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Elämää vaalivan 
itsekasvatuksen luonnos 

Kun elämisen ehdot muuttuvat ekokriisien edetessä, ihmisen on 

löydettävä keinoja muuttaa tuttuja ajattelu- ja toimintatapojaan. 

Itsekasvatus eli omaehtoinen itseen kohdistuva kasvatustyö tarjoaa  

tähän mahdollisuuden. Itsekasvatusta tarvitaan ilmastoaktivismiin  

ja elämää vaalivien, ekososiaalisesti nykyistä kestävämpien 

toimintatapojen omaksumiseen. 

ITSEKASVATUS ON OMAEHTOISTA, itseen 
kohdistuvaa kasvatustyötä. Se ymmärretään 

tässä tutkimuksessa suomalaisen perinteen, erityi-
sesti kasvatusfilosofi Juho August (J. A.) Hollon 
(1885–1967) teoriaan perustuvana kasvatustoimin-
tana, jonka tavoitteena on elämisen taito, merkityk-
sellinen elämä. 

Hollolle elämän vaaliminen kaikissa muodois-
saan on ihmiselle tärkeää, sillä niin kasveissa, muussa 
luonnossa, eläimissä kuin mikro-organismeissakin 
on samaa elämänvoimaa. Holistisessa ihmisen ja ei-
ihmisen yhteyttä painottavassa ajattelussaan Hollo 
oli monia aikalaisiaan edellä. Elämää vaaliva itsekas-
vatusajattelu yhdistää Hollon itsekasvatuksen teori-
an ja Martha C. Nussbaumin itsekasvatusajattelun. 
Hollon teoria on lähtökohta, jonka harjoittamiseen 
Nussbaumin (1947–) teoria tarjoaa mallin, ja joka 
laajentaa Hollon teoriaa tunnetyöhön ja tuntei-
den filosofiseen käsittelyyn. Siten se on käytännön 
esimerkki itsekasvatuksesta. Elämää vaalivan itse-

kasvatuksen synteesillä tarjotaan itsekasvatuksen 
malli ekologisesti nykyistä kestävämmän ajattelun 
kehittämiseen ja toiminnan muuttamiseen.

Ekokriisien aikakaudella ekologisesti kestämä-
tön toimintakulttuuri ja sen seuraukset vaativat ta-
loudellis-poliittisten muutosten lisäksi uusia tapoja, 
joilla ihmiset voivat kehittää ymmärrystä itsestään ja 
muuttuvasta maailmasta (Värri 2018). Tämä on ai-
kamme keskeisiä aikuiskasvatuksellisia haasteita. Lä-
hestymme haastetta itsekasvatuksen käsitteen avul-
la, jolla tarkoitamme ihmisen itseensä kohdistamaa 
aktiivista ja tavoitteellista kasvatustoimintaa. Kuten 
kasvatuksessa yleensä, itsekasvatuksessa keskeistä 
on kasvatustavoitteiden asettaminen ja aktiivinen 
toiminta niiden saavuttamiseksi (Hollo 1931). 

Määritämme itsekasvatustyön ihmisen ajattelun 
vapauttamiseen ja valtauttamiseen tähtääväksi toi-
minnaksi (ks. esim. Plumb 2014). Itsekasvatus suun-
tautuu ennen kaikkea moraaliseen kasvuun. Ih minen 
voi koulia itseään moraalisesti yhä kestävämpiin  



26journal.fi/aikuiskasvatus

 ratkaisuihin kehittämällä ajatteluaan ja harjoittele-
malla ympäröivän yhteiskunnan kriittistä arvioin-
tia.  (Hollo  1931; Salomaa 1950; Plumb 2014; Saari 
2021.) Itsekasvatustyön tavoite on moraalisen kasvun 
avulla saavuttaa hyvä, kukoistava elämä (flourishing  
 human life; Hollo 1931; Nussbaum 2018). 

’Hyvällä elämällä’ tarkoitamme elämää, jonka 
ihminen kokee mielekkääksi: hän saa olla vapaa ja 
turvassa, toteuttaa itseään sekä ymmärtää toisista 
ihmisistä ja luonnosta huolta pitämisen merkityk-
sen (ks. Nussbaum 2011). Hyvän elämän esteitä 
ovat esimerkiksi tarpeettomasti lietsottu pelko, joka 
kaventaa ja rajoittaa ajattelua (ks. Nussbaum 2011, 
33–34; 2008, 416–418; 1999, 42–43; Plumb 2014, 
146; Pihkala 2017). Hyvän elämän saavuttaminen 
taas edellyttää, että ihminen harjaantuu itsekasva-
tuksen avulla määrittelemään omat elämänarvonsa 
sekä kehittää omaa toimintaansa ja ajatteluaan nii-
den suuntaan (ks. esim. Hollo 1931, 145). 

Kehitämme itsekasvatusajatusta, joka pyrkii elämän 
vaalimiseen ekologisesti kestävän toiminnan avulla. 
Luomme teoreettista synteesiä suomalaisen kasvatus-
filosofian klassikkoajattelija J. A. Hollon ja tunteisiin 
syventyneen filosofi Martha Nussbaumin itsekasva-
tusajatteluista. Kasvatustieteen tutkija Matti Taneli 
(2012) toteaa Hollon kasvatusajattelua tarkastelleessa 
väitöskirjassaan, että Hollon kasvatusnäkemykset ovat 
esillä myös nykyajan filosofisen keskustelun kentällä 
Nussbaumin ajattelussa. Nussbaum puolustaa pitkälti 
samanlaisia arvoja, jotka Hollo näki tärkeiksi kasvami-
sessa (Taneli 2012). Tätä huomiota lukuun ottamatta 
teorioiden välistä yhteyttä ei ole aiemmin suomalaises-
sa kirjallisuudessa tarkasteltu. 

Hollon ja Nussbaumin teorioita yhdistävässä, 
elämää vaalivassa itsekasvatusajattelussa ’elämä’ ym-

märretään Hollon mukaisesti kokonaisvaltaisena 
ilmiönä, joka ilmenee kaikessa kasvavassa ihmisistä 
mikro-organismeihin. Elämä on siten fyysis-biolo-
gisen ohella sielullista ja universaalia voimaa, joka 
vaikuttaa kaikkeen, mikä maailmassa voi kasvaa ja 
kehittyä. (Hollo 1952, 39; ks. myös Harni & Saari 
2016, 25.) Elämänvoiman vaaliminen edellyttää sen 
ajatuksen sisäistämistä, että kaikki kasvava yksilöityy 
jokaisessa kasvavassa eri tavalla (Hollo 1931; 1952, 
39; Harni & Saari 2016, 29). 

Haemme vastausta aikamme keskeiseen kysy-
mykseen: miten ihminen löytää itsekasvatuksellisia 
keinoja selviytyä ekokriisien epävarmaksi tekemäs-
sä maailmassa? Itsekasvatuksen käytännön harjoit-
tamisen lähtökohtina toimivat Hollon (1931, 9) 
määrittelemät ehdot, joita ovat 1) epäitsekäs tavoi-
te, 2) ulkoapäin tulevien mielenvirikkeiden, kuten 
elämäntapahtumien, syvällinen ja monipuolinen 
harkinta ja 3) ulkoisten mielenvirikkeiden harkin-
nan pohjalta syntyvä oma vakaumus, johon sisältyy 
tahto toteuttaa päämäärätietoista itsekasvatusta. 
Muuttamalla omaa ajatteluaan ja toimintaansa ih-
minen ottaa aktiivisen roolin toisenlaisen tulevai-
suuden luomisessa. Tällainen aktiivinen toiminta 
on olennainen osa myös ilmastoaktivismia (ks. mm. 
Carter 2018).

Muodostamme Hollon ja Nussbaumin teorioi-
den keskeisiä itsekasvatuksellisia piirteitä analysoi-
malla itsekasvatuksen filosofiaa. Ajattelumme poh-
jaa Hollon epäitsekkyyteen pyrkivään itsekasvatus-
käsitykseen, johon liitämme Nussbaumin (2008; 
2018) tunteiden teoriasta filosofisen reflektion ja 
dialogin periaatteita. Ymmärrämme dialogin suun-
tautuvan kaikkeen elolliseen, ei vain ihmisiin (Hol-
lo 1959, 55; ks. myös Bonnet 2021). Kartoitamme 
lisäksi itsekasvatuksen merkitystä hyvän elämän eh-
tojen toteutumisen kannalta. Näiden ehtojen mää-
rittelyssä hyödynnämme Nussbaumin (2011; 2008; 
1999) toimintamahdollisuuksien teoriaa. Hollon ja 
Nussbaumin ajattelua yhdistelevä synteesimme ku-
vaa yhtä tapa purkaa ja jäsentää ekokriiseihin liittyviä 
tunteita itsekasvatusta harjoittamalla. 

Esittelemme ensin Hollon itsekasvatusajattelun 
ja luomme yleiset raamit itsekasvatukselliselle toi-
minnalle. Tämän jälkeen kuvailemme Nussbaumin 

Holistisessa ihmisen 
ja ei-ihmisen yhteyttä 
painottavassa 
ajattelussaan Hollo oli 
monia aikalaisiaan edellä. 



27

TIEDEARTIKKELIT

tunteiden teorian pääpiirteet itsekasvatuksena.  
Seuraavaksi luomme Hollon ja Nussbaumin itsekas-
vatusajatteluista synteesin, jota kutsumme elämää 
vaalivan itsekasvatuksen luonnokseksi. Tutkimus-
kysymyksemme on, miten elämää vaaliva itsekas-
vatus voisi toimia omaehtoisen ja itsetutkiskeluun 
nojaavan aktivismin muotona.

J. A. HOLLON ITSEKASVATUKSEN TEORIA 

J. A. Hollon (1931, 17–19, 43, 145; 1952) mukaan 
itsekasvatuksen tavoite on elämisen taito: ihmiselle 
merkityksellisten arvojen paikantaminen ja niiden 
mukaan toimiminen. Itsekasvatuskäsitys kiinnittyy 
kaikkea elävää elämää vaalivan ajattelun ja toimin-
nan kehittämiseen, mikä tarkoittaa harjaantumista 
sellaiseen epäitsekkääseen käytännön toimintaan, 
joka toteutuu ihmisen suhteessa toisiin. Määritelmä 
”toisista” sisältää (Hollo 1959, 55) kaiken orgaani-
sen ja epäorgaanisen elävän, eli koko ihmistä ympä-
röivän ekosysteemin. 

Holloa innoitti erityisesti natsismia näkyvästi vas-
tustanut saksalaisfilosofi Friedrich Wilhelm (Fr. W.) 
Foerster (1869–1966), jolle kasvatuksen, yhteiskun-
nan ja ihmisten eettiset periaatteet olivat merkittä-
viä (Foerster 1921; Taneli 2012, 65; Ekqvist 2011, 
19–20). Foerster vastusti voimakkaan tietopainot-
teista opetusta, sillä järjen liiallinen painotus johtaisi 
mielekkään ihmiselämän kannalta tärkeiden tuntei-
den ja moraalisen kasvun sivuuttamiseen (ks. Ekqvist 
2011, 20). Hänen keskeinen vaikutuksensa Hollon 
ajatteluun näkyy ennen kaikkea itsekasvatuksen käsit-
teen laajamittaisessa pohdinnassa ja itsekasvatustoi-
minnan merkityksellisyyden korostamisessa (Taneli 
2012, 65). 

Hollo ymmärtää ’itsekasvatuksen’ pedagogisesti 
orientoituneena filosofisena harjoitteena ja toiminta-
na, jossa ihminen tarkkailee ja arvioi itseään itseref-
lektiivisesti suhteessa asettamiinsa kasvutavoitteisiin. 
’Itsereflektio’ tarkoittaa sellaista filosofian harjoit-
tamista, jossa tarkastellaan ja arvioidaan kriittisesti 
omaa ajattelua (ks. Tomperi 2017, 97). Kyetäkseen 
reflektoimaan ja pohdiskelemaan filosofisesti itseään 
ihmisen täytyy hahmottaa oma maailmankuvansa. 
Hänen on muodostettava käsitys niistä asioista ja 
ilmiöistä, joita ihmisen maailmassa olemiseen kuu-
luu. (Foerster 1921, 400–403.) Esimerkiksi ymmär-
ryksen kasvattaminen elämän merkityksellisyydestä 
kuuluu maailmankuvalliseen reflektioon ja on näin 
itsekasvatuksellista toimintaa. Itsereflektiivinen fi-
losofinen pohdiskelu on Hollolle (1931, 15–19) 
itsekasvatusta silloin, kun se keskittyy aktiivisesti 
muuttamaan ja kehittämään ihmisen omaksumia 
näkemyksiä ja rakentamaan omaa persoonallisuutta, 
toisin sanoen suhtautumaan omaan ajatteluun peda-
gogisella asenteella.

Hollolle itsekasvatuksen keskeinen tavoite on 
eheä minä. Hän kutsuu oman luonteen kasvatuksen 
avulla syntynyttä, omien arvojen mukaista elämänta-
paa ’persoonalliseksi elämäksi’. (Hollo 1931, 138–
140; ks. persoonallisuudesta itsekasvatuksessa myös 
Salomaa 1950, 180–186.) Viittaamme käsiteparilla 
’eheä persoonallisuus’ Hollon (1931, 140) määritel-
mään hyvästä elämästä: vain jonkintasoisen persoo-
nallisuuden saavuttaneen ihmisen elämä on eheää ja 
mielekästä. Eheä persoonallisuus ei kuitenkaan ole 
saavutettavissa vain kerran tehdyllä työllä, vaan se on 
jatkuvaa omantunnon kasvattamista ja kehittämistä 
aina muuttuvassa maailmassa (Hollo 1931, 9, 112). 

Itsekasvatuksen tulee Hollon mukaan olla kokoa-
vaa toimintaa: ihminen tavoittelee sen avulla minänsä 
eri puolien välistä mahdollisimman kokonaisvaltais-
ta harmoniaa. Hollon (1931,14) mukaan minuuden 
eheyttä on suojeltava tarkasti, sillä ”sen varassa lepää-
vät myöhemmin koko tämän kasvatusalueen saavu-
tukset”. Ihmisen on siis varottava, ettei hänen minuu-
tensa jakaudu liian erilaisia arvoja kantaviksi minän 
osiksi, sillä tämä vaikeuttaa eheän persoonallisuuden 
saavuttamista (Hollo 1931, 14). Minän yhdeksi osaksi 
on mahdollista ymmärtää epärationaalinen ja elämää 

Kyetäkseen reflektoimaan 
ja pohdiskelemaan 
filosofisesti itseään 
ihmisen täytyy hahmottaa 
oma maailmankuvansa. 
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vaalivien arvojen vastainen toiminta, joka pitää yllä 
esimerkiksi ekokriisejä aiheuttavaa kulutuskeskeis-
tä ajattelua. Kun tämä minuuden osa on ristiriidassa 
ihmisen arvomaailman kanssa, kuten halussa auttaa 
muita ihmisiä ja luontoa, se estää ihmistä toimimasta 
todellisten arvojensa mukaisesti. Eheän persoonalli-
suuden saavuttamiseksi on tärkeää huolehtia minän 
eri puolien tunnistamisesta ja niiden aktiivisesta työs-
tämisestä itsekasvatuksella.

Minuuden yhtenäisyyttä varjellaan myös välttä-
mällä kohtuutonta ankaruutta. Itsekasvatus ei vaadi 
vain itsekuria ja kieltäytymistä, vaan sen keskiössä 
ovat myönteiset käytännölliset tavoitteet ja toimet. 
Ihmisen ei ole tarkoitus kehittyä koko elämäänsä hal-
litsevaksi sankarihahmoksi, sillä liiallinen itsereflektio 
voi tuottaa epätervettä itsekeskeisyyttä. Sen sijaan 
itsekasvatuksen tarkoitus on tutustuttaa ihminen it-
seensä erehtyväisenä ja inhimillisenä olentona, joka 
kuitenkin aktiivisesti pyrkii asettamiinsa epäitsekkäi-
siin päämääriin. Ollakseen tyytyväinen yltäkylläisyy-
teen pyrkivässä maailmassa ihmisen on ymmärrettävä 
oma inhimillisyytensä ja vajavaisuutensa ja harjoitel-
tava vaatimattomuutta, joka on myös hyvän elämän 
keskeinen tavoite. (Hollo 1931, 16–10, 28–29, 117–
119, 134.) Itsekasvatuksen olennaiset elementit ovat 
siten ihmisen itsensä määrittelemä kasvatuspäämäärä 
ja tämän päämäärän aktiivinen tavoittelu, jossa armol-
lisuus itseä kohtaan on kuitenkin keskeistä. 

Hollo sisällyttää epäitsekkääseen toimintaan 
kohtuulliset, järjelliset ja terveet ilot ja nautinnot. Ih-
minen voi tehdä epäitsekkäällä toiminnallaan myös 
hyvää toisille – niin ihmisille kuin muille eläimille 
tai muulle luonnolle. (Hollo 1931, 106–109.) Koh-
tuulliset, ekologisesti kestävät ilot ja epäitsekkyys 
tarkoittavat sitä, että kaikenmuotoista elämää on 

käsiteltävä hellästi. Kasvaminen vaatii aikaa ja kärsi-
vällisyyttä. Keskeistä on kunnioittaa elämän vapaata 
kasvamista kaikissa muodoissaan. (Hollo 1931, 14–
19; 1952, 54.)

Hollon itsekasvatusajattelu resonoi antiikin ajan 
metaforiin ihmisen kasvattamisesta eräänlaisena ”sie-
lullisena puutarhanhoitona”. Ajatus pohjautuu filoso-
fi Ciceron (106–43 eaa.) cultura animiin länsimaisen 
kulttuurin ja sivistyksen idean alkulähteenä. Aiemmin 
käsite on suomennettu ’hengen viljelyksi’, mutta käy-
tämme käsiteparia ’sielullinen puutarhanhoito’, koska 
esimerkiksi Taneli (2012, 42) toteaa Hollon (ks. 1931, 
15) kehottaneen kasvattajaa suhtautumaan kasvatetta-
vaan kuin puutarhuri rakkaisiin puihinsa ja kasveihin-
sa. Näin itsekasvatus on eräänlaista itsen hoivaamista 
ja kasvattamista, jossa itsekasvattaja hoitaa mieltään ja 
ajatteluaan – puutarhaansa – välineenään pedagoginen 
suhtautuminen itseensä.

Hollon ajatukset kasvamisesta ja kasvamisen mer-
kityksellisistä elementeistä noudattivat hänen ihaile-
mansa filosofi Rabindranath Tagoren (1861–1941) 
kasvatusnäkemyksiä. Tagoren koulussa kasvattaja-
opettajan henkinen kasvu oli keskiössä. Siellä paino-
tettiin rakkauden merkitystä luontoa ja kaikkea elävää 
kohtaan, sillä sitä pidettiin tärkeänä oppilaiden koko-
naisvaltaiselle kasvulle. (Taneli 2012, 248–249; Ta-
gore 1990.) Nykyfilosofian kentällä Tagoren ajatuksia 
on tuonut esiin Martha Nussbaum. Hänen näkemyk-
sensä kasvatuksesta ovat monelta osin yhteneväisiä 
Hollon ajatusten kanssa. 

MARTHA NUSSBAUMIN ITSEKASVATUSAJATTELU

Martha Nussbaum on aikamme tunnetuimpia tunteita 
tutkineita filosofeja. Hänelle tunteet ja itsekasvatus ovat 
kiinteässä suhteessa, sillä tunteiden tarkkailu ja niiden 
syntymekanismien tarkastelu on itsekasvatuksen kes-
keinen muoto. Nussbaumille (2018, 484–485) itse-
kasvatus pedagogisena toimintana on ajattelun taidon 
eli filosofisen pohdiskelun harjoittamista. Ajattelun tai-
toon sisältyy kyky reflektoida omaa maailmasuhdetta, 
ihmissuhteita ja olemassaolon perimmäisiä kysymyksiä. 
Siihen kuuluu myös oman ajattelun rajallisuuden pai-
kantaminen kompleksisessa maailmassa. (Nussbaum 
2018, 484–485; ks. myös Varto 2005, 44, 56–61, 195.) 

Tunteiden tarkkailu ja 
niiden syntymekanismien 
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itsekasvatuksen keskeinen 
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Martha Nussbaumin tunnetyöskentelyyn kes-
kittyvä itsekasvatusajattelu pohjautuu hänen uus-
stoalaiseen tunteiden teoriaansa, jota on hyödyn-
netty aikuiskasvatuksen kentällä vain vähän (Plumb 
2014). Stoalaisuus on filosofi Zenonin 400-luvulla 
ennen ajanlaskun alkua perustama filosofikoulu, joka 
liitetään yleensä mielenrauhan tavoitteluun ja tun-
teiden hillitsemiseen (apatheia; Hadot 2010, 136). 
Nussbaum pyrkii omassa teoriassaan korjaamaan 
stoalaisen teorian puutteita, joita ovat esimerkiksi 
lapsen tunnemaailman rakentumisen erot suhteessa 
aikuisuuteen sekä suhtautuminen tunteiden olemas-
saoloon ja ilmentämiseen (Nussbaum 2008, 177–
200). Koska Nussbaumin tunneteoria pohjautuu 
antiikin ajatteluun, se ei ole psykologisen tieteenalan 
oppien mukainen. Ennen psykologisen tunnetutki-
muksen valtavirtaistumista tunteet kuuluivat kuiten-
kin vahvasti humanististen tieteenalojen, kuten sosio-
logian, tutkimusaloihin (Ahmed 2004). Tässä artik-
kelissa ymmärrämme ja käsittelemme Nussbaumin 
filosofista tunteiden teoriaa itsekasvatuksen teoriana.

Nussbaum määrittelee tunteet ja niihin tutustu-
misen niin keskeiseksi osaksi ihmisyyttä, että hän on 
sisällyttänyt ne tunnettuun toimintamahdollisuuk-
sien teoriaansa (capabilities approach). Sen ytimes-
sä on kymmenen ehtoa, joiden täytyy täyttyä, jotta 
ihminen voi elää kukoistavaa ja mielekästä elämää. 
Kriteereihin kuuluvat 

1) mahdollisuus tavanomaisen mittaiseen ihmis-
elämään ilman ennenaikaista kuolemaa, 
2) ruumiillinen terveys,
3) oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja 
päätäntävaltaan, 
4) mahdollisuus kokea aistimuksia, kehittää mie-
likuvitusta sekä ajatella, 
5) mahdollisuus kokea tunteita, 

6) mahdollisuus filosofiseen, omaa toimintaa 
muuttavaan ajatteluun ja päättelyyn, 
7) mahdollisuus mielekkäisiin yhteyksiin toisten 
kanssa, 
8) mahdollisuus pitää huolta ja elää yhdessä luon-
non, kasvien ja muiden eläinten kanssa, 
9) mahdollisuus leikkiä ja nauttia sekä
10) mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäris-
töön poliittisesti sekä materiaalisesti, eli tekemällä 
työtä. (Nussbaum 2011, 33–34; 2008, 416–418; 
1999, 42–43.)

Nussbaum määrittelee tunteiden vapaan toteuttami-
sen ehdon (5) oikeudeksi kiintyä, rakastaa ja surra 
menettämäänsä sekä kokea esimerkiksi kaipuuta ja 
kiitollisuutta. Ehdon täyttymiseen sisältyy se, että toi-
set ihmiset eivät saa ohjailla ihmisen tunnekehitystä 
perusteettomalla pelolla tai ahdistuksella. (Nuss-
baum 2011, 33–34; 2008, 416–418; 1999, 42–43; 
Plumb 2014, 146.) Kun Nussbaumin uusstoalaisen 
teorian tarkastelu asetetaan toimintamahdollisuuk-
sien teorian viitekehykseen, itsekasvatuksen peda-
goginen päämäärä voidaan määrittää muun muassa 
kyvyksi erotella ja tunnistaa tunteita sekä niihin koh-
distuvaa manipulaatiota. Näin se on osittain itsekas-
vatuksellista valtavirtaista normistoa kyseenalaista-
vaa toimintaa, eli aktivismin harjoittamista. 

Sekä Nussbaumin (2018; 2008) että Hollon 
(1931, 44–47) mukaan ihminen tarvitsee itseään 
kasvattaakseen toisen ihmisen kanssa käytävää filo-
sofista keskustelua. Se tähtää itsekasvattajan mielen 
parantamiseen, eheyteen, eli vapautumiseen haitalli-
sista, toimintaa ohjaavista uskomuksista (Nussbaum 
2018, 317, 488). Itsekasvattajan tehtävä on dialogis-
ten keskustelujen aikana tarkkailla ja analysoida yksin 
ja yhdessä keskustelukumppaninsa kanssa omia tun-
nereaktioitaan. Näin itsekasvattaja voi selvittää niitä 
uskomuksia, asenteita ja arvoja, joita rationaalinen 
mieli ei ole halunnut myöntää tai joita se ei ole ai-
emmin tunnistanut. (Nussbaum 2018, 14–15; 2007, 
137; ks. myös Salomaa 1950, 20.)

Itsekasvattava dialogi voi tapahtua vain keskuste-
luissa, jossa molemmat dialogin osapuolet tuntevat 
toisensa tarpeeksi hyvin. Reflektoidakseen itseään ja 
tunteitaan ihmisen täytyy kokea olonsa turvalliseksi, 

Itseään kasvattaakseen 
ihminen tarvitsee toisen 
ihmisen kanssa käytävää 
filosofista keskustelua. 
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ja osapuolten on oltava kiinnostuneita auttamaan it-
sekasvattajaa tämän kasvatustehtävässä. Toiseksi osa-
puoleksi, eräänlaiseksi ”opettajaksi”, käy esimerkiksi 
läheinen ystävä. (Nussbaum 2018, 336–337.) 

Jäsentääkseen omia tunnereaktioitaan itsekasvatta-
jan on Nussbaumin mukaan ymmärrettävä tunteiden 
olemus ja syntyperä. Hän tarjoaa itsekasvatuksellisen 
harjoituksen pohjaksi oman filosofisen teoriansa mu-
kaista käsitystä tunteiden olemuksesta. Teoria nojaa-
kin suhdemääritelmälliseen käsitykseen ihmisen ja 
ympäristön välisistä merkitysasteista: tunnereaktiot 
eri asioihin ovat peräisin kunkin omaksumasta merki-
tyksellisyyden kokemuksesta suhteessa omiin intres-
seihin ja tavoitteisiin. Tunnekokemuksia laukaisevat 
tiedostetut ja tiedostamattomat objektit eli asiat, ih-
miset tai esineet, joihin ihminen on tietoisesti tai tie-
dostamattaan asettanut eriasteisia merkityksiä. (Nuss-
baum 2008, 30, 47, 54–55, 126; 2004, 187–188.) 

Tunnekokemusten voimakkuus korreloi sen kans-
sa, miten paljon ihminen on liittänyt tunteen herättä-
neeseen asiaan, ihmiseen tai esineeseen, eli objektiin, 
omakohtaista merkityksenantoa (Nussbaum 2008, 
30, 47, 54–55). Mitä enemmän annamme merkitystä 
jollekin objektille elämässämme, sitä voimakkaampi 
sitä uhkaava tunnekokemus on. Tunnekokemuksia 
havainnoimalla tunnistamme tunteita ja niiden alku-
perää yhä paremmin. Itsereflektio itsekasvattamisen 
tapana paljastaa ihmiselle olennaista tietoa hänen 
omaksumistaan, osittain tiedostamattomiksi jääneistä 
arvoista – se paljastaa, mikä todella on ihmiselle kaik-
kein arvokkainta ja siksi vaalimisen arvoista (Nuss-
baum 2008, 30, 47, 54–55, 126; 2004, 187–188). 

Itsekasvattajan tulee kuitenkin pitää tunteita tie-
dollisesti epäluotettavina. Koska tunteiden syntyme-
kanismina toimivat ihmisen subjektiivisesti tulkitse-
mat arvostelmat ja uskomukset elämästä, ne eivät voi 
toimia eettisen hyveen mittareina. Se, minkä ihmisen 

tunteet tulkitsevat hyväksi, on hyvää ihmisen ny-
kyisten uskomusten ja arvonantojen näkökulmas-
ta. (Nussbaum 2008, 10–11, 67–75; 1990, 40–42.) 
Niin kauan kuin ihminen olettaa omien arvojensa 
mukaisten tunnereaktioiden ohjaavan häntä koh-
ti eettisesti hyvää elämää, hän toimii jo aiemmin 
omaksumiensa arvojen pohjalta. Toiminta tällai-
sen tunteiden ohjaaman, itselle tutun elämänpiirin 
parissa ei tarjoa parhaita mahdollisuuksia kriittisel-
le itsereflektiolle ja itsekasvatukselle. Tunteet eivät 
tämän takia saa liiaksi ohjata ihmistä ja määritellä 
hänen eettisiä valintojaan, vaan ne on tärkeä aset-
taa tietoisen reflektion kohteeksi (Nussbaum 2008, 
67–75).

Jos ihmisen toimintaa ohjaavat, hänelle tie-
dostamattomat arvot ovat ristiriidassa keskenään, 
saattaa tilanne aiheuttaa tunnekonflikteja. Tällöin 
ihmisen sisäisessä tunnemaailmassa kamppailee 
useita eri suuntaan ohjaavia arvoja, jotka erilaisuu-
dessaan vaikeuttavat suhtautumista asioihin ja ilmi-
öihin. (Nussbaum 2008, 49.) 

Nussbaumille (2008; 2018) tunteet ovat myös 
älyllistä toimintaa, joka sisältää aina jonkinasteisen 
arvostelman. Se kertoo, kuinka merkityksellinen 
tunteen herättänyt objekti ihmiselle on. Samalla 
tunteiden maailman läsnäolo muistuttaa ihmistä 
inhimillisestä haavoittuvaisuudesta, riippuvuudes-
ta ja itsenäisyyden puutteesta. Tunnekokemukset 
nimittäin syntyvät asioista, ilmiöistä ja tilanteista, 
joita ihminen ei voi itse kontrolloida tai määrittää. 
Tunteiden olemassaolo itsessään kertoo ihmi-
selle, että hän ei ole kaikkivoipainen kontrolloi-
ja vaan haavoittuva, inhimillinen osa maailmaa. 
(Nussbaum 2008, 22, 90; 2004, 184–186; 1990, 
387–388; Millán 2016.) 

Nussbaumin ajattelu tarjoaa kiinnostavan tart-
tumapinnan Hollon epäitsekkään itsekasvatuksen 
tavoitteisiin. Koska ihminen on aina vähintään ajat-
televa, tunteva ja tahtova olento (Wilenius 1987), 
on sekä ajattelun, tunteiden että tahdon motivoi-
minen ja kehittäminen tärkeä osa niin itsekasva-
tusta kuin ilmastoaktivismiakin. Ekokriisien ajan 
itsekasvatus edellyttää näin ajattelun lisäksi tuntei-
den itsekasvatusta. Huolenpito, rakkaus, vaalinta, 
eheyttäminen ja korjaaminen ovat esimerkkejä 
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ELÄMÄÄ VAALIVIA KÄYTÄNTÖJÄ

Elämää vaaliva itsekasvatus luonnostelee sellaista it-
sekasvatuksellisesta ajattelua, jonka avulla ihminen 
ymmärtää yhä paremmin sekä itseään että itsensä 
ja elinympäristönsä välistä monitahoista keskinäis-
riippuvuutta. Tietoisuuden kasvun on tarkoitus oh-
jata ihmistä laajentamaan ymmärrystään ekologis-
ten kysymysten merkityksellisyydestä. Keskeinen 
tavoite on omaksua ekososiaalisesti yhä kestäväm-
piä ratkaisuja osaksi omaa ajattelua ja toimintaa. 
Elämää vaalivan itsekasvatuksen synteesi (kuvio 
1) yhdistää Hollon ja Nussbaumin teoriat. 

Elämää vaalivan itsekasvatuksen tavoitteista 
eheä persoonallisuus ja elämisen taito (ks. Hollo 
1931, 14, 137–145) esiintyvät jo Hollon teoriassa.  

tunteista, joita Hollo (1931) pitää tärkeinä kasvuta-
voitteina. Sosiaalisia suhteita rakentavat ja ylläpitävät 
tavoitteet, kuten keskinäinen avunanto ja yhteistyö, 
ovat myös itsekasvatuksessa tärkeitä (Hollo 1952, 
52–56). Tällaiset tavoitteet vaativat esimerkiksi 
empatian tunteen kehittämistä (ks. Aaltola & Keto 
2017), ja edellyttävät näin tunteiden tason itsekas-
vatusta. Löytääkseen toimintakykyä ylläpitäviä ajat-
telumalleja ihminen voi kasvattaa itseään löytämään 
merkityksiä muuttuvasta maailmasta. Itsekasvatuk-
sellinen ja kriittis-reflektiivinen arvotyöskentely voi 
toteutua esimerkiksi Nussbaumin teorian mukaisen 
tunnetyöskentelyn avulla ja toimia väylänä omaeh-
toiseen ekososiaaliseen sivistysprojektiin, eli ekolo-
gisesti ja sosiaalisesti kestävän arvopohjan luomiseen 
(ks. Salonen & Bardy 2015). 

Kuvio 1. Elämää vaalivan itsekasvatuksen synteesi.
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  Eheä persoonallisuus kuvaa itsekasvattajan harmo-
nista ideaaliminää, elämisen taito taas elämäntapaa, 
jossa ihminen on oivaltanut itselleen merkitykselli-
sen elämän tarkoituksen.

Täsmennämme eheän persoonallisuuden määri-
telmää Nussbaumia (2018, 317, 488) mukaillen si-
ten, että kasvattaessaan itseään ihminen harjaantuu 
filosofisen reflektion avulla vapautumaan toimin-
taansa ohjaavista haitallisista uskomuksista. Eheä 
persoonallisuus siis edellyttää oman ajattelun ja toi-
minnan itsekasvattamista niin, että ihmisen toimin-
taa ohjaavat hänen itse tietoisesti määrittelemänsä 
arvot. Elämisen taidossa olennaista taas on se, että 
voimme totuttaa itseämme monenkirjavan elämän 
havaitsemiseen, ymmärtämiseen, aistimiseen ja tun-
temiseen (Hollo 1931, 97–98). Voimme opiskella, 
harrastaa esimerkiksi luonnon havainnointia ja viet-
tää aikaa elävien olentojen keskuudessa. Elämisen 
taito ei näin koske vain yksilöitä ja ihmisiä, vaan sii-
hen kuuluu monilajisen maailman ihmettelyä ja ih-
misen paikan etsimistä tässä enemmän-kuin-ihmisen 
maailmassa (ks. Abram 1996). 

Koska olemme nostaneet tunteiden itsekasvatuk-
sen tärkeäksi osaksi elämää vaalivaa itsekasvatusta, 
kuvaamme eheän persoonallisuuden ja elämisen tai-
don käsitteitä elämän vaalimisen kannalta yhteneväi-
siksi tavoitteiksi ’biofilian’ kanssa. Käsitteellä tarkoite-
taan moninaisen elämän rakkauteen, vaalimiseen ja 
edistämiseen kuuluvaa tunnetta, tahtoa ja pyrkimys-
tä (Wilson 1984; Orr 2004, 137–151). Esitämme, 
että biofilia, eheä persoonallisuus ja elämisen taito 
(kuvio 1) ovat toisiinsa liittyviä väyliä Nussbaumin 
(2011, 33–34; 2008, 416–418; 1999, 42–43)   

 toimintamahdollisuuksien teorian mukaiseen hy-
vään elämään. 

Synteesimme paikantuukin toimintamahdolli-
suuksien toteutumisen (Nussbaum 2011) ja elä-
män vaalimisen (Hollo 1931) risteyskohtiin. Ihmi-
sen mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöönsä ja pitää 
huolta muiden eliöiden sekä kasvien hyvinvoinnista 
kuuluvat toimintamahdollisuuksien teorian mukai-
sen hyvän elämän elintärkeisiin ehtoihin (Nussbaum 
2011, 34, 157–158). Esimerkiksi Nussbaumin toi-
mintamahdollisuuksien teoriassaan kuvaamat mah-
dollisuudet mielekkäisiin yhteyksiin toisten kanssa 
voidaan tulkita Hollon ajattelun kautta kaikkea elä-
vää elämää koskevaksi, sillä ilman toimivia ekosys-
teemejä ihmistenkin toimintamahdollisuudet jäävät 
heikoiksi. Nussbaum (2011, 157–164) kuitenkin 
kyseenalaistaa, onko oikein nähdä elolliset olennot 
vain ekosysteemin osina. Hänen mukaansa kasvit ja 
eläimet ovat enemmäin kuin elinympäristöä: ne ovat 
ainutlaatuisia olentoja. Siksi elämän vaaliminen on 
elollisten ainutlaatuisuuden ymmärtämistä, kunni-
oittamista ja suojelemista.

Elämää vaalivan itsekasvatuksen harjoituksen ei 
siten tule rajoittua vain ymmärrykseen ihmistä itse-
ään koskevien toimintamahdollisuuksien ehtojen 
toteutumisesta. Esimerkiksi kulutusyhteiskunnassa 
tuotteita valmistetaan mahdollisimman edullisesti. 
Toimiessaan osana jatkuvaan talouskasvuun täh-
täävää kulutusjärjestelmää ihminen on välillisesti 
mukana tuotantoketjussa, jossa moni maailman 
ihminen, muu eläinlaji ja kasvillisuus joutuvat tyyty-
mään kehnoihin toimintamahdollisuuksiin. Vaaral-
liset työolot, ympäristömyrkkyjen leviäminen ja sen 
myötä ihmisten, eläinten ja luonnon sairastuttami-
nen ovat esimerkkejä seurauksista, joihin kuluttajina 
osallistumme, vaikka emme sitä haluaisi (ks. Mon-
biot 2017). 

Biofobia (kuvio 1) on biofilian vastakohta: se 
kuvaa elollisten asioiden pelkoa sekä niihin kohdistu-
vaa epäluuloa ja vieroksuntaa (Orr 1994, 131–137; 
ks. myös Wilson 1984). Biofobia on elämää vaalivan 
itsekasvatuksen harjoittamisen merkittävä este. Sii-
nä halutaan esimerkiksi päästä eroon mikro-orga-
nismeista ihmiskehoissa siivoamalla voimakkaasti   
desinfioivilla aineilla, jotka samalla kuitenkin 
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tuhoavat  hyödyllisiä, jopa elintärkeitä, organismeja 
(Pulkki ym. 2019, 71–72). Biofobia estääkin maa-
pallon resurssien kestävää käyttöä ja siihen kuuluvan 
nöyryyden ja kiitollisuuden oppimista (Orr 2004, 
136). Elämää vaalivassa itsekasvatuksessa halutaan 
siksi siirtyä biofobiasta kohti biofiliaa: eheyttä, vaa-
limista ja rakkautta. 

Varsinaisessa itsekasvatuksen prosessissa, ”sie-
lullisessa puutarhanhoidossa” (ks. Hollo 1931, 15) 
itsekasvattaja liikkuu biofilian ja biofobian tunteiden 
välillä kurkottaen kohti biofiliaa (kuvio 1). Jotta it-
sekasvattaja voisi kasvattaa itseään biofilian suun-
taan, hänen on aktiivisesti ja toistuvasti harjoitettava 
sekä tunteiden tason itsekasvatusta että maailman-
kuvallista reflektiota. Nämä itsekasvatuksen tavat 
toimivat eräänlaisena puutarhametaforisena ’kuok-
kana’ ja ’lannoitteena’, jotka auttavat itsekasvattajaa 
liikkumaan yhä uudestaan ja uudestaan biofobian 
ohjaamista tunteista ja toimintatavoista kohti elä-
misen taidon ja eheän persoonallisuuden ideaaleja, 
biofiliaa. 

Tunteiden tason itsekasvatuksen (kuvio 1) on-
nistuminen edellyttää kahden ehdon toteutumista. 
Ensinnäkin tunteita tarkkailemalla ja analysoimalla 
ihminen valottaa itselleen niitä ympäristöön liitty-
viä haitallisia uskomuksia, joita hän ei ole aiemmin 
tiedostanut itsellään olevan (Nussbaum 2018, 317, 
488). Itsekasvatus yleisesti edellyttää ulkoisten mie-
lenvirikkeiden, kuten elämäntapahtumien, syvällistä 
itsenäistä harkintaa, jotta emme toimi esimerkiksi pe-
rusteettomien pelkojen pohjalta elämän jatkuvuudelle 
haitallisesti (Hollo 1931, 9; ks. Nussbaum 2011, 33–
34; 2008, 416–418; 1999, 42–43). Vaikka ihmisen on 

mahdotonta tietää ja ymmärtää kaikkea maailmasta, 
hän ei voi jättää pohtimatta ja analysoimatta elämisen 
kannalta keskeisiä asioita niin hyvin kuin vain siihen 
pystyy. (Hollo 1931, 52–53). 

Jotta itsekasvatus ei jää vain sisäänpäin käänty-
neeksi itsekeskeiseksi toiminnaksi (ks. Hollo 1931, 
16), toisenkin ehdon on toteuduttava: elämää vaa-
livaa itsekasvatusta harjoitetaan dialogisessa, filo-
sofisessa vuoropuhelussa läheisen ihmisen kanssa 
(Nussbaum 2018; Hollo 1931, 44–47; ks. myös Vär-
ri 2004). Tämä filosofinen dialogi tähtää niin Hollon 
kuin Nussbauminkin ajattelussa persoonallisuuden 
eheyteen. Elämää vaalivan toiminnan kannalta itse-
kasvattava dialogi on tärkeää, koska eheyteen pyrki-
vä ihminen on paremmin kosketuksissa omiin aja-
tuksiinsa ja kykenee kriittiseen ajatteluun. Kriittinen 
ajattelu mahdollistaa omien luontoa kuormittavien 
toimien kyseenalaistamisen ja muuttamisen. 

Filosofisen dialogin osapuolten on syytä tarkkail-
la ja analysoida omia tunnereaktioitaan, joita elä-
män suuria kysymyksiä koskevat keskustelunaiheet 
saavat aikaan. Dialogi voidaan ymmärtää Hollon 
(1959, 55) mukaisesti kaikkeen elolliseen, ei vain ih-
misiin suuntautuvana toimintana: käymme dialogia 
tai kommunikoimme eri tavoin esimerkiksi keväällä 
heräävän, kesällä kukoistavan, syksyllä lakastuvan ja 
talvella lepäävän kasvillisuuden kanssa (ks. Bonnet 
2021; Steiner 1977). Vuoropuhelu, luonnon tarkkai-
lu ja sen seuraaminen, opettaa elämästä ja sen kier-
tokuluista sekä rytmeistä. Tällaisen dialogisuuden 
harjoittaminen tarjoaa elämän vaalimisen kannalta 
tärkeitä kosketuspintoja toiseuden monimuotoisuu-
desta, tuttuudesta ja vieraudesta sekä ihmisen paikas-
ta ekosysteemeissä.

Maailmankuvallisella reflektiolla (kuvio 1) tar-
koitamme filosofista elämän tarkkailua ja siitä kes-
kustelemista. Sekä itsekasvatus että elämän vaali-
minen vaativat maailmasuhteen, ihmissuhteiden ja 
perimmäisten kysymysten reflektiota yhdessä oman 
ajattelun rajallisuuden tunnustamisen kanssa (Nuss-
baum 2008; 2011; 2018, Hollo 1931). 

Tunteiden tason itsekasvatus ja maailmankuval-
linen reflektio pyrkivät eheään personallisuuteen, 
biofiliaan ja elämisen taidon saavuttamiseen, jotka 
kaikki ovat keskenään rinnastettavissa mielekkään, 
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hyvän elämän tavoitteiksi. Niiden piirissä niin ihmisen 
itsensä kuin ihmiselle ulkopuolisen elämän toiminta-
mahdollisuudet voivat toteutua. Elämän muutos- ja 
murrostilanteet kuitenkin muuttavat aina tavalla tai 
toisella sitä ymmärrystä maailmasta, jonka ihminen 
on aiemmin saavuttanut. Kun itsekasvattaja kohtaa 
uuden ilmiön tai asian itsessään tai ympäristössään, 
biofobian tunteet ja biofobiset ajatukset voivat ottaa 
vallan. Tämä on itsekasvatuksessa normaalia ja ta-
vanomaista, suorastaan olennaista. Muutokset pal-
jastavatkin ajatuksia ja arvoja, jotka eivät välttämättä 
sovi aiemmin määrittelemäämme kuvaan esimerkiksi 
elämän merkityksellisyydestä. 

Nussbaum (2008, 30, 47, 54–55, 126; 2004, 187–
188) kuvaa elämän muutos- ja murrostilanteita itse-
kasvatuksellisiksi mahdollisuuksiksi paljastaa ihmisel-
le itselleen niitä merkityksiä, joita hän ei ole aiemmin 
havainnut liittäneensä eri asioihin. Tällaisten uusien 
merkityksenantojen havaitseminen tarjoaa mahdol-
lisuuden taas uuteen itsekasvatuksen prosessiin. Itse-
kasvattaja voi uusien havaintojensa avulla ponnistaa 
uudelleen kohti hyvän elämän ehtoja: eheää personal-
lisuutta, biofiliaa ja elämisen taitoa. 

Elämää vaaliva itsekasvatus on sisäisen kasvun 
ohella ilmastoaktivismin harjoittamista. Aktivismi 
itsessään on toimintana aina jollakin tasolla itsekas-
vattavaa toimintaa. Elämä on aktiivinen prosessi, 
jonka käynnissä olemiseen liittyy erilaisia ehtoja. Esi-
merkiksi ihmiselämä vaatii raikasta ilmaa, vettä, ra-
vintoa, sopivat lämpöolosuhteet, sosiaalisia suhteita 
ja terveyttä. Elämää vaaliva itsekasvatus itsessään on 
prosessimainen muutoksen tila, kuten itsekasvatus 
yleensäkin, ja edellyttää elämisen prosesseihin koh-
distuvaa valppautta ja oppimista. Ilmastoaktivistises-
sa toiminnassa ihminen taas pyrkii tahdonalaisesti 
muuttamaan tulevaisuutta. Hän ymmärtää nykyisten 
toimintatapojen ongelmallisuuden ja niiden pitkä-
aikaisvaikutukset, mutta haluaa olla rakentamassa 
toisenlaista tulevaisuutta, vaikka se on aina osaltaan 
tuntematon (ks. esim. Joutsenvirta & Salonen 2020). 

POHDINTA

Vaikka ekologiset haasteet ovat monimutkaisia ja tie-
tomme maailmasta aina osittaisia, kysymyksiä eettisesti 

oikeasta ja väärästä sekä ekologisesti kestävästä ja kes-
tämättömästä on tärkeä pohtia. Samalla näihin kysy-
myksiin kiinnittyvä itsekasvatus ilmastoaktivistisena 
toimintana on aikalaiskriittisen asenteen (ks. Saari 
ym. 2014) harjoittamista – ihminen tulee yhä tietoi-
semmaksi omasta ajastaan ja nykyhetken valintojen 
vaikutuksista tulevaisuuteen. Määrittelimme elämää 
vaalivan itsekasvatuksen Holloa mukaillen ’sielulli-
seksi puutarhanhoidoksi’, jossa ihminen hoivaa itse-
ään pitämällä huolta ympäristöstään. Tämä on elämää 
vaalivan itsekasvatuksen emotionaalis-kokemukselli-
sen elämäntavan harjoittamista: kun laskee kätensä 
multaan, voi oivaltaa olevansa osa luontoa (ks. esim. 
Pollan 2018). Näin elämää vaalivan elämisen taito 
hahmottuu tavaksi ymmärtää ihmisen jatkuva ja päät-
tymätön symbioosi muun luonnon kanssa.

Sekä Hollo että Nussbaum painottavat taito- ja 
taideaineiden merkitystä empaattiseksi ja oikeuden-
mukaiseksi kansalaiseksi kasvamisen ehtona. He tuo-
vat kasvatusajatteluissaan esiin myös sen, miten tär-
keää ihmisen on laajasti sivistää itseään, sillä toisessa 
on vaikea nähdä arvokkaana sitä, mikä itselle on täy-
sin vierasta. (Taneli 2012; Hollo 1931; Nussbaum 
2010.) Tämän vuoksi aikuiskasvatusta tarvitaan 
ekologisempaa itsekasvatusajattelua rakentavana ja 
tukevana kasvatuksen areenana. Kansalaisopistojen 
suosituimpia kursseja ovat parhaillaankin kädentai-
tojen kurssit (Manninen 2018). Tutkimuksemme 
valossa tämä heijastaa vastarintaa paineistuneen ja 
tehokkuutta vaativan nyky-yhteiskunnan arvomaa-
ilmaa vastaan.

Olemme viitanneet toistuvasti elämän vaalimi-
seen. Ymmärrämme sen toimintana, jossa ihminen ei 
tarpeettomasti kuormita ympäristön ekologista tilaa 
vaan pyrkii sitä suojelevaan, ylläpitävään ja auttavaan 
toimintaan. Tämä voi olla pölyttäjäystävällisen niit-
tyalueen jättämistä kotipihaan tai taloyhtiön pihaan, 
lähimetsien virkistyskäyttöä ja niiden puolustamista 
tai esimerkiksi avohakkuiden vastustamista. Elämän 
vaaliminen on yhtäältä pyrkimystä estää ekologi-
sia tuhoja ja toisaalta aktiivista elämän vaalimista ja 
kaikenlaista biofilistä toimintaa. Elämän aktiivinen 
vaaliminen voi olla esimerkiksi ojitettujen soiden en-
nallistamista, puiden istuttamista, uusiutuvan ener-
gian valintaa, kierrätystä ja ilmastoaktivistisia tekoja. 
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Näihin toimiin sisältyy hyvän elämän vaaliminen ih-
misyhteiskunnassa, kuten aktiivinen pyrkimys hyvään 
kasvatukseen (ks. Värri 2004) ja aikuiskasvatukseen.

Kaikilla ihmisillä ei ole samanlaisia mahdollisuuk-
sia toteuttaa eettisesti ja ekologisesti kestävää toimin-
taa. Elämää vaalivan itsekasvatuksen luonnoksemme 
on yksi mahdollisuus harjoitella toimimaan ja ym-
märtämään maailmaa ihmisen omista lähtökohdista 
käsin. Jokaisen on jonkinlaisissa rajoissa mahdollis-
ta tarkastella paitsi omia toimintamahdollisuuksi-
aan myös pyrkiä kohti sellaista elämisen tapaa, jossa 
nämä ehdot täyttyisivät. Pyrkimys oman elämän eh-
tojen näkemiseen on jo itsessään elämän vaalimista. 
Hollon painottamat kohtuullisuuden ja vaatimatto-
muuden periaatteet (1931, 117–119) ovat mahdol-
lisuus sekä materiaalisesti kestävään että mielekkää-
seen ja kokemusrikkaaseen elämään. Siksi elämää 
vaalivan itsekasvatuksen harjoittaja voi löytää elä-
määnsä uusia ei-materiaalisia merkityksiä maailmas-
sa, jossa nykyisten toimintatapojen muutos on väis-
tämättä edessä (ks. Joutsenvirta & Salonen 2020).

J. A. Hollo (1952, 15, 17–19) ja Martha Nuss-
baum (2010) painottavat, että kasvatuksen ei ole tar-
koitus tuottaa taloudellista vaan inhimillistä hyötyä 
– se on itsetarkoituksellista elämisen taitoon tähtää-
vää toimintaa. On tärkeää, että ihminen kokee myös 
muuttuvassa ympäristössä merkityksellisyyttä, turvaa 
ja huolenpitoa. Nämä tarpeet kuuluvat hyvän elämän 
edellytyksiin. Ihmisellä on moraalinen velvollisuus 
huolehtia luonnosta ympärillään. Voimme harjoitel-

la tätä taitoa sekä toisia ihmisiä että luontoa kohtaan 
itsekasvatuksen avulla. Suojellessaan ja vaaliessaan 
monenkirjavaa elämää ihminen tulee samalla hoi-
vanneeksi itseään, sillä ihmisen hyvinvointi kietou-
tuu muun elollisen hyvinvointiin. 

Ekokriisit pakottavat muuttamaan nykyisiä käsi-
tyksiä tutuista ja ihmisen kokemuspiirissä olevista 
asioista. Itseä hoivaavaan ja elämää vaalivaan itsekas-
vatukseen sitoutuva toiminta auttaa ihmistä juurrutta-
maan kokemusta itsestään lähemmäs maata, elämän 
kiertokulkuja ja maapallon elinehtoja. Muutokset ovat 
väistämättömiä, mutta ihminen itse voi valmistautua 
niihin itsekasvatuksen avulla – ja osittain vielä muut-
taa tulevaisuuden suuntaa osallistumalla uudenlaisen, 
kestävämmän toimintakulttuurin rakentamiseen.
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