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Sinikalle!

Maija Lehtovaara
iitos,  Sinikka,  yli  30  vuoden  ajan  kestäneestä  yhteistyöstä  ja
ystävyydestä. Teimme yliopistoopettajiksi poikkeuksellisen pal

jon yhteistyötä jo 70luvulla. Yhteiset opetuksen suunnittelutuokiom
me olivat antoisia. Uskon että erilaisuutemme ihmisinä ja opettajina
rikastutti lopputulosta — minua kiinnosti uusien ideoiden kehittämi
nen,  sinä  paneuduit  huolellisemmin  niiden  toteuttamiseen.  Opin  si
nulta  paljon.  En  muista,  että  olisimme  koskaan  riidelleet.  Emme
myöskään  koskaan  luistaneet  sopimuksistamme.  Ehkä  tärkein  syy
siihen, että läheinen yhteistyömme kesti yli 30 vuotta, oli, että olim
me rehellisiä ja avoimia toisillemme.
  Moni ehkä ajattelee, että muistoni ovat eläkevuosien hämärtämiä
ja kultaamia. Siihen en usko. Kuten varmasti hyvin muistat, Sinikka,
alkuvuotemme  laitoksella  eivät  olleet  mitenkään  auvoisia.  Muistan
han  nekin  kuin  eilisen  päivän.  Älykkyys  ja  yliopistossa  saavutettu
korkea asemakaan eivät suinkaan aina kulje käsi kädessä eettisyyden
kanssa. Sen me saimme vahvasti kokea niinä uskomattoman piinaa
vina vuosina. Ystävyytemme ja yhteistyömme auttoivat selviytymään
vaikean  ajan  yli.  Kaikille  ei  työyhteisössämme  ikävä  kyllä  käynyt
yhtä hyvin.
  Älykkyys on kyllä  yliopistoopettajan ehdottoman  tärkeä ominai
suus,  mutta  pelkästään  sen  avulla  ei  vielä  tulla  hyväksi  yliopisto
opettajaksi.  Sinä,  Sinikka,  oivalsit  sen  hyvin  varhain,  vaikka  omat
ajatuksesi kiteytyivätkin tekstin muotoon vasta 90luvulla rakkauden
pedagogiikkana.
  Rakkauden  pedagogiikka  ei  sinun  merkitysmaailmassasi  ole  mi
kään yksi ja yhtenäinen teknisesti toimiva pedagogiikka. ”Asiantunti
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joiden”  laatima  opetuksen  ohjeisto,  jossa  opettajan  edellytetään
etenevän  pedagogisessa  toiminnassaan  ennakkoon  suunniteltujen
vaiheiden kautta, askel askeleelta, ei sinuakaan miellyttänyt. Vaikka
niillä opeilla olisi ollut kovastikin kysyntää silloisen julkilausutusti
kin mekanistisen koulutuksen kaikkivoipaisuuteen vahvasti uskovalla
70luvulla.  Et itse myöskään halunnut esiintyä opetuksen asiantunti
jana. Teknisten strategioiden ja ismien sijaan halusit pohtia onnistu
neen kasvatussuhteen olemusta. Mietit millaisessa kasvatussuhteessa
opiskelijalla on mahdollisuus kehittyä ehjäksi persoonallisuudeksi ja
luovaksi  ja  itsenäiseksi  tieteilijäksi.  Kuten  tunnettua  luovan  ja  itse
näisen tieteilijän asennoituminen tutkimaansa asiaan on ensisijaises
ti  teoreettinen,  abstrakti  ja  analyyttinen.  Perinteisesti  on  oletettu,
että  tämä  riittää  myös  yliopistoopettajana  olemiseen.  Kasvatus  —
yliopistoopetus  eräänä  kasvatuksen  muotona  —  on  kuitenkin  aina
myös  konkreettista  ja  eettistä  toimintaa  työyhteisössä,  jonka  tärkeä
osa opiskelijat ovat. Teoreettisuus ja analyyttisyys ovat luonnollisesti
myös yliopistoopettajan välttämättömiä avuja, mutta ilman rakkaut
ta,  ilman kasvattamisen  taidon,  taiteen hallintaa opettajan  toiminta
muistuttaa Pavlovin soittokellon kilauttelua.
  Kirjoitat  että  pyrkimyksesi  on  antaa  parhaasi  elämäntehtäväsi
hyväksi.  Niin  olet  myös  varmasti  tehnyt.  Työsi  olet  aina  hoitanut
tunnollisesti.  En  muista,  että  olisit  juuri  koskaan  ollut  pois  töistä
edes sairauden johdosta. Olet myös kertonut, ettet ole koskaan myö
hästynyt  opetuksestasi.  Olet  aina  huolehtinut  opiskelijoista,  laitok
sesta  ja  koko  työyhteisöstä.  Olet  myös  täydellinen  perheenemäntä,
äiti ja nyt kahden lapsen isoäiti. Jopa käsialasikin on kadehdittavan
täydellinen, minkä olen voinut jokaisena Maijan päivänä jo 30 vuo
den ajan onnittelukortistasi  todeta. Lämmin kiitos niistä,  kuten kai
kesta muustakin osakseni tulleesta ystävyydestä.
  Kohta  sinäkin,  Sinikka,  olet  eläkeläinen.  Toivoisin  kovasti,  että
pitäisimme  edelleen  yhteyttä.  Haluaisin  oppia  parempaa  eläkkeellä
olemista. Minulla on kyllä ollut hienoja suunnitelmia ja ideoita elä
keajan viettämiseen, mutta konkreettinen toteutus ei ole aina mennyt
aivan nappiin. Tähän mennessä, kolmen eläkevuoteni ajan olen ryn
täillyt,  säntäillyt,  törmäillyt,  kaatuillut, pudonnut  ja  katkonut  enem
män luitani kuin koko aikaisemman elämäni aikana. Voisimme ehkä
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joskus keskustella siitä, onko olemassa muitakin tapoja nauttia eläk
keellä olosta.

Antoisaa eläkeaikaa sinulle Sinikka!

t. Maija
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Kasvatustieteen opiskelijasta

yliopiston opettajaksi

 Kolmella vuosikymmenellä Sinikan
matkassa

Sirpa Mäkinen & Sirpa Törmä

Muistelun aloitus ja miten sen teimme
irjoitamme  tätä  artikkelia  yhdessä,  koska  olemme  omaksuneet
Sinikalta tavan työskennellä kollegiaalisesti. Sinikka suunnitteli

opetusta usein työparin kanssa, samoin tämän artikkelin kirjoittajilla
on pitkä kokemus kollegiaalisesta  toiminnasta keskenään  ja Sinikan
kanssa. Sinikka on opetuksessaan  ja  teksteissään nostanut esille  yh
dessä kirjoittamisen etuja ja prosessikirjoittamisen ideaa. Prosessikir
joittamisessa palautetta voi saada kirjoittamisen eri vaiheissa ja kehi
tellä tekstiä dialogin kautta
  Yhteisissä lounaskeskusteluissa olemme usein muistelleet opiske
luaikoja  ja  siirtymää  opiskelijasta  opettajaksi.  Olemme  opiskelleet
samoihin aikoihin ja samojen opettajien ohjauksessa 1980luvulla, ja
siksi meillä on melko yhtenevä tausta kasvatustieteilijöinä. Tätä kir
joitelmaa varten kaivoimme muistimme tueksi esiin säilyttämiämme
dokumentteja opiskeluajoilta: opintokirjat, kurssivaatimukset  ja ope
tusmateriaalia.  Yhteinen  pääsykoekirjakin  löytyi  kirjaston  hyllyltä,
kuten myös ensimmäiset tenttikirjamme.

K
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Muistelu tuotti toisaalta yksittäisiä muistikuvia luennoilta ja ryhmäti
lanteista, toisaalta suuria linjoja, joiden voi tunnistaa edelleen vaikut
tavan  opettajuuteemme.  Kasvatustieteen  lähihistoria  kehystää  muis
tojamme. Kaikki  muistelumme  eivät  siis  suoranaisesti  kytkeydy Si
nikan  näkemyksiin  ja  toimintatapoihin, vaan  enemmänkin  kuvaavat
aikansa paradigmoja ja painotuksia.
  Sinikka on kiistämättä  tärkeä henkilö kasvatustieteilijän urallam
me,  johdattihan hän meidät yliopistoopiskelun maailmaan  jo orien
toivien  opintojen  jaksolla. Sinikka opasti uusia opiskelijoita käytän
nönläheisesti ja perusteellisesti.

Kasvatustieteen perusteita ja metodioppia
Pyynikintiellä1

liopistoopintojemme alussa olimme Sinikan pitämillä Johdatus
kasvatustieteeseen  jakson  luennoilla.  Opintooppaiden  (1981;

1982) mukaan kurssi johdatteli kasvatuksen ja kasvatustieteen histo
riaan,  kasvatustieteen  erikoisluonteeseen,  tehtäviin,  osaalueisiin  ja
lähitieteisiin sekä terminologiaan ja kasvatustieteen hyödyntämiseen.
Luentoja  oli  17  tuntia,  tenttikirjoja  kaksi  ja  opintoviikkoja  kertyi
kolme.

ST: Tenttikirjat  (Bruhn  ja  Egidius) painottuvat  selvästi kasvatuksen
aatehistoriaan.

SM:  Paitsi  että  vuotta  aiemmin  Bruhnin  kasvatushistorian  kaverina
oli  Hirsjärven  kirja Kasvatustietoisuus  ja  kasvatuskäsitykset.  Teo
reettinen  tarkastelu. Siinä  pyrittiin  teoreettisesti  jäsentämään  näitä
kirjan nimessä mainittuja käsitteitä empiirisen  tutkimuksen pohjaksi
(Hirsjärvi 1980, 1). Muistan Sinikan luennolla kuvanneen tätä tentti
kirjaa varsinkin ensimmäisen vuoden (pääaine)opiskelijalle vaativak
si. Tulkitsen vaativuuden liittyvän kirjan teoreettisuuteen ja tarkastel
tavien käsitteiden (kasvatustietoisuus ja kasvatuskäsitykset) haasteel
lisuuteen  pyrittäessä  niiden  mittaamiseen.  ”Ei  kuitenkaan  liene  mi

1 Kasvatustieteen laitos sijaitsi 1970luvun puolivälistä alkaen osoitteessa Pyynikin
tie 2. Vuonna 2000 laitos muutti yliopistokampukselle Atalparakennukseen.

Y
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tään vikaa näissäkään käsitteissä (käsitys ja mielipide) edes ’radikaa
lipositivismin’ näkökulmasta, jos käsitteet pyritään määrittelemään ja
tämän jälkeen valitaan tutkimuksen kohteeksi niitä elementtejä, joita
empiirisesti pystytään lähestymään.” (Hirsjärvi 1980, 40.)

ST:  Positivismihan  näkyi  jo  pääsykoekirjana  lukemassamme  Erkki
Viljasen  teoksessa Kasvatustiede.  Viljanen  määrittää  ja  jäsentelee
kasvatustiedettä ja kasvatusilmiötä hyvin tarkasti eikä kyseinen teos 
siksi tai siitä huolimatta  aikoinaan onnistunut sammuttamaan kiin
nostustamme  kasvatustieteen  opiskeluun.  1980luvun  valtavirta
ajattelua heijastelee käsite kasvatustapahtuma sekä sen eksakti pilk
kominen. Myös tutkimusmenetelmien kuvaaminen lähinnä mittaami
sena  ja  määrällisinä  analyyseina  oli  tyypillistä.  Kasvatustieteellisen
tutkimuksen  nähdään  Viljasen  (1982)  mukaan  jakautuvan  selvästi
positivistiseen  ja  eipositivistiseen  ajatteluun.  Jälkimmäisen  esittely
jää kuitenkin kovin vähäiseksi.

SM:  Positivistinen  paradigma  on  ollut  niin  vallitseva,  että  muun
tyyppinen tutkimuksellinen ja/tai käsitteellinen lähestyminen jäi kyl
lä opiskelijalta tavoittamatta. Tämä kävi hyvin havainnollisesti  ilmi,
kun nyt palasin  lukemaan Hirsjärven (1980)  kirjaa. Siellä oli nimit
täin yksi luku pyhitetty aiheelle ”fenomenologinen kuvaus käsitysten
muodostumisesta”,  pitkälti  Lauri  Rauhalan  pohjalta.  Olisin  voinut
vaikka  vannoa,  että  Rauhalasta  kuulin  ensimmäisen  kerran  vasta
Lehtovaaran  Maijan  väitöskirjahankkeen  yhteydessä  1980  ja  90
lukujen taitteessa.

ST: Edelleen kiinnostaa, miten kasvatus määriteltiin pääsykoekirjas
sa. Viljasen  (1982, 12) mukaan kasvatus voidaan ymmärtää  laajasti
kulttuurin alueena  tai  toisaalta elinikäisenä prosessina,  joka muovaa
yksilöä. Määrittelyssä painottuu kuitenkin suppeampi näkemys, jossa
kasvatus  pelkistyy  kasvatustapahtumaksi,  ”jossa  pyritään  vaikutta
maan kasvatettavan fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen asetettujen
kasvatustavoitteiden mukaan”. Myös kasvatuksen interaktioluonnetta
korostetaan, mutta viime kädessä kyse on toimenpiteistä ja tekijöistä,
joilla  pyritään  vaikuttamaan  kasvatettavaan.  Kasvatustavoitteiden,
ärsykkeiden ja toimenpiteiden luokittelu sekä määrittely kalskahta
vat kovin behavioristiselta. Samaa linjaa noudattelevat ensimmäiseltä



Sirpa Mäkinen & Sirpa Törmä: Kasvatustieteen opiskelijasta yliopiston opettajaksi

Jari Eskola (toim.): Rakkaudesta pedagogiikkaan. Tampere 2008.

12

opiskeluvuodelta  mieleen  jääneet  tavoitetaksonomiat,  opetustapah
tuman mallintamiset ja evaluaation normit.

SM: Myöhemmin, aineopinnoissa mentiin sitten pidemmälle esimer
kiksi  opetustapahtuman  analyysikurssilla,  jossa  muun  muassa  opis
keltiin käytännössä Flandersin  interaktioanalyysin  tekoa. Opetustek
nologinen näkemys opetuksesta ei kuitenkaan suoraan näkynyt siinä,
miten  opetusta  toteutettiin. Ryhmä  ja  parityöskentelyä  suosittiin  jo
silloin,  vaikkakin  jako  luentoihin  ja  harjoituksiin  oli  varsin  selkeä.
Eriikäiset  ja taustaiset opiskelijat kohtasivat seminaareissa keskus
tellen ja jakaen kokemuksiaan.

ST: 1980luvun alun kasvatustieteen koulukeskeisyys on silmäänpis
tävää. Elinikäinen kasvatus  jaotellaan Viljasen (1982, 13)  teoksessa
esikasvatukseen,  koulukasvatukseen  ja  aikuiskasvatukseen.  Lisäksi
kuitenkin mainitaan, että ”koulukasvatuksen aikana kodin  ja koulun
vaikutus  on  rinnakkaista”.  Lieneekö  muita  kasvatusinstituutioita  tai
oheiskasvattajia ollutkaan vielä 1980luvulla vai oliko määritelmästä
unohtunut  jotain  olennaista?  Myös  vuoden  1982  johdantokurssin
tenttikirjan Riktningar i modern pedagogik painopisteenä on koulu ja
pedagogiset  menetelmät  kasvatustieteen  klassikoiden  kautta  tarkas
teltuina.  Koulun  ja  yhteiskunnan  suhdetta  tarkastellaan  keskeisten
kasvatussosiologien näkemysten mukaan. Kasvatuksen ja oppimisen
elinikäisyys,  puhumattakaan  elämänlaajuisuudesta,  ei  välittynyt.
Pulaa hyvistä  ja kaikenkattavista  tenttikirjoista näyttää olleen  jo sil
loin.  Sinikan  johdantoluennoista  muistan,  että  hän  esitteli  keskeiset
tieteelliset  aikakauslehdet  ja  julkaisusarjat  sekä  kehotti  seuraamaan
ajankohtaista tutkimustietoa artikkeleista.

SM:  Metodikurssithan  oli  sitten  erikseen.  Sinikan  johdatuskurssin
kanssa ensimmäisen vuoden syksyllä  oli  tutkimuksenteon perusteet,
jonka  tavoitteena  oli  ”tutustuttaa  opiskelija  kasvatustodellisuutta
koskevan tutkimuksen  luonteeseen  ja empiirisen tutkimuksen ajatte
lutapaan  sekä  antaa  perustiedot  mittaamisesta”  (Opintoopas  1981,
20). Tämän  kurssin  harjoituksissa  luettiin  jokin  kasvatustieteellinen
tutkimusraportti  ja  tehtiin  siitä  referaatti.  Olin  Lehtovaaran  Maijan
harjoitusryhmässä,  mutta  todennäköisesti  samalla  tavalla  toimittiin
Sinikan vetämissä ryhmissä. Yhdessä Maija ja Sinikka varmasti oli
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vat  myös referoitavat  tutkimukset valinneet. Tutkimusraportin  luke
minen ja siitä referaatin tekeminen oli ensimmäisen vuoden opiskeli
jasta erittäin vaativa tehtävä, mutta siitä selviäminen oli ehkä ensim
mäinen  merkityksellinen  oppimiskokemus yliopistossa. Tämä lienee
syynä siihen,  että  olen säilyttänyt  tämän referaatin muistona, olihan
se myös ensimmäinen kirjallinen työni (jos tenttivastauksia ei laske
ta)  yliopistossa.  Yhdessä  parini  kanssa  referoimamme  tutkimuksen
aihe on tuolle ajalle tyypillinen: Opettajan ja oppilaiden ominaisuuk
sien yhteydet koululuokan sosiaalisiin suhteisiin (Hämäläinen 1976).
Ja  samoin  tutkimusasetelma:  ”korrelaatiotyyppinen  koeasetelma”,
jossa  esimerkiksi  ”opettajan  persoonallisuutta  mitattaessa  käytettiin
Ryansin  tarkkailukorttia (… ) Tämä  luokitusjärjestelmä mittaa hyvin
juuri  opettajan  yleisiä  käyttäytymispiirteitä  eli  persoonallisuutta”
(Jokinen & Mäntylä 1981).

ST: Tieteellistä kirjoittamista ei omalla laitoksella erikseen opetettu,
mutta  siihen  ohjattiin  muiden  kurssien  yhteydessä.  Kirjoittamisen
normit  ja  merkitykset  avautuivat  vähitellen  erilaisten  kirjallisten
tehtävien myötä, joita suosittiin tenttien ohella jo silloin.

SM:  Mutta  laskemaan  kyllä  opetettiin!  Kasvatustieteellisen  tutki
muksen menetelmäkursseilla I ja II päästiin tai paremminkin joudut
tiin  perehtymään  tilastolliseen  kuvailuun  ja  tilastolliseen  testaami
seen. Matikkakammoiselle tämä oli shokki! Harjoituksissa laskettiin
pääosin  käsin  niin  keskiluvut,  korrelaatiot  kuin  myöhemmin  t
testitkin. Metodi  II:n  kurssimateriaaliin palaaminen  vahvistaa muis
tikuviani siitä, että Sinikalla harjoitustehtäviä oli todella runsaasti ja
ne oli suunniteltu hyvin opiskelijan oppimista tukemaan.

ST: Kyllähän niitä  t:n arvoja sitten  tulkittiin, mutta aika  lailla aikaa
meni  pelkästään  matemaattisiin  tehtäviin.  En  oikein  enää  muista,
miten hahmotin kasvatustieteellistä tutkimusta siinä vaiheessa, mutta
lukion  matematiikka  sai  uutta  merkitystä.  Melko  toisenlaisin  eväin
aloin opettaa kvantitatiivisia menetelmiä 1990luvulla, kun käytössä
oli  SPSSohjelma.  Opetustehtävään  oli  haasteellista  ja  innostavaa
ryhtyä Sinikan  ja Maijan opastamana ja heidän rakentamiensa tunti
suunnitelmien  pohjalta.  Sinikka  kehitteli  Maijan  kanssa  aineopinto
jen Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä –kurssia ”Ihan hyväk
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si  jutuksi”.  Kvanttimenetelmien  opettaminen  on  haasteellista  edel
leenkin tilastoohjelmista huolimatta, mutta voi vain kuvitella, miten
paljon enemmän työtä se edellytti ennen tietokoneaikaa.

Kuva 1. Näyte Sinikan harjoitustehtävistä vuodelta 1982.
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SM: Tähän väliin voisi kyllä laittaa yhden autenttisen näytteen niistä
Sinikan harjoitustehtävistä ajalta ennen tietokoneita (kuva 1).

ST:  Pakollisia  menetelmäkursseja  oli  kaiken  kaikkiaan  viisi,  joten
metodit  taisivat  olla  1980luvulla  vähintäänkin  yhtä  keskeisiä  kuin
nykyisessä tutkinnossa.

SM: Vuosille 19841986  hyväksytyssä opetussuunnitelmassa,  jonka
mukaan mekin sitten syventäviä opintoja suoritimme, oli Metodi III
kurssilla käsiteltävänä asiakokonaisuutena muun muassa tutkimuspa
radigmat  ja  ”vaihtoehtoisten  metodologisten  lähestymistapojen  ko
keilu  ja  soveltaminen”  (Opintoopas 1984, 56). Opetussuunnitelma
teksti  oli  hyvin  varovaista,  mikä  heijastelee  vähittäistä  paradigma
murrosta  ja kvalitatiivisen  tutkimuksen varovaista  tuloa kasvatustie
teeseen. Muistikuviemme mukaan mainittu kurssi oli kyllä  ihan sel
keästi kvalitatiivisen tutkimuksen kurssi, jossa muun muassa harjoit
telimme  teemahaastattelun  tekemistä  ja  haastatteluaineiston  ana
lysointia. Ja. olihan aineopintojen metodikurssilla tentitty Hirsjärven
ja  Hurmeen Teemahaastattelu,  vaikka  kurssi  muutoin  keskittyikin
kvantitatiiviseen tutkimukseen.

ST:  Vaikka  metodikursseja  oli  takana,  silti  tutkimuskokonaisuuden
hahmottaminen  ei  ollut helppoa ensimmäisessä omassa empiirisessä
tutkielmassa.  Kasvatustieteellisen  tutkimuksen  praktikum,  josta
myöhemmin  käytettiin  nimitystä  proseminaari,  palauttaa  mieleen
sen,  miten  paljon  uusia  ja  hankalia  asioita  ensimmäisen  empiirisen
tutkimuksen  toteuttaminen  tuo  opiskelijalle.  Sen  muistelu  auttaa
samastumaan opiskelijan asemaan esimerkiksi  ohjaus  ja arviointiti
lanteissa.

SM: Muistan oman praktikumtyöni yhteydessä pohtineeni erityisesti
kysymystä  teoriasta.  Toinen  muistikuva  liittyy  aihevalintaan,  joka
lähti  jonkinlaisesta  toisen  vuoden  opiskelijan  identiteettikriisistä:
mikä  minusta  tulee  isona.  Kasvatusalan  hallinnon  suunnittelun  ja
tutkimuksen koulutusohjelma (tuttavien kesken HASTU), jossa opis
kelimme,  oli  laajaalainen  ja  siinä  painotettiin  yleisiä  akateemisia
valmiuksia, kuten ”valmiutta tuottaa uutta tietoa ja käyttää tieteellistä
tietoa  ammatillisessa  toiminnassa”  (Opintoopas  1981,6;  1982,  6).
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Praktikumtyön (Jokinen & Mäntylä 1983) perusteella  ensimmäisen
vuoden HASTUopiskelijoiden  (n=15) ammattikuva  oli  suhteellisen
selkeä  sen  suhteen,  mihin  koulutusohjelmasta  voi  valmistua,  mutta
siitä, minkälaisiin tehtäviin opiskelijat itse ovat ajatelleet sijoittua, oli
huomattavaa  epätietoisuutta.  Hallinnolliset  ja  suunnittelutehtävät
kiinnostivat näitä tutkimiamme opiskelijoita huomattavasti tutkimus
ta enemmän. Opetus tai koulutustehtäviin  en  itsekään ajatellut voi
vani sijoittua puuttuvan opettajakelpoisuuden vuoksi.

ST: Mutta niin vain sijoituimme! Myöhemmin sitten hankimme sen
opettajakelpoisuuden ja tutkimustakin olemme tehneet.

Opiskelijasta kollegaksi
ST: Siirtymä opiskelijan roolista nuoremman kollegan  opettajan ja
tutkijan    rooliin  ei  ollut  aivan  yksinkertainen. Pyynikintien  raskaat
ulkoovet  ja  perinteikkäät  puitteet  ylläpitivät  mielikuvaa opiskelijan
asemasta vielä pitkään maisterintutkinnon suorittamisen jälkeenkin.

SM: Oikeastaan vasta siirtyminen uusiin tiloihin yliopistokampuksel
le  Atalpaan  2000luvun  alussa  vapautti  tuosta  opiskelijan  roolista,
kun  entisen  opettajan  kohtasi  nyt  ympäristössä,  johon  ei  liittynyt
opiskelumuistoja ja  jossa ulkoovikin oli kevyempi. Sinikan suhtau
tuminen nuorempaan kollegaan tosin oli alusta alkaen kollegiaalista,
ei  siis  mitenkään  opettajaoppilas  asetelmaa  tai  muutakaan  valta
asetelmaa ylläpitävä.

ST: Opetuksen suunnittelu yhdessä Sinikan kanssa oli usein oppimis
kokemus sinänsä.  Vaikka  Sinikalla oli  mapeissaan  valmiita  suunni
telmia ja materiaaleja, hän oli aina valmis aloittamaan kurssin suun
nittelun  puhtaalta  pöydältä  ja  toteuttamaan  uusia  ideoita.  Vanhoilla
suunnitelmilla  olisi  päässyt  helpommalla,  mutta  jotain  olisi  jäänyt
oppimatta. Toisaalta hän jakoi auliisti osaamistaan ja valmiita mate
riaaleja  kollegoille.  Nuoremmalla  kollegalla  oli  näin  mahdollisuus
oppia  työskentelytavoista  ja  oppimateriaaleista  sekä  tuntea  pientä
syyllisyyttäkin  siitä,  ettei  itse  suhtaudu  opetustyöhön  yhtä  perfek
tionistisesti.
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SM: Kuvaan  sopii  hyvin  vielä  sekin,  että Sinikan paperit  ovat  aina
järjestyksessä.  Jos  jokin  artikkeli  oli  meiltä  hävinnyt,  Sinikalta  se
melko  varmasti  löytyi.  Tässä  järjestelmällisyydessä  meillä  on  vielä
oppimishaasteita, taitaa tosin olla myös persoonakysymys.

ST:  Opetuksessaan  Sinikka  piti  huolta  siitä,  että  opiskelijat  saivat
runsaasti  tieteellisiä  artikkeleita  luettavaksi.  Tarvittaessa  kopioitiin
paljonkin  materiaalia    toki  kaksipuoleisena  ja  pienentäen,  ekologi
sesti ja taloudellisesti.

SM: Viime aikoina Sinikka on  jakanut näitä vuosien saatossa kerty
neitä  ylijääneitä  artikkeli  ja  tekstikopioita  opiskelijoille  eri  yhteyk
sissä hyödynnettäviksi. Bibliografiset tiedot oikeaoppisesti joka teks
tissä  ja  monissa  niissä  varttuneen  tieteenharjoittajan  huomiot  ja
kommentit. Näinkin voi opettaa kasvatustieteellisiä luku ja kirjoitus
taitoja!

ST:  Opetustyössään  Sinikka  antoi  opiskelijoille  vastuuta,  edellytti
vastuunottamista  omasta  opiskelusta  ja  ryhmästä  sekä  sitoutumista
yhteisiin  ja omiin tavoitteisiin. Sitoutumisen  ja sitouttamisen tavoite
seurasi  loogisesti  yhteistoiminnallisista  toimintatavoista,  joita  hän
tutki  ja kehitti. Tyypillistä työskentelylle oli, että hän  innostui tutki
maan  opettamiaan  asioita  perusteellisesti.  Yleensä  opettajan  oma
innostus opetettavaan aiheeseen innosti myös opiskelijoita. Sinikalla
tuntui olevan aina aikaa myös tavata opiskelijoita ja kollegoita. Omia
töitään  hän  teki  tarvittaessa  kotona  yötä  myöten,  mutta  ei  yleensä
näyttänyt kiirettään tai väsymystään muille.

SM: Jos pitäisi tähän koota tähän tärkeimmät opetukset opetuksesta,
joita olemme Sinikan matkassa saaneet?

ST:  Usein  keskustellessamme  opetuksen  ongelmista  päädyimme
helpottavaan  johtopäätökseen,  että  toisen  puolesta  ei  voi  oppia.  Jos
opiskelija  ei  sitoudu  edistämään  oppimistaan,  ei  opettaja  voi  tehdä
työtä hänen puolestaan. Opiskelijan pään sisään ei voi mennä ratkai
semaan ongelmia. Tämä oivallus on ollut monissa tilanteissa vapaut
tava.
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SM:  Kasvatus  on  vuorovaikutusta,  opetus  on  yhdessä  oppimista.
Tämä  edellyttää  opiskelijoilta  yhteiseen  oppimisprosessiin  sitoutu
mista.  Opettajan  tehtävänä  on  ohjata  näitä  prosesseja  ja  kehitellä
haasteellisia, mutta kuitenkin  myös  oppijoiden  elämäntilanteet  huo
mioivia  oppimistehtäviä  ja  materiaaleja.  Näkemys  opettajasta  oppi
misen ohjaajana on varsin kaukana 197080 –lukujen behaviorismis
ta,  tavoitetaksonomioista  ja  opetustapahtumaanalyyseistä,  joita  Si
nikkakin meille silloin aikanaan opetti. Paljon on  tapahtunut kasva
tustieteessä,  tutkimuksessa  ja  opetuksessa,  joka  on  jollakin  tavalla
täytynyt ottaa huomioon ja/tai ennakoida omassa opetustyössä. Opet
taja ei tosiaankaan ole koskaan valmis, niin kliseeltä kuin tämä kuu
lostaakin.

Kuva 2: Sinikan käyttämä opintoopas.

ST: Yhteistyö opiskelijoiden kanssa, joka perustuu välittömään vuo
rovaikutukseen, on yksi opetuksen kehittämisen keskeinen lähtökoh
ta.

SM: Kollegiaalinen yhteistyö (ks. kuva 2) on opettajan työn voima
vara ja työilmapiiriä nostattava tekijä. Tätä pitää vaalia ja tähän pitää
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löytää  aikaa  kaiken  kiireenkin  keskellä.  Kun  ensin  tekee  yhdessä
(kokeneemman ohjauksessa), niin sitten osaa myöhemmin yksin!

Unohtuiko tieteellinen kirjoittaminen?
lemme tuottaneet tekstiä vapaamuotoisten muistelustemme poh
jalta.  Pääsiköhän  meiltä  unohtumaan  tieteellisen  kirjoittamisen

opit? Tieteellisen kirjoittamisen oppaan mukaan ”kokeneet kirjoitta
jat  suunnittelevat  huolellisesti  tekstinsä  rakenteen  ja  sisällön… ”
(Viskari  2001,  76).  Me  lähdimme  kirjoittamaan  tekstiämme  melko
hataran suunnitelman pohjalta ilman tarkkaa aiheen rajausta. Olimme
kuitenkin  kiinnostuneita  tekemään  yleiskatsauksen  opintojemme
alkutaipaleeseen.  Toinen  kiinnostava  kysymys  oli  oman  kasvumme
tarkastelu kasvatustieteen opiskelijasta opettajaksi. Tämän tavoitteen
suhteen  emme  päässeet  pintaa  syvemmälle,  mutta  ainakin  olemme
itsekriittisiä  tekstimme suhteen, kuten  Sinikka on  neuvonut. Toivoa
sopii,  että  lähdeviitteet  ovat  paikallaan  niin  monen  vuoden ahkeran
harjoittelun  jälkeen!  Muistelimme,  kirjoitimme,  palasimme  doku
mentteihin,  kirjoitimme,  keskustelimme,  kirjoitimme,  yhdessä  ja
erikseen. Mutta prosessikirjoittamisen perusperiaatteisiinhan ”kuuluu
kaikenlainen  joustavuus”  (Viskari  2001,  75).  Onneksi  muistimme
myös lyhyesti kuvailla prosessiamme ja työskentelytapaamme kirjoi
telman alussa ja lopussa. Opimme ehkä jotain olennaista kirjoittajana
kehittymisestä tai kenties opettajuudesta tai yhdessä kirjoittamisesta.
Prosessikirjoittamisen  ideasta  ja  antoisuudesta  löytynee  olemassa
olon oikeutus tällekin tekstille.

O
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Pelejä ja polkuja yliopistossa

Vesa Korhonen

Yliopistopeliä ja sen pelaajia
n  usein  tuotu  esiin  se,  että  yliopiston  toiminnassa  vaikuttavat
vahvimmin erilaiset piiloiset käytänteet – yliopiston niin kutsut

tu  piiloopetussuunnitelma  –  siihen  mitä  ja  miten  siellä  opitaan  tai
miten akateemisella uralla tullaan toimeen (ks. Ahola & Olin 2000).
Yliopiston  piiloopetussuunnitelma  viittaa  erilaisten  sosiaalisten
julkilausumattomien sääntöjen oppimiseen ja pärjäämiseen pelaamal
la  niin  sanottua yliopistopeliä  (Bergenhenegouwen  1987;  Ahola  &
Olin 2000; Margolis 2001).  Käytän tässä termiä yliopistopeli kuvaa
maan sekä opetukseen  ja opiskeluun liittyviä piileviä käytäntöjä että
myöhemmin työuralla akateemisen työyhteisön ja työkulttuurin eräi
tä  kirjoittamattomia  periaatteita.  Akateemiset  opinto  ja  urapolut
näyttävät enemmän tai vähemmän vaativan yliopistopelin pelaamisen
oppimista.
  Monissa yliopistoopiskelua koskevissa  tutkimuksissa on mainit
tu, ettei yliopistoopinnoissa ole kyse vain akateemisesta sivistykses
tä tai uuden tiedon hankkimiseen liittyvistä tekijöistä, vaan erilaisten
yliopistossa  vallitsevien  tiedostamattomien  kulttuuristen  normien  ja
akateemisessa  maailmassa  tarpeellisten  selviytymisstrategioiden  ja
toimintamallien  hiljaisesta  oppimisesta  (Karjalainen  &  Kumpula
1994;  Ylijoki  1998;  Ahola  &  Olin  2000).  Karjalainen  ja  Kumpula
(1994) ovat kuvanneet osuvasti tätä opiskeluun liittyvän yliopistope
lin  sääntöjen  omaksumista: ”luennoilla  opiskelijat  oppivat  tunte
maan luennoitsijan kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja painotukset.
Luennoilla opiskelijat  etsivät myös vihjeitä yliopiston kuulusteluista

O
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selviytymiseen. Opiskelu oli peli,  jonka säännöt ensimmäiseksi opit
tiin  tuntemaan. Usein  ei muuta opittukaan.” Tämä  tuo  eräänlaisen
peliin ja oman alan akateemiseen yhteisöön sopeutumisen välttämät
tömyyttä korostavan  näkökulman  opiskelijan  elämismaailmaan  (vrt.
Ylijoki 1998). Opiskelijan ”ammattitaitoa” on oppia tuntemaan aka
teemisen maailman hiljaiset käytännöt, joita vastavuoroisesti opetta
jat ja tutkijat alansa traditioita noudattaen ylläpitävät. Traditiot eivät
helposti  katkea,  sillä  tyypillistä  on,  että  esimerkiksi  opettajan  ase
maan päästään vain  ja ainoastaan  tutkijakokemuksen  ja julkaisume
riittien – ei pedagogisen pätevöitymisen – kautta. Opettajan ja tutki
jan ”ammattitaitoa” on tuntea niitä akateemisen työkulttuurin kirjoit
tamattomia sääntöjä ja arvostuksia, joiden varaan akateemista uraan
sa voi ylipäätään rakentaa.
  Eräs Oulun yliopiston professori totesi Tiedelehden haastattelus
sa  (Forssell  2006  )  oman  tutkimustyönsä  kuvaamisen  yhteydessä
lakonisesti: ”julkaisutoiminta  on  nykyään  lähes  ainoa  mittari,  jolla
tutkijoita arvotetaan, esimerkiksi opetukselle ei anneta  juuri mitään
arvoa  mutta  se on  tätä  yliopistopeliä,  jota on pakko pelata”. Yli
opistosta välittynyt kuva on yliopistopelin näkökulmasta hyvin kolk
ko ja kilpailullinen. Akateeminen ura näyttää riippuvan hyvin pitkäl
le siitä, kuinka kilpajuoksussa  tutkimusjulkaisujen  laadun ja määrän
suhteen  pärjää.  Tämänkaltaiset  puheenvuorot  ovat  hyvin  tyypillisiä
akateemisten toimijoiden suulla. Yliopisto on  ikään kuin pelikenttä,
jonka  säännöt  ja  rajat on  opittava  tuntemaan,  jotta  siellä  voi  toimia
menestyksellisesti  eri  pelirooleissa  joko  opettajana,  tutkijana  tai
opiskelijana. Yliopistossa on oltava määrätietoinen pelaaja  ja sellai
nen oman onnensa seppä, joka ei kaihda koviakaan keinoja ja raadol
lisia ratkaisuja menestyksekkäisiin pelituloksiin pyrkiessään.
  Mutta  voisiko  yliopistossa  olla  myös  kuvattua  yliopistopeliä
kumoavia – tai ainakin  lieventäviä – vastavoimia? Sellaisia voimia,
jotka loisivat avoimia pyyteettömiä kohtaamisen tilanteita sekä huo
lehtivaa  ja  välittävää dialogia  ihmisten  välille? Sinikka Viskari  kir
joittaa Opettajan  vaiettu  valta –kirjan  alussa  (Vuorikoski, Törmä &
Viskari  2003,  1112)  opiskelijoiden  auttamisesta  ja  ohjaamisesta
heidän omassa kasvu ja oppimisprosessissaan ja tämän edellytykse
nä  olevan  ihmisen  kohtaamisen  ohjaustilanteissa  ainutkertaisena  ja
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kokonaisvaltaisena persoonana. Voiko näin toimia menestyksellisesti
yliopistossa vai  onko  tämä  vain  idealistista  puhetta  mihin  kasvatus
tieteellisessä kirjallisuudessa usein sorrutaan? Yliopistohan legitimoi
lukeneisuuden  ja  asiantuntijapositiot  mieluummin  tiedettä  ja  tutki
musta  palvelevilla  älyllisillä  ominaisuuksilla,  joita  se  itse  uskoo
edustavansa:  älykkyys,  rationaalisuus,  kompetenssi,  asiantuntijuus,
intressittömyys ja muut vastaavat (Ahola & Olin 2000). Tämä artik
keli olkoon osoitus siitä, että älyllisyyden ohella inhimillisyyskin on
mahdollista yliopistossa. Samalla artikkeli peilaa hieman myös oma
kohtaisia kokemuksiani ja polkujani Sinikan opiskelijana ja työtove
rina.

Opintojen alkutaivalta opiskelijana
liopistoopintoihin liittyvä opintopolku hahmotetaan tavallisesti
kolmeen  eri  vaiheeseen  –  alku,  keski  ja  loppuvaiheeseen  –

jotka  laadullisesti  ja  sisällöllisesti  poikkeavat  toisistaan.  Becher
(1990,  237;  ks.  myös  Ylijoki  1998;  Arola  2003)  on  muun  muassa
esittänyt, että opintopolun läpi kulkiessaan yliopistoopiskelijat sosi
aalistuvat vahvimmin pääaineensa  tieteenalakohtaiseen  habitukseen.
Yliopistossa ei opita vain tiedollisia sisältöjä, vaan opiskelijat sosiaa
listuvat  oman  tieteenalansa  piirissä  rakentuneeseen  akateemiseen
alakulttuuriin  ja  omaksuvat  omalle alalleen  tyypillisen  elämäntavan
ja  dispositiot.  Sosiaalistuminen  ei  siis  ole  vain  sääntöjen  ja  roolien
oppimista,  vaan  tieteenalakohtaisten  piilevien  käytäntöjen  hiljaista
ymmärtämistä.
  Kun  seuraavaksi  katson  keräämieni  opiskelijoiden  kirjoitelmien
valossa aloittavien opiskelijoiden mukautumista yliopistopeliin, niin
opintopolku  käynnistyy  sosiaalistumisella  yliopistoopiskelun  vaati
maan  opiskelijaprosessiin  (Korhonen  2006;  2007a).  Se  tarkoittaa
ennen  kaikkea  opintojen  alussa  sosiaalistumista  yliopistoopiskelun
vaatimiin  työtapoihin  ja  opiskelijayhteisöön  eikä  niinkään  älyllisiä
asioita.  Kysymys  on  oman  opiskelijaidentiteetin  paikantamisesta
opintoja varten. Opiskelijoilta kokoamani aineistot ovat vahvistaneet
kuvaa tämän ydinprosessin merkityksestä (emt.). Yleisesti yliopisto
opintoihin hakeutuminen ja opintojen alkuvaihe on varsin merkittävä
vaihe  koko  elämänkulussa. Siihen  liittyy usein  yleinen  elämänmuu
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tos  ja  asuinympäristön  vaihtuminen.  Yliopistopeliä  ehkä  oppivat
opiskelijoista  parhaimmin  pelaamaan  ne,  joiden  sosioekonominen
tausta ja mukanaan kantama kulttuurinen pääoma antavat siihen suo
tuisimman mahdollisuuden (ks. Ahola & Olin 2000).
  Opintojen  alkua  koskevien  kirjoitelmien  teemana  hyvin  usein
esiintyy myös ”ajattelu ja opiskelutapojen muutos” –teema, joka on
sijoitettavissa  opintojen  käynnistämiseen  ja  yliopistoopiskelijaksi
identifioitumiseen.  Opintojen  aloittaminen  merkitsee  opiskelijoiden
kuvausten  mukaan  siirtymistä  aiemmasta  tutusta,  turvallisesta  ja
valmiiksi  aikataulutetusta  kouluympäristöstä  avoimempaan,  haasta
vampaan  ja  itsenäistä opintojen  suunnittelua vaativaan  opiskeluym
päristöön. Monella yliopistoopiskelua aloittavalla odotukset yliopis
toopintoja kohtaan ovat  suuret,  ja opintopaikan  saavuttamiseksi  on
tehty runsaasti työtä. Yliopistoon tullessaan opiskelija kohtaa kuiten
kin  yliopistoopiskelun  aivan  erityisen  maailman,  joka  merkitsee
akateemisen opiskelun vapaan luonteen hahmottamista ja oman roo
lin  paikantamista  opiskelijayhteisöstä.  Opintojen  vapaus  onkin  mo
nelle kaksiteräinen miekka, toisaalta valintojen vapaus ja runsaus voi
tuntua motivoivalta toisaalta hyvin hämmentävältä. Verrattuna aiem
piin opintoihin, yliopistossa ei oikeastaan kukaan enää samalla taval
la  ole  kiinnostunut  siitä, mitä  yksittäinen  opiskelija  opiskelee, onko
hän  paikalla  luennoilla  tai  kuinka  vauhdikkaasti  hänen  opintonsa
etenevät.  Monista  opiskelijoista  tuntuukin  siltä,  että  he  hukkuvat
massaan  ja  opinnoista  on  vaikeaa  saada  otetta.  Myös  ne  yliopisto
opettajat,  joita  opiskelijat  alkuvaiheessa  kohtaavat,  vaikuttavat  ku
vausten  mukaan  etäisiltä,  vaativilta,  vaikeasti  ymmärrettäviltä  ja
joskus hieman boheemeilta. Heihin on opiskelijoiden mielestä vaikea
ottaa kontaktia.
  Omat  muistikuvani  luovat  hieman  toisentyyppistä  kertomusta
mainitusta  opintojen  alkuvaiheesta.  Kun  katson  jälkeenpäin  omaa
opintojen  alkua  kasvatustieteiden  parissa  1980  ja  1990luvun  tait
teessa, on mieleen jäänyt erityisesti orientoivat opinnot ja siitä käyn
nistynyt opiskelu lehtorimme Sinikan ohjauksessa eräillä kasvatustie
teiden  perus  ja  aineopintojen  kursseilla.  Sinikka  veti  orientoivien
opintojen  ryhmäämme  sellaisella  rauhallisella  ja  perusteellisella  ot
teella, jossa asiat käytiin läpi kiireettömästi ja hyvässä järjestyksessä.
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Tilaa  oli  jokaisen  esittämille  kysymyksille  ja  opintojen  suunnittelu
lähti  jokaisella  ryhmäläisellä  kuin  itsestään  käyntiin.  Vaikka  olin
pääaineen vaihtaja – olin jo vuoden verran ehtinyt ihmetellä yliopis
toopiskelun  ihanuutta  ja  kurjuutta  matematiikan  ja  tilastotieteen
pääaineopiskelijana  –  heräsi  minulle  monia  oivalluksia  siitä  mitä
yliopistoopiskelu  todella  on  ja  mitä  se  minulta  opiskelijana  vaatii
uudessa pääaineessani, kasvatustieteessä. Sinikan orientoivissa opin
noissa  kävimme  läpi  monta  sellaista  asiaa,  jotka  edellisessä  pää
aineessani olivat  jääneet vain hiljaisen  ja  tiedostamattoman oppimi
sen tasolle. Ja huomasin mitä kaikkea en ollut edes sisäistänyt edelli
sen ajelehtimiseksi muodostuneen vuoteni aikana.
  Sinikan ohjauksessa suoritin muun muassa perusopintojen kasva
tustieteellisen  tutkimuksen  kurssin  ensimmäisenä  opintovuotena
(nykyinen  P5  ”Kasvatus  tieteellisen  tutkimuksen  kohteena”  jakso).
Siihen aikaan suoritusmerkinnät haettiin opintokirjaan kurssin suorit
tamisen  jälkeen.  Kaivoin  esille  oman  vanhan  opintokirjani,  jonka
olen  säilyttänyt  muistona  noilta  ajoilta,  ja  tarkistin  suorittaneeni
kurssin  14.12.1989  Sinikan  allekirjoituksella  vahvistettuna.  Kasva
tustieteellisen  tutkimuksen kurssiin kuului siihen aikaan myös  tilas
tollisen tutkimuksen perusteiden opiskelu ja laskuharjoitukset harjoi
tusryhmässä.   Tuon  kurssin  aikana vain  vahvistui  myönteinen  kuva
lehtoristamme Sinikasta. Hän oli  yliopistoopettajana  kiistatta  myös
asiantunteva.  Vaikka  entisenä  matemaattisten  aineiden  opiskelijana
asiat olivat minulle kohtuullisen tuttuja, huomasin silti oppivani joka
opetuskerralla aina kumminkin  jotakin uutta  tutkimuksellisesta ajat
telusta.  Inhimillisen  vuorovaikutuksen  ja kohtaamisen  taidon  lisäksi
Sinikalla oli myös aimo annos kykyä paneutua perusteellisesti opet
tamiinsa  asioihin  ja  tuoda  myös  yksinkertaiset  perusasiat  riittävän
kiinnostavasti  esille.  Monesti  myöhemmin  olen  ajatellut  miten  itse
yltäisin  samaan  –  tai  pääsisin  edes  lähelle  –  sillä  vastaavaa  perus
opintojen  tutkimuskurssia  olen  itse  vetänyt  monia  kertoja  myö
hemmin  avoimessa  yliopistossa  tai  kesäyliopistossa  valmistumiseni
jälkeen.
  Vanha opintokirjani vahvistaa, että olen Sinikan ohjauksessa suo
rittanut  myös  aineopintojen  tieteelliseen  kirjoittamiseen  ja
proseminaaritutkielmaan  liittyvät  jaksot  lukuvuonna  199091.  Ne
kulkivat  opetussuunnitelmassa  siihen aikaan nimillä  Esseeseminaari
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opetussuunnitelmassa  siihen  aikaan  nimillä  Esseeseminaari  ja  Tut
kimusseminaari.  Olen myöhemmin huomannut, että sain noilla jak
soilla  yllättävän  hyvän  pohjan  tieteellisen  kirjoittamisen  taitoihin.
Sinikka  jaksoi  ohjaajana  kommentoida  kunnioitettavan  perusteelli
sesti  jokaisen työtä ja puuttua pieniltäkin tuntuviin kirjoitusteknisiin
asioihin.    Asiakirjoittamisen  rutiinit  ja perustaidot vahvistuivat var
masti  jokaisella  ryhmäläisellä.  Tieteellisen  kirjoittamisen  opetus
näytti olevan Sinikan ominta aluetta.  Toisaalta huomasin myös Sini
kassa piilevän humanistin, joka – kuten hän  itse kirjoittaa – on ollut
aina kiinnostunut ihmisen kasvun ja kasvatuksen mysteeristä (Vuori
koski,  Törmä  & Viskari  2003,  1112). Muistan  esimerkiksi Sinikan
esseeseminaarissa eräänkin istunnon, jossa mietimme esseen aiheita.
Samassa  ryhmässä  oli  myös  mukana  sivuaineilijana  eräs  puolituttu
nuori  mies  kotoisin  vanhalta  kotipaikkakunnaltani.  Hän  oli  entinen
juoksija  ja  sittemmin  varsin  vaiherikasta  elämää  viettänyt  taiteili
jasielu.  Kutsuttakoon  häntä  tässä  Vahvelaiseksi.  En  tiedä  monesko
pääaine  tai  sivuaine  hänellä oli  jo  siinä vaiheessa  menossa.  Vahve
lainen on nyt valitettavasti jo edesmennyt. Esseeseminaarissa Vahve
lainen  ilmoitti  kiinnostuksestaan  kirjoittaa  jotakin  Carl  Rogersin
kasvatusajattelusta:  ”luin  Rogersin  kirjaa  Freedom  to  learn  ja  sen
humanistinen  ote  on  minusta  inspiroivaa”.  ”Niin  minustakin”  kom
mentoi Sinikka spontaanisti tätä aiheideaa ja niinhän siitä lähti käyn
tiin  esseen suunnittelu,  ja hyvä  essee siitä  syntyikin. Sen sisältöä  ei
himmentänyt yhtään, että Vahvelainen oli kirjoituskoneella naputel
lut sen persoonalliseen tyyliinsä hieman erikoisen näköiselle vaalean
kellertävälle paperille, jätepaperille. Tuohon aikaan oli vielä tavallis
ta naputella kirjalliset työt kirjoituskoneella.
  Muistelen, että Sinikka pystyi aina luomaan vetämäänsä ryhmään
hyvin  lämminhenkisen  ja kotoisan  tunnelman,  joka  ei  tukahduttanut
sitä etsimisen ja luomisen intoa, mitä opiskelussa (ja elämässä) myös
tarvitaan. Vahvelaisen tapaus on tästä hyvä esimerkki. Ehkä tämä on
ollut yksi syy miksi olen kasvatustieteen polulle myös jäänyt noiden
parin ensimmäisen kasvatustieteiden parissa vietetyn opiskeluvuoden
jälkeen. Kasvatustieteiden  laitos oli  jo opiskeluaikana helppo  tuntea
”kotilaitokseksi”  siellä  vallinneen  suhteellisen  hyvän  opiskeluilma
piirin  takia.  Ja  olihan  siellä  lehtorina  Sinikka,  jonka  vastaanotolle



Vesa Korhonen: Pelejä ja polkuja yliopistossa

Jari Eskola (toim.): Rakkaudesta pedagogiikkaan. Tampere 2008.

27

pystyi  aina  menemään  omine  tyhmine  kysymyksineen  tarvitsematta
pelätä joutuvansa älyllisesti nolatuksi. Älyllinen muiden yli pyrkimi
nen on yksi asia mitä en ole oikein koskaan oppinut yliopistopelissä
ymmärtämään.

Yliopisto opettajan silmin
iltä yliopisto ja yliopistotyö näyttävät sitten yliopistoopettajan
silmin?  Yliopistopeliä  voidaan  hieman  hahmottaa  myös  aka

teemiselle  uralle  päätyneen  näkökulmasta.    Olen  vuonna  2003  val
mistuneen  väitösprojektini  jälkeen  ollut  kiinnostunut  myös  työelä
mään  ja  työyhteisöihin  liittyvästä  tutkimuksesta  ja  minulla  oli  tilai
suus olla mukana toimintatutkimusprojektissa Tampereen yliopistol
la vuosina 200507, jossa tarkasteltiin oppimisympäristöjen muutosta
yliopistoopetuksessa osana akateemista työkulttuuria ja pedagogista
kehittämistoimintaa (Korhonen 2007b). Tämän toimintatutkimuspro
jektin  yhteydessä  kerätyt  aineistot  kahdella  eri  ainelaitoksella  sekä
humanistisessa  että  kauppa  ja  hallintotieteiden  tiedekunnassa  ku
vaavat  akateemisen  uran  epävarmuutta,  yliopistotoimijoiden  varau
tuneisuutta ja yliopistopelin yleistä luonnetta nykyisessä yliopistoyh
teisössä  (Korhonen  2007b).  Opettajan  uralle  päätyneiden  kohdalla
yliopistopeli näyttää olevan tilanteen mukaisia valintoja, mikä sääte
lee työtä  ja uranäkymiä yliopistossa. Yliopistopeli on hyvin tilanne
kohtaista ja kontekstiin liittyvää työhön orientoitumista, jossa toimin
taa  säätelevät  reunaehdot  ja  sosiaaliset  normit  ovat  hyvin  tarkoin
sisäistettyjä  ja uraa artikuloitu  lähinnä  sen  tilan puitteissa  joka aka
teemisesta vapaudesta  tai autonomiasta koetaan olevan ehkä  jäljellä
(vrt.  Ylijoki  2005).    Kootun  aineiston  perusteella  näyttää  siltä,  että
yliopistoopettajat  joutuvat  päätoimisia  tutkijoita  enemmän  määrit
tämään toimintaansa ja uraansa juuri kontekstin ehdoilla. Akateemi
sesta vapaudesta ei opettajien kohdalla enää juuri voi puhua. Tutkin
nonuudistus, UPJ (nyk. YPJ), työsuunnitelmat, HOPS, verkkoopetus
jne. ovat sellaista tämän päivän yliopistoopettajan sanastoa, joka luo
toiminnan  määrittämisen  puitteita  ja  kuvaa  yliopistoopettajan  ny
kyistä toimintakenttää.
  Yliopistopeli näkyy opettajien haastattelupuheessa kolmenlaisena
tarinallisena  teemana  tai  puhetapana,  miten  yliopistosta  tai  omasta
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työstä  kerrotaan:  aikapuheena,  tutkimuksen  ensisijaisuuspuheena  ja
kilpailupuheena. Käyn nämä teemat tässä läpi hyvin  lyhyesti  ja kur
sorisesti.  Puhetapojen  avulla  on  tärkeää  hahmottaa  millaisesta  toi
mintaympäristöstä ne tässä tapauksessa kertovat. Aikapuheessa opet
tajat  liittävät  toimintaansa  hyvin  strategiset  ja  käytännön  sanelemat
valinnat;  mihin  kaikkeen  kiristyvissä  paineissa  opettaja  todellisuu
dessa pystyy tai haluaa käyttää aikaansa monien velvoitteidensa pu
ristuksessa?  Toimintaan  harvemmin  näyttää  liittyvän  perusteltujen
pedagogisten ratkaisujen etsiminen. Opettajan huolenaiheet saattavat
liittyä  pikemminkin  siihen,  miten  pysyä  tieteenalan  kehityksessä
mukana.
  Tutkimuksen ensisijaisuuspuheessa opettajat korostavat tutkimuk
sen ensisijaisuutta ja välttämättömyyttä. Useassa haastattelussa nousi
esiin  suorastaan  tutkimuksen  ylivertainen  asema  opetusansioihin
nähden. Panostusta tutkimukseen perustellaan sen uraa määrittävällä
tärkeydellä. Virat täytetään tutkimusmeriitteihin perustuen  ja opetta
jankin  on  tämä  huomioitava,  erityisesti  jos  tähtää urallaan  etenemi
seen.  Tutkimuksella  on  näin  opettajien  ajattelussa  aina  tietynlainen
prioriteetti pedagogiseen toimintaan nähden. Kilpailupuhe puolestaan
ilmentää  opettajien  tietynlaista  varautuneisuutta  suhteessa  toisiin
yliopistotoimijoihin.  Uranäkymät  ovat  hyvin  paljon  riippuvaisia
oman yksikön  tulevista  työ  ja virkamahdollisuuksista  ja nykyisessä
epävarmuuden ajassa nämä mahdollisuudet ovat niukkoja. Varsinkin
nuoremmilla, akateemisen uransa alkuvaiheessa olevilla, nämä huo
let tulevat hyvin konkreettisesti esille haastattelupuheessa.
  Puhetapojen  ohella  keskeinen  havainto  haastateltavien  keskuu
dessa näytti olevan myös se, että opetukseen  liittyen tehdään yhteis
työtä ainelaitoksilla selvästi vähemmän kuin tutkimukseen tai hallin
nollisiin asioihin  liittyen. Jos yhteistyötä on, niin tiimit tai verkostot
ovat haastateltavien  mukaan  enemmänkin  satunnaisia kahdenvälisiä
kontakteja. Opetusta  leimaa  siis  vahva yksin  tekemisen  eetos. Aka
teemisesta työyhteisöstä ja kulttuurista on puuttunut yhteistyön tiloja
ja muotoja pedagogiselle yhteistyölle. Vaikka yhteistyötä ei periaat
teessa väheksytäkään akateemisessa työssä tai opetuksessa, ei siihen
ole juuri mahdollisuuksia tai se ei synny spontaanisti. Aikapaineiden,
tutkimusmeritoitumisen ja kilpailun sävyttämä yksin tekemisen kult
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tuuri johtaa enemminkin siihen, että osaaminen  ja tieto ovat yliopis
tossa hyvin  henkilökohtaisia  ja  ne  halutaan pitää  henkilökohtaisina.
Kilpailu, hierarkiat ja valtapositiot luovat varautuneisuutta ja herättä
vät pelkoja oman osaamisen ”vuotamisesta” muille kilpaileville kol
legoille.
  Onneksi  en  ollut  tietoinen  kaikesta  tästä  akateemisen  maailman
eriskummallisuudesta,  kun  itse  päädyin  valmistumiseni  jälkeen  yli
opistolle  töihin hieman ennen 1990luvun puoliväliä: ensin suunnit
telijan  sijaiseksi  Täydennyskoulutuskeskukseen  ja  sitten  amanuens
siksi  useaksi  vuodeksi  hoitotieteen  laitokselle.  Välillä  piipahdin
myös Hypermedialaboratoriossa suunnittelijana ja virkavapaalla apu
rahatutkijana  käynnistelemässä  jatkoopintoja  ja  väitöskirjaprojek
tiani,  johon  sain  kipinän  katsellessani  monien  kollegojen  tutkimus
työtä hoitotieteessä. Lopulta vuosien jälkeen huomasin valmistuneen
tohtorinväitöksen  ja parin opettajankoulutuslaitoksella vietetyn vuo
den  jälkeen päätyneeni  opettajaksi  (yliassistentti)  takaisin  kasvatus
tieteiden  laitokselle vuonna 2007,  joten ympyrä  tavallaan sulkeutui.
Itse en ole myöskään osannut ajatella niin, että opetus olisi  jotenkin
toissijaista  tutkimukseen  nähden.  Pikemminkin  mieleen  on  tullut
ajatus, että ilman opetusta ja opiskelijoita ei olisi yliopistoa tai tutki
mustakaan.  Olenkin  pitänyt  työssäni  tavalla  tai  toisella  opetuksen
aina mukana. Ja luulen vahvasti, että aikanaan opiskeluaikanani saa
ma esimerkki omilta kasvatustieteiden opettajiltani on tähän asennoi
tumiseeni vaikuttanut. Sinikka ja Lehtovaaran Maija opiskeluaikaisi
na  kasvatustieteen  opettajinani  ovat  omalla  esimerkillään  aikanaan
osoittaneet sen, että hieno teoria on oikeastaan vasta puolet kasvatuk
sen maailman ymmärtämisestä. Kasvatuksessa, opetuksessa  ja oppi
misessa  on  pohjimmiltaan  kysymys  jakamisesta,  välittämisestä  ja
huolenpidosta – toisin sanoen ihmisten aidosta kohtaamisesta ja kun
nioittamisesta  (ks.  esim. Viskari 2003, 164). Olen aina pitänyt  tästä
ajatuksesta.   Sinikka on  jalostanut  tätä ajatusta eteenpäin  tarkastele
malla  muun  muassa  pedagogista  rakkautta  ja  sen  mahdollisuuksia
(emt.). Vaikka työni olisi välillä ollut suunnittelu tai hallintopainot
teista, olen siitä huolimatta pyrkinyt aina vierailemaan sivutoimisena
tuntiopettajana  säännöllisesti  vaikkapa  avoimen  yliopiston  puolella.
Opetus  ja ohjaustyö on aina ollut ikään kuin henkireikä hallinto tai
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tutkijankammiosta  ihmisten  ilmoille  ja  toteuttamaan  tätä  ajatusta,
jonka  kasvatustieteiden  opinnoista  ja  opettajieni  opeista  jäi  jollakin
tavalla kytemään.
  Kun olemme nyt kasvatustieteissä järjestäneet opintoja aloittaville
opiskelijoille  orientoivaa kurssia,  on Sinikka  edelleen  toiminut vas
tuuopettajana. Aivan niin kuin silloin kun  itse aloittelin kasvatustie
teiden opintoja lähes kaksikymmentä vuotta sitten. Kaikesta ympäril
lä  vellovasta  epävarmuudesta  huolimatta  on  tuntunut  hienolta  olla
nyt  itse  sen  akateemisen  yhteisön  täysivaltainen  jäsen,  missä  aiem
min  oli  vain  noviisi  ja  asioiden  ihmettelijä. Sinikka on  vetänyt val
mistelupalavereja,  koonnut  ohje  ja  taustamateriaalia  ja  vastannut
orientaatiopäivien  ohjelmasta  kansliahenkilökunnan  kanssa.  Uutena
opettajanakin on ollut helppo tulla toimintaan mukaan, kun seniorin
panos on näin vahva. Sinikka on myös vahvasti yhteisöorientoitunut
opettaja,  mikä  –  kuten  edellä  kuvatut  aineistotkin  osoittivat  –  on
yliopistossa harvinaisempaa. Useinhan on niin, että yliopistoopettaja
on  vahva  edustamansa  substanssin  alueella,  muttei  ole  juurikaan
yhteisönsä  kehittämiseen  tai  osaamisensa  jakamiseen  orientoitunut.
Yhteisöorientoitunutta  opettajaa  voi  kuvailla  vaikkapa  seuraavasti
(ks.  Korhonen  &  Koivisto  2007):  tällainen  opettaja  pitää  tärkeänä
yhteistoimintaa  opetuksessa,  uusien  asioiden  koettelua,  palautetta
opiskelijoilta  ja  kollegoilta  sekä  yhteisöllistä  kehittämistä  työyhtei
sössä. Hänellä on mahdollisuus kehittää tutkivaa otetta opetustyöhön,
hänellä  on  yhteisö,  jossa  tutkimuksellisuus  voi  toteutua,  mahdolli
suus  kuulla  toisten  kokemuksista  ja  jakaa  omia  kokemuksiaan  ja
käsityksiään, mahdollisuus saada ja antaa palautetta ja siten rakentaa
reflektiivisesti  osaamistaan.  Sinikan  toimintatapoihin  monet  näistä
piirteistä sopivat. Sinikkaa on kollegana ollut aina helppo lähestyä ja
hänen kanssaan on ollut luontevaa vaihtaa ajatuksia mistä milloinkin;
kuulumisista,  kirjoista,  opetuksesta,  tutkimusmenetelmäkurssin  to
teutuksesta  tai  vaikka  opetussuunnitelmatyön  kiemuroista.  Sinikkaa
voi hyvällä syyllä kutsua yhteisöä rakentavaksi, ei hajottavaksi, hen
kilöksi.
  Yhteisöorientaatio on näkynyt myös Sinikan opetuskiinnostukses
sa. Sinikka  on  muun  muassa  jo  vuosia  vetänyt  kurssia  ”Ryhmät  ja
yhteistoiminta  opetuksessa  ja  oppimisessa”,  aiemmin  ehkä  erinimi
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senä.  Ja  ilmeisen  hyvällä  menestyksellä,  sillä  opiskelijoilta  tullut
palaute on ollut hyvin myönteistä. Kurssia odotettiin  ja sille oli mo
nina  vuosina  halukkaita  enemmän  kuin  voitiin  ottaa.    Eräs  oman
hopsryhmäni  opiskelija  totesikin  minulle  istuessamme  ruokalassa
saman pöydän ääressä joskus kevättalvella 2008, että laitoksen opet
tajista  erityisesti  Sinikan  kursseille  monet  halusivat.  Tämä  kertoo
Sinikan  opettajapersoonasta  varsin  paljon.  Luulen,  että  opiskelijat
jäävät kaipaamaan myös tätä mainitsemaani kurssia, ja montaa muu
takin Sinikan vetämää kurssia tai ryhmää. Ryhmäkurssillekin Sinikka
oli  kehitellyt  hyvin  käytännönläheisen  tavan  perehtyä  ryhmän  toi
mintaan ja dynamiikkaan: oma toimiminen ja reflektointi autenttisis
sa ryhmätilanteissa, jota syvennettiin myös teoriakirjallisuuden avul
la.  Tätä  kokemuksellista  oppimista  opiskelijat  arvostivat  ja  kokivat
sen innostavana. Tämä piirtää kuvaa Sinikasta myös opetuksen kehit
täjänä,  miten  yhdistää  käytäntöä  teoriaan  tai  toisinpäin.  Liian  har
voinhan ne yliopistoopetuksessa kulkevat käsi kädessä.

Loppusanat
len  tässä  artikkelissa  hahmottanut  yliopistoa  sekä  tutkimuksen
että  omien  kokemusten  ja  havaintojen  kautta.  Tarinallisena

juonteena  on  toisaalta yliopistopelin  raadollisuus –  niin  opiskelussa
kuin akateemisissa uranäkymissäkin – mutta toisaalta inhimillisen ja
yhteisöllisen opetus ja työotteen luoman vastavoiman mahdollisuus.
Akateeminen yhteisö – niin työ, tiede, kuin opiskeluyhteisönäkin –
on valitettavan usein keskinäistä kilpailua, yksin tekemistä ja pitkälle
vietyä  erikoistumista  suosiva.  Tämä  tietenkin  heijastuu  siihen,  mil
laiseksi  2000luvun  yliopisto  ja  millaisiksi  yliopistossa  toimivien  –
niin  opiskelijoiden  kuin  yliopiston  opetustehtäviin  päätyneiden  –
polut  rakentuvat  tämän ajan  yliopistossa. Yliopiston  tila  ja  muutos
suunnathan  askarruttavat  meitä  kaikkia;  yliopistossa  opiskelevia,
opettavia,  tutkivia  ja  hallinnoivia.  Elämme  ja  toimimme  keskellä
epävarmuutta –  suoranaista  superkompleksisuutta kuten  korkeakou
lutusta pitkään tutkinut Ron Barnett (2000) asian ilmaisee.
  Yliopistoopetuksesta  ja  sen  kehittämisestä  puhuttaessa  on  hyvä
epävarmuuden ajassa  tuoda esiin se,  että eri ainelaitoksilla  tarvitaan
opetukseen  ja yhteisöön orientoituneita  toimijoita,  jotka ovat aidosti

O
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kiinnostuneita pedagogisista kysymyksistä, opetuksen kehittämisestä,
opiskelijoista ja oman yhteisönsä hyvinvoinnista. Oma kantani edellä
esitetyn  perusteella  on  se,  että  yliopisto  ei  tule  toimeen  ilman  tätä
yliopistopeliä  lieventävää  vastavoimaa.  Tilannetta  voisi  luonnehtia
niin, että mielekkään tuloksen aikaansaaminen riippuu enemmänkuin
uskommekaan opettajista ja heidän keskinäisestä yhteistyöstään sekä
yhteistoiminnasta opiskelijoiden kanssa – tutkimusta ja tutkivaa otet
ta  unohtamatta.  Tarvitaan  sellaista  yliopistopelin  vastakulttuuria,
jossa  opettaja  voi  ja  haluaa  aidosti  luoda  inhimillisiä  kohtaamisen
tilanteita kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. Yhteisöorientaatio voi
olla siis yksi vastakulttuurinen  lääke yliopistopelille. Kasvatustietei
den laitoksen akateemisessa yhteisössä Sinikka on eittämättä ollut se
henkilö, joka tätä vastakulttuuria on toteuttanut ja vienyt omalla esi
merkillään eteenpäin niin opettajana kohdatessaan opiskelijoita kuin
työyhteisönsä  jäsenenä  kollegojen  kanssa  toimiessaan.  Inhimillisen
välittämisen vastavoima on siis mahdollista yliopistopelin kovassa ja
raadollisessa maailmassa.
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Ohjaus ja tuutorointi lähellä

sydäntä

Johanna Hongisto
liopistoopiskelijana arvostan suuresti opettajaa, joka osaa tulla
lähelle opiskelijaa, auttaa, ohjaa  ja  tukee,  on huumorintajuinen

sekä  onnistuu  saamaan  opiskelijoiden  kanssa  aidon  vuorovaikutuk
sellisen  suhteen.  Opettajan  on  ymmärrettävä  opiskelijoita  ja  heidän
tilannettaan oppijana ja kasvajana yhteisessä tiedeyhteisössä. Voisiko
yksikään  opettaja  tunnistaa  omaavansa  kaikki  nämä  vaadittavat  tai
dot  ja  keinot  työssään? Täydellistä  on,  jos  opettaja  on  vielä  aidosti
kiinnostunut  ja  innostunut  käsiteltävistä  aiheista.  Siinä  on  haastetta
varmasti jokaiselle opettajalle. Kaiken muun työn ohella opiskelijoi
den opetus, ohjaus ja tuutorointi ovat monelle opettajalle suuri haaste
ja taakka, mutta onneksi monelle ne ovat myös innostuksen lähde ja
lähellä omaa sydäntä.
  Suuri rikkaus ja haaste opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja
tuutoroinnissa  on  yliopistoopiskelijoiden  heterogeenisyys.  Tähän
väitteeseen  voivat  yhtyä  varmasti  kaikki  yliopistomaailmassa  opis
kelleet  ja  työskennelleet.  Epäyhtenäisyys  opiskelijoissa  voi  ilmetä
monilla tavoilla iän, sukupuolen sekä taustakokemusten ja edeltävien
opintojen osalta. Nuorten vastikään ylioppilaiksi kirjoittaneiden kiin
nostuksen kohteet sekä ohjauksen vaatimukset ovat ymmärrettävästi
erilaisia kuin  jo  työssä useamman vuoden olleiden  tai  muun edeltä
vän  koulutuksen  omaavien.  Yleisemmin  voisi  sanoa,  että  nuorille
akateeminen  vapaus  ja vastuu  sekä ammatillisen  identiteetin  ja  am

Y



Johanna Hongisto: Ohjaus ja tuutorointi lähellä sydäntä

Jari Eskola (toim.): Rakkaudesta pedagogiikkaan. Tampere 2008.

36

matillisuuteen kasvaminen  luovat haasteita, kun  taas opiskelun vaa
timusten  ja  käytäntöjen  muuttuminen  luo  haasteita  pidempään
opiskelleille ja työelämässä toimiville.
  Yliopistoopiskelija  nähdään  yleensä  itsenäisenä  opiskelijana,
jolla on vastuu omasta opiskelustaan,  sen suunnittelusta  ja etenemi
sestä.  Hänen  on  itse  osattava  etsiä  tietoa  ja  hyödyntää  sitä.  Yhteis
kunta on asettanut  määräaikoja opiskelulle  sekä painottaa  tehokasta
ja  nopeaa  opiskelua  ja  valmistumista.  Kuinka  paljon  yliopistossa
voidaan  odottaa  opiskelijalta  itseohjautuvuutta  ja  kuinka  paljon  yli
opiston  pitäisi  ohjata  opiskelijaa?  Keskeinen  lähtökohta  pitäisi  olla
se, että opintojen etenemisen tehostaminen vaatii myös ohjausjärjes
telmien kehittämistä. Eikä itsenäisen opiskelun ja opiskelijan itsesää
telyn pidä  tarkoittaa yksin olemista, vaan opiskelijan omaa vastuul
lista  opiskeluprosessia,  johon  hän  saa  tukea  opetuksessa,  ohjauk
sessa,  tuutoroinnissa  ja  neuvonnassa.  (ks.  Eriksson  &  Mikkonen
2003, 10–15.) Eri keskusteluissa kuitenkin edelleen nähdään opiske
lijoiden  ohjaus  ja  tuutorointi  niin  opintoja  tukevana  ja  välttämättö
mänä  toimintana  kuin  myös  liiallisena  opiskelijoiden  holhouksena
(esim.  Lairio  &  Penttinen  2005,  20).  Opiskelijan  näkökulmasta  on
aina  kunnioittavaa  nähdä  ja  oppia  tuntemaan  niitä  henkilökunnan
jäseniä, joille opiskelijoiden ohjaus ja tuutorointi on tärkeää.
  Tuutorointina  voidaan  nähdä  kaikki  sellaiset  toimenpiteet,  joilla
edistetään oppimista  ja oppijan  itsenäistä oppimisprosessin hallintaa
sekä  autetaan  häntä  saavuttamaan  omia  päämääriään  ja  integroitu
maan opiskeluyhteisöönsä. Tuutorointi perustuu  tasavertaisuuteen  ja
molemminpuoliseen  luottamukseen.  (Tenhula  &  Pudas  1994,  18.)
Usein  tuutorointi  saatetaan  liittää vain  opintojen  alun  ohjaukseen  ja
tukemiseen,  mutta  se  voidaan  liittää  olennaisena  osana  kaikkeen
opettamiseen  ja  ohjaukseen.  Tuutorointi  nähtynä  näin  laajemmassa
näkökulmassa  lähenee  jo  ohjauksen  käsitettä.  Olennaista  on  nähdä
opiskelija  aktiivisena  toimijana  ja  opettaja  sitoutuneena  tuutorina  ja
ohjaajana  jokapäiväisessä  työssään  yhdessä  opiskelijoiden  ja  muun
henkilökunnan kanssa.
  Opiskelun aloitus on opiskelijoille suuri siirtymä uuteen elämän
vaiheeseen,  mutta  opiskelija  kokee  myös  muita  siirtymävaihteita
akateemisella  urallaan.  Opiskelun  vaatimukset  ja  mahdollisuudet
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vaihtuvat  jatkuvasti. Vaikka opintojen alku on  yleensä  elämäntilan
teen  muutoksista  merkittävimpiä,  opiskelija  tarvitsee  myös  myö
hemmin tukea  ja ohjausta myöhemmissä siirtymävaiheissa. (Jokinen
2001,  711.)  Erilaisten  valintojen  ja  päätösten  tekeminen  opintojen
varrella  johdattaa opiskelijan  etsimään ohjausta  tai edes kuuntelijaa.
Parhaimmillaan sitä ei opiskelijan tarvitse etsiä, vaan se kuuluu luon
tevana osana yliopiston opetusta ja arkipäivää.
  Pekkalan  (2006,  7)  mukaan  ohjaus  voidaan  nähdä  prosessina,
muutoksena tai vuorovaikutus ja tukisuhteena, johon  liitetään usein
auttamisnäkökulma. Ohjauksessa oleellista on osallistuvuus ja aktii
vinen,  keskittyvä  kuunteleminen.  Ohjaus  voidaan  nähdä  toimivan
silloin  kun  ohjattava  saadaan  pohtimaan  ja  toimimaan  itseohjautu
vasti,  ja ohjaamaan omaa elämäänsä. Ohjauksessa yhdistyvät  teoria,
tieto  ja ohjattavan omien oivallusten virittyminen sekä ongelmanrat
kaisukyvyn edistyminen. (Pekkala 2006, 7.) Korkeaasteen koulutuk
sen  ohjauksessa voidaan nähdä korostuvan sekä korkeakoulukeskei
set tavoitteet että opiskelijakeskeiset tavoitteet. Ensimmäiseen  liitty
vät määrälliset tavoitteet opinto ja tutkintotavoitteissa ja jälkimmäi
seen opiskelijan tukeminen hänen omassa tavoitteellisessa opiskelus
sa, kehittymisessä oman alansa osaajaksi ja asiantuntijaksi sekä hen
kilökohtaisessa  kehityksessä  ja  kasvussa.  Ohjaus  on  erittäin  moni
naista  toimintaa,  johon  sisältyy  rekrytointia,  valintojen  pohtimista,
opiskelun  kokonaissuunnittelua,  oppimisen  ohjausta,  opiskelun  ja
muun  elämän  yhteensovittamista  sekä  työelämään  suuntautumista.
Ohjaajan  on  ymmärrettävä,  että  opiskelu  sijoittuu  osaksi  jokaisen
opiskelijan  laajempaan  sosiaalista  elämänkenttää  ja  tavoitteita.
(Nummenmaa & Lairio 2005, 911.)
  Yliopisto sisältää monia erilaisia ohjaus ja tukipalveluita opiske
lijoilleen  yleisestä  opintoneuvonnasta  sekä  ura  ja  rekrytointipalve
luista  tiedekuntien  ja  laitosten  omaan  opintojen  ohjaukseen  ja  neu
vontaan.  Tiedekunnissa  ja  laitoksissa  on  yleensä  erikseen  nimetty
henkilöt,  jotka  vastaavat  oman  yksikkönsä  ohjauksesta.  Onko  siis
tarvetta vaatia myös opetushenkilöstöltä taitoa ja innostusta opiskeli
joiden ohjaukseen,  ja  mikä  merkitys on heidän panoksellaan? Opis
kelijan näkökulmasta katsottuna sillä on aivan omanlainen  ja  tärkeä
merkitys.  Juuri opetushenkilöstö usein  muodostaa  sen  tiedeyhteisön
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yliopiston  sisällä,  johon  opiskelijan  myös pitäisi  tuntea kuuluvansa.
Opettajat voivat  tukea  ja  ohjata opiskelijaa asiantuntijaksi  kasvami
sen prosessissa yliopistoopintojen aikana. Ajatuksen  tulisi perustua
kollegiaalisuuteen,  jolloin  opiskelijat  mielletään  työyhteisön  nuo
remmiksi  jäseniksi  ja  jotka saavat opettajahenkilöstöltä tukea asian
tuntija  ja  tutkijaidentiteettinsä  kasvuun  ja  kehitykseen.  (Lairio  &
Penttinen 2005, 31–40.) Tuki asiantuntijuuteen kehittymisessä pitäisi
nähdä  tärkeänä,  vaikka  opiskelija  ei  ensisijaisesti  tavoittelisikaan
tutkijan  uraa.  Yhteisöllisyys  ja  yhteisön  moninaisuus  tulisi  nähdä
aina tärkeänä ja rikastuttavana tekijänä. Ohjausta ei pidä nähdä erilli
senä prosessina, vaan osana arkipäivän jokaista toimintaa.
  Yhä useammalle opiskelijalle yliopisto on nykyään vain yksi kou
luista,  jonka  kautta  voi  saada  tutkintotodistuksen  ja  päästä  työelä
mään. Myös yhteiskunta osaltaan painostaa opiskelijoita mieltämään
opiskelun  sijoituksena  tulevaan  työelämään,  ja opiskeluaika on  täy
tettävä mahdollisimman tehokkaasti, niin ajallisesti kuin määrällises
ti. Opiskelua ei nähdä enää itseisarvona, johon sisältyvät opiskelulle
ajan antaminen, pitkällinen pohdinta ja syvän sisäistämisen prosessit.
(esim. Saukkonen 2005, 47.) Voiko tämä olla syynä monille risitirii
doille opiskelijoiden  ja opetushenkilökunnan välillä, kun opiskeluun
kohdistuvat odotukset ja merkitykset saattavat erota heidän välillään?
Oli  kuinka  tahansa,  opetushenkilökunnalla  on  mahdollisuus  omalla
tuutoroinnilla  ja  ohjauksella  tukea  ja  ohjata  opiskelijoita  ottamaan
vastuuta  omasta  opiskelustaan  ja  kasvustaan  myös  tiedeyhteisön
jäsenenä ja oman alan asinatuntijana. Opettajana ja ohjaajana tavoite
on tehdä itsestään tarpeeton, mikä voitaisiin nähdä myös tavoitteena
ohjata opiskelijaa nuoremmasta yhteisön jäsenestä täysivaltaiseksi ja
tasavertaiseksi yhteistyökumppaniksi.
  Minkälaista ohjauksen sitten tulisi olla opiskelijan näkökulmasta?
Ehdottomasti  ohjauksen  tulisi  perustua  tasavertaiseen  dialogiseen
keskusteluun,  jossa  yhdessä  määritellään  ohjauksellinen  ongelma,
jonka  ratkaisusta kuitenkin  opiskelija  tietää olevansa  viime  kädessä
vastuussa,  vaikka  sitä  pyritään  ratkaisemaan  yhdessä.  Dialogissa
voivat  molemmat  oppia  toistensa  kokemuksista  ja  reflektoinnista.
(ks. Lairio & Penttinen 2005, 2122.) Ohjauksessa tarkoitus on opis
kelijan  voimavarojen  löytäminen  ja  vahvistaminen  (Nummenmaa
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2005, 89). Usein ohjauksessa ei ole kyse valmiiden vastausten anta
misesta,  vaan  kuuntelemisesta  ja  yhdessä  keskustelusta.  Opiskelija
arvostaa  ohjaajan  aitoutta,  aitoa  kiinnostusta  ja  aitoa  kohtaamista
sellaisina kuin olemme. Vaatimukset ovat ehkä monille erittäin haas
tavia, mutta ilokseni voin todeta, että opiskelijana aitoja kohtaamisia
on syntynyt monen opettajan kanssa. Näin myös yliopistossa, vaikka
monesti kuulee kritiikkiä yliopistoopettajien huonoista pedagogisis
ta valmiuksista. Vaikka näitä valmiuksia  ei  juuri  olisi, niin  tiedeyh
teisössä aina sydäntä lämmittää aidot kollegiaaliset suhteet opettaja
opiskelija ohjaustilanteissa.
  Omien  opintojeni  aikana  erittäin  merkittävää  on  ollut  kohdata
opettaja,  joka  kirjoittaa  ja  puhuu  pedagogisesta  rakkaudesta,  toisen
ihmisen  kohtaamisesta  ja  toisen  ihmisen  arvon  näkemisestä,  sekä
toteuttaa  sitä  omassa  toiminnassaan.  Kiitos  siis  Sinikalle  siitä,  että
olen  saanut  kohdata  hänet  tasavertaisena  tiedeyhteisömme  jäsenenä
jo ensimmäisistä opintovuosistani lähtien. Sinikka otti minut ja muut
opiskelijat  aina  vastaan  hymyillen  niin  seminaaritilojen  sisä  kuin
ulkopuolella.  Soluttautuessani  myöhemmin  itse  syvemmälle  tiede
kuntamme  opintoohjaukseen  ja  tuutorointiin,  sain  paljon  puhtia  ja
innostusta  Sinikan  lämminsydämisestä  tavasta  toteuttaa  ja  kehittää
laitoksemme tuutorointia. Sitä puhtia ja innostusta riittää vielä pitkäl
le tulevaisuuteenkin.
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Media <333331

Kulttuurin pedagogisen rakkauden
mahdollisuus

Leena Rantala
Koska rakkaus on keskeinen elämää eteenpäin vievä voima, on tärkeää
pyrkiä ymmärtämään rakkauden kokemusta kasvatus ja opetustapah
tuman yhteydessä. Tavoitteena ei ole toisen ihmisen hallinta, vaan hä
nen kohtaamisensa kaikessa ainutkertaisuudessaan ja hänestä välittä
minen. Ymmärtäminen on subjektiivista, ihmisen omaan maailmanku
vaan perustuvaa, ja siksi aina rajallista. Siksi ihminen ja rakkaus jää
vät niitä tutkivalle salaisuudeksi
(Viskari 2003, 165.)
ässä  kirjoituksessa  etsin  kasvatustieteiden  opettajani  Sinikka
Viskarin innoittamana kulttuurin pedagogista rakkautta. Viskarin

(2003)  mukaan  pedagoginen  rakkaus    toisesta  ihmisestä  välittämi
nen, ihmisen ainutkertaisuuden ja kokemusten kunnioittaminen, tun
teisiin  ja  kehoon  kietoutuvan  tiedon  arvostaminen    näyttää  kadon
neen kasvatustieteistä 1960luvulla behavioristisen oppimisen psyko
logian  ja  1980luvulla  konstruktivistisen  oppimisteorian  valtaase

1 Opin  ihanuutta,  tykkäämistä, välittämistä,  rakkautta  tai muuta  sellaista merkitse
vän,  internetin  keskustelupalstoilta  usein  löytyvän  <33333merkkiyhdistelmän  me
diakasvatusta  ja  digitaalisia  lukutaitoja  koulun  arjessa  tarkastelevan  väitöskirjatut
kimukseni etnografisessa kenttätyössä eräässä luokkayhteisössä. Merkkiyhdistelmän
kirjoitti  wikialustalleen,  kaverikuvan  yläpuolelle  kuudesluokkalainen  tyttö,  jonka
mukaan "siinä on niin kun monta sydäntä, kun ei sitä jaksa tehdä monta kertaa".

T
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man  myötä.  Mediaan  on  tuskin  koskaan  kasvatuskeskusteluissa  lii
tetty ajatusta rakkaudesta: mediahan näyttäytyy useimmiten negatii
visena,  ihmisten  asenteita  ja  käyttäytymistä  manipuloivana  opetus
koneena. Median nähdään toisin sanoen välittävän esimerkiksi arvoja
ja  käyttäymismalleja.  Viskarin  (emt.,  165–169)  mukaan  juuri  välit
täminen,  vastuullisen  huolenpidon  merkityksessä  on  pedagogisen
rakkauden  kantava  voima. Millaisia kulttuurin pedagogisen  rakkau
den mahdollisuuksia välittämisen problematiikasta voisi löytyä?
  Termillä  kulttuurin  pedagogiikka  on  suomalaisessa  mediakasva
tuskeskustelussa pyritty avartamaan käsitystämme oppimisen tiloista,
antamaan  tilaa  formaalien  koulutusinstituutioiden ulkopuolisille  op
pimiskokemuksille  sekä  korostamaan  tunteita  ja  mielihyvää  sisältä
vää  mediakulttuuria  jopa  koulua  merkityksellisempänä  oppimisen
ympäristönä  (ks.  esim.  Suoranta  2003).  Kulttuurin  pedagogiikan
näkökulmasta  kaikki  kulttuuriset  käytännöt  ovat  myös  oppimiskäy
täntöjä.  Tämän  ajatuksen  mukaisesti  elämismaailmaamme  kuuluva
mediakulttuuri tulisi nähdä opetuksen voimavarana, ei moralisoinnin
tai kieltojen  kohteena. Mediakulttuurin  mielihyvää  tuottavien  koke
musten  salliminen  luokkahuoneen  sisäpuolella  voisi  myös  tehdä
kouluopetuksesta  merkityksellisempää,  lapsia  ja  nuoria  koskettavaa
(emt.).
  Kriittisen  pedagogiikan  retoriikassa  kulttuurin  pedagogiikka  yh
distyy  valitettavan  usein  lapset  suojeltaviksi  ja  passiivisiksi  median
uhreiksi  julistavaan kasvatukseen. Erityisesti  kaupallisen  mediakult
tuurin  sisältöjen  nähdään  manipuloivan  viatonta  nuorisoa.  Esimer
kiksi  Henry  Giroux  (2001,  221)  kirjoittaa  Calvin  Kleinin  mainos
kampanjasta  nuoriin  kohdistuvana  hyökkäyksenä,  jossa  kulttuurin
pedagogiikka "yrittää opettaa nuorille miten käyttäytyä, mitä ajatella,
uskoa, haluta  ja  tuntea". Tällaisessa retoriikassa voi  tunnistaa  jälkiä
Theodor  Adornon  kulttuuriteollisuuden    ihmiselämän  massoittumi
sen,  standardoitumisen  ja  välineellistymisen  kritiikistä  (ks.  esim.
Loisa 2008). Kriittisen pedagogiikan toisissa yhteyksissä peräänkuu
luttama  toivo  ja  rakkaus  ovat  kaukana  tällaisesta  melko  pessimisti
sestä näkökulmasta mediakulttuurissa toimiviin lapsiin ja nuoriin.
  Mediakasvatuksessa voisi  kuitenkin  juuri  olla kysymys välineel
listyneen elämänmuodon vastavoimasta, "itsen sitomisesta paremmin
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maailmaan", kuten Reijo Kupiainen (2005) esittää. Myös Kupiainen
(emt., 11) kirjoittaa visuaalisesta kulttuurista  eräänlaisena  kasvatus
koneena,  "joka kertoo  millaisia meidän pitäisi  olla  ja miten  meidän
pitäisi ajatella ja suhtautua maailmaan ja muihin ihmisiin". Kupiaisen
mukaan  "juuri  tämä  kulttuurin pedagogiikka,  se  että opimme popu
laareista kuvista, narratiiveista  ja  myyteistä,  johtaa myös  vaatimuk
seen kriittisestä katsomisen tavasta ja suhteesta mediaan". Silti kriit
tisten  medialukutaitojen  opettaminen  ei  tarkoita  mediakulttuurin
kieltämistä, torjumista tai arvottamista: “Emme kuitenkaan voi sanoa
älä katso tai katso jotain muuta. Emme voi emmekä saa estää lapsia
ja nuoria  elämästä  itse luomassamme  kulttuurissa. Emme myöskään
saa panna etualalle vain aikuisten makua ja tottumuksia". Mediakas
vatuksessa pitäisikin  tarttua mediakulttuurin resursseihin  ja käsitellä
merkityksellisiä  asioita  esimerkiksi  itse  mediaesityksiä  suunnittele
malla ja toteuttamalla. (emt.)
  Tällaisessa  kasvatuksessa  kulttuurin  pedagogiikalla  ja  välittämi
sellä voisi  olla  jotakin  tekemistä keskenään. Mutta mitä? Kiintoisaa
on  ensinnäkin  suomenkielisen  välittääsanan  monimerkityksisyys.
Tätä muistan  esimerkiksi  Yleisradion käyttäneen  hyväkseen  eräässä
tvkampanjassa  joskus  syksyllä  2007.  Yleisradion  televisiokanavilla
näytettiin  uutiskuvista  ja  lähetyksistä  koottua  kuvanauhaa,  joka  si
sälsi  pätkiä  muun  muassa  maailman  lapsista  sodan  kauhujen  tai
luonnonkatastrofien  keskeltä.  Kuvien  yhteydessä  kulki  lause  "me
välitämme". Ainakin minä  luin tämän viestin kahdessa merkitykses
sä: Yleisradio paitsi siirtää, välittää meille tietoa  maailman tapahtu
mista,  myös  kantaa  huolta,  välittää  sodan  tai  luonnonkatastrofien
keskellä olevista lapsista.
  Myös väitöskirjaaineistossani,  josta poimin  tämän  tekstin  otsik
koon  <33333merkkiyhdistelmän,  on  episodi,  jossa  välittää  sanan
monimerkityksellisyys  tulee  esiin.  Tässä  tapauksessa  välittämisessä
on  kysymys  erityisesti  yhteisöllisestä  huolenpidosta  ja  internetissä
toimimisen  sosiaalisista  taidoista. Tutkimusluokka  käsitteli  syksyllä
2007  Jokelan ampumatapausta  erään yleisönosastokirjoituksen poh
jalta.  Kirjoituksen  otsikko  oli  "Paras  turvatoimi  on  välittäminen".
Koulussa koottiin opettajan johdolla lista alueista, joilla kuudesluok
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kalaiset netissä ovat ja toimivat, joilla media tavalla tai toisella välit
tää jotakin. Tässä lista näistä 12vuotiaiden välittämisen alueista:

myspace
youtube
foorumit
ircgalleria
ii2.org
happo/habbo
club penguin
messenger
hollywood online
netlog.com

Mediakasvatustunnin tehtävässä tarkoituksena oli etsiä listan alueilta
välittämisen  paikkoja.  Opettaja  oli  nimennyt  nämä  paikat  tur
vanapeiksi. Turvanapit ovat kohtia, joissa sivuilla voi  ilmoittaa huo
lestuttavasta  sisällöstä  tai  toiminnasta  alueen  ylläpitäjille.  Opettaja
kertoi oppilaille:   "Kukahan sitä suunitteli, että pitäisi olla cyberpo
liisi  nettiä  valvomassa,  mutta  sehän  on  mahdotonta.  Mutta  jos  irc
galleriassa on puoli mlijoona ihmistä ja tuhat välittää ja käyttää tur
vanappia,  niin  silloinhan  niitä  cyberpoliiseja  on  paljon".  Opettaja
selitti  välittämisen  toteutuvan  ainoastaan  niin  "että  välitetään  mitä
siellä alueella tapahtuu, pidetään huolta millaisia sisältöjä siellä tulee
esiin". Hän korosti, että kaikilla pitäisi olla valmius tarvittaessa pai
naa  turvanappia.  Mediakasvatustunti  jatkui  oppilaiden  ryhtyessä
etsimään  listan  alueilta  kohtia,  joissa  "välittäminen  voi  tulla  kysee
seen".
  Välittämisen problematiikka on keskeistä myös  joukkoviestinnän
tutkimuksessa (ks. esim. Halonen 2006). Välitystä teknisenä siirtona
lähestyvä  koulukunta  käsittää  viestinnän  teknologisesti  tapahtuvana
sanomien välityksenä. Lähtökohtana on 1930luvulla  syntynyt, ang
loamerikkalaisen  joukkoviestinnän  tutkimuksen  mass  communicati
on  research  (mcr)perinne,  jonka  keskeisiä  kysymyksiä  on  joukko
viestinnän vaikutusten tutkiminen. Taustalla on behavioristinen ajat
telu:  viestintä käsitetään ärsykereaktiosuhteena,  jossa  lähettäjä vä
littää  symbolien  muodossa  olevia  ärsykkeitä  vaikuttaakseen  toisen
ihmisen  käyttäytymiseen.  Vaikutusteorian  lähtökohdista  median
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välitys  määrittyy  tiedon  tai  informaation  siirtämiseksi,  media  on
jotakin  välissä  olevaa,  kanava,  jonka  välityksellä  sanoma  siirtyy.
Monet  mainonnan  ja valistuksen  projektit  sisältävät  tällaisen  vaiku
tusta  korostavan  välityksen  idean.  Tästä  näkökulmasta  viestintää
tutkivat ovat kiinnostuneita muun muassa väkivaltaisten sanomien tai
poliitikkojen julkisten esiintymisten vaikutuksista yksilöihin tai ylei
söihin. (emt., 212216.)
  Toinen  joukkoviestinnän  tutkimuksen  koulukunta  tarkastelee
välitystä kulttuurisena yhteisyytenä.  Koulukunnan juuret ovat Georg
Gerbnerin  ajattelussa  1950luvulla.  Gerbner  määrittelee  viestinnän
sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi, yhteiseksi tekemiseksi ja kulttuurin
jakamiseksi  (Halonen  206,  216).  Tällainen  käsitys  viestinnästä  on
näkynyt  erityisesti  1980luvun  kulttuurintutkimuksellinen  käänteen
jälkeisessä  joukkoviestinnän  tutkimuksessa,  jossa  esimerkiksi  vies
tinnän sosiokulttuurisen viitekehyksen huomioiminen on ollut tärke
ää. Tästä  lähtökohdasta  välitys  on  kulttuuristen  merkitysten  välittä
mistä:  välittäminen  kietoutuu  inhimillisiin  käytäntöihin  ja  toimin
taan,  eikä  näin  ollen  ole  ihmisten  toiminnasta  ja  sosiokulttuurisista
käytännöistä irrallista sanomien välitystä. Havainnollistaakseen kult
tuurista välityksen käsitettä Irma Kaarina Halonen (emt., 220) sitee
raa Raymond Williamsia (1988, 234): "Kirjoittaminen, vaikkakin on
kommunikaatiota, ei ole palautettavissa viestien siirtämiseen tiettyjen
henkilöiden välillä. Kirjoittaminen on aina  jossakin mielessä  itsensä
tekemistä ja yhteiskunnan tekemistä". Kulttuurisen näkökulman mu
kaan  median  välityksessä  rakentuu  siis kulttuuria,  yhteiskuntaa,  yh
teisöjä ja yksilöitä.
  Halonen (2006) tuo esiin vielä kolmannen,  joukkoviestinnän  tut
kimuksessa  harvinaisen,  kulttuurihistoriallista  toiminnan  teoriaa  so
veltavan näkökulman median välitykseen. Tässä näkökulmassa väli
tys ja väline ovat ihmisen olemista keskeisesti konstituoivia tekijöitä.
Välitystä  tarkastellaan  lähtökohtana  subjektin  toiminta,  ei  viestintä,
kuten  edellisissä  lähestymistavoissa.  Keskeinen  kysymys  on,  mikä
kytkee yksilön  toiminnan kollektiiviseen  toimintaan. Vygotskylaista
teoriaa  seuraten  kytkeytyminen  tapahtuu  aina  materiaalisten,  ajassa
ja  paikassa  tapahtuvien  sosiaalisten  käytäntöjen  kautta.  Esimerkiksi
metsästäminen,  journalismi  tai  opettaminen  ovat  tällaisia  sosiaalisia
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käytäntöjä. Välityksessä välineet, kuten media, välittävät ja edesaut
tavat  toimijoiden  ja  toiminnan  kohteiden  suhteita.  Kun  välitys  ym
märretään tällaisena toiminnallisena välittämisenä, se on neuvottelua
toimijan ja kohteen välillä,  inhimillistä välittämistä,  toisten ihmisten
ymmärtämistä ja heidän positionsa tiedostamista. Halosen esimerkin
mukaan muun muassa sanomalehteä voi tarkastella tällaisen välityk
sen  mahdollistavana  osallistumiskanavana,  jossa  ihmiset  muodosta
vat  suhteita  toisiin  ihmisiin  ja yhteiskuntaan  sekä  rakentavat  identi
teettejään ja neuvottelevat rajoistansa toimijoina. (emt., 221229.)
  Kulttuurin pedagogisen rakkauden mahdollisuus voisi  löytyä  eri
tyisesti  tästä  viimeisestä,  ihmisen  toiminnan  lähtökohdakseen  otta
vasta  välityksen  näkökulmasta.  Kulttuurin  pedagoginen  rakkaus  on
tietenkin  aivan  eri  asia  kuin  opettajan  pedagoginen  rakkaus,  enkä
näitä  kahta  halua  suoraan  rinnastakaan. Toivon  kuitenkin  ajatuksen
kulttuurin  pedagogisesta  rakkaudesta  avaavan  vaihtoehtoisen  näkö
kulman mediaan vain kasvun uhkana  tai  formaalin kasvatuksen  kil
pailijana. Ajatelkaa! Voisiko kulttuurilla olla pedagogista rakkautta?
Voisiko  mediakulttuuri  välittää  ihmisten  välille  sellaisia  suhteita,
joissa  ihmiset  kasvaisivat  itsekseen  ja  rakentaisivat  yhdessä  yhteis
kuntaa ja hyvää elämää? Voisiko  tällaista välitystä  tapahtua esimer
kiksi  edellä  esittämäni  listan  kuudesluokkalaisille  tutuilla  internetin
alueilla, pelien, kuvien jakamisen ja keskustelufoorumeiden sosiaali
sissa käytännöissä?
  Kulttuurin pedagoginen  rakkaus  voisi ainakin olla mediakulttuu
rin näkemistä yhteisöllisen,  luovan  ja  valtauttavan kulttuurin  tuotta
misen  voimavarana,  osana  inhimillistä  toimintaa.  Näin  kulttuurin
pedagogisen  rakkauden  ymmärtämiselle  asettuu  haasteita  samaan
tapaan  kuin  opettajan  pedagogisen  rakkauden  etsimiselle  (Viskari
2003,  172176):  kulttuurin  pedagogiikan  mahdollisuudet  kasvulle
tulisi  ensinnäkin  ottaa  vakavasti  ja  heittäytyä  mediakulttuurin  epä
varmuuteen ja avoimuuteen. Pedagogisen rakkauden harharetkillä on
Viskarin  (emt.,156160)  mukaan  ennen  kaikkea  kadonnut  ajatus
sivistymisestä  ja  ihmisen  itseksi  tulemisesta kasvatuksen päämäärä
nä. Kulttuurin pedagoginen rakkaus voisi olla tämän kasvun mahdol
lisuuden löytämistä myös ihmisten suhteissa mediaan.
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Viisaus kasvamisen haasteena

Vesa Huotari
Tavoittelemme  korkeuksia.  Pyrimme,  kuten  vuorikiipeilijät,  kiinnittä
mään  haan  yhä  ylemmäksi,  jotta  yltäisimme  itse  ja  auttaisimme  jäl
keemme tulevia yltämään yhä korkeammalle. Suuntaamme katseemme
kohti  valoa  ja  pelkäämme  suistuvamme  takaisin  pimeyteen,  josta  tu
lemme.

Johdanto
ppimisen  ja  kasvamisen  voi  nähdä  eri  asioina.  Oppiminen  on
kapasiteetin kasvua ja kasvaminen laadullista muutos oppimisen

tuomassa  kapasiteetissa.  On  mahdollista  oppia  kasvamatta  yhtään,
mutta  ei  kasvaa  oppimatta  mitään.  Kasvaminen  on  aina  oppimista,
mutta  oppiminen  ei  ole  automaattisesti  kasvamista.  Oppiminen  tai
osaaminen on  jotakin, johon voimme tietoisesti pyrkiä. Kasvaminen
on puolestaan  tapahtuma,  jolle pyrkimyksemme  oppia  antaa edelly
tykset,  mutta  jota  se  ei  takaa.  Oppiminen  on  kasvamisen  kannalta
välttämätön, mutta ei  riittävä ehto. Kasvamisen  tuleminen  osaksem
me  ei  toteudu pelkästään  siksi,  että  toivomme sitä.  Mitä  oman  kas
vamisensa eteen on siis tehtävissä?
  Kasvamisella  oppimisen  luoman  kapasiteetin  laadullisena  muu
toksena on omat materiaaliset tai orgaaniset ehtonsa ja edellytyksenä
kehittymisessä.  Se  ei  ole  yhtä  kuin  nuo  ehdot  tai  niissä  ilmenevä
muutos. Kehittymisellä on oma merkityksensä kasvamisen kannalta,
mutta  se  ei  ylitä  merkitystä,  joka  aikaisemmalla  kasvamisella  on
myöhemmän kasvamisen kannalta. Kasvaminen rakentuu aina aikai
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semmalla kasvamiselle ja myös edellyttää sitä. Edeltävä kasvaminen
on tulevan kasvamisen olennaisin rajoite ja resurssi.
  Edeltävän  ja  tulevan  kasvamisen  keskinäissuhteen  käsittelyä
edesauttaa  se,  että kasvamiseen  liitetään  jokin  yleinen päämäärä  tai
suunta. Jos kasvamisen suunnaksi ottaa viisauden, niin mitä on kasvu
viisauteen  ja viisaana kasvaminen. Miten  tulla viisaammaksi,  miten
jo saavutettu viisaus myötävaikuttaa myöhempään viisastumiseen  ja
miten ohjata omaa kasvamista tähän suuntaan.
  Hahmotan  viisaammaksi  kasvamista  neliulotteisesti.  Nämä  ulot
tuvuudet voi nähdä kierreportaiden neljänä askelmana. Näillä viisas
tumisen  portailla  tarvitaan  aina  neljä  askelta,  jotta  oltaisiin  suoraan
aloituskohdan ylä tai alapuolella. Kasvaminen viisaammaksi vertau
tuu näin näköalaa laajentavaan tai ymmärrystä syventävään askelluk
seen  ylös  tai  alas.  Kierreportaiden  askelmilla  on  jaettu  keskikohta.
Samalla kun tämä kiinnekohta tai akseli liittää portaat toinen toisiin
sa, voi kunkin portaan ajatella avautuvan sen avulla omaksi erillisek
si  kasvamisen  suunnakseen.  Viisastuminen,  liikkuminen  ylöspäin
kohden  yleisempää  näkemystä  tai  alaspäin  kohden  asioiden  juuria,
on edellisten askelmien ylittämistä uusille askelmille astumisen myö
tä. Uudet, uuteen suuntaan avautuvat askelmat ovat puolestaan ainoa
keino nousta aikaisemman askelman yläpuolelle tietyssä kasvamisen
suunnassa. Tässä mallissa tie viisauteen kulkee aina mutkan kautta.
  Yksi  neljästä  kasvamisen  portaasta  on  totuus,  yksi  on  kauneus,
yksi  on  hyvyys  ja  yksi  on  oikeudenmukaisuus.  Kasvaminen  vii
saammaksi on edistyvää  totuudellisuutta, kauneuden tajua, hyvyyttä
ja oikeudenmukaisuutta. Vain tällöin voi nähdä paremmin, ei ainoas
taan  kauemmas,  nähdä  selvemmin  ja  syvemmälle,  erottaa,  milloin
vaaditaan mitäkin eli ajatella ja toimia hyvin että oikein.
  Katson  kulkua  viisaammaksi  kasvamisen  kierreportailla  oman
oppimisen  ohjaamisen  näkökulmasta.  Se  on  haaste,  jonka  jokainen
asettaa itselleen tai joka jokaiselle asettuu. Minua kiinnostaa kunkin
askelman  ja  sille  astumisen  luonne.  Minua  kiinnostaa  erityisesti  se,
miten  jatkaa  matkaa ohi  saavutetun  totuuden,  koetun  hyvyyden,  ta
voitetun oikeudenmukaisuuden  tai  tiedostetun kauneuden. Kasvami
nen  on  olennaisesti  ohikasvamista.  Se,  minkä  koemme  oikeaksi,
kauniiksi, todenmukaiseksi ja hyväksi, muuttuu, ohittaa itsensä, kas
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vaa  ulos  itsestään,  ylittää  itsensä.  Mistä  se  saa  tai  ottaa  voimansa
jättää  jokin,  joka  on  itselle  kaunista,  hyvää,  totta  tai  oikein?  Mikä
pakottaa  tai  laittaa  tavoittelemaan  jotakin,  jota voi  mitata vain  etäi
syytenä  alkupisteestä,  ei  koskaan  läheisyytenä  tavoittelun  kohtee
seen, siis siihen, mikä varsinaisesti on tosi, oikein, hyvä, kaunis.

Kasvamisen ohjaaminen viisauden
suuntaan

iten voi ohjata mihinkään, jos ei tiedä, missä ohjattava on. Oli
päämäärä  sitten  miten  ikuinen  tai  jalo,  sitä  tavoitellaan  aina

ajassa  ja  tilassa  paikantuvien  pyrkimysten  kautta.  Ohjauksen  lähtö
pisteenä onkin pyrkijän paikantuminen  suhteessa pyrkimyksen  koh
teeseen. Näin riippumatta siitä, onko kohteena jokin fyysinen paikka,
taito,  tieto  tai  hyve.  Alkukohtana  on  näissä  kaikissa  tapauksissa
paikka, osaaminen,  tieto  tai  moraali,  joka  luonnehtii  ohjattavaa. On
tiedettävä  missä  ohjattava  on,  tunnettava  hänen  sijaintinsa,  ennen
kuin häntä voi auttaa toivottuun suuntaan ja tietää auttavansa. Tämä
pätee yhtä hyvin toisten oppimisen kuin oman kasvamisen ohjaami
sessa. Oman kasvamisensa ohjaajan, silloin kun suuntana on viisaus,
on siis  tunnettava  itsensä – tiedettävä mitä pitää totena, hyvänä, oi
keana, kauniina.
  Usein oletetaan, että  tunnemme tai tiedämme lähellämme olevan
aina  parhaiten.  Tietämisen  haaste  piilee  näin  itsemme  ulkopuolella
olevan  tietämisessä,  ei  sisäisen  maailmamme  tuntemisessa.  Enem
män on pohdittu sitä, miten  tietää maailman objektit  objektiivisesti,
vähemmän sitä, miten subjektiivisesti tietää tai tuntea itsensä. Itsestä
on  tehtävä  objekti,  altistettava  itsensä  mittauksille  ja  keskustelulle,
jossa pohjana  ovat  itseä koskevat  havainnot.  Itsensä  voi  tietää vain
maailmassa  olevana  objektina.  Muussa  tapauksessa  on  tyydyttävä
siihen,  mitä  itsestään  luulee,  olettaa  tai  toivoo,  siis  subjektiiviseen
tietoon itsestä.
  Tieto itsestä näyttäisi edellyttävän  itsestä vieraantumista. Näyttää
helposti siltä,  että osuvin kuvaus  itsestä syntyy aina  itselle kaikkein
vieraimpiin kategorioihin, tyypittelyihin ja diskursseihin sisällyttämi
sen kautta. Tällaisia ymmärtämisen  ja puhumisen  tapoja vastaan on
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vaikeinta, jopa mahdotonta, sanoa mitään. Ne sijoittuvat näin jonne
kin kyseenalaistamisen ja haastamisen toiselle puolelle.
  Mihin  tahansa  kategoriaan  sisällyttäminen  tekee  ainutlaatuisesta
tapauksen  ja  tapauksesta  tyypin.  Ominaisuudet,  jotka  itseä  tällöin
tulevat  luonnehtimaan,  ovat  kyseisen  kategorian  määreitä.  Tieto  it
sestä on mallin tai teorian antamaa tietoa itsestä tiedettynä objektina,
ei siis tunnettuna subjektina.
  Jokainen on oman kategoriansa ainoa  tapaus  ja  jokaisesta meistä
tällaisena ainutlaatuisena  tapauksena  löytyy  erilaisia muista katego
rioista  tuttuja,  eiainutlaatuisia,  ominaisuuksia  ja  piirteitä.  Emme
vain  koskaan  tyhjenny  mihinkään  jälkimmäisistä  tai  selity  täysin
niiden kautta.
  Yksittäistä ihmistä omana kategorianaan ei tästä syystä voi täysin
tietää tai täysin ymmärtää. Hän on meille mysteeri. Mysteeri on jota
kin, jota emme voi koskaan tietää. Voimme tuntea sen mysteerisyy
dessään, mutta tiedetty mysteeri ei ole enää mikään mysteeri meille.
  Tunnemme  itsemme  tai  olemme  itsellemme  tunnettuja,  emme
itsellemme  tiedettyjä.  Osa  tätä  itsensä  tuntemista  on  vahva  tunne
siitä,  ettemme  tunne  itseämme.  Kysymme,  etsimme,  haemme  itse
itseämme olematta kuitenkaan samalla hukassa itsestämme.
  Olemme  tietoa  kartuttavina  toimijoina  kuitenkin  yhtä  kaukana
niin ulkoisesta kuin sisäisestäkin maailmasta. Toisesta näistä vain on
helpompi  keskustelulla  toisten  kanssa  kuin  toisesta.  On  helpompi
saavuttaa yksimielisyys siitä, sataako ulkona vai eikö sada kuin kes
kustella  subjektiivisuudestamme.  Jälkimmäisessä  on  vaikea  nähdä
paljon  keskusteltavaa  tai  erimielisyyden  aihetta.  Se  ei  ole  suoraan
nähtävissä  muille,  ei  edes  henkilölle  itselleen.  Jokainen  on  pohjim
miltaan mysteeri itselleen.
  Mitä  kaikkea  ehkä  olemmekin,  olemme  itsellemme  ainakin  yh
denlainen  projektio.  On  vähemmän  osuvaa  sanoa,  että  meissä  on
pyrkimys kuin  että olemme pyrkimys. Kasvaminen  itsessään on pe
rustava pyrkimys.  Tieto itsestä on tietoa siitä, mistä kurkotamme mi
tä kohden omassa pyrkimyksessämme ja miksi.
  Jos  kasvaminen  olisi  ainoastaan  enemmän  sitä  mitä  jo  on  tai
omaa, ei siitä olisi  inhimilliseksi  liikevoimaksi. Vain siksi, että kas
vaminen muuttaa  laadullisesti  ja pyrkimys  tekee näin mahdolliseksi
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laadullisesti  uudenlaiset pyrkimykset,  on  siitä  pitämään  meidät  liik
keessä. Koska tiedämme, mistä tulemme, tunnemme myös, ettemme
koskaan ole sitä, miksi voimme tulla.
  Viisaus  on  jotakin,  jonka  tiedämme  yleisesti  arvokkaaksi.  Pi
dämme itseämme viisaampina nyt kuin hetki sitten ja toivomme lisää
viisautta.  Toivomme  myös  jälkeemme  tulevien  olevan  meitä  vii
saampia.
  Viisaus  on  tietoa,  mutta  pelkästään  tietomäärää  kartuttamalla  ei
tulla  viisaiksi.  Viisaudessa  on  jotakin  jaloa,  mutta  hyveellisyyden
kasvattaminen  ei  tee  viisaammaksi.  Viisas  erottaa  oikein  väärästä,
mutta  pelkkä  oikeudentaju  ei  ole  viisautta.  Viisasta  on  kyetä  näke
mään tai tajuamaan se, mikä on kaunista, joskaan yksin kaunosielui
suus ei anna riittävää aihetta kutsua henkilöä viisaaksi. Viisaus pyr
kimyksenä on näitä kaikkia. Se on jotakin, jossa niin totuus, hyvyys,
kauneus kuin oikeudenmukaisuuskin ovat läsnä.
  Viisaus ei  siis  tässä  tarkoita  kapeasti  ongelmanratkaisukykyä  tai
praktista  neuvokkuutta,  joissa  korostuu  toiminnan  kognitiivinen  tai
rationaalinen  aspekti.  Se  on  lähempänä  hyvän  elämän  ideaa  –
“…wisdom is the ‘science’ of understanding how to live well” (Kohl
2001, 76). Päämääränä on tulla niin viisaaksi kuin mahdollista, jotta
paras  mahdollisista  elämistä  voisi  todentua  (emt.,  87).    Baltes  ja
Smith  (2008) puhuvat  elämän peruspragmatiikan  hallinnasta – mitä
kohden  suunnistaa  elämässä, miten käsitellä vastoinkäymisiä  ja  mi
ten  oppia  kokemuksista  oman  elämän  rakentamisessa.  Viisaus  on
oman oppimisen ohjaamisen ja kasvun yleinen päämäärä tai suunta.
Oppimisemme yleisin säätelyperiaate on tulla viisaammaksi.
  Neljä  askelmaan  viisaammaksi  kasvamisen  kierreportailla  ovat
tässä  mallissa  totuus,  kauneus,  oikeudenmukaisuus  ja  hyvyys.  Tie
viisauteen kulkee niiden kautta.
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Totuus
”…voi kun oisit viisaampi kuin isäs milloinkaan, kunpa oppisit ajatte
lemaan”
 – Juhani (Juice) Leskinen

otuus tieteellisesti tiedettynä tai totena on dominoinut siitä lähti
en, kun tietäminen yhdistettiin kykyyn hallita luontoa. Inhimilli

nen tehokkuus on siitä saakka perustunut luonnon lainalaisuuksien ja
tapahtumien syiden tuntemiselle. Totuuden tavoittelu on näin saanut
perustelunsa  teknologioina  ja  hallintana,  hallinnan  teknologioina.
”Luontonsa” mukaisesti se on myös dominoinut sitä, mikä on oikein,
hyvää ja kaunista.
  Dominointi  tarkoittaa  sitä,  että  tosi,  vaikkakin  sitä  olisi  pidetty
vähemmän  kauniina,  hyvästä  kaukana  olevana  ja  oikeudenmukai
suutta  rikkovana,  on  argumenttina,  arviointikriteerinä  ja  yhteiskun
nallisena käytäntönä astellut jälkimmäisten yli. Ylikulkemisen ohes
sa  se  on  muistanut  polkea  jälkimmäisiä  syytöksillä  irrationaalisuu
desta, järjen puutteesta, mielen heikkoudesta ja subjektiivisuudesta.
  Totuus on ymmärretty tiedoksi  ja todellisinta tietoa on ollut tieto
laeista,  jotka  hallitsevat  sitä,  mitä  maailmassa  tapahtuu.  Luontoa
hallitsemme sen lakeja noudattamalla ja tuon hallinnan edellytyksenä
on  noiden  lakien  tunteminen,  painotti  Francis  Bacon.  Paratiisi  on
palautettavissa maan päälle tieteen keinoin. Juuri totuus, ei kauneus,
hyvyys  tai  oikeudenmukaisuus,  on  meidät  vapauttava.  Totuuden
tavoittelu  onkin  tarkoittanut  katseen  suuntaamista  säännönmukai
suuksiin lakien löytämiseksi.
  Totuudellisuudesta  on  tullut  enemmän  kuin  pelkkä  edistykselli
syyden  synonyymi.  Siitä  on  tullut  pääasiallinen,  ellei  jopa  ainoa,
keino edistyä, ratkaista ongelmat ja tavoitella parempaa. Ellei tieteel
linen totuus auta, on loppu edessä. Mitäpä todellista sijaa tällaisessa
maailmankuvassa  olisi  kauneudelle,  hyvyydelle  tai  oikeudenmukai
suudelle. Niiden aika, jos sellaista koskaan on oleva, tulee vasta kun
tiede  on  saanut  työnsä  päätökseen,  siis  selvittänyt  totuuden.  Ensin
tieteen  on  voitettava  sota  tietämättömyyttä  vastaan.  Vasta  sitten
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kaikki, mikä inhimillisesti ylipäätään on mahdollista eli lainalaisuuk
sien sallimaa, voi edes teoriassa tulla todelliseksi.
  Tiede – tai jotkut tieteentekijöiksi kutsutuista henkilöistä – muis
tuttaa meitä siitä, että aikamme tällä planeetalla loppuu jonakin päi
vänä.  Sota  tietämättömyyttä  vastaan  on  sotaa  aikamme  ehtymistä
vastaan. Se siis koskee meitä kaikkia ihmiskuntana. Hyvyyden, kau
neuden ja oikeudenmukaisuuden kohdalla, niin tärkeitä kuin ne ovat
kin,  on  tästä  ”polttavuudesta”  johtuen  tyydyttävä  kompromisseihin.
Etusija sekä tarvittavat resurssit on suunnattava tieteellisen totuuden
tavoittelulle. Tieteen  näkökulmasta  tämä on  tosiasia,  ei  arvovalinta.
Siksi  totuus  on  nostettava  hyvyyden,  kauneuden,  oikean  edelle  –
Survival of the wittest!
  Tieteelliseen  maailmankuvaan  näyttäisi  mahtuvan  vain  kolme
ihmisryhmää: tietäväiset, jotka jakavat tuon maailmankuvan; tulevat
tietäväiset  tai  tietäväisiksi  vasta  pyrkivät;  ja  tietämisestä  pidättäyty
vät. Tietäväiset  eivät omasta mielestään usko. He yksinomaan tietä
vät.  Tietäväisten  mielestä  henkilöt,  jotka  pidättäytyvät  tietämästä,
yksinomaan  uskovat.  Jälkimmäisten,  siis  ”uskovaisten”,  mielestä
tietäväisetkin  vain  uskovat,  joskin  erehtyvät  uskomaan  johonkin,
josta ei ole pelastamaan heitä tai meitä. ”Uskovaisten” mielestä tietä
väiset ovat kadottaneet totuuden  johdatuksen  ja tietäväisten mielestä
totuus, johon ”uskovaiset” uskovat, on silkkaa erehdystä, harhakuva.
Tietäväisten mielestä he  itse seuraavat omassa toiminnassaan yksin
omaan sitä, mikä on totta. Molemmat, niin tietäväiset kuin ”uskovai
set”, ovat yksimielisiä siitä, että totuus voittakoon, vallitkoon ja hal
litkoon –Let the truth prevail!
  Totuus, joka johdattaa tietäväisiä, on sama totuus, joka johdattaa
”uskovaisia”.  Totuus  saa  eri  sisällön  eri  aikoina  ja  eri  yhteyksissä,
mutta säilyy silti totuutena. Yhdet kieltävät sen, toiset haastavat sen,
kolmannet  kyseenalaistavat  sen,  neljännet  kieltäytyvät  luopumasta
siitä  ja  totuus  on  juuri  tästä  syystä,  ei  tästä  riippumatta.  Totuus  on
totuuden tavoittelussa, ei sen opettamisessa, saarnaamisessa tai julis
tamisessa  –  tapahtui  jälkimmäinen  sitten  luentosalien  lehtereiltä,
saarnatuoleista  tai  Hyde  Parkin  kulmauksesta.  Kaikki  ovat  yhtä  lä
hellä  totuutta tai yhtä kaukana  totuudesta. Totuus tekee kaikista yh
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denvertaisia, mutta totuuden tietäjille on ominaista se, että he antavat
jokaiselle eri arvon.
  Jos totuudesta ei ole  erottamaan tietäväisiä  ja ”uskovaisia”, ehkä
ero  löytyy  suhtautumisesta  totuuteen,  epäilystä.  Luonnontieteilijän
uskossa  tieteeseen  näyttäisi  kuitenkin  olevan paljon  samaa kuin us
kossa  Jumalaan.  Epäily  kohdistuu  tarinan  yksityiskohtiin,  ei  kerto
mukseen  sinällään. Ensinnä  mainittu vain  on  tehnyt yksityiskohtien
epäilystä  metodisen  elämäntavan  ja  jälkimmäinen  elämäntavasta
epäilyn kurissapitämisen muodon. Toinen pyrkii  totuuteen ja  toinen
kokee tavoittaneensa  totuuden. Laupeus seuraa  totuuden  tavoittami
sesta.
  Jos on mielekästä puhua totuudesta jonakin seurattavana, kunnioi
tettavana  ja  ratkaisevana, on  kauneus  voitava  ymmärtää vastaavasti
yleiseksi pyrkimykseksi. Kummankaan arvo ei ole siinä, miten lähel
lä  tai  kaukana  totuudesta  tai  kauneudesta  kulloinkin  satumme  ole
maan, vaan siinä, että kurssimme pitää.

Kauneus
auneus  tuntuu  jokaisessa,  vaikka  eroammekin  kyvyssämme
tunnistaa  kaunis.  Jotta  kauneudesta  olisi  viisastumisen  askel

maksi, on sen  jätettävä  tilaa edistymisen mahdollisuudelle. Kauneu
den taju ei tässä teoriassa voi olla vakio.
  Ensimmäinen kappale antaa viitteen siitä, etten käsittele kauneut
ta kauniisti vaan karkeasti ja brutaalisti, sanalla sanoen rumasti. Mut
ta onko rumuus kauneuden puutetta vai sitä,  ettei sen kauneutta ole
vielä  tavoitettu  tai  kauneus  ei  ole  vielä  tavoittanut  sitä  tai  on  vasta
tulollaan  –  ankanpojaksi  ruma,  mutta  tulevaksi  joutseneksi  varsin
kelpo.
  Kauneus  kurkottaa  maailmasta  kohti  meitä.  Tavoittaaksemme
kauneuden  meidän  on  kurkotettava  sitä  vastaan,  tultava  puolimat
kaan.
  Kauneuden  tavoittaminen  tarkoittaa  jonkin  suljetuksi  tulleen
avaamista.  Meidän  on  avauduttava,  jotta  kauneus  voisi  tulla  osak
semme niin kuin valo asuntoon  ikkunaluukkujen avaamisen  jälkeen.
Kauneuden edistyvä tavoittaminen on kuin seinien purkamista avoin
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ten  ikkunaluukkujen  ympäriltä.  Ensin  umpiseinään  vain  on  saatava
aukko, kurkotettava kauneutta kohden, mentävä vastaan.
  Kauneus ei ole sitä, mitä pidetään kauniina. Kauneus mahdollis
taa  kauniiksi  kokemisen,  mutta  se  ei  ole  yhtä  kuin  tuo  kokeminen,
kauniina pitäminen. Muoti voi olla kaunista, mutta kaunis ei ole vain
muotia. Kauneuden  tavoittaminen  riippuu  meistä  itsestämme,  mutta
kauneus  ei  riipu.  Maailman  aarteet  eivät  ole  piilossa  siksi,  että  et
simme niitä, vaan etsimme niitä siksi, että ne ovat piilossa meiltä.
  Kauneus ei ole katsojan silmässä. Se on yhtä vähän subjektiivinen
tosiasia kuin se  on yhteiskunnallinen  tosiasia. Se on  tätä vain  teori
oissa kauneuden kokemisesta.
  Taide on suhteessa kauneuteen samassa välittävässä roolissa kuin
tiedonvälitys  suhteessa  maailman  tapahtumiin.  Se  pyrkii  avaamaan
ikkunoita, purkamaan  seiniä,  jotka ovat nousseet  itsemme  ja  maail
man väliin. Kauneus on  taidetta yhtä paljon  tai  vähän kuin  tapahtu
mat  ovat  niistä  kertovia  uutisia.  Voimme  kirjoittaa  uutisia  uutisista
tai kirjoja kirjoista ja puhua tapahtumista näin toisessa kertaluvussa,
mutta  kauneus  on  kohdattavissa  ainoastaan  ensimmäisessä  kertalu
vussa.  Kauneutta  ei  voi  vangita,  säilöä,  jatkaa  tai  analysoida  kau
niimmaksi.  Kauneus  voi  vain  koskettaa  tai  jättää  koskettamatta.
Meillä  on  oma  roolimme  kauneuden  kohtaamisessa  juuri  vastaan
tulemisen kautta.
  Kauneuden  tavoittaminen  kasvamisen  päämääränä  päällystää
osaltaan  tietä kohti  viisautta. Taide voi palvella avartumista samalla
tavalla  kuin  tiedonvälitys  voi  laajentaa  kuvaa  maailmasta.  Se  voi
riittää, auttaa ja edistää asiaa, mutta se ei ole välttämätöntä. Kauneus
voi  tulla  jokaisen  osaksi,  mutta  se  edellyttää  askeleiden  ottamista
kauneuden  suuntaan.  Jos  kauneus  on  kaikkialla,  sen  tavoittaminen
edellyttää  avautumista  kaikkiin  suuntiin.  Kauneuden  paljastuminen
edellyttää paljastumista kauneudelle.
  Seinien  purkaminen  ikkunoiden  ympäriltä  paljastaa  purkajan
maailmalle.  Pelko  pitää  seinämme  paksuina  ja  ikkunamme  maail
maan  pieninä  ja  suljettuina.  Pelko  sulkee  kauneuden  elämän  ulko
puolella.
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Oikeudenmukaisuus/oikeamielisyys
”Sillä minkä voisi kuvitella olevan kauniimpi näky kuin täydellisen oi
keudenmukainen  kaupunki,  joka  iloitsee  yksin  oikeudenmukaisuudes
taan”
 Mark Helprin.

arkoitan  tässä oikeudenmukaisuudella kykyä  tehdä  oikein.  Jotta
oikeudenmukaisuudesta  olisi  askelmaksi  viisastumisen  kierre

portailla,  on  oikein  tekemisen  kyvyn  jätettävä  tilaa  edistymiselle.
Viisastumisena tämä tarkoittaa sitä, että meillä on enemmän kapasi
teettia tehdä oikein kuin aikaisemmin. Laadullinen muutos tarkoittaa
sitä,  ettemme  vain  kykene  toimimaan  oikein,  vaan  oikein  toimin
tamme  myös  tapahtuu  aikaisempaa  oikeammin.  Olemme  oikeuden
mukaisempia  omassa  oikeudenmukaisuudessamme.  Toimimme  oi
keamielisemmin  oikein.  Tulemme  jalommiksi  ja  jalouden  myötä
viisaammaksi.
  Täydellisessä  oikeudenmukaisuudessa  on  samaa  kuin  totuudessa
tai kauneudessa. Tunnemme sen mahdolliseksi. Näemme tuon mah
dollisuuden  kaiken  vääryyden  kautta  ja  läpi. Tiedämme,  ettei  jokin
ole  oikein,  mutta  meidän  on  vaikea  kuvitella, mitä  olisi  täydellinen
oikeamielisyys.  Täydellinen  oikeamielisyys  edellyttää  täydellistä
oikeudenmukaisuutta  ja  vasta  täydellinen  oikeudenmukaisuus  ai
kaansaa tällaisen oikeamielisyyden.
  Oikeudenmukaisuus/oikeamielisyys  on  dilemma,  johon  ei  ole
suoraan ratkaisua. Jos tällainen ratkaisu olisi, olisi myös täydellinen
oikeudenmukaisuus/oikeamielisyys  jo  osanamme.  Sen  sijaan  ky
symme  jatkuvasti  sitä, mikä  oikein  on oikein  tai oikeudenmukaista.
Kysymyksen dilemmaisuus pakottaa epäsuoraan lähestymistapaan.
  Emme  kykene  ratkaisemaan  oikeudenmukaisuuden/oikeamieli
syyden ongelmaa yhdellä kaiken kattavalla sivalluksella vaan pienten
epävarmojen ja horjuvien, tapauskohtaisesti otettujen askelten kautta.
Horjuvuus  tulee  siitä,  ettemme  voi olla varmoja  siitä,  että  astumme
oikeudenmukaisuuden  suuntaan,  toimimme  oikeamielisemmin  kuin
aikaisemmin.  Epävarmuus  tulee  varmuudesta,  ettemme  halua  ottaa
askeltakaan  vääryyden  suuntaan,  taantua  tai  suistua  kurssiltamme
kohden oikeudenmukaisuutta/oikeamielisyyttä. Aina kun erehdymme
tässä suhteessa eli  teemme väärin  tai  jäämme jälkeen omasta oikea
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mielisyydestämme,  toimimme  omien  standardiemme  alapuolella,
koemme  haavoittaneemme  itseämme,  menettäneemme  itsemme.
Oikeudenmukaisuus/oikeamielisyys  tuntuvat  meissä  aina  kun  ko
emme tehneemme väärin. Kun koemme tehneemme oikein,  tiedäm
me  myös,  ettei  tekomme  riitä  poistamaan  epäoikeudenmukaisuutta
maailmasta tai kertomaan, että olemme nyt oikeamielisiä.
  Kysymys oikeasta ja väärästä nähdään usein omantunnon asiaksi.
Omatunto on asia, jossa voimme edistyä tai taantua, tulla paremmiksi
tai paatuneemmiksi, kykenevämmiksi  tekemään oikein tai  tekemään
väärin, tulla lähemmäksi omaa itseämme tai kadottaa itsemme.
  Se,  että  viisautta  löytyy  enemmän  ikääntyneempien  parista,  jos
kaan ikääntyminen ei itsessään riitä takaamaan viisastumista, seuraa
omatunnon kehittymisestä. Aika tutustuttaa monenlaisiin vääryyksiin
ja väärintekemisiin. Vääryydet ja väärintekemiset puolestaan jalosta
vat käsitystä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Tajuamme parem
min  oikeudenmukaisuutta  epäoikeudenmukaisuuden  kautta.  Kas
vamme  kohti  oikeamielisyyttä.  Näemme  edistymisemme  oikeuden
mukaisuudessa/oikeamielisyydessä  selvästi,  mitä  vanhempiin  teks
teihin  omia  standardejamme  vertaamme.  Luonnollisiksi  esitettyjä
käsityksiä  asioiden  järjestyksestä,  esimerkiksi  naisista  ja  miehistä,
köyhistä  ja  rikkaista,  ihmisestä  ja eläimistä, voisi  luonnottomuudes
saan  pitää  suorastaan  naurettavina  elleivät  niiden  väärämieli
syys/epäoikeudenmukaisuus  olisi  niin  ilmeistä.  Hymyä  hyydyttää
myös  se,  ettemme  kykene  vertaamaan  omia  oikeamielisyyden stan
dardejamme niihin,  joita  meidän  jälkeemme tulevat käytävät arvioi
dessaan nyt vallitsevia käsityksiä oikeasta ja väärästä.
  Emme  tiedä  kuinka  kaukana  olemme  totuudesta,  missä  määrin
eristämme  itsemme  kauneudesta  ja  kuinka  oikeamielisiä  ja  oikeutta
kaikelle  tekeviä  olemme.  Pidämme  kiinni  totuuden  seuraamisesta,
kauneuden  tavoittamisesta  ja  oikeudenmukaisuuden/oikeamielisyy
den edistämisestä. Olemme tässä kiinnipitämisessämme yksin, mutta
kiinnipitämisemme  kautta  kuljemme  samaan  suuntaan  useimpien
kanssa,  tulemme  oikeamielisemmiksi,  lähestymme  totuutta  ja  tavoi
tamme kauneutta, tulemme viisaammiksi ja luomme historiaa.
  Oikeamielisyys  oikeudenmukaisuutena,  niin  keskeinen  kuin  se
onkin, ei  itsessään kanna ”silmä silmästä, hammas hampaasta” peri
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aatetta  pidemmälle.  Oikeudenmukaisuudesta on  tasoittamaan,  mutta
ei  nostamaan  tasaisuuden  yläpuolelle.  Oikeudenmukaisuus  lupaa
yhdenvertaisuutta  yhdenvertaisille,  siis  yhdenvertaisempaa,  ei  pa
rempaa yhdenvertaisuutta.  Totuuden,  kauneuden  ja  oikeudenmukai
suuden rinnalle tarvitaan siksi myös hyvyys.

Hyvyys
otuus  vaatii  seuraamista  ja  seuraaminen  uskollisuutta,  uskoa
seurattavaan. Kauneus edellyttää avautumista, rohkeutta suojien

purkamiseen.  Oikeudenmukaisuus  vaatii  tietoisuutta  vääryyksistä  ja
tahtoa  oikeamielisyyteen,  pitämistä  kiinni  itsestä.  Vaikeinta  on  hy
vyyden tavoittelu.
  Maailmaa on hahmotettu hyvän  ja pahan  jatkuvana kamppailuna
–God vs.  devil,  good vs.  evil.  Molemmat,  niin  hyvä  kuin paha,  on
personoitu ihmisen kaltaiseksi. Ihminen on ikään kuin kolmas, omal
la  tahdolla  ja  valinnan  mahdollisuudella  varustettu  persoona  ja  pe
linappula  Hyvän  ja  Pahan  välisessä  ikuisessa  taistelussa.  Paha  on
tässä pelissä vahvoilla. Se ei  voi  hävitä  lopullisesti,  kun  taas hyvän
tappio  tarkoittaisi hyvyyden häviämistä maailmasta.  Ihmisen on rat
kaistava, valittava puolensa hyvän ja pahan väliltä.
  Hyvyys vaatii organisoitumista. Hyvyys tulee mahdolliseksi vasta
yhdessä.  Yksin  voimme  tavoitella  totuutta,  kauneutta  ja  oikein  toi
mimista,  mutta  emme  hyvyyttä.  Hyvyys  on  jotakin,  jota  ylläpidäm
me, kannattelemme yhdessä. Pyrimme nostamaan hyvyyden yhdessä
korkeammalle  ja  tulemaan  näin  yhdessä  paremmiksi.  Hyvyys  on
jakamatonta. Se lankeaa jokaisen osaksi yhtäläisesti ja jokainen antaa
sen eteen yhtä paljon.
  Pahuus on hyvyyden poissaoloa, ei sen vastakohta. Hyvyys yhtei
sesti ylläpidettynä aikaansaannoksena myös haihtuu helpoiten osana
joukkoa. Miten muuten ymmärtää pahuutta,  johon  ihmisjoukot  ovat
uudelleen ja uudelleen osoittautuneet kykeneviksi?
  Siinä  missä  voimme  ihmiskuntana  kuvitella  lähestulkoon  jo  ta
voittaneemme  totuuden,  edistyneemme  huomattavasti  oikeudenmu
kaisuudessa  ja  ehkä  jopa  ymmärtävämme  kauneutta  aikaisempaa
paremmin, on vaikea ajatella, että olisimme jotenkin yhteismitallisel
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la tavalla parempia suhteessa hyvyyteen. Hyvää on mahdollista mita
ta vain itsellään, ei muulla.
  Mitä  enemmän  olemme  tulleet  tietoiseksi  siitä,  että  puhe  meistä
tarkoittaa kaikkia ihmisiä ja enenevässä määrin myös kaikkea muuta,
sitä suurempi on hyvän meille antama haaste  ja sitä vaikeampaa on
yhteisyyden  ja  yhteisen  hyvän  kantaminen  yhdessä.  Käsitys,  että
hyvyys  on  yhä  kauempana  maailmastamme,  johtuu  täten  siitä,  että
luemme maailmaamme niin paljon enemmän kuin ennen. Avartuvan
maailmankuvan alla hyvyyden jakamattomuus, se, ettei hyvyys ei voi
tulla  omaksi  osaksemme  ellei  se  samalla  tule  kaikkien  osaksi,  syn
nyttää vaikutelman, että hyvyys karkaa käsistämme.
  Totuus ei tee maailmaa paremmaksi vaan auttaa sen hahmottami
sessa. Oikeudenmukaisuus antaa jokaiselle arvon, joka hänelle lähtö
kohtaisesti jo kuuluu. Kauneus liittää meidät maailmaan, tekee meis
tä  ja  maailmasta yhtä. Hyvyydessä nostamme  itseämme  ja  voimme
ylittää itsemme ja olosuhteemme.

Oman oppimisen ohjaaminen viisauden
tavoitteluna

aikki  kartat,  myös  tämä,  ovat  luonnoksia.  Luonnoksen  tavoit
teena  on  suhde  sen  kohteen  kanssa.  Luonnos  haluaa  ilmentää,

kuvata,  luonnehtia  jotakin,  jota  se  ei  itsessään  ole.  Olemme  itsekin
luonnosta  jollekin,  joksi  olemme  vasta  tulemassa,  so.  luonnoksia
itsestämme.  Myös  viisautemme  on  joka  hetki  vain  tulevan  viisau
temme luonnosta.
  Voimme  ohjata  matkaamme  kohti  viisautta  pitämällä  kiinni  to
tuuden seuraamisesta, mutta totuus ei tee meitä viisaammiksi. Viisa
us on myös kykyä toimia oikein ja oikeamielisyyden kasvua meissä.
Jos  viisaus  ei  ole  kykyä  nähdä  kauneutta,  mitä  iloa  viisaudesta  on
viisaalle itselleen. Jos viisaus ei liittyisi hyvyyteen, kätkisi se itsensä
kaikilta  toisilta.  Viisauteen  kuitenkin  kuuluu  olennaisesti  viisauden
jakaminen,  pyyteetön  antaminen  toisille.  Se  on  viisasta  eikä  ilman
sitä ole viisautta. Oman oppimisen ohjaaminen viisauteen käy totuu
den,  kauneuden,  oikeudenmukaisuuden  ja  hyvyyden  kautta.  Siksi
viisauteen on niin loputtoman pitkä matka.
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vat oman opetustyönsä kautta kasvamaan, ei ainoastaan oppimaan.
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Elämänläheisestä kasvatuksesta

Eero Pantzar

Prologi

uurten,  toisen  maailmansodan  jälkeen  syntyneiden  ikäluokkien
työelämästä  poisvetäytyminen  etenee  vääjäämättömästi.  Toiset

lähtevät  heti  laillisen  mahdollisuuden  sen  salliessa,  toiset  tarttuvat
tarjottuun  tilaisuuteen  jatkaa  vielä  vuosia.  Jokainen  jälkimmäinen
päätös mitä  ilmeisimmin on subjektiivisesti paras mahdollinen, kor
vaamattomuuden kokemuksesta tai muusta itsearvionnista kummun
nut  johtopäätös.    Työyhteisön  ja  siellä  tehtävän  työn  näkökulmista
poisjäämisiä koskevat odotukset voivat olla kuitenkin toisenlaisia.
  Mitä  voisi  sanoa  esimerkiksi  yli  10.000  tuntia  opetusta  kolmen
vuosikymmen aikana antaneelle lehtorille, joka kertoo jäävänsä eläk
keelle.  Mitä  sanoa  ihmiselle,  joka  noiden  opetustuntien  lisäksi  on
antanut työyhteisölle – siis yliopisto, kollegat ja opiskelijat – monin
kertaisesti paljon muutakin arvokasta, yrittänyt puristaa yhteen välil
lä  liitoksissaan  natisevaa  työyhteisöä,  vetäytynyt  turhaa  vaatimatto
muuttaan turhan usein takaalalle.  Sanoa voi sen, mitä aidosti ajatte
lee: ”Etkö voisi kuitenkin jatkaa, sinua tarvitaan vielä.” Toisaalta on
pakko  hyväksyä  ansaittu  vetäytyminen  nauttimaan  siitä  oikeasta
omasta  elämästä,  joka  usein  on  jäänyt  liian  vähälle  työelämän  pai
neiden pakottamana.
  Katkeaako kaikki, jääkö meille  luu käteen? Ei tietenkään. Meille
jää perintönä hyväksi koettuja opetuksellisia ratkaisuja, oikein suun
tauneen pedagogisen rakkauden ymmärrys ja käsitys elämässä kiinni
olevasta yliopistoopettajasta.
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Kahdesta oppiaineesta yhdeksi
maisteriohjelmaksi

läessämme  nyt  elinikäisen  oppimisen  ja  kasvatuksen  maisteri
koulutuksen  aikakautta,  on  välttämätöntä  muistuttaa  matkan

tähän  olleen  pitkä  ja  tuulinenkin.    Ajasta  ennen  kasvatustieteiden
tiedekuntaa  puhuttaessa  palataan  aina  1970luvulle,  jolloin  elettiin
vahvaa kahden oppiaineen – aikuiskasvatus ja kasvatustiede – aikaa
ja  vielä  niin,  että  oppiaineet  olivat  kahdessa  eri  tiedekunnassa,  yh
teiskuntatieteellisessä  ja humanistisessa. Elettiin myös Urpo Harvan
ja Väinö Heikkisen kautta ja heidän kantamissa perinteissä.
  Kasvatustieteiden  (nyk.  elinikäisen  oppimisen  ja  kasvatuksen)
työyhteisö oli ja eli kahdella taholla, käytännössä toisistaan tietämät
töminä,  joskus  jopa  epäluuloisina  toisiaan  kohtaan.  Yhteiskunnalli
sen edistyksellisyyden kentällä veto näytti ollen eri suuntiin.
  Lähentymisen  kauden  aloitti  peruskouluuudistuksen  myötä  ra
kentunut  uusi  opettajankoulutus  ja  sen  sijoittaminen  varta  vasten
perustettuihin kasvatustieteellisiin tiedekuntiin. Kasvatustiede –oppi
aineen luonnollinen paikka oli tuossa uudessa tiedekunnassa. Aikuis
kasvatuksen osalta siirtämisprosessi oli kivulias. Pelko etääntymises
tä  yhteiskuntatieteistä  ja  joutumisesta  kasvatustieteen  konservatiivi
sena  nähtyyn  syleilyyn  istui  lujassa.  Jälkikäteen  ajatellen  pelko  ei
ollut  täysin  aiheetonta.  Rehellisyyden  nimissä  on  kuitenkin  tunnus
tettava,  ettei  jokaiseen  tappioksi  koettuun  tapahtuneeseen  syypää
ollut  suinkaan  kasvatustiede  tai  kasvatustieteen  laitos  eikä  missään
määrin  enemmistö  sen  henkilökunnasta.    Lopulta  kysymys  oli  yli
opistolle  tyypillisistä  peleistä,  strategiataidoista  ja  kommunikaa
tiokyvyistä tai, ehkäpä merkittävimmin niiden puutteesta.
  Itse  koin 1990luvun alussa  tapahtuneen  siirtymän yhteen  ja  yh
teiseen  kasvatustieteiden  laitokseen  työyhteisöllisesti  positiivisena
tapahtumana.  Siihenastisesta, vähän sisäänlämpiävästä, työyhteisös
tä isompaan siirtyminen antoi ainakin aluksi väljyyttä. Ainakin se toi
lähemmäksi  niitä  työtoveruuksia,  jotka  olivat  jo  aiemmin  näyttäy
tyneet mahdollisuuksina ja sittemmin sellaisiksi osoittautuivat.  Työ
yhteisönä  uusi,  isompi  laitos  ei  ollut  kuitenkaan  vähemmän  tör
mäysaltis kuin entiset pienemmät.
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  Yliopiston sisältä laitoksille tulevat paineet ja uudet ulkotieteelli
set  tehtävät  sekä  odotukset,  yhtä  lailla  kuin  yliopistoa  instituutiona
yhä tiukemmin ahdistelevat ulkopuoliset toimet ja toimijat provosoi
vat  myös  entistä  helpommin  sisäistä,  kokonaistoiminnan  kannalta
epätervettä  peliä,  jossa  perustehtäväksi  määritelty  tieteeseen  ja  tut
kimukseen  perustuva  opetus  ja  siitä  raskaimmin  vastuuta  kantavat
tahtovat  välillä  jäädä  jalkoihin.  Jaon  kulkiessa  niiden,  joilla  kaikki
toimii  ponnahduslautana  ja  niiden,  jotka  pyrkivät  hoitamaan  perus
tehtävänsä  kunnialla,  välillä,  ei  puhetta  kahteen  kerrokseen  sijoittu
vasta väestä voi pitää täysin perustelemattomana.
  Yliopistoelämän jatkuessa 2010luvulla uuden yliopistolain mää
rittämissä puitteissa eletään  taas uudessa  tilanteessa. Kukaan ei var
muudella  tiedä,  miten  se  vaikuttaa  laitoskulttuureihin  ja  mahdolli
suuteen aitoon yhteistyön,  jolla  nostetaan sekä opetuksen että  tutki
muksen  tasoa  kovimmalle  kansalliselle  tasolla  ja  kansainväliseen
tunnettavuuteen. Nyt juuri näyttää siltä, että aikamme tuhlautuu edel
leen entisessä määrin hallinnollispainotteiseen ennakointiin, suunnit
teluun ja raportointiin. Niille nuoremmille kollegaikäluokille,  joiden
työnuran  päätös  ei  vielä  näy  horisontissa,  toivosi  nykyistä  todelli
semman  mahdollisuuden opetukseen,  sen  kehittämisen  ja  tutkimuk
seen.

Pitkä polku aikuiskasvatuksesta ja
kasvatustieteestä elinikäisen oppimisen ja
kasvatuksen koulutusohjelmaan

ikuiskasvatuksen  ja kasvatustieteen välimatka oli 1970luvulla,
erityisesti  sen  alkupuolella  pitkä.  Näin  ei  ollut  vain  siksi,  että

oppiaineet  sijaitsivat  eri  tiedekunnissa.  Näin  oli  vähintään kolmesta
muusta syystä:
  Ensiksikin kasvatustiede eli kasvatusopin koulukasvatustieteeseen
orientoituneessa  perinteessä,  aikuiskasvatus  kansansivistystyön  aka
teemisen teorian ja opetuksen kehittäjänä ja edistäjänä.
  Toiseksi  opiskelijaradikalismi  iski  aikuiskasvatukseen  huomatta
vasti lujemmin kuin kasvatustieteisiin.
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  Kolmas  ja  tämän  päivän  näkökulmasta  ehkä  mielenkiintoisin
etäisyyteen  liittyvä asia koskee opetuksen silloisia sisältöjä. Aikuis
kasvatuksella oli nimittäin jo 1970luvulla tiivis kytkentä elinikäisen
kasvatuksen  ajattelutapaan  ja  teoriaan.  Varsin  varhain  aikuiskasva
tuksen  opiskelijoilla  oli  mahdollisuus  tutustua  myös  muun  muassa
Ivan Illichin  ja Paolo Freiren ajatuksiin. Pitkän hiljaisen kauden  jäl
keen niihin on jälleen palattu.
  Kasvatustieteessä,  jossain määrin myös aikuiskasvatuksessa elet
tiin  vielä  1980luvulla  vahvassa  uskossa  hallinnon  ja  suunnittelun
työtehtävien olevan niitä paikkoja, joihin opinnoissa tähdätään. Tällä
olettamuksella  oli  ilman  muuta  vaikutusta  myös  koulutusohjelman
sisältöihin.    Koulutusohjelman  näin  suuntautunut  vaihe  jäi  varsin
lyhyeksi.  Sen  myönteisenä  seurauksena  voi  pitää  kasvatustieteen
koulusidonnaisuuden  vähenemistä.    Aikuiskasvatuksen  piirissä  for
maalin  kasvatukseen  kohdistuvilla  intresseillä  oli  perinteisesti  pie
nempi sija.

Koulutusohjelmassa  opiskelija  perehdytetään  ihmisen  koulutettavuut
ta,   kasvatusta  ja koulutuspolitiikkaa koskeviin tieteellisiin teorioihin,
kasvatustieteiden  tutkimusmenetelmiin  ja  koulutuksen  suunnittelume
netelmiin  sekä kasvatuksen  ja koulutuksen  suunnittelun  ja  järjestämi
sen perusteisiin.
(Opintoopas 1979)

Elinikäisen  oppimisen  (tai  elinikäisen  kasvatuksen)  ajatus  ei  saanut
vielä  1980luvulla  eikä  1990luvun  alussa  kovinkaan  merkittävää
vastakaikua yleisen kasvatustieteen (edustajien) piirissä. Vasta 1990
luvulla hiljalleen esiin tullut vanhan unescolaisen lifelong education
–ideologian  inkarnaatiossa,  koulutuspoliittisessa  lifelong  learning
strategiassa  nähtiin  monensuuntaista  välinearvoa  myös  akatee
misena jargonina. Alun kiihkeistä keskusteluista ja väittelyistä aiheen
ympärillä on tultu varsin sopuisaan ja yhteisistä näkemyksistä nouse
vaan  koulutusohjelmarakenteeseen,  jossa  2000luvun  alkupuolelle
vahvan aseman saivat työssä oppimisen kysymykset.

Inhimillisen kasvun, kasvatuksen ja koulutuksen perusongelmia ja ke
hityssuuntauksia valotetaan  tieteenalaohjelmassa  eri  näkökulmista  ja
erilaisista teorialähtökohdista. Ohjelman tavoitteena on laajaalaisen,
elinikäisen  oppimisen  näkökulmasta  jäsentyvän  kasvatustieteellise
nasiantuntemuksen  kehittäminen,  jota  tarvitaan  yhä  laajemmin  niin
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koulutusjärjestelmän kuin yleensä yhteiskunnan ja työelämän kehittä
misessä.
(Opintoopas 2000)

Muutama  viime  vuosi  onkin  sitten  kulunut  Bolognaprosessin  mu
kaisen  koulutusohjelman  rakenneuudistuksen  suunnittelussa  ja  toi
meenpanossa. Merkitseekö kaksivaiheinen  tutkintorakenne  työyhtei
sön opetusvastuun uusjakoa sellaiseksi,  jossa  mahdollisesti haasteil
taan vähäpätöisemmäksi nähty kandidaattitason opetus kaatuu alem
pien  opettajakategorioiden  hoidettavaksi?  Vai  jatketaanko  entiseen
tapaan,  jossa  kokonaisuuden  parasta  ajatellen  pätevyydellä  hoitaa
opetusjaksot niiden rakenteessa sijainnista riippumatta on merkittävä
painoarvo. Se, mihin joka tapauksessa tähdätään, kirjataan voimassa
olevassa opintooppaassa seuraavasti:

Elinikäisen oppimisen  ja kasvatuksen maisterikoulutuksen  tavoitteena
on  kouluttaa  oppimisen  ja  kasvatuksen  ehtoja  ja  toteutusta  laaja
alaisesti ymmärtäviä  ja sitä  tutkimuksellisesti  ja kriittisesti kehittäviä
asiantuntijoita.  Tähän  tavoitteeseen  sisältyy  kyky  yhteiskunnallisesta
vastuusta tietoisten ja omakohtaisesti perusteltujen eettisten valintojen
tekemiseen  ammatillisessa  toiminnassa.  Koulutuksesta  valmistuvien
potentiaalinen  työkenttä  on  laaja:  julkinen  sektori,  yritykset,  kansa
laisjärjestöt ja kansainväliset organisaatiot.

Miehistä ja naisista – tytöistä ja pojista
yöyhteisössämme  on  aina  työskennellyt  miehiä  ja  naisia,  opis
kellut  tyttöjä  ja  poikia.  Vuosikymmenten  aikana  keskusteluissa

miesten  ja naisten maailmoista, asemista  ja vallasta,  tyttö  ja poika
vetoisista kasvatuskulttuureista ovat  tuulet puhallelleet  eri suunnista
ja laineet käyneet vaihtelevalla korkeudella. Jokseenkin paradoksaa
lista on, että intomielisin puhe on ollut toisensuuntaista kuin muuttu
va  todellisuus. Yhden  totuuden vastineeksi on  toki ollut  tilaisuuksia
katsoa  yliopistomaailmaa,  elämää  ja  kasvatusta  ihmisen  yleisestä
näkökulmasta  ja hakien heikoilla eläviä  ja olevia muilla määritteillä
kuin sukupuoli.
  On  ollut  positiivista  havaita,  miten  parin  vuosikymmen  aikana
täydestä    miesprofessorivaltaisuudesta  on  1990luvulla  käynnisty
neessä  kehityksessä  tultu  tilanteeseen,  jossa  yksikön  professoreista
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40 % on naisia.  Opiskelijajoukon sukupuolijakaumaan suhteutettuna
osuus on kovin alhainen. Kannammeko sitten huolta toisesta pienestä
vai toisesta suuresta osuudesta, jääköön toisaalla pohdittavaksi.
  Minulla  on  ollut  onni  käydä  pitkiä  keskusteluja  monivuotisen
lehtorikollegani  kanssa  niin  opetukseen  ja  opiskeluun  kokonaisval
taisesti  liittyvistä  asioista  kuin  elämästä  akatemian  ulkopuolella.
Molempia maailmoita yhdistävä tekijä on ollut keskustelut opiskeli
joista  ja  heidän  elämästään.  Olen  ollut  itse  näissä  keskusteluissa
enemmän  kysyjän  kuin  vastaajan  roolissa.  Olen  esittänyt  hypotee
seja,  joita  olen  testauttanut  vankemmassa  lähikokemuksen  piirissä.
Useimmat asiat ovat selvinneet tai kirkastuneet noiden keskustelujen
myötä
  Viime  vuosina  olen  ollut  –  osaksi  varsin  läheisten  henkilö
kohtaisten  kokemusten  myötä  –  huolissani  esimerkiksi  niistä  muu
tamista  nuorista  miehistä,  jotka  pääsykokeen  kautta  meille  sattuvat
opiskelijoiksi tulemaan. Kaikki mitä ilmeisimmin ihan fiksuja kave
reita.  Mutta  vain  toinen  puolikas  etenee  opinnoissaan  hyvää  tahtia,
toinen puolikas katoaa näköpiiristä. Olen  mielessäni  hyräillyt kysy
mystä: ”Where have all the young men gone”.  Jos tiedämme mihin,
kysymme  miksi.  Hypoteesiini  heidän  jonkinlaisesta  turhautuneisuu
desta tai jostakin pakenemisesta en ole vielä saanut mistään vastaus
ta. Niitä odotellessa mietin, onko opiskelu ja opetuskulttuurissamme
vahvistunut  sellainen  henki  ja  ilmapiiri,  jota  nämä  nuoret  miehet
kovasti vierastavat.

Epilogi
dellä kirjoittamani on yliopistossa ja kasvatustieteiden laitoksella
(ja  sen edeltäjillä) pitempään  työskenneille  tuttua asiaa. Kenen

kään ei tarvitse allekirjoittaa esittämiäni näkemyksiä. Se ei  edes ole
tekstin tarkoitus ei myöskään kirjoittamisen motiiviin sisältyvä pyyn
tö.  Historia  vain  tuppaa  palaamaan  mieleen  pitkäaikaisten  työtove
reiden vetäytyessä työelämästä pois. Katsomalla taaksepäin, yli kol
menkymmenen vuoden päähän, pyrin tuomaan esiin sen, miten kes
keisessä asemassa opetus ja sen suunnittelu ovat olleet. Liian helposti
jää  havaitsematta  se,  ettei  hyvää  tutkimus  synny  ja  hyviä  tutkijoita
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kasva  ilman  kunnolla  hoidettua perusopetusta  ja  sen  antamia  lähtö
valmiuksia.
  Suomalainen  työyhteisö  (muuallakin  on  varmaan  näin)  ei  kanna
olemuksessaan  immateriaalien  kiitosten  ja  positiivisen  palautteen
perinnettä.  YPJ:n  henkilökohtaisen  suoritustason  korkea  arviointi
näkyy  tilipussissa  ja  voi  hivellä  jonkin  aikaa  itsetuntoa.  Ei  kuiten
kaan niin vahvasti, etteikö aito välitön palaute hyvästä työstä elättäisi
paljon pitempään.
  Tampereen yliopisto on reilun kymmenen vuoden aikana jakanut
erilaisia hyvän opetuksen ja hyvän opettajan tunnustuksia. Kasvatus
tieteiden  tiedekunnallakin on oma lyhyt perinteensä.   Näin herkästä
asiasta kyseen ollen, en rohkene lähteä arvioimaan laajemmin valin
tojen taustalla olevia prosesseja ja niiden tuloksia.
  Minusta on hienoa, että  laitoksellamme  on vuoden kirjastoasiak
kaaksi  jo 1990luvulla valittu henkilö. Se  ei  kyllä  tässä  tapauksessa
riitä. Ihmettelen myös, miksi yksikään noista opetuksen palkinnoista
ei ole osunut hänelle, Viskarin Sinikalle. Opetuksellisissa ansioissa
han  ei  ole  kysymys  vain  yhdestä hankkeesta  tai  ideasta  vaan koko
naisesta elämäntyöstä  ja asenteesta,  jossa hyvä opetus rakentuu kol
legiaaliselle  yhteistyölle,  oman  vastuun pyyteettömälle  kantamiselle
ja  kyvylle  aistia  opiskelijoiden  tunteet  ja  tarpeet.  Kukahan ojentaisi
opetuksen elämäntyö’Oscarin’ Sinikalle?
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Millainen on hyvä opettaja

hallinnon näkökulmasta

Koettuja, kuultuja ja kuviteltuja
kokemuksia yliopistohallinnosta
useilta vuosikymmeniltä ja useista eri
tiedekunnista

Arja Tahvola
sein kuulee sanottavan,  että hyvä  hallinto on sellaista,  että sitä
ei  huomaa.  Vasta  kun  jokin  ei  toimi,  herätään  huomaamaan

hyvin  toimivan  hallinnon  merkitys.  Hallinnon  näkökulmasta  myös
”hyvän” opettajan merkitys on suuri. Laitoshallinnon väki on yleensä
hyvin sitoutunutta omaan laitokseensa ja sen henkilökuntaan. Ollaan
kuin samaa perhettä. Jos opiskelijat antavat hyvää palautetta opetta
jista,  kiitokset  lämmittävät  hallintoväenkin  mieltä.  Mitä  paremmin
opettajat  hoitavat  omat  tehtävänsä,  sitä  vähemmän  valituksia  tai
muuta  selvitettävää  on  hallintoväen  sähköposteissa.  Mitä  selkeäm
min  ja  varmemmin  opettajat ovat  opiskelijoiden  tavoitettavissa,  sitä
vähemmän  on  ruuhkaa  kanslioiden  ovilla.  On  varsin  tavallista,  että
opiskelijat purkavat huoliaan ensiksi laitosten hallintohenkilökunnal
le. Asioiden hoito viivästyy, jos odotellaan jonkun opettajan valmis
teluvastuulla olevia papereita.
  Yliopiston  opetusyksiköissä  hallinto  ei  ole  mikään  itsetarkoitus.
Sekä  opettajat  että  hallintoväki  tekevät  töitä  yhteisen  päämäärän
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hyväksi:  tähdätään  laadukkaaseen  opetukseen  ja  tutkimukseen  ja
opiskelijoiden  opintojen  sujuvaan  etenemiseen.  Opettajat:  uskokaa
tai  älkää,  hallinto  tahtoo  oikeasti  auttaa  myös  opettajia  tässä  tehtä
vässä!  Onnistuakseen  opettajan  ja  hallinnon  välisen  yhteistyön  on
oltava  hyvässä  hengessä  tapahtuvaa  joukkuepeliä,  jossa  kullakin
pelaajalla on oma paikkansa, vastuunsa ja merkityksensä. Yhdenkin
jäsenen  liiallinen  sooloilu  voi  vaikuttaa  muiden  pelihaluun  ja  siten
ehkä estää hyvän lopputuloksen. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että
hallintoväki toivoo opettajien olevan tasapaksua massaa. Persoonalli
suuksia  kyllä  kaivataankin.  Täytyyhän  kahvitauoilla  kuulla  päivää
piristäviä juttuja.

”Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin”
rofessori  Mikko  Lehtonen  on  kirjoittanut  edellä  olevan  otsikon
sisältämästä viisaudesta mm. seuraavaa.
Sanonta saattaa olla jopa viisaampi kuin ensi kuulemalta tulisi ajatel
leeksi.  Arvaamisella  ei  siinä  tarkoiteta  sattumalta  oikeaan  osuvaa
päättelyä, vaan arvioimista – itsensä tarkastelua ja peilaamista eli ref
lektoimista.Arvioiminen  on  arvon  määrittämistä.  Joka  toista  arvioi
dessaan antaa tälle arvon, ei katso toista ylen, vaan pyrkii näkemään
toisen tämän erityisyydessä ja hyväksymään sen, että toisessa voi olla
myös  sellaista  mitä  arvioija  ei  ainakaan  suoralta  kädeltä  ymmärrä.
Arvon antaminen toiselle ei kuitenkaan ole helppoa, jos ei  tunne itse
ään eli arvaa omaa tilaansa. Toiseen voi olla hankala luottaa, jos pel
kää itse kaiken aikaa haavoittuvansa. Arvon antaminen onkin neuvot
telua sen välillä mitä toinen on ja kuinka itse arvottaa toista. Siksi toi
selle voi antaa arvoa vain,  jos ”arvaa oman tilansa” eli näkee oman
erityisyytensä ja toisen arvioimisessa käyttämänsä kriteerit.
(Lehtonen, 2004, 2471.)

Edellä  oleva  tuo  mielleyhtymiä  hallinnon  ja  opettajien  välisiin  suh
teisiin. Kumpikin osapuoli sortuu toisinaan aliarvioimaan toisen työn
erityisyyttä. ”Taas se hallinto on asettanut noita  idioottimaisia  mää
räaikoja!”  ”Aina  sekin  opettaja  on  matkoilla,  opiskelijat  eivät  saa
asioitaan hoidettua!”

1  Lehtonen,  M 2004:  Viisaus  ja  vieraus.  Teoksessa M.  Lehtonen,  O.  Löytty  &  P.
Ruuska (toim.) Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino.
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Hyvä  opettaja  ymmärtää  hallinnon  erityisluonteen  ja  merkityksen.
Sen,  että  hallinto  on  tukitoiminto  ja  että  kumpikin  osapuoli  tekee
työtä  yhteisten  tavoitteiden  eteen.  Määräajat  eivät  ole  kiusantekoa,
vaan osa pitkää asian hoidon ketjua, jonka loppupäässä voi olla esi
merkiksi  tiedekunnalle  ylempää  asetettu  ehdoton  määräaika,  oppai
den tms. painatusaikataulu tai vaikkapa ansaitun vuosiloman aloitta
minen  ja  lentokoneen  lähtöaika.  Asioiden  hoidon  eri  vaiheissa  on
väkeä,  joka  on  suunnitellut  omien  töidensä  tekemisen  ja  aikataulun
hyvinkin tarkasti. Yhdenkin rattaan hidastelu voi muodostaa kumula
tiivisen  ongelmavyyhden  ja  monta hankaluutta  ja  mielipahaa.  Hyvä
opettaja  tuntee vastuunsa  ja velvollisuutensa  tässä asioiden hoitami
sen ketjussa.

”Hallintoa on kevennettävä”
allintoa pyörittävien näkökulmasta tuntuu aika paradoksaalisel
ta, että samalla kun  laitoksilla suunnitellaan uusia opintokoko

naisuuksia,  opetussuunnitelmia,  tutkintoja,  opiskelijavalintoja  tai
tutkimusprojekteja,  opettajista  osa  saattaa  kuitenkin  tilaisuuden  tul
len  olla  muistuttamassa,  että  hallintoa  on  kevennettävä,  ja  että  jos
joitakin virkoja tulee vähentää, niin ne on vähennettävä hallinnosta.
  Jokainen  hallinnossa  työskentelevä  tietää,  että  kaikki  opetus  ja
tutkimuspuolella tapahtuvat pienetkin muutokset merkitsevät yleensä
vastaavasti  hallinnon  työn  lisäystä.  Niin  kauan  kuin  on  olemassa
nykyisenkaltaiset  hallinto  ja  yliopistolait,  tutkintoasetukset,  tutkin
tosäännöt,  arviointisäännöt  ja  lukuisat  muut  määräykset  ja  ohjeet,
joiden  tarkoitus  on  varmistaa  opiskelijoille  tasapuolinen  ja  hyvien
hallintokäytäntöjen  mukainen  kohtelu,  niin  kauan  hallinnon  asian
mukaiseen hoitamiseen kuluu oma aikansa. Laitoksella on hallittava
lisäksi  erilaiset  talous  ja  henkilöstöasiat.  Hallintoa  eivät  suinkaan
aina  ajankäytöllisesti  helpota  nykymaailmaan  kuuluvat,  jatkuvasti
uudistuvat  tietokoneohjelmat  ja  –järjestelmät,  joiden  käytön  opette
lemiseen ei ole edes riittävästi aikaa.
  Erityisesti opintoasioissa asioita hoidetaan monesti henkilökohtai
sesti opiskelijan kanssa. Jokaisen asia on sillä hetkellä asianomaiselle
itselleen tärkeä. Ihmisiä ei hoideta kuten papereita, huolet ja murheet
on  kuunneltava  loppuun.  Tämä  voi  viedä  aikaa.  Hyvä  opettaja  ym
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märtää hallinnon työn erityisyyden ja sen vaatiman ajankäytön näis
säkin tilanteissa. Opiskelijoiden asianmukainen palvelu ja kohtelu on
yksi  laitoksen  tärkeimmistä  ja  näkyvimmistä  käyntikorteista  ja  se
asettuu myös hallintohenkilökunnan arvomaailmassa korkealle.

”En ole muistanut merkitä sitä
kalenteriini!”

okainen hallintotyöntekijä muistaa työuransa varrelta (jos ei omas
ta  työyhteisöstä,  niin  ainakin  kollegan!)  tapauksia,  joissa  joku

työyhteisön  jäsen  ”ei  ole  saanut  kokouskutsua”,  ”ei  ole  muistanut
merkitä  kokousaikaa  tai  muuta  määräaikaa  muistiin”,  myöhästyvät
kokouksista  ”kun  oli  taas  ruuhkaa  ”  tms.  Hallintoväki  riemuitsee
niistä  opettajista,  jotka  antavat ajoissa  tenttikysymykset,  tenttitulok
set tai  lupaamansa aineistot opiskelijoille, koska muutoin opiskelijat
ruuhkauttavat  kanslioiden  puhelimet  ja  sähköpostit.  Hyvä  opettaja
arvostaa muidenkin aikaa, perehtyy kokousasioihin ja pyrkii rakenta
vaan yhteistyöhön. Hyvää opettajaa ei tarvitse vahtia eikä muistutel
la.  Hän  tietää,  että  vuosittain  toistuvat  tietyt  samat  asiat  melko  var
malla  todennäköisyydellä  ja  hän  osaa  itsenäisestikin  ennakoida  asi
oiden  vaatiman  valmisteluajan.  Opetussuunnitelman  valmistelu
pyynnöt eivät tule hänelle yllätyksenä. Jos sovituista tapaamisista tai
tehtävistä ei jostakin syystä voida pitää kiinni, hyvä opettaja ilmoit
taa esteestä  ja sopii menettelytavoista. Palavereissa  tehtävien uusien
esitysten  taustalla  ovat  selville  otetut  tosiseikat,  eivät  luulot  ja  epä
määräiset  muistikuvat.  Hallintoväki  joutuu  toisinaan  selvittelemään
ja selittelemään opiskelijoille, miksi  joku opettaja ”on luvannut että
näin voi tehdä”. Hyvä opettaja lukee läpi tutkintoja koskevat asetuk
set ja muut määräykset ja tuntee oman päätösvaltansa rajat.

Hallintoväelläkin on tunteet
otkut  yliopistossakin  työskentelevät  elävät  ”kahden  kerroksen”
yhteiskunnassa.  ”Kerrokset”  voivat  muodostua  milloin  mistäkin

työntekijäjoukosta,  mutta  joillekin  opettajille  hallinto  edustaa  alem
paa kerrosta. Hallintoväen oletetaan olevan aina paikalla ja aina val
miina  keskeyttämään  meneillään  olevan  työnsä  palvellakseen  juuri
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häntä  ja  juuri  sillä  hetkellä.  Jos  näin  ei  tapahdu,  voi  tästä  seurata
kummastelua  tai  jopa  vihainen  reaktio.  Hallintoväkikin  ikääntyy,
sairastaa, hoitaa  sairaita  lapsiaan, pitää huolta  sairaista vanhemmis
taan. Hyvä opettaja kohtelee muita kuin toivoisi itseään kohdeltavan.
Ei ole reilua, että työyhteisössä voi joutua pelkäämään jonkun henki
lön  huonosti  alkaneen  päivän  aiheuttamia  mielentilan  vaihteluja.
Tervehtiminen kuuluu hyviin tapoihin eikä ystävällinen sana tai kii
tos  ei ole koskaan pahitteeksi. Hyvä opettaja on sekä opiskelijoiden
että henkilökunnan kannalta helposti lähestyttävä ja luotettava.
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Tutkimusmenetelmien

opetuslapsia

Juha Suoranta
inikka on  tehnyt pitkän päivän  matkan  metodiopetuksen  parissa
johdattaen lukuisat opiskelijakohortit tutkimusmenetelmien maa

ilmaan  kuin  valonhiven  konsanaan.  Miten  hänen  työtään  voidaan
laitoksellamme jatkaa ja kehittää eteenpäin? Paavo Haavikko (1931–
2008)  sanoi  kerran,  ettei  elämää  ja  kirjallisuutta  voi  erottaa  toisis
taan. Mutta elämän ja kasvatustieteen luullakseni voi, mikäli mitään
on  pääteltävissä  (tamperelaisen)  kasvatustieteen  opinnäytteistä  pro
graduista  väitöskirjoihin.  Enhän  minä  niistä  luoja  nähköön  tunne
kuin murtoosan, ja hyvä niin, mutta silti uskallan väittää, että "elämä
itse" on kadonnut alamme opinnäytteistä, jos sitä siellä koskaan oli
kaan.  Miksi  näin  on?  Syy  ei  (kai)  ole  metodiopetuksessa  tai  meto
deissa;  eikö  laadullisen  tutkimuksen  lupaus  nimenomaan  sisältynyt
"elämänmakuun",  arkielämän  kuvakulmiin,  "miksi  emme  kysyisi
heiltä"  periaatteeseen,  tai jopa maailman radikaaliin muuttamiseen
toisenlaisen  (alhaalta  ylös  suuntatuvan  taistelevan)  tiedon  varassa?
Syyparka  on  tässä  hajoavassa  maailmassa,  jossa  syventyminen  on
saastaa  ja  tosissaan  ottamiselle  nauretaan.  Syksyisellä  A1opinto
jaksolla,  jonka  tarkoitus  on  johdattaa  alamme  tutkimuksen  metodo
logiaan,  kehittelimme  yhdessä  opiskelijoiden  kanssa  (tosiasiassa
minä puhuin koko ajan antamatta opiskelijoille sanan sijaa ellei joku
sitä  puoliväkisin  ryöstänyt,  mutta  kunhan  nyt  tulin  kirjoit
tan/valehdell  /eeksi  ”dialogisuuden”  nimissä)  ajatusta  uuden  tai
ainakin  erilaisesta  tutkimusseminaarista.  Lähtökohtana  oli  erottelu,
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jossa  toisaalla  on  normaalitutkimuksen  ja  oppineisuuden  osoittami
sen  "temput"  (aineiston  keruu,  lähteet  ja  niiden  kritiikki,  analyysi,
tulkinta,  raportointi  jne.),  joista  on  olemassa  lukuisa  joukko  tutki
musmenetelmällistä  tietokirjallisuutta,  ja  toisaalla kirjoittaminen,  eli
se,  miten  tutkimus  (havaintojen,  teorian,  analyysin  ja  pohdinnan
kokonaisuus) kirjallisessa asussa esitetään. Erottelu on luonnollisesti
tärkeä  tekemään  näkyväksi  tutkimuksen  kommunikatiivisuuteen  (ja
tietenkin  yliopiston  kolmanteen  tehtävään)  liittyviä  kysymyksiä,
mutta myös yleisemmin problematisoimaan sitä, mitä tutkimus oike
astaan  on,  mitä  sillä  tarkoitetaan  ja  voitaisiin  tarkoittaa.  Kytkin  tä
män kysymyksen kasvatus ja yhteiskuntatieteiden erilaisiin lähivuo
sikymmenillä tapahtuneisiin käänteisiin, erityisesti "esteettisen kään
teen" teemaan. Jonain luennon välipäivänä lähdin kuljeksimaan Hel
sinkiin, asiaakin oli,  ja ostin  junalukemiseksi Apulehden (39/2008)
pelkästään siitä syystä, että sen kannessa aikuisessa keskiiässä ole
vat ja vast'ikään kihlautuneet kirjailijat Leena Lander ja Hannu Rait
tila  vakuuttavat:  "Kumppanuus  on  iloista  ja  totta".  Väite  kiinnosti
minua  (en uskonut siihen ennen  jutun  lukemista,  sen  jälkeen entistä
vähemmän).  Mutta  haastattelussa  oli  myös  Raittilan  kuvaus  oman
kirjoittamisensa  metodista,  joten panin  lehden  laukkuuni enkä dum
pannut  sitä  ICjunan  herkästi  rikkoutuvaan  roskapussiin  tai  jättänyt
huolimattomasti istuimelle. Raittilan kuvausta sopi pohtia esteettisen
käänteen yhteydessä: "Ilman henkilökohtaista ajattelua millään luke
neisuudella,  havainnoilla  ja  tiedoilla  ei  ole  paljon  tekoa.  Ajattelun
originaalisuus on tärkeintä. Olen kirjoittaessani sikamaisen häikäile
mätön: luen muiden tekstiä lähtökohtana omat tarpeeni. En kunnioita
tekstiä  lainkaan  sen  omista  lähtökohdista:  hypin,  sorkin,  käännän,
väännän, otan sen  mitä  tarvitsen  ja muun heitän roskiin. Ei minulla
ole  tässä  mitään  häpyä."  Enhän  minä  tätä  juttua  totta  puhuakseni
muistanut  ottaa  luennolla  esiin,  vaikka  sitaatissa  olisi  ollut  monta
fiksua  kohtaa:  asioiden omakohtainen pohdinta  ja  läpiajattelu,  teks
tien käyttäminen omiin  tarkoituksiin (käytä  lähteitä,  älä anna niiden
käyttää sinua), hävyttömyys! Ja mitä sitä tässä piilottelemaan ja kier
telemään  ja  kaartelemaan,  olen  aina  ollut  kodistani  perinnöttömänä
kallellaan kirjallisuuteen, vaikken sitä juuri tosiasiassa luekaan, kun
han  kuvittelen  lukevani. Nyt olen kumminkin sattuneesta  syystä  lu
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kenut  Hannu  Salamaa,  tavannut  Finlandiasarjaa  iltaisin  sängyssä
maaten, unta odotellen. Kirjailijahan on  tänä vuonna Milla Peltosen
(2008)  väitöskirjan  voimalla  todistettu  "postmoderniksi",  tai  hänen
tuotantonsa  ”jälkirealistiseksi”,  siis  nimenomaan  tällä  "jo  ennen  ai
kojaan" epiteetillä: mitähän mahtaisi tarkoittaa olla jokin juuri ajal
laan, sillä tavalla just eikä melkein? (Muttei sillä, hyvä tämä Millan
väitöskirja  kirjallisuustieteen  väitöskirjaksi  on.)  Postmodernilla  tar
koitettaneen tässä sitä, että Juhannustanssien aiheuttaman Salamaso
dan  jälkeen  kirjailijan  oli  sepitettävä  tekijäkertojan  tilalle  minä
muotoinen  kertoja,  sillä  kuten  hänen  Miten  kirjani  ovat  syntyneet
luentonsa kertoo, hän  ei  halunnut  joutua kertojana  toista kertaa oi
keuslaitoksen tuomittavaksi  "romaaniharmonian kaltaiseen kokonai
suuteen pyrkivän  teoksen  eräästä osasesta". Niinpä saivat  siitä edes
epävarman maailman assosiatiivinen minäkertoja kaoottisine mielen
juoksuineen  kaikkineen  korvata  matsonilaisen  kerrontaestetiikan
harmoniaideaalin.  Samalla  salamalaisen  romaanitaiteen  kerronnassa
minän ja yhteiskuntakoneen epäsuhtainen valtaasetelma, jossa minä
häviää  koneistolle  olipa  koneisto  koottu  millaisista  ideologisista  ai
neksista tahansa, sai korostetun aseman. Nyt tähän tämän rinnalle on
hiukan  epäreilua  heti  vetää  kasvatustieteelliset  opinnäytetyöt  ja  tut
kimusmenetelmäopetus. Mutta voin kai sentään kysyä, miten  meillä
kirjoitetaan  modernia  tiedeprosaa?  Mistä  meillä  kirjoitetaan?  Mikä
on kirjoittamisen kohde ontologisessa ja epistemologisessa mielessä?
Siis  että millaista satua  ja  taikaa opinnäytteillä  luodaan? Millaisesta
todellisuudesta niissä kerrotaan? Kuka opinnäytteissä puhuu, kuka on
niiden tekijä, tai onko sitä? Onko kukaan miettinyt näitä ohjatessaan
opinnäytetutkimusta? Millaisiksi  ihmiset kuvataan,  ja missä olosuh
teissa?  Minusta  ne  näyttävät  lähinnä  puhuvilta  päiltä  täyttämässä
opinnäytetutkielman  muotovaatimuksia,  ja omassa valheellisen  aka
teemisen  pompöösimme  ahdistuneessa  välinpitämättömyydessä  (jos
ylipäätään  ajattelemme  tällaisia),  me  hyväksymme  kaiken.  Tässä
mielessä kasvatustieteellinen opinnäytegenre on – ja me sen uusinta
jina – tietämättään, ilman minkäänlaista keskustelua saati reflektiota,
astunut ylväästi postmoderniin, ilman tekijöitä, ilman viittaussuhteita
niin sanottuun todellisuuteen,  ilman kirjoittamisen problemointia. Ja
erikoisen jännää on tämä tyhjän toimittamisen sopiminen nykytodel
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lisuuden  maisterintuotantopyörien  pyörimisen  tahdikkaaseen  pyöri
miseen,  teholukujen  kasvattamisen  säyseään  kasvattamiseen,  ja niin
sanotun  erinomaisuuden  lisäämisen  lisäämiseen.  Broilerijalostamo
tämä  yliopistolaitos  on,  jos  minulta  kysytään.  Mutta  voitaisiinko
ajatella  tutkimuksen  olevan  ennen  kaikkea  todellisuuden  (älyllistä,
tunteellista,  kehollista...)  ihmettelyä  sosiologisen  mielikuvituksen
hengessä?  Siis  sellaista,  jossa  kaikenmoiset  kokeilut  olisivat  paitsi
sallittuja  myös  toivottavia.  Eikö  tällaista  sosiologisen  mielikuvituk
sen  harjoittamista voitaisi aloittaa  hyödyntämällä  ensin  omaa koke
musta  ja  sen  "todistusvoimaa"  ja  edettäisiin  tästä  sitten  käyttämään
kriittisesti  ja  valikoivasti  muiden  esittämiä  olemassa  olevia  ideoita,
käsitteitä  ja  teorioita.  Mitä  tämä  tarkoittaisi  käytännössä,  tutkimus
menetelmäopetuksen  ja  metodologian  kannalta?  Tutkimus  alkaisi
havaintopäiväkirjasta,  kuten  jollain  sosiologi  Seppo  Toiviaisella,
joka  valmistellessaan  juoppokulttuuritutkimustaan  kirjoitti  "pääkir
jaansa"  "kaiken".  Tutkimusmenetelmäkurssilla  kirjoitettaisiin  ensin
kuvaus  "tästä  päivästä".  (Kuvauksen  kirjoittaminen  ei  ole  helppoa,
mukaan  tulee  yleensä  myös  kaikkea  muuta kuin  satu meni  saunaan
tyyppistä puhdasta kuvausta: pohdintaa, arviointia, ohjeita). Seuraa
valla kerralla luettaisiin näitä kuvauksia ja pohdittaisiin, miten erilai
sia tai samanlaisia kuvaukset ovatkaan; mitä niissä on kerrottu, miten
on kerrottu, kuka on kertonut, mitä niistä kenties puuttuu, miten olisi
ollut mahdollista kuvata. Seuraavaksi tehtäväksi tulisi kirjoittaa "täs
tä  päivästä"  jostakin  nimenomaisesta  näkulmasta,  esimerkiksi  kulu
tuksen kannalta. Jälleen luettaisiin kuvauksia yhdessä ja mietittäisiin
kulutuksen  eri  aspekteja  havaintopäiväkirjoissa.  Sitten  muutettaisiin
uudelleen näkökulmaa, nyt "tätä päivää" havainnoitaisiin rakkauden
näkökulmasta  ja  kirjoitettaisiin  siitä.  Jne.  Tällaisten  kierrosten  jäl
keen 'huomattaisiin', että tarjollahan on erilaisia tutkimusmenetelmä
oppaita  ja kirjoja  tieteellisestä kirjoittamisesta. Tutustuttaisiin niihin
kriittisellä silmällä: oppiiko niistä mitään, auttavatko ne omaa ajatte
luani? Saatettaisiin  löytää jokin kiinnostava tapa kerätä uutta aineis
toa  oman  ajattelun  tueksi  ja  sen  rikastamiseksi,  opiksi.  Voitaisiin
oivaltaa  jokin uusi  tapa  kirjoittaa  havainnoista.  Tajuttaisiin,  että  lu
keminen kannattaa. (On aika pelottavaa, jos osa opiskelijoista, kuten
näyttää, kritisoi kirjatenttejä surkeana tapana opiskella yliopistossa.)
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Mutta olennaista olisi se, että käsitys tutkimuksesta saattaisi pyöräh
tää ympäri. Että se  ei ala  oppaista eikä  luennolta, vaan oman koke
muksen vakavasti  ottamisesta. Näin käsitys  tutkimuksesta "objektii
visena" ja jossain määrin niin sanotulle arkielämälle vieraana saattai
si  myös  muuttua.  Käsitettäisiin  että  erilaiset  kulutuksen,  rakkauden
jne. käytännöt ja käsitykset ovat jo läpikotaisin teoreettisia ja sisältä
vät  monia  sellaisia  tiedostamattomia  aspekteja,  joita  tutkimuksella
voidaan  saada  näkyviin,  ja  joista  on  mahdollista  ammentaa  oppeja
itsestä ja maailmasta. Näistä aiheista ei taideta kuitenkaan olla liiem
mälti  kiinnostuneita aidan  kummallakaan puolella. Meillä on asian
tuntijakohtaannon  ongelma,  josta  ainakin  osittaisesti  johtuu  se,  että
liian monen opiskelijan maailman lähin viitepiste ei ole sivistykseksi
kutsuttu pikkuseikka tai edes asioihin perehtyminen, vaan niin kutsu
tut  työelämävalmiudet. Ajatus on pelottavan vieraantunut eikä  rans
kalaisfilosofi  André  Gorz  (1923–2007)  olisi  voinut  olla  enempää
väärässä asettaessaan 1960luvun optimisminsa opiskelijoihin (opet
tajat edustivat jo tuolloin mennyttä maailmaa). Kirjassa Työväenliike
ja  sosialismi  (Réforme et  révolution)  hänellä on seuraavankinlainen
subversiivinen ja toiveikas ajatus "passiivisuutta ja alistumista" opet
tavan  formaalin  koulutuksen  ja  opiskelijoiden  tosiasiallisen  tiedon
janon  ja  mahdollisuuksien  ristiriidan  tuottamasta  lopputuloksesta:
"Mutta  tämä [koulutuksen] yritys [alistaa] muodostaa räjähdysalttii
den ristiriitojen kudoksen, sillä halu opettaa samalla kertaa tietämät
tömyyttä ja tietoa, riippuvaisuutta samalla kun hyvin suppeaksi rajat
tua älyllistä itsenäisyyttä, johtaa siihen – ellei voida toteuttaa ankaraa
erottelua –,  että  sen  rajoituksia  ja  sen  luomaa  tietämättömyyttä  ale
taan vastustaa. 'Jotta orjuus hyväksytään', kirjoitti Simone Weil, 'sen
on  kestettävä  joka  päivä  riittävän  kauan,  jotta  se  murtaa  ihmisessä
jotain.' Huomautus sopii uusiin kulttuuriproletariaatteihin. Kun heitä
ei voi silpoa ja spesialisoida jo lapsuudesta alkaen, niin silloin ei ole
vältettävissä,  että  he  kokevat  pakollisen  erikoistumisen  ja  tietämät
tömyyden sekä heiltä kielletyt riippumattomuus ja kulttuurimahdol
lisuudet  riistona,  jota  on  mahdotonta  hyväksyä.  Tämän  vuoksi  on
mahdollista  ja  välttämätöntä,  että  sosiaaliset  voimat  saavat  aikaan
kulttuurialan  taistelun  kaikilla  rintamilla;  se  merkitsee  taistelua  sitä
vastaan, että opetus alistetaan  teollisuuden  lyhytjänteisten vaatimus
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ten  alaiseksi  ja  sen puolesta,  että  opettajat  ja  opetettavat  hallitsevat
itse  itseään; mandariiniakateemisuutta ja hyötyajatteluun perustuvaa
massakulttuuria  vastaan  ja  sellaisen  moniarvoisen  ja  synteettisen
koulutuksen puolesta, joka tekee mahdolliseksi sen, että yksilöt valit
sevat  vapaasti  mahdollisuuksien  runsaudesta  ja  suuntautuvat  omien
vaatimustensa  mukaisesti  ja  ohjaavat  samalla  yhteiskuntaa  niiden
suuntaan."  (Gorz  1971,  154.)  Yhteiskunnan  suuntaaminen  omien
vaatimusten mukaan on totta ja ei ole totta. Tämän hetken enemmis
töllä maailman ihmisistä ei ole minkäänmoisia mahdollisuutta suun
nata  yhteiskuntaa  vaatimustensa  mukaan,  osalla  saattaa  sitten  olla
jonkinmoinen  mahdollisuus  suunnata  elämäntapaansa  tähän  tai  tuo
hon suuntaan; pysyä mukana tai yrittää osittaista vetäytymistä. Han
nu  Salamaan  1970luvulla  eniten  vaikuttaneessa  Hymy  tai  Jallu
lehden  tekstissä  kuvataan  natsien  pankkiholviin  tekemä  kidutus
kammio,  jossa vanki vältti kidutuksen vetämällä nilkkojensa ympäri
ja kaulaansa selän kautta sidotun ohuen teräslangan kertapotkaisulla
kaulansa  läpi.  Salamaan  kertomus  vaikutti  lisäten  todistusaineistoa
sen puolesta,  ettei  enää  ole  mahdollista  puhua  kirkasotsaisesti  kult
tuurista  tai kirjallisuudesta  tai muista sen semmoisista,  tai että onko
kirjailijalla tai muulla "kulttuurityöntekijällä" jotakin tehtävää (muu
tettavan muuttaen tämä sopinee problematisoimaan yliopistoihmisen
nykyaseman): "Hän tietää erinomaisen  hyvin,  että se kaikki on vain
kiduttajien  puolelle  asettumista,  yrittämistä  unohtaa  tietämisensä,
kohtalonsa  kieltämistä,  velvollisuutensa  väistämistä. Ainoa  mahdol
lisuus on murtautua holvista ja se ei inhimillisin keinoin ole mahdol
lista."  (Salama  1980,  311.)  No,  tähän  ongelmaan  Salama  on  sitten
kehittänyt  erilukuisen  määrän  (nykyisin  kai  sanottaisiin)  'transmo
derneja'  näkyjään  uudesta  ihmislajista,  uudesta  henkisfyysisestä
olennosta,  josta  toisen  maailmansodan  melskeissä  elämänsä  rikko
neilla ja sodan jälkeisillä jälleenrakentajilla ei marxismissaan, taiste
lussaan  ja uhrissaan vielä voinut ollut  aavistustakaan. Hänelle  tämä
uusi  ihminen  on  kuitenkin  ainut  mahdollisuus  pysäyttää  tuhoavan
ihmisen aivoista irtilähtenyttä tietomäärää, jolla maailma hajotetaan.
"Valon ja pimeyden ikuiseksi sanottu kamppailu ei enää ole  ikuista,
pimeys  on  jo  niin  paljon  voitolla.  Romaania,  eeposta,  harmoniaa,
dualismia, marxilaisuutta ei enää ole muualla kuin historiassa, men
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neisyydessä.  Valoa  on  vain  hiven  ja  senkin  tulkinta  hautautumassa
itseään syövien 'näin on ollut  ja tuleva' tulkintojen tulvaan. Kuiten
kin  ihmiskunnan  ainoa  historia,  ainoa  kertomus  tästä  eteenpäin  on
oleva  tämän  valon,  tämän  tältä  planeetalta  lähtevän  valonhivenen
historiaa." (Mt., 312.) Tiedättekö muuten, että eräs tuollainen valon
hiven lähti muutama vuosikymmen sitten Sinikasta kirkkaana juova
na  kohti  universumin  pimeyttä  tässä  yliopistomäen  lähellä  olevan
kesähotelli  Rastin  katolta,  jonne  hän  oli  bikiniasussaan  kavunnut
ottamaan  aurinkoa  opiskelijatovereineen.  (Tästä  näystä  en  ole  sen
jälkeen päässyt kun sen Sinikalta kerran kuulin). Ja noustessani nyt
palaneilla  siiventyngilläni  Murtokadulta  kohtisuoraan  ilmaan,  avau
tuu silmieni eteen katon harjalla ihmeellinen mielenkuva Sinikasta!
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Maailmanloppua odotellessa

Leena Saarinen

Kaikenlaista harmia
itä  tekemistä  Sinikka  Viskarilla,  Zachris  Alexander  Stjern
creutzilla, oppimispäiväkirjoilla ja palautekyselyillä sekä kou

lulaitoksella  ja hammaslääkärillä voi olla keskenään? Ainakin nämä
kaikki ovat viimeisten kolmen vuoden aikana olleet varsin merkittä
vällä tavalla läsnä elämässäni. Tosin viimeksi mainittua olen lähinnä
väistellyt parhaan kykyni mukaan, mikä arvatenkin on kalvanut sekä
mieltäni  että  hammaskalustoani.  Mutta  miksi  ihmeessä  kirjoittaa
julkinen teksti juuri näistä? Siis ketä kiinnostaa?
  En ensinnäkään usko, että kokemukseni ovat mitenkään ainutker
taisia. Opetetaanhan yliopistossakin, että yksilön kokemuksista tulee
yleisiä ja jaettuja, kun niistä käydään aitoa dialogia. Eri asia tietenkin
on,  kuinka  usein  keskinäisessä  kunnioituksessa  käytävä  avoin  kes
kustelu  todella  toteutuu  –  yliopistossakaan.  Toinen  syy  kirjoittami
seeni  onkin  mahdollisuus  kertoa  ajatuksistani  rauhassa,  ilman  että
niitä saman tien keskeytetään, tyrmätään tai torjutaan. Kolmanneksi,
miten voisin olla  kirjoittamattakaan, kun ajattelen olevani etuoikeu
tettu päästessäni kiittämään opettajaani tällaisessa juhlakirjassa.
  Sinikka  Viskari  tunnutaan  hyvin  yleisesti  tunnettavan  yliopisto
maailmassa.  Ellei hän ole  ollut keskustelukumppaneitteni kollegana
ja/tai  opettajana,  vähintään Tieteellisen  kirjoittamisen  perusteet  on
kuulunut yhden  jos toisenkin selviytymispakettiin. Stjerncreutz puo
lestaan  tunnetaan  musiikkimaailmassa.  Useimmille  hän  lienee  kui
tenkin  tutumpi  Egotrippiyhtyeen  partaisena  kitaristilaulaja  ja  lau
luntekijä Knipinä. Omassa maailmassani Sinikkaa ja Knipiä yhdistää
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heidän  ilmiömäinen  kykynsä  lievittää  ahdistusta.  Samaa  tarkoitusta
ovat kohdallani palvelleet myös erilaiset oppimispäiväkirjat ja palau
tekyselyt.  Sen  sijaan  hammaslääkäri  ja  koulu  ovat  paikkoja,  joissa
huomattavan  monille  meistä  on pikemminkin  tuotettu pelkoja  ja  ai
heutettu  ahdistusta.  Tosin  hammashoidossa  tämä  ongelma  on  nyt
temmin  myönnetty  ja  sen  ratkaisemiseksi  on  otettu  käyttöön  uusia
toimintatapoja,  mutta  ainakaan  virallinen  koulu  ei  vieläkään  pysty
katsomaan itseään peilistä.
  Millaisiin  prosenttilukuihin  psyykkisen  pahoinvoinnin  pitää  siis
kasvaa  tilastoissa,  ennen  kuin  tositoimiin  ryhdytään?  Montako  kou
luammuskelua täytyy tapahtua, jotta koulumaailmassa ja –maailmas
ta vallitsevat  myytit  murretaan? Minkä  takia usko,  toivo  ja  rakkaus
ovat vain värssykirjoihin kuuluvia sanoja ja niiden vastakohdat ovat
koulun  arkipäivää?  Aitoa  ystävällisyyttä  kohtaa  nykyään  vain  har
voin edes sanana saati tekoina – ilosta nyt puhumattakaan. Yksilöta
solla saatetaan joutua kokemaan useitakin erisuuruisia maailmanlop
puja,  mutta  varmuudella  se  lopullinen  niitti  osuu  meistä  jokaiseen
vuorollaan. Miksemme siis odottelisi sitä Egotripin tapaan pilke sil
mäkulmassa  ja  optimismi  toisessa?  Tästä  hyvä  esimerkki  on  laulu
Kaikenlaista harmia, johon teitäsanan tilalle olisin kirjoittanut meitä:

Ihmiset – mikä helvetti teitä riivaa?
Aina kiire, aina hoppu, kuin nurkan takana vaanisi maailmanloppu.
Ihmiset – eikä asiaa niin pientä, etteikö riitaa tulisi siitä.
Taas ovet paukkuu ja huuto käy.
Kaikenlaista harmia, kaikenlaista harmia.
Pitkin päiviä ja öitä, seinän läpi kuulen teitä,
kun sama vanha virsi soi.
Kaikenlaista harmia, kaikenlaista harmia.
Nyt riita poikki ja väliin voi.
Ihmiset – pikkumaiset kiukkupussit.
Oli vaput taikka jussit, silti valitatte vain.
Kaikenlaista harmia, kaikenlaista harmia.
Pitkin päiviä ja öitä, seinän läpi kuulen teitä.
Taas samat itkuvirret soi.
Kaikenlaista harmia, Dannya ja Armia, enää harvoin kuulla voi.
Ihmiset – mikä helvetti teitä riivaa?
(säv. & san Knipi, sov Egotrippi & L. Kurki)



Leena Saarinen: Maailmanloppua odotellessa

Jari Eskola (toim.): Rakkaudesta pedagogiikkaan. Tampere 2008.

89

Ei se tästä?
ikoja  sitten  leikkasin  lehdestä  mainoksen.  Teippasin  sen  työ
pöytäni  takana  olevalle  seinälle  katseen  korkeudelle:  ”Meiltä

saat  aina  luotettavaa,  asiantuntevaa  ja  lempeää  palvelua  kaikissa
hampaiden ja suun terveyteen liittyvissä asioissa. Tervetuloa nykyai
kaiseen hammashoitoon.” Silti lykkäsin ajan varaamista milloin mil
läkin verukkeella kunnes suklaan syöminen tuotti enemmän vihlovaa
kipua kuin takuuvarmaa mielihyvää. Lopulta varasin ajan, juuri sopi
vasti ennen  joulusuklaita. En tunnusta pelkääväni hammaslääkäriä –
ainakaan samalla tavalla kuin  lapsena, enkä kuten ne  lukuisat aikui
set,  jotka häpeillen  ja toisilta apua pyydellen kertovat nettikeskuste
luissa yhä pelkäävänsä. Kuitenkin  jo pelkkä vastaanoton haju riittää
virittämään ahdistuneisuuden, jota mieluummin vältän kuin kohtaan.
  Samaan tapaan ja aivan viime vuosiin saakka itseeni on vaikutta
nut kaikki vähänkin koululta haiskahtava. Tilausta ahdistuksenlievit
täjille on siis  riittänyt,  mutta  tilauksiini on onnekseni myös vastattu
ja  usein  odottamattomiltakin  tahoilta.  Esimerkiksi  Tampereen  yli
opistossa  vuonna  2005  aloitettu  Kasvu  kasvatusalan  ammatillisuu
teen  opintojakso  osoittautui  kerrassaan  terapeuttiseksi,  jolla  tarkoi
tan  ennen  muuta  vanhojen  haavojen  parantamista  ja  samalla  tilan
tekemistä  uudelle  hyvälle.  Opintovaatimuksissa  edellytettiin  oppi
mispäiväkirjan  pitämistä  ja  siitä  tiivistelmien  laatimista  tutor
opettajalle.  Koskaan  aiemmin  en  ollut  kirjoittanut  minkäänlaista
päiväkirjaa. Yllätyksekseni se olikin niin helppoa ja helpottavaa, että
seuraavien kolmen vuoden aikana tekstiä kertyi mappitolkulla:

…  valitusvirren  vastapainoksi  on  korostettava  kaikesta  raatamisesta
tuloksena olevaa palkitsevuuden  tunnetta. Kun  jotakin on  todella op
pinut, se on jäsentynyt osaksi omaa ajattelua. Enää ei ole kyse auktori
teettien mekaanisesta  toistamisesta eikä siitä, että päästelee suustaan
mitä sattuu kun ei yksinkertaisesti käsitä mistä, miten ja miksi milloin
kin  puhutaan.  Tieteellisen  kirjoittamisen  kurssilla  sain  useita  kertoja
kokea  palkitsevuuden  tunteita.  Tehtävänä  oli  arvioida  tieteellisiä  ar
tikkeleja, joiden aihepiirit olivat siinä määrin tuttuja, että saatoin kes
kittyä kirjoittamiseen  ja ryhmätoimintaan  liittyviin seikkoihin. Lisäksi
tuli opponoida kanssaopiskelijan kirjoitelma. Pohdin pitkään, mitä ra
kentava  palaute  tarkoittaa  ja  miten  sitä  käytännössä  annetaan.  Op
ponointini  jälkeen  sekä  opettaja  että  opponoitava  tulivat  kiittämään.

A
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Annoin myös  itse  itselleni  tunnustuksen  –  kerrankin  ja  ilman  mitään
vähättelyjä. Koko kurssi ja erityisesti sen vetäjä Sinikka Viskari olivat
terapeuttisuudessaan unohtumaton kokemus. Mikäli ihmisten halutaan
säilyvän selväpäisinä nykyisen tehokkuusajattelun aikana, heille tulee
aina silloin tällöin järjestää pääsy tällaisen opettajan opetukseen.
(Oppimispäiväkirjasta 6.4.2006.)

Mutta eihän yliopistoopetuksen  tarkoituksena mikään ryhmäterapia
ole,  kuten  eräs  aikuisopiskelijakollegani  kerran  tuohtuneena  puus
kahti.  Terapioita  varten  on  omat  instituutionsa,  kun  taas  koulu  on
opettamista ja oppimista varten. Juurikin näin. Sopii kuitenkin kysyä
miten koulussa opetetaan ja mitä. Yhtä varmasti opetuksen tarkoituk
sena  ei  ole  myöskään psyyken  kaltoin  kohtelu –  oli  kyse sitten  en
simmäisen,  toisen  tai  kolmannen  asteen  koulusta.  Psyykehän  on
muun muassa siitä mielenkiintoinen, että se voi kestää melkein mitä
tahansa vaurioitumatta, mutta  se voi myös haavoittua hyvinkin her
kästi. Ja mikä pirullisinta, emme mitenkään pysty  luotettavasti arvi
oimaan psyyken kulloistakin tilaa näkyvän käyttäytymisen perusteel
la.
  Miksi  ihmeessä  sitten käyttäydymme  ikään kuin  tietäisimme pa
remmin, mitä toisten mielessä liikkuu? Kuten fenomenologisessa eli
kokemisen  psykologiassa  ajatellaan,  ihmisen  kokemismaailma  on
hänelle  itselleen aina todellinen, mutta toisille pääsemätön. Koskaan
ei siis voi varmuudella tietää mitä joku toinen ajattelee, ellei hän itse
ajatuksistaan  kerro.  Oppimispäiväkirjat  ja  erilaiset  palautekyselyt
sopivatkin  erinomaisesti  tähän  tarkoitukseen.  Toivottavasti  niiden
käyttö vain yleistyisi, jolloin ne osaltaan saattaisivat muuttaa kylmä
kiskoista  toimintakulttuuriamme  ihmisystävällisemmäksi.  Tarvetta
han  tähän on,  eikä vähiten perus  ja  toisen asteen opetuksessa. Ala
koulussa ja lukiossa suorittamieni opetusharjoittelujen ohjaajat nimit
täin hämmästelivät laatimiani palautelomakkeita ja rohkeuttani kysyä
lasten  ja  nuorten  mielipiteitä.  Yhtä  hämmästyneenä  kysyin  miten
muutenkaan  saisin  selville,  mikä  opetuksessani  oli  hyvää  ja  mihin
seikkoihin  kannattaa  jatkossa  kiinnittää  huomiota.  Ohjaajani  pitivät
kiinni  näkemyksestään,  jonka  mukaan  opettajat  eivät  yleensä  halua
palautetta toiminnastaan.
  Ajattelen kuitenkin, että jos on otsaa arvioida toisia, sitä on oltava
myös itsensä arvioittamiseen. Jos palaute pelottaa, olisiko syytä kat
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soa peiliin? Siispä käsi ylös opettajat, jotka tiedätte nauttivanne edes
joittenkin oppilaittenne ja opiskelijoittenne luottamusta. Aika hiljais
ta? Väitän silti,  että ne opettajat  tietävät,  jotka  tekevät  työtään Sini
kan  tapaan eli  kunnioituksesta  ihmistä kohtaan  ja  rakkaudesta opet
tamiseen.  Tällaisia  asioita  ei  tietenkään  tavallisesti  oteta  puheeksi
eikä  tunnusteta edes  itselle,  saati  toisille. Selän  takana puhetta kyllä
riittää puolin  ja  toisin. Harvoin oppijatkaan kehtaavat sanottavaansa
suoraan ja kasvokkain opettajilleen esittää, oli asia sitten myönteinen
tai kielteinen. Eiväthän suomalaiset käyttäydy niin – ainakaan selvin
päin.
  Samoihin  aikoihin  yliopistoopintojen  kanssa  elämääni  asettui
myös Egotrippi.  Ensin  mainittu  osoittautui vuoristoradaksi huikeine
ylä  ja  alamäkineen,  mutta  jälkimmäinen  pysyi  kyydissä  mukana.
Alun  perin  kasvatustieteilyssä  ja  ”egotrippailussa”  vetosi  jonkinlai
nen tuttuuden tai samuuden kokemus, enkä enää voisi kuvitella luo
puvani  kummastakaan.  Knipikin  oli  kuulemma  hakannut  päätään
seinään kymmenkunta vuotta ennen onnistumisiaan. Joka tapaukses
sa Egotripin musiikki on aina yhtä luotettavasti tarjonnut lohtua epä
toivon  hetkiin,  pönkittänyt  uskoa  parempaan  ja  riemuinnut  mukana
pienissäkin onnistumisissa.
  Joitakin  viikkoja  sitten  olin  kolmatta  kertaa  Egotripin  keikalla.
Sen  päätyttyä  Knipi  loikkasi  lavalta,  käveli  kohti  ja  tarttui  käteeni,
jonka  huomasin  ojentaneeni  kiitokseen  –  arvatenkin  mallasjuoman
rohkaisemana  ja  edellä  kuvaamissani  tunnelmissa.  Kerroin  niistä
myös Knipille, joka nyt vuorostaan kiitti. Hän sanoi tällaisen palaut
teen  kannustavan  jatkamaan  musiikin  tekemistä  ja  esittämistä.  Tie
dän Knipin  tekevän  lauluja  ainakin osittain  omista kokemuksistaan,
mutta  en  voinut  olla  ihmettelemättä  miten  ne  aina  kuulostivat  kuin
omasta elämästäni kirjoitetuilta. Kuten Ei se tästä laulu, jossa Knipi
valittaa:

… oon niin, niin surkea ja säälittäväkin,
että mulle varmaan nauraisi tuo Putron Samulikin.
Parta senkun kasvaa, lihon ja vanhenen.
Täytin eilen kolkytviis, tätä menoa en täytä kolkytkuus.
Koira katsoo kysyvästi, meinaatko oikein pysyvästi
siinä maata, olla vaan, ei hän tule kuitenkaan.
Nousisit jo siitä poika, sinne meni, tuleehan noita,
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kaloja on meressä muitakin.
Ota katiska tai verkko tai kumpikin. …
(säv. & San. Knipi, sov. Egotrippi & L. Kurki)

Sanoin olleeni koko syksyn niin surkea ja säälittäväkin, että siinä sitä
olisi  nauramista  riittänyt  sekä  Putrolle  että  Knipille.  Ei  edes  parta
kasva eikä ole koiraa, vaan kaksi kummallista kissaa ja syntymäpäi
viäkin  jo  kymmenen  enemmän.  Knipin  partaiset  suupielet  alkoivat
nykiä ja purskahdimme nauruun.

Kyllä me tästä selvitään
uskin  kukaan  kiistää  musiikilla  olevan  viihdyttävien  ominai
suuksiensa  lisäksi  myös  terapeuttisia  vaikutuksia  –  oli  sitten

mieltynyt poppiin,  rockiin  tai vaikkapa oopperaan. Onhan olemassa
oikein musiikkiterapiaakin. Ja kuten  netissä seikkaillessani  eli  ham
maslääkäriajan  varaamista  vetkutellessani  huomasin,  nykyisin  on
olemassa  myös  terapeuttista  hammashoitoa.  Eräänkin  hammas
lääkäriaseman mukaan jopa puolet heidän asiakkaistaan kärsii  ham
maslääkäripelosta. Ammattikunta on siis myöntänyt paitsi ongelman
olemassaolon,  myös  sen,  että varsin  monilla pelko  juontaa vastaan
otolla  lapsena  koetusta  todellisesta  fyysisestä  kivusta.  Ihminen  on
siis  jopa hammashoidossakin alettu nähdä psyykkisenä, fyysisenä  ja
sosiaalisena  kokonaisuutena  –  ei  pelkkänä  paikkausta  tai  poistoa
vaativana  hampaana.  Ihmisen  kanssa  keskustellaan  ystävällisesti  ja
asiallisesti mahdollisesta pelosta  ja yhdessä hänen kanssaan suunni
tellaan hoito sekä tarvittava kivunlievitys, joka voi vaihdella taitavas
ti  annetusta  puudutuksesta  ja/tai  rauhoittavasta  lääkityksestä  aina
narkoosiin asti.
  Entäpä  sitten  maailman  parhaimmistoon  rankattu  suomalainen
koululaitos, jossa koko väestö viruu vuosikausia ja selvä enemmistö
vielä  oppivelvollisuuden  täyttymisen  jälkeenkin?  Eikö  juuri  koulun
tulisi  olla  edelläkävijä  ja  opettajien  taitaa  ihmisten  välinen  kanssa
käyminen?  Miltä  kuulostaisi:  ”Meiltä  saat  aina  luotettavaa,  asian
tuntevaa  ja  lempeää  palvelua  kaikissa  oppimiseen  ja  opiskeluun
liittyvissä asioissa. Tervetuloa nykyaikaiseen kouluun.”? Hienoltahan
se, mutta kun nykyään on niin paljon käyttäytymis  ja oppimishäiri
öisiä  (aiemmin:  laiskoja  ja  tyhmiä?)  oppilaita.  Opiskelijatkin  haas

T
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kaavat  aikaansa  kaljabaareissa  joko  tyhjentämässä  tai  tiskaamassa
tuoppeja.  Tai  sitten  niillä  on  jo  perhe  ja  lapsia  –  milloin  mikäkin
tekosyy pinnata  luennoilta  ja  mankua  lisäaikaa  tehtäviin. Mitä siinä
opettajakunta  voi  tehdä,  kun  ”oppilasaines”  vain  huononee  vuosi
vuodelta, vaikka koulun arvopohja ja normit on oikeaoppisesti kirjat
tu virallisiin papereihin?  Opettajienhan  kuuluu  vain  opettaa  opetus
suunnitelmien mukaan ja oppijoiden kuuluu käyttäytyä ja oppia opet
tajan kontrolloimalla tavalla.
  Olisiko  jo  korkea aika  murtaa nämäkin  myytit?  Nehän  eivät ole
koskaan vastanneet todellisuutta, eivät edes 1200luvun Turun kated
raalikoulussa. Miksi pitää kynsin hampain kiinni sellaisista ideaaleis
ta, joista todellisuudessa seuraa pelkkää itkua ja hammastenkiristystä
– puolin jos toisinkin? Sekä opettajat että oppijat sortuvat ylilyöntei
hin ja rimanalituksiin, eikä kaikkien psyykeriepu kestä menossa mu
kana.  Joillakin  se  oireilee  hiljaa  sisäänpäin  kehittäen  uupumusta,
ahdistusta,  pelkoja  ja  neurooseja,  toisilla  taas  äänekkäästi  ulospäin
erilaisina  käyttäytymishäiriöinä  ja  kanssaihmisten  nöyryyttämisinä.
Joillekuille kehittyy pakottava tarve kostaa toistuvat eihyväksytyksi
tulemisen kokemuksensa  ja  kuten  hyvin  tiedämme,  jotkut  myös  to
teuttavat  kostonsa.  Lähes  poikkeuksetta  ongelmien  syy  kuitenkin
löydetään koulun ulkopuolelta, milloin  huonoista  kotioloista  ja kas
vatusvastuuta  laistavista vanhemmista, milloin väkivaltaviihteestä  ja
netissä  asumisesta.  En  väitä,  etteivätkö  nämä  kaikki  olisi  vaikutta
massa henkisen pahoinvoinnin lisääntymiseen, mutta tuskin koskaan
kuulee  opettajien  myöntävän,  että ongelmien  syynä  voisi  olla  myös
koulussa koettu henkinen kipu. On olemassa ihmisiä, joille henkinen
kipu on käsittämätön, jopa keksitty asia. Toisille se taas on  jokapäi
väistä todellisuutta ja fyysistäkin kipua pahempaa.
  Nykyisiä  ongelmia  koulumaailmassa  tuskin  edes  olisi,  mikäli
opettaminen ja oppiminen todella tapahtuisivat kopioimalla opettaja
aivoista  ja  liittämällä  oppijaaivoihin. Nimittäin suomalaisopettajilta
ei oppisisältöjen hallintaa eikä tunnollisuutta puutu ja tiettävästi kai
killa oppijoillakin  on aivot. Tiedonsiirrossa  ihmisten  välillä on  kui
tenkin  pitkälti  kyse  ihmisten  välisestä  vuorovaikutuksesta.  Tämä
tosiasia  näkyy  ja  kuuluu  unohtuneen  muutoin  niin  laadukkaassa,
pitkässä  ja  korkeassa  opettajan  koulutuksessa.  Luvattoman  monille
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opettajille  jää puutteita  ihmissuhdetaitoihin  ja  samalla opettamistai
toihin.  Tällä  en  tietenkään  tarkoita,  ettei  olisi  myös  erittäin  taitavia
opettajia, joilla riittää sekä tahtoa että kykyä saada hankalakin ihmis
ryhmä  toimimaan  koulumaailmassa  tarkoituksenmukaisella  tavalla
eli  oppimaan.  Olen  itsekin  päässyt  toinen  toistaan  loistavampien
pedagogien oppiin – heti aloitettuani opinnot avoimessa yliopistossa
35vuotiaana. Koskaan ei siis ole liian myöhäistä saada hyvä opetta
ja.

Yhtä aikaa pedagogisten kanssa suoritin Ryhmät ja yhteistoiminta op
pimisessa ja opetuksessa sekä Kouluhallinnon perusteet kurssit. Mo
lemmat tulivat todella tarpeeseen. Pääsin elämäni ensimmäisen kerran
jäseneksi  lähes  täydellisesti  toimivaan  ryhmään  ja  lisäksi  kurssilla
opetti Sinikka. … Hänessä on sellaista äärimmäistä lempeyttä ja ystä
vällisyyttä, joka kantaa vaikka minkälaisen rämeen yli. Ei hän miten
kään yritä terapoida eikä esittää erityisen ystävällistä, hän vain on sel
lainen. Aivan toisenlaista otetta edusti jälkimmäisen kurssin opettaja,
joka myös sai minut luennoilla aidosti innostumaan ja nauramaan. Li
säksi  hän  tarjosi  etenkin perus  ja  toisen  asteen  opetuksessa  erittäin
tarpeellista  lakiin kirjattua tietoa. Hyvästi opettajien voivottelut siitä,
ettei mitään voi tehdä, kun mitään ei voi tehdä. … Ahdisti, kun en mah
tunut Kvalitatiiviset  tutkimusmenetelmät  kurssille, mutta onneksi  lai
toksella päätettiin järjestää vielä yksi ryhmä, jota Sinikka opettaa. Jo
kaisen  tulee  kirjoittaa  essee  valitsemastaan  menetelmästä  ja  esitellä
sillä tehty tutkimus. Työt opponoidaan ja niistä keskustellaan yhdessä.
Menetelmä on  rankka,  mutta  tehokas.  Kurssilla  on  vaikea olla  oppi
matta laadullisesta tutkimuksesta, mutta mukaan mahtuu niitäkin, jot
ka eivät edes halua, ja se surettaa Sinikkaa. Olen nyt huomannut Sini
kan tulevan tuekseni … Hän ikään kuin vahvistaa sanojani silloin kun
on samaa mieltä, ja se on ihanaa.
(Oppimispäiväkirjasta 28.11.2007.)

Jos ajatus jämähtää koulumaailman ongelmien nykyiseen kokoluok
kaan, on helppo luovuttaa ja yhtyä ”mitään ei voi tehdä, kun mitään
ei voi tehdä” hokemaan. Jos sen sijaan suostuu näkemään vähääkään
nenäänsä  pidemmälle,  saattaa  huomata,  että  suomalainen  koulutus
järjestelmä  tarjoaa  (joitakin  homekouluja  lukuun  ottamatta)  ensi
luokkaiset edellytykset opettamiselle  ja oppimiselle. Ellei suostu, on
helppo  yhtyä  vaikkapa  ”kun  ei  ole  määrärahoja”  hokemaan,  eikä
edelleenkään  tarvitse  ryhtyä  tositoimiin.  Ongelmat  ovat  kuitenkin
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siitä ikäviä, että niillä on taipumus kasaantua, mutta ei kykyä kadota,
vaikka  kuinka  odotettaisiin  silmät  suljettuina.  Todellakin,  jos  kou
luistamme  jotakin  puuttuu  niin  optimismia,  aitoa  ystävällisyyttä  ja
iloa. Valitettavasti niitä vain ei ole missään kaupan ja niin kauan kuin
peiliin katsominenkin pelottaa, mikään ei muutu. Tarvetta Egotripin
optimismille siis riittää. Siksi loppulaulun esittääkin Knipi, jolla sitä
on meille kaikille jaettavaksi:

Huhtikuu, muuttolaatikoita, silmänkantamattomiin.
Avoin ikkuna, pihalla lapsia, on kevään ensimmäinen päivä.
Uusi alku, täysi kaaos, askel tuntemattomaan.
Vain me kaksi, lattialla, väsyneinä.
Lopen uupuneina. Kyllä me tästä selvitään.
Huhtikuu, muuttolaatikoita, tässä kaikki omaisuus.
Lattialla, laatikoissa, purkamatta.
Antaa olla. Kyllä me tästä selvitään.
Kyllä me tästä selvitään.
 (Säv. & san. Knipi, sov. Egotrippi & L. Kurki.)
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Opettajan vallan alla

Marjo Vuorikoski
Ei opettaja itse ole punakynää keksinyt.
Mutta sillä hän piirtää meihin merkit.
Joillekin punakynä on ystävä, joka saa rinnan
röyhistymään ylpeydestä ja mielihyvästä.
Toisten sieluun se kaivertaa häpeän
ja kauan elävän katkeruuden.

pettaja  antaa  seitsemän  lauseen  kirjoitusharjoitukseen  aikaa
kymmenen  minuuttia.  Alan  väkertää  ensimmäistä  lausetta  rus

keasta  karhunputkia  törröttävästä  pellosta,  jossa  koiranulkoiluttaja
etsiskelee  kakkakikkaroita  muovipussi  kädessään.  Ensimmäinen
maisemaa  kuvaava  lause  on  valmis.  Talikaisen  tappurat,  aikaa  on
enää  kahdeksan  minuuttia!  Ei  tästä  mitään  tule.  Aloitan  seuraavan
toimintaa  kuvailevan  lauseen.  Eihän  yhdellä  lauseella  saa  sanottua
mitään, hitto vieköön! Lauseen  vaihtoehtona  on  virke, mutta minkä
mittainen virke voi olla.
  Mieli  vilahtaa  hetkessä  koulun äidinkielen  tunnille,  jossa  lausei
den  ja  virkkeiden  synnyttämisen  tuska  sai  sydämen  hakkaamaan  ja
kädet  hikoilemaan.  Kouluainevihkoni  talletin  huolellisesti  kerrosta
lomme hämärään vinttikomeroon. Muuttaessani  kotoa pakkasin vin
tin  nurkkaan  ruskeisiin  pahvilaatikkoihin  vihkoni,  koulukirjani  ja
piirustukseni. Mieluisin piirustukseni oli se,  jossa meidän perhe sei
soo saunassa, me kaikki viisi suorassa rivissä mintunvihreän kaakeli
seinän edessä,  isommasta pienempään, kaikki haaraasennossa.  Isän
sukukalleudet  riippuvat  polviin  asti.  Talteen  laitoin  myös  koulun
puukässyissä  tekemäni  nuken  huonekalut,  keltaisella  ja  punaisella
petsatut  kulmikkaat  puunkappaleet,  jotka  ylpeyttä  tuntien  kelpuutin
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kaupasta ostettujen koristeellisten pöytien ja kaappien kanssa nukke
kotini sisustukseen.
  Mutta  Mattiveljeni  ryökäle  heitti  vanhempieni  muuttaessa  pois
kaikki suurella huolella säilömäni koulu ja lapsuusmuistot. Voi luo
ja  tätä  katkeruutta,  jota  olen  kantanut  mukanani  vuosikaudet!  Aina
kun aloitan vuodatukseni hukkaan joutuneista paperinukeista, pienis
tä  ihanista  huonekaluista,  vesiväripiirustuksista  ja  ainevihkoista,
kuulen  Matin  syyttävän  vastauksen:  ”Mikset  tullut  auttamaan  muu
tossa? Miksi jätitte minut hoitamaan senkin homman yksin?” Se saa
minut aina vaikenemaan. Eivät miehet mitään ymmärrä lapsuusmuis
toista. Totta ihmeessä olisin mennyt muuttamaan, jos olisin ymmär
tänyt, ettei aarteilleni anneta mitään arvoa.
  Keskityn sorvaamaan virkkeen puhuvasta mäyräkoirasta – bravo,
ensimmäinen  irrottautumiseni  realismista:  koira  puhuttelee  minua!
Seuraavissa teksteissä ehkä itsekin  jo  leijailen pilvissä ja kuljen sei
nien  läpi.  Virkkeessäni  on  nyt  päälause  ja  kaksi  sivulausetta.  Jutun
juoni uhkaa katketa, kun keskityn  laskemiseen.  Vielä  kaksi minuut
tia,  opettaja  sanoo.  Aina  vaan  ne  perkeleen  opettajat  määräävät  ja
vaativat! En voi edes tarkistaa ainevihostani, miten äidinkielen opet
taja  punakynällään  ohjasi  minua  opettelemaan  oikean  mittaisia  lau
seita  ja virkkeitä. Matti, Matti, mitä menit  tekemään, kun heitit kai
ken pois!
  Ainevihkon  äärellä  olisin  voinut  hekumoida  katkeruudessani.
Tutkia  tarkkaan  kaikki  opettajan  intohimoisesti  punakynällä  merk
kaamat välimerkit. Mahtoi hänellä olla hauskaa, kun sai käsittelyynsä
vihkoriepuni  ja  saattoi antaa punakynänsä  laulaa, kun olin kirjoitta
nut koko neljän sivun aineen yhteen ainoaan lauseeseen.  Tarkemmin
ajatellen en tarvitse vihkoa muistaakseni opettajan suurilla punaisilla
kirjaimilla aineeni  loppuun kirjoittaman  lauseen – vai olisiko se nyt
virke: ”Marjo, harjoittele niin, että kirjoitat yhden päälauseen  ja sii
hen  korkeintaan kaksi  sivulausetta!”  Aineeni  sisällöstä hän ei  sano
nut sanaakaan.
  Jospa vain muistaisin opettajani nimen, voisin mennä näyttämään
hänelle ne monet kuuluisat kirjat, joissa lauseet jatkuvat sivukaupalla
ja joissa ei ole ainuttakaan kappalejakoa. Toki myönnän, että ryhty
essäni  eilen  lukemaan  Roberto  Bolanon Chileläistä  yösoittoa  olisin
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itsekin  toivonut  kappalejakoja  jäsentämään  tekstiä.  Ehkä  en  olisi
kaivannut  niitä  tai  ihmetellyt  lainkaan  samaan  pötköön  kirjoitettua
tekstiä, jos minua ei olisi vuosikausia totutettu kappalejakoihin. Sen
takia  muistan  opastaa  omia  opiskelijoitanikin  käyttämään  riittävästi
kappalejakoja.  Lisään  kuitenkin:  ”Älkää  silputko  tekstiänne  liian
lyhyiksi  kappaleiksi.  Tieteellisen  työn  ei  kuulu  näyttää  sähkösano
malta!”
  Kirjoitan  taas aikapaine  niskassani  aivan kuin  koulun ainekirjoi
tustunnilla.  Tunnen  kuin  minut  olisi  ahdettu  häkkiin,  jossa  aivotoi
mintani  kiertyy  nollaan.  En  onneksi  koskaan  kuullut  tuloksia  siitä
älykkyystestistä,  jossa  eteeni  työnnetyt  laskutehtävät,  palapelit  ja
piirrokset tuntuivat tihenevään tahtiin päälle puskevilta hyökyaalloil
ta. Juuri kun olin päässyt keskittymään yhteen, se kiskaistiin pois.
  Ainekirjoituksen tunti ei yleensä aiheuttanut yhtä kamalaa paniik
kia, vaan sain kiltisti puserrettua riittävän määrän tekstiä. Vielä luki
ossakin inhosin äidinkielen tunteja, vaikka muutoin aloin sietää kou
lua jo vähän paremmin. Luokan toiseksi viimeistä kattopalkkia runo
ja lausuessaan tuijottanut lukion äidinkielen opettajani rakasti Kiveä,
Sillanpäätä ja Leinoa, jonka Elegian  jouduimme pänttäämään ulkoa.
Häneltä ei herunut minkäänlaista kiinnostusta maailmantuskalleni  ja
aineilleni, joissa kerta toisensa jälkeen kirjoitin kolmannen maailman
hädästä ja länsimaisista riistäjistä. Olin varmaankin oppinut välimer
kit  ja  oikean  mittaiset  lauseet,  koska  niistäkään  hän  ei  sanonut  mi
tään.
  Aika  on  loppu,  opettaja  sanoo.  Vielä  viimeinen  lause:  ”Täältä
löytyisi  poimittavaa,  huikkaan  koiranulkoiluttajalle  tuijottaessani  il
jettävän ruskean mönjän pilaamia punaisia avokkaitani.” Värikkääs
sä, joskin hiukan poukkoilevassa kirjoitelmassani on tasan seitsemän
lausetta. Ja kaikki opettajan ohjeiden mukaan!





Jari Eskola (toim.): Rakkaudesta pedagogiikkaan. Tampere 2008.

101

Kehittäminen ja kohtaaminen

(Yliopisto)opetuksen ja rakkauden
jäljillä

Tuukka Tomperi
utkimus nykymuodossaan on uudehko  ilmiö. Opetus  nykymuo
dossaan on ikivanha. Yliopistot ovat iältään siltä väliltä. Etenkin

Pariisin yliopistojen mutta  myös monien muiden vanhimpiin kuulu
vien  yliopistojen  syntyhistoriaan  kuuluvat  opiskelijoiden  joukot,
jotka  kerääntyivät  kuulemaan  opettajia,  perustivat  yhteisasuntoloita
ja järjestäytyivät yhteisöiksi (universitas). Yhteisöiksi  järjestäytyivät
myös  opettajat.  Nämä  yliopistot  rakentuivat  opetuksen  ympärille,
saivat  alkunsa  ihmisten  etsiessä  ihmisiä,  oppijoiden  opettajia,  sivis
tystä  janoavien  hakiessa  sivistysyhteisöjä.  Ne  tulivat  maailmaan  il
man rakenteita, luentojensa kattona usein vain taivas, sikisivät pyhäs
tä  (opin)  halusta,  tarpeesta  ja  tahdosta.  (Eivät  komiteamietintöjen
pohjilta eduskuntakäsittelyn  jälkeen.) Nykyään kai kutsuttaisiin  mo
tivaatioksi  sitä,  että  joku  matkaa  pohjan  perukoilta  suunnattomaan,
syntiseen  Pariisiin  jalka  ja  hevosvoimin,  heikoilla  eväillä  ja  huo
noissa  kengissä,  vain  päästäkseen  kuulemaan  Abelaerdusta  tai  Ak
vinolaista.
  Veikkaisin,  että  opetus  ja  yhteisöllisyys  ovat  edelleen  ne,  mitkä
yliopistoja  nostavat  tai  kaatavat. Sillä  tiedonjanon  vuoksi  on  oltava
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muutakin, joka saa nuoria ihmisiä kiinnittymään tällaiseen paikkaan,
joskus  jopa  niin,  että  päättävät  jatkaa  niissä  tutkijoina  ja  opettajina
itse. (Palkkakehitys se ei ainakaan ole viimemainituille, eikä useim
pien  opiskelijoiden  kohdalla  myöskään  lupaus  hyvätuloisesta  työ
urasta  opintojen  jälkeen.)  Ja  siksi  minä  lainaan  nyt  tarkoituksella
virheellisesti, lainaan Sinikan lainausta J. E. Salomaan sanoista kos
kien pedagogista  rakkautta,  en  siis  lainaa  ihan  uskollisesti,  mutta
totuudellisesti silti: ”Ken ei voi omistaa tätä rakkautta, on epäonnis
tunut kasvattajana, sillä rakkaudettomat, kylmät, epäluuloiset opetta
jat  myrkyttävät  yliopistossa  asustavan  parhaan  ja  kauneimman
osan.”1

  Nykyisessä  yliopistolaissamme  tutkimus  tulee  ennen  opetusta.
Yliopistojen  alkuperäisessä  nimityksessä  opetus  tulee  ennen  tutki
musta: Universitas magistrorum et scholarium.  Ilman yliopistojakin
olisi tutkimusta – ja on: tutkimuslaitoksissa ja keskuksissa, asiantun
tijaorganisaatioissa, ammattikorkeakouluissa ja vapaiden yksinäisten
tukijoiden päissä  ja  työpöydillä.  Mutta  ilman  yliopistoja  ei  ole  kor
keinta opetusta.
  Minä aloitan tästä väitteestä – että opetus tulee ennen tutkimusta
–  enkä  vain  siksi,  että  olen  opettajaksi  kouluttautunut  ja  opettajana
ollut  ja  opettamista  opettanut.  Ajattelin,  että  Sinikan  juhlakirjaan
voin kirjoittaa vain sellaisesta, mikä on tärkeintä.
  Tai en sittenkään paljon kirjoita, mutta esitän kaksi kuvaa – enkä
molempia edes esitä, vaan vain viittaan jälkimmäiseen, etteivät teki
jänoikeusvaateet  uhkaisi  Tampereen  yliopiston  Kasvatustieteiden
laitosta. Jälkimmäinen onkin niistä paljon ensimmäistä viehättäväm
pi,  joten  siihen  on  miellyttävämpää  lopettaa.  Kumpikin  vastaa  sa
maan kysymykseen, omalla tavallaan, tai ainakin minä niitä katselen
niin,  että  ne  vastaavat,  nimittäin  tähän  kysymykseen:  Mitä  opetus
on?  Johon  jälkimmäinen  kuva  vastaa:  kohtaamista.  Ensimmäinen
kuva  puolestaan:  yhä  kaoottisempien  muutossuuntien  ja  kehittämis
vaatimusten puristuksissa olemista. Totta molemmat.

1 Salomaa 1947, sit. Viskari 2003, 162.
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Aivan tavallinen opettamisen arkikaaos
as ganz normale Chaos der Liebe kuuluu nimeltään sosiologi
pariskunta BeckGernsheimin kirja  rakkauden monimuotoisuu

desta, itsemääritettävyydestä ja riskinalaisuudesta myöhäismodernis
sa  maailmassa.  Rakkauden  omituisuus  ja  kaoottisuus  ei  kuitenkaan
ole  myöhäinen  eikä  edes  moderni  ilmiö,  vaan  vanhaa  perua,  mikä
käy ilmi monien kulttuurien  ja uskontojen perinnäistietoa kantavista
kirjoituksista tai vaikka antiikin filosofien ja dramaatikkojen pohdin
noista.  Kuten  Sinikka  (Viskari  2003,  155)  toteaa,  viime  kädessä
”rakkaus on salaisuus  ja pysyy salaisuutena sitä  tutkivalle”,  ja  tässä
mielessä  sen  yksiselitteisissä  kuvaus  ja  määrittelyyrityksissä  asia
itse  katoaa,  vaikka  se  on  kokemuksellisesti  ilmeinen.  Rakkauden
kaaosta ei voi määritellä eikä  loppuun saakka hallita, olipa se sitten
filiaa, agapeeta tai erosta, tai jotain aivan muuta, mitä tämänkaltaiset
rakkauden muotojen jaottelut eivät  tavoita. On mahdollista silti ym
märtää,  mitä  runoilija  tarkoitti  kutsuessaan  rakkautta viimeiseksi
valoksi,  jota puhutaan,  tai  toinen  kirjoittaessaan  tytöstä,  joka  sanoo
olevansa valo,  joka  johdattaa pimeään. Wovon man nicht  sprechen
kann,  darüber  muss  man  Dichtung  schreiben.  Mistä  ei  voi  puhua,
siitä pitää kirjoittaa runoja, maalata tauluja  tai  tehdä elokuvia. Rak
kaus on samanaikainen  valo  ja pimeys,  tunnettu  ja  tuntematon, kes
kipäivä–keskiyö.  Niinpä  otamme  sellaisen  kaaoksen  osaksemme
yleensä sekä ilolla että pelolla, jos se on osaksemme annettu.
  Yhtä  hyvin  voisi  formuloida: Das  ganz  normale  Schulchaos.
Koulutuksen  kaaos poikkeaa kuitenkin  rakkauskaaoksesta  monessa
suhteessa,  myös  siksi,  että  ilon  ja  pelon  samanaikaisuuden  sijaan
siinä toisinaan vallitsee toisenlainen tunnedialektiikan paradoksi, jota
on  vaikeaa  muualta  kuin  työelämästä  löytää:  pitkästymisen  ja  ajan
riittämättömyyden  samanaikaisuus.  Toisin  kuin  rakkautta  yleensä,
koulutuksen ja opetustyön kaaosta yritetään ja halutaan hallita monin
tavoin.  Usein  käy  kuitenkin  niin,  että  kaaoksen  hallinta  ja  lientä
misyrityksillä  voi  olla  vähäisenä  sivuvaikutuksenaan  kaaoksen  li
sääntyminen, ainakin opettajien kokemuksissa.

D
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Ohessa  oleva  kuvio  on otettu Kari Kiviniemen  raportista Opettajan
työtodellisuus  haasteena  opettajankoulutukselle.  Raportti  oli  osa
mittavaa  Opeprohanketta  vuosituhannen  lopussa,  kun  kartoitettiin
opettajankoulutuksen  uudistamistarpeita  ja  kehittämissuuntia.  Se  on
kiinnostavaa  luettavaa.  Sen  perustan  muodostavat  ryhmähaastatte
luista koostetut opettajien näkemykset oman työnsä muuttumisesta ja
työssä  kohdattavista  haasteista  nykyajassa.  Haastatellut  opettajat
olivat peruskoulusta ja lukiosta, joten näkemykset koskevat ensisijai
sesti  perus  ja  yleissivistävässä  koulujärjestelmässä  tapahtuvaa ope
tustyötä. Muutostendenssien käsittelyssä  tulee kuitenkin  esiin sellai
sia havaintoja,  jotka koskevat kaikkea opetustyötä, myös aikuiskou
lutusta ja ammatillista koulutusta ja yliopistoopetusta.
  Kuvio  ei  juuri  kaivanne  sanallisia  selittelyjä. Opetustyö  on  siinä
heitetty  myrskyn  silmään.  Myrskyn  kuva  tuo  mieleen  aina  välillä
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kuullun  väitteen,  ettei  koulutukselle  ole  asetettu  koskaan  aikaisem
min yhtä paljon ristiriitaisia odotuksia eikä koskaan ennen opettajien
kompetenssiin  kohdistunut  yhtä  monia  samanaikaisia  erisuuntaisia
odotuksia kuin nyt.
  Kaiken  lisäksi  kuviosta  vielä  enimmäkseen  puuttuu  se  toiminta
käytäntöjen  ja  hallinnollisten  uudistushankkeiden  paljous,  joka  on
tuttua  oppilaitoksissa  alakouluista  yliopistoihin:  opetussuunnitelma
työn  dokumentaation  lisääntyminen,  ohjausjärjestelmien  kehittämi
nen,  opetuskulttuurin  kansainvälistyminen,  ylikansallistuminen  ja
monikulttuuristuminen,  avoimet  oppimisympäristöt,  pedagogiset
mediat  ja mediapedagogiikka sekä mitä moninaisimpien tietokoneis
tettujen  toimintojen  ja  tietojärjestelmien  (tietorekisterit,  julkaisure
kisterit,  ajankäytön  valvonta,  projektinhallinta  jne.)  opettelu,  kehit
täminen  ja  päivittäminen,  joka  jatkuu  utooppisena  hankkeena  kohti
täysin  funktionalisoitua  organisaatiota  ja  peruskäyttäjätasolle  ha
jautettua  tiedonhallintaa – jotain, mikä Godot’n tapaan  tulee  ja saa
vutetaan, mutta aina vasta huomenna.
  Opettajien  kokemuksessa  kaikki  nämä  tuntuvat vaatimuksina:
”Opettajiin kohdistuu  runsaasti  odotuksia  eri  suunnilta  (valtio,  talo
us  ja  työelämä,  kouluhallinto,  vanhemmat  jne.).  Heidän  tulisi  olla
koulunsa  kehittäjiä,  tutkijoita, yhteydenpitäjiä, kilpailukyvyn edistä
jiä, syrjäytymisen estäjiä, muutosagentteja ja niin edelleen. Koululai
toksen jatkuvat kehittämis ja muutosprojektit ovat nielemässä opet
tajien ajan niin, ettei heille tunnu jäävän aikaa suorittaa omaa perus
tehtäväänsä, opettamista.” (Viskari 2003, 171.)
  Opettajan  pedagogiseen  ajatteluun  kuuluu  kyky  pohtia,  mitkä
vaatimuksista ovat oikeutettuja opetuksen ja kasvatuksen päämäärien
ja arvojen perustalta. Ovatko muutospaineet perusteltuja kasvatusfi
losofisesti ja eettisesti, pedagogisesti ja oppilaiden kehityksen tarpei
den kannalta tai opettajan työn luonteen ja sen olosuhteiden, tyydyt
tävyyden  ja  mielekkyyden  kohentamisen  näkökulmasta? Vai  yksin
omaan vallitsevan yhteiskunnan odotusten kannalta, talouden ja elin
keinoelämän  näkökulmasta,  byrokraattisfiskaalisten  kontrollitarpei
den  vuoksi  tai  kustannustehokkuutta  painottavan  ’panos–tuotos’
analyysin valossa?
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  Törmäyskohtia löytyy nopeasti. Ja tämä on vääjäämätöntä. Jokai
nen  organisaatio  näyttää  erilaiselta  hallinnon  keskiöstä  tai  kärjestä
katsottuna kuin nähtynä kentän kerrostumista käsin.
  Miten  ja  miksi  hallintojärjestelmät  ja  opettajan  työ  törmäävät?
Seuraavalla  sivulla  olevat  listat  on  suodatettu  koulu(tuk
se)nuudistuksia ja opettajan työtä käsittelevistä tutuista tutkimuksista
(mm.  Hargreaves  (1994,  1997a, 1997b,  1998,  2000), Fullan  (1993,
1999, 2003, 2007), Goodson (2005), Goodson & Hargreaves (1996);
Suomessa ks. esim. Miettinen (1996), Syrjäläinen (2002)). Ja samalla
ne ovat lähtöisin omasta kokemuksesta ja ajassa liikkuvista puheista.
  Esimerkiksi  opetustilanteen  ulkopuolinen  ajankäyttö  ei  ole  mi
kään  vapaasiirteinen  aikapalkki,  jota  voi  täyttää  ylhäältä  tulevien
määräysten  ja ohjeistusten mukaisesti ilman, että se radikaalisti vai
kuttaisi opetuksen toteuttamisen ehtoihin  ja opettajien kokemukseen
myös  työnsä  siitä  puolesta,  jonka  hallintojärjestelmä  olettaa  jäävän
koskemattomaksi. Opettajan näkökulmasta  opetustilanteen ulkopuo
linen ajankäyttö on keskeinen  osa  työtä: se osa,  jossa suunnitellaan,
valmistellaan, arvioidaan; jossa työtä kehitetään ja omaa kompetens
sia  laajennetaan  ja  syvennetään;  jossa  pysytään  keskustelun  ja  ajan
tasalla; jossa pidetään huolta itsestä ja ”työkyvystä”; jossa edelleen
ja  uudelleensivistytään;  jossa  ravistaudutaan;  jossa  tyhjennytään  ja
täytytään;  jossa kootaan  talteen  ne  oivallukset,  erehdykset  ja  onnis
tumiset, joihin opetustilanteessa on päädytty.
  Tällä ristiriidalla järjestelmän kehityshaaveiden  ja opettajan arki
työn  välillä  on  yksi  yksinkertaisen  hankala  seuraus: pedagogisen
toiminnan  puitteiden  kehittämiseen  tarkoitetut  uudistukset  vievät
aikaa opettajan oman työn varsinaiselta pedagogiselta kehittämisel
tä.  (Dokumentaatiota  tästä  löytyy  paitsi  edellä  mainituista  teoksista
ja tutkimuksista myös useimpien opettajien arkikokemuksesta.)
  Näitä kahta – kaukaa ja korkealta katsovaa ja keskellä ja välittö
mästi kokevaa – ei voi sovittaa yhteen. Mitä sitten?
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Hallintojärjestelmien välittyneeseen
näkemykseen opetustyöstä ja yksiulot
teiseen aikakäsitykseen kuuluu, että...

 yksi asia tapahtuu kerrallaan,
 tähdätään aikataulujen toteutumi
seen, resursseissa pysymiseen ja mitat
taviin tuloksiin,
 kontekstuaalisiin eroihin ei voida
kiinnittää huomiota, etenkään jos niitä
on mahdoton kuvata muuten kuin
laadullisesti
 huomio kiinnittyy suunnitelmiin,
aikatauluihin ja menettelytapoihin,
 aika on ”hitaampaa” etäällä opetusti
lanteista,
 hallitsevat normit ovat virallisia tai
virallistettavia,

 asioita yritetään hallita edeltä käsin
suunnittelulla ja jälkikäteen arvioinnil
la,

 ”tuloksellisuutta” yritetään disipli
noida ennakolta suunnitelluilla sisäi
sillä prosesseilla ja ulkopuolisella
laadunarvioinnilla ja auditoinnilla,

 opetustilanteen ulkopuolinen ajan
käyttö on ylimääräinen osa opettajan
työtä,
 opettajien yhteistyön (kokoukset,
suunnittelu, arviointi jne.) edellyttä
minen on osa järjestelmän kehittämistä
ja laadunvarmistusta.

Opetustyön arjessa elävien opettajien
välittömään kokemukseen opetustyöstä
ja moniulotteiseen aikakäsitykseen
puolestaan kuuluu, että...

 tapahtuu monia asioita samanaikaises
ti,
 tähdätään sisällöllisten tehtävien suo
rittamiseen ja vuorovaikutustilanteiden
läpiviemiseen,
 kontekstuaaliset erot ovat olennaisia,
koska kaikki kokemuksellinen on laa
dullista, ainutkertaista ja tilannesidon
naista
 huomio kiinnittyy tilanteisiin, ihmisiin
ja vuorovaikutussuhteisiin,
 aika on ”nopeampaa” keskellä opetuk
sen arkea,
 hallitsevat normit ovat epävirallisia ja
jatkuvien arkisten uudelleenneuvottelu
jen kohteena,
 asioita yritetään pitää hallussa suunnit
telun ja arvioinnin lisäksi spontaanisti
reagoiden, improvisoiden ja vastaten
vuorovaikutustilanteisiin sekä syventä
mällä omaa kompetenssia,
 onnistumista yritetään arvioida välit
tömän onnistumisentunteen, kerätyn
palautteen, itsearvioinnin, opintosuori
tusten ja oppilasarvioinnin kautta,
 opetustilanteen ulkopuolinen ajankäyt
tö on keskeinen osa opettajan työtä,
 opettajien yhteistyön kriteerinä ja
motivaationa on spontaani tarve ja halu
etsiä tukea toisilta opettajilta ja keventää
työtä; pakotettu yhteistyö lisää työ
rasitetta.
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Voiko muutosvaatimuksia, uudistuksia ja
hankkeita vastustaa?

oi.  Eihän  opettaja  kone  ole.  Suosittelen  esimerkiksi  seuraavia
strategioita:

  (1) Oman ajankäytön sekä  työn muutoksen seuranta. En  tarkoita
tällä  Solejärjestelmää  tai  muita  aurinkoisia  kontrollimekanismeja,
vaan muistinvaraisia tai yksityiseen päiväkirjaan kirjattuja huomioita
siitä, onko  työ  intensifioitunut negatiivisia vaikutuksia  tuottavasti  ja
miksi. Ehkä aika kultaa muistoja, mutta tätäkin sopinee kysyä Sini
kalta,  jolla  on  asiaan  pidempi  perspektiivi  kuin  kellään.  Oma  vir
kaikäni on perin lyhyt, mutta silläkin aikajänteellä tekee mieli rutista:
kun aloitin sivutoimisena tuntiopettajana lukiossa ’95 ja päätoimise
na ’97, kaikki oli minusta hieman paremmin kuin vuonna 2000, jol
loin  lopulta  siirryin  kokonaan  yliopistolle.  Opettajille  sälytetyn  li
säsälän  määrä  kasvoi  jatkuvasti  ja  resurssit  heikkenivät  suhteessa
vaatimuksiin.  Tai  sitten  sitä  vain  tuli  lyhytjänteisemmäksi  ja  kärt
tyisämmäksi, kuten meille iän kertyessä käy. (Paitsi Sinikalle.)
  (2) Kollegiaalinen neuvottelu  ja vertailu  ja yhteinen mielipiteen
muodostus. Opettajan kollegat ovat heti opiskelijoiden jälkeen opet
tajan  lähimpiä  työtovereita.  On  hyvä  tietää,  mitä  opettajakollegat
ajattelevat asioista – voihan olla,  että he ajattelevat aivan samoin  ja
jopa  järkevästi.  On  hyvä  kertoa  heille,  mitä  itse  ajattelee  –  voihan
olla, että he huomaavat ajattelevansa aivan samoin ja jopa järkevästi.
  (3)  Ammatillinen  järjestäytyminen  ja  kollektiivinen  toiminta.
Sekä  pedagogiset  opettajajärjestöt  että  alan  ammattiyhdistykset  ja
liitot  ovat  edelleen  paras  reitti  vastalauseiden  ja  kritiikin  esittämi
seen  ja  opettajien  näkökulmasta  tehtyjen  ehdotusten  edistämiseen.
(No, näin kai kuuluu sanoa. En ole kyllä enää varma asiasta keskus
järjestöjen  tasolla.  Mutta  siitä  voi  osin  syyttää  itseään:  paikallis  ja
alaosastoilla  lienee  jatkuvaa puutetta aktiiveista. Kiinnostus  tätä ali
arvostettua  mutta  tärkeää  toimintaa  kohtaan  pitäisi  saada  nousuun.
En tiedä miten.)
  (4)  Luottamuksellinen  ja  hyvä  yhteydenpito  lähiesimiehiin  ja
välihallintoon. Voihan huomata,  että hekin  ajattelevat  aivan  samoin
ja jopa järkevästi.

V
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  (5)  Terveen  järjen  –  tai  pikemminkin  hyvän  harkintakyvyn  –
muutosvastarinta. Monia hallinnollisista syistä vaadittuja asioita voi
tehdä rimaa hipoen tai löysin rantein, ilman että tästä on kenellekään
haittaa,  jos katsoo,  että vaaditut menettelytavat eivät ole oman työn
kannalta mielekkäitä tai edes järjestelmän näkökulmasta merkityksel
lisiä. Hyvänä esimerkkinä on  juuri  se,  miten  moniin  hallinnollisista
tarpeista  pystytettyihin  tiedonhallintajärjestelmiin  kuuluu  yhdenmu
kaisuus:  erityistapauksia  ja  kontekstuaalisia  eroja  ei  voida  ottaa
huomioon, koska sellaiselle ei ole tilaa organisaation kokonaisuuden
hallinnan tasolla. Mutta juuri silloin kun työntekijä itse kykenee ha
vaitsemaan,  että  hänen  tapauksessaan  vaadittu  menettely  ei  ole  tar
peellinen sen paremmin  itse  työn kuin hallinnollisen seurannankaan
kannalta,  ei  jää  jäljelle  mitään perustetta noudattaa proseduuria  sen
enempää,  kuin  on  minimitasollaan  välttämätöntä  sen  mielikuvan
luomiseksi,  että  toimii  ohjeistuksen  mukaisesti.  On  muuten  monia
maita,  joiden ruohonjuuritason perinteistä voisimme Suomessa ottaa
hyvää oppia tässäkin asiassa.
  (6) Keskittyminen keskeisimpään. Kaikkein kiireisimpinä aikoina
voi hyvällä  omallatunnolla  karsia pois  kaiken  muun paitsi  työn yti
men, joka opetustyössä tarkoittaa opetuksen suunnittelua ja toteutus
ta eli  vuorovaikutusta opiskelijoiden  kanssa. Kaikkiin kokouksiin  ei
ole mitään syytä mennä ja monenmoiset tukikäytännöt pyörivät mai
niosti  myös  silloin,  kun  muutamat  yksilöt  ovat  vuorollaan  poissa
niitä pyörittämästä.
  Tällainen  vastustaminen  ja  vastavirta  kuulostaa  tietysti  aina  jo
tenkin  ikävältä.  Täytyykin  täsmentää:  asian  ydin  ei  tietenkään  ole
vastustamisessa  sinänsä.  Kyllähän  vastustaa  aina  voi  ja  olla  koko
naan  taipumaton,  jos  haluaa. Voi vaikka  sujauttaa sukset  jalkaan  ja
sivakoida  Nevadaan,  jos  yliopistoyhteisön  meno  muuttuu  sietämät
tömäksi. Mutta ei se ole vastaäänien pointti vaan tämä: eivät ne estä
hankkeiden hankkimista ja ikuisen kehityksen ikuista kehitystä, mut
ta ne tekevät muutoksista hieman inhimillisempiä. Yhtälö hankkeet +
soraäänet  on  lopputuloksen  kannalta  yleensä  pari  kertaluokkaa  pa
rempi kuin pelkät hankkeet. Koulutushallinnon ja hallintojärjestelmi
en ei pitäisi päästä unohtamaan, että vaikka kentän yli voikin monesti
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kävellä,  se  ei  ole  tasaista  marssimaata  vaan  suopohja  siellä  lotisee
saappaan alla, hörppää joskus sisään varrestakin.

Minä ja me, kylä ja maailma
a  sitten  siihen  toiseen  kuvaan. Taidemaalari Marc Chagallilla  on
vaikuttava maalaus nimeltä ”Minä ja kylä”. Kuvaa ei voida liittää

tähän,  valitan,  mutta  kuvan  pääsee  helposti  näkemään  (etenkin  jos
luet tätä tekstiä verkossa) esimerkiksi...

… täällä:
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=78984
… täällä:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chagall_IandTheVillage.jpg
… ja täällä: http://www.rollins.edu/Foreign_Lang/Russian/3chag.jpg

Maalauksessa  kangas on  jaettu  neljään  osaan. Oikealta  katsovat  ih
misen  kasvot,  ja  vasemmalle  on  yhtä  suureksi  kuvattu  lehmä,  joka
katsoo ihmistä silmiin. Alla on puu, jota ihminen näyttää ojentavan ja
neljännessä sektorissa ylhäällä taivasta ja kylän taloja.
  En  tietenkään  tiedä mitä taiteilija halusi  tällä kuvata,  jos mitään,
mutta itselleni se sanoo ensinnäkin seuraavaa: ”Me olemme täällä, ja
se mitä täällä on, on meissä”. Meissä on puiden värit ja lintujen lau
lut,  tuhlailevan,  elämää  antavan  auringon  huoleton  lämpö  ja  valo
(sitä  tosin  Suomessa  liian  vähän),  kahvilan  ikkuna  ja  ohikävelevän
ihmisen ilme, meissä on pieniä lehmiä ja suuria ajatuksia, meissä on
myyttien  pedot  ja  pyhimykset,  televisiosta  tuttuja  ja  kauan  sitten
kuolleita, Hammurabin  laki, Parthenonin patsaat  ja  ristejä kannetta
vaksi, mitä ja milloin kenessäkin, tietämätön ja tuntematon määrä ja
laatu kaikesta kaikkea. Tätä  sanotaan  sosialisaatioksi,  silloin  tällöin
kasvatukseksi. Meissä on maa ja taivas, luonto ja kulttuuri, ja toiset
ovat  meissä.  Me  emme  ole  jonkin  (uus)liberalistisen  talous  ja  yh
teiskuntateorian  yksittäisiä  atomeja,  jotka  kutovat  sopimusten  ja
kauppasuhteiden verkkoja välilleen, vaan meidät on todella kokoon
pantu  näistä  moninaisista  elementeistä.  Ruumis  ei  ole  kuori,  eikä
mitään ehdotonta sisäisyyttä ole.
  Ehkä tämä kuulostaa hieman kryptiseltä, mutta niin se on. Meillä
on myös kohtalo, mikä tarkoittaa: se, mikä osui ja osuu meidän koh

J
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dallemme.  Kohtalon  voi  nähdä  kahdesta  suunnasta:  pakkona  tai
mahdollisuuksina. Se on kuitenkin molempia.
  Inhimillisen  kohtalon  mahdollisuudet  ovat  suurimmaksi  osaksi
kiinni kohtaamisesta, kohtaamisista. Vain siksi, että meidät on heitet
ty tänne, yhdessä kaiken muun kanssa,  ja  laitettu kokoon aineksista,
jotka  eivät ole  itsestämme  lähtöisin, voimme kohdata toisemme toi
sina. Toiseus merkitsee kaltaisuuden  ja vierauden samanaikaisuutta,
vain näistä yhdessä  jännittyen  jokin  ja  joku voi  olla minulle toinen.
Täysin tuttu ei ole toinen, puhtaasti käsittämätön ei ole toinen.
  Kuten sanottua, en todellakaan tiedä, mitä taiteilija itse on kuval
laan  halunnut  jättää  jälkeensä,  mutta  minusta  se  toimii  yhtenä kau
neimmista  maalaustaiteessa  näkemistäni  kohtaamisen  kuvauksista.
Siinä ovat läsnä sekä kohtaavat osapuolet että kohtaamis tai vuoro
vaikutustilanteen laajempi kehys: sosiaalinen todellisuus (kylä, toiset
ihmiset,  työ),  kulttuurinen  todellisuus  (instituutiot,  symbolit,  kuten
ristit)  ja  materiaalinen  sekä  luonnollinen  todellisuus  (puu,  eläimet).
Tämä  on  aina  jokaisen  kohtaamis  ja  vuorovaikutustilanteen  välttä
mätön kehys, myös opetusvuorovaikutuksessa. Jokaisen kohtaamisen
rakenteessa on aina  toisensa kohtaavia yksilöitä  ja heidän  välisensä
suhde  sekä  tilannetekijöinä, konteksteina, heitä  erottavat  ja  yhdistä
vät  yksilölliset  tai  jaetut  sosiaaliset,  kulttuuriset,  materiaaliset  ja
luonnolliset  tekijät.  Kohtaamisen  ajattelu  johtaa  näiden  tekijöiden
moniulotteisen suhderakenteen pohtimiseen. Kun kaikki  rakenteessa
vaikuttaa kaikkeen, todellisuus on hauras, emmekä voi koskaan tietää
tekojemme täyttä mittaa. Siksi filosofi puhuu kunnioituksesta silleen
jättämisenä,  huolen  johdattamana  varovaisuutena  suhteessamme
täälläolevaan, kuten Sinikka muistuttaa kirjoittaessaan pedagogisesta
rakkaudesta (Viskari 2007).
  On  myös  merkityksellistä,  ettei  toinen  osapuoli  ole  Chagallin
maalauksessa ihminen vaan lehmä. Toisissa ihmisissä helposti unoh
tuu  heidän  hätkähdyttävä  vierautensa,  joka  on  heidän  samankaltai
suutensa kääntö ja täydentävä puoli. Sen sijaan esimerkiksi lemmik
kieläimen  omistaja  tietää  hyvin,  miten  lemmikkinsä  on  hänelle  sa
maan aikaan tunnistettava ja monella tavalla ihmisen kaltainen, mut
ta  kuitenkin  myös  vieras  ja  käsittämätön.  Eräässä  mielessä  toiset
ihmiset ovat meille vieraita ja tuntemattomia – sananmukaisesti Toi
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sia – juuri vastaavalla tavalla. Toisten ihmisten kohdalla on kuitenkin
helppoa sortua siihen, että olettaa tietävänsä heistä ja heidän ajatuk
sistaan,  tunteistaan  ja motiiveistaan enemmän kuin voi  koskaan  tie
tää. Opetustyö  on  vuorovaikutus  ja  kohtaamistyönä  aina peliä  näi
den kahden akselin —  samankaltaisuuden  ja erilaisuuden —  välillä.
Jokainen  opettaja  voi  ratkaista  samankaltaisuuteen  ja  erilaisuuteen
liittyvät  kysymykset  vain  omalla  kohdallaan  ja  todellisessa,  konk
reettisessa,  ainutkertaisessa  opetustilanteessa.  Tästä  syystä  opetus
työlle ei ole olemassa yleispätevää mallia, kaavaa, metodia tai taitoa,
ja  vaikka  opetuksen  teorioista  ja  tutkimuksista  onkin  hyötyä  oman
ajattelun ja toiminnan peilaamiselle ja kehittämiselle,  jokainen opet
taja  on  taatusti  omansalainen  –  olipa  miten  epämuodikasta  tahansa
korostaa opettajapersoonallisuuden merkitystä.
  En sano enempää siitä, mitä  itse olen muuten ajatellut Chagallin
kuvasta. Kukin tulkitkoon sitä omalla tavallaan. Jos sitä pitää kuvana
ihmisen eksistentiaalisesta tilanteesta maailmassa, silloin siitä tieten
kin kumpuaa esiin kaikki. Tai ehkä voin sanoa tämän verran: kaikes
sa  omituisuudessaan  se  luo  mieleen  jonkinlaisen  lämminhenkisyy
den, välittämisen, huolenpidon, toivon.
  Toisista  ihmisistä  välittäminen  on  opettajan  henkilökohtaisen
etiikan  kaikkein  yleisin  vaatimus  ja  samalla  ensimmäinen  ehto.  Il
man sitä opetustyöllä ei ole pohjaa. Opetustyö on aina samalla kasva
tusta, näitä ei voi erottaa toisistaan. Kasvatus edellyttää toivoa siitä,
että  kehittyminen  kohti  parempaa  on  mahdollista.  Opettaja  tai  kas
vattaja ei voi tietää tarkalleen, keitä oppijat/kasvatettavat ovat, hän ei
voi  tietää  tarkalleen, mitä he ajattelevat,  tarvitsevat  ja  tuntevat,  eikä
hän  voi  tietää,  millainen  tulevaisuus  heitä  odottaa.  Opetustilanne
toteutuu ajallisesti kahden tuntemattomuuden välissä: menneisyys on
tuntematon,  tulevaisuus  on  tuntematon.  Tästä  huolimatta  opettami
sessa  on  mieltä  ainoastaan,  jos  opettaja  voi  tuntea  toivoa  siitä,  että
ihmisten kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kautta saavutetaan jotain,
joka  on  osapuolten  kannalta  kehittävää  ja  jonka  jälkeen  jokin  on
paremmin kuin sitä ennen.
  Idealistisina  hetkinä  –  poliittisina,  runollisina,  aivan  tavallisina
onnellisina iltoina – kun elämässä ja työssä on toivon tunnelma, ajat
telen että paitsi runous ja taide, myös opetustyö on vastavoima kiih
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tyvälle, mekaaniselle, massamuotoiselle, byrokraattiselle ja kapitalis
tiselle  koneistolle,  joka  hallitsee  elämäntapaamme.  Opetustyön  yti
messä on ihmisten kohtaaminen, joten se vaatii keskittymistä, ajatte
luaikaa,  kiireettömyyttä,  keskustelua  ja  toisten  kuuntelemista,  jotka
eivät voi toteutua loputtoman tehostamisen ja kiihdyttämisen henges
sä.
  Jos tälle ajalle – jolla on jo kaikkea – voisi antaa vielä jotain, tar
joaisin  seuraavaa  lääkettä:  aikaa,  aikaa  ja  aikaa.  Kaikki  olennaisin
tässä  elämässä, kaikki  mikä on ainutkertaista, kokemuksellista,  laa
dullista  ja  kokemuksellisesti  pyhää,  edellyttää  herkkyyden,  ymmär
ryksen  ja  taidon hidasta kehittymistä,  ja  tulee  tuhoutuneeksi kiihdy
tettäessä  järjestelmien kehityksen kehittymistä  ja hankkeiden kasaa
mista.
  Tässä voi kuunnella Sinikkaa:

Taidon kehittymisen kannalta  tärkeää on keskittyminen, mutta keskit
tymiselle  jää  nykyisessä  maailmassa  vain vähän  tilaa. Ajan  henki  on
jatkuva kiire. Jokainen tyhjä hetki elämässämme on täytettävä välittö
mästi. Pysähtyä ei saa eikä voi, koska uskomme, että seuraavassa het
kessä saatamme jäädä jälkeen muista ja syrjäytyä. Emme elä tätä het
keä vaan joko mennyttä tai tulevaa.
(Viskari 2003, 177.)

Jokainen  luovaa ihmissuhdetyötä  tekevä  tarvitsee ajoittain tilai
suuden pysähtyä kohtaamaan itsensä ja toisen. Hiljentyminen on kes
kittymisen  ja  uuden  löytämisen  edellytys.  Kuuntelun  ja  hiljentymisen
taidot ovat keskeisiä rakastamisessa ja rakastamisen taidon kehittymi
sessä. Yhtä tärkeää kuin kuulla toisia on oppia tuntemaan itsensä. Ko
vin helposti pakenemme kaikkeen turhanpäiväiseen puuhasteluun, ettei
meidän tarvitsisi kohdata itseämme.
(Viskari 2003, 177.)

Ehkä viimemainitussa on  myös Chagallin  maalauksen perimmäinen
viesti: toisen kohtaaminen on itsemme kohtaamista ja toisen vieraan
tutuissa  kasvoissa  kohtaamme  oman  levottomuutemme,  oman  vie
rautemme, kohtalomme, kuolevaisuutemme, jota yhteiskunta kollek
tiivisesti pakenee kohti kehityksen kehittymisen ikuista, loputtomasti
pakenevaa lupausta.
  Tässä  asetelmassa  ajattelu  ja  kohtaaminen,  tutkimus,  opetus  ja
kasvatus – myös yliopistossa – voivat  toivottavasti  vielä  olla  hitau
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den  ja inhimillisen elämän mielekkyyden puolella. Sitä kaikkea kut
suttiin joskus sivistykseksi, ja kutsutaan ehkä vielä joskus uudelleen.
  Inhimillisen  elämän  mielekkyyden  ja  (sydämen)  sivistyksen  en
simmäinen ehto  ja lähtökohta on se, että tunnemme huolta, välitäm
me  –  toisista,  elollisesta  ja  elottomasta,  kaikkeudesta,  itsestämme
kaiken  osana,  ja  siitä  yhteenkuuluvuudesta,  joka  yhdistää  kaiken
kaikkeen, sinut ja minut ja kylät maailmaan ja tekee meistä osan sitä,
missä olemme, ja siitä missä olemme, osan meitä. Toisen kasvot ovat
välittömässä kohtaamistilanteessa se portti ja ensimmäinen askelma,
joiden kautta tuntemus huolesta ja yhteenkuuluvuudesta alkaa raken
tua  ja  laajentua  kohti  laajinta  mahdollista.  Kaiken  olevan  ja  elävän
yhteyden, huolen ja välittämisen vahvimman siteen solmii se yksin
kertainen mutta järisyttävä totuus, että kaikki mikä on, pienimmätkin
asiat, ovat aivan kuten  me  itse: nämä pienimmätkin asiat, kuten  me
kaikki,  ovat  olemassa  ja  katoavat  sen  sijaan,  että  eivät  olisi  eivätkä
koskaan katoaisi.
  Miksi  nämä  sanat,  asiat  ja  ajatukset  nousivat  mieleeni  juuri  tätä
tekstiä  tehdessä?  Siitä  syystä,  että  Sinikka  on  ollut  monille  meistä
välittämisen  ja huolenpidon henkilöitymä suhteessaan opiskelijoihin
ja opetustyöhön.
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Sydämen asialla

Kasvatustieteellinen luku ja
kirjoitustaito

Jari Eskola

Opetus
äsittääkseni yksi Sinikan lempikursseja (ja myös minun)  viime
vuosina  on  ollut  lähinnä  ensimmäisen  vuoden  opiskelijoille

suunnattu Kasvatustieteellinen luku ja kirjoitustaito. Kurssin tarkoi
tuksena on johdattaa uudet opiskelijamme kasvatustieteellisten teks
tien hyödyntämisen maailmaan, opetella lukemaan tekstejä ja poistaa
turhaa kunnioitusta tieteelliseksi kutsuttuja tekstejä kohtaan. Viimek
si mainitussa on kursseilla onnistuttu vähän  turhankin hyvin. Olem
me kurssilla usein lukeneet edellisen vuoden kasvatustieteen päivien
esityksistä koottua verkkojulkaisua, jokainen on esitellyt ja arvioinut
yhden  artikkelin.  Kokoelmat  ovat  toki  varsin  sekalaisia  –  monesta
tekstistä tulee vaikutelma, että se on tehty vaan päiville päästäkseen
(matkakuluja ei makseta ilman esitystä?), ei lukijaa ajatellen – mutta
silti  noviisiemme  arviot  ovat  olleet  mielenkiintoisen  murskaavia.
Joskus kurssin teemana on ollut käyttäisinkö tätä artikkelia lähteenä
omassa tutkielmassani ja kelpuutettujen joukkoon on päässyt kenties
yksi artikkeli kahdestatoista, ja teksteistä on kuitenkin valittu käsitel
täväksi vain mielenkiintoisimmat. Ainakin tässä suhteessa kriittisyy
den tartuttaminen on onnistunut enemmän kuin hyvin.
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  Paitsi turhan kunnioittavaa suhtautumista olemme kursseilla käsi
telleet tekstien rakennetta, termien käyttöä sekä tietenkin tieteelliseen
dokumentointiin liittyviä asioita (eli kummalle puolelle lainausmerk
kejä piste taas tuleekaan tai miten  lähdeluettelo tehdäänkään). Vaik
ka apuna on myös Sinikka Viskarin (2000) erinomainen klassikkote
os, niin silti on ollut mielenkiintoista – ja joskus lohdutonta –  havai
ta kuinka vaikeista asioista näinkin yksikertaisissa asioissa on kyse:
lähdeluetteloita saa korjata yhtä uudelleen ja uudelleen niin kanditut
kielmissa,  graduissa,  väitöskirjoissa  kuin  tieteellisissä  artikkeleissa
kin. Tosin tuskastuminen on varmastikin kiinni opettajan luontaisesta
ystävällisyydestä. Sillä lämmöllä ja antaumuksella mistä, tämän kir
jan  monissa  artikkeleissa  kerrotaan,  vaikutelma  on  varmasti  toinen
kuin kaltaiseni tylyn ja väsyneen opettajan.
  Mutta mikä sitten tekee tieteellisestä kirjoittamisesta ja sen opet
tamisesta  aina  niin  yhtä  kiinnostavaa  ja  haasteellista  sekä  toisaalta
vaikeaa ja suorastaan tuskaista, yhä edelleenkin?

Reunaehtoja
iljattain  (Liiten  2008,  A11)  Suomessa  uutisoitiin,  kuinka  yli
opistoopiskelijat  käyttävät  viikoittain  poikkeuksellisen  vähän

aikaa  opintoihinsa,  vain  noin  1520  tuntia  lähinnä  ahkeran  työssä
käynnin  takia.  Havainto  on  helppo  vahvistaa  omien  kokemusten  ja
uteluiden perusteella.
  Minkä ongelman tämä sitten  muodostaa? Eikö korkeakouluopin
tojen  luonteeseen  kuulu  juuri  se,  että  jokainen voi  opiskella  omaan
tahtiinsa,  valita  opiskeltavat  aineet  sekä  kurssit  ja  näin  konstruoida
itselleen oman yliopistonsa?
  Kyllä ja ei.
  Tällaisessa  idealistisessa  vanhan  liiton  mallissa  on  kaksikin  on
gelmaa.  Ensinnäkin,  kuten  kaikki  tietävät,  kohdistuu  yliopistoihin
nykyään suunnaton määrä erilaisia ulkoisia paineita, pitää tehdä yhä
enemmän ja enemmän yhä vähenevillä ja vähennettävillä resursseil
la.  Toisaalta  pelkkä  määräkään  ei  riitä,  tuotimmehan  tänä  vuonna
kaksinkertaisen  määrän  maistereita  aloituspaikkamääräämme  näh
den, mutta silti meitä ei palkita siitä millään; korkeintaan asettamalla
uusia  tavoitteita. Kun  mikään  ei  riitä  on  ollut  aikanaan  keskeinen
lastenkasvatuksen periaate Suomessa ja nyt samaa periaatetta sovel
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letaan  vallitsevassa  ideologiassa  meidän  kaikkien  suomalaisten  elä
mään.  Nuorempana  töihin  (ja  lapset  pitää  tehdä  samaan  aikaan  no
peiden  opintojen  kanssa),  yhä  pidempään  töissä.  Suomalaiset  on
syyllistetty  viime  vuosina  monesta  asiasta,  alkaen  valtavista  kunto
kamppanjoista  tyyliin  olet  huono  kansalainen  jos  et  pidä  itsestäsi
huolta  tai  jos  et  torju  lamaa  kuluttamalla  yli  varojesi.  Yliopisto
opetuksen laatu on ollut erityisen suuressa suosiossa; muotidiskurssi,
mistä  asiaatuntematonta  keskustelua  ja  syyllistämistä  on  riittänyt  ja
taitaa riittää jatkossakin.
  Myös me riviopettajat saamme tuta nämä paineet. Opiskelijamää
rät kasvavat, ryhmäkoot suurenevat, opettajamäärät pienenevät, kai
kenlaiset  kaiken  ohessa  vaadittavat  paskaduunit  työajanseurannasta
laatujärjestelmiin lisääntyvät. Ole siinä sitten ystävällinen ja joustava
jokaista pyytäjää kohtaan. Ja tässä vaiheessa kannnattaa palata Tuuk
ka  Tomperin  edellä  (s.  108–110)  esittämiin  mainioihin  selviytymis
keinoihin.
  Toiseksi, opettajana kernaasti haluaisin, että asiat opetettaisiin (ja
ennen  kaikkia  opittaisiin!)  hyvin.  Mutta  tässä  ei  pelkkä  halu  riitä,
vaan  tarvittaisiin  myös  resursseja.  Ja  nyt  en  tarkoita  työaikaa  tms.
vaan kaiken edellä mainitun kokonaisuutta. Tarvitaan opiskelijan ai
kaa, 15 tuntia viikossa ei tosiaankaan riitä kaikille jos  ja kun on tar
koitus valmistua 4.5 vuodessa maisteriksi kirjaimellisesti erinomaisin
tiedoin  (ja  taidoin). Kaiken  lisäksi opintoihin pitäisi  kuulua kaikkea
muutakin  kuin  muodollisia  suorituksia  ja  opintopisteitä  (joita  seu
raamalla  opintotukiviranomaiset  puolestaan  pitävät  opiskelijoiden
suoritustahdin ikeen alla).

Kirjoittaminen ja lukeminen
ilanne on siis suurin piirtein tämä: Opiskeluajat haluttaisiin pitää
mahdollisimman  lyhyenä.  Opintotuen  takia  luppovuosiin  ei  ole

varaa.  Opintoihin  ei  haluta  –  tai  ei  yksinkertaisesti  voida  –  käyttää
kuin esimerkiksi 15 tuntia viikossa. Kuitenkin opiskelutahdin pitäisi
olla vähintäänkin normaalin ja menestyksen hyvän.
  Miten kaikkien näiden reunaehtojen keskellä sitten toimii opetta
ja, joka haluaisi vaikkapa kehittää juuri opiskelijoiden luku ja kirjoi
tustaitoa? Hyviä  ohjeita  on  toki  helppo  jakaa, mutta  niiden  noudat
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taminen on kokonaan toinen juttu. Annapa esimerkiksi ohje siitä, että
ennen  gradua  (tai  väitöskirjaa)  sinun  kannattaa käyttää puoli  vuotta
tai vuosi kirjojen  ja lehtien lukemiseen, niin  itse gradun kirjoittami
nen  on  paljon  helpompaa  ja  tukevammalla  pohjalla.  Onnistui  ehkä
joskus,  ei  juurikaan  enää.  Takavuosina  oli  normaalia,  että  viimeis
tään toisena opiskeluvuonna kotiin tilattiin Kasvatus, Aikuiskasvatus,
Psykologia,  Sosiologia,  ehkä  pari  muutakin  tieteellistä  aikakauskir
jaa.  Sitähän  varten  edulliset  opiskelijatilaukset  (ja  jäsenmaksut)  on
luotu. Mutta kuka toimii näin nykyään? Verkko on korvannut paljon
takavuosien  työtä,  mutta  ei  kaikkea.  Summittaiseltakin  vaikuttava
lukeminen on olennainen osa kasvatustieteilijäksi tulemista. Opetta
jan  näkökulmasta  ei  ole  kannustavampaa  tilannetta  kuin  sellainen,
missä voi seurata toisen lukuprosessia viikko viikolta, kuinka toinen
oppii  ja kehittyy  lukemalla kaikenlaista alaltaan, on se sitten kasva
tustieteet  tai vaikka  juridiikka.  Aluksi sattumanvaraiselta vaikuttava
lukeminen  siilautuu  hiljaksellen  keskittyen  oman  tutkimuksen  kan
nalta  keskeisemmälle  alueelle  ja  samalla  aiemmin  luettu  saa  aivan
uusia  merkityksiä.  Tässä  vaiheessa  moni  kokee  opiskelunsa  antoi
simmat  ahaahetket  ja  joskus  jopa  kunnon  flow:n.  Periaatteessahan
opinnoissakin voitaisiin palata samoihin kirjoihin uudestaan eri opin
tojen  vaiheessa:  ykkösvuonna  jostain  kirjasta  on  ymmärretty  vain
pintaa, neljäntenä vuonna samasta kirjasta voi saada aivan eri tavalla
irti.  Lukemisen  ja  kirjoittamisen  yhdistämisestä  kiinnostuneen  kan
nattaa  lukea  kenties kaikkien aikojen paras suomeksi kirjoitettu  tut
kimusopas, Matti Virtasen ja Seppo Toiviaisen kirjeenvaihtoa käsit
televä Kaksi  kirjaa  –  ja  se  kolmas  (Virtanen  2007).  Teos  on  kirja
ystävyydestä ja masennuksesta, mutta myös tutkimuksen rakentami
sesta ja kirjoittamisesta, tutkimuksen kirjoittamisesta. Erityisesti Sep
po  Toiviaisen  tarina  kirjassa  on  paitsi  äärimmäisen  surullinen,  niin
myös käsittämättömän antoisa.
  Kyse  on  tietenkin  paitsi  ajankäytöstä,  niin  myös  luonteesta  ja
asenteesta. Miten hankalaa onkaan nykyään opettaa vaikkapa kvanti
tatiivisia  menetelmiä. Samaan aikaan kuin  tietokoneiden  käyttötaito
on aivan toisella tasolla kuin ennen,  jostain syystä kuitenkin tilasto
ohjelmistojen  käyttö  herättää  monissa  opiskelijoissa  tolkutonta  tor
juntaa.  Numerot  ovat  jotakin,  mitä  ei  voi  oman  ymmärryksen  mu
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kaan koskaan tajuta. Opeta siinä sitten SPSSohjelmiston käyttöä tai
yksinkertaisten taulukoiden tulkinnan kauneutta ja antoisuutta.
  Vaikka kuinka opetamme lähdeviitteiden merkitystä, niin kaikille
ei  vain  sovellu  aiheen  vaatima  pedanttisuus  ja  johdonmukaisuus.
Olkoonkin, että tietty taso on pakko kaikkien saavuttaa, kiinnostaa se
sitten  tai  ei. Kyse on paitsi ammattitaidon osoittamisesta, niin myös
kunnioituksesta toisia kohtaan, niin opettajaa, lehden toimittajaa kuin
lukijaakin. Ajattele aina lukijaasi on tuo vanha, mutta aina yhtä päte
vä neuvo.
  Toimiessani aikanaan Aikakauskirja Kasvatuksen päätoimittajana
en  jaksanut olla  ihmettelemättä  sitä,  kuinka hankalaa kirjoittaminen
suomalaisille  kasvatustieteilijöille  näyttää  olevan.  Ei  toki  kaikille,
mutta  suurelle  osalle.  Tai  ei  ehkä  kirjoittaminen,  mutta  hyvin  (tai
edes keskinkertaisesti)  ja jossain määrin persoonallisesti kirjoittami
nen,  suoranaisen  älyllisen  laiskuuden  lisäksi.  Luin  noiden  vuosien
aikana parisataa tekstiä ja niistä ei erityisinä lukukokemuksina jäänyt
mieleen  montakaan.  Ehkä  kyse  on  osittain  siitä,  että  kirjoittaminen
nähdään  edelleenkin  ennen  kaikkea  raportointina,  ei  tieteellisenä
kirjoittamisena  (ks.  Eskola  2006).  Pyritään  siis  kertomaan  omasta
tutkimuksesta (joka tietenkin sinänsä on oikein) vailla sen kummem
pia kirjallisia ambitioita. Tai uskallusta, sillä paljonhan tieteellisessä
kirjoittamisessa on kyse siitä mitä uskaltaa tehdä ja ovatko opettajat
ja ohjaajat palauttaneet aloittelevan  tutkijan  järjestykseen,  lamautta
neet  hänen  kenties  uuteen  pyrkivät  yrityksensä.  Mutta  jokin  raja
omalle  kunnianhimollekin pitäisi  asettaa, myös  minimiraja. Muiste
len saaneeni toimitusaikoina lehteen tarjolle perin repaleisen tekstin.
Saatteessa  kirjoittaja  valitti,  että  teksti  on  kyllä  kesken,  mutta  että
hänen itselleen asettama määräaika päättyi hetki sitten. Eli kirjoittaja
siirsi  tekstin  eteenpäinviemisen  vaivan  näppärästi  itseltään  toimitta
jille (ei tosin onnistunut yrityksessään, näin sivumennen sanottuna).
  Saman  ilmiön  voi  nykyään  huomata  usein  myös  väitöskirjojen
kohdalla. Väitöskirjojen määrän rajun kasvun (nykyäänhän Suomes
sa  tehdään  vuosittain  jo  enemmän  väitöskirjoja  kuin  itsemurhia  –
toisin kuin vielä jokin vuosi sitten – en tosin tiedä onko näillä luvuil
la mitään tekemistä toistensa kanssa) väitöskirjojen taso on tunnetusti
kirjavoitunut ja doktoranttien kvalifikaatiot ovat joskus aika valikoi
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tuneet. Mutta kun aikaa väitöskirjan tekemiseen ja ohjaamiseen ei ole
entiseen malliin, on uutena ilmiönä tullut vastuun siirtäminen esitar
kastajille.  Etsitään  mielellään  ao.  paradigmaa  ymmärtävä  ystävälli
nen  nyhertäjä,  joka  korjaa  kaikki  ne  virheet,  jotka  ennen  olisivat
olleet väittelijän vastuulla. Palkaksi  tästä usein hurjasta  työmäärästä
esitarkastaja  saa  standardipalkkion  lisäksi  kutsun  karonkkaan  –  pa
himmillaan  heti  lausuntonsa  lähettämisen  jälkeen  eli  tietäen  hyvin,
että esitarkastajan korjauslistasta ei juuri mitään ole huomioitu.
  Tätä samaa asiaa voi pohtia myös normaalissa maisterituotannos
sa. Mikä onkaan ohjaajan rooli ja vastuu? Miten tarkasti minun pitää
lukea  ja  korjata  vaikkapa  yksittäisen  gradukäsikirjoituksen  erheet?
Tunnolliset,  ystävälliset  ja  pedantit  (viittaan  tietenkin  tämän  kirjan
teemaan)  opettajat  ovat  aarteita  opiskelijoille.  Mutta  kuinka  paljon
opettaja voi odottaa  tietynlaista vastuullista vastavuoroisuutta – että
opiskelija  ottaa  onkeensa  saamansa  palautteen  ja  oppii  (ja  ennen
kaikkea  opettelee)  kyseisen  asian.  Vai  korjaako  hän  vain  tekstinsä
sen  mukaan  mitä  opettaja  on  tekstistä  viitsinyt  tai  jaksanut  sanoa,
muusta viis. Missä vaiheessa ystävällisyys  ja  avuliaisuus muuttuvat
opettajan hyväksikäytöksi? Vastuuhan on – ja pitää olla – kuitenkin
opiskelijalla.  Tässä  suhteessa  tekniikan  kehittyminen  ei  ole  ollut
hyväksi, sillä liitetiedostojen lähettämisen helppous on moninkertais
tanut  opettajalle  päätyvän,  kommentoitavaksi  tarkoitettavan  raaka
tekstin  määrän.  Usein  onkin  selvempää  sopia  suoraan  opiskelijan
kanssa  siitä,  kuinka  monta  versiota  ohjaaja  on  valmis  lukemaan,
koska  pahimmillaan  opiskelija  saattaa  lähettää  uuden  version  joka
viikko  (näinkin  on  joskus  käynyt)  osaamatta  itsekään  selittää  mikä
tämän viikon versiossa on uutta edelliseen verrattuna.

Tulkinta eli tempuista ja taioista
uten mainittua, kurssi on nimeltään kasvatustieteellinen luku ja
kirjoitustaito.  Kasvatustieteellinen  lukutaito  on  se  mistä  aloi

tamme, mitä se sitten onkaan. Otan pari esimerkkiä. Yksi tutkimuk
sen  tekemisen monista  mukavista puolista kun on  tulkintojen esittä
minen.  Joskus  ne  menevät  aivan  metsään,  joskus  niissä  kenties  jo
jotain ideaakin.

K
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  Alkuvuodesta  Kasvatuksessa  Juhani  Rautopuro  ja  Antero  Malin
(2008) kirjoittivat mainion jutun tilastollisten menetelmien tarpeelli
suudesta kasvatustieteissä. Artikkeli kannattaa lukea kokonaisuudes
saan, mutta  lainaan  siitä vain  yhden, kokonaisuuden  kannalta vähä
merkityksellisen kohdan:

Tilastollisten menetelmien käyttäjät on usein asetettu naurunalaisiksi,
ja tilastolliset menetelmät on esitetty tarpeettomina teknisinä temppui
luina, ja niiden soveltajia on pilkattu positivisteiksi ja vanhakantaisiksi
behavioristeiksi.  Näin  on  saatu  rakennettua  likimain  koulukuntainen
tilastollisten  menetelmien vastustaminen  (Atjonen  2001);  Töttö  2000,
7—8).  Suomen  johtavan  kasvatustieteellisen  julkaisun,  aikakauskirja
Kasvatuksen  päätoimittaja  professori  Eskola  luokitteli  paradigmat
pääkirjoituksessaan  vuoden  2005  alkajaisiksi  seuraavalla  tavalla:
”Jokaista  artikkelia  arvioidaan  niiden  omassa  genressä,  niinpä  dis
kurssianalyytikoilla  aineisto  voi  olla  pienehkö,  mutta tilastollisia
temppuja (lihavointi artikkelin kirjoittajien) soveltavalla ei niinkään”
(Eskola 2005). Tämän määritelmän mukaan tilastollisia menetelmiä ei
nähdä  varsinaisina  tutkimusmenetelminä  tai  ylipäätään  osana  tutki
musprosessia.
(Rautopuro & Malin 2008, 113.)

Omasta tekstistäni en kovin ylpeä voi olla, mutta mielenkiintoista on
kuitenkin purkaa sen saamaa vastaanottoa ja tulkintaa. Ensimmäinen
asia on  tietenkin niin kirjoittajien kuin minunkin oma kontekstini  ja
kokemusmaailmani. Ehkä kirjoittajat ovat tosiaan kokeneet kvantita
tiivisten  menetelmien  kanssa  työskentelyn  juuri  noin  angstisena  ja
sitten he lukevan tämän tulkintaskeeman kautta kaikenlaisia tekstejä
enemmän  tai  vähemmän  tarkoitushakuisesti.  Niinhän  me  kaikki
teemme,  itse asiassa siinähän on kasvatustieteiden(kin) ydinosaami
nen:  sopivien  tekstien  valikoiminen  omiin  tarkoituksiin  sopivaksi,
omien  ajatusten  tukeminen  sopivilla  teksteillä,  mielellään  auktori
teetteja  lainaamalla. Oma kokemukseni  kvantitatiivista  tutkimusme
netelmistä  on  taas  toinen,  mitä  kirjoittajat  eivät  ole  voineet  tietää.
Olen puhunut kvantimenetelmistä paljon hyvää, kertonut niiden ole
van  ensirakkauteni  ja  olen  luvannut  niihin  vielä  palata  kokonaan
(mikä nyt  julkisesti tulkoon luvatuksi). Olen myös koko ajan tehnyt
kvalitutkimuksen  ohella  myös  yksinkertaista  kvantitatiivista  tutki
musta.
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  Auktoriteettiinhan  sitaatissakin  pyritään  viittaamaan,  tosin  aika
säälittävään sellaiseen, mutta tätä yritetään paikata tuottamalla aukto
riteetti voimakkaammaksi kuin mitä se oikeasti on. Puhutaan profes
sorista (okey, olin vs. professori), jätetään etunimi pois. Korostetaan
asemaa: johtava julkaisu, päätoimittaja.
  Seuraava temppu (sic!) on korostaa tästä fragmentaarisesta tekstin
pätkästä  lihavoimalla  jotain  omiin  väitteisiin  sopivaa: tilastollisia
temppuja.
  Sitten tehdään omat päätelmät, jolla pyritään osoittamaan kappa
leen alussa esitetty väite oikeaksi sitaatin todistamana: tämän määri
telmän mukaan  tilastollisia menetelmiä ei nähdä varsinaisina  tutki
musmenetelminä tai ylipäätään osana tutkimusprosessia.
  No  ei  siinä  mitään,  mutta  enhän  minä  tuossa  katkelmassa  väitä
mitään  tuollaista.  Opetus  on  ennen  kaikkea  siinä,  että  pieneksi  ke
vennykseksi (eli puhuminen tilastollisista tempuista) tarkoitettu muo
toilu kelpaa  lyömäaseeksi. Toisin kuin edellä saarnasin, niin on siis
turvallista  pitäytyä  mahdollisimman  tavanomaisessa  ja  neutraalissa
kielessä.
  Jos  siis  itse  puhun  tilastollista tempuista, niin  minun  kai  pitäisi
korostaa, että olen  ikäluokkaa, joka on oppinut ao. taidot mm. Risto
Sänkiahon  (1974)  teoksesta Temput  ja  kuinka  ne  tehdään,  aikana,
jolloin  kvalitatiivista  tutkimusta  ei  vielä  oltu  edes  keksitty.  Vastaa
vasti olen puhunut (Eskola 2001) juhannustaioista laadullisen aineis
ton  käsittelyn  yhteydessä,  mitenkään  vähättelemättä,  ja  kuitenkin
temput  ovat  sentään  pientä  taikojen  rinnalla.  Eli  tempuissa  ei  ole
mitään halveeraavaa (tai ainakaan enempää kuin samassa virkkeessä
esiintyvä  ’diskurssianalyytikko’).  Muotoiluni  voi  olla  huono,  mutta
ei se kyllä tuollaiseen tulkintaan oikeuta.
  Otan vielä  toisen esimerkin, aihepiiriä kun tulin sivunneeksi  jut
tuni alkupuolella.
  Lokakuussa  2008  Lappeenrannan  teknillinen  yliopisto  lähetti
tiedotteen  otsikolla Lappeenrannan  teknillinen  yliopisto  tehostaa
toimintaansa:

Lappeenrannan teknillinen yliopisto aloittaa koko henkilökuntaa kos
kevat ytneuvottelut toimintansa tehostamiseksi  ja kilpailukykynsä pa
rantamiseksi.  Toimenpiteet  vaikuttavat  työnantajan  arvion  mukaan
henkilöstön määrään siten, että työntekijöiden määrä yliopistolla pie
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nenee  noin  30–50  henkilön  verran.  Vähennykset  toteutetaan  vuoden
2009 aikana. Yliopiston henkilökunnan kokonaismäärä on tällä hetkel
lä noin 950 henkilöä.

Toimenpiteiden  taustalla on yliopistossa vuonna 2007  toteutettu
organisaatiouudistus, jolloin yliopisto siirtyi seitsemän osaston mallis
ta kolmen tiedekunnan malliin. Vuoden 2008 keväällä yliopisto aloitti
strategiaprosessin, jonka tavoitteena on määritellä tammikuuhun 2009
mennessä yliopistolle yksi yhteinen osaamisperusteinen strategia, joka
rakentuu  tutkimuksen  ja  opetuksen  korkeatasoisten  osaamisalueiden
varaan.

Ytneuvottelujen  aloittaminen  on  yliopistossa  toteutettujen  muu
tosten ja vireillä olevan pitkäjänteisen suunnittelun lopputulos. Tavoit
teena  on  luoda  yliopiston  strategiaa  tukevalle  osaamiselle  parhaat
mahdolliset  toimintaedellytykset.  Tästä  syystä  yliopisto  vahvistaa  ta
voitteitaan ja ydinosaamistaan tukevien toimintojen resursseja.

Siis: tehostaminen,  kilpailukyvyn  parantaminen,  organisaatiouudis
tuus,  osaamisperusteinen  strategia,  muutos,  ydinosaamistaan  tuke
vien toimintojen resurssit.
  Helsingin  Sanomat  (Härkönen  2008)  puolestaan  otsikoi  samaa
asiaa  koskevan uutisensa Lappeenrannan  teknillinen yliopisto aloit
taa ytneuvottelut:

Lappeenrannan teknillinen yliopisto aloittaa ytneuvottelut supistaak
seen henkilökuntaansa. Noin 30–50 henkilön vähennykset koskevat ko
ko  yliopistoa,  mutta  erityisesti  tukipalveluita  kuten  laboratorioita  ja
avustavaa henkilökuntaa, sanoo rehtori Ilkka Pöyhönen.

Yliopiston  johto  ilmoitti  tiistaina,  että  ytneuvottelut  alkavat  3.
marraskuuta.

Suurin osa yliopiston noin 930 hengen henkilökunnasta on mää
räaikaisissa työsuhteissa, joista osaa ei jatketa. Lisäksi väkeä kannus
tetaan  vapaaehtoisiin  eläkejärjestelyihin.  Irtisanomisiltakaan  ei  Pöy
hösen mukaan ehkä vältytä.

Syynä vähennyksiin on  tarve keskittää voimia yliopiston vahvoi
hin alueisiin kuten energia ja Venäjäosaamiseen.

Säästöiksi on laskettu 1–2 miljoonaa euroa vuodessa.
Siis: voimien keskittäminen vahvoihin alueisiin.
  Ja vielä sama uutinen YLE:n otsikolla Lappeenrannan teknillinen
yliopisto vähentämässä henkilökuntaansa (2008):

Lappeenrannan  teknillinen  yliopisto  aloittaa  ytneuvottelut  henkilö
kuntansa  vähentämisestä.  Neuvottelut  koskevat  noin  viittä  prosenttia
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yliopiston henkilökunnasta eli 30  50 työpaikkaa.
Yliopiston  rehtorin  Ilkka  Pöyhösen  mukaan  osa  pyritään  hoita

maan määräaikaisia  työsuhteita  lakkauttamalla,  mutta  irtisanomisia
kaan ei kyetä välttämään.

Vähennystarve johtuu rahapulasta. Yliopisto ei nykyisellä rahoi
tuksella pysty ylläpitämään kaikkia toimintojaan, vaan se joutuu kar
simaan osan ja keskittymään opetukseen ja tutkimukseen.

Siis: yksinkertaisesti rahapula. Siinäpä se, yliopistojen diskurssi tänä
päivänä.  Samasta uutisesta voi siis tietenkin kirjoittaa monella taval
la, yliopistojen nykyään harrastaman jargonin suomentaa eri tavoin.

Merkitys
n  tietenkin  selvää,  että  kaikille  (tieteellinen) kirjoittaminen  (tai
edes  sen  opettaminen!)  ei  ole sydämen asia.  Jotkut  kirjoittavat

sydänverellään, toiset huitaisevat jotain, kolmannella ei kerta kaikki
aan ole silmää moiselle.
  Tekstiäänhän  voisi  hioa  loputtomiin.  Esimerkiksi  tämän  kokoel
man  artikkeleissa  on  käytetty  sekaisin  erimittaisia  viivoja  (yhdys
merkit, ajatusviiva), erilaisia lainausmerkkejä jne. Osaa tästä epäjoh
donmukaisuudesta  voisi  syyttää  tekstinkäsittelyohjelmaa  ja  sen ase
tuksia, kaikki kirjoittajat eivät varmastikaan ole viilanneet ohjelman
asetuksia  samalla  tavalla  ja  suomen  kielen  käytäntöjen  mukaisesti.
Kone  tyhmentää  ihmistä,  kuten  sosiaalipsykologi  Jaana  Venkula
sanoi haastattelussaan (Kolsi 2008). Mutta tietenkin pikkutarkempi ja
parempi kirjan toimittaja1 olisi  korjannut kaikki  tällaiset  epäjohdon
mukaisuudet.
  Kirjoittaminen on monen tason asia. Huolellinen kirjoittaminen ja
dokumentointi on yksi osa oman kirjoituksen vakuuttavuuden osoit
tamista.  On  paljon  puhuttu  suomen  kielen  käytön  rapautumisesta,
siitä  kuinka  sähköposti  ja  tekstiviestit  saavat  ihmiset  kirjoittamaan
huonommin  ja  huolimattomammin,  unohtamaan  tavutussäännöt  jne.
Moni  muistaa vielä  vuosi pari  sitten  maamme  pääministerin  sähkö
postiviestistä  syntyneen  kohun.  En  siis  tarkoita  niitä  tekstiviestejä
vaan sitä lyhyttä mailia, mistä löytyi ties kuinka monta kielivirhettä.

1 Kiitän KT Marjo Vuorikoskea tämän kirjan suunnittelussa saamastani avusta.
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Mitä siis voidaan odottaa nuorisolta jos ministerit eivät osaa kirjoit
taa äidinkieltään?
  Toki  meidän  odotuksemme  ovat  usein  erilaisia  kuin  vaikkapa
opiskelemaan  tulevien.  Omalla  laitoksellamme  korostetaan  usein
kriittistä asennetta opetettaviin ja opiskeltaviin asiohin, kuten laitok
sen strategiassa (Kasvatustieteiden laitos 2008) sanotaan:

Näiden vahvuusalueiden avulla  laitoksella on profiili,  joka on perus
tana laitoksen yhteiskunnalliselle erityistehtävälle kasvatuksen ja kou
lutuksen analysoijana ja linjaajana sekä kriitikkona ja vaikuttajana.

Strategiassa  ei  ole  mitään vikaa  tänä  aikana,  jolloin  tarttis varmaan
tehdä  jotain,  tai  niin kuin Rauli  Badding Somerjoki  aikanaan  lauloi
Maailma hukkuu paskaan ja me vain luemme lehtiä. Tekstissä tuskin
tarkoitettiin Kasvatusta tai Aikuiskasvatusta. Mutta kuinka me sitten
voimme  opettaa  tätä  kriittisyyttä,  tuottaa  koulutuksen  analysoijia  ja
kriitikoita?  Helpommin  sanottu  kuin  tehty.  Pari  vuotta  käytössä  ol
leen  Vakavakokeen  kautta  opiskelemaan  rekrytoituu  oletettavasti
kaikkia muita kuin laitoksemme strategian lukeneita. Aivan mahtavia
tyyppejä, mutta omilla ehdoillaan, odotuksillaan ja tavoitteillaan.
  Monet  asiat kuitenkin  opitaan niin  nuorena,  että  siihen  ei paljon
opetusta  tarvita vaikkapa pedagogiikasta. Olin yksi  ilta kylässä  lap
senvahtina  kun  Vilma  piti  minuuttia  nuorempalle  pikkusiskolleen
jumppakoulua,  ei  ilmeisestikään  tehnyt  mieli  nukkumaan. Nyt  teh
dään  joogahyppelyitä,  nyt  kuperkeikkoja,  nyt  juoksukilpailu.  Katso
Helmi,  näin.  Ei  noin  Helmi,  katso  näin,  käsi  tänne. Hyvä  Helmi  ja
taputukset  päälle.  Täydellinen  pedagogi:  motivointi,  selitys,  mallin
näyttäminen, virheiden korjaaminen, kannustava palaute. Täydellistä
ainesta  pedagogisiin  opintoihimme,  jos  niitä  edes  enää  tarvittaisiin
paitsi ehkä muodollisen kelpoisuuden takia. Ikä? Juuri ja juuri 3 v.
  Onko  kasvatuksesta  kirjoittamisella  sitten  mitään  merkitystä,
onko  sillä  mitään  vaikutusta?  –  Ehkä  joskus.  Tampereella  on  tänä
vuonna  otettu  lopettamisuhan  alle  Järvensivun  alaaste  (tai  parem
minkin sen  luokat kolmannesta kuudenteen). Kyseessä on pieni yk
sisarjainen koulu  lähellä keskustaa. Koulu  ja oppilaiden vanhemmat
ryhtyivät kuitenkin vastatoimiin. Kerättiin  vetoomus koulun puoles
ta.  Koulun  jokainen  oppilas  kirjoitti  myös  aineen  otsikolla Miksi
Järvensivun  koulu  pitäisi  säilyttää.  Järjestettiin  suuri  prtilaisuus,
mihin  koululaisten  ja  heidän  vanhempiensa  lisäksi  kutsuttiin  myös
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apulaispormestari  ja  muita kaupungin  johtohenkilöitä. Tilaisuudessa
kaikki  kirjoitetut  aineet  luovutettiin  kaupungin  edustajille.  Kirjoi
tetuista aineista oli valittu siskonlikan – 12v – aine, jonka hän sitten
arvovaltaisen  yleisön  edessä  luki.  Kaksi  viikkoa  myöhemmin  asiaa
valmistellut  työryhmä  esitti,  että  Järvensivun  alaastetta  ei  lopeteta,
toivottavasti päätös pitää myös jatkossa.
  Kunhan enokin pystyisi vielä joskus teksteillään samaan!
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