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Helsingin yliopiston filosofian 
opiskelijoiden ainejärjestö Di-

lemma ry järjesti yhteistyössä Ki-
asman kanssa marraskuussa ajankoh-
taisia kysymyksiä epäajanmukaisista 
perspektiiveistä tarkastelevan kes-
kustelutilaisuuden. Parasiittiklubi-
sarjaan kuuluvan session aiheeksi oli 
valikoitunut Media. Henry Baconin 
ja Jussi Vähämäen alustusten jälkeen 
yleisö sai ottaa osaa.

Bacon pohti medioiden syntyä 
erilaisten ideologioiden ristipaineessa. 
Hän kiinnitti huomiota medioiden 
olemukseen liitettyyn kansanvalis-
tuksellisuuteen, joka korostuu YLEn 
tehtävässä. Median objektiivisuus 
merkitsee Baconin mukaan erilaisten 
merkittävien vaihtoehtojen esiintuo-
mista.

Entä miksei puutiainen seuraa 
mediaa? Voiko se mitenkään valita 
signaalien välillä? Eikö se vain ota 
viettiensä mukaisesti niitä vastaan 

ilman minkäänlaista tulkintaa? 
Näiden kysymysten pohjalta Vä-
hämäki hahmotteli analogiaa punkin 
ja passiivisen ihmisen välillä: suhde 
ympäristöön on niin optimaalinen, 
että ne vastaavat automaattisesti oi-
kealla tavalla oikeisiin signaaleihin. 
Vähämäki nosti esiin medioiden 
kyvyn eliminoida tulkinnan osuus 
turvallisia ja valmiita vastauksia tar-
joamalla. Hänen mukaansa tulee 
tarkastella, mitä ihmisessä tapahtuu 
ennen informaation jäsentymistä. 
Mitkä valtamekanismit siihen vai-
kuttavat? Millä tavalla ihmisen pe-
rusvietit ovat hyväksikäytettävissä? 
Mediaa ei nykyään edes tulisi hah-
mottaa erillisenä teollisuuden alana, 
sillä se on levittäytynyt kaikkialle.

Tämä muistuttaa Guy Debordin 
spektaakkeliyhteiskunnan analyysia. 
Sitä ei tosin tule ymmärtää pelkkänä 
mediakritiikkinä, vaan nykyisten yh-
teiskuntien ymmärtämisen välineenä 

ylimalkaan. Spektaakkelissa ihminen 
on passiivinen oman elämänsä si-
vustakatsoja, jonka suhdetta toisiin 
ihmisiin välittää kuvien lakkaamaton 
virta. Ja kuviin voi päästä käsiksi 
vain kuluttamalla. Ennen suoraan 
eletty on etääntynyt representaa-
tioksi. BB-Julkkis tyrii televisiossa 
humalassa sinun puolestasi, ja tämän 
kokemuksen jakaminen on yhteisöl-
lisyyden perusta.

Ihmisen arvo spektaakkelin yh-
teiskunnassa lasketaan sen mukaan, 
miten tehokkaasti hän 1) tuottaa, 
2) kuluttaa ja 3) näkyy. Myös spek-
taakkelin kritiikki rekuperoidaan ta-
kaisin osaksi spektaakkelin illusorista 
kuvavirtaa. Onko ainoa vaihtoehto 
spektaakkelille radikaali medioiden 
välittämästä kommunikaatiosta kiel-
täytyminen?

Teksti: Vesa Korkkula
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napin näkemyksiä ontologiasta ja 
kritisoi tulkintoja, joissa Carnap 
nähdään ontologiakielteisenä ja 
Quine taas ontologian henkiin he-
rättäjänä. Myös Heikki J. Koskinen 
(Helsinki) tarkasteli Quinen filo-
sofiaa ontologian näkökulmasta kri-
tisoiden Quinen kieliorientoitunutta 
lähestymistapaa ontologisiin kysy-
myksiin.

Peter Pagin (Tukholma) kä-
sitteli viimeaikaista argumenttia, 

jonka mukaan eräitä formaalin kie-
liteorian välineitä voidaan käyttää 
kumoamaan Quinen kuuluisa kään-
nöksen epämääräisyysteesi. Esitelmä 
oli tekniseltä kannalta symposiumin 
haastavin, koska se rakentui algeb-
ralliseen viitekehykseen, jossa Pugin 
itse on tutkinut esimerkiksi kom-
positionaalisuutta. Antti Keskinen 
(Tampere) tarkasteli Quinen ’obser-
vaatiolauseen’ määritelmää. Jotkut 
kommentaattorit ovat esittäneet, että 

eräät tässä määritelmässä esiintyvät 
käsitteet ovat ristiriidassa Quinen be-
haviorismin kanssa; Keskinen pyrki 
argumentoimaan, että tällaista risti-
riitaa ei ole.

Teksti: Antti Keskinen

Tuusulanjärvi kimalteli koi-
vujen välissä, laineiden lipla-

tuksen pystyi melkein kuulemaan. 
Omenapuut ja siniset siperianliljat 
kukkivat. Kansallisromanttisissa 
maisemissa, Kallio-Kuninkaalan kar-
tanossa, aika oli pysähtynyt. Lukio-
laiset istuskelivat nurmikolla ja miet-

tivät filosofisissa pajoissa käymiään 
keskusteluja. Platonin akatemiaa 
tuskin olisi voitu järjestää parem-
massa paikassa. Täällä luonnon hel-
massa, 1900-luvun alun perinteisessä 
pihapiirissä, oli tilaa omille ajatuk-
sille ja oivalluksille.

Platonin Akatemia järjestettiin 

viime keväänä 12. kerran. Teemana 
oli hyvyys, totuus ja kauneus. Filo-
sofian opiskelijat ja tutkijat pitivät 
Platonin akatemiassa keskustelu-
pajoja niin elämän tarkoituksesta, 
eurooppalaisuuden ideasta kuin Der-
ridan lahjan käsitteestä.

Luulisi, että kun filosofisia on-

Platonin akatemian flow’ssa
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gelmia kohtaa ensi kertaa, niistä he-
rääviä ajatuksia ei uskaltaisi sanoa 
ääneen, mutta lukiolaiset esittivät 
keskustelupajoissa rohkeasti kysy-
myksensä ja oivalluksensa. Heidän 
ajatuksensa kuulostivat raikkailta, 
ja oli virkistävää kuulla vaihteeksi 
muutakin kuin akateemista filoso-
fista pohdiskelua.

Myös puhujat ilmaisivat niin 
Derridan, Kantin kuin Hegelinkin 
vaikeat ajatukset Akatemiassa hyvin 
helposti lähestyttävästi ja ymmärret-
tävästi. He kuvasivat eri filosofien 
teorioita konkreettisten esimerkkien 
avulla. Näin vaikeatkin filosofiset 
ajatukset avautuivat kuulijalle.

Ajatella vai muuttaa?

Filosofi Tere Vadén avasi tapahtuman 
luennolla ”Ajatella vai muuttaa?”, 
jossa pohdittiin muun muassa mitä 
ajatteleminen on. Vadénin mukaan 
filosofian harrastus lähtee liikkeelle 
halusta ymmärtää maailmaa. Toisille 
on kylliksi, että voimme ymmärtää 
maailmaa, ja siten sopeutua siihen 
ja saavuttaa mielenrauhan, mutta 

esimerkiksi Marxin mukaan ei riitä, 
että filosofit ajattelevat maailmaa, 
vaan oikeastaan heidän pitäisi yrittää 
muuttaa sitä. Jos jokin kokemukses-
samme maailmasta häiritsee meitä, 
tällöin meidän tulee miettiä, py-
rimmekö muuttamaan maailmaa vai 
itseämme.

17-vuotiaan nuorisopoliitikon 
Jens Mustosen mukaan maailmaa 
voisikin muuttaa saamalla nuoret 
kiinnostumaan politiikasta. Filo-
sofian opiskelija Tero Ijäs taas pai-
notti, että poliitikot ovat yleensä 
vanhoja, ja jotta asioita voi parla-
mentaarisesti muuttaa, pitää odottaa 
kauan: ”Parlamentarismissa on 
korkea keski-ikä, kun taas talonval-
taajat ovat nuoria. Radikalismi on 
pikemminkin nuorten tapa vaikuttaa 
kuin asettuminen kunnallisvaalieh-
dokkaaksi.”

Ekspertistinen rasismi

Ajan henki on, että oppimisessa 
ja tiedon hankinnassa painotetaan 
niistä saatavaa hyötyä, ja opiskelun 
ensisijainen tavoite on saavuttaa 
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jokin ammatti. ”Koulutuksen tar-
koitus on pitää Suomi kilpailuky-
kyisenä. Tämä on koulutukseen 
sisäänrakennettu päämäärä. Kilpai-
lukykyisyyden tavoite näkyy esimer-
kiksi siinä, että suunnitellaan inno-
vaatioyliopistoja”, Vadén totesi.

Koulutusta pidetään nykyään 
tärkeänä. Kuvaava esimerkki tästä 
on Yhdysvaltojen armeija, joka rek-
rytoi nuoria sotilaiksi lupaamalla 
opiskelupaikan collegesta. ”Korkea-
koulutus nähdään niin tärkeäksi, 
että sen vuoksi ollaan valmiita kuo-
lemaan ja tappamaan.”

Korkeakoulutuksen arvostus on 
myös suoraan yhteydessä maailman 
tilaan. ”Ajatellaan, että meillä, Län-
simaissa, saa mennä paremmin, sillä 
olemme koulutetumpia”, Vadén 
sanoi.  Tällaisessa argumentoinnissa 
vaarana on ”ekspertistinen rasismi”, 
jonka mukaan olemme ansainneet 
hyvinvointimme, sillä olemme kou-
lutetumpia ja meillä on enemmän 
osaamista kuin kehitysmaissa.

Meidän tarvitsee tietää, mitä 
maailmassa tapahtuu, jotta voimme 
ymmärtää, miten tällaista filosofiaa, 
ajattelua ja korkeakoulutuksen arvo-
tusta perustellaan. ”Taustalla voi olla 
esimerkiksi epätasa-arvon varmista-
misen politiikka, ja jos koulutus yh-
distetään suoraviivaisesti kilpailuun, 
päädymme tutkimuksessa norsuluu-
torniin, irralleen siitä maailmasta, 
jota yritämme ymmärtää ja tutkia.”, 
Vadén totesi.

Ijäs kuitenkin mietti, että toi-
saalta jotkut maat eivät suhtaudu 
esimerkiksi ilmastonmuutokseen ra-
tionaalisesti. ”Voidaanko tällaiseen 
köyhään maahan suhtautua kriitti-
sesti ja olla kohtelematta sitä tasaver-
taisesti? Ei kai tällaiselle maalle voida 
antaa aseita tai muuta tuhoavaa?”

Hyvyys, totuus ja kauneus

Yksi tapa muuttaa maailmaa tasa-ar-
voisemmaksi on silloittaa norsunluu-
tornien tohtorit tähän maailmaan, 
mutta toinen tapa, jota Vadén 
tuntuu erityisesti kannattavan on, 
että arvostamme enemmän hyvyyttä, 
totuutta ja kauneutta: ”Tutkimus 
voisi ankkuroitua näihin arvoihin, ja 
ottaa tavoitteekseen lisätä kauneutta, 
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Syyskuussa järjestettiin perinteinen 
Filosofian opiskelijoiden kansal-

linen seminaari. Tampereen FOKS 
oli eräänlainen kotiinpaluu, sillä 
tapahtuman ovat aloittaneet juuri 
tamperelaiset filosofian opiskelijat. 
Tarkoituksena on koota maamme 
eri yliopistoissa filosofiaa lukevat 
päiväksi tai pariksi – tällä kertaa 
pariksi – yhteen kuuntelemaan esi-
telmiä ja viettämään aikaa yhdessä. 
Järjestämisvastuu kiertää vuosittain 
filosofian ainejärjestöltä toiselle. Nyt 
oli Aatoksen vuoro. Tamperelaista 
väki suurimmaksi osaksi olikin, sillä 
vaikka seminaarivieraita oli aiempien 
vuosien tapaan runsaasti, oli muilta 
paikkakunnilta saapuneiden osuus 
suhteellisen vähäinen.

Kaikki käynnistyi perjantain 
maittavan kotiruokapäivällisen 
jälkeen maineikkaassa Doris-yöker-
hossa, joka oli alkuillaksi varattu vain 
seminaariväen käyttöön. Illan oh-
jelman runkona oli kolme esitelmää, 
joiden aihekirjo oli sen verran laaja, 
ettei mielenkiinto päässyt herpaan-
tumaan: huomioita pahan ongel-
masta Plotinoksella, Husserlin feno-
menologian peruskäsitteiden ana-

lyysia ja wittgensteinilaisia käsityksiä 
metaforasta.

Esitelmöinnin jälkeen huomion 
valtasi Paatos-lehden ystävällisesti 
järjestämä Paatos-klubi pääesiinty-
jänään Kirka Lipsanen Plays Seppo 
Boisman, joka soitti ilahduttavia, 
muun muassa Bodomin murhista 
kertovia laulujaan. Musiikillinen 
tarjonta oli muutenkin riemukasta 
ja korkealaatuista, huolimatta ravin-
tolapäällikön toteuttamatta jääneestä 
toiveesta lopettaa meluaminen. Puo-
liltaöin virallinen ohjelma loppui, 
ja yleisö jatkoi juhlintaa kukin ta-
hollaan jokseenkin dionyysisissä 
tunnelmissa – lukuun ottamatta al-
lekirjoittanutta, jonka piti vielä ajaa 
autoa, ja joka siksi tyytyi katselemaan 
juominkeja vierestä.

Lauantaina iltapäivästä seminaari 
jatkui yliopiston Pinni-rakennuksen 
pienessä luentosalissa. Väkeä oli 
edellisiltaan verrattuna vähän, mutta 
esitelmien intensiteetti ja filosofinen 
sisältö ei kuulijoiden puutteesta kär-
sinyt, pikemminkin päinvastoin. Par-
haiten jäi mieleen Risto ”Rise” Kos-
kensillan puheenvuoro, joka käsitteli 
eettisen intuitionismin uutta nousua 
otsikolla ”Arvorealismi, objektiivisuus 

ja muita epäilyttäviä asioita”. Esi-
telmän punainen lanka kattoi laajan 
joukon asioita Mackien virheteo-
riasta objektiivisuuden käsitteeseen, 
josta esitelmöitsijä armollisesti ehti 
puhua kokonaisen minuutin. Iske-
vintä sisältöä olivat loppukiteytykset, 
joiden tahtiin oli helppo nyökytellä. 
”Arvojen ei-objektiivisuuden ei pi-
täisi olla kovinkaan järkyttävä asia”, 
Rise huomautti, ja lisäsi: ”Elämme 
hyvin vaikeassa ja monimutkaisessa 
maailmassa, ja mikä tahansa filoso-
finen teoria, joka ei ota tätä seikkaa 
huomioon, on auttamatta väärässä.” 
Yleisö tuntui olevan iltapäivän antiin 
sangen tyytyväinen, ja eräs seminaa-
rivieras kommentoikin, että puhujilla 
oli ”poikkeuksellisen paljon asiaa”.

Ilta jatkui Kalevassa, opiskelija-
asuntola Vanhan Domuksen ker-
hohuoneella, jossa kuunneltiin lisää 
esitelmiä, saunottiin ja nautittiin 
monenlaisia virvokkeita. Loppuillan 
muistikuvat ovat sumuisen hataria, 
mutta hauskaa oli, ja FOKS:in tar-
peellisuus tuli tänäkin vuonna todis-
tettua. Ensi vuonna matkustamme 
sitten toisaalle.

Teksti: Antti Virnes

FOKSissa 

hyvyyttä ja totuutta yhteiskunnas-
samme.”

Vadénin mukaan tätä varten pitää 
kysyä, miten ajattelu liittyy maa-
ilmaan ja mihin filosofian opiskelu 
valmistaa, eli pohtia, mitä varten 
opiskellaan ja mihin ajattelulla ja fi-
losofoinnilla tähdätään. Maailmassa 
tarvitaan muutakin kuin filosofista 
ajattelua, mutta olisi tärkeää, että jo-
kainen kysyisi itseltään, mikä oman 
ymmärryksen ja käsitysten perus-
teella on yhteiskunnan tila? Voiko 
puhdas nojatuoliajattelu johtaa 
suoraan toimintaan ja kuinka kiire 
meillä on tehdä jotakin?

Vadénin mielestä hyvyyden, to-
tuuden ja kauneuden syntyminen on 

toimintaa, joka alkaa ajattelemalla 
ja esittämällä itselleen kysymyksiä 
maailman tilasta. Mikä on tämä tapa 
toimia? ”Se on sitä, että omalla jär-
jellään haluaa tutkia maailmaa.”

Näkymättömät yliopistot

Ajallemme on tyypillisistä, että tut-
kimus järjestyy myös instituutioiden, 
yliopistojen ohitse. Platonin aka-
temia on tästä loistava esimerkki: 
ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet sa-
moista asioista, kohtaavat epäviralli-
sissa yhteisöissä. Näin samanmieliset 
löytävät toisensa. ”Virallisten yhtei-
söjen sijaan syntyy näkymättömiä 
yliopistoja. Älyllinen elämä ei suostu 

jäämään yliopiston seinien sisään”, 
Vadén totesi.

Ijäksen mukaan kuitenkin myös 
filosofian opiskelu voi olla jopa hai-
taksi, sillä silloin ympäröivään maa-
ilmaan ei ehkä kiinnitetä tarpeeksi 
huomiota. Tapahtuman puuhamies 
Tapio Turpeinen sanoi, että Platonin 
akatemian eväät ovat inspiraatio 
omaan kasvuun sekä filosofinen 
flow-kokemus. Tämän moni lukio-
lainen saavuttikin kysymyksistään ja 
ääneenlausutuista ajatuksistaan pää-
tellen.

Teksti: Niina Nylund


