
	
	
	
	
	

	
A	I	K	A	M	M	E	
						I	L	L	U	U	S	I	O	

	
	
	
	
	

	
Meri	Itäkodes		

Taiteen	maisterin	opinnäytetyö		
Aalto-yliopisto	

		
Taiteiden	ja	suunnittelun	korkeakoulu		

Elokuva-	ja	Lavastustaiteen	laitos		
Elokuvaleikkauksen	pääaine		

2020		



	

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO 
www.aalto.fi 

Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä 
	
 
Tekijä  Meri Itäkodes 
Työn nimi  Aikamme illuusio 
Laitos  Elokuva- ja lavastustaiteen laitos 
Koulutusohjelma  Elokuvataiteen maisteri, Elokuvaleikkauksen pääaine 
Vuosi  2020 Sivumäärä  45 Kieli  Suomi 

Tiivistelmä 
Jäsentelen lopputyössäni maailmamme aikakatsomuksia, sekä niiden vaikutusta elämään - mitä 
olen oppinut ajasta ihmisenä ja elokuvantekijänä, ja miten se vaikuttaa minuun taiteilijana. Tutkin 
taukojen ja ajan virrasta poistumisen merkitystä oppimiseen, työhön ja elämänlaatuun. On 
tärkeää kyseenalaistaa totuttuja malleja ja normeja. Esitän tämän kirjallisen lopputyön osittain 
narratiivisessa muodossa, jotta pohtimaani voi reflektoida henkilökohtaisella tasolla. 
   Jokin on pielessä. Maailmassamme vuonna 2020 vallitsee kaaos, mutta todellisuudessa se on 
vallinnut jo pitkään. Ihmiskunta on luonut illusion kontrollista modernin aikakäsityksen avulla, ja 
teollistumisen myötä yhteiskunnan ajatusmalli ohjailee meitä materialismiin sekä tulevaisuuskes-
keiseen toimintaan. Yksilöitä ei pitäisi arvottaa toinen toistaan tehokkaampina suorittajina.  
   Onko todellista ainoastaan se, mitä aistimme tavallisilla aisteillamme? Entä miksi yhä useampi 
voi henkisesti pahoin? Miten muutamme maailmaa ja sen edessä häämöttävää tuhoa aikamme 
ollessa jo kortilla? Kapitalismi ja valvontakapitalistiset mediat vaikuttavat perustavanlaatuisesti 
psyykeeseen.  

Itsekkyys on ihmisen luontainen ominaisuus, jolla on kohtalokkaita seurauksia. Kaikki vaikuttaa 
kaikkeen, joten jokaisella valinnallamme on merkitys. Samaan aikaan kun media rohkaisee meitä 
itsekeskeisyyden hekumaan, se myös muistuttaa meitä jatkuvasti puutteistamme ja tuhoisasta 
elämäntavastamme. Meidän tulisi olla ekologisempia kapitalismista huolimatta, sillä ihmiskunnan 
tulevaisuus on tällä hetkellä kuluttajan harteilla. 

Mihin täällä on niin kova kiire? Elääkö ihminen elämäänsä vai kuluttaako elämä ihmistä? Kellon 
tikittäessä unohtuu helposti totuudellisuus ja mielen luonto. ”Nyt” on ollut täällä koko ajan, joten 
on korkea aika uskaltaa olla läsnä ja ymmärtää nykyhetken todellinen merkitys, jotta meillä olisi 
tulevaisuus ilman jatkuvaa pelkoa ja ahdistusta maailman tilasta. 

Taiteellinen lopputyöni, lyhytelokuva Kotimatka, on tarina kahdesta nuoresta pakolaisvel-
jeksestä, jotka joutuvat erilleen toisistaan. Elokuva kuvattiin Etelä-Afrikassa. Tuotantoa jouduttiin 
siirtämään useampaan otteeseen, ja ainakin oma työprosessini siirtyi vuodella eteenpäin suunni-
tellusta. Tämä kirjallinen lopputyö ei kuitenkaan käsittele taiteellista osiota.  

Leikattuani MA-fiktion valmiiksi lähdin itse Etelä-Afrikkaan vaihtoon syksyllä 2018. Leikkaajana 
on harvinaista olla mukana kuvauksissa, joten oli mielenkiintoista nähdä kyseinen ympäristö omin 
silmin jälkikäteen. Leikkasin Kapkaupungissa vielä yhden paikallisen opiskelijatuotannon, Road 
to Mamre.  

Etelä-Afrikka oli minulle ihan toinen todellisuus. Se oli kuin vastakohta Japanille, joka on myös 
oma kuplansa. Elämä vaihdossa, niin Japanissa kuin Etelä-Afrikassakin, opetti minulle äärettö-
män paljon. Opin ajasta ja läsnäolosta, omista rooleistani, sekä siitä, miten paljoa en vielä 
tiedäkään. Tämä kirjallinen lopputyö on oman henkilökohtaisen ja taiteellisen kasvuni ajankuva.  
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Abstract 
In this thesis I analyze the ways to perceive time in our world, and how these ways affect life – 
what it has taught me as a person and a filmmaker, and how it affects me as an artist. I explore the 
power of taking breaks and epokhé in learning, working and the quality of life itself. It’s important 
to question current habits and norms. My thesis is partly narrated in order for you to reflect and 
resonate on a more personal level.  
   Something isn’t right. Our world in 2020 is going through a chaos, but in fact that chaos has 
been around for ages. Humakind has, with the help of this modern sense of time, created an illusi-
on of control. Since industrialization, the society keeps pushing you to more and more materialis-
tic and future oriented actions. Individuals shouldn’t be worthy only based on their achievements. 

Is ’real’ only that which you can sense through five senses? Why is it so common to turn mentally 
ill? How can we change the world and it’s upcoming destruction while time is running out? Capita-
lism and supervisory capitalism fundamentally affect your psyche. 

Selfishness is an inherent feature in human beings, yet it comes with a fatal price. Everything is 
linked, and therefore each and every decision you make has an impact. All the while you are being 
encouraged by the media to embrace ’self care’, it also keeps reminding you of your personal flaws 
and ecological failures. You need to be more eco-conscious despite the capitalism. That’s because 
the future of mankind depends on the consumer. You consume the planet, time consumes you. 

What’s the rush? Does one live their life or does one merely exist in the hectic nature of concrete 
jungles? While the clocks keep ticking, you tend to lose touch with human nature. ”Now” has been 
here before you realized. It’s about time to dare and be present, understand the true meaning of 
’the now’ in order for us to have a future without the constant worry and fear of the state of the 
world. 

My master’s film, ’Homebound’, is a story of two young refugee brothers who get separated. The 
film was shot in South Africa. The production was delayed several times, and I ended up working 
on it a year later than was planned. This thesis isn’t, however, based on the film.  

After finishing the cut of my master’s film, I left for exchange studies in South Africa. It was in-
truiging to see the surroundings since as the editor it’s not likely for me to join the set – especially 
when the production is in a different country. In Cape Town I edited a local student film, ’Road to 
Mamre’, a medium feature. 

South Africa was like a whole another reality for me. It was the oppsite from Japan, which is a 
whole another world as well. Life as an exchange student, both in Japan and South Africa, taught 
me more than I had imagined. I learned about the concept of time and presence, the roles I have, 
and how much I have yet to learn. This thesis is my heritage of the things I’ve learned ever since 
the very beginning of my artistic self. 
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I.		J	O	H	D	A	N	T	O	
	

Tänä	maailmanlopun	aikakautena	en	koe	muuta	vaihtoehtoa	kuin	pohtia	maiste-

rin	 opinnäytteessäni	 kokemuksia	 ajasta.	 Aiheen	 laajuuden	 huomioon	 ottaen	

tunnustelen	ajan	suhdetta	ihmisluontoon	sekä	vallitsevien	aikakäsitysten	vaiku-

tusta	 itseeni	 taiteilijana.	 Jotta	 lukija	 voi	 reflektoida	 havaintojani,	 esitän	 tämän	

tutkielman	osittain	narratiivisessa	muodossa.	Minua	kiinnostaa	 selvittää	myös,	

miten	elokuvat	ovat	muokanneet	käsitystäni	ajasta.	

			Ehkä	tärkeimmäksi	välineeksi	omassa	elämässä	ja	taiteilijuudessa	on	muodos-

tunut	 intuitio.	 Siksi	 on	 tärkeää	ottaa	myös	 vahvasti	 huomioon	millainen	dyna-

miikka	intuitiolla	on	suhteessa	aikaan.		

	

Sen	sijaan,	että	olisin	tänään	aloittanut	kirjoittamaan	opinnäytetyötäni	kuten	olin	

suunnitellut,	pääsin	klassiseen	siivoamisen	flow-tilaan.	Joku	voi	väittää,	että	tässä	

tilanteessa	viivyttelen	sitä,	mitä	minun	oli	 tarkoitus	tehdä.	Mutta	toisaalta	 jokai-

nen	hetki	 ennen	 tähän	koneen	ääreen	 istumista	 ja	näppäimistöön	kajoamista	on	

ollut	osa	prosessia.	Mitä	teen	kun	siivoan?	Ajattelen.	Mietin,	että	kuinka	kauan	mi-

nulle	jää	aikaa	kirjoittaa.	Mistä	kirjoitan?	Siivoamisen	aikana	pohdin	kovasti	juu-

rikin	 sitä	mitä	minun	on	 tultava	ennen	pitkää	 tekemään,	hoidan	ajatusprosessia	

eteenpäin.	Onko	tämä	tehokasta	työskentelyä?	Yhtäältä	ei,	 toisaalta	kyllä	–	ehkä	

jopa	kahta	tehokkaampaa.	

			Sitten	täytyi	syödä,	tulihan	siivotessa	kova	nälkä.	Syötyäni	koitti	ruokaväsymys,	

joten	annoin	itselleni	luvan	rojahtaa	hetkeksi	sohvalle.	Vastoin	kaikkea	suunnitte-

lemaani	sain	yhtäkkiä	älyttömän	idean	soittaa	ex-miehelleni,	eri	aikavyöhykkeelle,	

Japaniin.	 Puhelun	 aikana	 mieleeni	 muistui	 asioita	 yhteisestä	 menneisyydestä,	 ja	

puhelun	jälkeen	itkin	sohvalla	pienen	ikuisuuden.	Vaikken	muistanut	mitään	tiet-

tyä	ajankohtaa,	muisto	herätti	vanhat	kipeät	tunteet,	joista	oli	vaikea	päästä	taas	
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eroon.	Mutta	miten	 selittää	 tämä	 yltiörationaaliselle	 tuottajallemme	 töihin,	 jota	

kiinnostaa	vain	pysyminen	aikataulussa?	Kenen	syytä	se	on,	jos	tahtomattaan	jou-

tuu	välillä	menneeseen,	tai	ei	pääse	pois	tulevaisuudesta?		

			Luovan	 työn	mittaaminen	 ajassa	 tuntuu	 välillä	 älyttömältä.	 Joinain	 päivinä	 en	

saa	leikattua	kuin	pari	kohtausta	ja	päivä	tuntuu	silti	normaalia	pidemmältä,	toi-

sena	 päivänä	 olen	 leikannut	 kymmenen	 kohtausta	 ennen	 lounasta.	 Kunakin	 päi-

vänä	ajatuksia	sen	sijaan	kulkee	huomaamattani	kellosta	riippumatta.	Ei	ole	sel-

vää	 korrelaatiota	 siitä,	 että	 mitä	 pidempään	 istun	 työhuoneessani	 editissä,	 sitä	

enemmän	saan	aikaiseksi.		

	

Muistoissa	ja	tulevaisuudensuunnitelmissa	on	yksi	yhtenevä	seikka	–	molemmat	

tapahtuvat	 nykyhetkessä.	 Aika	 on	 suhteellista,	 subjektiivista.	 Aika	 on	 ihmisen	

luoma	konsepti.	Rahaa.	Parantaja	ja	näyttäjä.	Aikaa	ei	ole	olemassa,	mutta	se	on	

silti	kaikki	kaikessa.	

			Koen	tämän	erittäin	tärkeäksi	aiheeksi	tutkia	niin	henkilökohtaisella	kuin	yh-

teiskunnallisellakin	 tasolla.	 Ajan	 pohtiminen	 saattaa	 kuulostaa	 hölmöltä,	 ajan-

hukaltakin,	mutta	se	on	kaikkea	muuta	kuin	sitä.	Ajatuksille	on	annettava	aikaa.	
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Arnold	street	Kapkaupungissa,	lokakuussa	2018		

	

	

Yhtäkkiä,	seison	Arnold	streetin	asuintaloni	kuistilla	ja	mietin,	että	

		

viisi	vuottahan	meni	jo.	
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II.	 	 	 M	 I	 S	 S	 Ä	 	 	 O	 L	 E	 T																																																																																																								

V	I	I	D	E	N				V	U	O	D	E	N			K	U	L	U	T	T	U	A		?	
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Olen	tässä	nyt,	taas	viitisen	vuotta	rimpuilleena,	kysymässä	samaa	kysymystä	vuo-

desta	toiseen,	tai	vastaamassa	siihen	ystävältä	toiselle…	

	

VIISIVUOTISSUUNNITELMA,	JA	VIIVYTTELY	

Mistä	tämä	monelle	elämän	varrella	tutuksi	tullut	kysymys	kumpuaa?	Mahdolli-

sesti	 valtiososialistista	maista,	 joissa	 sitä	 käytettiin	 kansantalouden	 suunnitte-

luun.	 Josef	 Stalin	 pani	 alulle	 ensimmäisen	 viisivuotissuunnitelman	 saadakseen	

Neuvostoliiton	 teollistumaan.1	Emme	 ehkä	 ajattele	 Stalinia	 trendin	 aloittajana	

kun	puhumme	omista	viisivuotissuunnitelmistamme,	mutta	yhteyttä	historiasta	

ei	voi	enää	poistaa	kokonaan.	Viiden	vuoden	sykli	edustaa	kuitenkin	aina	jollain	

tasolla	koneiston	puskemista	 tiettyyn	pisteeseen	 tietyssä	 ajassa.	 Se	 voi	 olla	 te-

hokas	tapa	motivoida	saavuttamaan	elämänsä	tavoitteet,	mutta	se	on	myös	tapa	

sitoa	itsensä	aikaan	ja	tulevaisuuskeskeiseen	elämään.		

	

Vasta	noin	viisi	vuotta	sen	jälkeen	kun	aloitin	opintoni	Aalto-yliopiston	elokuva-

leikkauksen	linjalla	huomasin,	miten	merkittävä	osa	työtäni	onkaan	manipuloi-

da	aikaa.	Sitä,	miten	aika	ja	ajankulu	esitetään	ja	miten	katsoja	sen	kokee.		

			Elokuvan	aikaa	vuodesta	toiseen	manipuloidessa	olen	havahtunut	viimein	sii-

hen,	että	minunkin	aikaani	manipuloidaan.	Tiesin	kyllä,	 että	 jotain	on	pielessä.	

Olen	kokenut	toisinaan	mahdottomaksi	integroitua	vallalla	olevaan	aikakäsityk-

seen.	Minua	on	sanottu	taivaanrannanmaalariksi	ja	olen	istunut	jälki-istunnossa	

kerta	 toisensa	 jälkeen,	 koska	 olen	 ollut	 5	 minuuttia	 myöhässä.	 Minun	 täytyi	

myöhemmin	maksaa	tuosta	5	minuutista	45	minuutilla.	Periaatteessa	se	harmit-

ti,	käytännössä	sain	omaa	aikaa,	pohdiskella	aikaa.	

	

Noin	15	minuuttia	ennen	kuin	kello	 löi	 viimeisen	kerran	koulupäivän	päätteeksi,	

opettaja	päästi	meidät	kotiin.	Minulla	oli	jälki-istuntoa,	joten	kysyin	voisinko	aloit-



	
7	

taa	sen	saman	tien.	Opettaja	neuvoi	kääntymään	asiassa	rehtorin	puoleen.	Yläas-

teen	rehtori	myhäili	kansliassaan.		

”Jälki-istunto	ei	voi	alkaa	nyt,	sillä	se	on	sovittu	alkavan	tasalta.”		

”Siinä	tapauksessahan	minulla	on	käytännössä	15	minuuttia	pidempi	jälki-istunto	

jos	odotan	täällä,	koska	muut	pääsivät	jo	kotiin.”		

”Se	ei	ole	minun	ongelmani”,	totesi	rehtori.		

			Siispä	lähdin	viettämään	tätä	pientä	vapaa-aikaa	ulos	luokkakaverini	kanssa,	ja	

pian	huomasinkin	olevani	jo	myöhässä	jälki-istunnosta.	Isäni	soitti	minulle.	

”Rehtori	kyselee	minulta,	että	missä	tyttäreni	menee.	Sinun	pitäisi	kuulemma	olla	

nyt	jälki-istunnossa.”		

”Olen	matkalla	sinne.”	

			Kiirehdin	 takaisin	 koululle,	 noin	5	minuuttia	myöhässä.	Rehtori	 ei	 ollut	 kuiten-

kaan	vihainen,	lähinnä	huvittunut.	

	

Ajan	 kuluminen	 tuntuu	 erilaiselta,	mitä	 enemmän	 aikaa	 kuluu.	 Aika	 kuluu	 siis	

nopeammin	mitä	vanhemmaksi	tulee.	Tämä	johtuu	siitä,	että	mitä	vanhemmaksi	

elää,	sitä	pienempi	osa	elämää	on	päivä,	viikko,	kuukausi,	vuosi.	Lapsena	kesä-

loma	tuntui	loputtoman	pitkältä	seikkailulta.	Aikuisena	kesäloma	on	ohi	silmän-

räpäyksessä.	Käsitys	ajasta	siis	muuttuu	vanhetessa.		

			Seitsemän	 vuotta	 sitten	 aloitin	 yliopistossa.	 Seitsemän	 vuotta	 tuntui	 silloin	

kaukaiselta,	 vaikka	nyt	 se	 tuntuu	 eiliseltä.	Nuorempana	viisivuotissuunnitelma	

tuntui	 vuosikausilta,	 koska	15-vuotiaalle	minulle	20-vuotias	minä	on	 ihan	var-

masti	aikuinen.	20-vuotias	minä	ihmettelee,	miksei	tunne	olevansa	aikuinen.	25-

vuotias	minä	alkaa	ymmärtää	aikuisuuden	käsitteen	olevan	ehkä	sittenkin	jotain	

muuta,	kuin	miltä	se	näyttää.	27-vuotias	minä	on	tohkeissaan,	koska	ei	ole	vielä-

kään	aikuinen,	vaikka	huijaakin	kaikkia	kanssaihmisiä	kuvittelemaan	niin.	

			Ei	haittaa,	vaikka	viisi	vuotta	meni	jo.	Leikki	ei	lopu	koskaan,	se	vain	muuttaa	

muotoaan.	
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Ajan	sanotaan	parantavan	haavat.	Mutta	onko	se	ajan	ansiota,	vai	piilottaako	uu-

sien	 sattumusten	 sarja	 taakseen	 edelliset	 kivut?	Tunteista	 ei	 aika	 jätä,	 ne	 joko	

tunnetaan	tai	turrutetaan.	Turrutettaessa	ne	jäävät	alitajuntaan	odottamaan	ai-

kansa	koittoa.		

			Ala-asteen	ekaluokan	opettaja	tapasi	sanoa	meille	”minkä	taakseen	jättää,	sen	

edestään	 löytää”.	 Se	 tarkoitti,	 että	 jos	 läksyt	 jättää	 tekemättä,	kertyy	myöhem-
min	ylimääräistä	tehtävää.	Tuo	sanonta	oli	helppo	ymmärtää,	mutta	sen	syvempi	

merkitys	on	selkeytynyt	minulle	vasta	paljon	myöhemmin.	

			Onko	aika	siis	ystävä	vai	vihollinen?	Aika	ei	anna	traumaa	anteeksi,	se	on	tie-

toisuuden	tehtävä.	Siispä	mene	terapiaan.	Käsittele.	Älä	luota	aikaan.	Aika	ei	tee	

ratkaisuja	 puolestani.	 Toisaalta	 joskus	 sen	 kulu	 painostaa	 ratkaisuihin,	 mutta	

päättämättömyyskin	on	oma	päätökseni.	Elokuva	Mr.	Nobody	 opettaa,	 että	kun	

et	tee	päätöstä	elämäsi	suunnasta,	kaikki	vaihtoehdot	pysyvät	avoimina.	

	

Deadline,	eli	määräaika	tai	takaraja,	pitää	tavallisesti	huolen	siitä,	että	asiat	hoi-

detaan	 ajallaan.	 Siitä	 huolimatta	 asioiden	 toimeksi	 panoa	 on	 tapana	 vitkutella	

viime	tippaan.		

			Miten	motivoida	 itsensä	akateemiseen	 työhön?	Mahdotonta,	mahdotonta,	mah-

dotonta…	Kunnes	on	pakko.	 Ja	 sitten	 taas	huomaan,	miten	paljon	nautin	 ja	 saan	

aikaan	 –	 eikä	 se	 ollut	 yhtään	niin	 kamalan	 vaikeaa.	 Silti	 toistan	 viivyttelyn	 taas	

huomenna.	

	

Mennyt	ja	tuleva	on	tässä	hetkessä,	vaikka	sen	kanssa	ei	voisikaan	olla	materiaa-

lisella	 tasolla	 kosketuksissa.	 Nykyhetki	 muovaa	 jatkuvasti	 mennyttä	 ja	 tule-

vaa.		Meillä	on	välineitä	käsitellä	mennyttä:	Kieli,	puhe,	kirjoitus,	kirjat,	äänityk-

set,	videokuva,	valokuvat,	elokuvat.		Tulevaisuutta	käsittelemme	menneisyyden	

kokemusten	perusteella.	
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			Päätin	matkustaa	ajassa	mahdollisimman	paljon	vuonna	2020,	tutkiakseni	tar-

kemmin	 sitä,	miltä	 aika	 tuntuu.	 Pandemian	 keskellä	 on	 oivallinen	 hetki	 etuoi-

keutettuna	länsimaalaisena	pohdiskella,	mihin	elämä	on	menossa,	ja	tehdä	päivi-

tys	siitä,	mitä	siltä	oikeastaan	haluaa.	

	

Istun	 sata	 vuotta	 vanhan	 talon	 kuistilla	 suunnittelemassa	 tulevaisuuttani.	 Tällä	

pienmaatilalla	on	asunut	jo	neljä	sukupolvea	ennen	minua.	Viisi	vuotta	sitten	aja-

tus	olisi	ollut	mielestäni	painajainen;	punainen	tupa	ja	perunamaa.	Nyt	se	on	täs-

sä.	Tässä	ja	nyt.	Än,	yy,	tee,	

			En	haluaisi	olla	missään	muualla.		
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III.		A	I	K	A		J	A		T	I	E	T	O	I	S	U	U	S	
	

	
Medusa,	1597	(Öljymaalaus:	Michelangelo	Merisi	da	Caravaggio)	

	

Jotta	voimme	perehtyä	ajan	vaikutuksiin	ja	problematiikkaan,	on	ensin	sisäistet-

tävä	mitä	aika	on.	Aikakäsityksiä	on	erilaisia.	Aika	tuntuu	eri	tilanteissa	erilaisel-

ta,	 koska	 se	 on	 suhteellista,	 koska	 ihmiset	 ympäri	 maailmaa	 elävät	 eri	 aika-

vyöhykkeillä,	 ja	 koska	 fysiikan	 lakien	mukaan	 aika	 todistetusti	 liikkuu	 eri	 no-

peudella	 eri	 korkeuksissa.	 Se	 käy	 esimerkiksi	 nopeammin	 vuoristossa	 kuin	 ta-

sangolla1.		
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AJAN	MITTA	

Tiede	ja	fysiikka	kuvaavat	sitä,	miten	tietyt	asiat	kehittyvät	’ajan	mittaan’.	Tällä	

ajalla	 tarkoitetaan	 kellon	mittaamia	 lukuja.	 Koska	 universumin	 jokaisessa	 pis-

teessä	aika	käy	eri	tahtiin	(kuten	tasangolla	tai	vuoristossa),	on	jokaisella	tiettyä	

ilmiötä	 tietyssä	 tilanteessa	mittaavalla	 kellolla	 oma	 ominaisaikansa.	 Tämä	 tar-

koittaa	tietenkin,	että	universumin	jokaisella	pisteellä	on	oma	aikansa.	1	

			Miten	pitkä	on	siis	nykyhetki?	 Ja	miksi	 tänään	tuntuu	sunnuntailta?	 Johtuuko	

se	kollektiivisesta	alitajunnasta	vai	kalenterista?	

	

	

LINEAARINEN	AIKA	

Kävelin	aamutuimaan	Töölön	kadulla,	kun	huomasin	erään	hautaustoimiston	 ik-

kunassa	tekstin:		

”Syntymä	ja	kuolema	–	janan	molemmat	päät.	Välissä	elämä.”	

Tämä	sai	minut	pohtimaan,	että	olisi	ehkä	jopa	todella	helpottavaa	jos	tämä	olisi	

totta.	 Pitäisi	 sitä	 kuolemaakin	 varten	 valmistautua,	 en	 halua	 laiminlyödä	 omia	

läksiäisiäni.	 Kotona	 kaivan	 tietokoneelta	 tiedostojen	 siimeksestä	 vanhan	 power-

point	-esitelmän,	johon	suunnittelin	joskus	omat	hautajaiseni.		

	

Elämä	ei	 ole	 elokuvan	muodon	 tapaan	 lineaarinen,	 kolminäytöksinen	aikajana.	

Vallitsevan	aikakäsityksen	vuoksi	se	on	kuitenkin	helpoin	käsittää	 lineaarisena	

ja	 aikajanalle	 kiinnitettynä	 alkuna	 ja	 loppuna,	 päivinä	 ja	 vuosilukuina	hautaki-

vessä.	Ajatellessamme	aikaa	janalla	on	selkeää	ja	järjestelmällistä	toimia	yhteis-

kunnassa.	Almanakka	 ja	aikataulut	kertovat	meille,	mitä	kulloinkin	tulee	 tehtä-

vän.	Kun	viikot	muuttuvat	kuukausiksi	 ja	kuukaudet	vuosiksi,	vuosi	viideksi	tai	

seitsemäksi,	aika	ei	tunnukaan	yhtä	lineaariselta	kuin	sitä	mielellemme	markki-

noitiin.	Päivät	sekoittuvat	keskenään,	ainakin	välillä.	
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SYKLINEN	AIKA	

Tosiasiassa	elämä	on	enemmän	syklistä,	kuin	lineaarista.	Syklisyys	voi	kuitenkin	

tuntua	 pragmaattisesti	 katsottuna	 liian	 abstraktilta,	 joten	 aika	 esiintyy	 yhteis-

kunnassa	yleensä	lineaarisena;	lähtökohtana	ja	lopputuloksena.	Haluamme	näh-

dä	elämämme	mieluummin	suurempana	kokonaisuutena	kuin	jatkuvana	toisto-

na,	jota	on	vaikeampi	selittää	narratiivin	muodossa.		

	

	

Dance,	1910	(Maalaus:	Henri	Matisse)	

	

Vaikka	 ihmiset	 kykenevät	 tekemään	 suurissa	 toisilleen	 tuntemattomissa	 jou-

koissa	(kuten	kansainvälisten	suuryritysten	työntekijöinä)	keskenään	yhteistyö-

tä2,	paiskien	töitä	rutiininomaisesti	päivästä	toiseen,	ei	se	tarkoita,	että	yhteises-

ti	sovittu	vuorokausirytmi	automaattisesti	sopisi	jokaiselle.		
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			Ei	ole	pelkästään	aamuvirkkuja	ja	iltakukkujia	–	suurin	osa	on	jotain	siltä	välil-

tä.	 	 Jokaisella	 meillä	 on	 oma	 sisäinen	 kellomme,	 kronotyyppi,	 joka	 vaikuttaa	

psyykeemme	ja	fysiologiaamme.	Meidän	kognitiiviset	taitomme	eivät	myöskään	

toimi	 tasaisesti	 päivän	mittaan,	 vaan	 vaihtelevat	 usein	 ennalta	 arvattavalla	 ta-

valla	riippuen	työtehtävästä	 ja	sen	toteutushetkestä.	Olemme	nopeampia,	älyk-

käämpiä,	hitaampia,	enemmän	ja	vähemmän	luovia	riippuen	siitä,	missä	kohtaa	

tätä	noin	16-tuntista	hereillä	oloa	olemme.3			

			Astronomi	Jean-Jacques	d’Ortous	de	Mairanin	tutkimus	Mimosa	pudica	kasvis-

ta	1700-luvun	Ranskassa	todisti,	että	kasveillakin	on	tuollainen	biologinen	kello,	

oma	 vuorokausirytmi.	 Kyse	 on	 sen	 muistista:	 vaikka	 kasvin	 asetti	 pimeään	

kaappiin	piiloon,	se	aukaisi	lehtensä	kuitenkin	aina	samaan	aikaan	kun	aurinko	

paistoi	ikkunalaudalle.	Tämä	käyttäytyminen	kasvissa	jatkui	vielä	viikkoja	myö-

hemmin.	Mimosa	pudican	lehdet	aukenivat	aamulla,	käpertyivät	illalla.4		

			Samoin	kosketuksesta	lehtensä	sulkeva	kasvi	teki	niin	mukulakiviä	pitkin	rat-

taiden	 kyydissä	matkustaessaan.	 Kun	 se	 oli	 tarpeeksi	 kauan	 ollut	 kyydissä,	 se	

tottui	tärinään	ja	avasi	lehtensä.	Päiviä	myöhemmin	tätä	kokeiltaessa	uudelleen,	

kasvi	ei	enää	sulkenut	lehtiään	–	se	muisti.4	
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Interior	with	etruscan	vase,	1940	(Maalaus:	Henri	Matisse)	

	

	

RYTMI	

Lineaarisuutta	ja	syklisyyttä	tärkeämpää	saattaa	kuitenkin	olla	rytmi.	Me	kaikki	

elämme	nykyhetkessä,	joskin	eri	rytmissä.	Kuvittele	Henri	Matissen	Tanssi	ilman	

sen	 hahmojen	 yksilöllisiä	 rytmejä.	 Emme	 ole	 koneiston	 osia,	 jotka	 tekevät	

tasaisella	 tahdilla	 kolme	 tuntia	 töitä,	 käyvät	 sitten	 lounaalla,	 tekevät	 toiset	

kolme	 tuntia	 töitä,	 kahvittelevat,	 ja	 tekevät	 vielä	 pari	 tuntia	 töitä	 samalla	

tahdilla.	 Tehokkuus	 ja	 kiireiseltä	 näyttäminen	 eivät	 koskaan	 tuo	 takeita	

toivotusta	lopputuloksesta.		

			On	ehdottoman	tärkeää	muistaa	taukojen	merkitys.	Ilman	taukoja	kasvaa	riski	

virheille	ja	työn	jäljen	laadun	heikkenemiselle.	Pahimmassa	tapauksessa	tauoton	
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työ	 voi	 olla	 vaaraksi	 muille.	 Jos	 esimerkiksi	 sairaalan	 työntekijä	 ei	 ymmärrä	

pitää	 tasaisesti	 taukoa,	 kasvaa	 riski	 virhearviointiin,	 ja	 tämä	 voi	 pahimmillaan	

olla	potilaalle	kohtalokas	paikka.	

			Luovassa	 työssä	 olen	 onnekseni	 huomannut	 taukojen	 merkityksen	 jo	 melko	

varhaisessa	vaiheessa.	Mitään	ei	voi	pakottaa,	jos	haluaa	hyvän	lopputuloksen.	

	

Toinen	asia	mikä	oli	metodina	hyvä,	oli	 että	pidin	 tarpeeksi	 taukoja	enkä	 jäänyt	
edittiin	 hikoilemaan	 turhan	 pitkiksi	 ajoiksi.	 Jos	 alkoi	 ärsyttää	 tai	 väsyttää,	 niin	
kirjoitin	vain	viimeiset	pohdinnat	ylös	 ja	 lähdin	kotiin	pyrkien	unohtamaan	koko	
projektin.	Välillä	otettiin	ohjaajan	kanssa	 ihan	rehellisesti	päikkärit,	 jotta	saatiin	
aikalisä.	 Tai	 lähdettiin	 syömään	 tai	 kahville,	 käveltiin	 ja	 pyöriteltiin	 post	 it	 -
lappuja	 lepotauon	jälkeen	ennen	edittiin	paluuta.	Tämä	oli	huomattavasti	tehok-
kaampi	työskentelymetodi	vähemmän	kuluttavalla	tavalla	kuin	mitä	ehkä	suoma-
laisen	marttyyrimentaliteetin	 työmoraali	 tuntuu	usein	olevan	 (”kärsi,	 kärsi,	 kirk-
kaimman	kruunun	saat”).		

BA-fiktioni	leikkausraportista,	03/03/2016 

	

ETÄISYYS	JA	AIKA	

Etäisyyttäkin	kuvataan	ajan	määreessä.	Vai	onko	aika	etäisyyden	määre?	Miten	

kaukana	kotikaupunkisi	on	Helsingistä?	Oikea	vastaus	ei	ole	suinkaan	”noin	320	

kilometriä”	vaan	pikemminkin	”neljän	ja	puolen	tunnin	ajomatkan	päässä”.	Vas-

taus	sisältää	oletuksen	ajonopeudesta.	

			Valovuosi	 on	myös	 kiehtova	 sana,	 sillä	 se	 on	 ajanmääreen	 ja	 etäisyyden	 ris-

teymä.	Valovuosi	on	valon	matkan	pituus	vuodessa.	Ihmisen	on	helpompi	sisäis-

tää	 yksi	 valovuosi	 pituusyksikkönä	 kuin	 9,46	 miljardia	 kilometriä.	 Pituus	 tai	

etäisyys	ei	 siis	ole	määritelty	pituutena	vaan	ajasta	 riippuvaisena	 ilmiönä,	 kun	

70-luvulla	ensi	kerran	mitattiin	valon	nopeus	tyhjiössä5.	
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VÄLIAIKAISUUS	

Kaikki	on	väliaikaista,	sillä	ainoa	pysyvä	on	muutos.	Organismeja	syntyy	ja	kuo-

lee,	se	on	osa	elämän	kiertokulkua.	Väliaikaisista	ratkaisuista	puhuttaessa	sivuu-

tetaan	se	seikka,	ettei	lopullisetkaan	ratkaisut	ole	sen	vähempää	väliaikaisia.		

			Toisaalta,	koska	menneisyys,	nykyhetki	ja	tulevaisuus	ovat	paralleeleja	keske-

nään,	voisi	kaiken	väliaikaisenkin	nähdä	ikuisena.	Ei	ole	yhdentekevää,	mitä	va-

lintoja	kukin	tekee	elämänsä	hetkinä.			

			Nihilismissä	 vuosikaudet	 kierineenä	 tapasin	 ajatella,	 ettei	millään	 ole	merki-

tystä,	koska	elämällä	ei	itsessään	yleisesti	ottaen	ole	tarkoitusta.		
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Vasta	tätä	tutkielmaa	työstäessäni	olen	ymmärtänyt,	miten	yhtä	paljon	kuin	mil-

lään	 ei	 ole	merkitystä,	 on	 kaikella	merkitys.	 Heitän	 kiven	 veteen.	 Koko	 järven	

pintaan	värähtelee	loiskauksesta	laineet	sulautuen	toisiinsa,	ja	voin	vain	arvailla,	

mitä	pinnan	alla	tapahtuu.6	

	

	

	

	

AJATTOMUUS	

Ajattomuudesta	 arkikielessä	puhuttaessa	mieleen	 tulee	 yleensä	 sellaiset	 toimi-

vaksi	todetut,	yleensä	materiaaliset,	asiat	kuten	vaatteet	tai	muut	tavarat.	Ajaton	

on	ikään	kuin	luotettavan	trendikäs,	klassinen,	kestävä	ja	siksi	hyvä	sijoitus	pit-

källä	tähtäimellä.	Ajatonta	ei	voi	sitoa	aikaan,	mutta	tosiasiassa	muotoilu	on	aina	
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kiinni	 ajassa	 ja	 paikassa.	 Ajattomaksi	 tituleeraamamme	 esineet	 ovat	 kuitenkin	

muistutus	 kestävämmästä	 kehityksestä	 kulutusjuhlan	 sijaan.	Mikä	 tahansa	 voi	

olla	 ihmiselle	ajatonta	niin	halutessaan.	Muovikin	kestää	pidempään	kuin	halu-

aisimme	uskoa.	Muovipussi	ja	mandala	eroavat	käyttötarkoituksistaan	siinä,	että	

toinen	löytää	tiensä	kohtalokkaisiin	seurauksiin.	Molempien	hetki	on	lyhyt,	mut-

ta	näistä	hetkistä	vain	mandala	tuo	mielelle	täyttymystä.	

	

	

	

Persistence	of	memory,	1931	(Maalaus:	Salvador	Dali)	

	

TIETOISUUS	

Aikaa	todella	ymmärtääksemme	meidän	tulee	tehdä	myös	ero	tajunnan	ja	tietoi-

suuden	välillä.	Ajatusprosessi	nähdään	usein	kalkyloivana	toimintana;	operaati-

oina,	 jotka	suoritetaan	ennalta	asetettujen	sääntöjen	 ja	merkitysten	puitteissa7.	
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Tällainen	 ”tietokonemalli”	 on	 yleistynyt	 vähitellen	 tavaksi	 kuvailla	 aivotoimin-

taa7.	 Aivojen	 tärkein	 tehtävä	 ei	 ole	 niinkään	 ajattelu	 ja	 tiedon	 tallentaminen	

muistiin,	vaan	kehon	toimintojen	säätely	ja	ennustus	tulevasta	menneen	perus-

teella8.		

	

Oli	 aika	 kullekin	 mitä	 tahansa,	 on	 se	 sosiaalinen	 konstruktio,	 ja	 ihmiskunnan	

suurin	arvoitus1.	Kun	yritetään	 tutkia,	mitä	aika	on,	herää	myös	kysymys	siitä,	

kuka	ajan	on	keksinyt.	Ajan	keksijä	 ei	kuitenkaan	ollut	yksi	 rikollinen,	 jota	voi	

syyttää.	Aika	on	paljon	monimutkaisempi	käsite	kuin	kello	antaa	ymmärtää.	Ih-

miskunnan	 levittäytyessä	 maan	 joka	 kolkkaan	 on	 kuitenkin	 luonnollista,	 että	

laajaan	yhteistyöhön	kykenevänä	lajina	on	täytynyt	saada	tolkku,	selkeys,	kont-

rolli	 yhteistyön	etenemisestä.	Ei	käy	kuitenkaan	kieltäminen,	 että	aika	on	kuin	

onkin	 suhteellista,	 yhteiskunnan	 järjestelmälliseltä	 vaikuttavan	 yhteistyön	 il-

luusiosta	huolimatta.	Ihmisen	mieli	ei	ole	samalla	tavalla	aikaan	sidottu	kuin	ih-

misen	tuottama	materia	ja	reaalitodellisuuden	materiaalinen	todistusaineisto.	

	

Mielen	 syklisyyttä	 ja	 monimutkaisuutta	 helpottaa	 kuitenkin	 tämä	 perspektiivi	

ajan	 suunnasta:	 Elämme	 elämäämme	 eteenpäin.	 Aikomuksemme	 ja	 odotuk-

semme	osoittavat	tulevaan.	Jos	ihmisellä	ei	olisi	aikomusta	tehdä	jotain	tuolilta	

noustessaan,	jäisi	hän	siihen	loppuiäkseen	istumaan.9	
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IV.	H	E	T	K	I	S	T	Ä			H	E	K	T	I	S	T	Ä			

	

On	muuan	suuri	 ja	silti	aivan	 jokapäiväinen	salaisuus.	 Jokainen	sen	tietää,	

jokaiselle	 se	 kuulu,	mutta	hyvin	harvat	 sitä	 koskaan	ajattelevat.	 Sitä	pide-

tään	yleensä	päivänselvänä	eikä	sitä	 jäädä	kummastelemaan.	Se	salaisuus	

on	aika.	

-	Michael	Ende	1	
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Lakkaa	haaveksimasta.	Töihin	siitä.	Just	do	it!	Kapitalistinen	yhteiskunta	kannus-

taa	elämään	täynnä	hektisiä	hetkiä.	On	tavallisempaa	täyttää	päivänsä	aktivitee-

teilla,	jotta	oma	elämä	vaikuttaisi	tuotteliaalta	ja	siksi	arvostettavalta,	eikä	silloin	

ehdi	 pohtia	 elämän	 tarkoitusta	 tai	 raskaita	 tosiasioita.	 Koyaanisqatsi	 on	 tästä	

edelleen	relevantti	esimerkki,	vaikkakin	kokeellisena	elokuvana	sen	voi	katsoja	

tulkita	vapaasti.	Loppua	ei	näy,	ennen	kuin	on	liian	myöhä.		

	

Ehkäpä	kiirehdimme,	koska	aika	on	lyhyt.	Kipu	pidentää	aikaa,	mutta	vain	siksi	

että	se	pakottaa	meidät	tiedostamaan	ajankulun.	Mutta	kuinka	suuren	osan	elä-

mästämme	oikeastaan	elämme	hetkessä?	 Ja	kuinka	suuren	osan	sen	sijaan	vie-

tämme	 odottaen	 innokkaina	 tai	murehtien	 tulevaisuutta,	 tai	 katuen	 tai	 surren	

mennyttä?	Kun	elämästä	tulee	kisa	saavuttaa	enemmän	ja	enemmän,	se	lyhenee.	

Se	ei	poista	meiltä	kymmentä	vuotta	kirjaimellisesti,	mutta	se	vaikuttaa	ajanku-

lun	kokemukseen.2		Suorittajan	 rooli	 on	näennäisesti	 suotuisa	 tapa	 elää	 yhteis-

kunnassamme.	Omaksuin	kyseisen	roolin	itselleni	pitkäksi	aikaa,	mutta	mieleni	

mureni.	Aika	katosi,	ja	tyytyväisyys	oli	harvinaista	luksusta.	
			”Sitten	 kun…”	 ajattelusta	 ei	 ole	 helppo	 päästää	 irti,	 koska	 tavoittelimme	mitä	

tahansa,	 ei	 lopputulos	 koskaan	 riitä.	Matka	on	 aina	päämäärä.	 Ei	 ole	 olemassa	

onnellista	 loppua,	 sillä	 lopputekstit	 ei	 rullaa	 elämän	kamppailujen	 voittamisen	

tai	suurten	saavutusten	jälkeen	–	elämä	jatkuu,	etappi	toisensa	jälkeen.	

	

Sosiaalinen	media	kuluttaa	aikaa	ja	ihmistä.	On	vaikeaa	olla	avaamatta	Insta-

gramia,	herätä	katsomaan	puhelinta	ilman	mitään	ilmoitusta.	Päätin	sulkea	some-

kanavat	hetkeksi,	jotta	keskittyisin	paremmin.	Tähän.	Erään	somesta	lukemani	

tutkimuksen	mukaan	some	saattaa	aiheuttaa	pysyviä	keskittymisvaikeuksia.	Se	on	

mielihyvää	tuottava	päihde,	johon	aiheutuu	riippuvuus.	Bling!	Joku	ajatte-

lee/kaipaa/tarvitsee	minua.	Ehkä	totun	tähän	jonain	päivänä,	mutta	tällä	hetkellä	
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hetkessä	eläminen	tuntuu	todella	vaivalloiselta.	Laitoin	lempimusiikkiani	soimaan.	

Koetan	saada	aivoni	ohjailtua	takaisin	flow-tilaan,	vaikka	pää	on	täynnä	roskaa.	

	

Moni	 sanoo	olevansa	uupunut	maailman	muutoksiin	 ja	 kehityksen	vauhtiin.	 Ei	

voi	kuitenkaan	muuttaa	sitä,	että	aikayksikkö	on	määritetty	yksilöstä	riippumat-

ta.	Henkilökohtainen	aika	eroaa	fysikaalisesti	määritellystä	kellonajasta	niin,	et-

tä	se	on	jokaisen	omaa.	Voin	itse	käsitellä	 ja	kokea	sen	ajatuksissa	 ja	tunteissa.	

Toisinaan	koetun	ajan	toivoisi	jatkuvan	pidempään,	jopa	ikuisesti.	Valitettavasti	

kellon	aika	on	kuitenkin	se,	mitä	tehostamme.	Pilkomme	sen	osiin	ja	hankimme	

uutta	 tekniikkaa	 säästääksemme	 aikaa.	 Useimmat	 näistä	 pyrkimyksistä	 tosin	

tuottavat	pettymyksen	–	aikaa	ei	tule	mistään	lisää.3	

	

Ikävä	tosiasia	on	se,	että	oli	työstatuksemme	mikä	tahansa,	ei	suurin	osa	meistä	

todella	hallitse	omaa	aikaansa.4	

			Tauon	merkityksen	huomaa	nopeasti.	 Tauko	edistää	 työtä	niin	merkittävästi,	

että	 lopputulos	 on	 tutkitusti	 parempi	 verrattuna	 tuntikausia	 yhtäjaksoisesti	

työskentelyyn.	Kärsi,	kärsi,	kirkkaimman	kruunun	saat.	Tämä	arvotus	raatamisel-

le	on	harhaanjohtava,	suorastaan	väärä.		

			Kognitiivinen	väsymys	tulisi	ottaa	huomioon	niin	koulussa	kuin	työssäkin	laa-

timalla	 aikataulut	 niin,	 että	 niissä	 on	 huomioitu	 tauot	 ja	 päivien	 pituus.	 8-

tuntinen	työpäivä	ei	usein	ole	6-tuntista	työpäivää	tehokkaampi,	vaan	päinvas-

toin	 –	 varsinkin	 silloin,	 kun	 kyse	 on	 projektiluontoisesta	 ja	 paljon	 ajattelua	 ja	

luovuutta	vaativasta	työstä.5	

	

Yhteiskunta	ei	voi	liioin	pysähtyä	ajattelemaan	menneisyyttä,	jos	se	liikkuu	elo-

hopean	tavoin.	Siksi	nykyhetken	arvo	on	odotuksissa,	tulevaisuuden	lisäarvois-

sa.6	Koulutuksen	 tehtävänä	 ei	 pitäisi	 olla	 ainoastaan	 passiivisesti	 dynaamisen	



	
24	

yhteiskunnan	tarpeiden	palvelu.	Filosofialle	ja	kasvatukselle	itsenäisinä	elämän-

alueina	olisi	tärkeää	luoda	huomattavasti	enemmän	elintilaa7.		

			Vastaus	tähän	voisi	olla	uusien	epokhén	tilojen	-	olemisen,	merkitysten	ja	ajat-

telun	tilojen	-	aktiivinen	luominen.	Paikkoja,	joissa	ei	tarvitse	olla	tuottelias.	Fi-

losofian	 avulla	 voitaisiin	 tulkita	 uudelleen	 menneisyyttä,	 ja	 sitä	 kautta	 luoda	

edellytyksiä	toisin	toimimiselle.	Päämääränä	ei	tällöin	olisi	niinkään	maailmasta	

vetäytyminen,	 vaan	maailmasuhteen	 kritiikki	 ja	 syvempi	 ymmärrys	 maailman	

luonteesta.8	

	

12-vuotiaana	kysyin	äidiltäni	”Mikä	on	motto?”	Hän	vastasi:	”No	vaikkapa	esimer-

kiksi	Carpe	Diem,	eli	tartu	hetkeen.”			
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V.			MAAILMANLOPPU						JA						C	A	R	P	E	
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Kun	olin	noin	6-vuotias,	samanikäinen	kaverini	alkoi	hänen	luonaan	kylässä	ol-

lessani	puhua	minulle	maailmanlopusta.	Hän	kysyi	minulta	”Meri,	tiedätkö	mitä	

maailmanloppu	tarkoittaa?”	Pudistin	päätäni.	”Se	tarkoittaa	sitä,	että	maapallo	ja	

aurinko	törmäävät	ja	maapallo	räjähtää	auringon	kuumuudesta.”	Hän	jatkoi	de-

monstroiden	käsillään	yhteentörmäystä.	Säpsähdin.	”Mitä	ihmettä?	Milloin	tämä	

tapahtuu?”	Kysyin.	”Se	voi	tapahtua	minä	hetkenä	hyvänsä”,	hän	vastasi.		

			Tuolloin	minua	alkoi	ensi	kerran	ahdistaa	niin	paljon,	että	muistan	sen	tunteen	

yhä.	 En	 uskaltanut	 arvata	 totuutta,	 mutta	 hän	 kertoi	 asian	 sellaisella	 itsevar-

muudella,	että	järkytykseni	oli	taattu.		

			Myöhemmin	kuva	maailmanlopusta	käytännössä	on	muuttunut,	eikä	tuo	ajatus	

yhteentörmäyksestä	 kuulosta	 enää	 lainkaan	 ahdistavalta.	 Mikä	 helpotus	 olisi-

kaan,	 jos	maailma	 loppuisi	 arvaamatta,	 pienessä	 hetkessä	 –	 sen	 sijaan,	 että	 se	

olisi	ihmislajin	aiheuttama	hidas	joukkoitsemurha,	joka	ajaisi	lähes	kaikki	muut-

kin	lajit	mukanaan	sukupuuttoon.		

	

Teknologia	kehittyy	nopeammin	kuin	ihmismieli	ehtii	sitä	sisäistää,	ja	juuri	siksi	

on	 vaikea	 ymmärtää	 ihmisen	 aiheuttamaa	maailmanloppua.	 Ahneus	 ja	 teollis-

tumisen	myötä	 iskostunut	 aikakäsitys	 on	 sokaissut	 ihmiskunnan.	 Ravihevosen	

lailla	yhteiskunnassa	kiidetään	eteenpäin,	koska	täytyy	olla	tehokas	ja	tuottelias,	

ennen	kuin	on	liian	myöhäistä	(toisin	sanoen:	ennen	kuin	olet	vanha	ja	vaivoine-

si	 hyödytön).	 On	 unohtunut	 keskittyminen	 olennaiseen,	 koska	 ihminen	 on	 er-

kaantunut	 luonnosta.	Entä	 sitten,	 kun	 singulariteetti	 tapahtuu?	Kun	 teknologia	

alkaa	 kehittyä	 eksponentiaalisesti,	 onko	 liian	myöhäistä	 tutustua	mielen	 luon-

toon?		

			Hetkinen,	sehän	tapahtuu	jo.	Ei	toki	ihan	niin	kuin	esimerkiksi	elokuvissa	Bla-

de	Runner,	Trancendence	tai	Matrix	(vielä),	mutta	teknologia	kehittää	itse	itseään	

niin	nopeasti,	että	se	osaa	jo	manipuloida	ihmisen	psyykettä.	Toistaiseksi	vaara	

on	valvontakapitalistinen,	mutta	suunta	ei	ole	lupaava.	
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			Kognitiivisesti	 ja	 emootioiden	 tasolla	aivomme	ovat	nimittäin	 samassa	ajassa	

Shakespearen,	Jeesuksen	ja	Kleopatran	kanssa.	Aivot	eivät	ole	mukautuneet	tek-

nologian	muutoksien	myötäisesti.	Ponnahdusikkunat,	roskapostit	ja	itsepalvelu-

kassat	kiireisessä	kaupungissa	eivät	olleet	neoliittisen	ihmisen	arkipäivää.	Olisi-

ko	oikea	hetki	ottaa	aikalisä?1		Jos	olemme	menossa	ihmiskuntana	oikeaan	suun-

taan,	miksi	yhä	useammalla	on	paha	olla?	
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LIVE	FAST,	DIE	YOUNG	

Termit	YOLO	(”you	only	live	once”)	ja	FOMO	(”fear	of	missing	out”)	ovat	niin	arki-

päiväistyneet	 ensimmäisen	 maailman	 ja	 sosiaalisen	 median	 luoman	 illuusion	

kautta,	 että	 kun	 globalisaation	 siunaama	 kansa	 joutuu	 pandemian	 (COVID-19)	

vuoksi	 sulkemaan	 ovensa,	 on	 etuoikeutetuilla	 vihdoin	 aikaa	 pohtia	 elämänsä	

tarkoitusta	–	ehkä	jopa	päätyä	sen	tajuamiseen,	että	normaali,	jota	olemme	elä-

neet,	ei	ole	laisinkaan	normaalia.	

			Rikkaat	 rikastuvat,	 köyhät	 köyhtyvät.	Kävin	keskustelua	puolituntemattoman	

kanssa	siitä,	onko	miljardööreillä	mitään	mahdollisuutta	saati	vastuuta	vaikuttaa	

maailmamme	 vallitsevaan	 tilaan.	 Hänen	 mielestään	 nämä	 varakkaat	 harmaat	

miehet	 ovat	 hyvällä	 bisnesideallaan	 onnistuneet	 saavuttamaan	 ihailtavan	 sta-

tuksen	ja	ovat	siten	paremman	elämänsä	ansainneet.	Harmaus	on	sivuseikka.	

		Olen	eri	mieltä.	Miten	voi	olla	inhimillistä,	että	kourallisella	väestöstä	on	rahaa	

enemmän	 kuin	 he	 tulevat	 koskaan	 elämänsä	 aikana	 tarvitsemaan,	 vaikka	 sa-

maan	aikaan	sadat	miljoonat	joutuvat	selviytymään	järkyttävässä	köyhyydessä?	

Kahden	 euron	 päiväpalkalla	 työskentelevät	 he,	 joiden	 selkänahasta	 rikastute-

taan	länsimaiset	korporaatiot.	600	miljoonaa	ihmistä	raataa	elämänsä	läpi	työs-

sä,	josta	ansaitsee	vuodessa	saman	verran	kuin	kyseisen	korporaation	perustaja	

saa	tililleen	minuutissa.	Aika	on	rahaa.	Toisille	se	aika	on	enemmän	rahaa	kuin	

toisille,	toisille	se	sama	raha	vaatii	moninkertaisesti	enemmän	aikaa.		

Voiko	aikaa	todella	mitata	rahassa?	

	

Miljardöörit	 voivat	 maailmanlopun	 uhasta	 tietoisina	 päättää,	 sijoittavatko	 he	

avaruusmatkailuun	ja	Marsin	kolonisaatioon,	vai	koulutukseen	ja	tieteeseen,	joi-

ta	 kehitettäisiin	 ympäristön	 tehokkaaseen	 suojeluun	 sekä	 tasa-arvon	 vahvista-

miseen.		

			Valitsemmeko	painaa	pikakelauksella	ihmiskunta	kohti	tuhoa	vai	elää	jatkuvan	

paineen	alla	tehdä	oikeat	ratkaisut	 ja	eettiset	valinnat,	vaikkei	elämä	olisi	enää	
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yhtä	 hauskaa?	 Täysillä	 eläminen	 kerran	 voi	 houkuttaa.	Mutta	 pysähtyykö	 aika	

kun	lakkaamme	olemasta?	Entä	mitä	käy	ajalle,	kun	emme	ole	enää	aidosti	 läs-

nä?	Jos	elämä	ei	tunnu	elämisen	arvoiselta,	onko	siitä	syytä	pitää	kiinni?		

			Ekosysteemi	on	heikoilla	 jäillä	 ihmiskunnan	valintojen	vuoksi.	Miten	voimme	

odottaa	 ihmisiltä	ekologisia	 ja	eettisempiä	valintoja,	 jos	meitä	on	vuosikymme-

net	manipuloitu	ostamaan	ja	kuluttamaan	rahaa	huonon	itsetuntomme	kustan-

nuksella?	Mistä	kuluttaja	kerää	takaisin	voimansa	sen	jälkeen,	kun	markkinata-

lous	on	hyväksikäyttänyt	ihmisen	pahaa	oloa	koko	elämän?	
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Uskon,	että	juuri	tämä	aika	olla	elossa	on	mahdollisuuksien	risteymä.	Meitä	pe-

lottaa,	 koska	 aika	 kuluu.	Meidän	 aikamme,	 ihmiskuntana.	 Luonnonvarat,	 jotka	

ihmiskunta	on	 itselleen	varannut.	Tämän	hetkinen	 ilmastonmuutos	on	kuin	ai-

kapommi,	 jonka	 ihmiskunta	 on	 kytkenyt	 huomaamattaan	 päälle,	 mutta	 emme	

löydä	katkaistavaa	punaista	johtoa,	koska	suurin	osa	meistä	on	värisokeita.	

			Vähän	kuten	elokuvassa	Speed.	On	pidettävä	linja-auton	nopeus	80km/h,	ja	jos	

se	 ylittyy,	 olemme	 tuhoon	 tuomittuja.	 Joillain	matkustajilla	 ei	 tosin	 ole	 asiasta	

hajuakaan,	eikä	heillä	olisikaan	oikeastaan	mitään	tehtävissä,	koska	ensi	kädessä	

vastuu	on	Sandra	Bullockilla,	joka	näyttelee	kuskia.	Linja-auton	kuljettaja	kuvaa	

suurimmassa	vastuussa	olevia:	kapitalismikukkulan	kuninkaita.	

	

Mikä	sitten	on	edistystä?	Se	voi	olla	evoluutioprosessi,	jonka	huippuna	on	ihmi-

nen.	Myös	teknisten	 laitteiden	kehitys	nähdään	edistyksenä.	Siinä	on	kuitenkin	

edistytty	vain	kohti	täydellisempää	laiteympäristöä.2	
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			Vaikka	ihminen	on	näennäisesti	teknologian	saavutuksineen	evoluution	kruu-

nu,	on	tunneäly	kuitenkin	todiste	primitiivisestä,	muinaisesta.	Edistystä	ja	pitkä-

katseisuutta	ohjaa	ennen	kaikkea	kasvatus.	Jokainen	on	opettaja,	ainakin	välilli-

sesti,	myös	kasvattaja.	Elintärkeää	on	siis	käsitys	siitä,	mitä	ollaan	kasvattamas-

sa	ja	mihin.2	

	

Tällä	hetkellä	maailma	masentaa	enemmän	kuin	koskaan,	sillä	onnellisuus	ei	tee	

taloudelle	hyvää.	Jos	olisimme	tyytyväisiä	siihen	mitä	meillä	jo	on,	miksi	tarvit-

sisimme	enemmän?	Saamalla	 ihmisen	huolestumaan	vanhenemisesta	myydään	

ryppyvoiteita.	 Vertailemalla	 ulkonäköä	 epätäydellisen	 ja	 ihanteellisen	 välillä	

myydään	 vaatteita,	 meikkejä,	 kauneusleikkauksia	 yms.	 Saamalla	 ihminen	 huo-

lestumaan	ylipäätään	kaikesta	myydään	vakuutuksia.	Tuntuuko,	että	jäät	jostain	

jälkeen,	et	ole	ajan	tasalla?	Osta	uusi	puhelin.	Valvontakapitalismi	pitää	huolen,	

ettet	 jää	mistään	paitsi.	 Jäät	ainoastaan	paitsi	kaikesta	siitä,	mitä	ruutuaika	vie	

sen	ulkopuolelta.3	

			Mitä	elämä	siis	on?	Taloususkontoa	ja	sen	jatkuvaa	kasvuako?	Ajan	vaihtoa	ra-

haksi	ja	rahan	vaihtamista	tavaroiksi.	Kun	kaiken	maailman	tavarat	ja	mainokset	

ottaa	pois	eksistenssistä,	mitä	jää?	Kaikki	muu,	elämä.	Vaikka	onkin	vaikea	näh-

dä	 tuleva	nykyhetkessä,	 se	 on	 siinä	 koko	 ajan.	 Tyytyväisyys	 omaan	 elämäänsä	

sellaisenaan	ei	auta	bisneksiä	kukoistamaan.3		

	

Historiaan	katsoessamme	 löytyy	selkeä	korrelaatio	 lajien	katoamiseen	 ihmisen	

toiminnan	kanssa.	Ihminen	on	aiheuttanut	muiden	lajien	sukupuuttoja	jo	kauan	

ennen	 pyöränkään	 keksimistä4.	 Tarkoittaako	 tämä,	 että	 ihmiseltä	 puuttuu	 sel-

lainen	empatiakyky,	joka	menisi	sen	primitiivisen	ahneuden	edelle?		
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Mikäli	 ihmiskunta	 ei	 kykene	 perustavanlaatuiseen	 elämäntapamuutokseen,	 on	

seuraavaksi	valmistauduttava	viimeisiin	jäähyväisiin.	
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VI.		AJASTA	IRTAUTUMISEN	KOKEMUS	
	

Kun	puhutaan	ajasta	irtautumisen	kokemuksesta,	puhutaan	hetkistä	jolloin	tieto	

ajankulusta	jää	toissijaiseksi.		

Seuraa	ajantajun	menettäminen,	joka	on	esimerkiksi	

	

	

	

FLOW-TILA	

Ajan	virrasta	kuin	huomaamattaan	

poistuminen	uppoutuessaan	omaan	

tekemiseensä	niin	syvästi,	että		

ajantaju	katoaa	hetkellisesti.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

EPOKHÉ	

Filosofin	harjoittama	hetkellinen	

ajan	virrasta	tietoisesti	irtautumi-

nen	ja	omaan	rauhaan	hakeutu-

minen	vailla	aikatauluja.1	
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U	N	I	
Unet	 ovat	 meille	 edelleen	 ihmetyttäviä	 mysteerejä.	 Unista	 tehdään	 tulkintoja	

symbolien	 perusteella.	 Unet	 kiehtoivat	 kovasti	muun	muassa	 Carl	 Jungia,	 joka	

analysoi	 niitä	 kuin	 kieltä.	 Symbolit	 eivät	 toki	 voi	 olla	 täysin	 yleismaailmallisia,	

koska	jokaisella	on	oma	tapansa	assosioida	ympäröivää	maailmaansa.	

			Kun	herään	unesta,	 lakkaako	se	olemasta?	Usein	se	tuntuu	toiselta	ulottuvuu-

delta,	joka	elää	rinnakkain	valveillaolon	kanssa.	Monesti	olen	ajatellut,	että	voi-

sipa	nukkua	 ikuisesti,	 koska	unimaailmassa	 tapahtuu	paljon	mielenkiintoisem-

pia	asioita,	ilman	rutiineja.	Herätyskello	saa	aikaan	lähinnä	pahempaa	väsymys-

tä.	Miksi	meillä	on	herätyskello?	Kyllähän	keho	itse	osaa	meidät	herättää.	
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Näin	pari	vuotta	sitten	unta,	että	muutin	aviomieheni	kanssa	uuteen	asuntoomme.	

Tämä	oli	sama	paikka,	jossa	oikeastikin	asuimme,	mutta	unessa	löysin	asunnosta	

ylimääräisen	 kodinhoitohuoneen	 ja	 sieltä	 pesukoneen	 takaa	 oven.	 Yllätyin,	 kun	

tuon	oven	aukaistessani	sieltä	paljastui	toinen	kylpyhuone.	Kyseessä	ei	kuitenkaan	

ollut	meidän	kylpyhuoneemme,	vaan	naapurin	perheen.	Pyykit	lojuivat	lattialla,	ja	

kylpyhuoneen	toinen	ovi	oli	raollaan	naapurin	asuntoon.	En	uskaltanut	mennä	pi-

demmälle,	joten	palasin	asuntoomme	ja	suljin	oven.		

				Myöhemmin,	 kun	 olimme	 eronneet	 mieheni	 kanssa,	 näin	 taas	 unta	 samasta	

asunnosta.	 Unessa	 vanhempani	 tulivat	 auttamaan	minua	muutossa.	 Lähdin	 vie-

mään	roskia	ja	astuessani	rappukäytävään	huomasin	naapurin	oven	olevan	raol-

laan.	Sama,	 jonka	kylpyhuoneeseen	 johti	ovi	asunnostamme.	 Ihmettelin,	koska	en	

ollut	koskaan	nähnyt	enkä	kuullut	naapureita	–	heihin	ei	törmännyt	rappukäytä-

vässä.	Raollaan	oleva	ovi	 alkoi	 liehua	 verhon	 lailla,	 ja	 kuulin	 jonkun	kuiskaavan	

”Ei	se	mitään,	kurkista	vain.”	Uskaltauduin	lopulta	katsomaan	ovenraosta	sisään.	

Eteisessä	lojui	murhattuna	viisihenkinen	perhe.	

	

Olen	 lapsesta	 saakka	 muistanut	 uniani,	 kirjoittanut	 niitä	 ylös	 ja	 myöhemmin	

opetellut	 tulkitsemaan	 eri	 symboleita.	 Kokemukseni	 on,	 että	 unet	 eivät	 katoa	

mielestä	 silloin	 kun	 aivoni	 eivät	 kykene	 käsittelemään	 informaatiota	 itsekseen	

yön	aikana.	Aivot	eivät	ole	tietokone,	mutta	tietokonemallin	mukaan	unien	mie-

leen	painuminen	herättyä	olisi	kuin	aivojen	 tapa	sanoa	”ERROR”.	Kun	 taas	ym-

märrän	 tulkita	unia	 ja	niiden	 symboleiden	assosiaatioita	omaan	elämään,	huo-

maan	yhtäläisyyden	valve-elämääni	ja	usein	ongelmani	ratkeaa,	eikä	samankal-

tainen	uni	toistu	enää.	

	

Unta	on	vaikea	mitata	tai	erottaa	toisesta	unesta.	Assosiaatiot	virtaavat	vapaana,	

minkä	vuoksi	unet	ovat	usein	surrealistisia	tosielämään	sekoitettuna.	Tästä	hy-

viä	esimerkkejä	ovat	muun	muassa	elokuvat	Paprika	ja	Inception.	
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TAIDEKOKEMUS	

Taide	on	yksi	 tietoisuuden	 tärkeimpiä	 ilmaisun	muotoja.	Taide	kertoo	eletystä	

elämästä	 ja	 ajasta,	 josta	 se	 on	 emotionaalisen	 älykkyyden	 testamentti.	 Taiteen	

tyylilajit	sidotaan	tavallisesti	aikaan,	koska	ihminen	haluaa	yleensä	tietää	milloin	

kyseinen	 teos	 on	 tehty	 ja	 siten	 vahvistaa	 itselleen	 mitä	 tyylilajia	 se	 sovitusti	

edustaa.	Teos	voi	myös	olla	ajankuva.	Kokemus	taiteesta	on	kuitenkin	eri	asia.		

		Vaikka	 teos	 olisi	 ikivanha	 se	 koetaan	 nykyhetkessä	 ja	 sen	 voi	 nähdä	 iästään	

huolimatta	erittäin	relevanttina	ja	ajankohtaisena.	
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IMMERSIO	ELOKUVAAN	

Elokuva	on	taiteenlaji,	mutta	koska	se	on	niin	henkilökohtainen	ja	erityinen,	on	

se	 mainittava	 erikseen.	 Elokuva	 on	 auttanut	 minua	 ymmärtämään	 aikaa,	 sillä	

elokuvia	 tekemällä,	 katsomalla	 ja	 kokemalla	 olen	 ymmärtänyt	 syvemmin	 ajan	

monimutkaisuuden	ja	suhteellisuuden.	Olennaisia	ja	epäolennaisia	hetkiä,	kykyä	

heittäytyä	 hetken	 vietäväksi	 unohtaen	 ajankulun	 –	 immersio	 ja	 eskapismi	 yh-

teistyössä.	Elokuva	jäljittelee	elämää,	ja	toisinpäin.	Elokuvan	aika	eroaa	tosielä-

mästä,	mutta	se	tapahtuu	silti	aina	vain	ja	ainoastaan	sen	katseluhetkessä.		

			Elokuva	on	myös	oiva	väline	tutustua	erilaisiin	aikakäsityksiin.	Elämä	voi	liik-

kua	 traagisellakin	 tavalla	eri	 suuntiin,	kuten	esimerkiksi	voimme	nähdä	eloku-

vissa	Memento	 tai	 Interstellar.	Muistin	menetys	voi	muokata	 todellisuutta	huo-

lestuttavasti,	 mutta	 murhamysteerin	 selvittämisessä	 todistusaineisto	 paljastaa	

tarkasti	 aikajanan	 tapahtumat.	 Universumin	 jokaisella	 pisteellä	 on	 ominaisai-

kansa,	joten	on	selvää,	että	avaruusmatkailussa	aika	on	kaikkea	muuta	kuin	yk-

siselitteistä.	Tällä	planeetalla	 todettu	käsitys	ajasta	auttaa	 jossain	määrin	selit-

tämään	ja	suhteuttamaan	muiden	universumin	kolkkien	ajankulun	eroja,	mutta	

ymmärryksen	laajentuessa	alkaa	selvitä	aikatasojen	paralleelius.		
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VII.		I	L	L	U	U	S	I	O			H	A	J	O	A	A	

	

	
	

	

	

Vuonna	2019	katsoin	taas	menneeseen.	Kas,	silloin	olin	viimeksi	aidosti	onnellinen,	

kun	olin	22.	Kaipaan	häntä,	mitä	minulle	 tapahtui?	 Jäikö	vuosi	2016	 todella	elä-

mäni	parhaaksi?	Mitä	minulle	tapahtui	sen	vuoden	jälkeen?	Menin	naimisiin.	

			Puolitoista	 vuotta	 sitten	 erosin,	 ja	 elämä	piti	 aloittaa	 alusta;	 Päivä	 kerrallaan,	

vaikka	mikä	olisi.	Alkoi	kesä,	kävelin	ystäväni	kanssa	Ruoholahdesta	uimastadio-

nille.	Keskustelimme	matkan	aikana	kaikesta	mahdollisesta,	ja	kun	olimme	perillä,	

minä	kysyin	 ”Mihin	 täällä	on	kaikilla	niin	kauhea	kiire?”	koska	olin	 turhautunut.	

Elämäntilanteesta	huolimatta	on	aina	jokin	ulkoa	läpitunkeva	paine	olla	tehokas	
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ja	 tuottelias.	Tähän	 totesi	 vanhempi	nainen	 viereisestä	pukukopista,	 että	 ”Olipas	

viisaasti	sanottu	tuo,	että	mihin	tässä	oikein	on	kiire.	Vaikuttaa	siltä,	että	nykyään	

kaikilla	 on	 koko	 ajan	 kiire.”	 Vaihdoimme	 naisen	 kanssa	 hymyt.	 Jatkoin	 ystäväni	

kanssa	keskustellen	uimaan,	minkä	jälkeen	nauroin	ensin,	mutta	pian	itkin,	ja	sit-

ten	itkin	nauraen.	Elämä	oli	silloin	tässä.	Ja	niinhän	se	on	nytkin.		

	

Jotta	voin	paremmin,	on	päästettävä	irti	ajan	illuusiosta	ja	pakkomielteestä	olla	

kontrollissa	kaikesta.	Se,	jos	jokin	on	ajanhukkaa.	

	

Päivämme	 täyttyvät	 velvollisuuksista,	 eikä	 aikaa	 ole	 niille	 asioille,	 joille	 elä-

mämme	haluaisimme	 omistaa.	 Tällä	 tavoin	 elämämme	 vaikuttaa	 elävän	meitä,	

sillä	loputon	luettelo	jokapäiväisiä	askareita	vie	meidät	mennessään.1		

			Ei	ole	mitään	väärää	olla	tuottelias.	Moderni	yhteiskunta	tuntuu	kuitenkin	ole-

van	kaiken	sellaisen	 juhlaa,	mikä	harhauttaa	 totuudesta.	Kaikki	 lähtöisin	 sivili-

saatiosta,	joka	väittää	rakastavansa	elämää	riistäen	siltä	kuitenkin	merkityksen.	

Moderni	samsara	on	niin	hyvin	organisoitu	 ja	sofistikoitunut,	että	se	 luo	ääret-

tömän	riippuvuuden	tarjoten	janoomme	suolavettä.1		

	

Kun	 ymmärtää	 mielen	 luonnon	 käsitteen,	 alkaa	 illuusio	 hajota.	 Mutta	 yleisin-

formaatiota	mielen	 luonnosta	 on	 kuitenkin	 harvoin	 tarjolla.	 Intellektuellitkaan	

harvoin	 kirjoittavat	 siitä;	 siitä	 ei	 puhuta	 suoraan,	 eikä	 moni	 luonnontieteilijä-

kään	usko	sen	olevan	edes	olemassa.	Siitä	ei	lauleta,	puhuta	teatterissa	tai	televi-

siossa.	Miksei	mikään	sellainen	voisi	olla	todellista	mitä	emme	havaitse	tavalli-

silla	aisteillamme?2	

	

	

	

	



	
41	

VIII.		L	O	P	U	K	S	I	
	

	

Välillä	mietin,	 että	 olisi	 ihanaa	 kirjoittaa	 opinnäytteeni	 kynällä	 paperille.	 Kuin	

huomaamattani	 niin	 teinkin,	 sillä	 ajatusten	 purkaminen	 päiväkirjaan	 ja	 muis-

tiinpanoihin	 osoittautui	 tärkeimmäksi	 välineeksi.	 Samaan	 aikaan	 se	 tuntui	 or-

gaaniselta	ja	ihan	liian	henkilökohtaiselta.	Mutta	voiko	tätä	tutkielmaa	kirjoittaa	

uskaltautumatta	 henkilökohtaisen	 rajan	 yli?	 Tuskin,	 minun	 tapauksessani.	 On	

vaikea	löytää	itselleni	tarpeeksi	merkityksellistä	kulmaa	ilman	omaa	narratiivia,	

jonka	kautta	reflektoida	ja	selkeyttää	oppimani	itselleni.	

			Kourallinen	 ihmisiä	 tulee	 koskaan	 lukemaan	 tämän	 tutkielman,	 joten	 realis-

tisinta	oli	priorisoida	alusta	lähtien	oma	itseni.	Tämä	kirjallinen	lopputyö	on	tes-

tamentti	oppimastani	koko	taiteilijuuteni	alkusysäyksestä	saakka.		

	

Mitä	 pidemmälle	 tutkielmani	 tekeminen	 eteni,	 sitä	 enemmän	 huomasin	miten	

paljon	en	vielä	tiedäkään.	Hämmästyn	uudelleen	ja	yhä	uudelleen.	Haluan	uskoa,	

että	tämä	on	ainoastaan	hyvä,	hereillä	pitävä	asia.		

			Kun	katson	mennyttä	minää,	saatan	irvistää.	Myötähäpeä	itseä	kohtaan	kertoo	

kuitenkin	 henkilökohtaisesta	 kasvusta.	 Kaikki	 tämä	 konkreettinen	 todistusai-

neisto	on	ajankuvaa.	

	

En	ole	pelkästään	osa	koneistoa	 (vaikkakin	väistämättä	osa	kollektiivista	alita-

juntaa),	olen	myös	organismi,	joka	tekee	omat	ratkaisunsa	jokapäiväisessä	eksis-

tenssissä;	yhteiseen	hyvään	ja	pahaan.	
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