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LOPPUTYÖN TIIVISTELMÄ

Lopputyössäni etsin keinoja lähestyä käsittämätöntä. Minulle ystäväni Maria Pusan TKK:n 
teknillisen fysiikan ja matematiikan osastolle tekemä diplomityö on sellainen. En ymmär-
rä sen matemaattista kieltä, mutta pyrin lähestymään työtä omista lähtökohdistani. En ole 
opiskellut matematiikkaa lukion jälkeen, taidetta kylläkin.
 Pusan diplomityön tarkoitus oli selvittää, mihin matemaattisiin menetelmiin reaktori-
fysiikassa käytetyt epävarmuus- ja herkkyysanalyysi perustuvat. Käsitteet epävarmuus ja 
herkkyys ovat yhteisiä nimittäjiä lopputöissämme: Kuinka epävarmaa tieto on?  Onko 
hyvä olla herkkä?
 Taideteokseni ovat dialogia Pusan diplomityön kanssa. Tutkin dialogia teoreettisessa 
osassa. Lähestyn aihetta Joseph Jacototin ajatusten kautta: Jacotot vakuuttaa, että voimme 
ymmärtää mitä vain todella tahdomme. Tieteen ja taiteen kieli ovat molemmat samalla 
tavalla ihmisen älykkyyden ilmentymiä.
 Aivan käsittämättömistäkin asioista voi innostua ja niihin voi jopa saada selvyyttä, kun 
vain jaksaa uskoa itseensä.

ABSTRACT OF MASTER’S THESIS

I try to find ways to picture the incomprehensible. For me it is almost impossible to un-
derstand the Master’s thesis of my friend Maria Pusa for Helsinki University of Technol-
ogy. I don´t understand the mathematical language but I try to approach it from my start-
ing point. I haven’t studied mathematics since high school, instead I have studied visual 
arts.
 The purpose of Pusa´s Master´s thesis was to conduct a survey on the mathematical 
methods on which the evaluation and uncertainty analysis of reactor physics are current-
ly based. This includes sensitivity analysis. Uncertainity and sensitivity are the common 
concepts in our thesis´: How uncertain is knowledge? Is it good to be sensitive?
 I communicate with Pusa’s thesis trough my art. I study the dialogue process in my 
theoretical part. I discover the concept of universal learning by Joseph Jacotot the right 
approach for me: Jacotot claims that we can learn what ever we want. The language of 
art and science are both manifestations of human intelligence.
 Even the most incomprehensible things may be inspiring and everyone can even learn 
what it’s about.
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JOHDANTO

Lopputyössäni etsin keinoja lähestyä käsittämätöntä.  Lopputyöni on myös eräs kuvaus 
käsittämättömän kohtaamisesta.
 Minulla on tulevana taidekasvattajana hyvä muistaa, että asia, jonka joku ymmärtää, 
voi olla toiselle täysin käsittämätön. Taide voi olla jollekulle vieras ja vaikea kieli. Minul-
le Maria Pusan TKK:lle tekemä diplomityö Vaikutusalojen tarkentamiseen ja niiden epä-
varmuuden vaikutusten arviointiin käytetyt matemaattiset menetelmät reaktorifysiikassa 
on kuin vierasta kieltä: vaikea käsittää, osittain jopa mahdoton. En kuitenkaan valinnut 
Pusan diplomityötä ainoastaan siksi, että sen sisältö on minulle käsittämätöntä vaan 
myös siksi, että haluaisin ymmärtää sitä. Ihailen ystäväni Maria Pusan tieteellisiä kykyjä 
ja olen kiinnostunut hänen työstään. Isäni on insinööri ja siskostanikin tulee. He kolme 
eivät ole ainoat insinöörit joita tunnen - kylläkin rakkaimmat - vaan tuttavapiirissäni heitä 
on paljon. Haluaisin päästä lähemmäksi heidän ajatteluaan.
 Lähtökohtaisena motiivinani on siis aito halu ymmärtää, mutta on epävarmaa, kuinka 
hyvin toisen ajatukset voi tavoittaa. En ymmärrä Pusan diplomityön matemaattista kieltä, 
mutta pyrin lähestymään sitä omista lähtökohdistani. En ole juuri opiskellut matematiik-
kaa - taidetta sitäkin enemmän.
 Oman oppimisprosessini tarkastelussa olen nojautunut Joseph Jacototin teoriaan uni-
versaalista oppimisesta.
 Kun sain Pusan diplomityön ensi kertaa käteeni, koin sen hyvin uskottavuutta ja arvok-
kuutta huokuvana. Käsittämättömät matemaattiset lausekkeet ja hienot kaaviot kovien 
mustien kansien välissä synnyttivät syvän elämyksen, jota voisi kutsua myös taiteelliseksi 
elämykseksi. Diplomityö lumosi minut. Sekin oli yksi syy valita se oman työni lähtökoh-
daksi.
 Marian diplomityön tarkoitus on selvittää, mihin matemaattisiin menetelmiin reaktori-
fysiikassa käytetyt herkkyys- ja epävarmuusanalyysi perustuu. Tartuin hänen käyttämiinsä 
käsitteisiin, epävarmuus ja herkkyys, ja analysoin niiden merkitystä käsittämättömän 
kohtaamisessa. Käsitteet toimivat lopputyöni kiinnekohtina, joiden avulla pyrin ankkuroi-
maan ajatteluani.
 Tutkimukseni on filosofinen matkakertomus. Lähden tutkimaan minulle täysin vierasta 
aluetta, reaktorifysiikkaa. Miten voin tutustua siihen? Kuinka pitkälle pääsen? Apunani on 
ollut yksi kartta - Pusan diplomityö - jota en aluksi osannut vähääkään lukea. Ilman kun-
nollista kartanlukutaitoa eksyn kuitenkin hieman epävarmoille vesille enkä täysin tiedä 
missä menen. Herkistän aistejani päästäkseni edes jonnekin. Osan matkaa kuljen aivan 
omia polkujani.
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Lopputyöni muodostuu kolmesta osasta: taiteellisesta projektista, näyttelystä ja kirjalli-
sesta osiosta.

1.Taiteellisessa osassa käyn henkilökohtaista dialogia Maria Pusan diplomityön Vaikutus-
alojen tarkentamiseen ja niiden epävarmuuden vaikutusten arviointiin käytetyt matemaat-
tiset menetelmät reaktorifysiikassa kanssa.
2. Teoreettisessa osassa tutkin käymääni dialogiprosessia. Mitä teokset sanovat toisilleen? 
Minulle kuvan tekeminen on yksi tapa tutkia ja ilmaista opittu asia.
 Koska tutkimani aihe oli minulle ennestään täysin tuntematon, pidin sopivana lähesty-
mistapana Joseph Jacototin esittelemää universaalin oppimisen metodia. Metodin tarkas-
telun kautta lopputyöni saa myös pedagogisen luonteen.

 Tutkimukseni taiteellisen osan kohteena on Maria Pusan Teknilliselle korkeakoululle 
tekemä diplomityö Vaikutusalojen tarkentamiseen ja niiden epävarmuuden vaikutusten 
arviointiin käytetyt matemaattiset menetelmät reaktorifysiikassa. Pusan diplomityön tar-
koituksena oli selvittää ne matemaattiset menetelmät, joihin vaikutusalojen määrittämi-
nen ja niiden epävarmuuden arviointi reaktorifysiikassa perustuvat tällä hetkellä. Lisäksi 
työssä  tuli selvittää vaikutusalojen epävarmuuden siirtymistä kuvaavat menetelmät. Työn 
alussa esitellään se matemaattinen perusta, joka tarvitaan epävarmuuden ja sen vaikutus-
ten käsittelyyn fysikaalisen systeemin mallinnuksessa. (Pusa 2007, 1)

 Tarkoitukseni ei ole kuvittaa Pusan lopputyötä vaan tehdä ihan erillinen, itsenäinen 
kokonaisuutensa. Taiteeni avulla yritän ymmärtää Pusan diplomityön sisältöä. Keskityn 
kuvaamaan kokemustani teoksesta sekä epävarmuuden ja herkkyyden käsitteitä, joiden 
pohjana on Pusan reaktorifysiikan yhteydessä käyttämät käsitteet. Vertaan niitä epävar-
muuden ja herkkyyden käsitteisiin siinä mielessä, miten ne dialogissa ymmärrän. Tulkit-
sen tekstiä ja kuvia omista lähtökohdistani ja rakennan niiden pohjalta oman taiteellisen 
kokonaisuuteni. Omat teokseni ovat siis vuoropuhelua Pusan diplomityön kanssa. Vuo-
ropuhelu vaatii minulta paljon ylimääräistä vaivaa, sillä aihe on minulle todella vieras. 
Haluan kuitenkin uskoa, että vaikeasta ja käsittättömästäkin voi tulla kiinnostavaa ja sii-
henkin voi tarttua. 
 Pyrin dokumentoimaan taiteellisen projektini mahdollisimman kattavasti. Prosessin tal-
lentamisen tarkoituksena on, että kirjallisessa osiossani pääsisin mahdollisimman läheltä 
tarkastelemaan, mitä prosessin aikana tapahtuu. Kuvaan keskeneräisiä töitä ja tarpeen 
tullen nauhoitan minun ja Maria Pusan väliset keskustelut.  Säästän kaiken kuvamateri-

TUTKIMUSMENETELMÄ

Epävarmuus- ja herkkyysanalyysi taiteellisin menetelmin  

kuvaa tutkimustani mahdollisimman kirjaimellisesti.  

Nimi jäljittelee Pusan diplomityön nimeä mutta osoittaa selkeästi,  

että kyseessä on taiteellinen tutkimus.
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aalin ja selitän lopulliset kuvavalintani ja kuvan tekemisen metodit. Pidän teosten teke-
misestä prosessipäiväkirjaa. Mitä tapahtuu, kun otan selvää Pusan teoksesta? Entä mitä 
tapahtuu teoksia tehdessä? Millaisia teoksia syntyy ja miksi? Taiteellisen esitykseni muoto 
kehittyy projektin aikana enkä voi suunnitella sitä tarkkaan etukäteen: mistä tietäisinkään 
etukäteen, millaisiksi kokemukseni muodostuvat? 
 Esitän kokemukseni taideteoksina. Laitan ne esille sekä Taideteolliseen korkeakouluun 
Masters of Arts -festivaaliin että Teknilliseen korkeakouluun. Erityisesti näyttely TKK:lla 
on minulle henkilökohtaisesti tärkeä, koska alan tieteen tekijät helposti tavoittavat silloin 
teokseni: Teknillisen korkeakoulun lähettyvillä sijaitsee myös Valtion Tieteellinen tutki-
muslaitos.
 Kuvat toimivat myös kirjallisen osuuteni kuvituksena.
 Kirjallinen osuuteni lähtee avaamaan taiteellista projektiani. Selitän mitä projektissa 
tapahtui. Aineistona käytän kaikkea, mitä prosessiini liittyy: Pusan diplomityötä, video-
dokumentaatioita, muistiinpanonauhoituksia, kirjallisia lähteitä, keskusteluita ohjaajani 
ja ystävieni kanssa, päiväkirjamerkintöjä, teoksiani jne...
 Tieteellinen kirjoittaminen on minulle vierasta ja vaikeaakin. Kuvaileva kertominen 
tutkimuksestani on minulle helpoin tapa liittää tutkimukseni palaset yhteen. Kaunokirjal-
lisesta otteesta huolimatta pyrin liittämään kuvaukseeni kaikki tieteelliseltä tekstiltä vaa-
dittavat ominaisuudet.
 Koska tutkimukseni seikkailee tieteellisen ja taiteellisen välimaastossa epävarmasti ha-
puillen ja välillä varmoinkin askelin, on kai hyvin luontevaa, että itse kirjallinen teos on 
samanlainen.

Tutkimuskohteeni eli Pusan 
diplomityö ja tutkimus-
välineitä: dv-nauha ja md- 
nauhuri
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Maria Pusa: 
Vaikutusalojen tarkentamiseen ja niiden epävarmuuden vaikutusten arvi-
ointiin käytetyt matemaattiset menetelmät reaktorifysiikassa
Taideteokseni perustuvat siihen, miten olen ymmärtänyt Maria Pusan diplomityötä. Silti 
lopputyöni ei kerro reaktorifysiikasta vaan kohtaamisesta, oppimisesta ja ymmärtämises-
tä. Ilman Pusan diplomityötä oma lopputyöni ei kuitenkaan olisi sellainen kuin se on, 
joten se on ehdottomasti tärkein lähteeni - inspiraationlähteeni.

Martin Buber:
Sinä ja Minä
Martin Buberin teos tarttui käsiini varmasti ennen kaikkea siksi, että huomasin hyvin pian 
pohtivani omissa teoksissani nimenomaan kohtaamisia: kohtaamisia ihmisten välillä, 
kohtaamisia esineiden kanssa. Pohdin, voiko tieteellisen tekstin kohtaaminenkin olla tai-
teen kohtaamista, vai miksi koin Pusan diplomityön niin kuin koin.
 Martin Buberia  oli mukava lukea, kun ensin pääsin sinuiksi hänen saarnamiehen ker-
rontatapansa kanssa.  Buber jakaa inhimilliset suhteet Minä-Sinä ja Minä-Se-suhteisiin, 
joita kutsuu nimellä “perussanaparit”.  Puhe perussanapareista viittaa suhteen kielelli-
seen perustaan: suhde syntyy kielessä ja elää siinä. (Buber 1993, 25) Välitön kohtaaminen 
on Sinän kohtaamista, esineellistävä kohtaaminen Sen kohtaamista. Sinä kohdataan, kun 
esineellistämisen ja käsitteellistämisen etäännyttävät keinot eivät ole käytössä (Buber 1993, 

34). Minää ei ole ilman, että se kohdataan suhteessa jompaan kumpaan. Mutta miten 
esineen - minun tapauksessa Pusan diplomityön - voi kohdata Sinänä? Buberin mukaan 
kyse ei ole “kaiken sielullistamisesta” vaan ihmisen vaistosta tehdä kaikki Sinäksi. Ei ole 
niin, että ensin havaitsisimme esineen ja pyrkisimme yhteyteen sen kanssa. Aluksi on 
pyrkimys yhteyteen, jota vasten meidät kohtaava painautuu. Sen muodostuminen on al-
kuelämyksen hajaantumisen tulosta. (Buber 1993, 50)

KIRJALLISET LÄHTEENI
JA NIIDEN KESKEISET KÄSITTEET

Olen lukenut lähes kaikki lähdekirjani kannesta kanteen. En osaa poimia 

aluksi vain olennaista - miten pystyisinkään, kun en edes tiedä, mitä kaik-

kea teos sisältää, kun en ole sitä ennen lukenut!  Kaiken lukemisen jälkeen 

tärkeimmiksi lähteikseni muodostui kolme teosta: Maria Pusan diplomityö 

Vaikutusalojen tarkentamiseen ja niiden epävarmuuden vaikutusten arvi-

ointiin käytetyt matemaattiset menetelmät reaktorifysiikassa, Martin Bube-

rin Sinä ja minä sekä Jacques Ranciéren The Ignorant Schoolmaster - Five 

Lessons in Intellectual Emancipation. Tunnen oppineeni teoksista paljon. 

Pystyn puhumaan aiheesta. Minulle on syntynyt näkemyksiä. Paljon vai-

keampaa kuin aiheesta puhuminen on kirjoittaa ylös se kaikki ymmärrys, 

mitä minulle on muodostunut. 
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 Osa Buberin ajatuksista on melko korkealentoisia. Minulle yksi tällaisista korkealen-
toisista ajatuksista on Buberin ajatus hengestä. Hengellä hän tarkoittaa jotakin  Minän 
ja Sinän välillä olevaa, ihmisen vastausta Sinälle. Henki on ikään kuin välineetöntä 
kommunikaatiota. Se ei ole kieltä, taidetta tai toimintaa  - ellei sitten tavallaan ole niitä 
kaikkia yhtä aikaa. Buberin mukaan ihminen elää hengessä, kun hän kykenee vastaamaan 
Sinälleen. Hän kykenee siihen, kun hän astuu yhteyteen koko olemuksellaan. (Buber 1993, 63)

Jacques Rancière:
The Ignorant Schoolmaster - Five Lessons in Intellectual Emancipation
Tarkastelen kokeiluani ymmärtää käsittämätöntä Joseph Jacototin ajatusten kautta, jotka 
Jacques Rancière on koonnut yksiin kansiin. Jacototin ajatukset siis toimivat pedagogise-
na viitekehyksenäni. The Ignorant Schoolmaster - Five Lessons in Intellectual Emancipa-
tion esittelee ranskalaisen opettajan Joseph Jacototin tarinan ja hänen ajatuksiaan. Teos 
alkaa sanoilla: “In 1818, Joseph Jacotot, a lecturer in French literature at the University 
of Louvain, had an intellectual adventure.” (Rancière 2007, 1) Alku saa minut heti kiinnostu-
maan, sillä olenhan mielestäni itsekin älyllisellä seikkailulla. Osaamatta lukion matema-
tiikan lyhyttä oppimäärää enempää matematiikkaa ja pakollista fysiikan kurssia enempää 
fysiikkaa lähdin selvittämään, mitä epävarmuus- ja herkkyysanalyysi on. Osaamatta itse 
lainkaan flaamin kieltä Jacotot puolestaan huomasi yllätyksekseen voivansa opettaa rans-
kaa flaaminkielisille oppilailleen (Rancière 2007, 22-25).

 Ranskan poliittisesta tilanteesta johtuen Jacotot joutui lähtemään maasta. Hän pakeni 
Alankomaihin ja sai professorin paikan Louvainin yliopistosta pitkälti säälistä, jota hä-
nen tilanteensa herätti. Yllättäen hänestä tulikin hyvin arvostettu luennoitsija oppilaiden 
keskuudessa. Koska osa oppilaista ei osannut ranskaa eikä Jacotot flaamia, heillä ei ollut 
yhteistä kieltä, jonka avulla he olisivat voineet ymmärtää toisiaan. Valistuksen aikakau-
den hengessä Jacotot päätti tehdä filosofisen kokeilun: hän antoi näille oppilaille luet-
tavaksi teoksen Télémaque, joka oli käännetty sekä ranskan että flaamin kielelle. Tulkin 
välityksellä hän pyysi opiskelijoita opettelemaan ranskankielisen  teoksen flaaminkielisen 
teoksen avulla. Kun oppilaat olivat teoksen puolivälissä, Jacotot kuulusteli mitä he olivat 
oppineet ja pyysi heitä sitten lukemaan kirjan loppuun. Mitä pidemmälle oppilaat eteni-
vät lukemisessaan, sitä paremmaksi heidän ranskan kielen kielioppinsa kehittyi. Kokeilun 
tulos ylitti kaikki Jacototin odotukset. Kolmekymmentä vuotta hän oli opettanut, jakanut 
viisauttaan ja selittänyt asioita oppilailleen, mutta nyt nämä flaaminkieliset oppilaat 
osoittivat, että he pystyivät oppimaan ilman, että heille selitettiin mitään. Mihin opettajaa 
enää tarvittiin? (Rancière 2007, 2-4)

 Jacotot esittääkin näkemyksen, että opettaja, joka selittää kaiken oppilaalle, tekee op-
pilaan tyhmäksi, “the master stultifies”. En tunne suoraa käännöstä sanalle stultify, mutta 
sen voisi sanoa tarkoittavan avuttomaksi tekemistä, typeröittämistä. Selittäjäopettaja 
tekee oppilaansa kykenemättömiksi oppimaan ilman opettajaa siten, että saa heidät koke-
maan, että he eivät pysty oppimaan asioita itsenäisesti. Opettajan tapa opettaa ei sinänsä 
tee avuttomaksi, vaan opettajan periaate. Sama toimii toisin päin: Jacototin periaate eli tasa-
arvon periaate emansipoi, käytettiin sitä minkä tahansa asian oppimisen. (Rencière 2007, 28)
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 “Metodi”, jonka Jacotot esittelee, on oikeastaan metodi, jonka kaikki osaavat, ovat aina 
osanneet ja jota täytyy käyttää joka päivä. Sitä voisi kutsua “universaaliksi oppimiseksi”. 
Vaikka Jacototin metodi on niin itsestään selvä, sen tekee kuitenkin ainutlaatuiseksi se, 
että kukaan koskaan ennen häntä ei ollut ajatellut että voisi sanoa toiselle: “Olen oppi-
nut monia asioita ilman, että niitä on selitetty minulle. Sinäkin voit..” (Rancière 20007, 16) 

Universaalin oppimisen käytännön peruskysymys kuuluu: “Mitä ajattelet siitä?” Sen voi-
ma on siinä,  että vaikka opettaja kysyy kysymyksen, oppilas on se, joka löytää ja antaa 
vastauksen. (Rancière 2007, 36)

 Syy, miksi Jacototin metodia ei tunneta niin paljon on se, että se on yhdistetty men-
neiden aikojen suurten ajattelijoiden, Soktareen, Montaignen, Locken ja Condillacin 
luonnolliseksi oppimiseksi kutsuttuun metodiin. Jacotot on myös itse sanonut, ettei ole 
mitään Jacototin metodia, on vain oppilaan metodi. Hänen metodinsa perustuu myös 
mielipiteeseen kaikkien yhdenvertaisuudesta, joka on ilmeisesti tuntunut liian hämärältä 
pohjalta metodille: on ollut helpompi vain osoittaa metodin edut. (Rancière 2007, 123-124)

Muista lähteistä
Tunsin hieman ylpeyttä itsestäni, kun luin, että Jacototin mukaan on tärkeää tietää, mitä 
tutkimus on ja tuntea oma alansa, että todella voi olla emansipoitunut (Rancière 2007, 33): 
minäkin tietämättäni emansipoin itseäni lukemalla paljon taiteellisesta tutkimuksesta. Tu-
tustuin muun muassa Mika Hannulan ja Satu Kiljusen toimittamaan teokseen Taiteellinen 
tutkimus ja Mika Hannulan teokseen Kolmas tila ihan lopputyöprojektin aluksi. Erityisesti 
Kolmas tila vaikutti hyvin paljon siihen suuntaan, mihin lähdin lopputyötäni viemään.
 Mika Hannula toteaa, että taiteellisessa tutkimuksessa tematiikka taiteen, tiedon ja tie-
teen välisistä suhteista on saanut erityisen painoarvon (Kiljunen 2001, 24). Samaa tematiik-
kaa käsittelee minunkin lopputyöni. Uskoisin, että kyseinen tematiikka on siksi niin kes-
keistä, että sitä tutkiessa selviää osaltaan, mihin taiteellista tutkimusta tarvitaan ja mitä se 
voi olla.

Käsitteiden yhteyksiä ja samankaltaisuuksia
 Varto kirjoittaa Husserlin maailmantulkinnasta. Se tarkoittaa hetkeä, jolloin olematto-
muudesta nousee esille tähän yhteiseen olemiseen jokin ja me tunnistamme sen ennen 
kuin tulkitsemme sitä. Tulkinta on meidän luonnollinen asenteemme, joka antaa meille 
maailman esineinä, yksikköinä, teorioina, konteksteina, diskursseina (jne).  (Varto 2001, 53) 
Marian diplomityön sisältö, silloin kun hän ei ollut vielä selittänyt sitä minulle, esiintyi 
minulle tilassa, jossa tulkintaa ei vielä ollut. 
 Maailmantulkinta on minusta käsitteenä sukua Buberin Sinä-Minä -yhteydelle. Molem-
missa kohdataan jotakin, jota ei vielä ole ehditty etäännyttää käsitteiksi, Se’ksi. ”Kaikki 
aktuaalinen elämä on kohtaamista”, Buber kirjoittaa. Hannula kutsuukin samanlaista 
tilaa juuri käsitteellä kohtaaminen.
 Sinä-Minä -yhteys, maailmantulkinta tai kohtaaminen ei kestä kauan. Kun luen teosta 
Vaikutusalojen tarkentamiseen ja niiden epävarmuuden vaikutusten arviointiin käytetyt 
matemaattiset menetelmät reaktorifysiikassa, kohtaamiseni teokseen kestää sen ajan, kun 
en ajattele, mitä juuri olen tekemässä, kun en muista pitäväni teosta käsissäni. Hyvin 
pian kuitenkin havahdun hetkeen, muistan nauhoittaa muistiinpanoni ja  sulkiessani 
nauhurin huomaan peukalonkynteni liuskoittuneen. Hannulan mukaan se on hyvä: tar-
vitsemme tilaa kokemuksemme käsittelemiseen. Kokemuksen intensiteetistä riippumatta, 
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kun yhteys teoksen ja minun välillä muodostuu, se jättää jäljen. Hannulan kehoituksen 
mukaan minäkin palaan siihen, mietin ja pohdiskelen koettua yhteyttä. (Hannula 2001, 71)

 Mika Hannulan mukaan käsite ”kolmas tila” ei ole kaukana kohtaamisen käsitteestä. 
Kolmas tila viittaa siihen tilaan, tapahtumaan tai tilanteeseen, jossa muodostuu suhde 
eri osapuolten välillä. Kolmas tila on suhde, joka on vuorovaikutteiden, molemmille 
osapuolille yhtä aikaa kuuluva: maailmassa oleminen yhdessä kohdaten, ei kavahtaen. 
(Hannula 2001, 8) Kolmas tila voi syntyä suhteessa mihin tahansa, keneen tahansa, jonka on 
valmis kohtaamaan. (Hannula 2001, 9) Hänen mukaansa kolmas tila on askel, jossa tunte-
maton yhdistyy tunnettuun, avaten ovia, portteja ja paloauton sireenejä. (Hannula 2001, 89)

 Buber siis tarkoittaa hengellä jotakin  Minän ja Sinän välillä olevaa, ihmisen vastausta 
Sinälle. Kolmas tila voisi olla sukua Buberin hengelle?
 Fysikaalisessa mielessä kyseessä voisi olla väliydin. Väliydin muodostuu, kun  ydin ab-
sorboi saapuvan neutronin eli tulee osaksi kohdeydintä luovuttaen energiansa ytimelle. 
(Pusa 2007, 17) 
 On tärkeä tavoitella kohtaamista, syntyy siitä väliydin tai ei. Pelkkä etäältä tarkastelu 
ja käsitteellistäminen ei auta totuuden tavoittelussa, vaikka sekin on tarpeen, etenkin 
tieteen tekemisessä. Totuuden voi tuntea, ei puhua. Totuus tulee ilmi puhujan käyttäy-
tymisessä, muttei koskaan tule ilmaistuksi hänen lauseissaan. Tärkeintä ei ole puhe tai 
kirjoitus vaan tavoite kommunikoida ja  toisen tunnustaminen älylliseksi henkilöksi, 
joka on kyvykäs ymmärtämään, mitä hänelle haluaa sanoa. Emansipoitunut ihminen on 
kiinnostunut kaikesta puheesta, kaikista älykkyyden ilmenemismuodoista aina loppuun 
saakka: hän todentaa, että toinen henkilö käyttää samaa älyään, hän todentaa älyllisen 
tasavertaisuuden kääntämällä yhden toiseksi (”translating the one into the other”). (Ranciè-

re 2007, 136)
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TIETEELLINEN TEKSTI TAITEENI LÄHTEENÄ

Lopputyöni on taiteellinen tutkimus, jossa taiteen keinoin tutkin minulle 
käsittämätöntä asiaa, Maria Pusan TKK:lle tekemää diplomityötä Vaiku-

tusalojen tarkentamiseen ja niiden epävarmuuden vaikutusten arviointiin 
käytetyt matemaattiset menetelmät reaktorifysiikassa.

 
Luonteeltaan Pusan ja minun lopputyöt eroavat toisistaan perustavalla tavalla. Pusan dip-
lomityö on matemaattinen, joten sen välittämä totuus on luonteeltaan jakamaton. Jaka-
maton tieto on sellaista, joka voidaan siirtää sellaisenaan eteenpäin niin, että se säilyy ai-
nakin ideaaliselta sisällöltään samana eikä versioidu. Oman lopputyöni totuuden luonne 
sen sijaan on jakautuva, koska lopputyöni muodostuu teoksista. Teoksien sisältö muuttuu 
aina erilaiseksi vastaanottajan kokemuksen kautta. Nevanlinnan mukaan teokset eivät 
olisi olemassakaan, elleivät ne heti vastaanottoprosessissa muuttuisi moniäänisiksi. Vaik-
ka teoksen sisältö ei propositionaaliselta sisällöltään olisi tosi, tuottaa se silti totuutta, jos-
sa ihmiset elävät. Erittäin voimakas esimerkki teoksesta, joka tuottaa jakautuvaa totuutta 
on Raamattu. Raamattu on synnyttänyt useita uskonlahkoja, mikä juuri ilmaisee teoksen 
totuudellisen voiman: Raamatun totuusulottuvuus ylittää kaikki yksittäiset yritykset muo-
toilla se, mikä Raamatussa on totta. (Nevanlinna 2001, 61-66)

 Kaikki taivaasta ja helvetistä esitetyt kuvat ovat olleet ihmisille käsittämättömän visuali-
soimista. Samalla tavoin minä nyt visualisoin sitä minulle käsittämätöntä maailmaa, jota 
Pusan diplomityö edustaa. Leikkisästi voisi verrata, että Pusa kirjoitti vanhan testamentin, 
minä uuden.
 Paradoksi tiedon jakamattomuudesta Pusan diplomityön kohdalla syntyy siitä, ettei 
minulla ole valmiuksia ottaa tietoa vastaan. Ymmärtääkseni aidosti diplomityötä minun 
pitäisi opiskella useita vuosia matematiikkaa ja voi olla, että sekään ei auttaisi; voi hy-
vinkin olla, etten vain oppisi. Pitkän opiskeluprosessin jälkeen olisin kuitenkin ”eri ihmi-
nen”; uusien kokemuksien ansiosta pystyisin käsittämään teoksen enkä enää siis kohtaisi 
asiaa, joka on minulle käsittämätön. Vilpitön pyrkimykseni kuitenkin on todella ymmär-
tää diplomityötä niiden keinojen avulla, jotka minulla nyt on. Minun on hyväksyttävä se 
tosiasia, että ymmärtäminen ei ole täysin mahdollista, etenkään näin rajatussa ajassa.
 Modernismin perinteen mukaan taide ja tiede ovat erillisiä alueita, jolloin taide käsit-
telee esteettisiä tarpeita, joita rationalistamisprosessi aiheuttaa. Modernistisen ajattelun 
mukaan näitä esteettisiä tarpeita olisivat tarkoitus, totaliteetti ja välitys elävän maailman 
ja järjestelmämaailman välillä, jolloin taide jälleen selvästi eroaa tiedosta, jonka luonne 
on järkiperäinen,  välineellinen ja järjestelmällinen. (Wallenstein 2001, 36) Tieteen ja taiteen 
suhde toisiinsa nähdään siis kielteisenä. Toisen tulkinnan mukaan modernismi nähdään 
projektina repiä rajat tieteen ja taiteen väliltä, jolloin taide ulottuisi kaikkialle aina poli-
tiikkaan asti. Estetiikan autonomisuus haluttiin kyseenalaistaa.
 Näen molemmissa ajatuksissa mieltä. Mariankin diplomityössä on estetiikkaa visuaali-
sen ulottuvuuden lisäksi myös sisällön rakenteessa. Estetiikka kuuluu siis omalta osaltaan 
myös tieteeseen.
 Entä ovatko tiede ja taide vastakkaisia? En usko: sisältäähän tieteellisetkin tekstit oman-
laistaan estetiikkaa ja onhan taiteessakin tiedollista sisältöä. En pysty määrittelemään, 
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mitkä olisivat vastaparit minun ja Marian lopputyön välillä. Minun ymmärrykseni ei 
pysty täysin tavoittamaan, mitä Pusa ajaa takaa lopputöissään - kestihän minulta aikani 
tajuta edes mitä herkkyydellä tarkoitetaan! (Hannula 2001, 29) Vastapareja ei välttämättä 
ole. Olen vain minä, joka pyrin hyväksymään sen, etten ihan ymmärrä. Ehkä vastaparit 
voisivat olla ymmärrys - ymmärtämättömyys, jotka elävät teoksissa rinnakkain, toisiaan 
ihmetellen, säikkyen ja ihaillen.
 Tutkimusalojen erojen takia ei ole ihme, että vielä tänä vuonna ei Taideteollisen kor-
keakoulun taidekasvatuksen osastolla ja Teknillisen korkeakoulun  fysiikan laitoksella ole 
juurikaan ollut tekemistä keskenään. Niillä on omat tapansa ja pyrkimyksensä, jotka ovat 
keskenään hyvin eri suuntaisia. Aalto-yliopisto kuitenkin johdattaa osapuolet yhteen. Yh-
distymisen myötä saa nähdä, millaiseksi yhteisö muodostuu: kohtaavatko osapuolet? Mil-
laiseksi ja miten yhteenkuuluvuuden tunne muodostuu? Yhteisöllisellä tasolla en ehdi itse 
asiaa kokea, mutta lähestyn aihetta yksilötasolla ensin tutustumalla itse Marian diplomi-
työn sisältöön. Lopputyöni voisi olla eräs esimerkki sisältöjen kohtaamisesta - ehkä jopa 
törmäyttämisestä. Ehkä siitä tulee yhteisöllistä siinä vaiheessa, kun vien teokseni esille.
 Olen suunnitellut esittäväni näyttelyn Teknillisessä korkeakoulussa ja Taideteollisessa 
korkeakoulussa, joiden yleisö stereotyyppisesti on hyvin erilaista ja heidän tulkintansa ja 
näkemyksensä poikkeavat varmasti toisistaan. Nämä näkemykset kiinnostavat minua pal-
jon ja toivonkin saavani kommentteja vieraskirjaani. Henkilökohtaisesti tietenkin toivon, 
että teoksieni sanoma välittyisi yleisölle. Lopputyöni kirjallinen osa selvittääkin omaa 
sanomaani ja omaa tulkintaani teoksista. Tarja Pitkänen-Walter kuitenkin esittää, että 
taideteoksen julkistaminen yleisölle on “puheoikeuden” luovuttamista yleisölle. Kuvatai-
teilijan teokset mielletään totuussuhteessa autenttisemmiksi kuin hänen sanansa. (Pitkänen-

Walter 2001, 129) 

14.9.2008

 Tutkimuskohteeni tuntuu kyseenalaiselta. Se, etten ymmärrä tieteel-
listä tutkimusta ja tutkin sitä kautta käsittämätöntä, jotenkin pahalla ta-
valla korostaa tieteen ja taiteen välistä kuilua. En ainakaan tiedä, miten 
ne nyt lähenisivät toisiaan. Jotenkin haluaisin kuilun mahdollisimman 
helposti ylitettäväksi. Tieteen ja taiteen liitto on tutkimuksessani joten-
kin absurdi ja koen, että se saattaa lisätä ennakkoluuloja [tiedettä tai 
taidetta kohtaan], jos niitä on. Miten välttää vaara?
 Vaikka minä olen liian kouluttamaton ymmärtääkseni korkeampaa 
matematiikkaa, uskon, että taidetta voi ymmärtää siten kuin sitä tarvit-
see ymmärtää, jotenkin intuitiiivisesti kokea. 
 Maria tekee tiedettä ja ymmärtää taidetta. Valitettavasti se ei nyt kulje 
toisinpäin.

16.9.2008

 Teokset puhuvat puolestaan” -asenne jännittää minua. Miten osaan 
tehdä teoksista sellaisia, etteivät ne vahvistä stereotypiota entisestään? 
Luotan sanojen voimaan lopputyön kohdalla, mutten taideteosten: ne-
hän voidaan nähdä miten vain, jos tekstiäni ei lueta.
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 Pusan diplomityön tarkoituksena oli selvittää ne matemaattiset menetelmät, joihin 
vaikutusalojen määrittäminen ja niiden epävarmuuden arviointi reaktorifysiikassa perus-
tuvat tällä hetkellä. Lisäksi työssä tuli selvittää vaikutusalojen epävarmuuden siirtymistä 
kuvaavat menetelmät. Työn alussa esitellään se matemaattinen perusta, joka tarvitaan 
epävarmuuden ja sen vaikutusten käsittelyyn fysikaalisen systeemin mallinnuksessa.

Kun fysikaalisia systeemejä mallinnetaan matemaattisesti, ovat laske-
tut tulokset aina epävarmoja. Tulosten luotettavuutta heikentävät sekä 
käytettyyn matemaattiseen malliin sisältyvät approksimaatiot että mal-
lin epätarkka ratkaiseminen. Käytetty malli voi lisäksi sisältää paramet-
reja, joita ei tunneta tarkasti.

(Pusa 2007, 1)
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Fissiossa vapautunut energia on aluksi hal-
keamistuotteiden ja ja neutronien liike-energia-
na, mutta muuttuu törmäyksissä pian lämmöksi. 
Polttoaine on reaktorisydämessä.
..
Reaktorisydämen tilaa kuvaa neutronien paikka- 
ja energiajakauma.

(Pusa 2007, 15)

Kuvan pohjana on yhteisposteriorifunktio p(q, c) ja ^q, mikä on hyvin sopiva lähtökoh-
ta: kuvassa minun ja Marian ajatukset törmäävät ja syntyy jotain uutta. En kuitenkaan 
voi koskaan tietää, mitä törmäys Mariassa synnyttää, mutta voin kuitenkin päätellä sen 
riittävästi. Kuvassa onkin vain hyvä approksimaatio, ei tarkkaa posteriorijakaumaa. 
(Pusa 2007, 80) 

Joint posterior
digivedos akryylille
2009
50,72 x 42 cm

 Vaikka - tai koska - matemaattiset mallit edustavat jakamatonta tietoa, eivät ne täy-
sin voi kuvata sitä totuutta, jota ne edustavat. Näin siis reaktorifysiikan matemaattisten 
mallienkin kohdalla. Matemaattiset mallit ovat ihmisen luomia, tästä maailmasta, kuten 
muutkin käsitteet.
 Jacototin esimerkki flaaminkielisistä opiskelijoista, jotka kykenivät omin avuin oppi-
maan ranskan kielen osoittaa yhdellä tapaa, että kaikki älykkyys on yleisluonteeltaan 
samanlaista. Ymmärtäminen on vain kääntämistä omalle kielelle, vastaavuuden etsimistä 
toisen sanoista. (Rancière 2007, 9) Näin minäkin haluan ajatella. Näin toimin lopputyöni 
kohdalla.
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Absorbtion
digivedos akryylille

2009
54,54 x 42 cm
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Joskus se kohtaaminen tulee: kolmas tila ja Minä-Sinä -suhteen aktuaalistuminen - esi-
neidenkin kanssa. Hannula siteeraa Gadameria, jonka mukaan taidekokemuksessa meitä 
kiehtonut teos kutsuu meidät mukaansa tullen osaksi meitä. Hän tarkoittanee hetkeä, 
jolloin teoksen ja itsen välillä ei ole eroa. Kaikki on mukana samassa sopassa. (Hannula 

2001, 109)

 Kun ensikertaa sain käsiini Pusan diplomityön, kohtasin sen koko olemuksellani. Otin 
sen vastaan - mitenkään sitä odottamatta tai siihen varautumatta. Sillä ensimmäisellä ker-
ralla  diplomityö oli minulle täysin muodoton, ellei sen ilmeistä ulkoasua kovakantisena 
mustana kirjana oteta huomioon. En pystynyt antamaan diplomityössä oleville asioille 
nimiä. On myönnettävä, ettei minulla ollut aavistustakaan teoksen sisällöllisistä merki-
tyksistä, mutta jotenkin tunsin, että ne ovat siellä... Nimet tulivat vasta, kun tutustuin ai-
heeseen paremmin ja otin asioista selvää. Pilkoin käsittämättömät koukerot käsitettävään 
muotoon, jolloin sisältö alkoi vähitellen avautua minulle. Määrittelin, mikä oli se teos, 
jonka kohtasin. Vielä en ollut kuitenkaan tehnyt sitä.

- Mitä siis koetaan Sinästä?
- Ei mitään. Koska sitä ei koeta.
- Mitä siis tiedetään Sinästä?
- Vain kaikki. Koska siitä ei tiedetä mitään yksittäistä.

(Buber 1993, 33)

 On vaikea ymmärtää, millaista voisi olla välitön kohtaaminen, jota ei koeta ja josta ei 
edes tiedetä mitään yksittäistä. Kun oikein mietin, en ole varma, voiko sellaista edes olla 
olemassa. Paras tapa kuvailla asiaa olisi mielestäni sanoa, että se on tunne yhteensulau-
tumisesta, mutta sekinhän on määritelty kokemus. 
 Miten ihmeessä voisin kuvata kokemuksen, jolla ei ole muotoa - miten kuvata Sinä? 
Varto kirjoittaa: “Esille saaminen, nostaminen olemattomuudesta, on niin aukollista, 
fragmentaarista ja hallitsemattomasti täydentyvää, että sen kuvaaminen toisille onnistuu 
parhaiten fiktion keinoin”. (Varto 2001, 56) Se nyt varmaan on sitä, mihin pyrin. Fiktiota ku-
vaukseni on siinä mielessä, että kokemukseni toistaminen on täysin mahdotonta: miten 
tahansa sen ilmaisen, siitä muodostuu fiktiota.
 Hagmanin mukaan esteettinen elämys antaa muodon sille, minkä kohtaamme. Esteet-
tinen elämys ei ole kohteen tai elämyksen ominaisuus vaan esiintuleva kokemus, joka 
syntyy mielemme alueella, joka yhdistää meidät maailmaan, jossa elämme. Se ilmenee 
aivan arkisissakin asioissa, mutta jalostetuimmassa muodossa se esiintyy taiteessa. Ilman 
sitä mailma siis olisi muodoton, merkityksetön ja väriton. (Hagman 2005, 1)

 Idea ensimmäiseen, fiktiiviseen teokseeni syntyi, kun selasin kirjaa ensimmäistä kertaa 
uudestaan. Kirjassa oli kolme kiehtovaa käsitettä: avaruus, reaktorisydän ja absorbtio. 
Kumpaakaan sanaa ei selitetä kirjassa, mutta niiden merkitykset voi ymmärtää asiayhte-
yksistä.

ESTEETTISESTÄ ELÄMYKSESTÄ ELI KUINKA 
KOHTASIN MARIA PUSAN DIPLOMITYÖN
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 Avaruus sai minut tietenkin ajattelemaan maailmankaikkeutta, planeettoja ja tähtitai-
vasta. Onko kaikkien matemaattiseten kaavioiden takana minulle vielä aukeamattomia 
maailmoja? Avaruuden käsite kuitenkin  on tietenkin matemaattinen. Avaruuksilla tarkoi-
tetaan joukkoa, johon on määritelty kaksi laskutoimitusta: alkioiden summa ja skalaarilla 
kertominen. 
 Reaktorisydän ei viittaa atominytimiin, vaikka teoksissani atomin ydin onkin saanut 
sydämen muodon. Reaktorisydämessä on reaktorien polttoaine, josta reaktori saa ener-
gian tuottaa lämpöä. Kun reaktori on käynnissä, polttoaineessa tapahtuu fissioreaktio: 
atomiydin hajoaa kevyemmiksi alkuaineiden ytimiksi vapauttaen neutroneja ja muita al-
keishiukkasia. Törmäyksissä niiden liike-energia muuttuu lämpöenergiaksi. (Pusa 2007, 15) 

Piirsin sydämen atomin sisään alkuinnostuksen vallassa silkkaa epätarkkuuttani, mutten 
malttanut enää luopua siitä, koska se kuvasi niin hyvin kaikkea, mitä halusin sanoa.
 Absorbtio tarkoittaa käsittääkseni sitä, kun saapuvat neutronit luovuttavat energiansa 
kohdeytimelle ja muodostavat väliytimen. (Pusa 2007, 17)

 Reaktorisydämen mallina oli Internetistä 
löytynyt atomin kaavakuva, jonka etsin 
Googlen kuvahaulla. Tein atomisydämestä 
vektorin, että saisin siitä tarpeeksi suuren 
kaikkiin kuviin, jossa sitä haluaisin käyttää. 
Vektorien teko ei ollut minulle hirveän 
helppoa, joten jouduin turvautumaan 
avomieheni apuun. 16.10.2008 klo 13.27 
lähetin hänelle viestin:

Tarvisin sydämen jossa on muo-
toa ja olisi vektori. En löydä 
netistä ja on liian vaikea tehdä 
itse.

Samalla minuutilla sain vastauksen:

Laitan sulle sähköpostiin pdf:n 
jonka voit avata illuun.. rakas.“Reaktorisydän”
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ENSIMMÄINEN LUKUKOKEMUS

 Mikäli ajattelen, että Pusan diplomityö on lähtökohtaisesti nimenomaan tietoa, en-
sikohtaamiseni sen kanssa ei tarjonnut minulle mitään hyödyllistä. Ehkä kohtasinkin 
sen niin täysvaltaisesti juuri siksi, etten pystynyt vertaamaan sitä mihinkään olemassa 
olevaan ja määrittelemään sille tarkkaa sijaintia mieleni arkistoihin? Se oli vain jotain 
voimakkaasti läsnäolevaa, vaikuttavaa. Buberin mukaan laissa tai määritelmässä, joka 
ilmiöstä johdetaan, ei välity sen olemus  vaan nimenomaan ilmiöstä itsestään välittyy sen 
olemus. (Buber 1993, 65). Silloin ei olekaan merkitystä sillä, kuinka hyvin tai huonosti en-
sikohtaamisessa tunsin Pusan diplomityön sisällön.
 Olen todella tyytyväinen Absorbtio-teokseeni, vaikkei se kuvastakaan reaktorisydämen 
periaatetta tai reaktoreissa tapahtuvaa absorbtiota oikeastaan ollenkaan. Teokseni onkin 
kuva kohtaamisesta, jonka metaforina käsitteet toimivat. Absorbtio voisi toimia metofora-
na Buberin käsitteelle hengestä tai Hannulan kolmannelle tilalle.

18.11.2008 kirjoitan: 

Luen myös Buberin mahtipontista kirjoitusta siitä, kuinka mahdolli-
suudet kieppuvat ihmisen yllä ytimettömänä paljoutena. Kun ihminen 
tarttuu omaan tekoonsa - kohtaa - hän pystyy näkemään tehtävänsä 
ja harhakuvan - toisen ja toisen. (Buber, s.77) Ja kohtaamiseenhan aina 
tarvitään ydintä - sydäntä - rakkautta!

Luin Pusan diplomityötä sängyllä, nauhurin kanssa. Halusin tallentaa jotenkin ensi kos-
ketukseni kirjaan ja nauhuri tuntui parhaalta vaihtoehdolta: siihen minun oli helppo 
kommentoida lukemaani nopeasti ja spontaanisti.
 Nopea ja spontaani on siis menetelmä, mutta lukemiseni on hidasta, samoin oma pu-
heenikin. Jostain syystä kaikki mitä olen nauhoittanut on lähes kirjakieltä ja puhuttu niin 
hitaasti, että ne on todella helppo litteroida! Kaipa tahdon puhua selkeästi, että asiat sel-
kenisivät itselleni.
 Se, mitä luin, oli minulle auttamattoman vierasta, en pystynyt lukemaan matemaattisia 
lausekkeita vaan ne näyttäytyvät minulle vain kuvina.  Sisätuloa merkitsevä symboli 
〈·,·〉 toi mieleeni jonkin hymiön, joka olisi voinut tarkoittaa vaikkapa pöllöä ja viitata 
vaikkapa erityisen viisaaseen lausahdukseen. Jotkut lausekkeet puolestaan olivat mieles-
täni erityisen kauniita.
 15.9.2008 teen vasta ensimmäiset nauhoitukseni. Olen äänittänyt seuraavaa:
 

 Ensimmäistä kertaa täällä mainitaan nyt Jaakobin matriisi. Siinä on 
kolmoispisteitä joka suuntaan. Tuo matemaattinen lauseke on minulle 
hieno kuva, salakieltä.
 ..
 Selaan jo, mihin kappale loppuu. Vielä viisi sivua. Kyllä minä sen ver-
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ran jaksan, mutta, tää on muuttunut käsitettävästä koko ajan käsittä-
mättömämpään suuntaan. Aluksi mä pystyin ymmärtämään sen käsit-
tämättömän datapankinkin hetken lisämietinnällä, mutta nyt en vielä 
pysty ymmärtämään näitä uusia.
 Täällä on Hessen matriisi, se on vielä hienompi kuin Jaakobin. 

Hyvin usein tulen ajatelleeksi, kuinka paljon helpompi minun olisi ymmärtää tekstiä, jos 
olisin lukenut pitkän matematiikan oppimäärän loppuun lukiossa enkä olisi vaihtanut 
sitä lyhyeen.
 Kun oikein yritän ymmärtää, lukeminen alkaa tuntua työläältä. Päätän lopettaa yrittä-
misen ja huomaan, että lukeminen on paljon hauskempaa.

Pätkä jota en ymmärrä, on helppo ymmärtää väärin. Hilbert-avaruus: 
”Kaikilla rajoitetuilla lineaarisilla Hilbert-avaruuden operaattoreilla on 
olemassa yksittäinen Hilbert-adjungaatti, joka on lineaarinen ja rajoi-
tettu operaattori”. Ai niin, mä voisin kuvitella avaruuden: tila, joka on 
nimetty Hilbertin mukaan. Siis se on vaan viiva. Siellä on operaattoreita 
- matkapuhelinoperaattoreita! Niissä operaattoreissa on joku tällainen 
adjungaatti, herra Hilbert. Sillä on hyvin yks’toikkonen ja rajoitettu elä-
mä, jota se elää päivästä toiseen. L on sen kaveri, jolla on yhtä rajoitettu 
ja tylsä elämä. Samat operaatiot joka päivä.

 Tuosta ajatuksenjuoksusta huomaa, että minulla menee iloisesti avaruudet ja operaat-
torit sekaisin, mutta se ei haittaa menoani. On riemukasta keksiä assosiaatiota, vaikken 
tiedä, onko niillä mitään tekemistä sen kanssa, mitä tekstillä halutaan sanoa. Luultavasti 
ei, ja se onkin kaikkein riemastuttavinta.
 Ensimmäisen lukukerran jälkeen minusta tuntuu, etten pysty tekemään teoksiani niin 
hataralta pohjalta vaan minun on syvennyttävä Pusan diplomityöhön myös muilla tavoin. 
Assosiaatiot, jotka eivät viittaa riittävästi Pusan diplomityöhön eivät riitä minulle. Minun 
on myös hankittava muuta kirjallisuutta, että pääsen työssäni eteenpäin. Pelkkä diplomi-
työn lukeminen tuntuu johdattavan vain umpikujaan. Päätän pyytää Mariaa  opettamaan 
minua.
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Toinen vaihe lopputyössäni oli videodokumentaatio, jonka tarkoitus oli kuvata dialogis-
sa tapahtuvaa käsittämättömän käsitteellistymistä. Tarkoituksenani oli jopa laittaa video 
esille. Valitsin videon välineeksi juuri videon dokumentaarisen luonteen takia. Vaikka 
videoidessakin voi valita rajauksen, valot ja sen mitä kuvaa ja kuinka kauan, se kuitenkin 
näyttää valitusta näkökulmasta sen, mitä todella tapahtui. Se mitä tapahtui, ei ollut ollen-
kaan se, mitä odotin.
 Ajatukseni oli, että heijastaisin videon näyttelyssä luonnolliseen kokoon siten, että 
katsoja voisi mahdollisimman hyvin kokea olevansa samassa tilassa meidän kanssamme 
seuraamassa, miten itse ymmärtää tilanteen ja minulle selitettävät asiat. Katsojan osallis-
tumisen tunnetta minun oli tarkoitus lisätä silloin tällöin puhumalla suoraan kameraan 
eli katsojaa kohti.
 Kuvaukset olivat lauantaina 20.9.2008. Kuvauspaikkana toimi Taideteollisen korkea-
koulun taidekasvatuksen osaston valokuvastudio, jonka olin varannut kello 12-16 väli-
seksi ajaksi. Tapasin Maria Pusan, haastateltavani, ja Anna-Maija Kesosen, kuvausassis-
tenttini, kuitenkin vasta kahdelta. Itse kuvaus kesti tasan 60 minuuttia eli juuri sen verran 
kuin dv-nauha riitti.
 Pyrin järjestämään kuvaustilanteen mahdollisimman neutraaliksi koetilanteeksi karsi-
malla kaiken ylimääräisen rekvisiitan. Istuimme mustilla toimistotuoleilla ja pitkän päh-
käilyn jälkeen laitoimme taustalle mustat verhot. Ajattelimme, että mikäli videon myö-
hemmin heijastaa projektorilla, valkoinen tausta olisi kuitenkin huonompi, kun se olisi 
sitä heijastettua valoa. Musta sen sijaan ei veisi minun ja Marian hahmoilta huomiota. 
Harmaakin olisi voinut olla hyvä vaihtoehto, mutta harmaa verho oli turhan epäsiistissä 
kunnossa ja olisi saattanut johdattaa katsojan ajatuksia liikaa itseensä.
 Kuvausassistenttina toimi Anna-Maija Kesonen, joka on sekä minun että Maria Pusan 
ystävä. Ajattelin, että hänen takiaan minä ja Maria emme ainakaan jännittäisi kuvausti-
lannetta ja siitä tulisi luontevampi. Maria ei kuitenkaan halunnut kasvojaan kuvattavan, 
joten asettelimme hänet mahdollisimman luontevasti niin, että hän näkyisi vain sivusta. 
Suostuin siihen - enhän voinut muuhun pakottaakaan - vaikka ajattelinkin, että katsojan 
osallistumisen tunnetta se saattaisi vähentää. Halusin myös  välttää TV:n dokumentaa-
tioista tuttua “anonyymitilittäjä”-asetelmaa, mutten ole varma, onnistuiko se. Ainakaan 
ääntä ei muutettu vieraaksi!

21.09.2008, klo 00.25 radion kellon mukaan, joka on  

4 minuuttia väärässä jompaan kumpaan suuntaan

En pysty mukkumaan, koska mietin kuvauksia niin paljon. Eniten hä-
vettää oma ääni: miksi ihmeessä alan puhua kuin 3-vuotias, kun en 
ymmärrä? Tuntuu, etten välttämättä löydä sellaista videopätkää, jonka 
kehtaisin laittaa esille..! Mariakin häpesi silmät päästään. Olisi mukava 
säästää vähän häntäkin, mutta pitää miettiä, mikä on lopputyön kan-
nalta parasta. 

VIDEODOKUMENTAATIO
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 Olin kertonut Marialle jo etukäteen, että pyytäisin häntä selittämään diplomityöstään 
minulle asioita, joita en ymmärrä. Siihen tarvitsimme diplomityön, josta katsoimme niitä 
“käsittämättömyyksiä”. Anna-Maija ehdotti viime hetkellä, että selittäisin kameralle aina 
kunkin asian jälkeen, miten olin ymmärtänyt sen. Se oli hyvä ehdotus, jota toteutinkin 
jonkin verran.
 Niin Maria sitten selitti, mitä oli kirjassa tarkoittanut ja minä yritin ymmärtää. Video on 
pitkä, eikä se ole kokonaisuudessaan kovin kiinnostava tutkimuksen kannalta. Kiinnos-
tavia asioita ovat oikeastaan kaikki ne, jotka eivät liity itse selvitettävään asiaan. Omat 
selitykseni kameralle ovat hyvin yksinkertaisia perusasioita, välillä menen jopa täysin 
sanattomaksi, vaikka olen kuvitellut ymmärtäväni, mitä Maria puhuu.  Kokemukseni 
siitä, kun Maria selosti kirjaansa sai minut tuntemaan oloni lähinnä tyhmäksi sen sijaan 
että asiat olisivat alkaneet kirkastua minulle - aloin puhuakin kuin vajaaälyinen! Odotin, 
että Maria kertoisi asiat niin, että pystyisin ne vaivatta omaksumaan. Maria ei kuitenkaan 
voinut tietää, mikä tasoni on. Hän kertoi monesti asian niin kuin se on, yksinkertaisti sen 
sitten aivan täysin, jotta tajuaisin sen ja lopulta jätti asioita täysin selittämättä. Hän koki, 
etten voisi niitä kuitenkaan ymmärtää, koska ne eivät olleet yksinkertaistettavissa olevia 
tai lyhyesti selvitettävissä olevia asioita.
 Jonkin aikaa puhuttuamme jatkoimme jälleen uudesta aiheesta.
- Tääl on operaattoriteoriaa. Mitä mulle tulee mieleen, on vaan jotku kännykkäoperaatto-
rit, aloitan.
- Joo. 
- Mutta tuleeko se siitä, että ne operoi? jatkan.
- Joo, nimenomaan, Maria hymyilee.
- Mutta mitä se tarkottaa? ihmettelen.
- Täällähän se lukee, Maria sanoo ja näyttää oikean kohdan sivusta.
- Vektoriavaruuksien välisiä kuvauksia sanotaan operaattoreiksi, luen.
- Just.
- Ni mä en edes tiedä , mitä ne avaruudet on. Ne vektorit mä tiedän, mutta mitä nää ava-
ruudet on?
- Siis periaatteessa ne vektorit muodostaa sen avaruuden esimerkiksi. Eli yleisesti avaruu-
della tarkotetaan aina vektoriavaruutta ja se on siis joukko asioita, jotka toteuttaa, Maria 
aloittaa selittämisen ja pitää hetken miettimistauon.
- Jotain sääntöjä vai? ehdotan.
- Nimenomaan. Joukko alkioita, jotka toteuttaa tiettyjä sääntöjä. Esim reaaliluvut muodos-
taa vektoriavaruuden, Maria täydentää ajatustaan.
- No, jos on vaikka kaikki reaaliluvut, onks se joku avaruus? kysyn tarkistaakseni, olenko 
ymmärtänyt oikein.
- On on, Maria sanoo, mutta jatkan puhetta vielä hänen päälleen:
- Reaaliavaruus?
- Reaalilukujen avaruus. Se lyhennetään R:llä, Maria vielä täydentää.
 Tiedän, että Marian edesmennyt pieni söpö hamsteri oli Hilbert, joka kuulemma oli 
nimetty juuri näitä avaruuksia tutkineen matemaatikko David Hilbertin mukaan. Olin 
aiheesta erityisen innoissani.
- Tääl on tää Hilbert-avaruus, että se on täydellinen sisätuloavaruus. Eli mikä se sisätulo 
on? kysyn heti aluksi, jotta kaikki käsitteet tulisivat selviksi.
- Eli idea on, että siinä on yksi sääntö lisää, että siltä avaruudelta vaaditaan, että siellä on 
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määritelty sellainen kuvaus kun sisätulo, joka toteuttaa edelleen tietyt säännöt. Sillon se 
rajaa sen niinku.
Luulen ymmärtäneenikin jotain, joten kysyn tarkentavan kysymyksen:
- Mikä tässä Hilbert-avaruudessa on se sääntö?
- Että siellä on oltava sisätulo ja lisäksi sen on oltava täydellinen.. Kaikki cosijonot siis sup-
penee, mutta sitä voi olla vaikea tässä nyt selittää, Maria epäilee. Olen vähän ymmälläni.
- Hmmm.. Mutta mä en edes tajua, mikä se sisätulo on. Sisä. Tulo. Onko se niinku kerto-
lasku? ehdotan, mutta Maria jatkaa heti ennen kuin pääsen omassa päättelyssäni pitem-
mälle:
- Se tarkottaa, että kun sieltä avaruudesta otetaan mikä tahansa alkio tai kaksi alkiota, 
niin on olemassa niiden välinen kuvaus nimeltään sisätulo, joka tuottaa aina reaali- tai 
kompleksiluvun.
Haluan varmistaa, että ymmärrän, mistä puhutaan:
- No mikä se kompleksiluku olikaan? Se on niinku joku..
- No me voidaan tarkastella vaan reaalilukuja, Maria keskeyttää.
- Okei.
- Joka tuottaa aina reaaliluvun ja lisäksi toteuttaa joukon tiettyjä sääntöjä, Maria jatkaa 
kesken jäänyttä ajatustaan. 
Päätän kerrata, miten olen itse ymmärtänyt asian:
- Elikkä Hilbert-avaruudessa mä ottaisin kaksi alkiota näin ja ja niiden piti aina tuottaa 
joku reaaliluku, vai?
- Niin, jos se sisätulo on olemassa niiden kahden välillä. Niiden välinen sisätulo on aina 
joku reaaliku, Maria korjaa painottaen sanaa sisätulo.
- Okei. Mä kerron vielä tän. Elikkä Hilbert-avaruus on aina semmonen avaruus, siis alki-
oiden tai niinku lukujen joukko. Sen pitää olla täydellinen eli siinä piti olla ilmeisesti vaan 
joko niitä kompleksi- tai reaalilukuja..
Maria keskeyttää jälleen:
- Täydellinen tarkoittaa itseasiassa sitä, että kaikki ne cosijonot suppenee.
- Ja sitä mä en voi nyt ymmärtää.
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- Joo, mut se ero on siinä, että kaikissa tavallisissa avaruuksissa jokainen suppeneva jono 
on cosijono - joka taas on lisäsääntö, mitä siltä jonolta vaaditaan - mutta sillon jos se 
avaruus on täydellinen, niin silloin jokaikinen cosijono eli jokainen jono, joka on tiettyä 
tyyppiä, myös suppenee. Eli se pätee molempiin suuntiin.
Minusta me olemme eksyneet raiteilta:
- Okei. Suppenee ne cosijonot. Mutta se oli vaan tohon täydelliseen liittyvää...
- Kyllä, Maria myöntelee väliin.
- Ei tohon sisätuloon, jatkan ajatustani.
- Tavallaan tota täydellisyyttä ei voi määritellä ilman jotain normia ja se sisätulo määritte-
lee sen normin, eli sikäli ne liittyy toisiinsa, Maria korjaa.
Olen hetken hiljaa, kunnes päätän avata suuni, vaikka oikeastaan tekisi jo mieli vaihtaa 
aihetta.
- Mä en pysty tätä aivan ymmärtämään, kun en vieläkään tajua, mikä se sisätulo on. Se ei 
vaan avaudu. Kerro se vielä.
- Sisätulo tarkottaa, että sillä on olemassa kuvaus, jolloin voidaan ottaa mitkä tahansa sen 
avaruuden alkion välinen sisätulo, joka tuottaa reaalitulon.
- Mutta mitä se sisätulo tarkoittaa? kysyn painokkaasti ja turhautuneena ja vähän sössöt-
täen.
- Siis se on abstrakti käsite. Se voi olla mikä tahansa, joka toteuttaa ne tietyt ehdot, jotka 
on sisätulolle asetettu, Maria vastaa nyt niin, että minäkin kuvittelen jo voivani ymmär-
tää. Hymy leviää kasvoilleni.
- Ai se voi ollakin kaikenlaista, sanon helpottuneena.
- Sisätuloja on useita, Maria sanoo painokkaasti.
- No siks mä en tajunnu. Sano joku esimerkki, ehdotan helpottuneena. 
- No esimerkiksi ihan tavallinen avaruus: reaaliluvut joka suuntaan, kolmiulotteinen ava-
ruus, missä meillä on kaksi vektoria eri suuntiin, niin sillon niiden välinen sisätulo, siis 
näitten kahden vektorin, on tän vektorin pituus kertaa tän vektorin pituus kertaa niitten 
välinen kulman cosini. Se on siinä avaruudessa määritelty tavallinen sisätulo, Maria näyt-
tää ja huitoo ilmaan vektoreita.

Still-kuvia dokumentaatiosta
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-Okei. Elikkä Hilbert-avaruudessa, kun otettiin nää alkiot, mitkä tahansa alkiot.. vai miten 
se meni? Kun sä sanoit sen just niin hyvin. Se oli kuitenkin että kerrottiin ja niillä ja sillä 
kulman cosinilla niin tuli se reaaliluku, eiks niin?
Maria on hetken hiljaa.
- Joo, just sillain.
 En ole varma, ymmärsinkö asiaa oikeasti keskustelun aikana, mutta ainakin juttu alkoi 
taas luistaa. Tärkein asia oli kuitenkin se, ettei sisätulolle siis ole mitään yksittäistä määri-
telmää vaan sen laskeminen riippuu täysin tapauskohtaisesti. Sisätulossa on annettu kaa-
va, jolla sisätulo voidaan laskea. Marian antama esimerkki oli reaalilukujen avaruudesta.
 Heti videokuvausten jälkeen, kun tarkistimme miten nauhoitus on onnistunut, jou-
duimme Marian kanssa nolouden valtaan. Oli kauheaa kuulla oma ääni. En yhtään ym-
märtänyt, mikä Mariaa nolotti, mutta oma 3-vuotiaan ääneni häpeäminen oli mielestäni 
täysin ymmärrettävää. Maria kuulosti omasta mielestään kaamealta päällepäsmäriltä, 
mutta minä kuulin hänen äänensä vain selkeänä ja asiantuntevana.
 Se, että kuvaaja oli tuttu, johti siihen, etten skarpannut yhtään vaan olin ihan oma itse-
ni, mikä tässä tapauksessa ei välttämättä ollut mikään mukava mutta kylläkin kiinnostava 
asia. Taantumiseni kolmivuotiaaksi osoittaa, kuinka selvästi oppiminen liittyy myös tun-
teisiin.
 Marian tarkoitus tuskin oli tehdä oloani typeräksi, mutta koko asetelma sai silti oloni 
typeräksi. Hän oli se, jolla tieto on, minä se, jonka olisi pitänyt omaksua tieto. Kaiken 
lisäksi tieto oli sellaista, johon minulla ei ollut oikein mitään kosketuspintaa. Tutut asiat 
auttavat käsittelemään vierasta asiaa sen verran, että siitä saa selvää. Puheessa minun oli 
hyvin vaikea tarttua mihinkään tuttuun, kun sitä ei tuntunut olevan. Aina kuitenkin tarvi-
taan jokin pohja, jokin asia, jonka tietää ja osaa entuudestaan, että uutta asiaa voi oppia. 
(Rencière, s.28)

 Kuvaukset eivät kuitenkaan missään tapauksessa menneet hukkaan. Ne osoittivat sel-
västi, että oppiakseen jotain, on oltava pohjaa asian oppimiselle. Lisäksi kirjoitan päivä-
kirjaani viimeiseksi huomioksi kuvauksista:

Uusia teosideoita on syntynyt. Hermeneuttisen kehän auttamattoman 
romahtamisen estää vain ymmärryksen lisääminen, käsitteellistäminen. 
Jo kuvatessa huomasin, että kaikkeen visuaalisesti esitettävään pystyin 
tarttumaan kuten siihen, että lihavoidut [tekstit] ovat matriiseja eli luku-
joukkoja ja niillä siis on on useampi dimensio, ulottuvuus. .. YKSI TAPA 
KOHDATA KÄSITTÄMÄTÖN VOI OLLA KÄSITTEELLISTÄMINEN: UU-
DEN OPISKELU, SELVÄÄ OTTAMINEN.

(päiväkirja 21.09.2008)

 Tätä käsitteellistämisen prosessia vertasin kokemukseen sellaisenaan. Martin Buber oli-
si ollut ylpeä minusta.
 Havaitsin siis, että aistillinen kokemus on minulle ymmärrettävä kokemus.
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Se, että Maria opetti minua, ei siis ollut yhtään tehokkaampaa kuin se, että luin kirjaa 
itse. Sen sijaan, että olisin tajunnut asioita hyvin, tunsinkin vain oloni tyhmäksi. Tulevana 
kuvataideopettaja se oli minulle terveellä tavalla ravisteleva kokemus: mihin minua tarvi-
taan? Voihan olla, että kerron oppilaille asioita, joista he eivät ymmärrä mitään ja he tun-
tevatkin vain olonsa tyhmiksi sen sijaan, että kiinnostuisivat aiheestani. Se, että huomasin 
Marian voivan kertoa minulle vain yksinkertaisia perusasioita, sai asian tuntumaan entis-
tä vaikeammalta. Oli hyvin vaikea palata jälleen kirjan  ääreen, tunsin jopa vastenmieli-
syyttä. Minä en halua, että oppilaani tuntisivat, että he eivät voi ymmärtää kuvataidetta!
 Vaikka kokemus Marian kanssa on jälkikäteen ajateltuna lähinnä nolo, monesti tuntuu 
inhimillisemmältä ja ihmisläheisemmältä se, että opettaja puhuu oppilailleen kuin se, 
että opiskelisimme itseksemme kirjojen kanssa. Puhumme monesti vähättelevästi kir-
jekursseista ja uskomme, että on enemmän järkeä lähteä kuluttamaan koulunpenkkiä. 
Itse tiedän, että se on minulle helpoin tapa oppia - senkun istun ja kuuntelen. Lisämoti-
vaatiota antaa se, että samalla tapaa koulukavereita ja voi jakaa heidän kanssaan omia 
näkemyksiä aiheesta. Tavallaan se on nojaumista muihin, oman itsemääräämisoikeuden 
luovuttamista, syliin tuudittautumista ja vauvana olemista. Se tuntuu hyvin turvalliselta.
 Platonilainen filosofikuningaskin kannatti elävää sanaa kuolleen kirjoituksen sijaan, 
sillä platonilainen maailmanjärjestys perustui älykkyyden valtaan. Kirjoitus kuului vain 
niille, joiden työtä ajatteleminen oli: filosofeille. Kärjistäen voisi sanoa, että idea on, että 
filosofit ajatelkoon, leipurit leipokoon ja kukin pysyköön lestissään! Syy, miksi kirjan 
lukeminen Jacototin mukaan on parempi tapa oppia kuin se, että toinen selittää toiselle, 
on juuri päinvastainen kuin Platonin ajatus.  Jacototin mukaan me kaikki olemme lähtö-
kohtaisesti yhtä älykkäitä ja kykeneviä. Juuri kirjoitettu sana pystyy osoittamaan meille 
tämän tasa-arvoisuuden. Oman kokemukseni mukaan kirja pakottaa ajattelemaan itse, 
kun taas kuunnellessa selityksiä pyrin vain omaksumaan ajatuksia sellaisenaan. Jacototin 
mukaan älykkyydelle ei anneta tilaa, jos toinen pyritään sitouttamaan siihen, mitä itse 
sanoo. Älykkyydelle annetaan tilaa silloin, kun joku toimii, kertoo mitä tekee ja antaa 
toiselle mahdollisuuden vahvistaa asia todeksi. Kirja tekee sen helpoksi: kirja on materia-
lisoituneita ajatuksia. Kirjan voi ottaa käteen, sitä voi katsoa yhä uudestaan ja uudestaan 
tarkistaakseen, onko ymmärtänyt asiat oikein. Kirja on linkki kahden mielen välillä, mut-
ta pitää mielet sopivan etäisyyden päässä toisistaan. Kirja antaa myös opettajalle mahdol-
lisuuden lähestyä aluetta, jota hänen oppilaansa opiskelee vahvistaakseen, että oppilas 
todella on oppinut jotakin. Oppilas etsii kirjasta kirjailijan älykkyyttä, opettaja oppilaasta 
omaa älykkyyttään.  (Rancière 2007, 32, 38, 39) Puhuja, joka pitää kaiken tiedon omissa hyp-
pysissään ja ripottelee sitä armopaloina kuulijoilleen, käyttää tietoaan vallan välineenä, 
tarkoitti sitä tai ei. Jopa minun ja Marian ystävällisessä hengessä tekemä kokeilu puoltaa 
ajatusta.
 Jacotot vastustaa näkemystä, jonka mukaan meidän tulisi oppia jonkun toisen tietämys, 
kun se kuitenkin on mahdotonta. Helposti sisäistettävät yksinkertaistukset, jotka syöte-
tään minulle ilman yletöntä vaivannäköä kuitenkin houkuttelevat. Minulle, joka muistan 
helposti kaiken luennoilla kuulemani koulunkäynti on siksi ollut helppoa. Ehkä minäkin 
olen halunnut opettajaksi, koska se on ollut se tie, jonne hyvän seuraajan polku johtaa. 

KIRJA TIEDON LÄHTEENÄ
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Minulle se polku on niin pehmeä ja mukava, että siinä ei paljaat varpaat ole haitanneet, 
mutta Lopputyö, valtava ja raskas, on saada minut pysähtymään. Jos tätä opettajapolkua 
haluaa kulkea, se viimeinen ja vaativin, omaa ajattelua vaativa matkakin on ponnistel-
tava. On hyvä, jos se onnistuu jossain määrin karaisemaan jalkapohjiani ja karistamaan 
vanhoja pinttyneitä ajatuksia ja tuomaan mukana jotain uutta.
 Minä olen yleensä luottanut, että taiteen opettaja on niin kokenut verrattuna minuun, 
että hän kykenee näkemään teoksiani jotenkin “jalostuneemmin”. Olen jopa vakuuttu-
nut, että erinäiset kritiikkitilanteet ovat saaneet minut yrittämään enemmän. Kuitenkin 
olen muuttanut töitäni opettajan mielipiteen mukaisemmiksi, vaikka olisin ollut sitä 
mieltä, että teos on juuri sellainen kuin pitää. Minkä ihmeen takia olen luottanut enem-
män opettajan mielipiteeseen kuin omaan arviooni? Syy on varmasti siinä, etten ole 
luottanut omaan kykyyni nähdä. Omalle kohdalleni ei ole juuri sattunut opettajia, jotka 
olisivat kyseenalaistaneet näkemisen taitoani. He eivät ole sanoneet, ettei minusta olisi 
tekemään taidetta tai että minun tulisi pysyä lestissäni. Koulujärjestelmä, kuten muutkin 
sosiaaliset systeemit muodostavat voimattomuuden kehän: systeemi osoittaa selvän eron 
oppimattomien ja tieteen välillä. (Rancière 2007, 15) Tämä koulujen perinne seuraa myös 
taidekouluihin. Systeemi seuraa jopa taiteen lopputöihin, jotka pyrkivät monella tapaa 
muistuttamaan tieteen traditiossa tutuksi tulleita lopputöitä ollakseen uskottavia.
 Opettajan tehtävä ei ole antaa oppilaalle tietoa, joka oppilaalta puuttuu. Hänen teh-
tävänään on kertoa, että oppilas pystyy oppimaan. Isä, joka ei osaa lukea, voi opettaa 
poikansa lukemaan, väittää Jacotot. Tarvitaan vai tekstin pätkä, jonka poika osaa ulkoa, 
vaikkapa Isä meidän -rukous. (Rancière 2007,   25) Mikä tahansa tuttu asia riittää alkuun.
 Jacototin mukaan opettajalla on kaksi tehtävää: kuulustella oppilaalta mitä hän on 
oppinut ja vahvistaa, että älykkyyttä vaativa työ on tehty huolella niin, ettei oppilas tai 
opiskelija vain sano kaikenlaista vain välttääkseen hämmentymisen. Tarvitaanko tehtä-
vään silloin välttämättä korkeasti koulutettua opettajaa? Opettajanhan on silloin vaikea 
olla pilaamatta tietämättömän opettajan metodia, koska hän jo tietää valmiiksi vastaukset 
ja kysyy silloin helposti kysymyksiä, jotka johtavat oikeaan vastaukseen. Tämä sokrate-
lainen tapa piilee jokaisessa selittäjäopettajassa: opettaja johtaa kysymyksillään oppilaan 
älykkyyttä juuri sen verran, että oppilas itse voi kulkea kyseistä reittiä vain opettajan joh-
dattamana. Koska oppilas ei metodin avulla pysty oppimaan itsenäisesti, ei kyseessä ole 
emansipoiva menetelmä, vaikka menetelmän avulla voikin oppia. (Rancière 2007, 29) 

 Minun siskoni opetteli lukiossa sekä espanjaa että ranskaa ihan omin päin, kirjojen 
ja kasettien avulla. Minä ihailin siskoni saavutusta ihan aiheesta. Siskoni ei ehkä ollut 
maailman suurin teininero, mutta hänellä oli halu oppia, jota minulla ei ollut. Miksi oli-
sin tehnyt jotain, mikä vaati kauheasti vaivaa, muttei ole ollenkaan välttämätöntä? Vielä 
paremmin saman kysymyksen voisi esittää kuvataiteilijalle! Vieraan kielen opetteleminen 
avaa aina ovia uusiin maailmoihin. Kuvataide voisi ehkä olla universaali kieli, siinä kun 
ei ole sanoja?
 Päätän, etten tarvitse taiteellisen osuuden ohjaajaa. Puhun töistäni ystävien kanssa, 
kun tuntuu, että tarvitsen jonkun, johon nojata. Ystävät eikä sisko kukaan ole liian suuri 
auktoriteetti, että noudattaisin heidän neuvojaan, jos siltä ei tunnu. Ja jos välttämättä ha-
luan positiivista vahvistusta, sitä saan aina äidiltäni! Päätän yrittää itse.
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AIHEEN HAHMOTTELUA

Ideointiprosessi oli pitkä. Olin ajatellut, että kun minulla on työlleni lähtökohta - Maria 
Pusan diplomityö - lopputyön aiheen hahmottelu olisi itsestään selvää. Olin ihastunut 
siihen, että diplomityö vilisi sellaisia käsitteitä kuin matriisi ja avaruus ja minä voisin vain 
sukeltaa niiden maailmaan. Olisin Päivi reaktorifysiikan ihmemaassa.
 Tietenkään lopputyöaiheen hahmottelu ei sitten ollutkaan itsestään selvää vaan ideoita 
syntyi moneen suuntaan. Ne pyörivät jossain tieteen ja taiteen määrittelyn ja niiden ko-
kemisen ympärillä. Ajattelin, että voisin tehdä Pusan diplomityöstä taidetta, tehdä siitä 
erilaisia versioita.

Ajattelin melko “koulutehtävämäistä” lähestymistapaa: pyrin teke-
mään Marian teoksesta taideteoksen.
 Helpointa olisi vain laittaa teos vitriiniin ja laittaa nimeksi “Alkuperäi-
nen artefakti”.
 Tällä hetkellä houkuttelevimmalta tuntuisi maalata hollantilaistyyppi-
nen maalaus, jossa on Kirja, minä taiteilijana tai  Maria tutkijana, peilin 
kautta heijastettuna. Tai sekä että.
 Marian teos on minulle mahdoton käsittää, kuten varmasti monel-
le muulle. Siitä tuli mieleeni käsitetaiteellinen teos: laittaisin kehyksiin 
yhden alkuperäisen sivun kirjasta ja siitä kopion, johon olen tehnyt 
seitsemän muutosta. Teoksen nimi olisi “Etsi 7 virhettä ja ymmärrä nii-
den merkitys”. Se viittaisi tietenkin eri lähtökohtiin ymmärtää ja kokea 
asioita.

(päiväkirjasta 25.8.2008)

”Alkuhaihatteluiden” jälkeen päätin, että unohdan representaation kysymykset, koska 
muuten lopputyöni rönsyilisi liian moneen suuntaan. Pidättäydyn vain omassa kokemuk-
sessani, joka Pusan diplomityöstä minulle syntyy. Tutustumiseni siihen olisi eräänläinen 
koe, jonka pyrkisin tallentamaan ja ja esittämään mahdollisimman tarkasti. Mitään hy-
poteesia tai tutkimuskysymystä en ollut kehittänyt, mutta ajattelin tutkimustulosten vain 
putkahtavan esille kokemusteni myötä. Tämän diplomityöhön tutustumisen kokeellisen 
luonteen takia aloin kuvitella, että tekisin videoita. Videodokumentaation oli tarkoitus 
olla yksi teos, mutta piti tulla paljon muitakin: 

Videoon teen käsikirjoituksen, kun olen tutustunut Marian teokseen. 
Ensin tutustun, sitten toistan tutustumiskokemukseni mahdollisimman 
tarkkaan niin, että kirjaan ylös tuntemukseni. Muistiinpanojen pohjal-
ta teen sitten sen kässärin. Luultavasti video alkaa niin, että kuvaan 
Marian lopputyötä tavallisesti, sitten  teksti alkaa virrata alhaalta ylös 
käsittämättömänä. Kuvat tarkentuvat taas tavallisina kuvina ottaen taas 
valkokankaan haltuunsa.
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 Marian kokemusta en voi tavoittaa, mutta voisin yrittää. Haastattelen 
ainakin siitä, mitä hän kokee esteettisenä omassa työssään. Kyselen 
myös hänen kokemuksestaan. Ehkä teen teoksen “Peellen Pähkinän 
kauneus Marian silmin, Päivin tulkitsemana”. 

(päiväkirjasta 1.9.2008)

Onneksi teosten suunnittelu ja kirjojen luku tapahtuivat toistensa lomassa ja ideat hioi-
tuivat. Taiteellisesta tutkimuksesta luettuani minulle alkoi valjeta, mihin lopputyöni voisi 
suuntautua.

Lopputyökysymykseni on muuttunut jälleen. Olen ajatellut laajentaa(?) 
sitä teoksen ymmärtämistä koskevaksi kysymykseksi: Miten ymmärtää 
teosta.
..
 Mietin, miten esittää kysymys toisen ymmärtämisestä taideteoksena..  
Ei siis ihmisen ymmärtämisen vaan teoksen, jos siinä on eroa?! (Ajatus 
epäselvä!)
 Haluan tehdä homman toisin (ei pelkkänä videona!) koska se EI ole 
se kieli, jota puhun tarpeeksi hyvin. Dokumentaation välineenä se on 
kuitenkin OK.”

(päiväkirja 27.9.2008)

Kun ajatus tuosta sitten selkeytyi, päädyin siihen, että minun lopputyöni  kokeellinen 
osuus on se, kun kohtaan käsittämättömän ja katson, mitä siitä syntyy.  Tutkimuskysy-
myksen asettelun jalkeen piti vain suunnitella koetilanteet. Ja teokset.
 Se, että en pysty ottamaan vastaan tietoa, jota Pusan diplomityö sisältää johtaa siihen, 
että se versioituu mielessäni toisin kuin se on tarkoitettu. Matemaattiset kaavat synnyttä-
vät kokemuksen, jota en kykene täysin sanallistamaan. Tutkimuskysymyksenkin hahmo-
tuttua minulla oli vielä edessäni ongelma: miten hahmottaa kokemukseni Pusan diplomi-
työstä?

Väärinymmärrys lähtökohdaksi
Miten hahmottaa kohtaamista, kun

A = minä
B = Marian diplomityö?

A+B = mahdoton tulos
A/B = x,

sillä on täysin mahdotonta täysin asettua toiseksi. Minussa on vain omat parametrini 
enkä voi tuntea kaikkia B:n parametreja. Voin ymmärtää B:tä vain väärin, joten on turha 
kuvitella, että A:n ja B:n voisi ynnätä yhteen ja siitä syntyisi jonkinlainen synteesi tai 
täydellinen konsensus. On vain luotava suhde, joka ei pyri liikaa hallitsemaan toista osa-
puolta. (Hannula 2001, 99)
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 Tavoitteeseen ymmärtää toista liittyy ratkaisevan hankala, jopa vaarallinen piirre: ym-
märtäminen kiistää  kohdattavan osapuolen ainutlaatuisuuden, erilaisuuden ja käsittä-
mättömyyden. Ymmärrykseen liittyy tavoite yhteisymmärryksestä: selkeästä ja pysyvästä 
pohjasta. Yhteisymmärrykseen on sisäänrakennettu ajatus siitä, mikä on oikeaa, sopivaa 
ja totta. Se ei anna tilaa epämääräisille pohdinnoille eikä poikkinaisille mielipiteille. 
Toisin sanoen se kieltää eettisen kohtaamisen olemalla liian sulkeutunut. Väärinymmär-
rys sen sijaan toteaa, ettei yhteisymmärrys ole mahdollista, ja että se tavoitteenakin on 
virheellinen ja moninaisuutta, elämisen rikkautta sekä yhdessäoloa vääristävä ja kumoa-
va.  (Varto 2001, 57, Hannula 2001, 115)  Aito kohtaaminen siis vaatii sen, että myöntää, ettei 
koskaan voi täysin ymmärtää toista. Siksi kaiken kohtaamisen lähtökohtana pitäisi pitää 
väärinymmärrystä.
 Lopputyöni ohjaaja, Juha Varto ehdotti lopputyökeskustelussamme lähestymistavakseni 
väärinymmärtämistä. En ymmärtänyt häntä silloin: en halunnut, että lopputyölläni ei lop-
pujen lopuksi olisi mitään tekemistä sen kanssa, mistä Maria Pusa kirjoitti. En halunnut, 
että mikä tahansa kelpaa! Se olisi ollut tyhjästä nyhjäisemistä. Halusin tajuta, mitä on 
epävarmuus fysiikan piirissä, mitä herkkyys, miten ne ilmenevät niissä ihmeellisissä mer-
keissä, jotka diplomityön sivuilta kutittelivat näköhermojani. Varto ilmeisesti kuitenkin 
hahmotteli samaa ajatusta kuin Hannula eikä suinkaan tarkoittanut, että hylkäisin suoral-
ta kädeltä yhteyden niihin merkityksiin, jotka diplomityön sivuilla piilee.Väärinymmärtä-
misen ymmärtämiseksi oikein onkin hyvä ottaa avuksi Hannulan esittelemä termi, reaso-
nable disagreements, jonka hän kääntää myötätunnoksi. Sanasta sanaan käännettynähän 
se tarkoittaisi ennemminkin järkeenkäypää erimielisyyttä, mutta kääntämällä käsitteen 
myötätunnoksi Hannula korostaa eri asioita. Hän korostaa, että järkeenkäyvässä erimieli-
syydessä kaksi eri väitettä yhtäaikaisesti pyrkivät tulemaan toimeen keskenään ja samaan 
aikaan pitävät kiinni itselleen tärkeiksi koetuista mielipiteistä. (Hannula 2001, 78-79)

 Mutta mikä sitten on x? Se muodostuu riittävän samansuuntaisista perusajatuksista, 
joiden pohjalta saadaan aikaan luottamus A:n ja B:n välille. Se voi olla jopa kolmas tila, 
vaikkakaan ei pysyvä sellainen. Se on inhimillinen tekijä. Se on tahto ja kyky kunnioittaa 
toisen tarpeita ja toiveita siten, että omat toiveet tulevat riittävällä tavalla huomioiduiksi. 
(Hannula 2001b, 101)

 Hannula varoittaa, että vastapuolta ei saisi objektifioida, mutta Pusan diplomityön 
kohdalla se on kyllä silkka mahdottomuus, jos sisältöön yhtään tutustuu: sehän on sisäl-
löltään määritelmiä määritelmän jälkeen! (Hannula. 2001, 102) Objektifiointi estää aidon 
kohtaamisen. Kuten Buber asian ilmaisisi, Se voi jälleen tulla Sinäksi eikä välitön Sinän 
kohtaaminen voi kestää loputtomiin: Minä-sinä -suhteen ja minä-Se -suhteen on vuoro-
teltava. Yksittäisestä Sinästä täytyy yhteystapahtuman ohimentyä tulla se ja yksittäinen 
se voi, astumalla yhteystapahtumaan, tulla Sinäksi. Ilman Sitä ihminen ei voi elää, mutta 
joka elää vain Sen kanssa, ei ole ihminen (Buber 1999, 57-58). Molemmat herrat ovat 
kuitenkin yhtä mieltä siitä, että esineellistäminen estää aidon kohtaamisen.
 Minun tarkoituksenani on välittää kokemukseni, tarinana, kuvin, kirjana - kertomukse-
na kohtaamisesta. Pyrin siihen niin selkeästi kuin pystyn, niin että siitä voisi saada jon-
kinlaisen otteen, edes hetkittäin. Se tarkoittaa, että ero, joka meidän - minun, kirjoittajan 
ja sinun, lukijan -  välillä on, on otettava ystäväksi, kohdattava. Ystävien kanssa on muka-
va vertailla kokemuksia. Parhaassa tapauksessa kokemus välittyy ja viemme vuorovaiku-
tusta eteenpäin.
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 Minä kohtaan Maria Pusan diplomityön ja myös Marian, joka auttaa minua kohtaa-
maan teoksen. Pyrin välittämään kohtaamiseni taideteoksina, jotka itse kukin voi halutes-
saan kohdata. Otan kantaa ja osallistun.
 Poimin ja kokoan Kolmas tila-teoksesta ohjeet taiteen tekoon, kolmannen tilan saavut-
tamiseen:

paikallisuus - myönnän lähtökohtani• 
osallistuminen - kohtaan vastakkaisuudet ja hyväksyn ne• 
kuunteleminen - pyrkimys aidosti ymmärtää toista hänen lähtökohdistaan, lempeästi• 
rakentava kritiikki - kyky kysenalaistaa • 

(Hannula 2001b, 47)

 Hannula korostaa sitä, että toista ei voi täysin ymmärtää koskaan, kun taas Jacotot 
painottaa sitä, että kaikki ihmiset voivat ymmärtää toisiaan. Pidän enemmän Jacototin 
versiosta, sillä Hannulan versio sai minut valtavan alakulon valtaan ja tuntemaan itseni 
hyvin yksinäiseksi ja erilliseksi. Koska ymmärtäminen on mahdollista, on mielekkäämpää 
yrittää. Sen pieni seikan, ettei ymmärrys ole täysin sataprosenttista ja yks´yhteen ei pitäisi 
lannistaa. Olemme yksilöitä, mutta toimimme yhdessä. Kaikki ihmisen toiminta on niin 
samankaltaista, että sen tunnistaa ihmiselle ominaiseksi, vaikkei tietäisi mistä on kyse.
Pusan diplomityön suhteen tuskin olen mistään eri mieltä, en vain pysty käsittämään 
kaikkia sen sisältöjä, vaikka yritän. Myötätunto sopiikin siksi yhdeksi tärkeäksi välineek-
si juuri minulle: suvaitsen lempeästi käsitteiden käsittämättömyyden, minun ja Marian 
käsityskykyjen erot ja toimin siltä pohjalta, mikä on mahdollista. Hyväksyn, että reakto-
rifysiikka on minulle vierasta, mutta inhimillinen ihmisten välinen kohtaaminen ei. Kum-
massakin on omat epävarmuutensa, kumpikin ovat omalla tavallaan herkkiä.  Kummas-
sakin kontekstissa on aivan erit painotuserot!
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 Maailmassamme on melankolista se, että kaiken Sinän on 
muututtava Se´ksi. Liian raskaat ytimet fissioituvat ja kuuluvat erilleen, 
omien atomiensa keskuksiksi. Niin välittömässä yhteydessä kuin 
olemmekin Sinään, yhteys hälvenee ja Sinä saa kiinteän ja määritellyn 
muotonsa. Aktuaalistuminen yhdessä merkityksessä tarkoittaakin siis 
epäaktuaalistumista toisessa merkityksessä. (Buber 1993, 39)

Väärinymmärrys on vaikea, eettinen ratkaisu. Se käskee hyväksymään 
toisen osapuolen sellaisena kuin se on. Kun katson rakastani silmiin, en 
tahdo hänen muuttuvan - en edes muista miettiä sellaisia asioita! En 
ajattele, että rakastan häntä jonkun hänen ominaisuutensa takia, vaik-
ka siinä samassa hetkessä rakastaisinkin kyseistä ominaisuutta. On vain 
rakas, onni ja hetki, kaikki yhdessä, yhtäaikaa, erittelemättä. Onnen 
hetket saavat minut suunnittelemaan yhteistä tulevaisuutta. Toivon hä-
nen jakavan näkemykseni, tahtovan, toivovan ja kammoksuvan samoja 
asioita kuin minä. Ajatus yhteisymmärryksestä poistaisi epävarmuuden, 
lujittaisi sitä. Voisin luottaa, että hän on ja pysyy vierelläni. Rakkaani 
on jatkuvasti toinen osapuoleni, vasempani oikea, yinini yang. Vaikka 
sylikkäin vietetyssä hetkessä maailmamme muuttuvat yhdeksi, koittaa 
taas hetki, jolloin minun on todettava, että hän ei ole minä eikä aina 
tahdo samaan suuntaan kuin itse tahdon. Se tieto on joskus hyvin ras-
kas.  Se, ettei rakkaani tahdo samaan suuntaan, ei tarkoita, ettei hän 
tahtoisi kulkea kanssani. Minkä suunnan valitsemme? Siihen tarvitaan 
riittävää yhteisymmärrystä, jolloin väistämättä ei voida valita niitä kaik-
kia suuntia yhtäaikaa, joihin muuten olisi saatettu kulkea. Jos hyvin 
käy ja jaksamme panostaa, kuljemme tiivistä siksakkia elämänpolulla: 
omiin suuntiimme, usein kohdaten.

(päiväkirja pe 10.10.2008)

Nuclear !ssion
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TAIDETEOSTEN TEKEMISESTÄ

Buber kirjoittaa taiteesta: Kun taiteilija todella näkee sen, joka hänet  
kohtaa, elävä hahmo avautuu hänelle. Hän karkoittaa sen luomukseksi. 

(Buber 1993, 65) Alkaessani tehdä teoksiani ajatus häiritsee: Miten “karkoittai-
sin luomukseksi” eli antaisin muodon sille, jolle muotoa ei ole? 

 
Ymmärrän mitä Buber ajaa takaa. Joskus mieleen tulee ajatus, joka on hyvin kirkas, 
vaikka se ei olekaan missään muodossa. Se muoto syntyy, kun ajatusta alkaa hahmot-
telemaan. Tekiessä alkaa hahmottua, mitä todella ajaa takaa. Ehkä taideteoksen tekemi-
nenkin on alkukantaisen kokemuksen, Sinä-Minä -suhteen tavoittelua, jota vasta seuraa 
eriytyminen?
 Minä-Sinä -suhteen ja Minä-Se -suhteen vaihtelu mahdollistaa entistä syvemmän Minä-
Sinä -suhteen: tarkasteltuamme kohteen ominaisuuksia ne säilyvät mielessämme kohteen 
ominaisuuksina, kun olemme jälleen sen kanssa Minä-Sinä -yhteydessä, vaikkemme niitä 
yhteydessä ollessamme tarkastelekaan. (Buber 1993, 53) Fuusio ja fissio vuorottelevat. 
 Minulle Pusan teos Se’nä on vähemmän kuin Sinänä. En ymmärrä enkä tajua sitä. Se 
saa minut turhautumaan, kun yhä uudestaan haparoin epäselviä merkityksiä niiden val-
kenematta minulle. Mutta sitten kun merkitykset alkavat vähitellen valjeta, ilmeenikin 
kirkastuu. Vuoropuheluni teoksen kanssa alkaa saada muotoa. Etäännyttäminen on vält-
tämätöntä.

Incident neutrons
Ensimmäinen luonnos,
alla luonnos myös 
Resonance-teokseen
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 Mitkään alkuperäiset ideani eivät olleet riittäviä siihen, että olisin aloittanut omien 
teosten tekemisen. Pitkään aikaan en voinut aloittaa niitä. Luin tutkimuskirjallisuutta 
ja vihdoin taas aloin lukea Pusan diplomityötä, ihan alusta. Minäkin etäännytin Pu-
san diplomityön tarkasteluni kohteeksi tunteakseni sen ominaisuudet ja kohdatakseni 
sen jälleen. Vaikka tarkasteluni etäännyttikin itse diplomityötä koko ajan enemmän ja 
enemmän Se-maailmaan, tunsin jokaisella vastauksellani diplomityöhön pääseväni sitä 
lähemmäs.
 Ensimmäisessä vaiheessa vastaukseni olivat vain luonnoksia. Piirsin päiväkirjaani luon-
noksia siitä, miten pystyin kuvallisesti käsitteellistämään lukemani. Minulle tyypillisesti 
kuvissa seikkaili tyttö, jolla on hame. Kaikkien ideointivaiheiden jälkeen olin siis pää-
tynyt siiihen ideaan, mikä minulla oli ollut ihan alunalkujaankin: minä seikkailemassa 
reaktorifysiikan ihmemaassa. 
  Aloitin tekemisen tietämättä täysin, mitä olin tekemässä, mutta jokin aavistus minulla 
oli - ja aavistusta paljon suurempi into! Halusin kohdata oman tietoni ja tietoisuuteni ja 
pystyä tarkastelemaan sitä sitten etäämmältä: nähdä sen.

Incident neutrons
digivedos akryylille
2009
51.99 x 42 cm
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 Lopullistenkin teosten tekemiseenkin liittyi monta vaihetta ja tein niitä vuorotellen il-
man mitään erityistä järjestystä. Valmiiden luonnosten kanssa menin Maria Pusan luokse 
valokuvaamaan. Kuvaukset sujuivat hyvin ja meillä oli oikein hauskaakin. Valokuvia mal-
lina käyttäen tein hiilipiirroksia aina silloin, kun mikään muu ei sujunut. Kun suurin osa 
piirroksista olivat valmiita, skannasin ne koululla. Kun kuvat olivat digitaalisessa muo-
dossa, alkoi varsinainen kuvien käsittely. Liitin yhteen Pusan diplomityöstä kuvia, omia 
hiilipiirroksiani ja valokuviani, käsittelin niitä sopivaan muotoon. Se kaikki oli oikein 
mukavaa.
 Incident neutrons perustuu neljänteen luonnokseeni. Siinä on oikeastaan kaikki ne 
elementit, jotka myös muissa töissäni esiintyvät: siinä on valokuvaa, kuva Maria Pusan 
diplomityöstätyösta, omaa hiilipiirrostani sekä läpinäkyvyyttä.
 Intuitiivisesti jätin osan kuvista valokuviksi, osan muutin mustavalkokuviksi ja osa on 
värillisiä. Mietin, mikä minun linjani oikein on ollut? Millä perustelen visuaalisen vaihte-
levuuden, kun kuvia ei edes ole niin paljon?
 Minulle linja on selkeä. Valokuvat ovat niin kutsuttu objektinen todellisuus ja hiilipiir-
rokset ovat minun subjektiivinen todellisuuteni. Mustavalkokuvat ovat siis jotain siltä vä-
liltä: ne eivät vielä ole jotain, jonka olisin ottanut omakseni, mutta ne eivät enää myös-
kään ole vain jotakin: minulla on niihin kehittymässä oleva suhde.
 Digitaalinen kuva etäännyttää ainakin minut katsojana siitä, että nekin kuvat on todella 
täytynyt tehdä. Olen oikeasti nähnyt vaivaa kuvien muokkaamiseen, vaikkei kädenjäl-
keni varsinaisesti näykään. Hiilipiirroksissä tapani työskennellä sen sijaan näkyy. Suhde 
koneella ja käsintehdyn välillä kertoo sekin mielestäni valitsemastani aiheesta. 
 Kuvien osittainen läpinäkyvyys on minulle sisällöllisesti tärkeä enkä halunnut luopua 
siitä, vaikkei sitä saanutkaan painettua tavallisissa painopaikoissa. (Valitettavasti läpi-
näkyvyyttä ei saakaan osaksi kirjan kuvia, mutta kuvat kertovat silti riittävästi ja ajavat 
asiansa tässä yhteydessä.) Olin varma, että valkean ja läpinäkyvän tulostaminen on mah-
dollista ja otin lopulta yhteyttä Vallila Interiorin digiprinttiin. Siellä luvattiin, että kyllä 
onnistuu. Valkoiselle värille oli vain luotava oma alfa-kanava tulostusta varten.
 Aluksi ajattelin laittaa teosten taakse valon, joka loistaisi läpinäkyvistä kohdista, mutta 
sitten ilmeni, etten saakaan laittaa teoksia TKK:lla seinälle. Ajattelin, että voihan kuvien 
läpi näkyvä maailma muuttuvine ja yllättävine yksityiskohtineenkin olla se ”valo”. 
 Teokseni lähtökohtana olen käyttänyt kuvaa, joka kuvaa vaikutusalan määrittelyä vas-
taavaa koetilannetta. Vuorovaikutustodennäköisyyttä kuvataan suureella, jota kutsutaan 
vaikutusalaksi. (Pusa 2007, 16)

 Kuvan tehtyäni minulle oikeastaan valkeni, kuinka reaktorifysiikka on täynnä ilmaisuja, 
jotka toimivat metaforina ihmisten väliseen ymmärrykseen!
 Koen, että vuorovaikutus voi olla hyvinkin yllättävää. Joskus vuorovaikutukseen hakeu-
tuu, mutta joskus se vain tulee takaa yllättäen, osuu ihmiseen: PLÄTS vaan ja se on siinä! 
Lyön varpaani, sattuu. Nukun mutta herään auringon häikäisevään valoon. En koskaan 
myöskään voi koskettaa ilman, että minua samalla kosketettaisiin. 
 Kuvan nimi Incident neutrons jäi englannin kieliseksi siksi, että incident -sanana on 
sattumanvaraista paljon runollisempi; siinä on häivähdys tragediaa. Koska tämä teos vaa-
ti englanninkielisen nimen, saivat muutkin teokset siksi nimen englanniksi. Maria Pusa 
auttoi minua ystävällisesti kääntämään nimet oikein.
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 Jo paljon ennen joulua olin lukenut diplomityön sivulle 53 asti, mutta sitten luovutin. 
Tuntui, että keinoni ymmärtää Pusan diplomityötä paremmin olivat loppu. Lupasin it-
selleni palata aiheeseen uudestaan vain, jos olisi aivan pakko. Olin oikein tyytyväinen 
saamaani yleiskäsitykseen, vaikken voinut väittää ymmärtäneeni asiaa mitenkään syvälli-
sesti. Uskoin, että se olisi alku, jonka kanssa pääsisin jo paljon pidemmälle.
 Otin luonnoskirjan käteeni, kertasin kevyesti lukemaani ja ideoin luonnoksia. Pääsin 
valokuvaamaan, piirtämään ja jopa muokkaamaan kuvia kohti niiden lopullista muotoa. 
Pääsin myös lukemaan vaihteeksi tekstiä, joka ei lukemisen edetessä muuttunut aina vain 
käsittämättömämmäksi.

The estimate
digivedosakryylille2009

39.97 x 42 cm

ESTIMAATTI



36 

 Kun teokset olivat periaatteessa valmiit, palasin jälleen diplomityön lukemisen pariin. 
Luin ja tajusin, että se, millainen kuvasta The estimate oli tullut,  ei riittänyt. Alkuperäises-
sä luonnoksessa oli merkintöjä, joiden merkitystä en enää muistanut. Minun oli palattava 
kirjan ääreen ja kertaamaan, mitä alunperin tarkoitin. Muokkasin kuvaa sen mukaan, mitä 
alkuperäisessä luonnoksessa oli. Päädyin lisäämään estimaattiin alaindeksin ja ”hatun”, 
koska silloin estimaatti on juuri jonkun tietyn asian arvio, ei yleinen estimaatti. Poistin 
numerot kuvaajasta, koska niillä ei ollut minulle mitään konkreettista merkitystä. Päätin 
myös palata kuvan alkuperäiseen väritykseen ”VTT:n siniseen”, koska enhän ollut päässyt 
vielä kuin asian kylmälle ulkoreunalle, muuttamatta maisemaa itse mitenkään.
 Omien teoksienkin tekeminen vaatii jakuvaa havannointia: tarkastelin teoksiani näh-
däkseni, miten kokemukseni niissä onnistuu saamaan konkreettisen muotonsa. Annoin 
teoksien itsensä ohjata tekemiseni suuntaan kuitenkin kontrolloiden sitä, minne lopputu-
los ohjautuu. Kaikkien vaiheiden näkeminen ja teoksen vaikuttavuuden arviointi on tär-
keä osa prosessia. Taiteilija ei yleensä vain tee teosta kerralla vaan toimii myös teoksensa 

The estimate teoksen luonnos



37

The estimate teoksen ensimmäinen versio

aktiivisena vastaanottajana. (Ingarden 2000, 9)

 Kuva liittyy bayesiläiseen datasovitukseen, jonka tarkoitus on etsiä suureelle paras 
mahdollinen estimaatti ja arvioida tähän estimaattiin liittyvä epävarmuus. Datasovi-
tus muodostuu kolmesta vaiheesta, jotka ovat todennäköisyysmallin muodostaminen, 
posteriorifunktion laskeminen ja mallin tarkistaminen. (Pusa 2007, 26) Mitään fysikaalista 
suuretta ei voida mitata ehdottoman varmasti (Pusa 2007, 33), saati että voisimme määrittää 
immateriaalisen asian, ajatuksen totuusarvoja. Molemmissa tapauksissa meidän on vain 
luotettava arvioon. Kuvassa olen löytänyt estimaatin - mielipiteen, joka on totuuden hy-
poteesi (Rancière 2007, 45) ! 
 Vaikka olenkin tyytyväinen arviooni, siihen tyytyminen on aikamoista tasapainoilua. 
En tiedä, mihin kuvaajan numerot oikeastaan viittaavat enkä siis tiedä, mitä ne oikeas-
taan tekevät minulle, kun seison kuvaajan keskellä. Ollakseni rehellinen itselleni, minun 
on myönnettävä, etten vielä ole täysin kääntänyt Pusan diplomityön tekstiä omalle kielel-
leni. Siksi kuvassa on mustavalkeaksi muutettu valokuva eikä hiilipiirros. 
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Resonance
digivedos akryylille
2009
20 x 35 cm

RESONANSSI

Resonanssi  on fysiikan ilmiö, joka kuvaa värähtelyä, jonka jokin ulkopuolinen voima 
aiheuttaa. Se on hyvä lähtökohta teokseni tulkitsemiselle.
 Onneksi teos oli nimetty Resonanceksi tai en ehkä olisi tavoittanut merkitystä enää 
uudelleen. Teosta tehdessäni merkitys oli nimittäin  niin itsestään selvä, etten kirjoittanut 
sitä mihinkään ylös. Tunsin olevani täysin samalla aaltopituudella niin Pusan diplomi-
työn sivun 18 sisällön kuin oman teoksenikin kanssa, ettei tullut mieleenikään, että mer-
kitys voisi unohtua. Palatessani diplomityön sivulle 18, jossa resonanssista kerrotaan, en 
enää oikein ymmärtänyt kuvan ja tekstin yhteyttä.  Mitä ihmettä oikein olin ajatellut?
 Maria Pusa kirjoittaa erilaisista vuorovaikutustyypeistä, joilla neutronit vaikuttavat 
nukleonien kanssa. Yksi tyypeistä on elastinen sironta, jossa neutroni törmää ytimeen ja 
vapautuu jättäen sen perustilaan. Elastinen sironta voi tapahtua joko väliytimien muo-
dostumiseen tai potentiaalisen sironnan kautta. Potentiaalisironnassa syntyy näitä reso-
nanssialueita. (Pusa 2007, 18)

 Teettää työtä palauttaa taas mieleen, mitä mielessäni aiemmin liikkui. Kertaus saa 
minut kuitenkin muistamaan. Teos kuvaa sitä, kuinka merkitys on välillä selvä, välillä 
epäselvä ja kuinka välillä voi olla yhteydessä  johonkin asiaan, välillä yhteys katoaa. 
Kaikki meidän ympärillämme vaikuttaa meihin, samoin kuin oma sisäinen tilamme. Me 
resonoimme maailman kanssa.
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KOHTAAMATTOMUUS

Ei johdu tahdosta, ettemme ymmärrä vaan tahdon puutteesta. Mielen perisynti ei ole kii-
rehtiä tekemään johtopäätöksiä vaan keskittymättömyys, poissaolo. “ To act without will 
or reflection does not produce an intellectual act”, toteaa Jacotot. (Rancière 2007, 55) Siksi 
minulla ei vielä 11.12. klo 10.12 mennessä ollut kuvaa siitä, että olen ollut kohtaamatta 
Pusan diplomityön olennaisiakin kohtia. Kohtaamattomuudessa ei ole mitään elähdyttä-
vää.
 On kaksi perustavaa laatua olevaa valhetta: toinen väittää kertovansa totuuden ja toi-
nen , ettei pysty sanomaan mitään. Kukaan ei voi väittää, ettei tuntisi itseään. “En pysty” 
tarkoittaa siksi “en viitsi”. Haksahdan molempiin valheisiin lopputyössäni: väitän, että 
kirja on totuus kokemuksestani ja etten pysty ottamaan selvää kaikesta Marian diplomi-
työhön liittyvistä asioista!
 Virheet, joita teen diplomityöhön tutustumismatkallani johtuvat huonosta itsekurista 
eikä minulla ole mitään keinoa puolustautua tältä väitteeltä.  Virheet syntyvät siis siitä, 
etten seuraa omaa tietäni.  (Rancière 2007, 59)

 Kun tahdon katsoa näen. Kun tahdon kuunnella, kuulen. Haluan koskea ja käteni läh-
tevät tunnustelemaan. Etukäteen tiedän vain tahtoni aistia.”The man is a will served by 
an intelligence”, sanotaan.  (Rancière 2007, 55)  Vaikka aistikokemus voi syntyä tahtomatta-
kin, sitä on myös helppo välttää: voi hyppiä yli vaikeat kohdat niin kuin Marian diplomi-
työn kohdalla olen tehnyt. On epämiellyttävää kokea, ettei ymmärrä eikä pääse puusta 
pitkälle.

tiistai 13.1.2009. 

 Minulla on tahdonpuute. Rancièren mukaan tahdolla tarkoitetaan 
järkevän ihmisen itsereflektiota, ihmisen, joka tuntee itsensä toimies-
saan. (Rancière 2007, 59) Olen järkevä ihminen enkä voi valehdella itselleni, 
että seuraisin nyt omaa tietäni. Sentään reflektoin sen verran, että huo-
maan, ettei ole toimintaa, jota reflektoida. Hävettää, etten ole saanut 
enempää aikaiseksi. Sisko valmistuu aivan pian ja minunkin pitäisi olla 
edes jonkin verran pidemmällä, että saisin lopputyön painoon keväällä 
ja voisimme pitää yhteiset juhlat. Mikä siinä on, ettei sisäsyntyistä uu-
den oppimisen halua löydy eikä sekään auta, että luvassa olisi kaikkea 
ihanaa palkintoa, kunhan vaan saan homman suoritettua?
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No encounter
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8.12.2008
Koko syksyn olen ollut hyvin laiska. Alkuinnostuksen jälkeen  ei ole 
ollut niin kiinnostava palata aiheen äärelle, koska se tuntuuu saman 
vanhan toistamiselta. Toisto on tylsää, mutta juuri se saa oppimaan. 
(Rancière, s. 55) Itsenäinen oppiminen alkaa sattumasta, mutta sen jälkeen 
alkaa toisto: täytyy pyrkiä toistamaan nähtyä, näkemään jo nähdyt asi-
at uudestaan, jotta voisi löytää faktoja, jotka muistuttavat toisiaan, jotta 
voisi löytää faktoja, jotka mahdollisesti olisivat aiheuttaneet jo nähdyt 
faktat... Se juuri on älykkyyden harjoittamista. (Rancière 2007, 55) Ja sitä 
olen vältellyt, koska se ei ole kivaa ja helppoa. 

Measuring
digivedos akryylille
2009
43,76 x 35 cm
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MIKSEN SITTEN OSAA ELI KOOTUT SELITYKSET

Tulevana opettajana oli terveellistä heittäytyä itselle mahdottoman vaikealta tuntuvan 
haasteen eteen, niin pystyn taas eläytymään oppilaan asemaan: palauttamaan mieleeni 
miltä tuntuu, kun jokin asia ei oikeasti tunnu yhtään helpolta eikä aina kovin mielenkiin-
toiseltakaan. Minä kuitenkin uskon, että taide on ilmaisun väline, jonka kuka tahansa 
voi ottaa haltuunsa. Haluan opettaa oppilailleni, että he todella osaavat ilmaista itseään 
taiteen keinoin ja vakuuttaa, ettei kannata ajatella, että on parempi olla osaamatta, olla 
superior inferior. Haluan, että kaikilla on mahdollisuus todeta, että on yhtä hyvä kuin 
muutkin, esimerkiksi kuvataiteessa.
 Älykkyyden yhdenvertaisuudelle on vastaväite, joka kuuluu seuraavasti: Puusta tippuu 
kaksi lehteä. Kuten kaikki lehdet, myös me ihmiset olemme erilaisia, vaikka kauempaa 
katsottuna näyttäisimmekin aivan samoilta. Yksilöllisyys on luonnonlaki. Miten laki, joka 
koskee kaikkea luonnossa, voisi olla koskematta myös älykkyyttä? Kaiken älykkyyden 
on oltava erilaista. Aina on ollut älykkyystasoltaan erilaisia ihmisiä: oppineita ja oppi-
mattomia, älykköjä ja typeryksiä, mieleltään avoimia ja sulkeutuneita. Erojen voidaan 
sanoa johtuvan olosuhteista, koulutuksesta, ympäristöstä ja niin edelleen. Kuitenkin jopa 
kaksoset, jotka ovat asuneet aina yhdessä, pärjäävät koulussa eri tavoin. Toinen on toista 
etevämpi. Minulle perustelu ei riitä todistamaan, että joku todella olisi tyhmempi kuin 
toinen. Minulle se todistaa sen sijaan, että älykkyyttä on erilaista. (Rancière 2007, 58)

 Jacotot sen sijaan kysyy, miten voimme edes verrata ihmisälyä puiden lehtiin, jotka 
ovat materiaa, toisin kuin mieli! Jos älykkäämmällä henkilöllä olisi vain paremmat aivot 
kuin vähä-älyisemmällä, voisivat älykkäämmät henkilöt hallita tyhmempiään kuin ih-
miset eläimiä, hän esittää. Se tarkoittaisi, ettei tarvittaisi lakeja, hallituksia ja poliittisia 
järjestelmiä tai kouluja ja akatemioita pitämään yllä vallitsevaa järjestelmää. Meillä kui-
tenkin on lait, hallitukset, poliittiset järjestelmät, koulut, akatemiat jne, joissa älykkääm-
mät pyrkivät vakuuttamaan itseään huonommat  siitä, että näin kuuluu olla. Äly ei ole 
materiaa, joten miten se voisi olla enemmän tai vähemmän kuin toinen äly? (Rancière 2007, 
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 Minulle ei ole eroa älykkyydessä se, että joku pystyy ymmärtämään systeemin
”N[α,u(x)]= Q[α,x],
missä
x = [x1..., xJ ] on faasiavaruuden paikkavektori, x ∈ Ω⊂ R J . Yksi x:n 
komponenteista voi olla aika t.
u(x) = [u1(x),...,uK(x)], u : Ω →  EU , on systeemin ratkaisuvektori ja EU 
jokin
normiavaruus. Ratkaisua u kutsutaan myös systeemin tilavektoriksi.
α = [α1 (x),..., αK(x)] ∈ Eα sisältää systeemin epäavarmat parametrit 
ja Eα on jokin
normiavaruus.
Q[α,x] = [Q1[α,x]...,QK[α,x]]T sisältää tehtäviin liittyvät epähomogee-
niset lähdetermit; Q : Eα  x Ω → EQ, missä EQ on jokin normiavaruus.
N = [(α,u),..., NK (α,u)T muodostuu parametrivektorista α riippuvista 
operaattoreista, jotka operoivat tilafunktiota u, N : D(N) ½ E® £ Eu ! 
EQ. Osa operaattoreista voi olla epälineaarisia”
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ja minä en, vaikka se minulle kirjassa suoraan kerrotaankin (Pusa 2007, 49). Eikö eroa 
kuitenkin ole se, että jouduin lukiossa käyttämään matematiikan kotiläksyihin helposti 
kaksikin tuntia aikaa, kun joku toinen pystyi laskemaan samat laskut vaikka välitunnilla? 
Näin vastaa Jacotot minulle mielikuvituksessani käydyssä keskustelussa: 
- Hyvä on, Maria menestyi lukiossa sinua paremmin matematiikassa, ehkä parhaiten kai-
kista. 
- Niin, Maria menestyi, koska on älykäs, vastaan minä. 
- Voitko näyttää minulle toisenkin faktan, joka, on seurausta toisesta faktasta? Jacotot 
pyytää. En pysty heti vastaamaan, jolloin Jacotot pääsee jatkamaan: 
- Jos aivoistanne löytyisi kohta, joka sinulla on heikompi tai kevyempi, voisit esittää me-
nestystä sen syyksi, mutta koska näin ei ole, olet vain antanut ilmiölle nimen. Nimi ei kos-
kaan kuitenkaan voi olla ilmiön syy.  (Rancière 2007, 49)

 Mietin hetken ennen kuin avaan syyni ja alan inttämään mitään aivotumakkeissa ha-
vaituista eroista, koska en kuitenkaan tunne aivotutkimustakaan enkä oikeastaan ole 
varma koko asiasta. Ei kuitenkaan ole  tärkeää onko minun ja Marian ero luonteeltaan 
materiaalista tai se, mistä ero johtuu vaan se, mitä se meistä kertoo.
- Haluan ajatella, että ero minun ja Marian välillä ei ole siinä, että Maria olisi ollut minua 
älykkäämpi tai ahkerampi, mutta luultavasti hänen älykkyytensä suuntautui enemmän 
kohti matematiikkaa, minun ihan muita asioista, kuten kynsien lakkaamista! nauran. 
-Maria oli myös laskenut paljon minua enemmän ja ollut kiinnostunut matematiikasta, 
toisin kuin minä, jatkan.
- On totta, että toisto auttaa oppimaan, Jacotot nyökyttelee ja jatkaa: 
- Kun laskee tarpeeksi paljon, tulee koko ajan paremmaksi. Jos välttämättä haluat verrata 
itseäsi ja Mariaa, niin voit verrata tekemisiänne. Marian laskeminen on auttamatta parem-
paa kuin sinun.
- Meidän tulee siis verrata vain tekojamme, päättelen.
- Se, että jokin on vaikeaa, mutta sitä haluaa ymmärtää ja tietää, että voisi ymmärtää sen, 
riittää, että voit sanoa itseäsi emansipoituneeksi, Jacotot lohduttaa. (Rancière 2007, 50)

- Jos kuitenkaan ei halua edes kuulla kuin omasta aiheesta, sitä voi sanoa typeröittämisek-
si! ajattelen, mutten enää sano ääneen.
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VASTE

Älykkyys on voimaa tulla ymmärretyksi toisen henkilön varmistuksen kautta. Älykkyyden 
voima ei ole ymmärtämisessä, joka perustuu vertailuun siitä, mitä kohteesta tiedetään, 
sillä silloin vertaamme vain, mitä kukin sattuu tietämään. Älykkyyteen - ymmärtämiseen 
ja ymmärretyksi tulemiseen - vaaditaan siis vastavuoroisuutta. Ja vain tasa-arvoiset ym-
märtävät toisiaan. (Rancière 2007, 72-73) Siihen tarvitaan herkkyyttä muuttaa omaa näkemys-
tä mutta ennen kaikkea vastaanottamisen kykyä, sitä ettei pidättäydy vain omalla muka-
vuusalueella liian tiiviisti vaan on valmis siihen, että toinen ehkä jättää jäljen.
 Sitä, että vain tasa-arvoiset voivat ymmärtää toisiaan, ei pidä ymmärtää väärin. Tasa-
arvoa ei ole se, että on esimerkiksi yhtä koulutettu tai rikas kuin toinen. Tasa-arvo ei ole 
jotain, jonka voi saavuttaa. Yhdenveroisuutta ei ole olemassa kuin siinä hetkessä, jolloin 
se todennetaan. (Rancière 2007, 138)

 Jacotot kertoo hauskan vertauksen, joka kuvaa tällaista oikeanlaista herkkyyttä. Olen 
vapaasti kääntänyt sen tähän:

 Kun filosofi saapuu tuntemattomaan maahan ja näkee geometrisen 
muodon hiekassa, hän tietää, että maa on asuttu. “Nämä ovat ihmisen 
jalanjälkiä”, hän sanoo. Hänen seuralaisensa pitävät häntä hulluna, 
koska viivat joita hän osoittaa eivät näytä jalanjäljiltä ollenkaan. (Ranciè-

re 2007, 27)

 Viivat, jotka ihminen oli vetänyt hiekkaan, ovat ihmisen älykkyyden merkkejä, sen sa-
man älykkyyden, joka laatii matemaattisia lausekkeita, kirjoittaa lopputyötä tietokoneella 
ja ratkaisee, miten saada valkoinen ja läpinäkyvä pinta samaan taideteokseen. Kaikki 
tekevät merkkejä ja  selityksiä. Ei ole erilaisia mieliä, on vain erilaisia älykkyyden ilmen-
tymiä. Ei tarvitse olla fyysikko ollakseen tasa-arvoinen fyysikon kanssa. Ei tarvitse olla tai-
teilija, että voi ymmärtää taidetta. Kuka tahansa pystyy puhumaan kenen tahansa kanssa 
aiheesta kuin aiheesta. Kerromme vain tarinan älyllisestä seikkailustamme. Niin helppoa 
se on. (Rancière 2007, 137)

 Kaikki pystyvät ymmärtämään hyvin. Se, että ymmärtää hyvin ei kuitenkaan tarkoita, 
että asiansa osaisi esittää erinomaisesti. Asian hyvin esittäminen vaatii aina taitoa, oli ky-
seessä sitten kielen, maalaamisen tai tieteellisen tekstin kirjoittamisen taito. Taitojen op-
piminen vaatii aina harjoittelua. Ei siis ole suuria ajattelijoita, on vain suuria ilmauksia. 
(Rancière 2007, 67-68)

 Älykkyyden ilmentymissä, manifestaatioissa, voi olla epäsuhtaisuutta siinä mielessä, 
kuinka paljon vaivaa niihin on käytetty: kuinka paljon tahtoa on ollut löytää ja synnyttää 
uusia suhteita asioiden välille. Toinen lopputyö voi siis olla parempi toista, mutta kum-
mankaan lopputyön tekijä ei ole toista älykkäämpi. (Rancière 2007, 27) (Tästä voisi päätellä, 
että kannattaa tehdä lopputyö aiheesta, jonka tuntee - kielellä, jota osaa puhua!)
 Jacototin ajatus siitä, että meidän ei tulisi puhua toisillemme vallan kieltä vaan runoin, 
on kaunis. Runoilija uskoo, että hänen ajatuksensa voidaan ymmärtää ja että tunteita voi 
jakaa - eihän runossa muuten olisi mitään mieltä! Emme voi sanoa mitään, mikä olisi 
totta, vaikka tuntisimme totuuden sisällämme, mutta pystymme antamaan kokemukselle 
muodon runon avulla.
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 Muun muassa Alfred Jarryn kirjoitukset ’patafysiikasta osoittavat, mikä tahansa kom-
munikaation muoto voi taipua runojen kielelle. Kirjallisissa teoksissaan Jarry lainaa niin 
perinteisen runon ilmaisua, tieteellistä retoriikkaa kuin matemaattisia ilmaisutapoja ker-
toen niillä oman tarinansa. (Jarry 2001, 13)

 Älykkyyden etu ei ole tietämisessä vaan tekemisessä - nimenomaan kommunikoimi-
sessa. Voimme kommunikoida joko sanoin - runoin - tai todella tehdä jotakin konkreet-
tista - vaikkapa taidetta. Silloin meidän vain on tiedostettava tekemiemme asioiden kyky 
kommunikoida ja pystyä puhumaan siitä, mitä olemme tehneet. Se on emansipaatiota. 
"Ihmisen töistä puhuminen on tie ihmisen taiteeseen", kirjoittaa Jacotot. (Rancière 2007, 65)

 Entä ne, jotka eivät usko yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon? Miten voin arvostaa hei-
dän näkemyksiään? Ei minun tarvitsekaan, kunhan ymmärrän arvostaa heidän ilmaisunsa 
taitoa, nähdä ne saman veroisena oman ilmaisuni kanssa. On hyvä opetella myös se 
kieli, jota vastapuoli puhuu, että voi toimia heidän kanssaan jäämättä jalkoihin. (Rancière 

2007, 137-138)

 Ystäviin suhtaudun erilailla kuin perheen jäseniin. Heiltä en odota 
täydellistä ymmärtämistä. Kuitenkin ystävät ovat valikoituneet ystäviksi 
samankaltaisuuden takia - siksi, että se toinen ymmärtää. Ystävää kiin-
nostavat samat jutut. Ystävä tukee ja kannustaa. Ystävässä on aina jo-
tain ihailtavaa - minun ystävissäni ainakin! Lopputyönikään ei olisi ollut 
mahdollinen ilman  parhaita ystäviäni. Maria on työni muusa. Ilman An-
na-Maijan kanssa käytyjä keskusteluja ja ihan konkreettista apua muun 
muassa kuvausten assistenttina olisin ollut paljon enemmän hukassa 
lopputyöni suhteen.
 Kun tapaan ystäviäni, tiedän, että on joitain asioita, joista emme ole 
samaa mieltä. Niitä asioita on aivan turha ottaa esille ja pilata mukavaa 
tunnelmaa, koska niillä ei ole mitään merkitystä. Sitten on asioita, joista 
haluan kuulla ystävävieni mielipiteen. Luotan heihin kylliksi, että voin 
testatata ajatuksiani kertomalle ne heille, kun tiedän heidän suhtautuvan 
minuun noin lähtökohtaisen myötämielisesti. He toimivat peilinä - luo-
tettavana vastapuolena, jota ei tarvitse pelätä. Vaikka he olisivatki eri 
mieltä tai eivät pitäisikään jostain tekemisestäni, eivät he koskaan sanoisi 
sitä minulle liian rumasti - liian suoraan.
 Aito kohtaaminen vaatii, että antaa tilaa toisen erilaisuudelle. Ystävän 
erilaisuudelle on helpompi antaa tilaa kuin sen kaikkein rakkaimman. 
Ystävien kanssa erojen voi vain antaa olla. Parisuhteessa eletään koko 
ajan toisen kanssa ja suunnataan kohti yhteistä tulevaisuutta, ja siksi 
yhteisymmärrykseen pyrkiminen on välttämätön päämäärä. Parisuhde 
on monimutkainen asia, intiimi ja tärkeä.

(päiväkirjasta pe 10.10.2008)

 Response on Perturbationin lisäksi ainoa teos, joka suoranaisesti liittyy herkkyysana-
lyysiin. Herkkyysanalyysin tavoitteena on tutkia, miten herkkä vaste on on syötteenä 
käytettyjen epävarmojen parametrien muuntelulle. (Pusa 2007, 48) Herkkyysanalyysissä siis 
tutkitaan, kuinka helposti uudet parametrit muuttavat aiemmin saatua tulosta. 
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Response
digivedos akryylille

2009
41,87 x 40 cm

16.9.2008

Minulla on kaavojen edessä olo, että ne ovat kuin arvoituksia, jotka 
tulisi ratkaista päästäkseen ovesta sisään toiseen todellisuuteen.  
Sanoisin vain “Sesam - aukene” tai haltiakiellä “Mellon”, ystävä.

 Kohdatessamme kenet tai mitä tahansa, on ymmärrettävää, että haikailemme väkisin-
kin tilannetta, jossa voisi edes jollain mielekkäällä tavalla rajoittaa ja hallita. Suhde on 
on mahdoton, jos se perustuu vain epävarmuudelle: se on kyllä avoin, mutta liian heik-
ko. (Hannula 2001, 81) Hannulan ajatuksessa on hauskasti sama ajatus kuin herkkyysana-
lyysissä. Toisin kuin reaktorifysiikan vaikutusalojen epävarmuuden arvioinisssa, ihmisten 
välillä herkkyys voikin olla hyvä. Ei ole tärkeää, että tulos - joka siis voisi olla kokemus, 
mielipide tai ymmärrys asiasta - pysyy aina samana. On hyvä antaa asioiden vaikuttaa 
itsensä: antaa vaikutusalaa itsensä ja maailman välille. 
 Kuvassa olen antanut Marialle pussillisen estimaatteja, joista saan palkinnoksi Marialta 
R:n, joka on vasteen symboli.
 Taustalla oleva ovi on ovi maailmaan, josta Marian tieto aiheesta on peräisin. Se on 
hänen sädekehänsä.
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KOULU JA JACOTOTIN MENETELMÄ

 Itsenäiseen opiskeluun tai opiskeluun vapaa-ajalla Jacototin menetelmä 

on loistava. Mutta miten minä tulevana taidekasvattajana voin koskaan 

hyödyntää menetelmää?

 Peruskoulun ja lukion opettajaa sitoo opetussuunnitelma. Oppilaan tulee oppia juu-
ri ne asiat, jotka ovat opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmaa noudattava opettaja 
voi antaa ohjeita, joita oppilaat noudattavat ja siten oppivat tarkoitetun asian. Oppilaan 
oppiminen arvioidaan kokeilla ja arvosanoilla. Tätä kautta ajateltuna kouluopetus ei voi 
koskaan olla emansipoivaa, sillä sen kuka emansipoi, ei koskaan tulisi olla huolissaan 
siitä, mitä emansipoitu henkilö tulee oppineeksi. Emansipoitu oppii mitä haluaa, ehkä 
ei mitään. Hän tietää, että voi oppia, koska kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia älyltään ja 
jokainen voi ymmärtää toisen maailmaa. (Rancière 2007, 18) Edetäkseen koulussa ja yhteis-
kunnassa ylipäätään on edettävä sen mukaan, mitä säännöissä sanotaan, joten mitä ta-
hansa itse oppii omilla keinoilla, ei ole se, mitä odotetaan. Ja jos onkin, se tulee todistaa 
systeemin sisällä. (Rancière 2007, 130) Ei riitä, että sanoisi: “Voisin minäkin oppia tuon, jos 
haluaisin, sillä en ole tyhmä”.
 Koulu on systeemi, jossa on vallan hierarkia. Systeemiä ei ole suunniteltu alistamaan 
vaan valistamaan. Silti se asettaa oppilaat ja opettajat tiettyyn asemaan, jossa heillä on 
velvollisuuksia systeemiä kohtaan. Kuitenkin systeemi on parempi kuin kaaos, esittää 
Jacotot. Järkevä ihminen tajuaa, että säännöillä yleensä on etunsa: ne muun muassa 
ehkäisevät tehokkaasti väkivaltaa, joten järkevä ihminen ei asetu lakien yläpuolelle. (Ran-

cière 2007, 91,95) Minulle koulujärjestelmä antaa mahdollisuuden osoittaa, että kuvataide 
voi olla meidän kaikkien yhteinen kieli. Se, millä keinoin sen osoitan, onkin paljon haas-
tavampaa. Kohtaan monesti odotuksia hienoista konkreettisista tuotoksista. Perusteluja 
taiteen opetuksille vaaditaan: mitä hyötyä taiteesta muka on?
 Tullakseni toimeen koulujärjestelmässä minun pitää omaksua systeemin tavat. Periaat-
teita ei kuitenkaan tarvitse niellä kritiikittä ja hyväksyä sellaisenaan. Visuaalisen kielen 
hallinta on omalla tavallaan tärkeää siinä missä matemaattisenkin kielen. Kannattaa 
muistaa ja muistuttaa, että me kaikki olemme tasaveroisia ja myös toimia sanojen mu-
kaan. (Rancière 2007, 91, 98) Jacotot ilmaisee asian vahvasti:

On valittava, onko järki yksilöiden vai heidän fiktiiviseen liittonsa ansio-
ta. On valittava, tekeekö epätasa-arvoisen yhteiskunnan tasa-arvoisista 
yksilöistä vai tasa-arvoisen yhteiskunnan epätasa-arvoisista ihmisistä. 
Kuka tahansa, jolla on yhtään ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ei epä-
röi: yksilöt ovat todellisia henkilöitä ja yhteiskunta fiktiota. Yksilöille yh-
denvertaisuudella on todellista arvoa, ei mielikuvituksen tuotteille. 

(Rancière 2007, 133, vapaa käännös)
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 Kouluissakin tulisi siis ajatella aina ensin yksilön etua. On turha perustella, että koulu-
järjestelmään kuuluminen antaisi meille sekä oikeuksia että velvollisuuksia, koska ei ole 
mitään syytä, miksi meillä olisi velvollisuuksia koulujärjestelmää kohtaan. Järkevä ihmi-
nen ei mene tähän halpaan. Jokaisella henkilöllä järjestelmässä kuin järjestelmässä on 
omat mielihalunsa, mutta mielihalut voivat olla sokeita. Pitää pitää kiinni omista perus-
teistaan ja pysyä uskollisena itselleen. Ei ole mitään syytä alistua noudattamaan vallassa 
olevien mieltymyksiä, jos ne eivät sovi omiin periaatteisiin. Se, joka pystyy pysymään 
uskollisena itselleen, pystyy varmasti ylittämään niin omat kuin muidenkin mielihalut. 
Kaikki mitä tehdään, tehdään kyllä halusta, mutta kaikki pitäisi tehdä ennen kaikkea jär-
kevästä syystä. Se on universaalin oppimisen ainutlaatuinen periaate. (Rancière, s.95)

 Opettajan ei ole pakko typeröittää, vaikka hänen tuleekin opettaa juuri tietyt asiat. Hän 
voi puhua oppilaille kuin vertaisilleen - ei niin, että se olisi teeskentelyä vaan aidosti 
pitäen heitä yhdenvertaisina. On sama mitä opettaja puhuu oppilailleen, kunhan hän vä-
littää heille sen, että he ovat hänen kanssaan, hänen laillaan älykkäitä ihmisiä. Se tekee 
heistä älykkäitä, se emansipoi. (Rancière, s.97) Itse olen huomannut, että lopputyön tekemi-
sen myötä olen oppinut opettajana myös olemaan sopivissa paikoissa hiljaa: en ole aina 
turhaan kertonut, miten asia minun mielestäni kannattaisi toteuttaa. Jokaisella on oikeus 
etsiä oma tiensä.
 Vaikka opettaja voi emansipoida, hän ei voi koskaan käyttää Jacototin menetelmää 
metodinaan pilaamatta sitä, jos se joudutaan valjastamaan juuri jonkun tietyn asian op-
pimiseen. Jokainen laitos on jonkin sosiaalisen toiminnan selitys, epäyhdenvertaisuuden  
näytelmäksi sovittamista. Luonnollinen oppimisen menetelmä ei kuitenkaan tukehdu 
koulussakaan. Ja Jacototin menetelmästä opettaja voi kertoa aina oppilailleen. (Rancière, 

s.105)

 Jos ei ole mitään väliä, mitä oppilas oppii, on Jacototin menetelmä siis mahdollista 
kouluissakin. Harvinaista se tietenkin on, mutta lopputyön kohdalla se tuntuu minusta 
toimivan. Ainakin tunnen, että Varto on käyttänyt menetelmää kanssani. Se poikkeaa 
hyvin paljon siitä opetuksesta, mihin olen tottunut. Kertaakaan Varto ei ole sanonut, mitä 
minun pitäisi muuttaa, mitä minulta puuttuu tekstistäni tai mihin suuntaan minun kan-
nattaisi lähteä. Olen voinut itse rauhassa tutustua kirjavinkkeihin ja miettiä, mitä loppu-
työstäni teen. Kun kysymyksiin etsii vastaukset itse, saa huomata: pystyn tähän!
 Hyvä opettaja auttaa oppilasta pysymään sillä polulla, mitä hän itse on kulkemassa 
ohjaamatta häntä sinne, minne hän ei itse menisi. (Rancière 2007, 33)  Taideopetuksessa oh-
jetta voi jopa noudattaa, sillä taiteen suunnat ovat rajattomat.
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VIIMEINEN KIERROS
HERMENEUTTISESSA KEHÄSSÄ

 Mitään loppupäätelmiä on mahdoton tehdä asiasta, jolle ei ole mitään 

oikeaa tai väärää vastausta. Suhteeni Pusan diplomityöhön muuttuu ja 

kehittyy koko ajan. Voisin jatkaa tutkimusta loputtomiin, mutta johonkin 

on vain lopetettava. Tältä erää.

Jotta pystyin luomaan suhteen Marian diplomityöhön, minun oli tutustuttava siihen 
tarkkaan. Aluksi se oli hankalaa hapuilua: vain merkkien kuvajaiset tarttuivat sormiini. 
Luin ja luin, turhauduin: sisältö ei saavuttanut minua. Pystyin tarttumaan vain niihin 
elementteihin, jotka ovat suoraan läsnä, aistittavina: paperin kosketukseen, työn visuaali-
seen ulkoasuun - siihen kuinka vain joka toisella sivulla on tekstiä ja kuinka arvokkuutta 
herättävä kultainen teksti mustalla kannella onkaan. Tarvitsin uusia keinoja, joten pyysin 
Mariaa selittämään asioita. Selitysten jälkeen luin kirjaa taas uudestaan. Yhä uudestaan 
kohtasin teoksen, jota tahdoin ymmärtää. 
 Minun oli luovuttava ajatuksesta täydellisestä ymmärtämisestä jo hyvin varhain ja olla 
hyvin avoin kaikille merkityksille, tai en olisi päässyt näinkään pitkälle. Hannulan esitte-
lemä termi, reasonable disagreements, myötätunto, toteutuu mielestäni mainiosti: Marian 
diplomityö esittää  omat asiansa omalla tavallaan ja käytän samaa sanastoa muuttamatta 
niiden alkuperäistä ideaa, tuoden vain oman näkökulmani tarkastelemiini asioihin.
 Luovutin Vaikutusalojen tarkentamiseen ja niiden epävarmuuden vaikutusten arviointiin 
käytetyt matemaattiset menetelmät reaktorifysiikassa -teoksen lukemisen sivulle 53 vain 
välillä hieman kurkistellen eteenkin päin. Olen ehtinyt palata sivuille 1-53 monta kertaa, 
joka kierroksella hieman viisastuneena. Nyt ymmärrän alun jo paljon paremmin. Voisin 
jatkaa eteenpäin, siitäkin huolimatta, ettei kaikki sisältö aukea minulle sillä tavoin kuin 
pitäisi.
 En tiedä, kuinka kauas jäin totuudesta, josta Marian diplomityö kertoo, mutta ainakin 
lähestyin sitä omaa reittiäni pitkin, kierrellen omaa rataani. 
 Minä, kuten muutkin tutkimusmatkaajat, olen törmännyt yllättäviin asioihin. Prosessini 
aikana olen oppinut aika paljon muuta kuin tarkoitin tai luulin oppivani. En ole oppinut 
vain reaktorifysiikasta vaan olen oppinut ymmärtämään sitä, miten minä lähestyn asioi-
ta. Oma tapani ei ole aina niin järjestelmällinen, mutta hyvin usein myötätuntoinen ja 
useimmiten innostunut. Luotan assosiaatioihin. Se on kai sitä taiteen kieltä.
 Innostusta tarvitaan siihen, että jaksaa nähdä vaivaa käsittämättömänkin asian kohtaa-
miseen, että malttaa olla sulkematta silmiään.
 Käsittämätön saattaa olla hyvin innoittava ja luova kokemus vaikkei siihen voikaan tart-
tua siten kuin se itse edellyttäisi. Samahan on totta myös kaikkien taideteosten kohdalla. 
Kukaan ei voi astua mielemme maisemaan ja suunnistaa siellä meidän askelin, vaikka 
sitä kuinka toivoisimme. Jokaista askelta on mahdoton merkitä ja maisemakin muuttuu 
ajan myötä.
 Mikään tieto ei ole varmaa ja kaikki  tieto on luonteeltaan samankaltaista. Marian diplo-
mityö herättää taiteellisen elämyksen, kenties taideteoskin voi herättää älyllistä innoitusta. 
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 Innostus ja nauru, jota lopputyöni idea joissakin henkilöissä on herättänyt, ei ole vält-
tämättä vain positiivista: siihen saattaa joskus sisältyä ajatus siitä, että koko ajatuksenikin 
on jotenkin absurdi ja “hömppä”. Näyttelyni sivumissio onkin saada edes joku ennen 
taiteesta piittaamaton insinööri kurkistamaan taiteen maailmaan ja viehättymään siitä. 
Sama ajatus voisi toimia myös toisin päin: liian korkealentoisesta tieteestä voi maallik-
kokin viehättyä taiteen avulla. Se, miten tässä onnistun riippuu teoksistani: kuinka hyvin 
ne houkuttelevat kohtaamaan itsensä. Löytyykö teoksistani sitä huomiota herättävää 
kvaliteettia, joka synnyttää meissä emotionaalisen kokemuksen ja tietyn hämmästyttävän 
ilmapiirin? Pystyvätkö teokseni johdattamaan katsojaansa uudenlaiseen mielentilaan? 
Pystyvätkkö teokseni siis täyttämään tehtäväänsä taiteena? (Ingarden 2000, 13)

Kehät
Epävarmuus- ja herkkyysanalyysin avulla pyritään saamaan varmaa tietoa siitä, miten 
hyvin fysikaalista systeemiä on kyetty mallintamaan. Reaktorifysiikassa ei ole kyse yksit-
täisistä atomeista vaan atomien joukoista. Kaikkein suurin epävarmuus liittyykin neutro-
nien ja atomiydinten vuorovaikutuksia kuvaavien vaikutusalojen määrittelemiseen. Mallit 
perustuvat monimutkaisiin fysikaalisiin teorioihin ja erilaisiin mittauksiin. (Pusa 2007, ii) 
Mittaustulosten ja mallien epävarmuus siirtyy aina niihin laskelmiin, missä niitä pyritään 
hyödyntämään. Mistä voi tietää, että totuus on varmasti löydetty?
 On ajateltu, että kun tulokset eivät muutu aina kun siitä saadaan lisäinformaatiota, 
tieto on varmaa. Varma tieto olisi siis sellaista, joka ei ole herkkää muutoksille. Silloin 
voisimme lähestyä totuutta vähitellen sulkien pois vaihtoehtoja toisensa jälkeen, kunnes 
pääsisimme totuuden keskipisteeseen.
 Missä totuuden keskipiste on? Siitä ei pääse varmuuteen edes epävarmuus- ja herkkyy-
sanalyysin avulla. Tämän todistaa muun muassa niin kutsuttu Peellen pähkinä. Pähki-
nässä kuvataan, miten eräs laskentamenetelmä antaa systemaattisesti intuitiivisesti hyvin 
oudon tuloksen. Ongelma on selvittää, kumpi on virheellinen: tulos vai skaala, johon, 
tulosta pyritään sijoittamaan. (Pusa 2007, 74-80) Vastausta kysymykseen ei välttämättä aina 
saada selville.

pe 20.2.2009 

Teokseni ovat nyt valmiit ja painossa. Jännittää. Miten paino onnistuu? 
Kuinka hyvin saan teokset esille kaikkien vaikeuksien jälkeen? TKK:n 2. 
kerroksen aulaan ei saakaan teoksia seinään, mutta onneksi kuvat nyt 
sentään ovat kaksipuoleisia, joten voin laittaa ne pöydille.
 Harmittaa, kun Maria ei pääse avajaisiin, mutta häämatka on ihan ok 
selitys. ;-) Sekin kiinnostaa, miten teokseni otetaan vastaan. Ne puhu-
vat nyt puolestani enkä ole varma, mitä ne päästävät suustaan. Miten 
insinöörin alut tulkitsevat teokseni? Näkevätkö he teoksissa niitä sisäl-
töjä, jotka olen antanut vai näyttäytyvätkö ne vain lapsellisina yrityk-
sinä kuvata jotain, josta ei loppujen lopuksi tajua mitään? No, sitä ne 
kyllä myös ovat!
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 Se, että on eri mieltä kuin valtaosa ihmisistä, ei osoita sekään, että on väärässä. Ym-
märrystä etsiessämme etsimme kuitenkin ihmistä, jonka ajatukset leikkaisivat sitä kehää, 
jota oma ajattelumme kulkee. Tuossa kohtaamispisteessä on yhteinen totuus. Tämän ajat-
telun mukaan lopullisen totuuden pitäisi löytyä konsensuksesta. Jacotot on päinvastaista 
mieltä: se, että ihmiset ajattelevat eri tavalla, johdattaa ihmiset yhteen. Ihmisen luoma 
kieli on mielivaltaista emmekä siksi voi täysin olla varmoja, mitä toinen tarkoittaa, mutta 
juuri se saa meidät yrittämään ymmärtää toisiamme. Se, että meidän on pakko kääntää 
toisen ajatukset oman ajattelumme kielelle yhdistää meidät älyllisten ihmisten joukkoon.  
(Rancière 2007, 58)

 Älykkään ihmisen ajatukset kulkevat vapaina omia kehiään poissaolevan totuuden 
tähden ympärillä. Niitä ei voi linkittää kuin materialisoimalla ajatukset. Sanojen siivin 
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Orbits

Kuvan pohjana olen käyttänyt lintujen lentoreittejä. Vaik-
ka kukin lintu parvessa lentää omaa kehäänsä, leikkaavat 
kehät usein samassa pisteessä. Linnuilla on oma nokkimis-
järjestyksensä, mutta kukaan ei pakota niitä lentämään sa-
maa kehää. Silti kehät leikkaavat kerta toisensa jälkeen.

Minä luen Pusan diplomityötä ja ajatukseni pyörivät sen 
ympärillä. Missähän kohtaa minun ja Marian ajatukset 
leikkaavat? Missä kohtaa kehää kuljen nyt? Kaukana ulko-
kehällä vai jossain lähellä totuutta?

Olen kuullut, että elektronit pyörivät  atomin ytimen ym-
pärillä, mutta ne eivät suinkaan kierrä aina tasaista ympy-
rää kuten kaavakuvissa. Niiden reitti saattaa olla hyvinkin 
yllättävä.

(päiväkirja 20.2.2009)

lentämään laitetut ajatuksen voidaan vangita niin, että ne noudattavat materian lakeja, 
siis samoja lakeja kuin maahan tippuvat lehdet. Sitä tekee muun muassa matemaattinen 
fysiikka datasovituksineen. Älykkyys elää kaksoiselämää. (Rancière 2007, 77)

 Materialisoituneet ajatukset  - sanat, taideteokset - siis synnyttävät sädekehän, josta 
säkenöi erilaisia merkityksiä.Valtaa käyttävät sanat hylkäävät tuon sädekehän. He eivät 
kaipaa uudelleentulkintaa tai muutakaan vastausta vaan tahtovat, että kaikki suostuvat 
hyväksymään sanat sellaisenaan, tulemaan samaan kasaan, kehän keskipisteeseen. (Ran-

cière 2007, 82) T

 Tieteessä on perusteltua tavoitella mahdollisimman varmaa tietoa. Kuitenkin, jopa tie-
teessä, erilaisten mielipiteiden kanssa pitää tulla toimeen.  
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JÄLKIKIRJOITUS

12.3.2009

Avajaiset olivat eilen. Olo on väsynyt, onnellinen ja helpottunut.
 Olen esillepanoon todella tyytyväinen. Työt ovat ikkunoilla esillä par-
haalla mahdollisella tavalla. Pleksi oli painopinnaksi onnistunein valin-
ta, mitä saatoin tehdä. 
 Vieraita kävi ihan kivasti, vaikka välillä oli ihan hiljaistakin, siinä tasan 
neljän maissa. Tunsin itseni tärkeäksi kun Polysteekki-lehden toimittaja 
tuli haastattelemaan ja  ottamaan kuvia.
 Näyttelyvieraat halusivat kuulla, mitä olin ajatellut kuvista ja pidin 
“opastuksia”. Oli kiinnostava kuulla, kun osa ihmisistä pohti Gâteaux-
variaation merkitystä teoksessani.
 Pidin itse Absorbtio-teosta ehkä heikoiten matemaattiseen analyysiin 
liittyvänä ja mainitsin sen eräällä kierroksellani. Aulan pöydän ääressä 
kaverinsa kanssa tehtäviä tehnyt teekkari halusi tulla puhumaan kans-
sani asiasta.
- Kuulinko oikein, että toi Absorbtio-teos ois susta jotenkin epätieteel-
linen? hän kysyi. Myönsin sen, mutta lähdin silti vähän selvittämään 
omaa fysikaalista perusteluani teokselle.
- Minusta se ehkä kuitenkin on se kaikkein tieteellisin, kun siellä on 
noita atomeita ja avaruuskin, nuori mies selvitti.
- Olen juuri sellaisella kurssilla, jolla selvitetään uusien alkuaineiden 
etsimistä avaruudesta absorbtion avulla.
Kerroin, etten ollut tiennyt asiasta mitään, muta että oma teokseni 
parani omissa silmissäni välittömästi. Atomisydän, jonka olin saanut 
kiinni, olikin jokin aivan uusi alkuaine.

Teoksia esillä TKK:lla. Kuvan on ottanut Anna-Maija Kesonen.
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