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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytetyön tutkimuskohteena on yksilöiden ja yhteiskunnan mahdollisuus vaikuttaa omaan kehitykseensä: onko kehitys determinististä vai
voimmeko vaikuttaa siihen? Tässä keskeisenä ovat yhteiskunnallinen näköalattomuus, joka ei näe mahdollisuuksia kehittää yhteiskuntaa ja
yksilön elämää tietoisesti ja toisaalta Pekka Kuusen esittämät kulttuurievoluution tietoista ohjaamista koskevat ajatukset.
Tutkimuksen tarkoituksena on kulttuurievoluution teoreettisen tarkastelun kautta hahmottaa niitä reunaehtoja, joiden pohjalta kulttuurievoluution
tietoinen ohjaaminen olisi mahdollista – ja näin ylittää yhteiskunnallinen näköalattomuus. Tässä keskeiseksi nousevat kysymykset siitä kenen
ehdoilla, miten ja minne kulttuuria tulisi ohjata.
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on aiheen teoreettinen tarkastelu ja aikalaisdiagnostinen ote. Menetelmän voisi sanoa olevan myös hyvin
klassinen: pyrkimys ymmärrykseen lukemisen, kirjoittamisen ja ajattelun kautta. Asettamalla teoriat ja aiheet dialektiseen tarkasteluun on pyritty
hahmottamaan asioiden välisiä yhteyksiä ja luomaan kokonaiskuva, jonka kautta tutkimuskysymyksiin voidaan esittää vastauksia. Menetelmään
kuuluu myös aiheen tieteidenvälinen tarkastelu.
Keskeiset tulokset koskevat niiden yhteyksien osoittamista, joiden avulla tietoinen kulttuurievoluutio olisi teoreettisesti tarkasteltuna ylipäänsä
mahdollista. Kulttuurievoluution ohjaaminen edellyttää ensisijaisesti sen määrittelemistä, mitä sen ohjaajat haluavat olla ja tämän jälkeen
kulttuurin – ts. käytettävien ajattelu- ja toimintatapojen – tarkastelua suhteessa tähän. Työssä esitetään miten kulttuurinen tapa ajatella missä
suhteessa olemme maailmamme ja toisiimme on vaikuttanut siihen millaiseksi yhteiskuntamme ja elämämme on muodostunut sekä miten tämän
ajatuksen muuttaminen voisi vaikuttaa siihen millaiseksi maailmamme tulevaisuudessa muotoutuu. Toisaalta näiden tutkimistulosten esittäminen
tiivistelmän muodossa ei anna oikeaa kuvaa niistä, sillä tavallaan koko työ on tehdyn tutkimuksen tulos ja em. tuloksia ei voi kunnolla mieltää
ilman koko työhön tutustumista.
Tärkeimmät lähteet ovat Pekka Kuusen teos Tämä ihmisen maailma, Thom Hartmannin aikalaisdiagnostinen kirja The Last Hours of Ancient
Sunlight sekä Hawkenin ja Lovinsien luonnonkapitalismia esittelevä Natural Capitalism.
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