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Luennoitsijana oli Esa Saarinen

Kurssin vieraina olivat rehtori Tuula Teeri ja yrittäjäneuvos Kirsti Paakkanen

Kurssin suoritukseen sisältyi essee, jossa tarkasteltiin joitakin luennolla esiin tulleita teemoja,

käsitteitä ja ajatussisältöjä soveltavasti ja pohdiskelevasti. Esseen yhteydessä pyydettiin

vastaamaan kysymykseen ”mitä opin kurssilla?”. Vastaaminen oli vapaaehtoista.

Vastauksia:

” Opin kurssilla ajattelemaan enemmän, vaihtoehtoisemmin, myönteisemmin ja positiivisempaan
sävyyn. Tästä seurannut positiivinen energialataus ja rennompi asenne kohdattaessa elämän
haasteellisia tilanteita on jo palkinnut minut paremmalla jaksamisella sekä kesätyötarjouksella.”

” Kurssi tarjosi minulle paljon näkökulmia tarkastella omaa elämääni ja jokapäiväisiä tilanteita vähän
laajemmassa valossa kuin mitä aiemmin olen ajatellut.”

” Mitä opin kurssilla: Pohtimaan, teenkö elämässä sitä, mikä saa minut onnelliseksi.”

” Opin paljon positiivisista ajatusmalleista ja ”entä jos?” ajatusmaailmasta. Luennoilla oli hyvin” Opin paljon positiivisista ajatusmalleista ja ”entä jos?” ajatusmaailmasta. Luennoilla oli hyvin
rohkaiseva henki, voin sanoa oppineeni siitäkin. Haluan kiittää sinua monia uusia ajatuksia ja
näkökulmia antaneesta kurssista.”

” Opin kurssilla kuinka tärkeää on elää tässä hetkessä, ja ottaa siitä kaikki mahdollinen irti.”

” Mitä muun muassa opin kurssilla:
− Soveltamaan pitkän hännän sivupöytä-ajattelua asioiden priorisoimisessa: puhdas analyyttisyys ja
suunnitelmallisuus johtavat kontekstin kadottamiseen.
− Hahmottamaan muut ihmiset elämässäni itsenäisinä, arvokkaina, tuntevina olentoina
− Muistamaan miten keskeistä on positiivisuus ja muiden ymmärtäminen kaikissa elämäntilanteissa”

” Kurssilla oppimiani asioita pohdiskelen esseessä, joten sieltä ne nousevat esiin.”

” Mitä olen oppinut kurssilla? Olen saanut uuden ulottuvuuden diplomityöhöni joka käsittelee
toimitusvarmuutta ja toimitusketjun hallintaa teollisessa ympäristössä. Tämän lisäksi Esan luennot
ovat motivoineet minua (toimitusketjuja analysoivaa Teekkaria) ajattelemaan ja näkemään maailmaa
uusin silmin: rationaalis-analyyttinen ajatuksen kulku on saanut kaverikseen spontaanin ajattelutavan,
joka perustuu elämänkokemukseen ja hyvään fiilikseen. Toivon vaan, että Esan opit seuraavat minua
vielä työelämään siirtymisen jälkeenkin – luulen, että joudun vakavasti harkitsemaan kurssin
uusimista säännöllisin väliajoin.”

” Mitä opin kurssilla:



•        Nosteen ja räjähtävyyden merkitys helpottamaan ennen kokemattomien ja pelottavien haasteiden
menestyksellistä suorittamista
•        Arvopohjainen päätöstenteko. En anna teennäisyyden enkä muiden ihmisten sanojen, tekojen tai
näihin liittyvien pelkojen ohjata itseäni. Vain omien arvojeni toteuttaminen on tärkeää. Saanhan
valita arvoni aivan kuten itse haluan.
•        Kahdenvälisen vuorovaikutussuhteen näkeminen kahden toimijan yhteytenä ja koko yhteisön
näkeminen näistä yhteyksistä koostuvana systeeminä: ”Hän toimii persoonansa kuuluvien mind-
settien, oletusten ja pelkojensa nojalla täsmälleen kuin minä!””

” Kurssin tärkeimpänä antina itselleni pidän parempaa kykyä miettiä omia tavoitteitani ja sitä, kuinka
niihin voi päästä ottamalla joskus vähän rennommin.”

” Vad lärde jag mig under kursen: Jag lärde mig att behandla tankehelheter på ett nytt sätt som leder
till nya möjligheter och perspektiv.”

” What I learned on this course: Thinking about thinking and human interaction”

“ Kurssilla opin pääasiassa uusia suhtautumistapoja asioihin ja tapoja löytää niitä lisää.”

” Mitä opin: Mitään en tullut oppimaan, mitään en oppinut. Tulin tarkastelemaan elämääni ja löysin
alkupisteen henkiselle kasvulle.”

” Mitä opin kurssilla: Kaikenlaista. Asiasta lisää varsinaisessa tekstissä.”

” Osallistuin kaikille luennoille ja katsoin muutamia luentovideoita muistinvirkistykseksi tätä esseetä” Osallistuin kaikille luennoille ja katsoin muutamia luentovideoita muistinvirkistykseksi tätä esseetä
varten. Luennoilla opin mielestäni eniten positiivisesta ajattelusta ja ihmisen vastuusta omiin
tekoihinsa. Varsinkin jälkimmäistä käsiteltiin hyvin konkreettisten, arkipäiväisten esimerkkien
kautta, mikä kannusti soveltamaan opittua omaan elämään. Opin, että on monta mahdollista tapaa
ajatella asioita ja että vastuu ajattelutavan valinnasta on yksilöllä itsellään. Varsinaisten teemojen
ulkopuolelta opin jotain myös esiintymisestä ja vuorovaikutuksesta yleisön kanssa, sillä luennot
olivat TKK:n parhaasta päästä.”

” Opin kurssilla katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja poikkeamaan totutuista ajattelutavoista.
Opin itsestäni, opin ystävistäni.”

” Opin kurssilla analysoimaan omaa ajatteluani ja mentaalimallejani. Uskon, että sain paremmat
valmiudet elämäni muutostilojen kohtaamiseen ja ennen kaikkea sain kipinän pohtia omia sisäisiä
prosessejani tarkemmin.”

” Vad jag lärt mig av kursen:
En del nya begrepp att sätta in i min tankevärd och som hjälpt mig att utforma mina tankar. Några
nya sätt att se på min omvärld men mest har jag kanske fått ut av kursens (föreläsarens) förmåga att
alltid presentera saker och ting på flera sätt.”

” Tärkein oppimani asia on delete-näppäimen järkevämpi käyttäminen.”

” “Under den här kurssen tror jag att jag blev bättre på att se på saker ur andra vinklar och vara mer
öppen och optimistisk.””



” Opin kurssilla: Kyseenalaistamaan omaa ajattelua.”

” Kurssi laajensi näköalojani, toivottavasti osa opituista asioista käy ilmi esseestäni. Kiitos Esalle!”

” Lyhyesti sanottuna opin kurssilla paljon! Jokaista luentoa odotti hyvillä mielin, sillä tiesi, että saa
ajattelun käyntiin jostain teemasta. Luentojen jälkeen oli aina ”kohonnut (lifted)” olo ja elämässä
vaikutti olevan enemmän mahdollisuuksia. Arki karkoittaa usein liiankin tehokkaasti kaikki
syvemmät ajatukset ja ainakin itse tarvitsin luentojen kaltaista taukoa arjesta, jonka aikana pystyi
rauhassa ihan vain ajattelemaan maailmaa, omaa elämää ja mitä tahansa.”

” Mitä opin kurssilla: Ajattelemaan ja ymmärtämään paremmin kokonaisuuksia. Ajattelemaan asioita
uusista perspektiiveistä.”

” MITÄ OPIN KURSSILLA?
Pystyin yhä konkreettisemmin erittelemään ja jäsentämään entistä elämääni ja sen ongelmakohtia
uusilla ja hyvin kuvaavilla käsitteillä. Nämä antavat hyvät työkalut kohdella tulevaa elämää omana
elämänä enkä jonkun toisen elämänä, joka syntyy itsessään ilman että yrittää rakentaa sitä nykyhetken 
valinnoilla. Toinen tärkeä oppi on se, että filosofia voi oikeasti olla elämänläheistä, eikä vain
käsitteillä leikkimistä. Tätä pitääkin ehkä ruveta sanomaan Esa Saarisen filosofiaksi...”

” Muutama rivi kurssin annista:
Kurssi oli vapauttava kokemus siinä mielessä, että itsetutkiskeluni pystyi keskeytymään siksi aikaa,
että ehkä itsestäni riippumattomat ts. ulkopuoliset ajatukset, saivat hiukan tilaa ajatuksissani,
samantyylisen analogian mukaan, kuin mitä esimerkiksi ensimmäisen luennon mahdollisuuden,samantyylisen analogian mukaan, kuin mitä esimerkiksi ensimmäisen luennon mahdollisuuden,
”chancen”, antaminen voisi antaa ymmärtää.

Merkittävimmät luennoilla käsitellyt käsitteet ja teemat antoivat tukea ajatusmallien ja psyykkisten
systeemien tutkimiselle. Tämä kurssi pysäytti minut hetkeksi vauhdistani miettimään asioita, jotka
askarruttavat minua myös arjessa, tosin selkeämmin, toisen ihmisen ajatusten valossa ja
yksinkertaistaen. Luulen ainakin, että luennoilla käsitellyt asia selkeyttivät sitä ajatusrykelmää, mikä
on yleensä vastaan tullessa vaikea laittaa nopeasti järjestykseen. Alla kirjoittamani reflektioessee
kertoo ehkä hiukan siitä näkökulmasta, josta katselin ajatustuokioita A-salissa. Osiointi ja
kappalejako ei välttämättä tosin viittaa seuraamani kurssin varsinaiseen luentojärjestykseen. On
mahdollisesti myös hyvä kertoa pohjustavasti, että henkilökohtaisesti luennoilla käyminen oli
mukavaa ja inspiroivaa, täten voi jokin osa reflektoimistani kuvastaa hiukan sitä vaikka pyrin
kerrontaan ja asioiden kevyeen kuvaamiseen siinä, missä ne koskettivat minua - enemmän,
vähemmän tai ei ollenkaan.
Filosofia- ja systeemiajattelu Aalto yliopiston päärakennuksen A-salissa avasi ajattelun
mahdollisuuden teemoihin, jotka filosofi, ja luennoitsija, oli enemmän tai vähemmän
johdonmukaistanut ja nimennyt. Opittuja käsitteitä valotti kahtena luentokertana mukana olleiden
valovoimaisen vierailijan, kunkin itsensä kuvailemat, elämän mallit ja kokemusperäinen ”elämän
jälkipuinti”.”

” Opin kurssilla jotakin sellaista, joka toivoakseni tulee kulkemaan mukanani elämäni loppuun
saakka, sitä rikastuttaen ja ohjaten.”



” Opin kurssilla valtavasti elämänarvojen merkityksestä ja pohtimisesta. Myöskin olen saanut
runsaasti eväitä ratkaisujen tekoon ja itseni kuuntelemiseen. Positiivisuus ja elämän moninaisten
mahdollisuuksien havaitseminen ovat alkaneet voimistua elämässäni viime vuosina, ja kurssi on tätä
kehitystä mahtavasti tukenut. Uskallan haastaa itseni kehittymään rohkeammin, ja mieleeni tulee
lause teollisen muotoilun kurssilta: ”Jos lähtee suunnittelemaan tuotetta vanhojen standardien
mukaan, ei lopputulos voi olla mitään mullistavaa.” Tämä pätee myös elämään. Olen oppinut
ajattelemaan myös läheisistäni ja käytöksestäni hieman eri tavalla. Eräänä kunniakkaana
tavoitteenani elämässäni onkin olla ihminen, jonka lähellä on hyvä olla, ja joka ehkä säteilee
hymyilevää positiivista energiaa myös ympäristöönsä. Kurssin elämänhallintapaketin kruunaa vielä
heinäkuinen Tulenkantajat-seminaari, johon suureksi riemukseni onnistuin saamaan stipendin.
Tulenkantajat tulee olemaan jotain aivan loistavaa, siitä olen varma.”

” Lärde mig särskilt att systemtänkande kan göra saker roligare och ge energi samt att attityd spelar
stor roll och att det kan vara vettigt att försöka leda sig själv.”

” Opin kurssilla näkemään elämäni uudella tavalla. Vertaukset krokotiilinmetsästäjästä ja
maskimiehestä maalin edessä ottamassa iskua vastaan ovat jääneet ainiaaksi mieleeni. Toivon
muistavani nämä opit myös tosi paikan tullen.”

” Kurssilla esille nostettuja ideoita olivat mielenkiintoisia ja jopa tosi mielenkiintoisia muttei
kuitenkaan mullistavia. Nautin paljon luennoista ja olen kiitollinen Esa Saariselle ja TKK:lle, että
tällainen kurssi järjestetään.
Opin kurssilla erilaisia ”tanssiaskeleita” ja ”salaisia aseita” – asioita, jotka koskettavat juuri minua
jollakin erityisellä tavalla. Ne jatkossa elävät minussa hienoina ja lämpiminä muistoina filosofia ja
systeemiajattelu-kurssista ja valaisevat omaa elämäntietä vaikeissa tilanteissa.systeemiajattelu-kurssista ja valaisevat omaa elämäntietä vaikeissa tilanteissa.
Luin kurssin aikana yhden kurssin suoritetun opiskelijan reflektioesseen otsikolla Pohdintoja
elämääni liittyen pohjana Esa Saarisen opit, ja sen kirjoitustyyli kolahti paljon. Päätin kirjoittaa
samalla tavalla. Esitän jonkun asian, joka oli esillä kurssilla, pohdin sitä sekä mainitsen jonkun
esimerkin omasta elämästäni, joka liittyy siihen.”

” Kurssi auttoi minua ymmärtämään omaa menneisyyttäni, keskittymään nykyhetkeen ja
unelmoimaan tulevaisuudesta. Innostava ilmapiiri kannusti uteliaaseen ajatteluun ja välillä tekemään
räjähtäviä repäisyjä.”

” Kurssi herätti ajatuksia. Opin, että omia arvoja kannattaa pohtia. Opin myös, että voi yrittää ajatella
laajemmin, eikä antaa ajattelumallien rajoittaa ajattelua. Tähän liittyy myös ajatus siitä, että pienistä
asioista voi saada uskomattomia ideoita. Avoimuudella ja innostuneisuudella voi saavuttaa paljon.
Merkityksellinen tapa elää antaa eniten. Ja aina asioita voi tehdä toisin ja kehittyä – myös tämä essee
keskittyy näihin asioihin.”

” Opin kurssilla ajattelemaan enemmän, opin kohtaamaan asioita hellästi mutta samalla dynaamisesti,
opin rakastavamman moodin ja vähentämään hapankorppulogiikkaani. Opin myös arvostamaan omia
ajatuksiani ja elämään enemmän omien arvojeni mukaan.”

” Oma oppimiseni: Näin lyhyesti sanoen, opin katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja katsomaan
jopa itseäni uudella tavalla. Kurssi oli myös uudenlainen kokemus, se ei ollut tavanomainen kurssi
vaan tarjosi mahdollisuuden toisenlaiseen oppimiseen. Kurssi myös tarjosi mahdollisuuden asioiden
kyseenalaistamiseen.”



” Heti ensimmäisestä luennosta lähtien aloin miettimään tarkemmin, mihin oma ajatusmaailmani
perustuu. Kurssin avulla opin näkemään monia itsestään selvänä pitämiäni asioita uudesta
näkökulmasta, ja koenkin tämän ennakkoluulojen ravistelemisen olleen hyvin hedelmällistä
tulevaisuuden kannalta.”

” Opin kurssilla tarkastelemaan ja havainnoimaan omaa ajatteluani ja sen lähtokohtia ja vaikutuksia
itseeni ja ympäristööni. Opin lisäksi positiivisen ajattelun mahdollisuuksista sekä ratkaisulähtoisen
ongelmanratkaisun periaatteista. Kiitos mainiosta kurssista.”

” Opin kurssilla: rikastamaan sisäistä dialogiani ja hölläämään itsekriittisyyden suodattimia uusia
ajatuspolkuja seuratessani”

” Opin: paljon itsestäni ja näkökulmista”

” Kaikkea luennoilla tapahtunutta ja tulevaisuudessa tapahtuvaa oppimista on vaikea sanoin kuvailla
ja kertoa. Erityisen innoittunut olen ollut tavasta lähestyä eri asioita ongelmia avaten, ajattelua
laajentaen ja uudessa valossa katsellen. Opin tarkastelemaan omia tekojani vielä enemmän
ulkopuolisen näkökulmasta, oivaltanut asiota parisuhteessani, työelämästä ja ylipäätään elämässä.
Luova, lämmin, hellän dynaaminen, innoittava, ajatteluun haastava ilmapiiri on ollut myös aivan
mahtavaa (ja laittanut miettimään, että miten sellainen onkaan saatu aikaan).”

” Mitä opin kurssilla:

•         Ymmärsin, että filosofia voi olla muutakin kuin kaukana arjesta leijailevaa hienostelua
•         Pidän dialogia tärkeämpänä kuin ennen kurssia•         Pidän dialogia tärkeämpänä kuin ennen kurssia
•         Annoin itselleni luvan kielen muokkaamiseen kaikessa ilmaisussani
•        Sain vahvistuksen sille, että olemme kaikki samanlaisia, pystymme mihin vain ja emme keksi
mitään ainoana tai ensimmäisenä
•         Sisäistin rohkeutta ja syitä sopia parisuhteeseen selkeät pelisäännöt
•         Luotan vielä entistäkin enemmän kaiken kyseenalaistamiseen
•         Tulin paremmaksi puhujaksi ja opettajaksi tarkkailemalla E. Saarista
•        Ajatuksiini puski kymmeniä elämääni selittäviä oivalluksia, kuten ”Korkeammasta kulttuurista
nauttiakseen pitää olla sellaisia pinnalle nousevia muistoja, joita pienillä lapsilla ei vielä ole.”
•        Aloin pohtia lapsuuttani ja sen vaikutuksia nykyiseen minääni laajemmin kuin vain minun ja
vanhempieni suhteen kautta
•        Kehitän jatkossa hyviä rutiineja huonojen tilalle enkä enää yritä eliminoida kaikkea
säännöllisyyttä elämässäni
•         Seuraan ja kuuntelen omaa ääntäni nyt enkä vasta tulevaisuudessa”

” Opin kurssilla, että kaikkiin asioihin on olemassa monia erilaisia vaihtoehtoisia lähestymiskulmia.
Asioihin on siis monta mahdollista suhtautumistapaa. Osaan ehkä jatkossa ottaa paremmin huomioon
erilaisten lähestymistapojen mahdollisuuden. Opin myös jäsentelemään omia ajatuksiani hieman
selkeämmin. Opin myös paljon värikästä ja ilmaisuvoimaista sanastoa E. Saarisen puhetyylistä.”

” Opin kurssilla ymmärtämään itseäni paremmin, mistä lisää reflektioesseessäni.”



” Av kursen lärde jag mig mera om hur jag egentligen fungerar på en underliggande nivå, att betrakta
sig själv, andra och helheter i allmänhet på ett annorlunda sätt.
Tack Esa för många intressanta tankestunder!”

” Mitä opin kurssilla: kts. referaatti”

” Kurssi oli mielestäni opettavainen ja inspiroiva. Koen, että kykyni jäsentää omia ajatuksiani ja elää
rohkeammin omien arvojeni mukaan vahvistui.”

” Opin oman ajatteluni jäsentämistä ja ajattelumallien hallintaa”

” Esan näkökulma elämään on monilta osin hyvin kaukana omastani. Pääsin ensimmäisen luennon
ajatusten mukaisesti ”maistelemaan” tätä uutta näkökulmaa. Toivottavasti kurssi laittoi minussa
liikkeelle pienen muutoksen kohti versiotani X. Aika näyttää.”

” Opin kurssilla innostumaan asioista ja tarttumaan toimeen. Kokonaisuudessaan kurssi oli nostattava
ja herätti ajatukseni liikkeelle. Opin kiinnittämään huomiota omaan ajatteluuni ja asioiden välisiin
yhteyksiin.”

” Opin mitä filosofia käytännössä on, kun luin E. Saarisen huikean puheen, ”Soveltavan filosofian
luova räjähdysvoima”. Filosofia auttaa minua jäsentämään elämäni tietynlaiseen kokonaisvaltaiseen
verkostoon, jossa kaikki liittyy kaikkeen. Pystyn käyttämään tätä kokonaisuuden hahmotusta
jokapäiväisen elämän nautinnassa. Kuin yrityksen strategiaa, jonka jokainen yrityksen työntekijä
ymmärtää täydellisesti ja panee täydellisesti käytäntöön.
E. Saarinen kuvastaa elämän ainutkertaisuutta. Mauton pikkatakki päällä, hän ei kerro meilleE. Saarinen kuvastaa elämän ainutkertaisuutta. Mauton pikkatakki päällä, hän ei kerro meille
totuuksia vaan Sokratesmäisesti yrittää herättää meidät itse ajattelemaan. Hän on hahmo.”

” Opin enemmän avoimen ajattelun arvosta ja reflektoinnin hyödyistä. Että kannattaa pohdita
ympäristöä ja muita ihmisiä ja ennen kaikkea itseään; siitä oppii erittäin paljon mutta hyvin eri
tavalla kuten normaalisti ajatellaan oppimista. Sen lisäksi sellainen pohdiskelu auttaa muodostamaan
oma tapa katsella elämää ja maailmaa ja tunnistamaan mikä on ne juuri minulle tärkeät asiat tai
kiinnostuksen kohteet. On erittäin vaikeaa pukea sanoihin mitä opin kurssilla sillä jos ajattelee vain
”faktoja” en oppinut paljon uutta. Mutta jos kysyy mikäli ajattelu ja pohdiskelu tuntuvat helpommalta
ja hyödyllisemmältä kuin ennen niin vastaus on kyllä. Minusta kurssi toi paljon uusia ideoita ja
näkökulmia, tuntuu kuin olisin jotenkin vähän viisaampi ilman että olisin tehnyt konkreettisesti hyvin
paljon (paitsi kuunteleminen, lukeminen, ajatteleminen ja muuta sen tyypistä mielen epämääräisen
harjoittelun tapaista). Kurssi oli ehdottomasti avartava kokemus.”

” Mitä opit kurssilla
Tähän kysymykseen vastaaminen on hankalaa, sillä kurssilla oppimaani ei voi mielestäni kuvata
parilla lauseella. Koen lisäksi että osa kurssilla opittua on sellaista, jota ei ole tarkoitettu sanoin
kuvattavaksi. Toisaalta taas kurssin anti on osa elämäni tämän hetken punosta, johon vaikuttavat
kurssin lisäksi monet muutkin asiat. Näiden lukuisien toisiaan eteenpäin vipuavien asioiden summa
on saanut aikaan vahvoja oivalluksia elämässäni, joita haluan jakaa tämän reflektioesseen kautta.



Koen, että opin kurssilla paljon sellaista, mitä ei yleensä opeteta koulussa. Opin ajattelemaan
terveellä tavalla isosti itsestäni ja elämästäni. Opin unelmoimaan. Sain paljon elämänohjeita, jotka
liittyivät itsen kanssa olemiseen ja toisten ihmisten kohtaamiseen. Sain inspiraatiota, innostusta ja
onnea. Tapasin monia hienoja ihmisiä. Ennen kaikkea ymmärsin, miten ehdottoman tärkeä ja
olennainen asia elämässä oma asenne ja tämän asenteen laatu on. Sain lisäksi ajatuksia siitä, miten
omaa asennetta käsitellään, ja mitä kaikkea sen käsittelyn hallitseminen voi minun elämässäni
mahdollista. Esa, kiitos sinulle viisautesi jakamisesta.”

” Opin ajattelemaan monipuolisemmin ja hyväksymään erilaisia ajatustapoja”

” mitä opin: Haluan nostaa esille esseen kirjoittamisen henkilökohtaisen tärkeyden. Kirjoittaminen
oli hyvin avartava kokemus, sillä en aikaisemmin ollut pureutunut siihen, miten ja ennen kaikkea
miksi käyttäytymisessäni ja ajatusmaailmassani tapahtui vuoden 2009 alussa suuri muutos.”

” Opin kurssilla syventämään näkemystäni omasta ajatustasollisesta kehittämisestäni.”

” Tämä kurssi lisäsi kykyäni kehittää omaa ajatteluani ja opetti minulle miten elämänfilosofiaa voi
hyödyntää jokapäiväisen elämän kehittämiseksi. Lisäksi se näytti minulle uusia näkökulmia ajatusten
ja arkipäiväiseen elämään liittyvien asioiden jäsentämiselle.”

” Mitä opin on sisällytetty esseeseeni”

” Kurssilla opin mm. innostumaan ajatuksista ja ajattelumalleista, jotka ovat jo olleet olemassa
alitajunnassani, mutta joita en ole tietoisesti käsitellyt.”

” Tällä kurssilla opin ensinnäkin ajattelemaan omaa käyttäytymistäni kriittisemmin ja tunnistamaan
omassa käyttäytymisessäni piirteitä, jotka näyttävät ulkoapäin tarkasteltuna erilaiselta. Lisäksi opin
käsitteitä, joiden avulla on helpompaa keskustella filosofisista kysymyksistä.”

” Mitä opin: Kuinka olla herrasmies (Esa on hyvä esimerkki)”

” Kurssilla opitut asiat tulevat toivottavasti esseessä esille.”

” Opin kurssilla vapauttamaan mieleni yhä aukimaisemmaksi uusille mahdollisuuksille”

” Kurssilla opin tunnistamaan itsestäni ehdottomasti kehitystä kaipaavia osa-alueita, kuten delete-
mindset, uskallus ja olemusajattelu. Luennoilla koin oikeasti inspiroituvani ja sain paljon uusia ja
vanhoja oivalluksia.”

” Kurssilla oppimaani:
Jokaisen tulisi uskaltaa ottaa elämä vastaan avoimesti, antaa tsäänsille mahdollisuus ja muistaa elää
nyt. Nämä ohjeet ovat hyvä tie onnelliseen ja henkisesti rikkaaseen elämään.”

” Opin kurssilla ajattelemaan laaja-alaisemmin ja kyseenalaistamaan paremmin. Lisäksi opin paljon
kaikkea suurempaa ja pienenpää elämästä alkaen 007 filosofiasta ja anteeksi pyytämisestä päättyen
naisten sielunmaailmaan. Löytyy jopa pienet ”elämän” muistiinpanot kiintolevyltä, joita olisi
tarkoitus aina välillä vilkaista, jos meinaa päästä unohtumaan.”



” Opin ehdottomasti ehostamaan omia ajattelutapojani. Toki olen ongelmaisena tottunut pohtimaan
monenlaisia kuvioita, mutta luentosarjan teemat avasivat minulle ehkä maailman, jossa täysin
asiaankuulumattomista asioista ja sivupödistä voi imaista tarinaan mukaan tavaraa ja tutkistella näin
itseään abstraktimmassa ympäristössä.”

” Opin kurssilla tarkastelemaan omia kokemuksiani uusista näkökulmista, pohtimaan asioita
syvällisemmällä tasolla sekä tulevaisuudessa hyödyntämään kokemuksista löytämiäni oivalluksia.”

” Opin näkemään uusia hienoja piirteitä insinööriajattelussa. Asiat ovat hyvin jos homma toimii,
vaikka kukaan ei tietäisikään, miksi se toimii. Ratkaisulähtöinen ajattelu.”

” Filosofia ja systeemiajattelu - kurssi oli todella hyvä kurssi ja tervetullut poikkeus teekkarin arkeen.
Ennen kurssia en juuri piitannut filosofiasta, koska ainoa kokemukseni filosofiasta oli lukiossa käyty
yksi kurssi. Kurssin myötä sain uutta käsitteistöä keskusteluun elämästä, arvoista ja ihmisten välisistä
suhteista. Olen aina keskustellut ystävieni kanssa aivan samoista asioista ja ilmiöistä, joita kurssilla
käsiteltiin. Kurssin aikana sain kuitenkin joitakin uusia oivalluksia osittain varmasti a-salin
keskittyneen tunnelman ja hienojen esimerkkien ansiosta. Kiitokset kurssista!”

” Opin kurssilla jäsentämään ajatteluani ja ymmärtämään paremmin elämääni vaikuttavia tekijöitä.
Alla on kuva minusta ja reflektioesseeni aiheesta.”

” Opin kurssilla ymmärtämään rakkautta, mutta muuten luennot saivat minut pohtimaan elämää Esa
Saarisen filosofian pohjalta. Opin myös sen, että myös meidän teekkareiden tulisi pysähtyä
pohtimaan mikä tarkoitus näillä meidän koneilla ja koneistoilla tässä maailmassa on, sillä elämän
pohtiminen on asia jonka ehdin jo lukioajoiltani unohtaa.”pohtiminen on asia jonka ehdin jo lukioajoiltani unohtaa.”

” Opin kurssilla tiedostamaan omaa ajatteluani ohjaavia, välillä ikäviäkin, mentaalimalleja,
ajattelemaan entistä positiivisemmin ja toiveikkaammin ja näin poistamaan esteitä iloisuuden
edestä.”

” Kiitos Esa tästä loistavasta luentosarjasta, nautin kovasti filosofiasi kuuntelemisesta.

Monien aiheiden käsittely avasi minulle uusia tapoja, joilla voin kehittää omaa pohdintaani ja eväitä
joita voin käyttää elämässäni ymmärtääkseni muita paremmin ja tullakseni paremmin ymmärretyksi.
Nautin myös kovasti luentolinkkien takana olevien mielenkiintoisten artikkelien ja juttujen
lukemisesta – vaikken aivan kaikkia lukenutkaan. Etenkin Self-Knowledge: Its Limits, Value, and
Potential for Improvement, Bethany McLeanin haastattelu sekä otteet kirjasta Infant Research and
Adult Treatment olivat erittäin mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä.”

” Mitt tänkande har ändrats under kursens lopp. Jag tror att jag har lärt mig se flera möjligheter i
vardagen, speciellt med att tillämpa ”vad om?” och ”kanske”-tankemodellerna. Jag har också en
bättre förmåga att urskilja de fundament som lägger grunder för mina vardagliga beslut.”

“ Kurssilla opin uusia tapoja ajatella laajemmin, kohtaamaan ihmiset uusin näkökannoin,
motivoitumaan sekä kääntämään vastoinkäymiset ja epävarmuudet vahvuuksiksi. Opin olemaan
havainnoivana tässä hetkessä.”



“ Opin ehkä eniten itsestäni. Sain paljon ajateltavaa, mikä toivottavasti näkyy myös tässä esseessä.
Kokonaisuus oli upea ja luentoja elävöittäneet videot ja esimerkit olivat tunteita ja ajatuksia
herättäviä.”

” Opin kurssilla moniakin asioita, mutta ehkä päällimmäisenä sen, että jokainen tsäänssi on
mahdollisuus. Asioihin on monia lähestymistapoja ja tulokulmia, ja tiedostaminen tästä ehkä auttaa
muistuttamaan, että asioita voi ja monesti kannattaisi kehystää toisin.”

” Soveltava filosofia avasi silmäni filosofian merkitykselle. Tähän asti en ollut ymmärtänyt miksi
meidän pitäisi kyseenalaistaa olemassaolomme tai ajatella muita yhtä triviaalilta tuntuvia
kysymyksiä. Soveltava filosofia on helppo hyväksyä osaksi omaa elämää ja kasvua ihmisenä, mikä
auttaa myös ymmärtämään akateemisen filosofian merkityksellisyyden soveltavan filosofian
perustana. Mielestäni soveltava filosofia olisi erinomainen tapa lähteä liikkeelle ensimmäisillä
filosofian kursseilla lukiossa. Kirsti Paakkasen ja Tuula Teerin vierailut olivat vaikuttavia omaa
työelämääni ajatellen. Heidän esimerkistään voi huomata, ettei työelämässä menetyäkseen tarvitse
olla kyynärpäätekniikkalla jyräävä jääkylmä bisneshenkilö, vaan inhimillisyys, positiivisuus ja
arvonanto työyhteisön jäseniä ja työtehtäviä kohtaan vievät pitkälle. Tämä oivallus vähensi
huomattavasti urakehitystä kohtaan tuntemiani pelkoja ja toisaalta antoi uskoa omiin menestymisen
mahdollisuuksiin. Lisäksi Esa Saarisen parisuhdeneuvot tulevat hyvään klakin toisin tavoin? Elämän

” Opin jäsentämään paremmin ajatuksiani ja ymmärsin sisäisen keskustelun merkityksen. Opin
olemaan avoimemmin mukana hetkessä ja nauttimaan paremmin arkipäivän pienistäkin asioista.

” Kurssi vahvisti uskomuksiani entisestään ja auttoi jäsentämään omia tuntemuksiani. Opin muun” Kurssi vahvisti uskomuksiani entisestään ja auttoi jäsentämään omia tuntemuksiani. Opin muun
muassa kuinka tärkeää teknisessäkin ympäristössä on olla ihminen.”

” Esa Saarisen luentosarja sai minut ostamaan tänään kaupasta persiljaa (mitä en ole koskaan ennen
tehnyt), olemaan avoimempi uusia ihmisiä kohtaan sekä ennen kaikkea innostumaan jälleen
filosofiasta ja itseään tutkivan elämän luomisesta.”

” Sain luennoilta paljon. Opin paljon itsestäni ja ajatuksistani. Tai lähinnä siitä, miksi ajattelin
joistakin asioista niin kuin ajattelin. Luennoilla sain mieleni liikkeelle aivan uudella tavalla. Opin
soveltamaan filosofiaa päivittäisessä elämässäni.”

” Kurssi oli hyvä muistutus siitä mihin kaikkeen ihminen pystyy, kun, ja tämä on tärkeää, vain kun
hän uskaltaa katsoa maailmaa hieman avarammin, etsiä vastauksia myös sieltä, mistä vähiten odottaa
löytävänsä, ja ennen kaikkea uskoo itseensä ja kykyynsä olla ihminen.”

” Sain kurssilla vahvistusta, siihen miten mielestäni elämää kannattaa suhtautua sekä sen, että itseään
kannattaa kyseenalaistaa.”

” Opin pohtimaan filosofista/loogista ajattelumailmaani. Opin olemaan hieman vähemmän kriittinen
koko filosofian tiedettä kohtaan, vaikka yhä pidänkin sitä määrärahojen hukkaan heittämisenä.”

” Ymmärtämään ihmisten ajatusmallien ja motivaatioiden erilaisuuksia. Koin luennon aiheet
henkisesti kasvattaviksi ja ihmiskeskeistä ymmärrystä lisääviksi. Myös oman ajattelun ja
kehittyminen ja hahmottaminen ovat helpottuneet kurssin ansiosta.”



” Opin erottamaan arjen filosofian ja teoreettisen filosofian. Opin että arjen filosofiaa voi soveltaa
kaikkeen elämään ja arkielämään liittyvään. Filosofia on hyvä väline kun haluan tutkia itseäni ja
toimintaani sekä erilaisia systeemejä/järjestelmiä ja niiden toimintaa. Opin kyseenalaistamaan yleisiä
toimintamalleja, laittamaan itseäni paremmin likoon yllättävissä aiheissa ja tilanteissa. Opin lisäksi
nauttimaan kirjoittamisesta ja sitä kautta purkautumisesta. Kirjoittaminen kevensi kevättäni.”

” Opin kurssilla ajattelemaan monipuolisemmin eri asioista, pyrkimään ottamaan paremmin vastaan
uusia ideoita. Luulen, että opin myös antamaan helpommin mahdollisuuden uusille asioille,
ajattelemaan kaikesta ”ehkä”. Opin myös ymmärtämään hieman sitä, mitä filosofialla tarkoitetaan.”

” Kurssin ansiosta koen oppineeni näkemään arkielämän tilanteet selkeämmin. Olet myös onnistunut
pukemaan tuttuja tuntemuksia sanalliseen muotoon; uskon, että erilaisten ajatusten ja tuntemusten
käsittely on tästedes helpompaa. Ainakin uskon, että osaan paremmin kertoa ja selvittää tuntemuksia
puolisolleni.”

” Ajattelemaan asioista hieman erilailla.”

” Opin unelmoimaan mahdottomia ja elää jokaisen hetkeni sitä tavoitellen. Opin näkemään ihmiset 
aivan uudella tavalla itseni mukaan lukien.”

” Opin kurssilla muun muassa: laajentamaan ja arvioimaan ajatteluani, suhtautumaan kriittisemmin 
mielipiteisiini ja arvostamaan mahdollisuutta, ottamaan itseni vähemmän vakavasti, arvostamaan mielipiteisiini ja arvostamaan mahdollisuutta, ottamaan itseni vähemmän vakavasti, arvostamaan 
unelmointia enemmän”

” Koin oppineeni kurssilla, että ajattelemalla ajattelua voi saavuttaa enemmän kuin osaa edes 
kuvitella.”

” Kurssin mieleenpainuvin lausahdus oli: ”Anna chancelle mahdollisuus”. Tätä olenkin miettinyt 
kurssin aikana ja sen jälkeen sekä tehnyt valintoja tätä ajatusmaailmaa apuna käyttäen.”

” Olen oppinut kurssin aikana uutta käytännön ihmissuhteiden hoitamisesta Esan mainioiden 
esimerkkien avulla. Uusien näkökulmien avaaminen omiin ajattelutapoihin on ollut toinen tärkeistä 
opeista. Kirjaviisaus filosofian alalla vaatii minulta vielä paljon lisää perehtymistä, mutta tämä kurssi 
on saanut kylvettyä siemenen mieleeni. Seuraava kirjastosta lainaamani kirja keskittyy ehdottomasti 
tähän alaan.”

” Osallistumiseni Filosofia ja Systeemiajattelu kurssille keväällä 2010 on ollut erittäin antoisa 
kokemus, kaikin puolin. Se on onnistuneesti, tavoitteensa mukaisesti lisännyt henkilökohtaista 
kykyäni omaehtoiseen, laaja-alaiseen, luovaan ja elämänfilosofisesti vahvaan ajatteluun.



kokenut että filosofisia asioita sekä elämänsä pieniä yksityiskohtia tarkasti pohdiskelevat henkilöt 
ovat melko kaukana siitä mitä minä olen luonteeltani. Olen aina pitänyt itseäni lähinnä erittäin 
käytännönläheisenä, harmaata arkea ajattelemattomasti puurtavana opiskelijana, joka ei 
turhanpäiväisesti tuhlaa aikaansa sen kummemmin pohdiskelemalla elämäänsä, sen tarkoitusta tai 
muitakaan filosofisia kysymyksiä. Kurssin aikana, sen edetessä loppuaan kohden sekä kurssin 
suoritettuani olen kuitenkin itsekseni ajatellut ja pohtinut elämääni ja sen vaikutusta muihin ihmisiin 
ja ympäristöön ja samalla pohtinut ympäristöstä saatujen vaikutteiden ilmenemistä elämässäni ja olen 
samalla löytänyt itsestäni pohdiskelevankin osapuolen ja olen oppinut jäsentelemään ajatuksiani. 
Olen havainnut usein hiljentyväni arjen keskellä ajattelemaan rauhassa itsekseni: miksi tämä asia 
tehdään juuri tällä tavalla ja miksei sitä voisi tehdä jollakin toisin tavoin? Elämäni kokonaisuuden, 
unelmien, rakkauden ja luennolla läpikäytyjen, muidenkin käsitteiden omassa mielessä 
pohdiskeleminen sekä niiden keskinäisen suhteiden ja tarkoituksen hahmottaminen on ollut erittäin 

Seuraavien väliotsikoiden alla olen nostanut esiin niitä minulle itselleni henkilökohtaisesti tärkeimpiä 
ajatuskokonaisuuksia ja elämässäni tärkeässä asemassa olevia teemoja, joita mahtavien Filosofia ja 
systeemiajattelu kurssin luentojen ajatussisällöt ovat saaneet ja innostaneet minut pohdiskelemaan 
eteenpäin.”

” Antamaan ehkälle mahdollisuuden.”

” Tämä oli ensimmäinen kosketukseni filosofiaan. Luin ensimmäiset filosofian kirjani kurssin aikana, 
mutta en viimeisiä!”

” Opin kurssilla, että minun pitää ruveta itse päättämään omista asioista eikä antaa jonkun muun tai 
jonkin mentaalimallin tehdä sitä. Kun  ylärekisteri löytyy, voi elämästään tehdä sellaisen kuin itse jonkin mentaalimallin tehdä sitä. Kun  ylärekisteri löytyy, voi elämästään tehdä sellaisen kuin itse 
haluaa.”

” Kurssin tärkein oppi oli kipinä katsoa omaa toimintaa ulkopuolisen näkökulmasta.”

” Opin katsomaan elämää enemmän elämyksenä ja nautintona kuin suorituksena. Opin kuinka hyvin 
sanonta ’Jokainen on oman onnensa seppä’ pitää paikkansa, tämä opetus kiteytyi hyvin Kirsti 
Paakkasen vierailijaluennolla ja kirjoittaessani referaattia David Dobbsin artikkelista ’How to be a 
genius’.”

” Opin kurssilla kuinka tärkeää on tarkastella omaa elämäänsä kriittisesti. Mitä ovat omat ajatukseni 
ja mille ne perustan. Lisäksi olen kurssin aikana ja sen jälkeen kiinnittänyt enemmän huomiota siihen 
minkälaisen kuvan ihmiset minusta muodostavat ja mihin he voivat sen perustaa. Kuva, jonka annan 
itsestäni muille, ei ole sama kuin se, joka minulla on itsestäni. Saarinen muotoilee lauseensa 
mielestäni ylivertaisesti ja erityisesti sanonta ”minun näkökulmastani katsoen” on herättänyt minussa 
arvostusta. Saarinen käyttää tätä sanontaa lähes aina kun kertoo jonkun mielipiteensä jostakin asiasta 
tai jonkin kokemuksensa. Tällä sanontatavalla hän jättää muille heille tarvitsemansa tilan mutta 
samalla vahvasti ilmaisee mikä on hänen kantansa asiaan. Aioin omaksua tämän tyylin omaan 
puheeseeni.”

” Oli hienoa huomata että jopa välillä ymmärsin joitakin pointteja filosofiasta. Ihan täysin en päässyt 
mukaan kaikkiin juttuihin mutta ehkä jokin päivä. Jokapäiväisestä elämästä löytyy nykyään paljon 
asioita mitä tutkii eri näkökulmasta.”



” Kurssilla opin: anna tsäänssille mahdollisuus!”

” Itse, ennen tätä kurssia, olin perehtynyt hyvin vähän filosofiaan, ja lukion filosofian kurssin hyvin 
abstraktit asiat ja hyvin kirjallisuuspainotteinen filosofian opetus sai minut vieroksumaan 
tieteenalaan ehkä liiankin paljon. Nopeasti kurssin alettua huomasin ennakkoluuloni kurssia kohtaan 
olevan väärät, ja Esa Saarisen arjen filosofia ja oman tämän hetkisen elämän tilanteen parantamisen 
opetukset sytyttivät minut perehtymään filosofian mielenkiintoiseen maailmaan. Olen saanut 
kurssilta paljon syvyyttä elämääni ja olen oppinut nauttimaan elämästäni enemmän.”

” ”Mitä opin kurssilla” sisältyy oikeastaan esseeseeni.”

” Ajatteluun sysäävien ärsykkeiden kautta opin jäsentelemään sisäisiä tunteita ja ajatuksia paremmin.
Opin myös muutaman työskentelyyni valtaisasti vaikuttaneen neuvon.”

” Joitakin filosofian käsitteitä, ja laajempaa ajatusten virtaa”

” Opin, että paneutumalla ”täysillä” jokaiseen hetkeen voi elämässä avautua uusia mahdollisuuksia.”

” Tärkein asia, minkä opin kurssilla, on antaa chancille mahdollisuus.”

” Opin kurssilla tarkastelemaan asioita myös muiden näkökulmista ja kyseenalaistamaan oman
näkömykseni absoluuttisuuden. Kurssi avarsi ajattelutapojani. Ja oli kiva huomata, että luennoilla voi
olla hauskaakin. :D”olla hauskaakin. :D”

” Opin ajattelemaan omaa ajatteluani ja ymmärtämään paremmin ajatteluni taustalla vaikuttavia
motiiveita.”

” Kaiken voi saavuttaa, ehkä.”

” Opin arvostamaan omaa itseäni sellaisena kuin olen ja toisaalta arvostamaan muita myös sellaisena
kuin he ovat. Opin yrittäjyyden kannalta tärkeitä asioita. Näitä asioita pyrin tuomaan esiin tässä
esseessä.”

” Kurssilla oli hyvin rohkaisevaa ja kannustavaa kuulla asioista, joiden kanssa itse on joutunut
kasvotusten elämän myllerrysten edessä. Luentojen anti on myös auttanut kirkastamaan omaa
ajattelua, elämän peruskysymyksistä.”

” I learned to acknowledge that things aren't neccesarily as I think they are. To keep an open mind for
new possibilities and to recognize when I have artificially created limitations for myself.”

“Kurssin vaikutuksesta ymmärrän, että tietoinen ja järkevä ihmisten tuntemuksien tarkastelu ja sen
mukainen toiminta voivat kohottaa ihmisten keskistä toimintaa ja rakentaa jotain yhteistä suurta.
Pelkkä kova ”management” ei voi tuoda hyvää parempaa tulosta. Ajattelen, että synergia, jossa
ihmiset toimivat toistensa kanssa systeemiälykkäästi ja rakkaudella, tekee hyvästä parhaan.
Huipputuloksiin ei päästä lahjakkuudella; vain ”maagisessa nosteessa” hyvä yltää parhaaseen.”



” Kurssin tärkeimpänä antina pidän sitä, miten se tarjosi täysin uuden näkökulman itsensä
kehittämiseen ja tutkiskeluun. Muista TKK:n kursseista poiketen opin paljon ajatusteni rakenteesta ja
kurssi pisti miettimään myös toiminta- ja käyttäytymismallejani. Erityisen merkittävää on se, kuinka
kurssi rohkaisi jatkamaan asioiden ja ajattelun kehittelyä kurssin jälkeenkin. Muun opiskelun ohessa
haluan jatkossakin keskittyä miettimään sitä, miten oikein ajattelen ja lähestyn asioita. Uskon että
kurssista on paljon hyötyä sekä loppuopintoja, töitä, ja koko elämää silmällä pitäen.”

” Tällä kurssilla olen palauttanut mieleeni filosofisen pohdinnan taidon, joka on ollut hävöksissä
lukiosta asti. Nyt muistan miten hauskoja kehittelyitä yksinkertaisistakin asioista saa aikaan. Pystyn
kohtaamaan asioita tarvittaessa eri näkökulmista.”

” Kurssi kannusti pohtimaan filosofisia näkökulmia omassa elämässä.”

” Mitä opin? Tässä pari päällimmäistä:
”Tarinoita tapahtuu ihmisille, jotka osaavat niitä kertoa”
Good job PISTE”

” Ajattelun monipuolistuminen oli kurssin keskeistä antia. Ajatukset lähtivät liikkeelle niin, että
useisiin työelämän ja opiskelun tilanteisiin löytää uusia näkökulmia. Kurssi itsessäänkin on
eräänlainen erilainen näkökulma; virkistävän "humanistinen"kurssi teknisten ja kaavoja täynnä
olevien kurssien keskellä.”

” Mitä opin: katso essee”

” Opin kurssilla uusia hienoja ja innostavia tapoja ajatella asioita ja ymmärtämään ympärilläni olevaa
maailmaa. Pyrin elämässäni positiiviseen ajatteluun sekä omasta elämästäni nauttimiseen, mutta
myös muiden ihmisten ilahduttamiseen. Tämän kurssin avulla sainkin myös paremmat valmiudet
oman elämänfilosofiani toteuttamiseen.”

” Opin kurssilla uusia käsitteitä kuten systeemiäly ja mentaalimallit. Opin myös, miksi omia
ajattelumallejaan on syytä tarkastella kriittisesti.”

” Kurssin aikana opin kyseenalaistamaan omia toimintatapoja ja lähestymiskulmia tilanteisiin ja tätä
kautta olen selvästi kasvanut ajattelussani.”

” Luentojen konkreettisinta antia itselleni olivat viimeisen luentokerran miestenkäsittelyohjeet. Aion
harjoitella sanoman ”Good job.” Laajempi merkitys kurssilla oli itselleni kuitenkin sen herättämässä
mielenkiinnossa oman elämän pohtimista ja parantamista kohtaan.”

” Kaiken kylmän insinööritiedon ja liiketoiminnan tulostavoitteiden keskellä muistin jälleen elämän
perusasiat. Kuten Kirsti Paakkanen niin hyvin asian ilmaisi ”ihmisellä on aina tunteet”. Tämä pitäisi
muistaa aina – riippumatta tilanteesta. Ihminen on kuitenkin emotionaalinen olento, ja onnellisuus
syntyy tunteiden kautta. Onnellisuus, niin minun kun muiden, on myös se asia, johon haluan pyrkiä.”

” Ajattelemaan positiivisemmin!”



” Pohtimaan tekijöitä joilla on merkitystä pyrittäessä hyvään elämään.”

” Kurssilla opin tarkastelemaan kriittisesti itsestään selvältä vaikuttavia asioita, miettimään paitsi
omaa myös muiden lähestymiskulmaa erilaisiin asioihin sekä suhteuttamaan asioita kontekstiinsa.
Myös Saarisen välitön tarinankerrontatapa oli kuulemisen arvoinen, toivottavasti jonkinlaista pientä
oppiakin tarttui. Lähtemättömän vaikutuksen teki myös se muistutus, että muiden kehuminen ei ole
itseltä pois.”

” Mitä opin kurssilla: laajentamaan ajattelua sekä keskittymään omien tunteiden kuuntelemiseen"

” Olen oppinut jäsentelemään omaa arvomaailmaani ja pukemaan ajatuksia paremmin sanoiksi.
Lisäksi kiinnostuin antiikin filosofiasta.”

” Mitä minä opin kurssilla?
Opin, että ihmiset näkevät itsensä erilailla, kuin näkevät muut ihmiset. Ihmiset ovat sidottuja omaan
subjektiiviseen näkemykseen ja he arvioivat maailmaa tämän suodattimen läpi, pitäen kuitenkin omia
näkemyksiään objektiivisina ja toisten näkemyksiä subjektiivisina.
Tiedostamalla erot omien havaintojen näkyvyydessä itselle ja ympäristölle, antaa mahdollisuuden
myös ympäristölle tulla ymmärretyksi, niin kuin se on ja haluaisi itsensä ymmärrettävän.
Pienillä eleillä ja hellän dynaamisella vuorovaikutuksella voidaan päästä synergiassa aivan uudelle
tasolle ja antaa ajatuksen lentää ilman rajoitteita tai pelkoja tyrmäyksestä. Hyvän kierre synnyttää
lisää hyvää, pahan kierre pitää katkaista heti.
Pitää antaa myös itselle ja muille epäonnistumiselle mahdollisuus ja laittaa se oikeaan
mittasuhteeseen.
Pitää uskaltaa unelmoida, pitää muistaa antaa mielikuvitukselle mahdollisuus leijailla vapaana,Pitää uskaltaa unelmoida, pitää muistaa antaa mielikuvitukselle mahdollisuus leijailla vapaana,
ajatella mahdotonta ja mahdollisuutta jopa mahdottomaan, rikkoa rajoja ja kyseenalaistaa olemassa
olevaa.
Pitäisi löytää heräte ajattelulle eri tasoilla myös arjessa ja nähdä maailma enemmänkin laajana yhteen
nivoutuneena matriisina, tavanomaisen yksisuuntaisen syy-seuraus putken sijaan.”

” Kurssilla opin jäsentelemään harrastukseeni liittyviä asioita selkeämmin.”

” Kurssi ennen kaikkea antoi keskiviikkoisen pakopaikan arjen kiireestä. Luennoilla ajatus sai lentää
innostavien herätteiden voimalla. Kiitos.”

” Opin kurssilla käymään dialogia itseni kanssa aivan uudella tavalla, tulin tietoisemmaksi itsestäni
sekä opin ajattelemaan avarammin ja ymmärtämään, että kannattaa pyrkiä antamaan chanssille
mahdollisuus.”

” Opin pohtimaan omia arvojani ja miettimään, miten voisin kasvaa henkisesti pärjätäkseni
elämässäni vielä paremmin. Opin ymmärtämään positiivisen ajattelun vaikutuksen elämässä.”

” Opin, että kaiken tämän suorituskeskeisen opiskelun vastapainona kannattaa mietiskellä asioita,
joilla on oikeasti merkitystä.”

” Jag har lärt mig mycket om att analysera mitt eget beteende och att se hur jag reagerar i olika
situationer. En viktig sak som jag också har börjat tänka på är att sätta mina egna handlingar i andras
perspektiv, detta var något som jag var glad att togs upp i kursen.”



“ Opin, että minun tulisi ottaa enemmän riskejä elämässä, sekä oppia katsomaan maailmaa toisten
silmillä eikä vain tuijotella omaan napaan.”

” Kurssilla oppimiani asioita käsittelen esseessä ☺”
 
” Opin kurssilla: käsittelemään kokonaisuuksia laajemmin kuin osiensa summana; ymmärtämään,
että ihmisten väliseen kommunikaatioon vaikuttaa moni muukin asia kuin viestien sisältö.”

” Opin ajattelemaan vapaammin ja keskittymään enemmän hetkeen.”
” Kurssin vetäjä, Esa Saarinen, loi luennoillaan poikkeuksellisen avoimen keskustelun ilmapiirin,
joka sai ajatteluni pitkästä aikaa kunnolla lentoon. Kurssin aiheiden avulla pystyin syväluotaamaan
paremmin omia arvojani ja ajatuksiani sekä vertaamaan niitä muiden kurssilaisten ajatuksiin. Pieni
herättely kesken pitkän teknillispainotteisen opiskelun tuli tarpeeseen. Kiitos Esa!”

” Opin kurssilla hyödyntämään filosofista ajattelua erilaisissa oman elämäni ongelmakohdissa ja ehkä
myös löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin.”

” Onnistuin mielestäni pyrkimyksessä, että pystyn ajattelemaan kirkkaammin itseni kannalta tärkeistä
asioista. Kurssi herätti minussa paljon aatoksia. Sain ajatusmaailmaani lisää räjähdysvoimaa, jonka
avulla selviän paremmin elämäni eteen tulevista haasteista.”

” Esseen sisältö keskittyy varsin pitkälti kuvaamaan niitä kurssin herättämiä ajatuksia, jotka liittyvät
kiinteimmin omaan arkipäiväiseen elämääni. Tiivistettynä voisi todeta, että kurssi antoi ison määrän
työkaluja jatkaa oman elämäni analysointia sen nykyisessä monimutkaisessa suhdekeskeisessätyökaluja jatkaa oman elämäni analysointia sen nykyisessä monimutkaisessa suhdekeskeisessä
olemuksessaan. Nämä pohdinnat ovat nostaneet esiin päivitystä kaipaavia taustaoletuksia, ja aivan
konkreettisesti muuttaneet omaan toimintaani ja uskaekseni myös elämäni muiden osapuolien
mielestä positiiviseen suuntaan. Tämä on aivan käsittämättömän paljon enemmän, kuin voi yhdeltä
opiskeluesseeltä tai kurssilta odottaa, joten olisi näiden muutosten vähättelyä arvioida essee muulla
arvosanalla.”

” Kurssilla opittua: Erilainen ajattelutapa ja näkökulma asioihin. Luennot mielenkiintoisia ehkä siksi,
koska niin erilaisia kuin millään muulla kurssilla.”

” Kurssilla opin, että filosofiakin voi olla hyödyllistä ja että vaikka omia toimia onkin yrittänyt
analysoida, ei ole ottanut huomioon läheskään kaikkea.”

” Opin kurssilla laajentamaan omaa näkemystä ja elämään enemmän hetkessä”

” Kurssilla oppimani välittyy esseestä”

” Olen oppinut asioiden tarkastelun tärkeyden. Tekemiseen on niin helppo vajota, mutta tällöin
kadottaa fokuksen ja ehkä itse elämän tarkoituksen.
Olen saanut paljon eväitä oman henkisen hyvinvoinnin ja kehittymisenparantamiselle. Luennot ovat
olleet vähintään yhtä palkitsevia kuin huhu kertoo.”



” Opin: kiinnittämään huomion toimintamalleihini, jotka tavallisesti jäisivät huomiotta ja tilanteisiin,
joissa helposti toimisin ”kuten aina ennenkin”. Opin näkemään positiivista potentiaalia sielläkin,
missä se ei ole aivan ilmeistä.”

” Opin kurssilla: Muun muassa laajentamaan omaa ajatteluani, ymmärtämään sen taustavaikuttimia
sekä heittämään hyvästit itsestäänselvyyksille”

” Opin luennoilla monia asioita, esimerkiksi kuinka tärkeää on antaa asioille mahdollisuus”

” Opin näkemään elämäni laajemmin ja monimuotoisemmin. Lisäksi opin arvostamaan ja nauttimaan
nykyhetkestä sekä tulevaisuuden epävarmuudesta.”

” Mitä opin kurssilla: Opin ottamaan tarkasteluun sellaisia asioita, joita en ilman kurssin herättämiä
ajatuksia olisi normaalissa tilanteessa ottanut tarkasteluun. Kurssi sai minut ajattelemaan. Kannattaa
myös lukea reflektioesseeni, siinä on lisää oppimisestani.. ☺☺☺☺”

” Kurssi antoi minulle syvyyttä ajattelutapaani. Tulevaisuudessa saatan antaa tsäänssille
mahdollisuuden.”

” Opin kurssilla pohtimaan asioita uusista näkö-kulmista. Oli mukava huomata, että monet kurssi
aihepiirit olivat helposti reflektoitavissa omaan jokapäiväiseen elämään, mikä teki kurssin
suorittamisen erityisen mielenkiintoiseksi. Lisäksi tutustuin kurssin aikana sellaiseen lukemistoon,
mihin en ollut koskaan aiemmin törmännyt.”

” Ymmärsin käyttäväni ajattelussani tietynlaisia ajattelumalleja, joita erehdyn usein pitämään” Ymmärsin käyttäväni ajattelussani tietynlaisia ajattelumalleja, joita erehdyn usein pitämään
abosluuttisina. Esim. esseen alussa läpikäymäni hyöty- ja onnellisuusoptimoinnin ajattelumallit ovat
ohjanneet käyttäytymistäni jo pitkään. Nämä ajattelumallit pystyvät tukemaan ajattelua joissain
tilanteissa, mutta myös niiden rajallisuus ja siitä johtuvat mahdolliset haitat on pystyttävä
tunnistamaan.”

” Jag lärde mig att jag skall ifrågasätta mina egna åsikter och idéer, samt de uppfattningar som ligger
till grund för mina dessa.”

” Kurssilla opin ainakin sen, että myös vanhoista asioista voi oppia uusia puolia.”

” Esa Saarisen luennot olivat minulle todella antoisia ja saivat minut miettimään yhä syvemmin
elämäni tärkeitä asioita. Saarinen puhui asioista, joista periaatteessa olin selvillä, mutta ne olivat
piiloutuneet johonkin mieleni syvyyksiin. Luennot ikään kuin sysäsivät ajatukseni liikkeelle.
Kaikkein tärkeintä oli kuitenkin huomata, kuinka moni muukin miettii näitä asioita. En ole yksin
pyrkimyksissäni kehittyä henkisellä tasolla. Hienoa oli myös ymmärtää, että henkisen kasvun ei
tarvitse koskaan pysähtyä, aina on varaa kehittää itseään. Pitää vain hiukan työskennellä sen eteen ja
olla avoin uusille mahdollisuuksille.”

” Mitä opin kurssilla: Sarasvuo ei ole ainoa.”

” Opin kurssilla ymmärtämään omaa ajatteluani paljon syvemmin ja eritoten ymmärsin, että haluan
ymmärtää omaa ajatteluani entistä enemmän.”



” Mitä opin kurssilla:
Totuus, elämän arvot, suvaitsevuus, luova ajattelu, avoimuus, oikeudenmukaisuus, oppiminen,
minuus”

” Ensinnäkin oppimiseni kurssin aiheista on vielä kesken. Tärkeimpänä oppina voin pitää sitä, että
ahdasmielinen ajattelu voi pahimmissa tapauksissa estää minua elämästä ja kokemasta jotain todella
arvokasta ja mahtavaa. Tähän ajattelun avartamiseen olenkin päättänyt keskittyä, jotta saisin
useampia näkökulmia asioihin ja jotten tuomitsisi asioita, joita en ymmärrä, niin herkästi.
Pikemminkin haluan oppia ymmärtämään nämä asiat, jolloin voin mahdollisesti vaihtaa
näkökulmaani parempaan.”

” Opin kurssilla olemaan avoimempi ja etsimään elämääni uusia suuntia.”

” -Opin etsimään tarkoituksellista ja palkitsevaa tapaa elää-”

” Mielenkiintoni kohdistui lähinnä 007-filosofiaan ja Rakkaus-teemaiseen luentoon,
josta erityinen kiitos. Nyt tiedän, että kotoani löytyy yksi krokotiilinmetsästäjä.”

” Yksi hienoimmista tunteista mitä tiedän, on se yhtäkkinen oivallus, jonka välillä kokee tajutessaan
että on muuttunut ihmisenä parempaan suuntaan; että on muuttunut jonkin tietyn ajan kuluessa
melkein uudeksi ihmiseksi.
Tämän luentosarjan luennoilla, harjoitustöitä tehdessä ja muiden kanssa keskustellessa sellaisia
oivalluksia on ollut useita. Se tuntuu siltä kuin oman minuuden katolta humpsahtaisi valtava määrä
turhaa lunta pois, tai että saa idean rakentaa jokin minuuden osa eri tavalla.
Tällainen kurssi on mielestäni tärkeä erityisesti TKK:lla, jossa näitä teemoja ei juuri muutenTällainen kurssi on mielestäni tärkeä erityisesti TKK:lla, jossa näitä teemoja ei juuri muuten
kannusteta miettimään.
Minulle tämä kurssi on antanut oman ajatteluni lumivyörylle lisää vauhtia ja uusia
näkökulmia uusien näkökulmien löytämiseen.”

” 

Kursen öppnade upp mitt tänkande för lite mera filosofiskt tänkande. Efter 4 år av tekniska studier
behövdes det en kurs för lite mera filosofiskt tänkande. Den lärde mig också att filosofiskt tänkande
är viktigt i de mera tekniska branscherna. Dessutom gav kursen mig mera förståelse för människor,
när det gäller vissa saker och hjälpte mig att förstå vissa saker som har med människor att göra. 

Det som gav mig mest av hela kursen var föreläsningen med Kirsti Paakkanen och artikeln ”How to
be a genious” av David Dobbs. Föreläsningen med Paakkanen var väldigt upplyftande och givande.”

” Opin irtautumaan perinteisistä ajattelutavoistani ja kykenen nyt käsittelemään elämäni
arvokysymyksiä eri näkökulmista”

” Esa Saarisen tämän kevään luennot olivat kaiken kaikkiaan osallistumisen arvoisia tilaisuuksia ja
niinpä yhdyn kavereideni lausahdukseen, että kyseessä on “pirteän erilainen kurssi”, josta oppii
monia hyödyllisiä asioita. Uskon, että tämän kurssin käytyäni pyrin ajattelemaan asioita entistä
enemmän ylärekisteristä ja katson myös Pulp Fictionia ihan uudesta valosta.”



” En ole aivan varma mitä opin kurssilla. Ehkä opin näkemään, että olin kasvanut. Kasvun kautta
löysin onnelle perspektiivin, löysin ehkä elämälle horisontin. Toivon ainakin sitä.”

” Kurssin rentouttavat iltapäivätuokiot olivat juuri sellaisia kuin olin odottanut ja toivonut. Parhaat
ajatukset syntyvät silloin, kun ei ajattele mitään. Luentosarjan teemat olivat minulle ajatustasolla jo
ennestään pitkälti tuttuja, mutta aina niin elävöittävät esimerkit eivät koskaan tylsistytä. Luentosarjat
tulevat toivottavasti olemaan osa kalenteriani vielä useita vuosia.”

” Mielenkiintoiset aiheet toivat filosofian askeleen lähemmäksi arkea. On kiva huomata että ajattelu
voi olla tarkoituksenmukaista ja hyvinkin lainalaista ja normaalia. Asiat joita itse on pohtinut voi
joku muukin pukea erinomaisesti sanoiksi. Ihmismieli on mielenkiintoinen tutkimuskohde ja
pohdiskelukohde jota voi manipuloida ja kehittää itse tai ulkopuolisesti.”

” Opin kurssista äärimmäisen paljon, kehittyin ajattelijana, opiskelijana ja ennenkaikkea ihmisenä”

” Opin kurssilla ajattelemaan, kyseenalaistamaan ja pohdiskelemaan omaa elämääni ja tekemiäni
valintoja. Opin myös, että todellakin elämän filosofia on tarpeellista ja mielenkiintoista, mikä ei ollut
asenteeni lukion filosofian kurssin jälkeen, jossa käsiteltiin lähinnä akateemista filosofiaa ja
teorioita.”

” Mitä opin kurssilla:
−        omien ajatusmallien hahmottamista
−        Peter Sengellä on kiinnostavia kirjoja
−        filosofian ei tarvitse nurkkautua elämän ulkopuolelle
−        joskus tunteisiin vetoaminen argumenttina on ihan ok− joskus tunteisiin vetoaminen argumenttina on ihan ok
−        pohtimaan ”yliloogisen” ajattelun/maailmankuvan vaikutuksia
−        innostumaan tarinoista esimerkkeinä
−        ”ehkä”
−        incremental theory eli kehitysajattelu”

” Opin olemaan avoin ja valmiina uusille mahdollisuuksille, näkemään asioita eri
näkökulmista.”

” Kurssilla opin jäsentämään ajatteluani, ajattelemaan syvällisemmin sekä soveltamaan kurssilla
läpikäytyjen konsepteja arkisessa elämässäni.”

” Arvioni;4, opin kurssilla tuntemaan itseni paremmin ja ajattelemaan maailmaa laajempana
kokonaisuutena.”

” Reflektioesseen kirjoitusohjeissa oli vapaaehtoisena kohtana pohtia mitä kaikkea olen itse saanut
irti tästä kurssista. Tehtävä ei jostain syystä ole yhtään niin helppo kun sen voisi kuvitella olevan.
Vaikkakin suurimman osan luennoilla esitetyistä asioista ja esimerkeistä tunnistin melko hyvällä
tarkkuudella omiksi oppimis- ja käyttäytmismalleikseni, niin löysin myös konsepteja ja joissain
tapauksissa jopa yksittäisiä lauseita, jotka pienen pohdiskelun jälkeen osoittautuivat huomattavan
syvällisiksi ja mullistaviksi.



Olen aikaisemmin perehtynyt vanhempaan ja enemmänkin elämän peruskysymyksiä koskevaan, ei
niin ihmisläheiseen, länsimaiseen filosofiaan sekä itämaiseen “elämänhallinta-filosofiaan”, josta olen
saanut merkittäviä kehitysideoita itseäni ajatellen. Oli hienoa huomata, että myös länsimaisesta
filosofiasta löytyy suhteellisen paljon hyviä tuotoksia elämänfilosofiaa käsitellen, joista voi saada
jotain konkreettista itsensä kehittymisen kannalta. Luentosarja nostatti minussa suuren mielenkiinnon
tutkia lisää modernin länsimaisen filosofian tuotoksia ja vahvisti entisestään haluani opiskella
systeemianalyysiä.”

” Kurssilla opin vapauttamaan ajatteluani ja löytämään ajattelustani puolia, joita en ollut ennen
pohtinut.”

” Kurssilla oppimaani:
•         Kaikissa tilanteissa joissa en ennen huomannut mitään erityistä, esimerkiksi jonottaminen
kaupassa, pyrin nykyään etsimään jotain mielenkiintoista ja jotain keskusteltavaa tuntemattomienkin
ihmisten kanssa.
•         Erityisesti viimeinen luento rakkaudesta sai ajattelemaan parisuhteessa elämisen kauneutta,
vaikka tapanani on ollut aiemmin vältellä sitoutumista.
•         Yleisesti avoin mieli kaiken suhteen palkitsee, sillä huonoilla ennakkoasenteilla saattaa jäädä
elämän tähtihetkiä kokematta.
•         Ylipäätänsä asenne filosofiaa kohtaa muuttui kurssin aikana. Pohjalla oli lukion yksi pakollinen
filosofian kurssi ja turhalta tuntuneet muistiinpanojen rustaamiset. Lukiossa kaikki filosofiassa
käsitelty tuntui abstraktilta ja tylsältä, mutta tämän kurssin aikana viimein ymmärsin sen, että kaiken
jo tietämäni voisi ymmärtää vielä syvemmin ja puhtaammin.”

” Pitää toisinaan antaa ”chänsille mahdollisuus” ja toimia täysin omia toimintatapoja vastaan” Pitää toisinaan antaa ”chänsille mahdollisuus” ja toimia täysin omia toimintatapoja vastaan
mahdollistaakseen oman ajattelun ja olemuksen nosteen.”

” Tee sitä mikä on intohimosi ja anna ”tsäänssille” mahdollisuus”

” Opin käsittelemään asioita monesta näkökulmasta ja tutkimaan sekä käsittelemään sosiaalisia
tekijöitä tarkemmin ja tasapainoisemmin. Opin kuinka merkittävää oman käyttäytymisen tarkkailu on
sosiaalisissa systeemeissä.”

” Opin pohtimaan elämääni ja toimintaani filosofiselta kannalta entisen psykologisen kannan rinnalla. 
Filosofinen näkökulma saa huomaamaan oman toiminnan suunnitelmallisempana, ja sen avulla
oivalsin miten suuret voimavarat ihmismielellä on.”

” Kurssin tärkein anti: positiivisuuteen, ajattelun kehittymiseen, arvomaailmaan sekä ryhmähenkeen
liittyvän pohdinnan käynnistyminen”

” Haluan kiittää Esa Saarista hellän dynaamisista luentohetkistä sekä vierailijaluennoitsijoita upeista
esiintymisistään. Opin kurssilla paljon itsestäni ja ajatuksista, nykyisestä elämästäni ja tulevaisuuden
suunnista. Vaikka alussa olin ennakkoluuloinen kurssia kohtaan, oli se turhaa tai vain osa omaa
luonnettani. Vietin hienoja hetkiä tätä reflektioesseetä kirjoittaessani. Muistiinpanoni aioin säilyttää
ja jatkaa niiden keräämistä. Veturittomat haaveeni, elämän uudet mahdolliset haarat ja niiden päässä
pilkistävä valo – here I come!”



” Opin laajentamaan ajattelua sekä erityisesti tiedostamaan omaa ajattelutapaani. Opin myös
tarkastelemaan muiden ajattelutapoja.”

” Reflektio-esseeni sai todella alkunsa yhteys-luennon jälkeen, joka kirkasti omat ajatukseni pienistä
yhteyksistä ja niiden tuomista vaikutteista omaan todellisuuden muodostamiseeni.
Kokonaisuudessaan luentosarja on huikealla tavalla avannut ajatteluani ja antanut mahdollisuuden
epäröidä ja tutkia omia olettamuksia. Räjähtävän suuri kiitos luennoitsijalle hienosti valmistelluista
luennoista ja antoisasta sisällöstä!”

” Sain vahvistusta kurssilta omaan elämänfilosofiaani. Toisten kunnioitus, nöyryys elämässä, oikea
asennoituminen, kehityshalu ja heittäytyminen tilanteeseen vahvistuivat luennon tiimoilta. Opin
näkemään tilanteita uudessa valossa, ja luentojen inspiroimana pyrin antamaan mahdollisuuden
epätodellisiltakin tuntuville mahdollisuuksille ja ihmisille. Kaikki tilanteet eivät ole sitä miltä
näyttävät, ja ihmiset voivat olla täysin erilaisia kuin päältä päin näyttävät. Täytyy jaksaa nähdä vaiva
tutustua kaikenlaisiin ihmisiin, se tulee yllättämään varmasti positiivisesti.”

” Kurssista oppimani asiat tulee ilmi esseestä.”

” Opin paremmin kyseenalaistamaan rutinoituneita toimintamallejani sekä paremmin näkemään asiat
eri näkökulmista.”

” Opin kurssilla - kääntämään latistavuuden potentiaaliksi kehittymiselleni ja henkiselle kasvulleni
sekä tiedostamaan että mahdollisuuksien olemassaoloa ei saisi koskaan poissulkea.”

” Sain kurssilta paljon ajattelun ja itseni tutkiskelun välineitä, kurssi muistutti tässä hetkessä” Sain kurssilta paljon ajattelun ja itseni tutkiskelun välineitä, kurssi muistutti tässä hetkessä
elämisestä ja tästä hetkestä nauttimisesta, kurssi kannusti elämään räjähdysvoimaisella asenteella ja
olemaan avoin eri vaihtoehtojen näkemiselle.”

” Elämän päämääränä voi olla myös mahdollisimman hyvä elämä, ei vain yksityiselämässä, vaan
myös työelämässä. Ja urakehitystä ei välttämättä haittaa asioiden ajattelu laajemmalla skaalalla
muiden ihmisten ja ympäristön kannalta pyrkien parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun kaikille.”

” Opin kurssilla, kuinka tärkeää on pystyä tekemään asioita suurella intensiteetillä välttäen
suorittamista. Jos mihinkään asiaan ei todella anna kaikkeansa ei omaa potentiaalia pääse käyttämään
eikä siitä pääse nauttimaan.”

” Tarkastelen elämääni ja pohdiskelen siihen liittyviä arvokysymyksiä ja valintoja kypsemmin ja
moniuloitteisemmin kuin aiemmin. Opin kyseenalaistamaan ennakko-oletuksia ja toimimaan
elämääni rikastuttavammalla tavalla jokapäiväisessä elämässäni.”

” Muistin taas alkaa pohtia elämän tarkoitusta. En halua jumiutua samoille raiteille, ja välillä tuntuu
kuin niin tapahtuisi. Tämä kurssi oli hyvä muistutus siitä, että itseään pitää aina jatkaa haastaa ja
puskea eteenpäin, jotta elämä voi olla aina vain parempaa!”

” Laajentamaan omaa perspektiiviä niin henkilökohtaiseen toimintaan kuin ryhmässä
toimimiseenkin.”

” Mitä opin kurssilla? arvostamaan elämää jälleen entistä enemmän!”



” En osaa nimetä konkreettisesti mitään tiettyä oppimaani, uskon että opin jotain laajempaa ja
abstraktimpaa, joka vaikutti selkeyttävästi ja positiivisesti ajattelumalleihini ja josta tulee olemaan
hyötyä myös kurssin päätyttyä.”

” Elämä on hienoa aikaa! Sitä ei kannata hukata käyttäytymällä typeryksen tavoin minkäänlaisissa
ihmissuhteissa.”

” Kaikkiin asioihin on useita näkökulmia. Totutusta näkökulmasta luopuminen ja uusien
näkökulmien etsiminen avartaa ajattelua ja laajentaa omaa ymmärrystä sekä auttaa kehittymään. Aika
on merkittävä tekijä ja se vaikuttaa totuuteen, joka siten on sidottu aikaan.”

” Mitä opin kurssilla näkyy kyllä tästä esseestä ☺”

” Kurssilla oppimaani on reflektoitu itse tekstiinkin, tärkeänä ajatuksena on mindsetin ulottaminen
työminästäni myös kotiminääni. Sengen kirjasta sain paljon uutta ajateltavaa etenkin organisaation
oppimisesta. Alkuperäinen ajatusmallini siitä, että oppimista voi tapahtua ainoastaan yksittäisen
ihmisen ajatuksissa, ei ikinä organisaatioissa tai ihmistä suuremmissa yksiköissä, sai Sengen kirjasta
melkoista tuuletusta. Hyvin vakuuttavien, kuvailevien perustelujen seurauksena olen nyt itse asiassa
asiasta melkoisen eri mieltä.

Vastaavanlaisesti ehkä melko yleinenkin ajattelu, että liiketaloudellisen toiminnan logiikan
(karrikoiden oikeistolaisuuden) ja filosofiasta ja käyttäytymistieteistä ponnistavan ajattelun
(karrikoiden vasemmistolaisuuden) välillä on valtava henkinen kuilu ja ehkä fundamentaali
ristiriitakin, itse asiassa toisella tulokulmalla katoaakin. Jos asiaa tarkastelee, Sengen tapaan,
positiivisesti toimivan työyhteisön ja työstään ylpeyttä tuntevan ihmisen kannalta, ovat nuo asiatpositiivisesti toimivan työyhteisön ja työstään ylpeyttä tuntevan ihmisen kannalta, ovat nuo asiat
synergisessä positiivisessa yhteydessä keskenään. Alitajuisesti olen itse ollut ikäänkuin samoilla
linjoilla koko ajan, mutta en ole koskaan pystynyt kuvailemaan ja artikuloimaan ja selkeyttämään
ajatuksiani asiasta kuten Senge sen minulle teki. Myös luento-sessioista välittyi samanhenkinen
tunne.”

” Mitä opin kurssilla:
Että olen oikealla tiellä omassa systeemiajattelussa, mutta vielä on paljon tehtävää. Lisäksi olen
iloisesti yllättynyt että filosofia voi olla muutakin kuin kielellistä hienostelua ja jossittelua/ehkäilyä,
vaan se voi olla myös konkreettista arjen filosofiaa.”

” Opin mm. miten ajatella elämässä positiivisemmin ja sen miten monesta tekijästä unelmien
tavoittaminen riippuu. Opin E. Saarisen Sovinnonteko-ohjeet.”

” Mitä opin kurssilta? Kts. essee"

” Kurssi ei suoraan opettanut mitään uutta, mutta tarjosi runsaasti virikkeitä ja muuta ajattelun
stimulaatiota, minkä seurauksena maailmankatsomukseni on kehittynyt ja minulle on syntynyt uusia,
mielenkiintoisia ideoita ja näkökulmia elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun
sellaiseen. Muistin myös taas, miten mielenkiintoista on olla hyvällä luennolla, ei vähiten prof.
Saarisen räiskyvän persoonan ja viihdyttävän esiintymisen takia; vastaavaan törmää TKK:lla
valitettavan harvoin, kovien tieteiden alueella tuskin koskaan.”

” Kurssin tärkein anti:



Avaamaan ajatteluani laajemmalle. Ajattelemaan asioita erilaisesta näkökulmasta. Olemaan
kärsivällisempi itseni kanssa.”

” Mitä opin kurssilla: monia uusia näkökulmia elämään ja oppimiseen sekä sen, että riskinotto voi
olla sittenkin ihan positiivinen asia.”

” Innostuin haasteisiin ja kasvuun suhtautumisesta, opin innostuneen ihmisen suunnattomasta
potentiaalista (ymmärsin miten 1 talvisodan isänisämme vapauden aatteen ajamana vastaa 10
naapurisotilasta) ja opin kurssisisältöä itse pyöritellessäni yksilön syttymispisteestä suuriin
oivalluksiin.”

” RISTEYS

Heti alkuun haluan kiittää stimuloivasta ja mielenkiintoisesta luentosarjasta. Luennoilla on loistava
ilmapiiri ja poikkeavuus valtavirrasta piristää kummasti. Tämä oli ensimmäinen kevät, kun olin itse
kuuntelemassa luentojasi ja siinä mielessä ajoitus on omasta näkökulmastani katsottuna
mielenkiintoinen, että olen samaan aikaan saapunut yhteen elämäni merkittävistä risteyksistä. Tai
näin ainakin kuvittelen. Teemat joita olet käynyt läpi, ovat tarjonneet runsaasti ajattelemisen aihetta
ja olen yrittänyt niiden avulla myös tarkastella tilannettani mahdollisimman monipuolisesti.”


