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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 – elävä, 

henkilökohtainen filosofia
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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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Filosofisen elämänasenteen 
kautta keskiöön nousevat

1. Ajatukset
2. Sanat

eli: 
3.  Valinta

Feature – Issue

Paul Lillrank: Laatufilosofian tärkeimmät työkalut ovat 
käsitteitä, joita ilmaistaan sanoillla. Sanojen täsmällinen  
käyttö on siis yhtä tärkeää kuin mistä tahansa 
työkalusta huolehtiminen. (Laatuajattelu, Otava, 
1998/2003, s. 6)

Epiktetos (n. 55-135 jKr) ”Eivät asiat sinänsä saa 
ihmisiä menettämään mielenrauhaansa vaan heidän 
käsityksensä asioista.” Käsikirja ja Keskusteluja, suom. 
Marja Itkonen-Kaila, Otava 1978, s. 17 (Käsikirja, kohta 
5)
”Muista, ettei sinua loukkaa, joka sinua solvaa tai lyö, 
vaan käsitys, että hän loukkaa sinua. Kun joku ärsyttää
sinua, tiedä siis että sinua ärsyttää oma käsityksesi.”
(ibid., s. 22, Käsikirja kohta 20). 
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Kuka valitsee

• Miten intensiivisesti ja elämän-
tahtoisesti sinun on tarkoitus elää

• Miten paljon tulet käyttämään 
energiaasi elämäntaitosi ja 
ainutlaatuisuutesi muotoilemiseen

”persoonasiko”, ympäristösi, 
vallitsevat käytännöt ...? 

Kohdistaessaan huomionsa valintaan sanojen kautta ja 
järkeen vetoavasti, myös filosofian harjoittaminen 
saattaa kaventaa valinnan avaruuttasi. Esimerkiksi voi 
unohtua, että yksi elämänfilosofinen avainkysymys 
koskee sitä elämäntahtoa, mitä haluan tavoitella –
kysymys joka saattaa jäädä tarkastelematta, koska 
järkevän-ja-sanallisen ajattelusi moodi tuntuu jo 
edellyttävän tietyn vastauksen tähän elämäntahdon 
kysymykseen. 

Yksilöllä voi olla vaikeuksia päästää elämäntahtonsa 
valloilleen järkevän-ja-sanallisen ajattelemisensa 
yhteydessä. Hän saattaa esimerkiksi olettaa, että
järkevä-ja-sanallinen ajatteleminen edellyttää tiettyä
varauksellisuutta, viileyttä, heittäytymättömyyttä, 
herkistymättömyyttä elämän sanallisesti 
tavoittamattomille dimensioille.
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Eksistentialismi ja 
eksistenssifilosofia: ihmisen 

olemisessa valinta tulee ensin 
ja seuraukset vasta sitten

Esineellistynyt ajattelu: ajattelu lopputulosten kautta

Sartre: ”Jumalten edessä, kuoleman tai tyrannien 
edessä meille jää tämä yksi varma asia, riemuittavana 
tai ahdistavana:  meidän vapautemme.”. Sartre on 
Theater, Michael Contant and Michel Rybalka, eds., 
Pantheon Books 1976, p. 205. Ks. myös E. Saarinen, 
”Sartren vapauden teatteri” kirjassa Erektio 
Albertinkadulla 1988.

Jean-Paul Sartre at the Dôme 
at Montparnasse, Paris
Dominique Berretty / Rapho

24.10.1964

24/10/1964. French 
philosopher Jean-Paul 
Sartre refuses Nobel Prize
R.A./GAMMA

”Kirjailijan ei tule antaa instituutioiden muovata itseään, 
edes siinä tapauksessa että nämä ovat mitä
kunnioitettavimpia, kuten tässä tapauksessa.” –
Sartren kirjeestä Ruotsin Akatemialle hänen 
selvittäessään kieltäytymisensä perusteita. Annie 
Cohen-Solal: Sartre. A Life, Random House 1987, s. 
448. Tämä erinomainen kirja on myös suomennettu.
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Yksi työskentelytapa tällä
kurssilla voisi olla: kokeile 

sanastoja ja ajattelumalleja, joita 
automaattisesti et käytä omien 

kokemustesi, elämäntilanteittesi 
ja elämänfilosofiasi 

hahmottamiseen 

Ryöväri ristillä
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Sartre: Ihminen on mitä hän 
ei ole ja ei ole mitä hän on

vs.
”Olemus”
”Menneisyys”
”Olosuhteet”
”Rooli”
”Toisten kuva”
”Oma kuva”
”(Valmis) merkitys”

”Ihmisellä olemassaolo edeltää olemusta.”
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Elämäsi tarina

• Jerome Bruner: ”Narrative imitates life, 
life imitates narrative. ’Life’ in this sense
is the same kind of construction of the 
human imagination as a ’narrative’ is.”

• ”There is no such thing psychologically
as ’life itself’.”

• Itseäsi koskeva tarina paremman elämän 
– paremman itsesi – toteuttamisessa

Ylläoleva lainaus artikkelista Jerome Bruner ”Life as 
Narrative”, Social Research, vol. 71, 2004, p. 691-2.

Bruner, ”Narratives of Aging”, Journal of Aging Studies, vol. 
13, 1999: ”A life is a work of art, probably the greatest one 
we produce. It is not simply art in the living. ... Rather, the 
art is in the telling” (p. 7).

Bruner: luku ”The Narrative Creation of Self” hänen 
teoksessaan Making Stories. Law, Literature, Life, 2002: ”I 
want to begin by proposing that, in effect, there is no such 
thing as an intuitively obvious and essential self to know, 
one that just sits there ready to be portrayed in words. 
Rather, we constantly construct and reconstruct our selves 
to meet the needs of the situations we encounter, and we 
do so with the guidance of our memories of the past and 
our hopes and fears for the future. Telling oneself about 
oneself is like making up a story about who and what we 
are, what’s happened, and why we’re doing what we’re 
doing.” (p. 64)
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Yhdessä toteutettu kasvu.
Peter Sengen”viisi pääkohtaa”

1. Henkilökohtainen mestaruus 
(Personal Mastery)

2. Mentaalimallit (Mental Models)

3. Yhdessä oppiminen (Team Learning)

4. Yhteinen näkemys (Shared Vision)

5. Systeemiajattelu

Peter Senge: The Fifth Discipline. The Art and Practice 
of the Learning Organization, 1990. Kirja on erittäin 
suositeltava, loistavan selkeä ja jäsentynyt. Saatavana 
myös äänikirjana, jota myös suosittelen.
Lyhyt, hyödyllinen tiivistys kirjan pääideoista: Peter M. 
Senge, ”The Leader’s New Work: Building Learning 
Organizations”, Sloan Management Review, vol. 7, 
1990.
Syventävää aineistoa lyhyinä inspiroivina erillisjaksoina: 
The Fifth Discipline Fieldbook 1994, P.M. Senge, A. 
Kleiner, C. Roberts, R.B Ross and B.J. Smith)



Sengeläinen systeemiajattelu 
elämänfilosofiassa

• Tietoisuus osittavan ajattelun sala-
kavaluudesta

• Takaisinkytkennät, virtaavuudet, varastot, 
viiveet ja epälineaarisuus: mitä kertyy mihin 
pikku hiljaa, mahdollisesti romahduttavasti, 
ja osin omasta vaikutuksestani

• Pintatason ratkaisu voi vain pahentaa 
ongelmia (vs. Matti Alahuhta: Root cause
-ajattelu)

• Yhteisen laidunmaan tragedia

John D. Sterman: ”All Models Are Wrong”, System 
Dynamics Review, vol. 18, 2002: 

”There are no side effects – only effects. Those we 
thought of in advance, the ones we like, we call the 
main, or intended, effects, and take credit for them. The 
ones we didn’t anticipate, the ones that came around 
and hit us in the rear – those are the ’side effects’. ... 
Systems dynamics helps us expand the boundaries of 
our mental models so that we become aware of and 
take responsibility for the feedbacks created by our 
decisions.” (p. 505)
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”Rope-a-Dope”

1. Joskus yllätysratkaisu toimii

2. Jos yllätysratkaisu ei toimi, analysoi 
tilanne ja ota huomioon sen erityispiirteet

3. Ratkaisu voi löytyä kehäköysien 
ulkopuolelta, eikä sille välttämättä ole 
vielä nimeä olemassa

4. Suojaa tärkeintäsi ja pidä pintasi siihen 
asti kunnes parempi aika koittaa

Muhammed Ali vs. George Foreman, Zaire 1974.

”Hävinnyt-voittaa” -logiikka
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Mentaalimallien voima 
elämämme toteutumisessa

• on kiistattomasti todettu tieteellisissä
tutkimuksissa, vahvistaen historian ja yleisen 
elämänkokemuksen opetukset

• uhkana itseään toteuttavan ennusteen logiikka

• paras vaihtoehto ilmeisesti on pyrkiä
tiedostamaan omat mentaalimallinsa ja käydä
jatkuvaa dialogia niiden paljastamiseksi ja 
uudelleenarvioimiseksi

Ellen J. Langer: Mindfulness, Addison-Wesley 1989. [cited ~350 times]):
”One day, at a nursing home in Connecticut, elderly residents were each given a 
choice of houseplants to care for and were asked to make a number of small 
decisions about their daily routines. A year and a half later, not only were these 
people more cheerful, active, and alert than a similar group in the same 
institution who were not given these choices and responsibilities, but many more 
of them were still alive. ... This experiment, with its startling results, began over 
ten years of research into the powerful effects of what my colleagues and I came 
to call mindfulness, and of its counterpart, the equally powerful but destructive 
state of mindlessness.”. (p. 1) 

Langer Ellen J. and Mihnea Moldoveanu. 2000. The construct of mindfulness. 
Journal of Social Issues, vol. 56, pp. 1–9. [cited ~15 times]:
”Mindfulness is not an easy concept to define but can be best  understood  as the 
process of drawing novel distinctions.  ... The process of drawing novel 
distinctions can lead to a number of diverse consequences, including (1) greater 
sensitivity to one’s environment, (2) more openess to new information, (3) the 
creation of new categories for structuring perception, and (4) enhanced 
awareness of multiple perspectives in problem solving. The subjective ’feel’ of 
mindfulness is that of a heightened state of involvement and wakefulness or 
being in the present.” (Langer & Moldoveanu, p. 1-2)

Marjaana Lindeman-Viitasalo, ”Arkisen ajattelun ansat”: ”Tuttu sanonta kuuluu: 
’En olisi sitä uskonut, ellen olisi sitä nähnyt’. Psykologiset tutkimukset ovat 
kuitenkin osoittaneet, että sanonnan pitäisi pikemminkin  olla: ’En olisi sitä
nähnyt, ellen olisi siihen uskonut’. Odotusten vaikutus arkipäiväiseen 
tiedonkäsittelyyn on erittäin voimakasta: ihminen havaitsee maailman yleensä
omien uskomustensa mukaiseksi.” (Todennäköiset harhat, Duodecim 1995.
Tietyn mentaalirakennelman käyttäminen oman elämän toteuttamisessa
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Mentaalimalli on 
helpommin havaittavissa

• jos se on nimettävissä

• jos sen vaihtoehto on nimettävissä

• jos kykenemme keskeyttämään autopilottielämän

• kun kyseessä on jonkun toisen mentaalimalli

• jos tiedostaa metatasolta oman taipumuksensa 
itsepetoksiin ja kykyyn selittää asiat itselleen 
parhain päin

• kun annamme tajuntamme virittyä myös ei-
verbaalisille herkkyyksille ja niihin liittyville 
mahdollisuuksille

Bargh John A. and Tanya L. Chartrand. 1999. The 
unbearable automaticity of being. American 
Psychologist, vol. 54, no. 7, pp. 462–479. [cited ~395 
times] 

William Isaacs: Dialogue and the Art of Thinking 
Together, Currency Books 1999: ”Learning to listen 
begins with recognizing how you are listening now. 
Generally, we are not all that conscious of how we 
listen. You can begin to listen first to yourself and to 
your own reactions.  ... To listen is to realize that much 
of our reaction to others comes from memory; it is 
stored reaction, not fresh response at all. Listening 
from my predispositions in this way is listening from the 
’net’ of thought that I cast on a particular situation.” (p. 
92)


