


Tapio Koski

Kotiseutuihminen
- maailmankansalainen
Aulis Aarnion haastattelu

Tänään on 23. päivä huhtikuuta 2007. Istun 
nokitusten emeritusprofessori Aulis Aarnion 
kanssa Tampereen Siilinkarin kahvilassa kellon 
näyttäessä 10:40. Myöhemmin siirrymme 
kävellen haastattelua tehden Koskipuistoon 
ravintola Rossoon.
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Palveleeko tuomioistuinlaitos pelkästään 
omistavaa luokkaa
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Huutijärven Pythagoras

Filosofisia seikkailuromaaneja ja tiedettä
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Tes
tamenttioikeus, Suomen jäämis
töoikeus 2, 

The Rational as Reasonable, 

Tulkinnan taito

Tulkinnan 
taidossa 

The Rational as Reasonable 
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Opettajat ja vaikuttavat persoonallisuudet

Loogisen 
empirismin 

paljon enemmän kuin muuten olisi ollut asian laita. 
Teorian puolella minä olisin paljon juristipainotteisempi 
tutkija. Tärkeä on ollut sen tyyppinen filosofinen lähes
tymistapa, jota hän on edustanut mm. Explanation and 
Understanding -kirjassa ja monissa muissa kirjoissaan. 
Naturwissenchafien-Geistenwissencbaften-e.ro on tehnyt 
minuun syvän vaikutuksen. Olen tässä mielessä ihan oi
keasti hänen oppilaansa.

"Auliksen piiri” ja Argentiinan sotilasjuntta

Suomalaisista on jo tullut mainittua von Wright ja
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tinen yhteistyö. Robert Alexy Kielistä, Habermasin op
pilas, toi minulle varmuutta siitä, että olin ymmärtänyt 
Habermasia oikein; Peczenik antoi minulle uskoa, että 
olin ymmärtänyt itseni edes suurin piirtein oikein.

Cördoban yliopiston professori, Argentiinassa syn
tynyt Ernesto Garzön Valdes on pitkäaikainen ystäväni. 
Hän on hyvin monipuolinen ihminen. Sotilasjuntan 
tultua valtaan, ollessaan suurlähettiläänä Saksassa, Ernes- 
tolta otettiin passi pois ja hän jäi maanpakoon Saksaan. 
Hän sai Mainzin yliopiston professuurin ja Saksan kan
salaisuuden. Hän on kirjoittanut hienon kirjan maanpa- 
kolaisuusajastaan. Helsingissä hän oli monta kertaa vie
raanani ja Tampereella vierailevana professorina Yhteis
kuntatieteiden tutkimuslaitoksella.

Ulkomailla luennoiminen on ollut minulle tavat
toman haasteellinen tehtävä. En alkuaikoina ollut ihan 
kotonani niissä tilanteissa, koska keskustelussa ei pääse 
käyttämään äidinkielen vahvuuksia ja pääse sitä kautta 
käsiksi hienoviritteisiin erotteluihin. Myöhemmin rutiini 
kasvoi. Varmaan parhaat ja nautinnollisimmat ja minun
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Sosialidemokratia, von Wright Kiinan keisarina 
ja Erich Fromm
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Tampere Klubi

2002

Poliittinen latteus ja hyvän elämän 
operationaalistaminen
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Elämä tänään
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Tällaisten sanomien lähetteleminen on vaikeata. En 
tiedä, onko siitä kenellekään hyötyä, kun esimerkiksi 
sanon, että minulla on pienen ikäni ollut intohimoinen 
tarve tietää enemmän, vaikka olen lopultakin varmaan 
oppinut tietämään aika vähän. Uteliaisuus on kuitenkin 
tärkeä ominaisuus. Toiseksi haluan sanoa, että liekin 
pitää palaa niille asioille, joiden parissa työskentelee. 
On ihminen filosofi, juristi, pappi tai joku muu, ei pi
täisi olla leipäpappi tai -filosofi. Kolmas mielestäni tärkeä 
asia on, että ihmisen tulisi yrittää muuntaa esimerkiksi 
filosofia omaksi elämänkatsomukseksi. Filosofia opetta
misen kohteena on eri asia kuin filosofia elämän hahmot
tamisen välineenä. Luulisin, että jossain vaatimattomassa 
mielessä oikeusteorian ja filosofian harrastukseni on ollut 
nimenomaan tätä, elämänkatsomuksen etsimistä. Filo
sofia ja teoria ovat auttaneet minua selkiyttämään omaa 
käsitystäni ihmisestä, yhteiskunnasta ja elämästä. Luulen, 
että tämän asian haluaisin myös jättää viestinäni nuo
remmille polville. Karta virkamiesmäistä otetta, jos olet 
tutkija. Virkamiesmäisyyttäkin tarvitaan, mutta ei filoso
fiassa ja oikeusfilosofiassa.

Kiitoksia.

Viite
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http://www.filosofia.fi/haastattelu/Aarnio

