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MrEs ,r, NATNEN ovät alasti puutarhas-
sa, jonka puut nolkulal hedelmiä.
Mutta ]'hdestä puusta heitä on kiellel'
ty maistamxsta.

Paikalle luikertelee kärme, joka
osaa kaiken lisäki puhua. Käärme lu-
paa, että naisenja miehen silmät alau-
tuvat, jos he våin hau-klaavat tämän ih-
mepuun hedelmää. Silloin he saisivat
tieiää kåiken, hyvän ja pahan, kiärme
maalaiiee.

Peli on selvä. Nainen nappaa hedel-
män ja antaa siitä miehellekin.

Silloin heidön silmänsii avautuiwt 
"ja he huomasivat olevansa alasti.

Huomasi t he muutakin. Jumala
suuttui ja karkotti hedelniän takia Aa'
damin ja Eevan paratiisista. Hairah-
duksesta seurasi periswli ihmisten
kannettavaksi.

Näin leppoisasti alkäa Rdämarun
luomiskertomus. Utelias ihninen saa
ruksilnirangaistuksen luonnollisim.
man tarpeensa tyldSuimisestä.

MUUALLAXTN Roamatusso ihmistä w
roitellaan lnvittelemasta liikaa tietoa.
Kirkolla on ollut tarve tulåhduttaa ih-
misen luontainen uteliaisuus ja tie-
donjano. iilä kysele liikaa, meilä saat
patenttiustaukset.

"Halumme tietiiä miksi ja miten,
uteliaisuus, on ihmisen ominaisuus,
jokå erottaa meid.iit muista elävistli
olennoista", kirjoitti filosofi ?homas
Eobbes (1588-1679).

I{obbes kenties ylenkatsoi eläinten
uteliaisuutta. Mutta ihmisten kohdalla
uteliaisurs on joka tapauksessa tär-
kein ominaisuus måäilman hahmotta'
misessa. IGpaloisla kuoriuduttuaäl
ihmislaimer mönkivät pitkin larioita,
ryönrävät jiinnittävär objeldt suulun-
sa ja samalia sormensa pistorasiaan.

Haltioitunut ilme kasvoillaan Iapsi
ottaa maailrnaa haltuun ja tlydyttiiä
utefiaisuuttaan. Kun avulsi rulevat sa-
nat, alkaa loputon tenttaam;nen. Mik-
si, miten, Luka, kuinka paljon, mitä sii"
ui seuraa. Isi, mihin alaruus loppuu.
Ei se lopu, tai siis odota vähån, isi tar-
kistaa Wikipediasta.

Non-stop"revolverihaastattelu lop'
puu vasta sitten kun låpset vårttues-
saan viihitellen tajualat, ettå aika mo-
ni aikuinen on opetellut tukåhdutta'
maån uteliaisuutensa. Osa aikuisista
häpeää sisäsyntyisrä tiedonhaluaan.

yHDysvaLTALArNCr'r psyktrlogian toh-
tori Todd l&shdm on tuddnut uteliai-

eläintarhan apinatalossa kiärmeen
Iaatikkoon apinoiden katsellessa. Api-
nat oliva! kauhuissaan. Mutta hetken
kuluttua ne menivät nostelemaan laa-
tikon kantta. Uteliaisuus selätti pelon.

uTrlrarsuus oN evoluution meihin
vuosimiljoonien aikana pakkaama
ominaisuus. Yhdysvältalaiset aivotut'
kijat lrving Siedermann ja Ddward
A, Vessel ovat tutkimuksissaan selvit-
täneet, miten aivojen mekanismit

Tiedonjano aiheuttoa
hallitsematonto

riippuvuutta.

ruoklivia tiedon ahmimista. Kun
opimme jotain uutta, oivallus laulai-
see aivoissamme liikkeelle kemikaale-
ja, jotka tuottavat autuaan olon. PaI-
kintojärjestelmä liittly kehon tuottä"
miin luonnollisiin opioideihin.

Ihmissuku ei ole vielä kovin pitk?iän
nauttinut tästä luomuhuumeesta. Tie-
donhankintaa rohkaiseva palkkiosys"
teemi jäi vuosituhansiki lajaakä11öl-
le, sillä pakottavammåt tarpeet, kuten

ruoan, llimmön tai tur n tårve ohiiti-
Bl automaattisesli palkldos)'steemin.

Nyt fun tårvehierarkian alaportaat
on osassa maailmaa tyydpetry §lty-
mätön tiedonjano aileuttaa hallitse-
matonta riippuvllutta.

Ihmisen aivoista puutruu nimittiiin
stop-nappula, joka ilmoirtåisi, että nyt
olet säanut tarpeeksi. Kun kaikki
rnaailman tieto on silmänräpäyksessä
saatavilla, seuraukset voivat olla ar"
vaamattomia.

Ikhtuukråytössä uteliaisuus on kui-
tenlJr valtavan hyödyllinen tume, jo'
ka saa aikaan ihmeitä. Seuraavaksi
utel.iaisuus sefittä luowuden.

ME6aYRENDEtl(st kutsutaan maail"
manlaajuisia ilmiöitä, jotkå horjutta-

t yhteiskunnan ja talouden vanhoja
rakenteita. TäUabia o!ät esimerkiksi
väestökehitys, työn murros, ilmaston-

muutos, teknologiset harppåu.kset.
Yksi 2000luvun alun megatren-

deisrä oli luolra talous, johr:n hurah-
dettiir myös Suomessa. Sysäyken ån-

toi yhdys!ältålåinen tålousmaåntietei-
lijä RichTd Florida, jokå nosti Suo-
men yhdeksi nuailman luovinimista
talouksista vuonna 2oo2 ilmestynees'
sä kirjassaan The Rise of the Creative
Cl ds s (Lu crsn lu okan esiinmarssi).

Florida minåsi luowutta kolmen
T:n, teknologian, tålentin 0ahjakkuus)
ja toleranssin (sulaitserraisuus), poh-
jalta. Luovia tietotyölåiisä houkuttele-
vien vetovoimien po\lalta Flodda
määritti globaaiin luoluusindekin,
jossa Suomi oli maailman kolmonen
edelläiin vain Ruotsi ja Japani.

Luoluushuumassa Suomessa puu'
hattiin äitiyspakkåuksen tapaista luo-
wuspaklausta ja laåd.ittiin fiijirtiiin
luovuusstrategioita jå'raportteja. Luo-
vien toimialojen piti pelastaa Suomi
globalisaation melskeissä.

Eihiin siinå niin kiiSmyt.

XYMM EN EN VUOTTA lUOVUUShUUnian
jälkeen voidaan havaita, ettei luovisla
toimialoista ole tr:llut ainakaan vielä
Suomen - tai monen muunkåaJr vau-
ran Länsimaan - pelåstajåa. It- ja peli

lirmojen sekä kulttuuriteollisuuden
tekijöiden jouliossa on toki useita yk-
sittäisiä nrenestystarinoita, mutta ti-
lastot osoittaväl losiasian: luovien alo-
jerr osuus Suomen bruttokånsantuot-
teesta on kasvanut hyvin kituliaåsti.

Syitå on helppo löytää. Maailman-
taiouden taantuma ja luovien alojen
digitalisoituminen o!ät vieneet hapen
monesta lasitalosta. Mutta syytä on
myös luovan luokan kapeakatseisuu-
dessa, väittää ajatushautomo Demos
Helsinki tuoleessa nportissaån Prilo-
tefiil osaaminen. Raportti käsittelee
kansainväIisen osaamisen merkitystä
työmarkkinoilla.

Demoksen mutaan luovan luokan
meno tyssäsi elitismiin ja välineelli
seen lähest;,rnistapaan. Luova luokka
hapertui omaaa erinomaisuuteensa-
Se korosti ajarusta pienesr'ä eliinijou-
kosta kilpailuedun symlttäjänä-

Nyt mäåilmanlaåjuisia viheliäisiä
ongelmia tåklaamaan tårvitaan uusi
luova luolia.

Demos Helsinki nimittäiå sitä ur€-

liaaki luokaksi.

uffLtas LUoKKA haluaa ratkaista yh-
teiskururallisesti merkittäviå ongel-
nia- "Uteliaassa luokassa yhdistlvät
tietotyökiisten halu olla l?ihellii luovia
ja innostaviå ongelmamatkaisqtnpä'
ristöjå ja toisaalta halu tehd,ii työtä,
jonka tekeminen lopputuloksiltaan ja

vaikutukiltaan on mielekistä", De-
moksen raportissa todetaan.

Uteliasta luokLaa kiinnostaa yhrä
iailla maailnran resurssitalous, Kiinan
nousu, arabikeviit, finanssikliisi. Ute-
lias luokla näkee §uomenkin ongel-
mat maailman täpahtumia Esten.
Utelias luokka on avoin ja siihen pää-

see helposti mukäan. Se ei kuukahda
elitismiin kuten luova luokka.

Utelias luokka tunnistaa Demoken
ajattelijoiden mukaan koko maailmaa
ravistelevien muutosten tauställa ole-
vär tekuät, megatendit. §iksi he äut-
ta t )Iitykiä sopeutumaan, luo-
rraan uusia tuotteita ja palveluita
uusille avautuville markkinoille.

Tämä uteliaiden diginatiMen luok-
kä marssii nyt suomalaisille työmark-
kinoille. §,mmenen vuoden kulunua
voimme arvioida, l"uinl<a oileaan osui
analylsi uteliaal luokån nousustå.

Siä odotellessa voimme trämmäs-
tellä i.hmisen utelialsuuden tuoreim"
pia saal'utukia.

ELoKUUssa zorr Mars-planeetalle las-
keutui pikkuauton kokoinejr mönkijä.
Plutoniumilla ranlettu 2,5 miljardin
euron monitoimilaite oli kulkenut 570
miljoonan kilometrin matkan, joka oli
kestänyt melkein yhdeksän kuukaut-
ta. Ihmelaitteella oli tehtävä. Sen piti
selvittä, onko Marsissa ollut joskus

edellytyksiä eliimälle.
pari kuukautta sitten Yhdysvaltain

aviurrushallinnon Nasan tutkijat ker-
toivat, etä mönkijä on löytänyt punai'
selta planeetalta aineita, joita mikrobit
voisivat syödä.

Ihmiskunta hypähti. Marsissa on eh-
kä ollut eliimiiä. Mi[ä onkaan tämiin
ihmeellisen mönkijiin nimi?

Curios'ry, uteliaisuus.

Ihmisen tärkein ominaisuus
Uteliaisuus saa ihmisen aina uudestaan haukkaarlaan hyvän ja pahan tiedon puusta.

Seuraavaksi utelias luokka syriäyttää luor,an luokan työelämässä.

suuden ),hrelttä airojen mielihyvä-
alueisiin. Erässä testisså koehenki-
löille kerrottiin, että hetken kulunua
he näkevät kuvia menneen elämänsä
tärkeistä ihmisisrä. Tiedon seuraulse-
na koehenkilöiden aivojen mielihlwä-
alueet äl(tivoituivat.

Alueet olirät itse asiassa altiivlsem-
pia uteliaan odotulsen aitala kuin sii-
loin kun kuvia näytettiin. "Uteliaisuus
itsessään on siis palkitsewpaa Luin
uteiiaisuuden t yy-dy ttäminen", kirjoil -

taåpsykologi Jarkko Råntaren kirjäs-
s;dan Tunteella!

Pohjimmiltaan uteliaisuuden ja tie-
tämisen halun takåna on RanLlsen
mukaan kontrollin tarue. Vielä syvem"
pänä sen takana on tuwallisuuden tar'
ve. Uteliaisuus auttaa meitä sietänrään
pelkoa, riskejä ja epävarmuuttä.

Myös kylt].mäf tömiin uleliäs Char-
les DaMin rutki titäaihetta. I*;in pad

. "'t;:i
Monitoimimönkijä tutkii, onko Marsissa voinut ioskus olla elåmåä.


