harkintojen ehkäisemiseen. Monissa 

tapauksissa syynä ei ole tuomio

istuinlaitoksen osaamattomuus, vaan 

osapuolten selkeä pyrkimys käyttää 

näytön ja todistelun vaikeutta hyväk

seen. "Sillensä jättämisen" toimen

piteillä saattaisi olla merkittävä työ

elämän työpaineita, stressiä ja henki

stä väkivaltaa tasoittava vaikutus. Ta-

Suomalaisen henkinen tila 



loudellisen kasvun, säännösten määr

ällisen kasvun ja monen muun mah

dollisen kasvualan sijasta näyttäisi 

keskeiseltä panostaa kansakunnan 

henkiseen kasvuun ja pääomaan. 

Muussa taauksessa uhkana on suo

malaisten jääinen pienenä kansakun

tana sen säädöskokonaisuuden rat

taisiin, jonka integraatioprosessi tuo 

sovellettavaksi eri aloille. Hyödyn ja 

etujen tavoitteijana 50-miljoonainen 

kansakunta voi asettaa merkittävän 

määrän voimavaroja viisimiljoonaista 

kansakuntaa vastaan niin halutessaan. 

Vaikutukset eivät välttämättä ole vä

littömästi nähtävissä poliittisella ta

solla, ne näkyvät ajan mittaan kansa

laisten elämässä ja arkipäivässä. 

Edellä kuvatut ongelmat ovat 

tarkasteltavissa suomalaisen kulttuuri

perinteen pohjalta, jonka perusideana 

on väkivaltaa sen kaikissa muodoissa 

välttämällä laulaa vastustaja suohon 

henkisellä voimalla ja teknistä päte

vyyttä käyttäen. Kuvion mukainen 

toimintatapa merkitsisi lainsäädännön 

osalta voimavarojen merkittävää uu

delleensuuntausta siten, että yhteis

kunnan oikeudenmukaisuuden ja su-

Suomalaisen he11ki11e11 tila 

Kriittinen katsaus 

vaitsevaisuuden tila voitaisiin selvit

tää. 

Tekninen 

tietotaito 

eli 

Seppä 

Ilmarinen 

lainsäädäntö 

jätetään sillensä 

johtajuuden 

suomalainen 

ihanne 

Selvitetään intressien 

vaikutus sovelluskäytäntöön ja 

kitketään epäoikeudenmukaisuudet 

Henkinen voima eli Väinämöisen viisaus 

Mallin humoristisuus pitää nähdäk

seni sisällään niitä terapeuttisia ele

menttejä, joita yhteiskunnallisen tyy

tymättömyyden aineellinen ja henki

nen laukaiseminen edellyttää. Pää

määränä on oikeudenmukaisuus, jon

ka määritteleminen on ongelmallista, 

mutta kokemukseni perusteella epäoi

keudenmukaisuudet koetaan eri kan

sallisuuksien piirissä varsin yhtene

västi. Kysymykseen onko tulevaisuus 

parempi kuin eilinen, ei voida vastata 

kyllä tai ei, vaan toteamuksella kyllä 

ja ei. Olivatpa tulevaisuutta tekemässä 

ketkä tahansa. 
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Kriittinen katsaus 

Henri Broms 

KONRADIN ANTIPOLITIIKKA MEILLEKIN! 

Itä-Eurooppa on erilaista aluetta ja Suomi on osa tuota Itä-Eurooppaa. Vii

meisen kolmen vuoden kuluessa on uudenlainen politiikan kritiikki kantautunut 

lähes kaikista Itä-Euroopan maista: Georg Konrad Unkarista on keksinyt sille 

nimen ja selviffänyt sirä esimerkiksi teoksessa In Search of Eastern Europe 

(London I 989). 

Havelin periaate numero yksi on: 

kansalaisten ei tarvitse elää valheessa. 

Meidän ei tarvitse hyväksyä polii

tikkojen valeita. Uudelle poliitikolle 

on tarpeeksi, jos hän on elämällään 

osoittanut, että "hän elää totuudessa". 

Meillekin on tämä tullut aktuelliksi, 

meilläkään ei voi sanoa: "Niin, tuo 

koskee Itä-Eurooppaa, mutta ei mei

tä". Kun poliitikot näyttävät huijaavan 

ja nylkevän meitä, ja kun maa on 

samaan aikaan syvässä lamassa, niin 

antipolitiikka koskee kyllä meitä. 

Totuuden politiikka syntyi 

Puolan Solidarnoscissa 1980, kuten 

Konrad ja Michnik (m.t. s. 210) ovat 

huomauttaneet. Missä sitten eläisi tä

mä "totuuden politiikka", jollei mis

sään poliitikkojen lobbyissa? Konrad 

sanoo: "Anti poliitikko haluaa pitää 

koko valtion hallintokoneiston "si

vistyneessä kontrollissa''. Tätä sanaa 

käyttävät sekä Havel, Konrad että 

Michnik. 

Meillä on sama tuska poliiti

koista kuin Konradilla ja Havelilla. 

Meidän poliitikkomme näyttävät hyö-
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dyttömiltä, lähinnä esiintyvät julkkis

suomen etusivuilla. 

Henkisen Suomen ohjelma 

Meillä ollaan lähes samassa pisteessä 

kuin Itä-Euroopassa yleensä. Eli meil

läkin kansalaiset tuntevat vastenmieli

syyttä poliitikkoja kohtaan yhtä paljon 

kuin siellä. Eräs ongelma on myös 

meillä juuri ammattipoliitikot. Heiltä 

puuttuu useimmiten sisäinen ihminen. 

Hän ei ole kehittynyt ja saanut kan

nuksiaan kulttuurin alueella, sisäisen 

ihmisen jonkin alueen tutkimisella. 

Hän ei ole kielitieteilijä tai taiteilija, 

joka olisi koettanut ratkaista Suomen 

kulttuurin arvoitukset. 

Ministeriöissä virkamiehet o

saavat hoitaa asioita. Niihinkin pitää 

johtajan kyllä vaikuttaa, mutta tällä 

hetkellä yhteiskuntamme jano ja nälkä 

koskee silti ensisijaisesti johtajuutta, 

Suurta Näkemystä. Huipulla tulee olla 

julistaja, mystinen ihminen, joka pel

källä läsnäolollaan antaa meille va

kuutuksen toisen maailman - hengen 

maailman olemassaolosta - samaan ta-

Suomalaisen henkinen tila 



paan kuin Havel on muuttanut koko 

Tsekinmaan auran oikeamieliseksi. 

Mikä totuudellisen johdon ilmapiiri 

säteileekään Havelista! Kun kysytään 

johtajuutta, ei silloin kysytä kuka hoi

taa sosiaalipolitiikan. Suomen tapais

essa kehittyneessä yhteiskunnassa se 

kyllä hoituu - johtajan tehtävät ovat 

totuuden ilmapiirin etsinnässä. Luot

taisin Lennart Mereen enemmän kuin 

ainoaankaan meidän ammattipoliiti

koistamme. 

Ketä siis antipoliitikkojen va

linnan pitäsi tarkoittaa? Esimerkiksi 

Jörn Donner sanoo mitä ajattelee ja 

osaa ajatella. Samoin joku Haavikko 

osaisi ajatella. Täällä jotkut ovat sa

noneet, että heiltä puuttuu Havelin tai 

Göncsin nöyryys. Tarvitaan joka ta

pauksessa ihmisiä, jotka ovat luoneet 

itselleen maa-alan henkisen Suomen 

alueella. 

Antakaa siis meille Havel! 

Havel ei ole tavallinen rivipoliitikko. 

Tarvitsemme ihmisen, joka on aivan 

muilla aloilla paljastanut ku lttuuril

lemme henkisen maailman, uhrannut 

suuren osan elämäänsä sille ja osaa 

puhua siitä. Tarvitsemme johtoon 

henkilöitä, joilla on voimakas unelma, 

joka on hitaasti jollain humanistisella 

alalla luotu. Emme tarvitse niinkään 

yhteiskunta- ja säätelyteorioita, vaan 

kun etsimämme henkilö avaa suunsa 

kaikki käsittävät, että nyt on saatu 

aivan toisenlaista puhetta kuin mihin 

on totuttu. Kun apparatshikki avaa 

suunsa tulee sieltä tuota tuttua 

yhteiskuntatieteellistä munkkilatinaa, 

Suomalaisen henkinen tila 
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joka usein peittää omanvoitonpyyn

nin. 

Anti-apparatshikki pystyy 

myös välittämään henkeä siksi, että 

hänellä on sitä ja hän on koko elä

mänsä sitä etsinyt. Pelkällä olemuk

sellaan hän pystyy välittämään ihmi

sille toisenlaisen unelman toisenlais

esta todellisuudesta tieteen ja taiteen 

alalla. Kun hän puhuu, emme niin

kään kiinnitä huomiota hänen uudistu

sohjelmiinsa vaan vakavaan, toisesta 

todellisuudesta tulevaan sävyyn. Kuu

lemme totuuden etsijän, yksinäisen 

haukan siipien havinan ja etsinnän 

totuus puhuu meille hetken ajan, em

me välitä yksityiskohdista, koska po

litiikassa ne eivät kuitenkaan pitäisi 

paikkaansa. 

Käytännön elämässä antipoli

tiikka esimerkiksi Unkarissa tarkoit

taa sitä, että parlamentissa inhotaan 

kaikenlaisia fraseologioita. Antal ava

si parlamentin pitkällä esitelmällä, jo

ka ei koskenut bruttokansantuotetta 

tai energiapolitiikkaa, vaan muinaisen 

kuningassuvun Arpadien aikaista jok

ilaivaliikennettä. Virkamiehet hoitavat 

kansantuotteen, mutta se mitä kansa

laiset nyt tarvitsevat on totuudellinen 

unelma. Meiltä puuttuu näkemystä 

ihmisestä, jonka vain koko elämän 

kestänyt ihmisen etsintä - ei mikään 

politiikka - voi antaa. Poliitikot ovat 

siis epäpäteviä tähän. Siis ei kukaan 

"vähän inhimillisempi" tule kysymyk

seen totuuden etsijänä. Tässä yhtey

dessä voi sanoa, että koko sana to

tuudellisuus on hävinnyt Suomesta. 
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Kriitti11e11 katsaus 

Se oli Nietzschen sana, jonka Kaila ja 

Ahlman toivat meille. Myös Wilenius 

on sitä käyttänyt. 

on ollut lähinnä ärtynyt eri as101sta. 

Se ei ole se henki, joka meihin pitäisi 

välittää, vaan oikea totuudellinen une

lma Suomen kulttuurin jatkuvuudesta. 

Silloin jos meillä olisi tämä oikea 

mielikuva suunnasta, kaikki meitä 

kohtaavat katastrofitkin hoidettaisiin 

parhain päin. 

Näin on Unkarissa valtion 

huipulla Göncs ja Eestissä Meri. 

Meillä on henkilö, joka on valittu 

(kirj. joulukuussa 1993) sinne puhu

maan taloustieteen asiantuntemuksel

la, mutta joka on viranhoitonsa aikana 
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Uskonto - ihmisen hyvä ja paha 

Seminaari Oulussa 16.-17.9.1994 

Ohjelmassa mm.: 

Dos. Raimo Harjula: Uskonto ja syyllisyys 

Dos. Juha Siltala: Suomalainen ahdistus 

Prof. Juha Pentikäinen: Uskonto ja mielenterveys 

Prof. Erkki Väisänen: Uskonto ja mielenterveys 

Pastori Liisa Tuovinen: Uskonto ja seksuaalisuus 

Seminaari pidetään Oulun yliopiston tiloissa 

Kasarmintie 4. 

Ilmoittautumiset 2.9. 1994 mennessä 
puh 981-371 467, fax 981-370 180. 

Järjestäjät: 
Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto, 

Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos ja 

Kriittinen korkeakoulu 
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Kriittinen katsaus 

Markku Graae 

.. .. 

REHELLISYYS ELAMALLE 

Suomalaisen elämänkäytäntö on ajautunut toimimattomuuteen. Elärnänt01peet ja 

elämään kohdistuvat älyllis-moraaliset vaatimukset ovat ajautuneet eri teille. Ih

misen tosiasiallinen elämänkäytäntö, jossa hän elää omaa elämäänsä ja toi

saalta se mitä elämältä äly/lis-moraalisesti vaaditaan eivät enää ole yhteenso

pivia. 

Yksilön elämässä tällainen merkitsee 

katastrofia. Jokin on peruttamatto

masti päättynyt. Mutta elämä jatkuu 

ja silloin jonkin uuden on oltava e

dessä. 

Yksilöiden ja yhteisöjen toimin

ta perustuu aina sääntöihin. Noudate

tut säännöt muodostavat elämänkäy

tännön. Liikkuminen, käyttäytymi

nen, puhuminen, toiminta ja keskinäi

syys ovat aina sääntöjä noudattavia. 

Säännöt ovat yleensä tiedostamatto

mia, mutta ne määräävät tiukasti käy

tännön muodostumisen. Säännöt mää

räävät jopa yksilön toimintaa hänen 

yksin ollessaankin. Totutuista ja hy

väksytyistä säännöistä poikkeaminen 

näkyy heti. Totuttua käytäntöä muo

dostavat säännöt säätelevät tiukasti 

esimerkiksi kaupungilla kulkemista. 

Sääntöjen voiman näkee heti kun 

yrittää niistä poiketa. Käytäntöä 

muodostavat säännöt hallitsevat yhtä 

hyvin perhe-elämää kuin kaupante

koa. 

S11omalaise11 henkinen tila 

Arvokeskustelun arvottomuus 

Käytäntöä muodostavien sääntöjen ja 

toivotun elämänkäytännön keskinäi

nen vieraus näkyy tänä päivänä mel

kein kaikissa tilanteissa. Sääntöjä ja 

niihin kytkeytyviä arvoja käsitellään 

arvokeskusteluissa. Tämä merkitsee 

kuitenkin vain totuttujen sääntöjen 

jatkamista. Pyritään paikkaamaan val

litsevia sääntöjä, mutta tämä ei ole 

muuta kuin pelin jatkamista. Puheen

vuoro on ollut vallitsevia sääntöjä 

ylläpitävillä, jotka nyt puolustavat sitä 

peliä, joihin heidän asemansa perus

tuu. Heidän huolensa on ymmärrettä

vää, sillä heitä uhkaa henkinen työt

tömyys. 

Kun yhteisön elämänkäytäntö 

on sujuvaa, niin silloin uusi toimiva 

käytäntö saa uudistaa noudatettavia 

sääntöjä ja normeja. Säännöt ja nor

mit pyrkivät kuitenkin instituutioitu

maan omaksi autonomiseksi järjes

telmäkseen. Näin muodostuu sivistys

instituutio, jolle elämänkäytäntö on 

hallinnan ja valtaanoton kohde. Syn-
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Kriittinen katsaus 

tyy sivistyksen ja yksittäisen ihmisen 

elämänkäytännön välinen polariteetti. 

Sääntöjen pohjalta muodostuu val

lanoton käytäntö. Sivistysinstituutioon 

identifioituneet saavat asemaa ja ar

voa yksittäistä elämänkäytäntöään elä

vien ihmisten kustannuksella. On 

muodostunut kaksi toisistaan vieraan

tunutta ryhmää. Toisaalta ovat ne, 

jotka övat jotakin sivistyksen kanto

aallolla ja jotka ovat yleensä omak

suneet sivistyksen koulutuksen yhtey

dessä ja toisaalta ovat ne, jotka arvos

tavat enemmän ainutkertaista elämän

käytäntöään. 

Ihmiset eivät yleensä näe sivis

tyksen valtahakuisuutta. Sivistys pyr

kii yhdenmukaistamaan ja luomaan si

vistynyttä käytäntöä omien ideologis

ten intressiensä mukaisesti. Vasta 

kriisitila paljastaa sivistyksen taustalla 

olevat sitoumukset ja näiden sitou

musten mukaisen manipuloinnin. Yh

denmukaisuus ostetaan aina ainutker

taisen hinnalla. Yksittäinen elämäänsä 

elävä ihminen on kuitenkin ainut

kertainen olento, joka elää ainutker

taista elämäänsä. Ainutkertaisuus to

teutuu yksilöiden ja yhteisöjen toi

siaan täydentämisenä, tukemisena, 

palvelemisena ja rikastuttamisena. Si

vistys toimii tätä ainutkertaisuuden 

käytäntöä vastaan pyrkiessään yhden

mukaistamiseen ja siten samalla hal

linnan ja vallan ottoon. 

Suomalaiset jakautuvat tänä 

päivänä kahteen leiriin. Toisten int

ressinä on vallassa olevan pelisään

nöstön jatkaminen. Tässä leirissä ole-
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vat puolustavat henkistä, koulutuksel

lista ja asemaansa perustuvaa iden

titettiään. Toisessa leirissä olevat ovat 

menettäneet uskonsa vallitsevan si

vistyksen pelisääntöihin ja pyrkivät 

sulkeutumaan omaan elämänkäytän

töönsä. Nämä jälkimmäiset eivät näy

tä tiedostavan reagointinsa syytä. Sul

keutuminen perheeseen ja ystäväpii

reihin on merkkinä epäuskoisuudesta 

suhteessa vallitsevan pelin jatkami

seen. Tämän analyysin mukaan kriisi 

on paljon arvokeskusteluja syvemmäl

lä, pikemminkin on kysymys katas

trofista kuin kriisistä. 

Matka pohjalle 

Sääntöjen ja normien taustalla ovat 

perussitoumukset, joita säännöstöt ja 

normistot toteuttavat. Näihin perussi

toumuksiin arvokeskustelu ei kykene 

pureutumaan sillä itse sivistynyt ar

vokeskustelu perustuu niihin. 

Valistuksen aatteita toteuttava 

länsimainen sivistys on perimmältään 

sitoutunut yleisen, yleispätevän ja kai

kille saman arvostamiseen. Luonnon

tieteiden kannalta nämä perussitou

mukset ovat olleet menestyksellisiä. 

Mutta asettaessaan kaiken yksittäisen 

ja ainutkertaisen materiaalikseen ne 

toimivat luonnollisen elämänkäytän

nön ainutkertaisuusluonnetta vastaan. 

Perussitoumukset merkitsevät perus

käsitystä ihmisestä, elämästä ja luon

nosta. Valistuksella sivistäminen voi

daan katsoa perussyyksi sekä ekolo

giseen katastrofiin että yksittäisten 

Suomalaisen henkinen tila 



ihmisten elämänkäytännön toimimat

tomuuteen. Valistuksen säännöt tuot

tavat ei-toivottavaa elämänkäytäntöä. 

Filosofisluontoisessa keskuste

lussa tulee helposti esiin ihmisen rik

kirevittyisyys. Jotkut hakevat eheyttä 

aggressiivisuudesta esimerkiksi ekolo

gisen kriisin varjolla, jotkut kiihkoi

lusta esimerkiksi EU :n pohjalta, jot

kut ovat vaipuneet epäuskoisuuteen ja 

apatiaan ja jotkut ovat sulkeutuneet 

yksityisyyteensä. Useimmat eivät ha

lua nähdä turvallisuutta tuottaneen si

vistys-kulttuurin perussitoumusten ro

mahdusta ja vain jotkut puhuvat jo 

uusista perussitoumuksista, ihmisen 

paluusta katsomaan ympäristöään o

man kokemuksensa silmin ja omalla 

käsityskyvyllään. Tilanteen näkemi

nen edellyttää seisomista valistuksen 

sivistyspelin ulkopuolella. Pelin ul

kopuolella oleminen merkitsee kuiten

kin totaalista henkistä turvattomuutta 

ja siihen ihmiset eivät ole halukkaita. 

Valistus merkitsee perushengel

tään valtapeliä, jossa maailmaa halu

taan hallita tiedolla. Voidaan perus

tella diagnoosia, jonka mukaan tämän 

pelin eväät on syöty loppuun. Jos näin 

on, niin ratkaisuna on ihmiskäsityk

sen muuttaminen. Sen sijaan, että ih

mistä pidetään ympäristönsä hallin

taansa ottavana rationaalisena intelli

genssinä voidaan ihminen käsittää 

oppivaksi olennoksi, jonka on elettävä 

oman luonteensa ja persoonansa mu

kaisesti oppien kaikesta, minkä hän 

kohtaa. Tällöin ihminen palaa takaisin 

omaan elämänkäytäntöönsä, elämis-
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maailmaansa ja elää ainutkertaisuut

taan toteuttavana. Tällainen muutos 

voidaan toteuttaa vain lähtemällä liik

keelle toivotusta ja hyväksi todetusta 

elämänkäytännöstä ja luomalla uudet 

säännöt sen pohjalta. Elämänkäytäntö 

on osattava asettaa älyllisten odotus

ten edelle. Mutta se merkitsisi siv

istysaatteen kaatumista ja jos diag

noosi on oikea, niin kriisin on men

tävä syvemmälle ennen kuin muutos

ja uudistustarve tulee tarpeeksi 

suureksi. 

Kun elämänkäytäntö on tyydyt

tävää, niin toiminta toteuttaa sääntöjä 

ja toiminnan tuottamien uusien koke

musten annetaan muuttaa näitä sään

töjä. Tämä elämänrehellisyys on men

nyt rikki kun sivistys on institutioi

tunut elämänkäytäntöä vastaan ja sen 

sijaan, että annettaisiin elämänkäytän

nön opettaa uusia sääntöjä yritetään 

säilyttää sivistyksen valtaote. 

Viisas kuuntelee elämää 

Valistus on sitoutunut älyn ja tiedon 

ensisijaisen arvostamiseen. Tältä poh

jalta on kehittynyt sivistysaate, joka 

hallitsee kaikkea koulutuksesta yhteis

kuntarakenteeseen. Mutta tänä päi

vänä monen suomalaisen silmissä on 

epäilyä. Ei ole kysymys vain talou

dellisesta lamasta, vaan yleiskulttuu

rin perussitoumuksiin kohdistuvasta 

epäuskoisuudesta. On jotakin perin 

juurin väärin siinä, että älyllinen jär

jestelmä asetetaan elämänkäytäntöä 

vahvemmaksi. On vahvoja esimerkke-
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jä järjen kyvyttömyydestä ennustaa 

elämäntapahtumia. Elämäntunto pe

rustuu ihmisen kykyyn nähdä ja tun

nistaa vertailemattomasti ainutker

taista. Tämän ainutkertaisuuden tajun 

tulisi olla ensisijaisessa asemassa ja 

järjen tehtävänä tulisi olla elämän ym

märtäminen ei elämän valtaanotto. 

Valistuksen ideologian kasvat

tama ihminen pitää itseään perim

mäisenä olentona, jolle maailma nä

kyy hallinnan, valtaanoton ja hyödyn

nettävyyden kohteena. Elämänarkea 

elävän yksilön kannalta ihmisen ase-

ma on välissä oloa tai seassa oloa. 

Yksittäinen ihminen tietää, että elämi

nen on oppimistapahtuma ja että vain 

tyhmä yrittää olla elämää viisaampi. 

Mutta tämä on epävirallista elämänta

soa. Sivistyksen virallisella tasolla 

asiat ovat aivan tosin. Elämää pide

tään hallitsemisen kohteena. Viisaan 

elämän kuuntelun tilalla on älyllinen 

ylimielisyys. Kun selvitetään suoma

laisen henkistä tilaa niin huomion tu

lisi olla perussitoumuksissa. Vastak

kain on asetettava yleisen ja ainut

kertaisen arvostukset. 

Myönteinen ajattelu kasvatuksessa 
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Tapio Kaitaharju 

SUOMALAISEN HENKINEN TILA 

Tämän aiheen varsin pelkistetty miettiminen raken1uu tässä kolmen perus

lähtökohdan varaan: 

1. Ihmisen - tässä siis suomalaisen - henkinen tila ei ilmene erillisenä, sillä 

henkinen voi ilmentää itseään vainfyysisen ihmisen välityksellä. Ts. henkinen il

menee suomalaisen arkisessa elämässä, sen kaikissa ilmenemismuodoissa, kai

kessa toiminnassa, suomalaisen suhtautumisessa omaan arkitodellisuuteensa. 

2. Nykysuomen Sanaki1jan päämäärittelyn mukaan "Kulttuuri on ihmiskunnan, 

jonkin kansan tai kansanryhmän tms. aikojen kuluessa saavuttama aineellisen ja 

henkisen kehityksen tila tai aste kaikkine ilmiöineen, teknillinen, taloudellinen ja 

henkinen viljely. " 

3. Kulttuuri kuuluu, sen tilaa arvioitaessa, joko rappeutuvaan tai nousevaan, 

tulevaisuuteen suuntautuvaan kulttuuriin. Suomalaisen kasvualusta on oma 

kulttuuri, ja suomalaiset yksilöinä rakentavat oman kulttuurinsa. 

Suomalaisen henkistä tilaa ja tulevai

suutta tarkastellaan tässä oman kult

tuurin tilaa vasten. 

1. Rappeutuvan kulttuurin eräistä 

osa tekijöistä 

Varsin äkillisesti kukoistamaan puh

jennut aineellinen hyvinvointi ja sen 

romahtaminen muokkasivat otollisen 

maaperän erilaisille kulttuuria rapeut

taville tekijöille. Emme ole henkisesti 

kypsiä hallitsemaan ainetta, vaan aine 

erilaisine ilmenemismuotoineen hallit

see meitä ja ylläpitää esimerkiksi tur

miollista jatkuvan talouskasvun har

haa. 

Elämme syvässä lamassa, sanotaan. 

Ilmeisen tarkoituksellisesti käytetään 

ilmaisua "lama", jotta saataisiin vai-

S110111a/aise11 henkinen tila 

kutelma yhtä onnettomasta talouden 

tilasta kuin 1930-luvun lama oli. 

Tuolloin ahdisti aineen puute, nyt pai

najaisena on aineen ylenpalttisuus. 

Mitkä ovat vaatimukset aineen mää

rästä ja miten aine on jakautunut suo

malaisten kesken, on asia erikseen. 

Kannattaa kuitenkin muistaa Mika 

Waltarin suurteoksen Sinuhe egypti

läisen elämänviisautta: Rikkaat tule

vat rikkaammiksi ja köyhät tulevat 

köyhemmiksi, näin on ollut ja näin on 

oleva. 

Moraalin rappeutuminen liittyy 

kiinteästi aineen hallitsemattomuu

teen. Hyvinvoinnin äkillinen romah

taminen on paljastanut edes hivenen 

verran päättävän eliitin väärinkäytök

sistä. Ilman romahdusta ne olisivat 

edelleen paisuneet kaikessa hiljai-
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suudessa. Tavalliseen kansaan kuulu

van, päättävän eliitin alapuolella elä

vän "perussuomalaisen" on mahdo

tonta käsittää väärinkäytöksiin syyl

listyneiden rappeutunutta moraalia ja 

ahmaistujen rahamäärien suuruutta 

sekä kaiken maksattamista tavallisella 

kansalla. 

Poliittinen eliitti on etääntynyt 

suomalaisen arkitodellisuudesta. Näin 

sanottu on tietenkin yleistämistä eikä 

tee oikeutta nousevaa kulttuuria rak

entaville päättäjille. Kun kosketus pe

russuomalaiseen katoaa, päättäjät ra

kentavat vain päivänpolitiikkaa ja liu

kuvat lähes yksinomaan markkina

voimien käskyläisiksi. Ja samalla ta

louskasvun harha vahvistaa otettaan. 

Toisinajattelun tukahduttaminen 

niin tieteissä kuin muissa elämistäm

me hallitsevissa valtajärjestelmissä 

näyttää tiukentavan otettaan. Kuiten

kin juuri toisinajattelu on hedelmäl

listä - tosin vaaraksi hyväksytyille to

tuuksille. 

2. Nousevan kulttuurin osatekijöistä 

Edellä rappeutuvaan kulttuuriin kuu

luvien joidenkin osatekijöiden poimi

minen ei tuottanut vaikeuksia. Samal

la tavoin - luettelomaisesti - ei voi 

saada esille nousevan kulttuurin osa

tekijöitä. Niitä on selvästi olemassa, 

mutta enemmän vielä piilossa kuin il

maisun tai toiminnan tasolle tulleina. 

Suomalaisen luovuus on kuitenkin 

heräämässä. 

Miten nykyinen kulttuurin tila vai

kuttaa suomalaisen henkiseen tilaan? 

Historiallisena aikana suomalai

nen on elänyt alistetussa asemassa, 

alempaan kansanosaan kuuluvana. 

Ensin 600 vuotta siirtomaana Ruotsin 

valta-asemaa rakentamassa, jolloin 

kuninkaat ja kuningattaret lahjoittivat 

suosikeilleen maan asukkaiden lail

liseksi katsottavaa maaomaisuutta. 

Sen jälkeen 100 vuotta Venäjän suuri

ruhtinaskuntana, mikä aika oli monin 

tavoin onnellisempaa ja hyödyllisem

pää kuin edellinen. Vasta sortovuodet 

muuttivat tilanteen. Tätä suomalaisen 

itsetunnon rasitetta ilmaistaan kuiten

kin vain tsaarinvallan perinnöksi. 

Jos nyt kokemamme ns. lama 

seurauksineen olisi jossain muodossa, 

mutta vastaavan suuruisesti vaikut

tavana toteutunut Ruotsin tai Venäjän 

vallan alaisuuden aikana, se ei olisi 

sanottavasti vaikuttanut suomalaisen 

henkiseen tilaan. Se olisi merkinnyt 

vain yhtä pakon edessä hyväksyttävää 

lisärasitetta. 

Suomalaisen itsetunto on ko

hentunut huomattavasti itsenäistymi

sen jälkeen, ja varsinkin talvi- ja jat

kosotaa seuranneena aikana. Toisin 

kuin Ruotsin ja Venäjän vallan al

aisuudessa suomalainen tiedostaa nyt 

tilanteen ja peilaa rappeutuvan kult

tuurin osatekijöihin omaa tilannettaan. 

Suomalainen tiedostaa: rikkaat tulevat 

rikkaammiksi ja köyhät tulevat köy

hemmiksi, päättäjien moraali on ro

mahtanut, kaksinaismoraalin käyttä

minen ei enää hämää, työttömistä 
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eivät käytännön tasolla huolehdi edes 
ammattijärjestöt - ja paljon muuta. 

Suomalaisen itsetunnon tällä ta
voin heräämisen ja vahvistumisen 
vaikutus on tässä tilanteessa kahden
lainen. Toisa'alta lohdullinen, koska 
sitä ymmärryksellä hyväksi käyttä
mällä on mahdollista rakentaa nouse
vaa kulttuuria. Toisaalta vaarallinen: 
ellei sitä "hyödynnetä" ymmärryk
sellä, suomalainen soveltaa päättävän 
eliitin moraalin rappeutumisen omaan 
elämiseensä, •:>omaan moraaliinsa ja 
henkiseen tilaansa ja katsoo oikeudek
seen toimia sen mukaisesti. 

Suomalaisen luovuuden merkityk

sestä 

Kulttuuriaan - omaa henkistä tilaansa 
- rakentaessaan suomalaiset elävät 
tässä ajassa, mutta heillä on men
neisyytensä mukanaan. 

Suom�faisen historiantutkimuk
sen tunnetun perustan loi 200 vuotta 
sitten Henrik .9abriel Porthan. Monet 
vierasmaalaiset eri alojen tieteenhar
joittajat ovati kuitenkin luoneet suo
malaisten alkuperästä ja vaiheista vi
ralliseksi hy;<,��sytystä tyystin poik
keavan näkemyksen. Lähtökohta on 

f<"'d) 

kauempana k(iih 5000 vuoden takana, 
ja kansan vaiheet ovat tuona aikana 
olleet moninaiset. Tämän ajan kulu
essa on luohl ·suomalaisten nousevaa 
kulttuuria. Sieltä on peräisin myös 
suomalaisen luovuus, piilevä voima
vara. 

Suomalaisen henkinen tila 

Krii1ti11e11 katsaus 

Luovuus käsitteenä on kahdenlainen. 
Yleisesti kuulee esim. sanottavan, että 
tietokone kehittää luovuutta. Miksei, 
mutta silloin on kysymys vain tiedon 
käsittelemisestä, tiedollisesta luovuu
desta, minkä kehittäminen kyllä kuu
luu arkielämämme velvollisuuksiin. 
Sen sijaan sisäinen luovuus on ihmi
sen perusolemukseen kuuluva alkuvo
ima, joka pyrkii etsimään ilmentämi
skanavan arkitodellisuudessa. 

Suomalaisen sisäinen luovuus 
sisältää aihioita, luovuuden ener
gioita. Enimmäkseen se on piilevänä 
voimavarana, koska elämisemme yh
teiskunnan valtajärjestelmien ohjel
moimana ei aktivoi luovuuden esille 
tulemista. Toisessa suomalaisessa 
luovuutta on hivenen verran, toisessa 
enemmän, mutta luovuuden alkuvoi
man määrä ei ole riippuvainen koulu
tustasosta tai muista yhteiskunnassa 
vaikuttavista tekijöistä. 

Luovuuden patoutuminen kas
vattaa osaltaan myös suomalaisen 
psyyken paineita ja epäjärjestystä. Ne 
purkautuvat sitten monella "kansal
lisella" tavalla. Pahimmillaan ne saat
tavat johtaa mielen kaaokseen, mutta 
onnellisimmassa tapauksessa kaaoskin 
sisältää mahdollisuuden aivan uuteen 
luovuuteen. 

Mitä voisimme tehdä tätä ai
kaa ja tulevaisuutta varten? 

Henkinen ihmisessä ei ilmene 
erillisenä, vaan toimii aineen eli fyy
sisen ihmisen välityksellä. Niinpä ar
kielämämme vain jonkin kapean eril
lisalueen voimakas korostaminen tai 
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vahvistaminen kokonaisuuden kustan

nuksella on turmiollista. Kysymys on 

suomalaisen yksilön ja suomalaisen 

yhteiskunnan kokonaisuudesta. 

Tässä aivan pelkistettynä "toi

minta-ajatus" tulevaisuutta varten: 

Euroopan yhdentymishankkeet 

asettavat Suomen ja muut Euroopan 

valtiot aivan uudenlaisten kysymysten 

eteen - sellaisten, joita ei voida pel

kästään ajaa tietokoneilla eikä määri

tellä yhteisillä laeilla ja asetuksilla. 

Historia ei toista itseään - olemme en

nen kokemattomien tilanteiden edes

sä. 

Myös suomalaisen yhteiskun

nan erilaisia järjestelmiä tulevat lähi-

........... .. . . 
;�:�:1:��]�.:;�:;i:- .,,:;��::::. 

<.r.•.Väfi. voimavarana 

vuosina epäilemättä ravistelemaan en

nen kokemattomat muutospaineet riip

pumatta siitä, millaiseksi Suomen 

asema muotoutuu Euroopan yhden

tymishankkeissa. Nuo muutokset -

uudet mallit - olisi parhainta tehdä 

omin voimin ja omilla mahdollisuuk

silla selkeyttämällä kuitenkin samalla 

kosketuskohdat muussa Euroopassa 

tapahtuviin muutoksiin. 

Mallien luomisessa suomalai

sen luovuuden osuus olisi ratkaiseva. 

Suomi voisi siinä olla edelläkävijä ja 

suunnannäyttäjä myös muulle Euroo

palle, jos - tarkoitan kun - toimeen 

tartutaan. 

· : :-:
·

:: ·;; ·- .: .. ----
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kään. 

Kurssin ohjaajana toimii Kriittisen korkeakoulun 

maalauksen opettaja, KuvO Pirkko 

taiteilija, kirjailija Nelly Jurvelius. 

Torstaisin 17.15 -19.30 Kriittisellä korkeakoululla 

·• Ilmoitfautumiset: Kriittiselle korkeakoululle 90-612 isll · 
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Erkki Lähde 

LUONNON TILA IHMISEN KUV ASTAJANA 

Maapallon metsien ja koko luonnon tila on huono. Metsäpinra-ala pienenee noin 

20 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Se vastaa likipitäen Suomen metsien suuruista 

pinta-alaa. Yksistään sademetsät hupenevat jalkapallokentän kokoinen ala 

sekunnissa. Vauhti on koko ajan kiihtyvää. 

Luonnon tutkiminenkin on pitkälle a

listettu kovan tekniikan ja kemian pal

velijaksi. Erityisesti tutkijat; tiede

miehet ja -naiset, kantavat vastuun 

tästä alistumisesta. YK:n kasvatus- ja 

tiedejärjestön UNESCOn vuonna 

1974 vahvistaman suosituksen mu

kaan tutkijalla tulisi olla mm. valp

paus ennakoida tieteellisen tutkimuk

sen ja kokeellisen kehittämistyön to

dennäköiset ja mahdolliset yhteiskun

nalliset ja ekologiset seuraukset. Ellei 

tätä kykyä ole eikä sitä ole koulu

tuksella kehitettävissä, tutkija on il

meisesti väärällä alalla. 

Tulevaisuus ilman radikaaleja 

muutoksia voi olla vain yhdenlainen. 

Tuhojen voimistuminen ja tihentymi

nen on looginen seuraus tuhoa ym

päristöönsä kylvävien tehtaiden, lai

tosten tms. vanhenemisesta ja uusien 

rakentamisesta kiihtyvällä vauhdilla. 

Rinnan näiden "pommien" räjähtämi

sen kanssa etenevät toistaiseksi vielä 

suhteellisen hitailla kierroksilla esi

merkiksi metsien autioituminen ja 

saastumisen ekokatastrofit. Teollistu

neiden maiden metsäkuolemat aiheu

tetaan monenlaisilla ilmansaasteilla ja 

Suomalaisen he11ki11e11 tila 

niiden monimutkaisilla yhteisvaiku

tuksilla. Tiedemiehillä on "saastei

den" ja myrkkyjen keksimisessä ja 

tuottamisessa aivan erityisiä "ansioi

ta". 

Tuhoista on kuitenkin näkyvis

sä vasta jäävuoren huippuja. Varsi

naiset massatuhot ovat vasta tulossa. 

Ennusteita niistä kirjataan lähes sään

nönmukaisesti yhä lähempänä tapah

tuviksi. Tiedemiesten valtajoukko 

"seisoo" neuvottomana ja yrittää se

litellä asioita parhain päin. Samalla he 

riitelevät hyödyttömästi ns. tieteelli

sistä yksityiskohdista, esimerkiksi si

itä, mikä saaste pahiten tuhoaa luon

toa. Kokonaisuuden ymmärtäminen 

on hajonnut nykytieteen palapeleiksi. 

Taloudelliset, hallinnolliset ja poliit

tiset vallanpitäjät käyttävät taitavasti 

hyväkseen tiedemiesten hyödytöntä 

kinastelua. Tarvittaessa löytyy aina 

tiedemiehiä, jotka "tieteellisellä luo

tettavuudella" selittävät asiat vallan

pitäjien mieliksi parhain päin ja syyt

televät ongelmista milloin pakkasia 

milloin sateita, kuivuutta tai esi

merkiksi puiden ikääntymistä ja muita 

luonnon ilmiöitä. 
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Tässä ristiriitaisessa tilanteessa nou

see esiin vakava kysymys: Miksi näi

tä vaurioita ja ongelmia ei voida tai ei 

haluta tunnustaa? Yhtenä syynä saat

taa olla, että tällöin jouduttaisiin myö

ntämään, että olemme toimineet ah

neudessamme ja piittaamattomuudes

samme väärin. Tunnustaminen mer

kitsisi, että ajattelu- ja elämäntapa oli

si muutettava perinjuurin. Olisi luo

vuttava monista jo saavutetuista ai-

neellisista ja määrällisistä eduista ja 

tehtävä suorastaan konkreettisia te

koja tilanteen korjaamiseksi. Muutok

sen peruslähtökohdaksi ymmärrän 

kaiken elämän kunnioittamisen. Sii

hen on sisäistettävä elämänvoimien 

ymmärtäminen sekä sellaisen uuden

laisen tutkimustyön ja tekniikan kehit

täminen, jonka lähtökohtana on elä

män säilyminen ja edistäminen. 
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TAHTIA PIMEASSA 

Kriilli11en katsaus 

"Suomen henkinen tila ja tulevaisuus" -kansalaispuheenvuoron johtopäätöksissä 

esitetään, että pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää suomalaista yhteiskuntaa 

tavalla, joka lisää sen joustavaa kestokykyä. Keskeisten alueiden luettelossa 

mainitaan myös luova taide ja kulttuurielämä. Myös kirkkojen katsotaan olevan 

niiden järjestöjen joukossa, jotka voivat vaikuttaa suomalaisen itsetunnon ko

hentumiseen ja mentaalisten lukkojen avaamiseen. 

Taiteella ja uskolla on mielestäni erit

täin tärkeä rooli sekä tutkittaessa kan

sakuntamme henkistä tilaa että iden

titeetin luojana, vahvistajana sekä toi

von antajana. Terho Pursiainen kir

joittaa Iltalehdessä 7 .12. 93, että Nii

niluodon työryhmästä puuttui jotain: 

taiteilija. 

Mitä Suomen henkisestä tilasta 

kertoo se, että työryhmästä puuttui 

taiteilija? Mitä taiteilijat ja taide ker

too tällä hetkellä maamme ja kansal

aisten henkisestä tilasta? 

Runoilija Kaarina Valoaalto 

kirjoittaa taiteilijan suhteesta yhteis

kuntaan (katkelma kokoelmasta 

"Minä pieni Krysoliitti", Otava 

1983): 

"Olen valveilla. Herkkä kuin 

kosketin, mikään sähkökatko ei tepsi 

minuun. Toimin vääjäämärtömällä 

vaistolla, jota ei harhauta maailman 

uutiset. Voisin ottaa esimerkin, yhtä 

tarkasti kuin ihminen voi tietää ajan, 

omistamatta kelloa, nyky-yhteiskun

nassamme, voi olla perillä suurista 

linjoista, totuuksista, tuijottamatta 

Suomalaisen henkinen tila 

joka jumalan päivä vähintään tuntia 

sanomalehtien vaihtuvia virtuooseja. 

Mitä varten pikkurikolliset, 

huorat, kiertelevät katukaupustelijat, 

mustalaiset tietävät elämästä enem

män kuin Finlaysonin insinöörit, op

pineet kamreeri!, sillanrakentajat ja 

kardinaalit, lipunkantajat ja koulunsa 

käyneet. Raottavat akvaariotaan, ei

vätkä tohdi tehdä edes typeriä kysy

myksiä, pelosta olla typeriä he jäävät 

typeriksi loppuiäkseen. Pelosta näyt

tää pelkonsa he jäävät raukoiksi lo

puksi ikäänsä. Pelosta näyttää tun

teitaan, he jäävät amputoiduiksi lop

puiäkseen. 

Tunnen kuuluvani suureen hei

moon, villien ja vapaiden, joita eivät 

seinät estä, virastojen käytävät. Nii

hin jotka hengittävät parhaiten tai

vaan alla. Niihin joita avaimenreiät 

pelottavat. Seinät kangistavat. 

Vain minä tiedän epä-

varmuuden. Minun kamppailuni, rak

kaat ystävät, suokaa anteeksi että il

maisen sen näin naivisti, käydään pe

rustasolla. Niin alkeellisilla rajoilla 
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Kriit1i11en katsaus 

kuin on kysymys omasta identiteetistä, 

joka päiviffäin katoaa minulta kuin 

solki hiuksista. " 

Jo pelkästään se, että taidetta 

tehdään - ja sitä tehdään olipa lama 

tai ei - on toivoa antavaa. Taiteilijat 

ovat aina olleet henkilöitä, jotka ovat 

kosketuksessa sisäiseen itseensä, voi

mavaroihinsa ja luovaan kaaokseensa, 

mutta myös herkässä suhteessa ym

päristöön. He eivät välttämättä analy

soi, mutta heidän taiteensa ilmaisee 

sanoin, kuvin, värein ja liikkein hy

vinkin selvästi, jos osaa tai haluaa 

nähdä ja kuulla. Taiteen tehtävä ei ole 

kertoa aikakauden henkisestä tilasta, 

mutta se heijastaa aikaansa väistämät

tä. 

Kun puhun näin yleisesti tai

teesta, niin tarkoitan kaikille taidela

jeille yhteistä ydintä, joka on löydet

tävissä ja hapuillen kuvailtavissakin. 

Se on samalla abstrakti, mystinen ja 

aineellinen. Se on samoin kuin usko 

kokijalleen totta ja hyvin persoonalli

nen elämys. Parhaimmillaan taide ja 

usko auttavat yksilöä tunnistamaan 

identiteettinsä, vahvistavat jo iduillaan 

olevaa itseä, antavat uuden huikai

sevan näkökulman elämään ja voimis

tavat uskoa hyvyyteen, kauneuteen ja 

totuuteen. 

Taideteos on kuin aukko, ener

giaa säteilevä tähti pimeässä. Jos per

hosen siiven värähdyksellä on en

nalta-arvaamattomat vaikutukset, niin 

mitä vaikutuksia on taiteella, jonka 

kumppani on totuudellisuus? Maailma 
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on siinä kohden läpinäkyvä ja läpi

hengittävä. 

Olen kokenut yhteiskuntamme 

henkisen kehityksen kulkevan kohti 

muurien rakentamista oman maailman 

ympärille. Sama tapahtuu suurem

missa mittasuhteissa Euroopassa. Sa

ma tapahtuu ihmisen mielessä, kun 

hän eristää kosketuksen tunteisiinsa ja 

ruumiiseensa. Meidän on mahdollista 

elää koko elämämme omassa maail

massamme olematta eläytyvästi tietoi

sia to1s1sta maailmoista. Voimme 

myös kuulla ja nähdä vain tietynlaista 

taidetta. 

Mitä kertoo Suomen henkisestä 

tilasta vastavalmistunut Oopperatalo 

ja presidentin virka-asunto Tamminie

messä? Mitä sanomaa huutaa Savoy

teatterissa esitettävä Presidenttipeli? 

Entä mitä kuiskii Bo Carpelanin Al

kutuuli? Kuka kuuntelee nuorten vielä 

tuntemattomien rockyhtyeiden sanoja 

ja säveliä? Entä tekno-musiikki ja 

"ravit"? Taiteilija Osmo Rauhalan ar

kaaiset eläinhahmot ovat koskettaneet 

ihmisiä ympäri maailmaa. 

Minusta olisi myös hyvin tär

keää kuunnella taidetta, joka on vasta 

syntymässä kaukana oopperataloista 

kellareissa ja hiljaisuudessa. 

Taiteelle ja uskolle on yhteistä 

kosketus perusasioihin elämässä. O

san suomalaisista on �hkä tänä päi

vänä helpompi kävellä sisään kirk

koon kuin etsiytyä itselleen vieraan 

taidemuodon pariin. Mikä on elämän 

tarkoitus? Mistä voimaa ja toivoa 

tulevaisuuteen? Kirkosta haetaan nyt 
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tosissaan vastauksia elämän perusky

symyksiin. Kirkko on asetettu suoma

laisessa yhteiskunnassa tarkoin ra

jatulle paikalle, ei suinkaan keskelle 

kylää enää aikoihin. Siltä ei ole to

tuttu tosissaan hakemaan vastauksia e

lämän peruskysymyksiin. Se on koet

tu elämälle vieraaksi, moralisoivaksi, 

tyhjäksi ja valtaa käyttäväksi, eikä 

syyttä. Eikä kirkko harvoja poikkeuk

sia lukuunottamatta ole yllättänyt. 

Mutta oman tyhjyytensä keskeltä se 

puhuu perusarvoista: ihmisen ainut

laatuisuudesta, joka perustuu hänen 

olemassaoloonsa ei tekemisiinsä, lä-

Suomalaisen henkinen tila 
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himmäisen rakkaudesta, elämän sy

vän tarkoituksen etsimisestä ja totuu

dellisuudesta. Jos ihminen löytää nä

mä arvot sisäiseksi rikkaudekseen, 

niin hän ei ole enää kenenkään vallan 

alla, ei myöskään kirkon. Hän on tiel

lä kohti yksilöitymistä, itsekunnioi

tusta, vastuullista kumppanuutta; ai

kuisuutta. 

Näen, että taide ja usko voivat 

aidoimmillaan antaa toivoa ja iloa 

elämään. Ne ovat kuin sateenkaari

silta, jonka päätä ei näy, ja joka het

keksi välähtää näkyviin kadotakseen 

sitten. 
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Antti-Veikko Perheentupa 

HENKINEN ALENNUSTILA JOHTUU HEIKOSTA 

HENGENVILJEL YST Ä 

Ennen kuin kansakunnan henkistä tilaa voidaan mielekkäästi käsitellä, on hen

kisen käsitettä selkeytettävä. Henkisen olemus ei suinkaan ole nykyisessä kult

tuurissa selvä. Henkinen voidaan samaistaa inhimillisiin hengentuotteisiin, jotka 

ovat luonnehdittavissa myös objektivoituneeksi hengeksi. Henkinen on tällöin 

ihmisen kehityksessään saavuttama taso, joka tekee hengenruotteet mahdol

lisiksi. Henkistä tilaa arvioidaan syntyvien hengentuotteiden määrän ja laadun 

perusteella. Hengentuotteet liittyvät yleensä tieteisiin ja taiteisiin. 

Toinen tapa on nähdä henkinen ilma

piirinä, joka muodostuu ihmisten mie

liä hallitsevista ajatuksista ja asen

teista, esimerkiksi kansallisen itse

luottamuksen tasosta ja uskosta huo

miseen. Henkisellä tarkoitetaan täl

löin yliyksilöllistä kokemistapaa, jon

ka olemus on tarttuva. Tähän henki

sen tulkintaan liittyy puhe henkisestä 

lamasta, joka heikentää ihmisten ky

kyä kamppailla paremman tulevai

suuden puolesta. 

Kolmas tapa on nähdä henkinen 

elämän perusulottuvuutena, jota ai

neellinen taso heijastaa ja joka on kai

ken elämän voimanlähde. Tässä ajat

telutavassa tosiolevaisia ovat voimat, 

jotka muodostavat kulttuurin ja arvo

jen lähtökohdan. Kansakunnan henki

nen tila riippuu henkisen läsnäolosta. 

Mitä voimakkaampi on yhteys henki

seen, sitä vahvempi yksilö ja kansa

kunta on kestämään aineellisen elä

män eteen tuomia ongelmia. 
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Kullakin tulkinnalla on historiallinen 

taustansa. Henkinen on eri aikoina ja 

eri ajattelun perinteissä ymmärretty 

jyrkästi eri tavoin. Nykyaikaa ja eri

tyisesti nykyajan tieteellistä ajattelua 

hallitsevat pääasissa näkemykset, jois

sa henkisellä ei ole itsenäistä olemas

saoloa. Professori Ilkka Niiniluodon 

esittämä kansalaispuheenvuoro ei ker

ro lähtökohtiaan, jotka kaiketi olete

taan tunnetuiksi. Ilmeisesti ne ovat 

vallitsevan tieteellisen näkemyksen 

mukaisia. 

Työryhmän puheenvuorossa 

käsitellään Suomen nykyistä tilannetta 

osittain tosiasioina mutta pääasiassa 

vallitsevana kokemuksena ja sen tul

kintoina. Epäselväksi jää, mihin halu

taan vetää raja kansakunnan aineel

lisen ja henkisen tilan välille ja pide

täänkö sellaista rajaa yleensä mahdol

lisena. Työryhmä ei käytä vanhaa 

hengenviljelyn käsitettä, jolla voi

taisiin kuvata aktiivisia pyrkimyksiä 
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kansakunnan henkisten voimavarojen 

lisäämiseksi. Voi kysyä, sopiiko täl

lainen ilmaus ollenkaan vallitsevaan 

tieteelliseen näkemykseen henkisen 

olemuksesta. Ehkä henkisyyttä pi

detään vain sellaisena inhimillisen toi

minnan kenttänä, jolla tuotetaan tietoa 

ja esteettisiä arvoja. Tämä ajattelutapa 

näyttää yleisesti puhuvan eettisistä ja 

moraalisista arvoista rinnakkain te

kemättä niiden välille selvää eroa. 

Kaiken takana tuntuu olevan luotta

mus tietoon ihmisen korkeimpana 

saavutuksena. 

Hengenviljely voitaisiin nähdä 

laveasti, jos lähtökohtana on henkisen 

ulottuvuuden omaehtoisuus. Tällöin 

hengenviljely tarkoittaa kaikkea sel

laista ihmisen toimintaa, joka ammen

taa elämän arvoja ja tulevaisuuden ta

voitteita henkisestä. Kysymys on kes

keiseltä osin arkipäivään ulottuvasta 

moraalisesta herkkyydestä, jonka voi

malla yksilöt voivat nousta kansakun

nan henkisiksi johtajiksi. Eräs tapa 

tutkia kansakunnan henkistä tilaa on

kin kysyä, kykeneekö kansa nos

tamaan keskuudestaan henkisiä johta

jia. 

Hengenviljely tarvitsee ajatuk

sen vapautta. Historia tosin osoittaa, 

etteivät kovimmatkaan sortojärjestel

mät kykene sitä täysin tukahdutta

maan. Pahemmin kuin ulkoiset aukto

riteetit hengenviljelyn tuhoaakin ih

misten sisäinen autoritäärisyys. Yksi 

totuus ei ole koskaan riittänyt eikä 

tule riittämään inhimilliselle luovuu

delle. Henki vaatii vapautta tehdä 
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kaikki kysymykset uudelleen toisella 

tavoin. 

Hengenviljelylle ei kuitenkaan 

riitä vain ajatuksen vapaus. Sen lisäk

si tarvitaan elämän välttämättömyyk

sien turvaamista. Nykyaikaisessa yh

teiskunnassa tätä pidetään itsestään 

selviönä. Yhteiskunnan sisään on ra

kennettu keskuksia, joissa hengenvil

jelyn ulkoiset edellytykset on koh

tuullisesti turvattu. Ulkoisesta turval

lisuudesta maksetaan kuitenkin aina 

jokin hinta, jokin vero yhteiskunnan 

valtajärjestelmille. Tämä hinta voi 

koskea myös hengen vapautta. 

Nykyistä suomalaista yhteis

kuntaa ei voi syyttää saituudesta hen

genviljelyn tukemisessa. Aineelliset 

edellytykset hengenviljelylle ovat 

tämän päivän Suomessa mahtavat. 

Onneksemme elämme kulttuurissa, 

jossa ulkoinen valta ei sanele totuutta. 

Mutta tämä ei ole mikään tae hen

genviljelyn korkeiden ihanteiden to

teutumisesta. Kansakunnan henkisen 

tilan arviointi muuntuukin vahvasti 

kysymykseksi siitä, onko ulkoisesti 

vahva yliopistolaitos sisäisesti riit

tävän epäautoritäärinen. 

Yliopistot eivät voi olla mikään 

muusta yhteiskunnasta erillinen saa

reke. Hengenviljelyn keskuksina nii

den täytyy koko ajan peilata yh

teiskunnan tilaa, huolehtia siitä, että 

yhteiskunta on läpinäkyvä. Tämä on 

erityisesti yhteiskuntatieteiden teh

tävä. Myös filosofialla on tässä roo

linsa, sillä terveessä yhteiskunnassa 

tarvitaan jatkuvaa arvokeskustelua. 
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Suomen henkistä tilaa tutkailemaan 

asetettu työryhmä on sivuttanut kysy

myksen yhteiskuntatieteiden ja filo

sofian tilasta anteeksiantamattoman 

kevyesti. Osittain syy on siinä, että 

ryhmä puhuu omasta asiastaan. Jos 

katsotaan niitä julkaisuja, joihin viit

taamalla työryhmä haluaa osoittaa 

yhteiskunnallisen keskustelun vireyt

tä, on vaikea yhtyä myönteiseen ar

vioon. Nimenomaan yliopistomaail

maa edustavat puheenvuorot ovat 

paaosin eri rahastojen tilaamia 

leipäpappien saarnakokoelmia, joista 

on vaikea löytää nykyisen tilanteen 

vaatimia uusia ajatuksia. 

Yhteiskuntatieteellisen tutki-

muksen tulisi tällä hetkellä olla poik

keuksellisen kriittisen tarkastelun 

kohteena. Tämä johtuu siitä, että suu

rista voimavaroista huolimatta yh

teiskuntatieteet osoittautuivat täysin 

kykenemättömiksi ennakoimaan hyvin 

vaaralliseksi osoittautunutta kehitystä. 

Toistaiseksi niillä on myös ollut perin 

vähän sanomista muuttuneen tulevai

suuden haasteisiin. Otan yhden 

esimerkin. Suomen Pankki on julis

tanut tavoitteekseen hyvin matalan 

inflaation. Tilanteessa, jossa pääoma

arvojen deflatorinen kehitys on rat

kaisevasti muuttanut sekä suurten 

yritysten että lukuisten kotitalouksien 

tasetilannetta ja uhkaa aiheuttaa vaa

rallisia ketjurektioita, tällainen ratkai

su on keskeisesti myös sosiaalipolitti

nen. Se on kuitenkin saatu tehdä 

yhteiskuntatieteiden edustajilta täysin 

rauhassa. Toinen esimerkki voisi olla 

22 

pankkisalaisuus. Julkisuuteen on tul

lut riittävästi tietoja ilmentämään sitä, 

miten suuren vaaran muodostaa kes

keisen taloudellisen vallankäytön läpi

näkymättömyys. Ehkä tämä ongelma 

ei yhteiskuntatieteiden keskinäisen 

työnjaon puitteissa kuulu kenellekään 

vai mistä johtuu, että tutkijat ovat si

itä julkisuudessa lähes tyystin vaien

neet. 

Jos Suomen henkistä tilaa ar

vioidaan yhteiskuntatieteiden pohjalta, 

sitä ei voi sanoa vain huonoksi. Se on 

katastrofaalinen. Sama arvio koskee 

myös filosofiaa siltä osin, kuin sillä 

pitäisi olla sanomista tämän päivän 

todellisuudelle. Tämän on toimikunta 

puheenvuorollaan itse parhaiten osoit

tanut. 

Työryhmä näkee puutteena sen, ettei 

tutkijoita ja intellektuelleja ole Suo

messa totuttu kuuntelemaan. Akatee

minen maailma saa kuitenkin syyttää 

tästä pääasiassa itseään. Ei neuvoja 

tulla yliopistolta kyselemään, jolleivät 

professorit ja muut tutkijat kykene 

esiintymään julkisuudessa uskottavas

ti. 

Teksti muuttuu uskottavaksi argu

mentoinnin terävyydellä eikä sillä, 

että sen loppuun liitetään oppinei

suuden osoitukseksi pitkä kirjallisuus

luettelo. Suomen ilmapiirissä on edel

leen vahvoja autoritäärisiä piirteitä. 

Valtionhallinnossa ovat korkeimman 

ymmärryksen haltijoiksi perinteisesti 

julistautuneet valtiovarainministeriö ja 

Suomen Pankki. Tämä perinne ei 

murru voivottelemalla. On luotava 

S11omalaisen henkinen tila 



toisenlainen keskustelemisen ja kuun

telemisen ilmapiiri. Tämä on hengen

viljelyn tehtävä. 

Akateemisen maailman tulisi 

mennä itseensä. Siellä vallitsee raskas 

ja usein hyvin autoritäärinen keskus-
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telun perinne. On valmiutta vastata 

kysymyksiin, joita ei kukaan ole 

tehnyt. Mutta uusia raikkaita kysy

myksiä uskalletaan esittää harvoin, 

eikä yleensä silloin, kun näihin ky

symyksiin ei ole helppoja vastauksia. 
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Kalevi Suomela 

DEMOKRATIA ON NÄHTÄVÄ KULTTUURINA, EI 
VAIN FORMAALISINA PELISÄÄNTÖINÄ 

Kun etsitään vastausta kysymykseen, mikä on Suomen henkinen tila ja tule

vaisuus, monet vastaukset ovat mahdollisia - ja tosiakin. Oleellisimpia ovat 

minun mielestäni ne, jotka koskevat yleisen ajattelumme kehittymistä koskien 

demokratiaa ja siihen läheisesti liittyviä arvoja. 

Tämä rajaus sulkee minun tarkaste

luni ulkopuolelle esimerkiksi ympä

ristömme tilan hahmottamisessa ilme

nevän yleisen mielipiteen realistisuu

den tai epärealistisuuden arvioimisen, 

vaikka juuri tällä kysymyksellä onkin 

tulevaisuutemme kannalta tavattoman 

suuri merkitys. 

Jos pitäisi puristaa yhteen sa

naan suurin demokratiaamme liittyvä 

pulma luulen, että valitsisin siksi sa

naksi vieraantumisen. Kansakuntam

me henkistä tilaa luonnehtii poliittinen 

vieraantumineri. 

Taaksepäin katsottaessa 60-lu

ku ehkä näyttäytyy vuosikymmenenä, 

jolloin nuori tasavaltamme kypsyi 

melkein aidoksi demokratiaksi. Maa

ilmansotien väliseen aikaan liittynyt 

tasavallan tuskallista synnytystä hei

jastellut rajoittava poliittinen kulttuuri 

väistyi silloin lopullisesti. Sota ja rau

hanteko olivat pakottaneet etsimään 

uuden ulkopoliittisen suunnan; se 

merkitsi myös suurta muutosta sisä

poliittisessa kulttuurissa. Väestön no

pea koulutustason nousu loi osaltaan 
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edellytyksiä ihmisten kansalaistumi

selle. Puoluelaitos tuntui kohtuullisen 

aidosti heijastelevan erilaisia poliit

tisia pyrkimyksiä, intressejä ja arvoja. 

Ihmiset osallistuivat poliittiseen debat

tiin ja poliittista keskustelua pidettiin 

arvossa. 

Mitä on tapahtunut? Tänään po

liittinen päätöksenteko käsitetään yhä 

vähemmän yhteisenä päätöksente

kona. Suuri osa nuorisosta pitää kyy

nisesti sellaista luonnehdintaa politii

kasta yksinkertaisesti bullshit' inä. 

Kyynisyys ei ole kaukana aikuisten

kaan asenteista; niitä leimaa kuitenkin 

enemmän näyttämöllisyys. Politiikasta 

on tullut kovin monelle show. 

Ihmiset tuntuvat jakautuneen 

kahteen kastiin: heihin ja meihin, 

poliitikkoihin ja kansaan. "Me" emme 

ole vastuussa. Poliitikot ovat. Heihin 

voidaan ikään kuin kollektiivina liittää 

mielikuvia ja etikettejä: pelureita o

man edun tavoittelijoita, rötöstelijöitä, 

valehtelijoita jne. Tällainen pahuuden 

projisointi poliitikkoihin on muodi

kasta. 
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Demokratia voidaan käsittää puhtaasti 

muodollisena valtiollisen päätöksente

on pelisääntökokoelmana, jossa oleel

lista ovat henkilö-ja-ääni periaate sekä 

enemmistöpäätökset. Euroopan de

mokratian kaksisataavuotinen historia 

opettaa kuitenkin, että demokratia ei 

ole vain formaalinen päätöksenteon 

järjestelmä vaan poliittinen kulttuuri, 

jossa vapausarvojen ohessa solidaari

suusarvot ovat tärkeitä. Säilyäkseen 

elävänä demokratian on myös oltava 

kehittyvä kulttuuri. 

Suomessa yhteiskunnallinen so

lidaarisuus sodan jälkeen oli kansa

kunnan puolustus- ja säilymiskoke

muksen synnyttämää. Jälleenraken

nuksen vuodet pitkittivät ja vahvisti

vat tätä kokemusta. Se loi pohjan ns. 

hyvinvointivaltion rakentamiselle 60-

ja 70-luvuilla. Nyt hyvinvointivaltion 

sanotaan olevan kriisissä. Useimmat 

tarkoittavat, että se on rahoituskrii

sissä. Minä tarkoitan, että se on le

gitimiteettikriisissä, jonka takana on 

Suomen henkinen tila. 

On olemassa suosittu teoria, 

jonka mukaan Neuvostoliitto, vaikka 

olikin poliittisesti vastenmielinen 

ilmiö, edisti Länsi-Euroopan hyvin

vointivaltioiden muodostumista, kos

ka se sai eurooppalaisten valtioiden 

oikeiston pelkojensa vuoksi tekemään 

sosiaalipoliittisia myönnytyksiä va

semmistolle. Teorian nähdään saavan 

vahvistusta siitä, että hyvinvointival

tioiden purku on aloitetu samaan ai

kaan Neuvostoliiton kuoleman kans

sa. Pidän tätä teoriaa virheellisenä. 

S110111a/aise11 he11ki11e11 tila 
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Kovat liberalistiset arvot alkoivat 

nousta jo 80-luvun alussa. Eräs sen il

mentymä meillä oli ns. hyväosaisten 

kapina ja ns. marginaaliverotuksen 

alentamisesta käyty keskustelu. Sa

maa ilmiötä ovat edustaneet vaati

mukset esimerkiksi kunnallisten ter

veyspalveluiden maksullisuudesta, 

jotka kuultiin jo ennen kuin taloudel

linen taantuma vauhditti kaikkiin jul

kisiin palveluihin kohdistettuja kar

simis- ja purkamisvaatimuksia. 

Jos kansakuntamme demokratia 

perustuisi eläville solidaarisuusarvoil

le, lamaan reagoitaisiin päinvastoin 

kuin nyt tapahtuu; köyhimmiltä ei lei

kattaisi, jotta hyvinvoivien ei tarvitsisi 

luopua mistään. Todellisuudessa tulo

erot ovat viimeisen vuosikymmenen 

aikana kasvaneet ja tendenssi on -

vaikka valtavan työttömyydenkään 

vaikutusta ei otettaisi lukuun - voimis

tunut aivan viime vuosina. 

Meidän tulevaisuutemme ter

veenä demokratiana voi perustua vain 

siihen, että sekä oikeisto että vasem

misto kykenevät uudistamaan roolinsa 

keskeisten demokratia-arvojen kanta

jina. Neuvostototalitarismin kuolema 

luo sille hyvät edellytykset, sillä sen 

olemassaolo esti monia näkemästä, 

mikä aidosti on demokratiassa oi

keiston ja vasemmiston rooli. 

Oikeiston keskeinen arvo on 

vapaus. On kuitenkin harhakuvitelma, 

että yritteliäisyyttä kannustava ilmapi

iri edellyttää uusliberalistisen kieltei

syyden hyvinvointivaltiota kohtaan. 

Luultavasti on päinvastoin niin, että 
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väestöön laajasti leviävä yritteliäisyy

den henki on puhallettavissa eloon 

vain, jos hyvinvointivaltion infra

struktuuri luo sille kantavan perustan. 

Vasemmiston keskeinen arvo on soli

daarisuus. Se ei kuitenkaan viestity 

kansakunnalle motiiviksi, jos puhun

nassa päällimmäisenä on saavutettujen 

korporatiivisten etujen puolustami-

nen. Vasemmisto ei myöskään voi 

enää tukeutua ihmisten passiiviseen 

palkkatyöläisidentiteettiin. Sen täytyy 

nojata aktiivisempaan ihmiskuvaan ja 

ottaa vastuuta sellaisen yleistymisestä 

samalla kun ulottaa solidaarisuusar

vonsa perinteisten luokkarajojen yli 

koko yhteiskuntaan. 
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Syksyn 1994 kursseja ja seminaareja: 

Äänen syvän ymmärtämisen ja kokemisen alkeiskurssi 
Lauantaina 24.9., kouluttajana: laulunop. Kirsti Autio. 
Löydä äänesi avulla voimavaroja, tasapainoa ja kykyä rentoutua. 

Äänen syvän ymmärtämisen ja kokemisen jatkokurssi 
Perjantaisin 17.15-19.30;23.9., 710,21.10.,4.11., 18.ll,ja2.12. 1994. 

Opettajina Kirsti Autio ja Raisa Saloheimo. 

Unet voimavarana 
19.9. -12.12.94, 7 kertaa; ohjaaja: FL Marja Saarenheimo 
Uni hoitaa, auttaa kehittymään ja rikastaa elämää. Ryhmässä työskennellään kokemus
ten ja tunteiden kanssa, joita unissamme kohtc:amme. 

Uni ja todellisuus -seminaari, Mandala work shop 
9.-11.9. 1994, 650 mk, kouluttaja: Ph.D., psykologi Leo Matos 
Mandalan tekeminen on persoonalliseen kehitykseen tähtäävää, syvällistä työskentelyä 
kuvien ja värien muodossa itsetuntemuksen syventämiseksi ja elämän rikastuttamiseksi. 

Mielikuvat voimavarana 
Kouluttaja: LL Pekka Aarninsalo 
Kurssilla harjoitellaan keskittymistä, mielikuvien ja visualisoinnin käyttöä mm. erilais
ten tavoiiteiden saavuttamisessa. 

Kurssit sopivat kaikille kiinnostuneille eivätkä ne edellytä ennakkotaitoja tai -
valmiuksia. 

Toteutetaan yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. 

Esitetilaukset ja ilmoittautumiset: Kriittinen korkeakoulu puh. 90-612 1511 

fax 90-680 2990. 
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Kriilli11e11 katsaus 

Mikko Telaranta 

SUOMALAISEN HENKINEN TILA JA TULEVAISUUS 

Sitoutumattomuus Suomen ja rajattomuus maailman ongelmana 

Olen pohtinut suomalaisuutta elämäni 

aikana moneen otteeseen työni puit

teissa sekä siksi, että olen asunut elä

mästäni kuusi vuotta hyvin kaukana 

Suomesta, Egyptissä ja Yhdysval

loissa. Toisaalta, näiden pitkien ulko

maavuosien aikana olen pohtinut 

myös maailman tilaa ja tulevaisuutta 

laajimmassa mielessä. Tässä suhtees

sa minua on viehättänyt oman vuosi

satamme merkittävän ranskalaisen fi

losofin, Simone Weilin mietelmä: 

Olet syntynyt aikakausista parhaim

paan, aikaan, joka on menettänyt kai

ken! Mutta aloitan ensin suomalaisuu

desta ja sen ongelmista. 

Suomalainen heikko itsetunto 

on jo kliseeksi vakiintunut hokema. 

Yhdysvalloissa minulle oli yllätys, 

että siellä kenties eniten julkisessa ke

skustelussa esiintynyt teema oli täs

mälleen sama: amerikkalaisten heikko 

itsetunto! Kenties meillä Suomessa 

olisi oikeampaa puhua kulttuurimme 

nuoruudesta ja ohuudesta kuin hei

kosta itsetunnosta. Voisi sanoa, että 

itsetuntomme on tavallinen, mutta 

kulttuurimme poikkeuksellisen hen

toa. Toki heti vedotaan ikiaikaiseen 

Kalevalaamme, mutta kalevalaisuus ei 

ole nykysuomalaiselle millään todelli

sella tavalla kulttuurinen tuki ja hen-

S11omalaise11 he11ki11e11 tila 

kinen selkäranka, jonka varassa voi

simme jotakin olla. 

Kun tässä puhun kulttuurista, 

tarkoitan sanaa laajassa merkitykses

sä. Se pitää sisällään elämisen taidot 

ja henkiset voimavarat. Tässä suh

teessa olen kehitellyt ajatusta, joka ai

nakin osaltaan voisi selittää kult

tuurimme ohuutta. Olen ajatellut täksi 

selittäväksi tekijäksi Suomen virallista 

ulkopolitiikkaa, jonka korkein yläkä

site on ollut kansan suuhun asti ylet

tynyt sitoutumattomuus. Tälle sitoutu

mattomuudelle on toki vankka histori

allinen perustansa maamme geopoliit

tisessa asemassa. Mutta jos sitou

tumattomuutta ajattelee ihmisen kas

vun kannalta, voi nähdä sen myötä 

tulevat ongelmat. Sitoutuminen on 

näet elämän perusilmiö. Lapsi syntyy 

konkreettisesti napanuoralla äitiinsä 

sidottuna. Hän syntyy perheeseen, 

joka perustuu keskenäisiin sopimuk

siin ja sitoumuksiin. Sitoutuminen 

merkitsee turvaa ja suuntaa - molem

mat ihmisen kasvun kannalta ensiar

voisia käsitteitä. 

Ongelma ei ole Suomessa uusi. Aika

naan emme olleet venäläisiä emmekä 

halunneet olla ruotsalaisia. Olkaamme 

siis suomalaisia. Mutta mitä on olla 

suomalainen? Onko se vain erilai-
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suutta? Me emme ole itää emmekä 

länttä, mutta mitä me olemme? Poh

joistako? Mitä se taas voisi olla? 

Kulttuurisesti on kuitenkin sel

vää, että jos me jotakin olemme, niin 

siitä saamme kiittää ns. länttä. Oi

keusjärjestyksemme, yhteiskuntamuo

tomme, uskontomme, koululaitok

semrr:e, korkeakulttuurinen perin

tömme - kaikki nämä ovat länsimaista 

perua. Hallinnollisessa kulttuuris

samme, byrokratiassa ja järjestölli

syydessämme, sekä toisaalta sielullis

essa kaihomielisyydessämme on tosin 

vahva itäisen kulttuurin leima, mutta 

nämä eivät muuta kokonaiskult

tuuriamme vielä "itämaiseksi ''. 

Suomalainen sitoutumattomuus 

ilmenee monella tasolla. Meillä asu

mukset ovat perinteisesti mahdol

lisimman kaukana toisistaan. Kylät 

eivät ole keskieurooppalaisittain tii

viitä yhteisöjä, vaan koostuvat erillis

taloista, joiden verhojen raoista voi 

kyräillä etäältä muiden menoa. Sa

moin perhesuhteissa suomalaiset ovat 

toisilleen etäisiä ja löyhästi per

heeseen sitoutuneita. Tässä suhteessa 

Suomi tosin kärsi samat kolhut kuin 

koko läntinen maailma 60-luvun suu

ressa yhteiskunnallisessa murrok

sessa, mutta meillä murros oli olen

naisesti voimakkaampi kuin muualla 

Euroopassa. Perheet hajosivat. Iso

vanhemmat asuvat tiettömien taipaleit

ten päässä lapsistaan, jotka muuttivat 

työn ja kaupungistumisen myötä lä

hiöihin, jotka rakennettiin etäälle to

isistaan ja kaikkien mielestä hienosti 

28 

puutarhakaupunginomaisiksi. Käytän

nössä tuo tarkoittaa sitä, että lähiöt 

eivät ole kaupunkia eivätkä maaseu

tua, eikä niissä juuri voi muodostua 

positiivista yhteisöllisyyttä, sitoutu

mista, joka voisi tuoda kulttuurista 

taustavoimaa asukkailleen. Perheen 

sisällä kulttuuri on myös hajonnut lä

hes kokonaan. Molemmat vanhemmat 

ovat pakotettuja käymään ansiotyössä 

ja lapset puolestaan tarhassa. Yhteisiä 

perheen ruokahetkiä ei enää ole ja 

kaikki palaavat samaan aikaan viiden 

maissa yhtä ärtyneinä ja väsyneinä 

kotiin. Hyvä osoitus tässä suhteessa 

maamme kulttuurisesta ohuudesta on 

suomalaisen keittiön olemattomuus. 

Perinneruuista kyllä puhutaan, mutta 

niiden määrä on varsin vähäinen, eikä 

ruokakulttuuri ole juurikaan itse uu

siutunut. Sen päälle on tullut vain 

uusi roskaruokakulttuuri. Nuoret uus

avuttomat perheet eivät osaa laittaa 

minkäänlaista ruokaa ja yhä useam

mat työssäkäyvät aterioivat pää

ateriansa työmaaruokaloissa, joissa 

syödään pikemmin muonaa kuin ruo

kaa. 

Tuntuu lähes traagiselta lukea 

Tasavallan presidentin 26. marras

kuuta 1993 antamaa Julistusta (no. 

1043) neljästä kiitospäivästä, jotka on 

koko maassa juhlallisesti vietettävä 

vuonna 1994. Siinä todetaan mm. 

"Kodilla ja perheellä on suuri mer

kitys sille, millaiseksi tulevien su

kupolvien elämänarvot, vakaumus ja 

elämäntapa kehittyvät. Perheessä luo

daan ne kantavat edellytykset, joiden 
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varaan turvallinen elämä voidaan ra

kentaa ... Perheen merkitystä on tar

kasteltava erityisesti vastuun ja tur

vallisuuden kannalta. Yhteiskunnan 

muutospaineissakin perhe voi antaa 

perusturvallisuuden ... Mitä vahvem

mat perhesiteet ovat, sitä paremmin 

(ihminen) selviää. Lapsen kasvulle ja 

nuoren itsenäistymiselle on tärkeää, 

että perhe säilyy yhteisönä, jossa tue

taan kasvua ehyeeseen ja itsenäiseen 

aikuisuuteen." 

Tuo on kaikki hyvin totta ja 

kaunista, mutta edellä esitetyn valossa 

nämä sanat saavat traagisen luonteen: 

kuinka kaukana olemme noista ihan

teista! Miten vähän suomalaisessa 

nykyperheessä luodaan edellytyksiä 

millekään kunnolliselle elämälle! Ehyt 

ja itsenäinen aikuisuus edellyttää 

voimallista sitoutumista kaikilla ta

soilla, oli kyse sitten perheestä, naa

purustosta, päämääristä tai vaikka 

Jumalasta, mutta me suomalaisethan 

olemme sitoutumattomia! 

Siirryn nyt laajempaan näkö

kulmaan maailman henkisestä tilasta 

ja tulevaisuudesta. Samasta perspek

tiivistä kuin yllä Suomen suhteen, 

voitaisiin maailman ongelma pusertaa 

yhteen käsitteeseen, joka olisi rajat

tomuus. Ajatus valtiollisesta rajat

tomuudesta on toki kaunis unelma, 

mutta siinä suhteessa maailma ei ole 

muuttunut lainkaan rajattomammaksi, 

pikemmin päinvastoin. Sen sijaan lä

hes kaikilla elämän aloilla on rajat

tomuus ollut se virheellinen käsite, 

joka on johtanut maailmaa kuilun par-

S11oma!aise11 henkinen lila 

Kriilli11e11 ka1sa11s 

taalle. Kaiken elämän aivan perustava 

ominaisuus on rajallisuus. Suurinkin 

hyökyaalto vaimenee joskus, suurin

kin onnettomuus loppuu joskus; kaik

ki kasvu saavuttaa huippunsa joskus 

ja sen jälkeen alkaa väheneminen ja 

lopulta kuolema. 

Rajattomuuden idea on peräisin 

hengellisestä maailmasta. Ihminen on 

etsinyt kautta aikojen kuolematto

muutta, elämän perimmäisen rajan, 

kuoleman voittamista. Ihmisen on vai

kea hyväksyä kuoleman lopullisuutta. 

Tämä on toisaalta ainoa elämän alue, 

jolla käsite rajattomuus voi tulla 

todeksi. Mutta kun se on otettu so

vellettuna materiaalisen ja taloudel

lisen maailman johtoajatukseksi, on 

jokaiselle selvää, ettei seurauksena 

voi olla muu kuin katastrofi. Maailma 

ei ole luonnonvaroiltaan rajaton ja 

taloudellisen kasvun rajattomuutta ta

voiteltaessa raja tulee sitä nopeammin 

vastaan mitä kiihkeämmin sitä tavoi

tellaan. Tämä tajutaan jo varsin laa

jasti, ja todennäköisesti se on tämän

hetkisen laman perustavin syy. Suun

ta, jossa koko kulttuurimme johtotähti 

on länsimaissa ollut, on sulkeutumas

sa. Ihmiset tajuavat tämän talonpoi

kaisella järjellään, · vaikka eivät o

saakaan suuntaa ja kulutustottumuk

siaan muuttaa. Mutta tämä tietoisuu

den taustalla tajuttu suunnan vääryys 

vaikuttaa kaikkeen. Se herättää ky

symyksen suunnasta, joka on ihmi

selle henkisesti hyvin raskas. Ilman 

suuntaa ihminen ei juuri jaksa elää: 

suunnaton ihminen ei ole suuri vaan 
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hajallinen ja vaarallinen, koska hän 

pelkää. 

Siksi ehdottaisin Iamalääkkeek

si myönteisenä henkisenä arvona ra

jallisuutta. Totta, elämä on rajallista 

ja jokainen kohtaa oman kuolemansa 

välttämättä, mutta eikö juuri se voisi 

saada katseitamme kääntymään kohti 

elämän arvoa ja sen jalostamista. 

Elämällä on ylittämätön raja, joka on 

lopullinen, mutta juuri se tekee elä

mästä kokonaisen ja tietyn, arvok

kaan. Kaikki, mikä edesauttaa elä

mää, on hyvää, sillä elämä on suuri 

lahja ja hyvyys. Meidän ei tulisi 

pyrkiä valloittamaan avaruutta, vaan 

tajuta, että se suunta on väärä, sillä 

täällä on meidän kotimme, hurmaavan 

kauniilla maa-planeetalla. Täällä ovat 

myös todelliset ongelmamme, jotka 
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ovat jo paisuneet lähes rajattomiksi, 

mutta eivät kuitenkaan voi olla rajat

tomia. 

Ihmisen pyydeluonteen pyrki

mys rajattomuuteen on vanha uskon

tojen muistuttama Kiusaajan ansa. 

Ehkä on totta, ettei ihmisen silmää 

täytä mikään muu kuin multa, mutta 

ennen kuin se sen tekee, voisimme 

edes hieman harjoitella silmiemme 

valon kautta myös järkemme valoa, ja 

nähdä rajallisuuden kauneutta, har

moniaa ja tasapainoa, joka voi edel

leen johtaa eksyneen ihmisen todel

liseen rajattomuuteen ja ikuiseen. 

Samalla se saa maisen elämän uudel

leen uomiinsa kun ymmärrämme, mi

ten lähellä ja jokapäiväisessä yhteise

lämässä elämän todelliset arvot ovat. 
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Kriittinen katsaus 

Kari E. Turunen 

PEDAGOGIIKKA JA KYSYNTÄ; KOHTI UUTTA 
SIVISTYKSEN KÄSITETTÄ 

Kasvatuksen hallintoa ja sitä keskustelua, jota viime vuosikymmeninä on käyty 

kasvatuksesta, on hallinnut voimistuvasti tietty piirre. Kasvatus nähdään nyky

ään oikeastaan talouselämän tukitoimena. Olen kutsunut tätä näkökulmaa yh

teiskunnalliseksi tarkoitusperäisyydeksi (I'urunen 1988). 

Yhteiskunnallinen tarkoitusperäisyys 

merkitsee sitä, että kasvatus nähdään 

keinona, minkä avulla yhteiskunta ja 

sen yksilöt tulevat selviytymään kan

sainvälisen työnjaon maailmassa. Yh

teiskunnan kannalta on tärkeää selvi

ytyä vapaan markkinatalouden oloissa 

kansainvälisessä kilpailussa. Yksilön 

kannalta on tärkeää, että hän saavut

taa sellaisia tietoja ja taitoja, että niil

lä on hyödyllistä käyttöä tulevassa 

ammatillisessa elämässä. Yksilön ja 

yhteiskunnan edut yhtyvät pitkälti, ja 

hyvin ja osuvasti koulutettu yksilö 

antaa oman panoksensa yhteiselle 

hyvivoinnille. Näköpiirissä on maksi

maalinen yhteiskunnallinen tehok

kuus. 

Yhteiskunnallinen tarkoituspe

räisyys on luonnollinen lähtökohta 

nykyisessä maailmassa, jota hallitsee 

korkealle kehittynyt tekniikka ja 

teknologia. Se on siis vastuullinen nä

kökulma. Toisaalta koulutuksen suun

nittelu tästä näkökulmasta on valtava 

suunnitelutehtävä. Kyse on s11ta, 

kuinka koulutetaan sopivin tiedoin ja 

S110111a/aise11 he11ki11e11 tila 

taidoin varustettuja henkilöitä sopivia 

määriä tulevaisuuden tarpeita varten. 

Koska tulevaisuutta on vaikea ennus

taa, on selvää, että suunnittelussa voi

daan tehdä virheitä. 

Koulutusta ohjataan edelleenkin 

varsin keskusjohtoisesti, vaikka siirty

mistä keskusjohtoisuudesta liberaal

impaan ja demokraattisempaan hallin

toon onkin tapahtunut. Jotain kes

kusjohtoista koordinaatiota tarvitaan, 

vaikka alue-, paikkakunta- ja kou

lukohtainen suunnittelu on ilmeisesti 

joustavampaa vastaamaan muuttuviin 

oloihin, kuin keskusjohtoisuus. Ke

skushallinto voi tehdä suuria virheitä, 

kun taas kansalaisaloitteisuus koulu

tuksessa on parhaimmillaan herkkä 

näkemään ajan uudet vaatimukset. 

Liberaali monimuotoisuus on rik

kautta sinänsä, mutta se sisältää myös 

usein yllättävästi muuttuvan tule

vaisuuden uudet aihiot ja selviytymi

sen eväät. 

Voidaan kuitenkin epäillä, onko 

yhteiskunnallinen tarkoitusperäisyys 

sittenkään pitkällä aikavälillä ainoa 
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oikea näkökulma kasvatukseen. Yk

sipuolisesti sovellettuna se ehkä uhkaa 

itse asiassa jopa suotuisaa talou

dellista kehitystä tai yhteiskunnan ke

hitystä yleensä. Se ehkä kohtelee tu

levia kansalaisia jotenkin väärin, kun 

se näkee heidät vain taloudellisena re

servinä. 

Yhteiskunnallista tarkoitus-

peräisyyttä voi kutsua myös tuottajan 

näkökulmaksi. Siinä nähdään kasva

tuksen kohteena olevat ja tulevat kan

salaiset potentiaalisina tuottajina, jot

ka valmistavat joskus tulevaisuudessa 

tuotteita tai palveluja toisille kansalai

sille. Tämäkin näkökulma on perus

teltu, mutta se voi olla yksipuolinen. 

Monet ns. vaihtoehtoiset peda

gogiset järjestelmät (esim. Montes

sori-, Steiner-, Freinet- ja ns. Sum

merhill-pedagogiikkaa) tarkastelevat 

lapsen kehitystä enemmän pedagogis

ena tehtävänä kuin keinona valmistaa 

heitä talouselämän tarpeita varten. 

Mennyt suomalainen sivistysperinne 

oli aatteellisten näkökulmien läpitun

kema, joten kasvatusta ei tarkastelu 

vain yhteiskunnan ja sen jäsenten ta

loudellisten intressien näkökulmasta. 

Puuttumatta yksityiskohtiin ja 

kysymysten monimutkaisuuteen sen 

tarkemmin on syytä huomata, että ny

kyään kasvatuksellisia toimenpiteitä, 

olivatpa ne pieniä arkisia tekoja tai 

laajempia suunnitelmia, ei yleensä pe

rustella pedagogisesti. Didaktiikka on 

kehittynyt huomattavasti, mutta puhe 

pedagogiikasta on vähäistä. Tässä voi 
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olla kasvatuksen ja yhteiskunnankin 

rappion siemen. 

Minusta olisi aika nimenomaan vaa

tia, että toimenpiteitä kasvatuksen a

lueella olisi aina pyrittävä perustele

maan pedagogisesti. On siis pedago

gisten perustelujen aika. Pedagogiik

ka edellyttää kuitenkin jotain käsitystä 

ihmisestä ja hänen kehityksestään. 

Tilanne on kuitenkin hankala 

sikäli, että meillä ei ole asianmukaista 

käsitystä ihmisen sisäisestä elämästä 

ja sen kehityksestä. Ihmisen kehitys 

on inhimillisestä näkökulmasta ja 

kasvatuksen kannalta nimenomaan si

säistä luonteeltaan. Kasvatusvirikkeet 

herättävät ja muokkaavat yksilön 

sisäistä elämää. Monet tieteet ovat tie

tysti luoneet tietoa ihmisestä ja hänen 

kehityksestään, ajatellaan esimerkiksi 

monia psykologian osa-alueita, mutta 

kattavaa näkemystä ihmisen sisäisestä 

olemuksesta ja sen kehityksestä ei 

ole. Uskon, että sellainen voitaisiin 

laatia, tai sitä kuuluisi ainakin yrittää. 

Ei ole ehkä niinkään vaarallis

ta, jos emme ole kaikesta yksimielisiä 

sen suhteen, mikä on olennaista ih

misessä ja hänen kehityksessään tästä 

sisäisestä näkökulmasta. Tältä suun

nalta voimme kuitenkin etsiä peda

gogisia perusteluja toiminnallemme. 

Mutta mihin me tarvitsemme 

oikeastaan pedagogisia perusteluja? 

Yksi syy on tietysti puhtaasti hu

manistinen. Me emme kasvata yksi

löitä vain talouselämän reserviksi, 

vaan myös inhimillisistä syistä. Ja 

näyttää siltä, että vanhemmat kai-
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paavat yhä enemmän inhimillisiä syitä 

kasvatuksen lähtökohdaksi, mitä o

soittaa kiinnostus ns. vaihtoehtoisiin 

pedagogisiin järjestelmiin. Toisaalta 

yhteiskunnassa on herännyt innokas 

keskustelu arvoista, mikä koskettaa 

myös koululaitosta. Kasvatus on ar

voihin perustuvaa toimintaa ja niiden 

välittämistä uusille sukupolville (Tu

runen 1993). 

Meillä on vakavia ongelmia yh

teiskunnassamme ja näyttää siltä, että 

nämä ongelmat vain syvenevät. Rik

ollisuus ja huumeiden käyttö kasva

vat. Mutta ennen kaikkea haluan ki

innittää huomion keskeisimpään on

gelmaan, nimittäin työttömyyteen. Ta

vallaan olemme tuottajina liian te

hokkaita, niin että työtä ei riitä kai

kille. 

Kun yhteiskunnassa esiintyy 

työttömyyttä, syynä ei ehkä ole yksin

omaan talouden epätasapaino, tai se 

että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa 

toisiaan. Ehkä syynä on myös se, että 

kysynnässä on ongelmia, ts. kysyntä 

on kehittymättöntä. Kysyntä synnyttää 

yleensä tarjontaa ja tätä kautta työ

paikkoja. Jos me onnistuisimme ke

hittämään kysyntää, ehkä sitä kautta 

saisimme luotua myös uusi työpaik

koja. 

Meidän ei siis pitäisi kiinnittää 

huomiota vain tuottajien koulutta

miseen, vaan myös kuluttajien kasvat

tamiseen. Mutta tällöin ajattelen ku

luttajaa hyvin laajassa mielessä, ni

menomaan ihmisen sisäisen elämän 

näkökulmasta. Kuluttajan kasvattami-
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nen on pedagoginen kysymys eikä 

vain esimerkiksi yksinomaan kulutta

javalistusta tai asennekasvatusta. 

Ihmisen sisäisessä elämässä on 

kyse kokemuksista, ja tulevaisuuden 

ihminen hakee ja kuluttaa kokemuksia 

entistä tietoisemmin. Jos me lähdem

me kehittämään lapsia ja tulevia kan

salaisia myös siitä näkökulmasta, että 

heille kasvatuksen kautta luotaisiin 

edellytyksiä sekä rikkaisiin kokemuk

siin että monipuoliseen toimintaan, 

uskoisin sen vaikuttavan siihen, mitä 

he vaativat tuotteilta ja palveluilla, ja 

elämältä yleensä, tulevaisuudessa. 

Monipuolisen, kulttuurisesti ar

vokkaan ja kestävän kysynnän luo

misessa on kyse myös siis pedago

giikasta. Näin luodun kehittyneen ky

synnän tuottamiseen tarvitaan kulttuu

risesti arvokkaiden tuotteiden tuotta

jia. Perinteinen "kova" ja perustar

peisiin liittyvä tuotanto ei pidä tule

vaisuudessa yksinomaan pystyssä ta

loutta. Jo nytkin erilaisten palvelujen, 

esimerkiksi juuri viihde- ja kulttuu

ripalvelujen kulutus on suurta. Tule

vaisuudessa myös inhimillisesti ar

vokkaina pidettyjen kokemusten ta

voittelu, erilaisiin tuotteisiin ja palve

luihin liittyen, luo taloudellista arvoa 

ja toimeliaisuutta. Muuta kestävää 

ratkaisua työttömyydelle ei ole. 

Inhimillisten kokemusten kirjo 

on tietysti rannaton, mutta pedago

gisen ajattelun yksi puoli on se, että 

pyritään luomaan näkemys siitä, mi

ten erilaiset virikkeet kehittävät ja 

tukevat arvokkaaksi katsotun ja moni-
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puolisen inhimillisen kokemuksen ja 

toiminnan mahdollisuuksia. Se mikä 

on inhimillisesti arvokasta, herättää 

tietysti keskustelua, mutta erimieli

syydet eivät ehkä ole lainkaan haital

lisia, vaan kuvastavat sekä itse ilmiön 

että sitä koskevan ajattelun monipuo

lisuutta. Olennaista on kuitenkin se, 

että me lähdemme ajattelemaan ihmi

sen kehitystä myös kulttuurisesti ar

vokkaiden kokemusten ja toimintojen 

näkökulmasta. Pedagogiset perustelut 

kasvatustoimenpiteille tulevat tällöin 

olennaisiksi. 

Kysymys sisäisen elämän luon

teesta, siihen avartavasti vaikuttavasta 

pedagogiikasta ja kehityksen seurauk

sena syntyvästä rikkaammasta suh

teesta todellisuuteen sekä siihen liitty

västä monipuolistuvasta kysynnästä 

on tietysti tavattoman laaja. Mutta jos 
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me lähdemme kulkemaan näiden ide

oiden suuntaan, etsimään niiden 

sisältöjä, niin me löydämme uuden 

sivistyksen käsiffeen. Tällaiset laajat 

ideat eivät voi olla selkeästi määritel

tyjä, koska kasvattajien täytyy etsiä 

niille omia merkityksiään. Toisaalta 

ne eivät ole mitään sellaista, mikä 

voidaan toteuttaa täydelleen. Ne ovat 

pikemmin suunta, jota voidaan tavoi

tella. Osittainkin toteutuneina ne 

muokkaavat yhteiskuntaa moni-il

meisempään ja terveempään suun

taan. 

Mainitut teokset: 

Kari E. Turunen: Ihmisen kasvatus. Atena 

Kustannus Oy, Jyväskylä 1988. 

Kari E. Turunen: Arvojen todellisuus, joh

datus arvokasvatukseen. Atena Kustannus 

Oy, Jyväskylä 1993. Toinen painos. 
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Kriittinen katsaus 

Reijo Wilenius 

TARVITSEMME ELÄMÄNTAVAN MUUTOSTA 

Suomen tilanteeseen kuuluu taloudellinen lama, raskas velkaa111u111i11en ja työt

tömyys, myös ympäristökriisi. Ja taloudellisen laman kanssa osuu yksiin henki

nen lama, kuten SK:n pääki1joituksessa 24.9. todetriin. 

Filosofinen näkökulma Suomen 

kriisiin 

Kun etsitään tilanteen syitä, löytyy yl

lin kyllin syyllisiä. Syyllistämisestä 

on tullut kansanharrastus. Syyllisiä 

ovat - niin sanotaan - tietämättömät 

poliitikot, löyhäkätiset pankinjohtajat 

ja avuttomat Neuvostoliiton johtajat, 

jotka veivät valtakuntansa vara

rikkoon ja Suomen idänkaupan nol

lille. 

Mutta kysymysmerkki on ase

tettava kyllin syvälle. Nykytilanteen 

taustalta löytyy myös tietty elämän

tapa ja sen arvopohja, tietyn suuntai

nen elämän- ja maailmankatsomus, 

jopa tietynlainen taloustiede. Nämä ti

lanteen syvemmät taustat voivat olla 

filosofisen tarkastelun kohteita. 

Ehkä syvimmältä löytyy yksi

ulotteinen käsitys ihmisestä. 

Ihmisluontoa voidaan lähestyä 

monesta näkökulmasta. Voidaan pu

hua ihmisen erilaisista olemuspuolis

ta, tarpeista ja arvoista. Käytän ensin 

tarpeisiin pohjaavaa tarkastelua. Ihmi

sillä on selviä aineellisia tarpeita, jot

ka kohdistuvat ravintoon, vaatetuk

seen, asumiseen ja muihin ruumiilli-

S110111a/aisen he11ki11e11 tila 

sen olemassaolon ehtoihin. Toiseksi 

ihmisillä on sosiaalisia tarpeira, jotka 

liittyvät sosiaalisiin suhteisiin. Näiden 

tarpeiden kohteita ovat esimerkiksi 

turvallisuus, oikeudenmukaisuus, va

paus, ystävyys ja läheisyys - ja niissä 

esiintyy jo suuria yksilöllisiä ja kult

tuurisia eroja. Ja kolmanneksi ihmisil

lä on monenkirjavia henkisiä fQJpei

ra. Niitä tyydyttää tiede, taide ja us

konto, elämän- ja maailmankatsomuk

sellinen pohdinta, filosofia, omien a

jatusten ja arvojen toteuttaminen. 

Näiden tarpeiden alalla yksilöiden ja 

kulttuurien erilaisuus on suurimmil

laan. 

Vaikka näiden kolmen tarve

ryhmän painotus on yksilöillä erilai

nen, voitaneen sanoa, että jossakin 

muodossa tällainen kolmiulotteisuus 

kuuluu ihmisen yleiseen rakentee

seen. Näiden kolmen tarveryhmän to

teutumisesta muodostuu ihmisen elä

mänrapa. 

On mielenkiintoista todeta, että 

vastaavaan kolmijakoon päätyi myös 

sosiologi Erik Allardt tutkimuk

sessaan Hyvinvoinnin ulottuvuudet 

(1976). Hän erottaa aineellisen elin

tason, yhteisyyssuhteet ja itsensä 
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toteuttamisen inhimillisen hyvinvoin

nin erilaatuisina lähteinä. Allardt to

teaa myös mielenkiintoisen yhteiskun

nallisen ilmiön: jos hyvinvoinnin joi

denkin tasojen resursseja - esimer

kiksi henkisiä, sosiaalisia - on niukas

ti, suuntautuu painetta saatavilla ole

vien resurssien - esimerkiksi aineellis

ten etujen - suuntaan. 

Näin juuri näyttää tapahtuneen 

Suomessa, kun 1980-luvulla huipentui 

aineellinen kulutus. Sitä voidaan -

edellä esitetyn ihmiskäsityksen kan

nalta - sanoa elämäntavan tasapaino

häiriöksi. Se johti liikakulutukseen, 

liikavelkaantumiseen, myös luonnon 

ylimittaiseen kulutukseen. 

Tämän tasapainohäiriön seura

uksia kannamme 1990-luvulla. Myön

teinen seuraus on kuitenkin se, että 

ihmiset ovat alkaneet enemmän pohtia 

elämäntapaa, elämän hallittavuutta, 

tarpeitaan ja arvojaan, jopa elämisen 

tarkoitusta. 

Tämä henkinen tarve ilmenee 

kiinnostuksena arvokeskusteluun. Ky

sytään myös politiikan ja talouden ar

vopohjaa. 

Suomi on selvästi käännekohdassa 

Julkisuudessa tosin korostuvat kovat 

materiaaliset arvot, kun elintaso ale

nee. Elinkeinoelämän ja työmarkki

noiden järjestöjä eivät juuri muut kuin 

materiaaliset arvot näytä kiinnos

tavan, paitsi ehkä työttömyyden hen

kiset haitat. Se on luonnollista, koska 

nämä järjestöt ovat syntyneet edis-
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tämään aineellista turvallisuutta ja 

kasvua. 

Mutta kovan pinnan alla monet 

ihmiset näyttävät etsivän tasapainoi

sempaa, tyydyttävämpää elämäntapaa. 

Kun julkisuudessa puhutaan 

"talouden tervehdyttämisen kokonais

ohjelmasta", olisi saatava myös ai

kaan keskustelu "elämäntavan terveh

dyttämisen kokonaisohjelmasta". 

Sen laatiminen on jokaisen yk

silön asia. 

On puhuttava vielä yhdestä elä

mäntavan ulottuvuudesta, joka on 

enemmän tai vähemmän tukahtunut, 

yksilön sisäisestä ja ulkoisesta yritte

liäisyydestä. Tulemme työn merkityk

seen. 

Työn merkitys yksilölle näyttää 

olevan kolminainen: aineellisen toi

meentulon hankkiminen, sosiaalinen 

jäsentyminen yhteisöön ja tyydytys 

omien voimien ja kykyjen aktiivisesta 

käyttämisestä. Työssä on siten samat 

ulottuvuudet kuin hyvinvoinnissa. 

Työttömyysturva voi korvata 

vain työn ensin mainitun ulottuvuu

den, aineellisen toimeentulon, ja sen

kin yleensä niukasti. Työtön kokee 

yleensä itsensä yhteiskunnassa tar

peettomaksi ja kärsii voimiensa ja 

kykyjensä käyttämättömyydestä. 

Toinen asia on, että nykyiset sään

nökset järjenvastaisesti estävät työt

tömän yritykset harjoittaa vähälläkin 

korvauksella jotakin mielekästä toi

mintaa, jopa opiskelua. 

Kaikki ovat yksimielisiä siitä , 

että laajamittainen ja pitkäaikainen 
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työttömyys on sietämätöntä n11n yh

teiskunnan kuin yksilön kannalta. 

Työttömyyteen etsitään talou

dellisia ja yhteiskuntapoliittisia ratkai

suja. Osittain ongelma onkin hoidelta

vissa vähentämällä työnantajan työl

Jistämiskustannuksia, jakamalla työtä 

tasaisemmin, Juomalla lisää mielek

käitä opiskelupaikkoja ja väljentä

mällä säännöksiä, jotka rajoittavat 

työttömän opiskelua ja muuta toimin

taa. 

Mutta nykyinen työttömyys on 

myös kasvatustapaongelma. Koulu

tusjärjestelmämme on tuottanut sisäi

sesti ja ulkoisesti passiivisia ihmisiä, 

jotka valmiin opintoputken jälkeen 

odottavat valmista työputkea. 

Työttömyys alkaa jo koulussa. 

Nykyisen koulutuksen keskeisiä arvo

ja ei ole oppilaan sisäinen ja ulkoinen 

yritteliäisyys. Sisäisellä yritteliäisyy

dellä tarkoitan itsenäistä ajattelua ja 

ongelmanratkaisua. Siihen pohjaa ul

koinen aloitteisuus ja yritteliäisyys. 

Suomen koulutusjärjestelmä on 

viime vuosikymmeninä kehittynyt 

useassa suhteessa vastakkaiseen suun

taan. Oppiaineiden kilpajuoksu perus

koulussa ja lukiossa on johtanut sii

hen, että opetussuunnitelmasta on 

muodostunut tiedollisesti stressaava ja 

hyvin vähän yksilöivä. Omien kyky

jen käytön aloitteisuus näyttää tässä 

paineessa vähenevän. Steinerkoulut 

ovat yrittäneet kulkea vastavirtaan. 

S110111alaise11 he11ki11e11 ti/a 

A'n111111t·11 knf.\c/J/S 

Sama koskee korkeakoulutusta. 

Ei edes kauppatieteellinen koulutus 

kehitä itsenäisen yrillämisen valmiuk

sia vaan sekin tähtää "valmiisiin työ

paikkoihin" yritysten ja julkisen hal

linnon piirissä. Kuitenkin sellaisten 

suurten organisaatioiden kuten valtion 

ja kuntien työllistävä merkitys heikke

nee. Myös automatisoituva teollisuus 

tarvitsee vähemmän työvoimaa. Nä

mä suuret puut pudottavat lehtiään. 

Siksi tarvitaan suurten puiden 

ohella yhä enemmän työn aluskasvil

lisuutta: pienyritteliäisyyttä sanan laa

jassa mielessä, myös suurten organi

saatioiden sisällä. Tämä ei tarkoita 

yrittämistä vain perinteisten teollisten 

ja palveluelinkeinojen alalla vaan 

myös sosiaali-, koulutus- ja kulttuuri

työn aloilla. Pienyrittämistä voidaan 

nimittää myös itsetyöllistämiseksi. 

Ja itsetyöllistämisessä, oman 

työpaikan luomisessa, on kysymys 

elämäntavasta, johon harjaannutaan -

tai sitten ei - jo koulussa. 

Siksi tarvitaan koulutuksen suunnan

muutos. Pääministeri on puhunut 

"yrittäjyysyliopistoista". Hyvänsuopa 

tulkinta tälle lienee, että yliopistoissa 

on harjaannuttava itsenäiseen ajatte

luun ja toimintaan. 

Eikä sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 

ole pahitteeksi, vaikka päätyisi jonkin 

suuren organisaation palkkalistoille. 
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