
”Vaikka sanotaan, että koulu on lapsen työtä, siihen ei asennoiduta samalla vakavuudella
kuin työhön”, Vappu Taipale kiteyttää isoja kysymyksiä moneen suuntaan avaavassa kir-
joituksessaan tässä YP:n numerossa.

Koulu on todella lapsen työtä, ja taitaa itse asiassa olla niin päin, että nykyinen kou-
lunkäynti on aivan toisella tavalla rankkaa, kurinalaistettua ja sanktioitua työtä kuin las-
ten työnteko aikanaan maatalouden kotitalouksissa. Koulutyö muistuttaa vielä ällistyttä-
västi teollisen yhteiskunnan palkkatyön mallia (päivän pituus, täsmälliset ajoitukset, ulkoa
annetut tehtävät ja niiden tekemisen valvonta ja arviointi). Maalla omalta tilalta ei aika-
naan tarvinnut lähteä mihinkään, omat vanhemmat valvoivat lasten töitä, jotka varmasti
olivat kevyempiä ja aika huokoisempaa kuin nykykoulussa. Kuvitteellinen antropologi saat-
taisi hyvinkin kuvata täkäläistä lasten elämää näin: ”Alle kymmenvuotiaita lapsia pidetään
kouluissa 5–6 tuntia päivässä. Heidän on tultava täsmällisesti varhain aamulla, vaikka sa-
taisi tai pakkanen paukkuisi, ja istuttava pitkä päivänsä ahtaissa pulpeteissa. Eikä päivätyö
riitä, illoiksi heille annetaan mukaan kotiin tehtäviä, joiden tekeminen vie yleensä tunti-
kausia.” Kärjistäen: lapsethan painavat samalla lailla pitkää päivää ja työviikkoa kuin in-
nokkaimmat it-alan hakkerit – ja samalla täällä kauhistellaan lapsityövoiman käyttöä ke-
hitysmaissa! 

Taipaleen mielestä koululta pitäisikin edellyttää kunnollisuutta työympäristönä:
”Koulun oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto ovat pinnallista ja riisuttua verrattuna

varttuneiden mahdollisuuksiin työterveydenhuollon suhteen; viime laman leikkaukset on
tehty lasten kouluissa eikä aikuisten työpaikoilla. Työsuojelunormeja ei ole huomattu to-
teuttaa koululaisten työtiloissa. Happi loppuu tiloista nopeasti ja pulpetit ovat epäer-
gonomisia kasvavalle varrelle.”

Toiseksi Taipaleen mielestä olisi vakavasti pohdittava, mitä koululaisten ”työ” oikein on
ja mitä sen pitäisi olla. Periaatteessa sen voi sanoa olevan samaa kuin lasten työnteko oli
agraariyhteiskunnassa: niiden tietojen ja taitojen oppimista, joita aikuisena työssään tulee
tarvitsemaan. Aikanaan ne opittiin konkreettisia töitä tekemällä muutamassa vuodessa, nyt
tietoyhteiskunnassa aikaa kuluu 10–20 vuotta ja oppiminen on välillistä – mielen yleisten
kykyjen ja taitojen harjaannuttamista:

”Osaamisesta ja oppimisesta tulee tietoyhteiskunnan pääomaa sekä yhteisöille että yk-
silöille. Mieli on osaamisen ja oppimisen perusta. Mieli on tietoyhteiskunnan pelikenttä,
sen rakentaja ja sen käyttäjä. Mieli luo uutta ja yhdistää entistä innovatiivisesti. Mieli hei-
jastaa siihen heitettyjä kuvia.”

Mitä tällainen ”mielen harjaannuttaminen” on tai voisi olla? Vappu Taipaleen perus-
ajatusta tekee mieli jatkaa Klaus Weckrothin klassikoksi muuntuneen kirjan (Toiminnan
psykologia, 1988/1992) avulla. Weckrothin analyysiä pelkistäen mielen kehittäminen on
ajattelun, kuvittelun ja niiden yhdistämisen opettelua.

Lapsi on mieleltään erikoinen olento. Lapsi on jatkuvasti ikään kuin tyytymätön todel-
lisuuteen: aina kuvittelemassa jotakin, näkemässä mörköjä ja keijukaisia, leikkimässä ku-
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viteltujen leikkitoverien kanssa ja piirtämässä näkemänsä esineet mitä ihmeellisimmän
muotoisiksi. Kuvitelmien runsaus ja yllättävyys ovat synnyttäneet käsityksen lapsen syn-
nynnäisestä luovuudesta, joka elämän myötä vähitellen tukahtuu tai tukahdutetaan. Ai-
kuisena ei enää olla luomassa koko ajan jotain uutta, vaan jäljitellään, järkeillään ja ko-
pioidaan.

Kyse ei kuitenkaan ole luovuuden katoamisesta, vaan muuttumisesta toisenlaiseksi. Iän
myötä lapsen kuvittelu muuntuu mielikuvien ja niiden sarjojen tahdonalaiseksi tuotta-
miseksi, ajatteluksi – ja ajattelu taas kehittyy vapaan kuvittelun kustannuksella. Ajattelu
ei salli mielikuvituksen vapaata lentoa. Ajatellessaan ihminen toimii logiikan, sääntöjen,
kieliopin, käsitteiden ja teorioiden perusteella. Näin syntyy ”jokamiehen skitsofrenia”: ih-
minen ei voi kuvitella ja ajatella samanaikaisesti. Mielikuvitus on järkeilyn pahin viholli-
nen, matemaatikko Pascal on aikanaan tokaissut. 

Siksi ihmiset pyrkivät kehittymään kahteen vastakkaiseen suuntaan, joko hyväksi ajat-
telijaksi (Harry Potterin maailman termein ”jästiksi”) tai hyväksi kuvittelijaksi (saman maa-
ilman ”velhoksi”), ja tätä kautta selittyy se, mistä tulevat toisaalta nuo kaikki yksioikoisen
älykkäät hallintomiehet ja toisaalta kummallisia fantasioita pulppuavat taivaanrannan-
maalarit, jotka eivät osaa täyttää veroilmoitusta. Skitsofreeniseksi tilanteen tekee se, että
kaikenlainen luovuus edellyttää sekä ajattelua että kuvittelua. Pelkästään ajattelemallakin
syntyy uutta, mutta ennustettavasti, vanhoin keinoin. Luova toiminta on ajattelua kuvit-
telun kautta ja avulla. Se ei onnistu ilman ajatusta tai näkökulmaa, mutta toisaalta se on
valmiutta ideoiden ja näkökulmien jatkuvaan vaihtamiseen, jotta asiat voi nähdä uudessa
valossa:

”Uuden luominen edellyttää aina jossain määrin epätavallisuutta, epäloogisuutta, yllät-
tävyyttä – toisin sanoen elementtejä, jotka ovat ajattelulle vieraita” (Weckroth 1988, 61).  

Koska tämä ”skitsofrenia” on mielen rakenteellinen ominaisuus, jolle mitään ei voi, se
täytyy hyväksyä ja kääntää vaikeudesta voitoksi. Jos ei voi ajatella ja kuvitella yhtä aikaa,
on opeteltava tekemään kumpaakin, peräkkäin ja limittäin. Hyvän elokuvan maailmaan
voi sekä eläytyä täysin sen ehdoilla että analysoida sen kerronnan ja ilmaisutavan raken-
netta ja keinoja – mutta ei samanaikaisesti. 

Tässä on tietoyhteiskunnan koulun tärkein haaste: sen täytyisi kyetä estämään lasten ja-
kautuminen jästeihin ja velhoihin kehittämällä näitä mielen puolia mahdollisimman pal-
jon jokaisessa yksilössä. Siksi koulun täytyy harjoituttaa erikseen näitä kaikkia kolmea ”op-
piainetta” – ajattelua, kuvittelua ja niiden yhdistämistä eli luovuutta. Vaikkei Logiikka hal-
litse ja sorra Fantasiaa enää siten kuin teollisen kulttuurin huippuvaiheessa, kuvittelun ja
ennen kaikkea ajattelun ja kuvittelun yhdistämisen konkreettisissa oppiaineissa ja niiden
välineissä on eniten kehittämisen varaa ja mahdollisuuksia. Mielen taitojen kehittymisen
mukana saattaisi kohentua samalla myös mielen terveys.




