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Henkinen
ilmastonmuutos
Kriittisen ko rkeakou lun tiimiin s,·ksrn ensinuniii
nen luentosarja kiisitteli ilmastonmuutosta. Useita
kertoja k~<s)ttiin, onko ilmastonmuutos juuri 11)·1
sellainen hetkellinen puheenaihe, josta jauhetaan
julkisuudessa jonkin aikaa, mutta joka sen jiilkecn
unohtuu antaakseen tilaa semamille.
Asiantuntijoiden niikem)·ksen mukaan ei ole.
Ilmastonmuutos on ai1,111 uuden~·) l)pinen haaste,
ei mikiiän yksittäinen ongelma. Julkinen kcskuste
lu ja julkinen huoli toki muutt,m1t muotoaan ajan
mittaan, mutta eiviithiin )111JXiristöasiat kokona i
mutena ole mihinkiiän kadonneet sen jiilkeen kun
uusi tietoisuus )·m1)iiristömme uhista ja ongelmista
alkoi le1·itii 1900 lurnlla.
Jo itain yksittiiisiii )111piiristöön liittyneitii riske
jä on rnosik)·mmenten 1·,mella 1'0ilu liioitcllakin.
Joissain asioissa kuten esimerkiksi otsonikadon ai
heuttamisessa ihmiskunta on jo pn~:nyt selkeisiin
toimiin, 1·aikka niiden 1,1ikutukset niikniitkin hi
laasti. Ilmastonmuutos on kuitenkin erilainen asia
kuin tiihiinastiset nnpiiristöriskit. Se u lothm kaik
kialle, se on monessa mielessii 1,min an·aamaton,
ja se on penmttamaton.
Siksi ilmastonmuutokseen on myös 1·aikea suh
taulua. J';iiitöksentekijöiden ja muiden kansalais
Ien on )il tii la illa 1·aikea nähdä, miten tiihiin asi
aan pitiiisi suhtautua ja mikä merki~'S sille pitiiisi
ajattelussamme ja muussa toiminnassamme antaa.
Vaaditaan nopeita toimia ja seh·iiä on, että jotain
pitiiisi tehdii, mutta mitiihiin se olisi?
Yks i liiimmentiilii tekijii tässii sopassa on aika ja
erilaisten aikajaksojen erilaisuus. Ilmastontutkijat
pul11m1t 111osituhansista, sadoista 111osituhansista
ja jopa miljoonista 111osista. Ihmisen on kuiten
kin ,·aikea konkreettisesti ajatelb muutamaa rno
sik)·mmentii pitemmiille. Pol itiikassa toimitaan
usein 1,1alikauden mittaisen ajan puitteissa.
Usein sanotaan, että niiissii asioissa tanitaan
ajattelutapojen muutosta, siis jotain ai1,m uuden
la ista ajattelua. En ole siita la inkaan 1,mna. Varma

o len kuitenkin siitii, ettii "uusi'' ja "uudenlainen"
ovat aika hiimiiriii asioi ta ja m itifän kokonaan uutta
harvoin keksitiiiin . Eikii ehkii tan,i tsekaan keksiii.
i'\,foni tutkija sanoo, ettii ihmiskunnalla on jo o le
massa ka ikki tekn iset keino t, mitii ilmastonnmu
toksen to r jumisessa liih ia ikoina tarvitaan , kunhan
niitii keino ja va in kii~tetiiiin . Luu len samo in, ettii
ihm iskunnalla o n jo o lemassa riittäv~it ajatukse ll i
set viilineet. Entii jos tässii e i tarvita n iinkiiiin uusia
vaan pikemmin vanhoja a jatuksia?
O lennaisinta e i kuitenkaan o le, ovatko ajatuk

set vanhoja ,ai uusia. Olennaista on niiclen sisiiltö.
Ilmasto viittaa ilmaan, ilma taas eriiiissii merkityk
sessäiin o n samaa ku in henki, hengitys. N imen
o maan hengen kiisite on se vii line, jo ll a n~t tarvit
tavat ajatte lu ja toi mintamall it vo idaan lö~tiiii.
Ilmastonmuutoksen ko hdalla valitetaan use in
erilaisten niiköko htien ristiri itaisuutta ja n iiden
yhteensovittam isen vaikeutta. Yhtiiii llii ovat luon
no nt ieteen tosi asiat, toisaalla ta loudell iset reali
teet it, ko lmantena ihmisten asenteet ja arkie liimii.
Nämii ka ikki pitiiii sovi ttaa jo tenkin yhteen, eikii se
tapahdu vain mekaanisesti yhteen laskema lla. Ko
konaisuus o n enemmiin kuin osiensa summa.
Luulen, ettii tulevaisuudessa puhutaan jo hen
gen tosiseiko ista samaan tapaan ku in n yt luonnon
ta i ta lo uden tosise ikoista. Henki on koko se ympii
r istö , jossa o lemme ja e liimme, fvysinen ympiiristö
ja a jattelumme, yhdessii. Luonnossa on omat la
kin sa, taloudessa omansa. Hengen perus lait ovat
nii iden mo lemp ien kanssa erilaisia, koska henkeen
voidaan sisiill~t tiiii luonto ja ta lo us yhclessii ..
Eriis h~v in tiirkeii hengen peruslak i on vastuu.
Se ko rostuu si lloin kun ilmaston m tmttuminen
miiiiriiii to imiamme yhii enenuniin .

Eero Ojanen
Kriittisen korkeakoulun toiminnanjohtaja
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Vanhan l<reiHalaisen tarun mulwan nuori Ilwros, ollessaan isänsä tekemillä
siivillä lennolla Kreetalta mantereelle, nousi innoissaan liian lähelle
aurinlwa. Tällöin aurinlw sulatti siipien kiinnitysvahan. Siivet irtosivat,
Ilwros syöksyi mereen ja lwldwi. Itsetietoisen ja -riittoisen länsimaisen
kulttuurin, ja kolw ihmislwnnan ilwroshetki on nyt lwittamassa.

Ikaroshetki nyt
Ilpo V. Salmi
Vararehtori emeritus

Samalla kun suitsematon kvartaalikapitalismi
on piiskannut luonnon eksponentiaalisesti
kasvavan louhimisen ja ryöstämisen äärim
milleen, kotiplaneettamme rajat raaka ai
nelähteenä ja loppusijoituskaatopaikkana
alkavat olla vastassa. Tätä mieltä ovat Rooman
klubin lisäksi tuhannet muut tutkijat eivät
kä vain jotkut viherpiipertäjät. Maapallon
suurin kaatopaikka on yhteinen ilmakehä ja
ilmastonmuutoksen hälytyssireeni huutaa joka
hurrikaanikausi.

Mittarit punaisella
Kasvava ihmiskunta kuluttaa useilla eri
tavoilla mitaten maapalloa yli sen vuosittaisen
uusiutumiskvvyn. Varovainen arvio on, että
ylitys on nyt 20 30 prosenttia. Kestokyvyn rajat
saavutettiin monin osin jo 1970 luvun puolivä
lissä ja viimeistään 1980 luvulla.
Jos kaikki maailman ihmiset jollain
utopiasoliclaarisuuclella voitaisiin nostaa varak
kaimpien kalifornialaisten energiankulutuk
»

sen tasolle, tarvittaisiin jo nyt 3 4 maapalloa.
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~,1e suoma laiset kuulumme ihmiskunnan v.iu

raimpaan ja onnekkaimpaan viidennekseen
emmekii Helsingissä jiiä kalifornialaisesta pal
joakaan jii lkeen. Vauraimman viidenneksen
globaali kulutus on satakertainen köyhimpiiän
viiden nekseen verrattuna.
Kapita listisen talouden pidon harhaanjoh
tava perinne on kaiken edistyksen kiisittiimi
nen vain ta loudelliseksi kasvuksi eli tu ijotta
minen BKr lukuihin. BKr m ittaa taloudellista
puuhakkuutta, joten "suotuisa" keh itys saattaa
olla kestii viin kehityksen kannalta pelkiistiiiin
tuhoisaa. Näin m itaten keh itysmaat ja Veniijii
ov,1t viime vuosina taantuneet, ja jotkut h y
vimointivaltion Euroopassakin ovat pys~•11eet
paika ll aan . Petrokapita lismin globaaliudessa
on juostav,1 yhii nopeammin itsensii liikiih
dyksii n ettii pys~•i si edes paikallaan.

Sääli lastenlastenlastenlapsiamme
H yviiä tarkoittavat yksittäiset korjaustoimenpi
teet, joita esimerkiksi eri puo lueiden teksteissä
on kasapiiin , v,1ikuttavat m ielestiini yhtii
vii hiin kuin pan·eketupakoinnin kieltäminen,
kun ta lo on jo tulessa. Kapitalismiuskovaiset
vii ittiiviit, ettii v,1paa kilpailutus korjaa kaiken.
t. fonet vii me v11osik~•1111nenien esimerkit
osoittavat, ettii liberalistinen talouden v,1
pauttaminen lisifä eriarvoisuutta ja saa aikaa
usein enemmiin kurjuutta useimmille kuin
h n imointia hanoille.
Esimerkiksi kilpailuun liittyvii hintojen
sahaus korjaa tilannetta miel ivaltaisesti
usein lii an myöhiiän tai viiiiriiän suu ntaan ,
esimerkkinii raakaöljyn poukkoilev,1 hinta.
'Tii~•ttyviillii" maapallolla v,1paa taloude ll inen
kilpailu tuhoaa luontoa entistii tehokkaam min
ja o n kestiiviin kehityksen pyrkimyksille usein
kuolinisku.
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Kokemus on osoittanut, ettii uudet tekno
logiat, esimerkiksi vihreii vallankumous ov,1t
hyöd~•t täneet en iten h~•viituloisia. Köyh im
m ill ii e i niihin ole krkyä eikii v,1raa. Ihminen
on maapallon biosfäärin erottamaton osa.
Luonnon monimuotoisuuden vaa liminen ei
o le siis vain utopiaetiika n sanelemaa viherpii
perrystii v,1an erittiiin jiirkeviiä lastenlastenlas
tenl astemme hyvinvoinn in edes jonkinlaista
hirv,1amista. Kukaan ei osaa en nustaa m in
kiiän eliiimen, kasvin tai picneliön tulevaa
anoa. Ihmisen aikaansaama massasukupuut
to on tuhansien e li öla jien kohdalla todella
lopullinen.
Oy Suomi Ab, joka ylpeilee ensisi joil
laan kansa in viilisessä kilpailussa, on v,1 in
tiihiin tui jottaessaan antanut kaiken mmm
olla silleen eli Suomen hall ituksen linja on
BAU strntegia (Business As Usual = ei tehdii
m itiiän ). tdeidiin po litiikkamme on siis hank
kia viilttiimiittömiin laihdutuskuurin sijasta
suuremmat ( uraani)housut.

Se loppuu sittenkin
E nsimmiiinen kopernikaaninen ihmisten
a jattelun nrnll istus oli se, kun maapallo lak
kasi olemasta kaiken keskus. i\lhmtos oli n iin
suuri, ettii kard inaalien ja muiden v,1sh1sh.1s
o li hirmuista aina polttorovioihin asti. l\hm
tos kesti kolme vuosisataa. N ~-t meillii ka ikill a
on edessii vielii pemstav,mlaatuisem pi ajatte
lun muutos. l\faa ei o le kaike n keskus, vaan
se on lisiiksi rajallinen. Armonaikaa a jattelun
muutoksella on nyt v,1in 20 30 vuotta.
Ihmiskunnan talouden pidon ja oikeastaan
kaikkien aktiviteettien pohjimmaisena tiedos
tamattomana liihtöoletuksena on ollut monta
tuhatta v110tta maapallon rajattonnms. Siksi
kun piiä on n~-t \-etiiviin kiidessii, perusturval

lisuus on romahtanut ja tilannetta ei haluta
kertakaikkiaan uskoa. Tämä se litt;iä muuten
ihan järkevien ihmisten hirmuisen li hervas
tustuksen. Kun sulkee silmiit se auttaa vähän.
Nyl..·yajan talouskasvun kardinaalit h yök
käävät usein vä l ttämiitöntä pakkomuutosta
rnstaan typerillä liito orava argumenteilla,
kun polttoroviotakaan ei voi käyttiiä. Jotta
ihmiskunta voi joten kuten selvitä seuraavis
ta sadasta vuodesta, koko mei dän miekan,
ristin ja kukkaron kolmi yhteyteen rakentuva
clämänkonseptimme olisi muutettava. Suuri
tavisten enemmistö ei loppujen lopuksi pal
joa menetä. Saapahan ihmisarvonsa takaisin.
Kapitalismista ei tarvitse luopua, mutta se on
rnljastettarn tiukasti yhteisen h yvän edistä
miseen. Aineellista hw invointia on pakko
pudottaa kestävän kehityksen määriiämiin
raameihin ja globaalin maailmanyhteisön
~·hteisesti sopimiin uomiin.
Mutta arvaan, että yhteisöllisyyden
halpoihin lomalentoihin vaihtaneet minäkö!
eivät lmpi vaarallaan harrikaadei lle nouse.
Siksi mielestäni toivoa ei juuri ole. Tervetuloa
Pääsiäissaare lie tule vat pol vei, sori että tei diin
perintöhima meni vähiin rikki. •/

Kirjoitus on julkaistu myös
Vopoo ojamlija ld!den numerossa
5/2006.
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Robert Ciesla

Kysymättömyyden
e�1uli�

jopa näennäisen vastakkaiset elämänkatsomuki

l

cepivät yhdessä yhteduntaa yhteen suuntaan, yksilön metafyysisen mim den unohtamiseen.

hiljaisuus

Suomen Vapaa-ajattelijoiden liiton jolwv11otiset
Eroa kirkosta! -kampanjat ovat rinnastettavissa kirlwn tempa11ksiin,
joilla pyritään säilyttämään jäsenmäärä ennallaan trendiHään
lwtwnainonnan av11lla. Molemmat tahot tavoittelevat yksilön
kosmologisen janon sammuttamista.
"Älä mieti liilwa, tai mietikorl�eintaan meidän tavallamme",
nämä tappel11p11karit antavat ymmärtää.
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Kuten tiediimme, tieteellinen maailmankurn laa jenee sitä mukaa, kun sitä toteuttarnt
ihmiset la itte ineen kehith'\·ät tiedoiltaan ja
taidoiltaan . O lemme päi\·ii ta junnassamme
b iologis ia o lentoja ja rni olla, ettei n ä ih in e liii
mell is iin ihm isairnih i mahdu edes os ia maa
ilmanka ikkeuden totuuksis ta. Material ismi
rniclaan niihclii jalo immillaan todella kaun iina
fi losofiana. O lennot ornt "tiissii ja n~f ·. Kun
ihminen kuolee, hiinestii katoaa ka ikki . Nä in
ollen e lämää, luontoa ja ihm isiä tu lee suoje lla
\'iimeiseen ast i.
Entä olisiko maa ilma paremp i pa ikka. jos
kukaan ei o lisi ju listanut k~111111entii käskyä?
Jos "älä tapa" kuu lu isikin "tapa rnan " ? Kirkkojen humaan it ydinarrnt, erityisesti ennen
tiimiin instituution politisoitumista, ornt
herä ttäneet mon issa nöyry·yttii ja arrnstusta
a ika lais iaan kohtaan. Kirkko puhuu arnimesti
rakkaudesta.
T ieteellinen tieto on arrnkasta. On oikein,
e ttä tutkimme näkyviin maa ilman as ioi ta ja
parannamme elämiimme laa tua. Sen si~1an
ei o le o ikein, e ttä tied e ttä kii~t etään nuijana,
jolla ihminen saadaan luol'tlttamaan kriitti
srvtensä joitakin h~·\i n rn lite tta\i a \,1llitse\'ia
mega trendejä, kuten ,;illanhimoa, kohtaan.
Saman rni sanoa kirkosta. Kirkkojen sosiaa
linen regress ii\isyys (esim. naispappiuteen
liittyvät on gelmat), "jiirjemastaisum" ja
eri la iset skandaalit heriittih'iit luonnollisesti
tunteita. Kirkon kantojen ja toiminnan myötä
rn litettavast i kosmolog ia le imataan jonkin
"aikansa e läneen instituut ion" le ikiksi, ja 1110
net sulkernt sen eliimiistäiin lopull isesti po is.
Kosmologia ja meta~;siikka e i\·iit ole kirkon,
ateistien tai Stephen Hawkingin omaisuu tta.
Ne kuuhn·at meille ka ik ille.

Kosmologian eheyttä.vä. leikki
Kosmologisia k~·s~myksiii pohtimalla ihminen
saattaa kohota a jatuksen tasolle, jolta hän
näkee oma t, ja ~·hteiskunnan asiat ja ongel
mat ehe~ttih·iistii perspekt ihistii. Hän saattaa
parhaimmillaan saada \·ankan rnrmuuden
oman olemassaolonsa tärke~-clestii ja a inut
laatuisuudesta. Sen tähden kosmologian e li
rnikkapa rnpaan eliimiinka tsonmstieclon roolia
tu lisi korostaa yhteiskunnassamme, alkaen
peruskoulusta ja piiiih·en korkeakou lutukseen .
E i ole olemassa tutkintoa ta i a laa, jolle tämä

Ihminen vahingoittaa vihalla
eniten itseään, uhraten intiimejä
osia itseydestään sokean
vallanhimon haltuun tai tehden
kaikkensa muistuttaakseen
Hollywoodin tähtösiä ja
seksipommej a.
ei sm·e ltu isi edes muutaman opintop isteen
\·erran. Ihmisissii tu lisi s~t yttäii kipin ii (ta i
p ikemm inkin rnrjella liekkiii) oman itsensii,
oman potentiaalin rakentaman ets imiseen
asetettujen rajojen u lkopuolelta, 1111.:ös ja
erity isesti dialogin kautta.
Kuten tiedämme, me emme o le täiillii
"me", rnan niimii meidän saarntuksemme.
Emme ole cniiii edes "tiimii keho" tai "tämä
ps~·~-ke". Llihimmiiisenrakkam koetaan tabuks i
tai se jiitetiiiin \i ho\'i imeiseksi prioriteetiks i.
"Harrasta sitä kotonasi jos ehd it. " Rakkaudes
ta ei puhuta pa itsi seks in ta i \·alloittamisen
perspekti i\'istä, ikiiiinkuin puhdas rakkauden
tunne olis i jotain silmittömän hiipeällistii ja
arrntonta. 1-leikkom ja haarnitturn isum ornt
molemma t läh immäisenrakkauteen liithviii
arrnkka ita tunteita, mutta nii istii luonnoll isesti
rn ietaan. Sen sijaan tiiiillii koetaan a rnimesti
eriaste ista \ihaa eri tahoja koh taan, nakki
kiosk il ta a ina aseellisi in konAikteihini asti.
Ihm inen rnhingoittaa \·ihalla eniten itseiiän,
uhraten i n ti imejii osia itse~·clestäiin sokean
rn llanhimon ha ltuun tai tehden kaikkensa
mu istuttaakseen Holl~·" ood in täh tösiä ja seks i
pommeja. T ämä teurastamosi\'i lisaat io tuhoaa
myös \'iihitellcn ihmisen inh imillisen potenti
aa lin ra joittamalla sitä ha lunsa mukaan.
Jokainen rni konsu ltoida tätä meidän kol
lektii \ista läntistä al ita juntaamme k~·~·miillii
näitä kys~m~·ksiii itseltään: "Olenko diimiissii
onnistunut ihminen jos en o le korkealle
koulu ttautunut ja ansaitse kmin paljon? En tä
jos m inulla e i ole lainkaan rn ikutm\;i ltaa ta i
ystih·iii' Tunnustanko mahdoll isen uskon i
työpaikkahaastattelussa'" 1-larn rnstaa myön
teisesti.

Ateistisen vihan valtakausi
Ateistit hah-eksurnt kirkossa ka ikkea: sen ritu
aa leja, oppeja, dogmia, rist iriitaisuuksia, mut

'-'HSAus2hoo6
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ta tämän rakkaan materian ja maailmankaik

hui1attu kautta historian". Joidenkin ihmis

keuden synnyssä kirkolla ei käsittifakseni ollut

ryhmien käsissii niistä on historian valossa

osaa tai arpaa. Ateisti kokee usein, enemmän

tällaisia muodostunutkin, sitä ei voida kiistää.

tai vähemmän tietoisesti kirkon dogmaattisuu

Erilaisia historiallisia tekstejii on tulkittu siten,

den tahrineen useat kosmologiset kysymykset

että varmasti miljoonia viattomia ihmisiä on

ja kiistää niiden tärkeyden siksi saman tien.

kohdeltu niiden perusteella todella julmasti

Useimmille läntisille valloille ateismin
epiivirallinen valtionuskonto merkitsee mah

ei ole" on mielest:ini aivan yhtä rationaalinen

Kun ihmiseltii kitketiiän halu etsiii vastauksia

viiittämä, kuin "Moses jakoi vedet".
Kertokaa minulle onko vain toisessa em.

nostavimpiin kysymyksiin, hän alkaa etsiä

väittiimistä ihminen ottanut nk. yliluonnol

tyydytystii asioista, jotka ylläpitävät nykyistä

lisen kyvyn tietää totuuden ja naamioinut

elämys ja kulutuskulttuuria eli kapitalismia.

sen ehdottomaksi varmuudeksi? Molemmat

Ihmisen ei toivota tekevän itseään onnelliseksi

väittämiit tulevat samasta lähteestä: viittä

vaikka, hyvänen aika, asketismin, meditaation,

aistia käyttävistä ihmisaivoista, eli biologisen

pohdiskelun ja mahdollisimman vähäisen

eliiimen piiästä. Ilmeisesti jokainen "vapaasti

kuluttamisen avulla. Sinun pitää ostaa, val

ajatteleva" materialisti kuuluu automaattisesti

loittaa, lentäii, ottaa ja ennen kaikkea sisäistäii

maailmankaikkeuden taitavampien olentojen

valmis "maailmankuva paketti" yhteiskunnan

joukkoon, siinä missä jokainen keskiver

hyllyltii, josta sitä aletaan ojentaa jo seitsemiin

to uskova on kaikkien edes osa totuuksien

vuoden ikäisille lapsosille. Tietämättömyyden

ulkopuolella.

kaaos ei sinänsä ole ihmiselle sietämätöntä,
sitä on ainoastaan etsimisen lopettaminen, eli

Kysymys on hyväksymisestä. Ateisti ei
pohjimmillaan voi hyväksyä mitään itseään

kysymättömyyden hiljaisuus. Tätä hiljaisuutta

suurempaa voimaa, koska valitsee nähdä sen

ihminen täyttäii lopulta välinpitämättömyy

ainoastaan jonain "yliluonnollisena, antro

dellä, eriasteisella vallan tavoittelulla, ja pa

pomorfisena taikaolentona, joka mukamas

himmillaan (tunteellisen) väkivallan keinoin.

Sinun pitää ostaa, valloittaa,
lentää, ottaa ja ennen
kaikkea sisäistää valmis
"maailmankuva paketti"
yhteiskunnan hyllyltä, josta
sitä aletaan ojentaa jo
seitsemän vuoden ikäisille
lapsosille.

hyppii pilvissä!", joka kieltämiittä on aikamoi
nen ajatus.
Ei ohjattu alkutörähdys tarkoittaa useim
miten uskoa ihmisen kaikkivoipaisuuteen,
eli Jumaluuteen (toki epä dogmaattisessa
mielessä): "tlifuilla planeetoilla saattaa olla
elämää, mutta sitä löytyy vain bakteeritasolta.
Muita olentoja ei ole olemassa, joilla olisi
esim. neljäsataa kertaa isommat aivot ja tietoa
kaikesta meitii askarruttavasta, koska muuten
he olisivat ottaneet yhteyttä ja tulleet tänne
mitattaviksi". Universumille ei sallita min

Passiivinen materialisti sekoittaa usein kos
mologisen alkusyyn dogmaattiseen Jumalaan

käänlaista ihmisen ulkopuolista kehittynyttä
tietoisuutta. Juuri tämä varmuus kaikesta,

("Eihän mitään taivaalla asustelevaa partaista

tämä mittaamaton ihmis keskeisyys on minus

ukkoa voi hyvänen aika olla olemassa!") ja

ta kovin kiehtovaa ja ristiriitaista.

lopettaa etsintänsä siihen. Uskonnot koe
taan korkeintaan kulturillisesti merkittävinä
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dollisuutta jatkaa toimintaa totuttuun tapaan.
niihin kaikkein yksinkertaisimpiin ja kiin

10

ja aivan aiheettomasti näin.

Suora lainaus Vapaa Ajattelijoiden mani
festista: "Vapaa ajattelu ei voi olla uskonto,

monien "uskovienkin" parissa, eikä millään

koska se ei sisällä uskoa yliluonnolliseen.."

lailla totuutta sisältävinä tai totuutta tutkivi

Kun puhutaan tämän nykyisen materian ja

na ilmiöinä. Passiivinen materialisti törmää

anti materian astian alkuhetkistii, sen synnyn

ihmisten "satukirjoihin" rajusti ja pitää tieteel

molemmat näkemykset, eli ohjattu (tarkoi

lisen tiedon kaanonia ainoana pyhänä kirjana.

tuksenmukainen) tai ei ohjattu (tarkoitukse

Hän saattaa todeta "Kirkot ovat typeriä

ton), ovat mielestäni puhtaasti uskonnollisia.

instituutioita, joilla heikkolahjaisia ihmisiii on

Molemmissa koulukunnissa koetaan ehdoton,

2/zoo6

muita käsityksiii ylempi varmuus eli usko
omasta niikemyksestä. Tätä on uskominen.
Useimmat filosofiat versoavat jommasta kmn
masta näkemyksestä. Ateismi ei ole suinkaan
uskonnollisuudesta erillinen liihestymistapa,
ainoa "järjen ääni" ihmiskunnan sekasortoisen
hallusinoinnin keskellä. Se kuitenkin mm.
muistuttaa meitä kirkon synkistä puolista, joi
ta historia ja nykypäivä ovat pullollaan, mikä
siniinsä on tiirkeä ateismin funktio.

Unohdettu nöyryys

Jos se partaukko ei löydy mikroskoopeista,

Onko nöyryys huono tai epäinhimillinen
piirre? Viekö se ihmiskuntaa kehityksessä
välttämättä taaksepäin?

ehkä hiin ei ole partaukon näköinen tai edes
"hän". Ehkä kaikki vain ilmestyi ei mistään,
ei miksikään. Ehkä kaikki on vain ikuista,
paradoksaalista sykliä vailla alkua tai lop
pua (eli koko asiaa ei haluta pohtia). Ehkä
meidän yhteenlaskettu tietoisuutemme on
niin kutsuttu Jumala. Jos sykli jatkuu, on
aina elämää, on aina osia Jumalasta. Vaan ei.
Joillekin "Jumala" on kirosana, joka murskaa
tämän pohdiskelun. Avainsana on mielestäni
nyt ja aina "ehkä". Onko nöyryys huono tai
epäinhimillinen piirre? Viekö se ihmiskuntaa
kehityksessä välttämättä taaksepäin?
Vapaa ajattelijoiden mandaattiin kuuluu
vain dogmaattisen Jumalan vastustaminen,
koska he näkevät vain kaksi suuntausta:
tieteellinen tieto ja erilaiset "uskonnolliset
lapsellisuudet". Tämä jyrkkä näkemys on
suureksi osaksi valitettavaa seurausta kirkon
historiallisista julmuuksista ja teknologian
valtavista harppauksista, jolla maailmankaik
keutta voidaan jäsentää hyvinkin tarkasti.
Yhtä oleellista tälle käsitykselle on se,
että vain ihminen voi hallita ja ymmärtää
maailmankaikkeutta. Onko mahdollista, ettii
tämä Lihestymistapa ei ole ainoa keino tutkia
todellisuutta? Jos keskiverto vapaa ajattelija
päästäisi irti vihastaan kirkkoa kohtaan, hän
voisi myöntää tämän. Tarvitaan enemmän
ihmisiä, jotka sanovat "En tiedä" ja varsinkin
"Ehkä olemme molemmat oikeassa".
"Vain tieteellä

julkisella järjen käytöllä

on olemassa menetelmiä erottaa totuutta ja
erhettä toisistaan" jatkavat Vapaa ajattelijat
manifestissaan. Minun mielestäni on erikoista,
jos yksilön kosmologisen ajattelun poissulke
minen koetaan missään määrin edistyksellisek
si ja totuudenmukaiseksi. •j

KATSAUS

2/2006

11

Satu ja
e~!opetuksen
VI 1ta t
Timojo,i,,m

Tiissii artikkelissa lwhwn puhucL sadun merkit)'ksestii fa/Jselle. Puhun sen
merkityksestii liihinnii lct/Jsen olemuksesta kiisin. Yritykseeni olen scwnut a/Jua mm.
Z To/Je/iuksen kirjoituksista. P)'rin tiissii 111)'ÖS l)'h)'esti lwhmottmncwn liihtökohtia
sellaiselle esio/Jetukselle, joka oivaltaisi fa/Jsen ajattelua ja sadun merkitystii
fa/Jselle. Voitaisiin fJ11hucL lapsiliihtöisestii esio/Jetuksesta.

Lapsuuden taikamaailma
S,1tusetiimme Z1e hris 'fopelius on kirioitt,mut paitsi s,1tuj,1 myös poleemisia
kirjoituksi,1 elämiin eri ilmiöistii kirjassaan "lehtisiii mietekirjast,mi". Topelius
puhuu h1psen silmiin kirkkauclesta, siitii kuinka lapsi näkee maailmm1 koko
naisena. rikkom,1ttomana. Luonnon ja hengen ,·iilillii ei ole ,ielii juopaa tiissii
lapsen eliimiissii s,1h1m,1,1ilmassa.
"Leikkik.1lu eläii j,1 on sitii, mitii se esittiiii. Eliiin puhuu, metsii lm1hi,1,
kukk.1 iloitsee j,1 suree. k.1ikelh1 luonnossa on eliimiinsii,iiiinensii, hmteens,1 j,1
tarkoituksens,1; kaikki ymmiirtä,·iit h1st.1 ja lapsi ymmiirtiiii heicliit. Niiinhiin on
myös 'lopeliuksen sacluiss,1, jotk.1 niin mainiosti ilmentii\·iit h1psuuclen t,m·etta
h,irmoni,1,m ja oike,nnielisvyteen eliimiissii.
Tässä on myös sitii esiymmiirrystii, jot.1 lapsella on, jota hiin j,mo,1,1 tii~tlentiiii
ja jot.1 me aikuiset nii11 herkiisti r lenkatsomme jos ja kun halu,nnme p,1inott,1,1
tietoista oppimista ja opetuksen hienoja menetelmiii. Topelius ,m·ost,1,1 lapsuu
clen ~rnmiirrystii ja ,·,mlnmclen ,·iisautta pitiien niifa '\·errattai n korkemnpina,
,·,1ikk.1kin \'Oim,1ss,1 heikompin,1, eikii piclii ,·iili,1steicle11 tiihclen niitii kumpaa
kaan h,1h-eksia. Eroa niiden ,·iilillii tulee meidiin tilTkast,1,1"
Meicliin tulee keskittyii kys~rnykseen, millii t.1\'0in lapsen ,1j,1ttelu eroaa
,1ikuisen aj,1ttelusta ja onko tiillii lapsen ,1jattelulla jotain ar\'0,1 siniinsii? L1psen
,1j,1ttelu on kokonais,·,1lt.1ist,1, sielutettua, maagist,1. Se on ,·iisi kuusirnotia,1lla,
hipsen sisiiisen m,1,1ilm,m ,l\',mtuessa, h~Yin km·,11lista: h1psi luo omi,1 mielikm'ia
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kuulemastaan ja näm:i tiiydentäviit h;inen tietojaan ympiiröivästä maailmasta.
Lapsen maailmankuva on enemmiin mielikuviin kuin realiteetteihin perustuva.
Tii111ii mielikuvitusvaltaisuus ja kuvallisuus harjoittavat luovia ajatusvoimia,
kykyii luoda uusia vhdistel111iä erilaisten liihtöasetel111ien viilille.
Mietintä on Topeliuksen 111ukaan se pedagogi, joka siirkee lapsen maail111an
pirstaleiksi. "Se tunkee kuin teräskiila luonnon ja hengen viiliin, se kysyy ja
kaikki siirkyy. Lapsikin kysyy usein itsepintaisesti, mutta hän ei tutki vastauksia,
hiin uskoo. i\ilietintä ei tähiin usko, se vaatii todistuksia." Topelius niikee kyllä,
että 111ietinnän on tultava. "Se on henkivoi111a, 111aail111an voima. Mutta se ei saa
tulla ennen aikojaan. Se ei saa muuttaa nuppua ja kukkaa heti kohta hedelmäk
si, sillä siitä syntyy epiikypsä raakile".
Satujen ja kertomusten maailma on kokonainen. Sadut eiviit erittele ilmiöitä
nostattaakseen kuulijassa 111ietintäii. Ne kutsuvat kuulijaa tyynenä uskomaan,
minkä lapsi turvallisin mielin myös tekee. Näin lapsi saa ravintoa ja eviiitä tule
van elämän varalle; käyhän sadussa lopulta aina hyvin. Lapsi saa luottamusta,
turvaa ja uskoa hyvän voittoon.
Aivan toinen on se liihtökohta, jonka pohjalta lapsi ohjataan tutkimaan ja
erittelemään y111päristön ilmiöitii, kasveja, lintuja, vettä ja sen olo111uotoja jne.
'Li111ä on aikuisen maailmaan herättelyä. Mietinnän kannustamista, syy seura
us ketjujen asettamista sinne, missä luontaisesti ovat vielä lapsen omat kokonais
valtaiset vastaukset, niin, hänen elämänkylhiinen mielikuvitusmaailmansa.
Kun lapsi ennen aikojaan herätetäiin ulkoisen esinemaailman kylmän
realistiseen havainnointiin, hänessä rikkoutuu samalla jotain suojaavaa. Omat,
ehkä hyvinkin erikoiset selitykset asioille olivat antaneet sen uskon ja luotta
muksen, jonka varassa ei tarvinnut huolestua tai ahdistua asioiden outouden
tai pelottavuuden edessä. Lapsen satumaailma tarjosi aina turvallisen ratkaisun
uhkaavalle tilanteelle. Kun lapsen idealismin sijaan tuodaan liian aikaisin
aikuisen realismi, vetiiä lapsi tästä johtopäätöksen, ettei hiinen omaa laatuaan
arvosteta. Topelius toteaa tiistä surullisena: "Voi teitä vanhemmat tädit ja viisaat
koulumestarit, jotka ennen aikojaan tahdotte nostaa y111märtiimättömän lapsen
omalle muka korkeammalle kannallenne; jos te voisitte aavistaa, minkä maail
man te olette hävittiineet, ei kaikki viisautenne riittiiisi ostamaan takaisin niitä
uskon ja onnen aarteita, jotka olette riistiineet paljaaksi ryöstetyltä lapseltanne.
Ei ole mitiiän hedelmällisempää maanalaa hyville ja huonoille siemenille kuin
lapsen sydän.

Lapsilähtöinen esiopetus
Haluan hieman avata sellaisen esiopetuksen näkökulmaa, joka ei olisi ristiriidas
sa lapsuuden ominaislaadun kanssa ja joka oikealla tavalla edistäisi lapsen nu
pullaan olevia kykyjä. Ensinnäkin on kyse oppimisesta tekemällä ja toimimalla.
Toiseksi lapselle pyritiiiin antamaan mielikuvituskuvia, ei käsitteitä. Kolman
neksi perustana on oivallus siitä, että koska esimerkiksi lukemaan oppimisen
perustalla on runojen, lorujen ja rytmien oppiminen, esiopetuksen tulee olla
näihin keskittymistii, ei varsinaista lukemaan opettamista.
Satujen avulla lapsi oppii kuuntelemaan. Hän kuuntelee mielellään, koska
sadut vastaavat hänen luontaista kehitysvaihettaan, hänen elävää maailmanku
vaansa. Sadut ohjaavat lasta muodostamaan mielikuvituskuvia, mikä erityisesti
5 6 vuotiaan kehitysvaiheessa on tärkeää. T ällöin sisäisen maailman avautumi
nen janoaa oikeanlaisia kuvia kehittyäkseen tasapainoisesti. Satujen sisältämät
sanat viittaavat näihin mielikuvituskuviin: lapsen sanavarasto kasvaa.
Sanojen vielä suurempi merkitys on varmasti siinä, että niiden avulla lapsi
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ei tietoisesti oppii käsittelemifän ongelmiaan ja pelkojaan. ! Iän oppii \·ähitellen.
että ongelmat ja pelot O\,II \"iiistämättömiä eliimiissä, mutta ongelmia \Ui oppia
ratkaisemaan ja pelkoja \"Oi oppia hallitsemaan. H)·\"iin \·oitto pahasta "1laa
elämännwönteistä uskoa lapsen sieluun. Tätä hän tanitsee paitsi lapsuuden
kolhujen kiisitteh-rn, m\·ös ja erityisesti myö hemmin omilla jaloilla tiissä rnati
\'assa maailmassa seisoessaan. Jos lapsena on saanut samastua sankareihin, jotka
\Uitta\'at rnstuksen, on m\·öhemmin helpompi nousta oman elämänsii sankarik
si eliimän koetelless,1.
Sadut elihfä lapsessa \·ielä kuulemisen jälkeenkin. Tämiin \'Oi huomata
leikeissä, jotka jäi jitteb·iit satuolentojen edesottamuksia. Sadunjälkeinen leikki
draama sn-entää sadun rnikutusta. Satu \Ui m\·ös jatkaa elämifänsä ku\'ataiteelli
sissa luomuksissa: pall\·ista, \'äristä. luonnonmateriaaleista \"Oi S)·ntyii kuninkaan
linna puistoineen ja puroineen. Tämii \'aatii jo \·ähän \'anhemman an1Stusta
materiaaleissa. l\lutta \'aikkei satua seuraisikaan minkiiiinlainen näk)Yä esitys,
\"Oimme olla \'armoja, että satu on uponnut lapsen sy\impiin kerrostum iin,
mistä se joskus 111\"öhemmin saattaa \'aikuttaa eliimäämme tiedostamattomalla
ta\'alla.
Leikki on m)·öhempien elämiintoimintojen ennustaja ja harjoittaja. Leikki
kertoo siitä, että lapsen elänl\"s ja kokemusmaailma on airnn toinen ku in aiku i
sen. Siinii on kudttelulla ratkaise\·asti suurempi osuus kuin aikuisen realismissa.
Se, millä \·oimakkuudella lapsi paneutuu tähän leikkiin. on merkitse\·ää ajatel
Ien sitä paneutum ista, joka 111\"öhemmin työeliimässä suuntautuu työn kohtee
seen. Leikki on lapselle totta, se on todempaa kuin reaalisen maailman mitta\'at
ilmiöt. Leikki on sadun ohella se harjoituskenttii, jolla harjoitellaan km·ittelun
hhii. Ja kudttelu puolestaan on k!-1..!·, jota ilman emme kykene ratkaisemaan
ongelmia. Lapsuudessa km·ittelun on hettih·ä harjaantumaan leikin ja sad un
maailmassa kasrnakseen aikuisiällä luornksi, k·ykene\"iiksi ajatteluksi.
Leikeistä kaikkein an·okkain on kai \'apaa leikki. Siinä lapsi omaehtoisesti ra
kentaa jotakin, mikä hiinelle itselleen on sillä hetkellä tärkeiiii.. Se \Ui kiisitellä
jotain k)'S\111\'Stä, joka tuolla hetkellä kaipaa ratkaisuaan. ' Hihiin ongelmaan \Ui
\'al nwös muut leikkijät tiedostamattaan tarjota ratkaisumalleja. \ '.1paa11 leikin
merkil\·s on myös siinä, että se kannustaa lapsen aloitteellisuutta ja siten lapsen
tahtoeliimää, jonka jonakin päi\·änä tulisi olla mahdollisimman \·oimakas, koska
\,1ihtoehtoja on paljon ja \"ietteh·kset ornt monet. lkih·ä kyllä juuri tahtoelämän
kasnm lainalaisuuksia ei ole juuri etsitty eikä rn1märretty sen rhteyttä rnrhais
lapsuuden kehitykseen.
Lapsen leikkiessä alka\'at 5 6 rnotiaalla eri\·tyä omaksi elementikseen työ hön
orientoitu\'at toimintaleikit. Erilaisten ammattien edustajat saarni lapsista ll)"t
h)·dä jiiljittelijöitii. Ja niitä esikmia olisi hn"ii olla m)·ös u lottmilla. Pihamaan
hoito on tietysti yksi keskeisimpiä työn innoittajia. Hiekan ja lehtien keräiimi
nen, lapiotyöt ja hara\·ointi su jurnt lapsilta ku in leikki. Ja tämä on aloitteellisuu
den ja tahtoelämän kou lua jos mikä. Samalla tehtih·iit liitt)Yiit yleensä aikuisten
auttamiseen. Lapselle on erityisen mieluisaa saada olla arnksi ja h)·ödyksi ja
samalla ilmaista itseään. lVh-ös elämän ilmiöt kiinnosta\'at tiissä iässä t1Sei11 sillä
ehdolla, että niihin liittyy jokin työtehtih"ii. Eläintarhasta \"Oi tulla kiinnostm·a
kun eläinten hoitaja kertoo työstifän jne.
Lapsi ilmaisee itseään leikin ja työn kautta, mutta hiinen on h),"ii saada mah
dollisuuksia myös nmsisoimiseen, maalaamiseen, muo\'aihnm, nih·ttelemiseen,
askarteluun ja liikuntaan. Aikuisen elämässä tämä taiteellinen elementti edus
taa juuri leikkiii; sitä, että \Ui itseään rakenta\'asti rentoutua, elää tunnealueella
ikuisen mietinnän \,1stapainoksi. Lapselle taiteen tekemiseen osallistuminen
on luontaista itsensä ilmaisemista, kun ei delii ole esto ja sen tiellä. juuri jonkin
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satumaailman rakentaminen ja satu nä~'le lmän tekemi nen tai mus iikki /tanssiesityksen har
joittami nen \·oivat olla luonnollisia ilmauksi a laste n tarpeesta ilmaista ja luoda jotain .
Eritvisen tärkeä on es iopet uksen ilmapiiri. Kii~tän tässä ilmausta kodinom aine n ktm1a
m aan sitä lämpöä, kannustarnutta ja t u1Tallisuutta, jota tuo ilmaus m~'Önteisimm illään
sisältää. Lapsen on \Uitava olla sillä tavoin koto naan, että hän voi rauhassa luottaa ja tur
\·autua aiku isii n. T äm ä luottamus ja rauha nousee tun-allisuutta luo\i sta ryhmi stä: t uttuus
ja to tunnaisuus kantm·at toimi ntoja. Tärkeää on, että lupaukset toteutetaan: jokainen tä~tet
ty lupaus rakentaa lapsen m aailmankurna kes tä\-ämmäksi, luottarnmmaks i ..
Toimi nnan painopisteen tulee olla itse toimi nnassa, ei sen tuloksissa, suorit uksissa.
Jokaine n lapsen tvö on an-okas, koska se on hänen te kem änsä. Nä in toim inta \·oi tulla mie
luisaksi siitä \·oi saada m~·önteisiä kokemuksia, siinä on ilo kasrna. Toimin nassa itsessään
on ilo.

Joitakin ajatuksia opetuksen luonteesta
Lapsi opp ii matem atiikan perustavia toimi nto ja leikeissään , rakentaessaan m a jaa, leikkies
sään koti a, h~-pätessään narua tai ruutua, kiipeillessään ja tasapa inoillessaan, kärrätessään
hiekkaa tai lehtiä, leikkiessään ki\illä ja kän·illä. Näm ä ulkoiset toimi n not harjoittm·at m~'Ös
niitä sisäisiä k~-k~i ä, joita laske mi nen edell~·ttää. Liikkumi nen on tärkeä ja aluksi laa jam o
to ri ne n toim inta. Ne k~·\·~t, joita lapsi hankki i ulkoisessa toimi nnassa ja leikissä, muuttu
vat \'äh itellen kasrnn m~'Ötä sisäisiksi k~-,~~ksi ja sam alla lapsi tulee niistä yhä enemmän
ti etoiseksi.
Esikoululaisen m ukan aolo kas\·iskeiton valmistamisessa on rnnnasti sellainen toimi nto,
joka o n elävää luonnon t ietoa ja kii nnostaa las ta aidos ti. Samalla hän oppii tärkeii asioita
kas\·iksista ja niiden k~-ps~·mi ses tä, ha justa, m austa, ja t iettyä varo\·aisuutta itse h ön tekemi
sessä. Valm istukseen \Uidaan sisäll~,ttää m~·ös tar joilu kantamisineen ja poiskorjaamisineen,
jolloin opitaan sosiaalisia taito ja, esime rkiksi toisten huomioonottam ista.
Äidinki ele n opetuksen perusta o n m ielikm·itus, k~-k~· kuu nnella ja luoda om ia mi elikm·i
tuskm·ia kuullusta. Nä iden k~-k~ien aito kasrnalmta ovat satu ja leikki. Nä ihin liit~'\--ät m~·ös
riimit ja lorut, joita lapset oppi\·at kui n itses tään ja jotka edistävät sanall ista ilmaisutaitoa.
Sam oin nä~'lelmät o\·at eläm än lä heistä m ielikuvitusleikk iä, jo tk a edesautta\'at roolinottok~·
k~-ä ja siten sosiaalisuutta sanallisen taidon ri nnalJa.
Lukem aan ja kirjoittam aan oppimi nen on \·ain \'ksi alue äidinki elen oppimi sessa.
Es iopetuksessa ei tui isi keskittyä niiden ''akateem isten'' taito jen ke hittämi seen, \'aan niiden
kasrnalustan m ö~·himiseen. T uo kasnk1lusta Iiikkuu toiminnallisella tasolla ja on luonteel
taan seh-äst i esi~rnmärryksenomainen ja kurnll ista a jatte] ua suosiva.
Jos m e tältä poh jalta k~·kenemme luom aan es iopetmta, on se lapsilähtöistä perustaltaa n
ja ed istää h-k~·jen ke hitty mi stä suotuisimmall a tm·alla, koska se rnlwistaa k~-k~·jä, jotka ornt
m~u he mpi en, ''akateem isten'' kyk~i en perustana. Jos sitä \·astoin m a hdollisimman pian
r~·hd~·mme s~·stem aattises ti opettam aan laps ia akateem isesti, se m erkitsee lapsuude n l~·hen
täm istä, joidenkin k~·hien poisleikkaamista tai ainaki n heikentäm istä. Satu ja leikki o\·at
lapsuuden eline hto. Ne ovat m~'Ös h to\·an a jattelu n e hto. •j
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Hermanni Yli- Tepsa

Millainen oli Kriittisen ilmapiiri kirjoitta ja
koulun s~ntyessä' Vuoden 1987 Katsauksia se
laillessa saa vaikutelman, että ~·ks ilön henkisyys
ja luovum , ta i niiden poissaolo "hajuttomassa,
väri ttömässä ja mauttomassa" ~·hteiskunnas
sa oli vat suositui mpia keskusteluna iheita.
Vuoden ensimmäisen Katsauksen pääkirjoi
tuksessa Esko Paakkola julisti 6o ja 70 luvun
aatteellisen taistelun muuntuneen vastakoh
dakseen: "Paha on (.. . ] saanut uuden paikan:
aikaisemmi n se lö~:hi ih misen ul kopuolelta,
järjestelmästä, n~·t paha on ihmisen sisällä.
Olennaisin kamppailu kä~·clään ihmissielmsa."
Samana keväänä Jouko Turkan Jumalan teat
teri kohahdu tti suomalaisia, mikä sai Kriittisen
ku vataideko ulua ,·eläneen Erkki Pirtolan tulkitsemaan tämän "protestin ten·eillä aineilla"
"koko kollektii visen sielum me hätähuutona".
Peruskoulu jen opetus oli "kam motta van pirs
tottua ja eettisesti köyhää", pedagogiikan tila
"sairaa lloisen lukkiutunut'' ja ihmisen luovat
va ikutusmahdollisuudet "mitättömät".
Keväällä yksi kokonainen Katsauksen numero
omistettiin enkeleille , ja to inen luovaa aikuis
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kas vatusta toteuttaneelle in himillisen kas vun
seminaarille (1NK~), joka aloitti jo neljännen
toista lukuvuotensa. INK~:n kursseilla toteutet
tiin ~·hteisen luovuuden merkeissä mmmmu
assa draamaa, dreijau sta, eurytm iaa, runo jen
kirjoittamista, mm ii kk ia ja kansantansse ja.
Katsauksen ohella Kriittisen julkaismarjassa
kirjoitettiin ti edosta ja kas vatuksesta, mutta
m~·ös tiedon ja ta junnan rajoista, esimerkiks i
joogasta, med itaati osta ja h~p1oosista.
Toisin kuin ~·leisen il mapiirin perusteella ,·oisi
an·ella, kirjoittajakoulu ei lähten~t liikkeelle
henkisestä kasvusta ta i luovan rksilön teknii
kaista. Koulun perusti Matti Paa vilainen, van
ha tekijä suomalaisen kir jallisuuden p iirissä
runoili jana ja kirjallisuuskriitikkona. Paa vilai
nen oli jo aikaisemmin opettanut kirjoittamista
Kotkassa to imiessaan K~·men läänin lääninkir
jaili jana . Opetuksen suosio (Paavilaisen nm
kaan moni oppilas tuli kaukaakin Kotkan ulko
puolelta saadakseen opetusta kirjoittamisessa)
oli osoittanut, että koulutukselle voisi olla laa
jempaak in tan-etta. Niinpä Paa,·ilainen päätti
kokeilla kir joitta jakoulua Krii ttisen puitteissa.

u un
•

nuoruusvuos1a
Alun alkaen opetuksen tarkoitus oli johdatella
kirjailijan toimeen. Kirjoittajakoulun tuli olla
pitkäjänteinen, jo aiemmin kirjoittamista har
rastaneille tarkoitettu koulutus, opettajinaan
alan ammattilaisia, kirjailijoita.
Ensimmäisinä niosina Paavilainen järjesti ja
myös itse piti suurimman osan opetuksesta.
Hän matkusti säännöllisesti kotikaupungistaan
Helsinkiin luennoimaan proosasta ja lyriikasta.
Paa\'ilaisen työ kirjoittajakoulussa jatkui run
saan kymmenen rnoden ajan. Hän oli koulun
opetuksesta ja sen järjestämisestii päärnstuussa
aina rnoteen 1999 asti, jolloin ruoriin astui
Harrv Forsblom.
Opettajisto kirjoittajakoulussa on nmsaasti
\'aihdellut koulun 19 rnotisen historian aikana.
i\'\'hään
mukana ei ole eniiä .d 1fäkään ensim
. .
mäisinä rnosina opettanutta. Tämä kertoo siitä,
ettei koulu ole jämähtän)'I tY~pilliseen instituu
tioiden ongelmaan, muutokscnrnstaisuuteen.
i\Jutta ehkäpä juuri kirjailijoiden koulu on
ammattiin ohjam·ien koulujen joukossa alan
luonteen rnoksi kaikkein kauimpana drallisen

laitoksen piirteistii. Ainakin Suomessa sillä on
paljon lyh1-emmät perinteet ja löyhempi or
ganisaatio kuin muilla taiteenaloilla. Päte\·öi
trneet kirjailijat vaikuttal'at \'ielä nyk1·isinkin
suhtautm·an rnstahakoisimmin oman alansa
koulutukseen ja akateemisen tvyppiseen oppi
neisuuteen, jos kirjallisuuden maailmaa \'er
rataan romanttis konservatii\·iseen klassiseen
musiikkiin (jossa ainoa tie ammattiin kä1· kon
sel'\'atorioiden ja akatemian kautta), teatteriin,
tai instituutionsa ymp)Töihin rakastuneisiin
kuva ja mediataiteenaloihin. (i\likäli tällainen
tuhma ja karkea kärjishrs on sallittua, kä1111ättä
pidemmästi keskustelemaan koulumaailmasta.
Ajatus on tieh·sti helppo kyseenalaistaa: onhan
kirjallisuudessakin omat piirinsä ja sääntönsä,
\·allitseehan srsteeminrnstainen asenne ja epii
järjesh·s teatteri ja km-ataiclekouluissakin. Jos
näitä eroja lähdettäisiin pohtimaan, niin luu]
ta\-asti lopulta pääd11täisiin toteamaan kunkin
alan koulujen ja piirien omalaatuinen luonne
ja asetelmat, jotka pohjautm·at alan omaan
historiaan ja sen eri~~spiirteisiin, ja lopulta
\'ertailu kädsi monimutkaiseksi, ottaen huomi
0011 \~elä eri taiteenalojen risteytvminen keske
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niiän. Jääköön tuo keskustelu asiantuntijoiden

Erkon novellikilpailun. Kilpailuissa onnekkai

päänvaivaksi .. )

ta kirjoittajalinjan käyneitä on sittemmin aina

Jotkut opettajat ovat pysyneet kirjoittajakoulun

Aki Salmela, Saila Susiluoto ja Mikko Rim

ollut, mainittakoon esimerkiksi Juha Itkonen,
mainingeissa pidempiiän. Ryhtymättä täydel

minen. 90 luvun alussa ilmestyi ensimmiiinen

liseen luettelointiin, sillä kokonaisuudessaan

kaupallisen kustannuskynnyksen ylittänyt teos,

opettajien määrä on melkoisen suuri, voisi

Sandbergin romaani Unta ei voi tunnustaa.

ottaa esille muutamia alkuaikojen konkareita.

Reilu kymmenen vuotta koulun perustamisen

Aivan alussa mukana olleista Kari Levola, Rai

jälkeen sadastakuudesta valmistuneesta kak

ja Siekkinen ja Annika Idström olivat mukana

sikymmentä, eli vajaa viidesosa oli ylittänyt

koulussa useiden vuosien ajan. 90 luvulla mo

kustannuskynnyksen. Tuohon mennessä kir

nena vuonna luennoivat Tuukka Kangasluo

joittajakoulu oli tuottanut noin pari kirjailijaa

ma, Heikki Reivilä, Jyrki Kiiskinen, Tuulikki

vuodessa.

Alsta, Esa Sariola ja Harry Forsblom. Vuosi

näyttää olleen kasvamaan piiin. Kirjoja on

Myöhempinä vuosina lukumäärä

kymmenen loppupuolella mukaan tulivat niin

luonnollisestikin ilmestynyt vielä enemmän.

ikään pidemmän linjan opettajat Helena Si

Voisi olla jännittävää tarkastella, onko kirjoit

nervo ja Markku Paasonen (joka opettaa myös

tajakoulun oppilailla jokin yhdistävä tyyli tai
tekijä, joka erottaa heidän teoksensa muusta

tänä vuonna).

suomalaisesta kirjallisuudesta. Voitaisiinko pu
Kuten aikaisemminkin, nykyisin koulussa käy

hua kirjoittajakoulun omasta tyylistä?

opettamassa kirjailijoita eri sukupolvista. Van
himman polven opettajia ovat Harry Forsblom,

Jos tyylillä tarkoitettaisiin yhtenäistä koulukun

Antero Viinikainen, Leevi Lehto ja Hannu

taa, jolla olisi takanaan sama oppi kirjoittami

Simpura.

kirjailijoita

sesta, niin voisi ounastella että ehkäpä Paavilai

Ranya Paasonen,

sen aikaan tämä olisi voinut olla mahdollista,

60 luvulla

syntyneitä

edustaa Katri Tapola. i\il uut

Eino Santanen, Mikko Rimminen ja Antti

mutta myöhemmin ei. Kriittisen korkeakoulun

Kasper ovatkin 70 luvun lapsia. Kirjailijoiden

kirjoittajakoulua nykyisellään tuskin voi sanoa

lisäksi mukana on kaksi kustannustoimittajaa,

koulukunnaksi, ainakin mitä Harry Forsblomin

Silja Hiidenheimo ja Antti Kasper.

näkemykseen kirjoittajakoulun muuttumisesta
ja sen nykyisestä luonteesta tulee.

Palatkaamme

vuoteen

1987.

Kirjoittajakou

lun ensimmäisenä syksynä oppilaita kolmi

Koulun uudistukset ovat Forsblomin mukaan

vuotiseen koulutukseen valitiin 89 hakijan ja

hajottaneet opetuksen "monoliittisuutta". Jo

72 valintatilanteeseen osallistuneen pyrkijän

opetustuntien ja opettajien miiärän kasvu ovat

joukosta 37. Kirjoittajakouluun oli siis nm

tehneet koulusta sekä intensiivisemmän, ettii

saasti hakijoita, vieläpä eri puolilta Suomea

laajemman kokonaisuuden. Opetuksen laadul

(muunmuassa Rovaniemeltä ja Kuopiosta).

liseen monipuolisuuteen on pyritty tietoisesti:

Hakijamäärät pysyivät suurinpiirtein samana

yhä useammalle opettajalle ja kirjallisuuskäsi

yhdeksänkymmentäluvun loppupuolelle asti,

tykselle, kaunokirjallisen proosan ja runouden

jolloin kysyntä hieman hiipui. Tämän jälkeen

lisäksi draaman opeille, ja kirjailijoiden lisiiksi

koulun suosio (jos sitä voi hakijoiden määrän

kustannustoimittajille on annettu ääni. Fors

perusteella mitata) on vuosi vuodelta hiljal

blom puhuu erilaisten kirjallisten lähtökohtien

leen kasvanut. Oppilasmääriit eivät kuitenkaan

ja arvostusten perspektivismistii. Oppilaalle on

ole lisääntyneet samassa mitassa, joten karsin

tarjolla monia näkökulmia, "perspektiivejä"

ta sisäiin pääsemiseksi on tiukentunut. Harry

kirjallisuuteen.

Forsblomin sanoin, "pyrkijöiden laatu on va
kiintunut korkealle tasolle".

Kirjoittajien saama palaute heidän töistään
on aivan olennainen osa kirjoittajakoulutus
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Koulun opetus tuotti satoa 10 ennen ensim

ta. Kriittisen kirjoittajakoulun perspektivismi

mäisten opiskelijoiden valmistumista. Vuonna

heijastuu myös siihen. Oppilaat voivat käydä

1988 Timo Sandberg sai toisen sijan SAK:n ru

itse

nokilvassa, ja 1989 Jaakko Pietiläinen voitti J. H.

joten palautetta on mahdollista saada monelta
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valitsemiensa

opettajien vastaanotoilla,

eri opettajalta. Opetuksessa, kertoo Forsblom,

löytyvät kirjoittajakoulun esittelystä Kriittisen

"korostuvat tietyt painopistealueet kuten oppi

kotisivuilla).

laiden kirjoittamisen kehityksen keskitetty seu
ranta ja kirjoittamisen erilaisten lajityyppien ja

Nykyiset tavoitteet muistuttavat jollain tavalla

lajityypeille ominaisten kirjoittamisen tapojen

80 luvun lopun yksilölähtöisyydestä. Mutta eh

(erilaisen retoriikan) virikkeitä antava, johdon

käpä silloinen ahdistus jiirjestelmän edess;i ja

mukainen, liberaali, epiidogmaattinen esittely

tarve kääntyii sisäiinpäin ovat muuttuneet mo
nenlaisuuden

ja harjoittelu."

avoimeksi

vastaanottamiseksi.

Ammatillisuus ja erilaiset opit eivät välttämät
Tämä kommentti vahvistaa kielteistä vastaus

tä ole yksilön vapauden vastakohta. Kriittisen

ta tyylikysymykseen. Mutta toisaalta: eivätkö

moniarvoisessa kirjoittajakoulussa henkilökoh

kirjoittajakoulun omintakeiset tilat,

istuma

tainen luovuus ei nimittiiin löydy syvältä sisim

jiirjestykset, tietyt kokoontumisajat, opettajien

mästii, vaan vierailuista näkemysten runsau

luonteenpiirteet,

dessa, minkä toteuttaminen jätetään oppilaan

palautteenantopäivät,

kou

lun opettajien ja oppilaiden tapa keskustella

oman päättäväisyyden varaan

keskenään viilitunneilla, eräiden aiheiden sa
lakavala, ehkä satunnainenkin pintaannousu

... vai onko tiimii piirre sittenkin jotain nimen

keskusteluissa ja luennoilla, kahvihetket, luok

omaan kirjoittajakoululle tyypillistä? 4J

kien tuoksu ja niin edelleen

eivätkö kaikki

tällaiset huomaamattomat tekijät voisi luoda
kaikessa hiljaisuudessa koulun omaa perspek
tiivistii tyyliä?

Lähteet:
Kriittisen korkeakoulun toimintakertomukset vuosilta 1987 2006

Harry Forsblom on ilmeisen tyytyväinen tä
mänhetkiseen

kirjoittajakouluun.

Katsaus lehden vuosikerta vuodelta 1987.

H;inen

mielestään "tällaista moniarvoista ja luovan

Kiitokset Harry Forsblomille, Hannu Simpuralle, sekä Matti Paavilaiselle

kirjoittamisen edistämisen kannalta yhtä aikaa

kommenteista.

itsesäätöistä, moniarvoista ja interaktiivista sys
teemiä ei liene missään muualla". Forsblom
myös luottaa siihen, että kirjoittajakoulutuk
sen suosio ja kirjoittajakoululle osoitettu huo
mio "puhunevat puolestaan". Pitäisikö verrata,
kuten tapana on, parikymmenvuotiasta kirjoit
tajakoulua samanikäiseen ihmiseen ja todeta,
kuinka koulu on selvinnyt hienosti lapsuudesta
ja murrosiästä kypsään varhaisaikuisuuteen?
Se saattaisi olla ongelmallista, sillä eräässä
mielessä koulu ei näytä vanhentuneen, vaan
päinvastoin vaikuttaa nuoremmalta kuin lap
suusvuosmaan. Ihmisten aikuistuessa tavoit
teilla on taipumusta muuttua vakavammiksi,
mikä tarkoittaa muunmuassa, että aikuinen
toteuttaa ammattia, seuraa tiettyä oman ja
lähiympäristönsii

elämän

uraa.

Mutta

jos

kirjoittajakoulun lapsuuden päämäärä oli ai
kuismaisen ammatillinen, niin nyt kun se on
tullut isoksi, "kustantamojen julkaisulistoille
pääseminen ei ole itsetarkoitus". Painopiste on
luovassa kirjoittamisessa, kirjallisen mielikuvi
tuksen vapautumisessa ja oppilaan persoonal
lisen tyylin löytymisessä (nämä luonnehdinnat
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Armi Riiheläinen

Juhannuslätyt
Arm icla heräsi kissan pehmeään kosketukseen.
Hän kaappasi katin svliinsä, pu jottautui \·in
Iin portaita alas ja ista hti vön \·iilentämälle
ki\·iportaalle lemmikki helmassaan . Oli ju
hannusaaton aam u. On·okit m·aili\·at silmiään
äid in kukkamaalla. Sireeni pensaan kukkatertut
n uokkui\·at \i elä vön horroksessa. N iiden \'ie
ressä iso lo\·ellinen ki\·i kuin no jatuol i tönötti
enti sellä pa ikallaan. Pihakoirnn kottarai spön
tössä poikaset kitisi\·ät nä lkäisinä. Isä häärä ili
ulkorakennuksen tienoilla ja kärräsi \-eitä sau
nalle, jonka punamultainen ha hmo no jau
tui kai] ionkielekkeeseen. Saunan se inustalla
raparperit p uski\·at \·aloon rvppvisiä le htiään.
Isän kasaama ki\·iai ta lepikon rajassa päätt:,~
kai\ulle johtm·an polun reunaan. Armicla haki
lei\'änpalan ja maitolasin keittiöstä.
Aiti rullasi matot po is tm·an la utalattialta ja
pvvhki pölvt kostealla ri endla. Valtm·a pärekori
hartioillaan isä harppo i tupaan ja kaatoi tuoreet
haarnnlehclet pitkin lattiaa. Armicla ja Pentti
heittävh~\'ät ka hise\·ien lehtien sekaan, n uuh
ki\·at ja nävkki\·ät ni itä su ussaan , hei tteli\·ät leh
clillä toisiaan ja ki ljui\·at ilosta. Pää kallellaan
ihmetellen kissa katsel i menoa ja lopulta syök
svi salamana le ikk iin m ukaan. Haarnn t uoksu
tävtti tm ·an ja keittiön.
Limokoirn ja rapun pieliin asetellessaan isä
oli salaperäinen. H ymvnkareet \·iipvi\'äl suu
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pielissä ja \·asla ajeltu parransänki sinersi leu
kaperissä. Keittiöön astuessaan isä ehdotti, että
soudetta isiin he\·ossaareen oriita katsomaan ja
samalla \·ietettäisiin juhann usta rannalla.A iclin
kas\uille tulrnhti \·aio. Sanaakaan sanomatta
hän nappasi hellan takaa kopasta kananmu nan
lättvtaikinaa rnrten. Valkoiseen emalikannuun
hän rikko i vksitellen munat, sekoitti ja kaatoi
maitoa, heitti h vppvsell isen suolaa salkkarista
ja nosti sitten astian lattialle, Arm icla sa i jatkaa
rntkaamista, äiti ripotteli jauhoja. Mehupullo
jen \~11pärille hän \·eti harmaat \i llasukat.
Vaclelm ikon re unassa Pentti noukki matoja sil
lipurkkiin isän kääntäessä lapiolla lastukasmaa
ta. Armiclan ja Pentin onget oclottirnt rannassa
mänm~, runkoa \-asten. Ennen kuin isä siirsi
ne \·eneeseen hän kiersi siiman rn\·an vmpäri
ja kiinnitti koukun, lvkkäsi sitten \·eneen \·esil
le. Aiti asettu i perään Pentti svlissään, isä keski
tu hdolle soutamaan ja Armida hvppäsi \i imei
senä nokkaan \i ltin, e\·äskorin, lätt:,1)annun,
suolapussin ja matopurkin \i ereen. Aurinko ol i
jo lämmittänvt tuhclon. Ten·an tuoksu tunk i
nenään. Madot kiemurtelirnt purk issa \·esihei
nän ja mullan seassa.
Veneen keulaan puskern aallokko rnirntti Ar
miclan a jatuksiinsa. Hän kuuli rnin aaltojen
lo iskeen ja hankai m ien kilinän. Isän selässä
lihakset liikkui\·at kalpean ihon alla, lapaluut

nousivat ja laskivat airojen \·edon tahdissa. lsiin
niskassa oli hiusrajaan asti ulottuva auringon
ruskettama panta. Sivusilmiillii Armida näki,
miten äid in poski hipaisi Pentin kasvoja ja kiisi
silitti hänen paljaita jalkojaan. Pikkusaaret li
puivat ohitse ja jossain kaukana kuului lauk
kaavien hevosten kavioiden kapse.
Vähitellen aallokko tym~i, \'ene liukui kohti
hiekkarantaista lahden poukamaa, sen ~T
nessii pinnassa hohti rnlkeakukkaisia aln·envi
taröns1iii. Armida kurotteli laidan yli kiskoen
vedestä ulpukoita ja nivelikkiiitii jiinikortteita.
Isä komensi lapsia pys1111iiän paikoillaan, kun
nes hän \'eläisi veneen maihin. Vanhemmat
nostirnt retkikamppeet rannalle nuotiopaikan
läheis_v_vteen. Kostea hiekka upotti jalkaterät ja
jälkeen jäi \'arpaitten kmia.
Saari oli laaja ja kallioinen, mutta lahdenperu
kassa aukeni mehe\"ii ruohikko. Armida juoksi
ympäri n iith·ä ja oli astua he\·osen tuoreeseen
kakkaraan, jossa sontiaiset jo pyörittelivät pallo
jaan. Samassa kuului metsiistä rvtinää ja \·iiden
oriin ryhmä kirmasi nii h•lle. lsii arnsi suolapus
sin ja kaatoi karkeata suolaa heinikkoon. He\'o
set nuuhkivat isiin \·aatteita, hörisli\·ät sieraimi
aan ja hapuilivat turrnllaan suolaa maasta. lsii
tarkasteli nii tä sivusta. Hännät huiskivat kiinni
käy\'iä paannoja takamuksista, jalat kuopirnt
maata ja silmissii viilkkvi levottomuus. Suolan

jiikleen kaksi he\·osista suuntasi rantaveteen
kuin lähteäkseen soutelemaan, mutta juomaan
ne vaan meni\·iitkin. Toiset oriit nahistelirnt
hetken keskenään ja häip1~vät sitten omille
teilleen kallion taakse, jonne myös kaksikko
seurasi perässä. S1·ntyi hiljaisuus. Armida katsoi
oriiden peräiin kuin odottaen niiden palaavan
taka isin.
lsiin keräämät puiden oksat rätisiviit grilliki\·ien
\·älissii. Annida riisui \·aatteet ja heittärtvi dltil
le. Pentti matki häntä. He juoksivat matalaan
rantaveteen kahlaamaan ja kiisipohjaa uimaan.
Pikkukalat siiikkyi\·ät lasten \'ikkeliii jalkoja.
Vesikasvit kierh·iviit käsivarsiin. Annida poimi
pohjasta pikkukhiä ja simpukan kuoria leikkejä
rnrten.
Kuuman rasrnn käry ja läth•jen tuoksu sai lap
set taka isin dltille. Pvyhkeen sisässii Armida
katseli taivaalla vaeltm·ia pilviä kunnes vesipisa
rat iholta haihtui\'at. lsii oli luvannu t he\·osten
isiinnille pitää huolta heidiin kasvateistaan. lsii
halusi tarkis taa ryhmiin muutkin oriit ja lähti
etsimään niitä antaakseen m1·ös suolaa.
Armida piirsi hiekalle maatilan pohjapiirrok
sen kotileikkiä rnrten. Kortteiden pätkistä sai
mainiot karsina aidat eläimille. Valkeat ki\-et
miiäkiviit lampaina, tikkujalkaiset ulpukat röh
kivät sikoina, kuusenkä\·1t ammuivat lehminä
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ja män n~·nkä,-yt kotkottirnt kanoina. Kissalle
oli ,·älillä ongittm,1 pikku kaloja. Sim pukankuo
rista karja sai juoda ,·ettii ja ruohoa oli tarjolla
kaikille kotieläim ille. Armida oli äi ti ja Pen tti
isä. Isää rnan ei kuulunu t metsästä takaisin.
Lopulta hän hoiperteli ra nna lle ja lysähti ,·iltil
le. Armida tiesi, e ttä juhannus oli pi lalla. Kaikk i
istui,,1t hil jaisina e,·äiden ~·mpä rillä. ;\lakkara
leh'ä t eh·ät maistunee t niin h\Yiltä
kuin 11<1\·tti
.
.
\'ät. Vaikka lätvt oli\·a t tuoksuneet he rku ll isi lta
ja päiille sai laittaa sokeria ja hilloa, si lti n iissä
oli jokin sirnmaku. ,\idin tekemii ma rjamehu
huuhtoi ta hmaisen ras\·,111 musta. Armida d l
kui li isää, joka oli hi l jainen ja tuijotti eteen
sä kui n olisi 11äh1w t sellaista mitä muut eh·ä t
näh neet. Tuskin kaikk i olirnt syöneet, ku n hän
nousi ylös ja rna ti äitiii lähtemään me tsään kä
\·elemään hänen kanssaan. L1pset saisirnt on
kia sillä aikaa. ,\iti pisti \·asiaan . H än ei jiittäisi
lapsia silmistään jän·en rannalla. Isä rairnstui ,
heitti lättylau tasen heinikkoon, nappasi suola
pussin ja paiskasi sen \'Oima lla \·eneen nokkaan
n iin, että pullo räsä hti pi rstaleiksi sen sisässä.
Hän riuh taisi airot hankaimiin ja alkoi soutaa
kiirnasti ko tiin päin. ,\iti yr itt i huu taa isää pa
laamaan, mut ta se \·ain lisäsi hänen \·immaan
sa soutaa kO\·empaa . .\idin huu to jäi kiirimään
\·eden pintaan . Hä nen dhaiset si lmäns.'i kostui
rnt, hän keräi li astioi ta koriin, ista hti hiki pisarat
otsalla kall iolle kalnia juomaan . Isästä näkvi
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enää pien i piste saa rten lomassa. Armida ja Pen tti
seisoirnt rantm·edessä ja ka tsoirnt kotirantaan päin
odottaen.
Aattopäi\'ä kään tyi il taa kohti . Niitylle heijastui rn r
joja pi histä, jotka ajelirnt auringon edessii heidän
yläpuolellaan. Kaksi kylän poikaa onkineen sou teli
lahdella . .\iti huusi hei lle, että poikkeaisirnt nap
simaan loput d ltillä jäähtyvät lä tyt. Poja t rikkoirn t
aln·endtalautan huorntessaan hiljalleen rantaan.
L'itty poskessa kalamiehet ka tsoi\·at hämmcn ty11ei
nä äidin p~•y täessii hei ltä \·enek~)tiä ko tirantaan ,
ei\'äl si lt i ke hdanneet kys~'ä. uimallako retkeläiset
oli\·at saareen päässee t.
Tairnalle kertyi ukkospih-iä, kun äiti ja lapset ki
pitti\·ät rantahaan ja naapurin pihan kautta kotiin.
ls.'i makasi m\'kk\Tällä turnn taLma ison kuusen
juurella. Aiti \·ilkaisi isää sa nomatta sanaakaan ,
siihen hän sai jiiädä nukkumaan äi ti lä hti l~vsyl
le ja Armida ruokk i possun ja \·asikat si llä aikaa.
Possu piti syödessään kummall ista dnkunaa ihan
kuin olisi pelänn~t jotain. Kanoi lle hiin haki j~viä
laa rista ladon pe rältä. Säikäh tänyt hiiri \·ilahti no
peasti !aa rin taakse. Pen tti istui hiekkakasassa kuin
patsas l iikkumatta. Välillä Armida hiipi ke llarin
kumpareen takaa katsomaan , makasiko isä edel
leen samassa paikassa. Jos ukkosi lma nousisi, isä
olisi herätellä\·ä, ettei hiin kastuisi ja salama iskisi
häneen korkean puun alla. Annida tuijotti tai\·aal
le äänetön rukous rinnassaan. ,

Irina Javne

Hotelli Heinrich Heinen
lattialla pieni piiri, heittää
noppaa. Katso siinä
jääkarhut
ja
kalat,
avantoon sukelsin, sinun
käsiesi suojassa laskin,
että vi isi kalaa.
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neli kolmio
kaatui
väliimme. Kerran minä
upotin sen mereen.
Koko
yön
se
oli
kiusannut meitä, se
valvotti meitä

Nelikolmio Se taisi
olla yö, kun nelikolmio
palaisi
pysyvästi.
Kerran keväällä puit
sen pääll eni, ja mi nä
vedin jalkani yhteen ja

verran, että saatoimme
vielä yhdessä katsella
sitä. Ruotsin laivalla se
näkyi
maisemaikkunasta ja

Terävillä
vaativilla
huudoi llaan.
Sitten
mma
itkin
.sylin,
kyynelten pesän 1a se
vähän
kell ui
loitommall e, sen

eniten
vihaamaan,
et
kuitenkaan minua . Kotisi
katosi nelikolmioon, purin
kädet,
sormet langasta
lampaan.

meitä nauratti, nauratti
vielä
yölläkin. Sillä
tavalla sinä kiitit minua
siitä, minkä takia tulit
elämässäsi
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Pehmeän
pintajännityksen,
vartalon
paino
on
kolmio, sanoin sinulle,
kävelevä
kolmio,
lapsen vartalo ei vielä
muotoa,
se
tiedä
kaarevan
painautuu
pinnan koko alalle
Mitä sitten jos unohdin,
ettei
kaarevuus
k uulunut minulle, ettei
ollut
sopivaa
ajatella
lieriöitä
ihmisten
päihin,
että
ripustin
sanoja läpi huoneen ja
kukat
kastelin
partavedellä: kukat
Tarvitsevat rakkautta ja
puhetta, ja tuoksun, jos
niillä ei sitä ollut. Sitten
se alkoi taas muotoutua,
oikeastaan
ne
olivat
sanoja, joita et halunnut
minun ymmärtävän, tai
halusit
niin
muiden
ymmärtävän. Se oli
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Portaita käsi kädessä
alaspäin, luu li mme, että
vain toinen meistä oli
nähnyt sen, ettei se
kuulunut
meidän
molempien maailmaan,
että se kulki vain toisen
sivustalla, että kun käänsi
kasvonsa toista kohden,

Se jäi yksinäise ll e sivull e.
Niin me sanoimme sen
olevan, niin me huusimme
toisillemme,
että
vain
toinen me istä oli nähnyt
sen,
että
se
kulkee
sivu llamme. Ja siksi sinä
annoit sinä iltana lapsen
syliini. Sanoit, ettei sitä

karkoitit ne likolmion. Tai
vauva sen karkoitti sylistäni,
mutta ilmeestäsi sen näin,
että selkäni takana oli
muotoutumassa
musta
kolmio. Tai oikeastaan minä
olin kolmio, jännittynyt nuoli
jokaiseen suuntaan, lapsi
muotoil i siihen kyljen

Ollut, että aurinko oli vain
leikkinyt silmien terillä, että
nelikolmiot
haihtuivat
satama-altaaseen, että ne
saattoi telakoida. La\)Si
tuoksui
vauvalle,
o in
unohtanut millainen oli
vauvan rentous. Sinä halusit
sen minun syliini ja sinä
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M inun katsoa, katua,
kotipihaasi. Nelikolmio
oli ruokkinut itseään,
siis m eitä, m e sen
muodostimme.
Ilm an
meitä sitä ei ollut.
N äytit minulle

Viimeisen pape rin, olit
piirtän vt
siihe n
kadom1eet
värit.
Oikeastaan nelikolmion
näki pa rhaite n m e reltä
pä in,.
silloin
kun
kävelimme
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t\tleitä
yhdisti
p una inen
asfaltti,
kädet, jotka solmimme
sen
ympäri
piiriksi
Näkymätön
musta
nel ikolmio.
Se
oli
ennen kuin nelikolmio
oli tullut elämääni

Tai oli se ollut siellä
ama,
mutta
näkymättömänä,
mm
näkymättömänä,
etteivät
kätemme
havainneet vielä sen
painoa.
Emme
tienneet,
miten
se

Tulisi
meitä
painamaan,
miten
kulkisimme
kah1a
muita
alempana,
mutta siihen oli vielä
aikaa. Vielä portaat
olivat
viistossa,
kiemuraisia ylös- tai

Minun katsoa, kah1a,
kotipi haasi.
Nelikolmio
oli
ruokkinut itseään, siis
meitä,
me
sen
muodostimme.
Ilman
meitä sitä ei ollut.
Näytit minulle.

Alaspäin.
Kunnes
hili päivä _Ja värit
katosivat,
nutä
e1
enaa
ollut.
Kerroit
minulle, miten musta
ja
valkoinen
olivat
eksyneet
lumiseen
maisemaan.
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Marja Wich-Markula

~

AAPUKU

F. hella? Luciano kiiiintyi Monikaan päin,
piteli h~111~·illen hiiiipukua edessään ja ripusti
sen ,·aikaiseksi kalkitun makuuhuoneen
o,·enkarmiin. Valkoista tylliii kerroksittain,
silkkinauhoja, piiiintietä kiersi,·iit \llOronpe
riiiin muo,·iset Iemmikit ja rm1511111rnput.
Kadulta kantautui rattaitten kolinaa, lasten
pelilrnutoja, lika,·että kaadettiin katuojaan.
Sandaal ien lii iskiihdykset katuki,·etykseen
liiheni,'iit, talon kohdalla kuului nmmimaa.
Isä Fransiscus. Kohta kirkonkellot alkaisi,·at
kumahdella ja Cimonen, pohjoisitalialaisen
rnoristok~·liin ,·äki työntyisi taloistaan ja yhtyisi
iltamessuun kiimhtm·ien vanaan.
Leninki riippui siinä \'iikon piii,'iit. Joka
aamu se hohteli yhtä ,·alkeana, kun Monika
m·asi silmiinsä. Joskus se suorastaan leijaili
kohti. Siinii roikut, minun tylliunelmani
elämästä tiiiillii rautaesiripun länsipuolella,
hän sanoi hiljaa, sulki silmiinsä ja toi,·oi ettei
muistaisi missä oli.

Vuosi sitten, eriiiinii sateisena syysiltana Moni
ka oli taas kerran paennut kotoa Dantestrassel
ta isän puoluetO\·ereitten n,mnmriimähdyksiii.
Hän tiesi niitten yltwiin yöllä jollottm·iksi
marssihmluiksi. Hän oli ,,1eltanut sateessa
sumuisen Itä Berliinin halki krom·iin. Siellä
italialaiset siirtotyöliiiset istui,·at iltaa olutta
juoden.
Kun hän astui tupakansan1iseen kapak
kaan, hän erotti Heidnmin ja Renaten ikku
napöydiissä, \inkkasi heille.Til attuaan tuopin
Monika kumartui Renaten puoleen ja kysyi.
Kävittekö Knaursilla?
Heidnm ,~ !autti pöydän alta Bunte lllustrier
teii ja sanoi, että kaksitoista länsimarkkaa.
Knaurs on sikakiskuri!
Saksalainen olut... h~Yii olut! Muita
pidempi ka itakasrn kulmapöydästä kohotti
lasiaan. Kun mies hymyili, ,·i iksien alta paljas
tui,·at pitkät or,mmhampaat.
Italialaisia siirtotyöliiisiii, Renate kuiskasi.
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Tuo on uusi.
Mon ika yritti hp11yillä kaitakmulle.
Tante graz ie.
Parle ital iana, Lei, Signorina? Ui hek
kä in olernt silmät h p11)'ili\'äl jou henpaksujen
kulmakan·ojen alta.

Se ol i ollut Luciano. Poh joisital ialainen hie
nomekaan ikko, joka seuraarns ta illasta lä htien
odotti Monikaa Dantestrassen rautaportin
edessä. He kä\·eli\·ät syksyn pimene\·ä t illat
Itä Berliiniä ristiin rastiin, kuun tel irn t kui\·ien
lehtien ka hinaa kaduilla. Ja kun tul i tah-i ja
loputtomat ti hkusateet alkoirn t, he pakenirnt
ilta illan jälkeen elokurn teattereihi n, seurasi
m l käsikädessä \·alkokankaalta HoIIlpvoodin
tä htien ko htaloita.
Mutta Luciano ikä\·ö i kotiin.
Posti to i joka \·iikko kortin perheel tä
C imonesta. i\'lonika tarnsi aina uusimman
Lucianon ka inolassa siirto työläish uoneen
sängyllä, nousi ja silmäili seinälle kiinn itet~·jä
kortteja.
i\'lolto sole. Hän koho tti madonnan kas
\·onsa ja \i lka isi Lucianoa, kuljetti sormeaan
hitaasti korttien kiiltä\·illä pinno illa.Tuonne
hän halusi.
Syksyllä Lucianon perhe C imonesta saapui
\·ierailulle. Kahdeksan henkeä a htautu i Lucia
11011 h uoneeseen, arnili tulia ispaketteja, joista
tuhi italian tuoksut: gorgonzolaa, parmesaania
ja milanolaista salamia.
Hiin on kuin Rafaellon Madonna, Lucia
11011 äiti sano i ja hyväili i\'lon ikan olkapäille
laskeutmi a hiuksia.
Pidätkö Italiasta? Lucianon pikisilmät
loistirnt isän kulmakan·ojen alta.

Mon ika he ilutteli pal jaita jalkoja tuolilla.
hymyili itsekseen. Hän kosketti kulmakan-0~1,
piirsi nenälleen ylimäärä isen k-yöm)'ll.
Bella ital ia. Italia on ihana, hän käpertvi
Lucianon kainaloon.
Vien sinu t ko tii n, Luciano mongersi
itäberliin in murteella.
Entä opinton i? Monika kysäisi silmät
ummessa. ;\luodon n 1oksi.
Osaat kolmea kieltä.Turismi kasrna.
Luciano silit ti i\'lon ikan poskea ja kutsui tätä
rn imokseen,
Va imon i. i\'lon ika to isti, ma isteli sanaa.
Ensin edessä h uuliaan suipistaen, sitten
le\·eänä suun takaosassa, ja oikein maiskautti
lopuksi. Se m iell)tti hän tä.
Va imon i, rn imon i, rnimon i! Luciano tart
tui i\'lon ikaa \'}'Öläröltä. He pyöri\·ät rallattaen
käsi kädessä, kunnes kompastu irn t ja kaatuirnt
sängylle.

Lucianon lankomies, laittomien maastamuut
tojen asiantunti ja, tiesi turrnllisen ra janylitvs
pa ikan Etelä Unkarissa. F iatin peräkonttiin
hankkittiin ylimäärä inen polttoainetankki.
i\'lonika katseli sin1ssa, kun lankomies rnlitsi
poralaatikosta paksuimman terän ja painoi
sen metall ii n. Kolme kertaa kolme sen ttiä
takaa happea riitlä\·ästi. i\'lonikan pa ll\'i
nen ma tkalaukku asetettiin tankin \i ereen.
Luciano r iisu i Möltä lakerikengä t ja tvönsi ne
jenkkikassii n. Et tei kolina pal jasta. i\'lonika
he ilaut ti hi uksiaan ja ryöm i tankkiin . Vilkutti
sieltä.
Auto pysähhi. Oltiin rajalla. i\'lonika
säpsä hti, kun takakon tti m·a tti in. Hän erotti
kolme \·ii ltoa ja kuuli laukun kaaturnn.
Kenen laukku? tull imiehen ään i tiukkasi
)'ÖSSä.

Seuraarnna syksy nä Lucianon tvösu hde pää t
tyi ja hänen ol i aika palata kotiin.
Monika si\·eli sormell a kortteja ja loi
katseen kauka isuuteen: siellä siintel isi aute
reinen Väli meri: \·ärikkäät \·arjot lo istaisirnt
auringossa, Camparilasissa kellu isi kelta inen
sitruunmH'iipale . . .ko hta ]Vlarcello l\fastroian
nin profi ili piirtvisi ilta tairnsta rns ten, hän tä
vastapäätä hp11yilisi Mon ica \Iitti las iaan
ko hottaen.
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Na isten vaatteita?
Aid ille, sisarille, la hjoja naisille. Olemme
köyhiä . Lucianon baritoni ja lankomiehen
tenori solkotti\·at kilrnn yössä.
Nenänturistus kuulu i nyt tankin \i erestä.
Hm .. T ulitikku raapa istiin .
O jensiko Luciano Pall Mal lia mie helle?
Monika nuu hki, erott i bensiin in pistä\·än ha
jun ja airns ti pa haa am·istama tta, ja jäykish:i.
Ka hd elta ta holta ampu i airnstusten sarja.
Heinänu ha rnirna ka ikkialla. Ei se katso

kasn1llisuutt,t Ai\,1stussarja keskeytti lanko
miehen lipe\·än äänen.
Eibl mikäiin auta, \·ah-ottaa yötii päi\-ää,
tullimiehen ääni hukkui nenänturistukseen.
Auttaa toki! Antihistamini. Odottakaa.
Ottakaa \·ain iltaisin, päi\-ällä \-äsyttää.
Kiitos ... Ajakaa oikealle. Sadan metrin
päilstä olette ylittäneet rajan.

Alussa i\lonika oli ollut kuin lapsi. Parhaina
päi\·inä hän osti kymmenen purukumia au
tomaatista, \·aelsi tuntikausia supermarketissa
h~vistelemässii rihkamaa siinä Cimonen
n1oristokylän ainoassa.
Keittiön hämärässä sunm naisten keskellii
:\lonika tähyili korkealla ole\·a,m ikkunaan,
oli kuule\inaan meren kohinan kahden sadan
kilometrin päässä ja huokasi .
Ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen
ajamme merelle, Luciano I ohdutti, kun
i\lonika kuori sangollista perunoita. Hiki
noro nenänpäästä tippui \·a.tiin, toinen \·alui
rintojen \-älissä.
.\fonika tottui talon rutiineihin. :\amun
\iileinä tunteina \.1lmistettiin ruoka päi\-äksi .
Siestaan asti kitkettiin k,lS\·imaata. Perjantaisin
sytytettiin tuli patojen alle. Yalkopyykki poreili
lipeä\·edessä. lltahämärällä lapset leikki\-ät
kuurupiiloa lakanari\ien \·äleissä. Lopulta tuli
lauantai . Ajettiin fannarilla lähikaupunkiin
ostamaan torilta lihaa, juustoja, pastajauhoja,
sokeria ja rnita.
Päi\·ät kului\·at. Korkealla kulke\.1 aurinko
paahtoi päälakea.
Hääpäi\·ä sO\itti in keskikesälle. Helle oli
silloin polttmin ja pellot seisoi\.1t autioina.
Heinäkuun neljänneksititoista. i\lonika katsoi
länteen purjehti\·ia pilviä. Ranskan suuren
\·allankumouksen päi\-ä. Champes Elyseellii
\·äkijoukot tanssisi\.1t aamusta alkaen ja samp
panja kuplisi laseissa.
Bambini, bamibini! huudahteli\·at per
heen naiset.
Josko jo maaliskuulla! Yhdeksän kuukaut
ta hääpäi\·ästä, käly tirsh1i \·atsa pystyssä.
Joka aamu i\lonika heräsi käristetyn lihan
katkuun. Isoäidin ääni kimi tti aina ylimpänä.
Hääpuku hämäsi "ilkeana m ·en kamarassa.

Sinä lauantaiaamuna keittiöstä oli kuulunut
t,n-allista kO\·empi kalkatus. Oio mio, ottakaa
se kiinni! Piiiitön päi\-älliskana oli lennell~t
päin seiniä.
Odott,n.1t minua tuonne. i\lonika pot
kaisi untm·apeitteen lattialle, heilautti s,'iäret
ilmaan, ihaili \.irpaissa loist,n.1a punaista
lakkaa . .\amukuudelta Luciano oli napit
tanut paitaa, työntyn~t housuihin. Hänen
oli kiire messuun ja sieltä suoraan pelloille.
Pes tn.1d illinen porkkanoita odottaa kuori jaa,
hän ajatteli. J\1inä en ole se kuorija! i\lonika
ponnahti sängyltä, tarttui seinään kiinnitetl))11
peilin palaan: kasrnissa tuijotti\.1t aukire\-ähtä
neet silmät. Hän \·etäisi ruutu mekon pään yli
ja napsautti kiiltonahkm-yön kiinni.
i\laa oli halkeillut kuinrndesta; pinnalle
oli kerl)·nyt tomua, joka pöllysi jalkojen alla.
Tie halkoi peltoja, jatkui \·ii\.1suorana tai
\.1anrantaan saakka. Korkkipohjaiset sandaalit
hiersi\·ät kantapäistä, hiukset liimautm·at
poskille. i\lonika s,'ihähti, puraisi huuleen.
Taskusta löyl)•i silkkinauhan piitkä, sillä hän
sitaisi tukan poninhännälle. Jalat polki\·at tietä
kuin ompelukone.
Idästä porott.n-.1 aurinko jäi \·asemmalle .
.~kkiä hän erotti kaukana pieniä pisteitä. Kuin
rastaita pellossa. Luciano \d jineen. Oikealla
seisoi muuli, nuuhki turdlaan resiämpäriä.
Naapuriin rattaat ajoi\.1t \·astaan. Kesäkurpit
soja oli ladottu kerroksittain. Neljä kykki\·ää
selkää, neljä hohtm,111\.1lkeaa \·erkkopaitaa,
kulmista solmittujen nenäli inojen alta pursusi
tummia suortmia. Luciano. Alfonso, i\larcello
ja Paulus. Kuin neljä sammakkoa. He poimi
\·at kesäkurpitsoja koreihin.
Luciano! Pää nousi pellosta ja k.1s\·oille
bisi virnistys. i\lonika nyökkäsi Lucianon
tielle.
Siinä he seisoi\.1t keskellä tietä \.1stakkain.
Basta, basta, basta! Loppu! i\lonikan
kädet lrnitO\·at tuulimyll~11 siipinä.Tie pöllähti
joka polkaisusta.
Heinäsirkkojen siril)·s jatkui keskeytymättä.
Luciano le\ittel i käsiään, \·alkuaiset
muljahteli\.1t silmissä. Häpäiset minut sunm
edessä ... mennään edes naimisiin, mene
sitten minne hai uat!
i\lonika pudisti päätään.
Edes naimisiin .. . naimisiin. Lucianon
ääni kaikui ilmassa. Monik.1 nosti kädet
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korville. Hiin hor jahti, mutta ei kaatunut,
kiiiintyi kannoillaan ja karkasi pois. ~!ies
var josti silmiiiiin, seurasi naista, joka kiisi pois
taakseen katsomatta.
Illalla Monika m akasi yksin siingyssä. Hiiii
p uku riippui liikkumattomana oven karmissa,
ilta aurinko kiiltel i muoviruusuissa. Hiin
sulki silm iinsii ja samassa valkoiseksi kalkitun
huoneen ikkuna aukko imaisi hiiiipul'tln kerta
toisensa jiilkeen, muoviruusut ja lemmikit
leij ailivat periissii. Monika veti hiukset kasvoi]
leen, peitti kiisillii silmiit, mutta kuva Lucia
non silmistä pursuavista kyynelistii palasi aina
uudestaan luomien alla. Bambini, bambini,
naisten ;i;inet kaikuivat korvissa.
Yön aikana hiinen pahvinen matkalauk
kunsa oli nostettu makuuhuoneen oven ui
kopuolelle. Kukaan ei kiimyt h yviistelemiissii,
kun hiin pakkasi viihät tavaransa. Kun hiin sul
ki laukun, kolme reikiiii irvistiviit sen kyljestii.
Mui sto Unkarin rajalta. Piiiisystii vapauteen,
hiin hymiihti ja tarttui laukkuun.

Juna kaartaa Italian Rivieralle, porhaltaa Porto
Finon ja Rapallon oh i. "Menetin sycliimeni
Porto Finossa", oli Luciano h yriiill yt hiinelle
korvaan itiiberli iniliiisessii krouvissa.
Veriappelsii ninpunainen aurinko kell uu
meren yllii liinnessii. Jossain siellii siintelee
Ranskan Riviera azurinsinisenii. Nizza, Can
nes, San Tropez. Brigitte Barclot ... Barclot.
Monika h yriiilee, kokoaa vaaleat hiukset
nutturaksi piiiin piiiille.
Juna suke ltaa l'tloristoon. Saronne. Tiiyte
sukl aarasioitten kansia niivttiiii lenteleviin
taivaalla. Saronnen suklaata sain kyllikseni. Ja
amerikanpurkkaa. Monika ima isee viimeisen
pipanninttutyynyn levystii. Aamuviicleltii juna
olisi Stuttgartissa. Monika tiesi, ettii Klaus se
cl iillii p iti olla siellii huoltoasema.
Juna kaartaa jiin1en rantaa. Lugano' Ve
turin savu peittiiii lumihuippuisen vuo riston.
Cortina' Aurinko \·iipyy sen }~iirinteillii. Kohta
se putoaisi l'l!oren taakse.
Veturin p~1öriit jyskyttäviit: avanti, avant i,
avanti. tj
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Kriittisen kuulumisia•••••••••••••

Kriittisen korkeakoulun syksy alkoi ilmastonmuutosta käsittelel·ällä yleisöluentosarjalla, joka järjestet
tiin d1dessii Ekosiiätiön ja Tulernisuuden tutkimuksen seuran kanssa. Sisiiltö suunniteltiin ~-hdessii,
mutta piiiivastuun asiassa kantoi dosentti Esko Kuusisto ja tulos oli kertakaikkisen hieno.
Kuuden illan ja kahdentoista luennoitsijan paketti muodosti kattavan ja todella tasokkaan kokonaisuu
den . Ilmasto sarjan luentoja ei ole tässii Katsauksen numerossa, sillä niiden julkaisemisesta on nwös
muita suunnitelmia. Niistä ei kuitenkaan tässii vaiheessa 1Ui \'ielä \·armasti sanoa.
Tätä kirjoitettaessa on menossa jo kolmantena syks~11ä peräkkäin järjestettävä Kriittinen Eurooppa lu
entosarja, jossa yhteistyökumppanina on Opintotoiminnan Keskusliitto. Luennoilla on etsit~· suoma
laisuuden ja eurooppalaisuuden s~Yäii olemusta yhtä h~,vin kuin pohdittu kansalaisten käytännöllisiä
\·aikuttamismahdollisuuksia Euroopan Unionissa. Eurooppa ja EU aiheisia luentoja on yhteis~·össii
järjestet~• Helsingin lisiiksi myös muilla paikkakunnilla. Kriittinen korkeakouluhan toimi aikaisem
min monissakin eri kaupungeissa ja \·altakunnallista niikwyyttä pyritiiiin ainakin jollain ta\·alla \·lliipi
tämään myös jatkossa.
Kirjoittajakoulumme suosio on ollut edelleen kasrnssa ja myös kirjoittamiseen liittyviä l~·hytkursseja
on lisät~·- Km-ataideopetus etsii ja lö~-tää itselleen uusia ~-ömuoto ja. Hei i Heikkisen \·etämä kritiikki
paja keräsi heti runsaasti osallistujia. Kiasmassa jiirjestettih-ät, taidetta käsittelel-ät deisöluennot ornt
jatkuneet jälleen tänä syksynä nekin. ne näyttävät myös \·akiinnuttaneen oman paikkansa. Virtaa klu
heilla puolestaan jatkui huipputasoisesten esiin~:jien sarja, kun elokuun tilaisuuteen saatiin vieraaksi
peräti maailmanluokan huippupianisti Andreas Schiff.
Filosofia ja siihen li it~Yä pohdiskelu on aina ollut Kriittisen ~-elinaluetta, ja erilaiset piirimme tai
kurssimme keriiih·ät nytkin alan harrastajia. Tällä alueella. kuten muillakin toiminta alueillamme on
Helsingissii olemassa paljon muutakin tarjontaa. Esimerkiksi 90 lm1111 alkurnosiin \-errattuna Kriitti
sen yleisöluennoilla känlään nyt vähemmiin, mutta airnn viime rnosina tilaisuuksiimme ja toimintoi
himme osallistujien määrä on taas hienoisesti kaS\·anut.
Maailmankatsomuksellisilla kysy1m·ksillä, ajankohtaisilla d1teiskunnallisilla kysymyksillä ja kulttuuri
keskustelulla on aina paikkansa. Ja tämän~·yppisen keskustelun dläpitäminen on an·o sinänsii, se on
aina arrnkasta ja aina tarpeellista yhteiskunnan dläpitiimistä.
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••••••••••••••••••••••••••••
Tätii kirjoitettaessa koulumme ja yhdish-ksemme ensi 1·uoden toimintasuunnitelmaa ei ,ielä ole lo
pullisesti h)-viiks)•tty tai henkilörnlintoja tehty. Jo tiedossa ja tulossa olel"ista konkreettisista asioista on
tiedotteita tämän lehden takasi111illa, mutta muitakin smmnitelmia on paljon.
Filosofisen tarjonnan lisääminen ja filosofisen keskustelun erilaisten so1·ellutusten tai muotojen etsi
minen on 1·ksi liihiajan kiinnostal"ista haasteista. Samoin kriittisen ajankohtaiskeskustelun lisääminen
ja kannustaminen erilaisissa d1tel'ksissä ja erilaisilla alueilla. Tämä Katsaus lehtemme on tärkeä 1'11
dysside jäsenistöön, mutta lehti voisi lelitä m1·ös laajemmalle. Katsauksen ilmes~misen lisääminen ja
sen markkinointi m1'Ös ulkopuolelle O1·at koko ajan harkinnassa, mikäli resurssit l'ain anta1·at m)•öten.
Taloudelliset ja muut l'Oima1·arat ei1'ät tietenkään salli toiminnan 1·oimakasta laajentamista kaikilla
alueilla.
Katsaus lehti muuten tä)•lläil alkul'uodesta jo 50 l'UOtta. Se on siis 1-anhempi kuin Kriittinen korkea
koulu, joka perustamisensa jälkeen ryh~,i tämän lehden julkaisijaksi. Seuraa1-assa numerossa tulem
me sopil'alla tal'alla muistamaan tätä lehden pitkää tairnlta. Samalla l'almistelemme koko Kriittisen
kel'äällii 2oo8 pidettä1·iä 40 l'UOtisjuh lia. Nuorta sukupolvea edustal'a Hermanni Yli Tepsa on etsin)•t
lehtemme l'iime numerojen takasil'uille kiinnostavia poimintoja menneistä rnosikerroista. Vanhoja
lehtiä ja muita dokumentteja selaamalla näkee, miten samat teemat ornt olleet keskusteluissa esillä
40 50 rnoden aikana. Tämän syksrn teemamme oli ilmastonmuutos, 1110nna 19~ oli 1·ksi ensimmäi
siä deisötilaisuuksia pielet~· samasta aiheesta. Tai kun viime aikoina )'leiseen kielenkä1·ttöön O1·at jäi
leen tulleet sellaiset sanat kuin "akti1·ismi" tai "aktil'isti", niin sieltähän ne löl'tyi1·ät 196o lunm lopun
pohdinnoista nekin.

••••
Aika on 1·annaankin sekä s1-klinen ettii lineaarinen ja lisäksi 1ielä jotain ai1·an mtmta. Jotkut asiat tois
h11·at jotenkin säännöllisin väliajoin, jotkut ornt koko ajan esillä, mutta muotoaan ja nimeään kenties
muuttaen. Se, että 111osikrn1menten 1·arrella puhutaan samoista asioista, ei missään tapauksessa ole
ainakaan jonkinlaisen toil'Ottonmuden merkki. Siis että 1·ain puhuttaisiin eikä niissä asioissa koskaan
tapahtuisi mitään. Päinvastoin, jos jostain asiasta keskustellaan aikakaudesta tai ajanjaksosta toiseen,
syynä rni olla sekin, että se asia on p)'S)-Yästi tärkeä ja keskustelun arrninen.
h)'l'ää ja siunattua joulun aikaa

Eero Ojanen, toiminnanjohtaja
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KU VATAIDEKOULU
Maalausta ja piirustusta Laivurinkadulla
Opiskelu K1m1taidekoulussa on pääasiassa hm·,iin
toon perustm·aa ja m~·ös väri ilmaisuun houkuttm·a,1.
Lähtökohtana ihminen. asetelma. maisema tai tila.
\bit lähteä alkeista tai jatkaa \,mhaa harrastustasi.
Maalaus ja piirustusmateriaalit 0\,11 ,·apaasti \,1 litta
\issa, materiaaliopissa annetaan ohjausta. Harjoit
telemme näkemistä. tutkimme 111,·ös muistikm,1a
ja katsomme. minne mielikm·itus dtäii. Pnimme
oman ilmaisun kannalta tärkeiden elementtien
hah mottamisecn. Itsenäisten tehtihien ongelman
asettelu on ,·apaa: puimme tässä d1tenlessä erilaisia
\·aihtoehtoja kuvailmaisun perustana. Lukukauden
aikana järjestetään kaksi kritiikkiti laisuutta itsenäi
sesti toteutetusta teoksesta. Opettajana taidemaalari
Heli Heikkinen. w11w.heliheikki11e11.com.

Teoriaopetus
Kl1\,1taidekouh111 ohjelmaan sisälly)' 1mös taidehis
toriaa , taiteen fi losofiaa sekä h,m1itsemisee11 liit~Yiä
hsnnyksiä käsitteleYiä luentoja. Luennot 0\,11 osa
Katseen filosofiaa yleisö luentojen sarjaa ja ne järjes
tetään torstai iltaisin klo 17 19 Kiasmassa.
Km·ataidekoulu sopii kaikille. joille maalaaminen
ja/tai piirtäminen on intohimo. Vielä enemmän
opiskelusta saa irti, jos on kiinnostunut kuvan
tekemisen taustoista ja kulttuurista ~·leensii. R~·hmä
kokoontuu 15.1. alkaen maanantaisin klo 9. 30 13. 30
Lainirinkadulla. R,·lunän koko on noin I ; henkeä.
Lukukausimaksu 140 €.
Ilmoittautumiset toimistolle 12.1. mennessä.

•••

Virtaa musiikkimatka
klassisen musiikin kuuntdukurssi
Kiehtooko klassinen musiikki? Opi kuuntele
maan musiikkia uude lla t,m1lla! Suosittujen
Virtaa klubien ,,etiijä, pianisti i\linna Pöllänen
johdattelee pianon ääressä ~mmärtämään
musiikin rakenteita, taustoja ja yhte~·ksiä
muihin taiteisiin. Musi ikin teoriaa ei tanitse
tuntea. Ke,iiiillä kä~·d ifän läpi musiikin histo
riaa Bachista eteen päin. Lisiitietoja Minnalla
numerosta 041-¼6205-¼3. R,iunä kokoontuu
16.1. alkaen tiistaisin klo 19.00 20.30 Etu
Töölössä.
Kurssin hinta 60 eu roa/1 0 kertaa.
Ilmoittautumiset 12.1 . mennessä.

•••
Filosofian klassikkoseminaari
Järki jo sen kritiikki
Keviiiillä klassikkoseminaarissa jatketaan
s,·ksrn teemalla. Seminaarissa tutustutaan
FL i'vliika Luodon johdolla filosofisiin teks
teihin. jotka pohti,·at ~irjenkih'löl1 merkitystä
modernissa maailmassa. \,1 listukse11 projektin
rajoja sekä itse järjen käsitteen luonnetta.
Seminaarissa luetaan tekstejä 111111. seuramilta
ajattelijoilta: Kant, Hegel. Nietzsche, F'reud,
Adomo. Habermas ja Foucault. Rd1111ä
kokoontuu tiistaisin 23.1.alkaen klo 17-19
Albertinkadulla.
Kurssin hinta on 90 € / lukukausi.
Ilmoittautumiset toimistolle.

Kritiikkityöpaja
Kritiikki~·öpaja on tarkoitettu maalausta, piimstusta
sekä mahdollisesti muita km,1taitee11 aloja harras
taville. Opettajana taidemaalari Heli Heikkinen.
Kokoontumiset jatk1m1t keskiviikkoisin 17.1. klo 17
alkaen. Ryhmä jatkaa s~·ks~·ltii. Vapaita paikkoja rni
tiedustella to imistolta.

@.t!?tti(,j(IJl,,IIU,!i,■:m1m1•
OK•opimokeikus

Taidefilosofian klassikkoja
laide on aina haastanut filosofista ajattelua ja saanut sen
pohtimaan kokemusta, merkit\Stä ja jopa totuutta uusin tarnin.
Estetiikan peruskäsitteet mimesis, esitys ja ilmaisu; inspiraa
tio, kokemus ja elämys; aine, muoto ja sisältö, kauneus ja yle\•ii;
merkitvs ja tulkinta jne. eh·ät siksi ole \·almiita \·astauksia
tai tvökaluja, \·aan aina ongelmallisia ajattelun kysymyksiä.
Taidefilosofian klassikkoja piiri lähestvy näitä kysymyksiä
tutustumalla klassisiin teksteihin antiikin ajattelijoista Kantin ja
Nietzschen kautta nykyfilosofeihin kuten Heidegger, l\,Jerle
au Pontv, Aclorno ja Lyotarcl. Kurssin \-eläjä: FL, tutkija Miika
Luoto. Rvhmä kokoontuu Albertinkadulla. Ilmoittautumiset
toimistolle.

Kotimaista ny kykirjallisuutta -lukupiiri
Ke\·ään lukupiirissä tutustutaan kotimaiseen nykykirjallisuu
teen. Ensimmäisellä kerralla matkataan itään Markus Num
men Kiinalaisen puutarhan \iitoittamaa tietä . Romaani on
Nummen toinen; hänen esikoisensa Kadonnut Pariisi (1994)
palkittiin moden parhaana esikoiskirjana. Riikka Pulkkinen on
puolestaan syks~11 2oo6 esikoiskirjailija. Raja kertoo neljästä ih
misestä rnikeiden ratkaisujen edessä. Loppuke\·ään neljä teosta
rnlitaan yhdessä piiriläisten mielt\111ysten mukaan.
Lukupiiriin o\·at tervetulleita kaikki kirjallisuuden ysfa\·ät ikään
ja taustaan katsomatta. Kirjoista keskustellaan vapaamuotoisesti
kaln·i ja teekupposten äärellä Kriittisen korkeakoulun tiloissa
Albertinkadulla. Lukupiirin \-etäjänä FM Sanna Nyqdst.
Kokoontumiset kuutena keski\·iikkona.

Ke\·äällä jatkurnt jälleen Kriittisen korkeakoulun perinteikkäät
yleisöluentosarjat. l\faanantai illan yleisöluennot pidetään
tuttuun tapaan yliopistolla klo 18 20 ja Katseen filosofiaa
yleisöluennot Kiasmassa torstaisin klo 17 19. Luentosarjojen
ohjelmat näk~vät nettisirnillamme heti tietojen \'armistuttua.
Filosofinen praktiikka puolestaan rnkiinnuttaa paikkaansa
Kriittisen korkeakoulun tarjonnassa. Innostuneen \·astaanoton
saanut Filosofian taito lukupiiri saa ke\-äällä jatkokseen sok
raattisen dialogin piirin. Lisäksi filosofisen praktiikan vmpäriltä
ollaan kokoamassa luentosarjaa ke\·ääksi. Näistäkin on lisätie
toa tulossa m\'öhemmin.

Tervetuloa
pe

26.1. 18 2 1 27.1.
klo

ja la

Tervetuloa kahden viikonlopun kirjoituskurssille! Opettajat, kirjailijat Hannu Sim
pura ja

1erja Virolainen, antavat palautteen osaBistujien teksteistä työpajoissa sekä

tutustuttavat proosan, draaman 1a lyrnkan perusas10Ihlll. Lempeät alkeet sopivat

27 12, 00180
8.1.

myös kirjoittajille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet kirjoituskursseille.
Kurssi pidetään Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu

12

a B

Ilmoittautumiset Kriittiselle korkeakoululle viimeistään maanantaina
otetaan

130

Helsinki.
Kurssille

osall1stu1aa Jos osall1stupa on vahemman kulll se1tseman, 1oudutaan

kurssi peruuttamaan Kursslll hinta on

euroa.

Keho �en p il ssä
23.1. 17.)0� �_0.30,

tI

klo

kasvuryhmä
17.30 20.30.
klo

la su ). L. 1a ti

Tällä kurssilla tutkitaan kirjoittaen ja keskustellen kehon hyvin ja pahoinvoinnin
heijastumista unimaailmaan, kehon ja sen eri osien merkityksiä ja variaatioita unissa,
tunteiden kehollisuutta ja ilmenemismuotoja unissa, arkkityyppejä: lapsi, vanhus,
animus ja animahahmot sekä muodonmuutoksia unissa. Kurssille ovat tervetulleita
kaikki kirjoittamisesta, kirjallisuudesta ja omasta kasvusta kiinnostuneet. Kurssin
kouluttajina ovat

FT

Eeva Lehtovuori ja psykoterapeutti Kaisu Naapila. Osallistuja

180
11. 1.

määrästä riippuen kurssi kokoontuu joko Kriittisen korkeakoulun omissa tiloissa tai
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vastaavissa Helsingissä. Kurssimaksu on
.
€. Sitovat ilmo1ttautum1set torsta1hlll
Lisätietoja:

www.kriittinenkorkeakoulu.fi

ja

€/opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät
mennessä koulun to11111stolle.

www.imagenesis.fi/sanat.

Kiinm;nen temy,.o;m;'1elu qigong
241. 17 20 27 1 3 2 12 15

ke

klo

seka la

1a la

klo

Kurssilla tutustutaan kiinalaiseen qigong terveysvoimisteluun teorian ja käytännön
kautta. Ensimmäisellä kerralla on luento "Johdatus kiinalaiseen terveyden itsehoitoon",
ja kaksi seuraavaa kertaa ovat käytännön harjoittelua. Kurssilla tehdään qigongin
(= chi kung) perusliikkeitä, hengitys ja mielikuvaharjoituksia, rentoutumista sekä help
po Baduanjin liikesarja. Sopii aloittelijoille ja aiemmin harrastaneille. Ohjaajana tieto
kirjailija, kouluttaja,

FT

Helena Hallenberg. Kurssilla liikutaan paljon, mutta harjoite!

!aan myös makuuasennossa. Kaikki harjoitukset tehdään oman kunnon mukaan. Qigong

ko
15

sopii erityisen hyvin stressaantuneille ja uupuneille. Useimmat krooniset sairaudet eivät
ole este harjoittelulle, mutta on hyvä kertoa ohjaajalle mahdollisista vaivoista. Kurssi

22
100
15.1.
Hdeo' H'lleobe<g, 040 5917895, helemh,l\eobecg@kolombm.

koontuu keskiviikkona Kriittisen korkeakoulun tiloissa Albertinkadulla ja lauantaipäivinä
Sexpo säätiön luokkahuoneessa, i\lalmlllkatu
.
osall1stu1aa. Hmta
€. Ilmo1ttautum1set ma
L;,,.;,to1,,

www.kolumbus.fi/hele11a.halle11berg.

E. Kurssille vmdaan ottaa enllltään
mennessä koulun to11111stolle.
fi,

"Kirjoitettua sanaa arvostetaan toisella tavalla kuin puheen ohikiitäviä hetkiä. Esimerkiksi tutki
ja todistaa kirjallisesti tehneensä jotain, vaikka itse tuotos ei ehkä olisikaan lukemisen arvoinen.
Uskoisin kuitenkin, että puheessa ja keskustelussa saavutettu kosketus toisiin ihmisiin on
paljon vaikuttavampi kuin esimerkiksi kirja, jos kirjan levikkivaikutus jätetään huomiotta."
"Kirjoittamista voi puolustella kuitenkin sillä, että kirjoittaessa alkaa nähdä, mitä todella ajatte
lee. Omat edellä esitetyt ajatukset alkavat virittää uusia ajatuksia ja näin tavallaan seurustelee
omien ajatustensa kanssa, niitä kehien. Ajatusten saaminen paperille tuntuu niiden loppuun
viemiseltä, päätökseensaamiselta, mikä on usein tyydyttävää. Saatuaan jotain konkreettista
aikaan, voi sitten välillä huokaista ja katsoa siihen, että onpahan tuokin tuossa nyt olemassa."
"Kirjoittajan on hyvä oppia häpeämään sitä, mitä tuli julkaistuksi toistenkin nähtäväksi.
Kaikki inhimillinen on äärimmäisen vajavaista ja vain katkelmia todellisuuden äärettömästä
moninaisuudesta. Mutta jotainhan täytyy tehdä, ja jos muuta ei osaa, niin täytyy kirjoitella tai
puhua ihmisille. Ehkä jonkun täytyy se tehdä joka tapauksessa vaikka se ei ole kyllä mikään
kunnollinen puolustus."
(Otteita kirjoituksesta Turunen, Kari E. 'Puhujan ja kirjoittajan etiikasta', Katsaus 1/1988.)

