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otteita ajasta

Vuoden 2013 Nufit eli 
Nuorten filosofiatapahtuma 
järjestettiin tammikuun 

alussa Paasitornissa. Teemaa EI lä-
hestyttiin monesta näkökulmasta 
– usein jopa vastakkaisista. Varsin 
mielenkiintoisen yhteiskunnallis-fi-
losofisen kattauksen järjestivät Matti 
Apunen ja Yrjö Hakanen. Evan 
johtaja Apunen vannoi kapitalistisen 
kasvupolitiikan nimeen (”Ei deg-
rowthille”), kun taas SKP:n puheen-
johtaja Yrjö Hakanen oli valinnut 
aiheekseen ”Ei kapitalismille”.

Nufitin pääpaino on keskus-
teluissa, ja alustuksissa korostuu 
väittely ”pääpuhujan” ja kahden 
nuoren haastajan välillä. Tapah-
tuman perinteisiin kuuluu myös 
lukioiden väittelykilpailu. FETO:n 
organisoimassa Sokrates-kisassa oli 
tänä vuonna mukana 30 joukkuetta. 
Ensimmäistä kertaa Nufitin histo-
riassa järjestettiin myös yläkoulujen 
väittelykisa, jonka isä on Pakilan 
koulussa erityisopettajana toimiva 
Sami Luoto. Lukioiden kilpailun 
voitti Tampereen klassillinen lukio, 
ja yläkoulujen turnauksen vei Hel-
singin Suomalainen Yhteiskoulu 
SYK. Väittelytapahtuma oli suurin 
koskaan Suomessa järjestetty: väitte-
lyihin ja muihin järjestelyihin osal-
listui lähes 200 nuorta. Luku kertoo 
uskomattomasta luovuudesta ja ah-
keruudesta. 

”Filosofisissa teehetkissä” näkyi 
hyvin filosofian ikiaikainen traditio, 
sen kallein aarre: dialogi. Pienimuo-
toiset teehetket mahdollistavat vai-
keammankin filosofian. Joensuusta 
asti Paasitorniin saapunut Ari Tervas-
honka uskalsi puhua nuorelle ylei-
sölleen jopa Leibnizista. Teehetkissä 
kuultiin myös tapahtuman selvin EI 
– sen esitti Feeniks-koulun perustaja 
Marko Koskinen. Suomalaisessa 

koulukeskustelussa ei todellakaan voi 
puhua moniäänisyydestä. Koskinen 
haluaisi Suomeen demokraattisen 
koulun. Vastakritiikin arvaan: onhan 
Suomessa demokratiakasvatusta! Sitä 
ehkä on, mutta onko kouluissa aitoa 
demokratiaa?

Alustusten aiheet vaihtelivat 
”lihasta” kasvatuksen filosofiaan. 
Tieto-Finlandia-palkitun Elina Lap-
palaisen alustus ”Mistä liha tulee?” 
käsitteli kerrankin jotain muuta 
kuin postmodernin sosiologisoitua 
ja seksualisoitua ”lihaa” – siis aivan 
sitä kaupasta ostettavaa lihaa. J. A. 
Hollon kasvatusfilosofiasta äskettäin 
väitellyt Matti Taneli puolestaan 
alusti aiheesta ”Ei markkinavetoiselle 
ja välineellistävälle koululle”. Taneli 
kritisoi sitä, että suomalaisesta kou-
lulaitoksesta on tullut vientituote ja 
kouluista markkinoiden määräämiä 
”tehtaita”, joissa opiskelijoista py-
ritään tekemään enemmän ”tuo-
tantoyksikköjä” kuin sivistyneitä ja 
luovia ihmisiä. Marko Koskisella oli 
samansuuntainen viesti teehetkissä. 
Ehkä juuri tästä syystä tarvitsemme 
Nufiteja: vastavetona opetustehtaiksi 
muuttuneille kouluille.

Tiedehappeningeissä on usein 
vaarana yksiäänisyys. Asiantuntija 
lukee papereistaan uusimmat akatee-
miset löydöksensä eikä ole kiinnos-
tunut tapahtuman vaihtoehtoisista 
äänistä. Nufitissa on onneksi jäljellä 
jotain aidosta filosofisesta asenteesta, 
jossa dialogi on tärkeämpää kuin 
akateeminen sisältö. Monet alusta-
jista seurasivat toistensa esityksiä. 
Esimerkillinen oli kirjailija Alek-
sandra Salmelan alustus ”Ei ahneu-
delle”. Salmela oli käynyt kuuntele-
massa Apusen esityksen degrowthista 
ja otti siihen selkeästi kantaa. 

Arno Kotron alustuksessa ”Ei 
asevelvollisuudelle” oli mielen-

kiintoinen lähtöasetelma. Toinen 
Kotron haastajista oli Reserviläisen 
päätoimittaja Mirva Brola. Tämä 
synnytti Paasitornin juhlasaliin jo 
lähtökohdiltaan jännittävän viritty-
neisyyden tilan. Nufitin päättänyt 
Sakari Laurilan ”Ei Euroopan ka-
duilla” toi tilaisuuteen aktivistien 
Euroopan. Valtaus on Laurilan 
omien kokemusten mukaan aina 
luovempi elementti kuin orga-
nisoitunut liike, joka ”tekee hel-
posti kompromisseja valtaapitävien 
kanssa”. Hän on dokumentaristi, 
joka on seurannut ruohonjuuri-
tasolta espanjalaista kansalaisakti-
vismia. Laurilan alustus synnytti 
vilkkaan keskustelun. Nufitin on-
gelmana on usein se, että yleisö ja 
jopa haastajat ovat usein täsmälleen 
samaa mieltä alustajan kanssa. Nu-
fitin lauantai-illassa – juuri Lau-
rilan aikaan – tämä konsensus rik-
koontui. Terveellinen ilmiö. 

Samaan aikaan Laurilan elä-
mänmakuisen alustuksen kanssa 
Sokrates-kisan välierässä väiteltiin 
aiheesta ”Ei synny oikeutta ilman 
taistelua” (Aulikki Oksanen). Mer-
killinen yhteensattuma!

Outoa historian siipien havinaa 
oli kuultavissa myös Karim Maichen 
alustuksessa ”Sorron yöstä arabi-
talveen – kolonialismin lähteillä”. 
Samaan aikaan kun Maiche puhui 
pohjoisafrikkalaisesta kolonialis-
mista, hyökkäsi Ranska Maliin.

Nufitin järjestämisestä vastasi 
Prometheus-leirin tuki ry apunaan 
Filosofian ja elämänkatsomustiedon 
opettajien FETO ry sekä Helsingin 
yliopiston filosofian opiskelijoiden 
ainejärjestö Dilemma ry.
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