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eruskoulussaja lukiossa suomalaiselleoPetetaan hhinnl
teknisii tietoia ja taitoja. Opetussuunnitelma vlittll kasvattavansaihmistl kokonaisena Persoonana,mutta kdytinnossl lukujlrjesrys vastaa r-uosi I'uodelta enemmdn
tyomarkkinoiden kuin ihmisen tarpeita'
Syitd on monia. Erds on i'allan siirn-minen koko vhteiskunnassayhl enemmin liike-eldmdn haltuun. Koululaitoken tavoitkuin
teista puhuttaessakuunnellaan siki enemmin n'onanta]ien
puhumatral:aan'
nlosotiista
la
psykologienldntd sosioloseista
Toinen s\-\'on an'onaivismi' luortamus siihen' ittel moraalista tan'irse juuri puhua. koska ten-e ihminen on mtotL'r'nn'tsesti moraalinen ja omantunnon ldni unitersaali' Jos tuohon uskoo, tuntuu ehkd.jarkevdlti koulia matemaattisiatairola uutte rastt
ehkl
9 vuotta, mutta qyrya filosofian osalta siihen, etti ylioppilas
seurausevelvollisuusetiikalla'
on
eroa
mitl
juuri
muistaa,
juuri ja
tiikalla j a hlwe-etiikaila.

n tavoitteistap uhuttaessakuunnelIaan
Kou!ul aitokse
enemmen tydnantaiienkuin psykologien ddntd
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Toisaalta moni lg'lh ymmdrt6i, etta arvot ovat kaikkea muuta kuin itsestldnselvil ja ettd omatunto on aina paikallisen kuittuurin vdliaikainen luomus. Sen siiaan ettl valehtelisimme meilld
kaikilla olevan perimmiltdln samat arvot, on siis tavoiteltava mojossa vastakkaisetkin vakaumukset sietiniarvoista yht.i.kunt"",
Paradoksaalistakyljopa
keskusteluyhteydessl.
ja
vd.ttoisiaan ovat
nimissi
ja
yksilonvapauden
moniarvoisuuden
h, usein juuri timin
ja
opettaminen
pohtiminen
arvojen
kaihdetaan:
arvokeskustelua
nlhddln kodin tai yksilon omana asiana,johon koululaitoksen ei

.

pidl sekaantua.
Sama toistuu puoluepolitiikassakin: kuumimmat kysymykjulisset, kuren ydinvoima, eliinten oikeudet ja seksuaaiipolitiikka
olla
saisi
jotta
kansanedustaja
'omantunnonkysymyksiksi',
tetaan
niistd miti mieltd lystdl perustelemattakantaansa'
Piinvastainen johtoplitos olisi silti jlrkevdmpi: mitl kirjaeletiln, sitl tirkeimpli on ymvammassaarvojen sekamelskassa
tapoja ia kyetd niistd' kesajatteiemisen
arvoista
mdrtll erilaisia
nyoklttelevlt' Miksi
kaikki
niin
sanoo,
kun
Tlmln
kustelemaan.
suunmekaanisempaan
entista
hivutetaan
silti
ooetussuunnitelmia
ja
liikalikaupan
kansainvllisrywin
elinkeinoehmln,
taan, miksi
havuutta torjuvan terveysvalistuksen vaatimukset menevlt aina
arvojen pohtimisen, ymmlrtlmisen ja luomisen ja edelle?Miksi

nostettu
ooetussuunnitelmien erllksi uudeksi pldtavoitteeksi on
juuri
yrittdjlyteen?
.rr'ror,.n kouiiminen
Erds syy on kiipailukylg'fatalismi' Myonnetlln' ettl yksilon
hlwldn elemaln kuuluu paljon muutakin kuin menestysryomarkmiten
kinoilla ja ettd vhteiskunnan hwlrytti ei voi mitata vain silh'
ja
pilomista
kilpailussa
ryopaikoista'
kansainvdlisessl
se meneso-\'
m u r t a a l i s t u n c i n ak u i r e n k i n a i a r e l l a a ne' t t d m e i l l d o n va r a al a vo i jllkeen.
teLlaniiti muita hrrii asioita tasta kilpailulrykytaistelun
ja
ehmisesti
aiattelemisesta
elimdn
hn'dn
\lin kokonaisvaltaisen
rulee kangastus,jonka vuoro on aina aikaisintaan huomenna'
Paklio ei kuitenkaan ole alistua. Onnellisuustutkimus on
nuori. heir.eroinenja usein epdluotettar.atieteellisentutkimuksen
laii. Sen verran kuitenkin jo tiedetlln, ettd keskimllrlinen onnellisuus ei ole linsimaissa kasvanur sitten 1970luvun, vaikka kulurusla-ic- on noussut huimasti ja kansanten'evskohentunut' Kilpailulq-ls'mantran hokemisesta voi siis luopua' Meilll on varaa
LOyt rya, ei vain ekologisisravaan myos elimlnlaadullisista syistl.
Onnea tavoitellessahelposti unohtuu, ettd hlwln ellmdn
elaminen on ainakin yhtl vaikeaa kuin hr.vdn elimln ulkoisten
edellyrystenluominen.
Kilpailukpylle ja kaupalliselleryoelamdlle uhrautuminen ja
tuotannon sekd kulutuksen iiti kiihqwlssi oravanpyordssd ravaaminen tuottaa ihmisen, jolla on ennennikemdttomen yltlkylldiset
ulkoiset resurssithywin ehmin elimiseen - ioillakin jopa ennenpaljon aikaa siihen - mutta jonka kyky eliil hynlkemlttomln
jldnyt
kehitrymlttd. Klrjisryneimmillaan hdn on
on
vid ehmil
piittaamaton kuluttaja, joka on luovuttanut moraaiisenharkintanansionsa
sa'vapaille markkinoille', joilla h?in uskoo kunkin saavan
orgasmi'
jd"inyt
ostohetken
on
piimuodoksi
Nautinnon
mukaan.
jota pirkdsryminennopeasriseuraa'
Missl koululainen oppisi ajattelemaankriittisesti' puntaroiMismaan vaikkapa kilpailukykymantran sislltol ja mielekkryttd?
terveyruumiin
joka
riipu
ei
onnellisuutta,
siti
ajatella
si hdn voisi
dest6eikd ulkoisestavauraudesta?Missi hdn oppisi sitd kuulemaan,
ja iuomaan? Ehkd historian
nlkemiln, kokemaan, ymmirtimiin
ja psykologian, mutta varsinkin filosofian, aidinkielen ja taideaineiden tunneilla. Niissd on tilaisuus miettid ja koulia ymmd'rtimisen ja itsensl toteuttamisen taitoa, jonka jo Aristoteles nosti ihmisen kyrryistl korkeimmaksi.
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