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Se ei tietysti johdu niinkään insti-
tuutiosta kuin vuorovaikutus ryh-
mästä. Vahvimmin olen kokenut roo-

lini opettajana lukiossa aikana, jolloin filoso-
fia oli kaikilta osin vapaaehtoista. Vieraantu-
nein kokemukseni on filosofian luennointi
yliopistossa, jossa vuorovaikutus oli yleensä
aikaansaatava pakolla ja siksi se jäikin teen-
näiseksi ja muodolliseksi.

Kun aloitin opettamisen, olin melkein heti
varma, ettei tämä ammatti tule missään tapa-
uksessa olemaan minun ammattini. Kui-
tenkin olin vuoden verran filosofiaa opiskel-
tuani yhtäkkiä ”muistanut”, että jo 13-vuoti-
aana päätin lähteä isona opiskelemaan juuri
filosofiaa. Kärsin opiskeluaikanani rankasta
sosiaalisesta jännityksestä enkä mielestäni
kyennyt ilmaisemaan sitä mitä halusin. Olin
myös ymmärtääkseni aivan liian nuori yli-
opiston opettajaksi, vasta ”valmistunut”. Ja
yltiöpäisen teoreettinen: jos todellisuus näyt-
ti sotivan teoriaa vastaan, sen pahempi todel-
lisuudelle. Vuoden pestin jälkeen siirryinkin
mielestäni omimmalle alalleni, koulutus-
byrokraatiksi. Kunnes sitten vajaat 10 vuotta
sitten havaitsin yhtäkkiä, että vanha sosiaali-
nen jännitys oli vain varjo entisestään ja aloin
suorastaan nauttia opettamisesta.

Oikeastaan ”opettaminen” on minun
kohdallani väärä sana, en ainakaan koskaan
ole halunnut olla varsinaisen opettajan roo-
lissa, vaikka siihen peruskoulussa ja lukiossa
ja erityisesti ammattikorkeakoulussa pakos-
takin jouduin. Halusin luoda oivaltavan,
kriittisen, impulsiivisen ja räiskähtelevän
suhteen, jonka yhtenä osapuolena olin itse.
Ensi alkuun sen toteuttaminen oli vaikeaa ja
sorruinkin helposti asiantuntijan etäiseen ja
viileään rooliin. Ymmärsin kuitenkin, ettei
(varsinkaan) filosofian opettaminen voi olla
asiantuntemukseen tai mihinkään muuhun-
kaan auktoriteettiin perustuvaa armollista ja-
kamista, vaan kaikissa suhteissa uuden oppi-
mista, asioiden omakohtaista oivaltamista,
prosessin synnyttämistä ja mahdollisesti sen

ohjailemista. Filosofiasta voi kyllä tehdä ma-
tematiikkaa kaavoineen päivineen niin kuin
melkein mistä tahansa: ”Olet nuori ja minä
rakastan vain sinua. Vanhenet, ja minä vain
rakastan sinua. Olet vanha, ja vain minä ra-
kastan sinua” (Veikko Polameri). Tai: ”Tah-
to on identiteetin tietoisuuden funktio” (J.
Tavi). Mutta voiko sitä opettaa, se on eri jut-
tu. Filosofinen kokemus ja prosessi on aina
yhtä ainutkertainen.

***

Mitkä mahtoivat olla ”oikeat, todelliset ja pe-
rimmäiset perusteet” toiminnalleni ja käsi-
tyksilleni dostojevskilaisessa mielessä? Halu-
sinko briljeerata saarismaisesti, yritinkö löy-
tää lisäperusteita omille käsityksilleni tai tes-
tata niitä, koetinko päästä lopustakin sosiaa-
lisesta pelostani, harjoittelinko sujuvaksi pu-
hujaksi tulemista vai tahdoinko kenties iskeä
hyvännäköisiä naisia? Halusinko antaa vai
ottaa?

Filosofia on niin helppoa, koska filosofi
tietää ettei tiedä. Minäkin tiesin tuon jo ke-
sällä -80 Jyväskylän Kesän filosofiseminaa-
rissa, mutta en vielä silloin ymmärtänyt sitä,
ettei sitä niin hirveästi kannata muille tol-
kuttaa. Itseäänhän siinä vain yrittää vakuut-
taa. Silloin yleisö oli peili, jonka halusi omal-
la vakuuttavuudellaan ja ehdottomuudellaan
kirkastaa säihkyväksi. Sittemmin on tullut
havaitsemaan, että peili on kuin uni: ei sen
näyttämän kuvan todellisuudesta tiedä sil-
loin kun siihen katsoo. Se itsereflektiosta ja
sen kestävyydestä, pahasti – tai miksei hyväs-
ti – sanoen.

Eräs parhaita kokemuksiani opettaessani
filosofiaa oli erään lukiolaispojan näennäisen
viaton kysymys: ”Jos mikään ei olisi varmaa,
niin tarkoittaisiko sana ’varma’ varmasti var-
maa?”.

Olenko saanut koulufilosofialta kaiken sen
minkä se minulle pystyy antamaan, kun en
ole sitä enää pariin vuoteen juurikaan harras-

tanut? Olenko itse oppinut jo filosofiasta riit-
tävästi oppiakseni elämään siten kuin halu-
an? No en. Viisikymppisten ja sitä vanhem-
pien työttömien parissa työskentely on opet-
tanut sen, että elämää oppii parhaiten – ja
vain – elämällä. Opettaminen on äärimmäi-
sen raskasta jos haluaa vain opettaa. Siksikö-
hän niin monet opettajat ovat uupuneita?

Vaikka onkin vaikea yltää enää siihen pu-
naposkiseen intoon, joka oli jatkuva olotila
gradua tehdessä – yöksi oli aina varattava
kirjoituslehtiö ja kynä sängyn välittömään lä-
heisyyteen – niin edelleen on riemastuttavaa
tavata ihminen, joka on kokenut paljon ja
osannut jäsennellä kokemansa jonkinlaiseen
käsitettävään muotoon ja järjestykseen. Ei

elinikäinen oppiminen ole mikään elinkau-
tinen tuomio, sehän on hurmaava etuoikeus.

***

Tässä elämän vaiheessa ongelmallisinta ei ole
filosofian tai opettamisen hallinta. Vaikeinta
on muistin hallinta. Ja tietenkin vastaaminen
kysymykseen: onko tähänastinen saldoni
opettajana ja ihmisenä positiivinen vai nega-
tiivinen; olenko onnistunut tuomaan ketään
oppilaistani ja kanssaihmisistäni lähemmäs
itseään ja aitoa filosofista kysymyksenaset-
telua? Gradussani kysyin aikanaan ”toiminta
vai toimimattomuus?”. Onko projektini,
jonka ideana näyttää olleen teoriasta luopu-
minen toiminnan hyväksi, ollut ”oikea”? Sen
näyttää jälkiviisaus, aikanaan.

jukka tavi

jälkiviisaus
on ainoa
viisauden laji
Olen opettanut filosofiaa peruskoulun yläasteella, lukiossa, kansalais-
opistossa, työväenopistossa, kesäyliopistossa, ammattikorkeakoulussa, yli-
opistossa ja erilaisissa yksittäisissä tilaisuuksissa 20 vuoden aikana. Vii-
meiset kaksi vuotta olen toiminut työttömien parissa ”kouluttajana”,
mikä sekin on osaltaan ollut mitä filosofisinta puuhaa. Kaikissa
mainitsemissani instituutioissa opettamiskokemus on ollut erilainen.


