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Jokainen ihminen on 
arvokas pelkästään 
siksi, että on. Ihmiseksi 
syntyminen riittää.

Elämän edellytysten olemassaolo 
on perusta ihmisen olemassaololle.

Kaksi luovuttamatonta arvoa hyvän 
tulevaisuuden perustaksi



1. Mistä hyvinvoinnissa on kyse?
2. Ubuntu – minä olen, koska sinä olet
3. Vahva yhteisö rikastuu ihmisten erilaisuudesta
4. Hyvinvointikokemuksen avartaminen ihmisyhteisön 

ulkopuolelle
5. Irtiolemisesta maailman rakastamiseen
6. Kohti ihmisen täyttä mittaa

SISÄLTÖ



Mistä hyvinvoinnissa 
on kyse?



ELÄMÄNLAATU
(quality of life)

Näytelmän juoni
Aineeton edistyminen

Laadulliset kriteerit

ELINTASO
(standard of living)

Näytelmän kulissit
Aineellinen edistyminen

Määrälliset kriteerit



Suomi on maailman
vakain valtio 

lukutaitoisin maa 
onnellisin maa 

poliittisesti vapain yhteiskunta
Fragile States Index 2019; The Global Competitiveness Report 2019; Freedom in the World 2019;  World's Most Literate Nations

2016; Social Progress Index 2019; World Happiness Report 2020; Rule of Law Index 2019



Suomessa on maailman
 paras koulutusjärjestelmä
 riippumattomin oikeuslaitos 
 vakaimmat pankit
 vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta 
 vähiten äitiyskuolemia

The Legatum Prosperity Index 2018;  The Global Competitiveness Report 2019; Global Risk Index Results 2018; 
Social Progress Index 2019; World Health Statistics 2019





Hyvinvointikäsityksessämme 
korostuu elintason 
parantaminen? Elämä on 
suoritus? Olemme olemassa 
talouskasvua varten?



 Mitä jos poistaisimme huono-osaisuutta 
talouskasvupakon sijasta?

 Tai kenelle ikääntyvällä suunniteltu yhteiskunta on 
huono?

 Vai rakentaisimmeko maailman ensimmäisen 
ilmastoneutraalin hyvinvointiyhteiskunnan?

Tarvitaan kiihkotonta keskustelua 
tulevaisuuden suuntaviivoista, 
kuten vaikkapa siitä, että



Ubuntu – minä olen, 
koska sinä olet

Salonen, Eveliina (2020). Johda energiaa. Kohti uusiutuvaa organisaatiota. Helsinki: Basam Books



”Jotta minä voisin olla 
minä, tarvitsen sitä, että 
sinä olet sinä.”

-Desmond Tutu



”Kun sinä pienennät ja 
alistat minua, pienennät 
ja alistat itseäsi.”

-Desmond Tutu



Köyhyyttä on se, 
ettei ole yhteyttä ihmisiin, 

joiden kanssa jakaa 
elämän ilot ja surut.



Jokaisessa ihmisessä on jotakin pysäyttävän kaunista.



Vahva yhteisö rikastuu 
ihmisten erilaisuudesta



Timo Pajunen

jaettu ymmärrys
moniäänisyys

kohtaava läsnäolo



Yhteisön tai yhteiskunnan vahvuus 
mitataan suhtautumisessa erilaisuuteen.

Uudet ajatukset syntyvät 
tavanomaisuutta säröyttämällä. Ilman 

uusia ajatuksia ei ole edistymistä. Jäljelle 
jää vain samanlaisuuden toistamista ja 

sen mukanaan tuomaa taantumista.



Onko vahvan yhteisön ja yhteiskunnan 
idea siinä, että saamme ympärillämme 
olevat loistamaan?

onnistuja on se, joka auttaa muita yltämään 
parhaaseensa
onnistuja on se, joka saa muut kokemaan 
itsensä vahvoiksi





Salonen, A. & Rouhinen, S. (2015). Vastuullinen maailmasuhde – tulevaisuuden toivoa säilyttävän kulttuurievoluution suunnannäyttäjä. Tiedepolitiikka 3(40), 7-16.
Salonen, A. (2015). Vastuullinen maailmasuhde ja sen merkitys hyvän elämän tavoittelussa. UAS Journal 1/2015
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Elän osana itseäni 
suurempaa kokonaisuutta: 
”Me” sisältää muutakin 
kuin ihmisiä



Ihmiset

Eläimet

Kasvit

Eloton 
luonto

Hyönteiset
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Ihmiset Eläimet Kasvit
Eloton 
luontoHyönteiset
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Jokapäiväiset, 
monenlaiset 
kiinnittymiset tarjoavat 
elämälle 
merkityssisältöjä.



Irtiolemisesta
maailman

rakastamiseen



Rakkauden ideana on lisätä 
maailmaan hyvyyttä, totuutta 

ja kauneutta, jotta 
tulevaisuuden toivo vahvistuisi.

Salonen, A., Kurenlahti, M. & Jaaksi, A. (2021). Rakkautta ja valoa – tie hyvään tulevaisuuteen. Jyväskylä: Docendo



Menneisyys Nykyisyys Tulevaisuus

Rakkauden ajallinen ulottuvuus

Joutsenvirta, M. & Salonen, A. (2020). Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books.



Rakkaus pyytää jättämään 
meidän jälkeemme tuleville 
yhtä paljon mahdollisuuksia 

kuin meillä on, 
ellei jopa enemmän?



Paikallinen Alueellinen Globaali

Rakkauden tilallinen ulottuvuus

Joutsenvirta, M. & Salonen, A. (2020). Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books.



Ketä ja mitä elämänpiiriini sisältyy?

 minä
 yhteisöt
 yhteiskunta
 maapallo
 kaikkeus



Kaikkialla maailmassa ollaan 
siirtymässä sellaisiin 

elämäntapoihin ja yhteiskunnallisiin 
rakenteisiin, joilla toteutetaan 

ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 
mennessä. 

 



Laaja-alaiset, suuret muutokset ovat 
mahdollisia – jos on näkemystä, 
tahtoa ja päättäväisyyttä
 Sovimme yhteisesti kaikille ihmisille 

kuuluvista oikeuksista vuonna 1948
 Pysäytimme otsonikerroksen repeämisen
 Kaksinkertaistimme eliniänodotteemme
 Lopetimme maaorjuuden



Rakkaus ei riko. Se 
luo yhteyksiä. 

Rakkaus ylläpitää ja 
uudistaa elämää.

Salonen, A., Kurenlahti, M. & Jaaksi, A. (2021). Rakkautta ja valoa – tie hyvään tulevaisuuteen. Jyväskylä: Docendo



Kohti ihmisen täyttä 
mittaa



Kuinka olla kaikkea 
sitä, mitä omista 

lähtökohdista käsin 
voi luontevasti olla?



Kuvataiteet, musiikki, 
näyttämötaide, kirjallisuus, tanssi, 
leikki…
1. Tuottaa havahtumisia
2. Saattaa toisenlaiseen
3. Täydentää ja uudistaa todellisuuskäsitystä 
4. Tarjoaa merkityksiä olemassaololle
5. Ylevöittää mieltä
6. Vahvistaa myötätuntoa



a) Olen kelpaava, arvostettu ja rakastettu.
b) Riitän sellaisena kuin olen. 
c) Kuulun yhteisöön, joka on sitoutunut 
hyvään ja toimii päättäväisesti hyvän 
tulevaisuuden puolesta.

Mitä jokainen ihminen 
tavoittelee joka päivä?



Kukoistavan elämän 
perusta on aineeton, 

ehtymätön ja kaikkien 
ulottuvilla.



elämänilo
Ilman iloa ei ole elämää, 
vaikka ihmisellä olisi kaksitoista autoa, kuusi 
hovimestaria, linna, yksityinen kappeli ja 
pommisuoja. 

– Henry Miller



Kiitos!
@artoOsalonen
artosalonen.com


	Dia numero 1
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Dia numero 10
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Dia numero 13
	Dia numero 14
	Dia numero 15
	Dia numero 16
	Dia numero 17
	Dia numero 18
	Dia numero 19
	�Hyvinvointikokemuksen avartaminen ihmisyhteisön ulkopuolelle
	Dia numero 21
	Huolenpidon kohteet ja niiden painoarvot ihmiskeskeisesti maailma hahmotettaessa
	Dia numero 23
	Dia numero 24
	Dia numero 25
	Dia numero 26
	Dia numero 27
	Dia numero 28
	Dia numero 29
	Dia numero 30
	Dia numero 31
	Dia numero 32
	Dia numero 33
	Dia numero 34
	Dia numero 35
	Dia numero 36
	Dia numero 37
	Dia numero 38
	Dia numero 39
	Dia numero 40

