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Tulenkantajat-seminaari
18.-25.7.2007 

• Tulenkantajat-seminaarin matka-apurahojen 
(800/500 eur) haku torstaihin 8.3. mennessä

• Seminaarin teemat ovat:
1. Oman vaikuttavuuspersoonan kehittäminen
2. Ihmisten sisäiset voimavarat 
3. Tunnetaidot, esiintymisvoima ja vuorovaikutuskyvyt
4. Ajattelun luovuus, laajuus, herkkäliikkeisyys ja räjähdysvoima 
5. Systeemiäly
6. Tulevaisuus tietoyhteiskunnassa
7. Yritteliäs ja yhteistyöhakuinen elämänasenne
8. Moderni johtajuus ja vaikuttavuuden henkiset ulottuvuudet.

• Lisätietoja kurssin kotisivuilta
http://www.sal.tkk.fi/Opinnot/Mat-2.1197/K2007/tulenkantajat.html
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Jeesuksen leivän logiikka

vs.

Hapankorpun logiikka

Ensio Miettisen teesi

Objektien maailma ja subjektien 
maailma noudattavat eri logiikkaa 
mutta insinöörit tarvitsevat kykyjä
käsittää molempia.  
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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 

”Kaikki todella merkittävä on 
nimettävissä 10-15 sanalla”

Mutta lähteekö systeemisi 
käyntiin vain yhdellä sanalla?
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I. Tosissaan oleminen

II. Rinnalla oleminen

III. Maaginen noste

IV. Innostus toisen onnistuessa

Toivottavat toimintatilat

1. Ajattele tosissasi

2. Ajattele rinnalla kulkien

3. Tavoita ajattelun maaginen noste

4. Iloitse toisen onnistumisesta
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Kontrollin paradoksi

”Flow-kokemuksen tyypillinen 
piirre onkin, että ihminen tuntee 
kontrolloivansa tilannetta; tai 
tarkemmin sanoen hän ei tunne 
huolta kontrollin menetyksestä...”
(Mihaly Csikszentmihalyi: Flow -
elämän virta, 1990, suom. 2005)

1. Objektivoivan ajattelun ideaali

2. Yhteydessä elävän,
toiminnallisuuden sisällä
tapahtuvan ajattelun ideaali
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Kun teemat ”soivat” mielessä, 
esineellisten kategorioiden 

ylittäminen voi käydä
mahdolliseksi

Ajattelu musiikkina
”Idea musiikin esittämisestä hahmottaa esiin 
musiikkiteoksen kokonaisuuden uudelleenluomisen. 
Tämä tapahtuu toiminnassa, joka tuo esiin musiikin 
kauneuden, jännittävyyden, tunteen, huumorin ja 
hienoudet.”

”Huomattuamme nyt musiikin tutkimisen ja 
esittämisen läheiset yhteydet kohtaamme 
paradoksin, sillä vaikka nämä kaksi on lopullisen 
moninkertaisesti kytköksissä, esitystä kuitenkin 
melkein aina tarkastellaan erillisenä ja irrallisena 
päämääränä.” Stewart Gordon: Mastering the Art of 
Performance, Oxford U.P. 2006
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René Descartes (1596-1650) 
uuden ajan ajattelumallien 

edelleen vaikuttava 
uranuurtaja

Rembrandt: Filosofi pohdiskelemassa, 1632



9

Descartes: Cogito

”...kun näin ajattelin kaiken olevan epätotta, 
oli välttämätöntä, että minä, joka tätä
ajattelin, olin jotakin. Ja huomatessani, että
tämä totuus – ajattelen, siis olen olemassa –
oli niin luja ja varma, etteivät skeptikkojen 
yltiöpäisimmätkään olettamukset voineet 
sitä horjuttaa, päätin voivani epäröimättä
ottaa sen ensimmäiseksi periaatteeksi 
etsimälleni filosofialle.” (Metodin esitys, 1637, 
suom. Teokset I, s. 140)

Descartes: ajattelun erillisyys 
ruumiista ja aineesta

”...tiesin, että olin substanssi, jonka koko 
olemus tai luonto on vain ajattelua, ja joka ei 
tarvitse mitään paikkaa ja joka ei ole 
riippuvainen mistään aineellisesta. Näin ollen 
tämä minä – toisin sanoen sielu, jonka vuoksi 
olen mitä olen – on kokonaan ruumiista 
erillinen. Se on myös ruumista helpompi 
tuntea eikä se olisi mitään muuta kuin mitä se 
on, vaikkei ruumista olisi lainkaan.” (Metodin 
esitys, s. 140)
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Tästä näkökulmasta
1. Ajattelu ei tapahdu ihmisten välissä, vaan 

yksittäisen ihmisen sisällä
2. Ihmisten välisyys on ajattelun kannalta 

toissijainen ilmiö
3. Ihmisten välisten suhteitten laatu ei 

vaikuta ajatteluni laatuun
4. Paikka jossa ajattelen ei vaikuta siihen, 

miten ajattelen

Entä jos Descartes olisikin sanonut

Olen syntynyt, olen siis 
olemassa.


