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Teksti Risto Lindstedt Kuvitus Tuuli Juusela

Kansa on sivistettävä, 
vaati J. V. Snellman. 
SK:n lukijat kertovat, 
millainen on sivistynyt 
ihminen tänään, Snellmanin 
200-vuotis syntymäpäivänä. ▶



tyksiä. Yksioikoinen tiedon arvokkuuden 
määrittely siten, että klassinen kirjallisuus 
olisi ehdottomasti tärkeämpää kuin vaikka-
pa nykyjazzin kehitys, ei ole sivistystä vaan 
elitismiä. Sivistynyt ihminen tietää myös 
populaarikulttuurista ja muista »turhuuk-
sista», mutta hänen tietämyksensä ei rajau-
du niihin. – Kimmo Halonen

 
Sivistynyt ihminen kykenee vaistonva-
raisesti asettumaan vastapuolen asemaan. 
Hänen ohjenuoranaan yleensä elämässä 
on tämä: älä aiheuta toisille sellaista, mi-
tä et itse haluaisi kokea omalla kohdallasi. 
Hän huolehtii voimiensa mukaan omista 
asioistaan vastuuntuntoisesti eikä sälytä 
omien epäonnistumistensa syitä muiden 
harteille.

Hän näkee lapsessa tulevaisuuden ja 
ymmärtää, että pienetkin ratkaisut voivat 
kohtalokkaasti vaikuttaa lapsen koko lop-
puelämään. Hän ajattelee globaalisti ja pys-
tyy tinkimään, jopa luopumaan, totutuista 
oikeuksistaan suuren yhteisen edun hyväk-
si. Hän ei unohda yhtenäkään päivänä kuo-
levaisuuttaan tai hetken ainutkertaisuutta 

eli sitä, että elämä on meille 
kaikille vain lainaa. Hän on 
lojaali omalle isänmaalleen 
ja omille juurilleen. – Eeva 
Koivuranta, Lahti

 
Sivistys on kulttuurissa 
oleva käsitys siitä, mitä 
tuon kulttuurin jäsenel-
tä vaaditaan käytöksen 
ja opillisen tietämyksen 
suhteen, jotta häneen 
voidaan olla näissä 
suhteissa tyytyväisiä. 
Pelkkä opillinen tie-
tämys ei siis tee ih-
misestä sivistynyttä. 
Yksittäisen henkilön 
sivistys tulee ilmi sii-
nä, miten hän hyödyn-

tää opillista tietämys-
tään ja osaamistaan 
käytännössä.

Sivistys on monita-
hoinen kokonaisuus: 
1) järjellinen sivistys, 
joka pitää sisällään 
ihmisen hankkimat 
tiedolliset ja taidol-
liset valmiudet, 2) 

mielellinen sivistys, jonka 
kautta ilmenevät ihmisen moraa-

liset ja eettiset valinnat sekä 3) sydämen si-
vistys, jonka kautta ilmenee ihmisen kyky 
yhteisöä ylläpitävään lähimmäisenrakkau-
teen ja empaattisuuteen.  – Sami Tammisa-
lo, pastori, Nokia

Sivistynyt ihminen tuntee tänäkin päivä-
nä juurensa ja osaa laulaa isovanhempien-
sa laulut, mutta on toki kiinnostunut kuule-
maan ja oppimaan uusia. Hän lukee paljon 
(itse asiassa aina) sekä nauttii liikkuvas-
ta kuvasta, usein muusta tarjonnasta kuin 
valtavirrasta. Hän harrastaa eläviä esityksiä, 
tuntien ja tukien taidetta sen kaikissa muo-
doissa, mutta vierastaa tähtipalvontaa; sivis-
tynyt ihminen arvostaa myös ruumiinkult-
tuuria, kunhan sekään ei ole rahan mahdilla 
pilattu, vaan tähtää terveyden ylläpitoon.

Sivistyneelle ihmiselle kvartaali tarkoit-
taa kahtakymmentäviittä vuotta. Sen kulut-
tua näkyy vaikkapa, mitä vaikutuksia oli tä-
nään tehdyillä ympäristöön ja kasvatukseen 
liittyvillä päätöksillä. Sivistynyt ihminen on 
itsetunnoltaan terve olematta ylpeä; hän ei 
nolaa ketään toisten edessä, vaan on huo-
maavainen ja auttaa, kun voi (itse asiassa ai-
na). Sivistynyt ihminen osaa olla tavoiltaan 
sivistynyt jopa liikenteessä, joten hän tietää, 
mitä suojatie tarkoittaa. Sivistynyt ihminen 
pyrkii edelleen sivistämään itseään hankki-
malla lisää tietoa ja ottamalla asioista sel-
vää, mutta hänen todellista pääomaansa 
ovat hänen elämänkokemuksensa ja sen 
myötä kypsynyt viisaus. Sivistynyt ihminen 
ei ole tylsä, sillä hänellä jos kellä on hyvä 
huumorintaju! – Atso Almila

 
Sivistynyt tiedostaa, mikä on oikein ja vää-
rin ja toimii sen mukaisesti, arvostaa luon-
toa ja ympäristöä, omaa hyvät käytöstavat 
ottamalla huomioon muut ihmiset, kun-
nioittaa toista ihmistä, ottaa vastuun teois-
taan, auttaa lähimmäistään hädässä. – Arja 
Marita Poutinen, Espoo

 
Sivistys on tajua siitä, miten ihmisen henki 
hengittää ympäristönsä kanssa. Ottaa ilmaa 
eli vaikutteita ja kokemuksia mahdollisim-
man laajasti koko ympäristöstään ja puh-
distaa niillä aiempaa sivistyksen suonissa 
kiertävää verta, olkoonkin se meemivirtaa, 
maalaisjärkeä, taidekokemuksia, mitä hy-
vänsä, joka virkistää ihmisen henkeä. Kyse 
on korostetusti myös vaihdannan tasapai-
nosta, eli on annettava, että voisi saada, ja 
päinvastoin. – Aimo Wiren

 

S
ivistyneen ihmisen mitta on 
se, että osaa keskustella mel-
kein mistä tahansa aiheesta. 
Vaikka vastapuolen tarjoama 
puheenaihe olisi ennestään 
vieras, hän pystyy arvioimaan 
sitä oman tietopohjansa pe-
rusteella. Kun hän on saa-

nut välttämättömät pohjatiedot keskuste-
lukumppaniltaan, hän pystyy esittämään 
uusia näkökulmia aiheesta.

Sivistynyt ihminen myös ymmärtää, ettei 
jyrkkä kanta asioihin ole yleensä oikea me-
nettelytapa. Kuullessaan jotain uutta hän 
ottaa asian ennakkoluulottomasti vastaan 
eikä tuomitse sitä ensi kättelyssä. Hän hah-
mottaa asiat kokonaisuuksina ja ymmärtää, 
että hänen omilla kyvyilläänkin on rajat. Si-
vistynyt ihminen ei myöskään valikoi faktoja 
tukeakseen omaa mielipidettään.

On yleinen harhaluulo, että sivistynyt ih-
minen osaa pohtia Tšehovin ihmiskuvaa 
eikä hänen tarvitse tietää nykyajan hömpö-

”Ihminen, joka 
tietää paljon, 
mutta on ehdoton, 
ei ole sivistynyt! ”
– Laura Kause, Turku

▶
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geeniperimän, kasvatuksen ja kasvamisen, 
oman ajattelun, tiedostetun ja tiedostamat-
toman, tulos parhaimmillaan. Sydämeltään 
sivistyneen ihmisen tunnistaa hänen suh-
tautumisestaan toiseen ihmiseen. Sydämel-
tään sivistynyt ihminen ottaa jokaisen vas-
taantulijan huomioon, kunnioittaa häntä, 
on hänelle vieraanvarainen.

Tästä lähtökohdasta kirjoittaisin uusiksi 
kaikkien sanakirjojen artikkelit sivistykses-
tä, sivistymättömästä, sivistyneestä, sivis-
tyneistöstä – ja myös sivistysvaltiosta. Vain 
harva meistä on sivistynyt, ja yhä harvempi, 
jos mittariksi otetaan vielä suhtautumisem-
me luontoon. – Esa Helander

 
Sivistynyt ihminen ottaa muut ihmiset 
huomioon, on aina hyvällä tuulella, ei nos-
ta itseään aina etusijalle, ei kuormita omilla 
asioillaan muita ihmisiä. – Eila Hilppi

 
Kysymys sivistyksestä kuulostaa absurdil-
ta aikana, jolloin kaiken tiedon saa interne-
tistä. Mielestäni sivistyneisyyteen kuuluu 
rehellisyys myös itseä kohtaan, kyky seuloa 
olennaiset asiat, kyky pelkistää. Sivistystä 
on myös luonnon ja sen ilmiöiden tunte-
mus aikana, jolloin materia hallitsee. Sivis-
tystä on omasta terveydestä huolehtiminen. 
Sivistystä on kansainvälisyyden eri näkökul-

Sivistys on empatiakykyä, tässä ajassa elä-
mistä, mutta olemalla samalla skeptinen 
ja ei kaikkea salliva. Sivistynyt ihminen on 
suvaitsevainen ja ymmärtäväinen, muttei 
kaikkea hyväksyvä. Hyvä käytös. Tiedoil-
taan mahdollisimman laaja-alainen, kos-
ka tieto yhdistettynä terveeseen maalaisjär-
keen antaa ulottuvuutta käsitellä erilaisia 
asioita. – Kaisa Ovaskainen, Juuka

 
Kun sivistys on tietämistä, on kyseessä 
yleissivistys. Kun sivistys on osaamista, on 
kyseessä kulttuuri. Sivistys on kulttuurissa 
opittu yleissivistys, jota täydentää halu ym-
märtää toisia ihmisiä, antaa anteeksi, op-
pia uutta sekä hyväksyä erilaisuus. – Pertti 
Siivonen

Joskus lukemani määritelmän mukaan si-
vistys on sitä, että kun lukee oikein paljon, ja 
sen jälkeen vielä lukee, ja sitten vieläkin lu-
kee ja lukee, ja sitten kun kaiken unohtaa, se 
mikä jää jäljelle on sivistystä. Siis sivistys oli-
si »sisäsyntyistä», melkein siis geeneissä.

Kirjatieto, älykkyys ja viisaus eivät ole si-
vistystä. Sivistys ei vaadi oppineisuutta ja lu-
keneisuutta, mutta eivät ne sitä kaiketi hei-
kennäkään. – Matti Mannila

 
Hyvin koulutettu ei välttämättä ole sivisty-
nyt. Sivistynyt ihminen ei kiroile, on sovin-
nollinen, ei käytä kyynärpäitään, antaa arvoa 
toisten mielipiteille, tuntee kulttuuria aina-
kin jonkin verran, mutta on myös tervees-
ti itsekäs (eli tietää kuka hän on eikä tunne 
alemmuutta). Eivätkä vaatteet tee sivisty-
neeksi. – Tauno Ahtola

 
Sydämeltään sivistynyt ihminen on ihmis-
lajin kehityksen, sukupolvien saaton, yksilön 

mien ymmärtäminen. Jatkuva pyrkiminen 
ajatteluun on sivistystä. – Aimo M., Pori

Sivistys on tietoisen kasvatuksen tulok-
sena syntynyt henkinen kehitys. Kulttuuri 
on henkistä ja aineellista kehitystä ilman 
tietoista kasvatusta: kulttuuri syntyy ikään 
kuin sivutuotteena. Viimeksi mainittu sisäl-
tää kaksi oleellista eroa sivistykseen, johon 
kuuluu tietoinen kasvatus ja johon ei kuulu 
aineellinen kehitys.

Sivistys-termin lähtökohta on käsite kan-
salainen. Nujerrettujen kansalaisten ko-
konaisuus voi muodostaa kulttuurikansan 
mutta ei sivistyskansaa. Sivistyneen ihmisen 
ominaisuuksiin kuuluu kansalaisvastuu. Sii-
hen taas liittyy sekä sananvapaus että vastuu 
tämän vapauden käytöstä.

Hänen toimintansa lähtökoh tana ovat 
etiikka ja moraali. Mikäli tässä suh teessa va-
javaiset ihmiset pääsevät kansakunnan joh-
toon, kyseessä ei ole sivistyskansakunta eikä 
sivistysvaltio. Sivistynyt kansalainen ei seu-
raa ääneti katseella, kun hänen yhteiskun-
nassaan tehdään epämoraalisia tekoja.

Hän saa voimansa uskosta, että totuus ja 
oikeus voittaa aina lopulta – kesti tämä sit-
ten miten kauan tahansa. Liian voimakas 
markkinatalous on uhka sivistykselle sa-
moin kuin demokratian puute. Kansalais-
ten tehtävä on pitää markkinatalous ja de-

mokratia tasapainossa – eli 
turvata kansalaisyhteiskunta. 

– Hannu Lilja, Hausjärvi

Sivistynyt ihminen tiedos-
taa ympäristönsä tilan, tun-

nistaa tilaisuutensa moni-
puolisen elämän ylläpitäjänä 

ja toimii  ymmärtämyksensä mu-
kaan. – Johan Söderström, Oulu

 
Sivistykseen kuuluvat lähimmäisen hen-
kinen ja fyysinen kunnioittaminen, luetun 
ja puhutun ymmärtäminen, kohteliaisuus, 
keskustelutaito, musiikki ja visuaaliset ko-
kemukset, ruokakulttuuri ja kädentaidot. – 
Seppo Janhunen

 
Sivistynyt suomalainen kunnioittaa äi-

dinkieltään suomea, pitää sitä arvossa ja 
yrittää käyttää mahdollisimman hyvää 
suomea. Hän osaa myös hyvin joitakin 
eurooppalaisia valtakieliä.

Olla sivistynyt on kuitenkin eri asia 
kuin olla oppinut, lukenut, sillä ol-
koon ihmisellä kuinka monta tutkin-
toa tahansa, hän ei ole sivistynyt, ellei 
hänellä ole hyviä tapoja ja sitä, mitä 
sanotaan sydämen sivistykseksi.

Hän on kohtelias ja ystävällinen, nou-
dattaa niin sanottuja hyviä tapoja. Ol-
koon maailma miten tasa-arvoinen ta-
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hansa, sivistynyt mies on kohtelias naisille, 
avaa hänelle oven, auttaa takin päälle. Hän 
kunnioittaa myös eri kulttuurien erilaisia ta-
poja ja toisten ihmisten vakaumuksia. – Paul 
Tiililä, seniorikansalainen, Pälkäne

 
Sivistynyt ihminen ymmärtää valintojensa 
ja tekojensa seuraukset ja kantaa niistä vas-
tuun. Hän ymmärtää, että hänen elämänsä 
hyvinvointi pohjautuu aiempien sukupolvi-
en työhön eikä ota asioita itsestäänselvyyksi-
nä. Ymmärtää sopeutumiskyvyn tärkeyden. 
Kirjoittaa totuuksia kiveen säästeliäästi, pi-
tää takaoven muutokselle aina auki. 

Hän ymmärtää, että onnellisuuden ja 
maallisen mammonan välillä on heikot yhtä-
läisyysmerkit. Ymmärtää kriittisen ajattelun 
merkityksen ja soveltaa sitä ennen kaikkea 
itseensä. »Elä niin kuin opetat.» Kunnioittaa 
eri uskontoja, mutta ei ole niistä riippuvai-
nen. Pystyy nauramaan 
itselleen. – Ville Suomi

 
Sivistys on tänä päi-
vänä sitä, että osaa ot-
taa entisen mukaan 
ny kyisyy teen sopivassa 
suh teessa; se on tär keää 
nopeasti ke hittyvän tek-
nologian, elinikäisen 
oppimisen tarpeen ja 
kiireisen yhteiskun-
nan vaatimusten tasa-
painottamisessa. – Outi 
Snellman

 
Sivistys on tietoa ja ym-
märrystä ihmisestä itsestään, hänen suh-
teestaan toisiin ihmisiin ja elinympäris-
töönsä.

Tietoyhteiskunta on korostanut joiden-
kin uusien taitojen tarvetta: kielitaito on 
tullut entistä tärkeämmäksi, samoin kuin 
informaation arvioinnin taito – ja mielestä-
ni myös kyvyn uuden oppimiseen voi tänä 
päivänä mieltää sivistyneen ihmisen perus-
taidoksi. – Kirsi Tuunanen

 
Sivistynyt ihminen liikkuu vaivatta sekä 
herrojen että narrien seurassa. Hän luo ym-
pärilleen turvallisuutta ja hyvää oloa, koska 
hän ei milloinkaan väheksy toista ihmistä. 
Terveen itsetunnon ansiosta hänellä ei ole 
tarvetta kerskua omalla tietämyksellään ja 
kokemuksellaan eikä liioin peitellä tiedol-
lisia puutteitaan ja kokemattomuuttaan. 
– Ritva Lassila

Osaa vastauksista on lyhennetty. SK

”Sivistys on sitä, että 
tietää nuorempiaan 
enemmän. Riittää, kun 
pysyy nuorempiaan 
edellä; ei tarvitse pysyä 
vanhempien perässä. 
Se olisi epäreilua.” 
– Mikko Riihimäki, Kemi
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www.suomenkuvalehti.fi 
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