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Linssiluteen tunnustukset

Ja “media-ajan” mahdollisuudet, 
joilla joku voi määritellä itsensä

uusiksi



Kartta vs. maasto



“Uusklassisessa kasvuteorissa
oli silmäänpistävää, ettei siinä

ollut ihmisiä.”

Edmund S. Phelps, Nobel 
Laureate in Economics, 2006 
Nobel-puheessaan



Ihmistodellisuudessa
kartta ja maasto

sekoittuvat toisiinsa
1. Käsitteellinen maailma alkaa tuntua

kaikkein todellisimmalta todelliselta ja
sen kyhäelmäulottuvuudet katoavat –
alat uskoa että ideasi suoraan peilaavat
todellisuutta

2. Tarinallisuus (myytit, arkkityypit, 
kehyskertomukset) kiehtoo, viettelee ja
kätkeytyy syvässä ohjaavuudessaan



Ihmistodellisuudessa
kartta ja maasto

sekoittuvat toisiinsa
3. Kaikki ihmistoiminnallinen tähtää

johonkin ja siten viittaa itsensä
ulkopuolelle johonkin mitä ei ole 
samassa mielessä kuin on esim. 
kynnys, mihin kompastut

4. Käsitteellinen, tarinallinen ja
toiminnallinen generoivat sen olennon, 
kuka olet



Olisit voinut olla jotakin
muutakin … ja edelleenkin

voit olla
Sartre: Ihminen on mitä hän ei ole 

ja ei ole mitä hän on



“Ihmisellä olemassaolo
edeltää olemusta”



“Ihminen on radikaalisti
vapaa”



Sisäinen pöpöttäjä



Vincent Vegan filosofia

1. Syytä muita
2. Kiukuttele
3. Kiistä ihmeet ja mustat

joutsenet



“Jotain erityistä on 
meneillään”



Sartre



Peter Senge: ”Rakenne 
synnyttää käyttäytymistä”

Sene ja systeemiajattelu



“Ihmisten tajunta ei määrää
heidän olemistaan, vaan

päinvastoin heidän
yhteiskunnallinen olemisensa

määrää heidän tajuntansa”
Karl Marx, Poliittisen

kansantaloustieteen arvostelua, 
1859



“Ihmisen erityisyys”



Hamlet is back



Kasvun mindset (mielenlaatu) 
vs. fixed, jähmettyneisyyksien

(esineellistävä) mielenlaatu



Esineellistyksen piirissä voi
esimerkiksi olla

• Persoonasi
• Perustarinasi elämästä, suomalaisista, 

luonnosta, erilaisten kategorioitten
erilaisista ihmisistä

• Vuorovaikutuksen tapasi, esim. voitko
pyytää anteeksi, kuunnella, rohkaista

• Kiinnostuksen heräämisesi
• Kykysi kunnioittaa



Kognitiivinen
vallankumous, 

juoruilu ja
yhteistyökykyjen

kasvu



“Olemuksemme paremmat
enkelit” (Lincoln)



King Mountaintop?



https://www.nytimes.com/2015/03/15/magazine/jane-goodall-is-
still-wild-at-heart.html



https://www.nationalgeographic.org/news/jane-goodall/



Ihmisyyden keksiminen
• … on myös oman tulevaisuuden

keksimistä
• … ihmisyyden varjovyöhykkeiden

keksimistä
• … sen keksimistä, mitä olet ollut tähän

asti
• … sen keksimistä, mitä ovat “olemuksesi

paremmat enkelit”
• Jotain älyllistä, mutta toivottavasti ei

vain älyllistä


