Hume sovelsi tätä myös ihmisen minään: mieli on yhtä kuin
vaihtelevat tunteet, ajatukset ja
muut mielenliikkeet, eikä pysyvää
ja yhtenäistä ”minää” ole olemassakaan. Samaan tapaan ajattelevat monet meidän aikamme postmodernit filosofit.
Tätä skepsismiä Hume käyttää vasta-argumenttina älykkään
suunnittelun pohjana olevaa antropomorfismia vastaan. Älykäs
suunnittelu perustaa analogiaan
ihmisen ja ihmisen tuottamien artefaktien sekä Jumalan ja Jumalan
luoman maailman välillä.
Maailma on niin hienosti rakennettu, esimerkkinä vaikka silmän
hiuksenhieno rakenne, että täytyy olla olento, joka on sen rakentanut. 1600-luvulta lähtien eritoten Newtonin taivaanmekaniikan
johdosta koko maailma miellettiin
jättiläismäiseksi kellokoneistoksi.
Älykkääseen suunnitteluun vetosi 1700-luvulla teologi William Paley (1743–1805) , joka tunnettussa
vertauksessaan rinnasti Jumalan
kelloseppään.
Minän yhtenäisyyden kieltäminen ja mielen näkeminen erilaisten tunteiden, ajatusten ja muiden
mielenliikutusten sarjana kuitenkin sotii vastaan teologien vaalimaa käsitystä Jumalasta, minkä
mukaan Jumala on muuttumaton
ja ikuinen, yksi ja yhtenäinen. Jumalaa ei voi verrata ihmiseen eikä
ihmisen töitä Jumalan töihin.
Kirjan keskusteluissa nousee
siis esiin monia vakuuttavia vasta-argumentteja älykkäälle suunnittelulle. Yksi tuo mieleen jopa
evoluutioteorian ja toinen modernin fysiikan, kuten kvanttiteorian
ja suhteellisuusteoriat. Eräs keskustelija arvostelee sitä, että Jumala suunnittelee ja luo maailman
yhdellä kerralla, ilman minkäänlaisia kokeiluja ja kehittelyjä. Yhden
ihmisenkin taito vaikka laivan rakentamisessa edellyttää kokeiluja, erehdyksiä, korjauksia – ja itse
laivan rakennustaito ja laivan malli ovat kehittyneet vähitellen vuosisatojen tai tuhansien aikana ja
monien ihmisten toimista.
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Humen aikoina 1700-luvulla tieteessä, eritoten geologiassa, alettiin oivaltaa, että maailma
on pitkän ja polveilevan kehityksen tulos, mistä osoituksina olivat
fossiililöydöt. 1800-luvun evoluutioteoria vain laajensi tämän kattamaan myös ihmisen.
Jumalan äärettömyyttä ja tuntemattomuutta Hume perustelee
viittaamalla mikroskooppeihin ja
niiden paljastamiin pienoismaailmoihin. Hän esittää, että maailma
on äärettömän rikas ja moninainen. Hume tuskin olisi yllättynyt
modernin fysiikan löydöistä, kuten
kvanittifyysiikan hiukkas–aalto-paradoksista ja kausaaliteetin pettämisistä – ne osoittavat entistä
vakuuttavammin miten Jumala ja
tämän luomukset poikkeavat ihmisen tuotoksista ja järkeilystä.
Ihmisen äly on rajallinen ja jokainen sen luoma periaate, päätelmä ja teoria on epävarma ja lyhytaikainen. Näin Jumalan älyn ja
suunnittelun vertaaminen ihmisen
hengenkykyihin tekee suurta vääryyttä tai pilkkaa olennoista suurinta ja mahtavinta.
Kirjassa on myös runsaasti argumentteja ja keskusteluja Jumalan olemuksesta sekä siitä, mitä
tästä voidaan tietää. Keskustelujen tulos jää hieman auki, mutta
rivien välistä voidaan lukea, että
usko on enemmän tunteen ja intuition asia kuin järjen ja logiikan.
Tämän taustalla on Humen
yleinen käsitys siitä, että järki ei
kykene kurottamaan tuonpuoleiseen – onhan se voimaton tämänpuoleisenkin suhteen. Itse asiassa
järkikin on Humelle vain yksi kokemuksen laji. Hume päätyikin täydelliseen skepsismiin: kun asioi
den välillä, mielessä tai fyysisessä
todellisuudessa, ei vallitse välttämättömiä ja pysyviä yhteyksiä
sekä lainalaisuuksia – aivan kaikki
on mahdollista ja mitä vain voi tapahtua milloin vain.
Tämä olisi hyödyllistä nykyajan
uskonkiihkoilijoiden tajuta ja tunnustaa. Selvästi ja tiukasti määritelty jumalakuva johtaa dogmatismiin ja uskonsotiin. Mutta
tunteella aavistettu mystinen ja ra-

jaton Jumala tarjoaa tilaa erilaisille tulkinnoille ja kokemuksille sekä
kehittää kannattajissaan pienuuden ja nöyryyden tunnetta.
PEKKA WAHLSTEDT
Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja kriitikko.

Jobismin foinikialaiset
Eetu Viren ja Jussi Vähämäki:
Seutu joka ei ole paikka. Kapitalismi ja metropoli. Tutkijaliitto 2015
Eetu Virenin ja Jussi Vähämäen
kirjaa Seutu joka ei ole paikka lukiessa tulee miettineeksi kaikenlaista. Ajoittain teksti pitää otteessaan ja kirvoittaa ajattelemaan
suuresti. Se pistää pohtimaan nykyistä yhteiskuntaa sen perusteiden hävittämisen näkökulmasta,
sitä, miten pääomasta riippumaton autonominen toiminta muuttaa
maailmaa ja pakottaa pääomaa
muuttumaan. Tekstissä avataan ikkuna nykykapitalismin vaikutuksiin, miten se ulottuu aivoihin, ruumiiseen, tilaan, aikaan, tietoon ja
toimintaan. Kommentoitavat tieteet liikkuvat työelämän tutkimuksesta aivotutkimukseen. Tekstin
runsauden, polveilevuuden ja käsitteiden vaeltelevuuden ruuhkassa tulee aika ajoin tunne, että nyt
tulvii yli ja paljon viljelty kamppailun vaade hukkuu. Tai jos ei huku,
niin jää ainakin fraasiksi, vailla toiminnallista sisältöä.
Kirjan suuret käsitteet ovat kapitalismi ja metropoli. Niiden liike ja limittyminen kulkevat läpi
kirjan. Tässä ajattelussa metro-
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poli on jotakin villiä sekä vapaasti laajenevaa ja järjestyvää, jossa
itsenäiseksi pyrkivää työvoimaa
pyritään riistämään aina uusin tavoin. Valtio, kaupunkisuunnittelu ja lomakylä ovat kaikki keskitysleiriksi mallinnetun vapaan ja
vapauden laajenemisen kontrollin keinoja. Kirjoittajat ovat raflaavimmillaan kirjoittaessaan kaupungista. Kaupungin lumo, vapauden
taikavoima, on aina vetänyt puoleensa feodaalisista ja patriarkaalisista oloista pakenevia ihmisiä.
Tekstissä seikkailevat kaupunkien
houkuttelevissa verkostoissa niin
foinikialaiset kuin tämän päivän
siirtolaisetkin.
Kirjoittajat näkevät metropolien
sykkeessä päivästä toiseen selviytyvät siirtolaiset ja – Vähämäenjo
aiemmassa tutkimuksessaan ytimekkäästi nimeämät – prekaarit
monisählääjät todellisena luovana
luokkana, joiden tuottamaa arvoa
finanssikapitalistit kaappaavat.
Kun ajattelee Helsingin hipsteri
genren viime vuosien rakentumista, niin näin taitaa olla. Kallion
baarit, IPA-olutbuumi, graffitikulttuuri, Teurastamon vihisfest,
Flow-festivaali ja kaikki se, mikä
aluksi näyttäytyy alakulttuurina,
on tulkittavissa gentrifikaatioksi,
jossa kaupunkitila kaapataan uusien osaajien työvoiman uusintamiseen. Elämä kanavoidaan kaupallisiin tarkoituksiin.
Kirjoittajien mukaan luova kapitalismi ottaa haltuun ja vesittää
omaehtoisen luovuuden ja muuttaa sen sisäsiistiksi. Haltuunotto
on tilallisista ja ruumiillista. Ruumiin siirrot näkyvät it-alan ”paskaduunarien” tuottamisena intialaisissa oppilaitoksissa, josta
värvätään työvoimaa it-firmoihin
niin sanotun body shopping -järjestelmän kautta. Tämänkin työvoiman oleskeluluvat ovat jatkuvasti vaarassa peruuntua, mutta
vielä huonommin metropolissa
kohdellaan ammattitaidottomia ja
paperittomia siirtolaisia. Kirjoittajat toteavat, että ensimmäisen ja
kolmannen maailman väliset rajat
kulkevatkin yhä useammin metropolien sisällä.
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Kapitalismissa alistetun työvoiman tuottaminen ja sitominen paikalleen on nimenomaan valtion
tehtävä. Kirjoittajat ehdottavat
osuvasti nykykapitalismin kutsumista jobismiksi, mutta eivät kuitenkaan itse systemaattisesti kuljeta omaa ajatustaan läpi kirjan.
Jobismi, vielä fordismiakin autoritaarisempi hallinnan tapa, joka ei
takaa vakaita tuloja, vaan tuottaa
lyhytaikaisia jobeja, jää lopulta vain

ta on hyvä, jos teoksen polveilevaan ja jäsentämättömään runsauteen suhtautuu kesäisen
kepeyden tuottamalla sitkeydellä.
Ihan tämän kirjan eväillä en usko,
että proletariaatin kyky kamppailla syntyy ja vahvistuu, mutta
jaan vahvasti ajatuksen siitä, että
kamppailu ei synny tuotantoprosessissa, ei tehtaissa eikä yliopistoissa. Se syntyy kaupungilla, teattereissa, elokuvissa ja kapakoissa.
ANU SUORANTA

[K]aupunkitila kaapataan uusien osaajien työvoiman uusintamiseen. Elämä
kanavoidaan kaupallisiin tarkoituksiin.

maininnaksi. Juuri jobismi, nykypäivän kapitalismi, on kuitenkin
se, jota vastaan kirjassa oletetaan
kamppailuja käytävän. Operaismo,
josta kirja on ammentanut vaikutteita, on vallankumoukseen ja uudistamiseen tähtäävä liike, jonka
tavoite on autonominen marxilainen poliittinen teoria ja myös sen
soveltaminen käytäntöön. Operaismon teoriassa työväenluokalla on
valtaa suhteessa sekä kapitalismiin
että valtioon, kunhan se löytää reitit, joiden kautta se voi toteuttaa
autonomiaansa.
Kirjan viimeinen luku on otsikoitu taistelun ulottuvuuksiksi. On
helppo hyväksyä kirjoittajien erittelemät vapaan joukkoliikenteen
ja perustulon, jota osuvasti nimitetään elämäntuloksi, kaltaiset reitit
autonomiaan. Myös porvarillisen
tiedeyhteisön tuottamaan (tilasto)
tietoon tukeutuminen tilanteessa,
jossa työelämän huonontumisen
signaaleissa olisi luotettava ihmisten kokemuksiin ja aisteihin, on
helppo tunnistaa viimeaikaisesta
työelämän tutkimuksen debatista.
Virenin ja Vähämäen kirja ei
ole kevyttä kesälukemista, mut-

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori ja työelämän tutkija.

Miten kertoa tieteestä?
Tiina Raevaara: Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Vastapaino 2016.
”Ja jos haluamme pitää oman pienen kielemme elossa, meidän pitää huolehtia siitä, että sitä kyetään myös käyttämään kaikista
mahdollisista aiheista keskustelemiseen. Kieli, jolla ei voi puhua
modernin tieteen saavutuksista,
on kuoleva kieli.”
Edellä oleva sitaatti päättää Tiina Raevaaran teoksen Tajuaako
kukaan?, mutta se voisi olla myös
yksi kirjan lähtökohdista. Tieteen
yleistajuistaminen pitää yllä ja rikastuttaa suomen kieltä; suomeksi kirjoittaminen osoittaa oman äidinkielen arvostusta. Yliopistojen
”kolmas tehtävä” on edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja
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