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Mat-2.1197/Tu-53.1390  Filosofia ja 
systeemiajattelu (3 op, L)

• Kurssi on aiempien luentojen itsenäistä jatkoa. 
Luentosarjat täydentävät toisiaan ja voidaan 
suorittaa itsenäisinä osina.

• Keskiviikkoisin  6.2., 13.2., 20.2.

27.2. Vieraana Presidentti Martti Ahtisaari

5.3. DI Sakari Turusen intensiivisen lukemisen 
työpaja

• 19.3., 26.3., 

• 3.4. päätösluento poikkeuksellisesti torstaina
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Tavoitteet

1. Vahvistaa osallistujan kykyä tarkentaa ja 
suunnata omaa elämänfilosofiaansa 

2. Vahvistaa osallistujan kykyä toteuttaa 
omien arvojensa mukaista elämää

3. Lisätä osallistujan kykyä laaja-alaiseen, 
ennakkoluulottomaan ja luovaan 
ajatteluun
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Fokuksessa jokaisen oma 
ajattelu

• Erotuksena jonkun auktoriteetin tai 
E. Saarisen ajattelu

• Haluamme avata ja vahvistaa 
subjektiviteettia, joka jokaisella on 
ainutlaatuinen

E. Saarisen ajattelun virittävä luonne

E. Saarinen esi-ajattelijana, tai edessä ajattelijana, tai 
ajatteluesimerkkien esittäjänä
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Ajattelun liike

Vs. 

1. Tietojen lisääminen filosofian (psykologian, historian, 
taiteentutkimuksen, antropologian, sosiologian, 
luovan työn tutkimuksen, tietoisuustutkimuksen ym.) 
oppisisällöistä

2. Neuvojen ja ohjeitten antaminen eri asioitten oikeaksi 
suorittamiseksi

3. Totuuden julistaminen
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Objektiivisen tietoaineksen 
sijasta fokuksessa on

1. Jokaisen omat oivallukset 

2. Ajattelun esiinkasvava ja itseään vahvistava 
emergenssi salissa (keskittyneisyys, 
intensiteetti, tunnevoimaisuus, oivalluselämä)

3. Sali B oivalluselämää tukevana tilana

4. Ajatteluprosessi, jota paikalla oleva yhteisö
tukee

5. Ajattelu, johon liittyy tunteita

ES: Elävä ajattelu esittävänä taiteena. 

”Esitys tarjoaa mahdollisuuden voimakkaan tyydyttävälle 
kokemukselle. Mutta vaikka täydellinen täyttymys näyttää
olevan käden ulottuvilla, se ei tarjoudu koskaan ilman 
ehtoja eikä ole koskaan täysin saavutettavissa.  Näistä
vaikeuksista huolimatta muusikot ja esiintyvät taiteilijat 
jatkuvasti hakeutuvat esitystilanteisiin saavutustensa 
täyttymyksenä.”

”...onnistuneen esityksen synnyttäminen itsepäisesti 
vastustaa säännöstöiksi kokoamista, ja jossain määrin se 
aina jää häilyväksi taidoksi. Vuosikymmeniä jatkuneiden 
tutkimusten jälkeen ne osatekijät jotka rakentavat 
onnistuneen esityksen ovat edelleen vaikeasti määriteltäviä
ja ne vaihtelevat sekä yksilöltä toiselle että tilanteesta 
toiseen. ... Satojen onnistuneiden esiintymisten jälkeen 
useimmat esiintyjät silti edelleen joutuvat toimimaan sen 
jännitteen (tension) kanssa, mikä liittyy suoritukseen.” -
Stewart Gordon: Mastering the Art of Performance, Oxford 
U.P. 2006, p. 4, p. 7)
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Tavoitteemme on luoda elävää
filosofiaa

• Filosofian oppisisällöt lähtökohtana, ei rajoitteena 

• Filosofian antiikkiset lupaukset
– Rakkaus ja innostus viisautta kohtaan

– Hyvän elämän rakentaminen ajattelun avulla

– Sokraattinen kohtaavan (dialogisen, yhteissynnyttävän 
filosofian) perintö. Havahduttavuus, ”eteenpäin”, 
”liikkeelle”, ”itsestä käsin, reflektiivisesti ja 
keskustelevasti”, anamnesis (tiedät enemmän kuin itse 
huomaat)

• Tapahtuu preesenssissä

Daniel Stern: The Present Moment in Psychotherapy
and Everyday Life, 2004.

”It is remarkable how little we know about experience
that is happening right now.” (p. 3)

”The present moment does not whiz by and become
observable only after it is gone. Rather it crosses the 
mental stage more slowly, taking several seconds to 
unfold. And during this crossing, the present moment
plays out a lived emotional drama.” (p. 4)

”This book places the present moment at the center 
stage and holds it there. This makes the process of 
psychotherapy look different and alters our conceptions
of how therapeutic change comes about. How we
conduct psychotherapy will shift because our view of 
what is happening will be different. We may also find
that our vision of daily experience is enriched. These
are the goals of the book.” (p. 4) 
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Hellän dynaaminen 
metodiikka

Pierre Hadot: What is Ancient Philosophy? Harvard 
U.P. 2002 (ranskankiel. alkuteos 1995):

“Socrates ... considered that education should take 
place not in an artificial milieu, but by immersing one’s 
self in the life of the city, as was done in the ancient 
tradition. What characterized Socrates’ pedagogy was 
the fact that it attributed capital importance to living 
contact between human beings; and here Plato agreed. 
We find this Socratic conception of education by living 
contact and by love in the works of Plato ... Education 
took place within a community, group, or circle of 
friends in which an atmosphere of sublimated love 
prevailed.” (p. 60)

Platon: Pidot

--> Seuran merkitys ajattelun kannalta
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Hellän dynaaminen 
metodiikka

Hadot viittaa Whiteheadiin A. Parmentierin kautta (La 
philosophie de Whitehead et le problème de Dieu, Paris 
1968, s. 222, viite 83): “Käsitteet ovat aina
pukeutuneita tunteisiin” (Hadot, op.cit., p. 70)

ES: Elämänfilosofisesti ratkaisevat teemat voivat vaatia
oikean tunnelman, tunnetaustan ja yhteyskokemuksen, 
jotta niitä voidaan ajatella tavalla, joka tekee niille
oikeutta.
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Raphael: School of Athens, 1511, detail of Plato and Aristotle
Fresco, Stanza della Signatura, Vatican Palace, Rome
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Huomaa ryhmän sekalaisuus ja toiminnallinen 
moninaisuus

Kyseessä ei ole oppitunti
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Domingo / Mehta

I. Tosissaan oleminen 

II. Rinnalla oleminen

III. Maaginen noste

Missä mitassa nämä
ilmentävät omaa 

elämänfilosofiaasi?
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Työmuodot

• Ajattelutapahtuma salissa

• Kohtaamiset

• Kurssin reflektiofoorumi verkossa

• Syventävät tekstit

• Arjen havainnot

• Pohdintaessee
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Peruslähtökohdat

1. Meissä on enemmän kuin mitä näkyy 
päälle

2. Ihmistenvälisyys synnyttää ihmeitä, 
mutta käytännöt ovat usein kapeita

3. Paremmat ajatukset synnyttävät 
parempaa elämää
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Filosofia ajattelun liikkeelle 
saattamisena

• Sokrates ei kirjoittanut mitään eikä jättänyt 
jälkeensä mitään valmista oppia tai 
oppikokonaisuutta

• Platonin kirjoitukset ovat keskustelumuotoisia 
(”Platonin dialogit”) eivätkä useinkaan yksilöi 
Platonin omaa kantaa

• Monet keskustelut päättyvät näennäisen 
tuloksettomina 

Platon: Lakhes, Teokset osa 1

Dialogin kuluessa kaksi omien poikiensa kasvatuksesta 
huolestunutta isää (Lysimakhos ja Melesias) kysyvät 
neuvoa arvostetuilta sotapäälliköiltä (Lakhes ja Nikias) 
sekä Sokrateelta. Seurauksena on urheutta, 
kasvatusta, henkistä kasvua ja hyveitä koskeva 
keskustelu, jonka kuluessa paljastuu osallistujien oma 
tarve kehittyä, jopa teemassa jota koskevaa korkeinta 
asiantuntemusta on edustettuna.

”Sokrates: Olisi väärin kieltäytyä auttamasta toista 
kehittymään mahdollisimman hyväksi. Jos äskeisessä
keskustelussamme olisi käynyt ilmi, että minä tiedän 
asiat mutta nämä kaksi [Lakhes ja Nikias] eivät, olisi 
oikein pyytää juuri minua tähän tehtävään. Mutta me 
kaikki olemme yhtä neuvottomia. Olisiko siis joku 
meistä asetettava muiden edelle? Minun mielestäni ei 
ketään.” (200e, suomennos s. 85)
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Itseään tutkivan ihmisen 
ihanne elämänfilosofiassa

• kysymykset tärkeämpiä kuin vastaukset

• korostaa avautuvuutta ja henkistä nöyryyttä
kasvun ja vahvistumisen lähtökohtana

• ei halua rajoittua vain kontrolloivaan ja 
laskelmoivaan ajatteluun, jonka hyödyn voi 
ennakolta tietää

• ei halua rajata arvokasta elämää vain 
johonkin sen osaan, vaan lähestyy elämää sen 
koko laajuudessa

vs. 

akatemisoituneen tiedefilosofian näkemys

erilaiset reduktionistiset maailmankuvat, esim. 
ylikorostuneen vahvasti ihmisen rationaalista puolta 
korostavat ajattelutavat

yksipuolisesti tietopainotteinen ihmisnäkemys ja 
elämännäkemys

”Ehkä”-filosofia ja -metodologia
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Ajattelun ja oivallusten 
syntymisen tilannesidonnaiset 
tekijät voivat olla tärkeämpiä

kuin miksi ne 
sisältökeskeisyydessämme 

kuvittelemme

Tilanne saa meidät näkemään sävyjä ja yhteyksiä, 
joiden (osa)vaikutuksesta ao. sisältö vasta alkaa elää
(meille).

Taipumus kuvitella, että sisältö on abstrahoitavissa
erilliseksi platonistiseksi olioksi, joka on yli ajan ja
paikan

Kuvitelma, että sisältö kykenee elämään ja
hengittämään irrallaan ja erikseen

ES metodi: pyrkimys tuoda kontekstuaalisia tekijöitä
osaksi ajattelun tapahtumaa ja osaksi oivallusten
syntymisen aluskasvillisuutta
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Filosofian käsitteellinen innostus 
(ja sanasidonnaisuus) voi antaa 

tarpeettoman kapean kuvan 
filosofisen asenteen varsinaisista 

pyrkimyksistä – ajattelun 
liikkeestä kohti parempaa elämää

”Sokrates: Jos ymmärrämme jonkin asian, voimme kai 
myös sanoa mikä se on.” Lakhes 190c; suomennos 
Platon Teokset osa 1, s. 72)

Hadot [quoting J. Ruffié on ’Biology of Culture’]: 
”...’Great discoveries, it seems, can be made 
independently of language...’ ... I have insisted on this
point because in the course of this book we shall
encounter situations in which philosophical activity
continues to be carried out, even though discourse
cannot express this activity.” (p. 5)
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Filosofia järkeilee sanoin 
mutta on virhe antaa sanojen 
kutistua vain järkisisältöönsä

– laadullisen kielen 
elämänfilosofinen virittävyys 
on valtava tuotantovoima ja 
tarkasteluittemme sydänalaa

”Tule seuraamme – sivupöytään”. Tuomari Nurmio E. 
Saariselle Punavuoren Ahvenessa, viitaten pöytäänsä
jossa oli I. Alangon kanssa.


