Vuoden humanisti – Årets humanist 2012
Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmä VAKKI ry on valinnut Vuoden humanistin kerran aikaisemmin. Vuosi oli
tuolloin 2004 ja silloin Vuoden humanisteja valittiin peräti kaksin kappalein: valinta osui teatterinjohtaja Erik Kiviniemeen ja museonjohtaja Anne-Maj Saliniin,
molemmat Vaasasta. Vaikka Vuoden humanistia ei tämän jälkeen olekaan valittu, syynä ei ole ollut se, että humanistit olisivat maastamme loppuneet. Nyt Vuoden humanisti -valinta on ajankohtaisempi kuin koskaan: yhteiskunnan asenneilmasto on koventunut, kielikeskustelu käy kuumana ja kovat arvot ovat
vallanneet alaa pehmeämmiltä. Humanismia ja humanisteja tarvitaan juuri nyt, ja
tässä VAKKI ry haluaa kantaa kortensa kekoon valitsemalla Vuoden humanistin,
henkilön, joka on nostanut arvokeskusteluun ihmiset ja ihmisyyttä koskevan tiedon lisäämisen ja välittämisen.
I fortsättningen kommer VAKKI rf att utse Årets humanist varje år. Därför uppmanar vi som sitter i VAKKI:s styrelse hela medlemskåren att ge förslag till
nästa års val. Valet offentliggörs vid det årliga VAKKI-symposiet, där Årets humanist också kommer med ett inlägg om ett tema som står honom eller henne
varmt om hjärtat. Hedersomnämnandet Årets humanist kan ses antingen som ett
erkännande av ett livsverk eller som ett erkännande av årets ”humanistgärning”.
Årets humanist 2012 uppfyller alla kriterier galant.
VAKKI ry on valinnut Vuoden humanistiksi 2012 kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylän ja perustelee valintaansa seuraavasti:
Kari Uusikylällä on takanaan pitkä yliopistoura kasvatusalan tutkijana ja opettajana, erityisesti hän on profiloitunut luovuuden ja lahjakkuuden tutkijana. Lisäksi
hän on näkyvä ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Hyvä esimerkki
Uusikylän ajattelusta on hänen tuorein kirjansa Vastaiskuja (PS-kustannus 2010),
jonka alaotsikko on paljon puhuva: kyseessä ovat vastaiskut ”inhimillisen elämän
puolesta”. Kirjoituskokoelma on vahva puheenvuoro ”kovia arvoja ja pehmoisia
puheita” vastaan, kuten kirjassa todetaan. Teos on humanismia syvimmillään, siitä välittyy vahva humanistinen eetos ja ihmiskuva. Uusikylä suhtautuu kriittisesti
nykymenoon, joka on täynnä ”tuottamista, kilpailua, pinnallista ja uhkaavaa arviointia ja kiirettä”. Hän peräänkuuluttaa rohkeutta ”ihmisyyden ja sivistyksen
puolesta”. Hän haluaa elää yhteiskunnassa, jossa ”heikkolahjainen lapsi, älykäs
monilahjakas nuori, hauras vanhus, etevä tutkija ja menestyvä liikemies ovat yhtä
arvokkaita ihmisiä”. Meitä vakkilaisia luonnollisesti ilahduttaa myös, että
Uusikylä tunnustautuu kirjassaan myös kielikylvyn vankkumattomaksi kannattajaksi.
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Bland Vasabon Uusikyläs tidigare böcker kan man nämna boken Vastatulia
inhimillisen kasvatuksen ja koulutuksen puolesta (PS-kustannus 2003). Bokens
bärande tanke är att försvara den trygga barndomen, det rättvisa skolsystemet och
bildningsuniversitetet. Enligt Uusikylä är syftet med boken att kritisera hårda
marknadskrafter och effektivitetskrav som smugit sig in i alla yrkesområden.
Näillä edellä mainituin perustein VAKKI ry – VAKKI rf haluaa myöntää professori emeritus Kari Uusikylälle Vuoden humanisti -kunniamaininnan vuonna
2012.
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