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Oppimisteorioita vai sivistysteorioita?
Jouni Peltonen, Oulun yliopisto
jouni.peltonen@oulu.fi

1900luvun lopussa ja 2000luvun alussa länsimaista kasvatustieteellistä oppimiseen
liittyvää keskustelua ovat hallinneet erilaiset konstruktivistiset oppimisteoriat tai 
näkemykset. Ne korostavat ihmisen aktiivisuutta tietonsa ja maailmansa rakentajana,
oppimisen prosessiluonnetta ja sosiaalisen toiminnan merkitystä oppimisen kannalta.
Tällaisiin teorioihin liittyen on tehty ja tehdään runsaasti empiiristä tutkimusta, jonka
avulla ilmeisesti katsotaan voitavan ainakin rajatulla tavalla koetella ja testata kyseessä
olevia teorioita. Samalla kuitenkin konstruktivistiset oppimisteoriat muistuttavat monessa
suhteessa hyvin läheisesti mannermaisen pedagogisen perinteen piirissä kehiteltyjä
filosofistyyppisiä sivistysteorioita. Esityksessä käsitellään nykyisten oppimisteorioiden ja
perinteisten sivistysteorioiden välisiä yhteyksiä ja eroja ja nostetaan tarkastelun keskiöön
kysymys siitä, missä määrin ja miten konstruktivistisia oppimisteorioita tai näkemyksiä
oikeastaan voidaan empiirisesti testata tai koetella ja miten niiden tieteellinen status
pitäisi hahmottaa.

Suomalaisen kasvatuksen vaiettua historiaa – poikakotipojan silmin
Vesa Puuronen, Kuopion yliopisto

Suomessa toimi 1900luvulla lukuisia poikakoteja, joista käytettiin myös nimitystä lasten
suojelukasvatuslaitos. Yksi näistä poikakodeista oli Oulun läänin Muhoksen kunnassa
toiminut Pohjolan poikakoti (1915–1979), jonka asukkaista suurin osa tuli silloisten
Oulun, Lapin, Kuopion ja PohjoisKarjalan läänien alueilta. Pohjolan poikakotiin otettiin
ensimmäisen kerran tyttöjä vuonna 1979, vuonna 1985 sen nimi muuttui virallisesti
Pohjolakodiksi. Pohjolakodin ensimmäisiä 80 toimintavuotta käsittelevä historia ilmestyi
vuonna 1995. Historian nimi ”Mutta uneksia saa ehdottomasti…  ” (Vainionkangas 1995)
kertonee hengestä, jossa teos on kirjoitettu. Pohjolan poikakodin historiaa on sivuttu
myös muutamissa kasvatuksen historiaa käsittelevissä teoksissa, joissa päälähteenä on
käytetty 1995 julkaistua poikakodin historiaa. Poikakoti oli monen sinne sijoitetun pojan
elämän käännekohta. Poikakodin kasvatusmenetelmät, poikakotisijoituksen aikaiset
tapahtumat, poikien keskinäiset suhteet ja poikakotiin sijoittamiseen liittyvät tapahtumat
ja käytetyt menetelmät (poliisikyyditykset jne.) jättivät monien sijoitettujen mieliin
lähtemättömät jäljet ja syvän kokemuksen epäoikeudenmukaisesta kohtelusta.
Alustuksessa kuvataan poikakotia ja poikakotiin sijoittamiseen liittyviä tapahtumia
poikakotipojan silmin. Alustus perustuu entisen poikakotipojan haastatteluun ja asiakirja
aineistoihin.
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Korkeampi opetus politiikan työkaluna
Risto Ikonen, Joensuun yliopisto
kansalainen@joensuu.fi

Keskikoulu, lukio ja yliopisto muodostavat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä oman
akateemisiin opintoihin johtavan haaransa. Siihen on kohdistunut poliittisia intohimoja
vähintään yhtä paljon kuin kansanopetukseen tai ammattiopetukseen. Eri aikoina eri tahot
ovat asettaneet korkeammalle opetukselle toiveita, jotka olivat usein ristiriidassa
keskenään. Esitelmässä tarkastellaan ajanjaksoa 1860luvulta aina 1960luvulle
saakka. Pyrin tarjoamaan yleiskuvan niistä odotuksista ja toimenpiteistä, joita sadan
vuoden aikana korkeampaan opetukseen kohdistettiin. Lisäksi yritän luonnostella niiden
ihanneihmisten malleja, joita eri intressiryhmät halusivat keskikoulujen, lukioiden ja
yliopistojen valmistavan. Tarkastelu tukeutuu pääosin aikaisempaan tutkimukseen ja se
on osa laajempaa kasvatuksen historian kirjahanketta.

Aikuiskasvatus(tiede) yliopistossa: oppiaineen ja tieteenalan synty ja vakiintuminen
Suomessa
Rainer Aaltonen, Anja Heikkinen & Jukka Tuomisto, Tampereen yliopisto
rainer.aaltonen@uta.fi

On useita tapoja esittää akateemisen tieteenalan ja oppiaineen syntyä. Perinteinen,
formaali selittäminen korostaa kolmea ehtoa: 1. tutkimus ja tiedonalalle perustetaan
professuuri opetusta ja tutkimusta varten; 2. syntyy alan tieteellinen seura toimijoiden
kokoontumista ja yhteydenpitoa varten; ja 3. alkaa ilmestyä tieteellinen aikakausjulkaisu
tutkimustiedon välittämistä varten. Tässä esityksessä kuvailemme aluksi miten nämä
ehdot täyttyivät aikuiskasvatuksen osalta yhdessä yliopistossa viime vuosisadan
ensimmäisellä puoliskolla. Toiseksi tarkastelemme miten aikuiskasvatuksen laajentuessa
erityisesti osallistujien määrän ja ammatillisen koulutuksen alueella uusia alan
professuureja perustetaan eri yliopistoihin ja miten uusi yritys tieteelliseksi
aikakausjulkaisuksi toteutuu vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla. Kolmanneksi
tarkastellaan aikuiskasvatustieteen kehittymissuuntia vuosituhannen vaihteessa.
Erityisesti pohditaan ja arvioidaan tieteenalan ja oppiaineen akateemista statusta talouden
ja politiikan nykykontekstissa.

Ihmisen ajallistamisen tavat tilaajassa ja suhde kuolemaan
Airi Liimets, Eestin Musiikki ja Teatteriakatemia
airi_liimets@yahoo.de

Esitelmässäni suuntaan huomion jo tiedossa olevaan – siihen, että nykyajan
käytännöllisessä maailmassa ei kiinnitetä riittävästi huomiota ihmisen olemiseen tässä
kokonaisuudessa, ei opeteta riittävästi kysymään olemisen perään; olemiseen, johon
kuuluu luonnollisesti myös kuolema. Esitelmässäni etsin vastauksia kysymykseen:
”Miten ihmisen ajallistamisen tavat ovat tilaajassa keskenään sidoksissa ja minkäläinen
on hänen suhde kuolemaan?”
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Filosofiseksi lähdekontekstina ajattelussani ovat Martin Heideggerin ideat todellisesta
(eigentliches Sein) ja epätodellisesta olemisesta (uneigentliches Sein) ja siitä rakennetut
mahdolliset tavat ihmisellä ajallistaa itseään (Zeitigung). Heideggertulkinnoissa tulen
toteamukseen, että kuoleman torjuminen ja siitä ison ongelman näkeminen (näin kun se
valtavasti kuvaa nykyajan länsikulttuuria) ovat riskifaktoreiksi ja esteeksi ihmisen
luovuuden kehitykselle ja potentiaaliseksi kulttuuriluojaksi tulemiselle; esteeksi ihmisen
itseään luomiselle kulttuurissa tai lopuksi ihmisen muuttumiselle kulttuuritilaksi, mikä
pysyisi yli aikojen ja pitäisi aikaa avoimena.
Filosofisille ideoilleni olen etsinyt ja myös löytänyt varmistusta empiirisessä
tutkimuksessani, tutkiessani Eestin Musiikkiakatemian ylioppilaita. Aines kerättiin
avoimilla esseillä, jossa vastattiin kahteen kysymykseen ja tekstejä käsiteltiin
fenomenografisesti. Lopputuloksena eristyivät kolme eri merkitysmaailmaa kantavaa
ihmisryhmää: kuolemaei, kuolemakyllä ja ei, kuolemakyllä.

Laulunopetusmenetelmien kehityslinjoja Suomessa 1863–1969
KatriHelena Rautiainen, Jyväskylän yliopisto
katrihelena.rautiainen@jyu.fi

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää laulunopetusmetodien kehityslinjoja Suomen
seminaareissa ja kansakouluissa vuosina 1863–1969. Tarkastelun kohteina olivat
laulukirjat, laulunopetusopit, arkistomateriaali, sanoma ja aikakauslehdet. Tutkimuksen
pääpaino oli didaktiikan ja metodien tarkastelussa, jossa käytettiin analyyttishistoriallista
menetelmää.
Aluksi laulunopetus tapahtui pääasiassa korvakuulolta. Sen rinnalla oli käytössä
intervallimetodi, joka levisi suomenkielisiin kouluihin. Ruotsinkielisissä kouluissa laulu
harjoiteltiin Chevén numerometodin avulla.
1890luvun alussa M. Wegelius muokkasi DessirierWegelius kaavametodin. Tässä
asteikon jokaiselle sävelelle oli rakennettu oma 2–5 sävelen mittainen kaava.
Wegeliuksen rinnalle nousi toinen M. Nybergin (1903) kehittämänä AnjouNybergin
kaavametodin suuntaus. Kaavalaulumetodi koki suuria muutoksia A. Törnuddin (1913)
toimesta. Hän ehdotti, että kaavoja käytettäisiin vasta kun asteikko ja kolmisointu eivät
riittäneet. 1910luvun toinen merkittävä uudistaja oli P. af Heurlin. Hän muutti
laulunimet numeroiksi 1–7. Menetelmä sai nimekseen entoiko metodi. 1910luvulla
syntyi siis suuntauksia, jotka pyrkivät luopumaan osaksi tai kokonaan kaavoista.
1920luvulle tultaessa syntyi asteikko ja kolmisointujärjestelmään pohjautuvia metodeja.
Laulunopetuksen merkittävänä käänteenä voidaan pitää V. Siukosen (1929) kehittämää
analyyttissynteettistä metodia. Menetelmän lähtökohtana oli korvakuulolaulu, josta
analysoitiin aluksi sävelvoima, kesto ja rytmi.
1950luvun alussa O. Ingmanin kehittämä säveltapailumenetelmänsä perustui toonikado
metodiin, saksalaisen Werlén käsimerkkeihin ja lintuihin puhelinlangalla. Uusi
murroskausi laulunopetuksessa syntyi soitinten käyttöön ottoon 1960luvulla.
Orffilaisuutta ja Kodályn säveltapailujärjestelmää sovellettiin myös oppikirjoissa.
Avainsanat: laulunopetusmenetelmä, laulukirja, laulunopetusoppi, seminaari, kansakoulu.
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Metaforat ja sananlaskut kasvatuksessa
Liisa GranbomHerranen, Jyväskylän yliopisto
liisa.granbomherranen@hotmail.com

Halutun vaikutuksen välittäminen on merkkien avulla varsin tehokasta, koska merkkien
kautta tietoinen ajattelu yhdistyy niin tunteisiin kuin vaistoihinkin. Maailman
ymmärtäminen ja sen haltuun ottaminen tapahtuu arkisen elämän jokapäiväisissä
toiminnoissa. Kielellinen merkitys rakentuu niiden tapahtumien ja toimintojen kautta,
joihin puhe kulloinkin kytkeytyy. Metafora (tai sananlasku) ei ole vain ilmaisun väline,
vaan tarvittaessa niillä luodaan uusia merkityksiä. Puheessa ja etenkin kasvatuspuheessa
käytettävä sananlasku on jo itsessään merkki, joka kertoo puheen aiemmin eläneiden
antamasta taustatuesta sanotulle. Sananlasku toimii myös merkinkantajana, jolloin
sananlaskun sisältämät merkitykset, jotka voivat tulla tulkituksi arvoina, normeina tai
väittäminä, kiinnittyvät tähän ilmaisuun ja sen sisältöön.
Tavoitteenani on ollut tarkastella kasvatusvallan käytänteitä yhdistämällä teoreettinen
näkökulma ja empiirinen tutkimus. Suomessa kolmannen sektorin yleinen sosiaalinen
vaikuttavuus samoin kuin vanhemmuuden ja isovanhemmuuden korostaminen ovat
varsin keskeisesti esillä julkisessa kasvatusdiskurssissa. Arkisille toiminnoille on
tyypillistä muutoksen hitaus niin yhteiskunnassa kuin yksilönkin elämismaailmassa.
Onko kasvatuspuheen sananlaskuissa kyse aikakaudet ylittävästä normituksesta?
Puheenvuoroni rakentuu tutkimukseni osaan, jossa tarkastelen kasvatuspuheessa
käytettyjen ilmaisujen voimaa. Keskittymällä metafora ja sananlaskuilmaisuja sisältävän
puheen toimintaan olen pyrkinyt selventämään vaikuttavuuden siirtymää.
Metaforakäsitykseni perustuu Hintikan ja Sandun mahdollisten maailmojen
semantiikkaan tukeutuvaan malliin. Tässä metaforamallissa on kyse ennen kaikkea
tavasta, jolla ilmaisun referenssi, viittauksellisuus, määritellään muuttuvissa olosuhteissa.

Opetussuunnitelma rippikoulun kehittämisen välineenä 1960luvulta 2000luvulle
Tapani Innanen, Helsingin yliopisto
tapani.innanen@helsinki.fi

Suomen evankelisluterilaisen kirkon rippikoulu on säilyttänyt suosionsa vakaana: sen
kävi vuonna 1967 noin 89 % kaikista 15vuotiaista laskettuna, vuonna 2008 vastaava
osuus oli 88 %. Samana aikana Suomi on uskonnollisesti monipuolistunut ja ev.lut.
kirkkoon kuuluvien osuus suomalaisista on laskenut 95 %:sta 81 %:iin. Vaikka
rippikoulun käyminen on nuorelle vapaaehtoista, tämä muodollisen koulutuksen
instituutio on säilyttänyt vahvan kulttuurisen asemansa.
1960luvun lopulta lähtien rippikoulua on sisällöllisesti ja pedagogisesti kehitetty
kahdella opetussuunnitelmauudistuksella. Ensimmäinen uudistuskierros tuotti
ohjaustekstin Rippikoulusuunnitelma 1980 ja toinen verraten suppean puitesuunnitelman
Elämä – usko – rukous. Rippikoulusuunnitelma 2001. Molemmilla kerroilla uudistukseen
liitettiin mittava rippikoulunopettajien täydennyskoulutus.
Juuri valmistuneessa seurantatutkimuksessa (ks. Innanen & Niemelä, toim., Rippikoulun
todellisuus. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 107. Tampere 2009) on arvioitu
uudistusten vaikutuksia. Uudistukset ovat rippikoululaisten koetun opetussuunnitelman
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perusteella selvästi tuottaneet asetettujen tavoitteiden mukaista rippikoulun pedagogista
kehittymistä. Samalla tutkimus osoitti, kuinka hidasta monet tavoitellut muutokset ovat
olleet. Koulutuksen kehittämisen kannalta yleisestikin kiinnostavia ovat esimerkiksi
tulokset, että curriculumtyyppinen puitesuunnitelma jättää mahdollisuuksia jatkaa
käytännön toteutusta entisellään, että perinteinen opettajakeskeinen opettamisen tapa
säilyy varsin vahvana ja että opettajatiiminä työskentely toteutuu usein ennemmin
työnjakona kuin yhteistyönä.

Snellmankorkeakoulusta valmistuvien ja valmistuneiden opettajien kokemuksia
froneettisen tiedon ja toiminnan kehittymisestä
Markku Niinivirta, Tampereen yliopisto
markku.niinivirta@uta.fi

Tässä tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan fronesiskäsitteen taustaa
yleisellä tasolla sekä erityisesti sen merkitystä tulevaisuuden avainkäsitteenä
opettajankoulutuskontekstissa. Tutkimuksen tehtävänä on pyrkimys ymmärtää Snellman
korkeakoulun steinerpedagogisen luokanopettajakoulutuksen taustafilosofiaa sekä
valmistuvien ja valmistuneiden opettajien kokemuksia froneettisen tiedon ja toiminnan
kehittymisestä koulutuksen aikana. Tässä alustuksessa keskitytään pohdiskelemaan
fronesiskäsitteen muotoutumista seuraavien filosofisten näkemysten pohjalta:
Aristoteleen jakaessa tieteet teoreettisiin, käytännöllisiin ja tuotannollisiin hän myös
samalla painotti sitä, että teoreettisesta ajattelusta muodostuu epsteemistä tietoa ja
käytännöllisestä ajattelusta froneettista tietoa ja tuotannollisesta ajattelusta tuotannollista
eli teknetietoa. Aristoteleelle käytännöllinen järki on tietoa siitä, miten varmistaa
ihmiselämän tavoitteet, eli ”totuudenmukaisesti päättelevä toimintavalmius niiden
asioiden suhteen, jotka ovat ihmiselle hyviä”. Aristoteles painottaa keinoja, joilla
päämäärä saavutetaan, mutta itse päämäärä on annettu. von Wright kehittää edellä
mainittua ajatusta eteenpäin, jolloin keinojen lisäksi itse päämärät tulevat käytännöllisen
järjen pohdinnan piiriin. Wilenius puolestaan korostaa, että käytännöllinen tieto
kohdistuu keinojen ja päämäärien lisäksi myös tilanteisiin. Värrin puolestaan vahvistaa
edellä mainittua näkemystä, että tällainen tilanteen edellyttämä tieto on aristoteelisessa
mielessä käytännöllistä tietoa, joka on mahdollista saavuttaa kasvattajan käytännöllisen
järjen ansiosta.

Friedrich Schiller valistuksen ja romantiikan risteyksessä
Jyrki Hilpelä, Joensuun yliopisto
jyrki.hilpela@kolumbus.fi

Näytelmäkirjailijana tunnettu Friedrich Schiller kirjoitti myös joukon filosofisia
tutkielmia, joista jälkimaailma muistanee parhaiten ”kirjeet” esteettisestä kasvatuksesta.
Schillerin filosofisen tuotannon tekee kiinnostavaksi siinä ilmenevä valistuksen ja
romantiikan jännitteinen suhde. Hän aloittaa Kantin oppilaana, lukee huolella niin
käytännöllisen järjen kuin arvostelukyvynkin kritiikit ja ryhtyy luomaan maun perustaa
Kantin antamien suuntaviivojen mukaan. Hän uskoo demokratiaan ja tervehtii ilolla
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Ranskan vallankumousta. Pian hän kuitenkin näkee vallankumouksen suistuneen terrorin
ja mielivallan kurimukseen ja alkaa ottaa yhä enemmän etäisyyttä valistukseen. Näitä
varauksia hän esittää sekä mainituissa esteettisen kasvatuksen tutkielmissa että eräälle
mesenaatilleen, Augustenburgin prinssille, laadituissa kirjeissä. Niin Schilleristä tulee
varhainen valistuksen kriitikko. Käyn esityksessäni läpi Schillerin esittämiä varauksia.
Uskon että kasvatusajattelun kehityksen tutkimisella valistuksen ja romantiikan
viitekehyksessä on oma mielenkiintonsa.

J. A. Hollon näkemys eettisestä kasvatuksesta
Matti Taneli, Turun yliopisto
matti.taneli@salo.fi

J. A. Hollo (1885–1967) piti eettistä kasvatusta tärkeänä älyllisen, esteettisen,
uskonnollisen ja toiminnallisen kasvatuksen rinnalla. Hänen mukaansa eettisellä
kasvatuksella tulee olla itsenäinen asema, eikä sitä pidä sisällyttää uskonnolliseen
kasvatukseen, jolla on erilainen tehtävä koulukasvatuksessa. Moraalinen suuntautuminen
on ennen muuta tottumuksiin, vakiintuneisiin ajatus ja toimintatapoihin sekä tahdon
suuntautumisuriin perustuva tosiasia.
Hollo sanoo, että koulun opettaja ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla eettisenä
kasvattajana, jos hän vain jakaa moraalitietoa, mutta jättää moraalisten kokemusten
saamisen kokonaan sattuman varaan. Hän korostaa sitä, että lapsuudessa moraalisten
ohjeiden ja harjoitusten tulee olla ehdottomia, koska ne aikaansaavat lapsissa
täsmällisyytensä ja selvyytensä takia kunnioitusta ja taipumusta niiden noudattamiseen.
Hollo ei kuitenkaan ehdoitta puolusta apodiktista menetelmää, koska taitamaton opettaja
voi rappeuttaa moraalisopetuksen pelkäksi dogmaattiseksi ulkoluvuksi. Hän pitää nuorten
kasvatuksessa ehdottomuutta korostavaa kasvatusmenetelmää varsin huonona. Hollo
arvostaa Fr. W. Foersterin voluntaristisiin periaatteisiin perustuvaa moraaliopetusta, joka
antaa myös nuoren kuvitteluelämälle aineksia, kun häntä rohkaistaan arvioimaan omasta
näkökulmastaan moraaliteorioita ja käytäntöjä. Hän tarkastelee myös eettisen
kasvatuksen yhteyksiä esteettiseen ja uskonnolliseen kasvatukseen.
Käsittelen esityksessäni Hollon näkemystä eettisen kasvatuksen luonteesta ja sen
suhteesta uskonnolliseen ja esteettiseen kasvatukseen. Analysoin myös eettisen
kasvatuksen pyrkimystä läpäistä kasvatuksen koko aluetta ja sen yhteyksiä
mielikuvituksen kasvattamiseen.

Rakkaus tulkinnan avaimena ja moraalin perustana – Kevin J. Vanhoozerin
esittämä haaste pluralismille ja postmodernismille
Vesa Pirttimaa, Jyväskylän yliopisto
vesa.pirttimaa@heinola.fi

Tutkimus pyrkii selvittämään Kevin J. Vanhoozerin hermeneutiikan merkitystä
kasvatukselle. Kriittisen kansalaisuuden ja median lukutaidon näkökulmasta tarkasteltuna
on merkillepantavaa, että uskonnonopetuksen asema opetettavana aineena peruskoulussa
ja lukiossa on yhä uudelleen nostettu esille ongelmallisena kysymyksenä. Tieto ja
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sivistys, erityisesti eri katsomusjärjestelmien systemaattinen hahmottaminen, ovat
kriittisen kansalaisuuden perusehtoja. Sen vuoksi on tärkeää opettaa uskontoa
oppiaineena yhteiskunnan rahoittamassa opetuksessa.
Tutkimukseni on osa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen yhteishanketta valta
kasvatuksen uhkana ja mahdollisuutena. Tutkimus osallistuu parhaillaan käytävään
kasvatustieteelliseen diskurssiin moraalin ja arvokasvatuksen alueilla. Työssä käsitellään
myös oppisisältöjen arvoihin liittyvää vaikutusta ja kysymystä moraalin kehityksestä.
Onko koulujärjestelmä ja nykyiset katsomusaineiden oppisisällöt tukemassa kriittistä
ajattelua, moraalin kehitystä ja avoimuutta?
Yhteiskunnassa lisääntyvää nuorten ja lasten pahoinvointia voidaan pohtia myös
katsomusaineiden näkökulmasta. Onko nuorten kokema tyhjyyden ja arvottomuuden
tunne seurausta postmodernin aikakauden maailmankuvasta, jossa kaikki on suhteellista
ja moraalisia arvoja ei ole olemassa? Tutkimuksessa arvioidaan katsomusaineiden
oppisisältöjä. Kykeneekö koulujärjestelmä vahvistamaan ja tukemaan kotona annettua
arvokasvatusta?
Suomessa uskonnonopetuksen asemaa ja merkitystä on pyritty perustelemaan hyvin
monella eri tavalla; esimerkiksi yleissivistyksen ja kulttuuriperinnön näkökulmista.
Suomessa katsomusaineiden tarpeellisuutta ei ole lähestytty tai perusteltu juurikaan
kasvatusfilosofisesta tai tietoopillisesta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus
hakea myös uutta, holistisempaa näkökulmaa ja pohtia katsomusaineiden merkitystä
kasvatustieteen kentässä laajassa mielessä. Aihetta lähestytään perinteisen kulttuurisen
näkökulman sijaan kriittisen kansalaisuuden, suvaitsevaisuuden, moraalin, ja tietoopin
näkökulmista.
Avainsanat: Katsomusaineet, kriittinen kansalaisuus, eri kulttuurit, indoktrinaatio,
moraali, arvokasvatus

Näkökulmia rauhankasvatuksesta kasvatushistoriassa
Jouko Jokisalo, Joensuun yliopisto
jouko.jokisalo@joensuu.fi

Rauhasta on tullut inhimillisen elämän ehdoton edellytys ydinaseiden ja globaalien
ongelmien aikakaudella. Rauhankysymyksen korostunut merkitys ihmiskunnan
tulevaisuudelle on merkinnyt rauhankasvatuksen uutta vähittäistä tulemista
kasvatuskeskusteluun. UNESCO määritteli 1990luvun puolivälissä rauhankasvatuksen
yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi sen, että jokaisen yksilön tulisi oivaltaa ne
yleismaailmalliset arvot ja toimintatavat, joille rauhankulttuuri voidaan rakentaa.
Rauhankasvatuksen teoria ja historia länsimaisessa kasvatushistoriassa ulottuu ainakin
Erasmus von Rotterdamiin. 1600luvulla Johann Amos Comenius kehitti 30vuotisen
sodan kärsimyskokemusten jälkeen kattavan vision teologiasta, politiikasta ja
pedagogiikasta maailmanrauhan rakentajina. Ensimmäinen, joka toi käsitteen
”rauhanpedagogiikka” (Friedenspädagogik) kasvatuskeskusteluun, oli Friedrich Wilhelm
Foester (1869–1966) teoksessaan Politische Ethik und politische Pädagogik (1918).
Foester on ”filosofi Comeniuksen hengessä” (Franz Pöggler). Esityksessäni analysoin
sitä, mitä heillä on annettavaa tämän päivän rauhankasvatusajattelulle.



”Jos pahat liittyvät yhteen ja muodostavat joukkoja, mikseivät hyvät tekisi
samoin?” Aktanttianalyysi Demokraattiset koulutyöntekijät yhdistyksen
koulupoliittisesta diskurssista
Mirka Räisänen, Tampereen yliopisto
mirka.raisanen@uta.fi

”Koulutyöntekijöiden jakautuminen edistyksen ja rauhan puolelle asennoituviin ja
toisaalta taantumuksellisiin asenteisiin ankkuroituneisiin koulutyöntekijöihin on
tapahtunut selvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tällainen jakautuminen on
väistämätön, kun koulu ja koko koulutusjärjestelmä ottaa kurssiaan yhteiskunnassa.
Mutta se ei ole välttämätön, eikä sitä tietenkään ole syytä lietsoa, sillä koulujen
demokraattinen kehittyminen on kaikkien koulutyöntekijöiden etujen mukaista.” Näin
kirjoitettiin vuoden 1973 Koulutyöntekijälehdessä, jossa ajan hengen mukaisesti
asetettiin vastakkain toisaalta edistykselliset, toisaalta taantumukselliset kasvatustoimijat.
Poliittisen kiihkon leimaama taistolaisaika on varsin kiinnostava jakso suomalaisen
opettajiston historiassa. Yleisen yhteiskunnallisen liikehdinnän myötä myös osa
opettajakunnasta radikalisoitui. Tämä tarkoitti perinteisen, poliittisideologiseen
puolueettomuuteen ja neutraaliuteen perustuneen opettajakuvan kyseenalaistamista ja
uudelleenmuotoilua. Ideologisesti vasemmalle suuntautuneet opettajat perustivat oman
koulutuspoliittisen yhdistyksen, Demokraattiset koulutyöntekijät ry:n (Demko), jonka
tavoitteena oli koulupolitiikan ja koulun käytäntöjen demokratisointi sekä opettajien
statuksen parantaminen. Tarkastelen esityksessäni demkolaista ajattelua yhdistyksen
äänenkannattajan, Koulutyöntekijälehden kautta. Greimasilaisen aktanttianalyysin avulla
jäsennän 1970 ja 80lukujen koulupolitiikan toimijakenttää sellaisena, millaiseksi se
rakentuu lehden pääkirjoituksissa. Kysyn, miten demkolaiset asemoivat itsensä suhteessa
muihin koulupolitiikan toimijoihin, keitä pidetään liittolaisina ja keitä vastustajina,
millaisiksi määritellään yhdistyksen missiot, millä keinoin päämääriin ajatellaan
päästävän sekä millaisia muutoksia aineistopuheessa tapahtuu 1980luvun lopulle
tultaessa. Esitys liittyy tekeillä olevaan väitöstutkimukseeni, jossa tarkastelen
demkolaista kasvatusdiskurssia ja erityisesti opettajalle rakentuvaa yhteiskunta ja
ideologiasuhdetta.

Saksalainen liikuntaideologia Jahnista kansallissosialisteihin – politiikkaa vai
pedagogiikkaa?
Jyrki Kaarttinen, Turun yliopisto
jyrki.kaarttinen@pp.inet.fi

Historian saatossa urheilu ja liikunta on nähty yhtäältä epäpoliittisena. On sanottu, ”ettei
urheilulla ole ideologiaa, mutta sillä on ihanne”. Toisaalta urheiluun ja liikuntaan on
liittynyt sen poliittista välineellistämistä.
Tässä esityksessä, joka perustuu artikkelikäsikirjoitukseen, tarkastelen saksalaisen
ruumiinkasvatuksen ideologista sisältöä Friedrich Ludwig Jahnista (1778–1852)
kansallissosialisteihin. Esitykselläni haluan osallistua keskusteluun, jota käydään
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liikunnan poliittisuudesta ja epäpoliittisuudesta. Tunnustuksellisen, juutalaisen ja työväen
liikuntaideologian olen rajannut tarkasteluni ulkopuolelle.
Esitykseni olettamus on, että kansallissosialistien liikuntaideologiset näkemykset eivät
syntyneet heidän noustuaan valtaan vuonna 1933, vaan ne olivat saksalaisen
liikuntaideologian kätkettyjä ainesosia jo Jahnin ajoista Weimarin tasavaltaan.
Esityksessä tarkastelen ensinnäkin, minkälaista saksalainen ruumiinkasvatus oli
ideologialtaan ennen kansallissosialisteja. Toiseksi käsittelen, miten kansallissosialistit
näkivät ruumiinkasvatuksen merkityksen. Kolmanneksi arvioin, merkitsikö
kansallissosialistinen liikuntaideologia katkosta saksalaisen liikuntaideologian pitkän
linjan sisältöön.
Kansallissosialistien valtaannousu merkitsi saksalaiseen ruumiinkasvatuksen ideologiaan
aiemmin piilevinä olleiden poliittisten osien tulemista näkyviksi osiksi
ruumiinkasvatuksen ideologiaa. Samalla tuo kätketty poliittisuus muuttui avoimeksi
poliittiseksi indoktrinaatioksi ja manipulaatioksi, jossa liikuntaideologian tarkoitus oli
ensi sijassa palvella kansallissosialistien poliittisia ja sotilaallisia tavoitteita.
Kansallissosialistien liikuntaideologia ei merkinnyt katkosta saksalaisen
liikuntaideologian sisältöön.

Oppilaan persoonan kunnioittamisesta
OlliPekka Moisio, Jyväskylän yliopisto
ollipekka.moisio@jyu.fi

Esitelmäni keskittyy kysymykseen opetuksen eettisestä lähtökohdasta. Tarkoituksenani
on tarkastella persoonan käsitteeseen liittyvien moraalifilosofisten huomioiden avulla
ajatusta siitä, että opetuksen eettiseksi kiintopisteeksi asettuisi opetustilanteen (tai
yleisemmin kasvatustilanteen) marginaalit, siis ne ryhmät, jotka on ajettu tai ovat
ajautuneet tai ajaneet itsensä ulos opetuksen keskiöstä syystä tai toisesta. Tarkastelussa
nousee esille kysymys, minkälaisissa puitteissa henkilö voisi saavuttaa ja omata
moraalisen syvyyden, ja mikä rooli tällä on eettisen elämänmuotomme kannalta. Tämä
tarkoittaa persoonan käsitteen tarkastelua sellaisissa tilanteissa, joissa henkilö tai
henkilön kunnioittaminen ovat uhattuina. Näitä teemoja avaan muun muassa
nöyryyttämisen ilmiön avulla: voimme vaikkapa kysyä, voivatko rakenteet nöyryyttää vai
tarvitaanko nöyryytyksen aina ihminen, tai minkälainen rooli on tavalla, jolla katsomme
toista ihmistä, on tässä.
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