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Oma arvio reflektioesseestä: Esseen kirjoittaminen oli valtavan antoisa kokemus. Päädyin 

sukeltamaan läpi hirmuisen laajan skaalan ajatuksia, arvoja ja tuntemuksia. Huiman 

henkilökohtaisen ajatusmatkan lisäksi koen jäsentäneeni ajatuksiani varsin onnistuneesti ja 

toivon mukaan välittäneeni oivallusteni taustoja, kytköksiä kurssiin ja kokemuksiini myös 

lukijalle. Numeroarvioni kallistuu näillä perusteilla arvosanaksi 5. 

Mitä opin kurssilla: Olemaan taas minä, enemmän minä, ihanampi minä. Avaan oppimaani 

enemmän itse esseessä. 

Annan luvan käyttää tätä esseetäni anonyymisti tutkimuksessa, jossa tutkitaan oppimista tällä 

kurssilla. 

  



1 Aluksi. 

Kun istahdin tammikuussa A-salin etuosan penkkiin, odotukseni olivat korkealla. Olin 

katsellut videopätkiä kurssista aiemmilta vuosilta, ja saanut kesällä ja vielä syksylläkin 

seurata läheltä Pafos-seminaarin häkellyttävää vaikuttavuutta lähipiirissäni. Vaikken 

tarkalleen tiennyt, mitä odotin, en totisesti joutunut pettymään. Tätä esseetä kirjoittaessani 

on ollut ihanaa havaita, että ajatusteni virta toden totta on soljuvampaa, kuin aiemmin. On 

ollut myös ihanaa löytää jälleen kirjoittamisen riemu. 

Kevääni on kaiken kaikkiaan ollut jossain määrin mullistuksellinen. Palasin pitkähkön tauon 

jälkeen koulun penkille, ja löysin onnekseni lähes välittömästi kauan kadoksissa olleen 

akateemisen hurmaannuksen. Hyppäys suuren organisaation johdosta, ylioppilaskunnan 

puheenjohtajan saappaista tavalliseksi opiskelijaksi oli pelottavaa, haikeaa ja helpottavaa. 

Alkuvuotta varjostaneesta valtavasta uupumuksesta jossain määrin toinnuttuani huomasin 

ihan tavallisen kokoisten saappaiden vähän jopa puristavan. Ajoittain jopa koko maailmaan 

suuntautunut väsymys alkoi pikkuhiljaa versota toimeliaisuutta ja kunnianhimoa.  

Nyt, lumien jo (pariin kertaan) muututtua puroiksi olo on kuin leskenlehdellä, joskin toivon 

raikkauteni olevan pitkäkestoisempaa. Ammatillisen ja akateemisen voimaantumisen, 

vahvistuneen poliittisen heräämisen ja huumaavan rakastuneisuuden ansiosta muistin taas 

yhdeksännellä luokalla kokemani oivalluksen: että elämänasenteensa voi valita. Ja että 

elämä on hauskempaa, kun niin päättää. Että hyviä asioita tapahtuu, kun niitä tehdään. [1] 

Tämä kurssi on ollut kevään ajan kuin uskollinen ystävä. Se on töninyt hereille ja ylös 

uomasta, jakanut eväitä ja kylvänyt siemeniä sekä tukenut ja hellinyt oman ajatteluni 

puutarhanhoitoa. Siitä olen kiitollinen, onnellinen ja ylpeä. 

 

  



2 Häikäistymisen dynamiikka 

 Häikäistymisen hetki on aina valtavan hieno. Tunne voi olla miltei 

yhtä pakahduttava kuin rakastuessa. Sillä hetkellä sitä ikään kuin 

rakastuu suin päin maailmaan. Minä haluaisin häikäistyä vähintään 

joka päivä, sillä kuten rakastuminen, se niin sanotusti keeps you 

going. 

Paljon upeutta valuu joka hetki ohi, ilman että kukaan tulee 

häikäistyneeksi siitä. Se ei sinänsä ole vaarallista, vaan lähinnä sääli. 

Päiväkodeissa ja synnytysosastoilla ohivaluma on keskimääräistä 

vähäisempää, sillä lapsilta maailma vielä saa ansaitsemansa 

ihmetyksen. Lisäksi vauvabriljanssi [3] on kyllin ihmeellistä häikäistäkseen useimmat 

jähmettyneimmistäkin aikuisotuksista. 

Olen aina ollut suloisuuksien suuri fani. Kuluneen kevään aikana tui tui –vaihteeni on kuitenkin 

ollut poikkeuksellisen kovassa käytössä! Liekö kyseessä sopivaan ikään saapuminen, kieltämättä 

tarkasti kuuntelemalla saattaa sisältäni kuulua pieni biologinen tikitys. Yhtä kaikki, on ollut 

helpottavaa nimetä tämä mielessäni vallinnut kummallisesti lisääntynyt mielenkiinto raskautta, 

synnytyksiä, sikiön kehittymistä sekä itse taaperoita ja siitä pienempiä kohtaan. Vauvakuume on 

ehdottomasti universumin paras ja vaikeimmin hoidettava kuumetauti. Hetkellistä helpotusta 

tarjoaa onneksi television yllättävänkin laaja tarjonta erilaisia puolidokumentaarisia 

vauvaohjelmia. Lisäksi kuumeilu on antanut paljon ajatuksenaihetta itseä, rakkautta ja koko 

elämänfilosofiaa koskien. Järkevästi olen tyytynyt hellimään tautiani tiedolla ja tuuminnalla. 

Elämänvaihe ei tunnu oikealta lastenhankintaan, vaikka keho puhuisi toista. Enkä itsekään 

tunne olevani ihan vielä äitimateriaalia.  

Toisaalta onko ”järkevin perustein” tehty päätös toimia luonnon kutsuhuutoa vastaan vain 

eräänlaista turvauomaan vajoamista? Voiko äitiyteen edes olla valmis, ennen kuin sitä todella 

on äiti? Niin oman äitini, tulevan veljenpoikani äidin kuin Muumimammankin [4][5] toimintaa 

seuratessa tunteeni vaihtelevat. Välillä tuntuu siltä, että eivätpä nuokaan ole tainneet ihan 

[2] 



varmoja kaikesta olla, mikä lienee ihan totta. Useimmiten kuitenkin häikäistyn äitiyden 

herkkyydestä, voimasta ja taidokkuudesta. 

Palaan vielä häikäistymisen dynamiikkaan. Uskon uteliaisuuden ja empatiakyvyn, noiden 

vauvoissa ja äideissäkin voimakkaina säteilevien piirteiden olevan tärkeimpiä rakennuspalikoita 

siihen, mikä todella tekee elämästä elämisen arvoista. Siis innostumiseen, häikäistymiseen, 

upeuspakahtumiseen, miksi ikinä sitä kutsutaankaan, että antaa itselleen luvan herkistyä 

maailmalle. 

Uteliaisuuden ja empatian lisäksi kyseinen maailmaherkkyys tarvitsee kukoistaakseen vielä 

kahta asiaa: notkeutta ja noloutta. 

James Bond [6] on yhdentyyppinen nolo. (”Ei se voi olla, se on niin cool”, kertoo sisäinen 

pöpöttäjä, joten minäpä selitän.) Bond ei kiusaannu, toimii välittömästi, uskaltaa uskaltaa ja 

uskoo oman tyylinsä voimaan vankkumatta. Se, että Bond sattuu osumaan toimissaan ja 

pukeutumisessaan yleisesti arvostettujen normien kapeaan uomaan, on sattumaa. Bond itse 

toimisi samoin, vaikka hän päätyisi maailmanpelastamisen sijasta soittamaan haitaria 

aluspöksyissään keskelle Sergelin toria tai vaikka farkut repeäisivät hänen kumartuessaan 

keräilemään kaupankassalla lattialle levähtäneen kukkaronsa sisuksia (kuten allekirjoittaneelle 

tänään tapahtui). 

Minä haluan nostaa nolouden uudeksi rohkeuden asteeksi. Nolo uskaltaa ajatella 

ylärekisterissä, uskoa ihmeisiin ja ihmetellä maailmaa silläkin uhalla, että joutuisi sen johdosta 

naurunalaiseksi. Nolo itkee, kun itkettää. Nolo jatkaa muiden naurusta huolimatta yksinäistä 

joraamistaan [7] ja lopulta, näin todella uskon ja olen havainnut!, ei vain selviydy tilanteesta 

vaan pystyy juhlimaan itsensä tilanteesta fanfaarien ja musikaalikohtaustenomaisten 

tunnelmien saattelemana voittajana. 

Notkeudella tarkoitan uskallusta ja kykyä kurkottaa ulos uomastaan [8]. Kurkotus alkaa 

kurkkauksesta, etenee kurkisteluksi ja johtaa parhaimmillaan kurkotuksen myötä kiipeämiseen. 

En halua leimata kaikkia uomia kelvottomiksi. Uomaelo tietyissä asioissa voi säästää energiaa 



toisiin, tärkeämpiin asioihin. Osa uomista tuo turvaa, mikä sekin on tärkeää. Täysivaltaiseen 

uomakipitykseen en itse kuitenkaan halua ikinä vajota.  

Haluaisin innostua joka päivä oikein toden teolla. Ja uskon, että sen toteutuminen on lähinnä 

itsestäni kiinni. Kuten luentomuistiinpanoihini olin E. Saarisen osuvat kysymykset kirjannut: 

“Voisiko elämä kääntää useamminkin tai jopa lähtökohtaisesti aurinkoisemmat kasvonsa 

sinulle? Voisiko ihanaa tulla enemmän sinua kohti? Tai voisitko löytää enemmän ihanaa siitä, 

mikä tulee sinua kohti?” 

 [9] 

 

3 Maailmanparannusbisnes – jatkuvaa hienosäätöä 

Maaliskuussa katsoin, tuhansien muiden tavoin, KONY2012-videon [10], vaikutuin 

vaikuttavuudesta ja seurasin mielenkiinnolla kampanjan ympärillä kuhissutta aktivoitumisen, 

kauhistuksen ja kritiikin [11] täyteistä keskustelua. Lopulta vaivuin maailmantuskan valtaan 

täydellisen yllättyneenä siitä, että tunne oli yhtä voimakas, kuin konsanaan 13-vuotiaalla 



Saaralla, joka itki kesämökin tuvan lattialla Tiina Mikkosen typeriä sukupuoliroolilausuntoja, 

lapsiköyhyyttä ja Afrikan heimosotia, viivoittimella vedettyjä rajoja. 

Olin ehtinyt innostua liikahduksesta, jonka nykyaikainen, viraalinen kampanjointi sai aikaan 

ihmisjoukoissa. Olin ehtinyt innostua siitä, että pahuuden kitkeminen maailmasta on yhä 

tärkeä, ihmiskunnan yhteinen tavoite. Petyin, kun jouduin muistamaan, ettei todellisuus ikinä 

ole mustavalkoinen. Ajatus siitä, ettei kaikkensakaan tekemällä ole realistisesti mahdollista 

korjata maailmaa, on vielä kirjoitushetkelläkin pohjattoman surullinen. 

Onneksi muistin pian myös sen, että pienilläkin asioilla voi olla suurta merkitystä. Palasin 

kurssin toisella luennolla ylöskirjaamaani oivallukseen siitä, että ehkäpä pienaktiivisuuden 

edistäminen yhteiskunnassa ja hyvän levittäminen arjessa onkin minulle ominaisin tapa 

parantaa maailmaa, yksi pieni töpöaskel kerrallaan. Keinoja näiden mikromuutosten 

aikaansaamiseksi keksin heti monta. 

Tärkein niistä on ehdottomasti kurssin aikana useaan kertaan esiintynyt ihmisten kohtaamiseen 

ja kohteluun liittyvä teema, jonka myös presidentti Ahtisaari nosti esiin. Yksi kevään muista 

kursseistani on ollut kvanttifysiikkaa käsittelevä Fysiikka III, jonka alkupuoliskolla opin rutkasti 

teoriasta nimeltä mustan laatikon säteily. [12] Musta kappale fysiikassa on ideaalinen kappale, 

joka absorboi kaiken siihen kohdistuvan säteilyn, eikä siis heijasta mitään. Säilyttääkseen 

termisen tasapainonsa musta kappale emittoi jatkuvasti absorboimansa määrän säteilyä. 

Ihmisen kohteluun pätevät pitkälti samat säännöt. Mustan laatikon tapaan ihminenkään ei 

välttämättä suoraan heijasta itseensä kohdistuvaa säteilyä, jolla tässä tapauksessa tarkoitan 

kohtelua. Sen sijaa ihminen absorboi kaiken kokemansa kohtelun ja emittoi samalla mitalla 

takaisin, mahdollisesti aivan eri suuntaan ja viiveellä, mutta lopulta kuitenkin. Siksi hyvällä, 

reilulla, empaattisella kohtelulla voi todella muuttaa maailmaa. 

En luultavasti tyydy rajaamaan maailmanparannusbisnestäni yksinomaan arjen ihmeen 

edistämiseen. Se, uppoudunko lopulta ihmisen varaosien kehittelyyn ja ihmiskehon 

salaisuuksien ratkomiseen, singahdanko keihäänkärkenä poliittisen vaikuttamisen maailmaan 

vai vievätkö kenties pitkäaikaiset intohimoni kasvatustiede ja pedagogiikka minut mukanaan, on 



vielä auki. Suurella todennäköisyydellä löydän vinkeän tavan yhdistellä näitä minulle mieleisiä 

asioita. Sillä kasvattamisesta ja kasvustahan kaikissa on viime kädessä kysymys. 

Kasvun rakastaminen ihmiskunnassa luonnollista, sillä kasvuun kulminoituu monia hyviä asioita: 

vilja, lapsi, luonnon monimuotoisuus. Kuitenkin jatkuva kasvumantra on tällä hetkellä 

suuntautunut väärin. Minä haluaisin kääntää huomion talouden jatkuvasta kasvusta ihmisten 

jatkuvan kasvun edistämiseen. 

Yhteiskunta tarvitsee jatkuvaa hienosäätöä. Siis kasvatusta, vaivannäköä ja hoivaa! En ole vielä 

valinnut tapaa, jolla haluan oman pontevuuteni valjastaa yhteisen hyvän eteen, eikä yhtä 

ainoaa varmasti olekaan. Syksyn vaaleihin on onneksi vielä hetki aikaa. Sen ajan minä käytän 

ajattelun ja arjen hienosäätämiseen, ympäristöni innostavana vastakaikuna olemiseen.  

4 Ongelmakimpun valinta 

Tunnustan: olen rakastunut. Pojasta, joka kerran monen kuukauden vatvomisen jälkeen odotti 

ikkunani alla ja kysyi Kelpaanko? (todellakin kelpasi), on tullut rakas, päivieni valo, pakahduttava 

nöpönenä, joka auttaa tekemään minusta x-version ja saa minut unohtamaan itseni.  

Tähän osaan elämästäni kurssi on antanut valtavasti eväitä ja leivoksia. E. Saarinen totesi joskus 

viisaasti, että parinmuodostus on tietynlaista ongelmakimpun valintaa. Tämä ajatus yhdessä 

luennolla esitetyn rakkaus- ja onnellisuustutkimustulosten kanssa on merkityksellisen 

lohdullinen silloin, kun miinuskuuntelua ei meinaa herua tai kun ei,  vastoin super-ukin 

esimerkkiä, malta olla muistelematta kärsimäänsä pahaa. [13] 

Olen onnistunut paikantamaan sen, mikä minulle on vaikeinta: odotusten toteutumatta 

jääminen. Ongelmalliseksi tämän tekee se, että olen myös kova odottamaan, maalailemaan 

toiveita ja kuvittelemaan tulevaisuutta. Asian tiedostaminen ja sanoittaminen on kuitenkin 

auttanut irtautumaan välittömästä pettymyksestä ja estämään pihtaamisen koston kierteeseen 

lipsahtamisen.  



Aina välillä unohtaa, että voisihan sitä itsekin esimerkiksi mikromuutoksilla edistää, tässäkin 

asiassa, suurempaa muutosta hyvää kohti. Silloin on taas etsittävä se vieno hiippailun tapa ja 

nenänpääsuukko ennen nukkumaanmenoa. 

5 Lopuksi resepti tulevaisuuteen. 

 [14] 

Kaiken edellä kuvatun lisäksi tulin kevään aikana tarttuneeksi ainutlaatuiseen mahdollisuuteen 

ja sukelsin mukaan rakentamaan Taideyliopistoa ylioppilaskuntien yhdistymisen näkökulmasta. 

Projektini siellä on tyyppiesimerkki muodon ja sisällön kiusoittelevasta tanssista, jossa ei voi olla 

aivan varma siitä, kumpi tulisi keksiä ensin. 

Muotopuolella olen päässyt soveltamaan rakenteiden siirtymisen lakia, ja huomannut myös, 

että todella usein se tosiaan toimii. Sisältöpuolella tanssiminen on herkempää. Minulla on 

onneksi kokemusta nykyistä projektiani enemmän konfliktin piirteitä sisältäneestä 

yhdistymisprojektista, joten tasapainoilu onnistunee. Tähän liittyen Kunzmannin ajatukset 

viisautta tukevasta tunnerakenteesta, arvoprofiilista ja yhteistyöhaluisesta lähestymistavasta 

ihmisten välisten kiistojen hallintaan [16] olivat innostavia. Presidentti Ahtisaaren inspiroiva 

johdatus konfliktien ratkaisemiseen kiteytti asian hienosti: ”Täytyy löytää ne arvot, joiden 

puolesta kenenkään ei tarvitse pyydellä anteeksi, vaan kaikki voivat niitä puolustaa.” Tässä 

kohtaa avuksi tulevat sanat. 



Käsitteiden voima on valtaisa. Pelkästään jo siksi olen iloinen tämän kurssin vaikutuksista 

minuun: olen saanut takaisin hieman hukassa olleen rakkauteni sanoja ja kirjoittamista 

kohtaan. Ne tuovat paitsi selkeyttä ja pontevuutta ajatteluun, myös voimaa ilmaisuun. 

Minusta tuntuu, että olen pääsemässä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen sisäisen pöpöttäjäni 

kanssa. Yhteisymmärryksemme rakentuu ennen kaikkea molemminpuolisten interventioiden 

pohjalle: lannistuspuheet saa ja pitää aina kyseenalaistaa!  

Aion olla herkästi auki elämän sattumille. Aion oppia ponnistelemaan vaikeiden asioiden 

kanssa. Aion kasvaa aina. Aion luoda maagista nostetta. 

Varsinainen reseptihän kuuluu näin: 

Aimo annos  universaalien luonteen hyveiden etsintää ja vaalimista: tietoa ja viisautta, 

rohkeutta, inhimillisyyttä, kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja 

ylittämiskyvykkyyttä kaikkine ulottuvuuksineen [16] 

Ripaus kärsivällisyyttä ja ymmärrystä 

Palava halu kehittää itseään ihmisenä, kuten partioihannekin kuuluu 

Sopivasti samoilua metsässä ja luonnon rauhaa 

Kauhalla kunnianhimoa 

Aikaa ajatella. 
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