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Ajattelutaitokonferenssissa

Kruununhaan kuk-
kuloille kokoontui 
syksyllä joukko ih-
misiä, joita yhdisti 
juoni filosofian hi-

vuttamisesta alaikäistenkin ulot-
tuville. Suurin osa osallistujista oli 
opettajia, loput opettajankouluttajia, 
opiskelijoita ja muita valveutuneita. 
Tähtinä tapahtumassa loistivat lasten 
ja nuorten kanssa filosofoimisen ja 
dialogisen oppimisen johtavat asi-
antuntijat ja kouluttavat kosmopo-
liitit Oscar Brenifier (Ranska), Beate 
Børresen (Norja), Hannu Juuso 
(Suomi), Brynhildur Sigur!ardóttir 
(Islanti) sekä Liza Haglund ja Bo 
Malmhester (Ruotsi). Myös vie-
rasluennoitsijat olivat oman alansa 
raskasta sarjaa: Tutkijakollegiumin 
johtaja, professori Sami Pihlström 
ja opetusneuvos Pekka Elo. Nelipäi-
väiset, työpajapainotteiset sessiot le-
visivät yliopistolta myös kouluihin: 
Töölöön Lönkanin yläasteelle ja 

Viikkiin Latokartanon ala-asteelle.
Kukaan tuskin poistui näistä 

kinkereistä sydän kylmänä ja tuohi-
kontti tyhjänä. Ilmapiiri oli sakeana 
ideoista, käytännön vinkeistä ja rii-
vaavista pulmista. Niinhän siinä 
kävi, että eniten puhumista yhdessä 
ja pienporukoissa kirvoitti brenifieri-
läinen tapa edistää uskaliaan ajattelun 
ja keskinäisen ymmärtämisen asiaa 
koko lailla grillaavais-höykyttäväisesti1. 
Ei ollut mukava joutua tehoprässiin, 
joka sivusta seuraaville kyllä esimer-
killisti kannanottamisen, perustelujen 
vaatimisen ja ajattelussa etenemisen 
oppimistapahtuman. Tämä ei estänyt 
Oscaria valloittamasta koululaisten 
suosiota2 ja osoittautumasta muu-
tenkin verrattomaksi seuramieheksi. 
Hänen metodejaan kävi päinsä verrata 
pehmeämpiin pohjoismaisiin otteisiin. 
Muutenkin tapahtuma sujui let-
keänpainokkaissa tunnelmissa, kiitos 
etenkin järjestelyistä päävastuun kan-
taneen, opettajankoulutuslaitoksella 

yliopistonlehtorina työskentelevän 
Eero Salmenkiven.

Opettajankoulutuslaitoksen 
ohella järjestäjiä olivat Oulun yli-
opiston Filosofiaa lapsille -keskus, 
Interbaas ry, SFY, Suomen 
UNESCO ASP -kouluverkko, Nifin 
– Pohjoismaiden Suomen instituutti 
ja FETO ry. Organiseeraajiin kuu-
lunut niin & näin kiittää Eeron ja 
Hannun lisäksi yhteistyöstä erityi-
sesti Interbaasin Ferdinand Garoffia, 
opettaja-doktorandi Mikko Kuhaa 
sekä Eeron oppilaita ja kaikkia 
konffan osanottajia.

Jarkko S. Tuusvuori

Viitteet
1 Ks. Mikko Puttosen raportti: ”Työni on 

mennä liian pitkälle” Yliopiston blogissa 
(http://blogs.helsinki.fi/t-hetki/)

2 Ks. Tua Rantasen raportti: Om konsten 
att fråga / ”Vi fick tusen aha-upplevel-
ser”. Hufvudstadsbladet 3/xi/10.
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