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Vuoden humanisti – Årets humanist 2013 

 

Efter en längre paus utsåg VAKKI förra året ”Årets humanist”. Äran tillföll då professor 

Kari Uusikylä, en känd pedagog och forskare med en vass penna. Denna gärning för 

humanismens samhälleliga synlighet fick mycket positiv feedback och därför vill vi nu 

fortsätta  med  denna  tradition.  De  humanister  som  VAKKI  under  årens  gång  utsett  är  

inte bara starka regionala aktörer utan också aktörer som verkar i ett riksperspektiv.  

De är personer som har någonting att säga om denna tid för denna tid. 

 

Tunnettu yhdysvaltalainen filosofi Martha C. Nussbaum Chicagon yliopistosta on  

kirjassaan Talouskasvua tärkeämpää. Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä 

(Gaudeamus 2011) käsitellyt teemaa, joka voisi yhtä hyvin olla lähtöisin tämän vuoden 

humanistin kynästä. Nussbaumin kirjassa todetaan muun muassa, että ”[t]alouskasvun 

edistämistä on alettu pitää koulutuksen ensisijaisena tavoitteena ympäri maailmaa.  

Lasten ja nuorten kasvattaminen kriittisesti ajatteleviksi ja empaattisiksi kansalaisiksi 

saa vähemmän painoa”. Nussbaumin kantavana ajatuksena on teesi siitä, että ”humanis-

tinen sivistys on edellytys toimivalle demokratialle ja oikeudenmukaiselle maailman-

järjestykselle. Lyhytnäköinen keskittyminen aineellista hyötyä tuottaviin taitoihin jäytää 

edellytyksiä arvostella vallanpitäjiä. Se myös vähentää myötätuntoa syrjäytyneitä ja 

poikkeavia kohtaan sekä heikentää kykyä ratkaista monimutkaisia maailmanlaajuisia 

ongelmia. Koulutus on uudelleen kytkettävä humanistisiin tieteisiin ja taiteisiin, jotta 

ihmiset voisivat kasvaa oman maansa ja koko maailman demokraattisiksi kansalaisiksi”, 

kirjoittaa Nussbaum, joka on myös Suomen Akatemian ulkomainen akateemikko. 

 

Årets humanist 2013 är Hannu Katajamäki, professor i regionalvetenskap vid Vasa  

universitet. Han är också dekanus för filosofiska fakulteten vid samma lärosäte.  

Katajamäki har specialiserat sig på att utreda den samhälleliga utvecklingen i ett lokal-

samfund och speciellt intresserad är han av utvecklingen på landsbygden. VAKKI  

motiverar sitt val enligt följande: 

 

Hannu Katajamäki on suuri mies, jolla on kantava ääni ja paljon sanottavaa. Hän  

vaikuttaa ja kuuntelee, ja häntä myös kuunnellaan. Katajamäki on yliopistomies  
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henkeen ja vereen, Vaasan yliopiston kronikoitsija, kriitikko ja keskustelija. Hänen 

Aluekehityksen arki -bloginsa, sanomalehtikirjoituksensa ja muut puheenvuoronsa ovat 

monille tuttuja. Katajamäki kirjoittaa molemmilla kotimaisilla kielillä, kuten asiaan niin 

luontevasti kuuluu Pohjanmaalla. Hän on halunnut profiloida filosofista tiedekuntaa  

niin sanotun yhteiskunnallisen humanismin vastuunkantajaksi. Tiedekunnan pääsivulla 

hän kirjoittaa seuraavasti: ”Suomen kilpailukyky ja menestys edellyttävät asian-

tuntijoita, jotka oivaltavat yritysten ja hallinnon päätöksenteossa yhteiskunnallisen  

humanismin tähdellisyyden. Sen ytimessä ovat oikeudenmukaisuus, laaja-alaisuus,  

suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys. Tästä lähtökohdasta filosofinen tiedekunta haluaa 

edistää modernin sivistysyliopiston ideaa, jossa yllättävät tieteenalayhdistelmät synnyt-

tävät luovuuden uusia vireitä ja paremman maailman näkymiä.” Filosofisen tiede-

kunnan tehtävästä Katajamäki toteaa: ”Tavoitteena on kouluttaa kansainvälisesti  

suuntautunutta sivistyneistöä, joka ymmärtää oppimansa kansalliset, maakunnalliset ja 

paikalliset yhteydet.” 

 

Med dessa ord vill VAKKI ry – VAKKI rf bevilja professor Hannu Katajamäki  

hedersomnämnandet ”Vuoden humanisti – Årets humanist 2013” och gratulera honom 

på det varmaste för detta. Hannun Katajamäen valinta Vuoden humanistiksi antaa  

yliopistoväelle toivoa siitä, etteivät persoonallisuudet, originellit ja debatöörit vielä ole 

kadonneet suomalaisista yliopistoista, vaikkeivät he aina kriittisine ajatuksineen ja  

puheenvuoroineen sopisikaan nyky-yliopistolaitoksen pirtaan. 
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