
N:o 39

2013

HISTORIA
KIELI

Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry
Nordliga filosofsällskapet AGON rf
Northern Philosophers' Association AGON



AGON n:o 392

12. vuosikerta
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Päätoimittaja
AGON ry:n hallitus
Toimittaja
Kosti Joensuu
Taitto
Suvi Lyytinen

Toimituksen yhteystiedot
agon.lehti@gmail.com
c/o Kosti Joensuu
Tutkijanhuone 318
Lapin yliopisto
PL 122
96101 ROVANIEMI

Kannen kuva
Stockvault.net/Merelize

Paino
Lapin yliopistopaino
Rovaniemi
ISSN-L 1799-1781
ISSN 1799-1781
ISSN 1799-1900 (PDF)

Kustantaja
Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry
© AGON ja kirjoittajat

Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry
Puheenjohtaja
Kosti Joensuu
kjoensuu@ulapland.fi
Sihteeri
Kati Kanto
Rahastonhoitaja
Rainer Salosensaari

JÄSENMAKSUT 2013
Jäsenmaksu 17€
Opiskelijat, työttömät, muut
vähävaraiset 12€
Kannatusjäsenyys 35€
Postimaksu 6€
Vuosikerta yhteisöille 35€

Jäsenhakemuksen ja
osoitteenmuutoksen voi lähettää
puheenjohtajalle sähköpostitse.

Pankkiyhteys
Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry
Pohjolan Osuuspankki
IBAN: FI 0756405020003533
BIC: OKOYFIHH

www.ulapland.fi/agon

AGON numero 39

Puheenjohtajalta

Artikkelit
Jani Koskela:
Daniel Dennettin näkemys kausaalisuudesta ja kontrafaktuaalisuudesta,
ja sen mahdollisuuksista analyyttisessa historianfilosofiassa

Keskustelua
Kosti Joensuu
Ymmärtämisen kielellisyydestä

Projekti esittelyssä
Tiina Seppälä
Hallintaa, vastarintaa ja uusliberaalia kehityspolitiikkaa Etelä-Aasiassa

Jotosdialogi

Opiskelijalta
Aleksi Poikela
Valmiita malleja vai omaan ajattelemiseen ohjaamista? Suoria vastauksia vai käyriä kysymyksiä?

Meänmaan filosofii
Bengt Pohjanen: Lumielekii

Taiteen paikka
Lauri Moilasen runoja

Ajankohtaista
Sanna Hast
Filosofian symposion: Ihminen ja ihmisen luonto

Syyskokouskutsu

Sisältö

3

4

8

11

14

17

18

19

20

23



3AGON n:o 39

Mäkihyppääjälegenda Matti Nykäsen ilmavat aforismit ovat nousseet filosofisen huomion kohteeksi! Turun yliopis-
ton kulttuurintutkijat ovat julkaisseet teoksen Mitä Matti tarkoittaa?, jossa he pohtivat Elämänura-palkinnon
saaneen Nykäsen elämää. En ole vielä lukenut teosta. Sen sijaan filosofi ja teatteritaiteilija Juha Hurmeen Ylen
verkkosivuilla julkaisema kolumni aiheesta (Nykäsestä ja Heideggerista) resonoi kokemuksessani. Hurme tulkitsee
Nykäsen aforististen ”elämä on laifii” ja ”Totuus on todellakin todellisuutta” -tyyppisten päätelmien olevan heideg-
gerilaisen inhimillisen olemassaolon filosofiaan rinnastettavia filosofisia totuuksia.
Nykäsen toteamukset elämästä ovat pitkään olleet julkisen pilkan kohteena samoin kuin hänen koko elämänsä.

Mutta niin joutui 1900-luvun merkittävin filosofi Martin Heideggerkin huonoon huutoon analyyttisen filosofian
kelmeässä valossa. Koska elämää ei voida dominoida ja totalisoida tiukoilla käsitteellisillä määritelmillä me-
nettämättä sen itsensä tapahtumisen luonnetta, ilmaisut siitä on tehtävä lavealla pensselillä Heideggerin tapaan;
”maailma maailmoi” ja ”kieli kielii”. Heideggerin käsitteiden käyttö on kuitenkin äärimmäisen täsmällistä. Ajatus
niiden taustalla on, että maailma ja kieli ovat olemistavassaan jotakin sellaista, joka voidaan oppia tuntemaan vain
antautumalla osaksi elävää kommunikaatiota ja puhumalla, olemalla ja toimimalla maailmassa eli elämällä laiffii!
Asioiden ja ilmiöiden elävä luonne edellyttää, ettei niitä voida sisällöllisesti määrittää.
Kaikesta huolimatta niin Nykäsen aforismeissa kuin Heideggerin muodollisesti viittaavissa olemassaolon käsit-

teellistyksissä on ilmaa, joka kantaa ja johon kuka tahansa ihminen voi asettua omine elämän kokemuksineen ja
merkityksineen. Uskon, että Nykäsen ilmaisuja ovat useat ajattelemiseen taipuvaiset suomalaiset salaa hymyssä suin
ihastelleet. Itsekin olen miettinyt, kuinka Matti osuukaan oikeaan ja ilmaisee välittömästi ja vilpittömällä paatoksella
jotain sellaista, jota ”oikeat” elämänfilosofit valmistelevat kymmeniä vuosia. Nykäsyys on moninaisuudessaan ja
rosoisuudessaan ihmistä lähellä; jokainen ihminen on päättänyt intiimin ja vuolaan keskustelun elämästä laguun-
atoteamukseen; ”sellaista elämä on”.
Filosofia voi olla iloista ja ilmavaa; uteliasta ajattelua, kokeilevaa ja rohkeaa eikä erimielisyyksiä tarvitse pelätä.

Juuri ristiriidoissa asioiden ja ilmiöiden merkitykset alkavat valottua, ihminen löytää niiden monimerkitykselliseen –
enemmän ja vähemmän – hellään huomaan.
Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry:n lehti, samoin kuin monet muutkin perinteiset ”paperiset lehdet” ovat

joutuneet hieman huonoon tilanteeseen virtuaalisen kulttuurin aikakaudella. Yleinen suunta on, että kaikki on
saatava verkosta eikä näin ollen myöskään paperilehtiä haluta entiseen tapaan. Lehden painaminen tarvitsee
kuuluisia maksavia asiakkaita ja aktiivisia kirjoittajia. Koska verkossa julkaiseminen on edullisempaa, myös Agon
–lehti alkaa varmuuden varalta valmistella verkkolehteä tulevana vuonna. Paperiversion tekeminen ei kuitenkaan
lopu ja tavoitteena on kehittää Agon –lehden sisältöä ja muotoa. Agonin jäsenmääräkin on lähtenyt hieman kas-
vamaan, mikä tarkoittaa mahdollisuuksia lehden tulevaisuuden kannalta. Tämä käsillä oleva lehti esittelee uudis-
tuvan Agon –lehden rakennetta. Samalla historianfilosofiaa käsittelevä artikkeli asettuu jännitteeseen lehden muiden
tekstien kanssa niin, että numeron teemaksi muodostuu historia ja kieli. Lehden osiot on suunniteltu niin, että lehti
olisi lähellä kaikkia: yliopistomaailmassa eri vaiheissa, sekä yliopistojen ulkopuolella, filosofiaa harrastavia ihmisiä.
Artikkelit säilyvät lehden pääsubstanssina ja teemanumeroita tullaan kehittämään vierailevien toimittajien avulla.
Keskustelua –palstalle toivotaan ajankohtaisista tai ikuisista aiheista rohkeita avauksia. Opiskelijalta –palstalle
toivotaan yliopisto-opiskelijoiden kokemusanalyyseja yliopisto-opiskelusta ja opetuksen sisällöistä, kuten es-
imerkiksi luennoista. Jotosdialogi –palstan tarkoitus on elvyttää perinteistä dialogimuotoista kirjoittamista, jolloin
tyyli voi vaihdella humoristisesta vakavaan filosofiaan. Kirjoittamisen lähteenä voi käyttää esimerkiksi omia
vuoropuheluja erilaisten asioiden, ilmiöiden ja filosofisten teemojen ympäriltä. Tutkimusprojekti esittelyssä –pal-
stalle toivotaan yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusprojektien hanke-esittelyjä, joissa hanketta pohditaan myös filo-
sofisten kysymysten näkökulmista. Tämän numeron takakanteen on liitetty lehden rakenne, josta löytyy myös väljät
ohjeistukset erilaisten tekstien kirjoittamiseen.

Hyvää syksyn jatkoa Agonin lukijoille!
Tervetuloa keskustelemaan ja ideoimaan tulevaa toimintaa syyskokoukseen 14.11 Lapin yliopistolle!

Kosti Joensuu 22.10.2013

Puheenjohtajalta



AGON n:o 394

Daniel Dennettin näkemys kausaalisuudesta ja
kontrafaktuaalisuudesta, ja sen mahdollisuuksista

analyyttisessa historianfilosofiassa

JANI KOSKELA
OULUN YLIOPISTO

Tarkastelen tässä artikkelissa filosofi Daniel Dennettin nä-
kemyksiä kausaalisuudesta ja kontrafaktuaalisuudesta, ja
näiden näkemysten mahdollista antia analyyttiselle histo-
rian filosofialle. Merkittävät historialliset tapahtumat herät-
tävät helposti pohtimaan jopa filosofiseen sävyyn sitä,
kuinka lähes sattumanvaraisia ne voivatkaan olla. Menneen
ja tulevan välissä olevaan piipahtavaan nykytuokioon eivät
pelkästään sijoitu vain kaikki toteutuneet realiteetit, vaan
niiden kautta ilmenee myös kaikki se mikä ei toteutunut,
kuroutunut auki kyseisessä tapahtumassa (Väyrynen 2012).
Historian tapahtumien auki punoutumisen pohtiminen
johtaa siten väistämättä (siis ennen pitkää) tarkastelemaan
kontrafaktuaalisuutta, historiallisia mahdollisuuksia jotka ei-
vät toteutuneet tiettyjen historiallisten tilanteiden, kulmi-
naatiopisteiden tuloksena (ks. Stanford 1998, 89). Ja koska
vain tietyt, eivätkä mitkä tahansa, lopputulokset ovat olleet
seurausta näiden tilanteiden auki keriytymisestä, osoittau-
tuvat ne siten myös erityisen merkittäviksi. Ne ilmaisevat
sitä mahdollisuutta ”oppia historiasta” joka historian tutki-
musta periaatteellisesti motivoi.
Kontrafaktuaalisuus ei ole filosofisesti ristiriidaton ky-

symys, vaan se osoittautuu filosofian historiassa joko mah-
dottomaksi, mahdolliseksi tai (eräällä metahistoriallisella
tavalla) ”välttämättömäksi”. Mahdollisten maailmoiden
pohdinta mahdollistaa paremman ymmärryksen myös tä-
mänhetkisistä aatteellisista, materiaalisista ja vaikkapa po-
liittisista olosuhteista, koska ymmärrämme niitä voimia, va-
lintoja ja olosuhteita jotka ovat tuoneet meidät tähän tilan-
teeseen. Ei ole siten outoa ajatella, että myös filosofinen
tarkastelu voi kohdistua historiaan itseensä ja historiallisen
tiedon luonteeseen: Mitä historia on, mistä se muodostuu?
Yksittäisistä teoista, toiminnasta, sosiaalisista rakenteista,
aikakausista, alueista, sivilisaatioista, vai kenties kausaalisis-
ta prosesseista? Onko historialla kokonaisuutena jokin
merkitys, rakenne tai suunta joka ylittää yksittäiset tapahtu-
mat ja toiminnan josta se muodostuu? Mitä liittyy tietoom-
me, kuvaukseemme ja selityksiimme historiasta? Millä ta-
valla tämä hetki määrittää, konstituoi inhimillistä historiaa?
Näihin kysymyksiin antaa erilaiset vastaukset ja monipolvi-
set näkökulmansa eri historiantutkimuksen traditiot, joista
erästä, analyyttistä historianfilosofiaa, tarkastelen tässä ar-
tikkelissa lähemmin.
Analyyttiseen historian filosofiaan liittyy tärkeä kysy-

mys kausaalisuuden ilmaisemisen roolista historiallisissa se-
lityksissä. Edellyttääkö kausaalisuhteiden tunnistaminen
taustalla olevaa kausaalista säännönmukaisuutta? Esimer-

kiksi: ”hetkelliset nopeat inflaation vaiheet aiheuttavat po-
liittista epävarmuutta”. Syntyykö kausaalioletus sillä edelly-
tyksellä että havaitsemme välttämättömyysehtoja ja riittäviä
olosuhteita, syitä? Voidaanko siten kausaalisuhteet eri his-
toriallisten tapahtumien välillä tunnistaa seuraamalla
kausaalimekanismien sarjaa yhdestä toiseen, ja niin edel-
leen? Mutta tällainen kausaaliolettama johtaa ongelmiin:
jos oletamme näin, voimme väittää juuri tiettyjen olosuh-
teiden ja attribuuttien aiheuttaneen tiettyjä historiallisia ta-
pahtumia. Tällainen johtopäätös on kuitenkin melko han-
kala osoittaa toteen.
Analyyttisen historianfilosofian peruslähtökohta

kausaalisuuteen löytyy loogis-positivistisesta tieteenfiloso-
fiasta. Tämä näkemys taas on kiitollinen David Humen
kritiikille empirismin kausaalisuusnäkemyksestä. Kausaali-
suus ei olisi mitään muuta kuin jatkuvaa yhteensattumaa.
Humen metodisen skeptisismin mukaan ei ole mitään syy-
tä olettaa, että tuo sarja sattumuksia toistuisi väistämättä.
Myös Immanuel Kantin transsendentaalifilosofia Puhtaan
järjen kritiikissä on syytä lyhyesti mainita tässä luonnontie-
teellisen tieteenfilosofian taustalla. Hänen mukaansa, kuten
Humenkin, tosin varsin epäkäytännöllisessä muodossa,
kausaalisuuden perusta on itse asiassa psykologinen.
Kausaalisuus on yksi kokemuksen välttämättömyysehdois-
ta, mm. ajallisuuden ja paikallisuuden lisäksi. Hempel-Op-
penheimin nomologis-deduktiivisen peittävän lain mallin
mukainen selitystapa johtuu periaatteessa tällaisista
kausaalisuusnäkemyksistä. Joka tapauksessa, karkeasti ot-
taen, kausaalisuudella tarkoitetaan jonkin asian väistämä-
töntä seuraamista jostain toisesta asiasta tietyissä annetuis-
sa otollisissa olosuhteissa. Kausaalisuus on determinismin
perusta. Analyyttisessa historian filosofiassa kausaalisuus ei
voi olla vain toistuva sarja sattumuksia, vaan kausaalisuus
voitaisiin nähdä sarjana kausaalisesti relevantteja olosuh-
teita joissa tietty tapahtuma tapahtuu, kuten esimerkiksi
välttämättömät tai riittävät olosuhteet, tai olosuhteet jotka
lisäävät tai vähentävät jonkin tapahtuman tapahtumisen
todennäköisyyttä (Stanford 1998).
Tarkasteluni lähtökohtana tässä artikkelissa on Daniel

Dennettin (2003; 2005) evolutionistinen kausaalinäkemys
asioiden väistämättömyydestä (inevitability) ja väistettävyydestä
(avoidability). Hän näkee ihmisen osana luonnondetermi-
nistista todellisuutta, mutta samalla ihminen on biologisen
kehityksen tuloksena saanut ja hankkinut sellaisia fysikaali-
sia ja kognitiivisia valmiuksia, joiden avulla hän kykenee
välttämään aiemmin väistämättömiä luonnollisia tapahtu-
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mia. Ihminen on siten toimiva agentti, jonka peruskompe-
tenssi on väistää tiettyjä aikaisempia kausaalideterministisia
väistämättömyyksiä. Tämä kyky väistää on kuitenkin suh-
teellinen. On silti edelleen asioita joita ihminen ei kykene
väistämään ja välttelemään. Kuitenkin, kyky väistää väistä-
mättömyyksiä tuo mukanaan mahdollisuuden kulttuurin
kehittymiselle, sekä erityisesti ajatuksen mahdollisista histo-
rioista. Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin tätä Dennettin
kompatibilismia.

DENNETT, KAUSAALISUUS JA MAHDOLLISET
MAAILMAT

Dennettin determinismin määritelmä itsessään sisältää mo-
daalisen konseption. Determinismi, Dennettin mukaan,
tarkoittaa, että jokaisena hetkenä on olemassa vain yksi fy-
sikaalisesti mahdollinen tulevaisuus (Dennett 2003, 25).
Samalla hän ajattelee, toisin kuin perinteisesti on ajateltu,
ettei determinismi implikoi väistämättömyyttä. Dennett
tarkastelee väistämättömyyden etymologiaa, joka englannin
kielessä ei ole niin yksinkertaisesti selkeä kuin mitä suomen
kielessä. Englanniksi ”inevitable”, kuten Dennett osoittaa,
viittaa termiin ”unavoidable”. Suomen sana "väistämätön"
tuo itsessään tämän yhteyden paremmin esille. Etymologi-
sesti determinismi ilmaisee siis asioiden väistämättömyyttä,
ja tällaisena se luonnontieteessä on perinteisesti ymmärret-
tykin. Kuitenkin, Dennett on tässä eri mieltä. Hän lähtee
liikkeelle yksinkertaisista tietokonesimulaatioista, joiden
tarkoituksena on osoittaa yksinkertaistenkin ”elävien”
olentojen kyvyn väistää väistämättömiä vaaroja. Tiukkana
darwinistina, Dennett jatkaa ihmisten kehittyneeseen ky-
kyyn toimia väistävinä agentteina, ja osoittaa tämän kehit-
tyneen väistämisen kyvyn noudattavan silti varsin hyvin
deterministista fysikaalista todellisuuskäsitystä, esimerkiksi
tapauksessa jossa henkilö väistää pesäpalloa:

Mutta missä mielessä tuo pesäpallo ”pyrkii väistämät-
tä” osumaan sinua päähän? Sinä väistit sen, koska mo-
nimutkainen systeemi joka reagoi fotoneihin jotka
kimpoavat kohti tulevista kohteista, ilmaisten niiden
määräytyneen lentoradan, ja jonka evoluutio on ra-
kentanut sinussa, laittoi sinut tekemään sen. Pallo ei
”koskaan todella” ollut osumassa sinuun siitä yksin-
kertaisesta syystä että sen vuoksi sinun sisäinen väistä-
misjärjestelmäsi aktivoitui.1

Yksi Dennettin keskeisimmistä argumenteista Freedom
Evolves -teoksen (2003) kolmannessa luvussa on väittää, et-
tä determinismi ei redusoi ihmisen valinnanmahdollisuuk-
sia. Determinismistä ei voi johtaa, että maalaisjärkiset tul-
kintamme mahdollisista tapahtumista, tai mahdollisista
teoista olisivat vääriä. Determinismi, Dennettin mukaan, ei
vaadi, etteikö mahdollisia maailmoja voisi olla. Tämä näke-
mys on ristiriidassa determinismin klassikon, ranskalaisen
matemaatikon ja tähtitieteilijän Pierre Simon de Laplacen
(1749-1827) demonin kanssa, johon kiteytyy mekanistisen

luonnonfilosofian maailmankuva. Laplacen mekaniikan
mukaan maailmaa voidaan tarkastella jättiläismäisenä, eh-
dottoman lainalaisena kellokoneistona, jonka kaikkien
osasten tarkat paikat ja nopeudet voitiin täsmällisesti tietää
ja määritellä. Laplacen demoni pystyisi ennustamaan tule-
vaisuuden yhtä hyvin kuin kertoa menneisyydenkin, jos
hän tuntisi maailmankaikkeudessa vaikuttavat voimat ja
kappaleiden sijainnin tietyllä ajanhetkellä. Toisin sanoen,
determinismin klassisessa muotoilussa maailmankaikkeu-
den kausaliteetit ovat niin hyvin tiedossa, että voimme las-
kea maailman väistämättömän menneisyyden ja tulevai-
suuden yhden ainoan atomin tarkkuudella. Tätä maail-
mankuvaa on toki kritisoitu useaan otteeseen, mm. Hei-
senbergin epätarkkuusperiaatteen toimesta. Myös esimer-
kiksi William James on esittänyt kompatibilistisen näke-
myksen vapauden ja determinismin väliseen ongelmaan.
Dennett edustaa periaatteessa varsin perinteistä determi-
nististä maailmankuvaa, joskin jonkinlaisella kompatibilis-
tisella vivahteella. Hänen strategianaan on nostaa esille ky-
symys siitä, että kun pohdimme olisiko jokin tapahtuma
joka ei historiallisesti tapahtunut voinut todella tapahtua,
tämä edellyttää meiltä tiettyä valintatilannetta. Meidän on
valittava X määrä relevantteja mahdollisia maailmoja joiden
suhteen pohtia tuota kyseistä kontrafaktuaalista kysymystä
(ks. Taylor & Dennett 2002). Determinismi, joka tarkoittaa
siis sitä, että on olemassa tasan yksi fysikaalisesti mahdolli-
nen maailma, on Dennettin mukaan artikuloitavissa pa-
remminkin siten, että jos ajattelemme kaikkia maailmoja
jotka jakavat täsmälleen saman kuvauksen oman maail-
mamme kanssa minä tahansa ajankohtana ja jotka jakavat
myös samat fysikaaliset lait, sisältävät itse asiassa kaikki
yhdessä vain yhden ainoan maailman.
Tässä tapauksessa valitsemme kokoelman maailmoja X,

eli valitsemme nämä fysikaalisesti mahdolliset maailmat
jotka ovat identtisiä aktuaalisen maailman kanssa jonakin
ajankohtana t. Dennett kuitenkin lisää, ettei meidän tarvit-
se tehdä tällaista valintaa jokaisen mahdollisuuskysymyksen
suhteen, ja olisi itse asiassa virhe tehdä niin. Dennett ha-
vainnollistaa tätä J.L. Austinin kuuluisalla kysymyksellä sii-
tä, olisiko hän sittenkin saanut putattua pallon reikään,
jonka hän löi ohitse lyhyeltä puttausetäisyydeltä (Ks. Aus-
tin 1961). Dennettin mukaan meidän tulee valita X kappa-
letta mahdollisia maailmoja joita me voimme siivilöidä, ka-
lastella, sen mahdollisuuden toivossa että Austin olisi saa-
nut putattua pallon koloon. Jos perinteisen determinismin
mukaan valitsemme kaikki ne X maailmaa jotka ovat
identtisiä aktuaalisen maailman kanssa ajalla t0 juuri ennen
puttausta, siitä seuraa että kokoelmassa X on ainoastaan
olemassa yksi maailma, se maailma jossa Austin puttaa ohi.
Mutta Dennettin mukaan meidän ei tarvitse ajatella näin,
vaan voimme hyväksyä kokoelman X maailmoja jotka
poikkeavat vain pieniltä ominaisuuksiltaan aktuaalisesta
maailmasta ajankohtana t0, ja noiden maailmoiden joukos-
sa voikin olla maailma jossa Austin onnistuu putissaan.
Dennett argumentoi, että meidän ei tule etsiä identtisiä
vaan läheisesti toisiaan muistuttavia maailmoja jotta me
voimme ylipäätään onnistua modaalisessa ajattelussa.
Muussa tapauksessa olemme sidottuja aktuaalisuuteen eikä



AGON n:o 396

mikään mahdollisuus, joka eroaa aktuaalisuudesta, voisi tai
olisi minään aikana missään maailmassa voinut tapahtua.
Dennett esittää seuraavan eksplisiittisen argumentaa-

tion, jossa determinismi ei edellytä väistämättömyyttä:

Premissi 1: Joissakin deterministisissä maailmoissa on olemassa
väistäjiä, jotka väistelevät vahinkoja.

Johtopäätös 1: Joten, joissakin deterministisissä maailmoissa on
asioita jotka ovat väistettävissä.

Premissi 2: Se mikä tulee väistetyksi, on väistettävissä (eikä ole si-
ten väistämätön).

Johtopäätös 2: Joten, joissakin deterministisissä maailmoissa
kaikki ei ole väistämätöntä.

Johtopäätös 3: Siis, determinismi ei implikoi väistämättömyyttä.

Tähän argumentaatiomuotoiluun on tullut vastineita ja
modifikaatioita viimeaikaisessa keskustelussa, mm. H. C.
Stewardin (2006) toimesta. Tässä en kuitenkaan tarkastele
tarkemmin näitä modifikaatioita. Mielenkiintoisinta Den-
nettin kompatibilistisessa determinismimuotoilussa on
luonnonkausaliteettien ja kontrafaktuaalisuuden yhtäaikai-
nen mahdollistaminen. Tämä tarkoittaa samalla jotain, mi-
kä on soveltamiskelpoista ihmistieteissä. Miksi? Jos luon-
nonkausaliteettien väistämättömyys osoittautuu kontingen-
tiksi seikaksi, ainakin modaalisten kenttien näkökulmasta,
tämä tarkoittaa vakuuttavampaa mahdollisuutta antaa ana-
lyyttisia selityksiä esimerkiksi historiallisten tilanteiden au-
kikuroutumisen suhteen.

DENNETTISTÄ HISTORIALLISEEN SELITTÄMISEEN

Historialliset faktat ovat analyyttisessa historianfilosofiassa
usein rinnastettu determinismin määrittämään maailman
aktuaalisuuteen: ne ovat väistämättömiä olettaen ne histo-
rialliset syyt joista nuo tapahtumat ovat seuranneet (ks.
Stanford 1998). Dennett tuo esille paitsi sen, että jotkin
asiat deterministisessä maailmassa eivät ole väistämättömiä,
mutta myös sen, että olettaen tietyt toimivan agentin kom-
petenssit, voimme arvioida varsin vakuuttavasti mitkä seu-
raukset eivät ole tapahtuneet väistämättömistä syistä.
Tämä kontrafaktuaalisuuden ajatus on hyödyllinen työ-

kalu tarkasteltaessa historiallisten tapahtumien luonnetta.
Jos jokin tapahtuma tulkitaan tapahtuneen väistämättä tie-
tyistä historiallisista syistä, silloin tästä tapahtumasta poik-
keava kontrafaktuaalinen tapahtuma voidaan nähdä tapah-
tumana joka on kuviteltavissa, mutta joka ei olisi koskaan voinut

tapahtua. Mikäli historiallinen lopputulos seuraa kontingen-
teista, eli mahdollisista mutta ei välttämättömistä syistä, täl-
le lopputulokselle kontrafaktuaalinen tilanne voidaan tulki-
ta tilanteena joka on kuviteltavissa ja joka todella olisi voinut ta-
pahtua. Siten kontrafaktuaalinen ajattelu on tärkeä määritel-
täessä ja jäsennettäessä väistämättömiä ja mahdollisia syitä
todellisille tapahtumille, määritellen samalla ne mahdolliset
maailmat jotka olisivat voineet tai eivät olisi voineet seurata
toteutuneen tapahtuman sijaan. Voimme siten artikuloida
eron mahdollisten ja kuviteltavissa olevien maailmojen välille.

KUINKA TOIMIVA DENNETTIN REDUKTIONISMI
LOPULTA ON HISTORIALLISESSA
SELITTÄMISESSÄ?

Vaikkakin Dennettin näkemys näyttäisi tuovan uusia tar-
kastelukulmia sekä jäsentämisentapoja kontrafaktuaaliseen
ajatteluun, tuo se myös samalla mukanaan monia ongelmia
ja uusia arvoituksia. Ensiksikin, Dennett olettaa jo lähtö-
kohtaisesti jotain maailman ontologisesta luonteesta taval-
la, jota hän ei artikuloi auki. Hän viittaa ja luottaa varsin
pitkälle Austinin ja Davidsonin ajatteluihin, jotka lähtö-
kohtaisesti ovat vahvasti kielenanalyyttisia. Tämä tarkoittaa
sitä, että kielen looginen jäsentely jäsentää itse asiassa sa-
malla myös maailmaa suoraan. Tästä seuraa myös Dennet-
tin osalta se, että se mikä loogis-kielellisesti voidaan johtaa
maailman luonteesta, tarkoittaa sitä että maailma on silloin
väistämättä asiantilan kaltainen. Dennettin ajattelu eroaa
tässä mielessä siis esimerkiksi Kantin vahvasta korrelatio-
nismista kielen (käsitteiden) ja maailman välillä. Kuiten-
kaan, ei ole mitään syytä olettaa tällaista ontologista yk-
seyttä kielen ja maailman välillä, vaan itse asiassa on korre-
lationistisesti uskottavampaa ajatella kielen epätäydellisyys
maailman kuvaamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kieli ei
välttämättä koskaan voi kuvata ja siten viitata täydellisesti
maailman tosiasioihin, ja vaikka voisikin, meillä ei olisi mi-
tään perustavaa keinoa olettaa että sanottu vastaisi maail-
man tilaa täysin. Jonkinlainen ontologinen jako kielen ja
maailman välillä on siis tarpeen.
Toiseksi, Dennettin premissit olettavat lähtökohtaisesti

paljon. Tämä johtunee pitkälti ensimmäisestä ontologisesta
oletuksesta kielen ja maailman välisestä suhteesta. Premis-
sissä 1 Dennett olettaa jo lähtökohtaisesti, että joissakin de-
terministisissä maailmoissa on olemassa väistäjiä, jotka väistelevät

vahinkoja. Onko meillä mitään perustavaa syytä tehdä täl-
laista oletusta? Dennett vastaa tähän inhimillisten kykyjen
ja kompetenssien evolutionistisen luonteen kautta. Kogni-
tiivinen, motorinen ja kielellinen kehitys on biologinen to-
siasia. Ja niistä voidaan johtaa, että ihminen kykenisi väis-
tämään joitain väistämättömiä asioita. Mutta eivät nuo asiat
siinä tapauksessa silloin ole väistämättömiä, eiväthän? Toi-
sin sanoen, Dennett kuvaa etymologisesti kausalistisen
maailman perusluonteen väistämättömyyden luonteen-
omaisuuden kautta. On eri asia onko tuo valinta erityisen
toimiva ratkaisu. Mikäli maailmassa on olemassa väistäjiä,
eivät ne asiat joita nuo väistäjät väistävät ole väistämättö-
miä. Väistämättömyyden väistäminen on siten Dennettin
ajattelussa erityinen dramaattinen retorinen voimakeino,
joka lopulta kuitenkin purkautuu voimattomaksi. Väistä-
mättömän väistäminen ei ole mikään ihme, vaan paradoksi
joka syntyy vetämättömästä ajattelusta. Dennett ei poh-
jimmiltaan tuo mitään uutta vapaan tahdon ja determinis-
min väliseen keskusteluun. Se mitä voidaan sanoa, on jo
tässä mielessä sanottu Darwinin lajien synnyssä, jos ha-
luamme ottaa tällaisen lähtökohdan tarkastelumme perus-
taksi.
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Kolmanneksi, Dennett redusoi historiallisen, siis kaiken
sen ajallisesti jo tapahtuneen ja semanttisesti järjestäyty-
neen merkitystodellisuuden johonkin sellaiseen mekanistis-
materialistiseen maailmankuvaan johon se ei sovi ilman, et-
tä se kuitenkin "synnytetään" jonkinlaisen emergenssin
kautta materialistis-syntaktisen järjestäytyneisyyden ja mer-
kitystodellisuuden välillä. Tämä edellyttää lisää ontologisia
tasoja, materiaalisesta kielelliseen ja sitä kautta historialli-
sesti järjestyneisiin merkityksiin asti. Tätä ontologista "tuh-
laavaisuutta" Dennett pyrkii tietoisesti omassa ajattelussaan
välttämään kautta linjan, kuitenkin siihen implisiittisesti
sortuen. Ongelmia siis Dennettin kompatibilismissa on,
erityisesti suhteessa historialliseen selittämiseen. Kuiten-
kaan en näe syytä hylätä sitä täysin. Miksi?

Kuten jo totesin aikaisemmin, kontrafaktuaalinen ajat-
telu on tärkeä määriteltäessä ja jäsennettäessä väistämättö-
miä ja mahdollisia syitä todellisille tapahtumille. Kontra-
faktuaalisuus auttaa käsitteellisesti jäsentämään historiallista
todellisuutta. Dennettin näkemys tuo tähän käsitteelliseen
jäsennykseen lisäulottuvuuksia, määritellen ne mahdolliset
maailmat jotka olisivat voineet tai eivät olisi voineet seurata
toteutuneen tapahtuman sijaan. Tämä siis tarkoittaa sitä,
että voimme käsitteellisesti ottaa haltuun eron mahdollis-
ten ja kuviteltavissa olevien maailmojen välille historialli-
sessa todellisuudessa. Dennettin näkemyksen soveltaminen
historiantutkimukseen edellyttää kuitenkin vielä runsaasti
lisää käsitteellistä siltateoretisointia sekä toistaiseksi täysin

VIITTEET

1 But in what sense was that baseball ‘‘going to’’ hit you smack in the face? You dodged it; you were caused to dodge it
by the elaborate system evolution has built into you to respond to photons bouncing off incoming missiles on certain
trajectories. It was ‘‘never really going to’’ hit you precisely because it caused your avoidance system to go into action.
(Dennett 2003, 59. )
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Ihmistä ymmärretään ja luontoa selitetään, kirjoitti moder-
nin hermeneutiikan alkuun saattaja Wilhelm Dilthey. Ihmi-
nen poikkeaa niin radikaalisti luonnontieteen tutkimuskoh-
teista, ettei siitä saada otetta luonnontieteen objektivoivan
ja selittävän teoreettisen asenteen avulla. Ihminen avautuu
meille kokemuksellisesti maailmaansa kiinnittyneenä ja
edellyttää toisenlaista, ymmärtämiseen tähtäävää metodia.
Humanistiset tieteet tähtäävät ymmärtämiseen, kun

luonnontieteet tähtäävät asioiden selittämiseen. Molemmat
toteutuvat kielessä, mutta hyvin eri tavoin: Luonnontiede
tukeutuen pääosin keinotekoisiin muodollisiin kieliin kuten
matematiikkaan, kun ihmistieteet puolestaan toimivat lä-
hempänä merkitysrikasta arkikieltä, jonka pohjalta ne pyr-
kivät määrittelemään tarkkoja käsitteitä ja teorioita ilmiöi-
den ja asioiden luonteesta ja suhteista. Luonnontieteessä
on usein vallitsevana intressinä myös luonnon hallinta ja
hyödyntäminen, kun ymmärtämiseen tähtäävä ihmistiede
pyrkii useimmiten jäsentämään ihmisen todellisuutta sellai-
senaan. Kaikessa tieteellisessä teorianmuodostuksessa pyri-
tään kuitenkin siirtymään käsitteenmuodostuksen kautta
kohti asioiden yleisempää tietämistä, hallitsemista ja ym-
märtämistä. Tämä siirtyminen elävästä havainnosta, koke-
muksesta ja mittaamisesta yleistettävyyteen ja yleispätevyy-
teen tarkoittaa korkeammalle kielen ja ”katselemisen”
idealisaatio- ja abstraktiotasolle siirtymistä.
Luonnontieteissä teorian yläilmoihin siirtyminen auttaa
hallitsemaan suuria kokonaisuuksia, selittämään syy-seu-
raussuhteita sekä manipuloimaan tutkimuskohteita. Ihmis-
tieteissä käsitteellinen etääntyminen ja abstrahoituminen
elävistä ilmiöistä ja asioista luo myös hallinnan tuntua syn-
nyttäessään etäisyyden ilmiöihin, mutta tuottaa eduistaan
huolimatta myös ongelman; kokemuksellisina merkityksinä
ilmenevää ihmistodellisuutta kaikessa ainutlaatuisuudessaan
ja moninaisuudessaan jäsentämään tähtäävät teoriat tuotta-
vatkin käsitteellisiä abstraktioita, jotka eivät sellaisenaan
vastaa kokemusta elävästä todellisuudesta. Siksi teoriat
edellyttävät jatkuvaa tulkintaa ilmiöiden ja asioiden suh-
teen, jolloin teoreettisia jäsennyksiä joudutaan usein myös
muokkaamaan. Ihmistieteen ”vaara” on siis siinä, että se
tahtomattaan etääntyy tutkittavasta ilmiöstä siirtyessään kä-
sitteellisesti yleisemmälle abstraktiotasolle, tai kääntyessään
pelkäksi tieteellisen diskurssin sisällä käytäväksi keskuste-
luksi käsitteistä ja niiden määritelmistä. Periaatteessa kirjoi-
tetun käsitteellisen teorian luonne on kaksisuuntainen sa-
massa mielessä kuin Derrida puhui kirjoituksesta lääkettä
ja myrkkyä tarkoittavan kreikankielen sanan farmakon’in
merkityksessä: samalla kun kirjoittaminen on lääkettä eli

apukeino muistamiselle, muistiin merkitsemällä jäsentämi-
nen – esim. ihmistieteellisen teorian kirjoittaminen – muo-
dostaa vaaran itse ilmiön ymmärtämiselle. Kirjain, käsite
tai teksti tulee ”itse asiaksi”, jolloin menetämme otteen
elävästä ilmiöstä.
Humanistisen tieteen ongelma on siis ymmärtämisen,

tulkinnan ja kielen ongelma. Kysytään, kuinka tulkita ja jä-
sentää kohdallisesti ihmiselämään kuuluvia ilmiöitä ja
asioita? Kuinka tutkia todellisuutta, jonka osa ihminen itse
on, ja kuinka muodostaa käsitteellisiä teorioita, kun nuo
käsitteet itse ovat peräisin siitä maailmasta, jota tutkija pyr-
kii selvittämään? Eikö yleiseen tietoon tähtäävät teoriat ih-
misen sosiaalisesta olemisesta osittain pysäytä ja kavenna
sitä rikasta ja monivivahteista merkitysten kerroksisuutta,
mikä sosiaalisessa tapahtumisessa on aina läsnä? Nämä ky-
symykset herättävät lisäkysymyksiä humanististen tieteiden
tiedon luonteesta, käsitteenmuodostamisesta ja metodista.
Tuossa tieteenfilosofian suunnassa en tässä syvemmin ete-
ne, vaan pyrin sanomaan jotakin yksinkertaista ja mielestä-
ni tärkeää kielen asemasta ihmistieteellisessä ymmärtämi-
sessä. Avaan näkökulmaa siihen mitä ja miten kieli on in-
himillisessä todellisuudessa. Pohdin siis fenomenologisen
ontologian suunnassa sitä, millainen intiimi suhde vallitsee
kielen ja ymmärtämisen välillä. Tällainen nopea sukellus
kielen ja ymmärtämisen olemukseen auttanee meitä myös
tarttumaan jälleen (ehkä osin uudella tavalla) kysymykseen
siitä, miksi tieteellistä tutkimusta olisi syytä tehdä myös
tutkijan omalla äidinkielellä, vaikka nykyinen tiedepolitiikka
kannustaakin yhä enemmän englanninkieliseen kansainvä-
liseen julkaisutoimintaan.

KIELI VÄLINEENÄ JA MAAILMAN
AVAUTUMISEN RAKENTEENA

Tavanomaisesti kieli käsitetään välineenä, jonka avulla voi-
daan välittää kokemuksia, uskomuksia ja tietoa ihmiseltä
toiselle. Tähän kielen instrumentaaliseen käsitykseen sisäl-
tyy myös ajatus siitä, että kielen perusyksiköt kuten sanat ja
lauseet itse kannattelevat totuutta ja korreloivat tosiasioi-
den kanssa. Näin luodaan myös ontologinen ero maailman
ja kielen välille. Tieteellisessä kielenkäytössä korostetaan
erityisellä tavalla käsitteellistä täsmällisyyttä. Käsitteet raja-
taan ja määritellään tarkoittamiensa kohteiden sekä toisten
käsitteiden suhteen. Täsmällisen käsitteellisyyden ajatellaan
johtavan yleispätevään tietoon ja selkeään tieteelliseen
kommunikaatioon, josta luulot, uskomukset ja epätotuus
karsiutuvat ulkopuolelle. Tiede pohjautuukin instrumen-

Ymmärtämisen kielellisyydestä

KOSTI JOENSUU
LAPIN YLIOPISTO

KESKUSTELUA
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taaliselle kielikäsitykselle ja käyttää kieltä tehokkaasti tiedon
tuottamisen ja siirtämisen välineenä. Tieteessä kieli toimii-
kin usein matemaattista tarkkuutta lähentelevänä ja laskel-
mallisena symbolijärjestelmänä.
Täsmällinen käsitteellinen ja teoreettinen ajattelu sekä

kirjoittaminen saavat kuitenkin merkityksensä käsitteelli-
syyttä edeltävästä kielellisestä maailmasta, jota tiede tutkii ja
jota tieteen tekijät elävät. Ennen kuin käsitteitä määritel-
lään suhteeseen toisten käsitteiden kanssa ja tarkoittamaan
tarkasti rajattuja kohteitaan, ne elävät merkityksiltään
muuttuvina ja kerrostuvina sanoina ihmiselämän moninai-
suudessa. Tutkiessamme kielen olemistapaa elävän koke-
muksemme kautta, esimerkiksi tarttumalla johonkin käyt-
tämäämme yksittäiseen sanaan tai yleisemmin puhumisen
tapaamme, on kuin tarttuisimme johonkin maailmamme il-
miöön tai asioiden verkkoon; kun alamme sitä tutkia, kään-
nellä ja nostella, mukana tulee koko maailma johon kysei-
nen sana tai puheenparsi erottamattomasti kuuluu ja on
kiinnittynyt. Tällaisesta eletyn kokemuksen kokonaisuudes-
ta käsin kieli näyttäytyy ontologisesti paljon moniulottei-
sempana ja perustavampana kuin pelkästään erillisenä väli-
neenä. Kieli ei ole irrallinen järjestelmä, vaan se ulottuu
kaikkialle ja on inhimillisen todellisuuden avautumisen pe-
rustava rakenne. Puhe kielestä ”olemisen avautumisen ra-
kenteena” ei tarkoita subjektivismia, josta eksistentiaalista
ajattelua usein syytetään, koska kieli on nyt perustettu maa-
ilman itsensä ontologiseen rakenteeseen. Martin Heidegger
tarkoitti tätä runollisella ilmaisullaan, ”kieli on olemisen ta-
lo”.
Kielen merkityksiltään elävää, monikerroksista ja muut-

tuvaa perustaa voidaan kutsua luonnolliseksi maailmaksi tai
elämismaailmaksi, joka on myös tieteellisten käsitteiden ja
teorioiden syvä ja hämärä syntyperä. Ihmistieteissäkin vil-
jelty tieteellinen välineellinen kielenkäyttö ei ole irrallaan
elämänmuodosta, arkikielen puhetavoista, sanavarannosta
eikä myöskään intonaatioista, tunteista ja konnotaatioista,
jotka ruumiillisen kielenkäytön myötä kuuluvat kieleen ja
antavat sille sen täyden voimansa (vrt. Heidegger hyödynsi
kristillisen sanaston konnotaatioita teorianmuodostukses-
saan: käsitteiden täytyy liikutella ilmiöitä ja olla suhteessa
elettyyn kielelliseen perinteeseen, jossa ilmiöihin on raken-
tunut suhde sekä, ollakseen tieteellistä ajattelua, täsmälli-
sessä suhteessa toisiinsa).

MAAILMAN AVAUTUMINEN KIELEN,
VIRITTYNEISYYDEN JA YMMÄRTÄMISEN
KOLMIYHTEYDESSÄ

Heideggerilaisen fenomenologian näkökulmasta alkuperäi-
nen puhe (rede) on kielen eksistentiaalis-ontologinen perus-
ta” sikäli kun kieli nähdään, ei pelkästään kommunikaation
välineenä, vaan välittäjänä (medium), jossa ihminen mieltää
ja ymmärtää maailmaa. Kieli on sellaisenaan maailmassa-
olemisen artikulointia itseään ja näin inhimillisen olemas-
saolon (Dasein) kahden muun eksistentiaalisen rakenteen –
ymmärtämisen ja virittyneisyyden (befindlickeit der stimmung)
– kohtaamisen kenttä; ymmärtäminen jäsentää nykyistä ti-
laamme suhteessa tulevaisuuteen ja virittyneisyys (olotila)

jäsentää tilannettamme suhteessa menneisyyteen. Näin
kielen ilmiöllä on elävä ajallinen olemus; kielenkäyttö ja
puhetavat ovat aina kulloisenkin virittyneisyyden (stim-
mung) ja ymmärtämisen (tavoitteet) kautta ajallisesti sävyt-
tyneitä.
Inhimillinen olemassaolo ja arkielämä toteutuvat aina

kielen, virttyneisyyden ja ymmärtämisen esi-rakenteiden
myötä. Tämä kolmiyhteys merkitsee itse asiassa koko inhi-
millisen maailmassa olemisen avautumisen rakennetta.
Ontologisessa merkityksessään kieli välittää ja avaa todelli-
suuden yhdessä olemisemme historiaan kiinnittävän tun-
neperäisen virittyneisyyden sekä olemistamme tulevaisuu-
teen kurottavan ymmärtämisen kanssa. Kaikki mikä maail-
massa on – niin kuin se kulloinkin ilmenee eri merkityksis-
sään – ilmenee erilaisten puhetapojen, olotilojen ja ym-
märtämistapojen kautta ja suuntaa näin olemistamme.
Heideggerin mukaan myös kreikankielen puhetta, jär-

keä ja järjestystä tarkoittava sana logos (merkityksessä deloun)
viittasi nimenomaan ilmiöiden ja ilmentymien jäsentämi-
seen ja selkeyttämiseen. Tästä ”järjen” tai pikemminkin
mielellisyyden näkökulmasta rohkenenkin tulkita, että lo-
gos (kantasanana myös kreikankielen puhetta tarkoittava
sana legein) viittaa myös puheessa jäsentyvän maailman ko-
koamiseen ja ymmärtämiseen. Heidegger saattoi viitata tä-
hän kielen itsenäiseen luovaan voimaan ilmaisulla ”kieli
kielii” asioita; ikään kuin kieli ”juoruaisi” omilla ehdoillaan
salaisuuksia maailmastaan! Tämän kielen luovan ja paljas-
tavan voiman tunnistaessamme tulee ilmeiseksi, miksi
oman äidinkielensä kuunteleminen on aidoin ja lähin tapa
lähestyä olemassaolon ja maailman luonnetta sekä tapah-
tumista. Myös tieteellisen tutkimuksen on asetuttava
omaan ajalliseen kielelliseen maailmaansa ja sen jatkuvaan
uudelleen ilmaisemiseen. Kuuluisia tieteen norsunluutor-
neja ei tässä mielessä pakopaikkoina ole.

RUNOLLISUUS ESIMERKKINÄ KIELEN
OLEMISTAVASTA

Myöhäisfilosofiassaan Heidegger analysoi kieltä runollisen
kielen esimerkin kautta: runoa on tulkittava laajasti omana
kokonaisuutenaan. Runo nousee kirjoittajan elämänkoke-
muksesta niin, että se on erottamattomasti kiinnittynyt kir-
joittajan paikkaan, aikaan ja kanssaihmisiin. Runollisessa
ilmaisussa ei siis ole kyse subjektiivisesta kokemuksesta,
vaan olemisen avautumisen tapahtumisesta sellaisenaan.
Runon sanat avaavat kirjoittajan ja hänen kanssaihmistensä
alkuperäistä suhdetta maahan ja maailmaan niin, että jo-
kaisen sanan merkitys resonoi toisten sanojen ja runon sä-
keiden sekä runon kokonaisuuden kanssa. Se ei siis muo-
dosta yksimerkityksistä ja yksiselitteistä totaliteettia, vaan
jättää olemisen tapahtumisen avoimeksi, liikkeeseen. Runo
avaa maailman tapahtumisen sellaisenaan – sanat ja niiden
suhteet niin kuin niiden merkitykset varioituvat ja muuttu-
vat alati ihmisten maailmassa olemisessa.
Runollinen kieli kumpuaa välittömästi ihmisen maail-

massa olemisen kokonaisuudesta, yhdistää ilmiöitä ja
asioita kielessä sillä ainutlaatuisella tavalla, joka avaa ilmiöi-
den ja asioiden elävän luonteen. Näin asioita ja olioita ei
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aseteta objektivoivan kielen ja dominoivan katseen alle,
vaan tarjotaan olioille ja asioille itselleen mahdollisuus il-
metä alati uudelleen ja omassa loistossaan. Runollinen kieli
toisin sanoen vapauttaa asiat ja oliot omaan olemiseensa ja
monimerkityksellisyyteensä.
Usein juuri tieteen kieli tekee päinvastoin asettaessaan

kohteensa olemaan ihmisestä riippumatta, määrittää sen
suhteessa muihin määrittämiinsä käsitteisiin ja kohtaa asian
pelkästään tieteen itsensä luomissa re-presentaatiossa; läs-
näoloistuksissa. Paradoksaalisesti voidaan sanoa, että tiede
ei ole kiinnostunut sille transsendentaaleista kohteista, vaan
pikemminkin omien käsitteellisten representaatioiden to-
dellisuudesta. Presence, eletty todellisuus, kuitenkin edeltää
aina kaikkia representaatioita; se mitä jokin läsnäoleva on
ja miten sen oleminen rakentuu merkityksellisenä, onkin
myös tieteen ja tieteellisen kielellistämisen ja teoretisoinnin
ydinongelma. Tästä kiusallisesta ongelmasta ei voida kui-
tenkaan luopua määrittelyillä, vaan siitä on pidettävä yhä
tiukemmin kiinni, sillä se on tieteen kielen ja siksi myös il-
miöiden olemassaolon ja merkitysten lähde.
Runollinen kielenkäyttö voi myös toteutua ihmistietei-

den kielenkäytössä ja kirjoittamisessa eikä se välttämättä
tarkoita täsmällisyydestä luopumista. Juuri runous on herk-
kää ja monikerroksista ilmiöiden ja asioiden itsensä suh-
teen. Runossa sanat asettuvat sellaiseen järjestykseen ja
suhteeseen, joihin ne eivät ole koskaan aiemmin asettuneet
– niin että jokainen sanan merkitys runossa on uudenlai-
nen. Heideggerin mukaan juuri näin kieli itse perustaa
uusia sanoja; ja kun otamme ne sydämiimme, voimme löy-
tää uusia elämäntapoja ja uusia maailmoja…

LOPUKSI:
PITÄISIKÖ TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OLLA
– EI PELKÄSTÄÄN SUOMENKIELISTÄ,
VAAN MYÖS – RUNOLLISTA?

Fenomenologian suunnassa voidaan sanoa, että esineellis-
tämällä kieli pelkäksi kommunikaation välineeksi (instru-
mentaaalinen käsitys) tai tarkastelemalla sitä eräänlaisena
eksaktina ja muodollisena symbolijärjestelmänä (kalyylina),
menetetään ote kielen ilmiöstä ja olemuksesta. Kun kieli
nähdään pelkästään välineenä eikä edellä esitetyssä ontolo-
gisessa syvyydessä ymmärtämisen ja maailmassa olemisen
avautumisen rakenteena, on helppoa väheksyä marginaali-
silla kielillä kirjoittamista tieteessä. Mikä tahansa kieli toimii
informaation välittäjävälineenä, mutta kielet eivät suinkaan
avaa maailmaa (elettyä) samoilla tavoilla.
Edellä esitetyn pohjalta voidaan ajatella, että ei ainoas-

taan englanninkielisen kirjoittamisen parempana pitämi-
nen, vaan koko tieteellisen kirjoittamisen jäykät muodot
saattavat uhata luovien tieteellisten näkemysten ilmaisemis-
ta ja tieteellisen kirjoittamisen iloa. Tarkoitukseni ei ole pu-
hua pelkän tieteellisen tiedon popularisoinnin puolesta,
vaan ehdottaa, että tieteellisen kirjoittamisen ja keskustelun
tapoja tulisi elävöittää ja monipuolistaa lähtökohtaisesti.

Filosofia ja humanistiset tieteet ovatkin riippuvaisia tai-
teiden kielistä; niissä ilmiöt ja asiat saavat vapaammin il-
maistua; taide tarjoaa meille ilmiöt välittömästi ja suoraan,
mistä tieteellisen uteliaisuuden on helppo löytää kohteita ja
josta tieteellisen ”osoittamisen” ja systematisoinnin on
vaivatonta aloittaa. Eikö luova kirjoittaminen ja kommuni-
kaatio tulisi olla tieteellisen toiminnan ytimessä; ajatellaan
esimerkiksi Nietzschen filosofiaa ja nyky-aikaista ranska-
laista filosofiaa – ainakaan Nietzschen kirjoituksia ei nyky-
aikana hyväksyttäisi tieteellisiksi julkaisuiksi.
Luovempi tieteellinen kirjoittaminen takaisi mielestäni

myös rikkaamman suomalaisen tiedeperinteen historian,
jota myöhemmin tutkittaessa voisi paljastua myös sellaisia
ajattelun ja toiminnan nyansseja, jotka eivät kyseiselle ajalle
itselleen näyttäytynyt. Tiukat tieteellisen kirjoittamisen
säännöt ja ”artikkelimuodot” siivilöivät tutkimuksesta ja
ajattelusta paljon arvokasta omakohtaista kokemusta ja
omaäänisyyttä – kuten edellä on fenomenologian nimissä
esittetty, ”kieli ei ainoastaan kerro meille faktoista ja asiois-
ta, vaan saattaa meidät suhteeseen toistemme, asioiden se-
kä maailman itsensä kanssa”. Maurice Merleau-Pontyn
muotoilu Havainnon fenomenologian (Phenomenology of
Perception) johdannossa ilmaisee ytimekkäästi mitä edelli-
sellä tarkoitetaan ja missä suunnassa fenomenologinen on-
tologia on kiinnostunut kielen, ymmärtämisen ja tietämisen
suhteista:

Asioihin itseensä palaaminen tarkoittaa paluuta tähän
maailmaan ennen tietoa, maailmaan, josta tieto aina
puhuu ja johon kaikki tieteellinen määritteleminen on
abstraktia, merkin asemaan jäävää ja toissijaista, kuten
maantiede verrattuna maisemaan, jossa liikkuessamme
olemme ensin oppineet, mitä metsä, preeria tai joki
ovat.

Teksti perustuu Tieteen kieli -keskustelutilaisuudessa

pidettyyn avausesitelmään Lapin yliopiston Tieteen päivillä

6.9.2013

KIRJALLISUUS
Heidegger, Martin, Oleminen ja aika.
Suomentanut Reijo Kupiainen (alkup.
Sein und Zeit). Vastapaino, Tampere
2000.
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KEHITYKSEN JA HALLINNAN
PROBLEMATIIKASTA

Kansainvälisestä kehityspolitiikasta on tullut yksi keskei-
simmistä globaalin hallinnan instrumenteista. Lukuisat tut-
kimukset ovat osoittaneet, että kansainvälisiä kehityshank-
keita suunnitellaan ja rahoitetaan usein kohdemaiden autta-
misen sijaan pikemminkin siksi, että niiden avulla voidaan
turvata vallitsevan poliittis-taloudellisen järjestelmän enna-
koitavuus ja jatkuvuus. Uskosta universaaliin, jatkuvaan ta-
louskasvuun ja lineaarisesti etenevään edistykseen – jossa
ihmiskunta ”kehittyy” rikastuessaan, kaupungistuessaan ja
korvatessaan vanhat tavat uusilla – on tullut globaalin maa-
ilmantalouden peruspilari. Tästä uskosta rikkaat länsimaat
ammentavat oikeutuksensa ohjata köyhempiä maita ”kehi-
tyksen tiellä”. Käytännössä se usein tarkoittaa, että kehitys-
maat joutuvat avaamaan markkinansa länsimaisille tuotteil-
le, ja samaan aikaan länsimaat siirtävät omaa tuotantoaan
kehitysmaihin, joissa palkkataso on edullisempi.
Ulkoiset paineet ”kehittymiselle” lisääntyvät jatkuvasti

kehitysmaiden ulkomaisen velkamäärän kasvaessa. Valtion
täytyy todistaa ulkomaisille lainanantajille kyvykkyytensä
hoitaa lainat suunnitelmien mukaisesti ja toteuttaa raken-
teellisen sopeutumisen ehtoja. Esimerkiksi Intiassa tätä tar-
koitusta varten on perus-
tettu erityisiä talousaluei-
ta. Ne ovat lisänneet kil-
pailua eri maakuntien vä-
lillä, minkä johdosta työ-
voimaan liittyvää lainsää-
däntöä ja palkansaajien
oikeuksia on minimipal-
kan ja yleisten työehtojen
osalta huomattavasti hei-
kennetty.
”Kehityksen” nimissä

Intian valtio on tarjonnut
monikansallisille yrityk-
sille vapaan pääsyn maan
luonnonvaroihin – maa-
han, metsiin, mineraalei-
hin ja vesistöihin. Puheis-
sa ja strategioissa Intiaa
kehitetään köyhien ni-

missä. Käytännössä kehityshankkeista hyötyy kuitenkin jo
ennestään varakas ylä- ja keskiluokka. Vapaakaupan ja yk-
sityistämisen myötä pienviljelijöiden mahdollisuudet luon-
nonvarojen hyödyntämiseen jatkuvasti heikentyvät maassa,
jossa 70 % ihmisistä saa elantonsa maataloudesta.
Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Rajarhat New

Town -hanke, jonka myötä Kalkutassa sijaitsevalle maa-
seutualueelle alettiin rakentaa uutta kaupunginosaa varak-
kaille ja keskiluokkaisille perheille suunnattuine kerrostalo-
asuntoineen ja ostoskeskuksineen. Aiemmin alue tarjosi
elannon sadoille maanviljelijöille ja heidän perheilleen.
Hankkeen myötä heistä suurin osa houkuteltiin, painostet-
tiin – ja osa jopa fyysisen väkivallan avulla pakotettiin –
myymään viljelymaansa erittäin halvalla tai luovuttamaan
ne täysin ilman korvausta. Myöhemmin maan hinta on yk-
sityisten rakennus- ja sijoitusyhtiöiden hallussa paikoitellen
jopa tuhatkertaistunut. Maanviljelijöiden lisäksi monet ka-
lastajat jäivät vaille toimeentuloa, kun hankkeen alle hau-
dattiin isoja vesialueita. Valtio ei ole tarjonnut maansa ja
toimeentulonsa menettäneille tukea sopeutumiseen, työl-
listymisestä puhumattakaan. Nykyisin monet entisistä
pienviljelijöistä ja kalastajista keräävät ja lajittelevat roskia
elannokseen. Osa alueen naisista työskentelee prostituoi-
tuina elättääkseen perheensä.

Hallintaa, vastarintaa ja
uusliberaalia kehityspolitiikkaa Etelä-Aasiassa

TIINA SEPPÄLÄ
LAPIN YLIOPISTO

Kuva: Tiina Seppälä

PROJEKTI ESITTELYSSÄ
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On yleistä, että suuri osa toimeentulonsa menettäneistä
maanviljelijöistä muuttaa suurkaupunkeihin, joissa he usein
päätyvät asumaan laillisiin tai laittomiin slummeihin. Kehi-
tyshankkeet ovatkin maailmanlaajuisesti suurin syy väestö-
jen pakkosiirtoihin. Kun noin 25 miljoonaa ihmistä on
joutunut muuttamaan sodan tai konfliktin vuoksi, yli 200
miljoonaa ihmistä on siirretty asuinalueiltaan erilaisten ke-
hityshankkeiden alta. Intiassa pakkosiirrettyjä on eniten
koko maailmassa. Suurin osa heistä on naisia. Erilaisilla lei-
reillä asuessaan heillä on suuri riski joutua ihmiskaupan
uhreiksi ja he kohtaavat usein väkivaltaa, seksuaalista hy-
väksikäyttöä, työttömyyttä, nälkää, puutetta juomavedestä
ja vaatteista. Heille on harvoin tarjolla terveydenhuoltoa tai
koulutusta. Ongelmat eivät ole pelkästään materiaalisia. Pa-
kotettu muutto kotiseudulta rikkoo sosiaalisia verkostoja,
perheitä ja ihmissuhteita.
Slummien määrä on jatkuvasti kasvanut vuokra-asunto-

pulan ja hintojen nousun vuoksi. Laittomat slummit joutu-
vat usein viranomaistoimenpiteiden kohteiksi. Esimerkiksi
Kalkutan Nonadangan kaupunginosaan suunnitellun os-
tos- ja liikekeskuksen alta hajotettiin puskutraktorein yli
230 perheen asunnot maaliskuussa 2012. Yli tuhat ihmistä
jäi kodittomaksi.
Slummihäädöt voidaan katsoa osaksi tietoista strategi-

aa, jonka avulla viranomaiset raivaavat julkista tilaa ”kun-
nollisia” kansalaisia varten. Suurkaupunkeihin syntyy seg-
mentoituneita, suojattuja alueita, jotka on tarkoitettu va-
rakkaan ylä- ja keskiluokan käyttöön. Monet intialaiset tut-
kijat puhuvatkin ”urbaanista apartheidista”, jonka avulla
kuilua rikkaiden ja köyhien väestönosien välillä oikeutetaan
ja jopa kasvatetaan. Nämä kehityskulut eivät koske pelkäs-
tään Intiaa. Puolet koko maailman väestöstä asuu kaupun-
geissa ja heistä miljardi slummeissa. Erilaiset sosiaaliset
erottelut rikkaiden ja köyhien alueiden välillä yleistyvät jat-
kuvasti suurkaupungeissa ympäri maailmaa.

KEHITYKSESTÄ JA VASTARINNASTA

Vallitsevan, uusliberaalin kehityspolitiikan aiheuttamien so-
siaalisten ja yhteiskunnallisten ongelmien valossa ei ole yl-
lättävää, että sitä vastaan on syntynyt kehitysmaissa mo-
nenlaista liikehdintää. Koska useimmiten naiset, köyhät ja
alempiin kasteihin kuuluvat kärsivät eniten kehityshank-
keista, nämä ryhmät ovat aktiivisesti perustaneet erilaisia
kansalaisliikkeitä. Suuri osa liikkeistä suhtautuu kielteisesti
läntisten valtioiden pyrkimyksiin muokata kehitysmaiden
talouspolitiikkaa länsimaisen mallin mukaisesti, ja ne pyrki-
vät edistämään kehitysmaiden oikeutta rakentaa yhteiskun-
taa haluamallaan tavalla omia intressejään ja tavoitteitaan
noudattaen.
Osa Intian kansalaisliikkeistä toimii yhteistyössä valtion

ja poliittisten puolueiden kanssa. Liikkeiden suhde valtioon
on kuitenkin aina ollut kompleksinen. Yksi suurimmista
ongelmista on, että valtio rajoittaa voimakkaasti kansalais-
liikkeiden toimintaa ja rankaisee aktivisteja monin tavoin.
Intiassa kriitikot on pyritty marginalisoimaan leimaamalla
heidät ”kehityksen jarruiksi”. Aktivisteja kuvataan epäisän-

maallisiksi, jopa ”kansakunnan vihollisiksi”. Valitettavan
usein valtio käyttää myös suoraa väkivaltaa hillitäkseen ar-
vostelua. Intian poliisin aktivisteja kohtaan harjoittamasta
väkivallasta, raiskauksista ja jopa murhista on lukematto-
mia esimerkkejä.

GOVERNANCE/RESISTANCE -HANKE

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtoriprojektis-
sani (2013–2016) tavoitteena on käsitteellistää hallinnan ja
vastarinnan välistä, monimutkaista ja moniulotteista suh-
detta vallitsevan, uusliberaalin kehitysparadigman konteks-
tissa. Tutkin kansalaisliikkeiden ja erityisesti naisaktivistien
näkemyksiä ja toimintaa sellaisia kehitysprojekteja vastaan,
joiden vuoksi köyhiä ihmisiä pakkosiirretään ja häädetään
kodeistaan. Keskityn kolmeen Etelä-Aasian köyhimmistä
kehitysmaista: Nepaliin, Bangladeshiin ja Intiaan.
Tutkimus osallistuu kehityspolitiikasta käytävään tie-

teelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun tarkastelemal-
la kehitysprojektien negatiivisia vaikutuksia kehitysmaiden
köyhien ihmisten näkökulmasta. Tavoitteena on saada
kuuluviin niiden ihmisten ääni, joiden elämään kehitys-
hankkeet konkreettisesti vaikuttavat ja joiden näkemykset
pääsevät vain harvoin esille. Tutkimus pyrkii kartoittamaan
mahdollisuuksia ongelmien korjaamiseksi ja tarjoamaan
välineitä sekä vaihtoehtoja uudenlaisen – sosiaalisesti, kult-
tuurisesti ja poliittisesti kestävämmän – kehityspolitiikan
luomiseksi.
Tutkimuksen aineisto koostuu aktivistien ja kodeistaan

häädettyjen ihmisten haastatteluista, osallistuvasta havain-
noinnista, kenttäpäiväkirjoista, valokuvista, videoista sekä
erilaisista asiakirjoista. Aineiston keruussa käytetään et-
nografisia menetelmiä. Osa aineistosta on koottu Kalku-
tassa (2011–2012) ja Katmandussa (2012). Lisää aineistoa
kerätään kenttätyömatkoilla yllä mainittujen suurkaupun-
kien lisäksi Dhakassa, Bangladeshissa.
Teoreettisesti työ tukeutuu yhtäältä ns. kehityksen ja

turvallisuuden biopolitiikkaan, toisaalta feministiseen teo-
riaan ja jälkikoloniaaliseen kritiikkiin. Biopolitiikan käsite
on lähtöisin Michel Foucault’n tuotannosta. Sillä tarkoite-
taan politiikkaa, joka sijoittuu ja kohdentuu elämään ja joka
ottaa hallinnan, säätelyn ja muokkauksen kohteekseen tie-
tyn väestön tai sen osan. Sen avulla ohjaillaan ja kontrol-
loidaan ihmisryhmiä, joita ei pidetä tuottavina tai jotka
katsotaan vaarallisiksi hallinnan näkökulmasta. Se vaalii
jonkin väestön osan hyvinvointia jonkin toisen kustannuk-
sella kieltämällä ja tekemällä tietyn tyyppisen elämän vai-
keaksi tai jopa mahdottomaksi. Biopoliittiseen hallintaan
liittyy myös menetelmiä, joilla pyritään “modernisoimaan”
tiettyjä väestön osia kehityksen nimissä.
Miten tällaista hallintaa voidaan sitten haastaa ja vas-

tustaa? Foucault’laisesta näkökulmasta vastarinta ei voi
koskaan olla täysin hallinnasta vapaata: se yhtä aikaa haas-
taa, mutta myös mahdollistaa hallintaa. Monet aktivistit ja
tutkijat katsovatkin, että vallitsevaa kehityspolitiikkaa ei voi
radikaalisti haastaa perinteisten menetelmien kautta. Viime
aikoina huomio on siirtynyt perinteisen politiikan ulko-
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puolelle järjestäytyneisiin autonomisiin kansalaisliikkeisiin,
ja on korostettu jatkuvan, jokapäiväisen vastarinnan välttä-
mättömyyttä. Foucault’laiset pohdinnat jälkikoloniaalisen
vastarinnan mahdollisuuksista ovat tässä suhteessa mielen-
kiintoisia. Yhtäältä korostetaan, että kehitysmaiden liikkeitä
on hedelmällistä tutkia juuri foucault’laisesta näkäkökul-
masta, koska sen avulla voidaan analysoida sellaisia paikko-
ja ja toiminnan muotoja, joissa sekä liberaalit, uusliberaalit
että kolonialistiset hallinnan mekanismit ovat intiimisti si-
doksissa toisiinsa. Toisaalta foucault’laista lähestymistapaa
on moitittu elitistiseksi ja länsikeskeiseksi – yhä useammin
vaaditaan, että liikkeiden on voitava itse määritellä mistä
näkökulmasta niitä tutkitaan.

Myös käytännön ja teorian välisen rajanvedon keinote-
koisuutta on alettu kritisoida yhä voimakkaammin. Tässä
yhteydessä ei kyseenalaisteta pelkästään tutkijan akatee-
mista etuoikeutta määritellä tutkimuksensa teoreettinen lä-
hestymistapa vaan korostetaan, että tutkimuksen kohteena
olevat liikkeet ja yhteisöt tuottavat aina käytännöllisen ja
kokemusperäisen tiedon lisäksi myös teoreettista tietoa.
Aktivistitutkijan tuleekin ”oppia pois” monista perinteistä,
epätasa-arvoista tieto-valta -asetelmaa tukevista akateemi-
sen tutkimuksen käytännöistä ja lähtökohdista voidakseen
tuottaa yhdessä tutkimiensa liikkeiden kanssa heitä itseään
koskevaa ja heidän näkökulmastaan relevanttia tietoa.

Kuva: Tiina Seppälä



AGON n:o 3914

Ropsa:
Anna minulle nyt vain tähän yksi varma totuus, niin minä siirrän vuoria!

Reutu:
Miten mie nyt voin tässä jotain totuuksia alkaa antamaan. Itsehän tiedät kuitenkin jo mistä puhut. Et vain rupea
itseäs epäilemään. Tai sitten muotoilet kysymyksen täsmällisemmin?

Ropsa:
Puheesi sävy ilahduttaa minua alati! Vaadimme liikoja, mutta olkaamme täsmällisempiä.
Voimme ajatella esimerkiksi suhdetta toiseen: joskus tuntuu, että elämä ja olemassaolo eivät jäsenny ilman toisen
kommenttia tai kysymystä. Joskus pitää vaatia jopa totuutta, niin kuin nyt teen.

Reutu:
No hyvä, jos olemassaoloni ilahduttaa.
Hei, siinähän taisi juuri tulla sinulle totuus. Ole hyvä.
Levinas muuten ajattelee, että ihmisen itseys ja koko olemassaolo avautuvat tai heräävät varsinaisesti vasta
suhteessa Toiseen – tavassa jolla toiset pakottavat minut itseni vastaamaan. Onko niin, että toisen toiseus
pakottaa, jopa murtaa jotain minussa? Vastaamisessa toiselle Levinas näkee myös vastuun alkuperän. Tätä voisi
tietenkin ajatella myös laajemmin suhteessa luontoon, joka mykkänä puhuttelee ihmistä?

Ropsa:
Tästä ei enää täsmällisemmäksi voi päästä, totuuksia tipahtelee nyt aivan olemattomista väleistä! Ehkä se on totuuden
olemus. Kas, kuten Blanchot ja kumppanit ajattelevat, että valo paistaa juuri halkeamista ja säröistä sisään.

Reutu:
Ei ollut täysin olematon väli, jos sieltä pieni totuus kuitenkin mahtui...?

Ropsa:
Ei keskustelu ole mitään olematonta. Se on pikemminkin välttämätön ehto sille, että mitään on. Eikö tämä juuri todista
Levinasin ajatuksen todeksi: ajattelu ammentaa voimansa toisista.
Totuus on siis se, että Toiset avaavat minulle todellisuuden ja vastuullisuuden mahdollisuuden kaikessa kaameudessaan ja
vastenmielisyydessään. Enimmäkseenhän minä en haluaisi aina vastata ja olla vastuussa.
Toiseudet, nuo minän totaliteettiin muodostuneet halkeamat lienevät sellaisia, että ne leviävät kuin kevään kukkaset heti,
kun pienikin totuus pääsee niihin vuotamaan, kulloinenkin totuus ikään kuin valtaa alaa.

Reutu:
Sanoisinko, että rohkeahkoja kielikuvia viljellään nyt… Tiedämmekö enää edes mistä puhumme?

Ropsa:
Kirjailijapersoonani puhuu vähän vapaammin aina, eikä se tarkoita asian kadottamista. Miksi meidän pitäisi aina
täsmällisesti tietää mistä puhumme? Eikö silloin kun tiedetään, juuri menetetä totuus; tietäminen jähmettää suhteemme
asioihin, pysäyttää tapahtumisen ja sulkee meidät todellisuuden ulkopuolelle.

Reutu:
On kuitenkin hyvin vaikea ajatella jotakin epämääräistä. Jollakin tavalla meidän on tiedettävä mistä me puhumme,
myös silloin kun käännymme kokemuksen sisälle fenomenologisesti ja puhumme ilmiöistä. Missä menee
epämääräisen runouden ja filosofian raja?

Ropsa:
Ehkä runous onkin omin rakkain alter egomme. Jokaisessa meissä elää pieni runoilija, älä anna todellisuuden johtaa
harhaan runouden olemuksesta. Eikö tieteellinen käsitteenmuodostuskin pohjaa viimekädessä jonkin uuden ja
tuntemattoman runolliseen nimeämiseen, jossa se saa olemassaolonsa?

Reutu:
En ole varma, näin meillä ei puhuta tieteestä. Piristävä ajatus joka tapauksessa, oli kyseessä runous tai runouden
olemus.

Jotosdialogi

Jotos tarkoittaa maastovaellusta, jolla on pärjättävä omin eväin ja varustein, edetään oma-aikaisesti ja
kohdataan haasteita. Dialogi (kr. Dia-logos) tarkoittaa keskustelua, sananmukaisesti ennakkoluulotonta asioiden
läpi puhumista yhdessä toisten kanssa. Jotosdialogi -palstalla julkaistaan lehden lukijoiden dialogeja vaelluksilta
asioiden, mielikuvituksen ja luonnon poluilla. Usein ei ole selvää mistä polku alkaa ja mihin se päättyy. Palstan
ensimmäisinä valloittajina Kemijoen törmällä tulistelevat Reutu ja Ropsa.
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Ropsa:
Totta, aivan kuin aurinko olisi alkanut paistamaan. Kiinnostavaa, että yleistä maailmankuvaa pystyssä pitävistä teorioista
ja käsitteistä luopuminen on itse asiassa varsin lohdullista ja vapauttavaa. Kiitos runoudelle siitä.

Reutu:
Toden totta. Mutta eikö tyhjyydessä tai nimeämättömässä eksistoiminen tai viipyminen ole myös äärimmäisen
pelottavaa?

Ropsa:
Perustan kadottaminen on pelottavaa. Jotain siinä aina särkyy ja murtuu. Palatkaamme siis takaisin halkeamaan tai
murtumaan, jossa oli myös valoa: mikä on halkeaman ja valon suhde?

Reutu:
Erottamaton, ja vertaamaton, veikkaan mie, tai siis vertaamaton ja erottamaton, jos oikeassa järjestyksessä
vastaisin.

Ropsa:
Puhumme nyt todella perustavasta eksistenssikokemuksesta, jossa inhimillinen kokemus murtuu ja jotain uutta voi
avautua.
Mutta tuo "verraton halkeama" on kyllä hyvä - totuus seisoo aivan omilla jaloillaan! Tarkoitatko kuitenkin, että totuus ja
totuuden murtuminen kuuluvat yhteen? Ja ovat kuitenkin yksittäisiä ja ainutkertaisia tapahtumia luonteeltaan, sillä tavalla
vertaamattomia suhteessa toinen toisiinsa.
Eli totuus olisi tuo murtuma, joka lopulta osoittautuu ihmisen ruumiiksi. Mutta kannattaako ruumiiseen vielä mennä?
Ohitammeko jotain?

Reutu:
Tuskin ohitamme mitään olennaista. Ruumiillisuudestahan kuitenkin on kyse.

Kuva: Kosti Joensuu
Ropsa:
Jollakin suhteellisella tavalla kuitenkin haluat erottaa murtuman ja totuuden paljastavan valon toisistaan. Jos ne ovat sama,
vesitämme koko ajatuksen.

Reutu:
Eikö idea ole siinä, että ne erottamalla, voi asian ymmärtää? Vaikka tietyssä mielessä ne ovat kuitenkin sama?

Ropsa:
Sanot siis että murtuman tunnistaminen esim. omassa ruumiissasi, saa totuuden sellaisenaan astumaan esiin. Siihen asti
totuus olisi kätkettynä ja asia ymmärtämättömissä. Eikö murtuma kuitenkin katoa tuossa (erottamisessa tietoiseksi
tulemisen) tapahtumassa ja totuus sen mukana?

Reutu:
Jospa totuus muuttuu? Mutta eikö se silti ole totuus?

Ropsa:
Ehkä kohdallisempaa olisi puhua totuuden elämisestä.
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Reutu:
Vai tarkoitatko, että totuus pakenee, siis ote totuudesta kirpoaa?

Ropsa:
Tarkoitan varmasti. Jos totuuden mahdollisuusehtona oli murtuma, ja totuudesta ei voida erottaa sitä avaavaa murtumaa
– vaikka se on asian ymmärtämisen kannalta välttämätöntä – niin eikö juuri tuo erottamisen akti joka pyrkii
ymmärtämään, itse asiassa jälleen mitätöi koko murtuman merkityksen - eihän se voi olla enää murtuma, joka tarkoittaa
jotakin vikaa totaliteetissa, jos se on otettu ymmärryksessä haltuun osana totuutta. Ehkä tässä on kyse siitä, että jokaisen
halkeaman valo muuttaa kaiken toiseksi, on vain uusi totaliteetti joka odottaa murtumaansa?

Reutu:
Mahdollisesti. Jos oletat, että totaliteetin on aina murruttava. Paitsi, oikeastaan, jos tosiaan oletat näin, että valo
muuttaa kaiken, toiseksi totaliteetiksi, joka jälleen mahdollisesti murtuu, niin silloinhan oletat jo murtuman. Onko
silloin kyseessä enää totaliteetti?
Tai kyseessä on totaliteetti, joka sallii/odottaa murtumaa?
Voi myös olla, että elämän ilmiöiden häilyvyys ja liiallinen pyrkimys saada elämä jäsentymään yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi, on pehmittänyt pääni.

Ropsa:
Voi olla, että ajattelu pohjaa/olettaa nyt lähtökohtaisesti murtum[a]an. Murtuminen on saanut ajattelun liikkeelle
totuudessa, mutta ratkaistavaksi tulee jälleen tämä perinteinen kysymys siitä onko lähtökohtana oleva vai oleminen/ei-
mikään. Tätä ei tässä yhteydessä kuitenkaan voida käsitellä noilla termeillä, koska silloin menettäisimme murtuman, joka
seisoo nyt omilla jaloillaan (ja odottaa vastaustamme) ja eroaa tuosta yleisestä tavasta puhua läsnäolon ja poissaolon
suhteesta.
En voi kuitenkaan olla kysymättä sinulta kuinka ymmärrät, kumpi sinusta on ensiksi ja ensisijaisempaa, oleva vai
oleminen?

Reutu:
Minua huvittaa metafyysinen leikkimielisyytesi.

Ropsa:
Koen heti metafyysistä häpeää kysymyksestäni. Perun sen.

Reutu:
Sinulla on syytäkin hävetä, mutta ei tässä yhteydessä. Emmekö astuneet ajatteluun juuri tästä filosofisen toisen
kohtaamisen lohdullisuudesta.
En oikein ymmärrä miksi haluaisitkaan kysyä olemisen ja olevan ensisijaisuutta, mutta jos minun olisi siihen
vastattava, niin sanoisin kuitenkin epäilemättä oleminen. Vaikka "ensiksi tai ensisijaisuuteen" asettelu on hieman
hölmöä. Mutta jos sitä ajattelee tuon edeltävän kommentin valossa, niin sitten ei oikeastaan.

Ropsa:
Minusta tuntuu, että paluu murtumaan on alati välttämätöntä.

Reutu:
Niin mieki luulen. Sikäli kun murtuma on osoittautunut omaksi raadolliseksi ruumiikseni ja toisen kohtaamiseksi,
jotka ovat ajattelun ja kaiken tapahtumisen ensisijaisia lähteitä. Kaiken totaalinen ja pysyvä läsnäolo, siis itse
asiassa absoluuttinen tieto, olisi kaikista kammottavinta ihmiselle!

Ropsa:
Totta. Alkaa sataa, oleva puskee päälle, vedetäänpä laavu ja käydään nukkumaan. Onko muuten sade oleva tai olio? Olen
kuullut puhuttavan joistakin puoliolioista sääilmiöiden kohdalla – esimerkiksi sumuisuutta on vaikea mieltää olevaksi tai
olioksi eikä se myöskään vastaa olemisen kokonaisuutta – ne jotenkin sitovat ihmiset maailmaansa ja astuvat ihmisen
ruumiin olohuoneeseen kuraiset kengät jalassaan. Sanotaan, ettei niitä voi vastustaa; ne tulevat aina vääjäämättä mukaan
kaikkeen inhimilliseen toimintaan.

Reutu:
Kiinnostava ajatus, jota olisi huomattavasti miellyttävämpi pohtia edelleen, kunhan saamme tämän laavun pystyyn.

Ropsa:
Olet oikeassa, vaikka minua toisinaan huvittaa tuo pakkopragmaattinen tarrautumisesi olevaan. Tästä on syytä jatkaa
tuonnempana. Pyydän, että palataan tähän paluun teemaan. Olen suorastaan utelias siitä mihin paluu suuntaa.

Reutu:
Palataan vain, vaikka itse asiassa minusta tuntuu että olemme tulleet nyt puoliolioiden äärelle ikuisesti
jäädäksemme. Tännekö murtuma meidät johdattaa; erätulille, syyssateeseen, ruumiillisuuteen?

Tekstin kirjoittivat Sanna Hast ja Kosti Joensuu.
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Opiskelen neljättä vuotta kasvatustieteiden tiedekunnassa
pääaineenani aikuiskasvatus. Pääaineeni luonne ja ehkä
opettajatutorini Professori Esa Poikelan ohjaus johtivat
minut valitsemaan sivuaineita myös yhteiskuntatieteiden
tiedekunnasta. Sivuainevalintoihin ohjaaminen, ohjautu-
minen ja sivuaineiden luonne osana yliopiston eri koulu-
tusohjelmia on sinällään mielenkiintoinen aihe mihin tällä
palstalla toivottavasti tullaan ottamaan kantaa. Itse otan
tässä avauskirjoituksessa asiakseni pohtia oletettua eroa
sivuaineena opiskelemani filosofian luennointikulttuuriin
suhteessa muuhun luennointiin yliopistossa.
Tietääkseni kaikkiin Lapin yliopiston koulutusohjelmiin

kuuluu palkollisena yksi tieteenfilosofiaa käsittelevä kurssi
ja siksi keskustelua aiheesta kuulee yliopiston käytävillä ja
kahvilassa varsin usein. Itsekin huomasin ensimmäisten
filosofian luentojen ja kurssien jälkeen ihmetteleväni omaa
asennoitumistani luentoihin ja yliopisto-opiskeluun
yleisesti. Asenteeni tuntui olevan se, että kurssin tai luen-
non otsikko on se tärkein kysymys ja luennolla luennoitsija
tulee kertomaan siihen vastauksen helposti ymmär-
rettävässä ja valmiiksi pureskellussa muodossa. Tämän jäl-
keen ongelma päässäni muuttuisi selkeästi rakentuvaksi
kokonaisuudeksi kuin taikaiskusta. Ja mikäli kyseistä
muutosta ei tapahdu on luento, luennoitsija ja koko kurssi
ollut epäilemättä huono.
Etenkin filosofian luennoilla saattaa monesti mieleen

herätä kysymys ”mitenhän tämäkin juttu liittyy mihinkään
aiemmin tai sen jälkeen käsiteltyihin asioihin?” Kuuntelijan
hämmennys saattaa myös johtaa ajattelemaan, että luen-
noitsija on jotenkin hakoteillä aiheestaan. Voi kuitenkin
olla, että luennoitsijan ensisijainen tarkoitus onkin aiheut-
taa tätä hämmennystä opiskelijan päässä ja herätellä ih-
mettelemään kulloinkin käsittelyssä olevien ilmiöiden
moniulotteisuutta. Filosofian harrastaminen on herättänyt
ainakin minut huomaamaan, että opiskelu yliopistossa ei
voi olla vain järjestelmällistä vastausten etsimistä erilaisiin
kysymyksiin ja tiedon organisoimista juuri jotain spesifiä
ongelmaa varten kasatuiksi ja rajatuiksi kokonaisuuksiksi.
Jos luennon tai kurssin tavoitteena on esittää tyhjentävästi
kaikki tarvittava tieto jostain tietystä aiheesta, on lopputu-
loksena pahimmillaan tilanne, jossa opiskelija ei koe luen-
non tai kurssin jälkeen tarvitsevansa enää mitään muuta
tietoa aiheesta.

Kysymys elävän elämän kautta johdattelevan opetuksen
ja valmiiden ajatusmallien esittämisen välisestä erosta
voidaan nähdä myös makuasiana ja kuitata se ihmisten eri-
laisilla oppimistavoilla ja erilaisuudella ylipäänsä. Periaat-
teellisessa mielessä ero on kuitenkin merkittävä opiskeli-
joiden ajatteluun vaikuttava tekijä, johon tulisi suhtautua
vakavasti. Olen törmännyt tällaiseen johdattelevaan
opetustyyliin luonnollisesti myös pääaineeni ja muiden
sivuaineideni kursseilla, mutta kontrastin havaitsemiseen
liittyvät oleellisesti tuntemukseni ensimmäisiltä filosofian
luennoilta sekä aiheesta heränneet keskustelut muiden
opiskelijoiden ja luennoitsijoiden kanssa.
Toivottavasti joku muukin tulee tällä palstalla avaamaan

yliopisto-opiskeluun liittyviä ajatuksiaan ja näkemyksiään
siitä millaista on opiskelu yliopistossa. Tämä pintaraapaisu
käsitti kokemuksia kahdesta tiedekunnasta, joten toiset
kaksi ovat vielä jäljellä. Ehkä saamme vastauksia siihen
onko yliopistosta muodostumassa tiedon ”kanttiini”, jossa
helposti nieltävää tietotaitopuuroa annostellaan valmiiksi
opiskelijoille sopivien rajoitusten puitteissa ja ruokasalista
tulee poistua mahdollisimman pian aterioinnin jälkeen
ruuhkien välttämiseksi, vai vieläkö on tilausta hieman ek-
soottisemmalle ruualle ja vähän pidemmäksi venähtäneille
lounaille.

Valmiita malleja vai omaan ajattelemiseen ohjaamista?
Suoria vastauksia vai käyriä kysymyksiä?

ALEKSI POIKELA

OPISKELIJALTAOPISKELIJALTA
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Lumi oon kuuskantilista jäätä. Elekii oon murheelinen
laulu.
Lumihilheen muoto oon tarkotuksenmukanen. Se oon

komea siksi, ette se vetäs toisia hilheitä tykönsä, sen
hiljanen laulu palvelee sammaa tarkotusta ko linnun
viserys. Lumihilheelä oon kuus kättä, jokka matkan aikana
hakeva toisia käsiä, tarttuaksheen niihin ja muuttuaksheen
hilheestä lumeksi.
Hilheet oon kaikin samanlaisia ja toinen toista

muistuttavia näölthään, samoten ko lintu ja ihminen, mutta
toista samanlaista ihmistä ei löy’y ko sie, joka tätä luet.
Toista samanlaista lumihilettä ei ole olemassa. Miljaartien
miljaartien määrässä ei kahta samanlaista! Jokasella
lumihilheelä oon oma tarina matkasta, joka oon kestäny 50
päivää. Niin kauon kuuskantilinen lumihile seilaa
avaruuesta ennen ko se putoaa maahan, puunoksale eli
laukkovan jäneksen sölkhään. Jokanen lumihile oon preivi
taihvaasta. Se kertoo ilmoista ja matkan vaivasta, se kertoo
tuulista ja suvesta, joka oli sen sulattaa veeksi. Jokasella
hilheelä oon oma itku, oma laulu, omat nauramisen syyt ja
oma kohtalo.
Kaikki oon niin turhaan ihmeelistä! Miksis jokaselle

hilheele oon annettu oma persoonallisuus? Oma matka ja
päämäärä? Vaikka se ellää vain viiskymmentä päivää?
Miehleeni tullee hään, joka sano, ette hiuksetki oon
räknätyt meän päässä. Miehleeni tullee hään, joka sano,
ettei ole varpusta joka maahan putoaa ilman tarkotusta.
Lumihile hakkee toista käsivartta, muuttuaksheen

lumeksi ja ko tuuli tarttuu niihin tullee tuisku, joka peittää
jäljet, mutta tuiskulaki oon aikansa, niinku kaikela muula,
sillä aurinko lykkää ittensä tuiskun läpi ja silloin linnutki
taasen kokkointuvva pöyäle syöhmään jyviä ja kuuta.
Elämä jatkuu ko kaikela oon tarkotuksensa.
Katton klasista lunta, joka peittää kaupunkin jossa

asun. Tulin tänne Haaparannale kerran nuorena, rakastin
lumisia öitä ja näin kerran kaupunkin kirkastettuna
vesitornila. Oli yö, tulin ”elevhemmiltä” ja kattoin lunta
silmistä silhmiin ja kuulin sen ikusen laulun, joka upposi
jalkojeni alle. En löy’ä itteäni sieltä ennää vaikka käyn
hakemassa lumisina iltoina. Näessi, mie olen jo lähössä
poijes. Vuosia oon jo paljon ja niitten merkitys oon ollu
sama ko lumen laulu: oppia elhään. Ja ko sitä läksyä lukkee
oon jo ilta ja aika sammuttaa valot. Linnutki oon levola ja
kaukhaiset tähet kylvävä valoa klasin läpi niinku kerran ko
valvoin yksin koti-ikävästä tässä kaupunkissa, joka ei laulua
tunne, laulua joka tullee yön läpi korkealta.
Miksis kaikissa minun kirjoissa sattaa lunta? Vishiin

siksi ko mie lapsena yhtenä pyhäpäivänä lumisatheessa
kuulin vaimojen laulun uuesta valtakunnasta, joka oli
isompi ko koko Kassan kylä. Ja rannoista, jokka ei jääy,
virrasta, joka sulattaa lumen kristalliksi. Siksi minun
kirjoissa sattaa lunta, piiain.

Otun Pänktti

Lumielekii

BENGT POHJANEN

MEÄNMAAN FILOSOFII

Kuva: Kosti Joensuu
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Harakan varpaat

LAURI MOILANEN

Haistelen
avaruuspölyä

tutkimusmatka
maailmankaikkeuden
erämaahan

kaikkeen,
mitä on

hölynpölyyn hukun,
eivätkä siipeni tottele
uusien kosmoksien
sekopäisiä lakeja

lopulta törmään
peilikuvaani

järven
rannalla

se väreilee
jännästi

ja kuulen kuinka
harakan varpaat

vain maailman
kattoa
vähän

raapii.

Ounasvaara

LAURI MOILANEN

Pullotin lähdeveden
japanilaisessa
temppelissä

jänis kuusen alla
kuin pyhä valkoinen
buddha

loikahti
mua karkuun

kosketin sen
sulannutta
kohtaa

se oli lämmin

porotokka ihmeissään
huuruavat turvat
pakkasessa

mulla soi
päässä arvi kempin
laulunpätkä

"suuren joukon joutsenii"

hyräilin sitä ja
istahdin teelle
lumiselle
kalliopenkille

samassa kuulin
tutut kajahdukset

suuri joukko joutsenia
vaelsi teräksen
sinisellä kaamoksen
taivaalla

matkalla
kohti kultaista
taivaanrantaa.

TAITEEN PAIKKA
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Filosofian symposion Ihminen ja ihmisen luonto järjestet-
tiin 15. kertaa Lapin yliopistolla lauantaina 5. lokakuuta.
Tilaisuuden järjestivät Lapin yliopiston yhteiskuntatietei-
den tiedekunta ja Pohjoinen filosofiyhdistys Agon. Tilai-
suudesta teki erityisen juhlallisen kaksi kirjajulkistusta:
Arktinen eetos. Filosofiyhdistys Agonin 10-vuotisjuhlakirja
(toimittanut Niilo Nikkonen) sekä Reittejä luontosuhtee-
seen (toimittajina Jarno Valkonen ja Toivo Salonen).
Symposionin teeman alla mahtui keskustelemaan ja

ajattelemaan väljästi niin ihmistä kuin luontoa, luontokäsi-
tyksiä ja ihmisen luontosuhdetta. Juhani Sarsiala avasi päi-
vän johdattelemalla yleisönsä teeman äärelle 300 luvulta
(eaa.) aina tähän päivään asti ulottuvan uusplatonistisen
ajattelun juonteita seurailemalla.

Juhani Sarsila: Uusplatonismin luontokäsityksestä

Uusplatonismin keskeisin anti tuona lokakuisena lauan-
taina oli varmasti siinä, että se herätteli yleisöä ajattelemaan
subjekti-objekti jaottelun tuolle puolen, irrottautumaan sel-
laisista ajattelua ja kokemusta usein suorastaan riivaavista
kontrastipareista kuten ihminen/subjekti (tässä) – luon-
to/objekti (tuolla). Antiikin kreikassa (jonne palattiin tuon
tuostakin päivän aikana) physiksellä ja kosmoksella viitat-
tiin maailmaan kokonaisuutena, maailmaan, josta ihminen
(ihmisen sielu tai tietoisuus ja ruumis) ovat erottamaton
osa. Jotta voisimme ymmärtää ihmistä, on meidän ym-
märrettävä maailmaa: kosmosta, sen yhtenäistä, jopa juma-
lallista tai pyhää, yhtä, olemusta. Uusplatonismin monisti-
sen ydinidean yhteys vanhaan intialaiseen ajatteluun ja kris-
tinuskoon muistuttaa siitä, miten filosofiset ikuisuuskysy-
mykset ovat kulkeutuneet ja muuntuneet tulkinnoissa eri
aikoina ja koskettavat edelleen laajasti ihmisyyttä. Sarsilan
oppinut ja persoonallinen luento herätti symposionyleisön
suoraan olemassaolon kokonaisuuden äärelle.

Timo Airaksinen: Ihmisen luonnottomuus – miksi
ihminen ei ole osa luontoa?

Timo Airaksinen heitti luentonsa kärkeen kysymyksen:
mitä tarkoitamme, kun väitämme, että ihminen on tai ei ole
osa luontoa. Kysymys on luonteeltaan metafyysis-ontolo-
ginen. Vastaukseen meillä ei ole empiiristä pääsyä. Se kos-
kettaa todellisuuden perimmäistä olemusta, mitä olemas-
saolo on ja mitä on olemassa. Mitä oikeastaan tarkoitam-
me, kun puhumme todellisuudesta? Kysymyksessä (miksi
ihminen ei ole osa luontoa?) kysytään kahta asiaa: mitä tar-
koitamme ihmisellä ja mitä tarkoitamme luonnolla. Itse
väittäminen (ihminen on/ei ole osa luontoa), ei ole sinänsä
tässä yhteydessä kiinnostavaa, mutta kysymystä tarkastele-
malla, siihen jonkinlaista kantaa ottamalla, käsitteitä mää-
rittelemällä, huomaamme, että tulemme esittäneeksi väit-
teitä olevan perimmäisestä luonteesta sekä myös siitä, mi-
ten voimme saada siitä tietoa. Asetumme ontologian ja
epistemologian alueelle.
Airaksinen sivusi myös teknologian filosofiaa, tarkaste-

lemalla kuulakärkikynää esimerkkinä ei-luonnollisesta esi-
neestä, joka kuitenkin on peräisin luonnosta. Jos ajatte-
lemme, että luonto on jotain tuolla ikkunan takana ulkona
olevaa (missä on vihreää), niin silloin kuulakärkikynän tar-
kastelu aiheuttaa alkuun hämmennyksen tunteen: se koos-
tuu jostain, mikä on luonnosta peräisin, mutta jotenkin ei
enää itsessään ole osa luontoa, vaan jotain muuta. Tekno-
logian ajattelu tuntuu johtavan ihmisen aluksi hämmenty-
neeseen umpikujaan: miten jokin, mikä on osa luontoa,
nousee yhtäkkiä oudoksi ja näyttäytyy luonnon vastaisena,
ei-luontona. Hämmennys on näennäinen, mutta ilmentää
oivallisesti jo edellä mainittua subjekti-objekti asetelmaa.
Teknologia on vakiintunut osaksi ihmisten jokapäiväistä
elämää ja välittää lähes kaikkea suhdettamme ympäris-
töömme, niin luonnon ympäristöön (ml. muihin lajeihin,
maisemiin, metsiin, vesiin, ym.) kuin toisiin ihmisiinkin.

Filosofian symposion: Ihminen ja ihmisen luonto

TEKSTI: SANNA HAST
KUVAT: TAPIO NYKÄNEN

AJANKOHTAISTA
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KAIVOKSET LAPPILAISESSA
MIELENMAISEMASSA

Seminaarin järjestäjille on syytä antaa kiitosta siitä, että pu-
hujiksi oli valittu sopivassa tasapainossa niin ikuisten kysy-
mysten ajattelijoita kuin ajankohtaisen empiirisen tutki-
muksen parissa painiskelevia tutkijoita. Ja koska nämä asiat
eivät koskaan ole kovin kaukana toisistaan, hedelmälliselle
keskustelulle luodaan mahdollisuus, kun ihmiset istutetaan
samaan pöytään tai seminaari-iltapäivään. Iltapäivän ajan-
kohtaiseksi ja päivän polttavaksi teemaksi olikin nostettu
kaivokset ja niin kutsuttu kaivosbuumi. Kansainvälinen
kaivosteollisuus on kasvavassa määrin kääntänyt katsettaan
ja investoinut Lappiin, Koillismaalle ja Itä-Suomeen. Lapin
luonnonvarat kiinnostavat niin paikallisia kuin ylipaikallisia
toimijoita hyvin vahvasti ja monella tapaa, sekä aineellises-
sa että aineettomassa mielessä. Se, miten luonnonvaroista
puhumme ja se, miten niitä käytämme ilmentää mitä pe-
rustavimmalla tavalla luontokäsitystämme ja -suhdettam-
me.

Leena Suopajärvi: Miksi lappilaiset kannattavat
kaivoksia?

Kaivosasiaan meidät johdatteli Leena Suopajärvi, joka
on tutkinut kaivoshankkeisiin liittyviä sosiaalisten vaikutus-
ten arviointeja (SVA) ja näissä toisinnettuja tarinalinjoja ja
diskursseja. Tarinalinjat tuntuvat kertovan omalta osaltaan
yhtenäistä tarinaa: Lapissa kaivoksia ei vastusteta. Ei aina-
kaan kovin hanakasti tai laajasti. Näitä tarinalinjoja tarkas-
telemalla voimme yrittää ymmärtää lappilaisten asenteita ja
niiden taustoja. Suopajärvi on eritellyt SVA:ista löytyviä ta-
rinalinjoja kolme:

(1) Kaivokset ovat välttämättömiä syrjäisen Lapin
kehitykselle
(2) Kaivokset tulee rakentaa Lapin yleisen edun
nimissä
(3) Kaivosalueilla ei ole merkittäviä luontoarvoja

Tarinalinjat rakentuvat ja niissä hyödynnetään ja toisin-
netaan sellaisia puhetapoja, jotka elävät Lapissa ja lappilai-
sissa ihmisissä vahvoina. (1) Kaivokset nähdään työpaikko-
jen tuojina. Työpaikat tuovat puolestaan alueelle ihmisiä ja
palveluja, sanalla sanoen elinvoimaa Lapin kunnille, joista
nuorempi väki tuntuu jatkuvasti kaikkoavan ja jäljelle jäävä

väki vanhenevan. Tässä mielessä kaivokset ovat luontevaa
jatkumoa toisen maailmansodan jälkeiselle modernin pro-
jektille, jolloin Lapin luonnonvarat alkoivat näyttäytyä yhä
vahvemmin erilaisen teollisen hyödyntämisen kohteina. (2)
Vaikka kaivoksilla nähdään olevan paikallisesti haitallisia
vaikutuksia, tuovat ne kuitenkin maakuntaan (yleisesti)
hyötyä. Tällainen puhe ”yleisestä edusta” epäpolitisoi kiis-
tellyn aiheen ja puhujille jää epäselväksi, ketkä oikeastaan
hyötyvät ja ketkä kantavat haitat. Lisäksi voidaan kysyä,
kuka yleisestä edusta oikeastaan päättää ja millä kriteereillä
sitä määritellään? (3) Kun kiistetään kaivosalueiden ”luon-
toarvot”, puhutaan luonnosta puhtaasti taloudellisesti
hyödynnettävänä resurssina. Tällainen puhe vaientaa mah-
dollisuudet puhua luonnon muista arvoista ja merkityksis-
tä.
Jokainen lappilainen ihminen melko varmasti tunnistaa

nämä puhetavat (vaikka ei välttämättä allekirjoita) ja juuri
sen vuoksi kaivoksia harvoin julkisesti Lapissa vastuste-
taan. Puhetavat ilmentävät kulttuurissa vallalla olevia arvo-
ja, luontosuhdetta sekä näiden historiaa. Kiinnostavaa olisi
tuoda esiin myös niitä muita tarinalinjoja, niitä, joilla näitä
hegemonisia tarinalinjoja liikutellaan, availlaan ja murre-
taan, sillä niitäkin Lapissa löytyy, vaikka SVA:issa ne eivät
tunnu suurta roolia näyttelevän.
Eriävistä tarinalinjoista omalta osaltaan kertoi meille Mika
Flöjt, joka avasi kaivoskriittistä näkökulmaa ja nosti esille
monia seikkoja ”kaivosbuumiin” liittyen. Kaivoskriittisten
näkökulmien esittäminen on helpottunut sen jälkeen kun
surullisen kuuluisan Talvivaaran kaivoksen patoaltaat pet-
tivät kolmannen kerran ja vuoto, jota seurattiin median vä-
lityksellä, tuntui jatkuvan loputtomiin. Moderniin kaivos-
teollisuuteen (kaivoksen laajuudesta ja prosessista toki
riippuen) liittyy kiistatta merkittäviä riskejä alueen ekologi-
selle tasapainolle. Vesistöjen kautta vaikutukset voivat
ulottua kauaksikin. Median luomien mielikuvien kautta
vaikutukset voivat puolestaan ulottua kansainvälisestikin
laajalle. Kaivokset haastavat Lapissa perinteisemmät elin-
keinot, kuten poronhoidon, ja muut saman alueen luon-
nonkäyttömuodot, kuten metsästyksen, kalastuksen ja ke-
räilyn. Uhat luontomatkailun toimintaedellytyksille ovat
paikoin myös ilmeisiä. Lapin matkailu perustuu vahvasti
mielikuville lappilaisen luonnon puhtaudesta ja erämaisuu-
desta. Näihin mielikuviin erityisesti luontomatkailun paris-
sa toimivat pelkäävät tulevan säröjä.

Mika Flöjt: Huomioita kaivosbuumista
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Kaivokset, haastaessaan toiminnallaan ja aluevaltauksil-
laan esimerkiksi poronhoitoa, herättävät kysymyksen: mitä
alueelle tuleva kaivostoiminta oikeastaan potentiaalisesti
uhkaa. Vastakkain eivät ole pelkät taloudelliset intressit,
massiiviset kansainväliset investoinnit ja ”väistyvät” perin-
teiset, ei-tuottavat elinkeinot. Kyseessä on erilaisten arvo-
jen poliittinen arvottaminen, kuten Flöjt painotti; tämän
kysymyksen haluaisin viedä filosofisessa mielessä vielä pi-
demmälle.
Kyseessä on toki poliittinen valinta – poliittinen sanan

varsin kapeassa, mutta myös laajassa mielessä – mutta edel-
leen, kyse on jostain muustakin. Oikeastaan kaivoskeskus-
telu ilmentää omalta osaltaan sellaista valintaa (tai valinto-
ja), jota me ihmiset, yhteiskuntana, yhteisönä, kulttuurina
teemme. Jotain, mitä yksittäiset ihmiset eivät itse asiassa
valitse yksittäisen päätöksen mielessä. Siksi on jossain mää-
rin kyseenalaista, voidaanko tässä edes puhua valinnasta.
Pitäisikö pikemminkin puhua yhteisön suuntautumistavan
kokonaisvaltaisesta rakentumisesta? Kyse on ontologiasta.
Millaisista luontosuhteista ja näihin kiinnittyvistä luonnon-
varojen hyödyntämisen tavoista on kyse? Onko luonto
meille puhdas resurssi (puuta, mineraaleja, energiaa), joka
otetaan, valjastetaan yhä tehokkaammin ja taloudellisesti
tuottavammin käyttöön, vai jotain, minkä kanssa eletään ja
on eletty niin, että elävään suhteeseen sisältyy kerroksittain
muitakin merkityksiä ja arvostuksia kuin taloudelliseen tai
esineelliseen hyötyyn tähtääviä?
Lappilaisessa todellisuudessa on monenlaisia luonto-

suhteita ja näistä kumpuavia käytäntöjä. Käytännöt ilmen-
tävät niitä erilaisia tapoja, joilla luonnon kanssa eletään ja
luonnonvaroja hyödynnetään. Toisinaan nämä erilaiset käy-
tännöt lyövät näkyvästikin peistä, kohtaamisista kielivät La-
pin monet luonnonvarakonfliktit. Luonto on monella ta-
paa läsnä lappilaisten ihmisten elämässä, siksi luonnonva-
rojen käyttöön liittyvät poliittiset ja arkipäiväiset väännöt
eivät yleisesti ottaen jätä ketään yksittäistä ihmistä kylmäk-
si. Jokin näkökulma asiaan kuin asiaan aina löytyy. Luonto
on yhtäaikaisesti jotain yleistä, mutta kuitenkin jotain eri-
tyistä, usein hyvinkin henkilökohtaista ja lähellä. Kun ilta-
päivällä siirryimme kaivoksilta pohtimaan yleisemmin ih-
misen ruumiillista luontosuhdetta, luonnon läheisyyttä tai
läsnäoloa ruumiillisena kokemuksena, olivat kaivoskeskus-
telun nostattamat teemat edelleen yleisön ja puhujien mie-
lissä.

RUUMIILLISUUS JA LUONTO

Kari Väyrysen luennon aiheena oli ruumiillisuus ja luonto-
kokemus, erityisesti ekologisessa mielessä. Viitekehykse-
nään hänellä oli Gernot Böhme ja Joonialainen luonnonfi-
losofia (esisokraattiset filosofit). Luonnonfilosofit pitivät
elementtejä (maa, ilma, tuli, vesi) kaiken olevan (kosmos)
peruslähtökohtina. Koska kaikki koostuu elementeistä
(ajattelu on vahvasti materialistis-henkinen), sen myötä
myös ihminen, oman ruumiinsa kautta, on suhteessa kos-
mokseen. Yhtymäkohdat aamun uusplatonismin pohjalta
nousseisiin ajatuksiin ja kysymyksiin olivat ilmeisiä. Mutta
nyt huomio kiinnitettiin kuitenkin ruumiilliseen olemiseen.

Kehollisuutensa kautta ihminen on suhteessa luontoon ja
kokee eksistentiaalisia elämyksiä.

Kari Väyrynen: Ruumiillisuuden muodot länsimaisen
filosofian historiassa. Kuva: Oulun yliopisto.

Väyrynen nosti esiin joitain esimerkkejä eksistentiaali-
sista ruumiillisista (luonto)kokemuksista. Mätänevä hir-
venraato voi olla ihmiselle vastenmielinen esteettinen ko-
kemus. Vastenmielisyyden kokemus voi kuitenkin muuttua
tiedon myötä. Hirvenruho ei ole enää vastenmielinen, kun
se ymmärretään osaksi luonnon ekologista kiertokulkua.
Sen sijaan moderni avolouhos aiheuttaa ihmisessä ahdista-
van kokemuksen, verrattuna vaikkapa luonnolliseen rotko-
laaksoon. Näin käy, vaikka mittakaavoiltaan ja ulkonäöltään
niissä voi olla paljonkin samaa.
Mitä nämä esimerkit oikeastaan kertovat luontosuh-

teestamme? Mitä jos kokemus modernista avolouhoksesta
jonkinlaisena ”raiskattuna maana” pitäisikin ajatella nime-
nomaan sen kautta, miten se ilmentää vallitsevaa elämän-
tapaamme, maailmasuhdettamme. Kyse on siitä, miltä
maailmasuhteemme näyttää fyysisessä ympäristössä ja sa-
manaikaisesti, miltä se tuntuu ruumiissa, lihassa, koke-
muksessa.

Petri Kuhmonen: Alkuperäinen luonto elettynä tilana

Luontokokemus ruumiillisesti elettynä oli myös iltapäi-
vän viimeisen puhujan Petri Kuhmosen aiheena. Hän joh-
datteli kuulijansa syvemmälle ruumiilliseen luontosuhtee-
seen fenomenologisen ajattelun kautta.
Kuhmonen halusi provokatiivisesti kysyä, kuka tai ket-

kä kohtaavat ”alkuperäisen luonnon”? Päivän aikana alku-
peräisen luonnon ideaa oli sivuttu moneenkin otteeseen.
Meitä länsimaissa tuntuu houkuttelevan halu päästä jonkin
alkuperäisen luonnon äärelle, ja ehkä suojella sitä liialliselta
ihmisen kosketukselta. Tässä huomataan, miten dikotomi-
nen luontokäsityksemme onkaan. Kun ihmiset näkevät ta-
loudellisesti hyödynnettäviä metsiä tai hakkuuaukkoja, voi-
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malaitoksia tai kaivoksia, heidän esteettinen kokemuksensa
niistä on samankaltainen kuin edellä Väyrysen mainitse-
massa mätänevän hirvenruhon kohtaamisessa, mittakaava
vain on suurempi. Tämän elämyksellisesti ehkä järkyttävän
kokemuksen lisäksi syntyy myös kuvitelmia, että jossain on
olemassa sellaista luontoa, jota ihmisen käsi ei ole kosket-
tanut, raiskannut, tai valjastanut käyttöön.
Fenomenologia pyrkii tutkimaan niitä (kokemuksen)

rakenteista, niitä ehtoja, joista kokemus rakentuu, ja jotka
lyövät läpi kulttuuristen rakenteiden. Ruumiillis-aistisen ko-
kemuksen häilyvyys tai perspektiivisyys (joskus voi sanoa
jopa illusorisuus) kätkee sisäänsä myös jotain ruumiilliselle
kokemukselle yleistä, josta emme pääse eroon. Fenomeno-
logian päämääränä on lähestyä merkitysten synnyn alkupe-
rää pitämällä elävän kokemuksen yhtenäisyydestä kiinni.
Tällainen ajattelu ja asenne haastaa asetelman, jonka mu-
kaan luonto olisi jotain ihmisestä irrallista, tai että meillä
olisi mahdollista saada ikään kuin puhdasta tietoa tästä ih-
misestä irrallaan olevasta luonnosta.
Kuhmonen otti viitekehyksekseen Maurice Merleau-

Pontyn, jolle merkitysten alkuperä on juuri oma ruumis. Se
on keskus, mistä lähdetään ajattelussa ja toiminnassa liik-
keelle. Tämä tekee fenomenologiasta yhtäältä erityisen yk-
silökeskeistä, mutta toisaalta ei kuitenkaan, sillä ihminen
elää aina jo maailmassa, suhteessa muihin ihmisiin, ja ym-
päristöön. Maailma, jossa elämme, on sosiaalinen ja kult-
tuurisesti jaettu. Aistien kautta lähestymme, ymmärrämme
ja tulkitsemme muita (ml. toiset ihmiset ja esimerkiksi eläi-

met), mutta toisaalta ne ovat aina läsnä (minulle) vain ko-
kemuksessani, eli siinä suhteessa, joka minulla on toisiin.
Käsityksemme luonnosta rakentuu myös tässä suhteessa.
Luonto on aina välittyneesti koettu ja erilaisten teknolo-
gioiden myötä luontosuhde monimutkaistuu edelleen. Ih-
minen, joka haluaa sanoa jotain luonnosta, on aina jo jos-
sain maailmassa, kulttuurissa ja sosiaalisissa suhteissa, ym-
märtänyt luonnon jonkinlaisena. Siksi ”alkuperäisen luon-
non” tutkiminen on aina myös kulttuurin tutkimista. Eri
tieteet lähestyvät luontoa, tutkittavaa objektiaan tai ilmiötä
hieman eri tavoin ja eri menetelmin (ja myös eri teknolo-
gioin), mikä muodostaa perustan miltä lähdetään. Tässä
mielessä kuvitelma, että voisimme ottaa jonkinlaisen ”suh-
teen” objektiiviseen luontoon, joka on tuolla jossain, ha-
vaintomme, aistiemme, kulttuurisesti rakentuneiden ja
jaettujen merkitysten tuolla puolen, tuntuu jokseenkin
mahdottomalta. Se myös tuntuu etäännyttävän meidät
luonnosta.
Fenomenologinen ajattelu avaa mahdollisuuden tarkas-

tella erilaisia luontosuhteita. Kun ajattelemme luonnon-
suojelua, esimerkiksi vanhojen metsien suojelua, voimme
kysyä, miksi metsät/erämaat ovat ihmiselle tärkeitä? Mil-
laiseen elämänmuotoon ne liittyvät tai liittyivät. Miksi niitä
pitäisi suojella? Mitä oikeastaan suojellaan, kun niitä suo-
jellaan? Biologista monimuotoisuutta, luontomatkailun
elämyspankkia, poronhoidon toimintaedellytyksiä, vai jo-
tain muutakin? Ontologisilta lähtökohdiltaan nämä asiat
ovat hyvin erilaisia.

POHJOINEN FILOSOFIYHDISTYS AGON RY
NORDLIGA FILOSOFSÄLLSKAPET AGON RF

NORTHERN PHILOSOPHERS AGON

Kokouskutsu
SYYSKOKOUS

Aika: 14.11 klo 17.00–19.00
Paikka: Ravintola Fellin kabinetti, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 2, 96101 Rovaniemi

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat:
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen
jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallitukseen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Valitaan muut hallituksen jäsenet.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
Päätetään muista hallitukselle edeltäpäin esitetyistä ja kokouskutsussa mainituista asioista: päätös
yhdistyksen kirjojen luovuttamisesta yhdistyksen jäsenille

Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen.

19.9.2013 Rovaniemellä,
Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry:n hallitus



Kirjoita Agon –lehteen!

Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry:n tarkoitus on elävän filosofisen harrastuksen ja tutkimuksen juurruttaminen ja
edistäminen Lapin alueella. AGON on riippumaton ja sitoutumaton yhdistys, joka on avoin kaikille filosofiasta
kiinnostuneille. AGON järjestää filosofisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä julkaisee neljä kertaa vuodessa
ilmestyvää filosofiapainotteista monitieteellistä aikakauslehteä. Agon –lehti rakentaa siltoja tieteiden, politiikan ja

kulttuurielämän välille, ja tarjoaa näin monipuolisen julkaisu- ja keskustelufoorumin.

Puheenjohtajalta/Pääkirjoitus
Yhdistyksen puheenjohtajan tai lehden päätoimittajan esipuhe. Noin. 1000 sanaa.

Artikkelit
Palstalla julkaistaan tieteellisiä artikkeleita. Artikkeleiden max. pituus noin 6000 sanaa. Tekstin kaikki viitteet
loppuviitteinä ja tekstin alkuun tulee liittää kirjoittajatiedot.

Keskusteltavaksi
Palstalle voi tarjota julkaistavaksi keskustelunavauksia ja muita vapaamuotoisia tekstejä. Esim. seminaareissa ja
konferensseissa pidettyjä esitelmiä ja puheita, joiden pituus on noin 2000 sanaa.

Tutkimusprojekti esittelyssä
Palstalle voi tarjota julkaistavaksi tutkimushankkeiden esittelyjä. Kirjoittajia kannustetaan tiiviin hanke-esittelyn lisäksi
pohtimaan tutkimustaan myös filosofisten kysymysten näkökulmista. Esimerkiksi sitä, miksi ks. tutkimushanke on tärkeä
ja millaisiin filosofisiin kysymyksiin tutkimuksessa tullaan mahdollisesti törmäämään? Millaisia taustaoletuksia tai
hypoteeseja tutkimuskohteesta on? Millaisia odotuksia ja tavoitteita tutkimushankkeeseen liittyy tai millaista
yhteiskunnallista merkitystä hankkeella voidaan ajatella olevan? Tekstin suosituspituus on noin 2000 sanaa.

Jotosdialogi
Jotos tarkoittaa maastovaellusta, jolla on pärjättävä omin eväin ja varustein, edetään oma-aikaisesti ja kohdataan haasteita.
Dialogi (kr. Dia-logos) tarkoittaa vuoropuhelua, vapaasti ja ennakkoluulottomasti asioiden läpi puhumista yhdessä toisten
kanssa. Jotosdialogi –palstalla elvytetään klassista dialogimuotoista kirjoittamista. Palstalle voi tarjota julkaistavaksi
sävyltään erilaisia vuoropuheluita. Tekstin inspiraationa voi hyödyntää esim. virtuaalisesti tai perinteisesti käytyä vuorop-
uhelua.

Opiskelijalta
Yliopisto-opiskelijat voivat tarjota palstalle opiskeluun, elämään, työllistymiseen, eri tieteisiin ja erilaisiin ilmiöihin liittyviä
vapaita pohdintoja: Miltä yliopisto-opiskelun suunta ja tulevaisuus näyttää? Millaisena näet oppialasi merkityksen
yhteiskunnassa? Kuinka yhdistää opiskelun tarjoamaa teoreettista tietoa omassa elämässä? Millä periaatteella valitsit
pääaineesi ja millä periaatteilla valikoit sivuaineita? Millaisia kokemuksia sinulla on yliopisto-opiskelusta ja mitä toivoisit
opiskelulta? Näiden ja muiden kysymysten suunnassa opiskelijat voivat kirjoittaa noin 1000 sanan pituisen tekstin.

Taiteen paikka
Palstalle voi tarjota julkaistavaksi runoja, proosaa, esseitä ja kuvataidetta.

Kirjat
Palstalla julkaistaan kirja-arvosteluja. Kirja-arvostelun kirjoittamisesta kiinnostuneet voivat pyytää lehden toimitukselta
kirjan arviointikappaletta.

Lähetä tekstisi lehdelle osoitteeseen agon.lehti@gmail.com


