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Raphael: School of Athens, 1511, detail of Plato and Aristotle
Fresco, Stanza della Signatura, Vatican Palace, Rome

Hellän dynaaminen 
metodiikka
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”Ihmistenvälisyys”

Mat-2.1197 Filosofia ja 
systeemiajattelu (3 op, L)

• Kurssi on aiempien luentojen jatkoa ja korvaa 
opintojakson Mat-2.197 Filosofia ja 
systeemiajattelu (2 ov)

• Luentosarjat täydentävät toisiaan ja voidaan 
suorittaa itsenäisinä osina.

• Keskiviikkoisin 7.2.2007, 28.2., 14.3., 28.3., 4.4., 
18.4. ja 25.4.2007 (vieraana pääjohtaja Matti 
Alahuhta)

• Aikaisempien luentosarjojen v. 2001-2006 
luentokalvot osoitteessa 
http://www.sal.tkk.fi/Opinnot/Mat-2.1197/
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Lähestymiskulma on  
filosofinen

1. Filosofiassa olennaista ajattelun liike

2. Reflektiivisyys, peilailevuus, 
suhteuttavuus, vertailevuus, yhdistävyys, 
näkökulmallisuus, näkemyksellisyys

3. Kriittisyys ja itsekriittisyys

4. Hyvän  elämän ideaali ajattelusta käsin

Lähestymiskulma on  
käytännöllinen

1. Tarkoituksena on saada aikaan käytännön 
seurauksia

2. Henkilökohtainen elämä
3. Opiskelu- ja työelämä
4. Mitä pikkuveli tai kummitätikin huomaa
5. Läpimurtoajattelu
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Lähestymiskulma on 
systeeminen

1. Me itse systeemeinä – kokonaisuuksina, 
jonka osat kytkeytyvät toisiinsa ja joka 
tuottaa seurauksia

2. Tilanteet systeemeinä
3. Systeemiajattelu (Senge)
4. Systeemiäly
5. Ongelmat, jotka ratkeavat, vaikka niitä ei 

edes käsitellä

Tavoitteet:

1. Vahvistaa osallistujan kykyä terävöittää
omaa elämänfilosofiaansa 

2. Vahvistaa osallistujan kykyä toteuttaa 
omien arvojensa mukaista elämää

3. Lisätä osallistujan kykyä laaja-alaiseen, 
ennakkoluulottomaan ja luovaan 
ajatteluun

4. Lisätä osallistujan kykyä pohdiskelevaan 
ja uusia avauksia synnyttävään 
työskentelyyn erilaisten moniulotteisten 
teemakokonaisuuksien kanssa
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Työvälineet

1. Luennot, jotka valikoivasti hyödyntävät 
länsimaisen filosofian keskeisiä
voimavirtoja, ihmistutkimuksen  
oivalluksia, systeemiälyajattelua sekä
E. Saarisen elävän filosofian metodiikkaa

2. Omakohtainen pohdinta, jota 
luentotilanteet vauhdittavat

3. Kukoistushakuinen kanssakäyminen 
toisten kanssa

4. Pohdintaessee

Sanavoima
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Perusperiaatteet 

1. Meissä on enemmän kuin mitä näkyy 
päälle – hyvää

2. Ajattelu on rajoittamaton luonnonvara 
jota käytetään kitsaasti

3. Ihmisten välisyys synnyttää todistettavasti 
ihmeitä, mutta käytännöt ovat kapeita 

Elämänfilosofiaa 
vahvistettaessa relevanttia on 

1. Tietoisuusajattelu: tee tietoisesti, mikä muutoin 
tapahtuu vahingossa

2. Sanat, käsitteet, jäsentely: elämää koskevan ajattelun 
kielellinen ja järkeen nojautuva rikastaminen. 
Käsitteisiin, avainsanoihin, kiteytyksiin, näkökulmiin 
ja jäsennyksiin liittyvä rikastavuusajattelu.

3. Uudelleentarkastelu: palataan johonkin ydinteemaan 
tuoreesti ja elävästi sillä ajatuksella, että tämä auttaa 
ao. ideaa kasvamaan meissä. 

4. Systeemisyys: pieni asia, joka voi muuttaa kaiken. 
Yhteydet.

5. Autenttisuus: ajattele todellisia ajatuksia ja tunne 
todellisia tunteita



8

Ajattelun kategoriat

Sengen viisi pääoppia

1. Henkilökohtainen mestaruus

2. Mentaalimallit

3. Yhdessä oppiminen

4. Yhteinen näkemys

5. Systeemiajattelu
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Länsimaisessa ajattelussa 
lähtökohtana on jatkuvasti 
tieto – miksi ei esimerkiksi 

hellyys?


