Jani Pulkki
Käytin Alli Paasikiveltä saatua 11 000 euron apurahaa kilpailun kasvatuksellisia
ongelmia käsitteleväni väitöskirjani laatimiseen 1.10.2012 ja 31.3.2013 välisenä
ajanjaksona. Pääosa kuluista koostui palkkakustannuksista ja jonkin verran rahaa
myös tutkimuskirjallisuuden hankkimiseen.
Käytännössä tutkimus tarkoittaa tällaisessa filosofisessa tutkimuksessa
tutkimuskirjallisuuden etsimistä, lukemista sekä siitä tehtyjä analyyseja, synteesejä
sekä sovelluksia, joiden argumentaatiota kehitellään kirjoituksissa ja esitelmissä, jotka
ovat vars, väitöskirjan perustana.
Emt. ajanjaksona osallistuinkin Alli Paasikiven säätiön palkkakulujen
mahdollistamana Kasvatustieteen päiville Helsingissä 23.11.2012, jossa pidin kaksi
väitökseeni liittyvää esitelmää:
1)“Kontemplatiivinen pedagogiikka. Mitä se on ja mihin sitä tarvitaan?”
2)"The Heroic Ideals of Education in the Age of Competition”.
Emt. ajankohtaan osui myös Nordic Education Research Assosiationin esitelmän
"Virtue ethical approach to the problems of competition" valmistelu 7-9.3.2013
Reykjavikissa järjestettyä tutkimuskonfrenssia varten.
Väitökseni argumentaation kehittelyyn liittyvien kirjoitusten valmistelua osui myös
Alli Paasikiven säätiön mahdollistamalle työjaksolle kolme + yksi kappaletta:
1) Pulkki, J. & Saari, A. Voiko hiljaisuudesta oppia? Kriittisiä näkökulmia
kontemplatiiviseen pedagogiikkaan. julkaistaan 2014 teoksessa (toim. Saari, A. &
Kortelainen, I. & Väänänen, M.) Kehotietoisuus ja tieteet. Kustantaja kirjaprojektille
ei vielä varmistunut (ehkä Vastapaino).
2) Pulkki, J & Saari, A. & Pulkki, J. & & Värri, V. M. Ihminen terveydenhuollossa?
Vapauden, vastuun ja vallan filosofiasta. julkaistaan teoksessa (toim. Kokkinen, L. &
Tynkkynen, L.-K & Pulkki, J, & Saarinen, A. & Niemelä, M.) Terveydenhuollon
muutokset. Ilmestynee 2014 aikana. Kustantajaa kirjalle ei vielä etsitty.
3) Pulkki, J. Voiko kontemplatiivinen pedagogiikka haastaa konsumerismin?
Aikuiskasvatus 3/2013
4) Myös 16.10.2012 julkaistu Akateemiseen urheilublogiin kutsuttu tekstini Voiton
illuusio ansaitsee vielä maininnan http://avokatsomo.com/akateeminen/2012/10/janipulkki-voiton-illuusio/
Emt. ajanjaksona tutkimuksen kohteena on ollut erityisesti kilpailulle vaihtoehtoisen
positiivisten ajattelu- ja toimintamallien hahmottaminen erityisesti kontemplatiivisen
pedagogiikan ja zenfilosofian parissa. Esitelmäni kilpailun kritiikistä voivat olla
tyrmistyttäviä kokemuksia, puhunhan kilpailun ja väkivallan yhteyksistä, jolloin
kuulija saattaa helposti unohtaa ja sivuttaa oppimansa. Näin pelkkä kriittinen tutkimus
ei riitä ilman mielekkäitä ja rakentavia vaihtoehtoja, joita olen ed. esitelmissä ja
kirjoituksissa hahmotellut väitöskirjaani varten.
Toinen ed. esitelmissä ja kirjoituksissa oleva teema liittyykin väkivaltaan. Osoitan
kilpailun ja väkivallan yhteisten käsitteiden takaa löytyvää yhteistä historiaa ja
samantyyppisiä piirteitä. Pyrin osoittavani, lyhyesti ilmaisten, että sivilisaatiomme

kilpailupainotus on haitannut erilaisten moraalisubjektiviteetissa tarvittavien hyveiden
kehitystä ja tämän osoittamisessa juuri väkivallan teema on ollut keskeinen.
Filosofisen tutkimukseni teemojen laajuudesta johtuen on tutkimuksen
päättymisajankohta siirtynyt. Ensin tavoite oli vuonna 2012, sitten 2013 ja nyt
realistiselta näyttää vuoden 2014 loppupuoli.
Tutkimusprosessiin kuuluukin tässä tapauksessa se, että tutkimussuunnitelma hioutuu
tehtyjen tutkimustulosten mukaan ja ilman tällaista tutkimuksen taso olisikin
huomattavasti heikompi. Väitökseni valmistumisajankohdan siirtymisestäkin
huolimatta olen henkilökohtaisesti tyytyväinen ko. työjaksoon sekä myös kiitollinen
Alli Paasikiven säätiölle arvokkaaksi kokemani työn mahdollistamisesta ja
väitöstutkimukseni valmistumisen edistämisestä.
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