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Helsingin yliopiston filosofian 
opiskelijoiden ainejärjestö Di-

lemma ry järjesti yhteistyössä Ki-
asman kanssa marraskuussa ajankoh-
taisia kysymyksiä epäajanmukaisista 
perspektiiveistä tarkastelevan kes-
kustelutilaisuuden. Parasiittiklubi-
sarjaan kuuluvan session aiheeksi oli 
valikoitunut Media. Henry Baconin 
ja Jussi Vähämäen alustusten jälkeen 
yleisö sai ottaa osaa.

Bacon pohti medioiden syntyä 
erilaisten ideologioiden ristipaineessa. 
Hän kiinnitti huomiota medioiden 
olemukseen liitettyyn kansanvalis-
tuksellisuuteen, joka korostuu YLEn 
tehtävässä. Median objektiivisuus 
merkitsee Baconin mukaan erilaisten 
merkittävien vaihtoehtojen esiintuo-
mista.

Entä miksei puutiainen seuraa 
mediaa? Voiko se mitenkään valita 
signaalien välillä? Eikö se vain ota 
viettiensä mukaisesti niitä vastaan 

ilman minkäänlaista tulkintaa? 
Näiden kysymysten pohjalta Vä-
hämäki hahmotteli analogiaa punkin 
ja passiivisen ihmisen välillä: suhde 
ympäristöön on niin optimaalinen, 
että ne vastaavat automaattisesti oi-
kealla tavalla oikeisiin signaaleihin. 
Vähämäki nosti esiin medioiden 
kyvyn eliminoida tulkinnan osuus 
turvallisia ja valmiita vastauksia tar-
joamalla. Hänen mukaansa tulee 
tarkastella, mitä ihmisessä tapahtuu 
ennen informaation jäsentymistä. 
Mitkä valtamekanismit siihen vai-
kuttavat? Millä tavalla ihmisen pe-
rusvietit ovat hyväksikäytettävissä? 
Mediaa ei nykyään edes tulisi hah-
mottaa erillisenä teollisuuden alana, 
sillä se on levittäytynyt kaikkialle.

Tämä muistuttaa Guy Debordin 
spektaakkeliyhteiskunnan analyysia. 
Sitä ei tosin tule ymmärtää pelkkänä 
mediakritiikkinä, vaan nykyisten yh-
teiskuntien ymmärtämisen välineenä 

ylimalkaan. Spektaakkelissa ihminen 
on passiivinen oman elämänsä si-
vustakatsoja, jonka suhdetta toisiin 
ihmisiin välittää kuvien lakkaamaton 
virta. Ja kuviin voi päästä käsiksi 
vain kuluttamalla. Ennen suoraan 
eletty on etääntynyt representaa-
tioksi. BB-Julkkis tyrii televisiossa 
humalassa sinun puolestasi, ja tämän 
kokemuksen jakaminen on yhteisöl-
lisyyden perusta.

Ihmisen arvo spektaakkelin yh-
teiskunnassa lasketaan sen mukaan, 
miten tehokkaasti hän 1) tuottaa, 
2) kuluttaa ja 3) näkyy. Myös spek-
taakkelin kritiikki rekuperoidaan ta-
kaisin osaksi spektaakkelin illusorista 
kuvavirtaa. Onko ainoa vaihtoehto 
spektaakkelille radikaali medioiden 
välittämästä kommunikaatiosta kiel-
täytyminen?
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napin näkemyksiä ontologiasta ja 
kritisoi tulkintoja, joissa Carnap 
nähdään ontologiakielteisenä ja 
Quine taas ontologian henkiin he-
rättäjänä. Myös Heikki J. Koskinen 
(Helsinki) tarkasteli Quinen filo-
sofiaa ontologian näkökulmasta kri-
tisoiden Quinen kieliorientoitunutta 
lähestymistapaa ontologisiin kysy-
myksiin.

Peter Pagin (Tukholma) kä-
sitteli viimeaikaista argumenttia, 

jonka mukaan eräitä formaalin kie-
liteorian välineitä voidaan käyttää 
kumoamaan Quinen kuuluisa kään-
nöksen epämääräisyysteesi. Esitelmä 
oli tekniseltä kannalta symposiumin 
haastavin, koska se rakentui algeb-
ralliseen viitekehykseen, jossa Pugin 
itse on tutkinut esimerkiksi kom-
positionaalisuutta. Antti Keskinen 
(Tampere) tarkasteli Quinen ’obser-
vaatiolauseen’ määritelmää. Jotkut 
kommentaattorit ovat esittäneet, että 

eräät tässä määritelmässä esiintyvät 
käsitteet ovat ristiriidassa Quinen be-
haviorismin kanssa; Keskinen pyrki 
argumentoimaan, että tällaista risti-
riitaa ei ole.
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Tuusulanjärvi kimalteli koi-
vujen välissä, laineiden lipla-

tuksen pystyi melkein kuulemaan. 
Omenapuut ja siniset siperianliljat 
kukkivat. Kansallisromanttisissa 
maisemissa, Kallio-Kuninkaalan kar-
tanossa, aika oli pysähtynyt. Lukio-
laiset istuskelivat nurmikolla ja miet-

tivät filosofisissa pajoissa käymiään 
keskusteluja. Platonin akatemiaa 
tuskin olisi voitu järjestää parem-
massa paikassa. Täällä luonnon hel-
massa, 1900-luvun alun perinteisessä 
pihapiirissä, oli tilaa omille ajatuk-
sille ja oivalluksille.

Platonin Akatemia järjestettiin 

viime keväänä 12. kerran. Teemana 
oli hyvyys, totuus ja kauneus. Filo-
sofian opiskelijat ja tutkijat pitivät 
Platonin akatemiassa keskustelu-
pajoja niin elämän tarkoituksesta, 
eurooppalaisuuden ideasta kuin Der-
ridan lahjan käsitteestä.

Luulisi, että kun filosofisia on-

Platonin akatemian flow’ssa


