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S

uomalaiset vapaan sivistystyön arvot painottuvat eri aikoina eri tavoin historiallisista, yhteiskunnallisista ja taloudellisista seikoista johtuen. Meillä
vapaan sivistystyön toimijoilla on tuhannen taalan paikka edustaa ja edis-

tää näitä itsellemme tärkeitä arvoja jokapäiväisessä toiminnassamme.
Arvot ovat tärkeimpiä ohjenuoria päätöksiä tehdessämme. Kun epäröimme,
ne näkyvät sumun läpi kuin majakan merkkivalo. Ovatko elinikäinen oppiminen
ja sivistyksellinen tasa-arvo toimintaamme ja edunvalvontaamme ohjaavia arvoja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja järjestöissä? Jos vastaamme kysymykseen
kyllä, on tehtävä muutama lisäkysymys. Miten saisimme toimintaan paremmin
mukaan tällä hetkellä aliedustetut ryhmät? Emmehän unohda perustehtäväämme
markkinataloudessa ja määrärahakilpailussa valtionosuuksista?
Myös nykypäivänä tarvitsemme elinikäisen oppimisen avaintaitoja, sillä oppi-

minen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän ja yhteiskunnan muuttuvat olosuhteet edellyttävät niitä. Näitä avaintaitoja ovat ongelmanratkaisukyky, aloitekyky ja yrittäjyys, viestintä- ja mediaosaaminen, tietotekniset
taidot, ammattietiikka, kestävän kehityksen mukainen ajattelu ja toiminta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, aktiivinen kansalaisuus ja monimuotoisuuden vaaliminen. Avaintaidot tukevat yksilön ja yhteisöjen kykyä toimia erilaisissa tilanteissa.
Luovan ihmisen tunnusmerkki on esimerkiksi kaaoksen ja epävarmuuden sietokyky muutoksessa. Jämähtänyt ajattelu puolestaan jäädyttää ihmisen mukavuusalueelle ja saa tekemään asiat samalla tavalla kuin aina ennenkin. Kaikkea vanhaa ei kannata hylätä: Suomen puolitoistavuosisataisessa vapaassa sivistystyössä
on saatu valtavan paljon hyvää aikaan. On kuitenkin syytä keskustella siitä, mikä
on vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys nyky-Suomessa. Meillä voisi nimittäin olla vielä paljon enemmän annettavaa yhteiskunnalle kuin tällä hetkellä itsekään ymmärrämme.
Muutosprosessit ovat yleensä luonteeltaan hitaita. Ne etenevät parhaiten yhdessä keskustellen. Matkalla kohti uutta toimintakulttuuria tarvitaan myös voimakas visio ja selkeät tavoitteet.
Ennakkoluuloton tuulettaminen on paikallaan, kun pohdimme vapaan sivistystyön tulevaisuutta. Jokainen tämän julkaisun kirjoitus tuo erilaisen näkökulman
tähän monisäikeiseen työhön. Jokainen voi punoa näitä ajatuksia omaan arvokudelmaansa. Toivomme, että tekstit tuovat uutta pohdittavaa työhönne.
Kiitämme lämpimästi kaikkia julkaisun kirjoittamiseen osallistuneita. Kiitokset myös kaikille, jotka työssään edustavat vapaan sivistystyön hienoa arvomaailmaa. Säilyttäkäämme arvojen monimuotoisuus, sillä se on työmme rikkaus.
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V

apaalle sivistystyölle on ominaista toiminnan aktiivinen kehittäminen ja
uudistaminen. Tämä on myös välttämättömyys, jotta vapaa sivistystyö
pysyisi mukana vauhdilla muuttuvan maailman sykkeessä. Toisinaan ke-

hittämistyölle on hyvin aikaa, jolloin ideoita voidaan kypsytellä ja toteuttaa rauhassa; toisinaan uudistumista ja muutoksia on tehtävä varsin ripeällä tahdilla, välillä
jopa pakon sanelemina. Tahdista tai olosuhteista riippumatta varmaa on, että kehitys- ja uudistustyö synnyttävät uudenlaisia tapoja ajatella ja toimia.
Esimerkiksi voidaan nostaa vapaan sivistystyön kehittämisohjelma KEHO (2009–
2012). Siihen lukeutui monia tavoitteita, kuten vapaan sivistystyön toiminnan erityispiirteiden selkeyttäminen ja toiminnan kehittäminen vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksia. Samalla peräänkuulutettiin järjestörakenteen uudistusta
sekä toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämistä. Kehittämisohjelmaan liittyvät tavoitteet herättivät paljon rakentavaa ja osittain kiivastakin keskustelua vapaan sivistystyön tilasta ja tulevaisuudesta. Tulevaisuus näyttää, mihin suuntaan kehittämisohjelmaan liittyvät keskustelut ja konkreettiset toimenpiteet vievät vapaata sivistystyötä.
Kansalaisopistojen liitto tarttui kehittämisohjelman tavoitteisiin osallistumalla
aktiivisesti muun muassa järjestörakenteen uudistamiseen. Ohjelman alkuvaiheista lähtien olemme KoLissa pohtineet myös sitä, mitä vaikutuksia kehittämisohjelmalla – muiden yhteiskunnallisten muutosten ohella – on vapaan sivistystyön arvoihin. Seuraako kehittämisohjelmasta jotain oikeasti uutta vai olemmeko kenties
vaarassa menettää jotain toimintamme kannalta oleellista?
Arvoihin liittyvät kysymykset puhuttivat meitä niin paljon, että päätimme järjestää aiheesta Arvoseminaarien sarjan kaikille vapaan sivistystyön toimijoille.
Vuosina 2011–2012 toteutetun seminaarisarjan tavoitteena oli herätellä avointa
keskustelua vapaan sivistystyön toiminnan ja arvojen muutoksista. Kussakin keskustelutilaisuudessa aihetta tarkasteltiin eri näkökulmista. Ensimmäisessä seminaarissa arvoihin paneuduttiin vapaan sivistystyön valtakunnallisten järjestöjen
perspektiivistä (2011, Helsinki), toisessa niitä pohdittiin alueellisen aikuiskasvatusstrategian valmistelun näkökulmasta (2012, Turku, yhteistyössä ELY-keskuksen
kanssa). Kolmas seminaari keskittyi vapaan sivistystyön opiskelijoiden näkemyksiin (2012, Rovaniemi), ja viimeisessä arvoja tutkiskeltiin aikuiskasvatustieteen
vinkkelistä (2012, Joensuu, yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa).

Moniääninen vapaa sivistystyö
Arvojen käsite on monimerkityksinen, mutta yhden tulkinnan mukaan arvot voidaan määritellä ”tilanteesta toiseen pysyviksi, mutta merkityksiltään vaihtelevik-
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si päämääriksi, jotka ohjaavat ihmisen tai ryhmän toimintaa” (Schwartz 2005,
217). Arvot siis ohjaavat toimintaamme ja tulevat konkreettisesti esiin tekemiemme valintojen kautta. Lisäksi arvojen ja niihin liittyvien valintojen kautta osoitamme muille, millaisena persoonana ja minkälaisiin ryhmiin identifioituina haluamme esittäytyä. (Pohjanheimo 2005, 239–240.)
Voitaneen sanoa, että tietyt arvot, kuten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ovat
todennäköisesti kaikille vapaan sivistystyön toimijoille tärkeitä. Toimintaamme raamittavat myös tietyt reunaehdot, jotka on huomioitava opetuksen ja muun
toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Huolimatta näistä tietyistä vapaan sivistystyön taustalla vaikuttavista yhteneväisyyksistä, jokainen organisaatio on ainutkertainen. Moninaisuus syntyy valintojen ja tulkintojen kautta – kukin vapaan
sivistystyön organisaatio ja ihmiset niiden piirissä tulkitsevat annettuja suuntaviivoja omista lähtökohdistaan käsin, lisäten niihin aimo ripauksen omia näkemyksiään maailmasta. Tuloksena on vapaa sivistystyö, jolla on paljon yhteisiä päämääriä
ja ideaaleja, mutta jonka sisältä avautuu erilaisten äänten kirjo. Tästä moninaisuudesta kannattaa pitää kiinni.
Oheiseen julkaisuun on koostettu kirjoituksia seminaareissa käsitellyistä aihepiireistä ja näiden pohjalta syntyneistä ajatuksista. Julkaisun tavoitteena ei suinkaan ole määritellä tiukasti sitä, mitkä vapaan sivistystyön arvot ovat nyt tai mitkä
niiden tulisi olla tulevaisuudessa. Pyrkimyksenä on osoittaa, että vapaan sivistystyön toimintaan mahtuu monenlaisia ajatusmalleja ja tapoja toimia. Avoin ja myös
kriittinen keskustelu näistä on hyödyllistä, tarpeellista ja usein jopa välttämätöntä. Omien ja jaettujen arvojen kirkastaminen auttaa myös viestimään toiminnasta
ulospäin.
Julkaisuun kootut kirjoitukset valottavat arvokeskustelua monista eri näkökulmista. Osa kirjoituksista tarkastelee vapaan sivistystyön toimintaa ja arvoja historian valossa, osa nykypäivän muutosten kautta. Joissakin kirjoituksissa lähtökohdat
ovat käytännöllisiä, toisissa puolestaan filosofisempia, osassa arvoja tarkastellaan
koko vapaan sivistystyön näkökulmasta, muutamissa tietyn oppilaistosmuodon
perspektiivistä. Arvoihin paneudutaan julkaisussa niin pedagogisesta kuin organisaatiokulttuurien näkökulmasta – unohtamatta erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutusta molempiin näistä. Toivomme, että kirjoitukset herättävät uusia
ajatuksia ja saavat teidät lukijat esimerkiksi kysymään, voisiko näinkin ajatella tai
noinkin toimia.
Kansalaisopistojen liiton työpanoksen lisäksi Alfred Kordelinin säätiö on tukenut arvoseminaarien sarjan toteuttamista ja tämän julkaisun toimittamista.
Olemme myös saaneet apua ja tukea muilta vapaan sivistystyön toimijoilta, kuten
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Kansanvalistusseuralta, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestöltä, Auralan kansalaisopistolta, Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolta, Rovaniemen kansalaisopistolta, Rovala-Opistolta ja Itä-Suomen yliopistolta. Kiitos. Lämmin kiitos myös kaikille kirjoittajille, seminaarien alustajille sekä tietenkin seminaarien osallistujille.
Ilman teitä monta hienoa ajatusta olisi jäänyt lausumatta ääneen.
Nautinnollisia lukuhetkiä!

Lähteet ja kirjallisuus
Pohjanheimo, Esa. (2005). Pysyvää ja eriytyvää: arvo-
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sessa Pirttilä-Backman, A-M. & Ahokas, M. & Myyry, L.

Backman, A-M. & Ahokas, M. & Myyry, L. & Lähteenoja,

& Lähteenoja, S. (toim.), Arvot, moraali ja yhteiskunta.

S. (toim.), Arvot, moraali ja yhteiskunta. Gaudeamus,

Gaudeamus, Helsinki, 237-257.

Helsinki, 216-236.
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Twiittaajat

Vapaan sivistystyön arvot
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Vapaa sivistystyö nojaa
humanistiseen ihmiskäsitykseen,
jossa uskotaan ihmiseen, ihmisen
hyvyyteen ja haluun oppia ja kehittyä.

Vapaa sivistystyö
on uuden yhteiskunnan
sivistystyötä. Uudessa yhteiskunnassa
oppiminen, opettaminen ja vapaus
liittyvät yhteen.
-Aulis Pitkälä, pääjohtaja,
Opetushallitus

Vapaa ja tasa-arvoinen
sivistystyö luo aktiivisen kansalaisen ja
eheän yhteiskunnan.

- Aaro Harju, pääsihteeri, Sivistysliitto
Kansalaisfoorumi, ja puheenjohtaja,
Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö

- Jukka Gustafsson,
opetusministeri, opetus- ja
kulttuuriministeriö
Elinikäinen
oppiminen avain- ja
kansalaistaidoksi – kaikkien oikeus
ja mahdollisuus.

VS on
toimijoidensa mieli
ja arvostus. Opiskelijalähtöisyys,
yhteistyö, koulutuksellinen ja
sosiaalinen vastuu ja ketteryys.

- Liisa Vornanen, puheenjohtaja,
Kansalaisopistojen liitto

- Aki Ojakangas, puheenjohtaja,
Suomen kansanopistoyhdistys

Menneisyys ei ole
sama kuin tulevaisuus.
Millaisen ”uuden” vapaan sivistystyön
haluamme saada yhdessä aikaan?
Menoksi!

Matalan kynnyksen
osallistumista, koulutuksellista
aktivoimista ja yhteiskunnan haasteisiin
vastaamista. Siitä on vapaa sivistystyö tehty.
- Annika Kokko, pääsihteeri/ opintojohtaja,
Kansallinen Sivistysliitto ry, ja puheenjohtaja,
Opintokeskukset ry
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Vapaan sivistystyön
arvot ovat nyt ja
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joustavuus, luotettavuus, akateemisuus
ja kestävä kehitys.
- Mika Nirvi, pääsihteeri,
Suomen kesäyliopistot ry
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K

ansanopetus ja kansansivistys ovat keskeiset selittäjät sille, että Suomi
nousi köyhästä Euroopan takamaasta vuosisadassa hyvinvointiyhteiskunnaksi. Opetus varusti ihmiset taidoilla ja tiedoilla, joita tarvittiin kehitty-

vässä yhteiskunnassa ja jotka loivat jatkokoulutuksen pohjan. Sivistystyö herätti
ihmisiä kehittämään itseään ihmisenä ja kansalaisena. Sivistystyön tekijöiksi rakennettiin vuosikymmeniä kestävin ponnistuksin oppilaitosten verkosto, joka koostui
lähioppimispaikoista (kansanopistot), järjestöllisestä sivistystyöstä (opintokeskukset) ja maankattavista lähipalveluista (kansalais- ja työväenopistot). Vapaa sivistystyö on luovuuden kulttuurin tärkeä tuki kunnissa ja kansalaisyhteiskunnassa. Se
kehittää uudistuvaa, innovatiivista, osallistuvaa ja kukoistavaa yhteiskuntaa. Toiminnalla on ollut valtava henkinen ja sosiaalinen merkitys kaupungeissa ja läpi laajan maaseudun. Opintoihin osallistuu vuosittain yli miljoona suomalaista.
Vapaan sivistystyön valtionosuuksia säätelevä laki uusittiin viimeksi vuonna
2010. Uudelleen muotoiltuun tarkoitusmääritelmääni tuli useita ongelmia. Mää-

ritelmästä puuttuu sivistystyön klassinen ydin, ajatus itsensä, persoonallisuutensa
tai potentiaaliensa toteuttamisesta sivistystyön tarkoituksena. Tarkoituksessa ja tavoitteissa on vahva sosiaalipedagoginen lataus, joka on kyllä paikallaan, mutta kovin yksipuolinen. Vaikka sivistystä on mahdoton ”kouluttaa” sanan missään merkityksessä, vapaata sivistystyötä sanotaan laissa aiemman opintotoiminnan sijaan
koulutukseksi. Määritelmässä on toki hyvääkin. Sivistystyö toimii elinikäisen oppimisen periaatteella. Laki paikallistaa tärkeitä sivistystyön tavoitteita. Sivistyspedagogiikan ytimen kuvaa luonnehdinta siitä, että toiminnassa korostuu ”omaehtoinen oppiminen, osallisuus ja yhteisöllisyys”.
Tämä artikkeli avaa käsitystä sitä, mitä sivistyminen elinikäisenä prosessina
on, mitä vapaan sivistystyön vapaus on, mitä omaehtoinen oppiminen, osallisuus
ja yhteisöllisyys sivistystyössä tarkoittavat sekä sitä, mitkä mielestäni ovat vapaan
sivistystyön arvoja toteuttavat päätavoitteet.

Sivistys luo uutta
Sivistyksen tekee vaikeasti lähestyttäväksi käsitteen moniulotteisuus. Sivistyshistoria on kertomus siitä valtavasta määrästä luovaa työtä, jota ihminen on olemassaolonsa aikana tehnyt eri puolilla maailmaa tutkiessaan olemassaolon ja sen mukana toden, oikean, hyvän ja myös pyhän kysymyksiä. On syntynyt monia, myös
keskenään kilpailevia käsityksiä siitä, mitä sivistys on. Sivistysten saavutukset antavat pohjan nykyajan sivistymiselle. Sivistystyö ei kuitenkaan ensisijaisesti tarkoita menneen luovan työn tulosten opettamista. Näin tekemällä syntyy kyllä oppinut,
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mutta ei vielä sivistynyt. Sivistystyön ydintä on useiden sivistysteoreetikkojen mukaan sen luovuuden ja innovatiivisuuden herättäminen, jolla aiemmatkin saavutukset on tehty.
Pauli Siljanderin (2002, 30, 31) mukaan sivistys pedagogisena käsitteenä on
perimmiltään idea uutta luovasta toiminnasta; käsitteen ydintä on muotoutuminen, hahmon rakentaminen ja uuden luominen. Lisäksi hän toteaa, että sivistys
on prosessikäsite. Juha Hämäläisen (2007, 184) mukaan myös vapaalle sivistystyölle tärkeä sosiaalipedagogiikka perustuu sivistysteoriaan. Siinä sivistys käsitetään ihmisen kehityspotentiaaliin perustuvaksi inhimillisen kasvun prosessiksi. Sivistys luovana toimintana avaa sivistystyölle viisi sivistyspedagogiikan kannalta
oleellista identiteettiin vaikuttavaa kiinnekohtaa:
Jokainen ihminen on yksilöllisen perimänsä ja elämäntilanteensa tuloksena (i)
ainutlaatuinen; sivistyminen on omaehtoinen, autenttinen, uutta luovana avoin ja
ennakoimaton oppimisprosessi, joka painottaa yksilön vapautta todellistaa itseään
uudella tavalla.
Sivistyminen etenee itsen (persoonallisuuden, potentiaalinen) ja sosiokulttuurisen ympäristön (ii) vuorovaikutuksena. Vuorovaikutus tekee ihmisestä peruuttamattomasti sosiaalisen olennon; ihmisestä tulee ihminen vasta yhteisössä.
Siljander (2008, 75) tiivistää sivistysprosessin tavoitteen: ihminen kasvaa (iii)
omaehtoisesti toimintakykyiseksi subjektiksi samalla kun hän rakentaa yksilöllistä
identiteettiään eli vastausta siihen, kuka minä olen ja keihin minä kuulun. Tavoite
on myös sivistystyön käytännön kannalta oleellinen.
Sivistys (iv) kuuluu kaikille. Jokainen voi sivistyä. Sivistys ei jaa etuoikeuksia.
Usein sivistystyössä on kannettu huolta ihmisistä, jotka sosiaalisen aseman, perhetaustan, ohuen koulutuksen tai muiden syiden takia eivät ole päässeet omakohtaisen toimintakyvyn alkuun.
Luovana prosessina sivistykseen sisältyy ajatus (v) olemassa olevan ylittämisestä ja paremmasta maailmasta. Uudet sukupolvet eivät pärjää muuttuvassa maailmassa edellisten antaman sivistysperinnön varassa. Perinnön kehittäminen on
elinehto. Nykytila on tästä hyvä esimerkki: tarvitaan uusi sivistys kohtaamaan ekologiset ja globaalin talouden ongelmat.

Vapaus
Vapaus sisältyy sivistymisen prosessiin uutta luovan toiminnan oleellisena ehtona. Sivistymistä ei kukaan voi toisen puolesta tietää, tehdä, antaa tai kouluttaa. Jokainen tekee sivistymisensä viime kädessä itse. Aiemmin sitä nimitettiinkin itse-
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kasvatukseksi. Sivistyminen on sananmukaisesti omaehtoista oppimista. Ihminen
löytää niin sanotusti ”omat juttunsa”. Vapaus on kuitenkin tyhjä sana, ellei siihen
liity tosiasiallista taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista mahdollisuutta vapauteenii. Ihmisen tulee kyetä toteuttamaan omaa vapauttaan. Vapaan sivistystyön oppilaitosten ydintehtävä on luoda kykenemiselle edellytykset. Siihen sisältyy sivistyspedagogiikan haaste.
Vapautta korostaa myös vapaan sivistystyön nonformaalinen luonne. Nonformaaliset opinnot ovat itsetoiminnallisuuteen perustuvia, organisoituja ja tavoitteellisia, mutta ne eivät kuulu formaaliseen tutkintorakenteeseen. Tavoitteet määrittää
oppija tai oppiva ryhmä itse. Opettaja tai oppija eivät ennalta tiedä sivistysprosessin lopputulosta. Sivistyä voi vain vapaassa, erilaisuuden, kriittisyyden ja luovuuden sallivassa ilmapiirissä. Sivistyminen on innovatiivinen, luova ja uudistava seikkailu.
Sivistysopettajan taito on saada esiin oppilaan ainutlaatuisuus. Tätä kuvaa termi pedagoginen rakkaus. Muun rakkauden tavoin se tarkoittaa kykyä nähdä toisen
mahdollisuudet ja auttaa niitä toteutumaan.

Omaehtoinen oppiminen
Sivistyspedagogiikan keskeinen käsite on omaehtoinen oppiminen. Sitä voi lähestyä vertaamalla omaehtoista oppimista sellaiseen opettajaehtoiseen oppimiseen, joka noudattaa formaalia opetussuunnitelmaa tai muuten ennalta päätettyä
oppisisältöä. Ne opettaja joko välittää itse tai valvoo sisältöjen välittymistä. Opettajaehtoista otetta tarvitaan sitä enemmän, mitä nuoremmasta oppijasta on kysymys. Tutkintoja korostavana nykyaikana nuoriin, mutta myös kaikkiin ikäryhmiin
kohdistuu valtava ulkoa ohjatun oppimisen paine. Sivistyspedagogiikka on tässä aito vaihtoehto.
Sivistystyössä on vanhastaan suhtauduttu varauksellisesti oppimääriin perustuvaan opetukseen tentteineen ja todistuksineeniii. Menetelmä tuottaa kyllä muistikoneita, mutta itsenäinen ajattelu, yksilöllinen identiteetti ja omaehtoinen toimintakyky kehittyvät sattumanvaraisesti. Samalla opettajan ja oppijan suhteeseen
hiipii sivistysprosessia salpaava herruuden elementti. Nykyajan sivistysopettaja
voi kuitenkin harvoin toimia näin puhdasoppisesti. Tutkintotavoitteinen paine luo
reunaehdot etenkin pitkäkestoisia opintoja järjestäville sivistystyön oppilaitoksille.
Niiden dilemma on, miten yhdistetään opettaja- ja omaehtoinen oppiminen.
Opettajaehtoisella välityspedagogiikalla on kautta opetuksen historian ollut
vastaliikkeitä. Yksi tärkeistä on konstruktivismi. Sen mukaan ihminen on op-
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pijana aktiivinen, omaa maailmaansa rakentava ja tietorakenteiltaan itsenäinen
subjekti. Viime kädessä jokainen oppija rakentaa eli konstruoi oman oppimisensa.
Periaate on myös sivistyspedagogiikan kannalta perusteltu. Silti konstruktivismi
saattaa käytännössä jättää oppijan heitteille ja oman onnensa nojaan maailmaansa konstruoimaan. Vaara on todellinen silloin, kun oppilaitokset joutuvat ”tehostamaan” toimintaansa ja jättämään opintoja yhä enemmän oppijan aktiivisuuden varaan ilman riittävää ohjausta tai ryhmätukea. Omaehtoinen oppiminen ei ole Esa
Kivelän (2004, 229) sanoin spontaaniautonominen prosessi. Sivistyspedagogiikan
tulee tunnistaa, miten sivistysprosessi on mahdollista herättää.
Omaehtoista oppimista on sivistystyön historian aikana lähestytty monin ilmauksin ja kuvauksin. Sivistystyössä kehittyvä luovuus perustuu siihen, että ihmiset
voivat toteuttaa ainutlaatuisia potentiaalejaaniv. Puhutaan itsen toteuttamisesta (personal fulfilment), luovaan mielikuvitukseen perustuvasta itsekasvatuksesta
(mm. Immanuel Kant) tai itsen kehittämisestä perusoikeutena (Suomen perustuslaki)v. Niiden edellytyksenä on itsetietoisuuden herääminen ja sen mukana kasvu
itsetoiminnallisuuteen (Snellman).
Sivistyspedagogiikan keskeisiä noudatettavia periaatteita ovat opintojen kulun strukturoimisen ja konstruktivistisen lähtökohdan lisäksi dialogiset suhteet:
(i) pedagoginen suhde opettajan ja oppilaan välillä ja (ii) pitkäaikaisesti toimivan
vertaisryhmän keskinäinen vuorovaikutus. Dialogi viittaa merkitysten tai ymmärryksen virtaukseen keskustelijoiden välillä. Se on rakentavaa vuorovaikutusta, kun
monologi on yhdensuuntaista vuorovaikutusta. Vuoropuhelun avaintaito on toisen
kuuleminen. Dialogin taustana on oivallus siitä, että asiat ovat monimutkaisia ja
niitä voidaan parhaiten tutkia ja ymmärtää vuoropuhelun avulla. Dialogisten suhteiden ja niiden ohjaamisen osaaminen on sivistysopettajan ammattitaidon ydintä.

Pedagoginen suhde
Sivistystyössä keskeinen omaehtoisen oppimisen tuki on opettajan ja oppijan välinen pedagoginen suhde. Herman Nohl kehitti käsitteen 1920-luvulla. Kansansivistystyössä asia osattiin jo aiemmin. Pedagogisen suhteen juuria voi etsiä aina
Sokrateen kysymysmetodista tai Aristoteleen tavasta opettaa pitkin peripateettisin
keskusteluin. On monia esimerkkejä siitä, miten ratkaisevaa vuorovaikutus oppilaasta kiinnostuneen opettajan kanssa on.
Opettajaehtoinen opettaja on auktoriteettiasemassa ja ohjaa oppijaa ”alaspäin”
(undervisning). Sivistysopettaja siirtyy yläpuolelta oppijan rinnalle tasavertaiseksi
kumppaniksi. Sivistysteoriassa tätä nimitetään vastavuoroiseksi tunnustami-
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seksi. Kasvava ja kasvattaja tunnustavat toisensa tasa-arvoisina persoonina. Silloinkin, kun kyseessä on kokenut opettaja ja alkuvaiheessa oleva oppija, opettajan
on toimittava ikään kuin oppija olisi tasavertainen keskustelukumppani. Opettaja
tietää, että ”kannettu vesi ei kaivossa pysy”. Suhdetta leimaa tahdikkuus.
Sivistystyön painopiste on oppijassa. Ydinasia on Michael Uljensin (2009, 170)
sanoin sellaisen pedagogisen toimintatilan luominen, ”jossa yksilö voi työstää ajatteluaan, arvostuksiaan ja toiminnallisia kompetenssejaan”. Juuri näin sivistystyössä tehdään. Pedagoginen suhde ja vastavuoroinen tunnustaminen perustuvat ajatukselle, jonka mukaan jokainen ihminen on sivistyskykyinen. Sivistysteoria
korostaa konstruktivismin tavoin yksilön aktiivista, tulkitsevaa ja tarkoituksellista
suhdetta maailmaan. Pedagogisessa suhteessa syntyy opettajan kokemuksen ja oppijan luovien kykyjen vuorovaikutus.
Keskeinen sivistysprosessin käynnistäjä on itsetoiminnallisuuden vaatimus vi. Joskus etenkin nonformaaleissa opinnoissa vaatimusta parempi sana on
sysäys tai odotus. Siinä opettaja ilmaisee uskoa siihen, että oppija kykenee ratkaisemaan käsillä olevan ongelman. Opettaja opettaa ”kannustein, odotuksin, herättein ja oppimisympäristön järjestelyin”. Esa Kivelä (2004, 193) ilmaisee täsmällisesti itsetoiminnallisuuden vaatimuksen tuloksen: ”vasta omassa toiminnassaan
vaadittu tiedostaa itsensä maailmaan vaikuttavana ja siten vapaana olentona, joka
kykenee määrittämään toimintansa tavoitteita.” Viime kädessä siitä sivistymisessä
on kysymys.

Pitkäaikainen vertaisryhmä
Pedagogisen suhteen rinnalla toinen sivistymisen dialoginen tuki on pitkäaikaisesti toimiva vertaisryhmä. Sen käyttöön perustuvat pohjoismaisen kansansivistyksen
keskeiset innovaatiot: opintopiiri ja internaattipedagogiikka. Opettajan/ohjaajan
osuus voi vaihdella ryhmän aktiivisesta ohjaamisesta aina siihen, että opintopiirissä ohjaajan osuus rajoittuu ryhmän organisoimiseen. Myös tanskalaisen Arne
Carlsenin (1998, 41) käsityksen mukaan pohjoismaisen kansansivistyksen aikuispedagogiikka painottaa samanarvoisten keskinäistä dialogia, jonka taustana on
osanottajien elämänkokemus. Tietoa ei siirretä aktiiviselta tietäjältä passiiviselle
tietämättömälle, vaan sitä luodaan yhteisessä tiedon hankkimisen prosessissa. Ihmiskäsitys korostaa sitä, että jokainen voi sopivissa oloissa ja sopivin virikkein kehittyä koko elämänsä ajan.
Suomen laki vapaasta sivistystyöstä toteaa tämän niin, että toiminnassa korostuu omaehtoisen oppimisen ohella osallisuus ja yhteisöllisyys. Sivistystyön
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suuri etu on, että se voi itse tarjota osallisuuden oppivan ryhmän jäsenenä. Niin
ikään se voi toimia jo valmiiden yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Se toimii jo näin
terapeuttisena yksinäisyyden vastavoimana. Omaehtoinen ja yhteisöllinen oppiminen eivät sulje pois vaan täydentävät toisiaan; itsekasvatus ei ole yksinkasvamista.
Ryhmän toimintaan tarvitaan sekä itsenäisiä että yhteistyökykyisiä jäseniä. On sanottu, että itsen toteuttaminen ja autenttinen itseys kukoistavat juuri luovassa yhteistyössä.
Ryhmässä esitetyt omat mielipiteet ja muut luovan työn tulokset, niistä saatava
palaute ja vertaisryhmän keskustelu ovat erinomaista itsenäisen ajattelun ja omaehtoisen luovan toiminnan koulua. Siinä omat ajatukset kehittyvät, korjautuvat ja
joskus ne joutuu argumenttien puutteessa hylkäämäänkin. Usein ryhmä oppii jo
niin, että sen jäsenet jakavat tietojaan ja taitojaan. Hyvin toimivan ryhmän tunnuspiirteitä ovat mm. riittävä käsiteltävän asian tietopohja, yhteinen kieli eli yhteinen
tapa ymmärtää asiat, erilaisuuden arvostus, toisten mielipiteiden kunnioitus ja valmius myös muuttaa oma kanta silloin, kun tutkittavat perusteet antavat siihen oikeutuksen.
Opettajan tai muun ryhmän ohjaajan tulee pitää huolta siitä, että jokainen jäsen voi vaikuttaa oppimiseen, myös sen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. On
tärkeää, että ryhmän jäsenet voivat luottaa ohjaajan motiiveihin. Heidän pitää kokea, että he tulevat arvostetuiksi ja vakavasti otetuiksi. Ryhmän jäseniä tulee rohkaista avoimuuteen ja siihen, että he kysyvät ja tarvittaessa haastavat esitettyjä näkemyksiä. Ryhmässä voi harjaantua tekemään uusia asioita ja toimimaan uudella
tavalla. Näin kasvaa toimijoita, jotka voivat vaikuttaa omaan elämäänsä.
Ryhmän pitkäaikaisuutta pitää korostaa siksi, että sosiaaliselle pääomalle täytyy antaa aikaa kehittyä. Sosiaalinen pääoma on muiden suotuisvaikutusten
ohella myös oppimisen edistäjä. Mitä paremmin ryhmän jäsenet oppivat luottamaan toisiinsa, sitä avoimempaa keskustelu ja yhdessä oppiminen on; nolatuksi
tulemisen, nöyryytyksen tai koston pelko salpaavat sivistymistä. Parhaimmillaan
ryhmässä syntyy oppimista tehostavaa ja rikastavaa emotionaalista energiaa. Sen
mittarina on pidetty ryhmässä tai opistossa kaikuvaa iloista laulua.
Kokemus osallisuudesta ja johonkin kuulumisesta on Elina Nivalan (2008,
327) mukaan osallistumisen ja vaikuttamisen edellytys ja pohjustaa siten aktiivista kansalaisuutta. Ryhmän toiminta ei ainoastaan harjaannuta demokratiaa ja siinä
tarvittavia kompetensseja, vaan se on jo elävää demokratiaa. Näin sivistystyö juurruttaa osanottajiaan demokraattiseen asenteeseen, toimintatapaan ja kulttuuriin.
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Kaksi sivistyspedagogista esimerkkiä
Havainnollinen esimerkki sivistysopettajan tavasta toimia on kapellimestarien
kouluttaja Jorma Panula ja hänen metodinsa. Hän laittaa musiikillisen peruskoulutuksen saaneet oppilaansa suoraan ”vispaamahan”: ”... en koskaan näytä etehen,
kuinka sen pitää mennä. … että se tulis oppilaan sisältä. … että ihminen itte löytäis
tiensä”. Johtamiskokeilut filmataan, mikä mahdollistaa vispaajan ja koko ryhmän
arvioivan keskustelun. Panulan menetelmällä on koulutettu maailman parhaita kapellimestareita. Oppilaat kiittävät opettajaansa Esa-Pekka Salosen sanoin siitä, että
”hän sai meidät innostumaan ja löytämään oman tiemme”. Molemmat ovat onnistuneen sivistysprosessin tunnusmerkkejä. Panulan tavasta opettaa kannattaisi kehittää suomalaisen innovaatiokasvatuksen koulukunta.
Toinen esimerkki sivistyspedagogiikan andragogisesta toteutuksesta ovat Jyväskylän yliopiston aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (APO). Niiden periaatteita ovat omakohtaistaminen, tutkivuus ja dialogisuus. APO:ssa opitaan pääasiassa ohjatuissa oppimisryhmissä ja lukupiireissä. Opinnot on strukturoitu selkeästi
ja velvoittavasti. Luentoja on vähän, mutta tasokkaina. Oppimista seurataan oppimispäiväkirjojen avulla ja niistä annetaan palaute. Tuloksena ovat tehokkaat opinnot keskimäärää pienemmin kustannuksin. Keskeyttämisiä ei ole muuten kuin pakollisista syistä. APO antaa yhden mallin siitä, miten omaehtoisuuteen perustuvat
opinnot on mahdollista organisoida.

Sivistystyön tavoitteet
Vapaa sivistystyö ja sen omaehtoinen, osallistava ja yhteisöllinen pedagogiikka saa
merkityksensä siitä, että se on uutta luovan, innovatiivisen ja henkisesti kukoistavan ihmisen ja yhteiskunnan palveluksessa. Keskeinen tehtävä on ylläpitää luovuuden kulttuuria. Kansalaisopistonsa avulla myös kunta voi vaikuttaa omaan kehittymiseensä, koska ihmisten henkinen aktiivisuus, sosiaalinen pääoma ja niistä
kumpuava innovatiivisuus ovat kunnan perustavimmat kehitysedellytykset.
Sivistys ei koske vain luovasti lahjakkaita. Yksi sivistyksen varhaisista painotuksista oli, että jokaisessa ihmisessä on kehittämisen arvoisia potentiaaleja. Sivistys kuuluu kaikille. Jokainen voi sopivissa oloissa ja asianmukaisesti tuettuna sivistyä. Toteutumattomat potentiaalit eli ns. syrjäytyminen on massiivista yksilöllistä
ja yhteiskunnallista inhimillisten voimavarojen tuhlausta.
Elinikäinen oppiminen on vapaan sivistystyön lain mukaan toiminnassa noudatettava periaate. Sen tavoitteissa korostuu useimpien kansainvälisten ja koti-
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maisten määritelmien mukaan neljä aspektia: itsen toteuttaminen, aktiivinen kansalaisuus, yhteiskunnan eheys ja työllistettävyys. Tavoitteet ovat yhtä tärkeitä. Jos
kolmessa ensimmäisessä epäonnistutaan, neljättä on turha toivoa.

Itsen toteuttaminen (personal fulfilment)
Itsen kehittäminen tai toteuttaminen on sivistystyön perustavin, vaikka usein vaikeasti lähestyttävin tavoite. Sen merkitystä korostaa omien potentiaalien tunnistamisen ja niiden täyteen mittaan kasvamaan saattamisen merkitys muille elinikäisen oppimisen tavoitteille, myös työllistymiselle. Sivistymisen prosessilla on syvälle
ulottuva vaikutus ihmisen elämään. On sanottu, että ”omat juttunsa” löytäessään
ihminen löytää kokemuksen omasta arvokkuudestaan ihmisenä ja merkityksellisyyden elämässä. Se avaa yhteyden sisäisiin energian lähteisiin ja vahvistaa itseluottamusta. (Himanen 2010, 130.) Moni muistelee osallistumistaan vapaaseen
sivistystyöhön juuri tällaisin sanoin. Tällä on suuri, osaltaan myös terapeuttinen
vaikutus elämään. Erityiset sivistyspedagogiset jaksot ovat tarpeen nuorena, jolloin ihminen vielä etsii itseään ja aina, kun tavalla tai toisella uuden alun tarve on
ilmeinen.

Aktiivinen kansalaisuus
Opettajaehtoisen ja omaehtoisen oppimisen ero avaa näkökulman aktiiviseen kansalaisuuteen. Kansalaisuudessa on asioita, jotka tulee jokaiselle opettaa ja jokaisen osata. Opettajaehtoisesti opetettavaksi käy erityisesti kaikki sellainen, jolla on
historia: paikallinen, yhteiskunnan, kansalaisyhteiskunnan, kansainvälisten yhteisöjen ja niiden instituutioiden kehitys, nykytila ja toimintaa ohjaavat säännöt, perustuslaki, aatevirtaukset jne. Sen sijaan omaehtoista oppimista tarvitaan kaikessa sellaisessa, joka koskee tulkintoja, arvoja, aatteita, tavoitteita ja kehityssuuntia.
Demokratiassa odotetaan, että näitä koskevat käsitykset perustuvat jokaisen kansalaisen omaan harkintaan. Tämä edellyttää sivistyspedagogiikan perusperiaatteiden, korostetusti vapauden, sivistyskykyisyyden ja itsetoiminnallisuuden tunnustamista.
Sivistystyön tärkein panos aktiiviseen kansalaisuuteen on, että se muokkaa työtapansa, metodiensa ja pedagogiikkansa avulla maaperää, jossa ihmisistä kasvaa
itsenäisiä ja kriittiseen arviointiin kykeneviä yksilöitä. Hyvin toimiva opintoryhmä harjaannuttaa jo toimiessaan demokraattista kulttuuria: kykyä ilmaista itseään,
kykyä neuvotella, kykyä ratkaista ristiriidat ilman väkivaltaa tai painostusta, kykyä
tunnistaa erilaisuutta sekä kykyä viestiä omasta ja ryhmän kannasta eri medioin.
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Perimmiltään demokratia on jatkuvana kansalaiskeskusteluna käynnissä oleva
oppimisprosessi. Sivistystyön yksi tehtävä on herättää ja ylläpitää sellaisia dialogisia prosesseja, joissa pyritään tunnistamaan yhteiskunnan, myös kunnalliselämän
uudet ongelmat ja kehittämään niihin luovia ratkaisuja. Opintoja tulee olla tarjolla
sitoutumattomana, järjestö- ja/tai yhteisötaustaisesti ja osana puolueiden toimintaa. Sivistystyön aktiivista kansalaisuutta tukevat opinnot voi suunnitella niin, että
niissä voidaan (i) perehtyä ajankohtaisiin kysymyksiin, (ii) kehittää havaittuihin ongelmiin dialogissa ratkaisuja ja

(iii)

vaikuttaa organisoimalla vuorovaikutusta pää-

töksentekijöiden kanssa.

Yhteiskunnan eheys
Yhteiskunnan eheys on viime vuosina valtion linjauksissa korostunut vapaan sivistystyön tavoite. Taustana on monin mittarein todettu eriarvoisuuden kasvu ja siihen liittyvät sosiaaliset ongelmat. Juha Hämäläisen (2006, 22, 25) sosiaalipedagogisen käsityksen mukaan hyvinvointi on yhtäältä sosiaalipoliittisen järjestelmän
kehittyneisyyttä: sosiaalista turvaa, tulonsiirtoja ja palveluja (poliittinen strategia).
Toisaalta se on inhimillisten kasvuprosessien kautta syntynyttä yhteiskunnallista
toimintakykyä, osallisuutta, osallistumista ja sisäistä elämänhallintaa (pedagoginen strategia). Molempia strategioita ja niiden vuorovaikutusta tarvitaan.
Sosiaalipedagogisesti painottunut sivistyspedagogiikka on myös sosiaalisen
auttamisen kokonaisuudessa tärkeä osa yhteiskunnan eheyttämistävii. Se voi käynnistää inhimillisen kasvun prosesseja, jotka auttavat löytämään omia potentiaaleja
ja luovat siltaa tulevaisuuteen. Samalla sivistystyö vahvistaa oppimiskykyjä ja taitoja niin, että jatkokoulutus mahdollistuu (opinnollinen kuntouttaminen). Koulutustasolla taas on vahva yhteys eriarvoisuuteen.

Työllistettävyys
On paikallaan pitää ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö erillään. Silti niillä on ainakin kaksi yhtymäkohtaa. Itsensä toteuttamisella ja ”oman jutun” löytämisellä on suuri ja usein ratkaiseva merkitys sekä ammatinvalintaan että ammatissa kehittymiseen ja menestymiseen. Useimmissa ammateissa tarvitaan luovuutta,
omaperäisyyttä ja innovatiivisuutta, joiden kehittäminen on sivistyspedagogiikan
ominta alaa. Kiinnostava kehittämishaaste on sivistysteorian periaatteille rakentuvat innovaatio-opinnot.

Yhdessä moniäänisesti

23

Sivistysopettajan huoneentaulu
Vapaassa sivistystyössä korostuvat lainkin mukaan omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Ne ovat sivistymistä edistävän pedagogiikan perusta. Sivistysprosessia käynnistävän opettajan ohjeet voi kiteyttää seuraaviksi kohdiksi:
1 Strukturoi opintojen kulku ja tutkimisen kohteena olevat kysymykset selkeästi;
anna osanottajille tilaisuus vaikuttaa opintojen sisältöön, työtapaan ja etenemiseen.
2 Tasapainota opettajaehtoinen ja omaehtoinen oppiminen tilanteen ja tarkoituksen mukaisella tavalla. Painota omaehtoisuutta aina, kun se on mahdollista.
3 Selvitä oppimista koskevat itsetoiminnallisuuden vaatimukset, milloin on kyse
formaaleista opinnoista, ja odotukset, milloin on kyse nonformaaleista opinnoista.
4 Huolehdi siitä, että jokaisella oppijalla on ohjaaja, joka on hänen etenemisestään
kiinnostunut ja joka on vuorovaikutuksessa oppijan kanssa (palautteen tärkeys).
5 Tue pitkäaikaisesti toimivan pienryhmän kasvamista aitoon dialogiin niin, että
opinnot etenevät omaehtoisina, itsetoiminnallisina ja yhteistoiminnallisina.

Seppo Niemelä on toiminut useissa vapaan sivistystyön tehtävissä, viimeksi Vapaan
sivistystyön yhteisjärjestön pääsihteerinä 1999–2003. Hän toimi Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman ohjelmajohtajana vuosina 2002–2006. Niemelä väitteli tohtoriksi sosiaalipedagogiikan alalta Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011 tutkimuksella, joka käsittelee pohjoismaista kansansivistystä ja erityisesti sivistymisen
prosessia.

Yhdessä moniäänisesti

24

Viitteet
i

Vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet ilmaistaan vuonna 2010 voimaan tulleessa laissa

seuraavasti: ”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta
yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä
järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä
kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden
toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.”
ii

Pekka Himanen perustelee vakuuttavasti raportissaan valtioneuvostolle (2013, 113–114), että

vapaus on tyhjä sana ellei siihen liity tosiasiallista kykenemistä vapauteen.
iii

Esimerkiksi kansanopiston isähahmo Fr. S. Grundtvig oli sitä mieltä, että oppimääriä mittaavat

kokeet ja todistukset tuovat opetustilanteeseen sellaisen herruuden elementin, joka salpaa sivistystä. Yhtä selvästi ruotsalainen opintopiiri karttoi kaikkea vertaamista ja korosti osanottajien yhdenvertaisuutta.
iv

Sisäsyntyisistä potentiaaleista tuli sivistysajatuksen ydin Rousseaun mukana. Hän uskoi, että

ihminen kasvaa kasvin tavoin synnynnäisten potentiaaliensa varassa. Kansansivistyksen käsitteen kehittäjä J.G. Herder hyväksyi lähtökohdan, mutta näki, että potentiaalit voivat kehittyä vain sosiokulttuurisen ympäristön kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, minkä osana myös opettajalla on etenkin
alkuvaiheessa tärkeä osuus. Näin oli tultu lähelle nykyistä sivistyskäsitystä (Korsgaard, 1997, 126). Tekstissä on lihavoitu käsitteet, jotka ovat sivistysteoriassa keskeisiä.
v

Sivistystyön järein perustelu on perustuslain 16. pykälässä, jonka mukaan julkisen vallan ”on

turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä” (kursivoinnit kirjoittajan). On kummallista, ettei itsensä kehittämisestä säädetä toiminnan tarkoitukseksi edes laissa vapaasta sivistystyöstä.
vi

Tämänkin käsitteen juuret palautuvat saksaan. ’Die Aufforderung der Selbsttätigkeit’ on kään-

netty englanniksi ’provocation to self activity’ ja ruotsiksi ’uppfordran till självverksamhet’. Itsetoiminnallisuuden vaatimuksesta ks. esim. Uljens, 2009, 170.
vii

Katso myös Niemelä, J. & Niemelä, S. (2011), jossa avataan hyvinvoinnin sivistysstrategian eri

puolia.
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Leena Koski

Erojen pysyvyys
sivistystyössä

Eriytetty sivistys
Kansansivistystyö sisälsi syntyessään 1800-luvun loppupuolella, ja sisältää edelleen ajatukset ideaalisista yksilön ominaisuuksista, ihanteellisesta yhteiskunnasta
sekä yksilön ja yhteiskunnan suhteista. Ideaali perustui ajatukseen ihmisen pysyvästä henkisestä vajavuudesta, herättämisestä henkisen kasvun tielle. 1800-luvulla katsottiin, että yksilön henkisestä kasvusta seuraa yksilön halu myös aineellisesti
parempaan elämään, mikä puolestaan myötävaikuttaa yhteisen henkisen ja materiaalisen hyvän lisääntymiseen ja koko kansakunnan henkiseen ja taloudelliseen
edistykseen.
Kansan sivistämisen sosiaalisena lähtökohtana oli, että jokainen ihminen tulee ”herättää” toimimaan mahdollisimman hyvin siinä yhteiskunnallisessa asemassa, johon oli syntynyt. Kansansivistystyö kiinnittyi siten sosiaalisiin eroihin ja rajoihin kolmella tavalla: 1) määrittelemällä kansansivistys erilaiseksi sosiaaliryhmän
ja sukupuolen perusteella, 2) määrittämällä kansasta ryhmiä, jotka ovat sivistämisen kannalta yhdentekeviä, 3) määrittelemällä kansan tarvitsema sivistys erilaiseksi kuin sivistyneistön ”oikea” sivistys. Erot ja luokittelut saivat yhteiskunnallisen
perustelunsa eri väestöryhmien erilaisesta asemasta suhteessa taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseen (Koski 2006, 2009; Koski & Filander 2010, 2012). Väitteeni
on, että nämä erottelut perusteluineen toimivat edelleen elinikäisen oppimisen /
vapaan sivistystyön perustana. Keskustelen seuraavassa ensin kansansivistystyön
alkuperäisistä jaoista. Tämän keskustelun perusteella pohdin sitä, miten asiat ovat
tällä hetkellä.

Eriytetty kansa
Idea kansan sivistämisestä syntyi suomalaisen sivistyneistön piirissä 1800-luvun
loppupuolella. Sen lähtökohtina olivat talouskasvu, isänmaallisuus, uudenlaisen
moraalin juurruttaminen kansaan, sekä modernisoituvan yhteiskunnan vaatimat
perustiedot ja -taidot. Akateemista sivistystä kansan ei katsottu tarvitsevan. Urpo
Harva (1964) kuvaakin kansansivistyksen ja sivistyksen eroa vielä 1960-luvulla:
”Kaavamaisesti puhuen voimme jakaa sivistyksen kansansivistykseen ja korkeampaan sivistykseen. Edellisellä tarkoitamme laajojen väestökerrosten sivistystä.
Korkeampaa sivistystä pitää yllä suhteellisen pieni joukko, jota nimitettäköön tässä sivistyneistöksi. Se saattaa erota hyvinkin jyrkästi kansasta: sen aineellinen elintaso on korkeampi, sillä on omat pukeutumis- ja käytöstapansa, korkeampi esteettinen ja tiedollinen taso.”
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Kansa, josta pitkälle 1900-luvulle asti käytettiin yleisesti ilmaisuja ”kansan syvät rivit” ja ”laajat kerrokset” (Koski 2006) jaettiin kansansivistystyön syntyessä
erilaisiin sivistystä tarvitseviin ryhmiin. Näitä olivat talonpojat, maata omistamaton rahvas ja teollisuustyöväestö. Jokaisessa ryhmässä miehille ja naisille määritettiin erilainen sivistysohjelma, joka perustui toisaalta mielikuviin ryhmän jäsenten
ominaisuuksista ja toisaalta siihen, mikä oli ryhmän merkitys modernin yhteiskunnan ja sen talouden kannalta.
Talonpoikaisto oli tärkein ryhmä. Sillä oli edustus valtiopäivillä sekä maa- ja
metsäomaisuutta ja siten mahdollisuus ja välttämättömyys tulla modernisoituvan
talouden aktiiviseksi toimijaksi. Talonpoikaa ei kuitenkaan sivistyskeskustelussa
luotu taloudelliseksi toimijaksi vaan kansallisromanttiseksi ideaaliksi, sisukkaaksi uurastajaksi, joka viljeli maataan taistellen luonnonvoimia vastaan ja turvautuen
itseensä ja Jumalaan (Apo 1998). Talonpoika oli myös urhea sotilas, joka mitään
uhria kaihtamatta oli valmis puolustamaan isänmaataan. Talonpoikaistoa piti kuitenkin sivistää, koska sen katsottiin jääneen perinteisten tapojensa vangiksi (Jutikkala 1958).
Rahvas, maata omistamaton ja teollisuustyöhön vähitellen siirtyvä väestöryhmä asetettiin sivistystoiminnan marginaaliin. Se määritettiin ainoastaan vajavaisuuksina, joiden katsottiin ilmenevän kahdella keskenään ristiriitaisella tavalla.
Ensinnäkin rahvaan katsottiin olevan turmeltumattomia ja huvittavia lapsia, vilpittömiä ja hieman tyhmiä luonnonolioita. Toisaalta heitä pidettiin likaisina, haisevina ja viinanhimoisina olentoina, joiden tanssit, laulut ja tavat olivat riettaita,
ja jotka olivat häpeäksi rakennettavalle suomalaisuuden ideaalille. Sivistystoiminta kohdistuikin rahvaan tapojen siistimiseen ja kansanosan koulimiseen syntyvän
kansallisvaltion ja teollisuustuotannon työntekijöiksi. Lisäksi se tähtäsi poliittisen
radikalisoitumisen estämiseen.
Kansansivistystoiminnan kohteena oleva kansa oli polarisoitunut sisältäen moraalisen kahtiajaon: hyvä talonpoikaisto – hävettävä rahvas. Kumpaakin ryhmää
pyrittiin sivistämään sen taloudellis-poliittisen aseman vaatimuksin, mutta samalla pitämään ne erillään ”oikeasta” sivistyneistön sivistyksestä.

Uudelleen eriytetty kansa
Vedän seuraavassa historian mutkat suoriksi ja siirryn hyvinvointivaltion ideaalien kuvaamisen kautta nykypäivään. Hyvinvointivaltion rakentamiseen tähtäävä
koulutuspolitiikka 1950-luvulta 1980-luvulle perustui tasa-arvon ja demokratian
taloudellisille ja poliittisille ideaaleille. Koulutuksessa se merkitsi mahdollisuuk-
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sien tasa-arvon ideaalia, luopumista ajatuksesta ihmisen synnynnäisen sosiaalisen
aseman tai sukupuolen (tai asuinpaikan) määräävyydestä yksilön koulutusmahdollisuuksien kannalta. Se merkitsi siten pyrkimystä sosiaaliseen liikkuvuuteen ja polarisaation vähenemiseen siihen määrään, että 1980-luvulle tultaessa yhteiskuntaluokkien katsottiin kadonneen koko väestön muututtua keskiluokkaiseksi.
Vapaassa sivistystyössä opiskelijoiden keskiluokkaistumiskehitys oli alkanut
jo 1950-luvulla liittyen sekä (oppi)koulutuksen lisääntymiseen että sivistystyön organisaatioiden pyrkimykseen kohottaa omaa statustaan (Alanen 1975, 66-67; Koski 2005). Kansansivistystyössä luovuttiin vähitellen etuliitteestä kansa ja modernin hyvinvointivaltion muuntuessa uusliberalistiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi
1980-luvulta lähtien, luovuttiin pitkälti myös käsitteestä sivistys. Kansa muuttui
yksilöoppijoiksi ja sivistys osaamistavoitteiksi.
Tasa-arvon ideaali hyvinvointivaltiollisessa koulutuspolitiikassa piilotti kuitenkin eri väestöryhmiin kiinnittyneitä eriyttäviä käytäntöjä ja moraalisia määreitä. Uusliberalistinen koulutuspolitiikka (ks. esim. Kiilakoski & Oravakangas 2010)
on merkinnyt asteittaista luopumista koulutuksellisen (ja muun) tasa-arvon ideaaleista irrottamalla ihmiset sosiaalisista suhteistaan ja yhteiskunnallisista rakenteista. Eriarvoistavat käytännöt piiloutuvat ihmisiä psykologisoiviin prosesseihin,
joissa jokaisesta tehdään oman persoonallisuutensa ja yksilöllisyytensä vapaa rakentaja – tai vanki. Uudenlaista ideaalista yksilöä kuvaavat sellaiset ominaisuudet
kuin luovuus, innovatiivisuus, tuottavuus, sosiaalisuus, joustavuus, stressinsietokyky, yhteistyökyky, emotionaalinen kontrolli ja sitoutuneisuus tehokkaaseen työskentelyyn (Koski & Filander 2012). Esimerkiksi Beverly Skeggs (1997) osoittaa, että tämä ideaali kuvaa valkoista, hyvin koulutettua keskiluokkaista miestä sulkien
ulkopuolelleen niin työväenluokkaiset miehet ja naiset kuin ei-valkoiset kulttuurit.
Uusliberalistisessa politiikassa maailmassa olemisen tavaksi on määrittynyt yksilöiden välinen kilpailu. Se merkitsee ajattelua, jossa ”terveellä itsetunnolla” ja oikeiksi määritetyillä persoonallisuuden ominaisuuksilla ja kyvyillä varustetut yksilöt
”voittavat” asemia markkinoilla. Väärillä ominaisuuksilla – sellaisilla kuin esimerkiksi ujous, sulkeutuneisuus, keskittymiskyvyttömyys tai lihavuus – varustetuille
yksilöille sen sijaan synnytetään sairas itsetunto, ja he tulevat aktiivisesti syrjäytetyiksi koulutuksen, työn ja ihmissuhteiden markkinoilla (Koski 2004).
Tällä hetkellä yhteiskunta-analyysit osoittavat, että tuloerot ovat kasvaneet,
köyhyys lisääntynyt ja väestö on alkanut uudelleen polarisoitua (Tilastokeskus
2012). Näyttää ilmeiseltä, että yhteiskuntaluokka säätelee ainakin jossain määrin
yksilön valintoja ja mahdollisuuksia koulutuksessa ja elämässä (esim. Erola 2010;
Tolonen 2008). Uusliberalistisessa koulutuspolitiikassa on keskeistä paitsi sallitun
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yksilöllisyyden entistä tiukempi normittaminen, myös oppimisen ja koulutuksen
vahvistuva kiinnittyminen työelämään ja talouteen: oppiminen nähdään ensisijaisesti taloudellisen kasvun välineenä. Kansansivistys aikuiskasvatukseksi tai elinikäiseksi oppimiseksi määritettynä toteuttaa tätä uusliberalistista koulutuspolitiikkaa. Talouskasvu ja kansansivistys (elinikäinen oppiminen) näyttävät kiinnittyvän
toisiinsa historiallisesti pysyvästi.
Ihanteellisen yksilön ominaisuuksia listaavan luettelon avulla voidaan luoda
uusin kuvaus sivistyneestä ihmisestä – sivistyneistöstä. Halutut ominaisuudet kiinnittyvät kuitenkin ensisijaisesti työvoiman kehittämiseen taloudellisten tulosten
saavuttamiseksi. Ihmisen työvoimaominaisuuksiin ja taloudellisen tehokkuuden
eetokseen liittyy myös ihmisen ”henkisyyden” herättämiseen kohdistuva toiminta esimerkiksi sellaisilla kursseilla, joilla yksilöitä opastetaan löytämään itsestään
sisäiset voimavaransa arjessa ja työssä ”menestymisen” ja ”jaksamisen” turvaamiseksi.
Sivistyksen uusi määrittymisen tapa ja hyvän ihmisen ominaisuuksiin piilotetut sosiaalisesti erottelevat ja eriyttävät ihanteet suuntaavat myös vapaata sivistystyötä kohtaamaan jo maksukykyisen keskiluokan. Varsinainen ”rahvas” onkin
osoittautunut rasistiseksi, roisia kieltä käyttäväksi, väärällä tavalla isänmaalliseksi, ja siten siksi samaksi viinanhimoiseksi massaksi, joka on edelleen häpeäksi rakennettavalle globalisoituvalle yhteiskunnalle. Se on sama rahvas kuin toistasataa
vuotta sitten: sen elämisen maailman olisi syytä pysyä näkymättömissä ja kuulumattomissa, kuitenkin edes päällisin puolin sivilisoituna. Tämä kansa ei näy oppilaitosten strategisissa suunnitelmissa ja visioissa. Vai ”sivistetäänkö” jossakin esimerkiksi alkoholin ja huumeiden väärinkäyttäjiä heidän omilla ehdoillaan, ja jos,
niin miten? Kohdistetaanko sivistystyötä asunnottomiin nuoriin ja aikuisiin? Entä
periytyvään köyhyyteen ajettuihin henkilöihin?

Leena Koski on sosiologian professori. Hän työskentelee Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella Joensuun kampuksella. Hänen kiinnostuksensa vapaaseen sivistystyöhön on tutkimuksellinen. Hän on kuitenkin aikoinaan suorittanut
kansalais- ja työväenopistojen opettajan ja rehtorin kelpoisuuden, työskennellyt lyhyen aikaa kansalaisopistossa sekä ollut opiskelijana useilla kursseilla.
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Sivistystyön
kivettyneet
identiteetit

O

ma kiinnostukseni on jo pitkään liittynyt sodan ja konfliktin keskellä tapahtuvaan mediakamppailuun. Osa tätä mediakamppailun muodostusta
on taistelevien osapuolten ymmärrys identiteetistä. Voisi äkkiseltään aja-

tella, ettei tällä ole mitään tekemistä vapaan sivistystyön tai sen olemuksen kanssa.
Sodissa ja konflikteissa löydetään kuitenkin uusia toimintamalleja ja -tapoja, jotka
ovat viiveellä löydettävissä yhteiskunnan pintakohinan alta.
Viestinnän tutkijalle identifioituminen on yksi relevantti tutkimuskohde, jonka
kautta ymmärrämme ihmisten (media)käyttäytymistä. Identifioitumisella tarkoitan
eläytymistä, samaistumista, myötätunnon ja sympatian tuntemista. Toisaalta vastaidentifioituminen merkitsee toiseuden, uhkan tai viholliskuvien kokemusta. Arjessamme media tarjoaa usein näitä identifioitumisen vaihtoehtoja ja identifikaatioita. Identifikaatio ilmaisee identiteettiä tarkemmin prosessin dynaamisuuden,
monipuolisuuden ja vaihtuvuuden.
Identiteetti taas on yksi yleisimpiä inhimillisiä tarpeita: yksilöllä tai ryhmällä
on tarve muodostaa itsestään käsitys muista erottuvana erillisenä kokonaisuutena.
Identiteetistä käydään kamppailua, se on hauras ja epävarma, se kestää tai pirstoutuu rajojensa turvallisuuden mukaan.
Identiteetit eivät siis ole itsestäänselvyyksiä, syntymän kautta saatuja leimoja tai muuttumattomia faktoja, vaan ne rakentuvat arkisessa kielenkäytössä, historiankirjoissa, tiedotteissa, median kuvissa ja sanoissa. Identiteettiä ilmaistaan ja
kuvataan kielenkäytössä, ja samalla siitä myös neuvotellaan. Identiteetti katsotaan
prosessiksi, jossa kamppailevat tai neuvottelevat koko ajan monenlaiset identiteetit.
Eri tilanteissa – aina vuorovaikutuksesta laajempiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin –
risteilevät erilaiset identiteetin mahdollisuudet.

Suomalaisen identiteetin rakentaja
Vapaalla sivistystyöllä on ollut tehtävänsä kansakunnan identiteetin tai kansalaisyhteiskunnan rakentajana ja ”rahvaan” sivistämisessä. Kansakunnan yhtenäisyys perustuu yhteisiin identiteettikertomuksiin, myyttisiin tarinoihin, joissa kansalle luodaan yhteinen historia ja tehtävä, ja valtiolle luonnollinen alue ja olemus. Suomessa näitä ovat
muun muassa Kalevala, talvisodan ihme, pohjoismainen hyvinvointivaltio, koulutuksen huippumaa ja team Finland. Nämä kansalliset yhtenäisyystarinat pyrkivät tyypillisesti peittämään historialliset katkokset ja suunnanmuutokset, sisäisen monimuotoisuuden, ulkoisten rajojen joustavuuden sekä monet yhtäläisyydet muiden kanssa. Mikä
tahansa yhteinen kokemus, tieto tai rooli, joka erottaa vähintään kaksi ihmistä muista, antaa kyseiselle ryhmälle tunteen yhteisestä identiteetistä ja siten yhteisöllisyydestä.
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Benedict Anderson vertaa kansakuntia moderniin ihmiseen ja määrittelee kansakunnan kuvitelluksi poliittiseksi yhteisöksi, jossa identiteetti rakentuu. Kuviteltu
se on siksi, etteivät pienimpienkään kansakuntien jäsenet voi ikinä tuntea tai tavata useimpia kanssakansalaisiaan tai edes kuulla heistä. Silti kaikkien mielessä elää
kuva heidän jakamastaan yhteydestä. Tämän vuoksi niin monen uuden valtion niin
sanotun kansakunnan rakentamisen politiikassa voidaan nähdä sekä aitoa kansan
kannattaman nationalismin intoa että kansallisen ideologian järjestelmällistä juurruttamista mediaa, koulutusjärjestelmää, hallinnollisia määräyksiä ja muita keinoja käyttämällä.
Ihmisellä on lukuisia tapoja määritellä itsensä. Pysyvimpiä ovat muun muassa kansallinen, etninen ja kulttuurinen identiteetti, vaikka postmodernin tulkinnan
mukaan meillä on myös hybridinen eli tilanteellinen tai sisäkkäinen identiteetti. Ihmisen identiteetillä on monenlaisia ulottuvuuksia, jotka voivat tilanteiden mukaan
saada erilaisen painoarvon ja merkityksen. Ammatti-identiteetti on yksi tällainen.
Identiteetit voivat olla joskus ristiriidassa keskenään tai jopa yhteensopimattomia,
mikä johtaa identifikaatiomme jatkuvaan vaihteluun.
Yhteisöllisyyden syntyminen voi tapahtua nopeasti ja intensiivisesti esimerkiksi koetun vääryyden, kansalaistoiminnan, sivistystyön, viharyhmän tai vaikkapa solidaarisuuden ympärille. Tällainen verkostoidentiteetti ei synny tyhjästä, mutta ei
välttämättä ole myöskään ensisijainen identiteetti, vaan muodostuu tavallisesti olemassa olevien identiteettien päälle tai rinnalle.
Monet yhteisöllisyyden puolestapuhujat tapaavat väittää, että hallitsevassa yhteisöllisessä identiteetissä on kyse itsensä tunnistamisesta, ei valinnasta. On kuitenkin vaikea uskoa, että ihmisellä ei olisi kykyä päättää, mihin tärkeysjärjestykseen hän sijoittaa ryhmät, joihin kuuluu tai että identiteetti pitäisi löytää aivan kuin
se olisi luonnonvalinta. Valinnan mahdollisuuden olemassaolo ei tietenkään tarkoita, ettei sitä rajoita mikään, vaan valintoja tehdään aina mahdollisiksi ymmärretyissä rajoissa. Vaikka ihminen väistämättä nähtäisiin sekä itsensä että muiden
tahoilta venäläisenä, filippiiniläisenä, arabina tai muslimina, hänen on silti päätettävä, miten tärkeänä hän pitää yhtä identiteettiä verrattuna muihin sidosryhmiinsä.

Vapaan sivistystyön identiteetti koetuksella
Koulutusmyllerrysten ja säästöjen keskellä identiteetit joutuvat koetelluiksi: ovatko rajamme keinotekoisia? Tarvitsemmeko laajempaa toimintaympäristöä? Pitäisikö
identiteetin rajat tietoisesti murtaa? Onko meillä samanlainen käsitys vapaan sivistys-
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työn identiteetistä? Näiden kysymysten kanssa askartelemme, mutta kysymyksiin liittyy myös toinen näkökulma. Se on asiakkaamme näkemys toiminnastamme: onko toiminnallemme tarvetta? Olemmeko osanneet sanoittaa toimintamme kiinnostavasti?
Mikä on vapaan sivistystyön brändi? Haemmeko rohkeasti uusia kohderyhmiä?
Entisten ja nykyisten sukupolvien identiteetit vaikuttavat vapaan sivistystyön
taustalla. Uupumus historiaan ja vanhan toistoon voi muuttaa identiteettiä ja tarjota valmiuden sanoittaa olemassaoloamme uudella tavalla globaalissa ja lokaalissa
toimintaympäristössämme. Se saattaa myös pakottaa kyseenalaistamaan toimintamalleja ja ylittämään raja-aitoja, jotta tämän päivän yhteiskunnan tarpeisiin pystytään vastaamaan asiakkaita palvelevalla tavalla.
Vapaan sivistystyön identiteetin ei tarvitse olla kivettynyt. Se voi olla dynaaminen ja elävä prosessi. Vapaan sivistystyön olemassaolon muuttumista, muotoutumista ja uudelleen sanoittamisen tarvetta voisi verrata ihmisen elinkaareen.
Lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus eivät ole samanlaisia ajanjaksoja. Identiteettimme muotoutuu eri ikävaiheissa, kun ammennamme uutta tietoa ja opimme
ympäröivästä maailmasta ja itsestämme. Kenties viisastummekin, ja suhtaudumme ympäröivään maailmaan ja elämäämme uudella tavalla. Voisiko samanlainen
identiteetin kehittyminen tapahtua myös vapaassa sivistystyössä? Sen sijaan, että aina uudelleen ja uudelleen taannumme historiaan ja perustelemaan olemassaoloamme menneisyydestä käsin, hyväksyisimme ajatuksen muuttuvasta ja uusiutuvasta yhteiskunnallisesta tehtävästä käsin.
Käytännössä tämä voisi tarkoittaa vapaan sivistystyön tabujen murtamista siten, että antaisimme tilaa tämän hetken ja tulevaisuuden vapaan sivistystyön tekijöille. Rohkaistutaan ja romutetaan rauhassa se, mikä ei tässä päivässä toimi! Haetaan uusia asiakkuuksia ja näkökulmia ja mietitään roolimme runsautta tulvivassa
koulutusympäristössä. Vaaditaan peruskoulu-, lukio-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistouudistusten lisäksi vapaan sivistystyön uudistus, jossa identiteettimme saa
löytyä uudelleen asiakkaittemme kanssa.

Vahvan identiteetin hinta on toiseus
Vapaan sivistystyön identiteetti on vahva. Siihen liittyy vahva sitoutuminen ja usko tärkeään yhteiskunnalliseen tehtävään. Identiteetti on joutunut haastetuksi lukuisten koulutusuudistusten ja maksuttoman koulutuksen myötä. Käperrymmekö
entistä enemmän kuoreemme vai lähdemmekö haastamaan ja sanoittamaan kansalaisopiston tehtävää tämän päivän kielellä? Ennen kuin tämän teemme, on syytä
ymmärtää muutama asia vahvasta identiteetistämme.
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Ryhmäidentiteetti sisältää valitettavasti aina myös toiseuden. Ryhmä voi tuntea kuuluvansa yhteen, kun sillä on ryhmän ulkopuolella olevat toiset. Toisia ovat
ne, jotka eivät kuulu ryhmään eivätkä jaa samoja symboleita tai vaikkapa kokemusta historiasta. Toisaalta myös suuri ja hajanainen sisäryhmä on yhteisönä kuvitteellinen, sillä yksittäisten ihmisten identiteetti muodostuu useiden eri ryhmien identiteetistä. Näin ollen vapaan sivistystyön ”perhe” yhteisönä on todellisuuden kanssa
ristiriidassa.
Vahvassa identiteetissä on paljon positiivista, kun tiedostamme toiseuden riskin. Jos asiakkaamme eivät identifioidu vapaaseen sivistystyöhön tai jos emme ymmärrä vaihtuvien ryhmäidentiteettien päällekkäisyyttä ja runsautta, on riskinä yhä
pienevän joukon kiinnostus vapaata sivistystyötä kohtaan. Aikamme vapaan sivistystyön haaste kilpistyy z-sukupolven kohtaamiseen. Sukupolven kärjistynyt individualismi ja passiivisuus sekä globaalissa sosiaalisessa mediassa eläminen eivät
helpota yhteisöllistä ja yhteiseen oppimiseen, jopa internaattiin, nojaavaa vapaan
sivistystyön perinnettä.

Tapio Kujala on Kansanvalistusseuran toiminnanjohtaja ja yhteiskuntatieteiden
tohtori. Hänen kiinnostuksen kohteita ovat yhteiskunnan medioituminen ja mediasodat. Kujalaa puhuttaa sivistyksen merkitys ja rooli muuttuvassa maailmassa.
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Erkki Takatalo

Taotaan arvot
toiminnaksi

Opettaja hyvien ihmissuhteiden ja ilmapiirin vaalijana
Opiskeluun osallistumisen ollessa vapaaehtoista kansalaisopistossa on selvää, että toiminnan tarkoituksiin ja tavoitteisiin, ilmapiiriin ja puitteisiin täytyy kiinnittää
erityistä huomiota. Se on osa opistojen henkilökunnan ehdotonta ammattitaitoa.
Osallistumisen mielekkyys ja osallistujien kokemat henkilökohtaiset merkitykset,
sisäinen motivaatio, kokemus hyväksynnästä ja arvostuksesta sekä opiskelun sopiva haasteellisuus ovat edellytyksiä hyvän ilmapiirin syntymiselle. Mukavaa viikoittaista opiskelutuokiota voi verrata kylpyläkokemukseen, jossa tunnelma on melkeinpä juhlava, palvelu pelaa, toiveet otetaan huomioon ja opiskelija voi tuntea
olevansa tärkeä asiakas, jopa hemmottelun kohde. Kansalaisopiston opettaja tietää tämän tasan tarkkaan: hän osaa ohjata ryhmän vuorovaikutussuhteita ja säädellä omaa toimintaansa niin, että ilmapiiri on myönteinen ja ennen kaikkea opiskeluun kannustava.
Kansalaisopiston opettajan on harjaannuttava kohtaamaan erilaisia ihmisiä,
koska muuten opintoryhmä ei pysy koossa. Kansalaisopistoissa arvioidaan jatkuvasti opettajien onnistumisia ja opettaja vaihdetaan, ellei hommaa saada pelaamaan. Voidaan perustellusti sanoa, että työssään menestynyt opettaja on paitsi
oman oppiaineensa mestari myös melkoinen ihmissuhdeasiantuntija ja aktiivinen
elinikäinen oppija. Menestyksen ehtoihin kuuluu nimittäin oman opetustyön jatkuva itsearviointi ja kehittäminen. Moni tuntiopettaja on saatu houkuteltua opistoon
alansa sisällön asiantuntijana. Opettajat ovat olleet halukkaita kehittämään myös
pedagogisia taitojaan, jotka tukevat opetustyötä ja opiskelijoiden ohjausta tavoitteelliseen opiskeluun. Vapaan sivistystyön opetustehtävissä toimiva tiedostaa, ettei pomottamisella tai ylimielisellä otteella pärjää, kun kysymys on vapaaehtoisesta osallistumisesta. Sama koskee opiston johtamista ja henkilökunnan keskinäisiä
suhteita, sillä on vaikea heittäytyä opetustyöhön tai asiakaspalveluun, jos ihmistä
arvostavia toimintamalleja ei vaalita työyhteisössä.
Koska opisto menestyy vain opiskelijoidensa innostuksen ja sitoutumisen ansiosta, on opettajien tarkkailtava toimintaansa ja reagoitava herkästi opiskelijoiden
odotuksiin. Odotukset eivät kohdistu vain opittavan asian sisältöihin, vaan kattavat
laaja-alaisesti monet muutkin inhimilliset tarpeet, kuten hyväksytyksi tulemisen ja
kaiken sen seuraisan vuorovaikutuksen, joita ihminen kaipaa. Jokaisessa opintoryhmässä vallitsee oma ainutlaatuinen vuorovaikutuskulttuurinsa, jonka kehitystä luodaan tavoittein, kiinnostavin sisällöin, innostavin opetusmenetelmin ja ryhmän keskinäisin suhtein. Tietysti on pidettävä huoli myös siitä, että toimitilat ja
opiskeluun tarvittavat välineet ovat tarkoituksenmukaiset. Tehtävä on vaativa, sillä
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erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen ja opintoryhmän tyytyväisyydestä huolehtiminen ei ole aina helppoa. Monenlaisin oikuin varustautunut aikuinen voi olla hankala yhteistyökumppani. On valittava huolella, mitä sanoo, kenelle ja miten. Opiston henkilökunnalla on tästä runsaasti kokemuksia.
Opettajien rinnalla koko opisto eli kaikki sen piirissä työskentelevät ovat mukana luomassa sitä aikuiskasvatuksellista asiantuntijuutta, jonka opiskelija kohtaa
opintoryhmässä. Eri tehtävissä toimivien on löydettävä yhteinen kommunikaatioloimisto, johon opiskelijoiden kokemukset kaikilta organisaation toimintapinnoilta punoutuvat myönteiseksi kokonaisuudeksi. Se on mahdollista sellaisten toimintaa ohjaavien arvojen voimalla, jotka on sisäistetty ja jotka osataan muuttaa
käytännön teoiksi. Jotta kokonaisuus toimisi, on tarpeen, että opistoissa puhutaan
perustehtävän merkityksestä, tutkitaan työtä, pidetään huolta henkilökunnan hyvinvoinnista ja kehitetään jatkuvasti toimintaa henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Muutosvirrat ja arvokeskustelun suvannot
Vaikka opistojen opintopiirit näyttävät opinto-oppaiden luetteloissa säilyvän lähes entisellään vuodesta toiseen, kulkeutuu toimintaan jatkuvasti elävää muutosvirtaa osallistujien ja opettajien toimesta. Vapaa-ajan käyttäminen opiskeluun on
selkeä arvovalinta, jota opistoissa kunnioitetaan. Siksi myös opetusohjelmassa otetaan toimialueen väestön esittämät toiveet huomioon. Koska opiskelu ei ole pelkästään sisältöjen käsittelyä, vaan mukaan kulkeutuu kaikkea sitä, mikä ajassa liikkuu ja ihmisiä kiinnostaa, voi opintopiiri muodostua monenlaisen keskustelun ja
toiminnan areenaksi. Siellä on tilaa käsitellä ihmissuhdeasioita, käydä keskustelua paikallisista tapahtumista, ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ajankohtaisasioihin
ja pohtia monenlaisia suurempia ja pienempiä kysymyksiä osallistujien tarpeiden
ja kiinnostuksen mukaan. Opettaja on ryhmän johtajana avainhenkilö, joka vaikuttaa paljolti siihen, millainen keskusteluilmapiiri ryhmään luodaan. Taitavana vuorovaikuttajana hän voi rohkaista ryhmää myös arvopohjaiseen keskusteluun ja jopa
kansalaistoimintaan, jos se on hänelle itselleen tärkeää, jos ryhmä on siihen valmis
ja jos opistossa sellaista tuetaan. Potentiaalia varmasti löytyy monenlaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Opistojen henkilökunta on valveutunutta väkeä ja heille on vakuutettu lukuisissa seminaareissa ja koulutustapahtumissa, että aktiivinen kansalainen tarttuu rohkeasti epäkohtiin. Vapaan sivistystyön arvomaailmassa korostetaan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oppimisen iloa ja ihmisyyttä, joka välittää, huolehtii ja kantaa
vastuuta yksilöistä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Näitä arvoja tavoitellaan kai-
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kessa opiston toiminnassa oppiaineesta riippumatta. Yleisellä tasolla nämä sosiaalista pääomaa vahvistavat arvot on helppo allekirjoittaa, mutta todellisuudessa
niiden törmäily erilaisiin intresseihin saattaa aiheuttaa ahdistusta ja kiusallisia tilanteita.
Ympäristökysymykset ja luonnonsuojelu, ihmisten moninaisuus, sosiaaliset
ongelmat, uskonto ja valtakunnassa harjoitettu politiikka ovat aiheita, joissa arvoja mitataan. Niistä keskusteleminen ei aina ole helppoa, puhumattakaan aktiivisesta toiminnasta jonkin tietyn henkilökohtaisen näkemyksen puolesta. Tällaista
aktiivisuutta voi joutua välttelemään esimerkiksi siksi, että opintoryhmän olemassaolo voi joutua uhatuksi. Joskus on otettava huomioon myös paikalliset poliittiset
päätöksentekijät ja heidän mielipiteensä siitä, miten opiston tulisi toimia aktiivisen
kansalaisuuden edistäjinä. Mielipiteitä jakavien aiheiden esille nostaminen on aina
haastavaa, mutta yksi kansalaisena kasvamisen perustaitoja. Miten rohkeaa linjaa
opistossa voidaan ja saadaan toteuttaa?
Se millaisen roolin opettaja rohkenee ottaa, ja millaiseksi keskustelukulttuuri kehittyy, on aina myös yhteisöllinen prosessi. Aiheita varmasti riittää, sillä elämä tuntuu olevan monessa suhteessa epävarmempaa kuin aikaisemmin. Tietoa virtaa ja sitä
otetaan vastaan huomattavia määriä eri puolilta maailmaa. Monenlaiset yhteiskunnalliset, ympäristön ja yksittäisten ihmisten ongelmat ovat arkea paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ne vaatisivat sellaista omakohtaista sanoittamista, jota nettikeskustelut eivät korvaa. Merkityksiä etsitään lähipiiristä
ja epävarmuutta vastaan rakennetaan suojaa, jotta passivoiva realismi ei kuristaisi
yhteisiä unelmia. Tunnemme virtuaalisesti olevamme mukana monenlaisessa todellisuudessa erottamatta sitä, mikä on merkityksellistä ja miksi. On turhauttavaa ottaa
kantaa mihinkään, jos voimat eivät riitä kiukkua pidemmälle.
Muutospuheiden ongelma on siinä, että ulkopuolinen muutosagentti saa tarjoilla näkyjä ja haasteita, joiden ratkaisemisesta hän ei kuitenkaan ota vastuuta. Pahimmillaan puheilla syyllistetään joitakin ja sotketaan organisaatiota koossa pitävää kommunikaatioloimistoa. Siksi arvoja ja opiston tavoitteita koskeva keskustelu
täytyy käydä opiston sisällä ja ensisijassa niiden toimesta, jotka elävät opiston arkea, tuntevat paikalliset olosuhteet ja kohtaavat opiskelijoita. Paikallinen asiantuntijuus tarjoaa usein parhaita vastauksia siihen, mitä voi ja kannattaa tehdä. Tämä
oman ajattelun arvostus on taatusti yksi niistä arvoista, joilla ihmisten itsetuntoa
vahvistetaan. Se on erityisen arvokas tavoite tulvivien tietovirtojen keskellä, jossa
on helppo luovuttaa ajattelu ja sen myötä ymmärtäminen toisille. Opiston tulevaisuutta ei kuitenkaan pidä etsiä menneisyyden ehdoilla eikä ennakkoluulojen vallassa, vaan on pohdittava rohkeasti myös entäs jos -vaihtoehtoja.
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Uudet roolit
Kansalaisopistoverkosto kattaa koko maan, ja opintoryhmissä on osallistujia toista miljoonaa. Ryhmiä vetävät taitavat aikuiskouluttajat, joilla on ihmisen kohtaamisen taito ja tahto ohjata ja opettaa. Osallistujien vapaaehtoisuuteen perustuvassa
vuorovaikutuksessa on aina myös ihmisyyttä kohottava moraalinen sisältö. Tulisiko kansalaisopistojen nostaa profiiliaan aktiivisina toimijoina, jotka eivät tarjoa
vain sopeuttavia kursseja jo ilmassa leijuvien muutosten kohtaamiseksi tai ennakoi
tulevaisuutta ja sen synnyttämiä tarpeita? Voisiko opisto vaikuttaa tulevaisuuteen
opettamalla ja ohjaamalla kansalaisia aktiivisiksi muutoksen tekijöiksi, kuten professori Jyri Manninen kysyi KoLin arvoseminaarissa Joensuussa? Silloin suoritteena ei ole vain opetus ja oppiminen, vaan myös kansalaisten toiminta, jolla yhteiskuntaa ja ympäristöä kehitetään. Vaikuttavuutta on muutoksen johtaminen.
Opistojen toiminta muistuttaa monessa suhteessa kansalaisjärjestöjen harjoittamaa vapaaehtoistyötä. Myös toiminnan arvot ovat samankaltaisia. Vapaaehtoistyötä harjoittavilla kansalaisjärjestöillä voidaan katsoa olevan kärjessä olijan, arvovartijan ja puolestapuhujan roolit.
Kärjessä olija tutkii aktiivisesti ympäristöään, sen heikkojakin signaaleja ja kehittää jatkuvasti uusia toimintamalleja osatakseen vastata yhteiskunnassa ja ympäristössä syntyneisiin ongelmiin ja kansalaisten tarpeisiin. Kärjessä olija tuottaa palveluja
niitä tarvitseville. Toiminta on vapaaehtoista ja vahvasti arvosidonnaista. Tämän roolin kantaja on tietoinen valinnoistaan, hänellä on tarve sanoa ja osallistua. Suhde perinteisiin toimintamalleihin ja niiden takana oleviin rakenteisiin on kriittinen. Maailma ei ole valmis tai toistettavissa, vaan kärjessä olija kokeilee ja kehittää toimintaa
jatkuvasti. Kärjessä olija on idean panttaamisen sijaan valmis luovuttamaan sen muiden käyttöön laajentaakseen ja vahvistaakseen vaikutusta yhteisen päämäärän suuntaan.
Arvovartijana toimiminen tarkoittaa sitä, että herätetään päätöksiä koskevaa kriittistä arvokeskustelua yhteisössä ja vaaditaan avoimesti epäkohtien poistamista. Arvovartija osallistaa kansalaisia sellaiseen yhteistyöhön ja kansalaistoimintaan, jolla voidaan lieventää esimerkiksi niitä ongelmia, joita talouselämän
ankaran kilpailun aiheuttamat tehostamis- ja säästötoimet ovat syventämässä. Arvovartija julistaa ja toimii sen eteen, ettei ihmisten hyvinvoinnin ja hyvän elämän
kannalta tärkeistä arvoista luovuta. Raha ei ole ainoa ratkaisu ongelmiin, vaan sen
rinnalle on löydettävissä myös muita, ihmisistä välittävään ja huolehtivaan vuorovaikutukseen sekä kansalaisten vapaaehtoiseen toimintaan perustuvia toimintamalleja.
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Puolestapuhuja toimii niiden hyväksi, jotka eivät saa ääntään kuuluville ja vahtii niiden etuja, jotka eivät pärjää yksin. Tämä on välttämätöntä ihmisten oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun takaamiseksi.
Kun kansalaisopiston opettajat kokoontuvat vuotuisiin tapaamisiin ja opettajien kokouksiin, voidaan opetuksen järjestelyyn liittyvien asioiden ohessa miettiä,
miten sopeuttava, ennakoiva ja muutosta tuottava toiminta ilmenee opiston toiminnassa. Samalla voidaan tutkia henkilökunnan rooleja esimerkiksi sen mukaan,
mitä kärjessä oleminen, arvovartijana toimiminen ja puolesta puhuminen merkitsevät käytännössä. Parhaimmillaan opiston henkilökunta sanoittaa näin perustehtävää uudesta näkökulmasta ja viitoittaa toimintaa tietoisesti arvoista käsin.
Keskustelua kannattaa viritellä myös opintoryhmissä ja hallinnon suuntaan,
sillä edellä mainitut asiat edistävät alueen väestön hyvinvointia ja tarjoavat opistoille uudella tavalla painottuvia tehtäviä. Opiston ammattitaitoinen henkilökunta
voi vaikuttaa aikuiskoulutuksen asiantuntijoina ja osaavina kumppanuussuhteiden
rakentajina merkittävästi koko alueen oppimiseen ja osaamiseen. Alueen hyväksi
tehtäviin hankkeisiin on saatava monialaisesti mukaan kaikki keskeiset tahot, jolloin taitavasti rakennettu yhteistyö auttaa kanavoimaan yksittäisten organisaatioiden osaamista erilaisiin verkostoihin.
Tässä tarvitaan ennen kaikkea ihmissuhdetaitoja ja auttamisen henkeä oman
edun tavoittelun sijaan. Eri yhteistyötahojen ainutlaatuisten toiminnassa syntyvien kertomusten kautta organisaatiot oppivat vastavuoroisesti. Kyse on parhaimmillaan sellaisesta kumppanuustaidosta, jossa suhteita solmitaan jokaisen toimijan
erityisyyttä arvostaen, yhteistä kieltä ja ymmärrystä hioen ja yhteisen tuotannon
mekanismeja kehitellen. Tämä on opistoväen osaamista, jolle nyt on erityinen tilaus.

Erkki Takatalo toimii koulutuspäällikkönä Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut myös kansalaisopiston opettajana ja rehtorina, kesäyliopiston johtajana, opettajien kouluttajana, mba-johtamiskoulutuksessa sekä vetäjänä monissa vapaan sivistystyön hankkeissa.
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Pertti Pitkänen

Uusi vapaa
sivistystyö

V

apaa sivistystyö on alan toimijoiden mantra. Mantran tavoin sitä toistetaan sekä juhlapuheissa että arkisemmissa yhteyksissä. Usein vapaan
sivistystyön merkitystä perustellaan jollakin sellaisella ominaisuudella,

joka muilta sivistyksiltä puuttuu. Se on ikään kuin laadullisesti korkeampaa, koska
siitä puuttuu ammatillisuus, tutkintotavoitteisuus ja muut byrokraattiset kahleet.
Sen kuvitellaan olevan kokonaan oma pedagoginen maailmansa. Vapaan sivistystyön lennokkaassa kuvauksessa ihmisen onni on lähes käsin kosketeltavissa. Tähän mantraan vedoten vapaan sivistystyön asemaa yhteiskunnassa yritetään nostaa erityisesti poliittisiin päätöksentekijöihin vedoten.
On kuitenkin hyvä muistaa, että vapaa sivistystyö sellaisena kuin sen nyt
tunnemme, syntyi vasta 1998. Tuolloin viisi hyvinkin erilaista ja oman historiansa omaavaa oppilaitosmuotoa, kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja urheiluopistot, yhdistettiin hallinnollisesti yhden ja saman vapaan sivistystyön lain alle. Perinteisestä vapaasta kansansivistystyöstä
kehittyi kokonaan uusi käsite, vapaa sivistystyö. Yleisessä jargonissa uusi vapaa sivistystyö miellettiin vapaan kansansivistystyön perinteen kunnialliseksi
jatkajaksi.
Kuitenkin kaikilla vapaan sivistystyön toteuttajilla on ollut taustallaan joku
muu tärkeämpi aate. Kansalais- ja työväenopistoilla se oli työväen valistus ja kansanopistoilla vastaavasti grundtvigilaisuus, kristillisyys, työväenaate, raittius tai
muu vastaava. Kesäyliopistoilla aate oli varmaankin viime kädessä valistusaate ja
opintokeskuksilla omien taustajärjestöjensä aate. Urheiluopistoilla se oli urheiluaate, joka sekin oli joko valkoista tai punaista. Vapaan sivistystyön oppilaitokset
eivät ole syntyneet toteuttamaan vapaan sivistystyön aatetta. Ne ovat syntyneet aina jostakin muusta aatteesta tai tarpeesta, ja sivistys on ollut keino tämän aatteen
toteuttamiseksi tai tavoitteen saavuttamiseksi.

Ajan merkkejä
Nykyisellään vapaa sivistystyö onkin tosiasiassa hallinnollinen käsite, joka yhdistää viisi hyvin erilaisen perinnön omaavaa oppilaitosmuotoa. Kysymys kuuluu,
voisiko näiden eri tavoin toimivien oppilaitosten yhteistyöstä kuitenkin vielä syntyä jotain sellaista, jota voisimme kutsua uudeksi vapaaksi sivistystyöksi? Siis jotain sellaista, missä vapaan sivistystyön käsite ei enää viittaisi pelkästään viiteen
erilaiseen hallinnolliseen järjestelmään, vaan johonkin aidosti uuteen pedagogiseen maailmaan? Niin sanotut heikot signaalit viittaavat siihen, että tällainen uusi
vapaa sivistystyö olisi mahdollinen. Ainakin se olisi tarpeellinen.
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Ensinnäkin valtiontalouden tilanteesta johtuva vapaan sivistystyön määrärahojen kasvun leikkaaminen on johtanut erityisesti kansanopistot huolestumaan tulevaisuudestaan. Koska kansanopisto on lain mukaankin internaatti, on kiinteistöjen
ylläpidosta muodostunut yksi keskeinen ongelma tässä oppilaitosmuodossa. Kiinteistökustannusten kohtuullistamiseen on selkeä pyrkimys kansanopistoissa. Tämä
suosii eksternaattiopiskelua ja niin muodoin myös väestökeskuksissa toimivia kansanopistoja. Pisimmälle vietynä ajatus johtaa kansanopiston muuttoon maaseudun
omista kiinteistöistä kaupunkiin ja jopa vuokratiloihin. Tällaisia siirtymiä on jo tapahtunut. Lisäksi tähän liittyy kansanopistojen pyrkimys siirtyä toimintatapoihin,
jotka ovat tyypillisiä kansalaisopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille.
Vastaavasti kansalaisopistoja kohtaan suuntautuu painetta muuttaa toimintatapojansa vapaa-aikaan suunnatusta koulutuksesta vakiintuneeseen kokopäiväopetukseen. Hyvä esimerkki tästä on vuosina 2012 ja 2013 valtion talousarviossa
kansalaisopistoillekin varattu määräraha, joka olisi käytettävä kokopäiväisten opiskelupaikkojen tarjoamiseen maahanmuuttajanuorille. Monet oppilaitokset ovat
kokeneet tämän haasteen vastaanottamisen vaikeaksi.
Lisäksi monin paikoin kuntarakenteessa tapahtuneet muutokset ovat asettaneet
kansalaisopistoille kokonaan uusia tehtäviä kunnan oppilaitosrakenteessa. Laajemminkin vapaan sivistystyön oppilaitoksille asetetaan uusia samankaltaisia vaatimuksia riippumatta siitä, mitä oppilaitosmuotoa ne edustavat. Kansanopistoja, kansalaisopistoja, kesäyliopistoja ja jopa urheiluopistoja pyritään yhdistelemään saman
ylläpitäjän tarpeita paremmin tyydyttäviksi kokonaisuuksiksi useilla paikkakunnilla.
Edellä mainittujen ajan merkkien lisäksi myös opintokeskusten piirissä esiintyy pyrkimyksiä järjestää koulutusta uusilla tavoilla ja oletettavasti myös alkuperäisestä koulutustehtävästä poiketen. Opintokeskuksen järjestämä koulutus saattaa jossakin muistuttaa olennaisesti paikallisen kansalaisopiston koulutusta. Myös
opintokeskusten ja kansanopistojen yhdistymisiä on meneillään. Oppilaitosten yhdistäminen saman ylläpitäjän toiminnaksi on ollut myös valtion opetushallinnon
kannustama linja. Tällaisella uudella vapaan sivistystyön oppilaitosmuodolla ei
kuitenkaan ole vielä edes omaa nimeä. Nimi sinänsä ei olekaan tärkeä, mutta lainsäädäntö olisi saatettava vastaamaan näiden uusien oppilaitosten luontaista toimintaa.

Uudistuksia myös KEHO:n jälkeen
Edellä mainittujen kehityspiirteiden täydentäjäksi on tullut, tai on ainakin tulossa,
etä- ja monimuoto-opetuksen läpilyönti. Uusi tekniikka mahdollistaa opettamisen
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ja oppimisen irtoamisen ajasta, paikasta, opettajasta ja ohjaajasta. Virtuaalisuus
ja uudenlainen vuorovaikutteisuus saattavat avata sellaisia uusia mahdollisuuksia,
joihin ei mielikuvitus vielä yllä nykyisen arkitodellisuuden olosuhteissa. Tällaiset
uudet opettamisen ja oppimisen muodot eivät todennäköisesti enää lainkaan asetu
vapaan sivistystyön valtionosuutta sääteleviin kategorioihin.
Uuden tekniikan avulla on mahdollista järjestää samaa opetusta useilla eri paikkakunnilla, useissa eri oppilaitoksissa ja useissa eri oppilaitosmuodoissa yhtä aikaa. Tästä aiheutuu tulkintaongelmia perinteisiä valtionosuusperusteita ajatellen.
Pelkästään etä- ja monimuoto-opetuksen sisällyttäminen vapaaseen sivistystyöhön
edellyttäisi valtionosuusperusteiden tarkistusta lainsäädännössä. Uusi etä- ja monimuoto-opetus vaatii (jälleen kerran) uutta näkemystä sekä opettamisesta että oppimisesta eli kokonaan uutta pedagogiikkaa. Tätä olisi nyt erityisesti kehitettävä.
Vapaan sivistystyön kehittämisen näkökulmasta on lisäksi tärkeää, että lakiin
kirjoitetut vanhaan pedagogiseen malliin perustuvat säännökset eivät estä uuden
luomista. Etä- ja monimuoto-opetus, virtuaalipedagogiikka ja muut uudet mahdollisuudet olisi otettava valtionosuusperusteissa huomioon, kun opetusta toteutetaan
globaalissa mediassa. Koska tämä media on kaikille sama, olisi siltäkin kannalta perusteltua, että kaikki vapaan sivistystyön oppilaitokset voisivat toteuttaa tehtäväänsä samojen sääntöjen alaisina ja valtionosuudet määriteltäisiin kaikille samojen periaatteiden mukaisesti.
Vapaan sivistystyön viimeisimmässä uudistustyössä, KEHO 2009–2012 -prosessissa käytiin läpi vapaan sivistystyön problematiikka lain tarkoituksesta oppilaitosmuotoihin ja rahoitukseen. Jälkeenpäin katsottuna juuri mikään ei muuttunut.
Aiemmin erillisten lakien, sittemmin yhden vapaan sivistystyön lain puitteissa toteutettava toiminta säilytti entiset nimensä, käsitteensä ja rahoitusmuotonsa. Prosessi toteutettiin vanhan perinteen mukaisesti hyvässä konsensushengessä, eikä
ketään käy syyttäminen siitä, ettei uudistuksessa käytetty tilaisuutta hyväksi ja tehty uusia, muuttuvan maailman edellyttämiä perusteellisia uudistuksia. Maailman
muutoksen myötä nämä uudistukset tulevat kyllä jossakin vaiheessa myöhemmin
eteen.
Paras ratkaisu olisi, että vanhat oppilaitokset voisivat säilyttää kunnianarvoisat nimensä, mutta saisivat suhteellisen vapaasti hakeutua toteuttamaan sellaista uutta työtapaa, joka parhaiten vastaa ylläpitäjän tarpeita nykyisessä tilanteessa.
Ilmeisesti vaikein kysymys olisi internaatti, joka sekin voitaisiin ratkaista esimerkiksi liittämällä se ylläpitämislupaan niille, joiden toimintatapaan se kuuluu. Valtionosuuksien uudelleen jakautumiseen liittyy luonnollisesti ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää ennakkoluulottomuutta ja muutoshalukkuutta. Muilta osin
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tehtävä ei vaikuta edes kovin vaikealta, mutta edellyttää tietoisia ja yhdensuuntaisia pyrkimyksiä alan etujärjestöiltä. Vanhasta historiasta lopullisesti irrotettuna vapaasta sivistystyöstä voisi tämän artikkelin alussa kuvatun mantran sijaan kehittyä
uusi yhteiskunnan sivistystyön muoto, jolla olisi omat itsenäiset käsitteensä, pedagogiikkansa ja jopa arvonsakin.

Pertti Pitkänen, FT, työskentelee opetusneuvoksena Opetushallituksessa. Hänellä on
yhteensä 34 vuoden tausta aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön parissa opettajana, rehtorina ja virkamiehenä.
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Kaisa Lindström

Löydämmekö ulos,
osaammeko avata
solmut?

Mahdollisuuspuheen oppikoulussa
Otavan Opiston kevätlukukausi 2013 alkoi tälläkin kertaa yhteisillä kehittämispäivillä. Helsinkiläishotellin koulutustilassa tungeksi joululomilta palaavaa opistoväkeä.
Muurahaispesämäinen kuhina ja äänten sekamelska valtasi tilan porukkamme etsiessä salista istumapaikkoja. Koolla oli etä- ja lähityöntekijöitä, verkko-oppimisen ja
lähiopiskelun kanssa työtään tekeviä, internaatti- ja tukipalveluissa toimivia, projektiosaajia, osa-aikaisia, asiantuntijoita, suunnittelijoita, osuuskuntalaisia, kumppaneita, johtoa ja johtokuntaa. Muurahaispesämetaforaa olemme pitäneet pitkään
yhtenä tapana kuvata työyhteisöämme. Muurahaisten tavoin olimme liikkeellä ”onnen hajun” eli jaetun vision perässä myös kehittämispäivillä.
Aloituspäivän kärkiteemoja olivat johtaminen sekä tiimikohtaisten kehittämistehtävien tarkentaminen ja esittely muille tiimeille. Tarkoituksena oli löytää
ne haasteet ja kehittämiskohteet, joiden äärelle voisimme seuraavan päivän aikana joukolla palata. Johtamisen teema on ollut esillä pitkin syksyä; onhan opistolla
menossa iso siirtymävaihe. Uusi polvi on ottamassa johtovastuuta ja hallintorakennetta halutaan samalla kehittää. Sitä jos jotain on tärkeä tutkia yhdessä, avoimesti.
Learning cafe käynnistyi sutjakasti. Flapit alkoivat täyttyä, kun tiiminvetäjät
esittelivät tiimiensä tehtäviä ja haasteita toisilleen. Kysymyksiä ja kommentteja
sateli, ja tarkennuksia kirjattiin ylös.
Kun tiiminvetäjät uudelleen ja taas uudelleen kertoivat hankkeistaan ja kehittämistehtävistään, olisi voinut kuvitella, että kerronta olisi hiljakseen alkanut
maistua puulta – vaan ei. Päin vastoin, huomasimme vetäjien tulevan yhä vakuuttuneemmiksi oman tiiminsä merkityksestä työyhteisössä. Ylpeys tiimistä, tiimiläisistä ja koko opiston yhteisestä suunnasta ja tavoitteista kuului esittäjien äänessä ja
näkyi näiden olemuksessa. Prosessin aikana me kaikki tulimme pohtineeksi onnistuneen yhteispelin edellytyksiä ja tiedon jakamisen tarpeellisuutta.
Nettitiimi oli tehnyt esittelyä varten videon, jota katseltiin mobiililaitteilla ja
jonka pystyi QR-koodin avulla nappaamaan omaankin laitteeseen. Mobiilioppimistilanne tämäkin. Videota katsellessa opimme paljon tiimin kehityshaasteista, ilmiöoppimisen ideoista sekä pelillisyyden ja osallisuuden innovaatioista. Ratkaisutiimi
avasi polkuja ja aikatauluja yhteisten työkalujen kehittämiseen. Kampustiimi pohti
vuorovaikutteista mediaa ja vapaan sivistystyön visiota. Sisältötiimi puolestaan
mietti tuottamisen tarpeita ja sitä miten tarpeisiin vastataan.
Tiedotuksesta vastaava tiimi otti koppia muun muassa kestävän kehityksen näkyväksi tekemisestä. Ohjaustiimi puolestaan tarkasteli laatua ja prosesseja. Projektitiimin kysymyksenä olivat resurssit ja toimivat työkalut; infralla pilvipalvelut,
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laitteet ja ohjelmistot. Hallintotiimi kirkasti omia tavoitteitaan ”kalamallin” avulla.
Yhteistyömustekala alkoi hakeutua saman tien toisten tiimien lonkeroihin.
Toiminta-ajatuksensa mukaan Otavan Opisto tutkii, tuottaa ja kehittää koulutuksen ja oppimisen uusia muotoja, joten kuvaamani työskentelytapa on tälle joukolle tuttua toimintaa. Verkkokin on yleensä auki, jotta etäosallistujat pääsevät
mukaan työskentelyyn. Tällainen avoin ja kaikkia osallistava toiminta on palvelutehtävän sisäistämistä ja jakamista. Se on myös keskeneräisyyden ja erilaisuuden
sietämistä, erilaisten tavoitteiden kautta yhteisen hakemista ja yhdessä oppimista.
Ajattelin tuolla parituntisella learning cafe -kierroksella, että jotain olemme oppineet tiedon avoimuudesta, jakamisesta ja dialogista. Mikään tiimi ei puhunut ylimielistä ulkoavaruuden kieltä. Kuuntelimme toisiamme.
Puhe oli monella tavalla myös mahdollisuuspuhetta. Pyrittiin etsimään ratkaisuja. Mukana ryhmissä kiersi joitakin johtokuntamme jäseniä, jotka ovat omalla
työpanoksellaan innostaneet meitä olemaan limasienen tavoin esteiden läpi eteneviä ja muotoaan muuttavia toimijoita. He ovat luottaneet kykyymme uudistua ja
uudistaa.
Tarvitsemme kovasti tuota mahdollisuuspuhetta. Niin Otavan Opistolla kuin
muuallakin. Vapaa sivistystyö on onnistunut muuttamaan käsityksiä sekä ottamaan
kiinni mahdollisuuksista tarjoten vaihtoehtoja muillekin. Tällä hetkellä vapaan
sivistystyön väen puhe on pääsääntöisesti aivan jotakin muuta, mikä on huolestuttavaa. Voisimmeko edelleen olla se mahdollisuuspuheen oppikoulu, joka uskoo
mahdolliseen ja hakee tehtäviään ja tarkoitustaan sen kautta?

Kestävyyspuheen korkeakoulussa
Kymmenisen vuotta sitten aikuiskasvatuksen asiantuntijat, sveitsiläinen Matthias
Finger ja espanjalainen Jose Manuel Asun (2001) totesivat, että aikuiskasvatus on
yhä sidoksissa yhteiskunnan muutoksiin ja ajassa oleviin suuriin kysymyksiin. Heidän mielestään aikuiskasvatuksen tulisi tietoisesti pyrkiä rakentamaan kestävää
yhteiskuntaa ja olla sen puolella. Vain sillä tavoin se voisi löytää tiensä ulos; vain
niin se voisi löytää uudelleen tehtävänsä ja suuntansa.
Runsaan kymmenen vuoden aikana tilanne on monessa mielessä mennyt vain
huonompaan suuntaan. Viheliäiset ongelmat ovat tulleet yhä viheliäisemmiksi.
Missä on se tietoisuus tai ne ratkaisut, joiden avulla vapaa sivistystyö voisi löytää
tiensä ulos? Voisiko vielä olla mahdollista avata tiukkenevia ongelmasolmuja ja
hengittää raikasta ilmaa?
Vapaan sivistystyön nykyinen laki edellyttää meitä ottamaan kantaa muun
muassa siihen, miten kestävä kehitys ja esimerkiksi ilmastonmuutos sekä muut
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globaalit haasteet näkyvät tehtävässämme. Monet opistot ovatkin lähteneet kehittämään kestävän kehityksen toimintaa. OKKA-säätiön pilotti ja siihen liittyvä koulutus rakentavat perustaa systemaattiselle kehitystyölle, sen arvioinnille ja vahvemmalle kestävyysajattelulle.
Miksi kuitenkin ajattelen, että olemme kaukana siitä, missä voisimme olla?
Olemme kaukana ajatuksesta, että kestävään tulevaisuuteen pyrkiminen voisi
ohjata aikuiskasvatusta ja vapaata sivistystyötä löytämään tiensä ulos nykyisestä
näköalattomuudesta. Voisiko vapaa sivistystyö oikeasti olla, kuten Finger ja Asun
esittävät, avaamassa solmuja yhteiskunnan muutosprosessissa, etsimässä tietä ulos
kulutuskulttuurista, politiikan rapautumisesta ja ekologisista yms. kriiseistä?
Mahdollisuuspuhetta on onneksi ilmassa. Demos Helsingin tutkija Maria Ritola
kuvasi Sitran Kestävä talous-foorumilla helmikuussa sitä, miten umpisolmu avataan.
Jotta viheliäiset ongelmat selätetään ja edetään kohti kestävää tulevaisuutta, vaaditaan poliittista muutosta ja samaan aikaan merkittävää muutosta elämäntavoissa.
Tarvitaan myös kokeiluja ja vertaisten esimerkkejä – nopeasti. Ainoa tapa avata umpisolmuja on luoda toimijuutta ja sitä kautta uusia ratkaisuja. Huomaatko: mahdollisuudet alkavat jo poltella, niin lähellä olemme vapaan sivistystyön kuumaa ydintä!
Poliitikot toimivat, jos he uskovat yritysten ja kansalaisten olevan valmiita.
Olisiko mahdoton ajatus, että vapaa sivistystyö ottaisi yhteiskunnallisen muutoksen tekemisessä aktiivisemman roolin? Olisiko mahdoton ajatus, että olisimme itse
luomassa toimijuutta ja kokeiluja, oppimista kokeilujen avulla? Olisiko mahdoton
ajatus, että minä itse voisin olla muutoksen tekijä?

By-ajattelun laboratorio
Tarttuminen ajassa oleviin vaikeisiin ja viheliäisiin ongelmiin ei tarkoita sitä, että
tekisimme sen yksin. Ivan Illich puhui jo 70-luvulla siitä, että meidän ei tulisi tehdä
jotakin for the people (‘ihmisiä varten’), vaan by the people, eli niin, että olemme
mukana tekemässä, yhdessä ratkomassa.
Vapaan sivistystyön ehkä tärkein perintö on, että voimme tehdä, oppia ja ratkaista asioita yhdessä. Siitä puhuu Seppo Niemeläkin väitöskirjateoksessaan
Sivistyminen (2011) kuvatessaan muun muassa opintopiiritoimintaa.
Otavassa tätä by-ajattelua on edistänyt muun muassa tulevaisuutta tutkivien ja
tekevien järjestöjen mukaantulo osaksi Otavan Opiston osuuskuntaa. Heidän kanssaan olemme harjoittaneet maailmanvalloitusta ja rohjenneet mukaan umpisolmujen
avaamistalkoisiin. Ahdistus vähenee, kun yhdessä puhutaan ja yhdessä haetaan ratkaisuja. Verkkojen avulla osallisten määrä kasvaa potensseihin.
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Vapaan sivistystyön palvelutehtävä, by the people -tehtävä, kumpuaa sen
suhteesta kansalaisiin, kansalaisyhteiskuntaan, koulujärjestelmään ja työelämään.
Vapaan sivistystyön tulevaisuus riippuu siitä, miten ymmärrämme tuon suhteen
ja sen dynamiikan. Petri Salo on kuvannut vapaan sivistystyön tehtävää siten, että
se tarjoaa jotakin mitä muualta ei saa. Tehtävä liittyy juuri tuohon dynamiikkaan;
siihen, miten onnistumme täydentämään, laajentamaan, vaihtoehtoistamaan ja
kyseenalaistamaan olemassa olevan järjestelmän. Noiden kriteerien kautta syntyy
sitä, mitä muualta ei saa. Jos emme pysyttele tästä tietoisena paljon puhuttu vapaan sivistystyön ketteryys tai joustavuus eivät auta yhtään mitään. Tietoisuus dynamiikasta on sen solmun avaamista, mikä estää meitä tukehtumasta tai käpertymästä itsemme, kuusiaidan tai formaalin järjestelmän suojiin.
Tätä dynamiikan ja palveluajattelun, by-ajattelun, kirkastamista tarvitaan nyt
kipeästi. Se tapahtuu yhdessä, se tapahtuu verkostoissamme, se tapahtuu verkossa.
Se tapahtuu rohkeasti ja rohkaisemalla toisiamme. Tässä voisi olla ratkaisu siihenkin, että saisimme helpommin tartuttua ajassa liikkuviin haasteisiin, löytäisimme
tiemme ulos. Dynamiikan merkitys, suhteessa oleminen, tulisi avautua päättäjille
saakka ja by-ajattelun tulla osaksi valtionhallinnon ja kentän toimijoiden yhteispeliä.
Tammikuiset Otavan Opiston kehittämispäivät olivat ilmiselvä by-ajattelun
laboratorio. Päivillä oli paljon erilaista puhetta. Käytiin läpi monenlaisia aikamme
haasteita ja yritettiin kirkastaa niiden kautta omia kehittämistehtäviä. Oli paljon
toimijoita, ”meitä”. Erilaisista rakennuspuista löytyi oudolla tavalla se ”onnen haju”,
se voimaannuttava lopputulema, että opiston tulevaisuus on meidän käsissämme.

Kaisa Lindström on rehtori, koulutusasiantuntija ja ympäristökasvattaja. Hän tuli Otavan Opiston palvelukseen vuonna 1977 ja on toiminut opettajana, vararehtorina, rehtorina ja koulutusasiantuntijana. Hän on toiminut myös Kansanopistoyhdistyksen ja vapaan sivistystyön luottamustehtävissä, Opetushallituksen ja
opetusministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Lindström on
ollut Suomen kestävän kehityksen toimikunnan jäsen 2008–2012. Hänen harrastuksiaan ovat kirjoittaminen, luontoasiat, kuvanveisto, matkapurjehdus. Hän pitää
matkustamisesta, juoksemisesta, musiikista ja hyvästä ruoasta. Perheeseen kuuluvat aviomies Lasse sekä aikuiset lapset Samu, Suvi ja Salla.
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Maria Huhmarniemi

Taideopetuksen
laajeneva kenttä

V

oisiko tulevaisuudessa esimerkiksi kansalaisopisto olla yhteisötaiteen
keskus, jossa keskusteltaisiin omaa ympäristöä koskevista asioita ja vaikutettaisiin niihin taiteen keinoin? Taiteen harrastajat toteuttaisivat yh-

dessä seinämaalauksia terveyskeskuksiin, mosaiikkiteoksia päiväkodin lasten
kanssa lasten leikkipaikoille, lumiveistoksia kyläjuhliin ja tuliveistotapahtumaa
vuodenkierron juhlaksi. Taideryhmä vaatisi puistoalueen suojelua ympäristötaiteen keinoin ja vastustaisi parkkihallin rakentamissuunnitelmaa katutaidetapahtumalla.
Esimerkiksi nuorten mielenterveysvaikeudet, lisääntyvä työttömyys ja siihen
liittyvä syrjäytyneisyys sekä etnisiin vähemmistöihin kohdistuva syrjintä ovat ongelmia, joihin voidaan puuttua paikallisella tasolla yhteisöllisen taidekasvatuksen
ja yhteisötaiteen keinoin. Taideprojekteissa taiteilijan, kuvataideopettajan ja taiteen harrastajien ryhmät voivat tavoitella paitsi yksilöiden hyvinvointia myös sosiaalista muutosta. Kansalaisopistolla, samoin kuin muilla vapaan sivistystyön oppilaitoksilla, on todellisia mahdollisuuksia toimia yhteisötaiteen keskuksena.

Taidetoiminta ryhmänä lisää osallistujien
vuorovaikutusta ja hyvinvointia
Taiteella ja kulttuurilla on vaikutusta hyvinvointiin. Taiteen koetaan tuovan elämään uusia merkityksiä ja kokemuksia, jotka ovat aistillisia, syviä ja moniulotteisia.
Taide myös vahvistaa ihmisten välistä yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisessä taidetoiminnassa korostuu taiteen mahdollisuus lisätä vuorovaikutusta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.
Nuorten hyvinvoinnin ankkurit -hankkeessa vuonna 2008–2010 Lapin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat tuottivat ja arvioivat nuorten hyvinvointia tukevia taidetyöpajoja ja -projekteja.
Nuorten ryhmätyö osoittautui merkittäväksi tekijäksi taidetoiminnassa. Tuotetut taideprojektit olivat esimerkiksi julkisen tilan taidetta, ympäristötaidetta ja
valokuvanäyttelyitä. Nuorten työskentelyn taideprojekteissa todettiin edellyttävän
monenlaisia työvaiheita ja taitoja, jotka toimivat nuorten sosiaalisen kanssakäymisen ja merkitysten rakentumisen välineinä. Yhteisen teoksen tekeminen ja eri työskentelyvaiheet loivat tilanteita vuorovaikutukselle ja nuorten keskinäiselle kohtaamiselle. Vuorovaikutustaidot paranivat ja kehittyivät projektien edetessä. Yhdessä
tekeminen korosti osallistujien myönteistä suhtautumista toisiinsa, mikä näkyi
osallistujien välisten suhteiden parantumisena. Myös sukupuolten välinen kommunikaatio parani. Nämä havainnot ovat merkittäviä nuorten hyvinvoinnin kan-
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nalta. Tarjoamalla nuorille tilaisuuksia taiteen yhdessä tekemiseen ja haastamalle
heitä toisia huomioivaan ryhmätyöhön voidaan vahvistaa nuorten keskinäistä yhteisöllisyyttä ja tukea hyvinvointia. (Hiltunen & Huhmarniemi 2010, 72–73.)
Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on omaa koulutustarjontaa niin lapsille ja
nuorille kuin myös aikuisille ja ikäihmisille. Maahanmuuttajat kokoontuvat usein
omiin ryhmiinsä. Yhteisötaiteen näkökulmasta ryhmien kokoonpanoa on pohdittava uudelleen. Taide voi tarjota tilaisuuden sukupolvienväliseen kohtaamiseen
ikäihmisten ja lasten yhteisissä ryhmissä. Maahanmuuttajat hyötyisivät suorasta
vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä kantaväestön kanssa. Vastaavasti hyvinvointia
tukeva taidetoiminta onnistuu usein parhaiten, jos ryhmä on heterogeeninen: eli
esimerkiksi syrjäytyneitä nuoria ei eristetä muista nuorista. Myös perheitä voisi pitää potentiaalisena osallistujaryhmänä, koska esimerkiksi nuorten hyvinvoinnin
ongelmat aiheutuvat usein perheen sisäisistä vuorovaikutuksen haasteista. Taidetoiminta voi tarjota tilaisuuden tutustua uusiin tai läheisiin ihmisiin arjen yläpuolella.

Yhteisötaiteessa yhteisön voimavarat tulevat näkyviksi
Mirja Hiltunen korostaa, että yhteisöllinen taidekasvatus on monien yhteistyötahojen ja toimijoiden yhteisiä projekteja. Niissä innostetaan ja aktivoidaan paikallisia
ihmisiä ja yhteisöjä löytämään taiteen kautta omat vahvuutensa, yhteisöllisyyden
ja luottamuksen. Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa, samoin kuin yhteisötaiteessa,
keskeistä on taiteessa tapahtuva yksilön ja yhteisön voimaantuminen ja emansipaatio, kasvaminen. (Hiltunen 2007, 1.)
Yhdessä tehtyjen taideteosten julkistaminen, erilaiset juhlat ja yhteistyöhankkeiden päätöstilaisuudet luovat tunteen yhteenkuuluvuudesta, antavat onnistumisen kokemuksia ja lisäävät viihtyvyyttä. Ne tarjoavat lisäksi väylän aktiiviseen
osallistumiseen ja toimijuuden kehittymiseen. Osallistujat saavat mahdollisuuden
vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja itseä koskevaan päätöksentekoon. (Hiltunen &
Huhmarniemi 2010, 72.)
Käytännössä muun muassa ympäristötaide sekä lumi-, jää- ja tuliveistokset voivat toimia yhteisötaidetapahtuman elämyksellisinä teoksina. Esimerkiksi tulitaide
koetaan yleensä elämykselliseksi, yhteisölliseksi ja sukupolvienväliseksi taidemuodoksi. Tuliveistoksilla on myös arkisuuden ylittävä luonne, kun tuli johdattaa veistosten katsojat hiljentymiseen, yhdessä oloon ja tarinointiin. Tuliveistoksen rakentaminen puolestaan merkitsee tekijöille yhteistoiminnallisuutta ja yhteistä kokemusta.
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Soveltava kuvataide laajentaa nykytaiteen
ja kuvataideopetuksen toimintatapoja
Yhteisötaide, ympäristötaide ja muut nykytaiteen projektimuotoiset työtavat ovat
soveltavaa kuvataidetta. Taiteen soveltamisella tarkoitetaan taiteilijoiden osaamisen ja taiteen menetelmien käyttöä yhteiskunnallisiin ja poliittisiin tarkoituksiin tai
ympäristön suunnitteluun. Sosiaali- ja terveysalan yhteistyössä soveltava kuvataide
voi tarkoittaa yhteisötaidetta, kuvataiteilijoiden ohjaamaa taidetoimintaa ja taiteen
käyttöä muistelun, keskustelun ja kuntoutuksen tukena. Taustalla on taiteilijoiden
kiinnostus taiteeseen, joka vaikuttaa taidemaailman ulkopuolella, ja toisaalta taiteilijoiden työllistymispaineet. (Huhmarniemi 2012, 29.)
Soveltava kuvataide, kuten yhteisötaide, voi olla luonteeltaan aktivistista. Taiteilijoiden ja kuvataideopettajien tavoitteena voi olla esimerkiksi tukea osallistujien vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja vastuuntuntoa ihmisen oman lähiympäristön puhtaudesta, ekologiasta ja viihtyvyydestä.
Lapin yliopisto toteuttaa vuosina 2011–2013 Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelman yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutushanke on Pohjoisen kulttuuri-instituutin toimintaa. Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa taiteilijoita, jotka työllistyvät joko yrittäjinä
tai hanketyöntekijöinä esimerkiksi matkailualalle, elämysteollisuuteen ja hyvinvointia tuottaviin hankkeisiin sosiaali-, terveys- ja kulttuurialalle. Tulevaisuudessa
he voivat työskennellä yhteistyössä myös kansalaisopistojen kanssa.

Maria Huhmarniemi on rovaniemeläinen kuvataiteilija ja kuvataideopettaja. Hän
on työskennellyt kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa vuodesta 2002 lähtien. Kuvataitelijana hän tekee yhteiskunnallisesti kantaaottavia installaatioita ja yhteisötaidetta. Hän kirjoittaa kuvataidekasvatuksen alaan kuuluvaa väitöskirjaa, jonka aiheena on ympäristöasioihin liittyvä
aktivistinen taide. Vuosina 2011–2013 Huhmarniemi työskentelee Lapin yliopistossa
Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelman projektipäällikkönä. Ohjelman rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahaston Manner-Suomen ESR-ohjelma, Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin yliopisto ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.
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Marion Fields

Ihmisoikeuskasvatuksen
näkökulmia
vapaaseen
sivistystyöhön

S

uomessa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteissa ihmisoikeuskasvatus on määritelty kuuluvaksi opetukseen sekä kaiken läpäisevänä teemana että tiettyjen oppiaineiden sisältönä. Vapaan si-

vistystyön puolella työmme ei perustu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan,
mutta ihmisoikeuskasvatuksen teemat näkyvät silti työssämme sekä suoraan että
välillisesti.
YK:n Ihmisoikeuskasvatusjulistuksen (2011) ensimmäisessä artiklassa todetaan, että jokaisella on oikeus saada tietoa ihmisoikeuksista ja oikeus ihmisoikeuskasvatukseen. Alaan liittyvissä selvityksissä on kuitenkin usein havaittu, että monien aikuisten kohdalla tämä oikeus ei kunnolla toteudu. Myös koulutuspolitiikan ja
-hallinnon puolella aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö jäävät ihmisoikeuskasvatukseen liittyvissä pohdinnoissa usein vähäiselle huomiolle, vaikka Euroopan Neuvoston demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta koskeva peruskirja (Euroopan Neuvosto 2010) onkin määritellyt ihmisoikeuksiin kasvamisen elinikäiseksi prosessiksi ja
myös nonformaaliin oppimiseen kuuluvaksi asiaksi.
Tässä artikkelissa käsittelen lyhyesti ihmisoikeuskasvatusta käsitteenä, ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista vapaassa sivistystyössä erityisesti opintokeskuksen suojissa tapahtuvassa järjestömuotoisessa koulutuksessa, sekä pohdin, miten
vapaan sivistystyön oppilaitos voi edistää ihmisoikeuksien toteutumista.

Mitä on ihmisoikeuskasvatus?
Ihmisoikeuskasvatus on pitkäjänteistä toimintaa, jonka perimmäisenä tavoitteena
on, että ihmisoikeudet tunnetaan, niitä kunnioitetaan ja puolustetaan. Sen lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisoikeuskasvatuksen kohteena ovat
sekä yksilöt että yhteisöt. Tavoitteena on, että ihmiset omaksuisivat myönteisen
suhtautumisen ja arvomaailman sekä keinot omien ja muiden ihmisoikeuksien
puolustamiseen.
Ihmisoikeuskasvatus tarjoaa sekä oppia ihmisoikeuksista (education about human rights) että niihin kasvamista (education for human rights). Jälkimmäinen sisältää tiedon lisäksi asennekasvatusta, jonka tukena käytetään keskusteluja, pelejä, taidetta tai muita osallistavia harjoituksia. Näissä esimerkiksi eläydytään toisen
asemaan tai rakennetaan oppijan omaa itsetuntoa (Brander ym. 2002, United Nations 2004, ihmisoikeudet.net 2013).
Jälkimmäinen lähtökohta on yleensä todettu ensimmäistä tehokkaammaksi, ja
oma pitkällinen kokemukseni ihmisoikeuskasvatuksen parissa vahvistaa tämän käsityksen: jos esimerkiksi ihmisoikeusaiheisella oppitunnilla päästään jollakin taval-
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la käsiksi oppijoiden tunteisiin, asenteisiin ja arvostuksiin, on oppijoiden antama
palaute oppimiskokemuksesta myönteisempi ja he ovat halukkaampia toimimaan
ihmisoikeuksien puolesta. Hurjinkaan asiatieto tai kuvamateriaali ihmisoikeusloukkauksista ei riitä, ellei asiaa itse työstetä osallistavien harjoitusten avulla. Tämä
on ollut olennainen havainto myös aikuisopiskelijoiden kanssa työskennellessäni.
Samaan tulokseen on tultu analysoitaessa aikuisiin kohdistuvia ihmisoikeuskasvatusohjelmia: osallistavat menetelmät ovat parempia kuin (pelkkä) kateederiopetus. Lisäksi aikuisopiskelijoiden omat kokemukset ja tiedot on saatava
integroitua mukaan opetukseen. Ihmisoikeuskasvatuksen tulee myös tarjota mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi järjestöjen kautta, tai sen tulisi tarjota selkeitä
toimintamalleja, joita aikuinen voi soveltaa omassa elämässään tai esimerkiksi työyhteisössään (Human Rights Education Associates 2007).
Aikuisiin kohdistuvasta ihmisoikeuskasvatuksesta on saatavilla niukasti tietoa,
ja kasvatusohjelmat ovat hajanaisia. Lähes kaikki saatavilla oleva tieto koskettaa
ammattiin liittyvää koulutusta: aikuisten ihmisoikeuskasvatus kohdistuu useimmin esimerkiksi poliiseihin, oikeuslaitokseen, rajavartijoihin tai vankiloiden henkilökuntaan.
Vapaan sivistystyön kohteena on koko aikuisväestö, jolloin tarkkaan kohdistettujen kasvatusohjelmien kehittäminen ei välttämättä ole mielekästä. Millainen
tehtävä meillä voisi olla ihmisoikeuksien edistäjänä? Oman näkemykseni mukaan
tehtäviä on useitakin. Ensimmäisenä mieleen nousee ihmisoikeustietoisuuden herättäminen Suomen kaltaisessa maassa, jossa ihmisoikeudet nähdään helposti itsestäänselvyytenä. Tätä kirjoitettaessa eletään Euroopan kansalaisten teemavuotta
– pelkästään Euroopan Unionin jäsenvaltion kansalaisuus sisältää joukon oikeuksia ja velvollisuuksia, joiden yhteinen opiskelu ja pohdinta voisi olla omiaan vapaan
sivistystyön piirissä. Tärkeää on keskustella opiskelijoita itseään lähellä olevista aiheista. Muuten hyvin abstrakteihin käsitteisiin perustuva ihmisoikeuskasvatus ei
joko kiinnosta tai se jää etäiseksi.
Itselläni on kokemusta englanninkielisen ihmisoikeusillan järjestämisestä kansalaisopistossa, mihin sisältyi alustus ja keskustelua. Osallistujia kiinnosti tilaisuudessa paitsi ihmisoikeustieto, myös mahdollisuus käyttää vierasta kieltä yhteiskunnalliseen keskusteluun turvallisessa oppimistilanteessa. Tällainen oppiaineksen
integrointi yli ainerajojen on eräs keino herättää kiinnostusta.
Toinen vapaan sivistystyön tärkeä tehtävä on ihmisten osallistaminen omassa lähiyhteisössään. Tällä tarkoitan tässä tapauksessa ihmisoikeustietoisuuden lisäksi kykyä ja mahdollisuuksia puolustaa omia ihmisoikeuksia ja osallistua demokraattisiin prosesseihin. Vapaan sivistystyön oppilaitokset pyrkivät tavoittamaan
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opiskelijoita, jotka eivät muuten osallistu aikuiskoulutukseen, ja joille myös ihmisoikeuskasvatus jää usein saavuttamattomaksi, esimerkiksi työttömiä ja maahan
muuttaneita. Aikuisten ihmisoikeuskasvatusta käsittelevissä harvalukuisissa selvityksissä on usein todettu, että aikuiskoulutuksessa aliedustettujen ryhmien ihmisoikeudet toteutuvat yhteiskunnassa usein muita heikommin. Näihin ryhmiin kuuluvilla ihmisillä olisi tarvetta koulutukselle, joka edistää heidän kykyään puolustaa
omia ja muiden ihmisoikeuksia. Osallisuutta rakentaa myös oppilaitoksen oma arjen ihmisoikeustyö, johon oleellisena osana kuuluu esimerkiksi syrjivien rakenteiden ja käytäntöjen tunnistaminen ja aktiivinen työ niiden poistamiseksi.

Ihmisoikeuskasvatusta vapaan sivistystyön arjessa: opintokeskus
ja järjestöllinen koulutus
Suomessa on 11 opintokeskusta, joiden tavoitteena on tarjota esimerkiksi aktiivista
kansalaisuutta edistävää koulutusta. Niiden taustalla on aatteellisia järjestöjä, poliittisia puolueita ja ammattiliittoja, ja suuri osa opintokeskusten tarjoamasta koulutuksesta tapahtuu jäsenyhteisöjen kautta lähellä ihmisiä.
Järjestötoiminnassa opiskelun funktiot poikkeavat jonkin verran perinteisestä tutkintoon johtavasta opiskelusta ja jopa muusta vapaasta sivistystyöstä: järjestöoppimisen tarkoitus on lähes aina toiminta, kun taas perinteinen oppilaitoksessa
opiskelu on tähdännyt mielen laaja-alaiseen kehittämiseen. Opiskelun arvo mitataan esimerkiksi sillä, kuinka hyvin yhdistys kykenee toteuttamaan perustehtäväänsä (Fields 2005). Käytännössä järjestömuotoisessa opiskelussa teoreettisempi
aines ja konkreettinen tekeminen limittyvät toisiinsa.
OK-opintokeskuksen jäsenistö koostuu 67 suomalaisesta kansalaisjärjestöstä.
Opintokeskus selvitti jäsenyhteisöjensä toteuttamaa ihmisoikeuskasvatusta tammikuussa 2013. Kävi ilmi, että useassa niistä on ollut joko suoraan tai välillisesti ihmisoikeuksiin liittyvää vapaan sivistystyön koulutusta viimeisen kahden vuoden aikana. Opintokeskuksella on ollut myös muutama yhteistyöhanke jäsenjärjestöjensä
kanssa, joissa ihmisoikeuskasvatus on ollut ainakin osittaisena teemana. Yhteistyössä on esimerkiksi kehitetty koulutusohjelmia ja -materiaaleja nuorille ja maahan muuttaneille.
Erityisesti nuoriso-, mutta myös muissa järjestöissä, koulutus on liittynyt erityisesti moninaisuuden hyväksymiseen ja edistämiseen yhdistystoiminnassa. Toisaalta kansanterveys- ja vammaisjärjestöissä ihmisoikeusajattelu kytkeytyy muun
muassa kansalaisvaikuttamiseen liittyvään koulutukseen. Koulutukseen on liittynyt
toiminnallisia menetelmiä ja tavoitteita, jolloin sen lähtökohtana on ollut ihmisoi-
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keuksiin kasvaminen. OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöistä vahvimmin ihmisoikeuskasvatusta toteuttaa Suomen Punainen Risti, jolla on tarjonnassaan muun muassa humanitaarisen oikeuden luentoja ja muuta esimerkiksi moninaisuuteen liittyvää
koulutusta. Järjestön vapaaehtoiset myös tekevät ihmisoikeuksiin liittyviä vierailuja
oppilaitoksiin. Samaten esimerkiksi vammaisjärjestöjen kokemuskouluttajat edistävät ihmisoikeuksia tuomalla pitkäaikaissairaan tai vammaisen ihmisen arjen ja
haasteet näkyville oppilaitoksissa.
Opintokeskuksen rooli vapaaseen sivistystyöhön kuuluvassa järjestökoulutuksessa on taloudellisen tuen antamisen lisäksi koulutuksen laadun varmistaminen ja
pedagogisen asiantuntemuksen tarjoaminen. Hankkeissa koulutukset toteutetaan
vielä tiiviimmässä yhteistyössä.
Järjestöissä ihmisoikeuskasvatus liittyy usein vaikuttamiseen ja kampanjointiin. Vapaan sivistystyön tärkeä osa on olla tukemassa vapaaehtoisten vaikuttajien,
kampanjoijien ja kouluvierailijoiden koulutusta. Järjestöistä itsestään löytyy niiden
toiminnalle olennaisten ihmisoikeuksien tuntemus, ja järjestön ja opintokeskuksen
välinen yhteistyö johtaa usein hedelmälliseen lopputulokseen. Toimintaa kannattaa tukea, koska kansalaisjärjestöjen ihmisille tarjoamat näkökulmat ja vaihtoehdot
ovat tärkeä osa moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa. Kansalaisjärjestön on myös mahdollista tavoittaa ihmisiä, jotka eivät osallistu perinteiseen aikuiskoulutukseen.

Oppilaitos ihmisoikeuksia edistämässä
Ihmisoikeusaiheisen koulutuksen rinnalla toinen tärkeä tapa edistää ihmisoikeuksia on tulla niistä tietoiseksi ja integroida ne osaksi omaa arkea. Tällöin oppilaitoksen toimintaa ohjaavat lähtökohdat liittyvät muun muassa tasa-arvoon, syrjimättömyyteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Nämä on myös kirjattu lakiin
vapaasta sivistystyöstä (1998/632):
”Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten
monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden,
kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.”
Millainen on ihmisoikeuksien toteutumista edistävä oppilaitos? Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on kampanjoinut ajatuksen puolesta pitkään Human Rights Friendly School -nimikkeen alla. Vaikka ohjelma ei olekaan suunnattu
aikuisoppilaitoksille, sen periaatteita voidaan soveltaa myös suomalaisessa vapaassa sivistystyössä. Tiivistetysti periaatteet ovat seuraavanlaiset:
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Ensimmäinen ja tärkein periaate on, että oppilaitos on yhteisö, jossa tasa-arvo,
syrjimättömyys, ihmisarvo ja kunnioitus ovat kaiken toiminnan pohjana. Kaikilla oppilaitoksen yhteisöön kuuluvilla tulee olla mahdollisuus osallistua sen toimintaan ja päätöksentekoon yhtäläisesti, ja heille tulee tarjota siihen tarpeelliset resurssit. Oppilaitoksen tulee toimia kaikessa toiminnassaan läpinäkyvästi. Sen tulee
integroida ihmisoikeuskasvatus opetusohjelmaansa, auttaa erityisesti syrjäytyneitä opiskelijoita saavuttamaan tavoitteensa ja sen tulee olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi. (Amnesty International 2012.)
Oma kokemukseni erilaisissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelystä on, että tahto ihmisoikeuksien huomioimiseen ja kunnioittamiseen on alallamme olemassa. Ihmisoikeudet otetaan kuitenkin helposti itsestäänselvyytenä, kuten
yhteiskunnassamme yleensäkin.
Omassa oppilaitoksessamme olemme panostaneet aiempaa enemmän saavutettavuuteen ja esteettömyyteen sekä periaatteellisella että käytännön tasolla. Palvellaksemme jäseniämme tasavertaisesti olemme kiinnittäneet huomiota muun
muassa koulutustilojen ja verkkopalvelujen esteettömyyteen esimerkiksi näkövammaisten käyttäjien kannalta. Aina tämä ei ole täysin onnistunut. Joudumme työssämme myös tekemään kompromisseja.
Vapaassa sivistystyössä haasteena ovat esimerkiksi oppilaitoksen vanhanaikaiset tilat, jotka vaikeuttavat esteettömyyden toteutumista. Lisäksi syrjäytymisvaarassa olevien tai muuten aliedustettujen opiskelijaryhmien rekrytointi ja osallisuuden tukeminen vaativat asiantuntemusta ja resursseja, joita ei useinkaan ole
käytössä. Ihmisoikeusnäkökulma kannattaa kuitenkin ottaa oppilaitoksessa esille
ja edetä pieninkin askelin. Suurimmaksi osaksi asiat ovat jo kunnossa.
Kouluissa on usein teemapäiviä, joissa on mukana esimerkiksi ihmisoikeuskasvatusta tekeviä järjestöjä. Myös vapaan sivistystyön oppilaitoksen on mahdollista
tehdä yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa edistääkseen ihmisoikeuksia omassa yhteisössään. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja yhteisöjen kanssa onkin eräs tärkeimmistä ihmisoikeuskasvatuksen menestystekijöistä.

Marion Fields, VTT, työskentelee suunnittelijana OK-opintokeskuksessa. Hänellä on
lisäksi pitkä kokemus vapaaehtoisena ihmisoikeuskasvattajana Amnesty Internationalissa. Hän on ohjannut ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä hankkeita, kouluttanut
muita vapaaehtoisia ihmisoikeuskasvattajia, tuottanut oppimateriaalia ja vieraillut
useissa oppilaitoksissa pitämässä ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä oppitunteja.
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Aaro Harju

Uutta
yhteisjärjestöä
rakentamassa

V

apaan sivistystyön yhteisjärjestö ry:n jäsenet kokivat pari vuotta sitten tarpeelliseksi tarkastella yhteisjärjestön asemaa ja tehtäviä vapaan sivistystyön
kentässä. Pohdinnan ja taustaselvitysten tulos oli, että yhteisjärjestöstä teh-

tiin edunvalvontaan ja vaikuttamiseen keskittyvä toimija, jäsenjärjestöjen ”yhteinen
pöytä” yhteiselle edunvalvonnalle. Henkilöstö minimoitiin, pääsihteeriä ei valittu
eläkkeelle jääneen tilalle ja puheenjohtaja ”velvoitettiin” tekemään konkreettista työtä järjestön hyväksi pari päivää viikossa. Viimeksi mainittu ratkaisu on poikkeuksellinen ammattiyhdistysliikkeen ulkopuolella. Kaksi vuotta katsotaan, miten malli toimii
ja tehdään sitten johtopäätökset tulevaisuutta varten. Puheenjohtajan apuna toimii
kokoaikainen suunnittelija. Järjestely tuli voimaan vuoden 2013 alusta lukien.
Ratkaisu korostaa entisestään oppilaitosmuotoliittojen roolia oman toimialansa edunvalvojana ja palvelijana. Yhteisjärjestö ei järjestä enää koulutuksia ja seminaareja eikä toteuta itsenäisesti hankkeita. Niistä vastaavat oppilaitosmuotoliitot itsenäisesti tai yhteistyössä. Myös tiedotuksen osalta järjestö tukeutuu aikaisempaa
enemmän jäsenliittoihinsa, koska yhteisjärjestöllä ei ole tiedotuksesta vastaavaa
henkilöä palkkalistoillaan. Toimiakseen ratkaisu edellyttää järjestöltä saumatonta
ja tiivistä yhteistyötä jäsenliittojensa kanssa.
Yhteisjärjestö keskittyy jatkossa vapaan sivistystyön yhteisen asian edistämiseen. Työssä riittääkin haasteita, koska oppilaitosten resurssitilanne ei ole tyydyttävä. Vapaan sivistystyön koulutukselle on kysyntää enemmän kuin sitä valtionosuusrahoituksella voidaan järjestää. Valtionosuuden taso ei myöskään ole riittävä.
Oppilaitoksilla on suuria vaikeuksia toimia liiketaloudellisesti kannattavasti. Yhtenä syynä on vapaan sivistystyön opiskelijoiden muita heikompi opintososiaalinen
asema. Se estää kurssi- ja lukukausimaksujen merkittävät korotukset ja sitä kautta
omarahoitusosuuden kasvattamisen.
Yhteisjärjestön tehtävä ja rooli on viedä päättäjien keskuuteen viestiä siitä, mikä vapaan sivistystyön ja sen oppilaitosten kokonaistilanne tällä hetkellä on. Keskeisimpänä kohderyhmänä ovat poliittiset päättäjät valtioneuvostossa ja eduskunnassa sekä viranhaltijat ennen muuta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Päättäjien
tietämys vapaasta sivistystyöstä on heikentynyt viime vuosikymmeninä. Moni kansanedustaja tulee tehtäväänsä liike-elämän, urheilun tai viihdemaailman kautta. Aikaisemmin meritoiduttiin kansalais- ja järjestötoiminnassa. Siksi kansalaisyhteiskunta ja sen tärkeimmät ilmentymät kansalaisjärjestöt ja vapaa sivistystyö olivat
tuttuja asioita. Järjestöpolku päättäjäksi kasvatti luontevalla tavalla tietämystä kansalaisjärjestöjen ja vapaan sivistystyön tilanteesta, toiveista ja tarpeista. Kun tietämys ei ollut kirjoista opittua tai sivistysvaliokunnan kuulemisissa kuultua, se juurtui selkäytimeen ja säilyi mielessä opittua tietämystä paremmin.
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Nyt elämme tässä suhteessa uudessa tilanteessa. Vapaan sivistystyön pitää aivan uudella tavalla viestiä toiminnan perusolemuksesta, sisällöstä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä päättäjille. Sama koskee virkamieskuntaa. Opetus- ja
kulttuuriministeriössäkään ei tunneta vapaan sivistystyötä yhtä syvällisesti kuin aikaisemmin. Informaatiohaaste on merkittävä, ja uuteen tilanteeseen pitää paneutua aivan eri vakavuudella kuin aikaisemmin.

Vaikuttamistyön syventäminen
Valtakunnallisen vaikuttamistyön lisäksi tarvitaan alueellista ja paikallista työtä.
Monet vapaan sivistystyön oppilaitokset toimivat tiiviissä yhteistyössä kuntien ja
aluehallintoviranomaisten kanssa ja saavat osan rahoituksestaan kunnilta. Paikallisen ja alueellisen vaikuttamistyön malli ja resursointi on vielä sopimatta. Työkenttä on mittava Suomen paikallishallinnon laajuuden ja maan koon vuoksi. Helppoa
ratkaisua tuskin on olemassa. Itä-Suomessa toiminut vapaan sivistystyön yhteistyöelin on yksi hyvä malli alueellisen toiminnan organisatoriseksi pohjaksi. Paikallisella tasolla yhteisjärjestö joutuu tukeutumaan oppilaitosmuotoliittojen edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön. Tärkeintä on löytää uudessa tilanteessa selkeä ja
toimiva työn- ja vastuujako sekä tiivis yhteistyö vapaan sivistystyön liittojen ja toimijoiden kesken. Paikallistason vaikuttamisessa korostuu myös Suomen Kuntaliiton rooli kuntien yhteistyöelimenä. Erityisesti kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen kannalta Kuntaliitto on tärkeä keskustelu- ja yhteistyökumppani.
Tärkein vaikuttamisargumentti on tieto. Päättäjille ja virkahallinnolle pitää välittää tietoa siitä, mitä vapaan sivistystyön oppilaitokset tekevät, ketä ne tavoittavat, millaisia tuloksia koulutustyöllä saavutetaan ja millaisia tarpeita oppilaitoksilla
on. Tietoa toiminnan kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta sisällöstä ja merkityksestä ei ole tällä hetkellä riittävästi. Siksi tarvitaan aikaisempaa systemaattisempaa tiedonkeruuta sekä tieteellistä tutkimusta. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman
yhtenä tavoitteena oli parantaa tiedonkeruuta oppilaitosten toiminnasta. Tämän
tavoitteen toteutumisen puolesta pitää tehdä vielä paljon työtä. Hankkeen yhteydessä nostettiin esille myös tutkimustiedon lisäämisen tarve. Tässä suhteessa pallo
on heitetty ennen muuta tiedeyliopistoille. Yhteisjärjestö on mukana tutkimustyön
edistämisessä omalla panoksellaan.
Tieteellisen tutkimustyön lisäämisen rinnalla yhteisjärjestö ryhtyy keräämään
omaa tietopakettia vapaan sivistystyön vaikuttamisen pohjaksi. Yhdistyksen voimavarat ovat vähäiset, mutta niiden puitteissa selvitys- ja analyysityötä tehdään
seuraavien kahden vuoden aikana. Jotta työ onnistuu, opetus- ja kulttuuriministe-
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riön sekä Opetushallituksen tiedonkeruun tulee olla kunnossa. Sitä kautta yhteisjärjestö voi saada vaivattomasti tarvittavan perusdatan, jota analysoimalla tuotetaan tietoa vaikuttamistyön pohjaksi.
Tiedeyliopistojen tutkimustyön tulee pureutua vapaan sivistystyön omaleimaisuuteen, pedagogiikkaan sekä sivistys- ja yhteiskuntapoliittiseen merkitykseen yhtenä aikuiskoulutuksen ja aikuiskasvatuksen muotona. Suomalainen aikuiskoulutus on talous- ja työelämäorientoitunutta. Aikuiskoulutus on valjastettu maan
bruttokansantuotteen kasvattamiseen ja maan taloudellisen menestyksen lisäämiseen kansainvälisessä kilpailussa. Tavoite on talous- ja työllisyyspoliittisesti perusteltu, koska suomalaiset haluavat säilyttää korkean elintason ja ylläpitää hyvinvointivaltiota avoimessa kilpailutaloudessa. Tavoite on kuitenkin aika yksipuolinen ja
jättää liian vähälle huomiolle aikuiskoulutuksen sivistyspoliittisen merkityksen.
Vapaa sivistystyö on ollut vuosikymmeniä ihmisten itsensä kehittämisen, itsensä toteuttamisen, oman identiteetin rakentamisen ja elämän mielekkyyden etsimisen paikka. Vapaa sivistystyö on ollut sivistymisen kehto. Tätä työtä tarvitaan
jatkossakin. Pelkkä koulutus ei riitä. Tarvitaan opitun tiedon jäsentämistä, syventämistä ja sisäistämistä. Tarvitaan itsensä kehittämisen prosessia, elämänmittaista
kasvua ja kehittymistä. Tarvitaan sivistymisen prosessia.
Vapaalle sivistystyölle sopii luontevasti ihmisten sivistymisestä huolehtiminen.
Työ kaipaa tuekseen kuitenkin tieteellistä tutkimusta, jolla toiminta päivitetään nykyaikaan, etsitään tähän päivään sopivat koulutuksen ja kasvamisen muodot ja löydetään oikeat opetusmetodiset ja pedagogiset ratkaisut. Vapaa sivistystyö tarvitsee
jatkuvaa pedagogista, opetusmetodologista ja psykologista kehittämistyötä. Tutkimustyön avulla toiminta pidetään ajan tasaisena, tulevaisuuteen katsovana ja tasoltaan korkeana.

Hyvät oppimisen edellytykset
Vapaan sivistystyön uusi yhteisjärjestö tekee parhaansa, jotta suomalaisilla ja Suomessa asuvilla olisi mahdollisuus opiskella alan oppilaitoksissa eri puolilla maata.
Oppilaitosten tulee varmistaa, että opiskelun ja toiminnan kynnys on matala, jotta kaikilla halukkailla on pääsy oppimisen ja toiminnan pariin. Opiskelun tulee olla
sisältörikasta, monipuolista ja motivoivaa. Lisäksi oppilaitosten opettajilla ja muulla henkilökunnalla pitää olla riittävät resurssit työn laadukkaaseen tekemiseen. Jäsenjärjestöt täydentävät omalla työllään yhteisjärjestön työtä kaikkien viiden oppilaitosmuodon osalta. Kokonaisuuden on tarkoitus olla toimiva ja riittävän tehokas,
jotta kunnolliset toiminnan edellytykset ovat olemassa. Tehtävä ei ole helppo, kos-
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ka julkisen talouden tila estää merkittävien lisävoimavarojen kohdentamisen vapaalle sivistystyölle. Sama on tilanne muidenkin koulutusmuotojen osalta. Tämän
tosiasian kanssa joudumme elämään seuraavat vuodet.
Tärkeintä tässä tilanteessa on varmistaa se, että oppilaitosten opetustyön edellytyksiä ei perusteettomasti leikata. Oppilaitosten tulee voida keskittyä perustehtäväänsä. Perustehtävän rinnalla oppilaitoksilla pitää olla mahdollisuus ottaa hoitaakseen yhteiskunnallisesti tärkeitä erityistehtäviä kunnollisesti resursoituna.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmän kehittäminen vastaamaan vapaan sivistystyön käytännön tarpeita. Työ vaatii luovuutta
ja yhteen hiileen puhaltamista. Vain yhteistyöllä vapaan sivistystyön oppilaitokset
voivat menestyä ankarassa resurssikilpailussa tulevina vuosina.
Yhteisjärjestö luo yhteisen foorumin niille keskusteluille ja linjanvedoille, joita
oppilaitosmuodot tekevät. Nämä linjanvedot määrittävät sen, mihin suuntaan vapaa sivistystyö, sen lainsäädäntö ja rahoitusjärjestelmä kehittyvät tulevina vuosina.
Työtä tullaan tekemään vuonna 2013 hyväksyttävän uuden strategian mukaisesti.
Keskeistä on tiivis yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Suomessa on
ollut toimiva käytäntö, että toimijat ja virkahallinto kehittävät hyvässä yhteistyössä
jotain toimialaa kansalaisten parhaaksi. Tavoitteena on saada syntymään myös jatkossa samanlainen hyvä yhteisen kehittämisen kulttuuri ministeriön, Opetushallituksen, Suomen Kuntaliiton ja keskeisten poliittisten päättäjien kanssa.

Aaro Harju on 58-vuotias filosofian tohtori ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumin pääsihteeri. Hän on aloittanut vuoden 2013 alussa Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö
ry:n puheenjohtajana. Edellisen kerran hän hoiti puheenjohtajuutta vuosina 2007–
2010. Aaro Harjulla on 34 vuoden kokemus vapaan sivistystyön oppilaitoksista ja
järjestöistä. Hän on ollut jäsenenä erilaisissa valtion työryhmissä, viimeksi vapaan sivistystyön kehittämisohjelman valmisteluryhmässä vuosina 2008–2009. Vapaan sivistystyön ohella Aaro Harju on perehtynyt syvällisesti suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä kansalais- ja järjestötyöhön, kirjoittanut niistä useita
kirjoja sekä kouluttanut teemoista järjestöissä, vapaan sivistystyön oppilaitoksissa,
ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa.

Yhdessä moniäänisesti

73

Soili Meklin

Voimauttavaa
yhteistyötä
Itä-Suomessa

I

tä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistoimintaelin kokoaa ainutlaatuisella tavalla toimijoita ja edistää kolmen maakunnan – Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon – alueella toimivien vapaan sivistystyön oppilaitosten

yhteistyötä. Se kehittää ja ajaa koko vapaata sivistystyötä koskevia asioita yli oppilaitos- ja aluerajojen. Samalla se toimii linkkinä kentän ja opetushallinnon sekä Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön välillä. Saman pöydän äärelle kokoonnutaan neljä
kertaa vuodessa vajaan kymmenen toimijan voimin.
Yhteistoimintaelin perustettiin Portaanpään opistolla, Lapinlahdella vuonna
2006. Perustamista kuvattiin muun muassa näin: ”oli yksimielisesti luotu jotakin
aivan uutta, valettu perusta”. Tämä varmastikin piti paikkansa. Vapaan sivistystyön
viisi oppilaitosmuotoa eivät nimittäin välttämättä tunne toisiaan kovinkaan hyvin,
ja yhteistyötäkin tehdään monesti vähän.
Yhteistoimintaelin mahdollistaa luontevan ja vapaan kokoontumisen, jolloin toisia
oppii tuntemaan ja sitä kautta kynnykset yhteistyön tekemiseenkin madaltuvat. Käytännön esimerkkejä tästä ovat vuosittain alkusyksystä lukuvuoden käynnistyessä eri
puolilla Itä-Suomea toteutetut Vapaan sivistystyön alkupamaukset teemalla Tiedoilla ja taidoilla iloa elämään!, vuodesta 2011 kaikille oppilaitosmuodoille yhdessä järjestetyt Vapaan sivistystyön päivät sekä oppilaitosmuotorajat ylittävä hankeyhteistyö.

Yhteistyön merkitys yksilölle – jakamista ja voimaantumista
Tämän artikkelin pohjaksi kyselin helmikuussa 2013 Pieksämäellä pidetyssä kokouksessa, mitä yhteistoimintaelimen kokoontumisiin osallistuminen on antanut lähinnä rehtoreista koostuville toimijoille. Vastaukseksi tulvi kuvauksia siitä, miten tärkeää on päästä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia ”talon ulkopuolella” kollegojen
kanssa, jotka kuitenkin jakavat pitkälti samankaltaisia toiminnan reunaehtoja.
Kohtaamisten mahdollistuminen tuottaa työhön liittyvien uusien ideoiden lisäksi myös henkilökohtaisella tasolla voimaantumisen tunteita ja lisää innostuneisuutta. Kunnioitus kollegaa kohtaan kasvaa ja sitä kautta jakaminen lisääntyy.
Uudelle rehtorille yhteistoimintaelin tarjoaa oivan perehdyttämisen lisäresurssin
kokeneempien kollegojen tuen ja neuvojen muodossa. Vaikeitakin kysymyksiä voi
pohtia yhdessä, luottamuksellisessa hengessä.

Yhteistyön merkitys oppilaitokselle – luottamusta ja synergiaa
Yhteistoimintaelin tuo siis meitä henkilöinä lähemmäksi toisiamme. Spontaani yhteydenpito on helpompaa, kun kollegan tuntee henkilökohtaisesti. Parhaimmillaan
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syntyy sellaista henkilötason luottamusta, joka laajenee yhteistoiminnaksi oppilaitosorganisaatioiden välillä. Toimijoiden välillä vallitseva epä-byrokraattinen ja
”rento” vaihdantatalous tuottaa kuin itsestään halun tehdä yhdessä.
Ääneen lausumaton keskinäinen kilpailu vaihtuu synergiaetujen hyödyntämiseksi silloin, kun hiotaan oppilaitosten välisiä työnjakoja ja etsitään toista kunnioittavia yhteistyöratkaisuja. Käytännön esimerkkinä tästä toimii Pohjois-Savossa
viime vuosien aikana käynnistetty opetusyhteistyö avoimen yliopisto-opetuksen,
Lasten yliopiston ja Ikääntyvien yliopiston toteuttamiseksi koko maakunnassa.
Oppilaitosrajat ylittävä yhteistyö mahdollistaa myös sellaisten asioiden tekemisen yhdessä, joita yksittäinen oppilaitos ei yksinään tekisi. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä on Vapaan sivistystyön päivät, jotka kokoavat vuosittain eri puolille Itä-Suomea runsaan joukon vapaan sivistystyön toimijoita oppimaan uutta sekä
pohtimaan työtään ja sen merkitystä yhteiskunnassa. Tällöin myös laajalla opettajakunnalla – tuntiopettajat mukaan lukien – on mahdollisuus kohdata ja päästä syvemmin sisään vapaan sivistystyön ideologiaan.
Oppilaitosyhteistyön edistämisen lisäksi yhteistoimintaelimen kokoontumisen
kautta syntyy luonteva yhteys Aluehallintovirastoon. Paperi- ja sähköpostiyhteyksien lisäksi tunnemme nyt toisemme ihmisinä. Myös Vapaan sivistystyön yhteistyöjärjestö VSY ja sen palvelut ovat tulleet lähemmäksi oppilaitoksia.

Yhteistyön merkitys yhteiskunnalle –
sivistysuskoa ja tulevaisuuden suuntaa
Suomalainen yhteiskunta toimii demokratian ja sivistyksen varassa. Yhteistoimintaelimen toiminta lisää osaltaan sivistyksen vaikuttavuutta vahvistamalla vapaan
sivistystyön toimijoiden yhteistoimintaa ja näkyvyyttä maassamme. Siitä hyötyvät
kaikki.
Vapaan sivistystyön toiminta on maassamme laajaa. Olemmeko kuitenkin liian vaatimattomia ja sen myötä näkymättömiä ja äänettömiä? Ovatko toimintamme
ideologia ja arvot tuntemattomia? Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistoimintaelimen kokoavana voimana on koko sen toiminta-ajan ollut sivistystoimentarkastaja Kari Lehtola, joka on palavasieluinen sivistyksen puolestapuhuja. Tällainen
mahdollistava henkilö tarvitaan, että ihmiset löytävät toisensa ja yhteys syntyy. Yhteistoimintaelimestä on muodostunut meille jäsenille myös vapaan sivistystyön itsetuntoa nostava ja ainutlaatuisuutta korostava kollegio.
Keskustelemme usein siitä, miten me toimijat voisimme kirkastaa vapaan sivistystyön julkisuuskuvaa ja selkeämmin näyttää ylpeytemme siitä, miten tärke-
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ää työtä teemme. Saisimmeko tartutettua tätä kipinää myös yhteistoimintaelimen
ja oppilaitostemme ulkopuolelle – jopa niin, että suomalaiset voisivat yhteisesti olla oikealla tavalla ylpeitä toimivasta vapaasta sivistystyöstä maassaan. Käytännössä
ihmiset voisivat osallistua vielä aktiivisemmin myös toimintojemme kehittämiseen
ja ideointiin. Toimivan yhteistyön ansiosta vapaa sivistystyö voisi seurata vielä entistäkin paremmin aikaansa ja olla jopa puoli askelta edellä johdattamassa ihmisiä
yhteiskunnan kehitysvaiheesta toiseen.
Aktiivisen ja osallistuvan kansalaisyhteiskunnan tavoitteiden toteutumisen
edistäminen ei ole vapaan sivistystyön haasteista pienin. Me toimijat tarvitsemme uusia tapoja yhdistää voimamme ja suunnata resurssejamme tämän kaltaisten
suurten yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseksi. Tässä työssä ei ole eduksi olla liian vaatimaton. Nykyajan huomiotaloudessa korostuu yhä enemmän kyky ja
taito tehdä hyvää ja vaikuttavaa toimintaa näkyväksi – sillä on suuri merkitys myös
resurssien jaossa.

Soili Meklin on Pohjois-Savossa toimivan Snellman-kesäyliopiston rehtori, joka on
toiminut vapaan sivistystyön tehtävissä 20 vuotta uskoen edelleen palavasti oppimiseen johtavien mahdollisuuksien tarjoamisen merkityksellisyyteen sekä yksilölle
että yhteiskunnalle.
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Juhani Pörtfors

Vapaan sivistystyön
koulutusstrategiaprosessi
Varsinais-Suomessa

V

apaan sivistystyön oppilaitosmuodoilla on monia erityisiä tehtäviä, joista
monet on määritelty myös laissa. Tehtävistä löytyy useita yhtäläisyyksiä,
joiden varaan vastuullista yhteistyötä voi hyvin rakentaa. Näihin lukeu-

tuvat muun muassa paikallisiin sivistystarpeisiin vastaaminen, koulutuksellisen
vastuun ja oikeudenmukaisuuden lähtökohdat, elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden tavoitteet sekä koulutuksen omaehtoisuus ja avoimuus kaikille. Tärkeimmät eroavuudet oppilaitosmuotojen välillä käsittääkseni sijoittuvat seuraaville ulottuvuuksille: kohderyhmät, ammatillinen painotus, koulutusmuodon
perinteet ja koulutuksen organisointi. Oikein oivallettuna myös eroavuudet voivat
edesauttaa yhteistyötä.
Varsinais-Suomessa toimii kuusi kansanopistoa, kuusitoista kansalais- tai työväenopistoa sekä Turun kesäyliopisto. Maakunnassa on tarjolla myös valtakunnallisten opintokeskusten aluetoimintaa. Vapaan sivistystyön toimijoiden välinen
yhteistyö alueella on tapahtunut enimmäkseen koulutusmuodoittain, esimerkiksi
kansalaisopistojen kesken. Myös valtakunnalliset liitot ovat etupäässä keskittyneet
oman koulutusalansa yhteistyökysymyksiin.
Maakunnallista yhteistyötä on toteutettu lähinnä maakunnan aikuiskoulutuksen laadullisten ja määrällisten mittarien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisäksi 2000-luvulla on ollut muutamia yhteistapaamisia, joista viimeisin oli Kansalaisopistojen liiton ja Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen -hankkeen
yhteistyössä järjestämä arvoseminaari Turussa 9.3.2012.
Vapaalla sivistystyöllä on pysyvä edustus Varsinais-Suomen liiton maakunnan
yhteistyöryhmän (MYR) koulutusjaostossa, joka koordinoi yhteistyössä VarsinaisSuomen ELY-keskuksen kanssa Varsinais-Suomen aikuiskoulutusstrategia 2015
-päivitystyön.
Vapaa sivistystyö muodosti yhden koulutusstrategian päivittämiseen nimetystä kymmenestä teemaryhmästäi. Teemaryhmä työskenteli keväästä 2012 kevääseen
2013. Ryhmässä oli edustaja kaikista maakunnan vapaan sivistystyön koulutusmuodoista sekä yrityselämän edustaja. Kaikilla alueen vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreilla oli mahdollisuus ottaa kantaa työryhmän näkemyksiin. Aikuiskoulutusstrategia julkistetaan kevään 2013 aikana.

Vapaan sivistystyön vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
Teematyöryhmän yhteistyön erityisenä pontimena oli selvästikin huoli vapaan sivistystyön tulevaisuudesta, mutta myös suomalaisen yhteiskunnan ja sen kansalaisten
hyvinvoinnista perinteisten koulutusrakenteiden ollessa vaaravyöhykkeessä.
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Työryhmä arvioi SWOT -analyysimallia käyttäen vapaan sivistystyön oppilaitosten valtakunnallista ja maakunnallista/paikallista toimintaympäristöä. Analyysissä todettiin, että vapaan sivistystyön koulutusmuodoilla on omat kohderyhmänsä, toiminta-alueensa, strategiansa sekä suuri vapaus ja valmius järjestää
joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaista koulutusta. Koulutusjärjestelmän sisällä vapaan sivistystyön tunnettuus on kuitenkin heikkoa. Toimintaa haittaavat
imagon epäselvyys ja arvostuksen puute, minkä vuoksi vapaan sivistystyön opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen on erittäin vähäistä. Sekä globaali että lokaali
muutostilanne edellyttää uusia ratkaisuja.
Työryhmä määritteli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat seuraavasti.

Vahvuudet
Varsinais-Suomen vapaan sivistystyön eri koulutusmuodoilla on omat kohderyhmänsä, toiminta-alueensa sekä koulutusstrategiansa. Oppilaitoksilla on myös suuri
vapaus järjestää joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaista koulutusta.
Nämä alueemme vapaan sivistystyön ominaispiirteet mahdollistavat opintojen
tarjoamisen kattavasti koko maakunnassa, reagointikykyisen ja innovatiivisen koulutustoiminnan, koulutustarjonnan kohdentamisen, oppilaitosten yhteistyön sekä
verkostoitumisen.
Oppilaitosverkostolla on pitkät sivistysperinteet ja myös tulevaisuusvisio ylläpitää alueemme elinikäisen oppimisen kulttuuria. Oppilaitosverkostolla on suuri valmius tarttua ajankohtaisiin teemoihin, kuten syrjäytymisvaarassa olevien, senioreiden ja monikulttuuriseen koulutukseen.

Heikkoudet
Maakunnallisen ja valtakunnallisen koulutusjärjestelmän sisällä vapaan sivistystyön tunnettuus on heikko, esimerkiksi opinto-ohjaajien keskuudessa. Tunnettuuden heikkouden myötä vapaan sivistystyön opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen on erittäin vähäistä. Tämä edellyttäisi yhteiskunnallista vaikuttamista
koulutusjärjestelmän sisällä.
Tulevaisuuden ennakointi asettaa myös suuren haasteen vapaan sivistystyön
oppilaitosverkostolle kuten myös uusien oppimisympäristöjen kehittämistyölle.
Heikkouksiksi koetaan myös hakevan toiminnan riittämättömyys, pitäytyminen traditiossa, kohderyhmän laaja-alaisuus eli koulutuksen kohdentamisen ongelma, yhteiskeskustelun puute, täydennyskoulutusjärjestelmän heikkous, pedagogisen osaamisen sekä elinikäisen ohjaamisen riittämättömyys, koulutuksen
vaikuttavuuden todentaminen ja opettajien palkkajärjestelmä.
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Henkilöstö- ja talousresurssien niukkuus haittaa merkittävästi pyrkimyksiä
vastata näihin puutteellisuuksiin ja heikkouksiin.

Mahdollisuudet
Sekä globaali että lokaali muutostilanne edellyttää, tai tekee pakolliseksi, uusien
ratkaisujen ja tulevaisuusstrategioiden kehittämisen sekä oppilaitosten tulevaisuuden ennakointiverkoston luomisen. Näköpiirissä ovat uudenlaiset vapaan sivistystyön koulutusketjut/-verkostot eli toisiaan joustavasti täydentävä oppilaitosverkosto, vapaan sivistystyön oma täydennyskoulutusverkosto sekä verkoston
osaamispotentiaalin synerginen hyödyntäminen.
Mahdollisuudet sisältyvät myös koulutusalan alati uudistuvaan tehtävään vahvistaa:
(1) laaja-alaista sivistystä, elinikäisen oppimisen ja harrastuksen periaatetta, eli
kestävää elämäntapaa ja persoonallista kasvua
(2) kohtaamispaikka-ajattelua, jonka mukaan vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja aktiivisen kansalaisuuden kohtaamispaikkoja sekä kansalaiskeskustelun ylläpitäjiä
(3) uusia pedagogisia ratkaisuja, joissa korostuvat vertaisoppiminen, yhteisöllisyys, vapaan sivistymisen paikka, uudet avoimet oppimisympäristöt, virtuaaliset
viestintä- ja koulutusmahdollisuudet
(4) syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvää toimintaa, jossa kohderyhminä ovat
erityisesti nuoret ja niukat kulttuuriresurssit omaavat henkilöt.

Uhat
Uhista päällimmäiseksi nousee rahanpuute ja valtionosuuksien leikkaaminen. Uhkina nähdään myös 1) koulutusmuotojen traditioihin juuttuminen, (2) kehityksestä
putoaminen esim. verkko-osaamisen ja oppimisympäristöjen suhteen, ja (3) virtuaalimaailman tuoma kilpailu. Toimintaa haittaavat myös imago-ongelmat eli arvostuksen puute ja heikko tunnettuus.
Uhiksi muodostuvat lisäksi markkinointikäytäntöjen muutos ja asiakkaiden
suuntautuminen muualle, kilpailu koulutusmarkkinoilla ja opettajien rekrytoinnin vaikeutuminen. Monta saman alan toimijaa saattaa aiheuttaa päällekkäisyyksiä tarjonnassa.

Varsinais-Suomen vapaan sivistystyön yhteiset tavoitteet
Vapaan sivistystyön työryhmän tehtäviin kuului määritellä yhteisten päämäärien
mukaiset koulutusalakohtaiset tavoitteet. Työryhmä otti tavoitemäärittelyssä huomi-
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oon vapaan sivistystyön lain yhteistyövelvoitteen: Vapaan sivistystyön oppilaitosten
tulee olla yhteistyössä muiden alueella toimivien tai valtakunnallisten vapaan sivistystyön oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa. Työryhmä huomioi myös laissa määritellyn toiminnan tarkoituksen (ja tavoitteet): Vapaan
sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta
yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.
Tavoitemäärittelyssä vaikuttivat lisäksi oppilaitosmuotojen erityispiirteet, vapaan sivistystyön traditio (mm. sivistysidea, lähipalvelu sekä hyvinvointiteema) sekä nykyinen yhteiskunnallinen tilanne.
Seuraavalla sivulla on taulukkomuodossa kuvattu vapaan sivistystyön teemaryhmän määrittämät tavoitteet Varsinais-Suomen koulutusstrategian keskeisillä päämääräalueilla.
Työryhmän tehtäviin kuului lisäksi määritellä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Alueellisen ja valtakunnallisen vaikuttamisen osiossa ne kirjattiin seuraavasti:
Oppilaitoksilla on käytössään koordinointikokoukset sekä koulutuksen ennakointifoorumi. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat tietoisia toistensa koulutustarjonnasta sekä käytännöistä eli toteuttavat yhteistä opintoneuvontaa. Kehitetään opintojen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä.

Uutta puhtia koko vapaan sivistystyön kentälle?
Varsinais-Suomen koulutusstrategian vapaan sivistystyön teematyöryhmällä on ollut täysi valmius ja yksimielisyys luoda yhteisiä toimintakäytäntöjä sekä löytää vastauksia alan yhteisiin huolenaiheisiin. Yhteistyö kuitenkin perustuu jokaisen koulutusmuodon itsenäisyydelle sekä itsenäisen toiminnan oikeutukselle.
Varsinais-Suomen koulutusstrategiatyöskentely on ollut merkittävä vapaan sivistystyön yhteistoiminnan aktivoija. Uusin koulutusstrategiaprosessi tuotti kaksi
merkittävää yhteistyön avaintoimintoa: koulutuksen ennakointi sekä hanketoiminta. Avaintoiminnot kattavat parhaimmillaan useat eri koulutusmuodot, mukaan lukien vapaan sivistystyön lainsäädännön edellyttämän korkeakouluyhteistyön. Ensimmäinen koulutuksen ennakointiseminaari järjestettiin maaliskuussa 2013,
jolloin yhteistyö Varsinais-Suomen koulutusstrategian puitteissa sai konkreettisia
muotoja. Koulutusstrategia tulee myös olemaan käyttökelpoinen viitekehys Varsinais-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyölle.
Eri koulutusmuodoilla ja oppilaitoksilla on hyvin moninaiset yhteistyöverkostot.
Yhteistyötä tehdään muun muassa kansainvälisesti, erilaisten järjestöjen, kuntatoimijoiden ja muiden oppilaitosmuotojen kanssa. Osaava-täydennyskoulutushankkeet ovat
oiva esimerkki toimivasta yhteistyöstä. Muita hyviä yhteistyömuotoja ovat muun muas-
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Varsinais-Suomen koulutusstrategian yhteinen visio:
Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle
Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen,
tukee hyvinvointia sekä toimii valtakunnallisesti merkittävänä, reagointiherkkänä vaikuttajana
Varsinais-Suomen koulutusstrategian yhteiset päämäärät:
Osaamisen vahvistaminen

Koulutuksen laadun varmistaminen

Osaavan työvoiman varmistaminen

Osaava henkilöstö

Väestön hyvinvoinnin vahvistaminen

Monipuoliset ja tulokselliset
palvelut

Alueellinen ja valtakunnallinen
vaikuttaminen
Tavoitteellinen yhteistyö
Resurssien tehokas käyttö

Varsinais-Suomen vapaan sivistystyön tavoitteet
Vahvistetaan kansalaisten
hyvinvointia ja elämänhallintaa
ja sen myötä työurien pitenemistä
tavoitteena entistä laadukkaampi
tuotanto, tuotteet sekä
asiakaspalvelu.
Verkoston oppilaitokset ovat
elinikäisen oppimisen, aktiivisen
kansalaisuuden ja hyvinvoinnin
edistämisen toimijoita. Verkoston
oppilaitokset ovat asiakkailleen
myös sosiaalisia foorumeita.
Vapaan sivistystyön verkostolla on
merkittävä rooli koulutustakuun
toteuttamisessa sekä syrjäytymistä
ehkäisevässä koulutuksessa.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla
on käytössä laatujärjestelmä
sekä yhteinen maakunnallinen
koulutus- ja seurantastrategia.
Otetaan myös huomioon
oman täydennyskoulutuksen
pedagoginen kehittymistarve.
Luodaan vapaan
sivistystyön opettajien sekä
asiakaspalveluhenkilöstön
täydennyskoulutusverkosto,
jossa hyödynnetään verkoston
omaa osaamispotentiaalia.
Seurataan ja kuunnellaan
kunta- ja maakuntatason
palvelujen käyttäjien kehitys- ja
kehittämistarpeita ja vastataan
niihin resurssien mukaan.
Oppilaitoksilla on käytössään
virtuaaliset viestintä- ja
koulutusmahdollisuudet sekä
uudet avoimet oppimisympäristöt
sekä ammattitaitoa toimia
verkostoissa laaja-alaisesti ja
ennakkoluulottomasti.
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Vapaan sivistystyön verkosto vastaa
sivistys- ja osaamistarpeiden
mukaisesta kansalaisten
koulutuksesta, mielekkäästä
työnjaosta sekä ennakointityöstä.
Luodaan vapaan sivistystyön
oppilaitosten toimiva
vuorovaikutusverkosto tiedon ja
osaamisen vaihtoa varten.
Kehitetään vapaan sivistystyön
koulutusketjua sekä -verkostoja.
Pyrkimyksenä on luoda toisiaan
täydentävä oppilaitosverkosto.
Edesautetaan vapaan sivistystyön
opintojen tunnistamista ja
tunnustamista sekä opintosuoritusten
hyväksilukukäytäntöjä.

sa Perhetalo Heideken Turussa sekä Salon kansalaisopiston ja nuorisotoimen yhteiskampanja nuorten houkuttelemiseksi mukaan kansalaisopistojen toimintaan.
Varsinais-Suomen koulutusstrategian perustana on niin kutsuttu klusterimalli. Alueen vapaan sivistystyön organisaatiot voisivat muodostaa vastaavanlaisen kokonaisuuden. Tähän on mahdollista hakea pontta esimerkiksi Varsinais-Suomen
Ilo oppia -kansalaisopistoverkostosta, joka on vuosia pitänyt yllä yhteistyöfoorumia alueen kansalaisopistotoiminnan kehittämiseksi. Katselemalla ennakkoluulottomasti ympärilleen voi löytää ratkaisuja vapaan sivistystyön huolenaiheisiin.
Vapaan sivistystyön perustehtävät ja yhteistyön perustelut ovat niin ilmeisiä,
että on rohjettava toimia yhdessä, jotta imago paranee, tunnettuus lisääntyy ja yhteiskunnallinen merkittävyys sekä vaikuttavuus kasvavat paikallisten ja alueellisten
tarpeiden mukaisiin mittoihin.
”Määrättömiä ovat elämän vaarat, ja yksi niistä on turvallisuus”, totesi Goethe.

KM Juhani Pörtforson toiminut noin 13 vuotta Auralan kansalaisopiston rehtorina
ja pitkä ura erilaisissa aikuiskoulutuksen hallinto-, koulutus- ja luottamustehtävissä setlementtiliikkeessä, OAJ:ssä sekä paikallisissa vapaan sivistystyön verkostoissa.
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