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OTTEITA AJASTA

Syyskuussa järjestettiin perinteinen 
Filosofian opiskelijoiden kansal-

linen seminaari. Tampereen FOKS 
oli eräänlainen kotiinpaluu, sillä 
tapahtuman ovat aloittaneet juuri 
tamperelaiset filosofian opiskelijat. 
Tarkoituksena on koota maamme 
eri yliopistoissa filosofiaa lukevat 
päiväksi tai pariksi – tällä kertaa 
pariksi – yhteen kuuntelemaan esi-
telmiä ja viettämään aikaa yhdessä. 
Järjestämisvastuu kiertää vuosittain 
filosofian ainejärjestöltä toiselle. Nyt 
oli Aatoksen vuoro. Tamperelaista 
väki suurimmaksi osaksi olikin, sillä 
vaikka seminaarivieraita oli aiempien 
vuosien tapaan runsaasti, oli muilta 
paikkakunnilta saapuneiden osuus 
suhteellisen vähäinen.

Kaikki käynnistyi perjantain 
maittavan kotiruokapäivällisen 
jälkeen maineikkaassa Doris-yöker-
hossa, joka oli alkuillaksi varattu vain 
seminaariväen käyttöön. Illan oh-
jelman runkona oli kolme esitelmää, 
joiden aihekirjo oli sen verran laaja, 
ettei mielenkiinto päässyt herpaan-
tumaan: huomioita pahan ongel-
masta Plotinoksella, Husserlin feno-
menologian peruskäsitteiden ana-

lyysia ja wittgensteinilaisia käsityksiä 
metaforasta.

Esitelmöinnin jälkeen huomion 
valtasi Paatos-lehden ystävällisesti 
järjestämä Paatos-klubi pääesiinty-
jänään Kirka Lipsanen Plays Seppo 
Boisman, joka soitti ilahduttavia, 
muun muassa Bodomin murhista 
kertovia laulujaan. Musiikillinen 
tarjonta oli muutenkin riemukasta 
ja korkealaatuista, huolimatta ravin-
tolapäällikön toteuttamatta jääneestä 
toiveesta lopettaa meluaminen. Puo-
liltaöin virallinen ohjelma loppui, 
ja yleisö jatkoi juhlintaa kukin ta-
hollaan jokseenkin dionyysisissä 
tunnelmissa – lukuun ottamatta al-
lekirjoittanutta, jonka piti vielä ajaa 
autoa, ja joka siksi tyytyi katselemaan 
juominkeja vierestä.

Lauantaina iltapäivästä seminaari 
jatkui yliopiston Pinni-rakennuksen 
pienessä luentosalissa. Väkeä oli 
edellisiltaan verrattuna vähän, mutta 
esitelmien intensiteetti ja filosofinen 
sisältö ei kuulijoiden puutteesta kär-
sinyt, pikemminkin päinvastoin. Par-
haiten jäi mieleen Risto ”Rise” Kos-
kensillan puheenvuoro, joka käsitteli 
eettisen intuitionismin uutta nousua 
otsikolla ”Arvorealismi, objektiivisuus 

ja muita epäilyttäviä asioita”. Esi-
telmän punainen lanka kattoi laajan 
joukon asioita Mackien virheteo-
riasta objektiivisuuden käsitteeseen, 
josta esitelmöitsijä armollisesti ehti 
puhua kokonaisen minuutin. Iske-
vintä sisältöä olivat loppukiteytykset, 
joiden tahtiin oli helppo nyökytellä. 
”Arvojen ei-objektiivisuuden ei pi-
täisi olla kovinkaan järkyttävä asia”, 
Rise huomautti, ja lisäsi: ”Elämme 
hyvin vaikeassa ja monimutkaisessa 
maailmassa, ja mikä tahansa filoso-
finen teoria, joka ei ota tätä seikkaa 
huomioon, on auttamatta väärässä.” 
Yleisö tuntui olevan iltapäivän antiin 
sangen tyytyväinen, ja eräs seminaa-
rivieras kommentoikin, että puhujilla 
oli ”poikkeuksellisen paljon asiaa”.

Ilta jatkui Kalevassa, opiskelija-
asuntola Vanhan Domuksen ker-
hohuoneella, jossa kuunneltiin lisää 
esitelmiä, saunottiin ja nautittiin 
monenlaisia virvokkeita. Loppuillan 
muistikuvat ovat sumuisen hataria, 
mutta hauskaa oli, ja FOKS:in tar-
peellisuus tuli tänäkin vuonna todis-
tettua. Ensi vuonna matkustamme 
sitten toisaalle.
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hyvyyttä ja totuutta yhteiskunnas-
samme.”

Vadénin mukaan tätä varten pitää 
kysyä, miten ajattelu liittyy maa-
ilmaan ja mihin filosofian opiskelu 
valmistaa, eli pohtia, mitä varten 
opiskellaan ja mihin ajattelulla ja fi-
losofoinnilla tähdätään. Maailmassa 
tarvitaan muutakin kuin filosofista 
ajattelua, mutta olisi tärkeää, että jo-
kainen kysyisi itseltään, mikä oman 
ymmärryksen ja käsitysten perus-
teella on yhteiskunnan tila? Voiko 
puhdas nojatuoliajattelu johtaa 
suoraan toimintaan ja kuinka kiire 
meillä on tehdä jotakin?

Vadénin mielestä hyvyyden, to-
tuuden ja kauneuden syntyminen on 

toimintaa, joka alkaa ajattelemalla 
ja esittämällä itselleen kysymyksiä 
maailman tilasta. Mikä on tämä tapa 
toimia? ”Se on sitä, että omalla jär-
jellään haluaa tutkia maailmaa.”

Näkymättömät yliopistot

Ajallemme on tyypillisistä, että tut-
kimus järjestyy myös instituutioiden, 
yliopistojen ohitse. Platonin aka-
temia on tästä loistava esimerkki: 
ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet sa-
moista asioista, kohtaavat epäviralli-
sissa yhteisöissä. Näin samanmieliset 
löytävät toisensa. ”Virallisten yhtei-
söjen sijaan syntyy näkymättömiä 
yliopistoja. Älyllinen elämä ei suostu 

jäämään yliopiston seinien sisään”, 
Vadén totesi.

Ijäksen mukaan kuitenkin myös 
filosofian opiskelu voi olla jopa hai-
taksi, sillä silloin ympäröivään maa-
ilmaan ei ehkä kiinnitetä tarpeeksi 
huomiota. Tapahtuman puuhamies 
Tapio Turpeinen sanoi, että Platonin 
akatemian eväät ovat inspiraatio 
omaan kasvuun sekä filosofinen 
flow-kokemus. Tämän moni lukio-
lainen saavuttikin kysymyksistään ja 
ääneenlausutuista ajatuksistaan pää-
tellen.
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