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Fenomenologian ihanuus ja 
kurjuus

Juha Himanka, Se ei sittenkään 
pyöri. Johdatus mannermaiseen 
fi losofi aan. Tammi, Helsinki 
2002. 229 s.

”Phenomenology is a programmatic 
denial (reduction to the personal) of 
exteriority which, after becoming a 
quasisolipsistic knee-jerk of self-asser-
tion, wonders with genuine naivety 
why alterity has come to pose such 
problems.”

! Nick Land, ”Spirit and Teeth”

Selaillessani Himangan johdatuksellista 
teosta ensimmäistä kertaa kiinnitin 
huomioni kiintoisaan henkilöhakemis-
toon. Viimeksi olin törmännyt yhtä 
sekalaiseen seurakuntaan Jukka Annalan 
kirjan Salmiakki (Nemo 2001) hake-
mistossa: siinä missä Annala onnistui 
saamaan samoihin kansiin mm. Richard 
Claydermanin, Spede Pasasen ja Anton 
T!ehovin, tulevat Himangan jutuissa 
vastaan esimerkiksi Naomi Campbell, 
Uri Geller ja Veikko Hakulinen. Metro-
tyttöjä tai Urho Kekkosta ei tällaisiin 
luetteloihin muista edes kaivata.

Antaako Himanka opetuksen?

Kirjan alaotsikko ”Johdatus manner-
maiseen fi losofi aan” on harhaanjohtava. 
Olisi totuudenmukaisempaa puhua 
johdatuksesta fenomenologiaan. Toki 
mannermainen fi losofi a voidaan " kuten 
monasti tehdäänkin " määritellä feno-
menologiaksi ja sen lieveilmiöiksi, mutta 
silloin määritelmä johdattaa tarkastele-
maan asiaa puhtaasti fi losofi an kannalta 
ja unohtaa aatehistoriallisen näkökulman. 
Manner-Euroopan fi losofi an muotoutu-
miseen on vaikuttanut ratkaisevasti moni 
fi losofi an ulkopuolinen ajattelun ala, 
kuten kansatiede, psykoanalyysi tai sosio-
logia. Näiden vaikutussuhteiden käsittely 
Himangan kirjasta uupuu.

Ja vaikka fenomenologialle perus-
tuva mannermaisen fi losofi an määrittely 
hyväksyttäisiinkin sellaisenaan, jäisi 
siinäkin tapauksessa selittämättä, miten 
Se ei sittenkään pyöri johdattaisi esimer-
kiksi sellaisten kai epäilyksettä manner-

maisiksi luokittuvien fi losofi en kuten 
Georges Canguilhemin, Gilles Deleuzen 
tai Lev "estovin ajatteluun. Vaikkapa 
uskonnonfi losofi asta tai ranskalaisesta 
epistemologian perinteestä ei kirjassa 
nimittäin puhuta halaistua sanaa. 

Tämänlaatuinen epätarkkuus saattaa 
tosin olla kustannustoimittajien syytä; ei 
ole niinkään harvinaista, että he rukkaa-
vat teosten nimiä myyvämmiksi. Voidaan 
myös ajatella, että syvemmin aatehistori-
allinen mannermaisen fi losofi an esittely 
olisi liian suuri murikka niin Himangalle 
yksin kuten myös kirjojen paksuudesta 
usein huolestuneille suomalaiskustanta-
jille. Se ei sittenkään pyöri pyrkii olemaan 
johdatus, ja siinä suhteessa Himanka 
tekee parhaansa täyttääkseen erään vaka-
van aukon suomenkielisessä fi losofi sessa 
kirjallisuudessa. Kirja nimittäin todella 
on johdatuksellinen. Minua miellyttää 
erityisesti se, että Himanka onnistuu sa-
nomaan asiansa ilman raskasta oppisanas-
toa (kirjan taitto tosin panee odottamaan 
ns. Heidegger-Deutschia). Tältäkin osin 
kirjalla on hyvät edellytykset palvella joh-
datusteoksena. Huomattavasti laajempi ja 
kenties kommentoitu kirjallisuusluettelo 
olisi tosin kohentanut kirjan pedagogista 
käyttökelpoisuutta entisestään.

Ennen kaikkea Himankaa on 
onniteltava siitä, että hän on noussut 
niiden harvojen suomalaisten fi losofi en 
joukkoon, jotka ovat kyenneet kehit-
tämään omintakeisen kirjallisen tyylin. 
Kirjan sanonta on ehtaa Himankaa, ja 
Himanka myös välttää monille suo-
malaisille mannermaisen fi losofi an 
harrastajille ominaisen (ja kiusallisen) 
kääntämättä-jättämisen.

Esimerkillistä

Himanka esittelee fenomenologian 
lähtökohtia esimerkein. Tuttuun ta-
paansa hän pohtii peilin kääntävyyttä, 
maan liikkumattomuutta tai sitä, oliko 
Aurinko olemassa ennen ihmistä. Hän 
pyrkii osoittamaan fenomenologian 
kumoavan monet totunnaiset käsitykset 
typerryttävän yksinkertaisella tavalla. 
Niin on jos siltä näyttää; malleihin ja 
luonnontieteellisiin selityksiin tottuneen 
ihmisen on vain vaikea katsella asioita 
ennakko-oletuksettomasti.

Samanlainen tiedon ja kokemuksen 
ristiriita näkyy viime vuosisadan kah-
dessa fi losofi sessa päävirtauksessa.

Kirjansa historiallisessa luvussa 

”Freiburg ja Wien” Himanka tekee 
sel koa analyyttisen ja mannermaisen fi -
losofi an eroamisesta. Kummankin suun-
tauksen aloittajat olivat tyytymättömiä 
samaan asiaan, akateemisen fi losofi an 
mihinkäänjohtamattomaan käsitteiden 
märehdintään. Fenomenologit päättivät 
palata takaisin alkuun, Wienin piirin 
ajattelijat taas tehdä fi losofi asta tiedettä. 
Jaksossa ”Freiburg ja Wien” Himanka 
esittää ansiokkaasti fi losofi sen argumen-
tin muodossa, kuinka erilleenlipuminen 
tapahtuu, kuinka lakataan puhumasta 
samoista asioista ja kuinka tuloksena on 
kaksi toisilleen vierasta ja usein pahan-
suopaa fi losofi sta perinnettä. 

Himangan lyhyt esitys aiheesta on 
niin selkeä, että kovakalloisimpienkin 
mannermaahuuruilijoiden ja logiikka -
 us kovaisten tulisi sen luettuaan kyetä " 
ainakin teoriassa " ymmärtämään, miksi 
positivistispohjainen fi losofi a usein pitää 
mannermaista ajattelua jopa vaarallisena 
järjen hylkäämisenä, ja miksi manner-
maisesta näkökulmasta analyyttisen 
fi losofi an kovimpia muotoja on vaikea 
ymmärtää minkäänlaiseksi fi losofi aksi.

Tämän ymmärtäminen avaa haluk-
kaille mahdollisuuden harjoittaa ekume-
niaa. Yksinkertaiset arjen tapahtumatkin 
tämän osoittavat: monta fi losofi sta 
koulukuntakeskustelua on saatu tolkul-
lisemmille raiteille muistuttamalla siitä, 
etteivät tieto ja kokemus, tai kokemus ja 
havainto, ole sama asia.

Fenomenologinen alkuun palaami-
nen tarkoittaa ajattelun opettelemista 
alusta pitäen. Jos halutaan oppia ajatte-
lemaan, ei pidä tietää mitään. Valmis kä-
sitys asioista estää niiden ajattelemisen.

Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, 
muttei ole sitä: juuri näennäisen help-
poutensa vuoksi ajattelemiseen on 
vaikea yltää. Ja vähänkin ajattelemisen 
jälkeen asiat taas vaikuttavat mahdolli-
simman sekavilta. ”[A]jattelulla ei ole 
muuta päämäärää kuin se itse, eikä siltä 
niin ollen voi odottaa myöskään tulok-
sia” (s. 25), kirjoittaa Himanka Hannah 
Arendtia käsitellessään. Ajattelijan on 
pakko ottaa se riski, että hän saattaa 
tehdä itsestään narrin. Ajattelu voi olla 
huonoa, sen seuraukset kummastusta, 
vastustusta tai huvittuneisuutta herät-
täviä.

On olemassa ajattelevaa fi losofi aa 
ja käyttäytyvää fi losofi aa: ja ajattelevan 
fi losofi an saavuttamiseksi on joskus 
hylättävä tavat ja terve järki. Ajattelijan 
kutsumista toistamiseen päivälliselle 
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harkitaan useampaan kertaan, siinä 
määrin eriskummainen hahmo hän on.

Ihmisyyttä käsitellessään fenome-
nologiasta kuitenkin tulee inhimillistä, 
liian inhimillistä.

Historian ongelma

Tarkastelkaamme kirjan lukua ”His-
torian kokeminen”, jossa Himanka 
kirjoittaa: ”Fenomenologisessa tarkaste-
lussa historialla on merkitystä vain sikäli 
kuin se auttaa näkemään todellisuuteni 
todellistuvan” (s. 170). Toteamus on pal-
jastava; fenomenologisen historian ko-
kemisen voi päätellä olevan itse asiassa 
jonkinlaista historian mitätöimistä.

Karkeistan Himangan esityksen his-
torian kokemisesta, sillä haluan uuttaa 
esiin sen ytimen. Himangan tutkiskelun 
lähtökohtana on Aristoteleen Metafy-
siik ka ja sen keskeinen sana !"#$%. Hei-
degger elävöitti Metafysiikan lukemalla 
!"#$%n läsnäoloksi. Näin Aristoteleen 
ajattelusta tuli elävästi läsnäolevaa, se 
lakkasi olemasta käsittämätön jäänne 
menneisyydestä.

Eikö ole merkillistä, että historian 
kokemista käsitellessään Himanka pää-
tyy Aristoteleen, Husserlin ja Heideg-
gerin kanssa läsnäoloon, nykyhetkeen? 
Historia tuntuu olevan fenomenologi-
alle alkuperän, maailman paljastumisen 
ja rakentumisen äärelle pääsemistä. Siksi, 
ymmärrettyämme !"#$%n merkityksen, 
keskustelemme Aristoteleen kanssa ikään 
kuin kahta ja puolta tuhatta vuotta ei 
välissämme olisikaan. En voi olla pitä-
mättä fenomenologista historiakäsitystä 
outona. Vaikutelmaani vahvistaa sekin, 
että Himangan esimerkit historiatie-
teestä (”on tärkeä osa historiatiedettä 
selvittää, kuka mitäkin on kirjoittanut” 
(s.170)) ovat sekä historiantutkimisen 
käytännön että historianfi losofi an kan-
nalta jokseenkin triviaaleja.

Hyvä on: ajattelun kannalta on 
var masti yhdentekevää, kuka jonkin 
teks tin on kirjoittanut. Oleellisia ovat 
kir joituksen vaikutukset ajatteluun. Hi-
manka kuitenkin käyttää suurimman 
osan historian kokemista käsittelevästä 
luvusta fenomenologisen, nykyhetkistä-
vän lähestymistavan esittelyyn. Arkikie-
leen tottunut ei ymmärrä historian koke-
mista niin, ettei sillä tunnu olevan juuri 
mitään tekemistä historian kanssa. Eivät-
hän saatananpalvojatkaan kutsu itseään 
seitsemännen päivän adventisteiksi.

Voimme lukea Aristoteleen kirjoi-
tuksia ja yrittää tehdä niistä läsnäolevia. 
Voimme lukea samalla tavoin ketä 
tahansa mennyttä kirjoittajaa, ja ajat-
telulle tällainen lähestymistapa voi olla 
hedelmällinen. Historian käsittämiseksi, 
historianfi losofi aksi fenomenologiasta 
ei kuitenkaan ole. Itse historian ymmär-
täminen edellyttää sitä, että tajuamme 
historian toimijoiden ja meidän eroavan. 
Historia ei ole koskaan palautettavissa 
pelkkään totuuden paljastumiseen ny-
kyhetkessä.

Fenomenologinen historiakäsitys on 
yhtä historiaton kuin se, josta tavallisesti 
on syytä suomia analyyttisen fi losofi an 
edustajia. Historian virkaa saavat jäädä 
tekemään vuosiluvut ja tosiasiat & tiedot 
siitä, kuka joskus jotakin kirjoitti. Näin 
historiasta tehdään Trivial Pursuitia. 
Tämmöinen lähestymistapa ei auta ym-
märtämään ihmistä kulttuuriolentona, 
siis olentona, joka ei ole luonnollinen. 

Halutessaan raivata ajattelun tieltä 
historian synnyttämät kehittyvät eli 
unohtavat ajattelutavat fenomenologia 
itse unohtaa sen, että ihmisyys on his-
toriallisesti määrittynyttä, ja siksi Aristo-
telesta, jonka kanssa olemme yhteisessä 
nykyhetkessä, ei ole koskaan ollut.

Tämän vuoksi fenomenologia ei ylit-
tänyt Hegeliä, eikä Kojève voinut tyytyä 
fenomenologiaan. Historiattomuuden 
ongelma ei ehkä kuitenkaan olisi niin 
vakava, ellei sen ja fenomenologisen 
ihmiskäsityksen yhteydellä olisi epäilyt-
täviä seurauksia.

Vastakysymyksiä ihmisyydestä

Fenomenologian maailma rakentuu 
eläy tymiselle. ”Fenomenologiassa eläy ty-
minen tarkoittaa nimenomaan toimintaa, 
jossa ruumis ymmärretään ruumiiksi” (s. 
211). Toiseen eläytymällä varmistutaan 
maailman objektiivisuudesta & eläyty-
misen kautta ilmenevä toinen saa jollain 
omalaatuisella tavalla Descartes’n hyvän 
Jumalan tehtävän.

Himanka esittelee eläytymisen 
herkkänä ja lähentävänä, haavoittuvuu-
delle altistavana tapahtumana. Sitä se 
varmasti osittain onkin. Mutta entä jos 
kohtaan ruumiin johon en eläydy? Tai 
toinen ei eläydy minuun? Todellistuuko 
eläytyminen siinä maailmassa, jossa 
elämme & ja kuolemme? Onko kyseessä 
jokin niin todellinen, että sille uskaltaa 
laskea ihmisyyden perustan? 

Ainakin Himangan muotoilemana 
fenomenologinen ihmiskäsitys on kovin 
piukka. Vaikka fenomenologia pyrkii 
saavuttamaan niin lavean lähtökohdan 
että kaikki mahtuu mukaan, ykseyden 
saavuttamisen pyrintö alkaa paradoksaa-
lisesti toimia ulossulkemisen koneistona. 

”Vailla eläytymistä en ole persoona, ih-
minen tai edes eläin”, sanoo Himanka 
(s. 210). Tämä on kovaa kieltä. Himanka 
paljastaa luultavasti tahtomattaan eläyty-
misen poissulkevan tehon. Kun eläydyn, 
tiedän taas paremmin mitä en ole.

Ajatellaanpa esimerkiksi autisteja: 
miten fenomenologi kohtaa autistin, 
jolle eläytyminen ei ilmene läsnäole-
vana? Autistille eläytyminen on ilmei-
sesti jotakin teoreettista, se ei voi olla hä-
nelle elävästi läsnäolevaa. Ja teoreettisen 
aineksen puolestaanhan pitäisi olla sitä, 
mistä fenomenologia haluaa eroon.

Himangan tarjoamasta ihmisyydestä 
olisi ilmeisesti tehtävä se johtopäätös, 
etteivät autistit ole ihmisiä.

Yksinkertaisesti sanottuna fenome-
nologinen käsitys ihmisyydestä on ihan-
teellinen. Hurja luottamus eläytymisen 
eettiseen voimaan on mahdollinen vain 
ilman historian ja todellisuuden hyväk-
symistä kokonaisuutena. Historiaton 
Einfühlungin etiikka on abstraktio, ja 
niin fenomenologia asettuu vasten tah-
toaankin ihmiskunnan jakajien puolelle. 
Todellisuudessa eläydytään liian vähän, 
liikaa, tai aivan väärissä paikoissa. Eläy-
tymisestä eettisyyden kannattimena ei 
pitäisi puhua sen enempää kuin tah-
dosta samassa tehtävässä.

Fenomenologia törmää vastaavan lai-
 siin ongelmiin kuin esimerkiksi tai    teellinen 
avantgarde tai erilaisten et nis   ten identiteet-
tien rakentelijat, joista Hei degger olkoon 
täysin satunnainen esi merkki. Lähtökoh-
tiensa vuoksi feno menologia on vaarassa 
rappeutua pel käksi typerien, luonnollisen 
asenteen hämääminä elävien massojen 
piikittelyksi. Me tiedämme ja te ette 
tiedä. Perustamalla yhteisöllisyytensä 
eläytymisen varaan fenomenologia taas 
tuottaa koko ajan poissuljettuja. Entäpä 
jos (horribile dictu!) toinen onkin sitä, 
mihin ei voi eläytyä? Aitoon, epähisto-
rialliseen yhteisöön kohdistuva nostalgia 
ei päästä fenomenologiaa otteestaan. 
Kenelläkään ei kuitenkaan pitäisi olla lu-
paa olla osallistumatta jokaisen yhteisön, 
kaiken ihmisyyden poissaoloon.

Niin kauan kuin maailmassa on 
esimerkiksi laittomia maahanmuuttajia, 
ihmisiä, joiden kohdalla virkavalta saa 
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päättää, onko heillä oikeus oikeuteen, 
fenomenologinen ihmiskäsitys on epä-
historiallisuudessaan ja epäpoliittisuu-
dessaan moraaliton. Ihmiskuntaa tuskin 
yhdistää mikään muu kuin historia. 
Epämääräiselle ja poissulkevalle eläytymi-
selle ei pidä antaa mitään erikoisasemaa, 
sillä ainakaan itse en kykene näkemään, 
miten eläytyminen voisi olla täysin 
historiasta tai esimerkiksi mahdollisesta 
pahantahtoisuudesta vapaa eettisyyden 
tae. Ja miksi ylipäänsä asettaa etusijalle 
inhimillinen toinen? Fenomenologian 
lähtökohdista on vaikea ymmärtää niitä 
meistä, jotka ovat koneita, rottia tai 
kahvikuppeja. Mutta kenties fenomeno-
logien maailma on yksinäinen.

Tapani Kilpeläinen

Medio mediakulttuurissa

Juha Suoranta, Kasvatus 
mediakulttuurissa. Vastapaino, 
Tampere 2003. 217 s.

Juha Suoranta on viime vuosina kun-
nostautunut kirjoittamalla useita kirjoja 
ja artikkeleita kasvatuksesta mediayh-
teiskunnassa. Haaste on ollut melkoinen 
ja kiinnostus samaten, mutta tekstejä on 
vaivannut sama kuin media-käsitettä: 
me emme oikein vieläkään tiedä, mitä 
kaikkea mediayhteiskunta tarkoittaa ja 
millä ratkaisevalla tavalla se eroaa jälki-
modernista, jälkiteollisesta, globaalista, 
kulutuksellisesta ja liberalistisesta. 

Useimmissa kohdissahan mediakult-
tuuri ei eroa mitenkään näistä muissa 
yhteyksissä esiintyvistä määrityksistä. 
Ris to Rinne käsitteli ansiokkaasti Opet-
taja-lehdessä uusliberalistisen koulutus-
ajattelun rantautumista Suomeen ja 
monin kohdin ongelmat ovat juuri ne, 
jotka tunnemme mediayhteiskunnasta. 
Mediakulttuuri on ilmeisellä tavalla glo-
baali ilmiö ja mahdollinen vain jälkimo-
dernissa maailmassa, jossa jälkiteollinen 
uuskapitalismi tarvitsee uuden myllyn 

pyörittääkseen itseään. Mediakulttuuri 
tai mediakulttuurit ovat hyvä mylly.

Kasvatuksen ehdot

Suorannan uusimmassa kirjassa on 
selvemmin kyse kasvatuksen ehdoista ti-
lanteessa, jossa ratkaisevan suuri osa to-
dellisuutta neuvotellaan ja määritellään 
muualla kuin kouluissa, ministeriöissä, 
kodeissa tai lasten ja nuorten kesken. 
Todellisuus tulee lähes kokonaisuu-
dessaan valmiina pakettina, ikäänkuin 
eineksenä, ja itse kullekin jää vain mik-
rossa lämmittämisen tehtävä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen auk-
toriteetit, esimerkiksi ministeriö ja 
opetushallitus, toimivat nekin muu-
alta tulevan todellisuuden ehdoilla 
tempoillen milloin tietoyhteiskunnan, 
lukemisyhteiskunnan, luovuuden tai 
merkitysyhteiskunnan sloganien alla. 
Ainakaan asiaa läheltä seuraava ei ole 
vakuuttunut, että auktoriteetit tietäisi-
vät, mistä puhuvat. Tämä on luultavasti 
yksi mediakulttuurin erityispiirre, sillä 
jatkuva todellisuuden uudelleen neu-
voteltavuus ja määriteltävyys kuuluvat 
muille kuin kulttuurin kuluttajille; mei-
dät on alennettu kultttuurin kuluttajiksi, 
niin opettajat, lapset ja nuoret kuin 
vanhemmatkin.

Kasvatustodellisuus karkaa käsistä

Suoranta seuraa Henry Girouxin aja-
tusta, että keskeiset kasvatusvaikutukset 
ovat siirtyneet kasvatusinstituutiolta 
mediakulttuurin alueelle. Kun kouluto-
dellisuus yhä uskottelee olevansa johtava 
kasvatustodellisuus, maailma on jossakin 
muualla (kuten on aina ollut), mutta 
myös kasvatuksen vaikuttavuus syntyy 
muista kuin kasvatusneuvotteluista tai 

-sopimuksista. Arkinen tuntijakokaan ei 
ole enää tärkeä, koska faktista tuntijakoa 
tärkeämmäksi asiaksi on tullut media-
kulttuurin barometri, joka määrittelee 
tuntijaosta riippumatta jotkin koulussa 
opetettavat asiat tärkeiksi, toiset tyhjän-
päiväisiksi. 

Sama tapahtuu kasvatuksessa ylei sem-
minkin: vanhat kasvatustodelli suu den 
parametrit – houkuttelu, rankai se minen, 
syyllistäminen, palkinnot – ei vät enää 
mit taa kasvatettavan mielessä to delli-
suu den vaikuttavuutta vaan hän niistä 
vähät välittäen ottaa vastaan aivan 

mui  ta mittareita uusista oppimisympäris-
töistä, jotka eivät olekaan pedagogien 
suunnittelemia vaan pelieksperttien, 
tehosteasiantuntijoiden, nautintoai-
neiden alakulttuurien, markkinoinnin 
ja uususkontojen luomuksia, joiden 
kaikkien takana on vakava pyrkimys 
totaalisen kulutuksellisen todellisuuden 
luomiseksi. 

Muutos on jo tapahtunut

Suoranta esittää kirjassaan, kuinka opet-
tajat (ja muut kasvattajat) ovat aikaa 
sitten unohtuneet johonkin epätodelli-
suuteen, jossa voidaan yhä keskustella 
asioiden arvoista, eettisyydestä ja sopi-
vuudesta, kun samaan aikaan lasten ja 
nuorten todellisuus on jo neuvoteltu 
ja levitetty käsittein, joissa ei ole tätä 
paatosta. Olemme siirtyneet uuteen to-
dellisuuteen, jossa on mieletöntä puhua 
väkivaltaviihteen tai pornon vaaroista, 
puhumattakaan huumeiden yksiselittei-
sestä vaarallisuudesta tai seksin kohdalla 
odottamisen tärkeydestä. 

Pelien, elokuvien, televisiosarjojen, 
sarjakuvien ja kaupunkilegendojen to-
dellisuus on kasvatustodellisuus ja siinä 
todellisuudessa kaikki on ”jo tapahtu-
nut”: ei ole syytä pohtia hyvän ja pahan, 
oikean ja väärän ratkaisuja, koska sellai-
sia ratkaisuja ei enää tule eteen, koska 
kaikki on jo tapahtunut. 

Esimerkiksi suuri määrä fantastisia 
kertomuksia, joissa poika on velho, tyttö 
on vampyyrintappaja, nuorukainen on 
demoni, sisarukset ovat noitia, pojalla 
on yliluonnolliset voimat, eivät enää 
kuulukaan sadun alueelle tai toiveu-
niin. Tällaisissa kertomuksissa eletään 
ikään kuin normaalia elämää, jonka 
osana – koulunkäynnin ohessa, isän ja 
äidin herttaisuuden sivussa, diskoillan 
kupeessa – jokaisella on jokin outo 
kyky tai taito, joka on puhkaissut tavan-
omaisuuden niin väkevästi, että mikään 
tavalliseen elämään liittyvä ratkaisu ei 
edes näytä ratkaisulta.

Eikö kukaan uskalla muuttaa opettajia?

Suomessa käytiin kymmenisen vuotta 
sitten keskustelua opettajankoulutuksen 
uudistamisesta, jotta opettajiksi päätyisi-
vät muutkin kuin ”kiltit tytöt”. Mitään 
ei tehty, koska kukaan ei suostunut 
olemaan ”kiltti tyttö” eikä rohkenemaan 
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