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Kurssin Mat-2.1197 Filosofia ja systeemiajattelu reflektioesseen kirjoitusohjeet

Kurssi suoritetaan esseellä, jossa tarkastellaan joitakin luennolla esiin tulleita teemoja, käsitteitä ja ajatussisältöjä soveltavasti 
ja pohdiskelevasti. Hyödynnä kurssin käsitteistöjä, oheiskirjallisuutta ja omia kokemuksiasi. Tarkoituksena on, että esseellä
osoitat kykysi eritellä jäsentyneesti omia ajatuksiasi soveltaen esimerkiksi mental models, personal mastery, systeemiäly ym. 
käsitteitä. Voit kytkeä tarkastelemiasi asioita esimerkiksi oman pääaineesi teemoihin, johonkin itsesi kannalta merkitseviin 
teksteihin tai henkilökohtaisiin kokemuksiisi. Ajatuksena on, että reflektioesseelläsi jatkat ja syvennät luentosarjalla 
käynnistynyttä ajattelun liikettä tarkastelemalla valitsemiasi teemoja soveltavassa ja pohdiskelevassa hengessä.

Arvosteluperusteet: Kyky hahmottaa käsitteellisesti asiakokonaisuuksia, kyky soveltaa luennolta tarkasteltuja teemoja ja 
käsitteitä uusiin ympäristöihin, tekstin jäsentyneisyys ja luovuus. Arvostelun ytimenä on se tapa, millä teemoja kirjallisesti 
kehittelet, vaikka ei ole haitaksi, että osoitat perehtyneesi myös kurssin kirjallisuuteen ja materiaaliin.

Ulkoasu:

Tee erillinen kansilehti, jolle seuraavat tiedot:

Mat-2.1197 Filosofia ja systeemiajattelu reflektioessee
Tekijä:
Esseen otsikko (aihevalinta vapaa):
TKK:n osasto, pääaine ja opiskelijanumero:
tai
muun korkeakoulun opiskelijanumero:
tai
sosiaaliturvatunnus:
Luento-osallistumiseni kertaa:
Oma arvio reflektioesseestäni asteikolla 0-5 (paras):
Mitä opin kurssilla (vastaaminen vapaaehtoista):

Laajuus:

5 koneella kirjoitettua A4 liuskaa, saa kirjoittaa enemmänkin

Viimeinen palautuspäivä:

Torstaina 24.4.2008.

Palautustapa:

• Kirjallisena Systeemianalyysin laboratorion sihteerille Leena 
Porraskorvelle (huone U210)

• Tai postitse: Petri Lievonen, Systeemianalyysin laboratorio, 
PL 1100, 02015 TKK

Tulokset:

• Tulokset: tulevat kurssin kotisivulle
• Tulosten valmistumisesta ilmoitetaan sähköpostitse kaikille 

kurssilaisille

Tulosten kirjaaminen muiden korkeakoulujen opiskelijoille:

Muiden korkeakoulujen opiskelijat saavat pyydettäessä erillisen 
todistuksen kurssin suorittamisesta
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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

Ajatus

Tunne

Jotta voi ajatella kunnioituksen ajatuksia, pitää tuntea 
kunnioituksen tunteita. Kun tuntee kunnioituksen tunteita, voi 
ajatella täysimittaisemmin kunnioituksen ajatuksia

Kielteisten tunteitten ylivoima, esim. ärsyyntyneisyys –
mekanismeina jäädä kiinni johonkin ajatukseen

Yksipuolisuus kunnioituksen ajatuksissa / kunnioituksen 
tunteissa voi merkittävästi yksipuolistaa yksilön 
elämänfilosofiaa

Helpointa on herätä kunnioituksen tunteisiin, jos ne ovat 
heränneet myös toisissa



Ajattele todellisia ajatuksia ja 
tunne todellisia tunteita

erityisesti kun kirkastat omaa 
elämänfilosofiaasi ja virität itseäsi 

elämänfilosofiasi pohjalta

Tämä voi edellyttää

1. Oikeaa latausta ja virittyneisyyttä

2. Vaatia aikaa (ao. pyrkimystä tukevaa prosessuaalista 
kontekstia)

3. Sanastoa, jonka saat soimaan

Vrt. Judith Weston: Näyttelijän ohjaaminen, Nemo 1999

E. Saarinen luentototeutusmetodiikan avainperiaatteita

Mestarin kohtaaminen

Presidentti Ahtisaari TKK:lla. Eli kunnioituksen tuntemuksia voi olla elintärkeää tuntea 
mutta se voi olla harvinaista

Hän ei ainoastaan antanut, vaan myös sai – olla se mestari, joksi luentotilanteemme 
hänet jäsensi ja tunnusti

Mestarin kohtaamiseen liittyvä kätketty antavuuden filosofia, käytäntö ja logiikka

Mestarin kohtaamisen sivuuttavuus

Kunnioituskompetenssi

Perusongelma: reaktiivinen peilinäkemys omasta kunnioituskyvystä: kunnioitus on 
automaattireaktio, jonka kunnioitettava aiheuttaa – ei kokonaisuus tai systeemi, johon 
voin itse vaikuttaa ja joka tapauksessa osallistun (epäsuorasti ja alaspäin)

Tyyneysrukous / "Silvennoisen Kaitsu"

Jumala suokoon

minulle tyyneyttä hyväksyä asiat,

joita en voi muuttaa,

rohkeutta muuttaa, mitkä voin,

ja viisautta erottaa

nämä toisistaan.



Haaste: käynnistää itsensä
kunnioituksen tuottajana

sillä elämänfilosofian kentässä, 
ratkaisevia ovat pehmeät 

kompetenssit, joiden tuotteet ovat 
laadullisia ja olennaisilta osiltaan 

aineettomia

George Steiner: 
A worthwhile university

“A worthwhile university or college is 
quite simply one in which the student is 
brought into personal contact with, is 
made vulnerable to, the aura and the 
threat of the first-class.” (Errata: An 
Examined Life, 1997, p. 43) 

Kriittisen asenteen tarjoama suoja



Vaikuttuneisuuden dilemma

eli kriittisyyden ja omaksuvan 
heittäytymisen pysyvä haaste

Arvostelukyky – yksi antiikin neljästä tai viidestä perushyveestä

Tukalien tilanteiden tunteminen tukalana – ja vihjeinä eteenpäin 
kokonaisuuden hyväksi

Hitler's study in the Reichskanzlei



Leif Segerstam / Sibelius 1
Hienouksien havaintokyky

Vauvatutkimusta: 

Beatrice Beebe & Frank M. Lachmann: Infant Research and 
Adult Treatment: Co-constructing Interactions, the Analytic 
Press 2002: “...the early capacities reviewed in this chapter 
show that the infant begins life with an extraordinary 
organization. Through complex social and nonsocial 
interactions, as early as three to four months the infant rapidly 
generates a rich, discriminated set of experiences that come to 
be remembered and expected: presymbolically represented. 
Once we grasp these extraordinary early infant capacities, we 
see the first year, even the first half-year, as a period with its 
own inherent organization and importance, rather than as a 
preamble.” (p. 84) 

“...we describe the exact nature of the interaction patterns 
between mother and infant. A salient feature of this research is
the very careful ‘microanalysis’ of sequences of behaviors from 
videotape and film. This work allows us to see how 
astonishingly subtle, complex, and rapid these early patterns of
relatedness are.” (p. 85) 

Samurain tie

1. Ajattele rehellisesti. 
2. Tie on harjoittelemista.
3. Perehdy kaikkiin taiteisiin.
4. Tunne kaikkien ammattien Tiet.
5. Erota maallisten asiain hyöty ja tappio.
6. Kehitä vaistomaista arviointia ja kaiken 

ymmärtämistä.
7. Havaitse näkymättömät.
8. Kiinnitä huomiota myös pikkuseikkoihin.
9. Älä tee mitään turhaa. 

Miyamoto Musashi: Maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys (1645), Otava 1995

"On sanottu että sotilaan Tie on kahdenlainen: kynän ja miekan, 
ja kummankin Tien tulisi sinua miellyttää." (ibid, 
s. 47)

"Tinkimätön älyllinen rehellisyys" (Matti Alahuhta)



Suorituksen kunnioitettavuus 
vs. ihmisen olemukseen 
liittyvä kunnioitettavuus

Kantin kategorinen imperatiivi –
Valistuksen läpimurto

Immanuel Kant: Tapojen metafysiikan perustus (1785), on suom. teoksessa 
Siveysopilliset pääteokset (1928, 1990):

"Nyt sanon: ihminen ja  ylimalkaan jokainen järjellinen olento on olemassa
tarkoitusperänä [päämääränä] sinänsä eikä ainoastaan tämän tai tuon tahdon 
mielivaltaisen käytön välineenä; niin ollen häntä on pidettävä hänen kaikissa ... 
toiminnoissaan samalla aina tarkoitusperänä [päämääränä sinänsä]…" (s. 118–)

"Toimi niin, että käytät ihmistä, sekä omaa että jokaisen muun persoonaa, aina samalla 
tarkoitusperänä [päämääränä] eikä koskaan pelkästään välineenä." (s. 120)

Immanuel Kant: Practical Philosophy, Cambridge U.P. 1996. Groundwork of the 
Metaphysics of Morals:

“The practical imperative will therefore be the following: So act that you use humanity, 
whether in your own person or in the person of any another, always at the same time as 
an end, never merely as a means.” 4: 429

"Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines 
jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest."

Ihmisen välineellistämisen uhka

Välinellistävien ajattelutapojen (mentaalimallien)  huomaamaton hegemonia

"Unelma ja usko: Onko mitään ylevää olemassa?" - kirjoitus Suomen Kuvalehdessä, 
myös Erektio Albertinkadulla -kirjassa

Suorituksen kunnioitettavuus 
vs. itse elämän 

kunnioitettavuus



Christopher Alexander: 
"Elossa oleminen" on 

unohdettu
• Alexander: The Timeless Way of Building, 

Center for Environmental Structure, Oxford 
U.P. 1979 (uusia painoksia)

• Alexander: The Nature of Order, osat 1–4, 
Center for Environmental Structure, 2002–
2004.

Christopher Alexanderin elämäntyö

Alexander: The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the 
Nature of the Universe

Book One: The Phenomenon of Life 

Book Two: The Process of Creating Life

Book Three: A Vision of a Living World

Book Four: The Luminous Ground

http://www.natureoforder.com/

“...beyond the gradual emergence of precise formulations in ecology, we
do have the feeling that one meadow is more alive than another, one
stream more alive than another, one forest more tranquil, more vigorous, 
more alive, than another dying forest. ... we experience degree of life as 
an essential concept which goes to the heart of our feelings about the 
natural world, and which nourishes us fundamentally, as a fact about the 
world.” (Book One, p. 35)

Päärakennuksen sali B vs. Tuas-talon TU2-sali

Old fence New fence

Photos from Christopher Alexander: The Nature of Order, Book One: Phenomenon of Life (2002)
Old fence: Magnum Photos Inc. © 1959 Bruce Davidson
New fence: Vallhonrat



Christopher Alexander:
The Nature of Order vol.1
– Phenomenon of Life

Antti Manninen:
Puretut talot. Sata tarinaa Helsingistä
(Helsingin Sanomat, 2004)



Antti Manninen:
Puretut talot. Sata tarinaa 
Helsingistä (Helsingin 
Sanomat, 2004)

Christopher Alexander:
The Timeless Way of Building



"15 rakennepiirrettä" (Alexander)
1. Kiinnepisteet, vahvat keskukset (Strong Centers)

2. Elävät mittakaavat, kerrokset (Levels of Scale)

3. Rajapinnat, reuna-alueet (Thick Boundaries)

4. Vuorottelu, muunnelmat (Alternating Repetition)

5. Ponnekkaat alueet (Positive Space)

6. Kiehtovat muodot (Good Shape)

7. Paikoittainen sopusuhtaisuus (Local Symmetries)

8. Syvät kytkeytymät ja moniselitteisyys (Deep
Interlock and Ambiguity)

9. Eroavaisuudet, eronteot (Contrast)

10. Vietto, kaltevuudet, suunnat (Gradients)

11. Rosoisuus (Roughness)

12. Kaiut (Echoes)

13. Tyhjä tila (The Void)

14. Yksinkertaisuus ja sisäinen rauha (Simplicity and 
Inner Calm)

15. Ei-erillisyys (Non-Separateness)

Montserrat Caballé & Freddie Mercury: Barcelona

Systeemiäly ja Alexander

• Systeemiäly kykynä aistia, tiedostaa, havaita 
ja synnyttää elämää Alexanderin mielessä

• Alexanderin massiivinen teos kuvauksena 
holistisesti elävien elämän keskuksien ja 
elämäntapahtumisten logiikasta, 
rakenteesta ja luonteesta (“fifteen structural
features which appear again and again in 
things which do have life”, p. 144) – josta 
systeemiälykäs toimija on intuitiivisesti 
tietoinen



"Elämä" (Alexander)

• “Throughout this book, I shall be looking for a 
broad conception of life, in which each thing –
regardless of what it is – has some degree of life.”
(p. 31)

• “We certainly feel different degrees of life in 
different human events. Consider first almost any
social act. Look at the simple act of shaking hands. 
In one case it feels full of life; in another case, 
mechanical, dead.” (p. 36)

• “It is this very general life – formal, geometric, 
structural, social, biological, and holistic – which is 
my main target.” (p. 46)

"Elämän havaitsemisen vaara"
(Alexander)

• “The revealing and vital character of this ‘life’
we see and feel in things will become more
clear if I draw attention to its ‘dangerous’
character. During the last thirty years I have
come to believe that it is difficult to see and 
accept the existence of life in things, because
the social implications of its existence are so
extensive.” (p. 76)

• “...please just go along with me, forget whether
the question means anything sensible or not, 
just give the first answer that comes into your
head. To you, which of these two feels more
alive.” (p. 76)



"Enemmän ja vähemmän elämää"
(Alexander)

• “...the judgment about life appears to be a fundamental, 
primitive quality in things, a fundamental judgment about
the world, which appears in every aspect of reality that we
encounter.” (p. 77)

• “We seem to have a fundamental observation – so far
unexplained – that among pairs of events, bits of space, 
places, and particles of existence, we can usually judge
that one has a greater degree of life and other less, at least
according to our feeling. And we have the observation that
our experience of this life in things is roughly consistent
from person to person.” (p. 77)

• “The possibility that the degree of life of different things
and places and events is objective – not solely in the 
individual – implies that this ‘felt’ life has some part in the 
scheme of things that is truly enormous.” (p. 77)

"Minän katoaminen" (Alexander)

“For three hundred years our mechanistic
world view has disconnected us from our
selves. We have a picture of the universe that
is powerful and apparently accurate, but no 
clear sense how we, our own selves, enter into 
this picture. This is the famous bifurcation of 
nature discussed by Whitehead. We have a 
disconnected vision of reality, which seems
secure, which seems strong and objective –
but leaves me out.” (p. 314)



"Tuhoavat seuraukset" (Alexander)

• “The appearance of this 20th-century mechanistic view
had two tremendous consequences, both devastating for 
artists. The first was that the ‘I’ went out of our world-
picture. The picture of the world as a machine doesn’t have
an ‘I’ in it. The ‘I’, what it means to be a person, the inner
experience of being a person, just isn’t part of this picture. 
Of course it is still there in our experience. But it isn’t part
of the picture we have of how things are.” (p. 16)

• “The second devastating thing that happened with the 
onset of the 20th-century mechanistic world-picture was
that clear understanding about value went out of the 
world. ... value has become sidelined as a matter of 
opinion, not intrinsic to the nature of the world at all.”
(p. 16)

"Kokonaisuus ja keskukset"
(Alexander)

“Wholeness is made of centers. Centers
appear in space. When the wholeness
becomes profound, we experience it as life, 
in buildings, in other artifacts, in nature, 
even in actions.” (p. 314)



"Sinä itse" (Alexander)

• “Liking something from the heart means that it
makes us more whole in ourselves. It has a healing
effect on us. It makes us more human. It even
increases the life in us.” (p. 315)

• “...it is not easy to find what we really like, and it is 
by no means automatic to be in touch with it. It
takes effort, hard work, and personal
enlightenment to understand it and to feel it.”
(p. 316)

• “ In the experiments I have made, more than
eighty percent of all the people who ask themseves
this question choose the salt shaker [rather than
ketchup bottle].” (p. 317)

"Kumpi on parempi kuva sinusta"
(Alexander)

“I make it clear that I am asking which of the two
objects seems like a better picture of all of you, the 
whole of you: a picture which shows you as you
are, with all your hopes, fears, weakneses, glory
and absurdity, and which – as far as possible –
includes everything that you could ever hope to be. 
In other words, which comes closer to being a true
picture of you in all your weakness and humanity; 
of the love in you, and the hate; of your youth and 
your age; of the good in you, and the bad; of your
past, your present, and your future; of your
dreams of what you hope to be, as well as what
you are?” (p. 317)


