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Suomen Estetiikan Seura perustettiin 2. maaliskuuta 1972. Perustajajäse-
net olivat professori Irma Rantavaara (puheenjohtaja), Markku Envall 
(varapuheenjohtaja), Yrjö Sepänmaa (sihteeri) sekä hallituksen muut 
jäsenet Päivi Huuhtanen, Aarne Kinnunen ja Johan Wrede. Seura mer-
kittiin yhdistysrekisteriin 21. kesäkuuta 1972.

Kun seuraa perustettiin, oli merkityksellistä ottaa kantaa estetiikan 
alan sisältöön: siihen, mikä oli seuran tarkoitus ja samalla sen edusta-
man oppialan merkitys. Seuran ensimmäisissä säännöissä estetiikan 
kolmeksi painopisteeksi määriteltiin taide, kauneus ja kritiikki. Lainaan 
seuran ensimmäisiä sääntöjä:

Seura toimii suomalaisten estetiikan tutkijoiden yhdyssiteenä, 
ja sen tarkoituksena on edistää maassamme harjoitettavaa este-
tiikan tutkimusta. Estetiikalla tarkoitetaan tässä sellaista periaat-
teellisluonteista, filosofista tutkimusta, jonka kohteena on yksi tai 
useampi seuraavista: taide yleensä, taiteen eri lajit, taidearvoste-
lu, esteettisen eri ilmenemismuodot, esteettiset termit, esteettinen 
elämys, jokin muu esteettiseen todellisuus- tai kokemuspiiriin 
kuuluva ilmiö. Filosofista tutkimusta voidaan tukea mm. psykolo-
gian, kasvatustieteen, sosiaalipsykologian, sosiologian, historian 
ja kielentutkimuksen keinoin. (2 §)1

Myöhemmin seuran sääntöjä on muutettu, ja samalla seuran toiminnan 
tarkoitusta on muotoiltu. Vuonna 1985 hyväksytyissä uusissa säännöissä 
seuran tarkoitukset ovat entisenlaiset, mutta estetiikan alan tutkimus-
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1. Yrjö Sepänmaa, ”Suomen Estetiikan Seura 25 vuotta: neljännesvuosisata esteettisen kulttuurin 
hyväksi”, Synteesi 3 (1998): 9 (koko artikkeli s. 3–18). Artikkeli perustui esitelmään, jonka seuran 
perustajajäseniin kuulunut professori Sepänmaa piti Suomen Estetiikan Seuran 25-vuotisjuhlasemi-
naarissa Helsingin yliopistossa 3.12.1997. 
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kohteiksi määritellään ”periaatteellisluonteinen, filosofinen tutkimus”, 
jonka kohteisiin kuuluu ”taide yleensä, taiteen eri lajit, taide- ja ympä-
ristökritiikki sekä kritiikin kieli, esteettisen eri ilmentymät ja esteettinen 
elämys”.2 Vuonna 2000 vahvistetuissa, yhä voimassa olevissa säännöissä 
seuran tarkoituksiksi nimetään estetiikan tuntemuksen ja tutkimuksen 
edistäminen, estetiikan tutkimustulosten ja sovellusmahdollisuuksien 
esille tuominen, tieteiden ja taiteiden välisten kontaktien ja yhteistyön 
luominen, esteettisiä arvoja koskevan keskustelun herättäminen ja es-
teettisten arvojen tärkeyden esille tuominen ja suomalaisen estetiikan 
tutkimuksen näkyvyyden edistäminen sekä kotimaassa että ulkomail-
la. Estetiikalla tarkoitetaan tällöin ”filosofisluonteista tutkimusta, jonka 
kohteita ovat esimerkiksi taide ja eri taiteenlajit, esteettisen eri ilmenty-
mät kulttuurissa ja luonnossa, kritiikki ja esteettiset käsitteet, esteetti-
nen kokemus sekä estetiikan historia.”3 Yhtäältä filosofinen näkökulma, 
toisaalta suhde erityistieteisiin kuten taiteeseen ja ympäristöön ovat si-
ten säilyneet sekä seuran että estetiikan oppialan ytimessä. 

Alkuvuosina seuran jäsenyyttä anottiin kirjallisesti hallitukselta. Jä-
seniksi pyrkivät perustelivat anomuksensa esittelemällä opintojaan ja 
usein myös tutkimusansioitaan estetiikan, taiteen tutkimuksen, filoso-
fian ja muiden soveltuvien alojen parissa. Sittemmin jäsenkriteerit ovat 
höllentyneet, ja jäseneksi pääsee käytännössä maksamalla vuosimak-
sun. Jäseniä ovat estetiikan ja lähialojen tutkijat, estetiikan opiskelijat 
ja estetiikasta valmistuneet sekä muut aiheesta kiinnostuneet, eikä jäse-
nistöä nykyisin rajata millään tavalla. 

Seura on 1980-luvun alusta lähtien kuulunut Tieteellisten seurain 
valtuuskuntaan TSV:hen, joka edustaa tieteellisten yhteisöjen yhteis-
toimintaa. Myöhemmin seura liittyi myös vuonna 1993 perustettuun 
Suomen tiedekustantajien liittoon. Tieteellisten seurain valtuuskuntaan 
kuuluu nykyisin lähes 300 jäsenseuraa, joissa on yhteensä yli 260 000 
jäsentä.4 Suomen Estetiikan Seura on yksi pienimmistä TSV:n jäsen-
seuroista, sillä seuran jäsenmäärä on nykyisin asettunut vajaaseen 50 
henkeen. 

2. Suomen Estetiikan Seura ry:n vuosikokouksessa 13.12.1985 vahvistetut säännöt. Suomen Estetii-
kan Seuran arkisto, Helsingin yliopiston arkisto, Porthania.
3. Suomen Estetiikan Seuran säännöt. https://estetiikka.fi/suomen-estetiikan-seura/suomen-estetii-
kan-seuran-saannot/. Viitattu 12.10.2022.
4. Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminta, https://tsv.fi/fi/toiminta. Viitattu 13.10.2022.
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Estetiikan Seura syntyi tieteelliseksi seuraksi, ja sen olemassaolo ja 
merkitys ovat olleet alusta asti sidoksissa estetiikan ja taiteiden tutki-
muksen opetukseen ja sen perinteeseen etenkin Helsingin yliopistossa. 
Siellä estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden (estetik och nyare littera-
tur) professuuri perustettiin vuonna 1852, mikä tarkoitti, että estetiikka 
sai tällöin virallisen aseman oppi- ja tutkimusalana. Estetiikan oppialan 
historiaa ja suuntauksia Suomessa valottaa monipuolisesti Oiva Kuis-
man toimittama teos Suomalainen estetiikka 1900-luvulla, joka ilmestyi 
vuonna 2002.5

Vaikka Estetiikan Seura syntyikin vasta 120 vuotta myöhemmin, voi-
nee yleistää, että sen toiminta laajassa mielessä jatkuvasti heijastaa sitä, 
mitä on ymmärretty estetiikan akateemiseksi tutkimukseksi ja millaisia 
kysymyksiä pidetään merkittävinä. Toisaalta seura on näyttänyt eri ta-
voin, mikä ympäröi estetiikan aluetta eli mihin se vaikuttaa yhteiskun-
nassa, ja mikä määrittelee estetiikan alaan kytkeytyviä tavoitteita sekä 
Suomessa että ulkomailla. Asetelmat ovat väistämättä hieman erilaisia 
kuin muissa, suurempien tieteenalojen seuroissa, joiden edustamia ai-
neita tutkitaan ja opetetaan eri puolilla Suomea ja joiden moninaisuutta 
synnyttävät jo tutkijoiden määrä ja yliopistojen ja muiden instituutioi-
den vaihtelevat painotukset. 

Seuran toiminta on useimmiten keskittynyt Helsinkiin, mutta 
myös sen ulkopuolella opetetaan ja tutkitaan estetiikkaa ja siihen tii-
viisti kytkeytyviä aiheita: Jyväskylän yliopistossa on musiikin, taiteen 
ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella taidekasvatuksen pääaine, ja Aal-
to-yliopistossa järjestetään estetiikan opetusta taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulussa. Lisäksi estetiikkaa ja sitä sivuavia aineita opetetaan 
ammattikorkeakouluissa. Estetiikka on lähtökohdiltaan monitieteistä 
ja sillä on lukemattomia rajapintoja: filosofia, taiteen tutkimus, taiteen 
ja muun kulttuurin ilmiöt, erilaiset tieteenalat sosiologiasta, politiikan 
tutkimuksesta psykologiaan ja ympäristötieteisiin. Tämän seurauksena 
estetiikalle läheisiä ovat taiteen tutkimuksen eri aineet ja filosofia yli-
opistoissa ja Taideyliopistossa. Sisällöltään nämä aineet ovat luonnol-
lisesti lähellä Helsingin yliopistossa harjoitettua estetiikkaa: nekin tar-

5. Estetiikan tieteenalan alkuvaiheista Suomessa ks. Oiva Kuisma, ”Johdanto: Silmäys suomalaisen 
estetiikan syntyvaiheisiin”, teoksessa Oiva Kuisma (toim.), Suomalainen estetiikka 1900-luvulla (Hel-
sinki: SKS, 2002), 7–31.
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kastelevat omista lähtökohdistaan taiteen filosofiaa ja kritiikkiä, erilaisia 
ympäristön ja kulttuurin arvoja ja merkityksiä. Näkökulmat vaihtelevat 
käsitteellisistä käytännönläheisiin.

Toimintaa ja tapahtumia

Monet seuran toimintamuodoista vakiintuivat jo suhteellisen varhain 
1970-luvun kuluessa. Seuran jäsenet ja muut kutsutut henkilöt pitivät 
tutkimukseen perustuvia kuukausiesitelmiä, joita järjestettiin luku- 
kausien aikana suunnilleen kerran kuussa tai hieman harvemmin. 
Esitelmien pitopaikka oli 1970- ja 1980-luvuilla useimmiten Säätytalo. 
Esitelmistä ja muista tapahtumista tiedotettiin sanomalehdissä, yleensä 
ainakin Helsingin Sanomissa. 

Esitelmien yhteisiä nimittäjiä olivat juuri ”estetiikan” ja ”esteetti-
syyden” filosofiset käsitteet ja toisaalta niiden tulkinnat ja ilmiöt eri 
tieteen- ja taiteenalojen näkökulmista. Esimerkiksi vuonna 1979 filo-
sofi Ilkka Patoluoto esitelmöi syksyllä 1979 ”Normien syntymisestä 
Thomas Hobbesin mukaan” ja kirjallisuudentutkija Kirsti Simonsuuri 
aiheesta ”Platon renessanssin estetiikassa”. Vuonna 1982 taas antiikin-
tutkija Jorma Kaimio piti esitelmän ”Etruskien esteettisestä näkemyk-
sestä” ja teologi Mikko Heikka aiheesta ”Onko olemassa kristillistä tai-
dekritiikkiä?” Samoihin aikoihin Jyrki Aroalho puhui Kierkegaardin 
estetiikasta ja myöhemmin 1980-luvulla esimerkiksi Sami Santanen 
Kantin estetiikasta. 

Seura järjesti myös laajoja eri alojen asiantuntijoiden esitelmäsarjo-
ja. Niiden pohjalta seura toimitti kaupallisten kustantajien julkaisemia 
vuosikirjoja, joiden aihepiirejä olivat 1970- ja 1980-luvuilla Taide kovas-
sa maailmassa (1974)6, Antiikin estetiikka (1977)7, Itämaiden estetiikka 
(1980)8, Ympäristöestetiikka (1981)9, Renessanssin estetiikka (1984)10  ja 

6. Taide kovassa maailmassa, toim. Aarne Kinnunen (Helsinki: WSOY, 1974). Suomen Estetiikan 
Seuran vuosikirja 1.
7. Antiikin estetiikka, toim. Aarne Kinnunen ja Teivas Oksala (Helsinki: WSOY, 1977). Suomen Este-
tiikan Seuran vuosikirja 2.
8. Itämaiden estetiikka, toim. Aarne Kinnunen (Helsinki: WSOY, 1980). Suomen Estetiikan Seuran 
vuosikirja 3.
9. Ympäristöestetiikka, toim. Aarne Kinnunen ja Yrjö Sepänmaa (Helsinki: Gaudeamus, 1981). Suo-
men Estetiikan Seuran vuosikirja 4.
10. Renessanssin estetiikka, toim. Jyrki Aroalho, Maija Lehtonen ja H. K. Riikonen (Helsinki: Gaude-
amus, 1984). Suomen Estetiikan Seuran vuosikirja 5.

Suomen Estetiikan Seura 50 vuotta
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Helsingin Sanomat 6.12.1972
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Kirjallisuuden tulkinta ja ymmärtäminen (1991)11. Lisäksi Helsingin 
yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos 
julkaisi teoksen Keskiajan kirjallisuutta ja estetiikkaa (1981).12 Se perus-
tui luentosarjaan, jonka järjestelyihin myös Estetiikan Seura osallistui. 
Näissä julkaisuissa korostuu etenkin kulttuuri- ja taidehistorian ja kir-
jallisuuden merkitys estetiikalle.  

Suomen Estetiikan Seura haki apurahoja esitelmäsarjoja ja julkaisuja 
varten sekä säätiöistä että useista muista lähteistä. Esitelmäsarjoista syn-
tyneitä teoksia käytettiin ainakin vielä 1990-luvulla estetiikan tentti- ja 
esseekirjallisuutena. Samoin seuran nimissä haettiin rahoitusta esimer-
kiksi analyyttiseen estetiikkaan keskittyvälle käännöskokoelmalle Taide 
ja filosofia (1987).14 Nyttemmin apurahoja on haettu julkaisuja, tapahtu-
mia ja ulkomaanmatkoja varten TSV:ltä ja eri säätiöistä.

1980-luvulta alkaen lukuisia kansainvälisiä ja estetiikan alan tutkijoita 
kutsuttiin pitämään esitelmiä Helsingin yliopistoon, osa ensi sijassa es-
tetiikan oppiaineen, osa seuran aloitteesta. Tuohon aikaan valtaosa vie-
railijoista edusti angloamerikkalaista tutkimusperinnettä. Ajankohtaisiin 
filosofisiin suuntauksiin kuuluva tutkimus vahvistui 1970-luvun mittaan 
ja 1980-luvun alussa, kun analyyttisen estetiikan teoriat saapuivat Suo-
meen. Analyyttisen suunnan suosio ei luonnollisesti rajoittunut vain es-
tetiikkaan, vaan Helsingin yliopistossa analyyttinen suuntaus muodostui 
tieteenfilosofian ja logiikan rinnalla jopa teoreettisen filosofian valtavir-
raksi. 

Syksyllä 1983 Suomen Estetiikan Seuran kutsusta Helsingissä vieraili 
Marylandin yliopistosta Alan Tormey, joka tunnettiin varsinkin ilmai-
sun teoriastaan, ja vuonna 1984 professori Joseph Margolis (1924–2021) 
Philadelphian Temple Universitysta. Myöhemmin professori Margolis 

Suomen Estetiikan Seura 50 vuotta

11. Kirjallisuuden tulkinta ja ymmärtäminen, toim. Arto Haapala (Helsinki: VAPK, 1991). Suomen 
Estetiikan Seuran vuosikirja 6.
12. Keskiajan kirjallisuutta ja estetiikkaa, toim. Päivi Huuhtanen ja Marianna Tyni (Helsinki: Hel-
singin yliopisto, 1981). Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan lai-
toksen monistesarja n:o 8.
13. Yllä mainittujen lisäksi jo vuonna 1972 ilmestyi teos Estetiikan kenttä, toim. Markku Envall, Aarne 
Kinnunen ja Yrjö Sepänmaa (Helsinki: WSOY, 1972). Se perustui vuonna 1971 toteutuneeseen avoi-
meen Studia aesthetica -esitelmäsarjaan, josta koko Suomen Estetiikan Seuran perustaminen lähti 
liikkeelle. Ks. Sepänmaa, ”Suomen Estetiikan Seura 25 vuotta”, 12.
14. Taide ja filosofia, toim. Arto Haapala ja Markus Lammenranta (Helsinki: Gaudeamus, 1987). 
Angloamerikkalaisen estetiikan aihepiiristä julkaistiin myös teokset Kirjallisuuden filosofiaa, toim. 
Arto Haapala, Eija Haapala, Aarne Kinnunen ja Markus Lammenranta (Helsinki: VAPK, 1989) ja 
Kauneudesta kauhuun, toim. Arto Haapala ja Markus Lammenranta (Helsinki: Gaudeamus, 1993).
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saapui Helsinkiin toistakymmentä kertaa.15 Suomessa vierailivat seu-
ran tai estetiikan oppiaineen kutsusta sittemmin useat muutkin ang-
loamerikkalaisen estetiikan tutkimuksen tunnetut nimet kuten 1990- 
ja 2000-luvuilla Arnold Berleant, Noël Carroll, Carolyn Korsmeyer, 
Richard Shusterman ja Hugh Silverman Yhdysvalloista, Peter McCor-
mick Kanadasta, Ronald Hepburn ja Roger Scruton Isosta-Britannias-
ta, Wolfgang Welsch Saksasta ja Lars-Olof Åhlberg Ruotsista. Lisäksi 
seura on ollut mukana järjestämässä useita kansainvälisiä kongresseja 
1990-luvun lopusta lähtien.16 Niihin lukeutuvat kuusi Pohjoismaiden 
estetiikan seuran vuosikonferenssia eri paikkakunnilla ja Kansainvä-
lisen estetiikan seuran (International Association for Aesthetics, IAA) 
välikonferenssi Margins, Futures, and Tasks of Aesthetics, joka pidet-
tiin kesällä 2018 Aalto-yliopistossa Espoon Otaniemessä. Sitä edelsi jo 
elokuussa 1995 Lahdessa pidetty Kansainvälisen estetiikan seuran XIII 
maailmankongressi. Kongressin teema oli Aesthetics in Practice, ja se 
keskittyi soveltavaan estetiikkaan.17

Yhtä aikaa analyyttisen suuntauksen rinnalla tulivat yhä tunnetum-
maksi myös niin sanotut mannermaisen filosofian suuntaukset, saksa-
lais- ja ranskalaisperäinen fenomenologia ja jälkistrukturalismi. Niiden 
merkitys oli Suomessakin ilmeinen esimerkiksi filosofian, kirjallisuu-
dentutkimuksen ja arkkitehtuurin piirissä. Erilaisiin ajatteluperinteisiin 
ja filosofisiin ihanteisiin nojaavien suuntausten kesken syntyi erilaisia 
asetelmia, mutta samalla estetiikan ja muidenkin alojen parissa on har-
joitettu yhtä lailla systemaattista eli rajattuihin käsitteisiin, ongelmiin ja 
toisaalta taiteen ja kulttuurin ilmiöihin keskittyvää tutkimusta.18 Siten 
on omaksuttu esimerkiksi historiallisia lähestymistapoja, jotka ovat jää-
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15. Sami Pihlström ja Henrik Rydenfelt, ”Joseph Margolis 1924–2021”, Helsingin Sanomat 19.6.2021, 
https://www.hs.fi/muistot/art-2000008053309.html. Viitattu 2.10.2022.
16. Pohjoismaiden estetiikan seuran Suomessa järjestettyjen konferenssien pitopaikat ovat olleet Tu-
run yliopisto 1999, Helsingin yliopisto 2002, Jyväskylän yliopisto 2006, Lahti (yhteistyössä Kansain-
välisen soveltavan estetiikan instituutin KSEI:n kanssa) 2010, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu 
Helsingissä 2014 ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Espoossa 2019.
17. Kongressin järjestivät 1.–5.8.1995 Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI), Päi-
jät-Hämeen kesäyliopisto ja Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Kongressin 
tavoite oli saada aikaan kansainvälistä keskustelua estetiikan merkityksestä arkielämän ongelman-
ratkaisuissa ja taide- ja ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa. Ks. Sepänmaa, ”Suomen Estetiikan 
Seura 25 vuotta”, 11. Kongressiesitelmät julkaistiin kolmena niteenä nimellä Aesthetics in Practice: 
Proceedings, XIII International Congress of Aesthetics, Lahti, Finland, August 1–5, 1995 (Lahti: Hel-
singin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1997).
18. Vrt. Veikko Rantalan haastattelu tässä julkaisussa.
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neet nykyfilosofian suuntausten välittömän vaikutuksen ulkopuolelle.
2010- ja 2020-luvuilla estetiikan alan kansainvälisiä vierailijoita on 

kutsuttu Helsinkiin aiempaa harvemmin. Seuran järjestämät esitelmät 
ovat keskittyneet kahdesti vuodessa pidettäviin seminaareihin, kevät- 
ja syysseminaariin, joista jälkimmäinen on yleensä ollut seuran vuosi-
kokoustapahtuma professori Yrjö Hirnin (1870–1952) syntymäpäivän 
aikoihin 7. joulukuuta. Tilanteesta on riippunut, onko molemmat se-
minaarit pidetty samana vuonna vai onko kevät- tai syystapahtuman 
kenties korvannut jokin muu tilaisuus, kuten varsinkin viime vuosina 
on tapahtunut keväällä 2020 alkaneen maailmanlaajuisen koronapan-
demian vuoksi. Seuran esitelmätilaisuuksien laaja-alaisuus käy esiin 
Harri Mäcklinin kokoamasta tapahtumakatsauksesta. Se osoittaa, että 
seminaarien, kollokvioiden ja konferenssien aihepiirit ovat vaihdelleet 
japanilaisesta kylästä halun käsitteeseen, estetiikan alan oppihistorias-
ta taiteen pyhyyteen ja vapauteen, museoiden merkityksestä peleihin ja 
leikkeihin, televisiomediaan ja ympäristönmuutokseen.

Julkaisut: Synteesi-lehden estetiikan erikoisnumerot ja uudelleen al-
kanut kirjojen kustannus

Vuonna 1982 perustettiin ”taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti” 
Synteesi, jonka päätoimittajana on alusta lähtien toiminut musiikkitie-
teen professori Eero Tarasti. Synteesi aloitti Suomen Taidekasvatuksen 
Tutkimusseuran ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen laitoksen jul-
kaisuna, ja nykyisin sitä julkaisevat Suomen Semiotiikan Seura, Suomen 
Taidekasvatuksen Tutkimusseura ja Taidehistorian Seura. Suomen Este-
tiikan Seura kuului lehden julkaisijoihin vuosina 1986–2012. Synteesiin 
kirjoittivat alusta alkaen monet estetiikan oppialaa opiskelleet tutkijat, ja 
lehdessä on julkaistu jatkuvasti kirjoituksia laajasti taiteen ja sen teorioi-
den ja tutkimuksen aiheista kuten taiteen tekemisestä, mausta ja aisteista, 
esteettisistä arvoista ja mediasta.19 Estetiikan Seura sai toimitettavaksi es-
tetiikalle omistetun Synteesi-lehden vuosittaisen erikoisnumeron vuon-
na 1996, jolloin julkaistiin numero ”Estetiikka – Taide ja filosofia”. Heti 
seuraavana vuonna 1997 ilmestyi ”Suomen Estetiikan Seura 25 vuotta” 
-teemanumero, ja vuotta myöhemmin ilmestyi estetiikan erikoisnume-

Suomen Estetiikan Seura 50 vuotta

19. Aihepiirejä edustavat Synteesin numerot ”Taiteen tekeminen” (3/1989), ”Maku” (3/1991) ja ”Aistit, 
arvot, media” (1–2/1994).
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rossa professori Yrjö Sepänmaan monipuolinen katsaus seuran ensim-
mäiseen 25 toimintavuoteen.20 Synteesin estetiikan erikoisnumeroiden 
toimittaminen kuitenkin päättyi vuonna 2012, jolloin lehti ilmestyi tee-
manaan ”Estetiikka tänään”. Synteesin estetiikan numeroiden aiheet ja 
päätoimittajat vuosina 1996–2012 ovat tämän artikkelin liitteenä. 

Seura palasi vuonna 2019 alkuvuosikymmenten käytäntöön, jonka mu-
kaisesti julkaistaan lehden sijaan kirjoja. Uudet julkaisut kuuluvat Finnish 
Society for Aesthetics Publication Series -sarjaan, kun taas seuran aiempi 
julkaisusarja oli nimetty Suomen Estetiikan Seuran vuosikirjoiksi. Ny-
kyisessä sarjassa julkaistavat tieteelliset teokset ja tutkimusartikkelit ovat 
vuodesta 2019 lähtien olleet vertaisarvioituja, eli niillä on Julkaisufoorumi- 
eli JUFO-luokitus ja ne läpäisevät Tieteellisten seurojen valtuuskunnan 
ohjeiden mukaisen vertaisarviointiprosessin. Ennen käsillä olevaa seuran 
historiaa seura on julkaissut kaksi toimitettua ja vertaisarvioitua, verkossa 
avoimesti luettavaa artikkelikokoelmaa: professori Arto Haapalan juhla-
kirjan Paths from the Philosophy of Art to Everyday Aesthetics (2019)21 ja 
teoksen Ympäristömuutos ja estetiikka (2022).22 Helsingin yliopiston Hel-
da-julkaisuarkisto ja muut verkkoalustat mahdollistavat teosten julkaise-
misen seuran omin voimin ja entistä pienemmin kustannuksin. 

Seuran hallitukset ja siten myös puheenjohtajat ovat vaihtuneet erilai-
sin väliajoin, ja heidän kiinnostuksen kohteensa ovat osin aina määritel-
leet seuran aktiviteetteja. Samalla kosketuspintaa eri aloihin filosofiasta 
taiteeseen, nykykulttuurin ilmiöihin, arkeen ja luonnontieteisiin on haet-
tu monin tavoin. Yleisölle avoimien seminaarien ja esitelmätilaisuuksien 
tarkoitus ei ole ollut vain esitellä perinteisen estetiikan alaa ja sen lähi-il-
miöitä, vaan myös kartoittaa ja etsiä niitä aktiivisesti eli hakea käsitteitä 
sille, mille ei välttämättä vielä ole olemassa ilmauksia. Samalla tilaisuu-
det vastaavat kysymykseen siitä, millainen on jollakin hetkellä estetii-
kan – sekä käsitteen että yliopistossa opiskeltavan tieteenalan – asema 
yhteiskunnassa. Se, mitä Helsingin yliopiston tai muiden instituutioiden 
piirissä tapahtuu, ei luonnollisestikaan ole yhtä kuin alan sisältö, vaan 
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20. Sepänmaa, ”Suomen Estetiikan Seura 25 vuotta”.
21. Paths from the Philosophy of Art to Everyday Aesthetics, toim. Oiva Kuisma, Sanna Lehtinen ja 
Harri Mäcklin (Helsinki: Suomen Estetiikan Seura, 2019). Finnish Society for Aesthetics Publication 
Series 1. 
22. Ympäristömuutos ja estetiikka, toim. Jukka Mikkonen, Sanna Lehtinen, Kaisa Kortekallio ja Noo-
ra-Helena Korpelainen (Helsinki: Suomen Estetiikan Seura, 2022). Finnish Society for Aesthetics 
Publication Series 2.
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mahdollisuudet ovat aina laajemmat. Seuran tapahtumat seuran ovat 
heijastaneet tätä seikkaa tarjoamalla prismoja estetiikan moninaisuuteen.

Palkinnot

Estetiikan Seuran vuosittaisiin perinteisiin kuuluvat olennaisesti vuo-
sikokouksen aikaan joulukuussa myönnettävät kunniapalkinnot. Niis-
tä vanhin on estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori Yrjö 
Hirnin kunniaksi jaettava palkinto, jonka jakamisesta seuran hallitus 
sääti jo joulukuussa 1977. Hirnin palkinto myönnetään hallituksen har-
kinnan mukaan ”tieteellisesti erittäin ansioituneelle estetiikan tutkijalle”. 
Tasan 20 vuotta myöhemmin seuran 25-vuotisjuhlavuonna 1997 jaettiin 
vuorostaan ensimmäistä kertaa Vuoden esteettinen teko -palkinto, josta 
seura luultavasti tunnetaan parhaiten. Muut palkinnot ovat seuranneet 
sitä: Vuoden globaali esteettinen teko ja Vuoden estetiikan artikkeli on 
molemmat jaettu vuodesta 2015 alkaen. 

Kaikkiin palkintojen lajeihin seura nimeää vuosittain oman valintalau-
takuntansa, joka myös perustelee palkinnon myöntämisen. Myöntämis-
perusteissa painottuvat tekojen ajankohtaisuus ja niiden aikaan saamat 
vaikutukset kulttuurille. Varsinaisia taidepalkintoja Vuoden esteettisen 
tai globaalin esteettisen teon palkinnot eivät ole, joskin tämä periaate on 
alusta alkaen ollut ennemmin veteen piirretty viiva kuin ehdoton sääntö. 
Esimerkiksi vuonna 2005 palkittiin Vuoden esteettisestä teosta arkkitehti 
ja ympäristötaiteilija Stuart Wrede ja hänen Kesämonumentti-teoksensa, 
vuonna 2020 valokuva- ja videotaiteilija Marja Helander. Samoin lukui-
sia muita palkintoja on vuosien kuluessa myönnetty taiteilijoille ja heidän 
teoksilleen. Yhtä lailla on palkittu useita kotimaisia metsänsuojelu- ja ym-
päristökohteita, kaupunki- ja ilmastoaktivismia, rakennussuojelupäätöksiä 
ja äänimaisemaprojekti. Maailmanlaajuinen Vuoden globaalin esteettisen 
teon palkinto on myönnetty esimerkiksi pakistanilaiselle metsänistutus-
hankkeelle, Maailman terveysjärjestö WHO:n raportille ja Black Lives 
Matter -liikkeelle. Vuoden esteettisten artikkelien aiheet puolestaan vaih-
televat aterioista säätiloihin, kammottavuuden ja uhrin käsitteistä esteet-
tisiin valintoihin. Palkintojen saajista ja palkitsemisperusteista voi lukea 
katsauksesta, jonka on koonnut tähän julkaisuun Onerva Kiianlinna.

Palkintojen lisäksi seura on nimittänyt kunniajäseniä, joista ensim-
mäiset olivat kirjallisuudentutkija, Turun yliopiston kirjallisuustieteen 
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Hans Ruinin kiitoskirje Suomen Estetiikan Seuralle hänen nimityksestään seuran kunniajäseneksi 
vuonna 1972
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ja estetiikan professori Eino Krohn (1902–1987) ja Lundin yliopiston 
estetiikan dosentti Hans Ruin (1891–1980). Heidät kutsuttiin kunniajä-
seniksi jo seuran perustamisvuonna 1972. Myöhemmin kunniajäsenik-
si on nimetty ainakin professorit Maija Lehtonen (1924–2015) ja Aarne 
Kinnunen. Lisäksi seuralla on ollut ulkomaisia kirjeenvaihtajajäseniä, 
muun muassa Lars Aagaard-Mogensen (USA), Teddy Brunius (Ruotsi), 
Cheryl Foster (USA), Juri Lotman (Viro) ja Stefan Morawski (Puola), 
joskin viime vuosina kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniä on kutsuttu vain 
harvakseltaan. 2000-luvun alkuvuosina luotiin lisäksi yhteisöjäsenten 
kategoria, mutta yhteisöjäsenten määrä on vuosien kuluessa jäänyt niu-
kaksi. Viime vuosina seuralla on ollut muutamia kansainvälisiä jäseniä.

Seuran historiankirjoituksesta

Vuosiin 1997–2022 sijoittuvan historiikin toimittaminen alkoi keväällä 
2020 samaan aikaan kun koronaviruspandemia alkoi levitä. Selvitystyön 
perusteella kävi ilmi, että seuran arkistot oli toimitettu vuonna 2012 Tietei-
den talosta Kruununhaasta yliopiston arkistoon Porthaniaan. Historiikki 
on nyt herättänyt uuden kiinnostuksen seuran arkistoihin, sekä fyysisiin 
että nykyään käytössä oleviin sähköisiin aineistoihin. Ainoastaan digitaa-
lisessa muodossa säilynyttä tietoa on koottu nyt ensimmäistä kertaa tähän 
julkaisuun, sillä noin viimeisen kymmenen vuoden aikana seuran aineis-
toa ei ole enää koottu kansioihin.23 Tietojen kokoaminen on myös tulevai-
suutta varten tehtyä työtä, jonka ansiosta syntyy aiempaa täsmällisempi 
käsitys seuran toiminnasta. Aineiston pohjalta on nyt koottu vaihtuvien 
hallitusten kokoonpanot aikajärjestyksessä sekä seuran tärkeimmät toi-
mintamuodot, tapahtumat ja palkinnot myöntöperusteineen. 

Arkistotietojen lisäksi tämä historiikki sisältää seuran ja sen liepeil-
lä olevien ilmiöiden suullista historiaa. Haastattelut ja niiden välittämät 
henkilökohtaiset, myös vapaamuotoiset muistot ja kokemukset ovat 
monipuolinen ja moniääninen tiedon lähde – ja tässä mielessä korvaa-
maton. Haastattelujen ajanjakso kattaa vuodet 1970-luvulta 2020-luvulle 
asti, ja haastateltuja on seitsemän: Pauline von Bonsdorff, Arto Haapa-
la, Martta Heikkilä, Aarne Kinnunen (1930–2022),24 Oiva Kuisma, Tarja 
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23. Nykyisin vain kirjanpitoa varten kerätty aineisto on olemassa paperille painetussa muodossa. 
24. Arto Haapala ja Jyrki Nummi, ”Aarne Kinnunen 1930–2022”, Helsingin Sanomat 3.5.2022, https://
www.hs.fi/muistot/art-2000008778487.html. Viitattu 10.10.2022.
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Pitkänen-Walter ja Veikko Rantala, joista kaikki ovat toimineet eri tehtä-
vissä seuran hallituksessa. Lisäksi tietoja antoi kirjallisesti Kimmo Sarje. 
Haastattelut teki ja litteroi marraskuun 2020 ja syyskuun 2021 välisenä 
aikana Suomen Estetiikan Seuran harjoittelija, estetiikan opiskelija Jaak-
ko Häkkinen. Täydensimme haastatteluja tarpeen mukaan asiatiedoin.

On kiinnostavaa nähdä, miten Estetiikan Seuran toimintamuodot 
ovat kehittyneet ja millaiset tieteenalan sisäiset ja ulkopuoliset tekijät 
ovat vaikuttaneet seuran nykyiseen toimintaan. Kun sitä verrataan tä-
män historiikin alkupisteeseen, vuoteen 1997, käy ilmi, että monet seu-
ran 25 vuoden takaisista käytännöistä vastaavat jo tämänhetkisiä. Silti 
muutokset ovat ilmeisiä: mukaan on tullut uudenlaisia aktiviteetteja ja 
käsitteitä, ja on syntynyt luovia yhteyksiä tutkimuksen ja käytännön il-
miöiden välille. Ne heijastavat sekä tiedonsaannin helpottumista kulu-
neiden 25 vuoden aikana, kansainvälisyyden merkitystä että estetiikan 
alan halua lähestyä tuntemattomia alueita ja pohtia, mitä esteettisyys 
saattaa tarkoittaa odottamattomistakin näkökulmista katsoen.

Haluan kiittää kaikkia haastateltuja sekä haastatteluissa ja niiden kir-
jaamisessa suurimman työn tehnyttä fil. yo Jaakko Häkkistä. Hän toimi 
ensin seuran harjoittelijana syksyllä 2020 mutta jatkoi haastattelujen 
parissa vielä sen jälkeenkin. Kiitän myös eri aineistojen kokoamises-
sa merkittävän pohjatyön tehneitä muita seuran harjoittelijoita, Juho 
Tammista ja Henni Skogbergiä: heidän ansiostaan seuran hallitusten 
kokoonpanot ja vuosikertomukset on nyt kirjattu vuodesta 1998 lähtien. 
Samoin parhaat kiitokset palkinnot ja tapahtumat koonneille seuran 
hallituksen jäsenille, rahastonhoitaja Onerva Kiianlinnalle ja puheen-
johtaja Harri Mäcklinille sekä Tommy Lindgrenille ja Denise Zieglerille 
kirjan graafisesta suunnittelusta. Kiitän avusta myös Arto Haapalalle ja 
Oiva Kuismalle kommenteista, Helsingin yliopiston arkistoa sekä kaik-
kia kymmeniä henkilöitä, jotka ovat toimineet seuran hallituksen eri 
tehtävissä, osallistuneet tapahtumiin ja palkintoraateihin sekä opiskel-
leet, opettaneet ja tutkineet estetiikkaa ja sen lähialueita. He ovat luke-
mattomin tavoin edistäneet alan tiedon ja perinteen karttumista, minkä 
ansiosta tämäkin julkaisu on mahdollinen.

Helsinki marraskuussa 2022
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Suomen Estetiikan Seura ry:n puheenjohtajat vuosina 1972–2022 

Irma Rantavaara (1972–1974)
Aarne Kinnunen (1975–1982)
Maija Lehtonen (1983–1984)
Eero Tarasti (1985–1987)
Veikko Rantala (1988–1992)
Yrjö Sepänmaa (1993–1995)
Arto Haapala (1996–2001)
Risto Pitkänen (2002–2004)
Pauline von Bonsdorff (2005–2008)
Arto Haapala (2009–2014)
Max Ryynänen (2015–2018)
Sanna Lehtinen (2019–2021)
Harri Mäcklin (2022–)

Suomen Estetiikan Seuran toimittamat Synteesin estetiikan erikoisnumerot

3/1996: Estetiikka – Taide ja filosofia, toim. Ukri Pulliainen
3/1997: Suomen Estetiikan Seura 25 vuotta, toim. Arto Haapala ja Oiva Kuisma
3/1998: EstEtiikka, toim. Oiva Kuisma
3/1999: Ruumiin estetiikka, toim. Oiva Kuisma
3/2000: Estetiikkaa, toim. Oiva Kuisma
3/2001: Estetiikka ja politiikka, toim. Oiva Kuisma
3/2002: Synteesi 20 vuotta, Suomen Estetiikan Seura 30 vuotta, toim. Oiva Kuisma
3/2003: Kaupungin estetiikka ja politiikka, toim. Kaisa Broner-Bauer
3/2004: Empirismi, evoluutio, estetiikka, toim. Risto Pitkänen
2/2005: Totuus, mieli ja historia estetiikassa, toim. Risto Pitkänen
3/2006: Kuvittelu, leikki ja todellisuus estetiikassa, toim. Martta Heikkilä 
ja Risto Pitkänen
3/2007: Tekijyys, taitaminen ja toiminta taiteessa – Synteesi 25 vuotta, toim. 
Martta Heikkilä ja Risto Pitkänen
3/2008: Taide, totuus, todellisuus, toim. Martta Heikkilä
1/2009: Merleau-Ponty ja taiteet, toim. Pauline von Bonsdorff ja Saara Hacklin
3/2010: Estetiikka, taide, politiikka, toim. Petteri Kummala
3/2011: Taiteen arviointi ja kritiikki, toim. Petteri Kummala ja Jani Vanhala
3/2012: Estetiikka tänään, toim. Jani Vanhala

Suomen Estetiikan Seura 50 vuotta
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Tapahtumien järjestäminen on ollut olennainen osa Suomen Estetiikan 
Seuran toimintaa aina sen perustamisesta lähtien. Seuran sääntöihin on 
kirjattu, että yksi seuran tarkoituksista on estetiikan tutkimustulosten 
ja sovellusmahdollisuuksien esiin tuominen, esteettisiä arvoja koskevan 
keskustelun herättäminen sekä suomalaisen estetiikan näkyvyyden pa-
rantaminen.

Kuten Yrjö Sepänmaa kirjoittaa seuran 25-vuotishistoriikissa vuonna 
1998, seuran toiminta oli jo alkuvuosina 1970-luvulla erittäin aktiivista.25 
Perustoimintamuotona olivat Helsingin yliopiston lukukausien aikana 
järjestettävät esitelmätilaisuudet eli kuukausikokoukset, joita pidettiin 
vuodessa kolmesta kahdeksaan. Ensimmäinen esitelmäsarja Studia aes-
thetica oli temaattisesti avoin, kun taas myöhemmin sarjat keskittyivät 
rajatumpiin teemoihin.

1990-luvulla seura alkoi järjestää esitelmäsarjojen sijaan yksi- tai 
kaksipäiväisiä seminaareja. Nopeasti toimintamuodoksi vakiintui yhä 
käytössä oleva kahden seminaarin malli: loppukeväästä järjestettävä 
kevätseminaari sekä Yrjö Hirnin syntymäpäivän (7.12.) läheisyydessä 
järjestettävä syysseminaari, joka usein toteutetaan seuran vuosikokouk- 
sen yhteydessä. Useimmiten seminaarien tapahtumapaikkana on toimi-
nut Tieteiden talo, mutta tapahtumia on järjestetty myös esimerkiksi 
Helsingin yliopiston, Kiasman ja Teatterikorkeakoulun tiloissa. Helsin-
gin ohella tapahtumia on järjestetty myös Espoossa, Jyväskylässä, Lah-
dessa, Porissa ja Turussa – ja pandemia-aikaan etäyhteyden välityksellä. 
Useimmiten tapahtumien kielenä on ollut suomi, mutta etenkin kan-
sainväliset konferenssit on järjestetty englanniksi.

Seminaarien teemat ovat kattaneet laajan alan perinteisistä taidefi-
losofian ja ympäristöestetiikan aiheista rajatumpiin teemoihin, kuten 

Harri Mäcklin

Suomen Estetiikan Seuran 
tapahtumat vuosina 1997–2022 

25. Sepänmaa, ”Suomen Estetiikan Seura 25 vuotta”.
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lapsuuden, ”ällötyksen”, kosketuksen, television ja Neuvostoliiton este-
tiikkaan. Vuosituhannen alussa tapahtumissa korostui erityisesti tieteen 
ja taiteen vuoropuhelu. Tuolloin seura järjesti pääkaupunkiseudun tai-
dekorkeakoulujen kanssa kolme kollokviota – Taiteilija tutkijana, tut-
kija taiteilijana (2003, Teatterikorkeakoulu), Tutkija toimijana, taiteilija 
teoreetikkona (2005, Taideteollinen korkeakoulu) ja Esittäjät tekijöinä, 
taitaja taiteilijana (2006, Sibelius-Akatemia) – joissa tarkasteltiin taiteen 
tekemisen ja tutkimisen rajapintoja. Seuran taiteellista toimintaa edusti 
vuoden 2004 syksyllä Kiasmassa järjestetty Sähköiskuja: kotimaisen vi-
deotaiteen katselmus, johon seura oli kutsunut joukon videotaiteilijoita 
esittelemään teoksiaan. Vuoden 2005 syysseminaari Valon estetiikka si-
sälsi tieteellisten esitelmien lisäksi valotaideteoksia sekä puheenvuoroja 
valotaiteilijoilta ja -suunnittelijoilta. Sittemmin taiteilijapuheenvuoroja 
on järjestetty harvemmin, ja seuran tapahtumat alkoivat jälleen keskit-
tyä tieteelliseen sisältöön. Etenkin 2010-luvulta eteenpäin ovat koros-
tuneet politiikkaan, populaarikulttuuriin ja ympäristönmuutokseen 
liittyvät seminaariaiheet. Lisäksi useiden tapahtumien aiheena on ol-
lut estetiikan nykytila ja tulevaisuus. Tämän historiikin lopussa on lista 
kaikista seuran järjestämistä seminaareista ja konferensseista ajankoh-
tineen, tapahtumapaikkoineen ja puhujineen.

Oman lukunsa seuran tapahtumissa muodostavat juhlaseminaarit. 
Vuonna 1997 järjestetty kaksipäiväinen 25-vuotisjuhlaseminaari Laatu 
ja esteettisyys suomalaisessa kulttuurissa (3.–4.12.1997) keskittyi suoma-
laiseen muotoiluun, muotiin, ympäristön suunnitteluun ja arkielämään. 
Lisäksi seminaarissa kuultiin esitelmiä Suomen Estetiikan Seuran his-
toriasta sekä suomalaisen estetiikan tilasta. Seuran 30-vuotisjuhlasemi-
naari järjestettiin 29.11.2002 aiheesta Kaupungin estetiikka ja politiikka, 
ja sen aloitti seuran puheenjohtajanakin aiemmin toimineen professori 
Eero Tarastin juhlaluento esteettisestä elämyksestä. Seuran kaksipäi-
väinen 40-vuotisjuhla järjestettiin seuran perustamisen aikaan vuonna 
2012 otsikolla Estetiikka tänään / Aesthetics Today (1.–2.3.2012). Semi-
naarin ensimmäinen päivä toteutettiin englanniksi, toinen suomeksi.

Seminaarien ohella seura on järjestänyt vuosien saatossa joukon 
kansainvälisiä konferensseja. Useimmat näistä ovat liittyneet Pohjois-
maiden estetiikan seuran (Nordic Society for Aesthetics, NSAE) vuo-
sikonferensseihin. Vastuu Pohjoismaiden seuran vuosikonferenssien 
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järjestämisestä on vuorotellen eri Pohjoismailla, ja Suomen vuoro on 
osunut noin neljän vuoden välein.26 NSAE:n ohella seura on ollut ajoit-
tain mukana järjestämässä vuonna 1993 perustetun Kansainvälisen so-
veltavan estetiikan instituutin (KSEI) kesäkouluja ja -konferensseja. 
Lisäksi heinäkuussa 2018 Suomen Estetiikan Seura isännöi Kansainvä-
lisen estetiikan seuran (International Association for Aesthetics, IAA) 
”välikonferenssin” eli maailmankongressien välissä järjestettävän pie-
nemmän konferenssin. Välikonferenssi Margins, Futures, and Tasks of 
Aesthetics pidettiin Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä.

Akateemisten tapahtumien rahoitus on usein ollut niukkaa, näin 
myös Estetiikan Seurassa. Seura on ollut kuitenkin varsin menestykse-
käs rahoituksen hankkimisessa, ja vuosien saatossa se on saanut apura-
hoja muun muassa Tieteellisten seurain valtuuskunnalta, Suomalaisen 
kirjallisuuden seuralta ja Alfred Kordelinin säätiöstä. Estetiikan Seuran 
tapahtumat ovat tarjonneet suomalaisille tutkijoille mahdollisuuden 
sekä esitellä omaa tutkimustaan että kohdata muita alansa tutkijoita, 
niin koti- kuin ulkomaisia. 

Tieteellisten tapahtumien ohella seuran toimintaan on tullut 2010-lu-
vun lopulla mukaan myös vapaampia muotoja. Seura on esimerkiksi 
tukenut rahallisesti estetiikan opiskelijoiden ainejärjestö Aistimuksen 
pikkujouluja, jotka ovat samalla toimineet seuran syysseminaarin jatko-
tilaisuuksina. Elokuussa 2018 ja 2019 elokuussa seura osallistui Nuoren 
Voiman Liiton Runokuu-klubien järjestämiseen. Vuodesta 2019 eteen-
päin seura on myös osallistunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
järjestämiin tammikuisiin Tieteiden yö -tapahtumiin tuottamalla Este-
tiikkaklinikan, jossa yleisö voi keskustella estetiikan tutkijoiden kans-
sa mieltään askarruttavista kysymyksistä. Tapahtuma on ollut suosittu 
Tieteiden yön kävijöiden joukossa, ja viime aikoina siitä ovat kiinnostu-
neet myös estetiikan opiskelua harkitsevat nuoret. 

26. Vaikka seura ei muodollisesti ole NSAE:n jäsen, se on osallistunut NSAE:n konferenssien järjes-
tämiseen vuosina 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 ja 2019.
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Suomen Estetiikan Seura ry:n seminaarit ja konferenssit  
vuosina 1997–2022 

1997

16.5. Ympäristö/paikka/maisema-seminaari, Helsingin yliopis-
to, Helsinki. Yhteistyössä Oulun yliopiston maantieteen 
laitoksen kanssa. Puhujat: Pauline von Bonsdorff, Arto 
Haapala, Pauli Tapani Karjalainen, Petri Raivo, Hanna 
Snellman.

3.–4.12. Laatu ja esteettisyys suomalaisessa kulttuurissa: Suomen 
Estetiikan Seuran 25-vuotisjuhlaseminaari, Helsingin yli-
opisto, Helsinki. Puhujat: Seppo Ahvenainen, Arto Haapa-
la, Timo Hannukainen, Jorma Hinkka, Katri Kaalikoski, 
Tetta Kannel, Ossi Naukkarinen, Eero Paloheimo, Yrjö Se-
pänmaa, Tom Simons, Antero Toikka, Yrjö Wiherheimo.

1998

12.5. Arvot, arvostukset ja laatu kuvataiteessa -seminaari, Tie-
teiden talo, Helsinki. Puhujat: Arto Haapala, Irmeli Hauta-
mäki, Yrjänä Levanto, Jyrki Siukonen, Riikka Stewen.

7.12. Ruumiin estetiikka -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. 
Puhujat: Pauline von Bonsdorff, Pasi Falk, Sara Heinämaa, 
Matti Myllykoski, Ossi Naukkarinen, Kirsi Saarikangas.

1999

25.–26.3. Arvot ja luonnon arvottaminen -kollokvio, Tieteiden talo, 
Helsinki. Yhteistyössä Suomen filosofisen seuran ja Yh-
teiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran kanssa. 
Puhujat: Arto Haapala, Juha Hiedanpää, Kari Kuusiniemi, 
Ilkka Niiniluoto, Jari Niemelä, Anja Nygren, Markku Ok-
sanen, Juhani Pietarinen, Sami Pihlström, Eija Pouta, Aar-
ne Reunala, Olli Tahvonen.
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20.–22.5. Nature, Art, Aesthetics -konferenssi, Turun yliopisto, Tur-
ku. Pohjoismaiden estetiikan seuran vuosikonferenssi. 
Puhujat: Michael Astroh, Pauline von Bonsdorff, Emily 
Brady, Katarina Elam, Arto Haapala, Stein Haugom Olsen, 
Hilde Hein, Ronald W. Hepburn, Susanne Jansson, Oiva 
Kuisma, Markku Lehtinen, Kurt Nyberg, Yrjö Sepänmaa, 
Denise Ziegler, Lars-Olof Åhlberg.

7.12. Maku ja kritiikki -seminaari, Kiasma, Helsinki. Puhujat: 
Marja-Liisa Laine, Jouko Mykkänen, Susanna Pettersson, 
Mauri Ylä-Kotola, Putte Wilhelmsson.

2000

12.5. Japanilaisen kylän estetiikka -seminaari, Tieteiden talo, 
Helsinki. Puhujat: Kaisa Broner-Bauer, Anu Mannonen, 
Sonja Servomaa, Minna Torniainen, Ilmari Vesterinen.

5.12. Estetiikka ja politiikka -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. 
Puhujat: Mika Hannula, Markku Koivusalo, Ilona Reiners, 
Anita Seppä, Jussi Vähämäki.

2001

11.5. Estetiikka ja halu -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. Pu-
hujat: Teemu Ikonen, Veli-Matti Saarinen, Sami Santanen, 
Pia Sivenius, Annamari Vänskä.

3.12. Populaarikulttuurin estetiikka -seminaari, Helsingin yli-
opisto, Helsinki. Puhujat: Henry Bacon, Veijo Hietala, Heli 
Hiltunen, Sven Hirn, Harri Kalha, Kari Kallioniemi.

2002

16.–18.5. Aesthetics and Art Research -seminaari, Helsingin yliopis-
to, Helsinki. Yhteistyössä Pohjoismaiden estetiikan seuran 
kanssa. Puhujat: Mohamed Abusabib, Gunnar Bucht, Arto 
Haapala, Stein Haugom Olsen, Ants Juske, Jari Kauppinen, 
Kuisma Korhonen, Jussi Kotkanvirta, Oiva Kuisma, Mor-
ten Kyndrup, Marianne Marcussen, Arild Pedersen, Risto 
Pitkänen, Michael Ranta, Sami Santanen, Tor Trolie, Jaak-
ko Ylinen, Lars-Olof Åhlberg.
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29.11. Kaupungin estetiikka ja politiikka -seminaari (seuran 
30-vuotisjuhla), Tieteiden talo, Helsinki. Puhujat: Anja 
Kervanto Nevanlinna, Altti Kuusamo, Aleksi Neuvonen, 
Kaj Nyman. 

2003

9.5. Estetiikka ja oikeus -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. 
Puhujat: Ari Ekroos, Virpi Harju, Ari Hirvonen, Teemu 
Ikonen, Marko Karo.

21.–22.11. Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana -kollokvio, Teatteri-
korkeakoulu, Helsinki. Yhteistyössä Teatterikorkeakoulun 
kanssa. Puhujat: Annette Arlander, Taneli Eskola, Mika 
Hannula, Pauliina Hulkko, Tuomo Jämsä, Mika Karhu, 
Esa Kirkkopelto, Katve-Kaisa Kontturi, Kuisma Korhonen, 
Janne Kurki, Pauli Laine, Lauri Louekari, Kirsi Peltomäki, 
Margit Rahkonen, Kimmo Sarje, Milla Tiainen, Sari Tähti-
nen, Tiina Vainio, Liisa Vähäkylä.

2004

12.5. Pyhyys ja kauneus -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. 
Puhujat: Kaisa Broner-Bauer, Päivi Huuhtanen-Somero, 
Aune Jääskinen, Kimmo Ketola, Juha Leiviskä.

3.12. Sähköiskuja: suomalaisen videotaiteen katselmus, Nyky-
taiteen museo Kiasma, Helsinki. Tiina Erkintalon alustus 
suomalaisesta videotaiteesta sekä seuraavien taiteilijoiden 
esittelypuheenvuorot: Eija-Liisa Ahtila, Pirjetta Brander, 
Maria Duncker, Hanna Haaslahti, Gun Holmström, Tel-
lervo Kalleinen, Seppo Renvall, Elina Saloranta, Aarno 
Salosmaa, Pekka Sassi, Mika Taanila, Oliver Whitehead, 
Denise Ziegler.
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2005

18.–19.2. Tutkija toimijana, taiteilija teoreetikkona -kollokvio, Tai-
deteollinen korkeakoulu, Helsinki. Yhteistyössä taidete-
ollisen korkeakoulun kanssa. Puhujat: Annette Arlander, 
Taneli Eskola, Leena Gustavson, Minna Haveri, Hanna Jo-
hansson, Mika Karhu, Ilkka Kettunen, Harri Laakso, Matti 
Lipponen, Anne Makkonen, Helena Oikarinen-Jabai, Ris-
to Niemi-Pynttäri, Kimmo Sarje, Outi Turpeinen.

26.9. Lapsen estetiikka -seminaari, Suomen Valokuvataiteen 
museo ja Tieteiden talo, Helsinki. Puhujat: Pauline von 
Bonsdorff, Hanna Hakomäki, Marketta Kyttä, Tarja Pääjo-
ki, Päivi Setälä. 

9.12. Valon estetiikka -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. Pu-
hujat: Carolus Enckell, Tarja Ervasti, Tapio Kallasjoki, An-
nikki Luukela, Tommi Mäkelä, Minna Torniainen, Markku 
Uimonen, Ilkka Volanen. 

2006

13.4.  Runebergin maailmankatsomus -seminaari, Svenska Lit-
teratursällskapet, Helsinki. Puhujat: Michel Ekman, Matti 
Klinge, Johan Wrede.

18.–21.5. Arts, Aesthetics, Life -konferenssi, Jyväskylän yliopisto, Jy-
väskylä. Pohjoismaiden estetiikan seuran vuosikonferenssi. 
Yhdessä Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutki-
muksen laitoksen kanssa. Pääpuhujat: Ellen Dissanayake, 
Martina Grzinic, Andrew Light, Ken-ichi Sasaki, Wolfgang 
Welsch; yhteensä 45 esitelmää.
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27.–28.10.  Esittäjät tekijöinä, taitaja taiteilijana -kollokvio, Sibeli-
us-Akatemia, Helsinki. Yhteistyössä Sibelius-Akatemian ja 
VEST-tohtoriohjelman kanssa. Puhujat: Anneli Arho, Ul-
la-Britta Broman-Kananen, Minna Haveri, Pauliina Hulk-
ko, Tommi Hyytinen, Maarit Jaakkola, Hanna Järvinen, 
Anu Koskinen, Outi Lahtinen, Tuomas Mali, Liisa-Maria 
Nitovuori, Johanna Pentikäinen, Pilvi Porkola, Tiina Rii-
konen, Juhani Räisänen, Marja-Liisa Saarilammi, Helena 
Sederholm. Musiikkiesitykset: Rebekka Angervo, Rody 
van Gemert, Linda Hedlund, Tiina Karakorpi, Markus 
Kuikka, Juho Laitinen, Seeli Toivio, Annemarie Åström.

8.12. Ääni-seminaari, Sibelius-Akatemia, Helsinki. Puhujat: 
Jukka Jokiniemi, Petri Kuljuntausta, Heikki Laitinen, Raija 
Malka, Anton Nikkilä. 

2007

31.3. Fredrik Cygnaeus runoilijana -matinea, Cygnaeuksen 
galleria, Helsinki. Yhteistyössä Kansallismuseon kanssa. 
Puhujat: Martti Berger, Pauline von Bonsdorff, Michel 
Ekman, Johanna Enckell, Jouni Inkala, Riina Katajavuo-
ri, Matti Klinge, Maija Lehtonen, Marja-Leena Mikkola, 
Hannu Riikonen, Kimmo Sarje. 

5.–6.10. Taiteiden tutkimuksen oppihistoria Turun akatemiasta 
nykypäivään -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. Yhteis-
työssä Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Jyväskylän 
yliopiston kanssa. Puhujat: Pauline von Bonsdorff, Taneli 
Eskola, Mari Hatavara, Martta Heikkilä, Markus Hiekka-
nen, Hanna Korsberg, Pekka Korvenmaa, Pirkko Koski, 
Oiva Kuisma, Altti Kuusamo, Päivi Lappalainen, Susanna 
Pettersson, Marja-Liisa Rajaniemi, Hannu Riikonen, Kirsi 
Saarikangas, Liisa Saariluoma, Kimmo Sarje, Jukka Sihvo-
nen, Renja Suominen-Kokkonen, Jenny Wiik.

17.12. Kosketus-seminaari, Suomen elokuva-arkisto, Orion-teat-
teri, Helsinki. Puhujat: Martta Heikkilä, Kaisa Hiltunen, 
Päivi Järviö, Janne Vanhanen. Lisäksi Riikka Stewen haas-
tatteli Eeva-Maija Prihaa ja Paula Salmelaa.
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2008

9.5.  Merleau-Ponty ja taiteet -seminaari, Kaapelitehdas, Hel-
sinki. Yhteistyössä Ranskan kulttuurikeskuksen kanssa. 
Puhujat: Pauline von Bonsdorff, Saara Hacklin, Juho Hota-
nen, Hanna Johansson, Helena Kallio, Marjatta Oja, Leena 
Rouhiainen. 

9.–10.10. Avantgarden kerrostumat Suomessa -symposium, Helsin-
gin yliopisto, Helsinki. Yhteistyössä The Nordic Network 
of Avant-Garde Studies -verkoston, HY:n taiteiden tutki-
muksen laitoksen ja Kuvataideakatemian kanssa. Puhujat: 
Irmeli Hautamäki, Eero Hämeenniemi, Leevi Lehto, Tee-
mu Mäki, Kimmo Sarje, Erkki Sevänen, Sami Sjöberg, Ju-
lia Tidigs, Tanja Uimonen, Harri Veivo, Kari Yli-Annala.

27.–28.10. Islamic Aesthetics -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. 
Yhteistyössä Suomen Itämaisen Seuran kanssa. Puhujat: 
Sylvia Akar, Lale Behzadi, Pauline von Bonsdorff, Ingvild 
Flaskerud, Robert Hillenbrand, Thomas Hoffmann, Jaak-
ko Hämeen-Anttila, Taneli Kukkonen, Inka Maukola, Mik-
ko Viitamäki.

4.12. Media-seminaari, Mediakeskus Lume, Helsinki. Puhujat: 
Sven-Erik Klinkmann, Petri Kuljuntausta, Teemu Mäki, 
Jarkko Tontti, Outi Turpeinen.

2009

 27.5. John Dewey, pragmatismi ja estetiikka -seminaari, Helsin-
gin yliopisto, Helsinki. Puhujat: Pentti Ijäs, Mika Karhu, 
Pentti Määttänen, Sami Pihlström, Kalle Puolakka, Lauri 
Väkevä, Heidi Westerlund.

10.12. Taide, käsi, työ -seminaari, Designmuseo, Helsinki. Yhteis-
työssä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa. Puhujat: 
Arto Haapala, Helena Lehtinen, Leena Lukkarinen, Maarit 
Mäkelä, Matti Vilkka.
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2010

12.2.2010 Kaupunkiluonto talvella -seminaari. Porin yliopistokeskus, 
Pori. Yhteistyössä Aalto-yliopiston Taideteollisen korkea-
koulun Porin taiteen ja median osasto sekä Turun yliopis-
ton Kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen lai-
toksen kanssa. Puhujat: Arto Haapala, Maunu Häyrynen, 
Petteri Kummala, Max Ryynänen.

6.5. – 7.5. Estetiikka, taide ja politiikka -seminaari, Helsingin yliopis-
to, Helsinki. Yhteistyössä Taiteistuminen ja sen vaikutuk-
set taiteeseen -projektin ja HY:n Filosofian, historian, kult-
tuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kanssa. Puhujat: 
Lucia Bodas, Aleš Erjavec, Jonatan Habib Engqvist, Mika 
Karhu, Kalle Lampela, Ossi Naukkarinen, Emilia Palonen, 
Silja Rantanen, Pauli Rautiainen, Timo Rautiainen, Alan 
Schechner.

3.–6.6. Environment, Aesthetics, and the Arts -konferenssi, Scan-
dic Hotel Lahti. Pohjoismaiden estetiikan seuran vuosikon-
ferenssi. Yhteistyössä Kansainvälisen soveltavan estetiikan 
instituutin kanssa. Pääpuhujat: Karsten Harries, Nathalie 
Heinich, Crispin Sartwell, Yrjö Sepänmaa; yhteensä noin 
50 esitelmää.

7.12. Empiirinen estetiikka -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. 
Puhujat: Harald Arnkil, Tuomas Eerola, Sari Karttunen, 
Risto Pitkänen, Anne Virtanen.

2011

5.5.–6.5. Taiteen arviointi ja kritiikki -seminaari, Tieteiden talo, Hel-
sinki. Puhujat: Kalevi Aho, Henry Bacon, Minna Eväsoja, 
Irmeli Hautamäki, Martta Heikkilä, Marjatta Häti-Korkei-
la, Mika Karhu, Lena Séraphin, Jyrki Siukonen, Suna Vuo-
ri.

1.12. Museo, muisti ja esteettinen arvo -seminaari, Tieteiden 
talo, Helsinki. Puhujat: Marjatta Hietala, Otso Kantokorpi, 
Susanna Pettersson, Max Ryynänen, Anni Venäläinen.

Suomen Estetiikan Seuran tapahtumat vuosina 1997–2022 



31

2012

1.–2.3. Aesthetics Today / Estetiikka tänään: Suomen Estetiikan 
Seuran 40-vuotisjuhlaseminaari, Tieteiden talo, Helsinki. 
Puhujat: Marjatta Bardy, Wolfram Bergande, Arto Haapa-
la, Terike Haapoja, Esa Kirkkopelto, Oiva Kuisma, Jukka 
Mikkonen, Marge Paas, Juhani Pallasmaa, Piia Rantala, 
Richard Shusterman, Lars-Olof Åhlberg, Henrik Örnlind.

29.11. Pelin ulottuvuudet ja estetiikka -seminaari, Tieteiden talo, 
Helsinki. Puhujat: JP Kaljonen, Markus Montola, Jukka 
Pakkanen, Johanna Raekallio, John Richardson. 

2013

20.–21.5. Metaphysics of Culture: The Philosophy of Joseph Mar-
golis -konferenssi, Helsingin yliopiston Tutkijakollegium, 
Helsinki. Yhteistyössä Nordic Pragmatism Networkin, 
Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin ja Suomen Filoso-
fisen Yhdistyksen kanssa. Puhujat: Aili W. Bresnahan, Phi-
lip Chodrow, Dirk-Martin Grube, Mirja Hartimo, David 
Hildebrand, Phillip Honenberger, Christopher Hookway, 
Brendan Hogan, Dale Jacquette, Roman Madzia, Joseph 
Margolis, Ilkka Niiniluoto, Russell Pryba, Robert Sinclair, 
Ugo Zilioli.

28.11. Estetiikka ja identiteetti -seminaari, Helsingin yliopisto, 
Helsinki. Puhujat: Sonya Lindfors, Kirsi Monni, Max Ryy-
nänen, Juha Torvinen.

2014

25.4. The Role of Aesthetics in Other Disciplines -seminaari, 
Tieteiden talo, Helsinki. Puhujat: Adam Andrzejewski, Tii-
na Nevanperä, Max Ryynänen, Kevin Tavin.

5.–7.6. Art, the Aesthetics, and Aesthetic Experience, Haaga-Helia 
Ammattikorkeakoulu, Helsinki. Pohjoismaiden estetiikan 
seuran vuosikonferenssi. Pääpuhujat: Mădălina Diaconu, 
Morten Kyndrup, Renée van de Vall; yhteensä 45 esitelmää.
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3.12. Radikaali kauneus -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. 
Puhujat: Timo Airaksinen, Sanna Kekäläinen, Anna Kor-
telainen, Harri Laakso.

2015

18.–19.5. Mosei Kagan’s Aesthetics and the Late/Post-Soviet Culture 
-konferenssi, Aleksanteri-instituutti, Helsinki. Yhteistyös-
sä Aleksanteri-instituutin ja HY:n estetiikan oppiaineen 
kanssa. Puhujat: T. A. Akindinova, A. Apykhtin, Tatiana 
Artemyeva, A. Gryakalov, Hannu Eerikäinen, Oiva Kuis-
ma, Jukka Mallinen, Svetlana Martynova, Vlada Müller, 
Vadim Prozerskiy, A. E. Radeev, Kimmo Sarje, Jyrki Siuko-
nen, I. Tretyakova, E. N. Ustyugova.

2.12. Vapaus ja radikaali vastuu -seminaari, Tieteiden talo, Hel-
sinki. Puhujat: Marko Gylén, Martta Heikkilä, Pirkko 
Holmberg, Teemu Mäki, Pajari Räsänen.

2016

9.4. Consensus/Dissensus-seminaari, Third Space -galleria, 
Helsinki. Puhujat: Ahmed Al-Nawas, Sezgin Boynik, Scott 
Elliott, Sanna Lehtinen, Pajari Räsänen, Max Ryynänen, 
Oleksandra Suschenko, Raine Vasquez. 

8.12. Heidegger nyt -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki. Puhu-
jat: Jussi Backman, Anne-Mari Forss, Reijo Kupiainen, Jus-
si Mäkelä, Harri Mäcklin.

2017

11.4. Ällötys-seminaari, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Yhteis-
työssä Mutkun tutkijat ry:n kanssa. Puhujat: Petteri En-
roth, Hannele Harjunen, Anna Helle, Akseli Hiltunen Mat-
ti Itkonen, Heidi Kosonen, Harri Mäcklin, Henna-Riikka 
Peltola, Max Ryynänen, Susanne Ylönen.

1.12. Form-seminaari, Aalto-yliopisto, Espoo. Puhujat: Petteri 
Enroth, Martta Heikkilä, Nora Sternfeld, Margus Vihalem.
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2018

5.–7.7. Margins, Futures, and Tasks of Aesthetics -konferenssi, 
Aalto-yliopisto, Espoo. Kansainvälisen estetiikan seuran 
välikonferenssi. Pääpuhujat: Jack Halberstam, Andrew 
Light, Ossi Naukkarinen, Yuriko Saito, Elisabetta Di Stefa-
no, Kevin Tavin; yhteensä 41 esitelmää ja kaksi paneelikes-
kustelua. 

10.12. Vain vuosikokous, erillistä seminaaria ei järjestetty.

2019

27.–29.5. The Place of Beauty in the Contemporary World: Annual 
Conference of the Nordic Society for Aesthetics, Hanasaari, 
Espoo. Pohjoismaiden estetiikan seuran vuosikonferenssi. 
Pääpuhujat: Reinold Schmücker, Sabine Roeser; lisäksi 32 
esitelmää ja kaksi paneelikeskustelua.

10.12.  Televisiomedian nykyestetiikkaa -seminaari, Tieteiden 
talo, Helsinki. Puhujat: Henry Bacon, Tatiana Elf, Johan-
nes Koskela, Mari Pajala, Seiskan pojat (Petteri Enroth & 
Matti Tuomela), Kari Yli-Annala.

2020

 Kevätseminaari Aesthetics Now peruttiin pandemian 
vuoksi

7.12. Aesthetics Now -seminaari etäyhteyksillä. Puhujat: Raine 
Aiava, Hanne Appelqvist, Arto Haapala, Päivi Järviö, Elina 
Saloranta, Janne Vanhanen.

2021

18.5. Kauneuden kirjo kaupungissa -seminaari etäyhteyksillä. 
Puhujat: Anu Besson, Tommy Lindgren, Jani Päivänen, 
Vesa Vihanninjoki, Denise Ziegler.

10.12. Yrjö Hirn -juhlaseminaari etäyhteyksillä. Puhujat: Onerva 
Kiianlinna, Oiva Kuisma, Jan-Ivar Lindén, Risto Pitkänen, 
Mikko-Olavi Seppälä, Olli Sotamaa, Jaakko Stenros.

Suomen Estetiikan Seuran tapahtumat vuosina 1997–2022 



34

2022

17.5. Ympäristömuutos ja estetiikka -seminaari, TSV, Helsinki. 
Puhujat: Annette Arlander, Sanna Kalakoski, Kaisa Korte-
kallio, Ari Lehtinen, Sanna Lehtinen, Matti Tainio.

15.12. Estetiikka Suomessa: Eilen, tänään, huomenna. Suomen 
Estetiikan Seuran 50-vuotisjuhlaseminaari, Tieteiden talo, 
Helsinki. Puhujat: Arto Haapala, Martta Heikkilä, Oiva 
Kuisma, Sanna Lehtinen, Ossi Naukkarinen, Anita Seppä, 
Yrjö Sepänmaa.
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36Suomen Estetiikan Seuran myöntämät palkinnot 
vuosina 1997–2021 

Suomen Estetiikan Seura jakaa neljänlaisia palkintoja: yksittäisille tut-
kijoille suunnattuja Yrjö Hirnin kunniapalkintoja, Vuoden esteettinen 
teko- ja Vuoden globaali esteettinen teko -palkintoja henkilön tai yhtei-
sön tekemille merkittäville teoille sekä Vuoden estetiikan artikkeli -pal-
kintoja tieteellisille artikkeleille.

Yrjö Hirnin palkinto

Suomen Estetiikan Seura ry:n sääntöjen mukaan Yrjö Hirnin ”palkin-
to voidaan myöntää tieteellisesti erittäin ansioituneelle estetiikan tut-
kijalle”. Palkinnon perustamisesta päätettiin seuran vuosikokouksessa 
7.12.1976, ja 7.12.1977 hyväksyttiin esitys palkinnon perusteista.

Palkinto poikkeaa muista Suomen Estetiikan Seuran myöntämistä 
palkinnoista siten, että sitä ei pyritä jakamaan vuosittain vaan vain sil-
loin, kun seuran hallitus katsoo myöntökriteerien täyttyneen. Palkinto 
on nimetty Helsingin yliopistossa vuosina 1910–1937 estetiikan ja ny-
kyiskansain kirjallisuuden professorina toimineen Yrjö Hirnin (1870–
1952) mukaan. 

Vuosina 1997–2021 Yrjö Hirnin palkintoja on myönnetty kaikkiaan 
kuusi. Palkinnon myöntämisen perusteissa ovat painottuneet estetiikan 
aseman ja näkyvyyden vahvistaminen Suomessa, suomalaisen estetii-
kan aseman ja näkyvyyden vahvistaminen maailmalla sekä suomenkie-
liset käännöstyöt. Palkinnon saajat ja yhteenvedot myöntämisperusteis-
ta ovat seuraavat:

1997: Päivi Huuhtanen-Somerolle hänen ansioistaan alan oppihisto-
rioitsijana ja teologisen estetiikan edelläkävijänä.27

Onerva Kiianlinna

Suomen Estetiikan Seuran 
myöntämät palkinnot vuosina 
1997–2021 

27. Palkinnon myöntäneeseen hallitukseen kuuluivat Arto Haapala (puheenjohtaja), Jari Koskinen, 
Maija Hero, Oiva Kuisma, Jouko Mykkänen ja Tom Simons.
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1999: Veikko Rantalalle filosofisen estetiikan aseman vahvistamises-
ta Tampereen yliopistossa ja pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta 
suomalaisen estetiikan hyväksi.28 

2003: Arto Haapalalle ansioista suomalaisen estetiikan tutkimuksen 
ja opetuksen kehittäjänä ja kansainvälistymisen edistäjänä. Haapala on 
vahvistanut vieraskielisen kirjallisuuden saatavuutta suomen kielellä ja 
tehnyt suomalaista estetiikkaa tunnetuksi.29

2009: Risto Pitkäselle hänen panoksestaan suomalaisen estetiikan 
tutkimukseen, merkittävien estetiikan alan tekstien käännöksistä sekä 
siitä, että hänen puheenjohtajakaudellaan Synteesi-lehden vuosittaises-
ta estetiikan erikoisnumerosta tehtiin vertaisarvioitu julkaisu.30

2012: Kimmo Sarjelle hänen tutkimusansioistaan suomalaisen es-
tetiikan alalla ja etenkin arkkitehti Sigurd Frosteruksen tuotannon pa-
rissa, suomalaisen estetiikan tuntemuksen lisäämisestä ulkomailla sekä 
urasta kuvataiteilijana ja taidekriitikkona.31 

2014: Oiva Kuismalle tuotteliaisuudesta, omistautuneisuudesta ja 
merkittävästä vaikutuksesta tieteenalan kehittymiseen ja tunnetuksi te-
kemiseen Suomessa.32 

Lisäksi Yrjö Hirnin juhlavuoden seminaarin yhteydessä vuonna 2021 
myönnettiin palkinto Yrjö Hirnin kunniaksi, koska seuran hallitus halu-
si palkita kriteereihin kirjatun yksittäisen tutkijan sijaan Helsingin yli-
opiston estetiikan opiskelijoiden ainejärjestö Aistimus ry:n. Palkinnon 
myöntöä perusteltiin sillä, että ainejärjestö oli toiminut pitkäjänteisesti 
opiskelijoiden mutta myös estetiikan oppiaineen – myöhemmin opin-
tosuunnan – hyväksi ja näin edistänyt estetiikan tieteenalaa.33

28. Palkinnon myöntäneeseen hallitukseen kuuluivat Arto Haapala (puheenjohtaja), Oiva Kuisma, 
Tuija Hellakoski-Meschini, Jouko Mykkänen, Jyri Vuorinen ja Jari Koskinen.
29. Palkinnon myöntäneeseen hallitukseen kuuluivat Risto Pitkänen (puheenjohtaja), Kaisa Bro-
ner-Bauer, Hanna Mattila, Martta Heikkilä, Kimmo Sarje ja Markku Valkonen.
30. Palkinnon myöntäneeseen hallitukseen kuuluivat Arto Haapala (puheenjohtaja), Ossi Naukkari-
nen, Kalle Puolakka, Saara Hacklin, Kirsi Monni ja Juha Torvinen.
31. Palkinnon myöntäneeseen hallitukseen kuuluivat Arto Haapala (puheenjohtaja), Ossi Naukkari-
nen, Petteri Kummala, Kalle Puolakka, Kirsi Monni ja Juha Torvinen.
32. Palkinnon myöntäneeseen hallitukseen kuuluivat Arto Haapala (puheenjohtaja), Max Ryynänen, 
Veera Launis, Petteri Kummala, Tarja Pitkänen-Walter ja Elina Heikka.
33. Palkinnon myöntäneeseen hallitukseen kuuluivat Sanna Lehtinen (puheenjohtaja), Martta Heik-
kilä, Noora-Helena Korpelainen, Onerva Kiianlinna, Tommy Lindgren ja Tero Nauha.
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Yrjö Hirnin palkinnon säännöt vahvistettiin seuran vuosikokouksessa 7.12.1977.
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Vuoden esteettinen teko 

Suomen Estetiikan Seura on vuodesta 1997 lähtien nimennyt vuoden 
merkittävimmäksi arvioimansa esteettisen teon ja myöntänyt kunnia-
palkinnon teon tekijälle tai teosta vastaavalle yhteisölle. Kunniapalkinto 
voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteil-
laan tai ajatuksillaan on edistänyt keskustelua taiteen, kauneuden ja es-
teettisen arvon kysymyksistä.

Vuoden esteettisen teon palkinto on seuran vuosittaisen syyssemi-
naarin yhteydessä myönnettävä pääpalkinto. Sen oheen on myöhem-
min perustettu kaksi muuta kunniapalkintoa, Vuoden globaali esteet-
tinen teko ja Vuoden estetiikan artikkeli, jotka Vuoden esteettisen teon 
palkinnosta poiketen voidaan myöntää tahoille, joilla ei ole kytköstä 
Suomeen. 

Vuotuisten palkintojen valitseminen on kaikkien palkintokategorioi-
den osalta haastava tehtävä, koska aina löytyy enemmän kuin yksi saaja, 
joka ansaitsisi palkinnon. Palkintoa ei myönnetä niinkään yksittäiselle 
henkilölle kuin henkilön tai yhteisön teolle. Palkintoraadin kokoaa seu-
ran hallituksen jäsen, joka saa halutessaan pyytää mukaan muita raati-
laisia, joiden ei tarvitse kuulua hallitukseen.

Vuoden esteettinen teko kommentoi aikalaisarvoja ja kertoo samalla 
näistä arvoista. Useina vuosina palkinto on myönnetty teolle, joka yh-
distää taiteen, ympäristön ja arkielämän arvot. 

Arto Haapalan ensimmäisellä puheenjohtajakaudella 1996–2001 pe-
rustettu Vuoden esteettisen teon palkinto on myönnetty vuosittain vuo-
desta 1997 alkaen. Palkinnon saajat ja yhteenvedot myönnön perusteista 
ovat seuraavat:

1997: Suomen Lontoon kulttuurisihteeri Jali Wahlsten. Perusteena 
oli instituutin kulttuuritarjonnan kekseliäisyys ja uudenlaisuus suhtees-
sa perinteiseen Suomi-kuvan rakentamiseen.34

1998: Helsingin kaupunki ja kaupungintalon korjauksen aikainen 
peite, johon oli maalattu kaupungintalon fasadi. Suunnittelijoina ja to-
teuttajina olivat Helsingin kaupungin projektityöryhmä: kehittämis-
päällikkö Harri Kauppinen, arkkitehti Aki Davidsson ja taiteilija Henri 

34. Raadin muodostivat Arto Haapala ja hallituksen ulkopuolelta toimittaja Timo Harakka, tuottaja 
Paiju Tyrväinen ja FL Pauline von Bonsdorff.
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Pulla. Perusteena oli kaupunkiympäristön säilyttäminen esteettisesti 
mielenkiintoisena, prosessin yllätyksellisyys ja perusteellisuus sekä fa-
sadin realistisuus.35

1999: Mäntän kuvataideviikot. Perusteina olivat laadukas, monipuo-
linen ja haastava sisältö sekä itsevarma talkoohenki, joiden myötä viikot 
”ovat vakiinnuttaneet asemansa yhtenä Suomen merkittävimmistä kesä-
taidetapahtumista”.36

2000: Teatteri Avoimet Ovet ja taiteellinen johtaja Liisi Tandefelt. 
Perusteina olivat Tandefeltin riskinotto, joka mahdollisti monipuolisen 
ohjelmiston ja sen, että teatteri pyrki ”luomaan vakiintuneiden taidelai-
tosten ulkopuolelle uudenlaisen, avoimen foorumin, jossa sekä taiteiden 
keskinäiset että taiteen ja yleisen kulttuurikeskustelun väliset raja-aidat 
on ylitetty luontevalla tavalla”.37

2001: Metsähallituksen luonnonsuojelun tulostoiminto. Perusteena 
oli pitkäjänteinen ja pyyteetön työ talouskäytön köyhdyttämien met-
sien ja soiden ennallistamisessa.38

2002: Helsingin Sanomien kaupunkisivut ja toimittaja Antti Manni-
sen Puretut talot -kirjoitussarja. Perusteena oli, että kirjoitussarja lisää 
kykyä arvioida uudisrakentamiseen ja perinteen säilyttämiseen liittyviä 
arvoja rakennetussa ympäristössä.39 

2003: Arkkitehti ja pilapiirtäjä Kari Kuosma. Perusteena oli humo-
ristinen ja ympäristön suunnittelun ammattilaisten parissa itsekriittistä 
keskustelua herättävä pilapiirrospalsta Arkkitehtiuutiset-lehdessä sekä 
yleistajuisilla johdannoilla varustettu pilapiirroskokoelma Arkkitehtuu-
ri – mitä se on? (2003).40

2004: Vammalan seurakunnan Tyrvään Pyhän Olavin kirkon kun-
nostajat. Perusteena oli, että tuhopolton kohteeksi joutuneen kirkon 

35. Raadin muodostivat Jouko Mykkänen ja hallituksen ulkopuolelta toimittaja Mirja Pyykkö ja tai-
teellinen johtaja Jari Koskinen.
36. Raadin muodostivat Oiva Kuisma ja Jyri Vuorinen ja hallituksen ulkopuolelta kansanedustaja 
Irina Krohn sekä ohjaaja Heidi Köngäs.
37. Raadin muodostivat Kaisa Broner-Bauer ja Markku Lehtinen sekä hallituksen ulkopuolelta Tuo-
mas Nevanlinna Kriittisestä korkeakoulusta ja arkkitehti, kuvataiteilija Kaisa Soini.
38. Raadin muodostivat hallituksen jäsenet Risto Pitkänen ja Ilona Reiners sekä hallituksen ulko-
puolelta kirjailija Anja Snellman ja Retretin toimitusjohtaja Markku Valkonen.
39. Raadin muodostivat Martta Heikkilä ja Kimmo Sarje ja hallituksen ulkopuolelta teatteriohjaaja, 
tutkija Esa Kirkkopelto ja arkkitehtiylioppilas Tommy Lindgren. 
40. Raadin muodostivat Hanna Mattila ja hallituksen asiantuntijajäsen TaT Taneli Eskola sekä halli-
tuksen ulkopuolelta arkkitehti Juhani Karanka.
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”vuosia kestänyt jälleenrakennustyö onkin todellinen yhteisen tahdon 
ja talkoohengen voimannäyte”.41

2005: Arkkitehti ja ympäristötaiteilija Stuart Wreden teos Kesämo-
numentti. Perusteena oli luonnon prosessien voiman, niihin liittyvien 
esteettisten ominaisuuksien ja ajallisuuden merkityksen näkyväksi te-
keminen sekä taiteen ja yhteiskunnan suhteiden problematisointi.42

2006: Sata suomalaista äänimaisemaa -hanke ja Suomen Akustisen 
Ekologian Seura. Perusteena oli arjen äänikokemuksen ja tieteellisen 
tutkimuksen vuorovaikutuksen edistäminen.43 

2007: Kuvataiteilija Mimosa Pale ja hänen teoksensa Mobile Female 
Monument. Perusteena oli, että ”provokatiiviselta vaikuttava taideteos 
kääntyy puheenvuoroksi syntymän tapahtuman kauneudesta ja maail-
man näkemisestä uusin silmin”. Teoksen katsottiin haastavan ”julkisen 
kuvanveiston maskuliinisen perinteen” ja osoittavan ”mahdollisuuksia 
antaa kaupunkitilalle uusia merkityksiä esteettisellä toiminnalla”.44 

2008: Ympäristöjärjestö Dodo ry. Perusteena oli järjestön monipuo-
linen toiminta elinympäristön laatuun liittyvien kysymysten parissa.45

2009: Tähtitieteilijä Marianna Ridderstadin ja arkeologi Jari Okko-
sen Arkeoastronominen projekti myöhäiskivikautisten jätinkirkkojen 
tutkimiseksi. Perusteiden mukaan projekti muovasi ”historiallista suh-
dettamme ympäristöön ja sen esteettisiin arvoihin” ja korosti tiedon ja 
tieteellisen tutkimuksen merkitystä ympäristön esteettiselle hahmotta-
miselle.46

2010: Lens Politica ry. Perusteena oli, että viisi vuotta täyttävällä yh-
teiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaalilla esitetyt ”paljastavat pu-
heenvuorot ja kuvaukset yhteiskunnallista ongelmista eri puolilla maa-
ilmaa herättävät samalla kysymyksen taiteen, kauneuden ja esteettisen 
arvon ilmenemisen tavoista nykypäivänä”.47

41. Raadin muodostivat Janne Vanhanen ja hallituksen ulkopuolelta estetiikan emeritusprofessori 
Aarne Kinnunen ja tutkija Max Ryynänen.
42. Raadin muodostivat Taneli Eskola ja hallituksen ulkopuolelta FT Hanna Johansson.
43. Raadin muodostivat Saara Hacklin ja Anne Sivuoja-Gunaratnam.
44. Raadin muodostivat Pauline von Bonsdorff ja KuT Jyrki Siukonen.
45. Raadin muodostivat Ossi Naukkarinen ja hallituksen ulkopuolelta kirjailija, OTT Jarkko Tontti.
46. Raadin muodostivat Juha Torvinen ja hallituksen ulkopuolelta professorit Esa Kirkkopelto ja 
Kuisma Korhonen.
47. Raadin muodostivat Kirsi Monni ja hallituksen ulkopuolelta professori Annette Arlander ja FT 
Martta Heikkilä.
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Stuart Wrede, Kesämonumentti (2005). © Stuart Wrede 



43Suomen Estetiikan Seuran myöntämät palkinnot 
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Stuart Wrede, Kesämonumentti (2005). © Stuart Wrede 
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2011: Esitystaiteilija Meiju Niskala. Perusteena oli Niskalan toiminta, 
jolla hän oli ”herättänyt ihmisiä kiinnittämään huomiota arkisen ympä-
ristön arvoon ja sen moniin mahdollisuuksiin”.48

2012: Harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen. Perusteiden mukaan 
hän oli ”uudistanut kolmen vuosikymmenen ajan määrätietoisesti 
haitarinsoiton esteettisiä ilmaisurekistereitä ja nostanut suomalaisen 
haitaritaiteen maailmanluokan huomion kohteeksi erilaisilla soolo- 
ja yhteistyöprojekteillaan”. Lisäksi perusteissa mainitaan äitienpäi-
väkonsertti, jonka Pohjonen järjesti yhdessä Romaniasta Helsinkiin 
saapuneiden romanien ja Amnesty Internationalin Suomen osaston 
kanssa.49

2013: Taiteilija Viva Granlund monipuolisesta taiteilijalähtöisestä 
elämäntyöstään.50

2014: Koreografi ja tanssitaiteilija Sonya Lindfors ja tanssiteoksen 
NOIR? koreografia ja ohjaus. Perusteena oli, että Lindfors käsittelee juu-
rettomuutta, rasismia ja afro-suomalaista identiteettiä ”samaistuttavalla 
ja empatiaa herättävällä tavalla”.51 

2015: Kaupunkiaktivisti Timo Santala ja Minäkin olen Lenni -ta-
pahtuma. Perusteina olivat tapahtuman esteettiseen kietoutuva suvait-
sevaisuus, arkea ja mieltä rikastuttavan moni-ilmeinen moniarvoisuus 
ja elämisen tapojen laajuuden salliminen, myötäeläminen ja toiseuden 
vastaanotto.52 

2016: Kapellimestari Susanna Mälkki ja Helsingin kaupunginorkes-
teri. Perusteena oli Mälkin rohkea ja monipuolinen ohjelma kaudelle 
2016–2017 sekä se, että orkesterin musisointi kehittyi hänen johdollaan 
huomattavasti.53

2017: Kontula Electronic -musiikkifestivaali monipuolisesta ohjel-
mistosta, kaupunkitilan hyödyntämisestä ja lähiöiden elävöittämisestä.54 

2018: Amos Rex -rakennushankkeen pääsuunnittelija JKMM Arkki-
tehdit Oy:n Asmo Jaaksi. Perusteluna oli, että hanke ”edistää kaupun-

48. Raadin muodostivat Kalle Puolakka ja hallituksen ulkopuolelta professori Sirpa Tani.
49. Raadin muodostivat Petteri Kummala ja hallituksen ulkopuolelta dosentti Anita Seppä.
50. Raadin muodostivat Max Ryynänen ja hallituksen ulkopuolelta taiteilija ja galleristi Sasha Huber.
51. Raadin muodostivat Veera Launis ja hallituksen ulkopuolelta MFA Raine Vasquez.
52. Raadin muodostivat Tarja Pitkänen-Walter ja Pajari Räsänen.
53. Raadin muodostivat Harri Mäcklin ja hallituksen ulkopuolelta FM Auli Särkiö.
54. Raadin muodostivat Petteri Enroth ja Silvia Hosseini.
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kikokemuksen monimuotoisuutta sekä urbaaniin elämään oleellisesti 
kuuluvaa luovuutta ja avoimuutta uudelle.”55

2019: Rakennustaiteen Seura ry ja Itäkeskuksen kauppakeskuksen 
vanhan, vuonna 1984 valmistuneen osan suojeleminen. Perusteena oli, 
että Rakennustaiteen Seuran ehdotuksesta syntynyt suojelupäätös ”tuo 
esiin lähimenneisyyden rakennustaiteen suuntaukset sekä arkiseen 
käyttöön suunniteltujen tilojen arvot”.56

2020: Valokuva- ja videotaiteilija Marja Helander. Perusteena oli, 
että Helander käsittelee saamelaisen elämäntavan ja modernin yhteis-
kunnan ristiriitoja oivaltavasti ja monipuolisesti, mikä laajentaa esteet-
tisestä arvosta käytävää keskustelua.57

2021: Metsähallitus ja kansallispuistojen hoito. Perusteena oli, että 
kansallispuistot ja siten myös luontoelämykset ovat helposti monen ih-
misen tavoitettavissa, ja niiden arvo on tullut näkyväksi koronapande-
mian aikana.58

Vuoden globaali esteettinen teko

Vuodesta 2015 lähtien Suomen Estetiikan Seura on myöntänyt kunnia-
palkinnon myös vuoden globaalista esteettisestä teosta. Palkinnolla seu-
ra haluaa edistää estetiikasta käytyä kansainvälistä keskustelua ja sen 
merkitystä yhteiskunnassa. 

Uusimmat palkintokategoriat Vuoden esteettinen teko ja Vuoden es-
tetiikan artikkeli perustettiin Max Ryynäsen toimiessa puheenjohtajana 
vuonna 2015. Valinnoissa korostuvat arjen estetiikan ja ihmisten hyvin-
voinnin ympärille kietoutuvat kampanjat ja projektit. Palkinnon saajat 
ja yhteenvedot myöntämisperusteista ovat seuraavat:

2015: The Association of Art Museum Directors -järjestö ja ”Protocols 
for Safe Havens for Works of Cultural Significance from Countries in 
Crisis” -säännöstö. Perusteena oli, että säännöstön avulla ”terrorismin, 

55. FM Vesa Vihanninjoki teki ehdotuksen palkinnon saajaksi, jonka hallitus (Max Ryynänen, Harri 
Mäcklin, Petteri Enroth, Martta Heikkilä, Silvia Hosseini ja Sanna Lehtinen) hyväksyi.
56. Raadin muodostivat Martta Heikkilä ja hallituksen ulkopuolelta FT Tanja Tiekso.
57. Raadin muodostivat Sanna Lehtinen ja hallituksen ulkopuolelta Suomen Viron-instituutin ohjel-
mapäällikkö FM Karoliina Korpilahti.
58. Raadin muodostivat Onerva Kiianlinna ja seuran ulkopuolelta Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin 
taiteellinen johtaja Riku Lehtopolku sekä FT, elokuva- ja televisiotutkimuksen dosentti Jaakko Sep-
pälä, joka edusti raadissa Suomen Elokuvatutkimuksen Seuraa.

Suomen Estetiikan Seuran myöntämät palkinnot 
vuosina 1997–2021 



46

konfliktien ja muiden uhkien vaarantamat museokokoelmat voidaan 
siirtää tilapäisesti turvaan toisiin museoihin”.59

2016: Chime-In International Youth Ambassador -ohjelma ja Voice 
of the Syrian Children -projekti sekä syyrialaisille pakolaislapsille suun-
nattu terapiaprojekti Colors of Love.60

2017: Maan laadun heikentymistä ja eroosiota Pakistanissa Hindu 
Kushin vuoristoalueella estävä The Billion Tree Tsunami Afforestation 
-projekti. Perusteena oli, että vuonna 2015 aloitetun projektin aikana 
oli istutettu tuhoutuneille metsämaille 350 000 hehtaaria uutta metsää. 
Vuonna 2017 hanke oli saavuttanut sille annetut tavoitteet maaperän en-
nallistamisesta. Hankkeen seuraukset ovat moninaiset: se parantaa istu-
tetun maiseman esteettisiä arvoja ja vaikuttaa suotuisasti yhteiskunnan 
rakenteisiin Pohjois-Pakistanissa sekä auttaa taistelemaan maailman-
laajuisesti ilmastonmuutosta vastaan.61

2018: Wienin Kunsthistorisches Museumin Pieter Brueghel -retros-
pektiivinäyttely. Perusteena oli, että kyseessä oli vuoden maailmanlaa-
juisesti merkittävin taidenäyttely, joka oli sekä laaja sisällöltään että suo-
sittu yleisön keskuudessa.62

2019: Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan osaston Health 
Evidence Network Synthesis (HEN) raportti 67: “What is the evidence 
on the role of the arts in improving health and well-being?” Perustee-
na oli, että raportti on tähän mennessä laajin taiteen ja hyvinvoinnin 
yhteyksiä selvittävien tutkimusten katsaus. Palkinto myönnettiin sa-
malla myös International Association of Art (IAA) -järjestön Euroopan 
osaston kampanjalle Exhibition Remuneration Right in Europe: Pay 
the artist now! Perusteena oli se, että kampanja on lisännyt tietoisuut-
ta visuaalisten taiteilijoiden näyttelykorvausten riittämättömyydestä ja 
tarjonnut tietoa sekä malleja visuaalisten taiteilijoiden asianmukaisten 
näyttelykorvausten maksamiseksi.63

2020: #BlackLivesMatter-liike. Perusteena oli, että liikkeellä on ollut 
keskeinen globaali merkitys yhteiskunnallisissa dekolonisointiproses-

59. Raadin muodosti Harri Mäcklin.
60. Vuoden 2017 ensimmäisen jäsenkirjeen mukaan raadin muodosti Anita Seppä.
61. Raadin muodostivat Martta Heikkilä ja hallituksen ulkopuolelta kuvataiteilija Miia Kallio.
62. Raadin muodosti Harri Mäcklin.
63. Raadin muodosti Noora-Helena Korpelainen.
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seissa ja sen myötä liike on uudistanut estetiikan, taiteen ja politiikan 
suhteita.64

2021: ACAN-verkoston (Architects! Climate Action Network) Cli-
mate Curriculum -kampanja. Perusteena oli, että ympäristökriisin tie-
dostava kampanja ”on tarjonnut välineitä ja menetelmiä rakennetun 
ympäristön suunnittelun parissa työskenteleville opiskelijoille haastaa 
heidän saamansa koulutuksen rakenteita ja sisältöjä.”65 

Vuoden estetiikan artikkeli

Vuodesta 2015 lähtien Suomen Estetiikan Seura on myöntänyt kun-
niapalkinnon korkeatasoisesta estetiikan alan artikkelista. Palkinnon 
avulla seura haluaa tukea estetiikan alan tutkimusta ja sen tunnettuutta 
myös kansainvälisesti.

Vuoden estetiikan artikkelin raadeissa on näkynyt seuran yhteistyö 
muiden tieteellisten seurojen kanssa ja erityisesti Max Ryynäsen pu-
heenjohtajakaudella (2015–2018) harjoitettu yhteydenpito Slovakian 
estetiikan seuraan. Estetiikan perinteinen ydinkäsite ”esteettinen arvo” 
nousee esiin palkittujen listasta. 

2015: Eileen John (2014). ”Meals, Art, and Artistic Value”. Estetika: 
The Central European Journal of Aesthetics, 51(2), 254–268. http://doi.
org/10.33134/eeja.126. 

Perusteiden mukaan artikkeli ”osoittaa vakuuttavasti, miten ruoka 
toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miksi tarvitsemme taiteellisen ja es-
teettisen arvon käsitteitä ja miten estetiikka vaikuttaa jokapäiväiseen 
elämäämme”.66

2016: Mǎdǎlina Diaconu (2015). “Longing for Clouds – Does Beau-
tiful Weather Have to Be Fine?” Contemporary Aesthetics, 13. http://hdl.
handle.net/2027/spo.7523862.0013.016.

Perusteena oli artikkelin merkitys kaikille ihmisille sekä sen ymmär-
rettävyys ja kekseliäisyys.67

2017: Kevin Melchionne (2017). “Aesthetic Choice”, The British Jour-
nal of Aesthetics, 57(3), 283–298, https://doi.org/10.1093/aesthj/ayx019. 

65. Raadin muodosti Tero Nauha.
66. Raadin muodosti Tommy Lindgren.
67. Raadin muodostivat Veera Launis ja hallituksen ulkopuolelta Slovakian estetiikan seuran pu-
heenjohtaja Michaela Pašteková.
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Perusteena oli, että “artikkeli nostaa esiin tärkeän mutta yllättävän 
vähän tutkitun [esteettisen valinnan] käsitteen ja avaa samalla varmasti 
uudenlaista keskustelua”.68

Vuonna 2018 ei myönnetty Vuoden estetiikan artikkelin palkintoa, 
vaan vuonna 2019 palkinto myönnettiin vuosilta 2018–2019.

2018–2019: Mark Windsor (2019). “What is the Uncanny?” The Bri-
tish Journal of Aesthetics, 59(1), 51–65. https://doi.org/10.1093/aesthj/
ayy028.

Perusteena oli, että artikkeli avaa yksityiskohtaisesti sekä tarkasti tai-
teessa ja pop-kulttuurissa merkityksellistä kammottavan käsitettä, joka 
on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle analyyttisessa estetiikassa.69 

2020: Maria Puig de la Bellacasa (2019). ”Re-animating soils: 
Transforming human–soil affections through science, culture and 
community”. The Sociological Review, 67(2), 391–407. https://doi.
org/10.1177/0038026119830601. 

Perusteena oli, että artikkeli sijoittaa estetiikan osaksi monitieteistä 
metodologiaa purkaessaan inhimillisen ja ei-inhimillisen vastakkain-
asettelua.70

2021: Marguerite La Caze (2021). “Becoming a Victim: A Dry White 
Season”. Philosophy Today 65(4), 899–916. https://doi.org/10.5840/phil-
today202184425. 

Perusteena oli, että artikkeli erittelee ansiokkaasti yksilöllistä ja kol-
lektiivista uhrin käsitettä. Näkökulmana on apartheid-ajan Etelä-Af-
rikkaan sijoittuva Valkoinen kuiva kausi -elokuva (USA, 1989), joka 
pohjautuu André Brinkin samannimiseen romaaniin (1979). Kirjoittaja 
tarkastelee jälkikolonialistista kysymystä siitä, kenellä on oikeus kuvata 
”toista” esimerkiksi representoimalla erilaiseen kulttuuriympäristöön 
kuuluvaa ihmistä.71

68. Raadin muodostivat Sanna Lehtinen ja hallituksen ulkopuolelta Michaela Pašteková Slovakian 
estetiikan seurasta.
69. Raadin muodosti Harri Mäcklin.
70. Raadin muodostivat Onerva Kiianlinna ja hallituksen ulkopuolelta vanhempi yliopistonlehtori 
Riikka Haapalainen, joka edusti raadissa Suomen avantgarden ja modernismin seuraa sekä Muse-
opedagoginen yhdistys Pedaali ry:tä.
71. Raadin muodostivat Martta Heikkilä ja hallituksen ulkopuolelta FT, estetiikan tutkija Janne Van-
hanen.

Suomen Estetiikan Seuran myöntämät palkinnot 
vuosina 1997–2021 
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Aarne Kinnunen

Professori Aarne Kinnusen haastattelu72  
Helsingin Kruununhaassa 18.12.2020

Aarne Kinnunen (1930–2022) kuului Suomen Estetiikan Seuran 
perustajajäseniin ja toimi seuran puheenjohtajana vuosina 1975–
1982. Hän työskenteli estetiikan ja yleisen kirjallisuustieteen as-
sistenttina vuodet 1963–1968, apulaisprofessorina ja professorina 
1968–1975 ja 1982–1983 sekä estetiikan henkilökohtaisena ylimää-
räisenä professorina 1986–1994.

Suomen Estetiikan Seura perustettiin vuonna 1972. Millaiset lähtö-
kohdat seuran perustamisella oli?

Olen maininnut niistä kyllä muistelmissani.73 Tämän seuran synty on 
kokonaan oppilaiden syy. Se ei ole minun syytäni. Siinä oli tietysti Yrjö 
Sepänmaa kaikkein innokkaimpana. Se alkoi siitä, että minä pidin 
kaikkien aikojen ensimmäisen estetiikan luennon tammikuussa 1963 
tai 1964. Siellä oli yhteensä seitsemän tai kahdeksan kuulijaa. Syksyllä 
pidin toisen – sali oli täynnä. Sitten piti pitää suuressa luentosalissa niitä 
viimeisiä. Siihen aikaanhan ei ollut estetiikkaa Helsingin yliopistossa. 
Perustamiskokous pidettiin Irma Rantavaaran työhuoneessa. Siellä oli-
vat Yrjö Sepänmaa, Päivi Huuhtanen, Irma Rantavaara ja minä, ja me 
perustimme sen. Se oli siis meidän pienen piirin lopullinen päätös. Siitä 
sitten Yrjö rupesi hoitelemaan näitä virallisia asioita rekisteröimään, ja 
niin edespäin. 

72. Haastattelut on tehnyt ja kirjannut Jaakko Häkkinen ja toimittanut Martta Heikkilä.
73. Aarne Kinnunen, Päätoiminen elämä (Helsinki: Otava, 2011).
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Aloite seuran perustamiselle tuli siis opiskelijoilta? 

Olimme käyneet keskusteluja asioista opiskelijoiden kanssa. En nyt 
muista tarkkaan mistä se viimeinen aloite tuli, mutta Sepänmaa, minä 
ja Päivi siinä tehtiin pohjatyö ja päätettiin. Rantavaara mielellään tuli 
mukaan. Hän jäi myöhemmin eläkkeelle ja supisteli toimintojansa. 

Mikä oli estetiikan asema yliopistossa seuran perustamisen aikaan 
1972?

Se oli osa kirjallisuustiedettä. Minulla ei ole mitään systemaattisia eikä 
epäsystemaattisia muistiinpanoja asiasta. Se on kaikki täällä [osoittaa 
päätänsä]. Estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus oli se [Rafael] Koski-
miehen oppisuunta, ja estetiikka oli [Eino] Krohnin estetiikan varassa.74  
Enkä tiedä, lukiko sitä monikaan.

Millaista tutkimusta estetiikan alalla tehtiin seuran perustamisen ai-
koihin?

Suomessa ei mitään, ei yhtään mitään. Minähän sen aloitin silloin 1969 
Esteettisestä elämyksestä -kirjalla, ja sitä seurasi sitten heti nuori polvi.75 

Eli edellä mainitut Krohnin tutkimukset olivat vanhempaa perua?

Vuodelta 1939.

Mikä sai teidät kiinnostumaan estetiikasta?

Mikähän siinä, en oikein osaa sanoa... Siinä oli jokin tuntemus kahden 
asian vastakkaisuudesta: kirjallisuuden tutkimuksen ja estetiikan. Kirjal-
lisuustieteessä puuhataan elämäkertojen parissa ja katsotaan, onko kir-
jailija syntynyt savusaunassa vai muussa saunassa. Estetiikassa yritetään 
sentään selvittää käsitteitä. Kirjallisuudentutkijahan minäkin olen, mutta 
se on vähän eri asia. Estetiikka on osa filosofiaa, joten ehkä se siinä sitten 
veti puoleensa enemmän. Mutta en ajatellutkaan tehdä väitöskirjaa este-
tiikasta; se olisi ollut aivan ylivoimaista. Ei siitä nykyisinkään moni tee.

74. Turun yliopiston estetiikan professori, kirjallisuudentutkija Eino Krohn (1902–1987) julkaisi 
teoksen Esteettisen kulttuurin ja kasvatuksen peruskysymyksiä vuonna 1939 (2. korjattu painos 1955). 
(Toim. huom.)
75. Aarne Kinnunen, Esteettisestä elämyksestä (Helsinki: WSOY, 1969; 2. painos Helsinki: Yliopisto-
paino, 1990).
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Aarne Kinnunen, Esteettisestä elämyksestä (1969)
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Haastattelin Arto Haapalaa samaista historiikkia varten [17.12.2020], 
ja hän sanoi, että 2000-luvulla väitöskirjojen määrä estetiikan alalta 
on lisääntynyt.

Jos tarkemmin katsoo, niin sehän on taidefilosofiaa. Itse estetiikkaan ei 
kovinkaan moni uskalla tarttua. Kyllä se niin on.

Millaiset olivat seuran toiminnan muodot teidän puheenjohtajakau-
dellanne?

Meille olivat tärkeitä ne kuukausikokoukset, jossa saavutettiin monta 
hyötyä: niistä tehtiin kirjat, ja niistä käsin lavennettiin estetiikan koti-
maista käsitystä huomattavasti. Saatiin uusia henkilöitä innostumaan. 
Tapahtui jopa sellaisia käänteitä, että Lauri Routila, joka kuoli viime 
keväänä [2020], kertoi että hänelle esittämäni pyyntö pitää luento este-
tiikasta teki hänestä taidekasvatuksen professorin. Tällä tavalla kuukau-
siluennot inspiroivat ihmisiä.

Osaatteko arvioida, kuinka paljon väkeä oli kuukausikokouksissa?

200–300 kerrallaan. Ne pidettiin yliopiston tiloissa; pienessä juhlasalis-
sa ja milloin missäkin, koska se oli ilmaista. Luennoitsijoita oli yksi per 
kuukausikokous. 

Osaatteko kertoa vuosikirjoista tarkemmin?

Kuukausikokouksia ja vuosikirjoja sponsoroi Kulttuurirahasto, ja siellä 
oli ystävämme Ritva Haavikko. Hän hoiteli meille rahaa. Toinen haara 
tässä oli Söderström. Söderström kustansi kaikki.76 Kun on nämä kaksi 
tukijalkaa, niin hyvähän siinä on porskutella. Ei niitä nykyisin saada-
kaan niin vaan tällaisille julkaisuille.

Muistatteko, mikä oli hallituksen kokoonpano 1970-luvulla ja sen jäl-
keen?

Minä olin puheenjohtajana kahdeksan vuotta [1975–1982] Rantavaaran 
jälkeen hänen luovuttuaan puheenjohtajuudesta [1972–1974]. [Yrjö] Se-

76. Seuran vuosikirjoista WSOY kustansi teokset Taide kovassa maailmassa (1974, toim. Aarne Kin-
nunen), Antiikin estetiikka (1977, toim. Aarne Kinnunen ja Teivas Oksala) ja Itämaiden estetiikka 
(1980, toim. Aarne Kinnunen). (Toim. huom.)
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pänmaa oli sihteeri – eiköhän hän ollut melkein koko ajan. [Markku] 
Envallkin oli sihteerinä jonkin aikaa. Päivi Huuhtanenkin oli. Pari ni-
meä on, joita en muista. Johtokunta toimi suuressa sovussa.

Meillä oli ensi alkuun kiintiö siihen aikaan, kun kaikissa tieteellisissä 
ja muissa seuroissa marxilaiset yrittivät vallata seuran. Meillä pantiin 
kiintiö hallitukseen, että jäsenen pitää olla väitellyt – avot! Eipä tullut 
[marxilaisia seuraan]. Ei kuulunut valtausta! Käytännöstä luovuttiin 
jossain vaiheessa.77

Millaiset estetiikan suuntaukset ovat olleet edustettuina seurassa?

Minä kai edustan varsinaista estetiikkaa. Päivi Huuhtanen on taidefilo-
sofi ja Yrjö Sepänmaa puuhasi ympäristöestetiikkaa hyvissä ajoin [alan] 
alussa. Sitten tuli Arto Haapala, joka toi fenomenologiaa ja muuta logi-
aa. Graduja tehtiin luonnonestetiikan varhaisista vaiheista. 

Minkä alan toimijoista seura on rakentunut? Onko ollut vain akatee-
misia tutkijoita?

Kyllä, en ainakaan muista yhtään [hallituksista]. Jäsenistössä on tietysti 
väkeä, joka ei ole akateemista, mutta se onkin toinen juttu.

Mikä on ollut estetiikan seuran suhde opiskelijoihin?

Eiköhän se ole ollut vallan hyvä, koska se alkoi niistä opiskelijoiden 
puuhailuista. Minä menin sinne sitten mukaan. Elleivät ikävät asiat sit-
ten unohdu mielestä. Minulle ei tule mieleen ikäviä asioita.

Entä onko seuralla ollut vaikutusta estetiikan itsenäisen oppiaineen 
syntyyn?

On, se on ihan selvä. Tottahan jos ei olisi ollut minkäännäköistä toimin-
taa, ei olisi syntynyt itsenäistä ainettakaan, se on selvä. Se on asetukses-
sakin mainittu. [Näistä lähtökohdista] rupesi tulemaan väitöskirjoja.

77. Vuonna 1985 uudistetuissa säännöissä vaatimusta tohtorintutkinnosta ei enää ollut. Tällöin todet-
tiin jäseneksi ottamisesta seuraavasti: ”Seuran varsinaiseksi jäseneksi otetaan hallituksen kutsusta tai 
hallitukselle osoitetun perustellun hakemuksen nojalla jokainen suomalainen estetiikan tutkija tai 
muu henkilö, joka julkaisutoiminnallaan on antanut näytön estetiikan harrastuksestaan; jäseneksi 
hyväksymisestä päättää seuran hallitus.” (5 §) Vuoden 2000 sääntöjen mukaan ”seuran varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen” (4.2 §). (Toim. huom.)
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Tapahtuiko kaudellanne merkittäviä muutoksia seuran toiminnassa 
ja millaiset tekijät mahdollisiin muutoksiin vaikuttivat?

Tapahtui heti muutoksia, kun minä jäin pois siitä. Esimerkiksi kuukau-
sikokoukset loppuivat. 

Onko teillä näkemyksiä seuran myöhemmistä vaiheista ja tulevaisuu-
desta?

En minä taida osata tuohon sanoa. Hyvinhän ne ovat hoitaneet – ovat 
pitäneet niitä vuosikokouksia. Sehän on selvä, että tällaisella alalla, joka 
aloittaa kuukausikokouksilla, ei voi olla resursseja jatkaa sitä vuosikau-
sia. Sitten pitää keksiä muita reittejä. Näitä nyt on ollut se vuosikokous 
ja joitakin muita seminaareja. Se näyttää toimineen ihan hyvin – väitös-
kirjojakin tulee silloin tällöin. 

Millainen oli kirjallisuustieteen ja estetiikan suhde 1970-luvulla?

Ei niillä ollut mitään yhteistä, ne käsittelivät ihan eri asioita. Oi kau-
histus... Jos joskus viitsit, lue Rafael Koskimiehen yleinen runousoppi 
ja mieti lyhyesti, miten tämä todennetaan.78 Minähän sitten väitöskir-
jassani – enhän minä yksin ollut avaamassa, mutta avasinpa kuitenkin 
uuden sivun suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa.79 Niin ainakin 
on sanottu. Siitä asti se on säilynyt: analyyttinen ote.

Oliko teidän aikananne yliopistolla analyyttisesti suuntautuneita tut-
kijoita?

Ei, ei ketään. Minähän olen kirjoittanut muistelmiini, että minä en saa-
nut minkäänlaista opetusta kirjallisuustieteeseen: en yhtä luentoa, en 
yhtä seminaaria. 

Löytyikö oppi kirjaston kautta vai muuta reittiä?

Akateemisesta Kirjakaupasta. Selailin niitä kirjoja ja katsoin, että ”Aha! 
Tästähän tämä on!” 

78. Aarne Kinnunen viitannee kirjallisuudentutkija Rafael Koskimiehen (1898–1977) teossarjaan 
Maailman kirjallisuus I–IV (1963–1965). Koskimies toimi estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden 
professorina Helsingin yliopistossa vuosina 1939–1961. (Toim. huom.) 
79. Kinnusen kirjallisuudentutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Aleksis Kiven näytelmät: Analyysi 
ja tarkastelua ajan aatevirtausten valossa tarkastettiin Helsingin yliopistossa vuonna 1967. (Toim. 
huom.)
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Kun oli herra professor Rafael Koskimiehen seminaari, joka oli sa-
maan aikaan sekä laudatur- että cum laude -seminaari, oli luentosali 
II tupaten täynnä osanottajia. Vieri vieressä istuttiin, kuka tytön, kuka 
pojan vieressä. Esitelmä käsitteli Shakespearen jotakin näytelmää. En-
simmäinen piti ensimmäisestä kohtauksesta esitelmän, toinen piti toi-
sesta, ja niin edespäin. Ja siellä oli kaksi henkilöä, joiden esitelmät he-
rättivät hilpeyttä. Toinen oli siihen aikaan runoilija ja kiivas henkilö. 
Hän pajatti esitelmänsä hirveällä paatoksella ja herätti suurta hilpeyttä 
salissa. Minä en muista miten minä puhuin, mutta herätin myös suurta 
hilpeyttä. Molemmat meitit hyväksyttiin ja molemmat meitit suorittivat 
laudaturin. Kertaakaan ei saanut sanoa mitään mistään. Siellä oli niitä 
välkkyjä, niitä Norssin oppilaita. Ei meistä kukaan tällainen tavallinen 
yksinkertaisesti uskaltanut. Sellainen oli seminaari.

Tuleeko mieleenne sattumuksia tai muuta, mikä saattaisi olla tulevan 
historiikin kirjoittajalle mielenkiintoista?

Ehkä on maininnan arvoista, että toinen pääaineeni oli psykologia. 
Siellä oli toinen kieli. Siellä oli praktikumit, demonstraatiot ja laudatur-
seminaari. Ei hyvänen aika, eihän sieltä selvinnyt kuka tahansa! Siellä 
pidettiin yksi esitelmä kahden tunnin aikana ja käytiin se läpi. Sitten sai 
istua korvat punaisena. Ja sitten siellähän minä opin kaiken niin sanotun 
analyyttisen ajattelun, sillä siihen aikaan tuli tämä hahmopsykologia. 
Siinä ei pääsekään puliveivauksella. Heikki Kirkinen oli opiskelutoveri-
ni; hän luki myös psykologiaa. Tuli professorin vastaanotolta hämmäs-
tyneenä ja ällistyneenä ja sanoi, että sai näin paksun kirjan englanniksi 
[näyttää käsillään mitan], measurement to intelligence.

Tästä voitaisiin siis päätellä, että analyyttinen ajattelu saapui psykolo-
giasta teidän mukananne kirjallisuustieteeseen?

Kyllä. Sen takia on tärkeää, että on useita aineita yhdistelmässä. Psyko-
logia on minulle hyvin tärkeä. Olin viisi vuotta [psykologin] ammatissa 
vuosina 1956–1961 tai 1963. Tampereella ensin ja sitten Helsingissä. Se 
oli sellaista joukkopsykologiaa: suoritettiin pitkiä, pitkiä ja monipäisiä 
testauksia, ja niistä pääteltiin sitten. Kyllähän niistä oppi paljon. Ja en-
nen kaikkea oli olemassa teoreettinen perustus, jota ei ollut olemassa 
kirjallisuudentutkimuksessa, ja se on helvetin tärkeä!
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Vaikuttiko psykologia myöhempiin tutkimuksiinne?

Vaikutti sen verran, että minä en enää edes spekuloi psykologialla. En 
ajattele, että vaikuttiko tuo savusaunassa syntyminen jotenkin. Kai sil-
loin oli niin hirveän naiiveja käsityksiä... Piruuttani olen siteerannut 
Panu Rajalan väitöskirjaa: “Kun Sillanpään kertomataiteen alku on sii-
nä-ja-siinä purossa, joka on siellä Hämeenkyrössä.” Niin, miten siitä 
kehitellään kertomuksen teoria? Ja tämä on vielä tältä vuosisadalta! Kir-
joitin siihen, että olen lukenut aika paljon noita kertomuksen teorioita, 
mutta en ole vielä tällaisesta lukenut mistään. Siteerasin Voltairea, joka 
sanoo venäläisestä, että tämä on liian omituinen jäädäkseen mainitse-
matta. Semmottia ne tekee... Kyllä siellä vielä paljon perkaamista olisi 
noissa...

Minä tuosta estetiikasta sanoisin loppusanoiksi, että minä olen erit-
täin tyytyväinen siihen, miten se on jatkunut! Ja se ilmeisesti jatkuu 
myös monipuolisena.
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Itämaiden estetiikka (1980). Suomen Estetiikan Seuran vuosikirja 3.
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Professori Veikko Rantalan haastattelu  
sähköpostitse 25.3.2021 

Professori Veikko Rantala valmistui filosofian maisteriksi vuonna 
1958 pääaineenaan matematiikka ja sivuaineinaan fysiikka ja ke-
mia. Hän toimi oppikoulun matematiikanopettajana noin 14 vuo-
den ajan ja sen jälkeen Suomen Akatemian tutkimusassistenttina 
ja tutkijana. Rantala julkaisi väitöskirjansa teoreettisen filosofian 
alalta Jaakko Hintikan ohjauksessa vuonna 1973. Tämän jälkeen 
hän sai Asla-stipendin Stanfordin yliopistoon vuosiksi 1975–1976 
ja Andrew Mellonin stipendin Pittsburghin yliopistoon vuosiksi 
1978–1979. Rantala teki myös lyhyempiä vierailuja eri yliopistoi-
hin. Hän toimi filosofian apulaisprofessorin virassa Tampereen 
yliopistossa vuonna 1985 ja hoiti filosofian professorin virkaa 
1985–1989. Rantala nimitettiin Tampereen yliopiston filosofian 
professoriksi vuonna 1989.

Mikä on suhteesi Suomen Estetiikan Seuraan? Milloin olet ollut hal-
lituksessa ja missä tehtävissä?

Järjestimme Jyrki Uusitalon, Ilkka Niiniluodon, Eero Tarastin, Ilkka 
Oramon ja Yrjö Sepänmaan kanssa Helsingissä kansainvälisen konfe-
renssin noin vuonna 1985. Konferenssin aiheena oli Philosophy of Mu-
sic, ja muun muassa Nelson Goodman osallistui siihen.80 Esitelmistä jul-

80. Nelson Goodman (1906–1998) oli yhdysvaltalainen analyyttista suuntausta edustanut filosofi, 
joka toimi professorina mm. Harvardin yliopistossa. Goodman tunnetaan erityisesti logiikasta ja 
kielifilosofiasta. Philosophy of Music -konferenssissa Goodman esitti ensimmäistä kertaa luento-
konsertin Variations: An Illustrated Lecture Concert, johon kuului David Alpherin säveltämä teos 
Las Meninas ja jossa näytettiin Picasson eri muunnelmia Diego Velasquezin Las Meninas -maalauk-
sesta. Ks. “Goodman’s Aesthetics”, https://plato.stanford.edu/entries/goodman-aesthetics/. Viitattu 
13.10.2022. (Toim. huom.)
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kaistiin kokoomateos Acta Philosophica Fennica -sarjassa.81 Kokouksen 
yhteydessä tai jälkeen Eero Tarasti kysyi, rupeaisinko Estetiikan Seuran 
puheenjohtajaksi. Vaikka en ollut mikään asiantuntija estetiikan alalla, 
suostuin, koska aina saatoin kysyä seuran jäseniltä neuvoja, ja he – eri-
tyisesti Yrjö Sepänmaa – tekivätkin hyviä aloitteita, joita minä en edes 
olisi keksinyt. Tästä kirjasta saat myös muuta tietoa seuran toiminnasta. 
Aikaväliä puheenjohtajana en enää muista, mutta luultavasti se ei ollut 
kovin pitkä [1988–1992].

Millaisia muistoja seuran toiminnasta ja toimijoista sinulla on tältä 
ajalta, ja mikä oli seuran toiminnassa tärkeää?

Estetiikan Seura oli aloitteellinen Lahden Kansainvälisen estetiikan ins-
tituutin (KSEI) perustamisessa [1993] yhdessä Lahden muotoiluinsti-
tuutin kanssa. Seura järjesti yhteistyössä Sonja Servomaan, Päijät-Hä-
meen kesäyliopiston, Helsingin yliopiston Lahden yliopistokeskuksen 
ja MUU ry:n kanssa taiteenfilosofisen kansainvälisen kokouksen The 
Future of Art, jonka lähtökohtana olivat Arthur Danton paljon pole-
miikkia aiheuttaneet kirjoitukset taiteen kuolemasta.82 Danto itse osal-
listui tapahtumaan, samoin muun muassa Joseph Margolis83, Jerrold Le-
vinson84 ja muita estetiikan tutkijoita eri maista. Esitelmistä julkaistiin 
kirja The End of Art and Beyond Humanities Pressillä (joka menikin 
pian sen jälkeen konkurssiin!).85 Seura järjesti paljon myös pienimuo-
toisempia kokouksia, ja seuran jäsenet osallistuivat ahkerasti muihinkin 
tilaisuuksiin.

Tärkeää oli mielestäni Estetiikan Seuran harvinaisen vilkas kansain-
välinen toiminta: yksittäisten tutkijoiden kansainväliset yhteydet, osal-
listuminen konferensseihin ja muihin kokouksiin, niiden järjestäminen 
ja julkaisut. Näin oli varsinkin myöhemmin, Arto Haapalan ja Yrjö Se-
pänmaan aikoina. Seuran jäsenillä oli myös yhteyksiä taiteentutkijoi-

81. Essays on the Philosophy of Music, toim. Veikko Rantala, Lewis Rowell ja Eero Tarasti, Acta 
Philosophica Fennica 43 (Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys, 1988). (Toim. huom.)
82. Konferenssi järjestettiin Lahdessa 7.–10.8.1990. (Toim. huom.)
83. Joseph Margolis (1924–2021), yhdysvaltalainen filosofian professori, Temple University, Phila-
delphia. 
84. Jerrold Levinson (s. 1948), yhdysvaltalainen filosofian professori, University of Maryland, Col-
lege Park.
85. The End of Art and Beyond: Essays after Danto, toim. Arto Haapala, Jerrold Levinson ja Veikko 
Rantala (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1997).
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Essays on the Philosophy of Music (1988)
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hin, erityisesti Sibelius-Akatemiassa ja taidejärjestöissä. Laajemman ku-
van toiminnasta saa Ossi Naukkarisen artikkelista Naukkarisen ja [Olli] 
Immosen toimittamassa Art and Beyond -kirjassa.86

Millainen oli estetiikan asema toimiessasi seurassa – Helsingissä, 
muualla Suomessa ja ulkomailla?

Tästä saat parhaan käsityksen Johan Wreden kirjoituksesta ”Aesthetics 
in Finland – Return Ticket to Philosophy. Aesthetics as an Academic 
Discipline in Finland: A Historical Outline”.87 Mielestäni suomalaisella 
estetiikalla on ollut vakiintunut, jopa vahvistunut asema Helsingin yli-
opistossa estetiikan professuurin perustamisen jälkeen [vuonna 2000], 
ja myös kansainvälisesti. Koskaan ei kuitenkaan voi tietää, miten jolle-
kin humanistiselle oppiaineelle käy rahanpuutteen takia, kuten voi näh-
dä musiikkitieteen viimeaikaisesta kohtalosta Helsingin yliopistossa.

Ovatko estetiikan, taiteen ja filosofian eri suuntaukset näkyneet seu-
ran toiminnassa kaudellasi? 

Selvästi niin filosofian puolella kuin estetiikassakin on pyrkimys niin 
”mannermaiseen”, varsinkin fenomenologiseen, kuin analyyttiseenkin 
suuntaukseen ollut näkyvissä. Toisin kuin usein filosofiassa, en ole este-
tiikassa nähnyt näiden välillä sellaista ristiriitaa kuin filosofiassa, jossa 
eroista on usein tehty jopa ”ideologisia” tai ”poliittisia”. Tärkeä suuntaus 
estetiikassa on edelleen semioottinen, jota erityisesti Eero Tarasti edus-
taa. Viittaan taas Wreden kirjoitukseen, jossa on perusteellinen selonte-
ko eri suuntauksista.

Olet perehtynyt urasi aikana muun muassa logiikkaan ja tieteenfilo-
sofiaan. Miten kiinnostuksesi estetiikan tieteenalaan heräsi? Millaisia 
yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia havaitset näiden alojen välillä? Mil-
laista hyötyä monialaisuudesta on estetiikan tutkimukselle?

Tulin estetiikan pariin ”ulkoapäin” ja vanhemmalla iällä. Kiinnostuk-
seni musiikkiin ja työskentely logiikan ja tieteenfilosofian parissa he-

86. Ossi Naukkarinen, “Strong Radiance of a Small Nucleus: Notes on the Current State of Finnish 
Aesthetics”, teoksessa Art and Beyond: Finnish Approaches to Aesthetics, toim. Ossi Naukkarinen ja 
Olli Immonen (Lahti & Helsinki: Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti ja Suomen Estetii-
kan Seura ry, 1995), 32–43. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin julkaisuja 1.
87. Teoksessa Art and Beyond, 8–31.
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rättivät kiinnostukseni taideteosten loogiseen rakenteeseen ja tulkin-
taan. Siirtyminen tieteenfilosofiasta estetiikkaan tuntui aluksi suurelta 
muutokselta, sillä niissä näytti olevan kysymys hyvin erilaisista asioista. 
Tutustuttuani myöhemmin asiaankuuluvaan kirjallisuuteen opin, että 
joillakin tasoilla aloilla on kiinnostavia yhteyksiä, erityisesti tieteen ja 
taiteen välisten tulkinnallisten samankaltaisuuksien nojalla. Niistä oli-
vat jo kirjoittaneet eräät taiteenfilosofit ja jopa tieteenfilosofit. Esimer-
kiksi Nelson Goodman sanoo teoksessaan Languages of Art (1968), että 
esteettinen ja tieteellinen kokemus ovat molemmat luonteeltaan kogni-
tiivisia.88 Vaikka tiede ja taide ovat erilaisia, ero ei perustu siihen, että 
toinen olisi kognitiivinen ja toinen emotiivinen. Samanlaisia perustel-
tuja näkemyksiä ovat esittäneet monet muutkin.

Semiotiikka näyttää yhdistävän näitä alueita ainakin juuri tulkinnan 
käsitteen kautta. Jopa jotkut luonnontieteilijät kuten fyysikko Werner 
Heisenberg ovat esittäneet, että tiede ja taide ovat molemmat symbo-
lisia toimintoja, joskin useat vastustanevat yhdistäviä näkemyksiä. Se-
miotiikka antaa käsitteistöä taiteen tulkinnallisiin kysymyksiin, kuten 
muun muassa Eero Tarasti on osoittanut.

Millaisia ilmenemismuotoja estetiikan ja filosofian välinen side on 
saanut Suomessa? 

Edellisten vastausten ohella parhaan käsityksen tästä asiasta antaa Jo-
han Wreden yllä mainittu selkeä ja monipuolinen artikkeli. 

Miten estetiikan alan tutkijanidentiteetti on heijastunut seuran toi-
mintaan?

En oikeastaan osaa sanoa tästä muuta kuin sen, että estetiikan vahvis-
tuminen ja kansainvälistyminen ovat vahvistaneet tutkijoiden identi-
teettiä estetiikan tutkijoina, ja tämä on jo näkynyt seuran toiminnan 
vahvistumisena. 

Millainen on ollut Suomen Estetiikan Seuran merkitys seuran jäse-
nille?

Ollessani itse mukana voin sanoa, että monille jäsenille seuran merkitys 

88. Nelson Goodman, Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols (Indianapolis & New 
York: Bobbs-Merrill, 1968).

Suomen Estetiikan Seura 50 vuotta - Haastattelut



64

on ollut suuri muun muassa siksi, että yhteydenpito jäsenten välillä ja 
heidän ja ulkomaisten tutkijoiden välillä on ollut vilkasta eri tilaisuuk-
sien ja seminaarien puitteissa.

Millaisina pidät estetiikan tutkijoiden yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen mahdollisuuksia Suomessa?

Kuten usein teoreettisilla aloilla estetiikassa yhteiskunnallinen vaikut-
taminen on vaikeampaa kuin monilla muilla aloilla, joiden tutkijoiden 
aiheet ovat välittömästi yhteiskunnallisia, jolloin niistä keskustellaan 
mediassa. Vaikuttaminen on mahdollista estetiikassa (ehkä) vain, jos 
tutkijat esittelevät tuloksia ja käsitteitä aktiivisesti. Tämä voi kuitenkin 
olla ajankäytön kannalta ristiriidassa tutkijan halun kanssa tehdä tie-
teellistä työtä ja antaa hyvää opetusta. Ei se kuitenkaan ole mahdotonta.

Miten olet seurannut Suomen Estetiikan Seuran toimintaa viime vuo-
sina? Miten näet seuran tulevaisuuden näkymät?

En ole viime vuosina sitä juuri seurannut, sillä olen keskittynyt omiin 
projekteihini, ja aika tuntuu vanhemmiten menevän käsistä liian no-
peasti. Oletan kuitenkin, että jos estetiikka oppiaineena saa jatkaa ja saa 
riittävästi uusia opiskelijoita, seurankin tulevaisuus on turvattu.

Onko mielessä jotain mistä voisi olla apua historiikin kirjoittajalle?

Historiikin tekijä voisi yrittää kurkistaa myös tulevaisuuteen esimerkik-
si tarkastelemalla, miten nykytilanne rinnastuu edeltäviin lähivuosiin.
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Taide kovassa maailmassa (1974). Suomen Estetiikan Seuran vuosikirja 1.
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Professori Arto Haapalan haastattelu  
etäyhteydellä 17.12.2020 

Arto Haapala on toiminut Helsingin yliopistossa estetiikan pro-
fessorina vuodesta 1995 alkaen.

Mikä on suhteesi Suomen estetiikan seuraan? Milloin olet ollut halli-
tuksessa ja missä tehtävissä?

Tutustuin Suomen Estetiikan Seuran toimintaan jo opiskelujen alkuvai-
heessa 80-luvun alussa. Kävin joissakin seuran tilaisuuksissa, itseasiassa 
aika monissakin. Siihen aikaan seura järjesti yksittäisiä pääsääntöisesti 
yhden esitelmöitsijän pitämiä esitelmätilaisuuksia lähes joka kuukausi 
lukukauden aikana. Vielä ihan alkuaikaan ne olivat hyvin juhlallises-
sa paikassa, nimittäin Säätytalolla. Ensimmäinen tehtäväni seurassa oli 
sihteeri-rahastonhoitaja vuosina 1983–1984. Taisin juuri olla saanut hu-
manististen tieteiden kandidaatin paperit, kun minua pyydettiin tehtä-
vään. Kauteni jäi hyvin lyhyeksi, koska vuonna 1984 sain apurahan Sak-
saan ja siirryin sinne tekemään väitöskirjaa. Saksasta menin Englantiin 
tekemään väitöskirjaa, ja kun palasin sieltä, toimin seuran varapuheen-
johtajana vuosina 1988–1990. Tämäkin kausi jäi lyhyeksi, sillä taas siir-
ryin ulkomaille tavallaan perhesyistä, sillä silloisella puolisollani oli työ-
paikka tuolloin Brysselissä. Asuessani siellä käytin tilaisuutta hyväksi ja 
tein tutkimustyötä Saksassa Humboldt-apurahan turvin Bochumissa, 
joka on Hegel- ja Heidegger-tutkimuksen keskus. Kun palasin sieltä, al-
koi ensimmäinen puheenjohtajakauteni. Se sijoittui vuosiin 1996–2001. 
Vähän toivoin, että tämä olisi ollut kontribuutioni Suomen Estetiikan 
Seuralle, mutta sitten minua pyydettiin toistamiseen puheenjohtajaksi. 
Tämä oli vuosina 2009–2014. Se oli toinen puheenjohtajakauteni.
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Millainen on ollut Suomen Estetiikan Seuran merkitys seuran jäse-
nille?

Merkitys on ollut tärkeä monessakin mielessä. Lähtisin tätä purkamaan 
seuran toiminnan kautta. Ensimmäisellä puheenjohtajakaudellani 
[1996–2001] luovuttiin jo seuran alussa olleesta kuukausiesitelmien pe-
rinteestä. Tästä luovuttiin suurilta osilta sen vuoksi, että loppuaikoina 
oli joskus aika vaikeaa saada riittävästi yleisöä paikalle, jos esitelmäti-
laisuuksia oli useampia ja vain yksi esitelmä per kerta. Sitten siirryttiin 
systeemiin, että on vuosikokousseminaari, joka on joulukuun alkupuo-
lella Yrjö Hirnin syntymäpäivän aikoihin [7.12.] ja toinen on loppuke-
väästä.89  Tämä on ollut mielestäni hyvin onnistunut uudistus. Tällaisilla 
esitelmätilaisuuksilla pienimuotoisilla seminaareilla on ollut mielestäni 
tärkeä merkitys jäsenistölle. Niissä on hyvin tarkasti kartoitettu este-
tiikan ja lähialojen kysymyksiä. Estetiikan seura on ollut hyvin avoin 
etsimään erilaisia kysymyksiä, eli ei mennä tiiviisti ja uskollisesti sen 
mukaan, mitä akateemisessa estetiikassa juuri sillä hetkellä tehdään. 
Tämä ei sulje tietenkään pois sitä, etteivät kysymykset joita seuran se-
minaareissa on käsitelty olisi kiinnostavia akateemisen estetiikan kan-
nalta, mutta on otettu kuitenkin laajempi kiinnostavuus huomioon. Sys-
teemi on jatkunut aivan näihin päiviin asti. Tämä on ollut ilman muuta 
jäsenistön kannalta merkitsevää. Toinen asia on julkaisutoiminta, joka 
tosin viime vuosina on ollut hiljaisempaa. Ihan seuran alkuaikoina, jois-
ta [Aarne] Kinnunen kertoo varmasti enemmän, oli vuosikirjaperinne. 
Estetiikan Seura järjesti yksittäisten luentotilaisuuksien lisäksi studia 
generalia -tyyppisiä tilaisuuksia: luentosarjoja, jotka koottiin kirjoiksi. 
Niistä tuli sitten Suomen Estetiikan Seuran vuosikirjoja. En tarkoita, 
että joka vuosi olisi ilmestynyt tällainen kirja, mutta kuitenkin niitä 
ilmestyi joitakuita. Luonnollisesti näillä on ollut merkitystä estetiikan 
seuran jäsenille ja muille, jotka ovat kiinnostuneita tämänkaltaisista ky-
symyksistä. 

89. Yrjö Hirn (1870–1952), Helsingin yliopiston estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori 
vuosina 1910–1937.
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Onko mainitsemasi laaja-alaisuus näkynyt kausillasi seuran hallituk-
sessa? 

Hallitukseen on aina otettu suppeasti ymmärretyn estetiikan piirin ul-
kopuolisia toimijoita. Siellä on ollut taiteilijoita, siellä on ollut arkki-
tehteja ja muiden taiteen alojen tutkijoita. Se näkyy myös puheenjoh-
tajakaartissa, joka edelsi minua. Siellä oli muun muassa Eero Tarasti 
[puheenjohtajana 1985–1987] ja Veikko Rantala, joka on filosofi koulu-
tukseltaan ja tietysti kiinnostunut myös estetiikan kysymyksistä, hän-
kin oli puheenjohtajana [1988–1992]. Eli on ollut hyvinkin laaja-alaista 
näkökulmaa. Edelleenkin samaa erittäin tervettä perinnettä on pidetty 
yllä. 

Entä estetiikan alan sisällä, ovatko estetiikan eri suuntaukset näky-
neet seuran toiminnassa? 

Ehkä se on näkynyt lähinnä siinä, mikä kulloistakin hallitusta tai pu-
heenjohtajaa on kulloinkin kiinnostanut. Jos menee filosofisten suun-
tausten mukaan, niin ehkä voisi sanoa, että fenomenologista puolta on 
ollut hieman vähemmän. Tämä ei ole ollut mikään ideologinen valinta, 
että olisi esimerkiksi haluttu painottaa angloamerikkalaista puolta. Hal-
litukseen täytyy aina löytää joku, joka tekee, suunnittelee ja järjestää. 
Tämä on ollut aivan käytännön kysymys. En ole itse tästä rajankäyn-
nistä analyyttisen ja mannermaisen välillä juurikaan piitannut; minua 
kiinnostavat molemmat. Mielestäni seurassa on ollut terve ja avoin suh-
tautuminen, ei mitenkään ideologisesti värittynyt. 

Miten estetiikan alan tutkijanidentiteetti on heijastunut seuran 
toiminnassa?

Ehkä ammatti-identiteetti on heijastunut jälleen kerran tämän laa-
ja-alaisuuden kautta. Estetiikka on pieni tieteenala ja tarvitsee yhteyk- 
siä muihin tieteenaloihin. On tärkeää, että ei ole ahtaassa mielessä 
pelkkä esteetikko, vaan on kiinnostunut esimerkiksi ympäristöön tai 
kaupunkisuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä, tai jos on taiteeseen 
suuntautunut, tuntee jotain taiteen lajia: kirjallisuutta, kuvataidetta tai 
musiikkia. Kytkökset tulevat tätä kautta välttämättömiksi tai ainakin 
hyvin tärkeiksi. Estetiikan tutkijan ammatti-identiteetti muodostuu sii-
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tä, mistä on kiinnostunut ja mihin muuhun tieteenalaan nojaa tai viittaa 
tai jota pitää tärkeänä. 

Tästä voisi päätellä, että suomalaiset esteetikot eivät ole kovin homo-
geeninen joukko?

Mielestäni eivät ole kovin homogeeninen ryhmä. Suomalaisessa este-
tiikassa ympäristöestetiikka on ollut paljon kansainvälisesti esillä ja voi 
näkyä ulospäin niin, että suomalaiset esteetikot ovat leimallisesti jota-
kin. Mutta täällä sisäistä kirjoa on ollut hyvinkin paljon. Täytyy panna 
merkille, että päätoimisesti tai sivutoimisesti estetiikan alalla työskente-
levien määrä on kuitenkin pieni. Estetiikan Seuran alkuajoista lähtien 
on ollut estetiikan historiasta kiinnostuneita tutkijoita, ja sitten on ollut 
sellaisia, jotka ovat kiinnostuneet taiteen filosofisista kysymyksistä, ja 
sellaisia, jotka ovat suuntautuneet ympäristöestetiikkaan. Tässä mieles-
sä kirjo on kiitettävän laaja.

Mikä on ollut seuran suhde opiskelijoihin?

Kun olin puheenjohtajana, yritimme aina houkutella opiskelijoita 
mukaan seuran tilaisuuksiin. Ihan seuran perustamisvaiheessa seura 
ei ollut avoin, vaan jäseniä otettiin kutsuperiaatteella, mutta tästähän 
on luovuttu pitkän, pitkän aikaa sitten. Jäsenyys on ollut avoin myös 
opiskelijoille ja opiskelijoita on subventoitu niin, että opiskelijoiden 
jäsenmaksu on pienempi kuin tavallinen jäsenmaksu. Omalta kohdal-
tani olen yrittänyt kannustaa sillä tavalla, että osallistumisesta seuran 
seminaareihin pienen esseen tai vastaavan kirjoittamalla on sitten saa-
nut opintopisteitä. Tämä on ollut aivan systemaattinen politiikka. Olen 
aina ollut iloinen, kun opiskelijoita on saatu mukaan kuulemaan tilai-
suuksia. 

Millaisia muutoksia on tapahtunut jäsenmäärissä aikanasi seuran 
hallituksessa? Mistä muutokset ovat johtuneet, jos sellaisia on ollut?

Tuosta en osaa tarkkaan sanoa. Parhaimmillaan jäsenmäärä on ollut sa-
dan molemmin puolin. Jossain vaiheessa on karsittu jäseniä sellaisista, 
jotka eivät ole useana vuotena maksaneet seuran jäsenmaksua, eli eivät 
tässä mielessä ole olleet kiinnostuneita seuran toiminnasta. Tämänhet-
kisestä tilanteesta ja jäsenmäärästä minulla ei ole tarkkaa kuvaa, mutta 
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oletan, että se on useampia kymmeniä. Kyseessä on kuitenkin suhteel-
lisen pieni ala ja pieni seura. Toivon mukaan on edelleen jäseniä riittä-
västi, ja näillä varoilla pystytään seuran toimintaa pyörittämään.

Millaisia muutoksia estetiikan tutkimuksessa on tapahtunut urasi ai-
kana? Onko tämä näkynyt seuran toiminnassa jollain tavalla?

Suomalaisen estetiikan tietyt paalutukset ovat olleet jo aika pitkään: 
ympäristöestetiikka 80-luvulta lähtien ja sitten taidefilosofia. Ehkä 
mannermaisia vivahteita on tullut lisää taidefilosofian puolelle. Meillä 
on lukuisia tutkijoita, jotka ovat väitelleet ranskalaisista ja saksalaisista 
filosofeista. Tämä nyt on ollut merkittävin muutos, että mannermaisen 
filosofian osuus on lisääntynyt viime vuosina, mikä on ollut mielestäni 
ihan tervettä. 

Onko se näkynyt esimerkiksi seuran seminaareissa?

Kyllä, niin oletan. Nyt en suoraan sanoen muista, mistä aiheista niitä 
on järjestetty, mutta oletan näin, koska seuran hallituksessa on sellaisia, 
jotka ovat mannermaisesta filosofiasta väitelleet, Martta Heikkilä muun 
muassa. Max Ryynäsen kautta tuli taas pragmatismi mukaan, kun Max 
oli puheenjohtajana [2015–2018].

Mitkä ovat mielestäsi estetiikan kiinnostavimpia uusia tuulia?

On aika tavalla makukysymys, mitä parhaillaan itse tutkii ja mikä 
kiinnostaa. Kyllä pidän [tärkeinä] laajentamispyrkimyksiä, joissa it-
sekin olen ollut mukana: esimerkiksi arjen estetiikan problematiik-
ka on mielestäni todella kiinnostavina. Taidekeskeisyydestä on pääs-
ty ainakin osittain eroon. Tämä liittyy ympäristöestetiikan nousuun 
1960-luvulta lähtien. Luonnonympäristöistä on hyvinkin lyhyt askel 
rakennetun ympäristön tarkasteluun ja sitä kautta arkiseen ympäris-
töön ja tarkastelutapaan, jossa kaikki arkiset asiat otetaan huomioon. 
Pidän tätä kiinnostavana, tärkeänä ja hyvinkin merkittävänä avauk-
sena. Se näkyy myös kansainvälisesti: nyt arjen estetiikka on alettu 
noteerata enemmän ja paljon vakavammin kuin jokunen kymmenen 
vuotta sitten. 
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Mikä on estetiikan suhde muihin taiteiden tutkimuksen oppiaineisiin 
ennen ja nyt?

Estetiikalla oli pitkään kytkentä yleiseen kirjallisuustieteeseen jaettujen 
professuurien kautta. Viimeinen jaettu professuuri ja siten viimeinen 
yhteinen virka purettiin vasta vuonna 2000 eli silloin, kun minä sain 
oman vakinaisen professuurinimitykseni. Se on ollut aina hyvin läheis-
tä ja mielestäni todella hyödyllistä yhteistyötä. Kyllä muutkin taiteenlajit 
ovat olleet läheisiä riippuen tietysti siitä, miten itse kunkin kompetenssi 
riittää. Olen itse opiskellut estetiikan ohella teoreettista filosofiaa, käy-
tännöllistä filosofiaa ja yleistä kirjallisuustiedettä. Eli minua kirjallisuus 
on ollut erityisen lähellä. Mutta totta kai yhteydet taidehistoriaan ovat 
erittäin tärkeitä, puhumattakaan sitten musiikista. Ehkä yllättäen teatte-
rin puolelle kytkökset ovat hiukan löyhemmät, vaikka erinomaiset kol-
legiaaliset suhteet aina on, kun ollaan samassa laitoksessa ja samoissa 
tiloissa. 

Osaatko sanoa, mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että estetiikka sai 
oman oppituolinsa ja oman oppiaineensa?

Siinä oli aikamoiset paineet purkaa näitä vanhoja rakenteita. Koska 
estetiikalla oli omat tutkintovaatimukset, on hyvin loogista, että on 
myös sitten oma vastuuprofessori, joka pystyy opastamaan opiskeli-
joita syventäviin opintoihin ja aina väitöskirjoihin asti. Tässä mielessä 
oli myös institutionaalinen pakko: omat tutkintovaatimukset vaativat 
niistä vastaavat henkilöt. Itse aloitin opinnot vuonna 1979, ja tässä vai-
heessa aineet eivät olleet itsenäistyneitä; oli a-, b- ja c-linja. Estetiikka 
oli c-linja, teatteritiede b-linja ja yleinen kirjallisuustiede sitten a-linja. 
Vuonna 1980 muistaakseni ne itsenäistyivät ja tuli omat tutkintovaati-
mukset omilla nimekkeillään. Aarne Kinnunen oli pitkään ensiksi apu-
laisprofessorina ja sitten henkilökohtaisena ylimääräisenä professorina 
vastuussa estetiikan vaatimuksista. 

Kinnunen jäi eläkkeelle vuonna 1994. Silloin oli erittäin paha lama 
Suomessa, vielä pahempi kuin nyt. Yliopisto oli silloin suurissa rahavai-
keuksissa ja meni vuosi niin, ettei estetiikalla ollut lainkaan vakituista 
henkilökuntaa. Minä hoidin vuonna 1994–1995 dosentin nimikkeellä ja 
tuntikorvauksella korkeimman tason opetusta estetiikassa. Sen jälkeen 
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vuonna 1995 yliopisto myönsi ensi kertaa niin sanotun pooliprofessuu-
rin. Rehtori päätti, mille alalle niin sanottu pooliprofessuuri myönne-
tään. Koska estetiikalla ei ollut siinä vaiheessa professuuria, estetiikka 
sai tämän pooliprofessuurin. Vuonna 2000 taloudellinen tilanne yli-
opistossa oli paljon parempi, ja silloin saatiin oma oppituoli. Siinä oli 
oma arviointinsa ja nimitysprosessinsa, ja minut nimitettiin siihen. Se 
oli vähän niin kuin tämä tenure track -systeemi, siirtymiseni poolipro-
fessuurista vakinaiseen professuuriin.

Millaisia siteitä akateemisella taidefilosofialla on taiteen alaan?

Kytkennät ovat aika vahvat jo monien entisten opiskelijoideni kautta, 
jotka ovat toimineet muiden muassa Kuvataideakatemiassa erilaisissa 
tehtävissä. Martta Heikkilä on siellä toiminut ja Anita Seppä on ollut 
siellä professorina. Sitä kautta on hyvinkin kiinteät yhteydet. Aalto-yli-
opistossa, jossa myös annetaan taiteellista opetusta, on ollut entisiä 
opiskelijoitani useampiakin: Max Ryynänen, Ossi Naukkarinen ja San-
na Lehtinen. Tässä mielessä kytkentöjä on kiitettävästi. Seuran hallituk-
seen on aina haluttu saada ulkopuolisia, ja tätä kautta sinne on tullut 
eri taiteenlajien asiantuntijoita. Näin seura on verkostoitunut muihin 
taiteenlajeihin ja taiteenaloihin. 

Millaisia ilmenemismuotoja estetiikan ja filosofian välinen side on 
saanut Suomessa? 

Jos palataan filosofisiin suuntauksiin, nyt mannermainen filosofia on 
hyvinkin vahvasti edustettuna joissakin filosofian laitoksissa, Jyväsky-
lässä esimerkiksi. Estetiikan tietynlainen avoimuus mahdollisti, että ni-
menomaan estetiikan piirissä alkoi jo etunojassa tulla fenomenologista 
painotusta esille. Kyllähän fenomenologista painotusta on ollut Suomes-
sa muutenkin, mutta Helsingissä aika harvassa. Estetiikan puolella ei 
ollut analyyttisen filosofian tietynlaista painolastia: ei ollut Eino Kailaa, 
ei von Wrightiä eikä Jaakko Hintikkaa, jotka kaikki teki tietysti loista-
vaa työtä omilla aloillaan. Pystyttiin suhtautumaan hyvinkin avoimesti 
erilaisiin suuntauksiin. Paljon riippuu kunkin filosofin yhteyksistä. Mi-
nulla itselläni oli paljon yhteistyötä Veikko Rantalan kanssa: yhteisiä 
projekteja ja yhteisiä kirjahankkeita.
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Professori Arto Haapalan juhlakirja Paths from the Philosophy of Art to Everyday Aesthetics (2019). 
Finnish Society for Aesthetics Publication Series 1.
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Miten näet estetiikan tutkijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
mahdollisuudet Suomessa?

Seura on ollut yhteiskunnallisessa vuorovaikuttamisessa hyvinkin tär-
keässä roolissa. Se on kokoonsa nähden saanut aika kiitettävästikin nä-
kyvyyttä. Silloin ennen muinoin Helsingin Sanomat listasi Minne men-
nä tänään -palstalla seuran tilaisuuksista. Nykyään ei sellaista palstaa 
enää ole. Ennen uutisointiin myös Estetiikan Seuran myöntämistä pal-
kinnoista. Nyt sitäkään [uutisointia] ei enää oikeastaan ole. Tätä kaut-
ta YVV (yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen) on pääasiassa seuran 
kautta kanavoitunut, koska seuralla on esitelmätilaisuuksien lisäksi 
suomenkielisiä julkaisuja, jotka ovat olleet laajemman yleisön tavoitet-
tavissa. Jos ajattelee estetiikkaa yleisemmin tieteenalana, vaikutus tulee 
sitä kautta, että estetiikan opiskelijoita on useampiakin ammattikorkea-
koulujen puolella opettamassa. Siten, jos ei nyt ihan suoraan, niin välil-
lisesti ainakin vaikuttamista ja vaikutusta tulee.

Onko kaupunkisuunnittelussa estetiikan tekijöitä mukana?

Ei taida olla ihan siellä suunnittelupuolella, mutta konsultointitehtäviä on 
ollut. Sanna Lehtinen on ollut hankkeessa mukana ja olen itsekin ollut 
hankkeessa mukana Lahden kaupungin puolella. Olemme tehneet pientä 
kartoitusta siellä ja antaneet tuloksia Lahden kaupungin käyttöön.90

Onko muistiin jäänyt mieleenpainuvia sattumuksia tai kertomuksia 
vuosien varrelta?

Yksi mieleen painunut tapahtuma oli, kun Vuoden esteettinen teko 
käynnistettiin vuonna 1997. Olin ensimmäisessä palkintoraadissa ja 
palkinto päätettiin myöntää Jali Wahlstenille, joka oli tuolloin Lontoon 
Suomen-instituutin kulttuurisihteeri, en on ole varma millä nimikkeellä 
hän siellä oli. Jalikin on entinen estetiikan opiskelija ja tunnetun jääkiek-

90. Kaupunkisuunnittelun alalta on tehnyt tutkimusta lisäksi muun muassa Hanna Mattila, joka 
on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon estetiikan oppiaineessa. Mattila on tekniikan tohto-
ri ja vieraileva professori Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksella sekä apulaisprofessori 
Aalborgin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa koskevat yhdyskuntasuunnittelua. Arkkitehtuurimus-
eossa työskentelevä Petteri Kummala on kirjoittanut estetiikan väitöskirjansa (2016) kaupunkisuun-
nitteluun liittyvästä aiheesta, ja samoin kaupunkisuunnittelua koskee Vesa Vihanninjoen väitöskirja 
(2021). (Toim. huom.) 
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kosuvun edustaja. Hän itsekin pelasi jääkiekkoa ihan pääsarjatasolla. 
Hänet palkittiin siitä, että hän otti hyvin laajasti vähän marginaalisem-
paa taiteellista ja kulttuurista toimintaa esille Lontoossa. Siitä uutisoitiin 
Suomessa 1900-luvun loppupuolella. Ja hänet piti saada Suomeen pal-
kintoa vastaanottamaan, ja palkinto sai ihan hyvin julkisuuttakin, kun 
se tuolloin ensimmäistä kertaa myönnettiin.91 

Paljon on ollut esitelmiä ja paljon on ollut hyviä ulkomaisia vieraita. 
Yksi mieleen jäänyt oli kymmenen vuotta sitten Richard Shustermanin 
juhlaesitelmä [”Aesthetics Today: Back to the Future”], joka käännettiin 
myöhemmin suomeksi.92 Hän oli hyvin perehtynyt myös Suomen este-
tiikan tilanteeseen. Minä olin jo vuonna 1995 kutsunut hänet Suomeen 
pitämään esitelmää, ja siinä mielessä hän tunsi kenttää. Juhlaesitelmä 
mielestäni kytki kiinnostavasti suomalaisen estetiikan tutkimusta laa-
jempaan tutkimukseen.93 Shustermanin esitelmä ilmestyi Pohjoismai-
den estetiikan seuran lehdessä [The Nordic Journal of Aesthetics], ja esi-
telmästä julkaistiin myös suomenkielinen käännös, joka kiinnostavasti 
hahmotteli kenttää kansainvälisesti ja suomalaisen kentän suhtautumis-
ta kansainväliseen kenttään.94 Shusterman on erittäin hyvä esitelmöitsi-
jä mielestäni. Esitelmä oli varsin hyvä, ja paikalla Tieteiden talossa oli 
myös runsaasti kuulijoita. Kuten sanottua nämä ovat vain esimerkkejä 
tästä, kyllä muitakin on ollut. Muun muassa Joseph Margolis, estetii-
kan grand old man, on ollut seuran vieraana. Sellainen mielikuva on, 
että nuorena opiskelijana, kun en ollut vielä seuran hallituksessa muka-
na, olin kuuntelemassa seuran tilaisuutta, jossa Margolis oli puhujana. 
Nuorena opiskelijana olin syömässä Joen kanssa, joten kyllä näitä muis-
toja on jäänyt. 

91. Erkki Kylmänen, ”Jali Wahlsten teki esteettisen teon”, Helsingin Sanomat 5.12.1997, https://www.
hs.fi/kulttuuri/art-2000003680142.html. Viitattu 2.10.2022. (Toim. huom.)
92. Richard Shusterman, ”Paluu tulevaisuuteen: estetiikka tänään”, suom. Petteri Kummala, Kalle 
Puolakka ja Jani Vanhala, Synteesi 3 (2012): 3–17
93. Suomen Estetiikan Seura ry:n 40-vuotisjuhlaseminaari Aesthetics Today – Estetiikka tänään jär-
jestettiin Tieteiden talossa Helsingissä 1.–2.3.2012. Kaksipäiväisen tapahtuman ensimmäisen päivän 
esitelmät olivat englanninkielisiä, jälkimmäisen suomenkielisiä. (Toim. huom.)
94. Richard Shusterman, “Context and Cultural Understanding”, The Nordic Journal of Aesthetics 20, 
no. 36–37 (2009): 147–156. (Toim. huom.)

Suomen Estetiikan Seura 50 vuotta - Haastattelut



76

Miten näet seuran tulevaisuuden näkymät?

Toivon että seuralla on tulevaisuudessakin merkitystä sekä yhteiskun-
nallisesti että tieteellisesti. Se pystyy jatkamaan toimintaansa, ja toivon 
mukaan julkaisutoiminta, joka on nyt ollut vähän hiljaisempaa, vah-
vistuu. E-julkaisemiseen panostetaan, mitä eri tahot nyt painottavat 
ihan saatavuudenkin vuoksi. Suhtaudun toiveikkaasti seuran tulevai-
suuteen: se kokoaa eri tieteenalojen edustajia, jotka ovat kiinnostuneita 
esteettisistä kysymyksistä tarjoten hyvän alustan keskustelulle. Laajaan 
yleisöön nähden olisi toivottavaa, että näitä seminaareja ja esitelmätilai-
suuksia järjestetään, jotka sitten houkuttelevat aiheesta kiinnostuneita 
kuulijoita.

Onko mielessä jotakin, mistä voisi olla apua historiikin kirjoittajalle?

Seuran visuaalinen ilme, jossa on myös nykyinen logo, luotiin 1990-lu-
vun loppupuolella. Hallituksen jäsen tunsi visuaalisen alan opiskelijoita 
ja heille järjestettiin pieni kilpailu, josta nykyinen logo valikoitui voitta-
jaksi.95 

95. Kilpailu pidettiin vuonna 1997, ja seuran tunnukseksi valittiin Jari Koskisen suunnittelema pu-
naisesta, kreikan kielen theta-kirjainta esittävä logo. Koskinen opiskeli estetiikkaa ja toimi graafisena 
suunnittelijana sekä seuran hallituksen jäsenenä. Tunnuksen lähtökohtana oli kreikan aisthesis-sa-
na, johon sisältyy theta-kirjain (th).
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Synteesi-lehden estetiikan erikoisnumero 3/2007: ”Tekijyys, taitaminen ja toiminta taiteessa”. Kansi 
Janne Vanhanen.
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Oiva Kuisman haastattelu 9.11.2020

Oiva Kuisma on toiminut Helsingin yliopistossa estetiikan yli-
opistonlehtorina vuodesta 2007.

Mikä on suhteesi Suomen Estetiikan Seuraan? Milloin olet toiminut 
seurassa ja milloin toimintasi seurassa alkoi?

Seuran järjestämissä esitelmätilaisuuksissa olen käynyt vähintään 
1980-luvulta asti ja sitten jossain vaiheessa liittynyt seuran jäseneksikin, 
mutta liittymisen tarkkaa aikaa en muista. Seuran hallituksessa toimin 
viisivuotiskauden ajan 1990-luvun loppupuolella 2000-luvun alkuun. 
Toimin jäsenenä ja jonkin aikaa varapuheenjohtajana.

Viimeisten noin 20 vuoden ajan olen toiminut seuran tilintarkasta-
jana eli nykyisin toiminnantarkastajana. Tilin- ja toiminnantarkasta-
jana olen vuosittain ennen vuosikokousta käynyt läpi seuran paperit, 
erityisesti varainhoitoon liittyvät dokumentit, ja kirjoittanut lausunnon 
niistä vuosikokousta varten. Silloin tällöin olen myös toiminut vuosiko-
kouksen puheenjohtajana.

Muuttuiko seuran toiminta tämän viisivuotiskauden aikana?

Se ei mielestäni muuttunut olennaisesti, mutta sen sijaan vakiintui jo 
ehkä pari vuotta aikaisemmin alkanut käytäntö, että Synteesi-lehden 
– jonka yhtenä julkaisijana toimi Suomen Estetiikan Seura – neljästä 
numerosta ainakin yksi oli omistettu estetiikalle. Itsekin toimitin niitä 
useita kappaleita.96

96. Oiva Kuisma toimitti Synteesin vuosittaiset estetiikan erikoisnumerot 1998–2002. Vuoden 1997 
numeron hän toimitti yhdessä Arto Haapalan kanssa.
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Osaatko sanoa millaiset tekijät ovat vaikuttaneet Estetiikan Seuran 
merkitykseen ja toimintaan Suomessa? 

Käytännössä Estetiikan Seuran toimintaan ovat vaikuttaneet vain alan 
tutkijat ja opettajat, kuitenkin sillä lisäyksellä, että en tarkoita pelkästään 
Helsingin yliopiston estetiikan tutkijoita ja opettajia, vaan vähän laajem-
massa mielessä. Kuitenkin niin, että Helsinki-keskeisyys on ollut varsin 
näkyvä elementti Estetiikan Seuran toiminnassa. Olennaista on se, että 
seura on kaiken kaikkiaan toiminut vahvasti alan tutkijoiden ja opetta-
jien varassa, vaikka aina on ymmärtääkseni haluttu pitää jonkinlainen 
yhteys – vähintäänkin 1990-luvulta lähtien – myös alan opiskelijoihin. 
Seuran hallituksessa on toiminut myös estetiikan [jatko-]opiskelijoita. 

Miten estetiikan eri suuntaukset ovat olleet edustettuina seurassa?

En tiedä, onko tuosta koskaan mitään suurempaa periaatteellista kysy-
mystä tehty. Luulisin, että Estetiikan Seuran hallitukseen on valikoitu-
nut vuosien varrella sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet aktiivisia este-
tiikan tutkimuksessa ja opetuksessa aivan riippumatta siitä, edustavatko 
he jotakin niin sanottua linjaa. 

Mainitsitkin tuossa aikaisemmin, että opiskelijoita on ollut mukana 
seuran toiminnassa. Osaatko sanoa tarkemmin, millainen on ollut 
seuran suhde opiskelijoihin?

Muistan näitä asioita parhaiten 1990-luvulta lähtien, kun olin itse aktii-
visesti mukana asioissa. Ilman muuta ollessani itse hallituksessa muka-
na pidettiin kaikissa tilaisuuksissa erittäin tärkeänä, että yhteyttä opis-
kelijapolviin ja myös opiskelija-aktiiveihin pidetään yllä. Käytännössä 
yhteyttä pyrittiin ylläpitämään siten, että seuran järjestämistä seminaa-
reista on voinut saada opintosuorituksia. Silloin 1990-luvulla opintoja 
mitattiin opintoviikoilla ja sitten myöhemmin opintopisteillä. Tällaisia 
pieniä suorituksia opiskelijat ovat voineet tehdä osallistumalla Estetii-
kan Seuran järjestämiin seminaareihin ja aiemmin myös yksittäisiin 
esitelmätilaisuuksiin. Estetiikan Seura nimittäin järjesti yksittäisiä esi-
telmätilaisuuksia ja tilasi niiden puhujiksi kansainvälisiä nimiä. Nämä 
pitivät sitten esitelmiä Helsingissä, mutta se käytäntö on oikeastaan 
päättynyt viimeisten vuosien aikana.

Suomen Estetiikan Seura 50 vuotta - Haastattelut



80

Osaatko sanoa tarkemmin, keitä on kutsuttu puhumaan Suomen Es-
tetiikan Seuran järjestämiin tilaisuuksiin?

Itse muistan ainakin toimineeni vierailuisäntänä Arnold Berleantille ja 
Carolyn Korsmeyerille. He vierailivat Helsingissä 1990-luvun lopulla tai 
2000-luvun alussa.

Muutama vuosi sitten, syksyllä 2018, esitelmän piti Noël Carroll.

Luennon tausta ei varsinaisesti liittynyt Estetiikan Seuran toimintaan. 
Noël Carroll oli vierailun yhteydessä muistaakseni Aalto-yliopistos-
sa vastaväittäjän toimessa. Max Ryynänen, joka on meiltä valmistunut 
tohtori ja ollut pitkään toimessa Aalto-yliopistossa, otti yhteyttä tämän 
asian tiimoilta.97 Koska Carrollin ohjelmassa oli tilaa, järjestettiin sitten 
Helsingin yliopistossa esitelmätilaisuus ja varmistimme, että paikalla on 
osallistujia. [Teatteritieteen professorin] Hanna Korsbergin vetämästä 
perusopintojen taiteiden tutkimuksen historian luentokurssista sattui 
löytymään yhdelle luennolle tilaa, ja niin järjestimme luennon osaksi 
kurssia. Kalle Puolakka toimi luennon isäntänä siten, että johdatti Car-
rollin luentosaliin sisään ja ulos ja hoiti käytännön asiat. 

Se oli hyvin onnistunut tilaisuus. Sellaisia olisi hyvä jatkossakin, mut-
ta eri asia on, miten tilaisuuksia tulee. Nythän yliopistolla ei ole mitään 
varoja, joilla voisi tilata esitelmöitsijöitä ihan vain varta vasten esitelmää 
pitämään. Täytyy olla joku tehtävä, johon on määrätty rahaa. Vastaväit-
täjän toimi on niitä harvoja, joihin rahat löytyvät. Jos väitöksen kylkeen 
saadaan esitelmä, sen parempi. 

Onko seuralla ollut julkaisutoimintaa aikanasi seuran hallituksessa?

Juuri tuo aiemmin mainitsemani Synteesin estetiikan numeron toimitta-
minen. Estetiikan Synteesi oli yksi lehden neljästä vuosittaisesta nume-
rosta, ja sitä toimitettiin aika pitkään. Sitä ennen 1970- ja 1980-luvuilla 
Suomen Estetiikan Seuralla oli peräti vuosikirja, mutta käytäntö lopahti 
alle kymmeneen vuosikirjaan. Siihen tietysti kustannussyyt olivat kes-
keinen tekijä. Vuosikirjat eivät mene kaupaksi. Kuitenkin muistan, että 
silloin, kun en ollut enää itse hallituksessa mukana, Estetiikan Seura 

97. Max Ryynänen toimi Suomen Estetiikan Seuran puheenjohtajana vuosina 2015–2018. Ryynäsen 
estetiikan alan väitöskirja valmistui vuonna 2009. Hän on toiminut Aalto-yliopistossa visuaalisen 
kulttuurin teorian vanhempana yliopistonlehtorina vuodesta 2006. (Toim. huom.)
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palasi tähän ideaan jossakin vaiheessa. Koska Estetiikan Seura oli suun-
nittelemassa omaa julkaisusarjaa erillään Synteesi-lehdestä, sain seural-
ta tehtäväksi kysellä kustantajien kiinnostusta vuosikirjasarjan elvyttä-
miseen.98 Muistan hyvin tuloksen: kustantajat sanoivat, että vuosikirjat 
eivät mene kaupaksi! 

Olivatko vuosikirjat seuran toiminnan vuosikertomuksia?

Eivät, vaan artikkelikokoelmia, joiden pohjana oli yleensä Estetiikan 
Seuran tai silloisen laitoksen järjestämä luentosarja. Laitoksen nimi on 
vaihdellut vuosien varrella, mutta silloin se oli jossain vaiheessa esi-
merkiksi yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos. 
Yhdessä Suomen Estetiikan Seuran kanssa laitos järjesti 1970-luvulla 
yleisöluentosarjoja esimerkiksi nimikkeellä Antiikin estetiikka, ja näistä 
esitelmistä koottiin vuosikirjoja. Mitään kertomuksia seuran toimin-
nasta ei vuosikirjoissa ole, vaan pelkästään kirjoituksia estetiikan alalta. 
Muiden vuosikirjojen otsikkoja olivat esimerkiksi Itämaiden estetiik-
ka (1980), Ympäristöestetiikka (1981) ja Renessanssin estetiikka (1984). 
Kaikki nämä ovat lukemisen arvoisia eepoksia!

Miten mielestäsi estetiikan alan ammatti- ja tutkijanidentiteetti on 
heijastunut seuran toimintaan?

Jos tutkijanidentiteetillä tarkoitetaan sitä, että kukin estetiikan tutkija 
tutkii jotain tarkemmin rajautuvaa aluetta tai sitten useampia alueita, 
en tiedä, ovatko nämä tutkijaprofiilit ratkaisevasti vaikuttaneet Estetii-
kan Seuran toimintaan. Seuran toimintahan on määritelty yhdistyksen 
säännöissä, joiden pohjalta seura on pyörittänyt vuosiohjelmaansa. Sii-
hen on kuulunut yleisön kannalta kaksi näkyvää tilaisuutta: keväisin ja 
syksyllä vuosikokouksen aikaan on järjestetty seminaari, jonka yhtey-
dessä on pidetty palkintojen jaot.99 Mutta ei niissä mielestäni tutkija-
profiili kovinkaan paljon pääse vaikuttamaan. Ehkä siinä tapauksessa, 
että hallituksessa on kiinnostusta johonkin tiettyyn ajankohtaiseen ai-

98. Suomen Estetiikan Seura toimitti vuosittain yhden Synteesin numeron vuoteen 2012 asti.
99. Suomen Estetiikan Seuran edustajat ovat vuodesta 1997 lähtien valinneet kotimaisen Vuoden 
esteettinen teko -kunniapalkinnon. Vuodesta 2015 lähtien on myös valittu kansainvälinen Vuoden 
globaali esteettinen teko ja Vuoden esteettinen artikkeli. Säännöt Yrjö Hirnin palkinnon myöntämi-
sestä laadittiin jo vuonna 1977. Jaetuista palkinnoista ja perusteista ks. Onerva Kiianlinnan kokoama 
yhteenveto tässä historiikissa ja www.estetiikka.fi. (Toim. huom.)
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Renessanssin estetiikka (1984). Suomen Estetiikan Seuran vuosikirja 5. 
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heeseen. Tämänkaltainen kiinnostus on voinut vaikuttaa vuosittaisten 
seminaarien aiheiden valintaan, mutta tuskin kovin paljon muuten.

Onko tapahtunut muutoksia jäsenmäärissä hallituskautesi aikana?

Tuohon kysymykseen en muista vastausta, mutta muistan, että ollessa-
ni hallituksessa jäsenistön määrää pyrittiin kasvattamaan ja pitämään 
kiinni jo olemassa olevista jäsenistä. En kuitenkaan muista, miten hyvin 
tuossa loppujen lopuksi onnistuttiin. Seuralla on ollut joka tapauksessa 
aina riittävästi aktiivisia jäseniä ja lisäksi henkilöitä, opiskelijoita ynnä 
muita, jotka ovat potentiaalista seminaariyleisöä. Jäseniä lienee ollut 
riittävästi pienen tieteenalan tieteelliselle seuralle.

Miten näet estetiikan seuran tulevaisuuden?

Periaatteessa seuran tulevaisuuden pitäisi näyttää sellaiselta, että sillä 
on olemassa vankka pohja ja siltä pohjalta se voi toimia. Sitten on vie-
lä niin, että estetiikkaan osoitetaan kasvavassa määrin kiinnostusta eri 
aloilta. Pitäisi olla hyvät mahdollisuudet sille, että estetiikan seura voi 
jatkossakin toimia entiseen tapaan ja jopa niin, että jäsenmäärä saattaisi 
kasvaa. Siitä on tosin vaikea sanoa, sillä tosiasiahan on se, että tieteellis-
ten seurojen jäsenmäärät eivät välttämättä kasva nykyisessä taloudelli-
sessa tilanteessa.

Mainitsit, että estetiikan alaa kohtaan on ollut kasvavaa kiinnostusta. 
Minkälaista kiinnostus on ollut ja millä tavalla se on näkynyt?

Se näkyy siinä, millaisia kysymyksiä eri tieteenaloilla tutkitaan. Muilla-
kin tieteenaloilla – filosofiasta aina luonnontieteisiin asti – tutkitaan ky-
symyksiä, jotka ovat hyvin lähellä estetiikkaa tai ovat ihan suoraankin 
estetiikan kysymyksiä. Tässä tietenkin psykologia, kognitiotiede, kaikki 
taiteen tutkimuksen alat, sosiologia ja viestintäkin ovat aloja, joilla tulee 
esiin estetiikkaa lähellä tai suoraan sen alaan kuuluvia kysymyksiä. 

Millaisia muutoksia estetiikan tutkimuksessa on tapahtunut urasi ai-
kana ja ovatko muutokset heijastuneet jollakin tavalla seuran toimin-
taan?

Estetiikka on ollut aina ala, jossa risteävät filosofian ja taiteiden tutki-
muksen eri alojen intressit, ja niissä tapahtuu vaihtelua. Entä onko ta-
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pahtunut jotakin erittäin suurta muutosta? Vastaus riippuu painotuk-
sesta. Olen itse filosofian ja estetiikan historian tutkija ja sijoitan asioita 
historialliseen kontekstiin. Se, mikä on minulle historiallista vaihtelua, 
voi olla jollekin toiselle erittäin tärkeäkin linjanmuutos. Estetiikan his-
torian näkökulmasta mitään suurta muutosta ei ole tapahtunut. Jos 
painotuseroista haluaa puhua, niin aloittaessani estetiikan ja filosofian 
opintoja analyyttinen filosofia hallitsi kenttää, mutta viimeistään 1980- 
ja 90-lukujen taitteessa kenttä on monipuolistunut tuossa suhteessa.

Mitkä ovat estetiikan kiinnostavimpia uusia tuulia?

Tähän vastaan samassa hengessä kuin edelliseen kysymykseen. Histo-
riantutkijan perspektiivi, joka on tuhansia vuosia, sallii sen, että vuo-
sikymmenien säteellä esiintyy kaikenlaisia muoti-ilmiöitä ja virtauksia 
nousee ja laskee. Sadan vuoden säteellä on makuasia, mitä on tapahtu-
massa. En osaa sanoa. Kahdensadan vuoden takaa tulee mieleen Henrik 
Gabriel Porthanin lausunto. Hän ehti elää viimeisinä vuosikymmeni-
nään aikaa, jolloin Saksanmaalta nousi toinen toistaan muodikkaampia 
filosofian tähtiä. Porthan varoitteli, että muoti-ilmiöitä tulee ja menee. 
Samassa historiantutkijan hengessä ajattelen, että vaihtuvuutta on. Jos 
on pakko ennustaa joku painopisteen muutos, jonka uskon kestävän 
pitkään, se olisi evolutiivinen estetiikka, joka tarkastelee esteettisiä il-
miöitä ja esteettistä käyttäytymistä: ei vain ihmisen näkökulmasta vaan 
laajemminkin myös eläinkunnan näkökulmasta. Onkin sitten laaja ky-
symys Darwinista lähtien, miten voidaan kysyä, onko eläimillä esteet-
tistä elämää. Tästä huolimatta viimeisen kymmenen tai kahdenkymme-
nen vuoden aikana tämän alueen tutkimus on lisääntynyt, ja uskon, että 
se kestää jatkossakin. On eri asia, miten suosittua tai muodikasta evolu-
tiivisesta estetiikasta tulee, koska se vaatii aitoa monitieteisyyttä. Ei riitä, 
että on monitieteisesti humanisti, vaan pitää olla kompetenssia sekä hu-
manistiseen tutkimukseen että luonnontieteiden puolelta pystyäkseen 
tuottamaan pätevää tutkimusta. Tällainen pätevyys ei ole kovin yleistä.

Mikä on estetiikan suhde muihin taiteiden tutkimuksen suuntiin?

Jo silloin, kun estetiikan oppituoli perustettiin silloiseen Suomen Kei-
sarilliseen Aleksanterin-yliopistoon vuonna 1852, oppiala määriteltiin 
estetiikaksi ja nykyiskansain kirjallisuudeksi. Eli estetiikka on ollut 
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aina lähellä – institutionaalisestikin – kirjallisuudentutkimusta. Kir-
jallisuudentutkimus käsitti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 
myös draamakirjakirjallisuuden, joka on osittain nykyistä teatteritie-
teen alaa. Historiallisesti estetiikka on myös ollut yhteydessä taidehis-
torian tutkimukseen. Esimerkiksi 1800-luvulla suomalaiset estetiikan 
tutkijat harrastivat myös taidehistoriallista tutkimusta. Historiallises-
ti estetiikan tutkimuksella on ollut vankka kytkös eri taiteiden alojen 
tutkimukseen. Se on näkynyt viimeisen 50 vuoden aikana Helsingin 
yliopistossa: estetiikka oli kytköksissä kirjallisuustieteeseen ja teatteri-
tieteeseen. 1980-luvulla tämä institutionaalinen akateeminen konteksti 
laajeni taiteiden tutkimuksen laitokseksi niin, että siellä oli näiden kol-
men tutkimusalan lisäksi ainakin taidehistoria, kotimainen kirjallisuus 
ja suomen kieli. Kytkös purkautui 2000-luvulla. Myöhemmin muodos-
tui taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma, jossa on estetiikan ohella 
neljä muuta alaa. Näiden tutkimusalojen välinen yhteys on hyvin ak-
tiivinen.

Mitä eroja tai etuja huomaat siinä, että estetiikka on liitetty taiteiden 
tutkimukseen eikä filosofiaan kuten angloamerikkalaisissa maissa?

Jotta kykenisi vertailemaan tuota, pitäisi olla tuntemusta brittiläisten ja 
amerikkalaisten filosofian laitosten toiminnasta. Valitettavasti minulla 
ei ole minkäänlaista henkilökohtaista kokemusta siitä, miten laitokset 
siellä toimivat. Olen kyllä lukenut joskus kielteisiä tekstejä estetiikan 
asemasta filosofian laitoksilla 1960- ja 1970-luvuilla. Sitä kontekstia vas-
ten, jossa estetiikka on ollut vähäisesti arvostettu filosofian laitoksilla, 
estetiikan asema Helsingin yliopistossa on ollut vankalla pohjalla lu-
kuun ottamatta aikaa, jolloin Aarne Kinnunen jäi eläkkeelle professorin 
virasta muistaakseni vuonna 1994. Jos tuota ajankohta ei oteta lukuun, 
estetiikan asema on ollut melkoisen vankka tässä kombinaatiossa yh-
dessä muiden taiteiden tutkimuksen alojen kanssa.

Kuinka pitkä oli periodi, jolloin Aarne Kinnunen jäi eläkkeelle ja es-
tetiikan asema ei ollut vielä kovin vankka?

Lähtökohta oli se, että Aarne Kinnusella oli henkilökohtainen estetii-
kan professuuri. Henkilökohtainen professuuri tarkoittaa sitä, että kun 
henkilö jää eläkkeelle, professuuri lakkaa hänen mukanaan. Oli muuta-
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man vuoden ajan tekemistä estetiikan edustajilla ja heidän tukijoillaan, 
jotta estetiikan professuuri saataisiin perustettua Helsingin yliopistoon. 
1990-luvun puolivälissä Arto Haapala nimitettiin estetiikan professo-
rin tehtäviin, mutta professuuri vakiinnutettiin myöhemmin 1990- ja 
2000-lukujen taitteessa. Artohan siitä osaa kertoa tarkemmin. 

Eli oli hetki epävarmaa aikaa ennen kuin virasta tuli pysyvä?

Tilanne oli se, että Suomen Estetiikan Seuran silloisen puheenjohtajan 
Yrjö Sepänmaan johdolla yliopistolla järjestettiin 9.5.1994 keskusteluti-
laisuus estetiikan tulevaisuudesta Helsingin yliopistossa. Tilaisuus sai 
julkisuutta saman päivän Helsingin Sanomissa. Olen kertonut näistä ta-
pahtumista lyhyesti kirjoituksessani ”Katsaus estetiikan tutkimukseen 
ja opetukseen Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan”.100 

Millaisia siteitä akateemisella taidefilosofialla on ollut taiteen alaan?

Olen sellainen henkilö, jolla ei koskaan ole ollut mitään aktiivisia yhte-
yksiä taiteen tekemisen piireihin. Taustani on enemmän filosofian puo-
lella. Toiset ovat olleet aktiivisemmin jonkun tietyn taiteenalan toimin-
noissa mukana. He osaavat itse puhua tuosta asiasta paremmin.

Millaisia ilmenemismuotoja estetiikan ja filosofian välinen side on 
saanut Suomessa?

Se näkyy ennen kaikkea yliopiston opiskelijoitten ainevalinnoissa. Hy-
vin paljon estetiikkaa ja filosofiaa opiskellaan ristiin niin, että estetiikan 
opiskelijat suorittavat filosofian opintoja ja monet filosofian opiskeli-
jat suorittavat estetiikan opintoja. Opiskelijatason yhteys on ollut aina 
olemassa. Filosofit käsittelevät estetiikan alaan liittyviä kysymyksiä, 
esimerkiksi Jaakko Hintikka on kirjoittanut aiheesta muutaman jutun 
samoin kuin Ilkka Niiniluoto. Myös Georg Henrik von Wrightin arvo-
jen ja arvojen logiikan tutkimus on ainakin muodollisesti hyvin lähel-
lä estetiikkaa. Nuoremmalla iällään von Wright kirjoitti kirjallisuuteen 
liittyvistä aiheista.

100. Oiva Kuisma, ”Katsaus estetiikan tutkimukseen ja opetukseen Suomessa 1700-luvulta nykyai-
kaan”, Synteesi 3 (2012), 82–83 (koko artikkeli s. 72–88).
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Onko estetiikka vaikuttanut muihin tieteenaloihin, ja ovatko muut 
tieteenalat vaikuttaneet estetiikkaan?

Asiaa on hyvin vaikeaa arvioida estetiikan tieteenalan sisäpuolelta käsin. 
Pitäisi kysyä kyseisten tieteenalojen edustajilta, miten he näkevät vaiku-
tuksen omaan tieteenalaansa. Uskoisin, että suomalaiset eri taiteenalojen 
tutkijat ovat vähintäänkin perehtyneet eri estetiikan johdantoteoksiin. Ja 
toisaalta jos joku on kirjallisuuden tutkija, hän on varmaankin perehty-
nyt estetiikan alan tutkijoiden teoksiin kirjallisuuden filosofiasta, ja sama 
pätee musiikin filosofiaan ja näin pois päin. Mutta en osaa arvioida tois-
ten tieteenalan edustajien kannalta, millaista vaikutus on ollut.

Miten näet estetiikan tutkijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
mahdollisuudet Suomessa?

Tuohon täytyy sanoa, että tutkijoiden mahdollisuudet vaikuttaa yhteis-
kuntaan ja politiikkaan ovat kovin rajalliset. Tutkijamaailman ja poliit-
tisten päätöksentekijöiden välillä ovat tiedotusvälineet. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jotta poliittisten päätöksentekijöiden asenteisiin päästäisiin 
vaikuttamaan, tiedotusvälineiden tulisi noteerata jonkin tieteenalan tut-
kimustuloksia. Valitettavasti estetiikka ei tuota sellaisia tutkimustulok-
sia, joita tiedotusvälineet erityisesti noteeraisivat. Sama pätee useimpiin 
tieteenaloihin. Jos ajatellaan millaisista tutkimustuloksista tiedotusväli-
neet raportoivat, koronaepidemia on hyvä esimerkki siitä, että lääketie-
teelliset tutkimustulokset ovat tärkeitä. Kun tiedotusvälineet puhuvat 
niistä, tällä voi olla suurikin vaikutus päättäjiin. Jos ajatellaan, että vaik-
ka tähtitieteessä on jollakin epäsuoralla tavalla onnistuttu kuvaamaan 
vaikkapa musta aukko, tämä on kiinnostava uutinen, mutta miten se 
vaikuttaa päättäjiin? Ei mitenkään. Sama pätee siihen, että Suomeen on 
kaakkoisen ilmavirtauksen mukana tullut muutama uusi hyönteislaji, 
mutta miten se vaikuttaa päättäjiin? Ei mitenkään. Tiedotusvälineitä sii-
nä tarvittaisiin, mutta sekään ei vielä aina riitä. 

Eli tietyt tieteenalat on rajattu pois siitä, millä on vaikutusta?

Näin se on. Ei estetiikka tuota sellaisia niin sanottuja tieteellisiä tuloksia, 
joita tiedotusvälineet kävisivät millään tavalla esittelemään kenellekään. 
Se olisi hyvin harvinaista, jopa poikkeuksellista.
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Onko viiden vuoden hallituskautesi ajalta olemassa sattumuksia tai 
kertomuksia, joita haluaisit nostaa esille?

Ei oikeastaan. Hallitustyöskentely on aika rutiinipohjaista, ja sen avulla 
pyöritetään seuran toimintaa. Sen muistan, että rahoitusta yritettiin ak-
tiivisemmin saada ja pientä tulostakin saatiin, mutta ei muuten jäänyt 
mieleen mitään aivan erityistä.

Millainen merkitys Suomen Estetiikan Seuralla on estetiikan tutkija-
yhteisölle?

Seuran toiminta on mielestäni todella tärkeää. Estetiikasta kiinnostu-
neita päätyy muillekin tieteenaloille ja muuallekin kuin Helsingin yli-
opistoon. Seuran toiminta varmasti kiinnostaa monia sellaisia henkilöi-
tä, joilla ei opetus- tai tutkijanimikkeessään näy estetiikka, koska se on 
erittäin harvinainen. Tällaisia henkilöitä on Suomessa aivan muutama. 
Samoin maisteriksi valmistuneilla opiskelijoilla, jotka menevät kuka 
mihinkin työhön, kiinnostus saattaa jäädä pysyväksi siten, että Estetii-
kan Seuran toimintaa seurataan ja osallistutaan kutakin kiinnostaviin 
seminaareihin. Tämän tyyppisissä asioissa seuran toiminta on todella 
arvokasta. Ydinasia on se, että Estetiikan Seura kokoaa estetiikasta ja 
estetiikan alan tutkimuksesta kiinnostuneita yhteen. 

Tuleeko vielä mieleen jotakin, mikä voisi olla tulevan historiikin laa-
timisen kannalta hyödyllistä tai mielenkiintoista?

En tiedä, miten Estetiikan Seuran arkisto on säilynyt. Minulla itselläni 
saattaa olla joitakin asiakirjoja. Jos joku haluaa seurata seuran toimin-
taa, faktat antavat siihen vahvan pohjan. Niiden huomioiminen olisi 
erittäin tärkeätä. Nykyaikana, kun kaikkea digitalisoidaan, olisi todella 
upeaa, jos joku saattaisi seuran arkiston digitaaliseen muotoon. Olen 
itsekin tutkinut papereita 1900-luvun alkupuolelta. Nimittäin oman ai-
kansa estetiikan seura, jonka nimi oli jotakin sellaista kuin Ylioppilai-
den kaunotieteellinen seura. Se toimi hyvin lyhyen aikaa, tuskin edes 
kahta vuotta pitempään. Kuitenkin kansalliskirjaston arkistoon päätyi-
vät seuran paperit. Minäkin suomalaisen estetiikan historian tutkijana 
olen käynyt tutkimassa niitä. Historiantutkimuksen kannalta on valta-
van tärkeää se, että paperit ovat julkisesti saatavilla. 
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Vaikka joku saattaa ajatella, kiinnostavatko ketään pienen tieteelli-
sen seuran kokouspöytäkirjat, tosiasiassa yksittäisiä detaljeista kiinnos-
tuneita tutkijoita löytyy aina. Mistä asioista on keskusteltu ja mitä on 
päätetty? Näiden asioiden tutkijat ovat vähissä, mutta heitä on aina. Sen 
takia on todella kannatettava projekti saada vanhoja papereita jossakin 
aikataulussa digimuotoon julkisesti kaikkien tutkittavaksi.

Kaksi tällaista historiallista asiaa on Kansainvälisen soveltavan este-
tiikan instituutin (KSEI) perustaminen Lahteen. Tässä hankkeessa Yrjö 
Sepänmaa taisi olla priimusmoottori. Samaan aikaan vuonna 1995 oli 
Kansainvälisen estetiikan seuran (International Association for Aesthe-
tics, IAA) kongressi Lahdessa. Näissä asioissa on kiinnostavaa tutkitta-
vaa. Vaikka Yrjö Sepänmaa jo seuran 25-vuotishistoriikissa näitä setvi, 
ne ansaitsisivat enemmänkin huomiota.101

101. Ks. Sepänmaa, ”Suomen Estetiikan Seura 25 vuotta”. 
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Etelä-Suomen Sanomat uutisoi 6.4.1993 Lahden kaupungin liittymisestä Kansainvälisen soveltavan 
estetiikan instituutin (KSEI) kannatusyhdistykseen.
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Professori Pauline von Bonsdorffin haastattelu  
etäyhteydellä 15.4.2021

Pauline von Bonsdorff on toiminut Jyväskylän yliopiston taide-
kasvatuksen professorina vuodesta 2002 lähtien.

Kerrotko lyhyesti itsestäsi ja akateemisesta urastasi.  

Olen taidekasvatuksen professori Jyväskylän yliopiston humanistis-yh-
teiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, mikä on siinä mielessä relevanttia, 
että taidekasvatus Jyväskylässä ei ole kasvatustiedettä eikä taideopetta-
jien koulutusta. 

Taustani on Helsingin yliopiston estetiikan oppiaineessa, josta väitte-
lin tohtoriksi vuonna 1998. Työskentelin ennen sitä laitoksella 1980-lu-
vun puolesta välistä alkaen ensiksi harjoittelijana, sitten niin sanottuna 
laitosassistenttina. Siihen aikaan oli yleisen kirjallisuustieteen, teatteri-
tieteen ja estetiikan laitos, jossa oli viisi assistenttia. Heistä yksi hoiti 
amanuenssin tehtäviä. Hän aina sijaisti jotakuta muuta. 

Valmistuin maisteriksi vuonna 1988. Sitten olin 1980- ja 1990-lukujen 
vaihteessa niin sanotussa Essu-hankkeessa mukana. Koko hankkeen 
nimi oli ”Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö 
ja uudet suunnittelutekniikat”. Se oli ensimmäisiä hankkeita, jossa oli 
humanisteja mukana. Hankkeessa oli mukana tutkijoita Valtion Tek-
nillisestä Tutkimuskeskuksesta, Teknillisestä Korkeakoulusta [nykyään 
Aalto-yliopisto] ja estetiikan oppiaineesta. Osana hanketta kirjoitin tut-
kimuksen, joka käsitteli suomalaisia arkkitehtuurikäsityksiä.102 Myö-

102. Pauline von Bonsdorff, Arkkitehtuurin määrittely Suomessa 1940–1989 (Espoo: Valtion teknilli-
nen tutkimuskeskus, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio, 1991). Von Bonsdorffin este-
tiikan alan väitöskirja The Human Habitat: Aesthetic and Axiological Perspectives (Lahti: Kansainvä-
linen soveltavan estetiikan instituutti) tarkastettiin Helsingin yliopistossa vuonna 1998.
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hemmin näin professori Aarne Kinnusen Porthaniassa ja hän kysyi, 
mitä olen tehnyt. Kerroin tutkimuksesta. ”No tuo se tutkijaseminaariin”, 
Kinnunen kehotti. Tutkimus hyväksyttiin sellaisenaan lisensiaatintyök-
si. Tätä seurasi ensin sijaisuus estetiikan assistenttina ja sitten viisivuo-
tiskausi assistenttina. Koska estetiikan professorilla Arto Haapalalla oli 
omaa tutkimusrahoitusta, toimin professorin viransijaisena pari vuotta 
[1999–2001]. Sinä aikana hain nykyistä Jyväskylän virkaani – ne olivat 
siihen aikaan virkoja – ja sain sen. Dosentuurin sain vuonna 1999. 

Siihen aikaan tutkintoja ei tehty yhtä nopeasti kuin nykyisin, vaan sii-
nä sitten tuli kirjoitettua muutakin. Sen myötä kertyi myös kompetens-
sia. Toimin 1980-luvulta muun muassa freelance-kriitikkona ja kirjoitin 
Hufvudstadsbladetiin. 1990-luvulla Aarne Kinnunen jäi eläkkeelle. Siihen 
aikaan kun joku jäi eläkkeelle, virka pantiin avoimeen hakuun. Ei ollut 
kuitenkaan tätä tilannetta, koska Kinnusella oli henkilökohtainen ylimää-
räinen professuuri, eli ei ollut olemassa estetiikan professorin virkaa. Siinä 
sitten teimme töitä sen eteen, että estetiikka näyttäisi varteenotettavalta ja 
tärkeältä alalta. Sen takia olin mukana aika monessa; myöskin Lahdessa, 
kun Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti perustettiin.103

1990-luvun puolessa välissä estetiikka oli kansainvälisesti aktiivinen 
ala. Oli erilaisia julkaisuja ja muuta toimintaa. Suomessa Kinnusen ai-
kana moni niistä, jotka pitivät estetiikan pääaineenaan, myös väitteli, 
mutta maisterintutkintoja tuli niukasti. Tulosajattelua ei ollut vielä, kun 
itse opiskelin, se tuli myöhemmin mukaan. Kinnunen kannusti lah-
jakkaina pitämiään ihmisiä jatkamaan. Hän ajatteli, että estetiikka on 
enemmänkin tutkimukseen ja teoriaan soveltuva oppiaine. 

Estetiikan vireyttä osoitettiin eri tavoin. Yksi oli laajentuminen. Ny-
kyään ympäristöestetiikka ja arjen estetiikka ovat vakiintuneita aloja, 
joskaan eivät kovin isoja. Kinnunen ja Sepänmaa olivat jo vuonna 1981 
julkaisseet ympäristöestetiikan antologian.104 Yrjö Sepänmaa työskente-
li nimenomaan ympäristöestetiikan puolesta. Arto Haapala ja minä pu-
huimme myös ympäristöestetiikasta ja siitä, että estetiikka on osa arkea. 
Itse asiassa joku kysyi hiljattain minun väitöskirjaani ja huomasin, että 
sen takakannessa mainitaan, että esteettinen on osa arkea. Tarkoitukse-
103. Helsingin yliopisto, Lahden kaupunki, Suomen Estetiikan Seura ja Päijät-Hämeen korkeakoulu-
yhdistys (nykyinen Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry) perustivat KSEI:n kannatusyhdistys 
ry:n vuonna 1993. (Toim. huom.)
104. Ympäristöestetiikka, toim. Aarne Kinnunen ja Yrjö Sepänmaa (Helsinki: Gaudeamus, 1981).
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na oli osoittaa, että tämä ei ole vain esoteerinen ala, joka kuuluu tietyil-
le tutkijoille, taidemaailmalle tai pienelle eliitille, vaan että esteettinen 
ulottuvuus on tärkeä osa ihmisten elämää. Varmasti myös erilaiset yh-
teistyöt osaltaan osoittivat estetiikan tärkeyttä. Esimerkiksi Estetiikan 
Seura on näkemykseni mukaan tehnyt paljon yhteistyötä muiden alojen 
kanssa; paitsi lähialojen, kuten taiteiden tutkimuksen ja filosofian, myös 
muihin suuntiin.

Mikä on suhteesi Suomen Estetiikan Seuraan? Milloin olet ollut hal-
lituksessa ja missä tehtävissä? 

Olin 1990-luvulla muistaakseni varapuheenjohtajana Suomen Estetii-
kan Seurassa [1992–1995] ja mukana myös Kansainvälisen soveltavan 
estetiikan instituutissa [hallituksen varapuheenjohtajana 1993–2002]. 
Vaikka en ollut väitellyt, olin mukana Lahdessa järjestetyn estetiikan 
maailmankongressin ohjelmatoimikunnassa.105 Olin Jyväskylässä pro-
fessorina, kun toimin Estetiikan Seuran puheenjohtajana.106 Silloin 
meillä oli esimerkiksi seminaari aiheesta Lapsen estetiikka.107 Hieman 
aikaisemmin Estetiikan Seura oli tärkeä osa omaa toimintaani, kun läh-
din Helsingistä Jyväskylään. 

Mielestäni tieteelliset seurat ovat tärkeä resurssi: niiden kautta pys-
tyy tekemään asioita. Luulen kuitenkin, että monille tutkijoille ne ei-
vät näyttäydy niin tärkeänä enää, koska verkostoidutaan muilla tavoin. 
Aiemmin mainitsemani tulosajattelu ajaa rakentamaan hankehake-
muksia, mikä on tietysti hyväkin. Verkostoituminen tapahtuu osittain 
tieteellisten seurojen ulkopuolella.

Kun olin estetiikan seurassa mukana, pyrimme tavoittamaan asioista 
laajemmin kiinnostunutta yleisöä. Toimiessani puheenjohtajana meil-
lä oli sarja seminaareja esimerkiksi sen tapaisista ilmiöistä kuin valo ja 
ääni, missä oli myös taiteilijoita mukana.108 Jos raadollisesti katsoo, tuol-
laisesta toiminnasta ei yliopistoissa tavata ihmisiä palkita. Meidän työ-

105. Estetiikan 13. maailmankongressi järjestettiin Lahdessa 1.–5.8.1995. (Toim. huom.)
106. 2000-luvulla Pauline von Bonsdorff toimi Estetiikan Seuran hallituksessa vuosina 2004–2008, 
joista puheenjohtajana vuodet 2005–2008. Hän on toiminut Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen 
professorina vuodesta 2002 lähtien. 
107. Seura järjesti 26.9.2005 Tieteiden talossa Lapsen estetiikka -seminaarin. 
108. Seura järjesti 9.12.2005 Tieteiden talossa Valon estetiikka -seminaarin. 8.12.2006 seura järjesti 
Ääni-seminaarin Sibelius-Akatemiassa. (Toim. huom.)
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suunnitelmissa mainitaan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, mutta sillä ei 
ole kovin suurta painoarvoa. Jokaisen täytyy kuitenkin itse miettiä, mitä 
haluaa tehdä ja mitä katsoo olennaiseksi. 

Miten estetiikan, filosofian ja taiteen eri suuntaukset ovat näkyneet 
sinun toimintakaudellasi Seurassa?

Varmaankin 1990-luvulla vallitsi edelleen analyyttisen estetiikan domi-
nanssi, ja minusta se on edelleen olemassa. Minä olen ollut nyt muu-
tamia vuosia Eurooppalaisen estetiikan seuran (The European Society 
for Aesthetics, ESA) hallituksessa muun muassa järjestämässä konfe-
rensseja ja lukemassa abstrakteja [kesästä 2022 alkaen puheenjohtaja-
na]. Kyllähän estetiikan ala kansainvälisesti yhdistyy voimakkaasti ana-
lyyttiseen perinteeseen. 

Suomalainen estetiikka on ollut mielestäni verrattain laaja-alaista ja 
liberaalia. 1990-luvulla, kun olin aloittanut väitöskirjaa ja olin kiinnos-
tunut siitä, miten rakennettu ympäristö koetaan ja miten merkitykset 
välittyvät, pidin aiheesta esitelmän. Veikko Rantala oli muistaakseni 
tuolloin seuran puheenjohtaja. Puhuin silloin moniaistisuudesta ja siitä, 
että mehän emme tulkitse tietoisesti ympäristöjä ja arkkitehtuuria. Veik-
ko Rantala sanoi, että sinun kannattaisi lukea Merleau-Pontya.109 Olin 
ihan että: ”Mitä? Kuka?” Ja sitten minä kaivoin hänen tutkimuksensa 
esille. Tämä on mielestäni hauska muisto sikäli, että Veikko Rantala 
edusti estetiikan tutkimuksissaan analyyttista suuntausta. Hän kuuluu 
niihin, kuten Ilkka Niiniluoto, jotka olivat aloittaneet aikoinaan mate-
matiikalla ja sitten siirtyneet filosofiaan. Sellainen avarakatseisuus on 
ollut mielestäni olennaista. 

Olet perehtynyt urasi aikana muun muassa ympäristöestetiikkaan 
ja taidekasvatukseen. Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia näet 
näissä lähestymistavoissa? Millaista hyötyä monialaisuudesta on este-
tiikan tutkimukselle?

Monialaisuus on minusta todella hyvä asia. Koin sen jo silloin, kun 
tein tutkimusta, josta tuli minun lisensiaatintutkimukseni. Koska van-
ha laitos 1980-luvulla oli nimenomaan yleisen kirjallisuustieteen, teat-

109. Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) oli ranskalainen fenomenologista suuntausta edustanut fi-
losofi, joka tutki muun muassa havaitsemista, ruumista, taidetta ja politiikkaa. (Toim. huom.)
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teritieteen ja estetiikan laitos, olin opiskellut myös kirjallisuustiedettä 
ja tehnyt siitä sivulaudaturin kuten siihen aikaan sanottiin, eli vähän 
pienemmän tutkielman. Mielestäni kirjallisuustiede antoi herkkyyttä 
lukea ja ymmärtää nyansseja, olivat ne sitten käsitteellisiä tai jotain 
muuta. 

Ympäristöestetiikan väitöskirjassani hyödynnän monenlaisia tutki-
muksia. Ne eivät kaikki ole peräisin yhdestä traditiosta. Maurice Mer-
leau-Ponty oli tärkeä mieli–ruumis-hahmottamisen kautta, mutta myöskin 
monella muulla tavalla. Hän on minun mielestäni erittäin hedelmällinen 
filosofi estetiikan ymmärtämiselle ylipäänsä. Kun rupesin syventymään 
lapsuuden estetiikkaan, huomasin palaavani hänen ajatteluunsa. 

Arkkitehtuuri ja ympäristö antoivat näkökulmaa, joka minusta pä-
tee usein taiteeseenkin: kapea erottaminen puhtaaseen estetiikkaan on 
hyvin abstraktia ja teennäistä. Aleš Erjavec mainitsi Art and Politics -se-
minaarissa 2000-luvulla, että ”art is always art and”, eli taide yhdistyy ai-
nakin johonkin muuhun.110 Esimerkiksi kauniina pitämiimme asioihin 
vaikuttavat aina myös muut merkitykset ja arvot. 

Omissa tutkimuksissani ympäristöestetiikka on ollut osana laajem-
paa humanistista ympäristötutkimusta, ja lapsuuden estetiikassa on 
olennaista esimerkiksi lapsuudentutkimuksen, psykologian ja varhais-
kasvatuksen alojen tutkimus. Valmius tarkastella empiiristä tutkimusta 
ja olla kiinnostunut siitä on olennainen asia, joka on kulkenut muka-
nani. Tämän tyyppinen laaja-alaisuus on osa perinnettä, johon kuuluu 
myös muiden alojen edustajien kutsuminen mukaan estetiikan tapah-
tumiin. 

Taidekasvatus, johon tulin professoriksi, oli hitusen isompi yksikkö 
kuin estetiikka Helsingissä. Helsingin estetiikassa oli tuolloin professo-
ri ja assistentti ja Jyväskylän taidekasvatuksen oppiaineessa kokonaista 
kolme ihmistä. Molemmat olivat kuitenkin vähän saman tyyppisiä pie-
niä oppiaineita, mikä osaltaan kannustaa yhteistyöhön. 

Millaisia ovat akateemisen taidefilosofian siteet taiteen alaan Suo-
messa nyt tai aikaisemmin?

Siteet ovat varmaan vahvistuneet, kun Taideyliopistossa ja sen edeltä-

110. Aleš Erjavec on slovenialainen filosofi.
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jissä tohtorin tutkinnon suorittaminen tuli mahdolliseksi.111 Tämä on 
varmaan vienyt keskustelua enemmän suuntaan, jossa on juuri taidefi-
losofia mukana. 

Olen aina ajatellut, että jotta saisi estetiikasta jotain kiinnostavaa 
irti, täytyy olla kiinnostunut paitsi estetiikasta ja filosofiasta myös jos-
takin taiteenlajista tai joistakin esteettisistä ilmiöistä, koska estetiikka ei 
muuten elä. Kyllä varmasti suomalaisessakin tutkimuksessa on joskus 
pyöritelty käsitteitä ilman kytkentää esteettisiin ilmiöihin, mutta se ole 
minun mielestäni kovin hedelmällistä. Samalla kuitenkin aatehistorian 
suuntaan menevä tutkimus on erinomaisen tärkeää, ja arvostan sitä to-
della paljon. Estetiikan teoriat ovat aina myös historiallisia ilmiöitä. 

Miten estetiikan ja filosofian välinen side on näkynyt Helsingissä tai 
muualla?

Helsingissä se ainakin omana aikanani oli ihan hyvä. Ilkka Niiniluoto 
– oliko hän silloin yliopiston vararehtori vai rehtori – toimi Soveltavan 
estetiikan instituutin hallituksessa jossain vaiheessa.112 Samoin Johan 
Wrede oli mukana. Hän oli ruotsalaisen kirjallisuuden professori ja ol-
lut myös estetiikan konferensseissa mukana.113 Osa filosofeista – tämä 
ei tietenkään koske kaikkia – ovat tehneet tutkimusta, jossa estetiikan 
kysymyksiä ei koeta tärkeiksi. Se, millainen tilanne on ollut, luultavasti 
vaihtelee vähän yliopistoittain. Jyväskylässä olen ollut nyt kaksikym-
mentä vuotta, ja siellä on ollut aikaisemminkin vahva mannermainen 
perinne, myös silloin, kun Helsingin yliopisto on ollut täysin analyyt-
tinen. Tällä hetkellä fenomenologinen tutkimus on erittäin vahvaa filo-
sofian professori Sara Heinämaan ja hänen ryhmänsä työn ansiosta.114  
Siinä on myös taidefilosofiaa hieman mukana. Kiinnostus on enemmän 
suuntautunut ruumin ja mielenfilosofian kysymyksiin ja sen tapaisiin 
asioihin, mikä on mielestäni hedelmällistä.

111. Taideyliopisto aloitti vuonna 2013, kun sen edeltäjät Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja 
Teatterikorkeakoulu muodostivat uuden yhteisen organisaation. (Toim. huom.)
112. Ilkka Niiniluoto toimi Helsingin yliopiston vararehtorina vuodet 1998–2003 ja rehtorina vuosina 
2003–2008. Hän toimi Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin hallituksessa vuonna 2000. 
(Toim. huom.)
113. Johan Wrede toimi pohjoismaisen kirjallisuuden professorina Helsingin yliopistossa vuosina 
1969–1995. 
114. Sara Heinämaa toimii Jyväskylän yliopistossa filosofian professorina.
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Miten estetiikan alan tutkijanidentiteetti on näkynyt seuran toimin-
nassa? 

Kyllä se on ollut mielestäni merkittävä asia. Mutta tietysti estetiikan 
alan tutkijanidentiteetti ei ole vain yksi asia, vaan se voi merkitä erilaisia 
asioita. Esimerkiksi estetiikan väitöskirjatutkija kokee olevansa tietysti 
juuri sitä. Toisaalta esimerkiksi puheenjohtajakaudellani seurassa toi-
minut Kimmo Sarje on myös taiteilija ja kriitikko. Hänen väitöskirjansa 
koski [arkkitehti] Sigurd Frosterusta.115 Ehdottomasti hän on kokenut it-
sensä varmasti estetiikan tutkijaksi, mutta se, mitä on estetiikan tutkija, 
voi myös vaihdella. Itsekin koen olevani tutkijanidentiteetiltäni estetii-
kan alan tutkija. Tyylini tehdä tutkimusta on nimenomaan filosofinen. 
Saatan tarkastella muiden tekemää empiiristä tutkimusta, mutta näkö-
kulmani on peräisin estetiikasta ja filosofiasta. Mielestäni estetiikan tut-
kija on henkilö, joka on kiinnostunut esteettisistä ilmiöistä ja käsittelee 
niitä esteettisesti tai filosofisesti pohdiskellen.

Millaisena pidät estetiikan tutkijoiden yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen mahdollisuuksia Suomessa?

On ollut paljon puhetta siitä, että tieteen ja tutkijoiden yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen mahdollisuudet ovat ylipäätään aika rajalliset. Sen 
eteen tehdään töitä. Suomalaisilla tiedeakatemioilla on ollut kolmivuo-
tinen, valtion rahoittama Tiedeneuvonnan kehittämisen Sofi-hanke, 
jolla tätä on pyritty edistämään.116 En tiedä, ovatko estetiikan tutkijoi-
den mahdollisuudet vaikuttaa huonommat tai paremmat kuin muiden; 
eivät ainakaan paremmat, mutta eivät sinänsä huonommatkaan kuin 
kenenkään muun. Mutta on tämän ajan ongelma, että pitäisi olla aikaa 
vaikuttaa tai järjestää tapahtumia, joihin kutsutaan ihmisiä. Voi sanoa, 
että esimerkiksi Yrjö Sepänmaan ympäristöestetiikan konferenssien 
sarjat olivat osaltaan yhteiskunnallista vaikuttamista. Kun Soveltavan 
estetiikan instituutti toimi Lahdessa, Lahden kaupunki antoi tukea mer-
kittävästi alussa, mutta en tiedä, kuinka pitkäjänteisesti tämä vaikutti. 
Lahdessa kuitenkin taiteilijakoulutus lakkautettiin.117 
115. Kimmo Sarje väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 2000 aiheenaan Sigurd Frosteruksen modernin 
käsite: maailmankatsomus ja arkkitehtuuri. 
116. Hankkeesta ks. https://acadsci.fi/sofi/.
117. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin kuvataiteen koulutusohjelma pää-
tettiin lakkauttaa tammikuussa 2012. (Toim. huom.)
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Monille on selvää, että esteettinen ulottuvuus on merkittävä osa elä-
mää, hyvinvointia ja identiteettiä. Päättävissä piireissä kuitenkin monet 
ajattelevat, että se ei ole yhtä tärkeää kuin jotkut muut asiat, mikä on 
tietysti ongelma. Kun joudutaan valitsemaan, estetiikka jää helposti 
paitsioon. 

Millaisena näet Suomen Estetiikan Seuran merkityksen seuran jäse-
nille?

Suomen Estetiikan Seuran jäsenistö oli kaudellani muistaakseni noin 
sadan jäsenen paikkeilla tai vähän sen alle. Osa on tutkijoita, joille seura 
on luonteva valinta. Se joukko ei ole kuitenkaan hirveän iso. Sitten oli 
muita ihmisiä – en tietysti tiedä mikä tilanne on nyt – joille seura on 
tarjonnut foorumin seminaareille ja muulle. Osin seuran kautta kulki 
myös tiedotusta alan tapahtumista kansainvälisesti. Jossakin vaiheessa 
seura myös julkaisi itse, ja se oli varmasti tärkeä asia. 

Onko estetiikan seuran kautta tullut kohtaamisia tai kontakteja, joita 
ei välttämättä olisi muuten syntynyt? Onko estetiikan seura saattanut 
ihmisiä yhteen?

Kyllä varmasti on saattanut ihmisiä yhteen. Erityisesti hallituksessa 
ja puheenjohtajana tapaa ihmisiä, joita ei muuten olisi tavannut. Sitä 
mitä kohtaamiset ovat poikineet seuraavaksi, ei aina tiedä. Ajattelen, 
että on ollut hedelmällistä, kun yhdessä jonkun kanssa järjestetään 
jotain. Meillä oli esimerkiksi Merleau-Ponty-symposium vuonna 
2008,118  Saara Hacklin oli sihteerinä silloin.119 Aiheesta ilmestyi myös 
Synteesin teemanumero.120 Symposiumissa oli pieni kiinnostunut ylei-
sö, ja Ranskan kulttuurikeskus tuki tapahtumaa. Monet tällaiset ta-
pahtumat ovat luonteeltaan sellaisia, että toiminta ei välttämättä tuota 
mitään isoa eikä kysymys ole isoista rahoista, vaan ihmiset tekevät 
niiden puolesta työtä oman työnsä ohessa. Se on minulle ollut aina-
kin selvää, että kaikesta ei välttämättä jää kauhean näkyviä ja helposti 

118. Seura järjesti 9.5.2008 Kaapelitehtaalla yhdessä Ranskan kulttuurikeskuksen kanssa Mer-
leau-Ponty ja taiteet -tapahtuman. (Toim. huom.)
119. Saara Hacklin toimi Estetiikan Seuran hallituksessa vuosina 2006–2010 ja väitteli estetiikan alal-
ta vuonna 2012. (Toim. huom.)
120. Pauline von Bonsdorffin ja Saara Hacklinin toimittaman Synteesin ”Merleau-Ponty ja taiteet” 
-erikoisnumeron (1/2009) artikkelit perustuivat em. symposiumin esitelmiin. (Toim. huom.)
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osoitettavia vaikutuksia, mutta tästä huolimatta vaikutusta voi kuiten-
kin olla.

Onko jotain muistoja toimijoista tai toiminnasta ajaltasi seurassa, joi-
ta haluaisit jakaa?

En tiedä, ovatko muut puhuneet enemmän Soveltavan estetiikan ins-
tituutista, mutta se oli aika kiinnostavaa, joskin työlästä aikaa. Meillä 
oli kokouksia Lahden Muotoiluinstituutissa. Myöhemmin, kun kan-
sanedustaja Jouko Skinnari oli puheenjohtaja ja minä olin varapuheen-
johtaja, kokoonnuimme Eduskuntatalossa.121 Oli normaalia mennä sin-
ne ensiksi turvatarkastusten läpi ja sitten istua kokouksessa. Silloin oli 
vahva pyrkimys saada estetiikan näkökulmaa läpi eri sektoreilla. Minä 
olin Estetiikan Seuran kautta siinä mukana. Oli hyvin vireää toimintaa: 
oli kesäkouluja, ja Arnold Berleant vieraili vähintään kerran vuodessa 
Suomessa.122 Kesäkoulut vetivät puoleensa muun muassa tohtoriopis-
kelijoita. Keskusteluissa oli myös hieman ristivetoa. Skinnari olisi ha-
lunnut enemmän soveltuvuutta niin, että estetiikka tukisi suomalaista ja 
lahtelaista teollisuutta. Kaikille tämä ei ollut olennainen asia. Siinä sai 
kokea erilaisten intressien törmäämistä. Yhteistyö ei ole aina välttämät-
tä helppoa. Mutta on hauskaa, että instituutti on jatkanut toimintaansa. 
Sen julkaisut olivat muuten kauniita – Muotoiluinstituutin opiskelijat 
tekivät layoutin.

Seurasin Estetiikan Seuraa jo myös opiskeluaikanani. Kävin kuunte-
lemassa kuukausiesitelmiä Säätytalossa. Siellä oli tutkija, joka meni ka-
teederiin ja luki esitelmänsä paperista. Säätytalon lattia narisi, ja paikalla 
istui noin kymmenen henkeä. Esitelmän jälkeen esitettiin kysymyksiä. 
Olin kiinnostunut, mutta se oli aika juhlavaa eikä kovin kutsuvaa. Val-
litsi tietynlainen akateeminen kulttuuri. Jossakin vaiheessa siirryttiin 
symposiumeihin ja vastaaviin, joilla saatiin enemmän väkeä kokoon. 
Vastaavaa kehitystä on ollut muutenkin akateemisessa maailmassa.

Yksi hauska muisto on Kimmo Sarjen ehdotuksesta järjestetty Fred-
rik Cygnaeus -runomatinea Cygnaeuksen galleriassa Kaivopuistossa.123  

121. Kansanedustaja (1980–2015) ja II valtiovarainministeri (1995–1997) Jouko Skinnari toimi Kan-
sainvälisen soveltavan estetiikan instituutin hallituksessa vuosina 1993–2001. (Toim. huom.)
122. Arnold Berleant (s. 1932), yhdysvaltalainen filosofian emeritusprofessori, Long Island University.
123. Seura järjesti yhdessä Suomen Kansallismuseon kanssa Fredrik Cygnaeus runoilijana -matinean 
lauantaina 31.3.2007. 
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Mukana oli esimerkiksi Matti Klinge. Kimmon konsepti oli, että kaikki 
valitsevat yhden Cygnaeuksen runon ja esittävät sen. Cygnaeus ei ollut 
yhtä kuuluisa runoilijana kuin puhujana. Siinä sitten luettiin, ja lopulta 
mentiin ravintola Sea Horseen illalliselle. Siellä Saara Hacklin jossain 
lauseessa käytti sanaa ”porukka”, mihin Matti Klinge reagoi ja sanoi, että 
se on täysin sopimaton tällaisessa yhteydessä, ja että ”porukka” on työ-
läisten joukko, eikä sanaa voi käyttää akateemisessa yhteydessä. Muu-
tenkin se oli hauska tilaisuus. Se toimii esimerkkinä toiminnasta, joka ei 
ollut perinteisen akateemisella tavalla tutkimuksellista – se oli kulttuu-
ritapahtuma.

Eräs muisto on Lahden asuntomessuilta vuodelta 1993. Silloin olin 
mukana ja muistaakseni päävastuussa järjestämässä Asumisen tule-
vaisuus -seminaaria.124 Ihmiset tulivat mielellään puhumaan. Saimme 
mukaan aivo- ja luovuustutkija Matti Bergströmin, joka oli hyvin kuu-
luisa.125 Hän oli silloin ehkä 60–70-vuotias. Muistan, että Martti Hon-
kanen, joka oli seurassa mukana, huomautti: ”Ai sait Matti Bergströmin 
siihen. Ajattelin, että hän on niin kallis, että häntä ei saa.” Ei hän ollut 
ollenkaan kallis. Ei hän pyytänyt palkkiota, kuten eivät muutkaan muis-
taakseni. Riitti, että hänelle tarjottiin yöpyminen perheensä kanssa. 

On ollut mielestäni kivaa, että ihmiset tulevat puhumaan vaatimatta 
isoja palkkioita. Se on ollut osa akateemista kulttuuria ja on edelleen – 
ja se edistää myös tutkimuksen avoimuutta. Ei sanota, että ”joo, kyllä 
voin tulla, mutta se maksaa tuhat euroa”. Bergströmin oma ala ei ollut 
estetiikka. Ehkä ihmiset kokevat stimuloivaksi ja hauskaksi tulla johon-
kin toiseen kontekstiin. 

Miten olet seurannut Suomen Estetiikan Seuran toimintaa viime vuo-
sina ja millaisina näet Suomen Estetiikan Seuran tulevaisuuden näky-
mät?

Olen seurannut toimintaa käytännössä jäsenkirjeiden kautta. Luulen, 
että toiminta elää lähinnä hallitusten kautta ja sen, ketkä ovat siellä ak-
tiivisia. On näyttänyt siltä, että aktiivisuutta on, ja Estetiikan Seura on 

124. Vuoden 1993 Lahden asuntomessujen teemana oli toimivan kaupunki- ja kerrostaloasumisen 
esittely ja kestävän kehityksen periaatteiden esilletuonti. (Toim. huom.)
125. Matti Bergström (1922–2014) oli suomalainen lääkäri ja Helsingin yliopiston fysiologian profes-
sori. Hän on tunnettu tieteen popularisoijana. Kirjoituksissaan hän pohtii varsinkin ihmisen aivojen 
toiminnan ja psyyken suhdetta. (Toim. huom.)
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osa alan kansainvälistä yhdistystä (International Association for Aes-
thetics, IAA), ja sen kautta kanavoituu yhteistyö Pohjoismaisen estetii-
kan seuraan. Tieteellisissä seuroissa toimitaan ilman palkkiota, mutta 
ne tulisi nähdä resurssina, jonka kautta voi järjestää erilaisia asioita. 

Estetiikassa aiheiden kirjo on laaja. Itse olen ollut perustamassa Lap-
suudentutkimuksen seuraa ja Kaupunkitutkimuksen Seuraa, ja olin el-
vyttämässä Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseuraa, minkä jälkeen 
toimin siinäkin puheenjohtajana.126 Täytyy tietysti valita, mihin omat 
paukut sijoittaa. Näen, että Estetiikan Seuralla on ihan hyvä tulevai-
suus, koska eivät estetiikan teemat mihinkään häviä. Painotukset elävät 
ja muuttuvat. Estetiikkahan on joskus 250 vuotta sitten alkanut kehittyä 
tällä nimikkeellä. On totta, että oli aika, jolloin ei puhuttu estetiikasta, 
mutta estetiikassa käsitellyt asiat ovat niin keskeisiä ihmisten elämäs-
sä ja näkökulma sen verran perusteltu, että ei se varmastikaan häviä. 
Esimerkiksi vauvojen mielen ja toiminnan ymmärtämiseen on hedel-
mällistä tuoda estetiikan ja filosofian käsitteistöä mukaan. Se tarjoaa kä-
sitteellisiä välineitä, joiden avulla voi välttyä luisumasta mekanistiseen 
näkemykseen: ihmisen mielen kuvaamiseen tietokoneena. Juuri tähän 
törmää nykyään aika paljon, koska neurotiede on kehittynyt ja voidaan 
kuvata mitä tapahtuu aivoissa eri tilanteissa. Mutta se ei kerro siitä, mik-
si henkilö tekee mitä tekee tai mitä hän sillä tavoittelee.

126. Vuonna 1983 perustettu Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura ry pyrkii edistämään ja ko-
koamaan eri taiteen- ja tieteenaloilta tehtävää taidekasvatuksen tutkimusta. Vuonna 1999 perustettu 
Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura edistää monitieteellistä kaupunkitutkimusta. Lapsuudentut-
kimuksen seura puolestaan on vuonna 2008 perustettu tieteellinen seura, joka pyrkii edistämään 
monitieteistä ja monialaista lapsi- ja lapsuudentutkimusta. (Toim. huom.)
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Ympäristömuutos ja estetiikka (2022). Finnish Society for Aesthetics Publication Series 2.
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Kimmo Sarjen viesti 7.9.2021 

Estetiikan dosentti, tutkija ja kuvataiteilija Kimmo Sarje toimi 
Suomen Estetiikan Seuran hallituksen jäsenenä vuosina 2002–
2004 ja varapuheenjohtajana 2005–2006. 

Seuran hallitus oli mielenkiintoinen foorumi tuoda uusia kysymyksiä 
estetiikan keskustelun piiriin ja lisätä eri näkökulmien arviointia. Kou-
lutukseltani olen filosofian tohtori ja työskentelen estetiikan dosenttina 
ja kuvataiteilijana. Oma kiinnostukseni suuntautuu laaja-alaisesti este-
tiikan uusiin kysymyksiin ja historiaan, kuvataiteeseen ja arkkitehtuu-
riin. Osallistuin postmodernista ja romantiikasta käytyyn keskusteluun 
1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Minulla oli runsaasti kansainvälisiä 
yhteyksiä Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, entisessä Neuvostoliitossa 
ja Yhdysvalloissa. Opiskelinkin New Yorkissa taiteilijoille ja kuraatto-
reille suunnatussa Whitney Independent Study Program -ohjelmassa 
vuosina 1986–1987. Tutkimusteni painopiste siirtyi 1990-luvulla postmo-
dernista modernin historiaan. Väittelin vuonna 2000 estetiikan oppiai-
neesta tohtoriksi Sigurd Frosteruksen modernin käsite – arkkitehtuuri 
ja maailmankatsomus -monografialla. Frosteruksen elämäntyö valottaa 
monipuolisesti kuvaa Suomen ja Pohjoismaidenkin modernin histo-
riasta 1900-luvulla. Esitelmöin Frosteruksen maalaustaiteen teoriasta 
Suomen Estetiikan Seuran tilaisuudessa jo 11.5.1995; esitelmäni otsikko 
oli ”Puhtauden lähteillä – taiteiden autonomia ja Sigurd Frosterus”.

Taiteellinen tutkimus herätti paljon ajatuksia ja polemiikkia 1990-lu-
vun lopulta lähtien. Olin mukana keskusteluissa, luennoin aiheesta ja 
työskentelin myöhemmin taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelman 
tutkimuskoordinaattorina Kuvataideakatemiassa. Vapaana kuvataitei-
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lijana olen esiintynyt vuodesta 1984 lähtien. Suomen Estetiikan Seura 
järjesti yhdessä Teatterikorkeakoulun kanssa Taiteilija tutkijana, tutkija 
taiteilijana -kollokvion 21.–22.11.2003. Olin aktiivinen järjestelyissä ja 
pidin esitelmän Gustaf Strengellistä näkijänä ja kokeilijana. Puheen-
johtaja Risto Pitkänen toimitti kollokvion aineistosta 2007 ilmestyneen 
edelleen ajankohtaisen kymmenen artikkelin kokoelman.127

Nykytaide ja taidediskurssi ovat viime vuosikymmeninä teoretisoitu-
neet tuntuvasti. Tämä koskee myös kuvataidetta. Taiteellinen tutkimus 
on osaltaan lisännyt kiinnostusta akateemista taidefilosofiaa kohtaan. 
Kuvataiteen piirissä on kuitenkin havaittavissa myös teorian vastainen 
reaktio ja pyrkimys yksinkertaiseen kauneuteen.

Organisoin uuden kotimaisen videotaiteen Sähköiskuja-katselmuk-
sen, joka järjestettiin Helsingissä Nykytaiteen museon Kiasman semi-
naaritilassa yhteistyössä museon kanssa 3.12.2004. Tapahtumassa kym-
menen taiteilijaa esitteli videotaidettaan. Kimmo Koskelan ja minun 
kokoama valikoima taiteilija- ja kirjailijapuheenvuoroja sisältyi ohjel-
maan.

Suomen Estetiikan Seuran ja Taideteollisen korkeakoulun yhteis-
työssä järjestämä kollokvio Tutkija toimijana, taiteilija teoreetikkona? 
(18.–19.2.2005) sivusi myös taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Kol-
lokvioon osallistui viisitoista esitelmöitsijää. Omassa esityksessäni tar-
kastelin taidetta ja lähimenneisyyden reflektiota DDR tutkimuskohtee-
nani.

Professorit Matti Klinge ja Johan Wrede sekä FT Michel Ekman jul-
kaisivat 2000-luvun alkupuolella uutta tutkimusta J. L. Runebergista. 
Pyysin heitä esittelemään tulkintojaan Runebergin maailmankatsomus 
– Runebergs världsbild -seminaarissa, joka pidettiin Svenska Littera-
tursällskapet i Finland -seuran tiloissa 13.4.2006. Seuraavana vuonna 
jatkoin Suomen 1800-luvun taidefilosofian ja runouden esittelyä osana 
Suomen Estetiikan Seuran toimintaa järjestämällä matinean maamme 
ensimmäisen estetiikan ja nykyiskansojen kirjallisuuden professorin 
Fredrik Cygnaeuksen runoudesta Cygnaeuksen galleriassa 31.3.2007. 
Tapahtumassa runoilijat ja tutkijat lukivat ja kommentoivat valitse-
miaan Cygnaeuksen runoja. Tilaisuudessa esiintyivät kääntäjä, kus-

127. Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana, toim. Katve-Kaisa Kontturi ja Risto Pitkänen (Jyväskylä: 
Jyväskylän yliopisto, 2007). Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 90.
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tantaja Martti Berger, prof. Pauline von Bonsdorff, tutkija, FT Michel 
Ekman, näytelmäkirjailija Johanna Enckell, runoilija Jouni Inkala, prof. 
emeritus Matti Klinge, runoilija Riina Katajavuori, prof. emerita Maija 
Lehtonen, runoilija Marja-Leena Mikkola, prof. Hannu Riikonen sekä 
dosentti, kuvataiteilija Kimmo Sarje. Kuulijoita tilaisuudessa oli noin 40 
henkeä.
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Tarja Pitkänen-Walterin haastattelu  
28.5.2021 etäyhteydellä 

Kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori Tarja Pitkänen-Walter on toi-
minut Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa maalaustaiteen pro-
fessorina vuodesta 2006 lähtien.

Millainen on ollut urasi taiteilijana ja maalaustaiteen opettajana?

Kävin itse Suomen Taideakatemian koulun 1981–1985.128 Olin silloin 
aika poikkeava porukasta. Erotuin pukeutumisellani ja tein myös per-
formansseja. Suomessa vasta vuonna 1983 tai 1984 ensimmäiset video-
kurssit tulivat Kuvataideakatemiaan. Siinä vaiheessa ei ollut vielä ole-
massa tila-aikataiteen osastoa. Lauri Anttila vasta perusti sitä silloin.129 

Menin silloin jo kohti ajatusta, että taide ei ole pelkkä representatiivinen 
esine, joka on jossain käsitteellisen ajattelun matkan päässä, vaan se toi-
mii myös toisella tavalla, suoremmin. Tavallaan se, mikä on nykyään jo 
valta-ajattelua – kehollinen käänne on ollut työssäni jo 80-luvun alus-
sa iduillaan ja tavallaan toiminnassakin jo silloin. Tähän kuului myös 
maalauksen kentän laajeneminen. Ymmärsin maalaukseksi kaikkea 
sellaistakin, mikä ei sitä muodon puolesta varmasti monelta osin ollut. 
Konkreettinen pinnalle maalattu kuva liittyi eri asioihin. Esimerkiksi 
loin lavan, jossa esiintyjät ja maalaus olivat osa samaa esitystä. 

80-luvulla representaatiokriittinen ajattelu ja poliittiset sisällöt tuli-

128. Oppilaitoksen perusti vuonna 1848 Suomen Taideyhdistys. Sen nimi on muuttunut vuosien 
saatossa seuraavasti: Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu 1848–1939, Suomen Taideakatemian 
koulu eli Ateneum 1939–1985, Kuvataideakatemia 1985–2013 ja Taideyliopiston Kuvataideakatemia 
vuodesta 2013 alkaen. (Toim. huom.)
129. Lauri Anttila (1938–2022) oli kuvataiteilija ja Suomen ensimmäisiä käsitetaiteilijoita. Kuva-
taideakatemiassa hän oli yliopettajana 1986–1989, rehtorina 1988–1994 ja professorina 1989–2001. 
(Toim. huom.)
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vat voimakkaasti mukaan kuvaan. Kuva miellettiin tietyllä tavalla aika 
rajatusti. Maalausta kritisoitiin ja arvioitiin kriteereillä, joista ajattelin, 
että niissä maalauksen ydin heitetään pois kuin lapsi pesuveden mu-
kana niin sanotusti. Ytimellä tarkoitan kehollista suoruutta, josta voisi 
käyttää affekti-sanaa. Maalauksessa hyvin olennaista on muun muassa 
se, millä tavalla maali on maalaukseen levitetty. Minkälaiset sävyt siinä 
on? Ei sävyistä eikä liiemmin valotilasta puhuttu representaatiokriitti-
sessä ajattelussa. Representaatiokriittistä ajattelua tai maalauksen ilmi-
poliittisia puolia ei voi kiistää, mutta maalauksessa on paljon muuta-
kin. Ylipäätään kuvataide kulttuurin ja toiminnan alueena on Suomessa 
pientä; siitä puhutaan vain vähän ja näkökulmat ovat kunakin aikana 
rajatut, joten oleellisetkin puolet saattavat jäädä tyystin huomiotta. 

Olen opettanut koko taiteilijana oloni ajan. Aloitin jo silloin opiske-
luaikana: tein sijaisuuksia ja työväenopisto-opetuksia. Heti valmistuttua-
ni Akatemiasta vuonna 1985 olin puoli vuotta Mäntsälän kansalaisopiston 
päätoimisena taideaineiden opettajan sijaisena. Sen jälkeen opetin enem-
män ja enemmän taidekouluissa. Opetin myös Taidekoulu Maassa ja olin 
jopa sen tilapäinen virkaatekevä rehtori. Opetin pitkän aikaa Lahden Tai-
deinstituutissa sekä Kuvataideakatemiassa assistenttina ja tuntiopettajana. 

Tein tohtorin tutkinnon Kuvataideakatemiaan vuonna 2006.130 Olin 
niitä, jotka ensimmäisinä pääsivät ohjelmaan, kun se aloitti vuonna 
1997. Meille ei annettu mitään metodia. Meidän täytyi itse miettiä ja ke-
hittää sitä, mikä on mielekästä taiteilijoiden tohtoritutkinnossa. Emme 
ole teoreetikoita, mutta meidän täytyy silti kirjoittaa myös jotain. Tut-
kielmat olivat sekä taiteellisia että kirjallisia julkaisuja. Lapseni syntyi 
aika pian sen jälkeen, kun olin aloittanut ohjelmassa, niin että valmis-
tuin vasta vuonna 2006. 

Saman tien minut kutsuttiin Kuvataideakatemian kutsuprofessuu-
riin, joka kesti kaksi vuotta. Kuvataideakatemian kaikki opetuspositiot 
ovat olleet määräaikaisia tähän vuoteen saakka.131 Minullakin ehti olla 

130. Tarja Pitkänen-Walter, Liian haurasta kuvaksi: maalauksen aistisuudesta (Helsinki: Like & Ku-
vataideakatemia, 2006).
131. Taideyliopistossa käytiin helmi-maaliskuussa 2021 yhteistoimintaneuvottelut. Tuloksena 80 
opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevän työntekijän työsuhde päivitettiin toistaiseksi voimassa 
olevaksi maaliskuussa 2021. Vakinaistamisten taustalla on työtuomioistuimen joulukuussa 2020 an-
tama päätös kahden Taideyliopiston professorin työsuhteen määräaikaisuuden perusteista. Työtuo-
mioistuin katsoi taidealan opetustehtävän luonteen riittämättömäksi määräaikaisuuden perusteeksi. 
(Toim. huom.)
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lukuisia määräaikaisuuksia ennen työsuhteiden vakinaistamista. 
Lähtökohtani opettamisessa on se, että jokaisella ihmisellä on oma 

sisältönsä ja omat yhteytensä maailmaan. Jokaisella on omanlaisensa 
paikka, ja kaikki asiat, jotka ympärillä ovat, nekin, joita ei tiedosta, ovat 
iso osa sitä millaiseksi sisältö kullakin muodostuu teoksissa. Sisältö ja il-
miasu muotoutuvat yhdessä. Yritän auttaa opiskelijaa saamaan hahmoa 
sille, mikä maailmassa olossa hänelle ja hänessä kulloinkin resonoi. 
Totta kai on tarpeen myös neuvoa teknisissä asioissa. Jos joku käyttää 
vääränlaista maalausnestettä suhteessa siihen mitä hän pyrkii saamaan 
aikaiseksi, opastan kokeilemaan muita vaihtoehtoja. Keskustelussa kes-
keneräisten teosten äärellä on kolmiyhteys: opiskelijan työ, opiskelija 
ja minä. Keskeneräinen teos on keskeisin keskustelija koko asiassa. Sen 
pohjalta edetään. Koskaan ei voi tietää etukäteen työhuoneelle mennes-
sään, minkälaisiin keskusteluihin päätyy, minkälaisia asioita käsitellään 
ja mitä siitä erityislaatuisesta kohtaamisesta tulee, joka on näiden kol-
men elementin välillä. Se on minusta hyvin, hyvin kiehtovaa. Se antaa 
myös energiaa ja vastapainoa byrokratialle, joka kuuluu rooliini nykyi-
sin aivan liian voimakkaasti. 

Se, että olen toiminut niin paljon opettajan tehtävissä ja muussa kuin 
omassa taiteellisessa työssä, on varmasti heikentänyt näkyvyyttäni tai-
teilijana. Vähäisestä perinteisen taiteilijan uran edistämisen intressistä-
ni huolimatta olen kuitenkin saanut kohtalaisesti kutsuja ja mahdolli-
suuksia.

Esimerkiksi vuoden 2022 alussa minulla on tulossa Taidehalliin Suo-
men Taideyhdistyksen kutsusta retrospektiivi.132 Professuurin ja taiteel-
lisen työn yhdistäminen on kuitenkin äärimmäisen haastavaa, ja voi-
mien riittäminen on jatkuvasti koetuksella.  

Millainen on suhteesi Suomen Estetiikan Seuraan?

Ymmärrän estetiikka-sanan etymologian mukaisesti kaikkiin aisteihin 
liittyvänä kokonaisvaltaisena kehollisuutena. Sinänsä kauneus on ihan 
eri, joskin kiinnostava, käsite. Olen sitä työpajassa pohtinut opiskeli-
joidenkin kanssa. Ihmettelin aikoinaan, miksi estetiikan opiskelijat tai 
taidehistorian opiskelijat eivät ole missään tekemisissä meidän Kuva-

132. Tarja Pitkänen-Walterin näyttely Maalauksellisia mietteitä järjestettiin Helsingin Taidehallissa 
15.1.–6.3.2022. (Toim. huom.)
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Synteesin estetiikan erikoisnumero 2/2005: ”Totuus, mieli ja historia estetiikassa”. Kansi Iiris 
Konttinen.
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taideakatemian opiskelijoiden kanssa. Miksi keskustelu näiden välillä 
puuttuu. On estetiikkaa meilläkin Kuvataideakatemiassa teoreettisena 
opetuksena vähäisesti, mutta ei niin, että se kietoutuisi yhteen teosten 
tekemiseen opetuksessamme. Minä kaipasin sitä yhteyttä. Arto Haapa-
lan kanssa teimmekin yhteistyöpajan estetiikan opiskelijoiden ja mei-
dän opiskelijoiden kanssa Kauneuden kokemus -kurssilla syyslukukau-
della 2014. Martta Heikkilä oli siinä myös mukana. Hän oli toiminnan 
sujuvuuden kannalta paras henkilö siihen, koska tunsi kenttää sekä Ku-
vataideakatemiassa että Helsingin yliopiston estetiikan laitoksella toi-
mineena.

Kun minua pyydettiin Suomen Estetiikan Seuran hallitukseen, en 
edes tiennyt, että sellainen oli olemassa. Olin hallituksessa muutaman 
vuoden, ja opin tuntemaan muita hallituksen jäseniä.133 Olin vissiin pa-
rin eri porukan kanssa siinä yhtä aikaa. 

Millaisia muistoja sinulla on ajaltasi seuran hallituksessa?

Ensimmäiseksi tulee mieleen paikka, oliko se nyt Kirkkokadulla. Siis se, 
jossa on se kahvila ja yläkerta.

Onko se Tieteiden talo?

Tieteiden talo se taisi olla.134 Usein kokoukset pidettiin siellä. Eihän nii-
tä hirveästi ollut, muutama kokous silloin tällöin. Kokouksissa suun-
niteltiin vuosittaisia tapahtumia, kuten konferensseja tai valittiin vuo-
den Esteettistä tekoa. Se oli kiinnostavaa. Kiinnostavaa oli myös tavata 
henkilöitä, joita siellä sattui olemaan silloin. Mutta kokemukselliselta 
arvoltaan ehkä isompi oli tämä yhteistyö estetiikan opiskelijoiden ja ku-
vataideopiskelijoiden välillä Arto Haapalan, Martta Heikkilän ja minun 
vetämän Kauneuden kokemus -kurssin puitteissa. 

Millaisena näet kuvataiteen kentän suhteen akateemiseen taidefiloso-
fiaan Suomessa?

133. Tarja Pitkänen-Walter toimi seuran hallituksessa vuodet 2014–2016, joista varapuheenjohtajana 
2015–2016.
134. Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ylläpitämä Tieteiden talo toimii osoitteessa Kirk-
kokatu 6, Helsinki. Tieteellisillä seuroilla on mahdollisuus varata talosta tiloja kokouksia ja muita 
tilaisuuksia varten. Toukokuun alusta 2021 syyskuuhun 2022 asti Tieteiden talo toimi väistötiloissa 
entisessä Kauppakorkeakoulussa Kirkkokatu 6:n remontin ajan. (Toim. huom.)
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Pitäisi luoda enemmän yhteyksiä ja auttaa kääntämisessä puolin ja toi-
sin. Meidän alan ihmiset eivät välttämättä juuri lainkaan tunne esimer-
kiksi estetiikan nykykeskustelua ja sen taustateorioita. Yhtymäkohtia on 
varmasti paljon, mutta sillat täytyisi rakentaa. Täytyisi ihan työkseen 
miettiä, mitä joku käsite ja ajattelutapa estetiikan teorioissa tarkoittaa 
mahdollisesti kuvataiteilijalle. Sellaista linkittämistä minä kaipaisin ku-
vataiteilijana.

Olisiko se käytännössä jotain saman tyylistä kuin mitä Kauneuden 
kokemus -kurssi aikoinaan oli?

Se voisi olla. Sekin yhteys jäi kuitenkin aika pieneksi, lyhyeksi ja pin-
nalliseksi. Työpajassa estetiikan opiskelijat pystyivät tekemään tulkin-
toja ja heillä oli mahdollisuus tehdä teos. Hyvin harva teki kuitenkaan 
teosta. Ehkä ajanpuutteenkin vuoksi tuntui, että tulokset jäivät kuiten-
kin aika keskeneräisiksi. Keskustelu pääsi vasta alkuun. Tuommoisessa 
pitäisi mielestäni olla pitkäaikaista yhteistyötä, pitkäaikainen ryhmä ja 
keskustelua. 

Toisaalta minulla on ollut Teatterikorkeakoulun koreografian pro-
fessorin Kirsi Monnin, koreografian opiskelijoiden ja meidän Kuvatai-
deakatemian opiskelijoiden välinen käännöstyöpaja vuodesta 2015 läh-
tien. Siinä KuvA:n opiskelija katsoo koreografian opiskelijan esityksen 
ja tulkitsee, kääntää sen omalle medialleen. Ja päinvastoin: koreografi 
tekee kuvataiteen teoksista tulkintoja omalla mediallaan. Se on toiminut 
mielestäni hyvin jopa lyhyinä, maksimissaan parin viikon intensiivisinä 
työpajoina. 

Arto Haapalan, Martan ja minun kurssi kesti muutamia iltoja ha-
jautettuna pidemmälle ajalle. Se ei ollut ehkä paras muoto, sillä opis-
kelijoilla oli myös kaikkea muuta tehtävää. Silloin ei pääse syntymään 
intensiivistä yhteyttä. Tässäkin muotoja tulisi miettiä ja kehittää, alusta 
saakka ja perusteellisesti. Täytyisi yrittää rakentaa kokonaisuus, jossa 
vuoropuhe voisi toimia. Nyt puhun painotetusti opiskelijoista, mutta 
yhtä hyvin myös valmiilla ammattilaisilla voisi olla jotakin tämän tyyp-
pistä: salonkeja, foorumeita ja pienempiä keskusteluryhmiä, joissa ku-
kin voi tuoda omaa aluettaan esille. 

Olisi todella kiinnostavaa kohdata vaikka työhuoneellani ja katsoa, 
mitä estetiikan ihmisillä on sanottavana esimerkiksi työn alla olevista 
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teoksista. Uusimmista töistä mietin kovasti, mikä niiden pointti on it-
selleni ja miten ne ovat ymmärrettävissä muille. Tällaista keskustelua 
toivoisin. En tiedä, millainen vuoropuhelu olisi estetiikan ihmisten kan-
nalta kiinnostavaa.

Millainen rooli estetiikalla ja taidefilosofialla on kuvataiteilijoiden 
koulutuksessa Kuvataideakatemiassa?

Yleisen opetuksen ohjelmaan kuuluu taidefilosofian ja estetiikan kurs-
seja, mutta toivoisin lisää yhteistyötä ja vuoropuhetta nimenomaan 
käytännön taiteelliseen työskentelyyn liitettynä. Jollakin tasolla este-
tiikka ja kuvataide käsittelevät samoja kysymyksiä, mutta eri suunnista 
lähestymällä. Tarvetta yhteistyölle siis olisi, ja opetusta tulisi kehittää 
molempien alueiden opiskelijoita hyödyttävistä näkökulmista lähtien. 
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Kuukausikokousten esitelmät keväällä 1985
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Martta Heikkilän haastattelu  
Helsingin yliopiston Metsätalossa 28.9.2021

Estetiikan dosentti Martta Heikkilä toimii estetiikan tutkijana ja 
tuntiopettajana.

Kerrotko lyhyesti itsestäsi ja akateemisesta urastasi.

Olen valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenani estetiikka vuonna 
1998. Pian tämän jälkeen ryhdyin jatko-opiskelijaksi. Olin jatko-opin-
tojen alkuvaiheessa varsinkin Ranskassa ja myös Englannissa lukukau-
sien mittaisia aikoja. Vuonna 2007 väittelin Helsingin yliopistossa, ja sen 
jälkeen olen työskennellyt pääosin apurahatutkijana lukuun ottamatta 
joitakin jaksoja työsuhteissa.135 Tutkimuksen ohella olen toiminut tunti-
opettajana lähinnä Helsingin yliopistossa ja Taideyliopistossa. Taideyli-
opiston Kuvataideakatemiassa olin ensin vuosina 2010–2012 osa-aikai-
sena suunnittelijana ja vuosina 2012–2014 lehtorina Praxis – taiteen ja 
esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa. Määräaikaisen työn päätyttyä 
palasin pääasialliseksi apurahatutkijaksi Helsingin yliopistoon.136 Ke-
väällä 2016 toimin myös Kuvataideakatemiassa taidehistorian ja -teori-
an väliaikaisena professorina.

Mikä on suhteesi Suomen Estetiikan Seuraan? Milloin olet ollut hal-
lituksessa ja missä tehtävissä?

Olen ollut hallituksen jäsenenä vuosina 2001–2005 ja 2017–2021. Pro-
fessori Arto Haapala kutsui minut seuran sihteeriksi syksyllä 2000 ol-
135. Martta Heikkilän väitöskirjan otsikko on At the Limits of Presentation: Coming-into-Presence 
and its Aesthetic Relevance in Jean-Luc Nancy’s Philosophy (Helsingin yliopisto, 2007; Frankfurt am 
Main: Peter Lang, 2008).
136. Heikkilän tutkimus Deconstruction and the Work Art of Art: Visual Arts and Their Critique in 
Contemporary French Thought ilmestyi 2021 (Lanham: Lexington Books / Rowman & Littlefield). 
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lessani opiskelemassa Englannissa, joten aloitin sihteerinä vuoden 2001 
alusta. Tällöin Arto Haapala oli seuran puheenjohtajana. Olin tehtä-
vässä kaksi vuotta. Sen jälkeen toimin kolme vuotta rahastonhoitajana. 
Sihteerin tehtävä onkin seurassa usein kaikkein työläin, sillä sihteeri on 
yhdyshenkilö eri suuntiin riippuen siitä, minkälaisia tehtäviä muut hal-
lituksen jäsenet itselleen ottavat. 

Myöhemmin minua pyydettiin uudelleen hallitukseen, jossa aloitin 
vuoden 2017 alusta. Nyt olen ollut kolme vuotta hallituksen varapu-
heenjohtajana. Tällä kaudella oli ensin Max Ryynänen puheenjohtaja-
na vuodet 2017–2018, ja Maxin kauden päätyttyä aloitti Sanna Lehtinen 
puheenjohtajana. Hallituksen toimenkuvat ovat olleet liikkuvia: kaikki 
ottavat eri projekteja hallintaansa, eikä muodollinen asema ole ollut ko-
vin merkitsevä.

Millainen on ollut Suomen Estetiikan Seuran merkitys seuran jäse-
nille?

Arvelen, että se on aikojen kuluessa muuttunut. Seurassa oli vielä 1990- 
ja 2000-luvun vaihteessa oli noin 100 maksanutta jäsentä, ja sihteeri 
lähetti heille jäsenpostin kirjepostina. Silloin sihteerille tulivat tutuksi 
lähes kaikki jäsenet ainakin nimeltä. Sihteeri otti vastaan myös kaikki 
osoitteenmuutokset; nykyisin taas jäsenkirjeet lähetetään sähköpostit-
se. Aiemmin jäsenmäärään vaikutti osittain se, että jäsenedut olivat hy-
vät. Yksi Synteesi-lehden neljästä vuosittaisesta numerosta oli estetiikan 
teemanumero, jonka seuran nimeämät henkilöt – yksi tai useampi – 
toimittivat ja hankkivat niihin materiaalin – tietysti niin, että he olivat 
yhteydessä myös Synteesin toimitussihteeriin.137 Seuran jäsenet saivat 
erityisen edulliseen hintaan Synteesin vuositilauksen, joka oli muistaak-
seni kolmentoista euron luokkaa per vuosi, mikä on ja oli tuolloinkin 
hyvin edullista. Lehden tilausetu oli vetovoimatekijä, sillä siinä vai-
heessa, kun seura noin kymmenen vuotta sitten [2012] luopui Synteesin 
kanssa tehdystä yhteistyöstä, jäsenmäärä laski. 

Ammatillinen suuntaus seurassa oli silloin aika vahvaa, mikä periy-
tyi ehkä jopa 1970- ja 1980-luvuilta. Seuran jäsenyys oli jossakin määrin 
ehkä asiantuntijatyyppistä; oli yliopiston opettajia ja opiskelijoita, jotka 

137. Vuosina 2005–2012 Synteesi-lehden estetiikan teemanumerot toimitettiin vertaisarvioituina.
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toimivat esimerkiksi filosofian tai taiteen tutkimuksen oppiaineissa. Jä-
seniä oli sekä yliopistosta että museoalalta ja muista kulttuurilaitoksista 
sekä vapaita kulttuurialan toimijoita, joskin silloinkin oli hyvin myös 
jatko- ja perusopiskelijoita jäseninä. Uskollisimmat entisistä jäsenis-
tä kuuluvat yhä seuraan, mutta tämän lisäksi jäsenhankintaa on tehty 
etenkin opiskelijoiden joukossa. Kun seura on järjestänyt tapahtumia, 
se on merkinnyt jäsenmäärän kasvua. Esimerkiksi kesällä 2018 oli Ota-
niemessä Espoossa Kansainvälisen estetiikan seuran välikonferenssi, 
johon osallistui paljon kansainvälisiä puhujia ja muuta yleisöä. Järjeste-
lyissä Estetiikan Seuran osuus tuli selvästi esiin, minkä ansiosta seuraan 
liittyi runsaasti uusia jäseniä. On kaksitahoinen asia, suunnataanko 
seuran toiminta ensi sijassa asiantuntijoille vai pyritäänkö puhuttele-
maan suurempaa yleisöä. Totta kai toivotaan seuralle lisää pitkäaikaisia 
jäseniä. Heitä tarvitaan, jotta seuran toimintaa voidaan jatkaa, koska 
seuralla ei ole mitään pysyvää rahoituslähdettä. Esimerkiksi kulttuuri-
lehdille on olemassa Taiteen edistämiskeskuksen myöntämä kulttuuri-
lehtituki, jota tulee hakea vuosittain. Tieteellisille seuroille taas, joista 
Estetiikan Seura on yksi Suomen pienimpiä jäsenmäärältään, ei ole ole-
massa vakituista rahoituslähdettä. Tieteellisten seurain valtuuskunnalta 
tulee aina erikseen anoa projektikohtaisia rahoituksia, mutta pysyvän 
tuen saamisen mahdollisuutta ei ole.

Miten estetiikan alan tutkijanidentiteetti on heijastunut seuran toi-
minnassa?

Estetiikan institutionaalinen asema tai identiteetti yliopistossa on 
luultavasti jossakin määrin muuttunut vuosien varrella. Estetiikka on 
aiemmin ollut kytköksissä kirjallisuustieteeseen, sittemmin myös tele-
visio- ja elokuvatutkimukseen ja teatteritieteeseen. Estetiikan opiskelus-
sa painopiste on vaihdellut taiteiden tutkimuksen yleisten kysymysten 
ja oppialakohtaisten opintojen välillä. Jossain mielessä identiteetti on 
heijastanut henkilökunnan ja muiden opetusta antaneiden henkilöiden 
painotuksia. Seuran hallituksessa on jatkuvasti ollut jäseninä uransa eri 
vaiheissa olevia henkilöitä, ja siten seuran identiteetti on hyvin vaikeas-
ti hahmottuva kysymys. Se liittyy siihen, mitä asiantuntemuksen aja-
tellaan olevan, ja samalla siihen, mihin ihmiset haluavat identifioitua. 
Toiset estetiikan alalta ovat esimerkiksi lähellä taiteiden tutkimuksen 
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kysymyksiä ja he tekevät mahdollisesti itse taidetta, toiset taas pitävät 
estetiikkaa varsin filosofisena alueena, jotkut taas vievät estetiikkaa lä-
hemmäksi empiirisiä kiinnostuksen kohteita ja erilaisia kulttuurin ilmi-
öitä. Estetiikan piirissä on niin suurta vaihtelevuutta, että se sallii mo-
nenlaiset identiteetit. 

Oletko havainnut tutkijanidentiteeteissä ja kiinnostuksen kohteissa 
aikanasi painopistesiirtymiä?

Yleisesti voi mielestäni sanoa, että taidefilosofian ja ympäristöestetiikan 
kesken on ollut vaihtelua. Kun itse opiskelin, ympäristöestetiikan ope-
tusta oli jo tarjolla. Sitä antoivat esimerkiksi Pauline von Bonsdorff ja 
Yrjö Sepänmaa. Toinen linja oli taidefilosofia. Lisäksi estetiikan opintoi-
hin oli silloin ja on varmasti yhä mahdollista sisällyttää muita taiteentut-
kimuksen ja esimerkiksi filosofian alojen ja sopimuksen mukaan myös 
nykyisen Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston, silloisen TaiK:in, kursse-
ja. Se, mikä on esteetikon identiteetti, tulee yhä nykyäänkin jokaisen 
määritellä itse, samoin kuin se, miten kukin mieltää oppiaineen sisäl-
lön, koska mitään yhtä ainoaa käsiteapparaattia ei ole. Asioita voidaan 
lähestyä monenlaisista näkökulmista, jos ajatellaan esimerkiksi koke-
musta ja sen ehtoja. Tässä on mielestäni ainakin kaksi suuntaa: toisaalta 
kokemuksen transsendentaalisten ehtojen ajattelu, toisaalta kokeminen 
ja sen kohteet konkreettisemmassa mielessä. 

Millaisia ovat akateemisen taidefilosofian siteet taiteen alaan Suo-
messa nyt tai aikaisemmin?

Oma perspektiivini ei ole tietenkään kovin pitkä, mutta sidokset taiteen 
ja taidefilosofian kesken ovat äärimmäisen moninaisia, ja niiden ana-
lysointi riippuu muun muassa siitä, mistä taiteilijat ja toisaalta taiteen 
teoreetikot ovat kulloinkin kiinnostuneita. Esimerkiksi käy se, kuinka 
1900-luvun mittaan tapahtunutta taiteen kehitystä on opetettu yliopis-
tossa. Kun itse opiskelin taidehistoriaa 90-luvulla, taidehistoria miel-
lettiin pääasiallisesti historia-aineeksi. On sanottu, että se määriteltiin 
joissain yhteyksissä jopa niin, että taidehistoria ”tutkii päättyneitä pro-
sesseja”. Nyttemmin esimerkiksi nykytaide on luonnollinen osa taide-
historian sisältöä, mutta arvelen, että sen asema on vaihdellut ajasta ja 
yliopistosta toiseen Suomessakin. 
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Taiteilijat ovat saaneet tietonsa erilaisista lähteistä, akateemisista 
teoksista ja esimerkiksi taidealan julkaisuista. Monet niihin artikkelei-
ta ja kritiikkejä kirjoittaneet ovat opiskelleet esimerkiksi taidehistoriaa. 
On varmasti ollut osin taiteen tutkimuksen aineiden edustajien hen-
kilökohtaisista kiinnostuksen kohteista kiinni, minkälaista opetusta on 
järjestetty ja millä tavalla se on suhteessa historiaan ja toisaalta nyky-
päivään, jotka ovat toisistaan erottamattomia asioita. Voidaan ajatella, 
että esimerkiksi kunkin ajan teatteri- ja musiikkiesitysten analyysi ovat 
sidoksissa siihen, mitä juuri sillä hetkellä esitetään ja mitä eri alojen 
taiteilijat tekevät. Estetiikassa suhde taiteeseen on usein eri tavoin kä-
sitteellinen. Samalla monet estetiikan opiskelijoita ovat hyvin läheisesti 
yhteyksissä nykyhetken taiteen ja muun kulttuurin kysymyksiin – yksi 
esimerkki ovat internetin ilmiöitä koskevat aiheet, joiden tutkimiseen 
varten ei ehkä vielä ole edes kovin valmiita teoreettisia käsitteitä tai ne 
vasta parhaillaan muodostuvat. Siksi näitä käsitteitä jopa luodaan tai-
teen tutkimuksen ja sen opinnäytteiden parissa. 

Toisesta suunnasta katsoen taideyliopistojen aineiden toiminta taas 
on lähentynyt jossakin määrin yliopistojen mielenkiinnon kohteita. 
Lähinnä kokemukseni ovat Kuvataideakatemiasta, jossa on viime vuo-
sina erittäin aktiivisesti kehitetty taiteen tutkimuksen tohtoriohjelmaa 
ja myös taiteen teoreettista peruskoulutusta. On rekrytoitu taiteellisen 
tutkimuksen tekijöitä ja tutkijoita, joilla on tiedeyliopistotausta esimer-
kiksi taiteen tutkimuksen piiristä. Samalla pyritään myös kehittämään 
taidelähtöisiä taiteellisen tutkimuksen lähestymistapoja, koska nämä 
kuitenkin yhä ehkä halutaan erottaa. Taideyliopistossa taide, ja nimen-
omaan kunkin itse tekemä taide, on useimmiten lähtökohta teoreet-
tisellekin tutkimukselle – näin on varsinkin taiteellisen tutkimuksen 
alueella.

Onko erottelussa kysymys teorioiden jakamisesta luomistyötä koske-
vaan teoretisointiin ja taiteen vastaanottamista koskevaan?

Taiteellinen tutkimus eli englanninkieliseltä nimeltään artistic research 
kuvaa sitä, mitä tehdään taideyliopistoissa Suomessa ja ulkomailla. Var-
mastikin mainitsemasi jako taiteen teon ja vastaanoton teorioihin pi-
tää suunnilleen paikkansa. Taiteellinen tutkimus lähtee tekijän omasta 
praktiikasta, mikä on yliopistoaineissa harvoin tutkimuksen tai teoreti-
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soinnin lähtökohta. Yliopistossa tutkimuskohteisiin on tarkoitus yleen-
sä ottaa aina jonkinlainen etäisyys ja luoda yleisiä käsityksiä. 

Olet opettanut sekä kuvataiteen opiskelijoita Taideyliopistossa että 
estetiikan opiskelijoita yliopistossa. Miten opetus eroaa? Miten olet 
kokenut Kuvataideakatemiassa opettamisen?

Pidin useiden vuosien ajan taidefilosofian perusteiden kurssia Kuva-
taideakatemiassa. Yliopisto-opintoja ajatellen tämän niminen kurssin 
teema olisi liian laaja siitä huolimatta, että yliopistossa on taiteiden 
tutkimuksen yleisiä opintoja: on esimerkiksi peruskurssit estetiikasta 
ja taiteiden tutkimuksesta, mutta ei suoranaisesti esimerkiksi ”Taide-
filosofian perusteiden” nimellä. Kuvataiteilijoita opettaessani ymmär-
sin, että tällaisella kurssilla – josta enimmät puolet opetin itse, mutta 
mukana oli myös vierailijoita – se, miten valitaan sanottava, määrit-
telee jo sitä, millainen kuva käsiteltävästä aihepiiristä annetaan opis-
kelijoille. Opettaessani mainittua kurssia vuosina 2012–2016 Kuvatai-
deakatemiassa oli jonkin verran vähemmän teoreettista opetusta kuin 
nykyään. Käsittääkseni sen määrää on lisätty yhä enemmän. Ajattelin 
tuolloin, että opettajan vastuu kurssin sisällöstä on suuri, sillä kurssi 
saattaa olla monille ainoita, joita he käyvät sen aihepiiristä. Yliopis-
tossa taas syntyy keskenään vastakkaisia näkemyksiä, jos keskitytään 
taiteen ja muiden kohteiden teoreettiseen ja filosofiseen analyysiin, 
kuten esimerkiksi estetiikassa tehdään. Tällöin alan sisältöön syntyy 
väistämättä variaatiota. 

Opiskelijat eri oppilaitoksissa lähestyvät kysymyksiä eri tavalla, ja 
Taideyliopistossa käytiin usein hienoja keskusteluja. On selvää, että 
lähes kaikilla opiskelijoilla on siellä sama pohjakoulutus kuin yli-
opistossa, ylioppilastausta, ja ainakin jonkinlaiset filosofian opinnot 
ovat koulussa pakollisia. Ihmisillä oli siis ainakin jotain mihin hei-
jastaa ”taidefilosofian” kaltaisen kurssin sisältöä. Monet suhteuttivat 
saamaansa tietoa siihen, mitä he tekevät ja mitä tietävät toisten teke-
vän, ja tässä mielessä itsekin kytkin opetuksen taiteen kysymyksiin. 
Taideteorian ja filosofian rajan pidin tarkoituksellisesti jossain määrin 
avoimena. Kun olen opettanut yliopistolla, olen taas voinut eri tavalla 
spesifioida sisällön kurssin alueeseen; toisaalta olen pitänyt erityisai-
heisiin keskittyviä luentoja myös Taideyliopistossa. Asiat täytyy vain 
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esitellä vähän eri tavoin. En tiedä, onko se välttämätöntä, mutta näin 
on tullut tehtyä.

Taideyliopistossa teoreettisen opetuksen osuus on siis lisääntynyt. 
Oletko huomannut, että taiteilijoiden keskuudessa kiinnostus teoriaa 
kohtaan olisi laajemminkin lisääntynyt?

Varmasti näin voi jo sanoa. Esimerkiksi Teatterikorkeakoulussa on ollut 
teoreettista opetusta vähintään yhtä kauan kuin Kuvataideakatemiassa. 
Sittemmin tohtoriohjelmissa kapasiteetti ja resurssit ovat lisääntyneet 
moneen suuntaan. On yhä enemmän opettajia, joista monet ovat teh-
neet tohtorin tutkielmansa Taideyliopistoon tai Aalto-yliopistoon.

Ajatteletko, että ei vain kiinnostus teoriaan ole lisääntynyt, vaan puhe 
on myös resursseista?

Resurssit ovat luonnollisesti olennaisia. Kuten kaikki tietävät, taiteiden 
tutkimuksen ja muutenkin humanististen tieteiden resursseja on kar-
sittu Helsingin yliopistossa, ja tilanne on monessa suhteessa epävarma. 
Onhan ollut vuosien varrella ajatuksia, että taiteiden tutkimus jopa siir-
rettäisiin Helsingissä Taideyliopistoon ja opetus yhdistettäisiin. Asia on 
saanut asiantuntijatahoilta kritiikkiä. On selvää, että lähestymistavat 
ovat aivan erilaiset taide- ja taiteilijalähtöisessä koulutuksessa ja toisaal-
ta teorialähtöisessä koulutuksessa. 

Miten hyvin mielestäsi estetiikan teoriat sopivat yhteen kuvataiteelli-
sen luomisen ja työskentelyn kanssa? 

Molemmat pystyvät hyödyttämään ja avartamaan toisiaan suuresti. 
Tarja Pitkänen-Walter mainitsee haastattelussaan Kauneuden koke-
mus -kurssin, joka järjestettiin seitsemän vuotta sitten [2014]. Mukana 
estetiikasta olimme minä ja professori Arto Haapala ja Kuvataideaka-
temiasta maalaustaiteen professori Tarja Pitkänen-Walter. Pidimme 
vuorotellen opetusta yliopistolla ja Kuvataideakatemiassa. Juuri yhteis-
tä lähestymispintaa pyrittiin luomaan, ja yhteistyö sujui kaikin puolin 
hyvin. 

Oppilaitosten kesken ero on se, että vaikka Kuvataideakatemiassa 
opiskelijoille opetetaan taiteen teoriaa, yliopistolla ei opeteta taiteen 
käytäntöä – vaikka yliopistolla on tietysti ollut oma piirustuslaitoksen-
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sa.138 Molemmat oppivat toisiltaan erittäin paljon, aivan perustavanlaa-
tuisia asioita. Ainakin näin olen itse kokenut. Kun luen kirjasta jotakin, 
voin ymmärtää lukemani laajemmin taideteosten äärellä ja taiteilijoiden 
kanssa keskustelemalla. Kun kuulen jossakin keskustelussa taiteilijan 
reaktion vastaavaan asiaan, se avaa parhaimmillaan aivan odottamatto-
mat näköalat asioihin, joihin teoriat oikeastaan kohdistuvat. Olen pitä-
nyt tätä erittäin merkityksellisenä asiana. 

Yhteistyö kahden oppilaitoksen välillä voisi siis olla hedelmällistä?

Tärkeää ovat varmasti yhteistyö ja ylipäätään molemminpuolinen kiin-
nostuksen lisääminen. Kaikki keskustelut, jotka mielellään syntyvät 
spontaanisti, ovat antoisia. Kaikenlaiset näyttelyt ja niiden kritiikki ovat 
tietysti tekijöitä, jotka yhdistävät taidetta ja sen sanallistamista. Ihmisil-
lä on mielipiteitä siitä, miten kritiikki tulisi suunnata, ja näinhän tulee 
tietysti kritiikin luonteen mukaisesti ollakin. 

Ovatko jotkin filosofit tai teoriat erityisen suosittuja taiteilijoiden 
keskuudessa?

Ehkä jo 80-luvulla ja viimeistään 90-luvulla fenomenologinen tutkimus 
löi lopullisesti itsensä läpi – sekä filosofiassa, jossa se sitten sai yhä mo-
nipuolisempia muotoja, että estetiikan opetuksessa. Fenomenologiaan 
perustuva ajattelu on ollut erityisen antoisaa taiteilijoille, koska siinä 
puhutaan muun muassa kokemuksesta, havainnosta ja ruumiista. 

Itse tein väitöskirjani äskettäin edesmenneestä filosofista Jean-Luc 
Nancysta (1940–2021), jonka ruumiin käsitys on kiinnostanut taiteili-
joitakin. Hänet tunnetaan muun muassa kosketuksen filosofina. Myös 
Martin Heideggerin filosofia on askarruttanut taiteilijoita, ja monet 
ovat luennoineetkin siitä esimerkiksi Aalto-yliopistossa ja Taideyliopis-
tossa; toisaalta Heideggerin taiteen ajattelu ei esimerkiksi ole kovin teki-
jälähtöistä. Enemmän on kiinnostanut ehkä se, miten taide ja olemisen 
kysyminen ovat filosofiassa suhteessa toisiinsa, ja myös poiesiksen ja vä-
lineen teemat. Nämäkin asiat ruokkivat toisiaan: se, mistä opetetaan ja 

138. Helsingin yliopiston piirustussali on alun perin Turun Akatemian yhteyteen vuonna 1707 pe-
rustettu kuvataiteen oppilaitos. Se siirtyi yliopiston mukana Helsinkiin vuonna 1828 ja on välillä 
toiminut myös nimellä Helsingin yliopiston piirustuslaitos. Piirustuslaitos suljettiin vuonna 2016, 
mutta se aloitti jälleen toimintansa syksyllä 2018. Tällöin siitä tuli osa Helsingin yliopistomuseota, ja 
piirustuslaitokselle palautettiin Helsingin yliopiston piirustussalin perinteinen nimi. 
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mistä saa syvällisempää tietoa, alkaa myös kiinnostaa oman tekemisen 
kannalta.

Olet urasi aikana tutkinut paljon ranskalaista nykyfilosofiaa taiteen 
ja estetiikan näkökulmasta. Mitkä ovat sinun vinkkelistäsi estetiikan 
kiinnostavimpia uusia tuulia?

Ajattelen, että lopulta kaikki on kiinnostavaa, kun siihen keskittyy. Pal-
jon ja vieläpä aika lyhyessä ajassa on saavuttanut jalansijaa posthuma-
nistinen tutkimus. Se on saanut suosiota myös taiteilijoiden kesken ja 
taideopetuksessa ainakin Suomessa, yliopisto-opetuksessa ehkä hieman 
marginaalisemmin – oppilaitoksesta riippuen. Toisaalta toisissa yliopis-
toissa posthumanismin ja objektiorientoituneen filosofian teemoja on 
tulkittu eri tavalla, ja tiedän, että nämä suuntaukset ovat kiinnostaneet 
esimerkiksi Turun yliopistossa taiteen tutkimuksen ja mediatieteen eri 
aloilla.

Kuten aiemmin viittasin, itseäni on viime aikoina mietityttänyt 
internetin vaikutus taiteeseen ja sen tutkimiseen. Internet on reilusti 
yli 20 vuotta vanha ilmiö, mutta senkin teoriat kehittyvät edelleen. 
On esimerkiksi postinternet-taiteen termi. Se ei tarkoita niinkään 
internetin jälkeistä taidetta kuin taidetta, joka on syntynyt internetin 
keksimisen jälkeen ja olemassaolon aikana. Miten tällaiset teknologiat 
ja niiden vaikutuksesta kokemisen ja taiteen tekemisen tavat muuttavat 
toisiaan? Tässä on varmasti taiteen välittymisen ja välittämisen kannalta 
isoja kysymyksiä käsillä. Ruumiin ja ruumiittomuuden kysymyksiä on 
käsitelty jo kauan, ja nyt niitä ehkä aletaan tulkita uusillakin tavoilla. 

Myös luonnontieteiden merkitys on vahvistunut taiteessa ja taiteen 
tutkimuksessa. Tuntuu, että ne on aikaisemmin haluttu pitää toisistaan 
jossain määrin irrallaan, mutta nyttemmin on löydetty uusia tapoja kä-
sitteellistää niitä. Esimerkiksi Helsingissä tehtävästä tutkimuksesta on 
havaittavissa lähestymistä luonnontieteitä kohti, mikä ehkä liittyy osit-
tain edellä mainittuun posthumanistiseen ajatteluun.

Samalla on olemassa myös aivan klassista tutkimusta kuten erilaisten 
teorioiden analyysia ja suhteita toisiinsa sekä historiallista tutkimusta. 
Historiallinen näkökanta ei ole oikeastaan koskaan ollut estetiikan ope-
tuksesta poissa, vaan on saanut erilaisia muotoja. Kaikki tietysti aina 
sopeutetaan tai löytää jonkinlaisen väylän tulla esiin suhteessa muuhun 
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ympäristöön, ajattelutapoihin, niiden muuttumiseen ja siihen, mikä 
missäkin ajassa vaikuttaa merkitykselliseltä. Kuten tiedetään, kaikki ky-
symykset ja tulkinnat eivät ole mahdollista kaikkina aikoina. 

Onko estetiikalla tutkimusalana mielestäsi mahdollisuuksia yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen? Jos on, niin minkälaisia?

Perinteinen vastaus voisi olla se, että estetiikalla on vaikuttamisen mah-
dollisuuksia samalla tavalla kuin taiteella. Taide on radikaalia toimintaa 
siinä mielessä, että se antaa vaihtoehdon tavanomaiselle ajattelulle ja 
havainnoimiselle. Kun tehdään tarkoituksella jotain, millä ei ole ulkois-
ta tarkoitusta, se jo itse on kriittistä ja kantaaottavaa sen ansiosta, että 
sitä on olemassa – vaikka sisältö ei olisi suoranaisen poliittinen, yhteis-
kunnallinen, kriittinen tai kantaaottava. Se, että taidetta tehdään ja tut-
kitaan filosofisesti, on eräänlaista vastarintaa sille, että asiat sulautetaan 
hyödyn näkökulmasta osaksi muuta toimintaa ja todellisuutta. Tämä 
on tietenkin jo monesti kuultu ajatus, mutta olen edelleen valmis alle-
kirjoittamaan sen. Estetiikan tutkimus on yhteiskunnallista juuri siksi, 
että riippumatta siitä, onko sen ilmeinen sisältö yhteiskunnallista, se 
osallistuu keskusteluun kulttuurin ja taiteen arvosta. Varsinkin korona- 
aikana taiteen merkitys on tullut esiin. Koska moniinkaan näyttelyihin 
ei ole ajoittain päässyt ja vielä vähemmän teattereihin, ja elokuvatkin 
ovat olleet pitkään tauolla, ihmiset ovat alkaneet kaivata niitä. Ne eivät 
ole enää itsestäänselvyyksiä. 

Liittyykö siis jonkinlaiseen itseisarvoon, että asioita tehdään niiden 
itsensä takia?

Niitä tehdään niiden itsensä takia, ja sanoisin jopa, että niitä tehdään 
ylipäätään kaiken elämisen takia.

Näetkö, että estetiikalla on jotain annettavaa ilmastokriisin hoitoon?

Käsittääkseni esimerkiksi Kuvataideakatemiassa on ilmaistu, että yksi 
nykytaiteen painopisteitä on ekologia. Tämä juuri saa kysymään sitä, 
mikä on niin sanotun perinteisen taiteen ja vaikuttamaan pyrkivän tai-
teen asema, tehtävä ja vastuu. Näiden kaikkien analyysi voi olla ala, jo-
hon estetiikan alan ihmisillä on tulkintakykyjä ja mahdollisuuksia. Voi 
esimerkiksi eritellä taiteen mahdollisuuksia suhteessa ilmastonmuutok-
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sen prosesseihin ja myös siihen, miten niistä puhutaan eräänlaisen dis-
kurssianalyysin avulla, koska tällaiseen juuri on eväitä laajasti kulttuu-
rin alaan suuntautuneilla humanisteilla. Kulutus ja sen kritisointi ovat 
tietysti asioita joihin puuttua.

Minulle tulivat mieleen nämä ympäristöestetiikan luonnon arvosta-
mista koskevat keskustelut. Sama koskee taidetta. Asioiden arvostamis-
ta ja kunnioittamista koskevat keskustelu ovat vastavoima välinpitämät-
tömyydelle.

Näin on: arvojen esille tuominen. Esimerkiksi kaupunkisuunnitte-
lussa virkamiesten näkökannat korostavat usein käytön helppoutta ja 
jonkinlaista säännöllisyyttä, kärjistäen jopa eräänlaista teknokraattista 
ihannetta. Estetiikan alan ihmisillä on mahdollisuutta tuoda esille kä-
sityksiä, jotka poikkeavat ilmeisimmistä vaihtoehdoista. Itse otin vast-
ikään kantaa Helsingin kaupungin tiettyjen ranta-alueiden suunnit-
telupyrkimyksiä kohtaan. Esimerkiksi puiden hoitaminen tarkoittaa 
kaupungille toisinaan sitä, että katkotaan juurineen kymmeniä vuosia 
vanhat puut ranta-alueelta, jotta saadaan ”tasainen” tai ”aukoton” rivi. 
Jotta ympäristössä kulkevien ihmisten kokemukset ja toisaalta aivan toi-
sesta näkökulmasta tilannetta lähestyvien ympäristösuunnittelijoiden 
ajatukset voivat kohdata, niistä täytyy herättää keskustelua. Kaupunki 
on kuitenkin yhteinen. Sama koskee metsiä. 

Onko mieleesi jäänyt mielenkiintoisia sattumuksia tai kertomuksia 
vuosien varrelta?

2000-luvun alkuvuosilta jäi mieleen, että silloin, kun seuralla oli sopi-
vasti varaa vuosikokouspäivinä, kävimme useimmiten ravintolassa il-
lastamassa Vuoden esteettinen teko -palkinnonsaajan kanssa: silloin ja 
nykyäänkin paikalla on ollut hallitus, palkinnonsaaja ja palkintoraadin 
jäsenet. Illalliset ovat olleet miellyttäviä tilaisuuksia tutustua ihmisiin. 

Meillä oli hyvin tiivis kokouskäytäntö 2000-luvun alkupuolella, ja 
saatoimme jopa kahden viikon välein pitää kokouksia. Kokoukset pi-
dettiin monesti Tieteiden talossa – kuten nytkin – ja juttua jatkettiin 
vastapäisessä ravintola Rodolfossa. Joskus siellä jatkettiin pelkästään 
kokousta, jos oli paljon aiheita käsiteltävinä, koska jouduimme illalla 
lähtemään Tieteiden talosta [aukioloaikojen mukaan].
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Millaisena näet seuran tulevaisuuden näkymät?

Seuran tulevaisuudelle toivon paljon hyvää. Aktiivisuudesta on tietysti 
kaikki kiinni, samalla myös tiedottamisesta. Seuran tunnetuksi tekemi-
nen kaikkien kilpailevien vaihtoehtojen, ajan- ja rahankäyttötapojen 
kesken on aina omat kysymyksensä, ja niihin täytyy sopeutua. Toivon, 
että seura lisää yhteistyötä erilaisten ryhmien kesken – opiskelijoiden, 
yliopiston opettajien, sekä vakinaisten että tuntiopettajien. Siten ihmiset 
oppivat tuntemaan toisiaan muissakin kuin virallisissa yhteyksissä. Seu-
ran ansiosta pääsee verkostoitumaan monenlaisten henkilöiden kanssa. 
Esimerkiksi vuoden 2017 Globaali esteettinen teko -palkinnonsaaja oli 
pakistanilainen ”Miljardin puun istutusprojekti”.139 Koska olin toinen 
palkinnon saajan valitsijoista, sain hyvin kauniin kiitoskirjeen Pakis-
tanista. Varmastikaan ilman seuran toiminnassa mukanaoloa tällais-
ta kontakti ei olisi ollut mahdollinen. Palkitut mainitsivat viestissään, 
kuinka kauneus on ihmiselle äärimmäisen tärkeä asia. 

Tuleeko mieleesi jotain lisättävää mistä voisi olla iloa tulevan historii-
kin kirjoittajalle?

Tähän voisi sanoa Monroe Beardsleyä mukaillen: ykseys moninaisuu-
dessa on varmasti asia, johon seuran toiminta on pyrkinyt. Se toimii 
omanlaisensa institutionaalisen kehikon sisäpuolella, mutta siellä toi-
minta vaihtelee runsaastikin. Monipuolisuuden ja vaihtelevan, tilanne-
kohtaisen identiteetin toisiinsa vaikuttava olemassaolo ja sen ylläpitä-
minen ovat seuran tärkeimpiä tehtäviä.

139. Vuoden 2017 Globaalin esteettisen teon palkinnon sai The Billion Tree Tsunami Afforestation 
Project. Vuonna 2014 käynnistetty hanke ennallisti 350 000 hehtaaria vahingoittunutta metsää 
Khyber Pakhtunkhwan provinssissa Pohjois-Pakistanissa. Hanke valmistui elokuussa 2017.
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Professori Jan Aler Amsterdamista vieraili Helsingissä syksyllä 1982 ja esitelmöi aiheista ”Taiteen 
kriisi – kriisin taide” ja ”Aesthetics in the 80’s”.
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