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Sokraattinen pölöttäjä 
 
 
Tuosta Pentti tunnetahan 
Mainioksi mainitahan 
tutkijaksi tulevaisten 
 
Siitä tunnet malaskaisen 
pojan pontevan Malaskan 
kansalliset vaikuttavi 
peräti periferiat 
runsas on tietonsa vuo 
mielensä luova aina luo 
 
Teknologina tiesi hän 
talouteen kasvun törmäävän 
kävi Rooman klubiin tie 
Suomenkin kartalle vie 
Vilkas  renessanssimies on, 
poika tää Karjalan verraton. 
 
Ehdi ei pohtia Karjalaa,  
pohtii alati tulevaa,  
yrittää entoilla tulevaa,  
miten tiedostaa maa,  
tila ja elävät sen.  
Toi tietonsa julki leikiten.  
 
Ei työnsä sammu ei, 
vaikka aika hänetkin vei, 
hutkijoille sai sanoa hei. 
 
 
….. 
Miten luonnon kokemisen saisi kirjatuksi mukaan kansantalouden hyvinvoinnin kasvulukuihin? 
Virallisestihan elämän onnea ohjataan talouskasvulla ja mitataan sen 
vauhdilla. Elämän riemua luonnossa tai kuikan huilun kaikumista järveltä hiljaisessa 
yössä ei voi kirjata euromääräisiin tileihin. Tarvittaisiin toisenlaisia tilejä, kunnioituksen, 
hurmioitumisen ja pyhyyden tilejä, jos sellaisia olisi olemassa. Silloin nekin 
tulisivat mukaan päättäjille oleellisten asioiden joukkoon. Mutta sellaisia tilejä ei ole. 
Ja sen vuoksi hartauden, kunnioittamisen ja pyhyyden kokemiset joutuvat yhä kauemmas 
arkielämässä euromääräisen kasvun tieltä ja ne muuttuvat huomaamattamme 
yhä vaikeammin tavoitettaviksi kokemuksiksi. Lopulta aidon pyhyyden ja kunnioituksen 
kokeminen voi hävitä kokonaan ihmisten mielistä, ja pyhitettäväksi jää vain 
itse aikaansaatu kasvu… 
 
Charles S, Peirce – symbolit luovat ihmisen vice versa  myytit luovat ihmisen CLS 
 
Peircellä oli myös ajatus yhteisöllisestä kuolemattomuudesta. Hän totesi, että sosiaalinen 
kuolemattomuus on pääasiallisesti merkkien kuolemattomuutta ja että ihminen 
kerää ympärilleen eräänlaisen merkkien verkoston, johon kytkeytyy toimintatapoja. 
 
Joka tahtoo teistä suurin olla, olkoon kaikkien palvelija (Jeesus Kristus) palvelu/informaatioyhteiskunta -> 
elää elämäntyössään vrt sukunsa jatkaja, tilanjatkaja jne. 
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Tietoisuuden synty kättä pidemmästä 
 
Relevanttien tulevaisuuksien loogisesti välttämätön predikaatti tulevaisuudentutkimuksessa on ’olla 
mahdollinen nykyisyydestä käsin katsottuna. Sen lisäksi tulevaisuusviuhkan eri vaihtoehdoille voidaan 
asiayhteyden mukaisesti omistaa muita predikaatteja, kuten olla 
todennäköinen, tavoiteltava tai vältettävä tulevaisuus. 
 
Miten foresight-sanan merkitystä ’kyvyksi nähdä asioita ennen kuin ne ovat tapahtuneet 
ja huolenpidoksi tulevaisuudesta’. Tämä vastaa laveasti tulkittuna ennakointi/ 
foresight sanan merkitystä yleisessä tutkimuskäytännössä. 
 
Käsiteanalyyttinen ja spekulatiivinen futurologinen tutkimus. 
 

Tieteellinen taiteilija 
 
Kansalaistulo luovan yhteiskunnan perustana 
Työttömien ja työttömyyden kohdalla on mielestäni tapahtunut suunnaton laiminlyönti 
siten, että valtio on ottanut elättäjän tehtävän ja katsonut tehneensä koko velvollisuutensa 
näin menetellessään. Työttömien joukko olisi pitänyt virittää toimimaan 
kansalaisjärjestöissä, saada heistä aikaan uutta luova porukka. Sarasvuot hommiin. 
Virhemenettely johtuu siitä, että työttömyyttä on pidetty vain taloudellisena ilmiönä, 
ei sosiaalisena eikä kulttuuri-ilmiönä. Sosiaalisen marginalisoitumisen ja mentaalisen 
alasajon on annettu kehittyä vapaasti. Yhteiskunnan velvollisuus olisi auttaa näitä ihmisiä 
niin, että he toteuttaisivat ihmisenä olemisen potentiaaliaan myös ollessaan työttöminä. 
Liian monen kohdalla ei tapahdu niin. (Tietoyhteiskuntafoorumi 1997, 
Pentin haastattelu.) 
 
 
Hypersykli on kemiassa reaktio, joka on erittäin kestävä ympäristön paineita vastaan, 
tehokkaasti kasvava, tuottaa toisia hypersyklejä. Kloonaa itse itseään. Myös yhteiskunnassa 
voi olla toiminnassa ihmisten ja organisaatioiden muodostamia hypersyklejä, 
hyviä tai huonoja. Hitler sai aikaan voimakkaan hypersyklin, pahassa merkityksessä. 
Verkostot ja tieto ovat avainasioita hypersyklin kehittymisessä. Verkostojen avulla tieto 
 
leviää ja tieto taas toimii kuin entsyymi. Kemiallisessa hypersyklissä on entsyymejä 
välittäjäaineena. Ne eivät kulu reaktiossa, ne tekevät tehtävänsä ja siirtyvät seuraavaan 
prosessiin. Niiden avulla syntyy kestävä sidos. Tietokaan ei kulu, vaan tuottaa 
yhä lisää tietoa avokätisesti jaettavaksi. Sidokset ja allianssit vahvistuvat, syntyy uusia 
hypersyklejä ja hyvät asiat menevät eteenpäin. 
Mutta hypersyklit eivät synny hallinnollisilla määräyksillä tai suurella rahalla. Ne 
syntyvät vilkkaasta vuorovaikutuksesta, kansalaisten aktiivisuudesta, avoimuudesta, 
tiedosta ja sen avoimesta jakamisesta. Verkostot ovat hypersyklien infrastruktuuria, 
sillä verkostoissa tieto kulkee ja kanavoituu. Ihmisten ja yhteiskuntien hypersyklit eivät 
kuitenkaan synny itsestään, ne pitää tietoisesti luoda ja niiden tarvitsema infrastruktuuri 
– tietoyhteiskunta – pitää rakentaa ja ylläpitää. Varsinaisen voimansa ne saavat 
ihmisten yhteistyöstä. Kemiallisessa ja biologisessa luonnossa hypersykli lähtee liikkeelle ainoasta suunnasta, 
joka oli olemassa: alhaalta. Samalla mallilla pitäisi ihmistenkin toimia. Ihmisten pitäisi 
ryhminä ja tiimeinä löytää luova vuorovaikutus keskenään. (Tietoyhteiskuntafoorum 
1997, Pentin haastattelu.) 
 
 
 
Pentti uskoi, että ratkaisu parempaan tulevaisuuteen löytyy ihmisen korkeamman tason tietoisuuden 
kehittymisestä. Kompleksisuus on tulevaisuudentutkimuksessa 
järeä kestoteema. Aina humaani tiedemies Pentti jaksoi matkan aikana aika ajoin leikkiä myös 
tuntemattoman pikkupojan kanssa erilaisia ilmetemppuja tehden. 
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Homo Humanus -ideaali-ihmisessä on ”kyse erityisen ihmismäisestä ihmisestä! Uusi ihminen on ilmeisesti 
jotenkin parempi kuin nykyinen”. Luomuihmisen kehittyneempi versio Homo Humanus saa rinnalleen toisen 
ihmistyypin, Homo Artefactin. Se on tekniikan luomus, joka ”syrjäyttää transhumanistisen näkemyksen 
mukaan luomuihmisen ennen pitkää muutaman vuosikymmenen kuluttua – valtaan nousevat cyborgit ja 
chimeran kaltaiset oliot”. (Pentin sähköposti allekirjoittaneelle 11.10.2011.) Saattaa olla, että 
eksistentiaalinen kamppailu käydään näiden kahden ihmistyypin välillä. 
 
”Koska olet jo perehtynyt antiikin maailmaan, ala tutustua muinaisten mayojen ja atsteekkien 
sivilisaatioihin!” Näin paatoksellisesti, mutta takuuvarmasti kirjoitin Pentin muistosanoihin Tulevaisuuden 
tutkimuksen seuran Futura-lehden ensimmäiseen numeroon vuonna 2013: 
”Tulevaisuudentutkimuksen Ikihonka Pentti Malaska on kaatunut. Eläköön Pentti 
Malaska mielissämme ikuisesti!” 
 
Olen kehitteissä tehnyt kaksi koekatsausta tulevaan kehitykseen, toisen viitokkeella ja toisen 
tulevaisuusennusteiden ja Ison härän runoteemojen analogiana runomatariisilla.. Koska nyt on tarkoitus 
selventää merkityslaji III merkkiverkon kompleksisuutta ajassa, niin kertaan aiemmin julkaistuja, mutta nyt 
jo verkosta poistettuja aihioita.  
 
Koekilussa tulevaisuutta muokkaavasta viidestätoista tärkeimmästä III merkkiverkkoa kuvaa maailman ja 
aikakauden muuttuminen nopean viestinnän aikakaudeksi. Runomatriisissa ei merkkiverkkomäärittelyä tehty, 
mutta jos se pitäisi tehdä niin lähtökohdaksi voidaan tässä tapauksessa ottaa se osio, jossa puhutaan Pentin 
tuvasta kalevalaisessa runoudessa. Pentti Malaskassa oli elinaikanaan taianomaista tarmoa, kuin 
penttahisten turvaamana hänen onnistui luoda tulevaisuuden tutkimuksen tieteenala -ahjo. Ihan ilman 
paineita tämä ei onnistunut.  
 
Toisessa kehittelyssä olen rinnastanut Ison härän (hirven) tapon runoteemat eDelfoin sivulla olleeseen 
ennakointipainotusten listaan, jossa kuinka ollakaan ensimmäisenä forecast-artikkelissa  
 
Ennuste # 1: Geneettinen ja biologinen lääketiede luovat miljarditeollisuuden. Uusi tekniikka mahdollistaa 
DNA:n muutokset, sairaiden ja vanhojen elinten elvyttämisen, tai kehon kohentamisen tai älyn 
parantamisen. o) tapon epäonnistuminen 

… lopuksi päädyttiin Pentin linnaan, ja joukon johtaja Untamo Ylerminpoika halusi aterioida: 
 
Kysytteli kannoitteli: 
Pentti sie oot pieni linnan vanhin, 
Onko linnassa lihoa 
Väelle väsynehelle 
Ilman härjän tappamata?" 
Pentti vasten vastaeli: 
Ei o linnassa lihoa 
Ilman häljän tappamata, 
Kaarasarven kaatamatta. 
  

Kuun kauven orava juoksi 
Härjän selän piitä myötä; 
Kesän päivän pääskö lensi 
Hällän sarvia välin. 
Ken sen hällän tappajaksi, 
Mullikin murentajaksi, 
Sinisormen sortajaksi, 
Kaarasarven kaatajaksi? 
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Hälläsarven nutistaja on Kalevalan mukaan Lemminkäinen, mutta tuo sankari teki muutakin kuin kaatoi 
naisia. Kun Lemminkäiselle omien sanojensa mukaan Pohjolan isännän tapossa ”tuli työ, satu tapahtu”, niin 
hän riensi pyytämään äidiltään neuvoa, minne lähteä piiloon tekojaan. Äiti kehottaa muuntautumaan 
männyksi mäelle. Ehdotus ei sopinut Lemminkäiselle, koska siinä olisi ollut riski joutua pärepuiksi. Sitten 
ehdotettiin koivua, mutta siinä oli vaara joutua pirttipuiksi. 

Jotta juttu ei menisi vanhan toisteluksi, jalostan edellä ja aiemmin esitettyä. Merkkittäverkkolaji III:n 
kohdalla viittasin alussa sen liittyvän kohtaa voitavan hyvin käsitellä kalevalaisen runouden 
muodonmoittimisrunojen avulla. Koko on osa muotoa, isokokoisuus on valttia miehisenä elementtinä, 
naisellisuutta kookkaus vähentää. Lemminkäinen torjui muuntumiskehotukset metsän puiksi, koska sekä 
mänty että koivu kaadettaisiin ennen pitkää. Tarina on ennakoinnin kannalta tärkeä, koska itse asiassa 
Lemminkäinen otti huomioon riskit, jotka valitusta skenaariosta seuraisivat.  

Osa merkkiverkkoa on tulevaisuus, eli tehtyjen valintojen seuraukset. Ville Oksanen on artikkelissaan 
Poliittinen päätöksenteko ja urkintayhteiskunta esittänyt Bruce Schneiderin esittämän jaon riskien yli- ja 
aliarvioimisesta. Tullaan merkityksellistämisen probleemaan. Merkkiverkko on aina kompleksinen, ja 
kompleksisuutta lisää näkökulmien, tulkittavuuden ja vaihtoehtojen kirjo. Mainitussa taulukossa on 
neljätoista riskilajia vastakohtineen, yhteensä  siis 28 eriteltyä riskiteemaa. Se on käsitettävyyden kannalta 

liian paljon, koska joiden kognitiotutkijoiden mielestä ihminen kykenee käsittelemään mielessään 
samanaikaisesti korkeintaan seitsemää muuttujaa. Ihan puolittamiseenkaan ei tässä tapauksessa kannata 
mennä, joten on syytä käyttää 10-sormitusta, jolloin riskejä tulee yhdistää.  
 
Tarkemmin katsoen onkin niin että taulukkoa kannattaa jatkojalostaa ja uusnimetä ryhmiksi.  
 
 

Riski yliarvioidaan  Riski aliarvioidaan 

Poikkeuksellisen vaikuttava Tavanomainen 

Harvinainen/poikkeaa nykytilasta Yleinen/Nykytilan mukainen 

Henkilöön sidottu Anonyymi 

Ei omassa vaikutuspiirissä/vaikuttaa muihin Omassa vaikutuspiirissä/vaikuttaa henkilökoht. 

Paljon puhuttu Vähän puhuttu 

Ihmisen aiheuttama Luonnollinen 

Välitön/kohdistuu aikuisiin Myöhemmin tapahtuva/kohdistuu lapsiin 

Yhtäkkinen Epämääräisesti tapahtuva 

Uusi ja tuntematon Hyvin tunnettu 

Moraalisesti arveluttava/osittain hyödyllinen Moraalin sallima/ilman välillishyötyjä 

Joskus ymmärrettävyyden kannalta merkkiverkkoa kannattaa tiivistää. Koska systeemin validointikeinona on 

ns. testerisanasysteemi, jossa sanoina vaikuttamisen ja tavoittelemisen teot kannustavat ja masentavat sekä 
pyrkivät ja ajelehtimaan, niin tulkinta edetköön tätä linjaa. Uuskehittelyllä ei ole tarkoitus masentaa, vaan 
kannustaa hyvää kehitettä käytettävyyttä kohti. Toisena merkkiverkon tulkinnan käsitteenä on tässä käytetty 
sijamuotoa instruktiivi eli sen kuvaamista, miten tapahtumia, tapahtunutta tai tapahtuvaa voi kuvata tai 
kuvailla. Riskien määrittelyssä on kyse tavoittelemisen arvoisen päämäärän arvioinnista, mitä kohti kannattaa 
pyrkiä vai annetaanko ajan viedä mihin virta vie ensimmäisen ehdotetun mukaan.  
 
Uussanoituksella arviointi helpottuu edelleen: 

RISKILAJIT 

NORMI 

NYKYISYYS 

YKSILÖINTI 

VAIKUTUS 

INDOKTRINAATIO 

ABLEISMI 

IKÄPOLVI 
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SATUNNAISUUS 

TIETOISUUS 

MORAALI 

Saatu sanoitus tarvitaan tiedon jäsentämiseen. Käytännöllistä on jakaa saadut tekijät kolmeen ryhmään ja 
jäljelle jää fokus yksin. Näin menetellen muodostuu kolme kategoriaa riskiryhmiksi A) henkilöt, B) aikajänne, 
C) musta joutsen.  

A-ryhmässä on yksilöt, ikäpolvet, vaikutus.  
B-ryhmässä on nykytila, satunnainen, tietoisuus  
C-ryhmässä on moraali, indoktrinaatio, normit.  
Fokukseksi jää ableisimi. Tuleva on uuden normaalin määrittelyä. 

 
Mikään luokittelu ei ole täydellinen. Tässä jaossa hämää sekä ableismin että tietoisuuden sijoittuminen. 
Ableisimi määrittyy normien mukaan, eli sen mitä yhteisössä pidetään tavanomaisena, normaalina ja 
toivottavana. Kaikki muu tästä poikkeava on ableismia, jonka kohteet valtavirran näkemyksen mukaan usein 
ajautuvat abjekti-aloiksi ja aluiksi. Jos kehittelyä halua jatkaa niin helposti saatu ryhmittely on 
modalisoitavissa, kuten ableisimin ja normien välinen suhde jo sanoo. Sen sijaan ei ole yhtä helposti 
määritettävissä ja tulkittavissa mikä modaliteetti on kyseessä. Normi ja normaali tarvitaan ableisimin 
määrittelemiseksi, mutta mikä muodostaa normin, toivottavan ja oikean, tavoiteltavan? Ensiksikin poistetaan 
perusmodaliteeti oleminen ja tekeminen, koska ne kohdistuvat jokaiseen lajiin kukin tavallaan. 
Lisämodaliteetit voidaan ajatella sijoittuvaksi näin. 

Modaliteetti - Reaktio Riskilajit 

Uskominen – Torjunta tai hyväksyntä normi + ableismi 

Täytyminen – Vastuu tai vastuuttomuus nykyisyys + ikäpolvi 

Voiminen -  vakuutus tai serendipiteetti yksilöinti+ satunnaisuus 

Tietäminen –  Piittaamattomuus tai ennakointi vaikutus + tietoisuus 

Tahtominen – Arvot tai arvottomuus indoktrinaatio + moraali 

Mitä Pentti Malaskaan tulee, niin hän persoonana oli poikkeushenkilö, poikkeuksellisen lahjakas yksilö. Normi 
sietää tällaisen poikkeaman, monet yksittäiset toimijat ei, kateus voi iskeä.  Malaskan ajattelu suuntautui 
tietämisen modaliteettiin, jossa korostuivat sen pohtiminen, miten valinnat vaikuttavat muihin ja koko 
maailmaan. Hän oli katsannoltaan holisti, joka korosti planetaarisen tietoisuuden kehittymistä. Hän rakasti 
metsää ja runoutta, niin muodoin voi sanoa että hän eli elämäänsä täysin purjein, suurin toivein, hyvillä 
mielin ja suurin ponnistuksin loi tulevaisuuden tutkimuksen perusteet, mutta Sirkka Heinonen on silti 
ykkönen, koska on kirjottanut Acta Fennican no 1 julkaisun Aika ja tulevaisuus Senecan tuotannossa.  

 

Lähteet:  
 
Pentti Malaska – A Visionary and Forerunner (Futures Seirse 9), Puru Laura, Wilenius Marku, Holstius Karin / 
Sirkka Heinonden (eds.) 2018  

SKVR-haku: https://skvr.fi/ 

 

 


