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Filosofia vahvistavana 
voimana elämän elämiseen 

nähden



Filosofia vahvistavana voimana 
elämän elämiseen nähden

1. Reaaliaikaisuus → ”laajennettu nykyhetki”

2. Salilla: havahtuminen muskeliin, mikä siellä 
oli kaiken aikaa

A. On suhteellisen helposti vahvistettavissa

B. Vaatii toistoja

C. Voi näyttää hölmöltä

3. Verbimääreet edellä, mutta substantiivit ja 
sulkukuvat (esineellistyminen) uhkaavat 
sisäisessä instagramissasi



”Filosofia on viisauden 
rakastamista”



Saman tien mielesi on suljettu 
filosofialta viisauden 

rakastamisena



Saman tien mielesi on suljettu 
filosofialta viisauden rakastamisena

1. Kun joku ajatus (nimettävissä olevan 
erillisenä asiana) sulkee ajattelusi 
(verbinä, elävänä tekemisenä)

2. Ajattelemattomuus on ottanut 
yliotteen, mutta et ajattele tätä yliotetta



Mahdollisuus: 
ajattelun ajattelu



Mahdollisuus: 
ajattelun ajattelu ja 

ajattelun ajattelun ajattelu



Reunustalta keskiöön



Kerroksellisuus





Toisen tosissaan oleminen





Tunneflow



Carlos Santana Kennedy 
Center Honors

https://www.youtube.com/watch?
v=J9OW4ApmrmE

https://www.youtube.com/watch?v=J9OW4ApmrmE




Toisto



”Antautuminen jollekin”



”Nämä 500 sivua 
koskettelevat 

esineellistymisen teemaa”

Sartre: Being and Nothingness



Sartre: ”Eksistentialismikin on 
humanismia”



Yksi hankaluus syntyy 
mielemme halusta kuvitella, 
että kun ilmiö on nimetty, se 

on hallinnassa



Työmenetelmät
1. Henkilökohtainen työskentely omien ajatusten, 

muistikuvien, hahmotusten ja elämännäkymien kanssa 
pakottomasti, järkeilevästi, eläytyvästi, mielikuvarikkaasti 
kiireettömän keskittyneesti, hyödyntäen luentotilanteen
tunnelmaa ja luennon avautuvuusvirtaa

2. Tarinallisuudet, avainsanat, ”kahvakäsitteet” ja 
”majakkamääreet” oman ajattelun liikkeen tukena

3. Eri ajatustraditioita edustavien sisältöjen ja käsitteistöjen 
hyödyntäminen oman ajattelun ja kokemusten jäsentelyn 
tukena

4. Mielen vaeltelu ja sivupolut osana osana luennon 
mahdollistamaa sisäistä työskentelyä 

5. Ideana on ”ajatella todellisia ajatuksia ja tuntea todellisia 
tunteita” – ajatuksia joilla on elämäsi kannalta merkitystä ja 
tunteella, joka alleviivaa sitä merkitystä



(sekä lisäksi kurssin suorittajille)
6. Sivuhuonekeskustelut Zoomissa

7. Referaattitehtävä:
kolme artikkelia ja niiden anti
(palautus 15.2.2022)

8. Räjähdysvoimaiset dialogit
(palautukset 1.2., 1.3. ja 30.3.2022)

9. Reflektioessee
(palautus 6.4.2022)

Kurssin kotisivut: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=34649

Reflektioessee

Räjähdysvoimaiset dialogit

Referaattitehtävä

https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=34649


Jakso II



Maasto vs. kartta



Ilmiö vs. sana



Sana, käsite: 
Platonin idean idea



Kaksi pääperiaatetta

1. Meissä on enemmän hyvää kuin
mitä päälle näkyy

2. Parempi ajattelu synnyttää
parempaa elämää



Avautuvuus



Avautuvuushenkäyksiä, 
jotka mahdollistivat 

”Filosofia ja systeemiajattelun”
• Raimo P. Hämäläinen

• Mr Tuta Eero Eloranta

• Kristiina Mäkelä

• Presidentti Ahtisaari ja Kirsti Paakkanen

• Samu Haber

• Risto Rajala ja Mikko Jääskeläinen

• J. Korhonen, E. & I. Tiilikainen, mestari 
Raskinen

• Hesari



”Heti kun se on nimetty, 
se on suljettu (lokeroonsa)”



Säilytä itsesi avautuvana vs. 
”siinä se oli” -ajatteluilmiö



”There is a crack, a crack in 
everything

That's how the light gets in”

https://www.youtube.com/watch?
v=c8-BT6y_wYg

https://www.youtube.com/watch?v=c8-BT6y_wYg


“Eivät asiat sinänsä saa
ihmisiä menettämään

mielenrauhaansa, vaan heidän
käsityksensä asioista.”

Kreikkalainen filosofi ja 
vapautettu orja Epiktetos (n. 55-
135 jKr.) Käsikirja ja keskusteluja



”Ei hirttäydytä määreisiin”



”…you can walk into a movie theatre in Amsterdam and buy a beer.

And I don't mean in a paper cup. I'm talkin' 'bout a glass of beer. And in

Paris, you can buy a beer at MacDonald’s.”





”If you wanna play blind man, then
go walk with a Shepherd. 
But me, my eyes are
wide fuckin' open”


