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Filosofi tarrautuu vieläkin sivistykseen oikeuttaessaan 
olemassaoloaan. Enhän minä mitään teille anna, mutta 
onhan sivistys sittenkin jotakin, joka pitää meidät kiinni 
menneessä. Mennythän tulee takaisin tulevaisuudessa, 
joten sivistys avaa tien tulevaisuuteen ja siellä piileskele-
vään tosiasiaan. Sivistys on lukuisten jo kuolleiden mies-
ten eteenpäin varovasti haparoiva iskujoukko. Se raken-
tuu muutamasta suuresta sanasta, jotka eivät aivan mah-
du päähän, mutta yrittävät tunkea sinne kuitenkin. Mitä 
kohti sivistys matkustaa? Totuuttako vai jotakin uutta 
paradoksia? Onko sivistyksestä oikeuttamaan filosofian 
tarvetta myös tällä vuosituhannella? 

Filosofian harjoittamista ei voi pitävästi oikeuttaa, mutta 
silti yksi jos toinen meistä tarvitsee filosofiaa asettaak-
seen itseään vastaan ne kysymykset, jotka pistävät hiljai-
seksi, mutta silti avaavat puheen sorinan oikeassa seuras-
sa. Me tarvitsemme filosofisia kysymyksiä voidaksemme 
kyseenalaistaa itsemme, mutta samalla saada jotakin 
puuhaa, joka antaisi meille otteen itsestämme. 

Espanjalainen kirjailija Ray Loriga kirjoitti romaanis-
saan Mies joka keksi Manhattanin: ”Sitä alkaa etsiä jota-
kin ja yhtäkkiä unohtaa mitä oli etsimässä ja huomaa 
availevansa ja sulkevansa laatikoita tavan vuoksi.” Hän ei 
puhunut filosofiasta, mutta minä puhun. 

Jokaisen meistä tai ainakin joka 
toisen on tuonut filosofian lai-
toksille pyrkimys etsiä jotakin. 
Ehkä se on jokin vanha yleisesti 
tunnustettu haamu, joka meidät 
tähän etsintään yllytti, tai sitten 
se on jokin salainen sisäinen 
kuiskaus. En usko, että löytä-
misen tarve on läheskään yhtä 
suuri kuin etsinnän tarve. Eihän 
sitä paitsi voi tietää, mitä etsii, 
ennen kuin sen löytää. 

Etsinnästä tulee tapa kurkottaa 
kohti maailmaa, kohti luotuja 

Päätoimittaja Vuokko Viljanen

Sivistyksestä ja laatikoiden penkomisesta

kuvitteellisia maailmoja, olla kanssakäymisessä toisten 
etsijöiden kanssa, raivata tietään kohti huomista. Silloin 
etsinnästä tulee hirveän vakavaa. Pitää jatkuvasti kerä-
tä pisteitä, vaikka ei mitään enää hamuaisikaan. Täytyy 
koko ajan palata takaisin samojen laatikoiden äärelle, 
koska ne laatikot nyt vain ovat niitä, joihin pitää kurkis-
taa ennen kuin voi mennä eteenpäin. Yhtäkkiä etsintä 
saa tarkat rajat; kaikkiin laatikoihin joku on jo ehtinyt 
pinota valmiiksi ne esineet, jotka voi sieltä kahmia ylös. 

Ehkä olisikin aika antaa laatikoiden olla ja katsoa sän-
gyn alle, vaikka se, mitä sieltä voi kohdata, olisi kuinka 
pelottavaa. Vaikka etsintä on itsetarkoituksellista, ei sen 
tarvitse tulla tavaksi. Jokaisena hetkenä voit tehdä sen 
yllättävän liikkeen, jota et vielä hetki sitten suunnitel-
lut. Sivistyksen ei tarvitse olla valmiiden kysymysten 
kaanon, laatikkorivistö, jonka lokeroihin voi piiloutua 
vaihtoehtojen moninaisuudelta, se voi myös avata meille 
mahdollisuuden astua sivuteille, katsoa toisaalle, katsoa 
toisin. Filosofin ei tarvitse aina ottaa tarpeellisuutensa 
vakuudeksi kaapistaan sivistysvahanukkea aukomaan 
päätään vaan hän voi myös puhua omalla suullaan ja 
hyväksyä omien tarpeidensa tarpeellisuuden siinä missä 
muidenkin tarpeiden. 



Filosofiasta, elämästä ja ainejärjestö-
toiminnasta
Puheenjohtajan tervehdys

Dilemman puheenjohtaja vuosimallia 2008 on jo pitkään pidätellyt sisällään katkeruutta siitä, 
ettei kukaan ole moista merkkihenkilöä haastatellut ensimmäiseenkään lehteen. Ei kukaan, ei 
minnekään. Ennen kuin ylevä ja ankara, rakastettu sekä armollinen matriarkkamme neiti M-T 
menettää malttinsa, on hänen alter egonsa Kunigundan syytä tehdä palvelus paitsi filosofian 
opiskelijoille niin myös koko ihmiskunnalle.

Neiti M-T ottaa minut vastaan kesäresidenssissään Es-
poon Tapiolassa rennosti mutta itsevarmasti kahvikup-
ponen kädessään. Minulle hän tarjoaa ainoastaan läm-
mintä kättä, mikä riittää vallan mainiosti, sillä en ole 
kofeiiniaddikti tai muutenkaan kovin vaatelias. Hänestä 
huokuu kesän mukanaan tuoma tyyneys ja rauhallisuus 
yhdistyen huolettoman boheemiin luonteeseen. Tämä 
kaikki saa neiti M-T:n suorastaan säkenöimään ympäril-
leen iloa ja onnea sekä vetämään puoleensa magneetin 
tavoin ihailua ja kunnioitusta. Hänestä on vaikea olla 
pitämättä juuri nyt. 

Kunigunda: Miten kesänne on sujunut?
Nti M-T: Olen hikoillut ammattipummina Helsingin ka-
duilla ja puistoissa.  

K: Millaisena näette Helsingin yliopiston filosofian laito-
sten tulevaisuuden?
Nti M-T: Eloisampana. Laitokset alkavat haparoida ti-
etään kohti 2000-lukua, mikä ilahduttaa minua kovin. 
Esimerkiksi Filosofian laitos on viime aikoina osoit-
tanut kiinnostustaan tasa-arvoasioita sekä opetuksen 
laatua kohtaan. Käytännöllisen filosofian laitoksen 
puolella mieltäni lämmittää se, että on alettu kuunnella 
ja huomioida opiskelijoiden toiveet ja kritiikit aiempaa 
tarmokkaammin.

K: Voisitteko kertoa uusille fukseille, ja miksei toki 
vanhemmillekin opiskelijoille, millainen on Dilemman 

Puheenjohtajan haastattelu

tilanne tällä hetkellä? Mitä on tulossa ja mihin suuntaan 
Dilemmaa viedään?
Nti M-T: Järjestö on hyvissä käsissä – toivottavasti myös 
ensi vuonna. Dilemma tarjoaa jokaiselle jotakin ilman 
kompromisseja. Dilemma ei mielistele eikä syleile koko 
maailmaa vaan tekee mitä tahtoo. Dilemma on johtajan-
sa näköinen: pieni koko, iso ego. 
Syksyn aikana on tulossa Kuppala Unpluggedit ja Open 
Decksit, Parasiitti, sitsailua sosiologien kanssa sekä jalka-
palloa laitoksen väkeä vastaan. Ensi vuonna Dilemma 
järjestää Lammin seminaarin Pöllön pyöreiden vuosien 
kunniaksi.

K: Millaiset arvot ohjaavat elämääsi ja puheenjohtajuut-
tasi?
Nti M-T: Yhteisöllisyys ja vapaus. Huolimatta siitä, että 
nuo käsitteet ovat ihmisten korvissa lähinnä puhkinus-
sittua sanahelinää. 
Yhteisöllisyys on kadotettu sosiologien ja menneiden vu-
osikymmenten hämyiseen maailmaan. Järkyttävää on se, 
että opiskelijat eivät kykene ajattelemaan – saati ajamaan 
- yhteistä hyvää, vaan yhteinen etu ajatellaan arvokkaak-
si ainoastaan oman edun tavoittelun välineenä. Barrika-
deille noustaan silloin, kun henkilökohtainen elämä on 
konkreettisesti uhattuna. Esimerkiksi HYYn tilajaosta 
nostetaan helvetillinen meteli, mutta epäsuoremmat 
uhat, kuten uusi yliopistolaki ja sen varjopuolet, livau-
tetaan vähin äänin ohi korvien. Yliopistolaki kantaa vu-
osien ja uusien opiskelijasukupolvien päähän, tilajako 
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vaikuttaa MINUN elämääni vain muutaman vuoden. 
Vapaus on myös kadotettu. Ihmiset eivät enää näe va-
pautta muuten kuin rajattomana oikeuksien takaajana. 
Elähtäneitä lauseita, mutta niin totta. Todellinen va-
paus on menetetty, kun vastuu on unohdettu. Harmik-
seni tämä ilmiö näkyy sekä ainejärjestötoiminnassa että 
elämässä yleensä.

K: Olet onnistunut vangitsemaan kaikkien jumaloiman 
adoniksen ja Dilemman halutuin poikamies  -pokaalin 
kolminkertaisen voittajan Frank ”Tähtisilmä” Martelan. 
Miten (ulkoisten avujesi lisäksi) tämä onnistui?
Nti M-T: Se juoksee vaan mun rahojeni perässä.

K: Onko sinulla jotain terveisiä uusille fukseille?
Nti M-T: Ryhtymällä kapeakatseiseksi idiootiksi saat-
taa yliopistossa päästä yllättävän pitkälle. Monet ovat 
tällä taktiikalla edenneet jopa professoreiksi asti. Sekin 
on yksi tapa elää elämänsä, mutta itse ainakin hikoilen 
mieluummin ammattipummina kaduilla kuin tavoit-
telen professorin virkaa, jonka hintana on pahimmassa 
tapauksessa älyllinen kuolema. 

Teksti: Kunigunda
Kuvat: Kontakti ry. (Kuvan meikki: Lumene. Hiukset: 
Puhtaat. Vaatteet: Koskelan Kalsari, Martelan Pukimo, 
UFF.)



SIVISTYKSEN JUURET
Ilmari Hirvonen

dogm|i sub. [kreik. dogma ‘käsky, oppi, opinkappale’] 1. uskon-, opinkappale, todistamatta 
päteväksi katsottu oppilause, auktoritatiivinen sääntö. – 2. Usk. hyväksytty oppilausel-
ma, joka perustuu jumalalliseen ilmoitukseen. -aatikko sub. 1. dogmaattista katsan-
tokantaa edustava, ennakkomielipiteinen henkilö. – 2. Filos. todistamattomiin oppilau-
seisiin tutkimuksessa ja asennoitumisessa kritikoimatta nojautuva henkilö. -aattinen adj. 
1. dogmatiikkaa koskeva tai siihen kuuluva, dogmien mukainen. – 2. tiukasti dogmeihin 
pitäytyvä, ahdasmielinen, jyrkkä, perustelematon. -atismi sub. ennakolta omaksuttuihin 
opinkappaleisiin eli dogmeihin kritiikittömästi nojautuva oppisuunta, erityisesti perus-
tavanlaatuisten käsitysten omaksuminen tutkimatta niiden pätevyyttä, auktoriteettiusko 
(vastakohtia: kritisismi ja skeptisismi). -atisoida verb. tehdä jokin katsomus dogmiksi, 
sulkea epäilyn ulkopuolelle, sitoa lopullisesti jokin todistamaton asia jyrkkään väit-
teeseen

Dogmaattisuus kuulostaa pahalta. Tuskin kukaan 
haluaa olla dogmaattinen, lukuun ottamatta joitakin 
vakaasti uskonnollisia ihmisiä. Heille sokea usko voi 
olla jopa hyve. Kaikki muut tuntuvat suhtautuvan siihen 
vähintään nihkeästi – ja syystä. Historia on opettanut, 
että horjumattomat poliittiset, uskonnolliset ja tieteel-
liset vakaumukset voivat helposti johtaa tekoihin, joita 
tavallisesti pidetään – lievästi sanottuna – sangen ikävinä. 
Taitelijoiden ja filosofien on turha väittää, etteivät he olisi 
muiden tavoin lianneet käsiään. Monet heistä ovat ain-
akin lujittaneet valtaa pitävien asemaa ja puolustaneet 
näiden tekoja.

Vaikka väkivaltaa on yleensä löydettävissä sieltä mistä 
ihmisiäkin, on silti väitetty, että jotkin kulttuurit ovat 
jotenkin ”luonnostaan” muita taipuvaisempia voimakei-
nojen käyttämiseen. Nykyisin tämän ehdokaslistan kär-
keen nostetaan monesti muslimit ja fasistit. Esimerkiksi 
Sam Harrisin mukaan kaikki uskonnot ovat pahoja, 
mutta islam on erityisen paha. Harrisin perusteet näke-
mykselleen ovat yksinkertaiset: muslimit tekevät itse-
murha- ja muita terrori-iskuja, toisten uskontojen edus-
tajat eivät. Hän myös korostaa Koraanin toisen suuran 
merkitystä tällaisten tekojen motivoijana (1). 

Harris on varmasti oikeassa siitä, että tietyllä tavalla lue-
ttuna Koraani sisältää paljon vaarallisia aineksia. Pitää 
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myös paikkaansa, että tätä kirjaa on helpompi tulkita 
näin kuin monia tieteellisiä, filosofisia tai kaunokirjal-
lisia teoksia (epäilijöiden kannattaa huolellisesti 
tutustua Koraanin yllä mainittuun osaan). On 
silti liioittelua väittää, että kristittyjen pyhät 
kirjoitukset olisivat jotenkin vähemmän 
väkivaltaa lietsovia kuin muslimien vas-
taavat. Jokainen vanhaa testamenttia 
tutkinut tietää tämän. Todettakoon 
myös, että suurin osa muslimeista 
ei ole muita uskovaisia tai ateisteja 
sotaisampia, kyse on vain hyvin 
näkyvästä vähemmistöstä.

Kaikki Muhammedin 
seuraajat eivät siis ole mur-
hanhimoisia raakalaisia, 
vaikka Harris tuntuu olet-
tavan niin. Entä mikä 
on fasistien laita? 
Adolf Hitlerin min-
isteriölle annettiin 
demokraattisesti 
Berliinin valti-
opäivillä dik-
taattorin valta 
neljäksi vuo-



ääriliikkeissä. Niillä ihmisillä, jotka ovat kyselemättä 
ottaneet täydellisesti omakseen jonkin näkemyksen, 
on taipumus päätyä suorittamaan muista pahalta tun-
tuvia tekoja. Fanaattisuus on moraalitonta, eikä sillä 
ole kovinkaan suurta merkitystä, mihin suhtaudutaan 
fanaattisesti. Esimerkiksi rauhan puolesta taisteleminen 
voi olla jaloa, mutta jotain on pielessä, jos sen vuoksi 
ollaan valmiita tappamaan toisia.

Tällainen vahva dogmatismi tuntuu etäiseltä. On oikeas-
taan hankala edes ymmärtää ihmisiä, joiden elämää 
määrittää näin voimakkaasti usko johonkin. Meillä 
onkin tapana ajatella, ettemme ole missään tekemisissä 
minkään tällaisen kanssa. Me, toisin kuin dogmaatikot, 
olemme kriittisiä. Sisältyyhän lähteiden kyseenalaista-
minen jo äidinkielen opetukseen. Onko asia kuitenkaan 
aivan näin yksinkertainen?

Peruskoulun ja lukion aikana annetaan tietoa historiasta, 
atomien rakenteesta, kielioppisäännöistä sekä lukuisista 
muista tuiki tavallisista ja tarpeellisista elämänalueista. 
Yleensä tunnit on järjestetty siten, että opettaja seisoo 
luokan edessä ja kertoo, kuinka asiat ovat. Entä perus-
teet? Kuinka usein oppilaille kerrotaan mistä tiedämme 
sen, mitä tiedämme?

Ernest Rutherford ja J. J. Thomson saattavat olla fysiikan 
ja kemian tuntien ansiosta hämärästi tuttuja nimiä. Joku 
voi jopa olla tietoinen siitä, että heidän työnsä oli tärkeää 
klassisen atomimallin kehityksen kannalta. Thomsonia 
voimme kiittää elektronien ja Rutherfordia positiivisen 
ytimen löytämisestä. Vaikka näiden herrojen merkit-
tävimmistä teorioista olisi ainakin pintapuolinen käsitys, 
harva tuntee niitä tutkimuksia, joiden varaan heidän 
päätelmänsä on rakennettu. 

Kouluissa ei tavallisesti toisteta Rutherfordin ja Thom-
sonin suorittamia kokeita, ja jos niitä toistetaan, opettaja 
kertoo oikeat tulkinnat havainnoille: ”…kuten näette, 
elektrodien välille syntyy hehkuva säde. Tämä ’kato-
disäde’ koostuu negatiivisesti varautuneista hiukkasista 
eli elektroneista…” Suomen oppilaitosten kasvatit eivät 
luultavasti pystyisi yksin toteuttamaan mitään niistä 
kokeista, joiden perusteella päädyttiin perinteiseen 
atomiteoriaan. Heidän tietonsa eivät yksinkertais-
esti riitä. Tavallisen kaduntallaajan käsitys atomeista 
pohjautuu yksinomaan hyvässä uskossa omaksuttuihin 
opinkappaleisiin. Luotamme luonnontieteiden teori-
oihin ensisijaisesti opettajan auktoriteetin vuoksi ja siksi, 

Sivistys  7

deksi (2).  Tästä ei silti voi vetää sitä johtopäätöstä, että 
suurin osa Saksan kansasta olisi kannattanut juutalaisten 
joukkotuhoa. Todennäköisesti monet natseja äänestäneet 
olivat vain tyytymättömiä muiden puolueiden harjoit-
tamaan maltilliseen politiikkaan. Saksan valtiopäivätalo 
joutui tuhopolton kohteeksi juuri ennen vaaleja, ja 
kansallissosialistit vierittivät syyn kommunistien 
niskoille. Luultavasti ”punaisen vaaran” pelko ja kasvava 
työttömyys vaikuttivat ratkaisevasti siihen valintaan, 
jonka kansalaiset vaaliuurnilla tekivät.

Lisäksi on hyvä huomata, että natsien kannatus heittele-
hti hyvinkin paljon valtakunnallisissa vaaleissa ennen 
vallankaappausta. Vuonna 1933 NSDAP:tä äänesti yli 17 
miljoonaa saksalaista (3), mutta vuonna 1928 luku oli 
vain noin 800 tuhatta (4). Muutokset äänestyskäyttäyty-
misessä kielivät sen puolesta, että monet fasistien kan-
nattajista saattoivat olla vain hiljaisia myötäilijöitä, joilla 
ei välttämättä ollut kovinkaan selvää käsitystä puolueen 
ohjelmasta tai todellisista tavoitteista. 

Se, että kansallissosialisteja tukeneet eivät tienneet 
tarkalleen mitä tekivät, ei silti missään nimessä oikeuta 
heidän toimiaan. Juuri varovainen tukeminen tai ainakin 

arvostelun puute mahdollisti Hitlerin hallinnon toteut-
taman politiikan. Kaikesta huolimatta vaikuttaa 

siltä, että useat natsimyönteiset – tai jopa 
natseiksi itseään kutsuneet – saattoivat 

olla vain saksalaisuudestaan ylpeitä 
tavallisia ihmisiä, jotka pitivät 

Versailles’n rauhansopimuksen 
ehtoja epäoikeudenmukaisina. 

Jos käsillä olisi ollut enem-
män tietoa, tai edes paremmat 
mahdollisuudet vaikuttaa 
vallinneeseen tilanteeseen, 
moni olisi luultavasti 
toiminut toisin.

Käsitellyt tapaukset näyt-
tävät osoittavan, ettei 

minkään ideologian 
tai uskonnon 

om a k s u m i n e n 
tee kenestäkään 

automaattis-
esti hirviötä. 
O n g e l m at 
p i i l e v ä t 



että törmäämme niihin usein. Sama pätee kaikkiin mui-
hinkin oppiaineisiin. 

Kaikkein häkellyttävintä on se, että suuri osa Suomen 
koulujen tarjoamista totuuksista on puppua. Lapsille 
annetaan yleissivistyksen nimissä karkeita yksinkertais-
tuksia, joihin ei ole uskottu parhaimmillaan satoihin 
vuosiin. Jos asioiden oikea laita on liian monimutkainen, 
miksi opettaa helppoja valheita? Eikö olisi parempi, 
että koulutuksessa pyrittäisiin sisäistämään vähemmän, 
mutta vain sellaista, johon edelleen uskotaan? Toinen 
vaihtoehto olisi, että tieteitä opetettaisiin historiallisesti. 
Oppilaille kerrottaisiin, milloin ja miksi teoriaa pidettiin 
pätevänä sekä minkä takia sitä ei enää kannateta. Samalla 
pystyttäisiin korostamaan inhimillistä erehtyväisyyttä ja 
nöyryyttä yhtenä tieteen edellytyksenä.

Koulutusjärjestelmä on kuitenkin vain jäävuoren huip-
pu. Arvioinnin ja epäilyn puute on osa arkielämäämme, 
sillä otamme päivittäin vastaan perustelematonta tietoa. 
Tämä on osoitettavissa melko vaivattomasti. Dogmien ei 
tarvitse pitää paikkaansa, koska niille ei esitetä mitään 
hyviä perusteita. Jos siis voidaan kuvitella, että jokin 
omaksuttu asia ei olekaan totta, kyseinen käsitys on 
hyväksytty dogmaattisesti. 

Kun kysyt ystävältäsi, mitä hän on viime aikoina tehnyt, 
saamasi vastaus voi olla pelkkää palturia. Jos pyydät 
poliisilta ajo-ohjeita, hän saattaa muistaa väärin. Äidit-
kin erehtyvät toisinaan. Mahdollisia tapauksia on ääret-
tömästi, koska kaikki kielelliset väitteet ovat dogmaattisia. 
Jok’ikiseen kuvailevaan ilmaukseen luottaminen edellyt-
tää uskoa sen esittäjän rehellisyyteen.

Normaalin elämämme ja sivistyksemme juuret kas-
vavat dogmatismin maaperässä. Ilman sokeaa uskoa, 
emme olisi päässeet siihen pisteeseen, jossa nyt olemme. 
Ensinnäkään ei olisi ollut mahdollista kehittää nykyistä 
tekniikkaa, jos tutkijoilta olisi vaadittu kaiken aiemman 
aiheeseen liittyvän tiedon hallitsemista. Fyysikot, kemis-
tit ja tähtitieteilijät eivät välttämättä osaa rakentaa niitä 
laitteita, joiden avulla he harjoittavat tiedettään. Riittää, 

että laitteet toimivat halutulla tavalla. Toisekseen ain-
akin Richard Dawkinsin mukaan yksi selitys ihmislajin 
ylivoimaiselle menestykselle on se, että lapset uskovat 
vanhempiaan kyseenalaistamatta. Ihmiskunta katoaisi 
maan päältä, mikäli pienokaiset aina itsepintaisesti – isän 
ja äidin kielloista huolimatta – hyppäisivät jyrkänteiltä tai 
uisivat vedessä, joka on täynnä krokotiileja (5).  Tämän 
takia meille on evolutiivisesti kehittynyt taipumus dog-
maattisuuteen.

Vaikkei dogmatismista olekaan lopullista ulospääsyä, 
voimme silti välttyä fanaattisuudelta hyväksymällä fal-
libilismin ja olemalla kriittisiä. Todettakoon vielä, ettei 
kaikista opinkappaleista luopuminen ole kriittisyyttä 
vaan skeptisismiä, joka itse nojautuu todistamattomiin 
periaatteisiin. Vai miksi muuksi voisi kutsua oppia, 
jonka mukaan mielenrauha voidaan saavuttaa vain 
pitäytymällä ottamasta kantaa väitteisiin? Toisinaan van-
hojen dogmien puolustaminen on kirkkainta ja selkeintä 
kriittisyyttä, koska juuri perusteiden antaminen kumoaa 
oppien dogmaattisen luonteen. Myöskään ei sovi uno-
htaa, että dogmaattisuus ei ole vielä osoitus epätotu-
udesta. Dogmit voivat pitää paikkaansa, vaikkei niihin 
uskomiselle olisikaan esitetty mitään hyviä syitä.

Viitteet: 
 1. HARRIS, Sam (2004): Uskon loppu – Uskonto, 
terrori ja järjen tulevaisuus, suom. Kimmo Pietiläinen, 
2007, s. 98-139
  2. CHRISTENSEN, C. A. R. (1937): Maailman tapah-
tumat eilen ja tänään III, suom. Väinö J. Valtanen, s. 161
  3. Ibid.
  4. Horisontti – Historia Napoleonista nykypäivään, 
toim. Liisa saarenheimo, 1995, s. 262
  5. DAWKINS, Richard (2006): Jumalharha, suom. 
Kimmo Pietiläinen, 2007, s. 186
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Ystävät, olemmeko puhuneet tästä jo?
Sivistykseen kuuluvat asiat ovat käännettävissä;

tämä ei ole sattumaa vaan kuuluu sivistyksen määritelmään.
Eikä kaikki, mitä voi kääntää, ole sivistystä, mutta

sivistykseen kuuluvat asiat ovat käännettävissä.
Sitä mikä kullekin on kalleinta ei voi kääntää,

eikä kaikki mitä voi kääntää, ole sivistystä, mutta
onhan voitava puhua, sopia yhdessä elämän ehdoista.

Sitä mikä kullekin on kalleinta ei voi kääntää:
yksityistä, hahmotonta, traumaattista, pyhää.

Onhan voitava puhua, sopia yhdessä elämän ehdoista;
väistämättä käännös pettää, korvaa korvaamattoman merkillä.

Yksityistä, hahmotonta, traumaattista, pyhää;
hyvä käännös ei tee kohteelleen väkivaltaa.

Väistämättä käännös pettää, korvaa korvaamattoman merkillä,
mutta kääntäjä kysyy, kuuntelee, asettuu alttiiksi merkissä.

Hyvä käännös ei tee kohteelleen väkivaltaa;
tämä ei ole sattumaa vaan kuuluu sivistyksen määritelmään.

Hellästi, vapisten kääntäjä ottaa vieraan kielen suuhunsa:
”Ystävät, olemmeko puhuneet tästä jo?”

Kielisuudelma
Antti Lönnblad



Dilemman Parasiittiklubi herätettiin henkiin keväällä 2008 teemalla ”hulluus”. Keskustelua 
alustivat Teemu Mäki ja Ilpo Helén. Aihe houkutteli Kiasman seminaarihuoneen täyteen järjet-
tömyydestä ja mielenterveyspolitiikasta kiinnostunutta väkeä.

kevään Parasiittiklubi
Downerit pois ja överit kuriin: 

Pontus Purokuru

1960-luvulla radikaalit antipsykiatrit 
näkivät hulluuden toiseuden vallanku-
mouksellisena muotona, jonkinlaisena 
peilinä, joka kritisoi kapitalistista yh-
teiskuntaa. Tänään hulluus ei ole kovin 
kapinallista.

Masennuksesta puhutaan kansantau-
tina, kun taas esimerkiksi bipolaariseen 
mielenterveyshäiriöön liitetään bisnes-
maailmassa positiivisia piirteitä – sen 
maaniset vaiheet kun mahdollistavat 
häikäilemättömyyden ja armottoman 
päätöksentekokyvyn. Pörssi toimii 
hulluuden bensalla, ja osakkeiden hin-
nat liik-kuvat huhujen mukaan. Liike-
elämässä on ylipäänsä vaikea toimia 
terveesti ja vastuullisesti, siis muuten 
kuin hullun lailla. Lisäksi elämme jatku-
vassa kollektiivisessa psykoosissa, kun 
emme huomioi nykyisen elämänmenon 
tuottamaa sosiaalista ja ympäristöllistä 
katastrofia.

Ja jos hulluudesta jää vielä jotain 
radikaalia tai haastavaa jäljelle, niin 
mainostoimistot kyllä osaavat kesyttää ja 
valjastaa sen talouden käyttöön.

Parasiittiklubin hulluutta ja mie-
lenterveyttä ruotiva aihe ei siis ehkä ollut kovin vallan-
kumouksellinen, mutta sen turpaanvetävyysastetta ei voi 
kiistää. Teemu Mäki muotoili kysymyksen näin: miksi 
köyhässä Nigeriassa ei ole sen enempää mielenterveys-
ongelmia kuin Suomessa? Miksi länsimaisen teknologian 
huipulla haisee nihilismi, jonka ongelma paikannetaan 

Taiteilija Teemu Mäki, filosofianylioppilas Ilja Lehtinen 
ja sosiologi Ilpo Helén keskustelevat kiivaasti hulluuden 
olemuksesta.

Kuvat: Maiju Venäläinen.
Kuvatekstit: toimituskunta.
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yksilön pään sisään?
Ilpo Helénin mukaan psyykenlääkkeitä syö noin 300 

000 suomalaista. Jos mukaan lasketaan ahditus-, uni- ja 
antipsykoottiset lääkkeet, niin koko Suomen väestöstä 
vähintään neljäsosa on joka päivä psyykeen vaikuttavien 
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Masennuslääkkeiden 
käyttö on 8-10-kertaistunut 15 vuodessa. Nyt meillä on 
lääkkeitä joka elämäntilanteeseen, ja viimeistään van-
huusiässä ihminen voidaan sulkea sairaalaan ja täyttää 
lääkkeillä pitkälti hänestä itsestään riippumatta.

Helénin näkökulmasta kehitys ei johdu mistään tietys-
tä tapahtumasta, kuten 90-luvun lamakaudesta tai sen 
perinnöstä, vaan taloudesta laajemmin. Mielenterveys-
ongelmien lisääntyminen on kapitalistisen ihmiskuvan 
automaattinen seuraus. Sen myötä syrjäytyneet jäävät 
oman onnensa nojaan, koska tuntevat olevansa itse vas-
tuussa ”sairaudestaan”.

Tai kuten Mäki sanoo, nykyään yhteiskunnasta syrjäy-
tynyt ajattelee joko 1) ”olenpa tosiaan tyhmä ja huono” 
tai sitten 2) ”olen sairas-
tunut johonkin tautiin, 
siksi olen syrjäytynyt ja 
etsin sairautta itsestäni”.

Talouden synnyttämä 
individualisoiva ajat-
telu paikantaa ongelmat 
aina yksilöön ja yk-
silössä tämän (synnyn-
näisiin) ominaisuuksiin 
tai sitten yksilön sairas-
tamaan ”tautiin”. Ennen 
tällaisen ihmiskuvan ja 
mielenterveysdiskurssin 
leviämistä syrjäytyneen 
ihmisen ajatuskuvio vielä 
usein huomioi ongelmien 
sosiaalisen luonteen. Se 
saattoi mennä esimerkik-
si näin: ”minua riistetään, 
siksi olen syrjäytynyt 
– siispä voin vaikuttaa 
tilanteeseen nousemalla 
barrikadeille”.

Julkisesta valituksesta 
huolimatta nykyinen 

tilanne ei siis ehkä olekaan täysin negatiivinen hallinnol-
liselta kannalta. Keskustelussa nousi useita kertoja esiin, 
miten hyvin mielialojen sääntely ja mielialaongelmat 
toimivat sekä ulkoisen että sisäisen kontrollin välineinä. 
Tämä kontrolli rakentui Suomessa 1960- ja 70-luvuilla 
samaan aikaan hyvinvointivaltion kanssa. Ja hyvinhän 
väki on pysynyt hiljaisena.

Mahdollisiksi ratkaisuiksi yleisöstä esitettiin hierark-
kisen lääkemääräyskulttuurin purkamista, vertaistukea, 
kapitalismin vaikutuksiin keskittyvää systeemianalyy-
sia ja kollektiivista terapiaa. Lisäksi muistutettiin, että 
yleisestä kielteisyydestään huolimatta depressio on myös 
mahdollistanut monien irtautumisen työn ahdistavasta 
vankeudesta.  Joten samalla, kun psykoottiset bisnesgu-
rut kiihdyttävät taloutta laittamalla liiat överit kuriin ja 
leikkaamalla downerinsa pois lääkkeillä, mielentervey-
songelmilla voi olla myös nykyisen työelämän ylittäviä 
funktioita.

Keskustelu herätti paljon ajatuksia yleisön joukossa.
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Otto Linderborg

Todistuksen taakasta
Seuraavanlainen tapahtumasarja oli valitettavan 
yleinen agraariyhteiskunnassa ja on sitä varmaan edel-
leen jossakin päin maailmaa. 

Mies makaa naisen päällä pusikossa tien varrella. Kädel-
lään mies peittää naisen suun, jotta nainen ei voisi kirkua. 
Samalla mies työntyy ähkyen naisen sisään. Hetken 
kuluttua miehen ruumis kouristuu, jonka jälkeen hän 
nousee äkkiä pystyyn. Hän luo nopeasti halveksuvan 
katseen allaan nyyhkyttävään naisen. Sitten hän sulkee 
housunnappinsa, vilkuilee ympärilleen ja katoaa nopeasti 
näkyvistä. Nainen uskaltaa liikkua vasta hetken kuluttua. 
Yrittäen peittää sen, minkä miehen väkivaltaiset kädet 
ovat paljastaneet, hän kerää rikki revittyjä vaatteitaan 
alapäänsä suojaksi. Täysin murtuneena nainen lähtee 
hoipertelemaan kotia päin.

Siellä naisen isä saa kuulla raiskauksesta. Saman tien hän 
jättää kaikki askareensa ja lähtee suoraa päätä paikallisen 
lainvalvojan puheille. Perillä isä selostaa katkeilevalla 
äänellä mitä hänen tyttärelleen on tapahtunut. Lopuksi 
hän esittää hiljaa toivomuksen: “voisitteko katsoa, että 
tekijää rangaistaan”. Isä on näin ilmaissut oikeutetun 
kostonhalunsa. 

Vähän ajan kuluttua tekijä saadaan kiinni. Mutta vastoin 
isän toivomusta häntä ei rangaista. Sen sijaan tytär saa 
kuulla kunniansa viranomaisten taholta. Esitetään, että 
hän oli itse ollut syypää siihen, mitä maantien varrella 
tapahtui. Asiat olisivat edenneet niin, että tytär, viet-
televin katsein ja elein, olisi houkutellut miehen luokseen. 
Sitten mies olisi ainoastaan ottanut sen, mitä hänelle oli 
tarjottu. Mitään rikosta ei siis olisi tapahtunut. Näin 
täysin paikkansapitämättömästi väitetään.

Ajan kuluessa käy selväksi, että raiskausuhria on alettu 
paheksumaan kyläyhteisössä. Raiskatulle itselleen tämä 
ilmenee monin eri tavoin. Aamulypsyllä naapurin 
tyttö välttää keskustelua ja akat mulkoilevat maantiellä. 
Sunnuntaisin, jumalanpalveluksen jälkeen, nuorison 

tapana on kerääntyä kirkonmäelle viettämään lepopäivää 
yhdessä. Täällä raiskattua kohtaa selvempi syrjintä. 
Hänen ilmaantuessa paikalle kylmien katseiden ka-
valkadi on häntä vastassa. Hän päättää kuitenkin jäädä, 
mutta huomaa pian, ettei hän todellakaan ole tervetullut. 
Häntä ei päästetä mukaan rattoisiin seuraleikkeihin, joi-
den avulla arjen lannalta haisevat aherrukset poistetaan 
hetkeksi mielestä.

Tänään meitä kohtaa muuttunut asenteiden ilmapiiri. 
Surffaan netissä ja löydän lehtiartikkelista kertomuksen 
Johanista joka viettää syntymäpäiväänsä muutaman 
kaverin kanssa. Seurue päätyy baariin, jossa Johan 
kohtaa entuudestaan tutun tytön, Jennyn. Pian Jenny 
on löytänyt tiensä Johanin viereen. Aikaisemmin Jenny 
ja Johan ovat käyneet yhdessä kahvilla, mutta mitään 
ratkaisevaa ei ole heidän välillään tapahtunut. Nyt 
kuitenkin vaikuttaa siltä, että Jenny olisi kiinnostunut 
enemmästäkin kuin pelkästä juttelemisesta, koska hän 
asettaa kätensä Johanin reidelle ja puhuu hyvin imarte-
levasti Johanin ulkonäöstä. Hetkeä myöhemmin Jenny 
on vetänyt Johanin mukaansa vessaan. Siellä, selvässä 
yhteisymmärryksessä, tapahtuu alkoholinkulutuksesta 
ja ahtaudesta johtuen hieman epäonnistunut yhdyntä.

Myöhemmin illalla Jennyn ja Johanin tiet erkanevat hei-
dän seurueidensa jatkaessa eri paikkoihin. Jenny lupaa 
kuitenkin Johanille ottavansa myöhemmin yhteyttä. 
Seuraavana maanantaina Johan saa soiton, mutta soittaja 
ei olekaan Jenny vaan poliisi. Johan saa kuulla, että häntä 
syytetään raiskauksesta. Ilmoituksen on tehnyt Jenny 
kavereidensa tukemana ja tästä saavat alkunsa muuta-
mat painajaismaiset viikot Johanin elämässä. Joka päivä 
poliisi soittaa. Joka päivä Johanin on vastattava uusiin 
kysymyksiin. Koko ajan hänen on pidettävä kieli keskellä 
suuta, jottei hänen esittämiään tosiasioita vaan tulkittaisi 
niin, että hänet voitaisiin tuomita raiskauksesta.

Johan masentuu eikä hän enää saa öisin unta ilman 
lääkkeitä. Poliisit kuulostavat aina puhelimessa siltä, 
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kuin hänen syyllisyytensä olisi jo selviö. Vasta kuukau-
den kuluttua tilanne Johanin kannalta paranee. On voitu 
todeta, että Jenny valehtelee, sillä osa hänen kavereistaan 
ei loppujen lopuksi olekaan valmis tukemaan hänen tari-
noitaan. Näin vankilan pelko poistuu Johanin mielestä ja 
hän voi huokaista helpotuksesta. 

Mutta poliisitutkimuksen päätyttyä Johanin elämään 
jää edelleen raiskaussyytöksestä johtuvia epämiellyt-
täviä piirteitä. Kotimatkalla baarista hän on jo kerran 
saanut turpiinsa ja joutunut juoksemaan pakoon. Hän 
on myöskin saanut monia uhkaavia puheluita Jennyn 
tuttavilta. Tämäntyyppiset tapahtumat eivät enää toistu 
sen jälkeen, kun Johan on todettu syyttömäksi viran-
omaisten taholta, mutta Johanin mieleen jää tunne siitä, 
että ympäristö edelleenkin tuomitsee hänet. 

Kaiken tapahtuneen jälkeen Johan välttää ulkona käyn-
tiä eikä hän enää luota vastakkaiseen sukupuoleen. 
Lehtiartikkelissa on kuva, jossa Johan istuu valtavan 
puun vieressä selkä kyyryssä ja pää syvälle hartioiden 
väliin painautuneena – tämän näköisenä hän kertoo 
kokemuksistaan, tämän näköisenä hän nykyään elää 
elämäänsä. Entä Jenny? Johan kertoo, ettei Jenny aina-
kaan näennäisesti ole joutunut kärsimään vääristä 
raiskaussyytöksistään. Jenny käy kuuleman mukaan yhä 
hyvin ahkerasti ulkona ja näyttää yleisesti ottaen voivan 
niin kuin ennenkin. 

Valheensa paljastuttua Jenny oli poliisikuulusteluissa 
kertonut keksineensä päästään raiskauksen, koska halu-
si, että Johan joutuisi maksamaan hänelle rahaa. Jenny 
toivoi myös, että Johan joutuisi vankilaan. Miettikäämme 
hetken aikaa näitä motiiveja ja miettikäämme sitten 
ruotsalaisen puolueen Feministiskt initiativ (feministi-
nen aloite) lakiesitystä. Sen mukaan raiskaustapauksissa 
olisi käänteinen todistustaakka: syytetyn tulee todistaa 
syyttömyytensä. Lopuksi voimme vielä miettiä tilastoja 
Yhdysvalloista ja Ruotsista, jotka kertovat karua kieltään. 
Tutkimuksen jälkeen vääriksi todettujen raiskaussyyttei-
den määrä on huimassa nousussa näissä maissa. 

Tietenkin tähän kohtaan voidaan esittää feministinen 
vasta-argumentti. Raiskausuhri kokee niin suurta stres-
siä tutkimuksissa, ettei hän kykene pitämään tarinastaan 
kiinni. Toisaalta tilastoilmiötä voidaan selittää myös 
muulla tavoin: yhä useammat ovat valmiita käyttämään 
hyväkseen muuttunutta yhteiskunnallista asennetta 
raiskaussyytöksiä kohtaan. Enää ei olla skeptisiä, mitä 
uhrin kertomukseen tulee. Nykyään uskotaan syytöksen 
esittäjää, jollei toisin todisteta. Näin suhtaudumme jo nyt 
maailmaan tavalla, jonka Feministiskt initiativ haluaa 
laiksi kirjata.
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Herr Doktor Professor Doktor Jakob Lankisch

Lähiöiden ontologinen rakenne

*****

Aivan turhaan väitin vastaan kun eräs ystäväni totesi 
Trivial Pursuitin kertovan yleissivistyksestä. Yleissivis-
tyksen keskeisin ydin on juuri siinä, että yleissivistynyt 
henkilö tuntee mahdollisimman paljon tosina ja tärkeinä 
pidettyjä väitelauseita maailmasta. Totuuden mittari 
yleissivistyksen suhteen on tässä suora korrespondenssi: 
olet sen yleissivistyneempi mitä useamman tuntemasi 
väitelauseen muoto vastaa olennaisilta osin Trivial Pur-
suitin korteissa olevia väitteitä. 

Sivistynyt käytös taas perustuu mitä ilmeisemmin siihen, 
että sivistyneen ihmisen vakiintuneiden toimintatapojen 
on mahdollisimman tarkasti vastattava hovin, por-
varillisen yhteisön tai vastaavan vallassa olevan tahon 
määräämiä normeja. Milloin missäkin ajassa ja paikassa 
anarkistit, boheemit, punkkarit tai vastaavat kapinalliset 
ovat tahallisesta käyttäytyneet epäsivistyneesti osoit-
taakseen omaa vapauttaan ja irrallisuuttaan normeja 
määräävistä tahoista sekä kyseenalaistaakseen sivistystä 
määräävien auktoriteettien legitimiteetin. 

Yleissivistyksenä pidettävien (ja tarkistettavissa olevien) 
väitelauseiden joukko on erilaisten instituutioiden ja 
toimintamallien tuottamaa (3). Yleisesti oletetaan, että 
näiden väitelauseiden ja todellisuuden välillä on jokin 
erityinen suhde. Mainosmiesten toimet osoittavat, että 
todellisina pidetyillä asioilla näyttäisi olevan erityistä 
arvoa, tästä syystä ovat tosista väitelauseista päättävät 
lukuisat instituutiot ja lauseita (väitetysti) todellisuuteen 
kytkevät metodit usein erityisen kiivaan väittelyn 
kohteina. 

Kaikista radikaalein tapa hyökätä yleissivistystä tuottavia 
tahoja kohtaan on kiistää heidän tuottamiensa väitelau-
seiden erityisyys. Tähän on monta erilaista tietä, joista 
mainittakoon nyt kaksi:  kiistetään mainittujen tahojen 
käyttämien metodien johtavan jollain tavalla todel-
lisuutta paremmin kuvaaviin väitelauseisiin tai sitten 

Vähän aikaa sitten törmäsin automainokseen, jonka 
slogan oli “Keeping it real”. Itseasiassa silmiini sattuu 
jatkuvasti mainoksia, joiden viesti on se, että kaupattu 
tuote on todellinen tai aito. Ilmeisesti mainosmiesten 
mielestä tuotteen tulkitseminen todelliseksi tekee siitä 
halutumman. Lienee selvää, ettei mainoksien motiivi 
voi olla sen kaltainen, että ilman sanaa “real” kuluttaja 
tulkitsisi tuotteen immateriaalisiksi tai ajallisavaruudel-
lisia ominaisuuksia vailla oleviksi. Eli toisin sanoen 
“Real snacksien” nimen motiivi ei voi olla siinä, että se 
olisi materiaalisilta ominaisuuksiltaan vakaampaa kuin 
vaikkapa Kismet tai Dumle. 

Spekulaatiomme kohteena olevien mainosmiesten 
motiiveja voitaneen pitää siis platonistisina. Sillä onhan 
niin, että Platon halveksui epätodellisia asioita ja samalla 
jätti samaistamatta materiaalisuuden ja todellisuuden. 
Samasta syystä hän myöskin piti aikansa taidetta toisar-
voisena. Jäljitelmät (jollaisina Platon taideteoksia piti) 
ovat aina askeleen kauempana todellisuudesta. 

Kuten Platonin oli tarpeen paheksua aikansa runon-
laulajia on myös meidän syytä tarkkailla epäilyttäviä 
viihdemuotoja. N.W.A.:n läpimurtolevyllä Straight 
Outta Compton (Ruthless Records, 1988) oli käänteen-
tekevä vaikutus myöhempään räpmusiikkiin. Levyltä 
löytyvät omnipotenssia uhkuvat väkivaltafantasiat 
puskevat tajuntaan tuottaen parhaimmillaan kahleista 
vapautumisen euforiaa. Viimeistään tästä levytyksestä 
lähtien räppiin on kuulunut pakkomielteinen flirttailu 
todellisuuden kanssa. 

N.W.A.:n perustelu levyjen moraalisesti epäilyttävälle 
sisällölle tiivistynee kappaleesta Gangsta, Gangsta löy-
tyvään toteamukseen: “It’s not about the salary, it’s all 
about reality” (1). Kuitenkin samaiselta levyltä löytyvä, 
korkeintaan lieviin huumerikoksiin syyllistyneen ark-
kitehtuuriopiskelijan O’Shea “Ice Cube” Jacksonin totea-
mus hänen ja tunnetun sarjamurhaajan rikosrekisterin 
verrannollisuudesta, asettaa väitteet levyn todellisuutta 
kuvaavasta luonteesta paradoksaaliseen valoon (2).



sanotaan, että väitelauseiden “totuus” on väitelauseita 
tuottavien instituutioiden itsensä kehittämä vallanhi-
moinen fiktio. 

Motiiveja tällaiseen siirtoon voi tietysti olla monenlaisia. 
Esimerkiksi tosia väitelauseita tuottavia instituutioita tai 
niiden ylläpitämää yhteiskuntaa voi pitää pahana. Täl-
löin tavoitteena on tällaisten instituutioiden kaataminen. 
Emansipatoriset pyrkimykset korostuvat muutenkin 
skeptisessä suhteessa todellisuuteen. Ei liene mikään sat-
tuma, että Matrix iskee niin vahvasti juuri murrosikäisten 
tajuntaan. 

Eräs mielenkiintoisimmista motiiveista hyökkäyksessä 
erilaisia todellisuutta kuvaavia instituutioita ja toimia 
vastaan on pyrkimys päästä lähemmäs todellisuutta. Täl-
löin voidaan esimerkiksi ajatella, että kyseisten instituutioi-
den käyttämät kuvaus- ja tutkimusmetodit tai tavat määritellä 
vaikkapa totuuden luonne joko peittävät tai vääristävät 
osaa todellisuudesta tai sitten vastaavasti jättävät joitain 
olennaisia osia todellisuudesta pois.

*****

Väitän, että gangstaräpissä emansipatoriset 
pyrkimykset ja intohimoinen suhde todellisuuteen 
kietoutuvat yhteen. Straight Outta Comptonin lyyrinen 
paradoksi on ratkaistavissa siten, että todellisia asiainti-
loja kuvaavat lauseet ovat liian rajallisia tavoittaakseen 
Comptonin katujen tuottaman inhimillisen todel-
lisuuden koko kirjoa. Fantasian vyöhyke on siis 
välttämätön, jotta lyriikat voisivat olla “really real” 
(4). Trivial Pursuitista tuttu, vastaavuuteen perustuva 
totuusmääritelmä ei siis sovellu street knowledgen 
- katujen todellisuuteen perustuvan katutiedon välit-
tämiseen. Toisaalta, mitä yhteistä kaduilla ja sivistyksellä 
nyt muka olisi? 

Viitteet:

1 Kappaleen kertosäkeeseen sisältyvä pätkä on sämplätty 
Boogien Down Productionsin kappaleesta “My Philoso-
phy”, joka löytyy albumilta By All Means Necessary (Jive 
Records, 1988). 

2 Silloinkin kun levyltä löytyviä toteamuksia pidetään 
äärimmäisen väkivaltaista Comptonia, eikä suinkaan 
levyn räppäreitä tai heidän elämää kuvaavina, ei niiden 
fantasmaattinen luonne ota poistuakseen. 

3 Tarkoitan tätä siinä yksinkertaisessa mielessä, että 
näissä instituutioissa toimivat henkilöt kirjaavat yleis-
sivistyslauseet tai niiden lauseiden pohjana toimivan 
dokumentaation ylös. Sen kummemmin en tämän kir-
joituksen puitteissa ota kantaa laajaan kysymykseen siitä 
antavatko tieteellisten tai muiden yhteisöjen käyttämät 
(tutkimus)metodit mahdollisuuden tuottaa väitelauseita 
jotka kuvaisivat todellisuutta jollakin tavalla erityisen 
“oikein” tai “todesti”. 

4 Kielikuva Method Manin kappaleesta “Bring the pain”, 
levyltä Tical (Def Jam, 1994).



Tuukka Hämäläinen
 

http://tuukkahamalainen.wordpress.com/

Unestako muistan kasvosi?
Edessäni hikoilevat teloituskomppanian piiput.

[näen selvemmin]

Sanattomasta sopimuksesta kohtasimme
galaktisen aallon lyömällä telakalla.
Turvapaikanhakija kullatussa ajassa.

Aurinkotuuli kantaa keinoyössä
tuntemattoman pelon.
Värähdän vain.

[näen selvemmin]

Ympärillämme aika säteilee,
pylväät pystytetty viisaiden kulkea lomitse.

Jatkuvassa kirkkaudessa kaksoistähden,
ideat valokylvyissä.

[näen selvemmin]

Uusi valistusaika tulee ja menee,
valaistus kenties?
Pamfletteja lojuu sateisia katuja,
klandestiinikirjallisuus kukoistaa ja vettyy.

[näen selvemmin]

Kerrostaloabstraktion taakse maalataan
taivaaseen ajatus:
Koko planeetta tehty elukaksi ihmisen nylkeä.

Joka liha hampaalle, erimielessä.

[näen selvemmin]

Olemme katoavaa lajia.
Aika ajalta kohtaamme, taannumme.

Ympärillä hengittävät askartelevat
ihmisennahasta lampunvarjostimia.
Selässä hammasrattaat.

[näen selvemmin]

Lopulta silmät on niin paikkaa vailla
ettemme näe mitä käsien ei olisi koskaan pitänyt
oppia ja toteuttaa.

Jälleen hikoilevat teloituskomppanian piiput.

[näen selvemmin]

Herään yksin.

Yöllä ideologinen katalyytti on taas
saanut tappamaan toisiamme.

Ikkunasta tuijottaa luonnon hirveä silmä.

[näen selvemmin]

Kevät 2.0
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Maailmankaikkeuden keskellä on reikä, miljardi
valovuotta tyhjää nähdä

kuinka omaisuus menettää merkityksen,
päämäärä hiljaksiin katoaa, enkä
enää tarvitse sanoja.

kuinka mielet vuorollaan murtuu,
ikävä on enää pelkkä ajatus, ei tunne,
ja mustat silmät nielevät valon.

Ihmisen keskellä on reikä,
maailmankaikkeus tyhjää, nähdä.

Viimeinen horisontti

Kynnyksellä katoan

Kierrän päivittäin kirkkoa, uskaltamatta astua sisään
peläten mitä se merkitsisi.

Ovi on läpikulku, pisin askel maailmasta toiseen,
ja kaikkea mitä se merkitsee.

Ulkona sade, kirkkautta suurempi lohdutus.
Kaupungin raunioista nouseva savu kuljettaa
rukoukset oikeaan osoitteeseen.
Pelkään mitä se merkitsee.

Kuvat Ulla Thynell.

Sivistys 17



Museo kohoaa umpeenkasvaneen puutarhan 
keskellä
– edistyksen vaatimien uhrien muistomerkki.
Astumme sisään, kiipeämme portaita.
Haluan jakaa tämän.

Yli kynnyksen joka on Eliaden hierofania,
askel profaanin ja pyhän välillä.

Jossakin huoneessa sammuneena Van de Graaffin 
generaattori.

agitaattorien propaganda
valokuvatut seinäkirjoitukset
kuolinluettelo viimeisestä uskonsodasta
LHC-hiukkaskiihdytin

Me olimme täällä, tunkemassa
teoreetikon kyrpämme kusiaispesään.

Mutta seinien hioutuessa hiljaa olemattomiin
katoavat kollektiivisesta muistista ajatelmat ja 
kojeet.
[Vain sähköavaruuden impulsseja.]

Karmii tietää kuuluvansa tänne.
Vain marginaalitöherrys jossakin suuressa 
dialogissa,
missä tässä joka on elämäni
taakka on pirullinen, tosi.
Haluan jakaa tämän.

Sisäpihalla lepäämme Cartesiuksen puun 
varjossa,
juuret syvällä metafysiikassa.

Uneksin mahdollisesta maailmasta, jossa jokaisen
edistysaskelen myötä ei aina viilattaisi hampaita.

Pian tämä kulttuurin synaptisen lyhyt aika
ei edes sähköavaruuden impulsseja.

Kuva Ulla Thynell.

Tuukka Hämäläinen

Joskus kuolleiden 
tiedemiesten huoneet
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Platonin Akatemia järjestetään 
vuosittain toukokuun alussa Tuu-
sulanjärven kansallisromanttisissa 
maisemissa, nyt viimeksi Kallio-
Kuninkalan kartanossa. Platonin 
akatemia on kaikille avoin filo-
sofinen tapahtuma, jossa tavalli-
sesti on maineikas pääluennoitsija 
tai parikin, työpajoja sekä teatteri- ja 
musiikkiesityksiä. Tapahtumaan on 
aina osallistunut paljon lukiolaisia, 
mutta myös muita filosofiasta kiin-
nostuneita on perinteisesti ollut liik-
keellä. Platonin Akatemiaa luotsaa 
Hyrylän koulukeskuksen opettaja 
Tapio Turpeinen, ja Dilemma on 
useana vuonna osallistunut tapahtu-
maan tuottamalla filosofisia työpa-
joja. 

*****

Tänä vuonna Platonin akatemian 
teemana oli ”Hyvyys, totuus ja 
kauneus”. Filosofi Tere Vadén avasi 
tapahtuman luennolla ”Ajatella vai 
muuttaa”. Vadénin näkemyksen 
mukaan filosofianharrastus lähtee 
liikkeelle halusta ymmärtää maail-
maa (hyvin laajassa mielessä), mutta 
tällä halulla voi olla kahdenlaiset 
päämäärät: voimme haluta ymmärtää 
maailmaa, jotta voisimme sopeutua 
siihen ja saavuttaa mielenrauhan, tai 
voimme haluta ymmärtää maailmaa, 
jotta voisimme muuttaa sitä. Jokin 
kokemuksessamme pistää pohditut-
tamaan meitä tai jokin maailmassa 

häiritsee meitä. Tällöin valinnak-
semme jää, muuttaako maailmaa 
vai itseään, jos kuva maailmasta 
ei miellytä.

Vadén muistuttaa, että tietysti 
filosofianharrastamisen tavoit-
teisiin  – ja filosofian opiskeluun 
– vaikuttaa myös ”ajan henki” 
siinä missä mihin tahansa muu-
hunkin toimintaan. Nyt 2000-
luvulla oppiminen ja tieto näh-
dään ensisijaisesti käyttöarvona 
johonkin ammattiin. Koulutuk-
sen tarkoitus on pitää Suomi kil-
pailukykyisenä.

Tässä Vadénin mielestä on vaara-
na ”ekspertistinen rasismi”: ajat-
telukuvio, jonka mukaan olemme 
ansainneet hyvinvointimme, 
koska olemme koulutettuja ja 
osaamme, toisin kuin etelän köy-
hät. Vadénin mukaan jos koulu-
tuksen taustalla on epätasa-arvon 
politiikka, jos koulutus yhdis-
tetään kilpailuun, päädymme 
tutkimuksessa norsunluutorniin, 
irralleen todellisesta elämästä, jota 
juuri yritämme tutkia ja johon 
yritämme vaikuttaa. Vadén ehdot-
taa, että vastaiskuna tälle voisi 
olla hyvyys, totuus ja kauneus. 
Tutkimus voisi ankkuroitua näi-
hin, ja tutkimus voisi siis ottaa 
tavoitteekseen lisätä hyvyyttä, 
totuutta ja kauneutta yhteiskun-
nassa. Tätä varten pitää kysyä, mitä 
varten ajattelu ja opiskelu tapahtuu? 

Platonin Akatemia 2008: 
Hyvyys, totuus ja kauneus

Solja Kovero

Näkymä Tuusulanjärvelle Kallio-
Kuninkalan kartanosta, jossa Pla-
tonin Akatemia pidettiin.

Sivistys 19



Mitä varten opiskelen filosofiaa? 
Minkälaiseen ajatteluun se valmen-
taa? Vadénin mielestä toisia tärkeitä, 
henkilökoh-taisiksi muuttuvia 
kysymyksiä on, mikä on oma arvio 
maailman tilasta? Miten pahasti 
asiat ovat? Miten kiire on toimia? 

Mielenkiintoinen piirre ajallemme 
on Vadénin mielestä se tosiseikka, 
että tutkimus järjestyy myös insti-

tuutioiden ohitse. Epävirallinen 
toiminta, ihmisten väliset verkostot 
ja epäviralliset yhteisöt syrjäyttävät 
instituutioita ja virallisuuksia. 
Voidaan puhua ”näkymättömistä 
yliopistoista”. Tarkoittaako tämä 
sitä, että älyllinen elämä ei suostu 
jäämään torneihin?

*****

Kahvihetken ja sateenraikkaan 
sään virkistäminä jakauduttiin 
työpajoihin. Kant-tutkija Toni Kan-
niston vetämässä työpajassa päästiin 
suoraan suurten kysymysten äärelle, 
sillä Kanniston alustuksen mukaan 
Kantin pääteokset koskettelevat 
kukin jotakin päivän aihetta: Puhtaan 
järjen kritiikki totuutta, Käytän-
nöllisen järjen kritiikki hyvyyttä ja 
Arvostelukyvyn kritiikki kauneutta. 

Työpajassa virisi varsin vilkas kes-
kustelu, erityisesti kiisteltiin, mitkä 
asiat ovat kauniita ja mikä voi olla 
kauneudelle kriteerinä. Ja keskustelu 
kierähti jälleen eteenpäin, kun 
joku kysyi, miten sitten jokin voi 
ylipäätään olla rumaa? Kanniston 
mukaan rumuus onkin Kantille 

ongelma. Luonnossa on kauneutta 
kaikki mutta rumat asiat ovat omia 
tekeleitämme.

*****

Samaan aikaan Kant-työpajan 
kanssa pyörähtivät käyntiin dilem-
malaisten työpajat, joista toisessa 
Reima Launonen, Vesa Korkkula ja 
Tero Ijäs käsittelivät elämän tarkoi-
tusta, ja toista työpajaa otsakkeella 
”Hegel – dialektiikan ylistys” vetivät 
Jaakko Pitkänen, Timo Telakivi ja 
Lauri Kallio. 

*****

Kartanossa nautitun herkullisen 
lounaan jälkeen koitti vielä työpajo-
jen toinen kierros. Filosofian tutkija 
Marika Enwaldin työpajan aiheena 
oli Derrida ja lahjan ja oikeudenmu-
kaisuuden käsitteet. Osanottajien 
suosiosta kilpailivat myös Dialogin 
rekonstruktio -työpaja, jota vetivät 
Lauri Mattila ja Tero Pursiainen sekä 
Eurooppalaisuuden idea -työpaja, 
jossa meiningistä vastasivat Kalle 
Videnoja, Reima Launonen, Tero 
Ijäs ja Tommi Paalanen. 

Enwaldin Derrida-työpajassa poh-
dittiin eettisyyden merkitystä. Yksi 
tapa mieltää aihetta on, että eettisyys 
on suuntautumista kohti salaisuutta, 
joka on toisessa ihmisessä. Lisä-
mausteena tässä kuviossa on, että 
myös minun olemiseni on minulle 
mysteeri. Näin eettisyydessä on 
kysymys yhtä perustavalla tavalla 
niin minusta kuin toisistakin.

Enwald esitteli myös Marcel Maussin 

Timo Telakivi, Jaakko Pitkänen ja Lauri Kallio vetämässä “Hegel - dialek-
tiikan ylistys” -työpajaa. 
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Jukka Hongisto ja 
Heta Kangasvuo 
osallistuivat Platonin 
Akatemiaan.

ajatteluun pohjautuvan derridalaisen lahja-
problematiikan. 

Puhdas lahja ei ole mahdollinen, mutta se 
on eettisyyden ideaali kuten oikeudenmu-
kaisuus. Mikä olisi täydellinen lahja – sel-
lainen että vastaanottaja ei tuntisi jäävänsä 
kiitollisuudenvelkaa eikä edes huomaisi 

saaneensa lahjaa? Pitkä ja monipolvinen 
keskustelu seurasi kysymystä. Ehdotet-
tiin, että lahjasta tulisi tässä merkityksessä 
täydellinen, jos antaisi jotain psykopaatille. 
Lopulta työpajassa päädyttiin melkoiseen 
yksimielisyyteen siitä, että syntymä voisi 
olla täydellinen lahja.

Eurooppalaisuuden 
idea -työpaja kokoon-
tui Kallio-Kuninkalan 
kartanon kuistilla.

Sivistys 21



1.

Platon erotti käsitteellisesti kirkkaan ideamaailman 
pettävästä ja hämärästä aistimaailmasta. Platonin luola-
vertauksessa toistuu jo alkuperäiskansojen tuntema 
aurinkomyytti. Tosiolevan erottaminen alemmasta 
olevasta mahdollisti tosiolevan korottamisen eettiseksi 
päämääräksi ja samalla oikeutti Platonin yhteiskunta-
filosofian luokkineen. Sielun osista järjellä oli oikeus 
sivistykseen, ja järkeilijät luettiin sivistyneiksi.

Platonin pragmaattisen valistusohjelman ongelmana oli 
sivistyksen itsensä ja sivistyksen kohteiden välisen erot-
telun puuttuminen. Jos sivistys palautuu aukottomasti 
johonkin episteemiseen tai moraaliseen päämäärään, 
sitten oletettun sivistyksen perusteella voidaan oikeut-
taa toisten sivistymättömyys, jolloin sivistys vertautuu 
omaisuuteen. Sosiaalisten pelien äärimmäinen moni-
mutkaisuus tekee sivistyksen taidosta kohteitaan laajem-
man, ja tästä syystä sivistyneisyyttä tai sivistymättömyyt-
tä voi osoittaa pikemmin taidolla pelata pelejä. Sivistynyt 
Sokrateskin sanoi olevansa kaikista viisain juuri siksi, 
ettei tiennyt mitään. Sivistys joutuu kyltymättömästi 
haastamaan itsensä ja oikeuttamaan perustelunsa yhä 
uudestaan. Sivistys on kuin Douglas Adamsin Linnun-
radan käsikirjan maailmanlopunravintolan porsas, joka 
tahtoo tulla syödyksi.

2.

Poliitikot kirjoittavat sivistyksestä. Tuorein tapaus on 
Paavo Lipposen kirja “Järki voittaa”. Valtaa pitävien kiin-
nostuminen sivistyksestä ei ole uusi ilmiö. Ksenofonin 
dialogissa kuvataan, kuinka Syrakusan tyranni Hieron, 
joka oli masentunut ja kyllästynyt tyrannina olemiseen, 
kysyi viisaalta Simonideelta neuvoa, miten hallinnon 
saisi muutettua humaanimmaksi. Toisin kuin Hieronia 
Lipposta ei kiinnosta vallan järjestäminen, vaan sen 
arvottaminen: mikä on suomalaisen sivistyksen salai-
suus? Ja kuinka tehtaan varjo on muuttunut sivistyksen 
varjoksi?

Lipponen linjaa suomalaisen sivistyksen edellytykset 
samoihin historiallisiin edellytyksiin, jotka ovat mahdol-
listaneet liberaalin demokratian ja oikeusvaltion synnyn 
aina Ruotsin vallan alusta kylmään sotaan ulottuvalla 
horisontilla. Kun sivistys on oikean politiikan valitse-
misen kriteeri ja politiikkaa perustellaan sivistyksellä, 
Lipposen teoreettinen projekti kehäistyy. Tunnetusti 
liberaaleinkin politiikka rajaa jotakin ulkopuolelleen, 
muuten se ei olisi politiikkaa. Paradoksaalisesti yritys 
asettaa sivistyksen vapauden näkökulmasta paras mah-
dollinen politiikka, johtaa välttämättä sivistyksen politi-
soitumiseen, pahimmillaan ždanovilaisuuteen.
 

Entä voiko sivistys olla olemassa valtion ulkopuolella? 
Kolonialismi perusteli alkuperäiskansojen alistamista 
näiden sivistymättömyydellä. Vaikka Lipponen panee 
merkille mahdollisuuden oikeuttaa sivistyksellä sivis-
tymättömiä tekoja, vallan ja sivistyksen välinen jän-
nite jää hänelle ylittämättömäksi aavaksi - aivan kuin 
Ksenofonin Hieronilla. Derridan ja dekonstruktionistit 
Lipponen niputtaa yhteen anarkistien kanssa, vaikka hän 
ei tekstissään kertaakaan viittaa Derridan tai muiden 
pahamaineisten intellektuellien kirjoituksiin. 

Sosialismin teoreetikko Karl Marx ja anarkisti Mihail 
Bakunin ennustivat historian päättyvän uuteen oikeu-
denmukaisuuden aikaan, jolloin yhteisö korvaisi valtion; 
historiallisena instituutiona valtio kuihtuisi täydellisessä 
yhteiskunnassa (Hirvonen s. 31). Historian loputtua 
tarve menneisyyden hallintaan katoaa, lipposten ei enää 
tarvitse perustella edesottamuksiaan poliittisille vastusta-
jilleen, eikä liioin hieroneiden tarvitse kysyä valistuneita 
neuvoja alamaistensa taltuttamiseksi. Sivistys käy käyttö-
kelvottomaksi utopioissa ja dystopioissa, joissa ihmiset 
ovat joko täydellisen hyviä tai pahoja, koska niissä ei ole 
yhtään valistettavaa tai valistunutta.

3.

Hegelillä oli tapana juoda lasi punaviiniä joka heinäkuun 
15. Ranskan vallankumouksen alkamispäivän kunniaksi. 
George Bataille tulkitsee esseessään Hegel, kuolema ja 

Epilogi: sivistyksen varjossa

Antti Heinonen
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uhri Hegelin filosofian negatiiviseksi itsetietoisuuden 
kehityskertomukseksi: teoria on pessimistinen, koska 
ihminen asettaa negaation (antiteesin) luonnon annet-
tuneisuutta (teesiä) vastaan. Toisin kuin muilla eläimillä 
ihmisellä on kyky negeerata tietoisuutensa erilliseksi 
muusta luonnosta. Tämä tekee ihmisen tietoiseksi omas-
ta abstraktista tyhjyydestään, joka konkretisoituu kuole-
massa (Bataille s. 223). Bataillen mukaan instituutioina 
uhrauksella, teatterilla ja kirjallisuudella on eroistaan 
huolimatta sama funktio siinä, että kuoleman ekonomi-
assa kaikki niistä mahdollistavat kuoleman kokemisen, 
samaistumisen uhrieläimeen tai kirjan fiktiiviseen 
hahmoon saattamatta uhraajaa itseään vaaraan; lukies-
samme “uskomme kuolevamme vaikka olemme elossa” 
(Bataille s. 230).

Vaikka representaation taiteiden etnologinen alkuperä 
olisi todellakin väkivaltaisessa uhririitissä, taito käsitellä 
kuolemaa metaforien avulla ei riitä tekemään ihmisestä 
sivistynyttä. Tarvitaan kirjoittamattomia koodeja, uskon-
toja, myyttejä, kansantaruja sekä sivistysinstituutioita, 
jotka kiinnittävät metaforien tulkinnat. Koululaitos tuot-
taa enemmän tai vähemmän yhtäläisiä edellytyksiä pelata 
sivistyksen korteilla. Sivistys muodostuu kaksi-teräiseksi 
aseeksi niille, jotka vetävät sen lastia vastentahtoisesti. 
Esimerkiksi Herman Hessen Arosuden päähenkilö Har-
ry Haller inhosi yli kaiken omaa sovinnaisen sivistynyttä 
elämäänsä. Sivistyksen sovinnaisuudet pakkopaidaksi 
kokevat hullut ja nerot tekevät tahtomattaan sivistykselle 
palveluksen avaamalla tuntemattomia kohteita, jotka 
sivistys voi myöhemmin kanonisoida.

Luutuneita sivistyskäsityksiä revisioivat raikkaat aallot 
iskeytyvät aina takaisin sivistyksen mantereelle. Näin 
on käynyt ainakin “rappiotaiteen”, kubismin, dadaismin 
ja surrealismin tapauksissa, kun ne on myöhemmin 
hyväksytty taiteen kaanoniin. Tuoreempi esimerkki on 
Huonon kirjallisuuden seura tai paskan musiikin festarit. 
Huono runous pyrkii täyttämään paikan, jonka hallit-
seva kirjallisuus on siltä kieltänyt. Kuinka paljon erilaisia 
sivistyksen muotoja tai taidesuuntia on tunnettava ollak-
seen todella sivistynyt? Ja mikä huonossa runoudessa 
tekee siitä tarpeeksi huonoa ollakseen hyvää? Nykyiseen 
yksilökeskeisen markkinatalouden maailmankuvaan 
ollaan ymppäämässä produktiivinen käsitys sivistyksestä, 
jossa muista perustoistaan irrotettuna sivistys on yksilön 
luovan persoonallisuuden tuotteistamistoimintaa. 
Lopulta kaikki ovat sivistyneitä ja ei kukaan. 
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Newcombin paradoksi on filosofian tunnetuimpia 
rationaalisen päätöksen teorian problematisointeja. 
Paradoksista käytiin kiivasta keskustelua erityisesti 70-
luvulla sekä 80-luvun alussa. The British Journal for the 
Philosophy of Science toimi hetken aikaa, sanokaamme, 
”keskustelufoorumina” paradoksista kiistelleille filoso-
feille. 80-luvun alkuun mennessä paradoksin saavuttama 
suosio oli niin suurta, että filosofi Isaac Levi innostui 
tituleeraamaan aiheesta käytyä ekstensiivistä keskustelua 
Newcombmaniaksi.

Paradoksin saavuttama suosio on erityisen merkittävä, 
kun huomioidaan, että paradoksin filosofinen relevanssi 
on lopulta kovin pieni. Paradoksin kiinnostavuuden täy-
tyy siis perustua joihinkin muihin ansioihin. Ansioihin, 
jotka ovat inspiroineet arvostetut filosofit uhraamaan 
suuria ajatuksiaan sille, mistä tässä paradoksissa oikein 
on kyse. Ehkä tämän kuuluisan paradoksin suosio 
kuvastuu kuitenkin parhaiten filosofian klassikon Robert 
Nozick sanoissa: ”It is a beautiful problem. I wish it were 
mine.”

Paradoksin isä on, hieman yllättäen, fyysikko William 
Newcomb, joka tiettävästi kiusasi kanssayliopistolaisiaan 
paradoksillaan Livermoressa Kaliforniassa 60-luvun 
alussa. Koko akateemisen filosofian maailman tietoi-
suuteen paradoksi levisi vasta 1969, jolloin Robert 
Nozick, jo vuosia paradoksia pohtineena ja asiasta 
Newcombin kanssa keskustelleena, julkaisi artikkelin 
”Newcomb’s Problem and Two Principles of Choice”.

Nozick esittelee ongelman varsin laajasti, sekä esittelee 
Newcombin itsensä tarjoamia esimerkkejä tilanteen 
paradoksaalisuuden illustroimiseksi. Itse tyydyn esit-
telemään ongelman varsin suppeasti, käyttäen mallina 
Nicholas Rescherin varsin kompaktia ja neutraalia* 
esittelyä, mutta laajentamaan sen käsittelyä myöhempien 
pohdintojen kautta, sekä nostamaan esille sen, kuinka 
tästä ongelmasta on kaikki jo sanottu.

Oletetaan tilanne, jossa Ennustaja sanoo: ”Tässä on 
kaksi laatikkoa A ja B, joista voit valita joko A:n, B:n 

tai molemmat. Laatikossa A on varmasti 1 000 € ja laa-
tikon B sisältö riippuu siitä mitä olen ennustanut sinun 
valitsevan. Jos olen ennustanut, että valitset ainoastaan 
laatikon B, on sen sisältö 1 000 000 €. Jos sen sijaan 
olen ennustanut, että valitset molemmat, A:n ja B:n, 
laatikossa B ei ole miljoonaa. (Valinta pelkkä A on irre-
levantti)” Tiedät, että Ennustaja on ennustanut tuhansia 
kertoja oikein tätä ennen ja luotat siihen, että Ennus-
taja on äärimmäisen oikeassa ennustuksissaan. Kumman 
vaihtoehdon valitset, B:n vai A:n ja B:n? Miten perustelet 
valintasi (satunnaistettu valinta ei ole sallittu)?

Nozickin mukaan ihmiset tapaavat jakautua puoliksi 
ongelman kuultuaan: toiset ovat ehdottomasti B:n ja 
toiset ehdottomasti molempien kannalla (kutsukaamme 
B:n valinneita kirjaimella Y ja molemmat laatikot valin-
neita kirjaimella X). Ehkä juuri tämä seikka kiehtoi 
Nozickia – paradoksin tapa jakaa ihmiset kahteen leiriin, 
joista molemmat pitävät toisiaan ”hupsuina”.

Ensimmäinen tapa suorittaa perusteltu valinta on 
nimeltään ”dominance principle”. Tätä illustroimaan 
esitän matriisin, joka on ollut suosittu tapa demonstroida 
paradoksia visuaalisesti. Seuraava matriisi on rakennettu 
Bramsin sekä Bar-Hillelin ja Margalitin artikkeileiden 
mallin mukaisesti.

Ennustaja
     

Agentti

Selitykset:
”P(Y)” kuvaa tilannetta, jossa Ennustaja on ennustanut, 

että valitset B.
”P(X)” kuvaa tilannetta, jossa Ennustaja on ennusta-

nut, että valitset A:n ja B:n
”Y” kuvaa tilannetta, jossa agentti valitsee laatikon B.
”X” kuvaa tilannetta, jossa agentti valitsee molemmat 

laatikoista.
Solut kuvaavat kunkin mahdollisen tilanteen tuottoa.

P(Y) P(X)

Y 1 000 000 € 0 €
X 1 001 000 € 1 000 €

Pintaraapaisu Newcombin paradoksiin
Henrik S. Forsgård



Matriisi pyrkii korostamaan sitä, että Ennustaja on jo 
tehnyt valintansa siinä vaiheessa kun agentti asetetaan 
valinta tilanteeseen. 1 000 000 € siis joko on tai ei ole laa-
tikossa ja tällöin oman tuoton voi maksimoida ottamalla 
molemmat laatikoista mukaan. Toisin sanoen jos agentti 
on X, on tuotto joka tapauksessa 1 000 € suurempi kuin 
Y:llä.

Pyrin hieman konkreettisemmalla tasolla demons-
troimaan valintatilanteessa käytettyä logiikkaa. Ole-
tetaan, että olet valitsemassa Y. Huomaat kuitenkin, 
että miljoona joko on tai ei ole laatikossa B. Päättelet, 
että eihän ole mitään järkeä siis jättää toista laatikkoa 
A ottamatta, sillä valitsemalla X rikastut joka tapauk-
sessa 1 000 € (kuten matriisi osoittaa). Siispä, kun valitset 
molemmat laatikoista, saat kaiken mitä saatavissa on.

Toinen mahdollinen tapa suorittaa perusteltu va-
linta on nimeltään ”expected utility principle” (tai mm. 
”maximizing expected utility” tai ”maximizing expected 
subjective utility” tms.). Tätä periaatetta visualisoin esit-
tämällä toisenlaisen matriisin.

Maailma

Agentti

Selitykset:
“P(V)” kuvaa tilannetta, jossa Ennustaja ennustaa 

väärin.
“P(O)” kuvaa tilannetta, jossa Ennustaja ennustaa 

oikein.
“p” kuvaa todennäköisyyttä sille, että P(O)
”Y” kuvaa tilannetta, jossa agentti valitsee laatikon B.
”X” kuvaa tilannetta, jossa agentti valitsee molemmat 

laatikoista.
Solut kuvaavat kunkin mahdollisen tilanteen tuottoa.
(Huomaa, että 1. matriisissa todennäköisyydet eivät 

ole relevantteja, sillä dominoiva vaihtoehto esiintyy.)

Tässä matriisissa ei voida soveltaa ensimmäiseksi esit-
eltyä tapaa, sillä X ei ole dominoiva tilanteessa P(O). 
Siispä täytyy soveltaa todennäköisyyslaskentaa ja valita 
se toimintatapa, joista seuraa suurin hyöty (eli lähesty-
mistavan määritelmän mukaisesti se, jonka odotusarvo 
on suurin). Matriisista muodostettu yhtälö voisi näyttää 

esimerkiksi tältä:

Valitaan Y: p(1000000)+(1-p)0
Valitaan X: p(1000)+(1-p)1001000

On helppo huomata, että kun p lähestyy 1 (eli Ennusta-
jan kyky ennustaa lähestyy täydellistä), niin ”Valitaan Y” 
lähestyy 1 000 000 ja ”Valitaan X” lähestyy 1 000. Toi-
sin sanoen: mikäli Ennustaja on hyvä ennustaja, kuten 
oli tehtävän annossa oletettu, on rationaalinen valinta 
valita ainoastaan laatikko B. Kuten tässä huomataan, ei 
ole kovinkaan relevanttia määritellä p:n arvoa kovinkaan 
tarkasti paradoksin muotoilussa, sillä mikäli Ennustajan 
kyky on vain hieman yli 0,5, on odotusarvon kannalta 
rationaalinen valinta sama.

Näiden tarkasteluiden jälkeen voimme halutessamme 
problematisoida rationaalisen päätöksen teorian prin-
siipit vielä syvemmin kasvattamalla laatikon A sisältämää 
rahamäärää, sanokaamme, 900 000 euroon. Nozick väit-
tää, että näin tehdessämme lähes jokaisesta Y:stä tulee X, 
vaikka noudattaessaan samaa periaatetta kuin aiemmin 
hänen tulisi valita edelleen samoin. Toisaalta mikäli 
laatikon A sisältämää rahamäärää pudotetaan 1 euroon, 
tulisi edelleen X:n valinneiden valita X saman periaat-
teen mukaisesti, joskin lähes jokainen vaihtaa kantaansa. 
Esitetyllä tavalla yhdistämme Newcombin paradoksin 
ja Allaisin paradoksin olennaisimmat piirteet, jolloin 
herää kysymys: minkä periaatteen mukaan me todella 
toimimme Newcombin ongelman tilanteessa?

Kaikesta edellä esittämästäni voidaan päätellä, että 
Newcombin tilanteeseen joutunut agentti implisiittisesti 
sitoutuu jompaankumpaan matriisiin ja näin ollen sitou-
tuu joko odotusarvon maksimointiin tai dominoivan 
vaihtoehdon valitsemiseen. Newcombin paradoksissa 
siis molemmat menettelytavat ovat perusteltuja omassa 
matriisissa. Ymmärrämme kuitenkin, etteivät molem-
mat toimintatavat voi olla oikeita ja meidän tuleekin siis 
löytää keino päästä sen paradoksin sisältämän meta-
valinnan taakse, josta syntyi tuo tiedostamaton (mutta, 
kuten Allaisin paradoksi -esimerkin kautta huomattu, 
löyhä) sitoutuminen jompaankumpaan matriisiin. 

Kuten mm. Jan Hendrik Schmidt tekee sivumennen 
artikkelissaan ”Newcomb’s Paradox Realized with 
Backward Causation”, voidaan tätä metakiistaa kahden 
rationaalisen päätöksenteon periaatteen valinnan välillä 
pyrkiä ratkaisemaan eksplikoimalla Ennustajan käsitettä. 
Juuri Ennustajan käsite olikin keskiössä, vapaan valin-

p 1-p

P(O) P(V)

Y 1 000 000 € 0 €
X 1 000 € 1 001 000 €



nan ohella, The British Journal for the Philosophy of 
Sciencessä käydyissä keskusteluissa.

70-luvulla käydyissä keskusteluissa Newcombin para-
doksia käsiteltiin välillä erehtymättömän Ennustajan 
kannalta (eli niin, että p=1) tai lähes erehtymättömän 
Ennustajan kannalta (eli niin, että p on lähes 1). Tällaisen 
Ennustajan olemassa olon mahdollisuuden kiisti mm. 
Schlesinger, mutta myöhemmin sellaisen osoitti mah-
dolliseksi Jan Hendrik Schmidt, joskin Schmidtin malli 
Newcombin paradoksin tilanteen demonstroimiseksi 
onkin hieman kaukaa haettu ja keikkuu nykyfysiikan 
rajamailla ja ylittääkin ne osin.

Oletetaan, että Ennustaja on erehtymätön. Tällöin va-
lintamme lienee X. Kuitenkin Newcombin paradoksi 
sisältää implisiittisen oletuksen, että valinnan tulee olla 
vapaa, eikä siis ennaltamäärätty ja, että valinta tehdään 
vasta sen jälkeen, kun Ennustaja on tehnyt ennustuk-
sensa. Kysymys siis nousee: voiko erehtymätön Ennus-
taja olla olemassa Newcombin paradoksin olettamassa 
universumissa?

Jan Hendrik Schmidt konstruoi kompleksin mahdol-
lisuuksien rajoilla keikkuvan rakennelman pienistä 
kääpiöistä, jotka koostuvat meitä paljon pienemmistä 
hiukkasista ja voivat mekaanisesti vaikuttaa meidän 
hiukkastemme liikkeisiin. Näin Schmidtin mahdol-
lisessa maailmassa on teoriassa mahdollista saada aikaan 
täydellinen ennustettavuus sorkkimatta ongelmallista 
takaperoista syy-seuraussuhdetta.

Schmidtin ajatus perustuu siihen, että agentin valinta on 
vapaa, mutta valinta itse on laatikon B sisällön määräävä 
tekijä, siis sen määräävä syy. Samaa ideaa on esitetty 
muissa tämän kirjoituksen lähteissä. Eräs suosittu tapa 
esittää sama idea valinnasta laatikon sisällön syynä on 
olettaa Ennustajan kyvyksi ennalta näkeminen (huomaa, 
ettei ole englanniksi yhden tekevää puhutaanko verbistä 
predict vai foresee). Ajatellaan Ennustajalle kristallipallo, 
josta hän näkee agentin tekemän valinnan ja näin valinta 
itse määrää Ennustajan ennustuksen, joka määrää laa-
tikon sisällön. Saman voi logiikan sääntöjen mukaisesti 
ilmaista siten, että valinta määrää laatikon sisällön.

Ennustaja oletetaan usein vähemmän täydelliseksi 
ennustajaksi, sillä on jokseenkin vaikeaa käsittää kuinka 
vapaa tahto on mahdollinen universumissa, jossa on 
olemassa myös täydellinen Ennustaja. Täydellisen 
Ennustajan olemassa olon problematisoimiseksi onkin 

esitetty toinen paradoksi: Oletetaan kaksi Ennustajaa. 
Molemmilla on kortit joista he ympyröivät A:n ja B:
n samanaikaisesti toisiaan näkemättä. Jos molemmat 
ympyröivät saman kirjaimen 1. Ennustaja voittaa ja jos 
eri kirjaimet on ympyröity 2. Ennustaja on voittanut. 
Molemmat ovat erehtymättömiä, joten kumpikaan ei 
voi ympyröidä mitään ilman, että jokin määritelmistä 
kaatuu. Ehkä juuri tällaisten ristiriitojen takia voimme 
unohtaa tilanteet, joissa p=1.

On siis osoitettu, että Ennustajan tulee olla vähemmän 
täydellinen, eli p<1. On kuitenkin vielä selvittämättä se, 
minkälaisen kyvyn intuitiivisesti ymmärrämme Ennus-
tajalle kuullessamme ongelman. Tähän voidaan vaikuttaa 
ongelman johdattelevilla sanamuodoilla. Käsittääkseni 
voimme ymmärtää Ennustajan kyvyn ainakin seuraavin 
tavoin:

1. Ennustajan kyky perustuu siihen, että hän pystyy 
sanomaan henkilön luonteesta ja aikaisemmista valin-
noista jonkin empiirisen todistusaineiston perusteella, 
miten henkilö oletettavasti valitsee.

2. Ennustajan kyky perustuu jonkinlaiseen heikkoon 
muotoon ennalta näkemisestä. Oletetaan Ennustajalle 
kristallipallo, josta hän katsoo, kuinka agentti valitsee. 
Kristallipallo kykenisi siis jollain tasolla valottamaan 
Ennustajalle todennäköisintä valintaa, muttei kuitenkaan 
pureutumaan täysin varmasti agentin vapaaseen ja riip-
pumattomaan valintaan, sillä valinta on vapaa ja riippu-
maton ja siis myös mahdoton ennustaa varmasti.

On vaikea nähdä muita mahdollisia tapoja käsittää 
Ennustajan kyky. Väitteeni onkin, että ei ole yhden-
tekevää lukijan valitseman toimintatavan kannalta kum-
malla tavalla Ennustajan käsite ymmärretään.

Ne, jotka ymmärtävät Ennustajan tavalla 1. tuntuvat ole-
van skeptisempiä Ennustajan kykyä kohtaan ja toimivat 
ensimmäisen matriisin mukaisesti. Tätä vasten ne, jotka 
ymmärtävät Ennustajan tavalla 2. näyttäisivät kallistu-
van kohti toisen matriisin ehdottamaa toimintatapaa. En 
kuitenkaan eksplikoi tätä ajatuskulkua tarkemmin tässä 
kirjoituksessa, mutta kannustan lukijoita siihen.

Vaikkakin Newcombin paradoksi helposti redusoituu 
vain omien käytettyjen käsitteiden eksplikointiin, mikä 
ei ole filosofisesti kovinkaan kiinnostavaa, on kuitenkin 
muistettava se, mistä paradoksista lopulta oli kyse: 
rationaalisen päätöksenteon teorioiden problematisoin-
nista. Vaikka ratkaisisimme täydellisesti Ennustajan 
käsitteeseen sisältyvät ennakko-oletukset ja sen vaiku-
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tukset ihmisten valintaan ja hylkäisimme Newcombin 
paradoksin vain näennäisenä paradoksina, joka syntyi 
huonosti määritellystä käsitteestä, Nozickin osoittama 
ongelma säilyy yhä. Siitä kielii Newcombin paradoksin 
sukulaisongelma nimeltään ”Vangin dilemma”, josta 
tulen kertomaan lisää jossain myöhemmässä julkai-
sussa.

Päätän kuitenkin esittelyni siihen, mitä Isaac Asimov 
tokaisi kuuluisan matemaatikon Martin Gardnerin 
”Mathematical Games” -kolumnin mukaan kuultuaan 
Newcombin paradoksista: “I would, without hesitation, 
take both boxes… it is perfectly clear to me that any 
human being worthy of being considered a human being 
(including most certainly myself) would prefer free will, 
if such a thing could exist… Now, then, suppose you take 
both boxes and it turns out (as it almost certainly will) 
that God has foreseen this and placed nothing in the sec-

ond box. You will then, at least, have expressed your will-
ingness to gamble on his nonomniscience and on your 
own free will and will have willingly given up a million 
dollars for the sake of that willingness – itself a snap of 
the finger in the face of the Almighty and a vote, however 
futile, for free will…And, of course, if God has muffled 
and left a million dollars in the box, then not only will 
you have gained that million, but far more important you 
will have demonstrated God’s nonomniscience. If you 
take only the second box, however, you get your damned 
million and not only are you a slave but also you have 
demonstrated your willingness to be a slave for that mil-
lion and you are not someone I recognize as human.”

*Ongelman esittäjä voi sanamuodoillaan johdatella lukijaa 
vaikuttamalla tiedostamattomiin olettamuksiin Ennustajan 
kyvyn luonteesta. Tätä ei voida täysin välttää, mutta käytänkin 
Rescherin tapaa esitellä ongelma siksi, että se on vastaani tul-
leista esittelyistä neutraalein (ja lyhimpiä).
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Kirja-arvostelu
Vesa Korkkula

Tommi Uschanov. Mikä vasemmistoa 
vaivaa? Teos. Teesi-sarja. 2008.

Tommi Uschanovin tuore pamfletti Mikä vasemmistoa 
vaivaa? tuo oman panoksensa tänä vuonna ilmaan-
tuneeseen nykyvasemmiston tilaa vasemmistolaisesta 
näkökulmasta arvioivaan kirjallisuuteen. Ideana on siis 
kritisoida vasemmistoa jossakin merkityksessä vasem-
mistolaiseksi tunnustautuvasta näkökulmasta. Tämä on 
mielestäni tervetullutta. Jotain on tehtävä vasemmiston 
reaktiivisen luonteen ylittämiseksi, ja rakentava itsekri-
tiikki on askel tähän suuntaan. Tätä kautta on mahdol-
lista pelkkien ennalta asetettujen ongelmien teknisten 
ratkaisujen sijaan muotoilla ongelmat uudelleen.

Mutta mikä Uschanovin mukaan vasemmistoa 
vaivaa? Kyse ei ole pelkästä kehnosta lähiaikojen vaali-
menestyksestä vaan jostakin paljon laajemmasta ja tätä 
Uschanov pamfletissaan käy läpi.

Uschanov tuo esipuheessaan esiin merkittävän seikan: 
nykyvasemmiston intellektuaalisen pohjan kapea-
alaisuuden. Jotain todella olennaista saattaa nimittäin 
jäädä tavoittamatta mikäli lukee ainoastaan ranskalaisia 
ja italialaisia filosofeja sekä yhteiskuntatietelijöitä. Eng-
lanninkielisellä kulttuuripiirillä on annettavaa myös 
vasemmistolle ja tätä on turha kuitata tavanomaisella 
analyyttisen filosofian dissauspuheella. Arvon euroop-
palaiset, aloittakaa vaikka Chantal Mouffesta, G. A. 
Cohenista tai Philip van Parijiksesta. Hyvä filosofinen 
teksti ei alennu sosiologiaksi.*

Aktivistit eivät puolestaan kykene Uschanovin mukaan 
suuntaamaan viestiään kunnolla, vaan toistavat reto-
riikkaa jolle vain oma väki lämpenee. Ehkä osa tästä 
Uschanovin kritiikistä on oikeutettua, mutta hän ei 
lähde avaamaan dikotomiaa aktivisti/passivisti, joka 

* Ei millään pahalla sosiologeja kohtaan, sosiologia nyt vain 
on ihan hyvä kirosana jos ei parempaa keksi.
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toisi paremmin esiin jokapäiväisten valintojen vält-
tämättömän poliittisuuden. Uschanov ei perehdy siihen 
millä tavalla myös passiivisen toiminta konstituoi maail-
maa. Esimerkiksi kulutuksen on oltava vasemmistolle 
tärkeä aihe, koska tällä alueella tavallisilla ihmisillä on 
valtioiden rajat ylittävää poliittista valtaa, jolla on myös 
konkreettisia poliittisia seurauksia.

Myös psykologinen pelisilmä on vasemmistolta kadok-
sissa. Vasemmisto vaatii Uschanovin mukaan ihmisiä 
hylkäämään keskeisiä osia omasta persoonallisuudestaan, 
luonteestaan ja identiteetistään. Muunlaisia minuuksia 
hylkiessään vasemmisto korottaa itsensä jonkinlaiseksi 
yli-ihmisen malliksi, jonka überyliminää on mahdol-
lisimman kattavasti miellytettävä.

Kaikkea poliittista voi tarkastella esteettisestä näkökul-
masta ja tällä alueella vasemmisto ei Uschanovin 
mukaan ole vahvimmillaan. No selväähän onkin, että 
Goebbels aikanaan ja  nykyään Kokoomuksen käyttämä 
mainostoimisto/imagokonsultti tämän paremmin taitaa. 
Ehkä hymyilevä Jyrki Katainen tavoittaa paremmin ajal-
lemme ominaisia viettelyn muotoja kuin jo kauan sit-
ten kuolleista luokka identiteeteistä paasaava ja itseään 
provosoiva ex-taistolainen? Eikä pidä unohtaa, että jo 
Marx haaveili yhteiskunnasta, jossa ihmiset toteuttaisiat 
itseään yksilöinä, joiden haluissa olisi eroja, jopa enem-
män kuin kapitalismin yhdenmukaistavissa oloissa on 
mahdollista olla.

Vasemmisto on myös ajautunut tahtomattaan ikävään 
seuraan. Esimerkiksi äänestyksessä Suomen EU-
jäsenyydestä ei ehkä ollut niin kivaa olla samassa 
EI-leirissä äärioikeistolaisten, kiihkouskonnollisten ja 
nationalististen salaliitto-talvisota-isänmaa-kylähullujen 
kanssa. 

Vasemmisto ei myöskään ole tavoittanut kapitalismin 
historiallisen kehityskulun eri vaiheita. Kapitalistinen 
tuotantotapa ei sinänsä vaadi mitään tiettyä poliit-
tista järjestelmää. Jos vasemmisto ei tätä näe, se ei näe 
myöskään kapitalismin sisäisiä laadullisia ja moraalisia 
eroja, jotka voivat olla yhtä suuria kuin tietyn kapita-
lismin ja tietyn sosialismin väliset erot. Uschanovin 
mukaan talouden tulisi herättää vasemmistossa analyyt-
tistä mielenkiintoa, ei pelkoa ja inhoa.

Uschanov on pamflettinsa lukujen väliin lisännyt muuta-
man lyhyehkön katsauksen erinäisiin kiinnostaviin 
teemoihin. Edukseen nousee etenkin osio, jossa hän 

käsittelee lähiaikojen internettiä koskevaa lainsäädäntö-
työtä, jonka problemaattisuudesta ei suurimmalla osalla 
kansaedustajista ole mitään käsitystä. Ei ihme mikäli 
nuoret pettyvät politiikkaan, koska heille tärkeistä tee-
moista ei keskustella riittävällä ymmärryksellä. Kuten 
Uschanov asian ilmaisee: “Tietämättömät poliitikot 
osoittavat nuorille toimillaan, että koko yhteisten asioi-
den hoito on luotaantyöntävää, mielipuolista valhetta, 
joka perustuu raakaan vahvemman oikeuteen ja josta 
normaalin ihmisen on pysyttävä mahdollisimman kau-
kana.”

Pamfletti ei siis ruoski pelkästään vasemmistoa vaan laa-
jemminkin sitä mitä poliittiseksi kutsumme. Uschanovin 
mukaan ongelma on erityisesti se, että nykyään poliit-
tiset instituutiot eivät suosi totuuden puhumista, vaan 
totuuden puhumista silloin kun siitä on itselleen hyötyä. 
Vasemmisto voisi ottaa aloitteen ja alkaa vaatia poliittista 
järjestelmää, joka palkitsee totuuden julkituomisesta 
riippumatta siitä, mitkä ovat sen poliittiset seuraukset 
julkituojalle tai hänen edustamalleen taustainstituu-
tiolle.

Kuva: Juulia Niiniranta
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A. Heinonen

Järvisimpukan kokemusmaailmasta

Kauriinmetsästäjä. Ja ovathan sitten vanhempien asen-
teet ja yhteinen, sosiaalidemokraattinen isänmaamme, 
josta 60-luvun nouseva sukupolvi teki ihanteidensa 
mukaisen.

ELÄMÄNKAARIPSYKOLOGIA

Elämänkaaripsykologian lukeminen sitten ahdistaa! 
Enswaldin mukaan minun pitäisi olla aikuisuuden 
siirtymävaiheessa, jossa edetään raivokkaasti uralla, pe-
rustetaan perhe ja ostetaan kuun kokoinen pala juustoa. 
Ihminen on kognitiivisesti kyvykkäin 25-vuotiaana, sen 
jälkeen on loiva mutta tasainen lasku kohti vanhuuden 
dementiaa ja ruumisarkkua.

Jotkut kutsuvat avioliittoa tai parisuhdetta elinkautiseksi. 
Mutta yksinäisyys voi näyttäytyä vielä pahempana 
vankilana: jos kerran on yksinäiseksi päättänyt ryhtyä, 
niin siitä ei pääse pakenemaan kuten parisuhteesta. ”Sen 
oikean” löytämiseksi meidän pitäisi päästä ristiriitaiseen 
tilanteeseen, jossa pystyisimme kokemaan rakastumisen 
aitona mutta samalla arviomaan sen parhaaksi (joistain) 
muista rakastumisista, joita joku toinen (esimerkiksi 
minä menneisyydessä tai tulevaisuudessa) voisi kokea. 
Siksi parinvalintaoppaiden tyhjyyttään kolisevilla isku-
lauseilla tehdään rahaa ja Sedu voi avata jälleen uuden 
aikuisten limudiskon.

Jossain elämänkaaren vaiheilla minäkin siis ryömin. 
Mietin vaikka, mitä tieto ja rakkaus ovat. Sitten joku 
neropatti kävelee laiturille ja huomauttaa kuorieni liik-
kuneen kaksi senttiä edellisestä asemastaan.

RAPUJEN TUOMIOISTUIN

Seurasin elokuussa järvisimpukan elämää suomalaisessa 
mökkirannassa. Järvisimpukan ruumiin osat ovat eriy-
tymättömät, silmiä tai korvia sillä ei ole, elintoiminnot 
ovat mekaanisia reaktioita ympäristön ärsykkeisiin. Sim-
pukan elämismaailma poikkeaa paljon omastani, minun 
on hyvin vaikea eläytyä sen kuoriin, vaikka voin havaita 
simpukan liikkuneen yön aikana kiven reunalta toiselle.

Järvisimpukassa on jotain arkeologisen etäistä. Simpu-
koita on ollut ennen ihmistä, ja ehkä niitä löytyy vielä 
ihmisen tuhottua sivistyksensä edellytykset. Jean-Paul 
Sartre kutsui nykyisyyden arvioinnin välttämättömyyttä 
rapujen tuomioistuimeksi, joka kuului Sartren mukaan 
olemisemme jakamattomaan vapauteen. Ja mikä on 
ajatonta, on rapujen tuomiovallan ulkopuolella. Post-
apokalyptisen ydinsodan jälkeen ravut ja simpukat 
voivat esittää teoistamme hiljaisen lausunnon.

Ei aikaa ilman muutosta. Toisaalta jokainen sukupolvi 
tarvitsee menneisyyden erottuakseen, ollakseen yleensä 
olemassa – ihan kuin järvisimpukka tarvitsee limaista 
jalkaansa liikkuakseen ajan aalloilla.

60-LUVUN KERROSTALOT

Useampi tietänee osakuntien tornitalot Vallilassa. Tun-
nen monia, jotka asuvat niissä. Näitä 60-luvulla raken-
nettuja torneja on sanottu niin rumiksi, että se on jo 
kaunista. 60-luvun kerrostaloissa on samaa muinaista 
etäisyyttä kuin järvisimpukoissa. Voi vaikka kuvitella 
kuinka menneisyyden opiskelijapolvet ovat kuunnelleet 
Floydia ja Chydeniusta, polttaneet pilveä parvekkeella.

Ongelma menneisyyden arvioimisessa on siinä, että 
siitä näkee vain kuoret. Koska olen syntynyt 80-luvulla, 
tunnen 70-luvun etäisesti musiikin ja sellaisten eloku-
vien perusteella kuten Kummisetä, Cries and Whispers, 
Clockwork Orange, Easy Rider, Tohtori Outolempi tai 
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