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irtanen paljastaa katsauksessaan
oman melko mekanistisen ja syn
kän skeptisen näkökulmansa sellai
seen tutkimukseen, joka ei pyri tarkas
telemaan yhtä asiaa kerrallaan, kuten
hänen mukaansa tulisi tehdä. Feno
menologiahan syntyi tieteelliseksi kri
tiikiksi juuri matemaatikon synnyttämänä. Oma näkemykseni on, että juuri
kokemus ja kokemuksellisuus ovat fe
nomenologisen tutkimuksen avain
sanoja.
Mutta mitä on kokemus ja kenellä
sitä on? Virtanen pahoittelee tutki
musjohtaja Juha Varton liiallista ase
maa tutkimukseni teoreettisena lähtö
kohtana. Psykiatri Martti Siirala on
häneltä jäänyt huomaamatta, vaikka
Siiralan teoreettiset kehitelmät nouse
vat lähes yhtä merkittävään asemaan
kuin Vartonkin.
Kun aloitin filosofian opinnot upsee
rin uran jälkeen vuonna 1990 Tampe
reen yliopistossa, tarkoitukseni oli
opiskella loogis-matemaattisesti suun
tautunutta filosofiaa, jonka puolesta
puhuja Virtanen juuri on. Istuinhan it
sekin pakollisella logiikan peruskurs
silla muiden yhtä hämmentyneiden
filosofinalkujen kanssa, jossa Ari Vir
tanen opetti yksi ynnä yksi olevan kol
me. Yritin ilmoittautua Virtasen pitä
mään logiikan jatkokurssiin, mutta se
peruttiin osallistujien puuttuessa.
Tuon logiikan informaation kokemuksellistaminen on edelleenkin itselleni
vaikeaa. Kun logiikan opetusta seurasi
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muutama yksittäinen ja turhautunut
opiskelija etsien mahdollista maail
maa, tapahtui toisaalla samanaikai
sesti jotakin muuta. Silloista filosofian
apulaisprofessoria tuurannut Varto
keräsi luentosaleihin opiskelijoita
niin, että useimmat jäivät ulkopuolel
le.
Tampereen filosofiassa tapahtui pal
jon ja merkittävää, mikä osaltaan
osoitti silloin sen, että myös filosofia
voi synnyttää intohimoja, oman elä
män kyseenalaistamista ja jopa vihaa
opettajaaja mestaria kohtaan. Akatee
minen viileys oli rikkoutunut. Osaa
opiskelijoista syytettiin lahkolaisiksi
ja liikkeen toiminta tukahtui osittain
mestarin menettäessä kruununsa,
osittain oppipoikien aloittaessa omin
siivin olemistaan.

K

un valmistelin tutkimustani sai
rauden ja uskonnon yhteisestä ih
miskuvasta Väinö Tannerin säätiön
apurahalla Wienin yliopiston psyko
analyysiin ja fenomenologiaan painot
tuneen filosofian laitoksen puitteissa
talvella 1995-96, törmäsin samaan
lahkolaisuuteen. Tuossa nimenomai
sessa laitoksessa koulutettiin filosofi
an opiskelijoita ns. ”Dasein-analyyttiseen terapiaan”, jonka sisältö perus
tuu yritykseen yhdistää Martin
Heideggerin ja Sigmund Freudin aja
tuksia. Mikä Tampereella oli ollut
luonnotonta, oli Wienissä ja Ziirichissä
pitkän perinteen omaavaa akateemis

ta tutkimustoimintaa, jolla oli tukeva
rahoitus. Myös Martti Siirala on
keskusteluissamme maininnut juuri
1950-luvulla opiskellessaan Keski-Euroopassa mm. Heideggerin, Jaspersin
ja Medard Bossin ohjauksessa saman
kaltaisia asioita.
Mielestäni filosofiaa opitaan feno
menologian hengen mukaisesti ennen
kaikkea toisen ihmisen kanssa ja tois
sijaisesti kirjoista lukemalla. Tuolloin
suomenkielinen fenomenologinen kir
jallisuus oli harvinaista. Tampereen
yliopistolla vuoden 1990-1995 välisenä
aikana ei ollut mahdollisuus saada
fenomenologista opetusta kuin Juha
Vartolta, joka itse oli opiskellut aihetta
Euroopassa. Suomessa oli silloin val
lalla mekanistiseen järkeilyyn perus
tuva filosofia. Nyt meillä on nautit
tavana useita kotimaisia fenomenolo
gisia tutkimuksia.
Virtanen väittää melko yksioikoises
ti tutkimukseni olevan hyödytön tä
mänhetkiselle lääketieteen ja filosofi
an perusteita käytävän keskustelun
kannalta. Hiljattain tutkija ja fenome
nologi Jyri Puhakainen, joka on Tam
pereen filosofian dosentteja, oli taiste
lemassa ansiokkaasti aivotutkijoita
vastaan mediassa uuden kirjansa Per
soonan kieltäjät saattelemana. Tuo
kirja alkaa juuri samalla maininnalla
Jorma Palon artikkelista skitsofreni
an syistä kuin oma väitöskirjani aikoi
naan. Puhakaisen median haltuunottamisen myötäkään aika ei ole vielä

valmis kunnon intohimoiseen keskus
teluun.
Virtasen väite tutkimukseni kiin
nostavuuden ongelmasta ei ainakaan
itseäni ole rauhassa pitänyt. Viimei
sen viiden vuoden aikana olen keski
määrin kerran kuukaudessa keskus
tellut erilaisissa seminaareissa juuri
sellaisten ammatti-ihmisten kanssa
(psykiatriset sairaanhoitajat, päihdetyöntekijät, kriminaali-sosiaalityön
tekijät, erilaisten tukikeskusten hen
kilökunta, sotilaspapit jne.), jotka
yrittävät löytää keinoja yhteiskuntam
me syrjäytyneiden ja sairaiden ihmis
ten auttamiseen. Juuri tuolla sektoril
la tutkimukseni tapa käyttää epäratio
naalisesti ja yllättävästi esimerkiksi
kristinuskon sanastoa psykiatrisen
hoitamisen uutena ilmentäjänä, on ol
lut tervetullutta psykologisen ja sosio
logisen sanaston tyhjymisen vuoksi.
Virtanen pitää esittämääni ju m alakäsitettä julistuksellisena. Matemaa
tikkona hän ei kuitenkaan määrittele
filosofista tai teologista jum ala-käsi
tettä. Ehkä Virtasen jum ala-käsite pe
rustuu mahdollisiin maailmoihin, jois
sa ei ole julistajia eikä julistettuja. Vir
tasen viittaus minun hurmioitumiseeni on aivan oikea huomio. Kyseinen
tutkimus oli minulle myös tutustumi
nen ja oppipoikana olemista suhteessa
opettajiini Martti Siiralaan, Juha
Vartoon ja Matti Luomaan sekä henki
lökohtaisen kasvun matka niin Suo
messa kuin Wienissä. Hurmoksellisuus näkyy myös Virtasen matemaat
tista filosofiaa häiritsevässä huomau
tuksessa tekstin proosarunomaisuudesta, jossa asiat kertautuvat uudes
taan lihavoituina hermeneuttis-fenomenologisessa kehässä heilahdellen ja
rasvassa lilluen. Virtanen on myös
huolissaan siitä, että joku filosofian
väitöskirjaa tekevä on ottanut ajatuk
siani oman tutkimuksena lähtökoh
dakseen.

V

oidaan siis yleistää, että Virtasen
peräänkuuluttamassa akateemi
sessa tutkimusmaailmassa ei sovi olla
mitään intohimoista, hurmoksellista
eikä yleisen median ymmärrystason
ylittävää proosarunoutta. Tärkeää on,
että ihminen, hänen ongelmansa, eet
tisyys ja olemassaolon kysymykset
kerrotaan skeptisen viileästi valtaviin
viiteapparaatteihin vedoten, ilman
mestareita ja tiedon lähteeseen ra
kastumisen vaaraa. On kuitenkin ih
misiä ja asioita, jotka herättävät meis
sä suuria tunteita. Virtasen mukaan
näin ei filosofiassa vakavana akatee
misena filosofiana saa olla. Itse kuiten
kin näkisin, että ilman omaa mestaria,

emme itsekään ole kenenkään mesta
reita. Jokaisella meillä kuitenkin on
isäntämme, jonka kädestä syömme ja
jonka virsiä veisaamme, oli illuusio
kuinka vahva tahansa.
asva-käsite viittaa fenomenologi
sessa hengessä siihen, kuinka juuri
sellaisista asioista, joista on lähes
mahdoton puhua, täytyy puhua. On
juuri fenomenologisen kokemuksel
lisuuden hengen mukaista, että jolla
kin hyvin aistillisella ja konkreettisel
la käsitteellä pyritään yhdistämään
sellaisia tänään abstrahoituneita asi
oita kuin vain jumala, synti, kuolema,
sairauden ja terveyden ongelmat voi
vat olla. Virtasesta tuntuu tietysti hir
veän naivilta ja nololta, että sellaiset
suuret järjestelmät ja loogisesti moni
mutkaiset systeemit, joihin jumala kä
sitteenä myös kuuluu, olisi määriteltä
vissä yksinkertaisena eltaantuneena
rasvana. Tuon sanan yksinkertaisuus
ja typeryys saa Virtasen kokemaan
kaiken irrallisena ja toisiinsa kuulu
mattomana.
Virtasen halu redusoida asioiden ti
lat yleiseen kaanoniin ilmenee hänen
tavassaan tulkita kotipsykologian kä
sittein viittaustani ihmisen rasvaisuu
den hyväksymisestä “ihmisen koko
naisvaltaiseen ymmärtämiseen”. Use
at hoidon ammattilaiset valittavat ju u
ri tuosta “Kauniissa ja rohkeissa”
esiintyvästä kotipsykologian termis
töstä, joka ei enää merkitse mitään.
Virtanen haluaisi, että kun puhutaan
mielenterveydestä käytetään käsittei
tä “persoonallinen piirre”, “kokonais
valtainen itsensä hyväksyminen” jne.,
jotta jokainen ymmärtäisi olevan puhe
mielenterveydestä. Näinhän meillä
onkin. Kun lausutaan ääneen kaano
nissa tiettyjä liturgioita, vaikka esi
merkiksi psykiatrian tai psykologian,
kuvitellaan, että tieteellinen kielen
käyttöjä asiantuntijuus paljastaisivat
konkreettisen ongelman syitä ja seu
rauksia mahdollisimman kattavasti
päätöksenteon pohjaksi.
Virtanen ei haluaisi keskustella
murhaajien ja mielisairaiden itsehyväksynnästä rasvan äärellä. Minkä
laista maailmaa edustaa murhaajat ja
mielisairaat matemaatikko Virtasen
maailmalle? Rasvan irrallisuus ja nuo
rille asetettavien rajojen ongelmal
lisuus ilmentävät Virtasen filosofista
maailmaa, jossa muutama opiskelija
kuuntelee loogisen helmitaulun hil
jaista hiihtoa. Virtasen mukaan ar
meijan nöyryytys ilmentää tutkimuk
seni mestariasetelmaa, jota esimerkik
si yliopiston vapaassa ja ihmisiin tasa
puolisesti ja ilman nöyryyttävää val

taa käyttävässä tasa-arvossa ei ole.
Asia on varmaan näin katsottuna siel
tä, missä ei olla vastuussa ihmisistä,
heidän kasvatuksestaan tai yleensä
ihmisten ongelmista, puhumattakaan
kansakunnan vapaan tutkimuksen tur
vaamisesta.
Esimerkiksi prikaatin tai armejakunnan komentaja tarvitsee erilaista
tietoa tuottavista sensoreista 40-70%
informaatiota kyetäkseen tekemään
päätöksen sotatoimien järjestämises
tä. Aikailu tai liika odottaminen voivat
merkitä sitä, että tuota johtajaa voi
daan sodan jälkeen syyttää erilaisissa
historiallisissa tutkimuksissa ja muis
telmissa n. 5000 taistelijan turhasta
kuolemasta. Liika tieto on ongelma,
samoin kuin liian vähäinen tieto. Sa
mansuuntaiseen tulokseen ovat tul
leet myös monien muiden korkeaa ratkaisuvalmiutta omaavien ammattien
harjoittajat kartottaessaan omia tie
don ja toiminnan välisiä suhteitaan.
Kun kyse on ihmishengistä ja ajan
tiimalasin juoksusta, ei ole aikaa ra
kentaa absoluuttisia tiedon rakennel
mia, vaan lihallinen ja rasvainen toi
minta vaatii päätöksiä.
Siellä missä aika seisoo, ei tällaisia
ongelmia ole. Tuo tarkastelun alla ol
lut tutkimukseni oli puheenvuoro filo
sofian intohimosta ja maailman eriar
voisuuden kummetuksesta. Toivotta
vasti se lohduttaa joitakin.
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