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MINUSTA 
 

OSA I: Kolmiulotteinen sielu 
 

Aurinko laskee horisontissa kohti taivaanrantaa. Kaiho tuulenvire leikittelee koivujen alkavilla hiirenkorvilla. 

Tunnelma on sininen. Menen yhteiseen keittiöön ja laitan teeveden lämpiämään. Lasken vihreän Fairtrade-

irto-luomu-teeni hautumaan. Samalla avaan tämän tiedoston. Venyttelen sormiani pikaisesti ja avaan 

muistiinpanoni. "Rope-a-dope", "Muumifilosofia", "Good job." katseeni kiertelee sanoista toisiin. On aika 

laittaa omat sanat paperille, ajatuksenvirtaa kanootilla alas ja ikuistaa filosofia kivipaaseihin.  

 Teeni on valmis. Se maistuu pehmeältä ja vihreältä. Jokin siinä hetkessä saa minut 

janoamaan raikasta ilmaa ja avaan Otarannassa sijaitsevan soluasuntoni ikkunan, josta on suora näkymä 

merelle. Ulkoa kaukaisuudesta kantautuu iloisen teekkarilaulun sävel ja humala. Minut virittää kuitenkin 

eräs toinen asia. Se on mereltä merituulen mukana kantautuva seikkailun tuoksu. Ja se tuoksuu kanelille. 

 

 

 En tiennyt mihin tämä kaikki johtaisi, kun tammikuisena talvi-päivänä opiskelijatoverini 

Teemu kertoi minulle eräästä filosofian kurssista. Seitsemän luentoa, Martti Ahtisaari, kolme tehtävää ja 

kolme opintopistettä. Siinä oli tiivistetysti Teemun puheen sisältö. Kuulosti mielenkiintoiselta. Oma mieleni 

alkoi toimia. Esa Saarinen. Hmm, olen varmasti kuullut tuon nimen ennenkin. Nyt muistankin. Lukion 

pakollisella filosofian kurssilla oli käytössä Saarisen oppikirja. Ja kuinka sen kirjan voisi unohtaa? Asiaa, kyllä, 

mutta niin outo taitos. Kirja muistutti enemmänkin taideteosta kuin oppikirjaa. Kaikki kaverini haukkuivat 

kirjaa. Itse pidin siitä salaa. Se oli visualisuudessaan kutkuttava ja kyseenalaistava, samalla tapaa kuten 

oikean filosofinkin pitää olla. Tällaisen kaverin luennoille tulisimme siis menemään. Antaa tulla vaan. 

 Kerroimme kurssista myös muille kavereillemme, ja saimme piinkovan ryhmän kasaan. 

Jokaisen silmissä paloi filosofian jano ja kolmen opintopisteen fakta jäi pysyvästi taka-alalle. Odotimme 

yhdessä aina seuraavaa luentoa ja keskustelimme vilkkaasti luentojen teemoista. "Vincent Vega-filosofia", 

"sivupöydän metodiikka" ja  "vauvabriljanssi" olivat muun muassa keskustelujemme aiheina. Pohdin usein 

myös yksin, omasta näkökulmastani luentojen teemoja. Huomasin omassa käytöksessäni paljon 

parannettavaa. Minusta käsitteet systeemi yksi ja kaksi olivat omalta osaltani tärkein yksittäinen asia, jonka 

poimin luennoilta. Pystyn nykyään mielestäni paljon paremmin huomaamaan omasta käytöksestäni nämä 

pikkuasiat, jotka aivoni yrittävät automaattisesti tehdä. Kunhan ensiksi osaan tiedostaa ne, pystyn 

parantamaan käytöstäni, vaikkakin vain mikromuutoksin.  

 Toinen tärkeimmistä luennoilta oppimistani asioista on Vincent Vega-filosofia. Hassua, että 

vaikka itse olin katsonut Pulp Fiction-elokuvan noin kymmenen kertaa aikaisemmin, en koskaan ollut 

nähnyt Vegan hahmoa tuolla tavalla. Sekin jo itsessään on ihmeellistä, miten asiat valottuvat uudessa 

valossa, kun jokin pieni asia on aivoissa muuttunut. Saarisen luennon jälkeen tein päätöksen. En 



todellakaan halua olla samanlainen kuin Vincent Vega. Siinä ei vain yksinkertaisesti olisi mitään järkeä. 

Vaikka riskirikas elämä onkin haastavampaa, se on myös palkitsevampaa. Juuri siksi, sen vuoksi haluan 

sellaista elämää elää. Haluan kokea ihmeitä, rakastua, tuntea, kiihtyä, hullaantua ja julistaa suurtekojen 

suuruutta. Näistä tunteista juopuen haluan kertoa seuraavan tarinan. 

 En tiedä, oliko näillä luennoilla ja pohtimisilla mitään erityistä syytä erääseen tapahtumaan, 

mutta haluan jakaa sen lukijalle. Näin helmikuussa unen. Tämä uni tuntui todemmalta kuin yksikään 

aikaisempi uneni. Se oli kuin olisin ottanut punaisen pillerin ja päässyt katsomaan kuinka syvälle 

jäniksenkolo ylettyy.  

 Unessani heräsin tavalliseen tapaan omasta soluasunnostani Otarannassa. Kaikki vaikutti 

muuten normaalilta, mutten itse pystynyt hallitsemaan omaa kehoani. Kehoni toimi niin sanotusti 

autopilotilla ja minä pystyin vain määräämään minkä autopilotin valitsen. Mutta valintatapakin oli erityinen. 

Tavallaan minun ajatteluni minuus, sieluni, liikkui kolmiulotteisessa, kuutiomaisessa tilassa. Kun sieluni 

lähestyi tilan oikeaa reunaa, minusta tuli insinööri ja kehoni alkoi toimia insinöörille ominaisella tavalla, 

nähden kaikkialla kaavoja ja vain materiaa. Kun taas mieleni eteni kohti vasenta reunaa, käyttäytymiseni 

muistutti "omantien kulkijaa", joka minussa vaikutti erityisellä tavalla. Aloin toimimaan opettajamaisesti ja 

kasvatuksellisesti. Ja taas mieleni lähestyessä kuution keskiseinää, minusta tuli hedonisti. Join vain kaljaa ja 

nautin naisista. Palloilin jonkin aikaa eri tilojen välillä ja tutkailin niiden vaikutuksia elämääni. Mitä minä 

oikeasti haluan? Olla konemainen insinööri, tosille paasaava luennoitsija vai elämänhaluinen nautiskelija? 

Ei. Minä sanoin ei ja sieluni katsoi kuution kattoon. Katosta aukeni tila, josta laskeutui energiasta tehty 

ihminen sikiöasennossa. Vau. Tajusin. On olemassa vielä yksi vaihtoehto, mutta se on useimmilta salassa. Se 

on valaistuminen, nirvana, filosofia. Näin tämän sinisen energiaolennon vain hetken, ja mieleni palasi taas 

palloilemaan eri vaihtoehtojen välille. Huusin mielessäni vielä kovempaa ei. En halunnut tehdä valintaa, sillä 

mikään näistä ei tuntunut oikealta. Silloin sieluni poistui kuutiosta, ja pystyin taas hallitsemaan kehoani. 

Palasin itseeni, joka tavallaan edusti nykyhetkeä. Minun ei tarvitse tehdä vielä valintaa, vaan voin elää nyt 

tässä hetkessä. Mutta joskus minunkin on valittava. Sitten heräsin unestani.  

 Olen miettinyt useasti mitä tuo uni tarkoitti. Tulkitsen asian niin, että en ole vielä varma 

uravalinnastani insinöörinä ja minulla itselläni monia haluja, kuten oppiminen ja nauttiminen. Mutta en ole 

vielä tehnyt minkäänlaista lopullista päätöstä. Ehkä lopullista päästöstä ei ole olemassakaan? Minuus ja 

minä, ovat muuttuvia käsitteitä, jotka muovautuvat koko elämäni ajan. Ei minun tarvitse mennä tiettyyn 

muottiin ja pysyä siinä koko loppuelämäni. Minulla on valta omasta itsestäni. Minä päätän mitä teen. Näin 

ainakin haluan uskoa. Tai ehkä kohtalo on olemassa. Kohtalo, Jumala, karma, kosminen tasapaino, 

juoppojen noppapeli, ihan sama vaikka kaikki olisi tuurista kiinni. Minun pitää elää, koska kukaan muu ei voi 

sitä tehdä minun puolestani. Lottoan lauantaina. Ehkä voitan jopa superbonuksen. 

 

 

  



OSA II: The Käyrä 
 

Mitä ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen kuullessaan sanan filosofia? Useimmille saattaa mieleen 

putkahtaa kuva mursuviiksisestä vanhasta miehestä hautautuneena kirjapinojen taakse. Itselläni oli ennen 

tätä kurssia hyvin samanlainen kuva mielessäni, tosin ilman viiksiä. Tämä luentosarja on innoittanut minua 

tutustumaan kokonaisvaltaisemmin filosofian historiaan. Aikaisempi kokemukseni rajoittui aiemmin 

mainittuun lukion filosofian kurssiin.  Olen nyt päässyt tutustumaan kaikkiin niihin mahtaviin oivalluksiin ja 

niihin kaikkiin hienoihin henkilöhahmoihin, joita filosofian mielenkiintoisessa historiassa esiintyy. Tässä 

suhteessa tämä kurssi on onnistunut avartamaan tajuntaani hienon rakentavasti. Filosofia-sanan voi 

varmaan ymmärtää monella eri tavalla, mutta itse olen saapunut siihen lopputulokseen, että vanha 

mielikuvani oli vääränlainen. Nykyinen mielikuvani on antiikkinen rintakuva rumasta miehestä. Sokrateessa 

kiteytyy filosofian ihmettelevä ja kyseenalaistava luonne. Sokrates elää filosofiaa. Siitä ovat pölyttyneet 

kirjapinot kaukana, kun Sokrates suhailee poliksen katuja ja haastelee ihmisten kanssa. Tässä on myös  

yhtymäkohta omiin elämiimme. Voimme viilata hienoja filosofisia lauseita vuositolkulla kammioissamme, 

itse asiassa jopa niin kauan, ettemme itse ehdi niitä toteuttaakaan. Siksi mielestäni hyvä filosofia on 

sellaista, jolla on myös käyttöä elämässä. 

 Tämä kurssi on antanut käyttööni uusia työkalua kehittää ajatteluani. Siksi vanhoja suuria 

kysymyksiä voi nyt pohtia uudestaan aikaisempaa viisaampana. Tilanne on sama kuin tapaisi pitkästä aikaan 

vanhat ystävät monia uusia kokemuksia rikkaampana. Mistä me tulemme ja mitä me täällä teemme? Mitä 

on hyvä ja paha? Mitä asioita arvostan ja miksi? Yksi kysymys sai minulta erityistä huomiota näistä uusista 

näkökulmista. Pohdinta on ehkä osittain alkeellinen, mutta mielestäni käytännönläheinen. 

 Eräs filosofinen ongelma on mietityttänyt minua koko elämäni. Kyseessä on tietenkin 

kysymys siitä, mitä on hyvä elämä ja kuinka meidän pitäisi elää elämäämme. Olen vihdoin tullut siihen 

johtopäätökseen, että tämä elintärkeä asia on jo ratkaistu. Nimittäin Aristoteleen keskitien oppi, on paras 

tapa elää. Kiteytettynä yhteen sanaan, elämänohje on kohtuus. Mielestäni tässä on kaikki mitä ihminen 

tarvitsee hyvään ja antoisaan elämään. Tiedän, että jo nyt ensimmäiset huutavat, että mitä sitten on 

kohtuus? Minun kohtuuteni on eri kuin sinun kohtuutesi, joten miten voit johtaa siitä yleispätevää sääntöä? 

Kyseessä on haastava tehtävä, mutta antakaa kun yritän. 

  Kuvittele paperille kuva, jossa on pystyakselilla asteikko miinusykkösestä plusykköseen ja 

vaaka-akselilla aika. Kohtuutta edustaa nolla, joka on pystyakselin keskellä, ja ääripäitä edustavat miinusyksi 

ja plusyksi. Kun liikut pois kohti kohtuudesta lähenet jompaa kumpaa ääripäätä elämässäsi. Otetaan 

esimerkiksi alkoholin käyttö. Jos juot liikaa alkoholia, lähenet plusykköstä, ja mitä enemmän lähestyt 

ääripäätä, sitä enemmän huomaat haittavaikutuksia. Se yksi kerta ja kokemus koko elämästäsi, jolloin itse 

tunsit käyttäneesi liikaa alkoholia saa merkinnän kohtuuttomuus sinun asteikollasi ja toimii sinun 

vertailukohtanasi kohtuudelle. Oma kokemuksesi ääripäästä on siis sinun rajasi(kohtuuttomuutesi). 

Toisessa ääripäässä, absolutismissa, huomaat ehkä jääväsi jälkeen sosiaalisuhteissa ja elämännautinnossa, 

joten se on omalla tavallaan harmillisempaa kuin keskitietä kulkeminen. Jokaisen ihmisen pitää siis itse 

kokea ja löytää rajansa, ennen kuin hän voi elää kohtuudella. Tämä kuuluu mielestäni luonnollisella tavalla 

ihmisen kokonaisvaltaiseen kehityskulkuun. Mielestäni jokaisen pitäisi kokea kummatkin ääripäät niin 

kovalla intensiteetillä, että tajuaa, ettei ääripäissä koskaan ole mitään järkeä. Kun äärikokemus on ollut 

valtaisa, ei edes halua miettiä sitä enää, vaan elää varmasti kohtuudessa. Näin jokainen itse määrittelee 



oman onnensa lähtökohdat. Ymmärrän, että näkemykseni vaikuttaa monen mielestä naiivilta. "Ainahan 

ihmisten käsketään elää kohtuudessa, mutta silti meillä on rappioalkoholisteja ja kaikkea pahaa 

maailmassa". Tälle elämänohjeelle onkin vain yksi vaatimus, mutta se on erityisen pitävä. Oman itsensä 

tunteminen. Omia rajojaan ei voi löytää, jos ei tunne itseään. Ihmisen pitää osata sanoa itselleen, milloin 

hän on viipynyt liian kauan lähellä plusykköstä. Se on erittäin vaativa työ. Toisaalta yksi tämän ajattelun 

hienouksista on se, että se ei kiellä. Jos pystyt kohtuudella nauttimaan asiasta kuin asiasta, se olkoon sinun 

nautintosi. Kunhan pysyt kohtuudessa. Olenkin kiteyttänyt Aristoteleen opin oman näkemykseni mukaiseksi 

viiden k:n säännöksi: "Kohtuudella kaikkea, kultaisella keskitiellä, kohtuuttomuuttakin." 

 Lähden nyt tarpomaan vaarallisia teitä, mutta seuratkaan silti. Väitän nyt, että tällä keskitien 

opilla on myös metafyysinen ulottuvuus. Kuvitellaan kaikkeutta. Jos se olisi vain yhtä jotain, se vain olisi 

ikuisesti eikä koskaan muuttuisi, koskaan ei olisi mitään muuta kuin sitä yhtä. Toisaalta, jos kaikkeus 

muodostuisi jostain kahdesta ääripäästä, siinä olisi ääretön määrä erilaisia yhdistelmiä näiden kahden 

ääripään välillä. Mielestäni tämän yhteyden voi löytää kaikkialta luonnosta ja myös erilaisista ilmiöistä. 

Kutsun tätä The Käyräksi. Kaikkia asiat noudattavat jollain aikavälillä sinikäyrää, joka siis kulkee 

miinusykkösestä plusykköseen. Tässä taas -1 ja +1 edustavat tietyn asian eri ääripäitä. Otan esimerkiksi 

maailmankaikkeuden alun. Fyysikothan ovat laskeneet, että maailmankaikkeus kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. 

Uskon tämän tarkoittavan sitä, että maailmankaikkeus etenee kohti toista ääripäätä, palaa sen 

saavutettuaan kiihtyvällä vauhdilla takaisin nollakohtaan(tarkoittaa meidän näkökulmastamme 

maailmanloppua) ja lähtee siitä taas kasvamaan toiseen suuntaan kiihtyvällä vauhdilla. Tietenkin tämä 

kaikki on vain tällaista hassua spekulointia, mutta minusta tämä ääripäiden välinen jännite on koko 

maailman "suunnitelman" alla lymyävä rakennusohje. Minusta vain tuntuu siltä. 

 Mitä näistä mietinnöistä sitten voidaan päätellä? Ei välttämättä mitään. Itse olen tosin 

ottanut elämänohjeekseni kohtuuden, koska koen sen olevan paras tapa nauttia kaikista elämän 

tarjoamista nautinnoista. Tiedostan myös, että keskimäärin aina kun ihminen nauttii jostain, hän ottaa 

tietoisen riskin. Joko ihminen rakastaa liikaa, tupakoi, kävelee ilman kenkiä tai pohtii suuria. Näissä kaikissa 

on omat riskinsä. Kyse onkin siitä, kuinka ison riskin olet valmis ottamaan nautintosi vuoksi? Juonko tämän 

lasin alkoholia, vaikka tiedän sen lisäävän vatsasyövän todennäköisyyttä yhden miljardisosan? Tai menenkö 

juttelemaan tuolle mielenkiintoisen näköiselle ihmiselle, vaikka voin nolata itseni julkisesti? Punnitse 

tarkkaan. Sanon silti, että usein se riski kannattaa ottaa. Silloin kun itseäni pelottaa riskinotto, teen yleensä 

seuraavan mentaalisen harjoituksen. Tämä tosin on aika brutaali tapa, enkä välttämättä suosittele sitä 

kaikista heikkohermoisimmille. Ajattelen nimittäin kuolevani huomenna. Huomenna olen vain kasa luuta ja 

nahkaa, sitten minut tuhkataan. Testamentissani tuhkani käsketään kaivaa maahan kotitalomme 

takapihalle omenapuiden viereen ja asettaa paikalle kasvamaan uusi omenapuu. Mieti mielessäsi sitä koko 

tilannetta, sen lopullisuutta. Et enää koskaan pysty elämään samanlaista hetkeä kuin mitä nyt elät. Uutta 

mahdollisuutta jutella juuri tuossa paikassa juuri tuohon aikaan juuri tuolle ihmiselle ei koskaan enää tule, 

koska huomenna olet poissa. Ei koskaan.  

 Treeni on tehokas. Jalkani ottavat ensimmäiset askeleet. Syteen tai saveen. Huomenna olisi 

liian myöhäistä. 



OSA III: Kartan käsitekartan 
 

"Ethän sä haluu olla boring, siis itses kanssa!" Esa Saarisen sanat herättävät minut omista ajatuksistani 

tähän maailmaan. Olin päässyt sisäisessä dialogissani niin kiihtyneeseen tilaan, että olin vaarassa hukata 

osan luennosta. "No, voihan luennon katsoa myöhemmin netistä", ajattelin, mutta tiesin myös samalla, että 

se ei mitenkään olisi sama asia kuin olla täällä nyt. Esa Saarisen refleksit ovat nimittäin aivan erityislaatuiset 

luennoitsijoille ennenkuulumattomalla tavalla. Saarinen vaihtaa luentokalvot huipputarkan atomikellon 

tarkkuudella. Tämä tuottaa minun OCD-aivoilleni suunnatonta mielihyvää. Useinhan luennoitsijat 

käsittelevät PowerPoint-heijasteitaan todella kehnosti. Yleensä puhuja on jo siirtynyt seuraavan asiaan, kun 

seinällä jököttävät vielä minuuttitolkulla vanhat asiat. Tai tosin päin, että luennoitsija siirtyy uuteen 

kalvoon, vaikka puhuu vielä vanhoja. Mutta ei Esa. Esa vaihtaa uuden kalvon juuri sillä millisekunnilla, kun 

hänen kielensä ja suunsa muodostavat uuden asian ensimmäisen sanan ensimmäisen kirjaimen äänteen. 

Hänen liipaisinsormensa on myös vikkelä kuin gaselli, ja hän surffaa sulavasti eteen ja taakse päin jos 

tarvetta esiintyy, mikä tosin on aika harvoin. 

 Nostaessani katsettani kohti lavaa ja Saarista, silmiini tarttui eräs outo yksityiskohta. 

Edessäni oikealla alhaalla, istui noin kuusikymmentävuotiaan näköinen, kukkamekkoon ja silkkihuiviin 

pukeutunut nainen. Siinä ei sinänsä ollut vielä mitään kovin erityistä. Katseeni kiinnittyi kuitenkin naisen 

tekemisiin. Hänellä oli edessään monia erivärisiä tusseja ja paperi, jolle hän hahmotteli käsitekarttaa. Tämä 

mind-map oli kaikkien aikojen hienoin näkemäni käsitekartta. Siinä oli kukkanen, jonka terälehdissä oli eri 

käsitteitä, aurinko, pilviä ja maaperä, jotka kaikki yhdessä eri värien loistossaan muodostivat mitä 

kauneimman käsitteiden kokonaisuuden. Mieleen pulpahti sillä hetkellä vain yksi asia. Oivallus asiaan mikä 

oli minua mietityttänyt jo vuosikaudet. Miksi minä vihaan käsitekarttoja. Siinä se. Ajatus oli nyt täysin 

kirkkaana mielessäni ja vuosien ajan minua vainonnut haamu katosi. Tunsin, siis korostan, TUNSIN 

fyysisesti, kuinka joku painava taakka oli nyt näiltä kapeilta hartioilta pois otettu. 

 Ajatuskartan muoto on epämääräinen. Sillä ei ole alkua eikä loppua. Siinä on vain asioita, 

jotka kytkeytyvät toisiinsa mitä erilaisimmilla tavoilla. Ja sekös minua riivaa. Muistan ensimmäisen kerran, 

kun yläasteella englannin tunnilla opettajani puhui meille ensi kertaa mind-mapeista. Ne olivat kuulemma 

tutkitusti tehokkain tapa opetella sanoja sanakokeeseen. En koskaan ottanut käsitekarttaa omakseni, sillä 

jo silloin tuntui, että käsitekartta ei ole minun juttuni. Ehkä tämä johtuu insinööripuolestani, mutta minusta 

asioilla pitää olla alku ja loppu. Mind-mapin voittaa vanha perinteinen insinöörin tarkkuudella kirjoitettu 

lista. Siinä ovat kaikki asiat, mielellään järjestyksessä, alusta loppuun. Kun lista on luettu, olet valmis. Tiedät 

mistä aloitat ja tiedät mihin lopetat. Käsitekartta taas on kuin kiinnostava wikipediasivu, jonka sivun linkit 

vievät sinut yhä uusiin ja kiinnostavimpiin artikkeleihin, etkä enää muista miltä sivulta lähdit. Se on 

koukuttavaa ja vie turmioon. Haluan siis kiittää sydämeni pohjasta tätä tuntemattomaksi jäänyttä 

madamea oivalluksestani ja siitä muistikuvasta, jonka hänen lumoava taideteoksensa minun aivoratoihini 

koko loppuelämäkseni piirsi.  

 

 

 



 Luennot on nyt kuunneltu, muistiinpanot kirjoitettu ja ajatukset vaihdettu. Teekin on 

kylmennyt. Mitä tästä kaikesta jäi sitten lopulta käteen? Hyvinkin paljon. Olen ottanut sanat systeemi yksi 

ja kaksi pysyväksi osaksi omaa sanavarastoani ja yritän lähestyä uusia asioita ja kokemuksia rohkeammin, 

ilman suurempaa pelkoa epäonnistumisesta. Mehän kaikki epäonnistumme joskus, mutta emme voi oppia 

virheistämme, jos emme niitä koskaan tee. Ihmisenä kasvun meidän on jokaisen tehtävä itse. 

 Kävelen kellariin noutamaan vanhan mankan. Pyyhin pölyt laitteesta ja laitan töpselin 

seinään. Otan mukavan asennon mennessäni makaamaan sängylleni. Asetan kuulokkeet tarkasti korvilleni 

ja painan play-nappia. Kuulokkeista alkaa kuulua hellän dynaamisesti Esa Saarisen Poikarakkaus-taideteos. 

Tänään tosiaan kannatti herätä. 

 


