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Abstract

Adult education provided by society has been on the rise. From the Church´s standpoint, however,
adult education has not been developed sufficiently to meet the demands of today. In my study I
deal with the Finnish Evangelical Lutheran concepts of adult education, adult learning and teaching
as well as the underlying concepts of man during the years 1958 to 1990. The main sources for my
thesis are the documents concerning adults in the Total Plan for Church Education and the specialist
discussion in the magazine of Kristillinen kasvatus. In addition, I look at the supplementary
material of the adult education of the beginning of the 1980´s. As the theoretical basis I have the
framework of adult educational philosophy and learning theory (behaviorist, cognitive-constructive
and humanistic). My method of study is a qualitative content analysis.

The Christian concept of man as an open concept of man enables making good use of
knowledge. Yet the tension between the theological and the pedagogical framework is evident. The
relation of faith and education is defined as dialectic and the relation of theology and pedagogics is
defined as dialogic. The adult right for the kind of adult education that supports personal growth is
defended, the adult education of society is criticized because of its emphasis on utility. The
discussion conveys the experience of an adult not being seen as a subject but being made into an
object instead, which refers to the behaviorist concept of man. The humanistic concept of man is
given support, there is a certain boundary aspect in relation to man´s goodness and unrealistic
educational optimism, but it is also the Christian concept of man that considers it man´s duty to
develop himself.

The emphasis on life-long learning awakes one to see that the idea is based on the grounds of the
Church. Living as a Christian is a life-long growth and learning process. Adult education is most
generally understood as supportive to the holistic growth of an adult. When setting educational
goals the behaviorist view is given up and the setting of the goals in interaction with adults is
emphasized. The relation to the adult education of society is defined as complementary and
advanced.

Along with the Total Plan for Church Education largely based on behaviorist model, it is
learning, however, that is regarded as more important than teaching. While knowledge cannot be
transmitted, the process nature of learning cognitive-constructively is emphasized. In adult
education learning is seen as humanistic growth, growing humanistically. Freire´s educational
philosophy gives support to seeing adults as subjects in a parish. Parish pedagogics wishes to make
parishes into intergenerational learning communities. Adult teaching needs to change from the one-
way communication of the Catechism tradition into a dialogue. Interaction and making use of
experience are considered integral elements in adult encounter. Different concepts of learning live
side by side in the Church. The humanistic concept of learning has gained a footing since the 1970´s
in the field of adult education, especially in supplementary training. On the official and specialist
level the adult educational thinking of the Church seems to have kept up with pedagogical
knowledge. Teaching methods may change in parishes when parish workers adopt a new concept of
learning, which is a challenge to education.

Keywords: Church adult education, concept of man, concept of adult education, concept
of learning and teaching



Leppisaari, Irja (2000) Aikuisen kasvu ja oppiminen kirkossa. Suomen evankelis-
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Tiivistelmä

Yhteiskunnan aikuiskasvatus on elänyt nousukautta. Kirkossa koetaan, että aikuiskasvatusta ei ole
kyetty kehittämään ajan tarpeita vastaavaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ev. lut. kirkon
käsityksiä aikuiskasvatuksesta, aikuisten oppimisesta ja opettamisesta sekä taustalla ilmeneviä
ihmiskäsityksiä v. 1958�1990. Päälähteinä ovat kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelma-aineis-
ton (k-ohjelma) aikuisia koskevat dokumentit ja Kristillinen kasvatus -lehden asiantuntijakeskus-
telu. Lisäksi tarkastellaan 1980-luvun alun aikuiskasvatuksen täydennyskoulutusmateriaalia. Teo-
reettisena lähtökohtana on aikuiskasvatusfilosofinen ja oppimisteoreettinen (behavioristinen, kogni-
tiivis-konstruktiivinen ja humanistinen) viitekehys. Tutkimusmenetelmä on laadullinen sisällön ana-
lyysi.

Kristillisen ihmiskäsityksen avoimuus mahdollistaa kasvatustieteellisen tiedon hyödyntämisen.
Kuitenkin teologisen ja kasvatustieteellisen viitekehyksen välinen jännite on ilmeinen. Uskon ja
kasvatuksen suhde määritellään dialektiseksi, teologian ja pedagogiikan dialogiseksi. Aikuisen
oikeutta persoonallista kasvua tukevaan aikuiskasvatukseen puolustetaan, kun taas yhteiskunnan
aikuiskoulutusta kritisoidaan hyötypainotteisuudesta. Keskustelussa välittyy kokemus, että seura-
kunnassa ei kyetä kohtaamaan aikuista subjektina, vaan objektivoidaan, mikä viittaa behavioristi-
seen ihmiskäsitykseen. Humanistiseen ihmiskäsitykseen liitytään, rajankäyntiä ilmenee suhteessa
ihmisen hyvyyteen ja epärealistiseen kasvatusoptimismiin, mutta myös kristillinen ihmiskäsitys vel-
voittaa itsensä kehittämiseen.

Elinikäisen oppimisen korostus havahduttaa näkemään, että ajatus nousee myös kirkon omista
perusteista. Kristittynä eläminen on elinikäistä kasvamista ja oppimista. Aikuiskasvatus ymmärre-
tään yleisimmin aikuisen kokonaisvaltaisen kasvun tukemisena. Kasvatustavoitteiden laadinnassa
aikuiskasvatus sanoutuu irti behavioristisesta rakenteesta ja korostaa tavoitteiden laatimista vuoro-
vaikutuksessa aikuisten kanssa. Kirkon aikuiskasvatuksen tehtävä on täydentää ja syventää yhteis-
kunnan aikuiskasvatusta.

Eri oppimiskäsitykset elävät rinnakkain kirkossa. K-ohjelmaprosessissa oppiminen nousee tär-
keämmäksi kuin opettaminen. Tietoa ei voida siirtää, vaan kognitiivis-konstruktiiviseen tyyliin
oppijan oma aktiivinen prosessi korostuu. Kirkon aikuiskasvatustaho ymmärtää oppimisen huma-
nistisesti kasvamisena. Aikuiset subjekteiksi seurakunnassa -ajattelu saa voimaa freireläisestä peda-
gogiikasta. Seurakuntapedagogiikka-suuntauksessa seurakunnista toivotaan sukupolvien välisiä
oppimisyhteisöjä. Tavoitteeksi nähdään vuorovaikutteisen aikuisopetuskulttuurin luominen seura-
kunnissa. Katekismusperinteen behavioristista opetuskäytännöistä pyritään kohti aikuisopetusmene-
telmien monipuolista käyttöä ja ohjaavaa opettajuutta. Humanistinen oppimiskäsitys on voimistunut
1970-luvulta lähtien aikuiskasvatuksen alueella, erityisesti täydennyskoulutuksessa. Kirkon aikuis-
kasvatusajattelu näyttää olevan aikansa tasalla kasvatustieteellisen tietämyksen kanssa. Toiminta-
kulttuuri voi seurakunnissa muuttua työtekijöiden omaksuessa uuden oppimiskäsityksen, mikä on
haaste koulutukselle.

Asiasanat: kirkon aikuiskasvatus, ihmiskäsitys, aikuiskasvatuskäsitys, oppimis- ja ope-
tuskäsitys





Esipuhe

Ellen olisi kirkon työntekijä, olisin opettaja. Pienestä pitäen opettaminen on kiinnostanut
minua. Myöhemmin kasvatus ja opetus ovat olleet tärkeä osa työtäni seurakuntalehtori-
na. Näin lapsuuteni visio opettamisesta on toisenlaisessa muodossa toteutunut ja liittynyt
oleellisesti matkakertomukseeni.

Kun äitiyslomilla aloin suorittaa avoimessa korkeakoulussa yksittäisiä arvosanoja kas-
vatustieteen alueella, syttyi innostus aikuisopiskeluun ja avautui polku, joka johti pitem-
mälle kuin silloin aavistin. Vauvojen ajan väistyessä perheessämme haluni kehittää itseäni
�elinikäisenä oppijana� vahvistui entisestään ja työn ohella opiskelusta alkoi muodostua
elämäntapa. Kiinnostuksen kohteeksi, elettäessä aikuiskasvatuksen �boomia�, nousi kir-
kon aikuiskasvatus. Tutkimuksessani olen nyt voinut yhdistää kaksi rakkauttani, teologian
ja pedagogiikan, ja perehtyä teologina syvällisemmin kasvatustieteen maailmaan. Olen
kulkenut viiden vuoden antoisan oppimispolun aikuisen kasvua ja oppimista kirkossa tut-
kien. Aikuisopiskeluprosessi on aktivoinut �merkitysperspektiivin muutosta� elämässäni.

Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet joiltain osin matkakumppaneita. Ensim-
mäiset kiitokset haluan esittää työni ohjaajille. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunnan professori Pauli Siljander on toiminut metodisten ja kasvatustieteellisten näkökul-
mien avaajana ja valanut uskoa päämäärän häämöttämiseen erityisesti työn loppuvai-
heissa. Professori Markku Pyysiäinen, joka tutkimusta aloittaessani toimi Helsingin yli-
opiston teologisessa tiedekunnassa, mutta on siirtynyt myöhemmin Opettajankoulutuslai-
toksen puolelle, on osoittanut luottamusta ja kiinnostusta työtäni kohtaan ja opastanut
monien yksityiskohtien hiomisessa. Väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastajina ovat toi-
mineet professorit Leena Ahteenmäki-Pelkonen ja Kari E. Nurmi, joiden asiantuntemuk-
sesta olen kiitollinen. Heiltä olen saanut uudelleenarviointeihin rohkaisevia kriittisiä eväs-
tyksiä vielä työn viime metreillä. Keskustelut Leenan kanssa ovat avanneet polkua häm-
mentävissä tienhaaroissa jo aikaisemmissakin vaiheissa. Kiitän myös yliassistentti Veli-
Matti Ulvista ajatteluani rikastuttaneista keskusteluista.

Tekstiä on kommentoinut kirkon aikuiskasvatussihteeri Sinikka Metsätähti, jonka tuki
on ollut merkittävä sekä henkisellä tasolla että käytännössä esimerkiksi tutkimusmateriaa-
lin hankkimisessa Kirkon kasvatusasiain keskuksen arkistosta. Sinikka on auttanut hah-
mottamaan monissa kohtaamisissamme matkan varrella kirkon aikuiskasvatuksen oleelli-
sia kysymyksiä. Tutkimustyöni aikana olen saanut tutustua myös joihinkin �lähdeihmisis-



täni�, joita ovat pastori Riitta Virkkunen, Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja Timo
Totro, Kirkon kasvatusasiain keskuksen seurakuntakasvatussihteeri Antero Rissanen ja
rovasti Veikko Pöyhönen. Suostumalla haastateltaviksi he ovat auttaneet eteenpäin, mistä
kiitän.

Työtäni ovat taloudellisesti tukeneet Reino Ylösen säätiö ja Minna-Maaria ja Juha
Sipilä -säätiö. Työnantajani, Kokkolan suomalainen seurakunta, on osoittanut luotta-
musta tutkimustyötäni kohtaan mahdollistamalla syyskuussa 1999 työajan käyttämistä
tutkimukseen. Haluan lausua kiitokseni myös lähetysopin kandidaatti Jorma Aspegrénille.
Hän on käytännön aikuiskasvatuskokeiluissa seurakunnassani ollut työparinani ja jaksa-
nut kannustaa minua tutkimukseni tekemisessä. Kieliasun ovat tarkistaneet filosofian kan-
didaatti Kerttu Rautila-Holma ja filosofian maisteri Maritta Harvala. Väitöskirjani
abstractin on kääntänyt filosofian kandidaatti Maija-Liisa Kuusniemi. Kiitokseni heille.
Elämänfilosofisista keskusteluista kiitän Vuoden muotokuvaaja, mestarivalokuvaaja Kris-
ter Löfrothia, joka on niissä jakanut �innon tehdä haaveista totta ja nöyrän pyrkimyksen
kasvuun�.

Perheeni � puolisoni Martti ja neljä lastamme � on pitänyt huolen siitä, että elämä ei
ole päässyt liiaksi kaventumaan. Heitä kiitän kärsivällisyydestä, elämästä täysistä päi-
vistä sekä vuoropuhelun ylläpitämisestä elämäntilanteen ja tutkimuksen välillä. Mieheni
on mahdollistanut pääosin työn ohella tapahtuneen tutkimustyöni jakamalla arjen vas-
tuun ja viihtymällä lasten lähellä. Matias on ollut suurena apuna tietokone-eksperttinä,
Anna-Mari emännöinyt keittiössä, Matleena pitänyt huolen kahvitaukojen muistamisesta
ja Tuomas viihtynyt lähelläni työhuoneessa hiljaisissa askareissaan. Olkoon tämä kirja
heille omistettu. Vanhemmilleni Aili ja Veikko Vänskälle olen kiitollinen oppimispolulle
saattelemisesta. He sallivat rakkauteni kirjoihin ja lukemisen maalaistalon työkiireiden
keskelläkin.

Valo ja pimeys, innostus ja uupuminen, kasvun ja levon vaiheet ovat olleet osa tätä
kertomusta ja matkaa. Niin kuin elämässäkin.

Kruunupyyn Merjärvellä �Skräddas gårdenissa� tuomien kukkiessa toukokuussa 2000

Irja Leppisaari



Lyhenteet

Akk aikuiskasvatuksen täydennyskurssi
Akm Aikuiskoulutuskomitean mietintö
AKNK Aikuiskasvatuksen neuvottelukunta
AKOJ Aikuiskasvatuksen ohjelmajaosto
al. alienum, muut
Apt Apostolien teot Uudessa testamentissa
CA Confessio Augustana, Augsburgin tunnustus
Diss. akateeminen väitöskirja
ed. edited by, toimittanut
Ef Paavalin kirje efesolaisille Uudessa testamentissa
ev. lut. evankelisluterilainen
HY Helsingin yliopisto
HYTTK Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto
julk. julkaisu, julkaisut
KA Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman aikuisia koskeva ohjel-

marunko
KDG Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender. 1992
KJ Kirkkojärjestys
KK Kirkon koulutuskeskus
KKA Kirkon koulutuskeskuksen arkisto
KKK Kirkon kasvatusasiain keskus
KKKA Kirkon kasvatusasiain keskuksen arkisto
KKKJ Kirkon kasvatusasiain keskuksen johtokunta
KL Kirkkolaki
KM Komiteamietintö
KMN Kirkkojen maailmanneuvosto
KNT Kirkon naistyön toimikunta
Ko kurssiohjelma
KO Kristillinen opintokeskus



KOAKT K-ohjelman aikuiskasvatuksen työryhmä
k-ohjelma Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelma
Kor Paavalin kirje Korinttilaisille Uudessa testamentissa
KTK Kirkon tutkimuskeskus, vuoteen 1980 KTL = Kirkon tutkimuslaitos
LML Luterilainen maailmanliitto
Luuk Evankeliumi Luukkaan mukaan Uudessa testamentissa
Matt Evankeliumi Matteuksen mukaan Uudessa testamentissa
Mietintö 1958 Vuoden 1958 kirkolliskokouksen yleisen valmistusvaliokunnan I osas-

ton  mietintö n:o 18
Mietintö 1961 Kirkon opetustoiminnan kokonaisuudistusta koskeva mietintö 1961
Moos Mooseksen kirja Vanhassa testamentissa
NKS Nordisk kyrkliga Studierådet (pohjoismaisten kirkkojen aikuiskasvatuk-

sen alueen yhteistyöelin)
Piet Pietarin kirje Uudessa testamentissa
PG pro gradu
Pkok piispainkokous
PP Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman pedagoginen pohjaselvi-

tys
ptk pöytäkirja
RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 1958. Handwörterbuch für

Theologie und Religionswissenschaft.
s.a. sine anno
SEK Suomen evankelis-luterilainen kirkko
SKHST Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia
SKSK Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliito
STKSJ Suomen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja
suom. suomentanut, suomentaneet
TA Teologinen Aikakauskirja
Tiit Paavalin kirje Tiitukselle Uudessa testamentissa
Tim Paavalin kirje Timoteukselle Uudessa testamentissa
tk toimintakertomus
toim. toimittanut, toimittaneet
TP Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman teologinen pohjaselvitys
TR Theologische Realenzyklopädie. 1981.
UT Uusi testamentti
VT Vanha testamentti
WWR Who�s Who in Religion. 1975�1976.
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1. Johdanto

Kirkko on ollut merkittävä opetusinstituutio. Evankelis-luterilaisella kirkolla on ollut
maamme perinteisessä kulttuurissa vahva, jopa edelläkävijän roolinsa kansankasvattaja-
na ja opettajana. Kirkko on järjestyneen opetuksen alkuunpanija1 ja sillä on pitkäaikai-
nen kokemus ja asiantuntemus kasvatuksesta ja opetuksesta. Yhteiskunnan monimuotoi-
sen aikuiskasvatustoiminnan juurien on yleisesti nähty nousseen kristillisen kansanope-
tuksen maaperästä. Yhtenäiskulttuurin murennuttua ja yhteiskunnan moniarvoistuessa
kirkon aikuiskasvatus on kuitenkin joutunut uusien kysymysten ja haasteiden eteen.

Myös käsitys oppimisesta on perustavalla tavalla muuttunut viimeisten parinkymme-
nen vuoden aikana. Oppimisen merkitys opetuksessa on noussut keskustelun ja tutkimuk-
sen keskiöön, ja oppimiskäsityksistä on keskusteltu maassamme vilkkaasti (ks. esim. Saa-
rinen 1997a, Seppälä 1998). Kiinnostus informaalia, muodollisen koulutuksen ulkopuo-
lella tapahtuvaa oppimista kohtaan on nousussa (ks. Oppimisen ilo 1997, Arkipäivän
oppiminen 1998, Lampinen 1998, Rinne 1999), ja aikuiskasvatus on noussut keskeiseksi
kasvatuksen alueeksi. Viime vuosikymmeninä on eletty voimakasta aikuiskasvatuksen
kehittämisen vaihetta yhteiskunnassa. Samaa ei voida sanoa kirkon aikuiskasvatuksesta,
jonka on koettu kirkon kasvatustoiminnan monimuotoisessa kentässä olevan hajanaista ja
jolta on nähty puuttuvan yhtenäinen kehittämisote (ks. esim. KKK tk 1986, 1988, SEK v.
1988�1991).

Kirkon kasvatustoiminnan painopiste on päiväkerhotoiminnassa (3�6-vuotiaat lap-
set) ja suosituimmassa työmuodossa rippikoulussa (15-vuotiaat)2. Heikoimmin toteutu-
neita alueita on ollut aikuiskasvatus, johon käsitteenäkin on suhtauduttu oudoksuen. Kir-
kon toiminnasta on puuttunut malleja ja kokemuksia aikuiskasvatuksen kehittämiseksi.
(SEK v. 1988�1991, 89.) K-ohjelmassa (1977) korostetaan näkemystä kirkon kasvatus-
tehtävästä elinikäisen kasvatuksen periaatteen mukaisena ja kaikkia ikäryhmiä koskevana,
mutta tämä näkemys on varsin heikosti aikuiskasvatuksen osalta löytänyt muotoaan seu-
rakuntien toiminnassa (ks. esim. Rissanen 1989a). Aikuiskasvatus on koettu kirkossa kas-
vatustoiminnan alueeksi, jota ei ole kyetty kokonaisvaltaisesti kehittämään. Työikäisen
väestön kohtaaminen pohdituttaa jatkuvasti. Toisaalta on huomattava, että kirkko tavoit-

1. Kansakoulu syntyi kirkollisen kansanopetuksen pohjalta. Ks. esim. Iisalo 1991, 114�115 ja Peltonen 1994. 
2. Päiväkerhotoiminta tavoittaa (1996) 58 % 4�6-vuotiaista ja rippikoulu 91 % 15-vuotiaista. Seurakuntien

aikuisten ryhmät tavoittavat vain 4 % aikuisväestöstä. (Kirkko 2000 ja Koulu 1999, 71.)
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taa kastetilaisuuksissa, vihkitoimituksissa ja hautaan siunaamisissa vuosittain lähes koko
suomalaisen väestön ja niihin liittyvissä toimituskeskusteluissa tarjoutuu papeille mahdol-
lisuus aikuiskasvatukselliseen kontaktiin. Seurakuntien koetaankin hoitaneen hyvin kir-
kolliset toimitukset, joiden välityksellä kohdataan aikuisia elämän käännekohdissa. (Ks.
esim. Vilenius 1997, 10, 28, Kirkko on suorittanut tehtävänsä hyvin. Kotimaa 28.1.2000,
43). Eriävän näkökulman edellämainittuun tutkimukseen antaa kuitenkin Helsingin yli-
opiston käytännöllisen teologian laitoksen kysely (120 vastausta) kirkollisista toimituk-
sista. Kansa halusi pikemminkin ihmissuhdekursseja papeille kuin kirkollisten kaavojen
uudistuksia. Kritiikkiä sai pappien tapa toimia, kohdata aikuisia kirkollisissa toimituk-
sissa. On kiinnitettävä huomiota vuorovaikutukseen, siihen miten toimitaan. (Papit kansa-
laisten silmin: Ihmissuhdekurssit olisivat tarpeen. Helsingin Sanomat 21.3.1999, ks. myös
Vilenius 1997.)

Kirkolla on sinänsä monipuolista aikuistyötä. Avainkysymykseksi nousee, miten kir-
kossa ymmärretään aikuiskasvatus. Siihen nivoutuu sekä ihmiskäsitysproblematiikka että
aikuiskasvatuksen työmenetelmäproblematiikka. Kasvatustieteellisestä näkökulmasta voi-
daan kysyä, ovatko kirkon aikuisopetusmenetelmät menneestä maailmasta. Lasten ja
nuorten parissa kirkkoa voidaan pitää jopa pedagogisena edelläkävijänä hyvien työmene-
telmien ansiosta, mutta aikuisten kanssa saatetaan toimia usein jäykästi ja perinteisin
menetelmin4. Aikuiskasvatukselliset lähtökohdat ovat usein viranhaltijoille tuntematto-
mia5. Aikuisia seurakuntalaisia ei aina haluta kohdata aikuinen�aikuinen-akselilla. Kir-
kolla on haasteita luoda ajassa toimivia, vuorovaikutuksellisia aikuisopetuksen käytän-
töjä, ja ilmenee tarvetta pohtia, mitä aikuisen oman oppimisen ohjaus- ja tukivälineitä
kirkko voisi tarjota. On huomattava myös, että aikuiskasvatuksen asiantuntijoiden ja
työntekijöiden (kohdistettuna työalueena) määrä on kirkossa vähäinen (SEK v. 1988�
1991, 105, Seurakuntakasvatus 1994. KKK).

Näistä näkökulmista kohdentuu tutkimukseni tehtävä analysoida Suomen ev. lut. kir-
kon aikuiskasvatusajattelun keskeisiä piirteitä oppimisteoreettisesta viitekehyksestä käsin
vuosina 1958�1990. Uskon oppimiskäsitysten pohtimisen auttavan kirkon aikuiskasva-
tustyössä niin, että käytännön toiminnan taustalla olevat ajatukset ja näkemykset selkiyty-
vät ja taas vuorostaan profiloivat käytännön toimintaa aikuiskasvatuksellisesti mielek-
käämmällä tavalla.

Kirkon nykyisen aikuiskasvatusajattelun ymmärtäminen edellyttää aikuiskasvatuksen
juurien, niin kirkollisen, teologisen kuin yhteiskunnallisenkin taustan tuntemusta. Johdan-
non tavoitteena on auttaa aikuiskasvatuksen ja tutkimuksen laajan lähdeaineiston paikan
hahmottamisessa kirkossa ja selvittää kirkon aikuiskasvatuksen kirkollis-teologista ja
yhteiskunnallista taustaa.

3. Suomalaisten tyytyväisyyttä kirkon palveluihin kysyttiin Kirkon tutkimuskeskuksen teettämässä Gallup
Ecclesiastica -tutkimuksessa, johon vastasi noin tuhat suomalaista. Aikuiskasvatuksesta tämän tutkimuksen
määrittelemässä muodossa tutkimuksessa ei kysytty.

4. Tosin myös koulua on arvosteltu opetustyön konservatiivisuudesta ja luokkahuoneopetuksen muuttumatto-
muudesta. Vaikka pedagogiset opit, teoriat ja suuntaukset vaihtuvat, opetus pysyy muuttumatomana. (Miet-
tinen 1990, 11, ks. myös Sahlberg 1993.) 

5. Tähän antaa viitteitä esim. Opintokerhotoiminnan ja seurakunnan aikuiskasvatustyön kehittämiskokeilun
loppuraportti (1993). 



15
1.1. Kirkon aikuiskasvatuksen kehittyminen

Aikuisen opettaminen ja kasvattaminen Uudessa Testamentissa

Kristinuskoon on alusta saakka liittynyt aikuisten kasvattamista (Harva 1971, 9), kas-
vuun haastamista. Kristus oli Opettaja, ja seurakunnan synnyn jälkeen apostolit opettivat
kansaa (Apt 4:2, 4:18, 5:42). Seurakunnan kaitsija on opettaja, vieläpä hänen tulee olla
tässä taitava (1 Tim 3:2, 4:6, 4:11,13, 6:2, 2 Tim 2:2). Opettaessaan kirkko korostaa koko-
naista ja myönteistä asennoitumista elämään (ks. 2 Tim 4:3, Tiit 1:9, 2:1). Koko seura-
kunnan koulutus ja opetus sisältyy kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt 28:18�20). (Toiviai-
nen 1975, 2.)

Opetusta kuvaavina sanoina UT tuntee kolme eri termiä: didaskein, joka viittaa pelas-
tussanoman välittämiseen ja opettamiseen, paideuo, joka puolestaan viittaa enemmän
ihmisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja katekein, joka on tullut kirkolliseen käyttöön
merkitsemään varsinaista kasteopetusta. (Ks. esim Seppälä 1988b, 13�15, Peltonen
1994.)

Raamatun välittämässä kuvassa Jeesuksesta kasvattajana Jeesus on nimenomaan
aikuiskasvattaja. Jeesuksen ja opetuslasten opetustoiminta oli aikuisten opettamista6.
Evankeliumit osoittavat, että Jeesus puhuessaan ja opettaessaan on tekemisissä ensisijai-
sesti aikuisten ryhmien kanssa (Foltz 1986b, 244). Jeesus asetti haasteita kuulijoidensa
aikuiselle uskolle ja älykkyydelle esittämällä vaikeita ongelmia ratkaistavaksi. Hän haas-
toi heidät mielenmuutokseen. Esimerkkinsä Jeesus otti usein aikuisten elämän eri alueilta.
(Foltz 1986b, 244, Elias 1993, 120�121.)

Jeesuksen toiminnassa opetuslapsiryhmän kanssa voidaan löytää koulutuksellisia piir-
teitä (Harva 1963, 91, KA 1979, 9, Vermasvuori 1987b, 143). Vermasvuoren (1987)
mukaan Jeesuksella kasvattajana on useita esimerkillisiä piirteitä. Jeesus ei esimerkiksi
pitänyt kiinni tavallisesta kasvattajan ja kasvatettavan roolijaosta vaan asettui tavallisten
ihmisten tasolle. Hän ei halunnut antaa ylhäältä ohjeita, vaan otti huomioon ihmisten
omat lähtökohdat ja mahdollisuudet ottaa vastaan opetusta. Jeesuksen opetuksen ja kasva-
tuksen menetelmien Vermasvuori katsoo olleen nykyaikaisia. Opetettuaan hän lähetti
oppilaansa kaksittain kiertämään kyliin ja viemään opetusta eteenpäin. Kun tehtävä oli
suoritettu, pidettiin jonkinlainen kokemusten koontitilanne (Luuk 10:17�24). (Vermas-
vuori 1987b, 143�144.)

Vaikka Jeesuksen nimitys rabbi ei olekaan niin merkityksellinen kristillisessä opissa,
huomiot opettamisesta, oppimisesta ja tiedosta osuvat Sleen (1993) mukaan ytimeen poh-
dittaessa UT:n pohjalta, mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee. Kristityt ovat Mestarinsa
jäljissä kulkevia oppilaita, ja Mestarin kasvatustapa (educational praxis) on tavattoman
rikas auttaen ymmärtämään opettamisen ja oppimisen luonnetta. (Slee 1993, 327.)

6. Harva (1963, 91) arvioi, että �kenties juuri uskonnon ihminen on aikuisten kasvattaja par excellence. Hän
koettaa herättää ihmistä syvempään moraaliin, kääntää hänen mieltään pinnallisesta ja vähäarvoisesta todel-
listen arvojen suuntaan, saada hänet syntymään uudestaan. Sanalla sanoen pyrkimyksenä on vaikuttaminen
koko ihmiseen niin, että ihmisihanne mahdollisimman täydellisesti saavutettaisiin, ja tämänhän me olemme
määritelleet kasvatukseksi�. 
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Vanhan kirkon aikuiskatekumenaatti

Ensimmäisen vuosisadan loppupuolella kehittyi katekumenaatti (katekumeeni = kasteop-
pilas), aikuisten kasteopetus, joka on kirkon organisoidun opetuksen varhaisimpia ilmen-
tymiä. Se jakaantui kahteen vaiheeseen: parin vuoden koe- ja tutustumisjaksoon seura-
kunnan keskellä ja sitä seuraavaan lyhyeen tiedolliseen opetuksen jaksoon, joka huipen-
tui kasteeseen. Vanhan kirkon aikuiskatekumenaatissa painotettiin ensinnäkin opetuksen
sosiaalisuutta. Yhteys ja kokeminen edelsivät tiedollista opetusta, joka tapahtui jumalan-
palveluksessa saarnan välityksellä. Toisena merkittävänä piirteenä voidaan pitää henkilö-
kohtaisen tukihenkilön käyttöä. Tukihenkilö7 ei vain johdattanut kasteoppilasta seurakun-
nan elämään vaan eli hänen kanssaan koeajan. Kolmas huomionarvoinen piirre kristilli-
sen kasvatuksen kannalta vanhan kirkon katekumenaatissa on se, että opetus ei tähdännyt
vain tietojen omaksumiseen, vaan hartaus, rukous ja oppiminen muodostivat kokemuksel-
lisen yhteyden. (Christensen 1974, 53, 55, 160�161, Kontula 1987, 95, Seppälä 1988b,
27�29, 72, ks. myös Elias 1993, 121�123.) Varhaisen kirkon opetuksen focus oli edel-
leen aikuisten kristillisessä kasvatuksessa (Elias 1993, 123). Voidaan nähdä, että kirkko
käytti aikuiskasvatukseen paljon aikansa opetusteknologiaa (UT:n, apostolisen isien ja
kirkkoisien kirjeet) (ks. esim. Christensen 1974, 34�35, 43, 59�60, 87). Kirjeiden käyt-
töä opetuksessa voidaan pitää nimenomaan kristinuskon tunnusmerkkinä, missä se poik-
kesi juutalaisesta käytännöstä. Kirkko ei luonut itsenäistä kristillistä opetuslaitosta, vaan
jakoi kristillistä opetusta katekumenaatin, liturgian ja saarnan avulla (Christensen 1974,
181). Katekeettakouluja, erityisesti Aleksandrian koulua, voidaan pitää merkittävinä
aikuiskasvatuksen kannalta (ks. esim. Eusebius 1997, 288�289, 316, Christensen 1974,
99).

Kirkon kasvatustoiminta keskiajalla

Lapsikasteen syrjäyttäessä aikuiskasteen aikuisten katekumenaatti menetti merkityksensä
400-luvulta lähtien. Pääpaino siirtyi lapsena kastetun kristilliseen kasvatukseen. Kirkon
kasvatustoiminta hakeutui keskiajalla kolmeen pääuomaan: vanhempien ja kummien
antama kotikatekeesi, kirkon antama opetus jumalanpalveluksessa ja rippiopetus. Papisto
opetti aikuisia jumalanpalveluksen yhteydessä ulkolukumenetelmällä: kansa toisti papin
edellä lukeman. Opetusaines laajeni käsittäen uskontunnustuksen, Herran rukouksen, Ave
Marian ja käskyt. Kristillinen yhtenäiskulttuuri oli keskiajalla oppimista tukeva tekijä.
(Christensen 1974, 162, Kontula 1987, 96, Seppälä 1988b, 30�35, 72.) Merkittävinä
aikuiskasvatusinstituutioina keskiajalla voidaan pitää myös erämaaisien yhteisöjä, luosta-
reita ja sääntökuntia sekä yliopistoja (ks. esim. Christensen 1974, Pirinen 1991)8.

7. Tukihenkilöstä käytettiin seuraavia nimityksiä: sponsor = takaaja, suspector = huolehtija, myöh. testis =
todistaja ja adducens = johdattaja (Seppälä 1988b, 28).

8. Luostarien kautta vaikuttivat esim. Birgitan ja Hildegardin kaltaiset naiskasvattajat. Birgitta (1303�1373)
oli ruotsalainen pyhimys ja luostarijärjestön perustaja. Ks. esim. Pirinen 1991, 97�99, 189�193. Hilde-
gard Bingeniläinen (1098�1179) oli saksalainen benediktiinisisar ja mystikko. Ks. esim. Hildegard Binge-
niläinen. 1997. Hengähdä minussa, Vihanta Henki. Suom. A.-M. Raittila. Kirjapaja, Helsinki:. Yliopistoilla
oli merkitystä myös Suomen korkeimmalle sivistykselle (ks. Göransson 1974, Pirinen 1991, 204�206). 
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Uskonpuhdistus kirkon aikuiskasvatustoiminnan uudistajana

Useat aikuiskasvatuksen teoreetikot ja tutkijat ovat hakeneet aikuiskasvatuksen alkujuu-
ria kirkon harjoittamasta kansanopetuksesta, joka vahvistui luterilaisen uskonpuhdistuk-
sen myötä. Jo keskiajalla kirkko pyrki vaikuttamaan kasvattavasti9 ja luterilaiset kasva-
tusinstituutiot ovat historiallista jatkoa katoliselle kansanopetukselle, mutta nimenomaan
uskonpuhdistuksesta lähtien kirkko katsoi, että sen velvollisuutena oli kansan opettami-
nen. Uskonpuhdistus on uudistanut kirkon aikuiskasvatusta. Uskonpuhdistuksen kasva-
tusohjelman10 sisällöissä ja muodoissa on selvä yhteys Uuteen testamenttiin, mutta uutta
oli Lutherin reformatorinen peruslöytö, ihmisen pelastuminen yksin uskosta, yksin
armosta, yksin Kristuksen tähden. Uskonvanhurskaudesta tuli uusi keskeinen opetusainet-
ta jäsentävä sisältö. Uskonpuhdistuksen raamattuperiaate edellytti toteutuakseen Raama-
tun kääntämistä ja lukutaidon opettamista. Lutherin esikuvan mukaisesti kirkko ensim-
mäisenä yritti vakavasti saada aikaan yleisen lukutaidon ja levittää tietoa painetun sanan
välityksellä. Mikael Agricolan suomenkielinen aapinen, ABC-kiria, joka sisälsi katekis-
muksen tekstit, antoi hyvän perustan kansanopetuksen käynnistämiselle11. (Parvio 1959,
231, Karjalainen & Toiviainen 1984, 14, Seppälä 1988b, 40, Pirinen 1991, 291, 379, Tuo-
misto 1991a, 31�32, 1993, 16, 1999, 70.) Jumalanpalveluksissa kasvatuksellinen saarna
tuli keskeiseksi draamallisen liturgian vähetessä (Elias 1993, 125). Holm (1978, 3) näkee,
että Luther korosti tiedollisen kasvatuksen merkitystä, mutta kristillisen opetuksen perim-
mäisenä tarkoituksena oli jumalanpalvelukseen ja omakohtaiseen uskoon johdattaminen.

Puhdasoppisuuden aikuiskasvatusjärjestelmä Suomen kirkossa

Maamme kirkollisen kansanopetuksen pohja ja toimiva kasvatusjärjestelmä parin vuosi-
sadan ajaksi luotiin 1600-luvulla. Kirkko valtiovallan tukemana juurrutti kansaan puhdas-
ta oppia, kristillisiä tapoja ja järjestystä ja joutui tällöin kiinnittämään huomiota myös
kansanopetuksen organisaation luomiseen ja kehittämiseen12. Kirkon suunnittelema ja

9. Keskiajan katolisen kirkon kristillisestä opetuksesta Suomessa ks. esim. Murtorinne 1991, 250�255.
10. Uskonpuhdistus vakiinnutti asemansa kouluttamalla saarnaajia, jotka saarnalla ja katekismusopetuksella

kasvattivat puolestaan evankelisen seurakunnan. Evankelisen opetuksen varsinainen perustaja oli Filip
Melanchthon, joka toi uskonpuhdistukseen humanistisen periaatteen. (Göransson 1974, 150�152, 164.)
Kristillisen opin yleisesityksiksi kirjoitetut Vähä ja Iso Katekismus säilyttivät asemansa vuosisatoja sekä
tunnustuksen kirjoina että pedagogisessa käytössä (Kontula 1987, 96).

11. Suomenkielisen kirjallisuuden esikoinen ABC-kiria on yhdistetty aapis-katekismus. Aakkosten ja tavuhar-
joitusten jälkeen seuraa katekismusosasto: kymmenet käskyt, apostolinen uskontunnustus, Herran rukous,
enkelin tervehdys, kaste, ehtoollinen, rippi, ruokaluvut, aamu- ja ehtoorukoukset sekä suomalaisena erikoi-
suutena kellonsoittoon liittyvät kläppäämisen rukoukset. Lähinnä aapinen oli tarkoitettu lasten ja nuorten
käsiin. Papeille kirja oli apuna katekismusopetuksessa. Kolmen painoksen ilmestyminen verraten lyhyen
ajan kuluessa osoittaa, että kirja levisi kansankin keskuuteen, ei vain kouluihin ja papeille. Oppimistulok-
sista ei ole tietoa. (Pirinen 1991, 291�291.)

12. Sainio (1953, 14�15) arvioi, että puhdasoppinen teologia osoittautui kasvatuksellisessa ajattelussa varsin
hedelmättömäksi. Ortodoksia ei tunnustanut kasvatus- ja opetustoiminnan psykologisoimisen tarvetta, sillä
koko sen ajatusrakennelma intellektualismissaan oli epäpsykologinen. Sen käsitys ihmisestä perustui sii-
hen, mitä ihmisestä oli Raamatussa sanottu. Kasvatusoppi saattoi olla korkeintaan eräänlaista opetustek-
niikkaa, eikä siinäkään katsottu aiheelliseksi poiketa pitkän käytännön vakiinnuttamista, varsin suoraviivai-
sista ja kovakouraisistakin opetusmenetelmistä. Vrt. Gezelius vanhemman näkemys oppimisesta Laasonen
1991, 140�141, 179�181. Comeniuksen periaatteen mukaisesti Gezelius korosti myös sisäluvun opetta-
misessa ystävällisyyttä, mikä teki mahdolliseksi sekä iloisen että sitä mukaa helpon oppimisen. 
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johtama kansanopetus pyrittiin ulottamaan kaikkiin kansalaisiin. Papeilla oli aktiivinen
rooli kansankasvattajina, kirjoittajina ja julkaisijoina. Piispa Isak Rothoviuksesta on kat-
sottu alkaneen kokonaan uusi vaihe suomalaisten opettamisessa. Rothovius pyrki kasvat-
tamaan papeista kansanopettajia, joiden tuli panna toimeen kirkossa katekismuskuuluste-
luja, jotka pidettiin kaupungeissa lauantai-iltaisin ja maalla sunnuntaiaamuna, ja suorittaa
ripitysmatkoja13, joista kehittyi pitkäksi aikaa kirkon aikuiskasvatuksen keskeinen toi-
mintamuoto: kinkerit. Oppiminen perustui katekismusopetukseen jumalanpalveluksessa
ja sen kuulusteluun ripitysmatkoilla. Aikuiskasvatuksessa olivat tärkeitä saarnat, erityi-
sesti katekismussaarnat ja raamatunselitykset, jotka oikeaoppisuuden ja valistuksen aika-
na tähtäsivät määrätietoisesti tiedollisen aineksen tarjoamiseen. Opetuksen pääasiallisena
tavoitteena oli keskeisten kristinopin kohtien ulkoa osaaminen. Rothoviuksen rakentama
opetusjärjestelmä kokonaisuudessaan pysyi kristinopin opetuksen runkona satoja vuosia
eteenpäin. (Parvio 1959, 231�241, Laasonen 1977, 260�261, 1991, 82�84, Karjalai-
nen & Toiviainen 1984, 15, Yrjölä 1985, 2, Seppälä 1988b, 41�42, Tuomisto 1991a, 32.)

Suomen kansanopetuksen isänä pidetään piispa Juhana Gezelius vanhempaa, joka
kehitti kirkolliselle kansanopetukselle ne muodot, jotka pääpiirteittäin säilyivät aina
1900-luvulle saakka. Gezeliuksen aikana asetettiin aikaisempaa selvemmin tavoitteeksi
sisälukutaito. Gezelius korosti, että sisäluku ulkoluvun täydennyksenä auttoi parempaan
oppimiseen ja ymmärtämiseen14. Laajoista suunnitelmistaan Gezelius sai toteutetuksi
vain lukukinkerijärjestelmän, kylä- eli kiertokoulun sekä ensimmäistä kertaa ehtoolliselle
pyrkivien entistä laajemman kuulustelun, jota jo Terserus näyttää vaatineen ja josta myö-
hemmin Juhana Gezelius nuoremman aikana kehittyi rippikoulun alkumuoto. Opettajina
toimivat lukkarit15. Ripitysmatkasta lukukinkeriksi muuttuva opetustilanne ja rippikoulu
olivat puolitoista vuosisataa ainoita pakollisia kansanopetuksen muotoja. Gezelius van-
hemman kansankasvatusohjelman tarkoituksena oli kokonaisvaltaisuus, kaikkien seura-
kuntalaisten tavoittaminen. Siihen kinkeri-instituutio (kylänluvut) antoi paremman mah-
dollisuuden kuin kirkossa pidettävät kuulustelut. Nämä toimenpiteet loivat pohjaa 1800-
luvulla, autonomian ajalla virinneille, aivan uudelta ja maallisemmalta pohjalta lähteville

13. Rippikäytännöstä Suomen kirkossa uskonpuhdistuksesta 1600-luvun loppuun ks. Lempiäinen 1963.
14. Iisalo (1991) erittelee kolme kirkollisen kansanopetuksen tunnusmerkkiä: 1. Kansanopetus ymmärrettiin

uskonnolliseksi toiminnaksi, jonka opetussisältö oli katekismukseen tiivistetty �coco christillinen oppi�.
Sen tuntemuksesta nähtiin ihmisen �iankaikkisen autuuden� riippuvan. 2. Opetuksen lopullisen tavoitteena
oli katekismuksen �ymmärtäminen�. 3. �Oikein ja selvästi� oppiminen, siis katekismuksen tarkka ulko-
muistista toistaminen oli �ymmärtämisen� välttämätön edellytys. Sekä lukutaito että katekismuksen ulkoa
oppiminen olivat etappeja tiellä lopulliseen tavoitteeseen, �ymmärtämiseen�, joka oli luterilaisen opin tun-
temusta, sen pitämistä henkilökohtaisesti arvokkaana ja sen mukaisen tavan noudattamista. Iisalo tuo ilmi
tämän tutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoisen seikan, että varsinkin 1800-luvulla kirkollisen kansan-
opetuksen opetustapoja arvosteltiin ankarasti. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että ymmärtämisen tavoite oli jää-
nyt saavuttamatta. Lehdistössä ja papiston kokouksissa valitettiin toistuvasti, että opetuksella ei pystytty
herättämään ihmisissä uskonnollisuutta. Kun saarnan ja muiden kirkon työmuotojen koettiin kehittävän
uskonnollista elämää, opetuksessa katsottiin pysähdytyn �kristinuskon esikartanoissa�. Syyksi nähtiin ope-
tuskäytäntö ja jatkuva pitäytyminen katekismuksen opettamiseen. Kirkon kansanopetus oli vuosisatoja nou-
dattanut yhtä ja samaa opetustapaa, joka nyt oli havaittu epäonnistuneeksi. (Iisalo 1991, 56�58.) 

15. Lukkari oli keskiaikaisen käytännön mukaisesti seurakunnan toimihenkilö, mutta samalla melkeinpä papin
palvelija. Lukkarin kirkollisiin tehtäviin kuuluivat vastuu kirkkotilan siisteydestä ja kirkkovaatetuksen kun-
nosta ja järjestyksenpito jumalanpalveluksen aikana. Hänen toivottiin myös pystyvän laulamaan kirkossa.
Joskus mainitaan lukutaito erikseen pätevyysvaatimuksena. (Laasonen 1977, 280�281, Pirinen 1991,
355.)
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kansanopetusvaatimuksille. (Laasonen 1977, 260�285, 1991, 126, 173�181, 238�239,
Karjalainen & Toiviainen 1984, 15�17, Vermasvuori 1987a, 14, Seppälä 1988b, 42, 44,
Tuomisto 1991a, 32.)

Kansanopetuksen piirteitä valistuksesta 1900-luvulle
Valistuksen ajan seurakuntaelämän luonteelle oli tyypillistä maallisen ja hengellisen elä-
män kiinteä yhteys toisiinsa, joskin arjen ja uskonelämän toisiinsa liittymistä on luterilai-
suudessa korostettu reformaatiosta alkaen. Valistuspapit, esimerkiksi Anders Chydenius,
pyrkivät yhdistämään valistuksen tavoitteleman hyödyn ja pietismin painottaman kristilli-
syyden käytännöllisyyden. Heidän toimintansa voidaan katsoa kääntäneen seurakuntaelä-
män luonnetta myönteisemmäksi ajalliselle elämälle. Kirkollisen kansanopetuksen yti-
men muodostivat 1700-luvulla kaikenikäisen seurakuntaväen valvontaan soveltuvat kin-
kerit ja nuorelle väelle tarkoitettu, yleistyvä rippikoulu, jonka käyminen merkitsi hengel-
lisen ja seurakunnallisen täysi-ikäisyyden saavuttamista (Seppälä 1988b, 49, Laasonen
1991, 332, 327�329).

Rationalistiset virtaukset 1900-luvun vaihteessa eivät osoittaneet ymmärtämystä kate-
kismuksen ulkoaluvulle puhumattakaan itse kirkollisesta pedagogiikasta. Kirkon opetus
ei enää vastannut vaadittua tasoa, mutta se oli merkinnyt käytännössä ainoaa järjestettyä
opetusta. (Kontula 1987, 99.) Se oli luonut pohjan myös aikuiskasvatuksen kehittymi-
selle (Tuomisto 1999, 70).

1800-luvun alkupuolella vallitsi vielä kirkon ja koulun kiinteä, joskaan ei kiistaton,
yhteys (ks. esim. Murtorinne 1992, 56�59). Kirkon kansanopetus alkoi syrjäytyä 1800-
luvun jälkipuoliskolla. Kansakoulu yleistyi (kansakouluasetus 1866) ja kirkolliset kierto-
koulut lakkasivat vähitellen koettuaan vielä vuosisadan vaihteessa uudistumisvaiheen
(Karjalainen & Toiviainen 1984, 17, Yrjölä 1985, 2, Tuomisto 1991a, 35�36, Murto-
rinne 1992, 91�93, 282, 357�359, 386, Kuikka 1993, 86�87). Kansakoulun synty
muutti kirkon kasvatustoiminnan perusrakennetta ja uuden kasvatusjärjestelmän tarve
valtiokirkosta kansankirkoksi muuttuneessa kirkossa tuli ilmeiseksi. Kirkko ei kuiten-
kaan tunnustanut yhtenäiskulttuurin murentumista, vaan piti kiinni puhdasoppisuuden
ajalla syntyneestä kasvatusjärjestelmästään vielä senkin jälkeen, kun yhteiskunnan ja kir-
kon hallinnollinen ero oli toteutunut. (Seppälä 1988b, 51�53, 62.)

Jo 1680-luvulla pietismi alkoi saada Suomessa merkittävää jalansijaa ja esiintyi myö-
hemmin eri muodoissaan (ks. esim. Laasonen 1991, 248�260, 362�364). Pietismiä voi-
daan pitää merkittävänä aikuiskasvatusohjelmana, jonka vaikutus näkyy herätysliikkeissä
ja lähetystyössä. Kirkollisen yhdistystoiminnan viriäminen on kokonaisuudessaan vaikut-
tanut kirkon aikuiskasvatuksen kehittymiseen. Herätysliikkeitä voidaan pitää sosiaalisesti
merkkinä kansan itsetietoisuuden alkavasta heräämisestä ja alempien yhteiskuntakerros-
ten reaktioista vallitsevaa uskonnollista auktoriteettijärjestelmää kohtaan. Yksilöllinen
uskonkokemus asetettiin objektiivisen kirkkoinstituution edelle. Herätysliikkeet perusti-
vat yhdistyksiä, kristillisiä lehtiä ja kansanopistoja, joilla on edelleen tuntuva osuus kir-
kon aikuiskasvatuksen kentässä. (Ks. esim. Murtorinne 1992, 102�103, 254�256, 1995,
60�65, 98�99.) Yhdistysperäisen toiminnan vilkastuminen ja alhaaltapäin nouseva
maallikkotoiminta koettiin maallikkojen aktivoimiseen pyrkivän kirkon piirissä osittain
myönteiseksi, mutta usein myös kiusalliseksi ja seurakunnan toimintaa hajottavaksi.
Arvostelu kohdistui sekä opillisiin kysymyksiin että ulkonaisiin toimintatapoihin. (Murto-
rinne 1992, 188�389, 1995, 76, 99.)
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Aikuiskasvatusta viime vuosikymmeninä

Seurakuntatyön monipuolistuessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla on myös aikuiskas-
vatukseen tullut uusia piirteitä. Tällöin toimintansa aloittaneiden kristillisten järjestöjen
antamat virikkeet ja esikuvat ovat olleet seurakuntien aikuistoiminnalle merkittäviä. (KA
1979, 10.) Kirkon perinteinen aikuiskasvatuksen muoto, kinkerit, on säilyttänyt paikkansa
seurakunnan toiminnassa, tosin sen osanottajamäärät ovat pudonneet 50 prosenttia 1960-
luvun vaihteesta lähtien. Osanottajien määrän vähenemiseen nähdään merkittävänä syy-
nä yhteiskunnan kaupungistuminen. Kinkerit ovat muodostuneet maaseudun työmuodok-
si ja muuttuneet kristillisen tiedon kuulustelutilaisuuksista monipuolisemmiksi seurakun-
tatyön koulutus- ja suunnittelutapahtumiksi. (Koivisto 1973, 124, Jolula 1974, 60, KA
1979, 10�11, SEK v. 1972�1975, 186, Seppälä 1988b, 167�168, Murtorinne 1995,
368.)

Kirkon aikuiskasvatuksen toiminnan muodot ovat laajentuneet kinkereistä ja katekis-
mussaarnoista käsittämään raamattu- ja keskustelupiirejä, diakonia- ja lähetyskasvatusta,
seurakuntakouluja ja seminaareja, opintoretkiä, kursseja ja koulutusohjelmia (KA 1979,
2, 10). Kirkon aikuiskasvatus ei ole organisoitunut seurakuntatasolla samalla tavalla itse-
näiseksi työalueeksi kuin lapsi- ja nuorisotyö. Kasvatus kuuluu yhtenä juonteena lähes
kaikkeen aikuistyöhön. Sen sijaan on harvoja työmuotoja, joita selvästi voi nimetä kasva-
tustoiminnaksi. Kirkon aikuiskasvatuksen suhde aikuistyöhön on tästä syystä ongelmalli-
nen. Kirkon aikuiskasvatus hajaantuu eri työaloille ja sisältyy aikuisille järjestettyhin pal-
veluihin. (SEK v. 1988�1991, 105, Seppälä 1988b, 166.)

Erilaisten vapaamuotoisten sananjulistus- ja hartaustilaisuuksien lisääntyminen 1970-
luvun alussa johti siihen, että seurakunnat muuttuivat toimintarakenteeltaan kirkko- ja
jumalanpalveluskeskeisistä instituutioista selvästi tapahtuma- ja hartaushetkipainoittei-
siksi yhteisöiksi. Vapaamuotoisten tilaisuuksien uskottiin samalla olevan lähempänä
ihmisten jokapäiväistä elämää ja palvelevan paremmin �elävän kristillisyyden� asiaa, joi-
hin päämääriin koko sodanjälkeinen kirkollinen uudistus tähtäsi. Mainittua kuvaa täy-
densi seurakuntien piirissä voimistunut pienryhmätoiminta säännöllisesti kokoontuvine
raamattu-, lähetys-, diakonia- ym. työpiireineen, joiden yhteenlaskettu lukumäärä kohosi
1970-luvun alussa yli 8000:n16. (Murtorinne 1995, 364.) Pienryhmät17 nousivat 1970-
luvulla merkittäväksi aikuiskasvatuksen toimintamuodoksi (Jolula 1974, 60, KA 1979,
11, ks. myös Koivisto 1973, 124). Kertomuskaudella Suomessa pidettiin useita seminaa-
reja, joissa ulkomaisten esikuvien avulla etsittiin pienryhmiin perustuvaa seurakunnan

16. Aikuisten pienryhmien lukumäärä lisääntyi vuodesta 1975 vuoteen 1986 50 % ja jäsenten määrä 21 %.
Huippu näyttää olleen 1980-luvun alussa. (SEK v. 1984�1987, 119, Seppälä 1988b, 169.) Pienryhmätoi-
minnan vilkkauteen ovat pitemmällä aikavälillä vaikuttaneet tuntuvasti erilaiset kampanjat kuten 1980-
luvun Tässä elämä ja vuoden 1987 Missio Helsinki. Näiden kampanjoiden yhteydessä syntyi huomattavat
määrät ryhmiä, jotka toimivat vain lyhyen ajan. (SEK v. 1988�1991, 106.)

17. Pienryhmät voidaan luokitella kolmeen osaryhmään ryhmän keskeisen toiminta-ajatuksen perusteella.
1970-luvulla lukumääräisesti eniten oli jonkun työmuodon tai kristillisen järjestön hyväksi toimivia työpii-
rejä ja ompeluseuroja. Toisen osan pienryhmistä muodostivat raamattupiirit, joiden tavoite oli hengellinen
kasvatus ja rakentuminen. Kolmannen osaryhmän muodostivat erilaiset keskusteluryhmät ja ihmissuhdepii-
rit, joissa pohdittiin osallistujien ja seurakunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä ja ongelmia ja joissa keski-
näinen vuorovaikutus ja ryhmäprosessi olivat myös keskeisiä toiminnan osatekijöitä. (SEK v. 1972�1975,
160�161, 1976�1979, 156�157.) 
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toimintamallia18. (SEK v. 1984�1987, 111.) Pienryhmien yleistymisen oletetaan tässä
tutkimuksessa liittyvän myös kasvatuksen uuteen ymmärtämiseen.

Aikuiskasvatus on viime vuosikymmeninä nähty kirkon kasvatustoiminnan heikoim-
min toteutuneeksi alueeksi. Jo sinänsä aikuiskasvatus-käsitettä, jonka käyttöä pyrittiin
vakiinnuttamaan k-ohjelman myötä, on vierastettu (ks. esim. SEK v. 1976�1979, 188,
1988�1991, 89), mikä ilmentää selkeää tarvetta tutkia kirkon aikuiskasvatuksen teoreet-
tisia lähtökohtia.

Kirkon kasvatusasiain keskus ja aikuiskasvatus

Aikuiskasvatuksen kehittämisen kannalta on merkittävä rooli ollut Kirkon kasvatusasiain
keskuksella. Puolustaakseen kristillisen kasvatuksen ja uskonnonopetuksen asemaa
sodanjälkeisessä kriittisessä tilanteessa laajennettu piispainkokous perusti vuonna 1948
Uskontopedagogisen keskuksen19. Keskuksen nimi muutettiin vuonna 1949 Kristillisen
kasvatuksen keskukseksi. Vuonna 1954 laajennettu piispainkokous palkkasi keskukselle
suomenkielisen päätoimisen sihteerin, joka oli Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan
Keskusliiton (SKSK) palveluksessa. Laajennettu piispainkokous asetti keskuksen joh-
toon toimikunnan. Sihteerit20 ja toimikunta muodostivat yhdessä Kristillisen kasvatuksen
keskuksen. Ensimmäiseksi suomenkieliseksi päätoimiseksi sihteeriksi kutsuttiin seminaa-
rilehtori Kalevi Tamminen. Keskuksen toiminnan vakinaistamisen yhteydessä laajenivat
keskuksen tehtävät koskemaan entistä tasapainoisemmin kristillisen kasvatuksen koko
kenttää tavoitteena kehittää kirkon omaa opetus- ja kasvatustyötä. Vuonna 1967 keskuk-
sen nimi muutettiin Kirkon kasvatusasiain keskukseksi (KKK). (Rantasalo 1968, 15�30,
116, Tamminen 1980, 30�45, Seppälä 1988b, 66, Murtorinne 1995, 339.) Tutkimusajan-
jaksolla ovat KKK:n pääsihteereinä toimineet Tammisen lisäksi Mikko Iskala (1964�
1971), Veikko Pöyhönen 1971�198221, ja Aimo Peltonen (vt. pääsihteeri 1973�1975,
pääsihteeri 1982�1990). (KKK tk 1958�1990.) Kirkon keskukset ovat ennen kaikkea
oman erityisalansa asiantuntija- ja yhteistyöelimiä22.

KKK on kirkon kasvatustoiminnan keskuselin, jonka tehtävä on kehittää kirkon kasva-
tustoimintaa ja osallistua kasvatuksen kehittämiseen koko yhteiskunnassa. Aikuiskasvatus
on ensimmäisen kerran eriteltynä työalana KKK:n toimintakertomuksessa vuonna 1969
(KKK tk 1969, 78). Keskus julkaisee Kristillinen kasvatus -lehteä, joka ilmestyy kuusi
kertaa vuodessa ja on suunnattu erityisesti uskonnonopettajille ja seurakunnan työnteki-

18. Seminaarien pääluennoijana oli Englannin Urban Projectin johtaja David Wasdell (SEK v. 1984�1987,
111). Ks. myös Huotari 1992, 170�175, Luoma 1992, 10.

19. Esikuvaksi ja virikkeiden antajaksi muodostui Norjassa perustettu Kristelig-pedagogisk kontor, johon esim.
M. Simojoki ja M. Haavio viittasivat keskustelussa (Rantasalo 1968, 21, 26, Tamminen 1980, 28�29).
Keskuksen tehtäviksi nähtiin uskonnonopetuksen puolustamisen lisäksi kotikasvatuksen tukeminen, kirkol-
listen piirien herättäminen, kristillisen kasvatuksen syventäminen, opetustaidon edistäminen ja tieteellinen
tutkimustyö (Holm 1978, 7).

20. Edellämainitun lisäksi keskuksessa toimi osatoimisena ruotsinkielisenä sihteerinä kouluradiopäällikkö N.
G. Engström (KKK tk 1958, 73, Seppälä 1988b, 66).

21. Pöyhönen oli virkavapaana 1973�1975 toimien valtion Opetussuunnitelmakomitean päätoimisena sihtee-
rinä.

22. Kirkon keskusten organisaatio ja hallinnollinen asema on kokenut monia muutoksia. Nykyisen hallintomal-
lin mukaan KKK, samoin kuin KK kuuluvat yksikköinä Kirkkohallituksen toiminnalliseen osastoon. Kirk-
kohallituksen tehtävänä on edistää kirkon ja seurakuntien työtä sekä ohjata ja kehittää kirkon yhteistä toi-
mintaa. (Kirkkohallitus 1997, 7, 166.) 



22
jöille sekä luottamushenkilöille (ks. esim. Kristillinen kasvatus 1989, 29.) Kristillinen
kasvatus -lehdellä on ollut merkittävä rooli myös aikuiskasvatuksen asiantuntijakeskuste-
lun foorumina.

KKK:ssa toimii työalasihteereitä23. Merkittävä tämän tutkimuksen kannalta on aikuis-
kasvatussihteerin viran perustaminen. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti keskus
sai 1.1.1977 aikuiskasvatussihteeriksi edellisen vuoden lopussa toimintansa päättäneen
kirkon naistyön toimikunnan sihteerin, lehtori Riitta Virkkusen24. Aikuiskasvatussihtee-
reinä ovat toimineet tutkimusajanjaksona Virkkunen 1977�1987, ollen virkavapaalla
1981 alkaen25, jolloin vs. aikuiskasvatussihteerinä 1981�1987 toimi lehtori Ursula Kon-
tio. Vuodesta 1987 aikuiskasvatussihteerinä on ollut yhteiskuntatieteiden maisteri Sinikka
Metsätähti. Kehittämistoimenpiteet ovat keskittyneet suunnitteluun ja koulutukseen sekä
yhteyksien luomiseen yhteiskunnan aikuiskasvatuksen kenttään. (KKK tk 1958, 73, 1977,
27, 1981, 280, 1987, 314, 1990, 318�319, SEK v. 1976�1979, 189.)

KKK:n johtokunta päätti tammikuussa 1985 asettaa Kirkon aikuiskasvatuksen neuvot-
telukunnan26 (AKNK) vuosiksi 1985�1987. Neuvottelukunnan tehtävä oli toimia yhteis-
työelimenä KKK:n ja vapaata sivistystyötä ja aikuisten opintotoimintaa kirkossa päätoi-
misesti harjoittavien tahojen kesken, kehittää kirkon aikuiskasvatustoimintaa ja toimia
asiantuntijaelimenä kirkon aikuiskasvatustyössä sekä seurata yhteiskunnan aikuiskasva-
tusjärjestelmää. (KKKJ 31.1.1985 11§, Kontio 1985a, KKKJ 22.1.1988.) KKK:n johto-
kunta jatkoi 1988 Kirkon aikuiskasvatuksen neuvottelukunnan määräaikaa seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi 1988�1990. Tällöin neuvottelukunnan tehtävissä korostuivat
yhteiskunnan aikuiskoulutusjärjestelmän kehittymisen seuraaminen sekä kirkon ja yhteis-
kunnan aikuiskasvatuksen välisen yhteistyön kehittämismahdollisuuksien selkiinnyttämi-
nen. (KKKJ 22.1.1988 18§.)

23. Alun yhdestä päätoimisesta sihteeristä (vuoden 1958 tilanne) sihteeristö on tutkimusaikana laajentunut
käsittämään pääsihteerin lisäksi yhdeksän työalasihteeriä (1990) (KKK tk 1958, 73, 1990, 318�319).

24. Järvenpään Dikaoniaopiston opettaja (eläkkeellä), TK, pastori Riitta Virkkunen (s. 1931) on pyrkinyt
parantamaan naisen asemaa Suomen kirkossa sekä seurakunnan naistoiminnan ja myöhemmin aikuiskasva-
tuksen kehittämisen kautta että ajamalla naisen pääsyä papin virkaan. Virkkusen toiminnasta ks. esim. Suo-
men teologit 1999, 887�888.  

25. Virkkunen siirtyi LML:n kasvatusasiain sihteeriksi 1981 Geneveen. Hänen tehtäviinsä kuului arvioida mui-
den maiden k-ohjelmia ja tukea koko luterilaisen maailman kasvatustyötä. (Luterilaisen maailman kasva-
tuskonsultiksi 1981.)

26. Neuvottelukuntaan kuuluivat pääsihteeri U. Loikkanen (Suomen Settlementtiliitto), rehtori P. Sipponen
(Perheniemen opisto), pastori O. Ojanen (Imatran seurakunta), kulttuuriasiain sihteeri S. Koistinen (SKSK),
hiippakuntasihteeri C. Jansson (Porvoon hiippakunta), johtaja S. Huhta (Seurakuntaopisto ja Kirkon konfe-
renssikeskus), hiippakuntasihteeri A. Koro (Tampereen hiippakunta) ja opintojohtaja H. Toivola (Kristilli-
nen Opintokeskus) sekä KKKJ:n edustajina S. Pulkamo ja A. Mäkinen (KKKJ). Neuvottelukunnan sihtee-
rinä toimi KKK:n aikuiskasvatussihteeri U. Kontio (1985�1987) ja S. Metsätähti-Nyberg (1987�1990).
(KKKJ 31.1.1985, AKNK 12.11.1985, AKNK 4.2.1986.) Myöhemmin johtokunta nimesi aikuiskasvatuk-
sen neuvottelukuntaan vielä kouluttaja T. Totron Kirkon koulutuskeskuksesta. (KKKJ 23.9.1986.) Vuonna
1988 neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi valittiin ylitarkastaja T. Luoma-aho Opetusministeriöstä (KKKJ
§ 18, 22.1.1988).
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1.2. Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelmaprosessin
päävaiheet 1958�1990

Kirkollisen kasvatuksen merkittävimpiin uudistuksiin viime vuosikymmeninä on kuulu-
nut KKK:n valmistelema ja kirkolliskokouksen v. 1977 hyväksymä kirkon kasvatustoi-
minnan kokonaisohjelma (k-ohjelma). Tarve kirkon kokonaisohjelman luomiseen on elä-
nyt kirkossa viime vuosisadalta lähtien, jolloin alkoi murentua puhdasoppisuuden ajalla
luotu luja kasvatusjärjestelmä. Ongelmana on ollut kristillisen kasvatuksen kentän haja-
naisuus27. (Seppälä 1988b, 74, 80, Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 1, Murtorinne
1995, 416.)

Ensimmäinen aloite uuden kasvatusjärjestelmän luomiseksi tehtiin jo vuoden 1923 kir-
kolliskokouksessa, kaksi vuotta oppivelvollisuuslain ja vuosi uskonnonvapauslain hyväk-
symisen jälkeen. Silloin esitettiin yksityiskohtaisen ehdotuksen laatimista seurakunnalli-
sen kristinopin opetuksen ja sen tarkastuksen uudelleen järjestämiseksi. Valtiokirkosta
kansankirkoksi muuttuneessa kirkossa oli edessä tehtävä: kirkon uuden kasvatusjärjestel-
män luominen sen omalta pohjalta selvästi omaa tehtävää varten. Aika ei kuitenkaan vielä
ollut kypsä, vaan tehty esitys raukesi, vaikka sen tärkeys ja ajankohtaisuus myönnettiin-
kin. (Pöyhönen 1986, 8, Seppälä 1988b, 53, 80.)

Seuraavan kerran kokonaissuunnitelman laatiminen tuli esille vuoden 1958 kirkollis-
kokouksessa. Kysymystä kirkon kasvatustyön kokonaisuudistuksesta käsiteltiin Turun ja
Mikkelin hiippakuntien aloitteiden pohjalta. Turun arkkihiippakunnan hiippakuntakoko-
uksen aloite käsitteli kirkon opetuksen johtoa ja valvontaa, kun taas Mikkelin hiippakun-
nan hiippakuntakokouksen aloite sisälsi ehdotuksen kirkon opetustoimen kokonaisuudis-
tuksen valmistamiseksi. Edellinen aloite tähtäsi asian perusteelliseen tutkimiseen, jonka
tuli johtaa kirkkolain ja ohjesääntöjen muutoksiin sekä mahdollisesti uuden päätoimisen
asessorin viran perustamiseen tuomiokapituleihin. "Opetusasessorilta" olisi tullut edellyt-
tää pedagogista pätevyyttä ja kykyä ja taitoa valvoa hiippakunnassa seurakuntien opetus-
toimintaa. Asian käsitellyt yleinen valmistusvaliokunta yhdisti aloitteet ja esitti, että kir-
kolliskokous antaisi laajennetulle piispainkokoukselle tehtäväksi selvittää, mitä, ketä,
kuinka ja koska kirkon on opetettava (Vuoden 1958 kirkolliskokouksen yleisen valmistus-
valiokunnan I osaston mietintö n:o 18, Pöyhönen 1986, 8).

Verrattuna sotia edeltäneeseen aikaan oli nyt olemassa elin, joka kykeni ottamaan vas-
tuun laaja-alaisista kasvatuksen suunnittelutehtävistä: KKK, jolle laajennettu piispainko-
kous siirsi tehtävän. Keskuksen käynnistämän tutkimustyön tuloksena syntyi Kirkon ope-
tustoiminnan kokonaisuudistusta koskeva mietintö (Mietintö 1961), joka sisälsi ehdotuk-
sen kristillisen kasvatustyön kokonaissuunnitelmaksi. Mietintö sisälsi myös kirkon
aikuiskasvatusta ja työntekijöiden pedagogista koulutusta koskevaa ainesta. Mietinnön
pohjalta valmistui myöhemmin tutkimus "Kastamalla ja opettamalla" (1963, 1964). Teok-
sesta muodostui kristillisen kasvatuksen perusteos monien vuosien ajaksi kirkolliseen
käyttöön. (Pöyhönen 1986, 9, Seppälä 1988b, 81.)

27. Paradoksaalisena kehityksessä nähdään se, että kristillisen yhtenäiskulttuurin murentuessa kristillinen kas-
vatus kanavoitui mutta myös hajaantui monin tavoin kirkon oman organisaation ulkopuolelle, osin sen saa-
vuttamattomiin (koulun uskonnonopetus, kristillinen toiminta ja vaikuttaminen yhdistyksissä, opintokerho-
toiminnassa, kansanopistoliikkeessä jne.). Syntyi ero kristillisen kasvatuksen ja kirkon kasvatuksen välillä,
kun ne ennen olivat olleet yksi ja sama asia. (Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 1.)
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Laajennettu piispainkokous ei hyväksynyt Mietintöä 1961, vaan palautti asian
KKK:lle. Perusteluna oli piispainkokouksen (Pkok pk 7.12.1961) lausunto, jonka mukaan
mietintö ei sellaisenaan vastannut kirkolliskokouksen asettamaan kysymykseen "mitä,
ketä, koska ja kuinka kirkon olisi opetettava". Olisi jatkettava tutkimuksia kirkon opetus-
toiminnasta ja tehtävä entistä yksityiskohtaisempia esityksiä mietinnön kehittämiseksi ja
yhtenäisen linjan löytämiseksi kirkon opetustyöhön. (Pöyhönen 1986, 9, Seppälä 1988b,
82.) Kirkon kasvatustoiminnan uudistamisen tarve oli ilmeinen. Kirkon opetustoiminnan
kokonaisuudistuksen kaatuminen heikensi tilannetta entisestään28. Etäisyys kirkon kasva-
tustoiminnan tosiasiallisen tilan ja ajan vaatimusten välillä kasvoi. Tämä merkitsi, että
kirkon kasvatustoiminnan jälkeenjääneisyys tuli korostetusti esille. (Pöyhönen 1986, 12.)

1970-luvulla kirkko varsin intensiivisesti paneutui kasvatuskysymyksiin. Tämä ei kos-
kenut ainoastaan koulunuudistuksen seuraamista ja pyrkimyksiä uskonnonopetuksen tur-
vaamiseksi, vaan myös kirkon omaa kasvatustoimintaa29 (Kontio 1985a). 1970-luvun
alussa palattiin vanhaan kirkolliskokouksen tehtäväksiantoon. Uusia edellytyksiä laatia
kokonaisohjelma tarjosivat sekä KKK:n lisääntynyt työvoima että kasvatustieteellisen tut-
kimuksen edistyminen kasvatuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kasvatustieteellistä
tutkimusta oli myös sovellutettu menestyksellisesti kirkkojen kasvatustoiminnan suunnit-
teluun erityisesti Amerikan luterilaisten kirkkojen parissa. Suomalaisessa yhteiskunnassa
elettiin myös 1960-luvun rajun rakennemuutoksen jälkeistä aikaa. Erityisesti koulunuu-
distus ja siihen liittynyt kasvatussuunnittelu antoivat virikkeitä kirkon kasvatustoiminnan
suunnittelulle. (Seppälä 1988b, 82�83.)

KKK aloitti vuonna 1970 kirkon kasvatustyön kokonaisohjelman suunnittelun. Koko-
naisohjelmakomitea (K-komitea30) asetettiin prof. Kalevi Tammisen puheenjohdolla laa-
timaan kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelmaa. Suunnitelman taustaksi valmistet-
tiin teologinen, pedagoginen, psykologinen ja sosiologinen pohjaselvitys. Pohjaselvityk-
sessä koottiin yhteen tieteenalan pohjalta niitä näkökulmia, joita tulisi ottaa huomioon
kokonaisohjelmaa laadittaessa. Teologisten ja käyttäytymistieteellisten näkökulmien
yhteensovittaminen oli puolestaan kokonaisohjelmakomitean tehtävä. Pohjaselvitykset
tuli siis ymmärtää työryhmien raportteina kokonaisohjelmakomitealle, joka voisi harkin-
tansa mukaan ottaa huomioon niissä esitettyjä näkökohtia. (Seppälä 1972b, 1.) Pedagogi-
nen eli kasvatustieteellinen selvitys kertoo uusimmista käsityksistä kasvatus- ja opetusta-
pahtumassa, määrittelee alan keskeisiä käsitteitä, pohtii opetuksen tavoitteita ja kuvaa
uskonnonpedagogisia virtauksia (Pöyhönen 1972a, 61). Raportti sisältää myös aikuisope-
tuksen tarkastelua sekä kirkon kasvatustyön pedagogisen suunnittelun periaatteiden sel-
vittelyä (K-ohjelma 1977, liite 2, 72). Sen lisäksi suoritettiin HY:n käytännöllisen teolo-

28. Holm (1978, 10, 70) päättelee, että mietintö ei aiheuttanut virallisia toimenpiteitä siksi, ettei kasvatukselli-
nen ajattelu ollut vielä tarpeeksi herännyt kirkossa. Siihen tarvittiin peruskoulu-uudistus ja uudet pedagogi-
set virtaukset.

29. Jo 1960-luvulla alkoi rippikoulunuudistus, joka saatettiin päätökseen, kun piispainkokous hyväksyi rippi-
koulusuunnitelman v. 1980 (Kontio 1985a).

30. K-komitean jäseninä olivat valt. tri R. Aalto, apul. prof. J. Alikoski, fil. tri. M. Iskala, korkeakouluneuvos
V. Kiuru, dosentti L. Koskenniemi, fil. lis. O. Marttila, pääsihteeri S. Palosuo, teol. lis. K. Renlund, teol. lis.
M. Sinnemäki ja prof. K. Toiviainen. Sihteereinä toimivat KKK:n sihteerit J. Seppälä, A. Peltonen, A. Ris-
sanen ja V. Pöyhönen. K-komitean asettamassa tavoitejaostossa oli puheenjohtajana M. Iskala, jäseninä K.
Tamminen, K. Toiviainen ja fil. maist. K. E. Nurmi (assistentti, HY:n kasvatustieteen laitos) sekä sihtee-
reinä Seppälä, Peltonen ja Rissanen. (Kristillinen kasvatus 1/1973, K-ohjelma 1977, Mitä on kirkon k-
ohjelma 1980.) 



25
gian laitoksen avustuksella laaja kirkon kasvatustoiminnan inventaariotutkimus sekä jär-
jestettiin kokeilutoimintaa. Näiden pohjaselvitysten avulla ja niitä täydentäen laadittiin
kirkon kasvatustoiminnan yleiset lähtökohdat, joissa keskeisenä oli kirkon kasvatustoi-
minnan teologisten perusteiden ja pedagogisten lähtökohtien määrittely. Seuraavana teh-
tävänä oli tavoitteiston laatiminen, johon kuului sekä kirkon kasvatustoiminnan yleista-
voite ja päätavoitteet että kunkin ikäryhmän tavoitteet. Rinnakkainen tehtävä tavoitteis-
ton valmistamiselle oli kirkon kasvatusjärjestelmän laatiminen. Siihen kuului sekä toi-
minta- että hallinto-organisaatio. Tämän jälkeen olivat vuorossa ikäryhmäkohtaiset ohjel-
marungot. (Seppälä 1988b, 83�84.)

Joulukuussa 1972 K-komitea asetti viisi ohjelmajaostoa laatimaan yksityiskohtaiset
tavoitteet ja ohjelmarungot eri ikäkausia varten. Ohjelmarunko on eräänlainen yleissuun-
nitelma siitä, mitä seurakunnan kasvatustoiminta sisältää kunkin ikäryhmän osalta31.
Aikuiskasvatuksen ohjelmajaosto32 (AKOJ) työsti aikuisten ohjelmarunkoa. (AKOJ ptk
1973�1975.) Kirkon kasvatusasiain toimikunta asetti 16.10.1975 työryhmän valmista-
man k-ohjelmaa varten aikuiskasvatusohjelman. Työryhmä käytti nimeä K-ohjelman
aikuiskasvatuksen työryhmä33 (KOAKT). Tehtäväksianto sisälsi kaksi toivomusta. Työ-
ryhmän odotettiin valmistavan joitakin seurakuntien aikuistyössä toteutettavia kokeiluoh-
jelmia, joista voitaisiin saada viitteitä myöhempien ongelmien ratkaisemiseen ja materiaa-
lin suunnitteluun. Työryhmän tuli myös valmistaa ehdotus seurakunnan 3�4 vuoden
aikuiskasvatusohjelmaksi. (KOAKT ptk 1975�1978.)

K-ohjelmakomitea sai työnsä valmiiksi keväällä 1975. Kirkolliskokous hyväksyi
keväällä 1977 Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman perusteosan kirkon kasvatus-
suunnittelun pohjaksi. Yleistavoitteen mukaan kirkon kasvatustoiminnan tarkoituksena on
auttaa ihmistä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on ilmoittanut itsensä erityisesti
Jeesuksessa Kristuksessa, ja jäsentämään tämä usko omaan elämänkokonaisuuteensa,
niin että hän voi kaikessa elämässään kokea Jumalan läheisyyttä sekä sitoutua ja osallis-
tua Jumalan tahdon toteuttamiseen. K-ohjelmaa kannattaa neljä keskeistä ajatusta, jotka
toistuvat kaikissa k-ohjelman ratkaisuissa: oppimiskeskeisyys, johon tämä tutkimus
paneutuu, sekä tavoitekeskeisyys, seurakuntakeskeisyys ja ikäryhmäkeskeisyys. (Ks. K-
ohjelma 1977, Mikä on kirkon k-ohjelma? 1977, Seppälä 1988b, 85.) K-ohjelma muodos-
tuu rakenteeltaan siis perusasiakirjasta ja ikäryhmäkohtaisista ohjelmarungoista. K-
ohjelma on asiakirjoineen varsin laaja ja yksityiskohtainen opetuspaketti. Se on kirkon
virallisesti hyväksymä perusta kasvatukselle ja kasvatuksen suunnittelulle. (Rissanen
1989a, 52, Seurakuntakasvatus 1994.)

31. Ohjelmarungot antavat seurakunnan kasvatustoiminnan suunnittelijoille sen pohjan, jolta he voivat laatia
pitemmän tai lyhyemmän ajan ohjelmia. Ohjelmarunkoja ei ole laadittu tiettyjä työmuotoja vaan kokonai-
sen ikäryhmän kasvatustoimintaa ajatellen. Ohjelmarungot on laadittu seuraavia ikäryhmiä varten: Lapsia
koskeva ohjelmarunko, Varhaisnuoria koskeva ohjelmarunko, Nuoria koskeva ohjelmarunko, Aikuisia kos-
keva ohjelmarunko. (Mikä on kirkon k-ohjelma? 1977, 16�17.)

32. Aikuiskasvatuksen ohjelmajaostoon kuuluivat puheenjohtajana S. Palosuo ja jäseninä pastori T. Totro, dia-
koni H. Toivola, pastori T. Saarinen, rovasti A. Vallisaari, johtaja B. Borgar, KNT:n sihteeri R. Virkkunen ja
sihteerinä A. Peltonen. Ohjelmajaosto kokoontui 36 kertaa vuosina 1973�1975. (AKOJ ptk 1973�1975.)

33. Työryhmään kuuluivat lehtorit K. Kena ja U. Kontio, rehtori  S. Huhta, maisteri M. Laine, pastori T. Totro
sekä SKSK:n opintoasiain sihteeri H. Heino ja sihteerit A. Peltonen ja R. Virkkunen KKK:sta. Työryhmä
toimi vuosina 1975�1978. (KOAKT ptk 1975�1978.)



26
K-ohjelman työstämisen 20-vuotinen historia voidaan jakaa kolmeen kauteen: 1) laati-
misvaihe v. 1970�1975, 2) hyväksymisvaihe, v. 1975�1977 ja 3) varsinainen toteutta-
mis- eli projektivaihe (tiedotus, koulutus, oppimateriaalin valmistus, seurakuntien kasva-
tusjärjestelmien laatiminen, palautteen kerääminen) v. 1977�1989. K-ohjelman käytän-
nöllinen toteuttaminen osoittautui odotettua vaikeammaksi. K-ohjelman keskeiset periaat-
teet on todettu linjakkaiksi, mutta sen soveltaminen seurakunnan elämään on ollut väki-
näistä ja melko vähäistä. K-ohjelma on koettu seurakunnissa etäiseksi, liian laajaksi ja
raskaaksi, ylhäältä annetuksi projektiksi, jota on arvosteltu myös byrokraattisuudesta.
Kuitenkin sen katsotaan antaneen hyviä aineksia seurakuntien oman kasvatustyön suun-
nittelulle34. (KKK tk 1988, 50, SEK v. 1988�1991, 89, Pyysiäinen 1990, 22, Murto-
rinne 1995, 416, ks. myös Vikström 1988, 14�15.)

Vuonna 1990 piispainkokous katsoi, että KKK:lle annettu tehtävä kirkon kasvatustoi-
minnan kokonaisohjelman luomiseksi ja toteuttamiseksi on suoritettu. K-ohjelman anta-
mien suuntaviivojen mukaisesti seurakunnat jatkavat kasvatustoimintaansa. (Pkok ptk
13.�14.2.1990 19§.) Suomen kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelma saatettiin näin
projektina päätökseen toivoen, että prosessi jatkuisi seurakuntatasolla35. Piispainkokous
samalla totesi, että KKK voisi nyt suunnata voimavarojaan uudella tavalla mm. aikuiskas-
vatuksen kysymyksiin. K-ohjelma on siis periaatteessa edelleen kirkolliskokouksen pää-
töksen mukaisesti seurakuntien kasvatustoiminnan ja toteutuksen lähtökohta ja tuki (ks.
esim. KKK tk 1988, 50, Seurakuntakasvatus 1994).

Ajallisesti k-ohjelman jälkeen 80-luvun puolivälissä käynnistyi kirkon toimintaa
uudistava kehittämistyö Kirkko 2000 -prosessin muodossa36. Piispainkokous asetti helmi-
kuussa 1985 toimikunnan37 laatimaan kirkon työn pitkän aikavälin suunnitelmaa vuo-
siksi 1987�2000. Toimikunta luovutti mietintönsä Kirkko 2000 piispainkokoukselle elo-
kuussa 1986. Piispainkokous asetti helmikuussa jatkotyöryhmän38, joka jätti mietintönsä
Seurakunta 2000 piispainkokoukselle tammikuussa 1988. Kummassakin mietinnössä
arvioidaan kirkon nykytilaa ja tulevaisuutta sekä hahmotetaan kirkon toiminnan linjaa.
Seurakuntareformissa pyritään luomaan pieniä toimivia yhteisöjä, joissa jaetaan vastuuta
ja jotka saavat elinvoimansa uudistuvasta jumalanpalveluselämästä ja avautuvat lähim-
mäisvastuuseen. Kirkon aikuiskasvatuksen kannalta mietinnöt tuovat lähinnä pienryhmä-
toimintaan ja maallikkovastuun korostamiseen liittyviä näkökulmia tämän tutkimuksen
problematiikkaan. Arkkipiispa Vikström arvioi Turun arkkihiippakunnan hiippakuntako-

34. K-ohjelma herätti myös kansainvälistä kiinnostusta ja julkaistiin LML:n toimesta englanniksi (1980): Total
Plan for Church Education. 

35. Noin 10 % seurakunnista oli kokonaan k-ohjelmatyöskentelyn ulkopuolella. Lisäksi n. 25�30 % seurakun-
nista ei käyttänyt toiminnassaan k-ohjelmaan liittyviä kirjoja. Toisaalta yhteistä ohjelmaan perehtymistä ja
siihen liittyvää arviointia esiintyi n. 60 %:ssa seurakuntia (otos 100 seurakuntaa.) (Rissanen 1989a.) 

36. Kirkko 2000 -prosessi haluttiin varjella alhaalta, seurakunnista käsin nousevana uudistuksena. Työskentely-
ideana ei ollut mietintöjen laatiminen eikä valmiiden mallien antaminen, vaan esimerkkien, kokemusten ja
ideoitten välittäminen taholta toiselle, virikkeiden tarjoaminen ja motivointi. Tätä perusteltiin sillä, että seu-
rakunnissa vastustetaan ulkopuolelta tulevia ideoita ja malleja (vrt. k-ohjelma). Uudistustavat, jotka seura-
kunnissa itsessään löydetään, ovat kantavampia ja toteutuskelpoisimpia. Tavoitteena oli seurakunnan oman
tietämisen arvostaminen. Huotari (1990, 21) toteaa: �Kukaan ylempi tai ulkopuolinen ei voi suunnitella tai
toteuttaa asioita toisen puolesta.� (Kirkko 2000 -info 1990, 23, Huotari 1990, 20�22.) Kirkko 2000 -pro-
sessiin kuuluu myös asiakirja Kirkon suunta 2000. Alhaalta kasvava kirkko (1992). 

37.  Toimikunnan puheenjohtajaksi piispainkokous nimesi piispa M. Sihvosen (Kirkko 2000 1986, 2).
38. Jatkotyöryhmä toimi kenttäpiispa J. Laulajan johdolla (Seurakunta 2000 1987, 1).
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kouksen avauspuheessaan maaliskuussa 1987, millainen Kirkko 2000 -mietinnön mukai-
nen seurakunta olisi. Hänen mielestään suunnitelman mukaiset ennusmerkit näkyvät
siellä, missä mm. yhteiskunnallisen palvelulaitoksen leima on poistumassa ja kirkon
yhteisöllinen luonne on vahvistumassa ja missä seurakunta koetaan lämpimänä, persoo-
nallisena ja aidosti inhimillisenä yhteisönä. Kirkon elämä ja toiminta on jatkuva prosessi,
jonka ensisijainen ja varsinainen tapahtumapaikka on paikallisseurakunta. (Kirkko 2000
1986, Seurakunta 2000 1987, SEK v. 1984�1987, 67�69, 1988�1991, 63, Vikström
1988, 15, Seurakuntakasvatus 1994.)

1.3. K-ohjelmaprosessi aikuiskasvatuskoulutuksen aktivoijana

K-ohjelman katsottiin edellyttävän erityisen huomion kiinnittämistä kirkon aikuiskasva-
tuksen kehittämiseen, �koska aikuiskasvatus on kirkossamme varsin laiminlyöty alue�.
Kasvatustoimintaa arvioitaessa on siis näyttänyt siltä, että aikuiskasvatus on kirkossa jää-
nyt jälkeen muun kasvatustoiminnan tehostuessa. K-ohjelman kokeilun ja koulutuksen
yhteydessä panostettiin erityisesti aikuistoiminnan kehittämiseen seurakunnissa. (KKK tk
1977, 26�27, 1979, 62.)

Naistyön vaikutus kirkon aikuiskasvatuksen aktivoijana on ilmeinen nimenomaan
uusien koulutusmenetelmien esiinnostajana. Laajennettu piispainkokous teki päätöksen
Kirkon naistoimikunnan perustamisesta v. 1953. Toimikunta aloitti toimintansa v. 1955
muuttuen v. 1964 Kirkon naistyön toimikunnaksi (KNT). Tehtävänä oli tukea seurakun-
tien naistyötä järjestämällä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä päätoimisille että
vapaaehtoisille työntekijöille ja tarjoamalla näin virikkeitä, ohjausta ja koulutusapua.
(KNT tk 1965, 107�108, 1976, 74, Naiset eivät vaikene 1971, 19�20.) Aikuiskasvatuk-
sen kehittäminen kirkossa katsottiin siinä määrin naistyötä edistäväksi toiminnaksi, että
KNT oli halukas keskittämään voimavaransa k-ohjelman aikuistoiminnan suunnitteluun
KKK:n pyytäessä, että naistyön sihteeri (vuodesta 1965), teol. maist. Riitta Virkkunen
voisi käyttää noin puolet työajastaan aikuiskasvatuksen suunnitteluun k-ohjelman puit-
teissa. (KNT tk 1965, 107, 1973, 69, 72, 1974, 70.) Merkittävänä kirkon aikuiskasvatuk-
sen kehittämisen kannalta voidaan pitää sitä, että Virkkunen opiskeli puoli vuotta v.
1972�1973 aikuiskasvatusta39 Yhdysvalloissa (ks. esim. KNT tk 1972, 83). KNT:n kou-
lutustoiminnassa pyrittiin tähdentämään keskustelutilaisuuksien ja pienryhmätoiminnan
voimistamista yleisöesitelmien sijaan (Naiset eivät vaikene 1971, 53, 73, 78�79). KNT
lopetti toimintansa v. 1976 toimikunnan omasta aloitteesta sen katsoessa, että aikuistoi-
mintaa kokonaisuudessaan olisi syytä kehittää, jolloin kirkolliskokous päätti lakkauttaa
toimikunnan tehtävät ja osoittaa sen tehtävät muille toimikunnille. Seurakuntien naistyön

39. Virkkusella oli kansainvälisiä yhteyksiä jo aikaisemminkin. Hän osallistui 1968 Saksan evankelisen kirkon
sosiaalisihteerien koulutusseminaariin Gelnhausenissa, jossa tarkasteltiin aikuiskasvatuksen menetelmiä
(KNT tk 1968, 85). Virkkunen kertoo (henkilökohtainen tiedonanto 5.11.1998): �Naistyön kehittämistä var-
ten hakeuduin opiskelemaan aikuiskasvatusta USA:an. Ajattelin silloin, että aikuiskasvatus voisi antaa
uuden näkökulman kirkon työhön, ei vain naistyöhön vaan kaikkeen aikuistoimintaan. Olin yhden lukukau-
den opiskelemassa aikuiskasvatusta Oregon State Universityssa ja sitten kiersin useissa osavaltioissa (Kali-
fornia, Arizona, Texas, Florida, Etelä-Carolina) tutustumassa niiden (kuntien, kansalaisjärjestöjen ja kir-
kon) aikuiskasvatushankkeisiin.�
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kehittämiseen tähtäävä kasvatus- ja koulutustoiminta annettiin KKK:n tehtäväksi osana
aikuiskasvatustoimintaa. Samalla kirkon naistyön sihteerin virka lakkautettiin ja sen hoi-
taja siirrettiin KKK:een perustettuun aikuiskasvatussihteerin virkaan. (KNT tk 1976, 74.)

Tässä tutkimuksessa nousee aikuiskasvatuskouluttajan roolissa esille KKK:n lisäksi
myös toinen kirkon keskus, Kirkon koulutuskeskus (KK). Se aloitti toimintansa laajenne-
tun piispainkokouksen alaisena kirkon koulutustoimintaa hoitavana laitoksena v. 1970 ja
on vaikuttanut ratkaisevasti kirkon työntekijöiden ammatilliseen pätevöitymiseen. Koulu-
tuskeskuksen tehtävänä oli ohjesäännön mukaan järjestää pappien ja lehtorien pastoraali-
kursseja ja täydennyskoulutusta eri työntekijäryhmille sekä suunnitella ja järjestää muuta-
kin kirkon koulutustoimintaa ja erityiskoulutusta yhteistyössä muiden koulutustahojen
kanssa. (KK tk 1971, 94, Kirkon keskukset 1986, 19�20, Murtorinne 1995, 413.) Pas-
tori Timo Totro40 toimi KK:ssa vuodesta 1972 alkaen opettajana opetusalanaan kirkon
kasvatustoiminta, kateketiikka. Vuonna 1988 Totron tehtäviin kristillisen kasvatuksen ja
kateketiikan rinnalle tuli myös työyhteisön kehittäminen mikä merkitsi käytännössä aikai-
semman pääalueen eli kristillinen kasvatuksen vaihtumista työnohjaukseen, johtamiskou-
lutuksen suunnitteluun ja työyhteisön kehittämiseen. (KK tk 1972, 61, 1974, 55, 1986, 66,
1988, 79, 1989, 76.) Vuodesta 1980 alkaen täydennyskoulutus hajaantui piispainkokouk-
sen periaatepäätöksen mukaan hiippakuntiin ja koulutuskeskuksen tehtäväksi tuli koroste-
tummin jatkokoulutus (pastoraalikurssit) ja erityiskoulutus sekä koulutuksen koordinointi.
(KK tk 1978, 69.)

K-ohjelmaa on toteutettu koulutuksen avulla. Kirkon työntekijöiden peruskoulutuk-
sessa k-ohjelma on ollut kasvatuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta. Sitä on käy-
tetty myös työntekijöiden täydennyskoulutuksen sisältönä. (Mikä on kirkon k-ohjelma?
1980, 18�19, Seppälä 1989a, 5.) K-ohjelmakoulutus on ollut perehtymistä työvälinee-
seen ja sen käyttömahdollisuuksien harjoittelua. K-ohjelmakonsultit olivat seurakuntien
valitsemia työntekijöitä, jotka ensin itse osallistuivat k-ohjelmakoulutukseen ja sen jäl-
keen käynnistivät seurakuntakohtaisesti k-ohjelmaan ja kasvatuksen suunnitteluun pereh-
dyttävää koulutusta. (Rissanen 1979, 1985, 20�22, A. Rissanen, henkilökohtainen tie-
donanto 7.9.1998.)

Koulutuksen kehittämisellä oletetaan tässä tutkimuksessa olevan ratkaiseva merkitys
käytännön aikuiskasvatustyön edistymiselle seurakunnissa. Juuri koulutuksen kautta ovat
aikuiskasvattajille välittyneet sekä kasvatustieteelliset että kansainväliset vaikutteet. Käy-
tännön työssä ilmenneet tarpeet sekä käyty aikuiskasvatuskeskustelu ovat todennäköi-
sesti vaikuttaneet koulutuksen sisältöön ja menetelmiin. Kirkon naistyön toimikunnan
painopisteen siirtyminen naistyöstä yleisempään aikuistoimintaan näkyi vuodesta 1974
alkaen myös siinä, että KNT:n aikaisemmin järjestämien naistyön neuvottelupäivien ja
koulutusseminaarien sijasta alettiin pitää aikuiskasvatusseminaareja, joihin osallistui mui-
takin työntekijäryhmiä. Nämä koulutustilaisuudet, jotka nivoutuivat k-ohjelmaprosessiin
kasvatustyöntekijöiden koulutukseen liittyvinä kokeiluina, järjestettiin yhdessä KKK:n ja
KK:n kanssa. Seurakunnan työntekijöille tarkoitettu aikuistoiminnan koulutus oli samalla
k-ohjelman koulutuksen kokeilua. Osanottajat olivat seurakunnan työntekijöitä, jotka jou-
tuvat kouluttamaan maallikkotyöntekijöitä tai suunnittelemaan seurakunnan aikuistoimin-
taa. Koulutus pyrittiin järjestämään pitkäaikaiseksi siten, että se käsitti kaksi muutaman
päivän seminaaria ja niiden välillä tapahtuvat neuvottelukontaktit. Koulutus liittyi välittö-

40. KK:n kouluttaja ja työyhteisökonsultti, TT, HuK Timo Totro (s. 1939) ks. Suomen teologit 1999, 828.
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mästi osanottajien omaan työhön. Kokeilun tavoite oli löytää koulutuksen malli, joka
voisi auttaa joitakin seurakunnan työntekijöitä erikoistumaan kirkon kasvatustoimintaan.
Myös KK:n järjestämillä seurakuntakasvatuksen pastoraali- ja täydennyskursseilla keski-
tyttiin nimenomaan aikuiskasvatuksen kehittämiseen seurakunnissa. (KNT tk 1974, 70�
71, 1975, 75, 77, 1976, 76�77, KKK tk 1976, 44, 1977, 41, K-ohjelma 1977, liite 2, 80.)

Aikuiskasvatuksen koulutuksen nousukausi ajoittuu vuosiin 1981�1984, jolloin jär-
jestettiin KK:ssa k-ohjelmakoulutukseen liittyviä aikuiskasvatuksen kursseja. Kurssin
tavoitteena oli ensimmäisellä jaksolla auttaa osallistujaa selvittämään itselleen kirkon
aikuiskasvatuksen teologista ja pedagogista taustaa, perehtymään aikuiskasvatuksen
menetelmiin ja käyttämään omaa persoonallisuuttaan �työvälineenä�. Toisella jaksolla
tuli perehtyä erilaisiin aikuiskasvatuksen kokonaishahmotuksiin seurakunnissa, aikuisdi-
daktiikkaan ja kasvattajan rooleihin sekä aiheeseen liittyvään materiaaliin. (KK tk 1981,
82, 1982, 73, 1984, 71.) Esim. v. 1985 KK:n sekä kasvatuksen että sielunhoidon koulu-
tuksessa paneuduttiin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, jotka koskevat kirkon uskon ja
teologian sekä pedagogisten ja psykologisten teorioiden välistä suhdetta (KK tk 1985,
65).

Tämän tutkimuksen aihepiiriä koskettava muutos tapahtui KK:n toiminnassa v. 1988,
kun kasvatuksen kouluttaja T. Totron työpanos kohdennettiin työyhteisön kehittämiskou-
lutuksen ja johtamiskoulutuksen suunnitteluun. Ratkaisua perusteltiin yhteisöllisen aspek-
tin voimistumisella henkilöstökoulutuksessa ja työyhteisön kehittämisen tulemisella
yhdeksi KK:n painopistealueeksi vuosiksi 1988�1992. Samalla tähdennettiin kuitenkin,
että kirkolle tärkeä perinteinen kasvatustehtävä ei silti jää vaille tukea. Sitä varten katsot-
tiin olevan olemassa kaksi varsinaista keskusta (KKK, KNK) ja useita järjestöjä, joiden
kanssa koulutuskeskuksen yhteistyö jatkuu siten, että painopiste siirtyy koulutuksen suun-
nitteluun ja toteutuksen seurantaan. (KK tk 1988, 84.) Kuitenkin jo vuonna 1990 todettiin
sen, että koulutuskeskus pystyy järjestämään vain yhden kasvatuksen pastoraalikurssin
vuosittain, käyvän ajan mittaan kasvatustoiminnan seuraamisen ja kehittämisen kannalta
riittämättömäksi (KK tk 1990, 78).

1.4. Yhteiskunnan aikuiskasvatuksen kehityksen
pääpiirteet 1958�1990

Nykyään elinikäinen oppiminen ja jatkuva koulutus aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen
käsitteinä ja sisältöinä ovat jokapäiväinen puheenaihe julkisuudessa. Viime vuosikymme-
ninä Suomessa on eletty voimakasta aikuiskasvatuksen kehittämiskautta. Aikuiskasvatus-
ta on pidetty yhä selkeämmin elimellisenä osana yhteiskunnan koulutusjärjestelmää
1970-luvulta lähtien (ks. esim. Lehtisalo & Raivola 1992, 35).

Omaksi toiminta-alueekseen organisoituneen ja laajoihin väestöryhmiin suuntautuvan
aikuiskasvatuksen juuret ulottuvat maassamme 1800-luvun loppupuolelle. Aikuiskasva-
tuksesta on eri vaiheissa käytetty eri nimityksiä. Tuolloin käynnistettyä toimintaa nimitet-
tiin yleensä vapaaksi kansanvalistus- tai sivistystyöksi. Yleisenä yhteiskunnallisena kehi-
tystaustana oli teollistumisen läpimurto, johon liittyi yhteiskunnan rakenteiden, maail-
mankuvan ja elämäntapojen radikaali muuttuminen. (Alanen 1991, 7�8, Tuomisto
1991a, 30.)
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Aikuiskasvatuksen peruskäsitteestä eri vaiheissa käyty keskustelu, jonka pääpiirteitä
tutkittavana ajanjaksona seuraavassa pyritään hahmottamaan, on keskittynyt pitkälti käsit-
teiden valistus, sivistys ja kasvatus ympärille. Keskustelu kuvastaa oman aikansa ihmis-
ja kasvatuskäsityksiä sekä niitä päämääriä, joita toiminnalle on asetettu (ks. Tuomisto
1991a, 31).

Aikuisten kasvattamisesta puhuttiin Suomessa satunnaisesti jo ennen toista maailman-
sotaa. Varsinaisesti termi aikuiskasvatus tuli käyttöön 1940-luvulla, jolloin Urpo Harva
ensi kerran perusteli teoreettisesti, miksi aikuisille järjestettävä sivistystoiminta olisi käsi-
tettävä aikuiskasvatukseksi. Harva (1958, 30�31) havaitsee: �Ainoa keino, millä kasva-
tus voidaan saattaa kyllin tehokkaaksi on tehdä kasvatuksesta jatkuva prosessi ts. ulottaa
osa kasvatustehtävistä aikuisikään. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa näyttää aikuis-
kasvatus tulevan välttämättömäksi kasvatuksen muodoksi.� Harva korosti yleissivistävää
kokonaispersoonallisuuden kehittämistä aikuiskasvatuksen kriteerinä ja liittyi siten britti-
läiseen perinteeseen, joka käsitti aikuiskasvatuksen nimenomaan vapaaksi aikuiskasva-
tukseksi (adult education = liberal adult education). Vähitellen aikuiskasvatuksesta muo-
dostui alalle uusi yleiskäsite, jonka piiriin sisällytettiin sekä perinteinen vapaa sivistystyö
että kaikki muu, esim. nopeasti kasvanut ja laajentunut aikuisten ammatillinen koulutus.
Aikuiskasvatuksen katsottiin kuuluvan kaikille aikuisille yhteiskunnan nykyaikaistuessa.
(Alanen 1991, 9, 26, Tuomisto 1991a, 31.) Kasvatuksen ymmärtäminen jatkuvana projek-
tina oli yksi askel kohti elinikäisen oppimisen käsitteen esiinnostoa Suomessa (Silvennoi-
nen & Tulkki 1998, 30).

Aikuiskasvatuksen ensimmäinen maailmankonferenssi kutsuttiin koolle Helsingöriin
vuonna 1949 ja toinen maailmankonferenssi pidettiin v. 1960 Montrealissa. Montrealin
kokouksen keskusteluissa asiakirjoissa ja suosituksissa heijastuvat Karjalaisen ja Toiviai-
sen (1984) mukaan varsin hyvin ne seikat, jotka edellyttävät muutosta aikuiskasvatuksen
periaatteellisissa lähtökohdissa sekä suunnittelussa. Kasvatusta ei voitu enää rajoittaa
kuulumaan vain yksilön lapsuuteen ja nuoruuteen, vaan se tuli nähdä ja suunnitella koko
ihmisiän kattavaksi prosessiksi (lifelong integrated education). Yleissivistävän toiminnan
lisäksi ammatillinen aikuiskoulutus vahvistui teollistuneiden maiden koulutuspolitii-
kassa. Se merkitsi aikuiskasvatuksen ammatillistumista. (Karjalainen & Toiviainen 1984,
253�254.)

Unesco on toiminut elinikäisen oppimisen generaattorina jo 1950-luvulta lähtien.
Unesco julkaisi v. 1965 elinikäistä kasvatusta käsittelevän muistion41, jossa hahmotettiin
laaja-alaisesti elinikäisen kasvatuksen järjestelmää ja sen suunnittelun peruslähtökohtia.
Raportissa suositeltiin elinikäisen kasvatuksen huomioon ottamista kansallisten kasvatus-
järjestelmien kehittämisessä. (Tuomisto 1991c, 140, Silvennoinen & Tulkki 1998, 30.)
Euroopan neuvosto omaksui vuonna 1967 kasvatuspoliittisen toimintansa johtoajatuk-
seksi jatkuvan kasvatuksen42 periaatteen. Sen perusajatus oli ulottaa oppimista edistäviä

41. Avauksena elinikäisen kasvatuksen periaatteen laajemmalle etenemiselle Alanen (1983b, 42) pitää Len-
grandin muistiota, joka 1965 esitettiin Unescon aikuiskasvatuskomitealle ja tämän suosituksesta saatettiin
jäsenmaiden kansalliseen käsittelyyn. Suomennos teoksessa Elinikäinen kasvatus 1969.

42. Myös Suomessa käytettiin aluksi termiä �jatkuva kasvatus�, mutta myöhemmin alettiin käyttää termiä
�elinikäinen kasvatus�. Käsitteet ymmärrettiin tuossa vaiheessa toistensa synonyymeiksi. Näiden käsittei-
den rinnalla alettiin pian käyttää myös �jatkuvan koulutuksen� käsitettä. Käytännössä näitä termejä käyte-
tään nykyisin suurin piirtein samaa perusajatusta kuvaavina rinnakkaiskäsitteinä. Termit eivät ole eriytyneet
suomalaisessa kielenkäytössä sisällöllisesti toisistaan, vaikka niiden käyttöön ja valintaan liittyykin jonkin-
laisia painotuseroja. (Tuomisto 1993, 178�179.)
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toimia kattamaan ihmisen koko elämäniän ja kehittää muodollisen koulutusjärjestelmän
yhteyksiä muuhun yhteiskuntaan. Myöhemmin jäsenmaiden kasvatuskokeilujen seuranta-
projektissa täsmennettiin ja asetettiin jatkuvan kasvatuksen kolmeksi perustavoitteeksi
yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen, omatoimisuus yhteistyössä toisten oppijain
kanssa sekä persoonallisuuden luovien potentiaalien vapauttaminen. Vuoden 1978 loppu-
raportissa jatkuvan kasvatuksen ohjelman tavoitesuuntaukset olivat tiivistyneet kolmeksi
johtoajatukseksi: osallistuminen (participation), kokonaistaminen (globalisation) ja tasa-
arvoistaminen (equalisation). (Alanen 1983b, 54�59.)

Unescon yleiskokous hyväksyi vuonna 1976 Nairobissa pidetyssä yleiskokouksessa suo-
situksen aikuiskasvatuksen kehittämiseksi. Aikuiskasvatusta ei käsitetty suosituksessa
omana erillisenä kokonaisuutenaan, vaan maailmanlaajuisen, elinikäisen koulutus- ja oppi-
misjärjestelmän lohkona ja elimellisenä osana Unescon jo 50-luvulta markkinoiman elin-
ikäisen kasvatuksen ja oppimisen (lifelong education and learning) mukaisesti. Käsite mää-
riteltiin periaatteeksi tai kokonaisnäkemykseksi, joka tähtää koulutusjärjestelmien rakenteel-
liseen uudistamiseen ja kaikkien koulutusjärjestelmän ulkopuolella olevien kasvatuksellis-
ten voimien kehittämiseen. Tällaisessa järjestelmässä ihmiset ovat itse oman kasvatuksensa
toteuttajia siten, että heidän ajatuksensa ja toimintansa ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa
keskenään. Tämän näkemyksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen ei tulisi suinkaan
rajoittua kouluaikaan, vaan sen tulisi jatkua läpi elämän, käsittää kaikki taidot ja tiedonalat,
käyttää kaikkia mahdollisia keinoja ja tarjota kaikille ihmisille mahdollisuus persoonansa
täyteen kehittämiseen. Kaikki koulutus- ja oppimistoiminta, johon yksilö osallistuu elä-
mänsä aikana, tulisi käsittää yhdeksi kokonaisuudeksi. (Vaherva 1989, 117.)

Suomessa seurattiin hyvin ulkomaista keskustelua, ja muualla tapahtunut kehitys välit-
tyi maahan nopeasti. Muuttunut tai muuttumassa ollut todellisuus edellytti kansansivis-
tyksen ja aikuiskasvatuksen käsitteiden tarkistamista ja selkiyttämistä. Elinikäisen kasva-
tuksen43 periaate nousi 60-luvulla laaja-alaisen ja kasvatusajattelun perusteita muuttavan
huomion kohteeksi. (Alanen 1983a, 15, Karjalainen & Toiviainen 1984, 254�255, Tuo-
misto 1993, 178.) Suomen Unesco-toimikunta ja Tampereen yliopiston aikuiskasvatuslai-
tos järjestivät v. 1968 �Elämänikäisen kasvatuksen symposiumin�, johon osallistui noin
50 henkilön joukko tuon ajan keskeisiä vaikuttajia. Seuraavana vuonna ilmestynyt Vapaan
sivistystyön vuosikirja XVI koottiin pääosin symposiumin alustuksista. Elinikäisen kas-
vatuksen ajatus levisi vähitellen sekä laajan yleisön että koulutuspoliittisten päättäjien tie-
toisuuteen. (Tuomisto 1991c, 140.) Elinikäinen kasvatus rinnakkaiskäsitteineen on komp-
leksinen käsite, jota ei ole vielä pystytty tarkasti määrittelemään. Nykyisin jatkuvan kou-
lutuksen44 käsite on vakiintunut Suomessa yleiseen käyttöön. (Tuomisto 1993, 181�
182.)

Aikuiskasvatuksen aikakauden Tuomisto (1991a) katsoo alkaneen 1960-luvun lopulla,
jolloin aikuisiin kohdistuvaa opintotoimintaa alettiin tarkastella kokonaisuutena ja entistä
tietoisemmin yhtenä yhteiskuntapolitiikan ja yhteiskunnan kasvatusjärjestelmän osana.

43. Aikuiskasvatuksen piirissä on korostettu alusta lähtien kasvatuksen elinikäistä merkitystä. Tästä on hyvänä
esimerkkinä mm. Englannin aikuiskasvatuskomitean loppuraportti (Final Report 1919). Eräs varhaisimpia
alan perusteoksia on myös B. Yeaxleen vuonna 1929 ilmestynyt teos �Lifelong Education�. Suomalaisista
elinikäisen kasvatuksen edelläkävijöistä voidaan mainita esim. J.V. Snellman, joka näki oppimisen jatkuvan
läpi koko ihmisen elämän. Hänen mielestään kansakoulun tärkeimpänä tehtävänä oli antaa ihmisille valmi-
udet kehittää jatkuvasti itseään. Myös aikuiskasvatuksen alkuaikojen teoreetikot, esim. Liakka, Voionmaa
ja Castrén olivat samalla elinikäisen kasvatuksen kannattajia. Varhaisimmista kasvatustieteen edustajista on
mainittava J. E. Hollo, joka vaati kasvatusalan tutkimuksen laajentamista aikuisuuden suuntaan. (Tuomisto
1993, 177.) 
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Tätä edelsi kuitenkin pitkällinen kehitysprosessi, jonka aikana toiminnan peruslähtökoh-
tia ja -käsitteitä pohdittiin ahkerasti alan julkaisuissa. Harva käytti käsitteitä vapaa kan-
sansivistystyö ja aikuiskasvatus toistensa synonyymeina tekemättä selvää eroa niiden
välillä mutta asettui jo 1960-luvulla selkeästi ja yksiselitteisesti kasvatus-käsitteen kan-
nalle. Hän edusti näkemystä kansansivistystyön kasvatuksellisesta luonteesta. Kansansi-
vistystyön liittäminen kasvatuksen maailmaan ja teoreettiseen viitekehykseen suuntasi
kansansivistäjien mielenkiintoa entistä enemmän aikuisten oppimis- ja opetusprosessin
erityispiirteiden tarkasteluun. Näin aikuiskasvatuksen ja perinteisen kasvatustieteen suh-
teet alkoivat lähentyä. (Tuomisto 1991a, 56, 59, 63, 1993, 43�49.)

Keskustelua käytiin 1960-luvun taitteessa myös siitä, kuuluuko ammatillinen sivistys
aikuiskasvatuksen toiminta-alueeseen. Harva katsoi tuolloin, että aikuiskasvatus on vain
yleissivistykseen tähtäävää toimintaa, kun taas Huuhkan mukaan aikuiskasvatuksen tuli
olla laajempialainen käsite kuin vapaa kansansivistystyö ja käsittää myös muun aikuisten
kasvattamisen, myös ammatillisen. Harva suhtautui vielä 1970-luvulla ammatilliseen
aikuiskoulutukseen vierastaen, vaikka totesikin, että aikuiskasvatuksella tarkoitetaan
sananmukaisesti kaikkea aikuisiin kohdistuvaa kasvatusta, myös ammatillista. (Tuomisto
1993, 50�52.)

1970-luvulla elettiin Suomessa vilkasta koulutuspoliittista suunnittelu- ja kehittämis-
kautta, koulutusoptimismin aikaa. Koko koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta aikuis-
koulutukseen pyrittiin myönteisen taloudellisen kehityksen tuella uudistamaan lähtökoh-
tanaan yhtenäiskoulujärjestelmä, jonka tueksi luotiin keskusjohtoinen suunnitteluhal-
linto. (Lehtisalo & Raivola 1992, 109�143, Kuikka 1993, 117, 127, 159.) Kun koulula-
keja alettiin voimakkaasti uudistaa aina tavoitepykälästä lähtien, virisi Suomessa ennen-
näkemättömän vilkas keskustelu hyvän ihmisen ja kunnon kansalaisen ominaisuuksista,
käytiin arvo- ja kasvatustavoitekeskustelua (Kari 1994, 70).

Termi aikuiskoulutus45 tuli käyttöön 1960-luvun lopussa. Yhteiskuntakehitys oli syn-
nyttänyt uusia aikuiskoulutuksen tarpeita, joita sitten ryhdyttiin eri tavoin tyydyttämään.
Merkittävä rooli uuden aikuiskoulutus-termin läpimurtoon oli v. 1971�1975 Aikuiskou-
lutuskomitealla, joka käsitteli ensimmäistä kertaa alaansa kokonaisvaltaisesti ja laati
kaksi mietintöä (komiteamietinnöt 1971: A 29 ja 1975:28). Komitean osamietinnöissä
käsiteltiin mm. aikuiskoulutuksen perusteita ja lähtökohtia, arvioitiin olemassa olevaa jär-
jestelmää kriittisesti sekä tehtiin kehittämisesityksiä. Aikuiskasvatus-termin käyttöä suo-
siteltiin, kun aikuiskoulutusta tarkastellaan pedagogisesta näkökulmasta tai kun tarkoite-
taan aikuisten opiskelua tai koulutusta tutkivaa kasvatustieteen alaa. Aikuiskoulutuskomi-
tea ei varsinaisesti halunnut muuttaa yleiskäsitteen merkityssisältöä, vaikka asettui aikuis-

44. Tuomisto (1993, 181�182) toteaa, että jatkuvan koulutuksen käsitettä ovat käyttäneet erityisesti koulutus-
viranomaiset sekä erilaiset kasvatusalan toimikunnat ja suunnitteluryhmät. Tuomisto mielestä em. käsitettä
ei voi pitää kovin onnistuneena, jos halutaan lähestyä elinikäisen kasvatuksen problematiikkaa laaja-alai-
sesti ja kokonaisvaltaisesti. Termi ohjaa ajatukset liian yksipuolisesti koulutusjärjestelmään ja sen tehok-
kuuden lisäämiseen. Jatkuvan koulutuksen suunnittelussa onkin Tuomiston mukaan pohdittu yksipuolisesti
vain formaalin koulu- ja tutkintojärjestelmän kehittämistä. 

45. Tulkin ja Honkasen (1998, 29) mielestä termi aikuiskoulutus on etymologialtaan varsin suomalainen. He
mainitsevat, että Harvan (1981, 38) mukaan missään muussa kielessä ei käytetä formaaliin kasvatukseen
viittaavaa �koulutus�-sanaa �aikuisten� yhteydessä. Harva kyseleekin: �On vaikea sanoa, mistä syystä on
ruvettu käyttämään termiä aikuiskoulutus aikuiskasvatuksen synonyyminä. Kuvastaisiko se sellaista
ahdasta käsitystä, ettei muuta kasvatusta olekaan kuin koulumaista?� Lääkkeeksi �ahdasrajaiseen� koulu-
tuskäsitykseen Harva tarjoaa �koko elämän pedagogisointia�. 
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koulutus-termin kannalle. Termin valintaa ohjasi kuitenkin ajattelutapa, joka painotti
aikuisopintojen merkitystä tuotannon kehittämiselle ja piti tärkeänä "aikuiskoulutuksen"
kokonaisvaltaista suunnittelua ja kehittämistä osana yhteiskunnan koulutusjärjestelmää.
Kun komitean työtä jatkavassa valtiollisessa kehittämiskomiteassa omaksuttiin sama käy-
täntö käyttää aikuiskoulutus-termiä, on aikuiskoulutus saanut yleiskäsitettä tarkoittavana
terminä tietynlaisen virallisen aseman ja sen käyttö on yleistynyt. Aikuiskoulutuksen laaja
ja moninainen kenttä päädyttiin jakamaan koulutustehtäviä varten neljään tehtäväaluee-
seen, jotka olivat yleissivistävän pohjakoulutuksen täydentäminen, ammatillinen koulu-
tus, yhteiskunnallinen koulutus sekä harrastustavoitteinen koulutus. (Karjalainen & Toivi-
ainen 1984, 254�256, 258�261, Alanen 1991, 27, Lehtisalo & Raivola 1992, 135�
136, Tuomisto 1993, 54�55.) Aikuiskoulutuskomitea korosti perustavanluonteisena
aikuiskasvatuksen lähtökohtana ihmiskäsitystä, jonka mukaan yksilössä on läpi elämän,
enemmän tai vähemmän piilevänä tai tiedostuneena, omaehtoinen taipumustensa jatkuvan
kehittämisen ja henkisen liikkumistilansa avartamisen ja kartoittamisen tarve (Vaherva
1989, 120).

Koulutusjärjestelmän ymmärtäminen kokonaisuutena ja jatkuvan koulutuksen periaate
olivat eri tavoin mukana koulutussuunnittelussa niin 1970- kuin 1980-luvullakin. Jatku-
van koulutuksen (esiintyy myös termeillä elinikäinen/jatkuva koulutus) periaatteesta
puhuttiin suunnitteluasiakirjoissa. Ensimmäisen kerran Vahervan (1989) mukaan periaa-
tetta tarjottiin eri koulutusmuotoja ja -tasoja integroivaksi periaatteeksi 1971, Aikuiskou-
lutuskomitean I osamietinnössä. (Vaherva 1989, 273, Pantzar 1991, 150.)

Valtioneuvosto teki opetusministeriön esityksestä v. 1978 päätöksen aikuiskoulutuk-
sen suunnittelu- ja kehittämisperiaatteista. Periaatepäätös, jota voidaan esim. Lehtisalon
(1983) mukaan pitää todellisena merkkipaaluna elinikäisen koulutuksen etenemiselle, oli
ensimmäinen virallinen asiakirja, jossa edellytettiin, että koko koulutusjärjestelmää, ei
vain aikuiskoulutusta, oli kehitettävä jatkuvan koulutuksen periaatteen mukaisesti.
Aikuiskoulutusjärjestelmää tuli uudistaa periaatepäätöksen mukaan siten, että se tarjoaa
jokaiselle kansalaiselle oikeuden ja mahdollisuuden oman persoonallisuutensa jatkuvaan,
monipuoliseen kehittämiseen sekä työ-, yhteiskunta- ja kulttuurielämään osallistumisen
kannalta riittävien tietojen ja taitojen hankkimiseen, täydentämiseen ja uudistamiseen.
Harrastustavoitteista koulutusta uudistetaan kiinnittämällä huomiota erityisesti laadulli-
seen kehittämiseen. Periaatepäätöksen katsottiin tavallaan tunnustaneen aikuiskoulutuk-
sen tasavertaiseksi koulutusjärjestelmän osaksi. (Lehtisalo 1983, 240, Karjalainen & Toi-
viainen 1984, 263�264, Tuomisto 1991c, 140, Lehtisalo & Raivola 1992, 136�137,
Kuikka 1993, 126�127.) Valtioneuvoston v. 1978 edellyttämistä toimenpiteistä on tässä
yhteydessä merkittävä seuraava periaate: "Aikuiskouluttajien koulutus rakennetaan
aikuisten elämäntilanteesta lähtevien ongelmakeskeisten pedagogisten lähestymistapojen
pohjalle." (Karjalainen & Toiviainen 1984, 264�267.)

Tarkasteluajanjaksona aikuiskasvatus on merkittävästi laajentunut ja sen yhteiskunnal-
liset suhteet monipuolistuneet, mikä on Tuomiston (1993) mukaan asettanut alan peruskä-
sitteille melkoisia vaatimuksia. 1970-luvulla aikuisten ammatillinen koulutus saavutti
aikaisempaa merkittävämmän aseman koko aikuiskoulutuksessa, ja 1980-luvun alussa
aikuiskoulutusta suunniteltiin ja kehitettiin kokonaisvaltaisesti. Aikuiskoulutus-termi
vakiintui yleiseen käyttöön. Sen ja aikuiskasvatuksen suhteesta 1970-luvulla käyty peri-
aatekeskustelu näyttää Tuomiston mukaan 1990-luvun alkuun mennessä vaimenneen.
Käsitteitä aikuiskasvatus ja aikuiskoulutus käytetään rinnakkain tekemättä selvää eroa nii-
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den välille. Nykyisin toiminta kattaa siis kaiken työ- ja muussa yhteiskuntaelämässä tar-
vittavien tietojen ja taitojen opiskelun sekä aikuisten omaehtoisen itsensä kehittämisen.
(Karjalainen & Toiviainen 1984, 283�285, Tuomisto 1993, 16.)

Huolimatta siitä, että elinikäisen/jatkuvan koulutuksen -käsite tuli aikuiskoulutussuun-
nitteluun mukaan 1970-luvulla, ei Lehtisalon (1983) mielestä Suomessa kuitenkaan kul-
jettu suinkaan kansainvälisen koulutuskehityksen kärjessä elinikäinen koulutus -ajatuk-
sen omaksumisessa ja toteuttamisessa. Elinikäisen koulutuksen idea tuli meillä yleisesti
tiedostetuksi myöhemmin kuin monissa kehittyneissä teollisuusmaissa. (Lehtisalo 1983,
239.)

Aikuiskoulutusajattelussa on tutkimusajanjaksona havaittavissa, että jatkuvan koulu-
tuksen periaate on ymmärretty varsin pinnallisesti ja sen soveltamisessa käytäntöön on
monia ongelmia. Tuomisto (1993) kritisoi viime vuosikymmeninä tapahtunutta kehitystä
katsoen, että "korkeamman yleissivistyksen" ihanne on saanut väistyä kapea-alaisen tut-
kintokoulutuksen ja muun välitöntä hyötyä tavoittelevan koulutuksen tieltä. 1970-luvulla
on siirrytty hänen mukaansa sivistyksen kehitysvaiheesta (1940�) hyödyn aikakauteen.
Tämä näkyy tutkintoja tuottavan koulutuksen korostumisessa ja kehityksessä, jossa aikui-
selle syntyy koulutukseen mukautumisen vaatimuksia. Kuitenkin �lifelong integrated
education� -käsite päinvastoin korostaa muodollisen kasvatuksen niveltämistä informaa-
leihin muotoihin, aikuisen elämänkulkuun ja -tilanteisiin. Myös Pantzarin (1991) mie-
lestä elinikäisen kasvatuksen laajan periaatteen pelkistyminen jatkuvan koulutuksen kou-
lutuspoliittiseksi suunnitteluperiaatteeksi on vienyt suunnittelua reflektiivisestä operatiivi-
seen suunnitteluun. Keskeiselle sijalle uudistuksissa ovat tulleet mm. koulutusrakenteita
koskevat kysymykset sisällöllisen uudistamisen sijasta. Näin jatkuvan koulutuksen
mukaisessa koulutussuunnittelussa voidaan katsoa palatun opetussuunnitelmakäsitykseen
(tai laajemmin sivistyskäsitykseen), jonka olennaisia sisältöjä ovat mahdollisuuksien
samanlaisuuden tasa-arvokäsitys, markkinakeskeinen yhteiskuntamalli ja koulutuksen
työvoimantuottamisfunktion painottuminen. (Pantzar 1991, 152, Tuomisto 1991b, 142,
1993, 55�59, 63.) Samoin Alanen (1991, 10�12) näkee varsinkin ammatillisessa
aikuiskoulutuskehityksessä, että talouselämän ja tuotannon vaatimuksista ohjautuva työ-
voimapoliittinen tavoitteenasettelu nousee etusijalle kasvatuksellisten ja ihmiskeskeisten
tavoitteiden kustannuksella. Tavoiterationaalinen suuntaus on hänen mielestään nähtä-
vissä (tilanne siis 1991) myös vapaan aikuiskasvatuksen ja harrastusopintojen piirissä.
Vielä 1980-luvulla oltiin huolestuneita nimenomaan vapaan sivistystyön asemasta suori-
tepohjaisessa aikuiskoulutuksessa (Karjalainen & Toiviainen 1984, 284�285).

Tutkimusajanjaksoa luonnehtivana kehityspiirteenä on havaittavissa, että aikuiskoulu-
tus on ollut yksi niistä tekijöistä, joilla suomalaisen yhteiskunnan nopeaa rakennemuu-
tosta on pidetty hallinnassa ja tuettu kansalaisten mahdollisuuksia työntekoon. 1970-
luvun tuotantoyhteiskunta ja suunnitelmatalous rakentuivat jatkuvan kasvun ja kehityksen
näkemykselle. Ne loivat kulutusyhteiskuntaa, jossa materialistiset arvot ohjasivat ihmi-
sen toimintaa. Taloudellisen tilanteen alkaessa heiketä 1990-luvun alussa on noussut
esille humanistinen kulttuuriyhteiskunta, jossa tulosvastuun sijasta painottuu monipuoli-
nen itsensä kehittäminen yksilönä ja kansalaisena. (Kuikka 1993, 128, 159.) Lehtisalo ja
Raivola (1992) näkevät, että aikuiskoulutus on väistämättä 1990-luvulla kohoamassa kou-
lutuspolitiikan keskeisimmäksi lohkoksi ja yhä merkittävämmäksi tekijäksi koko yhteis-
kunnassa. Vuosituhannen vaihteessa näyttää siltä, että kehitys on todella jatkunut tähän
suuntaan, joskin lamavuodet ovat ravistelleet koulutustason kohottamisen varmuutta väy-
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läksi varmoihin työpaikkoihin ja vaurauteen. Kritiikkiä koulutususkoon on alkanut ilmetä
(ks. esim. Rinne & Salmi 1998, Rinne 1999). On alettu analysoida elinikäisen oppimisen
rajoja ja mahdollisuuksia. Työpaikan ja koulutusammatin ei nähdä enää välttämättä sovel-
tuvan ihmiselämän ankkureiksi. Oppiminen tulee osaksi katkoksellista, limittäistä elä-
mänkaarta, ja itsemuokattavat, yksilölliset koulutuselämänkerrat ja epämuodollisen oppi-
misen tunnustaminen ovat tunnuspiirteitä jälkimodernissa koulutusmuodossa. Koulutus-
paikoiksi muodostuvat yhä enemmän media, työpaikat, yhteisöt ja verkostot. 1990-luvun
tulkinta elinikäisestä oppimisesta korostaa formaalin koulun ulkopuolella, työelämässä,
vapaaehtoisjärjestöissä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä tapahtuvaa oppimista (Lampi-
nen 1998, 148, Rinne 1999, 107�110).

Tutkimusajanjaksoon sijoittuu siis suuri koulutusreformi Suomessa peruskoulu-uudis-
tuksesta aikuiskoulutukseen (ks. esim. Lehtisalo & Raivola 1992, 109�143). Yhteiskun-
nan aikuiskasvatuksen voimakkaan esiinnousun ja aikuiskasvatusjärjestelmän kehittämi-
sen voidaan olettaa heijastuneen monella tavoin kirkon aikuiskasvatukseen. Kirkko elää
vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Erityisesti aikuiskasvatuksen arvo-
pohjasta ja tavoitteista virinnyt laaja keskustelu on haastanut kirkkoa ottamaan kantaa
aikuiskasvatuksen lähtökohtiin, suuntaan ja sen taustalla olevaan ihmiskuvaan (SEK v.
1988�1991, 105). Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, miten aikuiskasvatuksen
keskeisten termien aikuiskasvatus, aikuisten opettaminen ja oppiminen, elinikäinen oppi-
minen määrittely yhteiskunnassa on vaikuttanut kirkon omaan määrittelyyn ja edellä mai-
nittujen käsitteiden ymmärtämiseen sekä mikä on ollut kirkon oma panos esimerkiksi
ihmiskuvaa ja kasvatustavoitteita koskevassa dialogissa.



2. Tutkimuksen toteuttaminen

2.1. Tutkimustehtävä

Tämän tutkimuksen aiheena on Suomen ev. lut. kirkon aikuiskasvatus. Tutkimuskohtee-
na on selvittää kirkossa ajanjaksolla 1958�1990 ilmeneviä käsityksiä aikuiskasvatukses-
ta, aikuisten oppimisesta ja opettamisesta, kohderyhmänä työikäiset. Tehtävä edellyttää
myös taustalla vaikuttavien ihmiskäsitysten tarkastelua. Käsitysten selvittäminen pohjau-
tuu kirkon �viralliseen ääneen� eli k-ohjelman asiakirjoihin, asiantuntijakeskusteluun,
jonka päälähde on Kristillinen kasvatus -lehti sekä työntekijöille annettun aikuiskasvatuk-
sen täydennyskoulutuksen luentomateriaaliin vuosina 1981�1984. Käytyä keskustelua
eritellään systemaattisesti aikuiskasvatusfilosofisesta (ihmiskäsitys, aikuiskasvatuskäsi-
tys, oppimis- ja opetuskäsitys) ja oppimisteoreettisesta viitekehyksestä (behavioristinen,
humanistinen ja kognitiivis-konstruktiivinen oppimiskäsitys) käsin liittäen se laajempaan
teologiseen ja yhteiskunnalliseen aikuiskasvatuksen kontekstiin.

Tutkin kirkon aikuiskasvatusajattelua. Aikuiskasvatuksen määrittely tutkimuksen läh-
tökohtana ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Toisaalta se, miten kirkossa ymmäretään
aikuiskasvatus, on myös yksi osa tutkimustehtävää. Vaikka k-ohjelmassa periaatteessa
erotetaan kirkon aikuiskasvatus ja kirkon aikuiskoulutus, aikuiskasvatusta käytetään kir-
kossa yleisnimikkeenä kaikesta aikuisiin suuntautuvasta kasvatus- ja koulutustoiminnasta,
koska tiedollisten, taidollisten ja kokonaispersoonallisuuden kasvuun pyrkivien element-
tien katsotaan niveltyvän yhteen (KA 1979, 3�4). Tämä tutkimus kohdistuu k-ohjelman
periaatteellisen määrittelyn pohjalta esimerkiksi Kirkon nelivuotiskertomusten konkreti-
soimaan aikuiskasvatukseen: kirkon aikuiskasvatuksella pyritään auttamaan seurakunnan
aikuisjäseniä kasvamaan kristittyinä ja toteuttamaan kutsumustaan yhteiskunnan ja seura-
kunnan jäseninä. On kuitenkin haasteena määritellä aikuiskasvatus tavalla, jota voidaan
käyttää myös laajemmin kuin tässä tutkimuksessa. Näistä näkökohdista käsin kiteytän,
että aikuiskasvatus on aikuisen oman kasvun ja oppimisen ohjaamista ja tukemista. Tämä
määrittely ei estä rajoittumasta tutkittavan keskustelun sisältöön.

Vaikka aikuiskasvatus voidaan nähdä näin juonteena ja ulottuvuutena seurakuntien
monimuotoisessa aikuistyössä, on tässä tutkimuksessa nähty tarpeellisesti kohdentaa
aikuiskasvatusnäkökulmaa tutkimuksellisista ja toiminnan kehittämistä tukevista syistä.
Aikuiskasvatuksen on perinteisesti katsottu sisältävän seurakuntakoulut, raamattuluennot
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ja -opetuksen eri muodoissaan, kinkerit, aikuisten (opinnollisen) pienryhmätoiminnan,
esitelmä- ja keskustelutilaisuudet sekä vapaaehtoistoimintakoulutuksen ja maallikkokou-
lutuksen. Laajemmassa merkityksessä aikuiskasvatukseen voidaan nähdä sisältyvän eri
työmuotojen (esim. perhetyö, yhteiskunnallinen työ) kautta tapahtuva aikuistyö siltä osin
kuin sitä voidaan pitää luonteeltaan opinnollisena toimintana1. (Ks. KA 1979, 3�4, SEK
v. 1984�1987, 110�113, 1987�1991, 104�108.) Edellä määritellyistä sekä kasvatus-
että opetus-/koulutuspainotteisista toiminnoista käytetään tässä tutkimuksessa yleisnimik-
keenä termiä kirkon aikuiskasvatus.

Jos aikuiskasvatus ymmärretään aikuisen oman kasvun ja oppimisen ohjaamisena ja
tukemisena, näkökulman ei kuitenkaan tarvitse olla siinä, mitkä työmuodot voidaan lukea
aikuiskasvatukseksi, vaan painopiste on kasvavassa ja oppivassa aikuisessa. Aikuisen
kasvua ja oppimista ohjaavia ja tukevia elementtejä voidaan löytää varmasti kaikista seu-
rakunnan työmuodoista, unohtamatta jumalanpalvelusta ja kirkollisia toimituksia. Tässä
yhteydessä on huomattava myös, että kirkon aikuiskasvatuksessa tehdään merkityksellistä
yhteistyötä Kristillisen opintokeskuksen (KO)2 ja kristillisten kansanopistojen3 kanssa
(ks. esim. SEK v. 1988�1991, 105).

Tämä tutkimus tähtää nimenomaan tutkimusaiheesta käydyn periaatteellisen keskuste-
lun erittelyyn. Lähtökohtana on näkemys, että kirkon aikuiskasvatuksen uudistamisen ja
kehittämisen välttämätön edellytys on uuden oppimisnäkemyksen omaksuminen seura-
kunnissa, mikä merkitsee erityistä haastetta kirkon työntekijä- ja täydennyskoulutukseen.
Aikuisopiskelun erityismenetelmiin perehtyminen ja kirkon aikuiskasvattajan identiteetin
löytäminen sekä aikuiskasvatuksen tehtävän hahmottaminen seurakuntatyön kokonaisuu-
dessa ovat haaste kirkolle. Miten kirkko voisi kehittää aikuistyötään aikuisen omaa oppi-
mista edistäväksi? Tutkimukseni on hyvin ajankohtainen, sillä kirkon kasvatustoiminnan
haasteeksi on noussut myös aikuiskasvatuksen kehittäminen. Kirkon lapsi- ja nuoriso-
työn neuvottelukunta on keväällä 1999 valinnut vuosien 2000�2002 painopistealueeksi
kasteopetuksen. Tämän koko kirkkoa koskettavan vuosiaiheen määrittelyssä kirkon
aikuiskasvatus on otettu mukaan kehittämisen kohteeksi. Tutkimukseni valmistuminen
luo pohjaa vuosiaiheen toteuttamiselle aikuiskasvatuksen osalta ja liittyy kiinteästi uuden
Katekismuksen (2000) talouksiin jakamisen yhteyteen seurakunnissa rakennettavaan
aikuisopetukseen syksystä 2000.

Teologina ja kasvatustieteilijänä olen valinnut tutkimusaiheen, jossa nämä minulle
läheiset tieteenalat kohtaavat. Työssäni seurakuntalehtorina minulla on ollut mahdolli-
suus käytännössä tehdä kirkon aikuiskasvatustyötä, mikä on vahvistanut kiinnostustani
tutkia kirkon aikuiskasvatusta kasvatustieteen näkökulmasta. Tutkimuksen sijoittuminen
sekä teologian että kasvatustieteen maastoon merkitsee, että tutkimusalue on monitietei-

1. Esim. seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyön yhteydessä järjestetään vanhempaintilaisuuksia (v.
1983 4769, joihin osallistui 175 000 henkeä), joissa käsitellään aikuisen kasvun ja roolien kannalta merkit-
täviä teemoja ja on mahdollisuus tukea vanhempia myös heidän omassa kristillisessä kasvussaan (ks. SEK
v. 1980�1983, 216, Hietamies 1990, 139).

2. Kristillinen opintokeskus (KO) toimii SKSK:n alaisuudessa. KO:n tehtävänä on kirkon aikuiskasvatustyön
tukeminen, ja se järjestää erityisesti opintokerhotoimintaa sekä toimii opintojärjestöjen yhteyselimenä.
(Huotari 1992, 364.) Joka toinen vuosi järjestettävät kirkkopäivät ja vuosittainen Vastuuviikko ja näitä var-
ten tuotettava aineisto antavat virikkeitä opinnolliseen toimintaan aikuistyössä (ks. esim. Hietamies 1990,
139).

3. Kristillisiä kansanopistoja oli toiminnassa 42 vuonna 1994 (esim. Metsätähti 1994).
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nen ja helposti muodostuu laajaksi. Se merkitsee ongelmia rajaamisessa sekä tieteitten
erilaisen tutkimustradition ja �kielen� suhteen, mutta toisaalta näin hahmottuu kokonais-
valtaisempi kuva viime vuosikymmeninä kirkossa ilmenneestä aikuiskasvatusajattelusta.
Tutkimukselleni on ominaista jatkuva prosessointi teologian ja kasvatustieteen kesken.

Tutkimuksessani pyrin tarkastelemaan kirkon aikuiskasvatusajattelua laaja-alaisesti,
mikä merkitsee myös kasvatuksen ja opetuksen taustalla ilmenevän ihmiskäsityksen huo-
mioon ottamista. Ihmiskäsitys, joka ilmenee tutkimukseni kontekstissa myös aikuisuuskä-
sityksenä, on aikuiskasvatuksen sisällön ja luonteen ymmärtämisen kannalta merkittävä.
Se, millainen ihmiskäsitys (luku 4) aikuiskasvattajilla on, vaikuttaa aikuiskasvatuksen
määrittelyyn (luku 5) ja työmenetelmiin (luku 6).

Tutkimusongelmat

Tutkimukseni tehtävänä on Suomen ev. lut. kirkossa v. 1958�1990 käydyn asiantuntija-
keskustelun pohjalta selvittää
1. mikä on kirkon aikuiskasvatuksen ihmiskäsitys,
2. miten aikuiskasvatus ymmärretään kirkossa ja
3. miten aikuisten oppiminen ja opettaminen ymmärretään kirkossa.

Analysoidessani tutkimusajanjaksolla Suomen ev. lut. kirkon aikuiskasvatusajattelua,
kirkossa ilmenneitä käsityksiä aikuiskasvatuksen ihmiskäsityksestä, aikuiskasvatuksesta,
aikuisen opettamisesta ja oppimisesta, mielessäni on seuraavia tutkimusongelmiin liitty-
viä kysymyksiä4, joita käsitellään myöhemmin kyseisissä pääluvuissa:

Luku 4: Ihmiskäsitys � ks. tutkimustehtävä 1
Mitkä ovat kristillisen ihmiskäsityksen keskeiset korostukset kasvatuksen kannalta?

Miten kristillinen ihmiskäsitys suhtautuu kasvatustieteelliseen tietoon ihmisestä? Millai-
seen ihmiskäsitykseen kirkon aikuiskasvatus perustuu? Mikä on kirkossa vallitseva käsi-
tys aikuisuudesta? Miten ymmärretään aikuisen kasvu ja kasvatettavuus? Miltä pohjalta,
mistä viitekehyksestä käsitys aikuisuudesta nousee? Miten aikuinen kohdataan seurakun-
nassa?

Luku 5: Aikuiskasvatuskäsitys � ks. tutkimustehtävä 2
Miten kirkossa ymmärretään aikuiskasvatus? Mitkä ovat aikuiskasvatuksen teologiset

ja pedagogiset lähtökohdat ja niiden välinen suhde? Miten usko ja kasvatus suhtautuvat
toisiinsa? Miten määritellään aikuiskasvatuksen tavoitteet? Miten koetaan kirkon aikuis-
kasvatuksen suhde yhteiskunnan aikuiskasvatukseen?

Luku 6: Oppimis- ja opetuskäsitys � ks. tutkimustehtävä 3, joka voidaan eritellä seu-
raavasti:
a) keskeiset oppimisteoreettiset korostukset ja
b) opettamisnäkemyksen problematisointi

Miten kirkossa ymmärretään oppiminen, nimenomaan aikuisten oppiminen? Mihin
oppimisteoreettisiin suuntauksiin liitytään? Mitä painotuksia nousee teologis-pedagogi-

4. Keskeiset kysymykset ovat nousseet sekä aineiston alustavan tarkastelun että yleisestä teoriasta johtamisen
avulla (ks. esim. Grönfors 1985, 154�155). On huomioitava, että se, mitä aineistolta kysytään, ohjaa myös
tulkintaa. Tutkija esittää kysymykset subjektiivisista lähtökohdistaan, joten tehdyt kysymykset konstituoi-
vat saatavia vastauksia. Laadulliselle tutkimukselle on Alasuutarin (1993, 228�238) mukaan ominaista,
että tematiikka muotoillaan vain yleisen tason kysymyksinä.
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sesta viitekehyksestä käsin? Mitä ajatellaan aikuisen opettamisesta kirkossa? Mitä pide-
tään relevantteina aikuisopetusmetodeina, millä perusteella menetelmiä valitaan ja mistä
oppimisteoreettisesta kentästä ne nousevat? Mitä painotuksia ilmenee kirkon aikuiskasva-
tuskoulutuksessa? Minkälainen on kirkon aikuiskasvattajan ja -kouluttajan muotokuva ja
miltä pohjalta se nousee?

Tutkimusajanjakson rajauksen vuosiin 1958�1990 perustelen seuraavasti: Vuoden
1958 kirkolliskokous antoi laajennetun piispainkokouksen tehtäväksi tutkia kirkon ope-
tustoiminnan kokonaisuudistuksen aikaansaamiseksi �mitä, ketä, kuinka ja koska kirkon
on opetettava�, mikä käynnisti k-ohjelmaprosessin ja mitä voidaan pitää aikuiskasvatus-
keskustelunkin lähtökohtana. V. 1990 piispainkokous katsoi tehtävän kirkon k-ohjelman
luomiseksi ja toteuttamiseksi suoritetun ja toivoi kasvatustoiminnan jatkuvan seurakun-
nissa k-ohjelman mukaisesti. Uuden oppimiskäsityksen eli ns. kognitiivisen käänteen5

esiinnouseminen tutkimusajanjaksolla puoltaa myös rajausta. Rajaan tutkimusjanjakson
siis kokonaisprosessin mukaan kuitenkin painottaen aktiivista k-ohjelmatyöskentelyvai-
hetta v. 1970 alkaen, jolloin käsittelen prosessin alkuvaihetta taustan luonteisesti.

Aikuiskasvatus on tutkimusalueena ongelmallisempi kuin muut kirkon työmuodot, esi-
merkiksi rippikoulu tai varhaiskasvatus. Aikuiskasvatuksesta ei ole seurakunnissa usein
muodostettu omaa työalaa, vaan aikuiskasvatustehtävä toteutuu eri tavoin painottuneena
ja eri muodoissaan toiminnan yhtenä ulottuvuutena eri työmuotojen ja palvelujen kautta.
Toisaalta tätä voidaan pitää toiminnan monipuolistumisena ja rikkautena, toisaalta on
samalla vaikea organisatorisen hajanaisuuden vuoksi kehittää aikuiskasvatusta omalei-
maisena työnä. Aikuiskasvatus on jäänyt jokseenkin hahmottomaksi kirkon laajan kasva-
tustoiminnan osa-alueena, osittain siitä johtuen, että seurakunnalliset toimintamuodot
ovat hahmottuneet toisaalta ikäryhmä- ja toisaalta funktioperiaatteella. Tämä tutkimus ei
sisällä esim. lähetystyötä, perhetyötä eikä yhteiskunnallista työtä koskevaa keskustelua.
Myös työntekijäkoulutus voidaan laajassa merkityksessä ymmärtää aikuiskasvatuksena,
mutta olen rajannut sen aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksen tarkastelua lukuunotta-
matta pois tutkimuksesta.

Kun puhutaan kirkon aikuiskasvatuksesta, on otettava huomioon, että aikuisiin kohdis-
tuvalla kristillisellä opetuksella on myös vapaan sivistystyön pitkä perinne. Aikuisia kos-
kevalla opetuksella on ollut ja on keskeinen asema kristillisten järjestöjen ja herätysliik-
keiden toiminnassa, samoin kristillisten kansanopistojen6 ohjelmassa. Näiden toi-
minta-alueiden tutkimisen rajaan pois tästä tutkimustehtävästä, jossa keskityn
k-ohjelma-aineistoon kirkon �virallisena� aikuiskasvatusäänenä, Kristillinen kasvatus
-lehdessä käytyyn asiantuntijakeskusteluun ja aikuiskasvatuksen täydennyskoulutukseen
1980-luvun alussa.

Kirkon aikuiskasvatuksen kehittämisen kannalta tutkimus on perustutkimusta analy-
soidessaan kirkon aikuiskasvatuksen filosofisia ja teoreettisia lähtökohtia, hahmottaes-
saan kirkon aikuiskasvatuksen itseymmärrystä ja luodessaan kehittämisedellytyksiä työn-
tekijöiden aikuiskasvatuskoulutukselle. Tutkimuksella luodaan taustaa tämän ajan aikuis-

5. Puhutaan psykologiassa tapahtuneesta �kognitiivisesta vallankumouksesta�, vaikka ajattelutavan, paradig-
man muutos olikin hidas sijoittuen pääasiassa vuosille 1955�1965. Toisaalta konstruktivismin käyttö oppi-
misen tutkimuksen perusteoriana nousee esiin 1980-luvun puolivälin tiennoilla. (Leino & Leino 1995, 48,
53, ks. myös Saarinen 1997a, 51.)

6. Kristillinen aikuiskasvatustyö on osa yhteiskunnan aikuiskasvatusjärjestelmää kristillisten kansanopistojen
ja KO:n toiminnan kautta (ks. esim. Metsätähti 1991, Kirkko 2000 ja Koulu 1999, 70).
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kasvatuksen haasteille. Aikuiskasvatuksen tietoinen ja pitkäjänteinen kehittäminen voi
perustua vain vallinneen ja vallitsevan kasvatusajattelun tuntemukseen. Kirkossa ilmene-
vät aikuiskasvatus-, oppimis- ja opetusnäkemykset selittänevät osaltaan aikuisten kohtaa-
mista seurakunnassa ja myös vapaaehtoistyöntekijöiden asemaa. Erilaisilla oppimiskäsi-
tyksillä voidaan olettaa olevan erilaisia pedagogisia seurauksia. Tutkimus jäsentää koettua
ongelmakenttää teoreettisesti ja luo pohjaa aikuistoiminnan käytännön kehittämistyölle
kirkossa. Pohtiessaan kirkon aikuiskasvatukseen soveltuvan pedagogiikan olemusta tutki-
mus tukenee työntekijöiden aktiivista oman aikuiskasvatusajattelunsa tiedostamista ja
kehittämistä, aikuisopetusmetodien monipuolistamista seurakunnissa ja antanee viitteitä
aikuispedagogisen koulutuksen kehittämiseen työntekijöiden perus- ja täydennyskoulu-
tuksessa. Tutkimus voi edistää teologian ja kasvatustieteen vuoropuhelua.

Aikuiskasvatuksen tutkimus Suomen ev. lut. kirkossa on ollut erittäin vähäistä (ks.
esim. Pyysiäinen 1996, 25�26, 30). Kirkon aikuiskasvatukseen kohdistuvan tutkimustie-
don tarve7 on ilmeinen, sillä vain harvoja yksittäisiä tutkimuksia löytyy kirkon aikuiskas-
vatuksen kysymyksistä. Tutkimusongelmien määrittely on jäänyt useimmiten varsin
kapea-alaiseksi, jos niitä arvioidaan kirkon aikuiskasvatuksen kokonaisvaltaisemman
kehittämisen näkökulmasta. Vastaavaa kokonaisvaltaisesti aikuiskasvatusta lähestyvää
tutkimusta ei maassamme ole aiemmin tehty. K-ohjelman kasvatustieteellistä tarkastelua
sisältävänä tutkimuksena mainittakoon Pöyhösen (1986) lisensiaatintyö Kirkon kasvatus-
järjestelmästä. Kirkollista kasvatusihannetta 1800-luvulla tarkastelee lyhyesti Sainio
(1953) tutkiessaan väitöskirjassaan kasvatuksen ongelmaa 1800-luvun suomalaisessa teo-
logiassa. Uskonnonpedagogisen tutkimuksen alueella aikuiskasvatus on jäänyt vähälle
huomiolle. Jolulan (1974) pro gradu -tutkimus Aikuiskasvatus Suomen kirkossa v. 1970
on paikallisseurakunnan aikuiskasvatuksen toimintamuotojen peruskartoitus ja näin tutki-
mustehtävältään erityyppinen, koska aikuiskasvatuksen organisoinnin kysymykset eivät
kuulu tutkimukseni piiriin. Vilkon (1981) tutkimus Kirkon kasvatustyön tavoitteista
sivuaa tätä tutkimusta aikuiskasvatuksen tavoitteiden osalta. Samoin Holmin (1978) his-
toriallis-kvalitatiivinen tutkimus Kirkon kokonaiskatekumenaatista Kristillinen kasvatus
-lehdessä vuosina 1950�1975 liittyy tutkimukseeni lehden aikuiskatekumenaattiaineis-
ton osalta. Kataja (1994) on tutkinut maallikoiden asemaa kirkossa käydyn maallikkokes-
kustelun ja siihen liittyneen päätöksenteon näkökulmasta vuosina 1943�1973. Uusim-
mista uskonnonpedagogiikan tutkimuksista muutamat kuuluvat aikuiskasvatuksen aluee-
seen. Hietamäen pro gradu -työ (1993) tarkastelee aikuisten pienryhmänohjaajien asemaa
ja merkitystä Missio Jyväskylä -tapahtuman jälkeen perustetuissa pienryhmissä. Lahden
(1994) opinnäytteen aiheena on Keuruulla vuonna 1977 rippikoulun käyneiden kokemuk-
set seurakunnan jäsenyydestä. Nurminen (1995) taas selvittelee 20�29-vuotiaiden Van-
taan Rekolan seurakunnan nuorten aikuisten uskonnollisuutta sekä heidän seurakuntaan
kohdistuvia käsityksiään ja odotuksiaan. Luoman (1992) pro gradu Pienryhmä yleisen
seurakuntatyön osana 1980-luvulla sivuaa pienryhmätoiminnan osalta tätä tutkimusta,
samoin Jämsenin (1992) opinnäyte Kirkon keskuksista seurakuntien pienryhmätoimin-
nan tukijoina. Oikarisen (1993) väitöskirja Ihmisen uskon kehityksestä Fowlerin teorian
pohjalta antaa näkökulmia aikuisten uskontokasvatukseen, ja Totron (1979) väitöskirja
selvittää uskontokasvatuksen muotoutumista ja toteutumista maamme kansalais- ja koti-

7. Tutkimustarvetta ilmentää myös erityisesti KKK:n ja myös SKSK:n osoittama kiinnostus ja tuki tutkimus-
tani kohtaan (esim. KKK:n aikuiskasvatussihteeri S. Metsätähden ja KO:n rehtori H. Toivolan lausunnot).
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opintoliikkeessä. Ulkomaisista kirkkoa koskevista tutkimuksista mainittakoon Vogelin
(1981) väitöskirja How older Adults Perceive and Legitimize their Adult Education parti-
cipation in Churches and Schools, Bernierin (1980) väitöskirja On-going Adult Christian
Education at the Deanery Level ja Hansenin (1949) kasvatusfilosofinen väitöskirja The
Educational Philosophy of the Great Books Program. Näille tutkimuksille on yhteistä, että
tutkimuskohteena on käytännön aikuiskasvatustoiminta, kun taas tämän tutkimuksen
focus on instituutiossa ilmenevät käsitykset.

Kirkon aikuiskasvatukseen kohdistuvan tutkimuksen vähäisyyttä selittää käytäntö, jonka
mukaan kirkon kasvatus- ja opetustyö on kohdistunut perinteisesti lapsiin ja nuoriin. Näke-
mys rippikouluun päättyvästä kirkon kasvatustehtävästä on juurtunut syvään. Vaikka aikuis-
kasvatusta on annettu (esim. kinkerilaitos), kirkon aikuiskasvatuksellinen tehtävä kirkon
opetuksen yhtenä osa-alueena on virallisesti kirjattuna vasta k-ohjelmassa 1977.

Tutkimusasetelmaltaan tämän tutkimuksen kanssa osittain yhteneviä piirteitä löytyy
esim. Peltosen (1979) koulunuudistuksen ihmiskäsitystä, Kettusen (1990) sielunhoidon
ihmiskäsitystä ja Hiltusen (1998) lasten ehtoollisesta käytyä keskustelua koskevista väi-
töskirjoista, jotka siis ovat aikuiskasvatuksen alueen ulkopuolisia. Kasvatus-, oppimis- ja
opetuskäsityksiä on tarkasteltu sen sijaan ahkerasti viime vuosikymmenellä eri aloilla.8
Tunnusomaista näille kasvatus- tai hoitotieteen piiriin kuuluville tutkimuksille on nimen-
omaan opiskelijoiden käsitysten ja niiden muuttumisen tutkiminen. Tässä tutkimuksessa
on kyse instituution käsitysten tutkimisesta9 kirjallisten dokumenttien pohjalta, mikä mer-
kitsee erilaisia ratkaisuja tutkimuksen toteuttamisessa.

2.2. Tutkimusaineisto

Tutkimukseni perustuu seuraavassa esiteltäviin kirjallisiin dokumentteihin. Vaikka tutki-
taan Suomen ev. lut. kirkon aikuiskasvatusajattelua, tutkimusekonomisista syistä ja tutki-
muksen laajuuden vuoksi on rajattu pois ruotsinkielinen aineisto. Rajaamista perustellaan
myös ruotsinkielisen k-ohjelmatyöskentelyn, keskustelun ja koulutuksen erillisyydellä10.

8. Kasvatus-, opetus- ja oppimiskäsityksiä koskevia tutkimuksia ovat esim. Laineen (1992a, 1992b, 1993) tut-
kimukset lastentarhan-, luokan- ja aineenopettajiksi opiskelijoiden kasvatus-, opetus- ja oppimiskäsityk-
sistä, Niemelän (1994) tutkimus erityispedagogiikan opiskelijoiden kasvatus-, opetus- ja oppimiskäsityk-
sistä sekä Elomaan (1994) tutkimus erikoissairaanhoitajiksi opiskelevien opetus- ja oppimiskäsityksistä.
Organisaation oppimiskäsityksen tutkimus on Roiven (1993) Oppimiskäsitys 4H-toiminnassa Suomessa ja
Tansaniassa.

9. Jussilan, Montosen ja Nurmen (1993, 158�160, 174�175) mukaan systemaattinen analyysi voidaan suo-
rittaa myös jonkin ryhmän, organisaation tai instituution tuottamista ajatuksista, mikä kuitenkin edellyttää
tarpeeksi yhtenäistä lähdeaineistoa.

10. KKK:n ruotsinkielinen toiminta on tapahtunut yhteistyönä Porvoon hiippakunnan ja Suomen ruotsinkieli-
sen seurakuntatyön keskusliiton (FSF) kanssa. Yhteistyöelimenä KKK:n ja Porvoon hiippakunnan välillä
on toiminut Porvoon hiippakunnan hiippakuntaneuvoston kasvatus- ja koulutusjaoston johtokunta (vuosina
1981�1989). Yhdyshenkilöinä ovat toimineet hiippakunnan koulutussihteeri A.-B. Hedman 1980�1986,
hiippakuntasihteeri C. Jansson 1984�1989 ja hiippakuntasihteeri M.-B. Palmgren 1989� (KKK tk 1977,
28, Kirkon toimikuntien tk 1981, 65, 1982, 59, 1983, 63, 1984, 63, 1986, 72, 1987, 71, 1988, 74, 1989, 69,
Kirkon keskukset 1990, 66). Vaikka KKK:n työ on sekä suomen- että ruotsinkielistä (ruotsinkielisen työn
jaosto, osatoimisena ruotsinkielisenä sihteerinä kouluradiopäällikkö N. G. Engström vuoteen 1969, sivutoi-
misena ruotsinkielisen työn sihteerinä toimi teol. kand. K. Slotte 1970�1972, kokotoimisena 1973�79),
samoin kuin Kristillinen kasvatus -lehtikin kaksikielinen, k-ohjelmaprosessissa Porvoon hiippakunnassa
ovat toimineet omat työryhmät, eri kouluttajat ja on luonnollisesti järjestetty erilliset koulutustilanteet
k-ohjelmaprosessiin liittyen (ks. esim. KKK tk 1972, 31, 47, 1974, 43). K-ohjelma (1977) käännettiin ruot-
siksi (KKK tk 1977, 44), samoin ohjelmarunkoja (KKK tk 1978, 54, 1980, 63). KKK:n toimintakertomuk-
sessa 1978, 54 todetaan, että k-ohjelma etenee hitaasti Porvoon hiippakunnassa resurssien vähyyden vuoksi
ja sitä pyritään tekemään vähitellen tunnetuksi osana työntekijöiden jatkokoulutusta.
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Kirkon kasvatustoiminnan aikuisia koskeva ohjelmarunko (1979) kattaa kaikki aikuisuu-
den ikävaiheet. Tässä tutkimuksessa selvitellään nimenomaan työikäisten (24�65) koh-
taamista seurakunnan aikuiskasvatuksessa ja siksi nuorten aikuisten ja eläkeikäisten eri-
tyiskysymysten tarkastelu, jota löytyy esimerkiksi k-ohjelmamateriaalissa11, on rajattu
pois. Jätän myös kansainvälisen kirkkojen aikuiskasvatusajattelun tarkastelun pois tästä
tutkimuksesta12.

Olen joutunut tutkimuksessani kysymään, mikä edustaa kirkon �virallista ääntä�
aikuiskasvatuskäsityksessä. Millä perustella voidaan väittää, että jokin tietty käsitys on
kirkon virallinen käsitys ja onko virallista käsitystä ylipäätään olemassa? Entä mikä on
asiantuntijakeskustelun foorumi, kun on kyseessä kirkon aikuiskasvatus? Tutkimusmate-
riaali on ryhmitelty lähdekritiikkiä harjoittaen (ks. Liite 1). Lähdeaineisto jakaantuu pri-
maariaineistoon ja sitä selittävään ja täydentävään materiaaliin seuraavien pääkategorioi-
den mukaisesti:
Primaariaineisto
1. Virallinen keskustelu, päälähteenä K-ohjelma-aineisto
2. Asiantuntijakeskustelu, päälähteenä Kristillinen kasvatus -lehti

Täydentävä tutkimusmateriaali
3. Täydentävä ja selittävä tutkimusmateriaali, päälähteenä aikuiskasvatuksen täydennys-

koulutusmateriaali 1980-luvun alussa
Kirkon yleishallinnossa tutkimusmateriaali pitäytyy kokonaiskirkon tasolla. Primaari-

aineisto muodostuu tutkittavasta keskustelumateriaalista, jonka päälähteet ovat kirkon
�virallisen äänen, keskustelun� eli k-ohjelma-aineiston ja Kirkko 2000- ja Seurakunta
2000 -mietintöjen sekä kokonaiskirkon tasolla kirkon hallinnossa käydyn aikuiskasvatus-
keskustelun lähteet että asiantuntijakeskustelu, jonka päälähde on Kristillinen kasvatus
-lehti ja jonka rooli on selittää �virallista keskustelua�. Primaariaineiston täydentävää ja
selittävää tutkimusaineistoa on kirkon aikuiskasvatuksen täydennyskoulutusmateriaali,
joka sijoittuu pääosin ajanjaksoon 1981�1984 sekä kirkon aikuiskasvatuksen asiantunti-
joiden haastattelut. Tutkimusmateriaalin pääjaottelu K-ohjelma-aineisto � asiantuntija-
keskustelu toteutuu pääosassa luvuista ja lisäksi siellä, missä relevanttia aineistoa löytyy,
kolmantena lähderyhmänä on koulutusmateriaali. Tutkimuksen luettavuuden helpottami-
seksi olen yhdistänyt aineistot tarkastelussa, jos materiaalia on ollut niukasti. Koulutus-
materiaali olen tarkastellut omana lukunaan 4.4.4., 6.1.2.3. ja 6.2.4., jota ratkaisua perus-
telen kyseiseen teemaan liittyvän koulutusmateriaaliaineiston laajuudella ja omaksi koko-
naisuudekseen hahmottumisella.

Tutkimusmateriaalin valinnan kriteerejä ja painoarvoa voidaan eritellä seuraavasti.
Kirkon aikuiskasvatuksen �virallinen ääni�, kirkon virallisesti hyväksymä kasvatusasia-
kirja on k-ohjelma-aineisto, josta tutkimustehtävän kannalta merkittävintä tietoa antaa

11. Eläkeikäisten (65�) kasvatussuunnittelua käsittelee mm. Kirkko ja eläkeikäiset. Kasvatussuunnittelun
perusteet. SKSK. 1986. Nuoret aikuiset (18�24) määritellään k-ohjelmassa (KA 1979, 5) yhdeksi aikui-
suuden ryhmäksi.

12. Amerikan luterilaisten kirkkojen piirissä kasvatussuunnittelu alkoi jo 1950-luvulla, jolloin valmistui Ame-
rikan luterilaisten kirkkojen pitkän tähtäyksen suunnitelma seurakunnan kasvatustyötä varten, The Long
Range Program of Parish Education. Norjassa oli 1960-luvulla määrätietoista työtä kirkon kasvatustyön
kehittämiseksi. Vuonna 1971 valmistui Institut for Kirsten Oppsedingin laatima kotien ja kirkon opetusoh-
jelma Undervisningsprogram for Hjem og Kirke. Ruotsin kirkossa ilmestyi 1970 Kyrkans undervisning ja
Saksassa 1977 Rahmeplan für die kirchliche Arbeit mit Kinder und Jugendlichen. (Seppälä 1992, 12.)
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Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman aikuisia koskeva ohjelmarunko (KA 1979).
Piispain- ja kirkolliskokousten ääni on virallinen, mutta aikuiskasvatusta ei niissä ole lii-
emmin käsitelty. Kirkon nelivuotiskertomukset menevät kirkolliskokoukseen, ja niiden
ympärillä käydään keskustelua ja annetaan suosituksia. Myös piispojen paimenkirjeet
sisältävät joitakin kannanottoja tutkimuksen problematiikkaan. Asiantuntijakeskustelun
päälähteeksi on hahmottunut puolestaan Kristillinen kasvatus -lehti. Aikuiskasvatuskou-
lutusmateriaalia on talletettuna Kirkon kasvatusasian keskuksen arkistoon (KKKA) ja
Kirkon koulutuskeskuksen arkistoon (KKA).

Tutkimusmateriaalin hankkiminen on kohdentunut Kirkon kasvatusasiain keskukseen
(KKK), jota voitaneen pitää kirkon aikuiskasvatuksen �päämajana�. Keskuksen rooli kir-
kon aikuiskasvatustoiminnan asiantuntijana ja kehittäjänä � keskuksessa toimii aikuis-
kasvatussihteeri � oikeuttaa tähän. K-ohjelman (1977), samoin kuin Aikuisia koskevan
ohjelmarungon (KA) laatiminen on tapahtunut KKK:n toimesta. Myös kirkon henkilöstö-
koulutukseen kuuluva aikuiskasvatuksen täydennyskoulutus on toteutunut KKK:n yhteis-
työssä KK:n kanssa. KKK:n arkisto, jossa on talletettuna aikuiskasvatusmateriaalia, on
ollut keskeinen lähdemateriaalin hankkimisen kannalta13. Arkistoon on talletettu, jos-
kaan ei systemaattisesti, materiaalia aikuiskasvatukseen liittyvistä tapahtumista, kirjeen-
vaihdosta, ulkomaisista yhteyksistä, aikuiskasvatussihteerien luentoja, koulutusaineistoa
(aikuiskasvatuskoulutuksen luentomonisteet ja kurssiohjelmat, oheismateriaali) jne. Myös
k-ohjelman laatimiseen liittyvä painamaton materiaali (AKOJ, KOAKT, AKNK) sijoit-
tuu KKK:n arkistoon. Huomattava on, että KKK:n arkiston aikuiskasvatusmateriaalin tal-
lettaminen ei ole ollut täysin kattavaa ja systemaattista, mutta aineisto on tämän tutkimuk-
sen kannalta riittävä ja edustava. Tutkimusajanjakson KNT:n, KKK:n ja KK:n toiminta-
kertomukset olen käynyt läpi systemaattisesti, samoin Kirkon nelivuotiskertomukset
(vuoteen 1971 asti viisivuotiskertomukset) ja Piispainkokousten sekä oleellisilta vuosilta
Kirkolliskokousten pöytäkirjat. Aineisto muodostaa merkittävän kokonaisuuden kirkon
aikuiskasvatuksen tutkimiseksi ja sillä on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen paikka ilmen-
täessään suomalaisessa yhteiskunnassa perinteisesti vaikuttaneen opetusinstituution
aikuiskasvatusajattelua (ks. esim. Mäkelä 1990, 48�52, Alasuutari 1993, 70).

Myös Kristillinen kasvatus14 -lehti, joka on tässä tutkimuksessa asiantuntijakeskuste-
lun päälähde, on KKK:n julkaisema. Se on käyty systemaattisesti läpi koko tutkimusajan-
jaksolta. Lehti on keskeinen asiantuntijakeskustelun foorumi. 

13. KK:n arkistoon ei ole talletettu koulutuskurssien materiaalia siinä määrin kuin KKKA:ssa. Arkistosta löy-
tyy kurssiohjelmia ja luentoja, suurelta osin samoja kuin KKKA:sta, jonka aikuiskasvatuksen arkistomate-
riaali on tämän tutkimustehtävän kannalta laajempi. Arkistojen yhteinen materiaali on sijoitettu tässä tutki-
muksessa KKKA:han, koska se on sieltä koottu. Lähdeluettelossa vain KKA:sta löytyvä materiaali näkyy
erikseen.

14. Aikakauslehti Kristillisen Kasvatuksen syntyvaiheet liittyvät Suomen Kristillisen Opettajaliiton perustami-
seen v. 1926. Liitto aloitti toimintansa ryhtymällä julkaisemaan Kristillistä Kasvatusta vuoden 1927 alusta
tavoitteenaan kasvatuksen syventäminen kodeissa ja koulussa sekä kristillisyyden korostaminen ratkaista-
essa kasvatuskysymyksiä. Vuonna 1941 lehti lakkautettiin taloudellisista syistä ja vuosina 1946�1949 se
ilmestyi muutaman kerran vuodessa Kotimaan liitteenä. Erillisen kristillis-pedagogisen julkaisun tarve kui-
tenkin korostui, sillä vain sellainen voisi auttaa uusien pedagogisten virtausten seuraamisessa. Kristillinen
Kasvatus -lehteä alettiin julkaista vuoden 1950 alusta kuusi kertaa vuodessa ilmestyvänä tieteellis-käytän-
nöllisenä julkaisuna. Lehdestä olivat yhdessä vastuussa Kristillinen Opettajaliitto ja Kristillisen Kasvatuk-
sen Keskus. Lehti haluttiin liittää kiinteämmin Kristillisen Kasvatuksen Keskukseen. Tämä johti Kristilli-
nen Kasvatus ry:n perustamiseen, jolle 1967 alusta lehden omistus- ja julkaisuoikeus siirtyi. 1973 Uskon-
nonopettajain Liitto lakkautti jäsenkuntansa äänenkannattajan Synsyguksen ja se liitettiin Kristilliseen Kas-
vatukseen. Yhdistämisellä pyrittiin saamaan aikaan entistä tieteellisempi ja didaktisempi julkaisu. (Holm
1978, 13�15, 21�22.) Nykyisin lehden nimi yleensä kirjoitetaan Kristillinen kasvatus. Julkaisijana on
Kirkon kasvatusasiain keskus ja Kristillinen Kasvatus ry (ks. esim. Kirkon taskukalenteri 1999, 166).
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KKK:n viisivuotiskertomuksessa 1957�1961 todetaan, että Kristillinen kasvatus on tar-
koitettu kristillisen kasvatustyön piirissä toimivien yhdyssiteeksi ja samalla alan kysy-
mysten keskustelufoorumiksi15. Kristillinen kasvatus on kasvatusalan asiantuntijalehti ja
sen rooli on seurata laaja-alaisesti kehitystä kasvatuksen kentällä, olla tukemassa kasvat-
tajia heidän työssään, osallistua koulutuspoliittiseen keskusteluun ja esitellä uusia peda-
gogisia virtauksia. (Mihin Kristillinen kasvatus pyrkii? 1976, 72.) Holm (1978, 70, 120)
arvioi, että lehden edustama kokonaisnäkemys on liittynyt oleellisesti sen käsitykseen kir-
kon kokonaiskatekumenaatista, jonka kehitykseen ovat vaikuttaneet eniten uskonnonope-
tuksen asemassa tapahtuneet muutokset, yleinen yhteiskunnallinen kehitys ja vallitsevat
pedagogiset virtaukset16. Holmin (1978, 120) tutkimustulos, että Kristillinen kasvatus
-lehden näkemyksessä aikuiskasvatuksesta on tapahtunut merkittävä muutos 1950�
1975, tukee tutkimukseni relevanttiutta. Lehden tavoitteena on �pohtia, mitä kristillinen
kasvatus voisi merkitä aikuiskoulutuksen piirissä yhteiskunnassa ja seurakunnassa�
(Mihin Kristillinen kasvatus pyrkii? 1976, 73).

Kristillinen kasvatus on kristillisten kasvattajien/seurakunnan työntekijöiden ja kou-
lun uskonnonopettajien ammattilehti17. Koska papin ja lehtorin virat ovat erityisesti kir-
kon opetusvirkoja18, olen käynyt läpi ajanjaksolta myös Teologisen Aikakauskirjan, jota
voidaan luonnehtia teologisen keskustelun foorumiksi, samoin kuin Suomen Kirkon Pap-
pisliiton jäsenlehden ja Vartijan, mutta ne ovat antaneet niukasti tutkimusaineistoa19.
Kotimaa-lehteä on tarkistettu teologisen tiedekunnan Kotimaa-tietokannan avulla20.

15. Suurin osa Kristillinen kasvatus -lehden kirjoituksista on asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita ajankoh-
taisista uskonnonopetusta, kirkon opetustoimintaa ja muuta kristillistä kasvatusta käsittelevistä periaatteel-
lisista ja pedagogisista kysymyksistä. Erään osan lehden sisällöstä on muodostanut pedagogisten ja uskon-
nonpsykologisten tutkimusten ja teorioiden esittely. (Holm 1978, 40, 49, 53.) Rantasalo (1968, 61�62)
luettelee lehden kohderyhmäksi 1950-luvun alussa papit, opettajat, pyhäkoulunopettajat, nuorisotyönteki-
jät, kristillisten järjestöjen toimihenkilöt ja vanhemmat.

16. 1950-luvulla Kristillinen Kasvatus tahtoi avartaa lukijoidensa näkemyksiä myös esittelemällä kansainvälisiä
kasvatuskysymyksiä ja seuraamalla ajan ilmiöitä ja henkisiä virtauksia. Se halusi parantaa koulun opetuksen
tasoa esittelemällä uusia menetelmiä ja tarjota kristillistä kasvatusta kaikille luterilaisen tunnustuksen pohjalta.
Kristillistä kasvatusta korostettiin myös papiston ja seurakuntien toimihenkilöiden lehtenä ja opettajaksi val-
mistuvien keskustelufoorumina. 1960-luvulla ajankohtaisten kysymysten seuraamista pidettiin ensiarvoisen
tärkeänä sekä kirkon että koulun opetustoiminnan alueella tapahtuneisiin uudistuksiin liittyen. 1960-luvun
lopulla pyrittiin myös lehden tieteellisen ominaispainon lisäämiseen. Keskittyminen koulunuudistuksen ja
k-ohjelman seuraamiseen oli tunnusomaista 1970-luvun alussa. (Holm 1978, 35�40, 48�49.)

17. Kristillinen kasvatus -lehden levikki oli esim. v. 1965 2500 kpl ja se levisi mm. papiston, opettajien, seura-
kuntien työntekijöiden ja luottamishenkilöiden keskuuteen (KKK tk 1965, 96). Vuonna 1989 levikki oli
2036 (KKK tk 1989, 71). Holm (1978) arvioi, että 1960-luvun puolivälin jälkeen lehti on kehittynyt
ammattimaisemmaksi. Hän näkee tutkimuksessaan, että kirkon oman kasvatustoiminnan uudistuminen
kokonaiskatekumenaattiajattelun pohjalta muodostaa lehdessä ajanjaksona 1950�1975 selvimmän ja mie-
lenkiintoisimman kehityslinjan. (Holm 1978, 16, 34, 38�39, 43.)

18. Kirkkolain mukaan seurakunnassa tulee olla vähintäin pappi, kanttori ja diakoniatyöntekijä. Näistä kirkko-
lain edellyttämistä viroista papin virka on perinteisesti mielletty opetusviraksi. Mielenkiintoista on, että
kirkkolaki mainitsee erikseen kristillisen kasvatus- ja opetustehtävän ainoastaan lehtorien tehtävänmääritte-
lyssä (KJ 6:36), joskin kasvatustehtävä sisältyy käytännössä eri virkojen tehtäviin muiden tehtävien ohessa
hoidettavaksi (ks. Pöyhönen 1986, 8�13). Lehtorien virat ovat radikaalisti vähentyneet seurakunnissa nais-
pappeuden tultua voimaan v. 1988. Vuonna 1997 seurakuntalehtoreita oli 42. (Kirkkohallitus 1997, liite 2.)

19. On huomattava kuitenkin, että Teologinen Aikakauskirja (TA) on nimenomaan tieteellinen aikakauskirja
eikä kasvatusta koskeva keskustelufoorumi. Pappisliiton jäsenlehden (nyk. Crux) rooli on olla kirkon
AKAVAlaisten liittojen jäsenlehti.

20. Kotimaan tietokantaan on tehty haut sanoilla aikuiskasvatus, kinkerit, pedagogiikka. Lisäksi on tarkistettu
yhteiskunnan uskontokasvatus-osio ja maallikkotoiminta-osio, joista ei löytynyt sanaa aikuiskasvatus.
Kotimaasta löytyy vain muutamia aikuiskasvatusta käsitteleviä artikkeleita, joiden luonne on lähinnä infor-
matiivinen.
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Koulutusmateriaalin pääaineiston muodostaa KKK:n arkistoon talletettu aikuiskasva-
tuksen täydennyskoulutusmateriaali21, joka pääosin ajoittuu vuosiin 1981�198422. Kou-
luttajien oppimisteoreettisten käsitysten selventämiseksi olen kuitenkin täydentänyt sitä
myös joidenkin muiden kasvatuksen kurssien oppimisen olemusta selvittävällä aineis-
tolla23.

Osa Totron ja Virkkusen luentomonisteista on päiväämättömiä. Koulutuskurssien
ohjelmien ja luennossa käytettyjen lähteiden vuosilukujen perusteella sekä Totron avus-
tuksella olen kuitenkin voinut useissa tapauksissa päätellä, milloin kyseistä koulutusmo-
nistetta on käytetty. Muutoin olen ajoittanut luennon vanhimman aikuiskasvatuksen täy-
dennyskoulutuskurssin mukaan tietäen, että koulutusmonisteita on käytetty useillakin
kursseilla 1980-luvun alussa24.

Koulutustilanteiden ja -materiaalin kattavuuteen en ole pyrkinyt, koska koulutusmate-
riaali ei ole primaarinen tutkimusaineisto, vaan primaarista aineistoa täydentävää ja selit-
tävää. Pastoraalikurssit, jotka toteutetaan hiippakunnallisesti, olen jättänyt Helsingin hiip-
pakunnan kateketiikan pastoraalikurssia lukuunottamatta pois, vaikka osittain samaa
materiaalia on käytetty myös niissä. Kasvatuksen kursseja järjestettiin tutkimusajanjak-
solla vuoden 1984 jälkeenkin, mutta tässä yhteydessä on tutkimuksen kannalta primaari-
sena pidetty Aikuiskasvatuksen kurssiajanjaksoa. Se on ymmärretty aikuiskasvatuksen
ilmiasuna, jota on haluttu osin täydentää samojen kouluttajien kasvatuksen ja kouluttaja-
kurssimateriaalilla. Kirkon aikuiskasvatussihteerien sekä -kouluttajien ja kasvatusvaikut-
tajien (Riitta Virkkunen, Timo Totro, Antero Rissanen, Sinikka Metsätähti, Veikko Pöy-
hönen) haastattelut ovat antaneet merkittävää tietoa tutkimusaiheesta ja auttaneet hahmot-
tamaan tutkimuskentän kokonaisuutta. Pääkeskustelijoiksi nousevat tässä tutkimuksessa
Riitta Virkkunen ja Timo Totro, mikä johtuu siitä, että he olivat sekä aikuiskasvatuksen
asiantuntijoina k-ohjelmatyöskentelyssä että toimivat aikuiskasvatuskouluttajina tuottaen
runsaasti aikuiskasvatusta periaatteellisesti pohtivia kirjallisia dokumentteja.

Pohdittaessa potentiaalisen aineiston ja tutkimuksen kohteeksi valitun aineiston suh-
detta voidaan todeta, että nämä pitkälti yhtenevät. Perusteluna sille, että Kotimaa-lehteä,
joka on levikiltään suurin suomenkielinen kirkollinen lehti ei ole käyty systemaattisesti
läpi, on tämän tutkimuksen rajaus tarkastella aikuiskasvatuksen asiantuntijakeskustelua
kasvatusfilosofisella ja oppimisteoreettisella tasolla. Kotimaa-lehden kirkon aikuistyötä

21. Aikuiskasvatuksen kurssit: * Aikuiskasvatuksen seminaari Ilkossa 8.�11.1.1974. Kouluttajina U. Kontio,
A. Puolanne, A. Rissanen ja R. Virkkunen. * Aikuiskasvatuksen täydennyskurssi Vihdin Nuottakodossa
23.�27.2.1981. Kouluttajina T. Totro ja R. Virkkunen. * Aikuiskasvatuksen kurssi 1981. 1. jakso 31.8.�
4.9.1981 Järvenpäässä, kouluttajina T. Totro KK:sta ja U. Kontio KKK:sta. 2. jakso 8.�12.2.1982 Järven-
päässä. Vastaava kouluttaja T. Totro. * Aikuiskasvatuksen kurssi 1983. 1. jakso 26.�30.9.1983 ja 2. jakso
17.�21.9.1984 Järvenpäässä. Kouluttajina U. Kontio KKK:sta ja T. Totro KK:sta.

22. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen osalta on tässä yhteydessä huomattava, että ns. konstruktiivinen
käänne sijoittuu näiden vuosien jälkeen.

23. Koulutusmateriaalia täydentävää aineistoa: * Kasvatuksen kurssi 1980, 24.�28.11.1980, kouluttajina
Totro, Rissanen ja Virkkunen. * Helsingin hiippakunnan kateketiikan pastoraalikurssi 26.�31.1.1982 Jär-
venpäässä, kouluttajina Virkkunen ja Totro. * Kouluttajakurssi 1981, Totro.

24. Aikuiskasvatussihteeri on ollut kouluttajana hiippakuntien k-ohjelmakursseilla, KK:n järjestämillä kateke-
tiikan pastoraalikursseilla ja muilla kasvatusta käsittelevillä kursseilla (esim. KKK tk 1979, 57, 65, KKK tk
1980, 61). Aikuiskasvatuksen kysymykset ovat olleet esillä myös sekä k-ohjelman kouluttajakursseilla että
k-ohjelmaa käsitelleillä pastoraalikusseilla (KKK tk 1980, 58). Virkkusen (henkilökohtainen tiedonanto
11.3.1996) mukaan v. 1981�1984 aikuiskasvatuksen kurssien lisäksi KK:ssa pidetyt kateketiikan kurssit
keskittyivät vahvasti aikuiskasvatukseen sen takia, että sekä kouluttaja Totro että seurakunnan työntekijät
olivat silloin kiinnostuneita aikuiskasvatuksesta.
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koskevat artikkelit ovat luonteeltaan enemmän käytännön aikuistoimintaa kirkossa kuvaa-
via kuin periaatteellista aikuiskasvatuksellista pohdintaa sisältäviä. Keskustelua voisi laa-
jentaa myös esim. herätysliikkeiden äänenkannattajiin tai kristillisten kansanopistojen
suuntaan, mutta se ei tutkimustehtävän kannalta ole ollut tarpeen.

Tutkimusaineisto on muodostunut laadullisen tutkimuksen tapaan laajaksi, mikä toi-
saalta vahvistaa aineiston riittävyyttä analyysin kattavuuden näkökulmasta mutta mikä
osin on merkinnyt myös ongelmia aineiston saamisessa hallittavaan ja prosessoitavaan
muotoon.

2.3. Tutkimusmenetelmä

Tutkimukseni nousee hermeneuttisesta metodologiasta25 ja tutkimusmetodi on laadulli-
nen sisällön analyysi26. Laadullista tutkimusta tehdään jonkin nimenomaisen ilmiön sel-
vittämiseksi, kuvaamiseksi, ymmärtämiseksi, arvioimiseksi tai selittämiseksi (Suoranta
1995, 173, Kaikkonen 1999, 429�433). Aineistoa, aikuiskasvatuksen ihmiskäsityksestä,
aikuiskasvatuksesta, aikuisten opettamisesta ja oppimisesta kirkossa käytyä keskustelua,
tutkin filosofiselle lähestymistavalle ominaisella erittelevällä, jäsentävällä tutkimusotteel-
la27. Näin pyrin pääsemään käsiksi kirkon aikuiskasvatusajatteluun ja mahdollistamaan
sen aikaisempaa paremman ymmärtämisen. Laadullista tutkimusta on pidetty erityisen

25. Hermeneutiikalla tieteenmenetelmällisenä käsitteenä tarkoitetaan taitoa ymmärrettävästi selittää ja tulkita
merkitykselliseksi koettuja, erityisesti kirjallisessa muodossa säilyneitä inhimillisen kulttuurin tuotteita.
Hermeneutiikan ongelmat nähdään humanistisille tieteenaloille yhteisinä: on kysymys samantyyppisistä,
inhimillisen kulttuurin piirteiden ja spesifisti ihmisenä olemiseen liittyvien seikkojen ymmärtämisestä. Laa-
jasti määritellen hermeneutiikalla siis tarkoitetaan tieteellistä keskustelua humanististen tieteiden luonteesta
ja menetelmistä sekä näihin liittyistä ymmärtämisen ja tulkinnan ongelmista. (Ruokanen 1987, 9�11, Gal-
lagher 1992, 1�8.) Schleiermacherin mukaan ymmärtäminen on loputon tehtävä. Toisaalta on tuotava esi-
ymmärrystä kokonaisuudesta mukaan, jotta voisi identifioida sen osia, toisaalta halutaan konstruoida koko-
naisuutta vasta osien avulla ja niiden kautta. Hermeneuttinen kehä voi johtaa myös esiymmärryksen korjaa-
miseen. (Kusch 1986, 26�44.) Siljander (1988, 5�6, 101�102) korostaa, että hermeneuttinen traditio
kasvatustieteessä ulottuu henkitieteellisen pedagogiikan varhaisiin kysymyksenasetteluihin. Hermeneutti-
nen metodi ei ole hermeneuttis-henkitieteellisessä pedagogiikassa tekninen apuväline, jonka käytölle voi-
taisiin määritellä yksityiskohtaiset soveltamisohjeet. Pikemminkin on kysymys tietyntyyppisestä maail-
maan orientoitumisen tavasta. Peruslähtökohtana on, että tutkimuksen kohteena oleva pedagoginen todelli-
suus on aina tietyssä merkityssuhteessa oleva todellisuus. Hermeneuttinen lähestymistapa etsii näiden mer-
kityssuhteiden mieltä. Diltheyn ymmärtävään metodiin kuuluu näkemys, että ilmiöt ovat ymmärrettävissä
historiallis-yhteiskunnallisessa kontekstissa.

26. Tutkimusmenetelmässä voidaan nähdä laadullista sisällönerittelyä muistuttavia piirteitä, sillä lähdemateri-
aalia analysoimalla etsitään vastauksia tutkimustehtävän sisältämiin ongelmiin aikuiskasvatusfilosofiseen
ja oppimisteoreettiseen viitekehykseen kuuluvien kategorioiden varaisesti. Tavoitteena ei kuitenkaan ole
niin kuin varsinaisessa sisällönerittelyssä, tilastollisesti edustavan näytteen esittely, vaan kirkon aikuiskas-
vatusajattelun keskeisten elementtien esiin nostaminen ja systemaattinen tarkastelu. Lähdemateriaalia ana-
lysoidaan sisällöllisesti. (Ks. esim. Pietilä 1973, 53, 97, Peltonen 1979, 27, 36�38, Jussila, Montonen &
Nurmi 1993, 157�161, 170�176, Kettunen 1990, 40.) 

27. Keskustelun tutkimisessa olisi mahdollista käyttää myös diskurssianalyysia, jolloin tutkimuskohde, k-ohjel-
maa koskeva keskustelu, ymmärrettäisiin makrodiskurssina, julkisena mielipiteiden vaihtona (ks. esim.
Jokinen, A, Juhila, K. & Suoninen, E. 1993. Diksurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino). Koska
pyrin tutkimuksessani hakemaan keskustelun takana olevaa syvällistä sisältöä, olen päätynyt toisenlaiseen
ratkaisuun.
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perusteltuna, kun tutkimuskohteena ovat ilmiöt kasvattaminen, ihmisen kasvu ja oppimi-
nen, yksilönä ja organisaatiossa (esim. Kaikkonen 1999, 427�428). Tässä tutkimukses-
sa on kyse aikuisen kasvusta ja oppimisesta kirkossa kasvatusorganisaationa.

Kasvatuksen tutkimuksessa voidaan Puolimatkan (1995, 10�11) mukaan käyttää
kahta painotukseltaan erilaista strategiaa. Kasvatusta voidaan tutkia joko empiirisesti sel-
laisena kuin se käytännössä ilmenee, tai sitä voidaan tutkia teoreettis-käsitteellisesti mää-
rittelemällä sen peruskäsitteitä tai niiden välisiä suhteita. Jussilan, Montosen ja Nurmen
(1993, 160) mukaan tarvitaan filosofisesti erittelevää tutkimusotetta, jotta päästäisiin kas-
vatuksen nykyistä syvällisempään analyysiin. Jussilan ym. (1993) määrittelemän syste-
maattisen analyysin avulla voidaan tutkia myös organisaation ja instituution tuottamia
ajatuksia. Tutkimustapa asettaa kuitenkin sen tasoisia yhtenäisyyden vaatimuksia lähde-
materiaalille, ettei tätä tutkimusta katsottu voitavan toteuttaa kasvatustieteen määrittele-
mällä systemaattisella analyysilla28. En käytä tutkimuksessani käsitettä systemaattinen
analyysi, mutta ymmärrän tutkimukseni laadullisen analyysin Hallamaan (1998) teologi-
sessa tutkimuksessa määrittelemän systemaattisen analyysin tavoin, jolloin tutkimuksen
suorittamisessa on kyse referoinnista, analysoinnista ja johtopäätösten tekemisestä29.
Ahteenmäki-Pelkosen (1997, 40) mukaan sisällön analyysin ja systemaattisen analyysin
väliset erot eivät ole jyrkkiä; itse asiassa systemaattinen analyysikin on sisällön analyysia
ja sisällön analyysi on luonteeltaan systemaattista.

Tutkimuksen tekeminen on vastausten etsimistä esitettyihin kysymyksiin valitusta tut-
kimusaineistosta. Tutkimuksen toteuttamisessa on yleensä nähty kaksi mahdollisuutta:
ilmiöt voidaan hahmottaa joko tutkittavan sisällön pohjalta, lähdemateriaalista käsin tai
hahmottamalla teoreettinen viitekehys, jonka pohjalta lähdemateriaalia käsitellään. Tässä
tutkimuksessa, näkökulman ollessa kasvatuksellinen, tutkimusaineistoa analysoidaan teo-
rialähtöisesti aikuiskasvatusfilosofisen ja oppimisteoreettisen viitekehyksen pohjalta. Tut-
kimus on laadullista sisällön erittelyä, jossa dokumenttien sisällön perusteella tutkitaan,
mitä kirkossa sanotaan aikuisesta tiettyjen asioiden ja kysymysten suhteen. Jo etukäteen
sopivaksi oletettu oppimisteoreettinen viitekehys (behavioristinen, kognitiivis-konstrukti-
ivinen ja humanistinen, ks. esim. Nöjd 1994, Vaherva 1991) osoittautui relevantiksi
aineiston alustavan läpikäymisen yhteydessä. Teoreettinen viitekehys ei sulje pois materi-
aalin luonteen huomioimista, pyrkimystä lähestyä tutkimuskohdetta, kirkon aikuiskasva-
tusajattelua, myös kirkon omista teologis-kasvatuksellisista lähtökohdista käsin, jota hel-
pottaa teologin peruskoulutukseni lisäten yleensäkin mahdollisuuksia ymmärtää tutki-
muskohdettani. Toisaalta on huomattava, että �sisältäpäin� näkeminen voi puolestaan vai-
keuttaa tutkimusprosessissa tarpeellista toistuvaa tutkimuskohteesta �irrottautumista� ja

28. Systemaattisen teologian tutkimuksessa systemaattista metodia on käytetty perinteisesti, tästä ks. esim. Hal-
lamaa 1998, 108�113. Hallamaa luonnehtii systemaattisen teologian metodia filosofiseksi. Systemaatti-
sessa teologiassa on kyse käsitteellisestä tutkimuksesta, jossa metodina on käsitteiden, käsitejärjestelmien
ja niiden synnyn ja/tai keskinäisten suhteiden selvittäminen. Tiivistetysti tutkimus on Hallamaan mukaan
perustellun vastauksen etsimistä ja esittämistä kiinnostavaan kysymykseen. (Hallamaa 1998, 143.)

29. Tässä yhteydessä referointi tarkoittaa sen osoittamista, että tutkimuksessa suoritettu analyysi ja lähdeaineis-
tosta tehdyt johtopäätökset perustuvat tutkimusmateriaaliin. Mietitään tutkimusmateriaalin antamia vasta-
uksia esitettyihin kysymyksiin: hahmottuuko vastausten välille yhteyksiä, muodostavatko ne kenties koko-
naisuuden. Kysymistä, vastaamista ja vastausten miettimistä kutsutaan analysoimiseksi. Johtopäätösten
tekeminen on tutkimusmateriaalin antamien vastausten pohjalta tutkimusongelmaa koskevien päätelmien
tekemistä. (Hallamaa 1998, 143�144.)
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sen ymmärtämistä sellaisenaan, niin etteivät esioletukset liikaa sido (ks. esim. Kaikkonen
1999, 431). Tutkimusteema, johtoajatus, josta muodostuu tutkimusasetelma, jäsennetään
teorian avulla, jolloin teoria on väline ilmiön kokonaisuuden hahmottamiseksi (ks. esim.
Kuikka 1991, 120, Varto 1992, 119). Teoreettisen viitekehyksen avulla tutkimuksessa
osoitetaan, mitä yleisiä johtopäätöksiä tuloksista voi vetää (ks. esim. Peltonen 1979, Varto
1992, 76).

Analyysitapaa voisi luonnehtia kuitenkin enemmän abduktiiviseksi30 kuin puhtaasti
deduktiiviseksi analyysiksi viitekehyksen pohjalta. Analyysitapa on intuitiivista siinä
merkityksessä, että tutkijalle on muodostunut ennakkokäsitys siitä, minkälaisten linssien
läpi, minkälaisella haravalla aineistoa olisi mielekästä tutkia. Liikkeelle ei lähdetä aineis-
tosta tai aksioomasta käsin, vaan asiaa otetaan haltuun intuitiota ja aikaisempaa tutki-
musta edustavien teemojen kautta. Kerätyn aineiston analysointi ja päättely rakentuu näin
johtolangan, johdattelevan ajatuksen varaan. (Ks. esim. Grönfors 1985, 33�37.)

Tutkimusaineiston olen valinnut tutkimusongelmien pohjalta: mikä on kirkon käsitys
aikuiskasvatuksen ihmiskäsityksestä, aikuiskasvatuksesta, aikuisen oppimisesta ja opetta-
misesta. Se on merkinnyt sen pohtimista, mistä kysymyksiin vastaava aineisto löytyy,
kuinka se on rajattava ja kuinka sen edustavuus ja kattavuus aiheen ja tutkimusongelman
kannalta voidaan taata. Olen käynyt läpi aineistoa, haravoinut, järjestänyt ja strukturoinut
sitä kysymysten antamien viitteiden pohjalta. (Ks. esim. Hallamaa 1998, 114�119.) Tut-
kimusaineiston keräämisvaiheen jälkeen olen käynyt läpi aineiston järjestämällä sen kas-
vatustieteellisen ja aikuiskasvatusfilosofisen (ks. esim. Elias & Merriam 1980) tiedon ja
käsitysjaottelun mukaisiin asiayhteyksiin, tiedostoihin (ihmiskäsitys, aikuiskasvatuskäsi-
tys, oppimis- ja opetuskäsitys). Aineiston alustavan teemoittelun ja erittelyn jälkeen olen
hahmottanut pääluvuittain keskeisesti tutkimusaineistosta nousevien sisältöjen perus-
teella alalukujen teemat ja järjestänyt31 aineiston jälleen niiden mukaisesti tarkemman
analyysin, tulosten tulkinnan ja johtopäätösten tekoa varten. Toisaalta koska aineiston
erittely ja temaattinen järjestely ovat myös osa laadullista analyysia, tulkinta tapahtuu kai-
kissa vaiheissa, aineiston käsittelyssä, luokittelussa ja varsinaisessa tulkinnassa (ks. esim.
Mäkelä 1990, 40, Kaikkonen 1999, 341�342). Analyysi, tulkinta ja ymmärtäminen muo-
dostavat laadullisessa tutkimuksessa suhteellisen erottamattoman kolmion (Suoranta
1995, 36).

Tutkimustani voisi kuvata myös hermeneuttisen tulkinnan yleisellä prosessilla: proble-
matisointi, systemaattinen erittely, tulkinta (ydinajatusten etsiminen, kokonaiskuvan hah-
mottaminen). Tutkimusmallia voidaan pitää tulkinnallisena, mikäli malli mahdollistaa
kokonaisvaltaisen ilmiön tutkimisen ja ymmärtämisen. Tutkimus nojaa tulkinnallisen tut-

30. Abduktiivisen päättelyn ensisijainen kehittäjä on amerikkalainen filosofi Charles Sanders Peirce (1839�
1914). Abduktiivinen päättely perustuu siihen, että uudet tieteelliset löydöt (teorianmuodostus) on mahdol-
lista vain silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus eli johtolanka (guiding principle). Uusi
teoria ei synny pelkästään havaintojen pohjalta, kuten induktiivisessa päättelyssä oletetaan. Johtoajatus voi
olla luonteeltaan varsin epämääräinen intuitiivinen käsitys tai pitkällekin muotoiltu hypoteesi. Sen avulla
havainnot voidaan keskittää joihinkin seikkoihin ja tosiasioihin, joiden uskotaan tuottavan uusia näkemyk-
siä ja ideoita, uutta teoriaa kyseisestä ilmiöstä. Päättelyä edeltävä johtolanka voi olla induktion tulosta, tai
se voidaan saada aikaisemmista teorioista, tieteellisestä tutkimuksesta tai vain intuitiivisesta ajatuksesta.
(Grönfors 1985, 33�37).

31. Esim. Alasuutari (1993, 23�26, 196, 200, 221, 223) käyttää tässä yhteydessä laadullisessa tutkimuksessa
termiä havaintojen yhdistäminen.
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kimustavan periaatteisiin, hermeneuttiseen kehään. (Niinistö 1981, 43, Siljander 1988,
115�119, Varto 1992, 59�63, 93�100, Kaikkonen 1999, 431.)

Aineiston avulla tulee selittää jokin �mysteeri� (Alasuutari 1993, 176). Tutkimuson-
gelmalle ominainen tiedollinen ristiriita näyttäytyy tässä tutkimusasetelmassa siinä prob-
lematiikassa, miksi aikuiskasvatus ei ole vahvemmin löytänyt paikkaansa kirkossa, joka
perinteisesti on ollut merkittävä kasvatusinstituutio. Lähdemateriaalin analysoinnin kautta
selviävät ne eri piirteet, jotka ovat olleet vallitsevina aikuiskasvatuksen, -opetuksen ja
-oppimisen ymmärtämisessä tutkittavana ajanjaksona. Vertaillaan aineiston sisäisiä käsi-
tyksiä, mutta myös ulkopuoliseen vertailukohteeseen, oppimisteoreettiseen tietoon (ks.
Mäkelä 1990, 44�45). Erittelevän analyysin tavoitteena on tehdä eksplisiittiseksi ja tie-
toiseksi, mistä argumentaatio nousee, mitä se paljastaa ja mihin se pohjautuu. Myös se,
miten aikuiskasvatustieteen vastaavat käsitykset otetaan todesta ja hyväksytään tai ei
hyväksytä kirkon aikuiskasvatusjatteluun, antaa tutkimustuloksia. Kriittisyys aikahistori-
allisesti uuden ja tutkijalle läheisen ilmiön tarkastelussa on tärkeää.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on opetuksen ja oppimisen kolmijakomalli
(behavioristinen, kognitiivis-konstruktiivinen ja humanistinen), jota ei voida pitää vakiin-
tuneena mallina, mutta jolla on ollut keskeinen asema viime vuosikymmenien oppimis-
teoreettisessa kehityksessä. Behavioristinen tutkimus on ollut vallitseva vuosisadan alusta
1970-luvulle saakka. Kognitivismi alkoi voimistua 1960-luvulla. Humanistinen oppimis-
ja opetuskäsitys on voimistunut viime aikoina erityisesti aikuiskasvatuksen kentässä.
Tässä tutkimuksessa pyritään oppimisteoreettisesti kartoittamaan, miten kirkossa ymmär-
retään aikuiskasvatus ja aikuisten oppiminen ja opettaminen. Missä määrin kirkossa on
esimerkiksi yhä edelleen hallitsevana behavioristinen oppimis- ja opetuskäsitys, jossa
korostetaan enemmän opettamista kuin oppimista, ja opetus ymmärretään valmiin tiedon
jakamisena oppilaan ollessa passiivinen vastaanottaja, opetuksen objekti? Kognitiivinen
oppimisen tutkimus näkee puolestaan ihmisen aktiivisena ja tavoitteellisena informaation
vastaanottajana, käsittelijänä ja tuottajana. Oppiminen on kokemusten muuttumista, oppi-
jan oma aktiivinen tiedon konstruointiprosessi, jota ei aina havaita ulkonaisen käyttäyty-
misen muutoksina. Ihminen oppii uutta liittämällä sen jo olemassa oleviin tietoihinsa ja
taitoihinsa. Humanistinen ajattelu on tuonut opetukseen oppijan subjektiviteetin korostuk-
sen, itseohjautuvuuden, kokemusperäisen oppimisen ja vuorovaikutteisen toiminnan.
Opettajan ja oppilaan roolit ovat radikaalisti muuttuneet viime vuosikymmeninä. Tämä
tutkimus pyrkii kartoittamaan, missä määrin ajattelutavan muutos vaikuttaa kirkon aikuis-
kasvatuksen kentässä.

Tutkimusmateriaalin aikahistoriallisuuden huomioon ottaminen merkitsee k-ohjelma-
prosessin, käydyn asiantuntijakeskustelun ja järjestetyn koulutuksen historiallis-yhteis-
kunnallisten ja kirkollis-teologisten yhteyksien selvittämistä siten, että käydyn keskuste-
lun ja järjestetyn koulutuksen konteksti otetaan huomioon. Historiallinen näkökulma on
pyritty sijoittamaan lukujen alkuun johdannoksi, alaviitteisiin ja johtopäätöksiin. Tutkitta-
vasta teemasta pyritään analyysin avulla luomaan ennen kaikkea systemaattinen yleis-
kuva. Luvuttain tai teemakokonaisuuksina kootaan johtopäätöksiä, joissa suoritetaan sys-
temaattinen yhteenveto, eritellään argumentaatiota, vertaillaan ilmeneviä käsityksiä ja
analysoidaan johtopäätöksiä suhteessa laajempiin (yhteiskunnalliseen ja kasvatustieteelli-
seen) kehyksiin.
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2.4. Tutkimuksen keskeinen käsitteistö

Tässä tutkimuksessa hahmotetaan kasvatusfilosofisesti aikuiskasvatuksen olemusta ja
paikkaa kirkossa erittelemällä keskeisimpien aikuiskasvatusta koskevien käsitteiden saa-
maa merkitystä kirkon aikuiskasvatuskeskustelussa (ks. kasvatusfilosofinen tehtävänaset-
telu esim. Nurmi 1995, 23). Aikuiskasvatuksen filosofisen tutkimuksen tehtävänä on sel-
vittää aikuiskasvatuksen erityisluonnetta kasvattavana toimintana (Alanen 1991, 65).

Seuraavassa määritellään tutkimuksen keskeisimmät peruskäsitteet kasvatustieteelli-
sestä viitekehyksestä käsin, jotta voidaan analysoida niiden saamaa merkitystä kirkon
aikuiskasvatuskontekstissa. On huomattava, että tutkimuksen peruskäsitteiden merkityk-
sistä ei ole yksimielisyyttä kasvatustieteellisessä teoreettisessa keskustelussa, koska kysy-
myksessä ovat ns. ryväskäsitteet32. Siksi tutkimuksessa ilmenee osittaista päällekkäi-
syyttä, jota ei termien vastaavuuksien johdosta voida täysin välttää. Kuitenkin päälukuja-
ottelu auttaa erittelemään aineistoa ja jäsentämään asiakokonaisuuksia. Dispositio on
pyritty laatimaan siten, että erittely auttaisi jäsentämään kokonaiskuvaa kirkon aikuiskas-
vatusajattelusta.

Kasvatuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa intentionaalista toimintaa joidenkin
kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Kasvatus on koko elinikäistä, jatkuvaa,
kokonaisvaltaista vaikuttamista ihmiseen. Sen tarkoituksena on edellytysten luominen
ihmisen monipuoliselle kehitykselle ja kasvulle. Kasvatuksessa, joka on kasvattajan ja
kasvatettavan välistä vuorovaikutusta, on olennaista kasvuvirikkeiden tarjonta ja säätely,
joiden avulla mm. tietoja, taitoja ja kulttuuriperintöä välitetään. Näin kasvatus liittyy sosi-
alisaatioprosessiin33. (Hirsjärvi 1987, 46, 1992, 72�73, Alanen 1991, 19, Nurmi 1995,
61.) Nykyään kasvatuksen määritelmä pyritään luomaan sellaiseksi, että se sisältää myös
aikuiskasvatuksen34.

Aikuiskasvatus ymmärretään tässä tutkimuksessa aikuisen oman kasvun ja oppimi-
sen ohjausvälineenä (ks. Nurmi 1999, 6). Se on laajassa mielessä aikuisiin vaikuttamaan
pyrkivää tavoitteellista toimintaa. Aikuiskasvatusta voidaan pitää perusolemukseltaan
itsekasvatuksena, jota aikuinen harjoittaa itsenäisenä, oma-aloitteisesti toimivana subjek-
tina. Tällöin vuorovaikutukseen perustuva kasvatus muuttuu enenevästi yksilön itseohjau-
tuvaksi kasvuksi. (Alanen 1991, 18, Hirsjärvi 1992, 9, Huttunen 1993, 34.) Koulutuk-
sella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan puolestaan jonkin instituution, organisaation tai
yhteisön tavoitteidensa toteuttamiseksi järjestämää toimintaa. Koulutuksen tavoitteena on
saada aikaan muutoksia koulutettavien tiedoissa, taidoissa, arvoissa, asenteissa ja moti-

32. Lahdes (1978, 13) omaksuu teoksessaan Peruskoulun uusi opetusoppi käsityksen, jonka mukaan kasvatus
on kokoava yläkäsite, opetuksesta voidaan puhua silloin, kun kasvattajana on koulu tai opettaja. Opetus on
näin osa kasvatusta. Myöhemmin Lahdes (1997, 11) teoksessaan Peruskoulun uusi didaktiikka päätyy näke-
mykseen, että kasvatus ja opetus ovat samaa tarkoittavia synonyymejä, joita hän Karin (1996) empiiriseen
opettajatutkimukseen viitaten pitää mahdottomana erottaa toisistaan. Kasvatus ymmärretään tavallisesti
laaja-alaisesti siten, että opetuksen käsite kuuluu sen piiriin (Hirsjärvi 1987, 42).

33. Kasvatuksen ja sosialisaation suhteesta ks. esim. Siljander 1997, 7�13.
34. Nurmen (1995, 61) mukaan kasvatus on johdonmukaisuuteen pyrkivää toimintaa kasvatettavan persoonalli-

suuden, valmiuksien tai yhteisöön sopeutumisen muuttamiseksi edulliseksi katsottuun suuntaan tai säilyttä-
miseksi tilassa, jota pidetään edullisena. Kasvatus edellyttää tavallisesti kasvattajan ja kasvatettavan, joiden
välillä on kasvatuksen mahdollistava ihmissuhde. Tämä Nurmen perusmääritelmä on mielestäni muotoiltu
siten, että se sinänsä kattaa myös aikuiskasvatuksen.
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vaatiossa. Näin koulutuksen avulla pyritään muuttamaan yhteisön käytänteitä. (Ks. von
Wright 1994, 12, Leino & Leino 1995, 11, Nurmi 1995, 61.)

Kirkossakin on pyritty erottamaan aikuiskasvatus ja aikuiskoulutus toisistaan. K-ohjel-
massa kirkon aikuiskasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa seurakunta pyrkii tietoi-
sesti saamaan aikaan kirkon kasvatustavoitteiden suuntaista oppimista ja siten auttaa seu-
rakunnan aikuisjäseniä kasvamaan kristittyinä ja toteuttamaan kutsumustaan yhteiskun-
nan ja seurakunnan tehtävissä. Kirkon aikuiskoulutuksella puolestaan tarkoitetaan toimin-
taa, jolla pyritään kehittämään viranhaltijoiden ja vapaaehtoisten työntekijöiden ja luotta-
mushenkilöiden valmiuksia hoitaa ne tehtävät, jotka heille on seurakunnassa ja kirkossa
osoitettu. Aikuiskasvatusta käytetään kirkossa kuitenkin myös yleisnimikkeenä kaikesta
aikuisiin suuntautuvasta kasvatus- ja koulutustoiminnasta, koska tiedollisten, taidollisten
ja kokonaispersoonallisuuden kasvuun pyrkivien elementtien katsotaan niveltyvän
yhteen. (KA 1979, 3�4.) En erota tutkimuksessani toisistaan kirkon aikuiskasvatusta ja
kirkon aikuiskoulutusta, vaan käytän yleisnimikkeenä termiä kirkon aikuiskasvatus (ks. s.
36�37).

Opetuksella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan oppimisen ohjaamista ja tukemista. Se
on kouluttajan ja koulutettavan välistä vuorovaikutusta, jonka oletetaan vaikuttavan ope-
tustavoitteiden mukaisesti joko koulutettavaan tai sekä koulutettavaan että opettajaan.
Opetus nähdään näin interaktiotapahtumana. (Hirsjärvi 1992, 131, 1993, 29, Koro 1994,
104, Kari 1995, 62.) Oppiminen ymmärretään sisäisenä tapahtumana. Oppiminen voi-
daan määritellä tiedon ja kokemusten karttumiseksi siten, että ihmisen tietoisuudessa ja
toiminnassa tapahtuu muutos. Oppiminen muuttaa yksilön tapaa suuntautua todellisuu-
teen. Oppiminen nähdään yksilöllisenä kehitysprosessina, jossa on merkityksellistä yksi-
lön oma aktiivisuus. Koko persoonallisuuden kehittyminen on oppimista. Oppiminen kyt-
keytyy oleellisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Alanen 1991, 18, Hirsjärvi 1992,
136, 1993, 31, Nurmi 1995, 62.) Kasvun käsitteeseen, jonka kasvun ymmärrän osaksi
oppimistapahtumaa, liittyy näkemys kehityksen kokonaisvaltaisuudesta ja tietynlaisesta
kehityksen omaehtoisesta etenemisestä. Kasvun käsitettä käytetään, kun halutaan tarkas-
tella kehitystä korostaen erityisesti humanistisia, inhimillisiä piirteitä. (Hirsjärvi & Huttu-
nen 1993, 30.) Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan koko ihmisen eliniän jatkuvaa oppi-
misprosessia, johon voi sisältyä monimuotoisina yhdistelminä eri tyyppistä opiskelua ja
oppimista ja johon lopulta sisältyy kaikki inhimillinen oppiminen riippumatta siitä, missä
yhteydessä ja millä tavalla opitaan. Oppiminen ulottuu jatkuvana kasvuprosessina koko
elämänaikaan. (Alanen 1983a, 14�15, Hirsjärvi 1993, 31, Tuomisto 1993, 183, Lehtinen
& Jokinen 1996, 9.) Aikuisen oppiminen on omaehtoista ja perustuu vapaaseen keskinäi-
seen vuorovaikutukseen (Nurmi 1999, 6). Jatkuvan koulutuksen periaate merkitsee puo-
lestaan sitä, että jokaisella pitää olla kaikkina ikäkausinaan mahdollisuus oman persoonal-
lisuutensa jatkuvaan, monipuoliseen kehittämiseen järjestelmällisen ja joustavan opiske-
lun avulla osana elinikäistä oppimista (Lehtinen & Jokinen 1996, 9).

Analysoin aineistoa systemaattisesti oppimisteoreettisen viitekehyksen pohjalta. Beha-
vioristisen, kognitiivis-konstruktiivisen ja humanistisen oppimiskäsityksen saamaa merki-
tystä tässä tutkimuksessa esittelen luvussa 3.2., kasvatuksen ja opetuksen taustalla vaikut-
tavia ihmiskäsityksiä luvussa 3.1.



3. Tutkimuksen teoriapohja

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Valitun aikuiskasvatusfilosofi-
sen (ks. esim. Elias & Merriam 1980, ks. myös Hirsjärvi 1987, Nurmi 1995) ja oppimisteo-
reettisen viitekehyksen suhdetta voidaan määritellä niin, että oppimisprosessin tarkastelu
kuuluu osa-alueena kasvatusfilosfiseen näkökulmaan, joka voidaan tämän tutkimuksen kon-
tekstissa tiivistää ihmis-, kasvatus-, oppimis- ja opetuskäsitysten analysoinniksi. Oppimis-
ja opetuskäsitys olisi voitu korvata käsitteellä oppimiskäsitys, mutta ensiksi mainitun käyt-
töön on päädytty sillä perusteella, että kirkko on nähty nimenomaan opetuslaitoksena ja
opettamiskorosteisen roolin problematisointi nousee esiin tutkimusajanjaksona.

3.1. Tutkimuksen kannalta relevanttien ihmiskäsitysten 
esittelyä ja vertailua

Ihmiskäsityksen merkitys
Ihmiskäsitys vaikuttaa aikuiskasvatuksessa aikuisen kohtaamiseen, aikuistyön ja -koulutuk-
sen tavoitteiden määrittelyyn ja valittaviin työ- ja opetusmenetelmiin. Se, määritelläänkö
oppija oppimisen subjektiksi vai objektiksi, kertoo taustalla vaikuttavasta ihmiskäsitykses-
tä, samoin kuin näkemys opettajan roolista. Vastaavasti tehtyjä suunnitelmia ja työn käytän-
nön toteuttamista voidaan arvioida ihmiskäsityksen pohjalta. Kirkon aikuiskasvatuksen
ihmiskäsityksessä kohtaavat empiirinen tieto ihmisestä ja teologian ja kirkollisen tradition
välittämä käsitys ihmisestä. (Ks. Peltonen 1979, 12, Kettunen 1990, 51�54.)

Kasvatustieteelle erityisen tärkeä ontologinen kysymys on kasvatuksen ja kasvatustut-
kijan ihmiskäsitys (esim. Hirsjärvi 1987, 56�58, Alanen 1991, 66). Ihmiskäsitys on
avainkäsite jokaisessa kasvatusjärjestelmässä, sillä sen avulla voidaan ymmärtää järjestel-
män perusteet ja omalaatuisuus. Kasvatustapahtuman pohjana on käsitys siitä, mikä ihmi-
nen on tai millainen ihmisen pitää olla. Kokonaiskäsityksen hahmottaminen ja luominen
siitä, mitä ihminen kasvatuksessa on, kuuluu Peltosen (1979, 10) mukaan kasvatustie-
teessä pedagogisen antropologian tai kasvatusfilosofian tehtäviin1.

1. Harva päätyy ihmiskäsityspohdinnan sijoittumiseen pedagogiseen antropologiaan, Hirsjärvi kasvatusfiloso-
fiaan huomautuksella, että pedagoginen antropologia voidaan käsittää osaksi kasvatusfilosofiaa (ks. Pelto-
nen 1979, 9�10).
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Ihmiskäsitys on ihmisen olemassaoloa koskevan ontologisen analyysin tulos (Rauhala
1990, 32). Ihmiskäsitykseen liittyy myös arvoja ja ihanteita eli käsitys siitä, millainen
ihmisen tulisi olla. Ihmiskuvaksi sen sijaan kutsutaan empiiristen tieteiden omalta alaltaan
tuottamia kuvauksia ja selityksiä ihmisestä. Ihmiskuvankin taustalla on toisaalta jokin
ihmiskäsitys. Ihmiskäsitys ja ihmiskuva on käsitteellisesti syytä pitää erossa toisistaan.
Silti ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Hirsjärvi 1987, 91.) Ihmiskäsitys on ihmis-
kuvan muodostukselle heuristinen eli herätteitä antava, ja ihmiskuva puolestaan voi vel-
voittaa modifioimaan ihmiskäsitystä (Rauhala 1983, 12�17). Ihmiskäsityksellä tarkoite-
taan perusteltua kokonaisnäkemystä ihmisen olemuksesta, hänen asemastaan luonnossa ja
yhteiskunnassa, käsitystä hänen kehittymismahdollisuuksistaan, johon kuuluu koulutetta-
vuus, sekä käsitystä ihmisen kehitykseen vaikuttavista seikoista (Nurmi 1995, 89). Ihmis-
käsityksen luonnehdinnan tulisi Rauhalan (1990, 33) mukaan olla niin kattava, että se sul-
kee piiriinsä kaiken olennaisen ihmisestä. Näkemys ihmisestä heijastuu erityisesti kasva-
tuksen tavoitteisiin ja menetelmiin. (Harva 1970, 70, Niemi 1987, 43, 46�47.) Kokonai-
suutena ihmiskäsitys, joka ohjaa kasvattajaa ja tutkijaa, sisältää yhteenkietoutuneita onto-
logisia oletuksia, kokemusperäisen tiedon tuottamia käsityksiä ja arvofilosofisia näke-
myksiä ihmisen arvosta ja moraalisista ominaisuuksista. Kasvatuksen päämäärät perustu-
vat johonkin ihmisideaaliin, näkemykseen siitä, millaiseksi ihmisen pitäisi tulla. (Alanen
1991, 66.)

Ihmiskäsitys ei ole vakio, vaan se kehittyy jatkuvasti heijastaen senhetkisen yhteiskun-
nan tilaa, yhteiskunnan ja yksilön välisiä suhteita sekä vallitsevaa kulttuuria. Ihmiskäsi-
tykseen sisältyvät kulloisenkin aikakauden ihanteet, arvot ja luonteenomaiset piirteet.
Jokainen aikansa ihmiskäsitys on kuitenkin ollut voimakkaasti vaikuttamassa ihmiseen
oppijana. (Peltonen 1982, 9�10, Peltonen 1995, 35.) Tästä seuraa kirkon aikuiskasvatus-
takin (ks. sielunhoidon kontekstista Kettunen 1990, 52) tutkittaessa, että kunakin aikana
korostuvat kristillisen ihmiskäsityksen piirteet ovat osittain seurausta myös senhetkisestä
kulttuurista ja yhteiskunnallisesta tilanteesta.

Ihmiskäsityksiä voidaan luokitella eri perustein. Peltonen (1979) tarkastelee käsitystä
ihmisestä maailmankatsomuksellis-ontologisen ryhmittelyn pohjalta naturalistisesta, mar-
xilaisesta, humanistisesta ja kristillisestä lähtökohdasta. Päivänsalo (1982a, 45�65) erit-
telee ihmiskäsitykset ja -kuvat uskonnollisiin ihmiskäsityksiin, filosofisiin ihmiskäsityk-
siin ja erityistieteiden hahmottamiin ihmiskuviin. Alanen (1991, 68) puolestaan tiivistää
suomalaisessa aikuiskasvatuksessa vapaan sivistystyön perinteessä vaikuttaneen liberalis-
tisen, kristillisen ja marxilaisen arvofilosofisen aatesuuntauksen ihmiskäsityksineen ja
yhteiskuntakäsityksineen. Nurmi (1995) katsoo perustelluksi suomalaisessa kontekstissa
eritellä nimenomaan uskonnollista ihmiskäsitystä ja tieteellistä ihmiskäsitystä, katsoen
jälkimmäisen usein syntyneen uskonnon kritiikkinä. Jako on hänen mielestään oikeutettu
kasvatuksen kannalta ja suomalaisessa kulttuurissa merkittävä, haluttiinpa uskonnollinen
ja tieteellinen maailman- ja ihmiskäsitys nähdä kilpailevina vaihtoehtoina tai toisiaan täy-
dentävinä näkemyksinä, jotka kenties pätevät eri tilanteissa. Näistä ihmiskäsityksistä seu-
raa kuitenkin kasvatukseen ja koulutukseen erilaisia vaatimuksia, joiden suhteen kasvatta-
jan on tehtävä ratkaisunsa ja jotka yhteiskunnan on otettava huomioon koulutusjärjestel-
miä suunniteltaessa. (Nurmi 1995, 91�96.)
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Kasvattajan tiedostamaton tai tiedostettu käsitys ihmisestä saa ilmenemismuodon
hänen toiminnassaan2. Kasvatuskäytännöt ja toimenpiteet heijastavat taustalla vaikuttavaa
ihmiskäsitystä. Ihmiskäsitys näyttäytyy käytetyissä kasvatus- ja opetusmenetelmissä ja
oppisisällöissä. Pohdittaessa tietyn oppimiskäsityksen ja opetusmenetelmän soveltu-
vuutta kirkon aikuiskasvatukseen perustavanlaatuinen tehtävä on taustalla vaikuttavan
ihmiskäsityksen ja filosofisen viitekehyksen eritteleminen. Tämä auttaa kirkon aikuiskas-
vattajia myös tiedostamaan omaa ihmiskäsitystään. Tämän tutkimuksen problematiikan
kannalta on tarpeen pohtia ihmiskäsityksen ja oppimiskäsityksen suhteen määrittelyä.
Ihmiskäsitys heijastuu kasvatus- ja oppimiskäsityksiin, kuten edellä on tullut esille esi-
merkiksi toimintatavoissa ja opettajan roolissa. Tässä tutkimuksessa oppimiskäsitys
(kuten kasvatuskäsityskin) ymmärretään osaksi ihmiskäsitystä, jolloin ihmiskäsitys on
tavallaan hierarkisesti ylempi kuin oppimiskäsitys, ja ne nivoutuvat sillä tavoin yhteen,
ettei ihmiskäsitystä ole voitu rajata pois tutkimustehtävästä3.

Aikuiskasvatuksen kasvatusfilosofiassa yleensäkin ja tämän tutkimukseni kannalta on
tarkasteltava erityisesti behavioristisen, humanistisen, kognitiivisen ja kristillisen kasva-
tusajattelun taustalla olevaa käsitystä ihmisestä.

Behavioristisen ihmiskäsityksen piirteitä

Behavioristinen käsitys ihmisen kasvatettavuudesta on optimistinen. Moraalisesti ihmi-
nen on neutraali. Käyttäytyminen on kuvattavissa ja selitettävissä objektiivisesti havaitta-
vien ärsykkeiden ja reaktioiden avulla, eikä selittäminen edellytä olioiden sisäisten pro-
sessien mukanaoloa. Käyttäytyminen on ennen kaikkea opittua ja ympäristöstä määräyty-
nyttä. Inhimillinen kasvutapahtuma on redusoitavissa S�R-kytkentöjen kautta havaitta-
vissa oleviksi käyttäytymisreaktioiksi. Behavioristista ihmiskäsitystä voidaan luonnehtia
mekanistiseksi, sillä ihmistä ei nähdä uusia suorituksia ja ratkaisuja tuottavana, ajattele-
vana olentona, vaan toteuttavana ja toimeenpanevana mekanismina. Ihminen on periaat-
teessa samalla tavoin muokattavissa kuin mikä tahansa elävä olento; ihmisellä ei ole eri-
tyislaatua. Kasvatettava voidaan saada kehittymään toivotulla tavalla vaikuttamalla teki-
jöihin ja syihin, jotka säätelevät kasvua ja kehitystä. Ihmistä "itseä" perinteisessä mielessä
behaviorismi ei tunne ja jättää arvoihin liittyvät ja kulttuuria suuntaavat kysymykset pal-
jolti avoimiksi. (Peltonen 1979, 58�59, Elias & Merriam 1980, 86�93, Siljander 1982,
34�35, Engeström 1983, 29, Purhonen 1988, 29�31.)

Kokoavasti ja karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että behavioristisessa psykologiassa
ihminen käsitetään lähinnä passiiviseksi objektiksi, joka on ympäristön vaikutuksen koh-
teena. Ihminen nähdään vain reagoivana, ei aktiivisesti toimivana. Tiivistetysti voidaan
kuvata, että behaviorismin ihmiskäsitys on olennaisesti deterministinen, kausaalinen,
mekanistinen ja hedonistinen. Se luo optimistisen kuvan ihmisen muovattavuudesta.
(Hirsjärvi 1987, 188, 190.) Patrikainen (1999, 94�101, 120, 155�156) kuvaa tekno-

2. Niemi (1987, 46) korostaa, että moniarvoisessa yhteiskunnassa uskontokasvattajan tulee olla tietoinen
omasta ihmiskäsityksestään ja sen suhteesta muihin käsityksiin ja tulkintoihin ihmisestä. Harva (1970, 70)
korostaa puolestaan, että voidaksemme kasvattaa, opettaa ja kouluttaa rationaalisesti ja kriittisesti meidän
on tultava tietoisiksi siitä, minkälaiseen ihmiskäsitykseen nojaudumme, ja tutkittava sen pätevyyttä.

3. Patrikainen (1999, 21, 75) tutkii ihmiskäsitystä, oppimiskäsitystä ja tiedonkäsitystä tasavertaisina käsit-
teinä, joita opettaja ei voi pitää erillään toiminnassaan, mutta erittelee opetus- ja oppimistapahtuman käsite-
hierarkiaa.
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kraattisen ihmiskäsityksen tunnuspiirteiksi, että opettaja on epävarma kasvatustavoit-
teista, hän on etäinen, muodollinen, passiivinen, epäempaattinen ja suhtautuu autoritaari-
sesti oppilaisiin ja pyrkii lopputulokseen prosessin sijasta. Oppijan autonomia kielletään
oppimis- ja kasvamisprosessissa.

Kognitiivisen ihmiskäsityksen piirteitä

Kognitiivinen psykologia nousi 1960-luvulla yleisen psykologian normaaliparadigmaksi.
Tämä suuntaus sai vaikutteita humanistiselta psykologialta etenkin elämänkaaren ja per-
soonallisuuden tutkimuksen saroilla. Korostaessaan yksilö � ympäristö-vuorovaikutuk-
sen keskeistä roolia yksilön kehityksen säätelijänä se kuitenkin viittaa toisenlaiseen
ihmiskäsitykseen kuin humanistinen psykologia. Suuntausten eroja ilmentää self -käsit-
teen luonne. Kognitiivisessa suuntauksessa minä nähdään sosiaalisessa vuorovaikutukses-
sa syntyvänä ja kehittyvänä. Tästä näkökulmasta katsoen humanismin ajatus sisäsyntyi-
sestä selfistä, jonka vapauttamiseen tulisi pyrkiä, on vieras. Kognitiivisen suuntauksen
mukaan biologisesti määräytyneitä valmiuksia säätelee koko elämän ajan jatkuva sosiaa-
linen vuorovaikutus. Kaikki aidon inhimillisen ihmisen piirteet kehittyvät tämän vuoro-
vaikutuksen puitteissa; merkityksetkin ovat luonteeltaan sosiaalisia. (von Wright & Raus-
te-von Wright 1992, 212, Rauste-von Wright & von Wright 1994, 138�139, ks. myös
Purhonen 1988, 84�87.) Kognitiivisen psykologian teorioita yhdistää Saarisen, Ruoppi-
lan ja Korkiakankaan (1991, 73) mukaan ihmisen tarkasteleminen aktiivisena, tavoitteise-
na ja palautetta hakevana. Peltonen (1995, 36) puolestaan arvioi kognitiivisen ihmiskäsi-
tyksen korostavan liiaksi yksilön osuutta ihmissuhteiden kustannuksella.

Humanistisen ihmiskäsityksen piirteitä

Behaviorismin peruskysymys on Eliaksen ja Merriamin (1980) mukaan filosofinen. Ovat-
ko ihmiset enemmän kuin monimutkaisia koneita? Miten ihmiset eroavat eläimistä? Mis-
sä määrin ihmiset ovat vapaita? Mikä on kasvatuksen ja kulttuurin muovaavuuden suh-
de? Eikö kasvatus ole enemmän kuin harjoiteltu, tiettyjen ärsykkeiden järjestäminen, jot-
ta saataisiin ennaltamäärättyjä reaktioita esiin? Humanistinen kasvatus tarttuu näihin
kysymyksiin ja tuottaa vaihtoehdon behavioristiselle näkemykselle, jossa käyttäytyminen
ymmärretään biologis-orgaanisina toimintatapoina, funktioina.

Humanismin käsite on laaja ja vaikeasti määriteltävissä. von Wright (1981, 152)
toteaa, ettei humanistinen asenne ole historiallinen vakio, vaan jokaisen aikakauden on
määriteltävä humanismi omista historiallisista edellytyksistään lähtien. Harvan (1983,
57�58) mielestä vaikeus määritellä humanismia täydellisesti johtuu itse humanismin
luonteesta. Humanismissa on kysymys ihmisestä kokonaisuudessaan, ja ihminen on itsel-
leen jossakin määrin paljastumaton salaisuus. Eikä humanismissa ole kysymys Harvan
mukaan vain ihmiskäsityksestä, vaan myös ihmiskatsomuksesta eli siitä, minkälainen
ihmisen pitäisi olla ollakseen olemuksensa mukainen. Humanistisen aikuiskasvatusfiloso-
fian perusajatukset, joissa tulee selvästi esiin vallitsevan ihmiskäsityksen piirteitä, voi-
daan Eliaksen ja Merriamin (1980, 115�121) ja von Wrightin (1981, 16�18) pohjalta
tiivistää seuraaviin pääkohtiin:
1. Ihminen on luontaisesti hyvä

Humanistisen kasvatusoptimismin mukaan ihminen voi kasvaa täyteen mittaansa
rakastavassa, kehityksen mahdollistavassa ympäristössä. Yksilön kehitys täydellisyy-



56
den ihannetta kohti on lopullinen päämäärä, johon ihmisen kaiken yksilöllisen ja
yhteisen ponnistelun tulee pyrkiä.

2. Vapaus ja autonomia
Humanistit päinvastoin kuin behavioristit pitävät ihmistä vapaana olentona. Yksilön
käyttäytyminen ei määräydy ulkonaisista tai sisäisistä pakotteista, vaan on seuraus
yksilön vapaasta valinnasta. Ihminen, jonka humanismi pyrkii luomaan, voi syntyä
vain, jos hän on vapaa ulkopuolisesta pakosta.

3. Individuaalisuus ja potentiaalisuus
Humanismissa pyritään arvostamaan jokaisen persoonallista yksilöllisyyttä ja ainut-
laatuisuutta. Jokaisessa on rajoittamaton kasvun ja kehittymisen potentiaali. Kasvun
potentiaali käsittää humanistisessa ajattelussa sekä kognitiivisen että affektiivisen
alueen. Sivistys nähdään kokonaisena, jakamattomana.

4. Minuus (Self-Concept and The Self)
Humanismia on kritisoitu yksilön itsekeskeisyydestä, mutta Elias ja Merriam (1980)
näkevät humanistisen filosofian korostavan vastuullisuutta ja yhteisen hyvän eteen
toimimista. Minuus-käsite4 sisältää yksilön arvioinnin siitä kuka hän on. Positiivinen
minäkuva edistää oppimista, negatiivinen ehkäisee.

5. Itsensä toteuttaminen (Self Actualization)
Humanismissa korostetaan yksilön aktiivisuutta, jatkuvaa pyrkimystä kohti koko
potentiaalinsa käyttöönottoa, persoonallista kasvua. Tavoite on ihmisen tuleminen
itsekseen.

6. Vastuullisuus ja ihmisyys
Ihminen on vastuussa itselleen ja toisille. Yksilön tulee kehittää itseään. Paremmaksi
ihmiseksi tuleminen edistää ihmisyyden toteutumista. Yksilö ei voi kasvaa eristyk-
sessä toisista, vaan hänen tulee toimia niin, että kaikkien ihmisten ihmisyys voi toteu-
tua.

Elinikäisen kasvatuksen ja samalla aikuiskasvatuksen humanistisessa perinteessä
ihmiskäsityksen perustana on persoonallisuuden läpi elämän jatkuva kehittyminen: "Ihmi-
senä oleminen on ihmiseksi tulemista." Jatkuva henkinen kasvu kuuluu ihmisideaaliin.
(Alanen 1991, 66.)

Rogers (1983, 283�290, Pasasen, Ruuskasen ja Vahervan 1989, 31 mukaan5) pitää
koulutuksen päämääränä kokonaisuutena toimivaa ihmistä (fully functioning person).
Tällöin ihminen pystyy elämään kaikkien tunteidensa ja relatioidensa kanssa tasapai-
nossa, pystyy käyttämään kaikkea omaksumaansa tietoa ja on avoin tekojensa seurauk-
sille. Fully functioning person on myös itseohjautuvan oppimisen päämäärä. Knowles on
Rogersin oppilaana omaksunut paljon hänen teorioistaan. 

Humanistisen näkemyksen mukaan oppimisessa tavoitellaan kokonaisvaltaista, eheää
ihmistä, joka on oman elämänsä subjekti (Leppilampi & Piekkari 1999, 64). Kysymys
ihmisestä subjektina on keskeinen ihmiskäsitykseen liittyvä teema nykyisessä kasvatus-
keskustelussa. Yksilön kasvattamiseksi elämänsä subjektiksi tarvitaan Niemen (1991)
mukaan kokoavaa käsitystä ihmisestä, inhimillisen kasvun eri näkökulmia yhdistävää tul-

4. Rogers kutsuu self-kokemukseksi kaikkia niitä tapahtumia ja itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka yksilö eriyt-
tää, diskriminoi fenomenaalisessa kentässään. Self rakentuu asteittain yksilön kehityksen myötä niistä
havainnoista, joita yksilöllä on itsestään, ympäristöstä ja näiden välisestä suhteesta. (Purhonen 1988, 85.)

5. Lähteenä on Rogers C (1983) Freedom to learn for the 80`s. A Bell & Hovell, Columbus.



57
kintamallia. Ihmisen kokonaisvaltaisuus on tullut esille viime vuosien aikana yhä selvem-
min kognitiivisen psykologian alueella. Se, mitä ennen pidettiin vain puhtaana tiedolli-
sena oppimisprosessina, onkin yhteydessä yksilön persoonallisuuteen, sen eheyteen, yksi-
lön arvoihin. Ajatuksen ihmisestä elämän subjektina voidaan katsoa pohjautuvan seuraa-
viin humanistisen psykologian keskeisiin korostuksiin, olettamuksiin ihmisen perusluon-
nosta:
1. Ihminen on enemmän kuin osiensa summa (kokonaisvaltaisuus).
2. Ihmisen olemus toteutuu inhimillisessä kontekstissa. Ihmisyyteen kuuluvat olennai-

sena osana ihmissuhteet.
3. Ihminen on tietoinen. Ihminen ei ole vain ulkoisten ärsykkeiden ja impulssien kohde

(vrt. behaviorismi). Ihminen kykenee pohtimaan omaa olemassaoloaan.
4. Ihminen tekee valintoja. Hän on oman elämänsä subjekti. Ulkoiset olosuhteet eivät

säätele hänen elämäänsä deterministisesti. Ihminen voi suunnitella omaa elämäänsä ja
vaikuttaa omiin kokemuksiinsa.

5. Ihminen on intentionaalinen. Ihminen ohjautuu ennen kaikkea sisältäpäin. Halu löy-
tää elämälle tarkoitus, merkitystä ja mielekkyyttä, ovat keskeisiä inhimillisiä pyrki-
myksiä. (Niemi 1991, 23.)

Humanistisesti suuntautunut psykologia haluaa nähdä ihmisen olentona, joka toimii
aktiivisena. Hänellä on interaktiivinen suhde maailmaan, ja hän voi vaikuttaa sekä omaan
elämäänsä että ympäristöönsä. Interaktiivisuuden lisäksi korostetaan ihmisen kokonais-
valtaisuutta ja eheyttä. (Niemi 1991, 21�25.) Humanistisen psykologian ihmiskäsityk-
sen mukaan ihminen on nähtävä avoimena järjestelmänä. Suljettuja järjestelmiä ovat
esim. fysikaaliset järjestelmät, kuten koneet, joiden toiminta on tarkoin määrättyä ja aina
tiettyyn lopputulokseen johtavaa. Avoimen järjestelmän kuten ihmisen toiminta on itseoh-
jauksellista, usein ainutkertaista ja jatkuvasti muuttuvaa. Ihminen on etsivä, tutkiva, vaih-
toehtoja punnitseva, muutoksiin valmis. Humanistisen psykologian painotuksia ovat tee-
mat itseys, itsensätoteuttaminen, luovuus, rakkaus, arvot, yksilöllisyys, henkinen kasvu,
ihmisen sisäisyys, muutos, persoonallinen eheys, vastuu ja psyykkis-henkinen hyvin-
vointi. Holistisuutta tähdennetään ihmisen ymmärtämiseen pyrittäessä. (Rauhala 1990,
50, ks. myös Koro 1993, 26.)

Rauhalan (1990, 35�36, 198) kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä kuvaavat kehollisuus,
tajunnallisuus ja situationaalisuus. Tätä kolmijakoista ontologiaa hän täydentää vielä nel-
jännellä olemassaolon muodolla eli kuolemattomuudella6. Ihminen todellistuu näissä ole-
massaolon perusmuodoissa. Tajunnallisuudessa on kyse ihmisen psyykkis-henkisestä ole-
massaolosta, kehollisuudessa orgaanisen elämän kokonaisuudesta ja situationaalisuu-
dessa suhteutuneisuudesta maailmaan oman elämäntilanteen kautta. Rauhalan henkistä
painottavan ihmiskäsityksen mukaan on kysyttävä, mikä on tiedon paikka ja miten muita

6. Rauhala (1990, 36) toteaa, että hänen nimeämänsä kolme olemassaolon perusmuotoa voidaan perustella
järkiperäisesti, mutta neljäs olemassaolon muoto on perusteltavissa �uskon ja toivon, mutta tuskinpa kos-
kaan järjen avulla�. Rauhala muistuttaa, että pääosan ihmiskuntaa ihmisyyteen kuuluu tämä ulottuvuus,
eikä sitä voida typistää pois. Toistaiseksi kuitenkin on hyväksyttävä kaksi vaihtoehtoista ihmiskäsitystä,
�sieluton� ja �sielullinen�. Ainakin uskonnollisuutta tutkittaessa on ihmiskäsityksessä Rauhalan mukaan
luonnollisesti edellytettävä uskonelämässä niin keskeinen sielullisuus, jossa ihminen kokee olevansa kah-
den maailman kansalainen. Empiirisessä tutkimuksessa sieluun ei saada kosketusta muutoin kuin kokemuk-
sen kautta, jota tietä myös uskonnollinen opetus ja sielunhoito käyttävät hyväkseen.
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ihmisen henkisyyden ulottuvuuksien mielekkyysalueita7 tulisi viljellä. Myös Dunderfelt
(1992, 206�210, 236) ottaa henkisen8 ulottuvuuden ihmiskäsitykseensä. Kuitenkin voi-
daan huomauttaa, että kokonaisvaltaisuuden huomioonottaminen ihmiskäsityksessä ei ole
näin �uutta�, sillä kristillinen ihmiskäsitys on nähnyt ihmisessä henkisen ja hengellisen
ulottuvuuden kautta aikojen. Dunderfelt (1995) nostaa esiin elämänkaariajatteluun liittyen
huomion, joka liittyy aikuisuuteen kirkossa: aikuisen yksilöllistymispyrkimys voidaan
nähdä hämmennystä aiheuttavana uskonnollisissa piireissä.

Pyrkimys vähentää perinteistä opettajajohtoista luokkahuoneopettamista ja lisätä tuto-
roivaa ohjausta perustuu andragogiseen oppimis- ja opettamiskäsitykseen, jonka taustalla
on humanistinen ihmiskäsitys ja oppimisfilosofia. Samoin siinä on aineksia kognitiivi-
sesta ja toiminnan psykologiasta sekä ryhmädynamiikasta. Kaikki nuo ajattelutavat tar-
kastelevat oppijaa autonomisena, itsenäisenä ja aktiivisena yksilönä. (Lehtinen 1992,
168.) Aikuinen on Knowlesin (1980) mukaan aikuisen tavoin käyttäytyvä, aikuisen roo-
lissa toimiva (sosiaalinen määritelmä) itsetunnoltaan ja omakuvaltaan aikuinen (psykolo-
ginen määritelmä) yksilö. Andragoginen ihmiskäsitys kiinnittyy vahvasti itseohjautuvuu-
teen. Täydellisen itsenäisyyden tai autonomian katsotaan olevan kypsään aikuisuuteen
liittyvä ominaisuus. Näin aikuisuus, autonomia ja itseohjautuvuus liittyvät läheisesti toi-
siinsa9. Alaikäisyys nähdään puolestaan kyvyttömyytenä käyttää järkeä ilman toisten
ohjailua10. (Koro 1995, 104�106.) Humanistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen rea-
goi oppimistilanteissa aina kokonaisvaltaisesti. Tilan saaminen itseohjautuvuuden kehit-
tymiselle edellyttää luopumista koulussa hallitsevana esiintyvästä atomistisesta ihmiskä-
sityksestä ja oppijan näkemistä enemmän kokonaisuutena, ainutlaatuisena, tavoitteelli-
sena ja olemassaolostaan tietoisena olentona, jonka käyttäytyminen (oppiminen) on aina
sidoksissa nykyisyyden lisäksi myös hänen menneisyyteensä ja tulevaisuuteensa. (Koro
1994, 131.) Humanistiseen ihmiskäsitykseen liittyy läheinen ja empaattinen suhtautumi-
nen oppijaan. Suhde oppijaan on oppimista ja ihmisenä kasvamista ohjaava ja tukeva.
Oppimis- ja kasvuprosessissa oppijan omaa arvomaailmaa ja autonomiaa kunnioitetaan.
(Patrikainen 1999, 153.)

Kirkon aikuiskasvatusajattelua tutkittaessa näyttää tarpeelliselta kiinnittää huomiota
myös Freiren ajatteluun, jota ei voida kuitenkaan sijoittaa minkään yhden ajatussuunnan
alle. Freiren kasvatusfilosofia kohdistaa päähuomion ihmiskäsitykseen ja kasvuympäris-
töön. Näkemys ihmisestä on optimistinen. Kasvatuksen ydinajatukset liittyvät ihmisten
oman toimintakyvyn lisäämiseen ja vapauttamiseen. Ihminen nähdään kasvatuksen sub-
jektina, ei objektina, mikä on keskeinen näkemys myos humanistiselle ajattelulle. Freire
pitää kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena tiedostavaa ja toimintakykyistä ihmistä. Näke-
myksessä korostuu luottamus ihmisen kykyihin ja haluun muuttaa vallitsevia olosuhteita.
(Elias & Merriam 1980, 145�149, Niikko 1993, 61�63.)

7. Rauhala (1990, 208) näkee, että rakkaus, pyhyys, hartaus, kauneuden lumo, arvotajunnan kirkastaminen,
meditatiivinen hiljentyminen ja itsensä tutkiminen ovat yhtä aitoja ja oikeutettuja henkisyyden muotoja
kuin teoreettinen ajattelukin.

8. Dunderfelt (1992, 207�208) erittelee henkistä filosofisena käsityksenä, humanistisena käsityksenä ja yli-
aistillisena tai hengellis-uskonnollisena kokemuksena.

9. Autonomiasta ks. myös Ruohotie 1998, 26, 2000, 158�161.
10. Alaikäisyydestä valistusajattelussa ks. Tuomisto 1993, 21.
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Kristillisen ihmiskäsityksen piirteitä

Kirkon aikuiskasvatuksen tutkimuksen kannalta kristillinen ihmiskäsitys luonnollisesti on
keskeinen ja myös tämän tutkimuksen lähtökohta, johon peilataan muita ilmeneviä ihmis-
käsityksiä. Kristillinen ihmiskuva on avoin, koska ihmistä ei voida tyhjentävästi määritel-
lä. Suhde Jumalaan on perusta, jota ei voida sivuuttaa ja joka heijastuu koko ihmiskäsi-
tykseen. Ihminen nähdään ennen muuta suhteessa Jumalaan (coram Deo). Ihmisen luomi-
nen Jumalan kuvaksi (Imago Dei) merkitsee sellaista yhteyttä, suhdetta (relaatio), jossa
ihminen löytää oman olemuksensa. Se merkitsee jatkuvaa dialogia Jumalan kanssa. Kris-
tilliselle ihmiskäsitykselle on olennaista teosentrisyys. Ihmisen elämän sisältö, tehtävä ja
tarkoitus sekä arvo määräytyvät Jumalasta. Koko elämä on tavallaan kannanottoa Juma-
lan elämälle antamaan tehtävään ja tarkoitukseen. Raamatun ihmiskuva vastaa kysymyk-
seen, mikä ihminen on ja miten hänen tulisi elää, että hän täyttäisi alkuperäisen tarkoituk-
sensa. Kristillinen ihmiskäsitys korostaa ihmisen arvokkuutta ja vastuullisuutta. Ihminen
on Jumalan puhuteltavissa oleva subjekti, joka joutuu tekemään valintoja ja ratkaisuja
joka hetki. Ihmiseen on kätketty luovuuden voimavaroja, joiden lähde on kaiken Luojas-
sa. Kristillinen ihmiskäsitys ottaa huomioon realistisesti myös ihmisen pahuuden ja sen,
että ihminen valitsee usein tietoisesti tai tahtomattaan väärin. Synti on ihmisen tehtävän ja
tarkoituksen suurin uhka, pyrkimystä Jumalasta riippumattomaan itsenäisyyteen. Ihmi-
sen rajallisuus asettaa rajoja myös kasvatuksen mahdollisuuksille. Koska ihmisen ole-
mukseen kuuluu myös pahuus, hänestä ei kehity edes kasvatuksen avulla täysin hyvää
ihmistä. Ihmisen mahdollisuus toteuttaa luomisessa annettua tehtävää ja tarkoitusta edel-
lyttää lunastusta, koska Jumalasta erillään ihminen on harhautunut tehtävänsä ja tarkoi-
tuksensa suhteen. Kristillinen ihmiskäsitys on kuitenkin toivon sävyttämä. Anteeksianto
ja uudelleen alkamisen mahdollisuus avaavat ihmiselle samanaikaisesti vapauden ja vas-
tuun näköalat. Tulevaisuutta tulee lähestyä mahdollisuuksia täynnä olevana haasteena.
Ihmisen tehtävä on inhimillisen elämän edistäminen ja suojeleminen. Se merkitsee kaik-
kien sellaisten pyrkimysten hyväksymistä ja tukemista, jotka auttavat ihmiselämän kehi-
tystä. (Peltonen 1979, 95�99, Hirsjärvi 1987, 139�148, Niemi 1987, 46�53, 61�62,
Sainio 1989, 36, 38�43, Niemi 1991, 36�37, Ahteenmäki-Pelkonen 1993, 29�31,
Puolimatka 1995, 27�28.)

Ruokanen (1981, 31�33) painottaa kristillisen ihmiskäsityksen dialektista luonnetta:
ihmisessä kamppailevat jatkuvasti sekä hyvä että paha. Kristinuskon ihmiskäsitys on
hänen mukaansa myös dynaaminen: ihminen on jatkuvassa liikkeessä, muutostilassa
�vanhasta� �uuteen� (Ef 4: 22�24). Kristillisessä ihmiskäsityksessä ihmisen vapaus
ihmisyytensä toteuttamiseen on todellista vapautta vasta riippuvuussuhteessa ihmisyyden
alkuperään, Luojaan. Jumalan edessä elämisen korostuksen ja ihmisen syntisyyden lisäksi
kristillinen ihmiskäsitys korostaa, että ihminen on lunastettu ihminen. Vasta sovituksen ja
lunastuksen todellisuudessa eläminen mahdollistaa ihmiselle sen identiteetin kehittymi-
sen, johon luomistyö tähtää ja johon Jumalan kuvana oleminen kutsuu. Jumalan tuntemi-
nen ja itsetuntemus yhdistyvät Kristuksen tuntemisessa. Kristillinen ihmisihanne ja elä-
män päämäärä ovat hahmotettavissa ihmisen jumalasuhteesta ja iankaikkisesta elämästä
käsin. (Kettunen 1990, 63.)
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Ihmiskäsitysten vertailua: jännitteitä ja yhtäläisyyksiä

Pyrin seuraavassa luomaan kuvaa behavioristisen, humanistisen ja kristillisen ihmiskäsi-
tyksen yhtäläisyyksistä ja eroista. Humanistisen ja behavioristisen ihmiskäsityksen perus-
eroavaisuuksiksi voidaan tiivistää se, että behavioristisessa ajattelussa yksilö nähdään
ulkoapäin ohjautuvaksi, ulkoisten pakotteiden vaikutuksesta, kun taas humanismissa
yksilö on subjekti, oman elämänsä keskuksessa (Elias & Merriam 1980, 114)11. Behavio-
ristisen käsityksen mukaan ihmisen syvin olemus palautuu luontoon; ihminen ei eroa laa-
dullisesti muista elävistä olennoista. Hänen korkeammat henkiset toimintonsa voidaan
palauttaa reduktionistisesti alempiin biologisfysiologisiin tekijöihin. Ihminen nähdään
passiivisena, ulkoisiin ärsykkeisiin mekaanisesti reagoivana vastaanottajana (Peltonen
1979, 110�111, Vaherva 1991, 19, 27�28, Peltonen 1995, 36), joskaan uusbehavioris-
mi ei näe asiaa näin jyrkästi (ks. esim. Nurmi 1995, 138). Humanistisen käsityksen
mukaan ihminen puolestaan on syvimmältään henkinen olento: ihmisen ja muiden elävi-
en olentojen välinen ero ei ole vain aste- vaan laatuero. Ihminen on autonominen ja itses-
sään lepäävä. Humanismin ihmiskäsitys on optimistinen. (Ks. esim. Peltonen 1979,
110�111.)

Kristillinen ihmiskäsitys ei voi perustua yksinomaan empiiriseen tutkimukseen, eikä
teologinen antropologia toisaalta voi olla ottamatta huomioon ihmistä koskevaa empiiristä
tutkimusta. Kristillinen ihmiskäsitys ei tee toisia antropologioita merkityksettömiksi,
mutta se ei ole redusoitavissa niihin. (Kettunen 1990, 57, 63.) Kristillisen ihmiskäsityksen
teosentrisyys12 erottaa sen kaikista muista ihmiskäsityksistä, jotka perustuvat antropo-
sentrisiin käsityksiin. Kristillisen käsityksen omalaatuisuus koskee ihmisen olemuksen
tulkintaa, mutta se ei merkitse sitä, ettei sillä olisi yhtymäkohtia muihin käsityksiin ja
ettei se voisi toimia yhteistyössä muiden kanssa, vaikka arvolähtökohdat ovat erilaiset.
Ihminen ei kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ole moraalisesti neutraali, kuten esimer-
kiksi naturalismi selittää, tai hyvä kuten humanismi ja marxismi opettavat. Voidaan
todeta, että humanistinen ja kristillinen ajattelu ihmisestä yhtenevät pitkälle käsitykses-
sään hyvästä ihmisestä, mutta eroavat käsityksessään ihmisen pahuudesta13. Pelkkä tieto
ei kristinuskon mukaan takaa tietoisuuden valistuneisuutta, sillä synti vääristää ihmisen
tavan katsoa todellisuutta. Koska syntiinlankeemuksen vaikutus ulottuu ihmisen minuu-
den syvyyksiin saakka, ei pelkkä tieto riitä poistamaan sen vaikutuksia, vaan tarvitaan
Jumalan armoa. Kristuksen sovitustyö luo perustan anteeksiantamukselle ja hyväksyn-
nälle, mikä puolestaan tekee ihmiselle mahdolliseksi kohdata totuuden itsestään, erityi-
sesti omista synneistään, ja Jumalan olemuksesta. Sivistys edellyttää tietoisuutta Juma-
lasta, jonka kautta olemassaolo saa selityksensä, ja tietoisuutta synneistä, jotka hämärtä-
vät myös oikeaa näkemystä tiedollisista kysymyksistä. Tällä tavalla armo luo perustan
sivistykselle. (Peltonen 1979, 99, 110�111, Ruokanen 1981, 32, Puolimatka 1995, 22�
23.)

11. Käsitysten eroista suhtautumisessa ihmiseen ks. lähemmin Elias & Merriam 1980, 115.
12. Kristillisen ihmiskäsityksen nivoutuminen kiinteästi Kristuksen persoonaan ja hänen sovitustyöhönsä mer-

kitsee myös sitä, että kristillinen ihmiskäsitys eroaa toisten uskontojen ja ideologioiden ihmiskäsityksistä
sekä humanistisista ihmiskäsityksistä. Vain kristillisen ihmiskäsityksen identiteetti rakentuu Ristiinnaulitun
todellisuuteen ja ihmisenä olemisen syvimmän juonteen löytämiseen hänessä. (Kettunen 1990, 63.)

13. Humanistisen ja kristillisen ihmiskäsityksen koetusta ristiriidasta ks. Harva 1963, 54�55.
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Humanismin ja kristillisen uskon suhteesta vallitsee erilaisia käsityksiä. Suhteen mää-
rittely riippuu osaltaan siitä, miten kristinuskoa tulkitaan, ja toisaalta siitä, mitä humanis-
milla kulloinkin tarkoitetaan. Yhtenä välittäjänä kristillisen ja humanistisen näkemyksen
välillä voidaan tarkastella kristillistä humanismia. Kristillisen humanismin peruslause on,
ettei ihminen voi olla täysin inhimillinen ilman suhdetta Jumalaan. Kristillinen huma-
nismi sisällyttää itseensä sen, mikä muissa humanistisissa suuntauksissa on arvokasta,
mutta esiintyy niissä vain osittaisena. (Purhonen 1988, 176.)

Tämän tutkimuksen kannalta on mielenkiintoinen Purhosen tutkimustulos rogersilai-
sen antropologian ja kristillisen ihmiskäsityksen yhteensoveltumattomuudesta. Purhonen
(1988) pitää Rogersin ihmiskäsityksen analyysinsa pohjalta yllättävänä, että kristillisessä
sielunhoidossa on sovellettu Rogersin terapiamallia. Tällöin on ilmeisesti ajateltu ensi
sijassa terapiamallin tekniikkaa. Taustalla olevaa ihmiskäsitystä strukturoiviin perusteisiin
ei ole riittävän perusteellisesti paneuduttu. Viime aikoina on Purhosen mukaan kuitenkin
myös kirkkojen taholta tiedostettu aikaisempaa selvemmin Rogersin edustama filosofi-
nen antropologia. Kristillisen ihmiskäsityksen ja rogersilaisen antropologian yhteensovel-
tumattomuus on osoitettu selvästi. (Purhonen 1988, 167�173, 182.) Purhosen näkökulma
liittyy sielunhoitoon, mutta sama jännite on havaittavissa myös aikuiskasvatuksen ken-
tässä humanistisen ja kristillisen ihmiskäsityksen ja niistä juontuvan kasvatusajattelun
välillä. Kuten edellä on osoitettu, humanistinen ajattelu poikkeaa kristillisestä ihmiskäsi-
tyksestä, jonka mukaan ihminen on syntinen ja tarvitsee pelastusta Jumalalta, ulkopuolel-
taan. Humanismin usko on ihmisessä itsessään. Mitä merkitsee humanistisen kasvatuk-
sen ihmiskeskeisyys suhteessa kristillisen kasvatuksen teosentrisyyteen? Tähän tutkimuk-
seen kuuluu selvittää, miten tätä jännitettä tulkitaan Suomen ev. lut. kirkon aikuiskasva-
tuksessa humanistisen kasvatusajattelun nousun ajanjaksona.

Aikuisen kasvatettavuus ja koulutettavuus eri ihmiskäsitysten mukaan

Koulutettavuutta eli kasvatuksen mahdollisuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista14,
mutta tässä yhteydessä olen rajannut tarkastelunäkökulmaksi ihmiskuvaan liittyvän, onto-
logisen dimensio. Kasvatettavuus ja kasvatuksen päämäärä kuuluvat läheisesti yhteen.
Kasvatettavuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin kasvun ohjaaminen on mahdollista.
Kasvatettavuudesta riippuu, voidaanko asetetut päämäärät saavuttaa tai mitkä niistä voi-
daan saavuttaa. (Harva 1963, 11, 1968, 49, 51, Peltonen 1979, 140.) Myös Nurmi (1995,
103) näkee kasvatustieteellisen ihmiskuvan ehkä keskeisimmäksi kysymykseksi ihmisen
koulutettavuuden ongelman. Koulutettavuudella tarkoitetaan hänen mukaansa ihmisen
biologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä saavuttaa koulutusjärjestelmän asettamia
koulutustavoitteita ja käyttää hyödykseen täten oppimiaan asioita. Kasvatettavuus on siis
laajempi käsite kuin koulutettavuus.

Ihmisen behavioristiseen määrittelyyn perustuu optimistinen näkemys ihmisen kehi-
tyskelpoisuudesta ja kasvatettavuudesta yhä korkeampaa ihmisyyttä kohti osana yleistä
luonnon evoluutioprosessia (Ruokanen 1981, 37). Humanistinen aikuiskasvatus uskoo
aikuisen kehittymismahdollisuuksiin, mistä maaperästä elinikäisen oppimisen ajatus nou-
see. Aikuisuus on muutosten aikaa psykologisesti, sosiaalisesti ja fysiologisesti. Huma-

14. Ks. esim. Häyrynen & Hautamäki (1975), jossa koulutettavuutta käsitellään monipuolisesti yhteiskunnalli-
sessa ja poliittisessa kontekstissa. Huuhka (1961) puolestaan tarkastelee kysymystä, voiko aikuista kasvat-
taa aikuisen oppimiskykyä selvittämällä.
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nistit haluavat auttaa yksilöitä kasvamaan ja kehittymään kohti itsensä toteuttamista (self-
actualization) ja kokonaisuutena toimivaa persoonallisuutta (fully functioning person).
(Elias & Merriam 1980, 135�136.) Toisaalta ihmiset voivat kehittyä täydessä mitassa
vain, jos heillä on riittävästi mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen (Oppimisen ilo 1997,
25).

Kristinusko poikkeaa kasvatettavuuskäsityksessään muista käsityksistä, jotka edusta-
vat optimistista näkemystä ihmisen kasvatettavuudesta. Niiden mukaan kasvatuksen mah-
dollisuudet periaatteessa ovat lähes rajattomat. Sen sijaan kristillinen käsitys korostaa
mahdollisuuksien rajallisuutta, mikä koskee ennen muuta ihmisen moraalista kehitystä.
Kuitenkin esim. Peltonen (1979) tuo esiin, että pidettäessä kristillistä oppia perisynnistä ja
sidotusta tahdosta kasvatuspessimisminä, on sekoitettu toisiinsa ihminen Jumalan edessä
(coram Deo) ja ihminen täällä maailmassa, ihmisten edessä (coram hominibus). Kasva-
tuksessa on kysymys luomiseen perustuvasta toiminnasta, jossa ihmiselle on annettu edel-
lytykset toimia järkevästi ja kehittää itseään. Luomisen perusteella ihmisellä on mahdolli-
suus kehittää taipumuksiaan ja kykyjään mahdollisimman pitkälle. Se on Jumalan antama
tehtävä ihmiselle. Mutta Raamatun mukaan ihminen on myös paha ja turmelee elämää ja
mahdollisuuksiaan. Tästä syystä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta ei voida toisaalta
yhtyä siihen optimismiin, joka on tunnusomaista esim. humanismille ja behaviorismille,
mutta toisaalta se ei merkitse sellaista pessimismiä, joka sulkisi pois kasvatuksen mahdol-
lisuudet. Kristillinen käsitys pyrkii olemaan realistinen ja näkemään kasvatuksen suhteel-
lisuuden. Pyhän Jumalan edessä (coram Deo) emme selviä omilla teoillamme, vaan tarvit-
semme Vapahtajaa, anteeksiantamusta, vaikka (coram hominibus) ihmisten edessä ja
ihmissuhteissa voimmekin edistyä ja kehittyä, ja siinä on kasvatukselle ja itsekasvatuk-
selle jatkuvasti tehtävää. (Haavio 1967, 88�92, Peltonen 1979, 105�106, 140, Kähkö-
nen 1983, 20�21, 1989, 52, ks. myös Puolimatka 1999, 35.)

Aikuiskoulutuksen ihmiskuvaa deskriptiivisesti hahmotettaessa voidaan ottaa aikuisen
koulutettavuuteen ja oppivuuteen hyvin optimistinen asenne uusimman empiirisen tutki-
muksen perusteella. Kaikkien kykyjä on mahdollista kehittää jo saavutetulta tasolta.
Aikuinen haluaa kasvaa ja kehittyä. Tätä kasvutarvetta pitävät yllä myös ympäristön
häneen kohdistamat vaatimukset ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Aikuisuuden kehitys-
tehtävien menestyksekäs suorittaminen edistää yksilön kehitystä. (Vaherva 1981a, 8, 42,
1991, 23, 25�26, ks. myös Elias 1993, 101�107.) Ihmisen elämänkaareen ei sisälly
aikaa, jolloin oppiminen olisi täysin poissa kuvioista. Oppiminen aktivoituu erityisesti
elämänkaaren siirtymävaiheissa liittyen yksilön tarpeeseen ratkaista kehitystehtäviään.
Aikuiselle on tyypillistä organisoida merkityksellinen oppiminen persoonallisten projek-
tien kontekstiin. (Heymans 1992, 33�50.)

Tämän tutkimuksen ihmiskäsityksellinen lähtökohta on kristillinen ihmiskäsitys. Sen
keskeisiä piirteitä voidaan kuvata seuraavilla (Kuvio 1.) ihmisen perussuhteilla: suhde
Jumalaan, suhde omaan itseen, suhde toisiin ihmisiin ja suhde luomakuntaan (ks. Niemi
1987, 47, Leppisaari 1998b, 107�110, vrt. Hirsjärvi 1987, 141). Suhde luomakuntaan
käsitetään tässä laaja-alaisesti, ja se painottaa ihmisen suhdetta elämäänsä ensimmäisen
uskonkappaleen mukaisesti. Valitusta kasvatuksellisesta tarkastelukulmasta kehän ulko-
puolella olevat teemat nousevat analysointikohteiksi lähdemateriaalissa. Ihminen olemi-
sensa neljässä perussuhteessa merkitsee kokonaisvaltaisen kasvun näkemystä. Ihminen on
kutsuttu elämään, kasvamaan, avartumaan ja eheytymään näissä elämän perussuhteissa.
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Kuvio 1. Ihmisen perussuhteet kristillisen ihmiskäsityksen mukaan.

3.2. Aikuiskasvatuksen oppimisteoreettiset pääsuuntaukset
tutkittavalla ajanjaksolla

Oppimiskäsitys on noussut 1980-luvun alusta lähtien suomalaisen koulutuskeskustelun ja
-tutkimuksen keskiöön. Oireena uudelle kehitykselle oli, että laajemman keskustelun
käynnistäjiksi nousivat psykologit eivätkä kasvatustieteilijät. Oppimisen korostus johtuu
yhtäältä yhteiskunnan, toisaalta oppimisen tutkimusparadigman muutoksesta. Kuvaavaa
kehitykselle on, että vaikka tutkimusparadigman muutos alkoi jo 1950-luvulla ja laajeni
1960-luvulla, Suomessa muutos tapahtui vasta 1980-luvulle tultaessa niin, että yleisen
koulun opetussuunnitelmaan se alkoi vaikuttaa vasta 1990-luvulla15. 1970-luvun alku-
puolella keskusteltiin vielä vakavasti Skinnerin behavioristiseen oppimisteoriaan perustu-
vasta ohjelmoidusta opetuksesta. Samoin opetusteknologia eli valtakauttaan Suomen kou-
luissa16. 

15. Opetushallitus (ent. Kouluhallitus) alkoi kiinnostua uudesta oppimisnäkemyksestä 1980-luvulla. Se teetti
1989 koulun oppimis- ja tietokäsityksestä useita selvityksiä (ks. Lehtinen ym. 1989, Voutilainen ym. 1989)
joita täydennettiin 1990-luvulla. Niissä kritisoitiin voimakkaasti behavioristisen oppimiskäsityksen ilmene-
mistä koulun käytännöissä, kuten tiedon sirpalemaisuutta, opetuksen ja oppimisen ulkoa ohjautuvuutta ja
oppilaiden passivoimista. Tilalle esitetään uutta kognitiivis-konstruktiivista oppimiskäsitystä koulun uudis-
tamisen perusteeksi. Vuoden 1994 peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteissa uusi oppimisnä-
kemys tuleekin esiin. (Seppälä 1998, 105, ks. myös Patrikainen 1998, 4.)

16. Seppälä (1990, 1998a, 104) huomauttaa, että vielä niinkin myöhään kuin 1978 ilmestyi V. Heinosen ja J.
Karin �täysverinen behavioristisen perinteen oppikirja� Oppimisen psykologia opetus- ja kasvatustyössä.
Keuruu: Otava. On huomattava, että opetusteknologia-termiä käytetään nykyään eri merkityksessä, joskaan
termi ei ole käsitteenä selkeä. Opetusteknologia liittyy tietoyhteiskunta-ajatukseen ja uusiin joustaviin oppi-
misympäristöihin, ja laajassa merkityksessä siihen voidaan lukea kaikki opetuksessa käytettävät oppimate-
riaali- ja välinetyypit sekä niihin liittyvät opetusmenetelmät. (Ks. esim. Lahdes 1997, 242�243.) Vrt. kou-
lutusteknologia käsitteenä esim. Nieminen 1995, 212�217. Nieminen, joka määrittelee opetusteknologian
(instructional technology) systemaattiseksi tavaksi suunnitella, toteuttaa ja arvioida koko opetus-oppimis-
prosessia tarkkojen tavoitteiden suunnassa oppimisen ja kommunikaation tutkimisen perusteella, pitää ope-
tusteknologiaa koulutusteknologiaa (educational technology) suppeampana ja sen alakäsiteenä. Nurmi
(1995, 24) pitää opetusteknologian ytimenä tehokkaan tiedon tarjonnan ja kasvatuksen ohjauksen menetel-
mien kehittämistä tavoitteena menettelytapojen järjestelmällinen kokeilu ja kasvatuksen tuloksellisuuden
seuranta.

jatkuva dialogi Jumalan kanssa, kasvun
transsendenttinen 
päämäärä

aikuinen suhteessa elämäntodellisuuteensa,
elämän tehtäväluonne, vastuullisuus,
koko elämä oppimisympäristönä

tasavertainen kumppanuus,
vuorovaikutus, dialogi,
erilaisuuden rikkaus,
yhteisöllisyyden merkitys

yksilön arvon korostaminen,
subjektiasema, kasvatettavuus,
itsensä kehittäminen, 
jolle ihmisen pahuus 
asettaa rajansa, elämänkokemus
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Behavioristinen oppimiskäsitys on vaikuttanut voimakkaasti myös kirkon kasvatustyö-
hön. Muutos oppimisen tutkimisen paradigmassa merkitsee sitä, että vanhat teoriat ovat
osoittautuneet riittämättömiksi selittämään ihmisille tyypillistä kompleksista toimintaa.
Uudet teoriat eivät ole niinkään kumonneet vanhoja, vaan pikemminkin täydentäneet nii-
tä. Oppimiskäsitykselle on tyypillistä suhteellisuus ja muuttuvuus: oppimista koskevan
tiedon uudistuessa saattaa vallitseva oppimiskäsitys vanheta nopeastikin. (Saarinen
1997a, 51, Pruuki 1998, 258, Seppälä 1998a, 103�105, 122.)

Aikuiskasvatusfilosofiset koulukunnat17 eroavat käsityksissään aikuiskasvatuksesta,
aikuisten oppimisesta ja opettamisesta. Se merkitsee erilaisia käsityksiä myös esim. aikui-
sen kehityksestä sekä aikuiskasvatuksen ja -opetuksen metodologisista periaatteista (ks.
esim. Elias & Merriam 1980, 5�8). Aikuiskasvatuskeskustelussa ja -tieteessä on viime
vuosikymmeninä pohdittu paradigmapohjaista aikuisen oppimisen tarkastelua. Vaherva
(1991, 25) näkee valitettavana, ettei ole olemassa yhtä johdonmukaista koostetta oppimis-
teoriasta. On olemassa vain erilaisia käsitteellisiä paradigmoja, lähestymistapoja. Cross
(1988, 21) pitää suurimpana ongelmana teorian kehittämisessä aikuiskasvatuksen kentän
laajuutta ja monimuotoisuutta. On vaikea luoda teoriaa, joka kattaisi koko alueen. Eri teo-
riat painottavat eri näkökohtia oppimisessa, kuten esim. behavioristiset teoriat korostavat
havaittavaa käyttäytymistä, kognitiiviset teoriat oppimista mentaalisena prosessina ja
sosiaalisen interaktion teorioiden focus on vuorovaikutuksessa ihmisten välillä. Van Der
Kampin (1992, 193) mukaan useimmilla teorioilla on annettavaa kasvatukselliseen käy-
täntöön. Siksi pluralistinen ja moniulottuvuuksinen perspektiivi aikuisoppimiseen on suo-
siteltava. Manninen ja Pesonen (2000, 67�68) kritisoivat muodissa olevan kostruktivisti-
sen oppimiskäsityksen ylivaltaa ja etsivät aikuisdidaktisten lähestymistapojen monipuoli-
suutta. Erilaisiin oppimistilanteisiin ja -tarpeisiin soveltuvat erilaiset lähestymistavat,
joten konstruktivismin ylikorostuminen saattaa johtaa oppimisympäristöjen yksipuolistu-
miseen. Seppälä (1998a, 105�106, 122, ks. myös Elias 1993, 235) tähdentää, että kasva-
tus, erityisesti uskonnollinen kasvatus, on niin monisyinen ilmiö, ettei sitä voida puristaa
vain yhden tarkastelunäkökulman alaiseksi. Hän huomauttaa, että edelleenkin tapahtuu
erilaista oppimista, jota myös voidaan selittää eri teorioiden avulla.

Aikuiskasvatuksessa opettajan ja oppijan rooli ja suhde nähdään erittäin merkittävänä.
Kaiken systemaattisen opettamisen ja opiskelun perustana on jokin käsitys oppimisesta,
siitä, millainen on oppimistapahtuman luonne. Oppimiskäsitys voidaan ymmärtää selityk-
senä tai teoriana siitä, mitä oppiminen on, miten se tapahtuu ja millaisia periaatteita siihen
liittyy. Oppimisesta muodostettu skeema säätelee kasvattajan ja/tai tutkijan toimintaa.
(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 146, Saarinen 1997a, 50�51.) Opetuksen kes-
keisimpänä tehtävänä on oppimisen mahdollistaminen ja tukeminen. Näkemykset ja teo-
riat oppimisesta ohjaavat jatkuvasti opetusjärjestelyjä. Oppimiskäsityksiin vaikuttavat
monet tekijät kuten käsitys inhimillisen tiedon ja psyykkisten prosessien luonteesta,
yhteiskunnalliset perinteet ja normit ja myös ne odotukset, joita yhteiskunnan taholta kul-
loinkin on opetukselle ja koulutukselle asetettu. Niihin vaikuttavat � usein pitkällä vii-

17. Elias & Merriam (1980) luokittelee aikuiskasvatusfilosofiset pääsuuntaukset kronologisessa järjestyksessä
amerikkalaisessa kontekstissa kuuteen koulukuntaan: liberaali aikuiskasvatus (Liberal Adult Education),
progressiivinen aikuiskasvatus (Progressive Adult Education), behavioristinen aikuiskasvatus (Behavioris-
tist Adult Education), humanistinen aikuiskasvatus (Humanistic Adult Education), radikaali aikuiskasvatus
(Radical Adult Education) ja analyyttisfilosofinen aikuiskasvatus (Analytic Philosophy of Adult Educa-
tion).
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veellä � oppimista koskevan tutkimuksen teoriat ja tulkintaperinteet. Kullakin teorialla
on myös oma filosofinen näkemyksensä ihmisestä. Kuitenkaan ei Vahervan (1991)
mukaan ole lainkaan varmaa, missä määrin kouluttajilla ja opettajilla on todellista tietoa
siitä tai niistä teorioista, jotka vaikuttavat heidän opetuksellisiin ratkaisuihinsa. (Vaherva
1991, 25, Rauste-von Wright & von Wright 1994, 146, ks. myös Jarvis 1983, 27�28.)

Oppimiskäsityksiä luokitellaan yleensä niiden perustana olevien paradigmaattisten
ihmiseen ja hänen toimintaansa liittyvien olettamusten pohjalta. Viime vuosikymmenen
aikana oppimiskäsitystä koskevassa debatissa on yhä selvemmin von Wrightin (1994)
mukaan korostunut kahden perinteen vastakkainasettelu. Näitä perinteitä, jotka on miel-
lettävä pikemminkin oppimiskäsitysten "rypäiksi", nimitetään usein "behavioristiseksi" ja
"kognitiiviseksi" (tai empiristis-behavioristisiksi ja kognitiivis-konstruktiivisiksi, ks.
Rauste von Wright & von Wright 1994). Nimityksissä kuvastuu 1950-luvulta alkaen ylei-
sessä psykologiassa tapahtunut tutkimusparadigman muutos: ihmisen käyttäytymiseen
keskittyvä behavioristinen tutkimus on pitkälti korvautunut ihmisen psyykkisiin proses-
seihin ja toimintaan kohdistuvalla, "kognitiivisesti" suuntautuvalla tutkimuksella. Vastak-
kainasettelun taustalla on vanha tietoteoreettinen erottelu empiristisen ja rationalistisen
tiedonkäsityksen välillä. Näiden oppimiskäsitysten rinnalla esiintyy yleisesti muun
muassa nyky-Suomessa kokemuksellisen oppimisen merkitystä korostava humanistinen
oppimiskäsitys. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 146�147, von Wright 1994,
1�2.) Patrikainen (1998, 4�6, 1999) hahmottaa oppimiskäsitysten kenttää sijoittamalla
dimensionaalisiksi ääripäiksi behaviorismin ja kognitivismin ja vastaaviksi tiedonkäsityk-
sen dimensionaalisiksi ääripäiksi objektivismin ja konstruktivismin. Aaltola (1998, 24�
27) puolestaan puhuu representaatiokeskeisestä ja dialogia rakentavasta opetuksesta.
Edellisessä on kysymys metodikeskeisestä tiedon siirtämisestä, opetuksesta tekniikkana
ja esittämisenä. Jälkimmäisessä tietoa arvioidaan, tuotetaan ja käytetään, ei pelkästään
siirretä. Opetus dialogina korostaa kasvamaan saattamista opetuksen tarkoituksena. Opet-
taja ja oppilas ovat vastuussa toiminnastaan ja sen seurauksista.

Opettajien asenteissa oppijaan ja toimintatavoissa kuvastuu heidän saamansa koulutus
ja sen välittämä oppimiskäsitys, usein myös kulttuurisia arvoja (von Wright 1994, 1, 30,
Manninen & Pesonen 2000, 63. Koulutuksen vaikuttavuudesta oppimiskäsitykseen ks.
myös Niemelä 1994, 9�10, 77�78). Erilaiset käsitykset oppimisesta ja opetuksesta joh-
tavat käytännön opetustyössä erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin (esim. Rauste-von
Wright & von Wright 1994, 159, Tynjälä 1999b, 257)18. Turusen (1999, 108) mukaan
tulisi pyrkiä siihen, että toimintoja perustellaan pedagogisesti, mikä merkitsee pedagogii-
kan taustakäsitysten, kuten esim. ihmiskäsityksen ja oppimiskäsityksen perustelemista.
Syventävän näkökulman tähän tuo Karjalaisen ja Siljanderin (1997, 66�69, 74) kasva-
tuksen kontekstissa tarkastelema pedagogisen tietoisuuden19 paradoksi, jonka mukaan
kasvattajan tietoisen kasvatusteorian ja hänen toiminnassaan todellistuvan kasvatusteo-
rian välillä vallitsee usein epäsuhta, joka ei ratkea toiminnassa, vaan todellistuu siinä.
Ajattelemme toimivamme tiettyjen julkilausuttujen periaatteiden ohjaamina, mutta toi-
mintaamme todellistaakin sellainen latentti periaate, joka äärimmilleen vietynä tekee tyh-

18. Kuitenkin on Tynjälän (1999b, 14) mukaan huomattava, että oppimiskäsitykset voivat olla henkilöllä myös
tilanteesta toiseen vaihtuvia.

19. Pedagogisella tietoisuudella Karjalainen ja Siljander (1997, 66) tarkoittavat kasvattajan itseymmärrystä ja
kykyä havaita toimintaansa ohjaavia perusrakenteita.
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jäksi tavoittelemamme kasvatustuloksen. Kasvattajan ongelma on, että latentti teoria on
tiedostamaton ja sen normatiivinen voima ilmeisesti juuri tästä syystä vahva.

Vaherva (1991) päätyy esittelemään oppimisteoreettisen mallin, joka tulee lähelle käy-
tännön koulutus- ja opetustyön ongelmia. Hän luo ihmiskäsityksiin pohjautuvan pelkiste-
tyn oppimisen ja opettamisen kolmijaon, opettamisen kolme mallia, jossa oppimisteoreet-
tiset suuntaukset tiivistetään behavioristiseen, humanistiseen ja kognitiiviseen20 (ks. myös
Määttä 1991, 30�34, Nöjd 1994, 180�186). Oppimisteoreettisista lähtökohdista
Vaherva johtaa aikuiskasvatuksen näkökulmasta opetusteoreettisten suuntausten luokituk-
sen: opetusteknologinen lähestymistapa, orgaaninen koulutusnäkemys ja kognitiivinen
didaktiikka (Vaherva 1991, 48�60). Manninen ja Pesonen (2000, 67�75) taas nimeävät
aikuisdidaktisiksi lähestymistavoiksi opetusteknologisen lähestymistavan, kognitiivisen
oppimiskäsityksen, konstruktivistisen oppimiskäsityksen, humanistisen lähestymistavan
ja radikaalin humanismin eli kriittisen lähestymistavan. Merriam ja Caffarella (1999, 264)
esittelevät puolestaan yhteenvedossaan erilaisista oppimisorientaatioista behavioristisen,
kognitivistisen, humanistisen, sosiaalisen oppimisen ja konstruktivistisen orientaation.
Oppimisteoreettinen kehitys kuvaa selkeästi yleistä muutosta oppimis- ja opetuskäsityk-
sessä viime vuosikymmenien kuluessa.

Behavioristinen oppimis- ja opetuskäsitys

Behavioristinen oppimiskäsitys on ollut kriittisessä mielessä paljon esillä viime aikojen
suomalaisessa kasvatuskeskustelussa. Se on usein saanut jopa emotionaalisen �yleisen
pahan� roolin ja sen vastakkaisratkaisuna on tarjottu ns. uutta oppimiskäsitystä, jota ei
kuitenkaan ole selkeästi määritelty. (Rauste-von Wright 1994, 123, ks. myös Saarinen
1997a.)

Oppimisen psykologisessa tarkastelussa tapahtui 1900-luvun alkupuolella historialli-
nen muutos. Introspektio eli itsetarkkailu tutkimusmenetelmänä hylättiin ja sen tilalle tuli-
vat luonnontieteisiin kuuluvat positivistiset menetelmät. Tarkastelun kohteeksi asetettiin
ihmisen ulkoisen käyttäytymisen tutkiminen. Tämä johti behavioristisen oppimiskäsityk-
sen syntymiseen: päähuomio opetuksessa kiinnitettiin opetusmenetelmien tehokkuuteen.
Behaviorismin radikaaleinta linjaa edustaa Skinner, jonka mukaan tyhjä organismi reagoi
mekaanisesti ulkoapäin tuleviin ärsykkeisiin. Oppiminen on yksilön ulkoisen käyttäyty-
misen muuttumista, jota vahvistetaan ja muotoillaan palkkioilla ja rangaistuksilla. Oppi-
miskäsitys on mekaaninen, ja se perustuu selviin ja ennakolta asetettuihin tavoitteisiin.
Behavioristinen opettaja pyrkii opetustilanteeseen, jossa tavoitteet on selkeästi määri-
telty, mieluiten käyttäytymistermein. Opetussisältö jaksotetaan pieniin osakomponenttei-
hin ja laajat tavoitteet ositetaan osatavoitteiksi. Opetussuunnitelma on periaatteessa
pysyvä käsittäen ennalta määritetyt keinot ennalta määrättyjen tavoitteiden saavuttami-
seksi (von Wright 1994, 8). Opetus/oppimisprosessille on ominaista absoluuttisen tiedon
siirtäminen opettajalta oppilaalle, jolloin oppija on passiivisena vastaanottajana, objek-
tina, opetuksen kohteena, jolla ei ole vastuuta omasta oppimisestaan. Oppiminen on usein
opettajakeskeistä. Korostetaan enemmän opettamista kuin oppimista. Opettajan havait-
tava toiminta ja käyttäytyminen on keskeisessä roolissa oppimistapahtumassa. Behavio-

20. Vrt. Elias 1993, 234�235, jossa eritellään neljä opettamis�oppimis-mallien perhettä: 1. Information Pro-
cessing Models, 2. Behavioral Modification Models, 3. Personal Models ja 4. Social Interaction Models.
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ristisesti orientoitunut opettaja ei pohdiskele motivaatiokysymyksiä. Oppijan käyttäyty-
misen nähdään ohjautuvan lähinnä ulkoisten palkkioiden eikä niinkään sisäisen motivaa-
tion perusteella. (Sandström 1981, 52�66, Jarvis 1987, 3�5, Cross 1988, 232�233,
Minton 1991, 203�206, Vaherva 1991, 27�29, Elias 1993, 108, Kuusinen & Korkia-
kangas 1993, 28, Sahlberg 1993, 3�4, Nöjd 1994, 180�182, von Wright 1994, 5�7,
Peltonen 1995, 46, Leppilampi & Piekkari 1999, 64, Patrikainen 1999, 153, Tynjälä
1999c, 29�31.)

Opettajajohtoinen ja oppimisilmapiiriltään autoritäärinen opetuskulttuuri nojautuu
behavioristiseen oppimiskäsitykseen (esim. Brotherus, Helimäki & Hytönen 1994, 116).
Päävastuu oppilaan opettamisesta on opettajalla. Hänen tulee opettaa oppiainettaan selke-
ästi ja auktoritatiivisesti. Kysymys miten opetetaan ohjasi behaviorismin valtakautena
didaktisesti orientoitunutta kasvatustieteellistä tutkimusta, eikä kysymys miten opitaan
juuri ollut esillä. Oppiminen käsitettiin ensisijaisesti opettajan opettamistyylin aiheutta-
maksi reaktioksi. (Koro 1994, 116.) Behavioristisen ajattelun mukaan opettajan rooli on
muotoilla olosuhteita siten, että ne tuottaisivat tavoitteena olevaa ja toivottua käyttäyty-
mistä ja ehkäisisivät ei-suotavaa käyttäytymistä. Opettaja on olosuhteiden säätelijä,
ympäristön manipuloija. Tiedonvälitys on yksisuuntaista. Opettajan osuus on hallitseva ja
oppiminen on ulkoaohjattua. Oppijan aktiivisuus nähdään siinä, että hän käyttäytyy siten,
että saa vahvistusta. Malli mahdollistaa oppimisen mittaamisen ja palautteen saamisen
helposti. Kriteerinä on oikea vastaus kysymykseen, oikea reaktio/toiminto ärsykkeeseen.
(Elias & Merriam 1980, 87�90, 105, Rauste-von Wright & von Wright 1994, 152, von
Wright 1994, 8.) Kritiikin kärki on kohdistunut siihen, että oppija nähdään objektina eikä
itse vastuussa olevana subjektina (ks. esim. Lahdes 1997, 87).

Behaviorismia on kritisoitu edelleen siitä, että suuntautuessaan valikoivasti käyttäyty-
misen osa-alueille behavioristit eivät saa otetta muusta kuin oppimisen palasista ja osista.
Oppimisen monimutkaista kokonaisuutta ei voida pakottaa ärsyke�reaktio -malliin. Osien
täytyy aina suhteutua kokonaisuuteen, jotta niillä olisi merkitystä oppijalle. (Cross 1988,
232�233, Minton 1991, 205�206, Vaherva 1991, 32.) von Wright (1994, 8) näkee beha-
vioristisen mallin etuna sen, että se on pitkän tradition pohjalta muovautunut, selkeä ja
arkiajattelun mukainen. Opettajan kannalta se on johdonmukainen ja turvallinen � ja
hänen valtaansa tukeva. Lisäksi mallia on pidetty perinteisesti hyvin toimivana ainakin
perustaitoja opetettaessa. Behaviorismi vaikuttaa edelleen aikuiskasvatuksessa nimen-
omaan työtaitojen harjoittelun taustafilosofiana (Cross 1988). Nöjdin (1994, 180) mukaan
behavioristisen ajattelun tärkeitä saavutuksia oli tavoiteoppimisen kehittely, johon liittyi
systemaattisten tavoitekuvausjärjestelmien rakentaminen. Elias ja Merriam (1980) näke-
vät behaviorismin ansioksi sen, että kasvattaja tuntee opetuksellisen vaikuttamisen luon-
netta opetusprosessissa. Peltonen (1995, 46) tiivistää, että opettajapersoonallisuus voi
muuttaa behavioristisen ajattelun mukaisen oppimisen mielekkääksi, ja tiettyihin tilantei-
siin behavioristisen oppimisnäkemyksen mukaiset menetelmät voivat sopia hyvin ja antaa
hyviä oppimistuloksia. Behavioristinen oppimisnäkemys ja opetuskulttuuri ovat olleet
pitkään valta-asemassa, mutta niistä alettiin irtaantua Suomessa 1970�80-luvulla21

(Koro 1992, 50�51, 1994, 130, Brotherus ym. 1994, 117).
Behaviorismin, positivismin ja opetusteknologian välistä suhdetta voitaisiin eritellä

seuraavasti. Positivismi voidaan luonnehtia tutkimusperinteeksi, joka olettaa maailman
rakentuvan tosiasioista, joita voidaan tutkia suoraan. Behaviorismia pidetään positivis-
min tyypillisimpänä psykologisena koulukuntana. Ns. klassinen behaviorismi pyrkii selit-
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tämään ihmisen toimintaa objektiivisesti havaittavien ärsykkeiden ja reaktioiden välisten
S�R-kytkentöjen kartoittamisen avulla. Tältä pohjalta on toisen maailmansodan jälkeen
kehitetty oppimisteknologia, jota on suhteellisen menestyksekkäästi sovellettu sekä tie-
dolliseen oppimiseen (esim. ohjelmoitu opetus) että persoonallisuuden affektiivisen puo-
len muuttamiseen (käyttäytymis- tai oppimisterapia). Monet tutkijat ovat esittäneet beha-
vioristisista teorioista alkuperäisiä maltillisempia muunnelmia, jotka eivät kokonaan hyl-
kää ihmisen sisäisiä toimintoja (S�O�R). Vaikka behavioristiseen oppimispsykologiaan
perustuva oppimis- ja opettamiskäsitys on pitkälti sellaisenaan hylätty tai ainakin sitä on
kehitetty kognitiiviseen suuntaan, se tarjoaa hedelmällisen vertailupohjan muihin didak-
tiisin lähestymistapoihin. Opetusteknologinen malli perustuu behavioristisen oppimisteo-
rian lainalaisuuksille. Aikuiskoulutuksessa opetusteknologinen lähestymistapa on näky-
nyt esim. koulutustarpeen määrittelyssä. Opetusteknologinen malli oli mm. valtionhallin-
nossa keskeinen koulutuksen lähestymistapa 1960-luvulta 1970-luvun puoleen väliin.
(Ks. esim. Varto 1992, 119, Nurmi 1995, 137�138, Manninen & Pesonen 2000, 68.)

Uskonnollisessa kasvatuksessa on hyödynnetty myös behavioristisen ja sosiaalisen
oppimisen teorioiden näkökulmia. Oppimisen sosiaalista luonnetta voidaan selittää eri
viitekehyksissä, mutta uskonnollisen kasvatuksen kannalta merkityksellistä on näiden
teorioiden välittämä tieto, miten uskoa voi �välittää ja siirtää� esimerkiksi sukupolvelta
toiselle. (Elias 1993, 111�112, 167.) Jarvis (1987) taas behavioristisen oppimisen mää-
rittelyn hyläten korostaa oppimisen sosiokulttuurista dimensiota ja kontekstia aikuisen
oppimisessa. Sosiaalista oppimista edustaa mikrotasolla mallioppiminen, jossa oppija
omaksuu tietyn käyttäytymismallin jäljittelemällä esikuvaa. Mallioppiminen edellyttää
oppijan samastumista malliin ja tämä puolestaan lämmintä perussuhdetta oppivan ja mal-
lin välillä. Mallioppiminen on osa sosiaalista, yhteisöllistä oppimista. Makrotasolla sosi-
aalisessa oppimisessa on kysymys yksilön käyttäytymisen muutoksista ryhmän normien
mukaisiksi. Ongelmana voidaan nähdä ulkoaohjautuvuus ja se, ettei oppija ole tietoinen
omasta oppimisestaan ja intentioistaan. (Kuusinen & Korkiakangas 1993, 39�40, Pruuki
1998, 261�263, Seppälä 1998a, 121�122. Jäljittelystä ja mallioppimisesta ks. myös
esim. Saarinen ym. 1991, 63.)

Kognitiivis-konstruktiivinen oppimis- ja opetuskäsitys
Jos behavioristiset teoriat ovat käyttökelpoisia selitettäessä esim. kognitiivisia perusteki-
jöitä ja ulkoista käyttäytymistä, hahmopsykologia (Gestalt psychology) puolestaan koros-
taa, että oppiminen on ymmärryksen kehittymistä, oivallusta ja ongelmanratkaisukykyä.
Oppiminen tuo mukanaan kokemusten uudelleenorganisoimisen systemaattisiin ja tarkoi-
tuksellisiin malleihin. Vaikka hahmoteoria22 ei ole enää dominoiva oppimisteoria, se on
kiinnittänyt huomiota kognitiivisiin oppimisteorioihin, joihin liittyviä nimiä ovat esim.
Piaget ja Kohlberg sekä kirkon aikuiskasvatuksen näkökulmasta katsottuna Fowler ja
Goldman. (Elias 1993, 108�110.)

21. Lahdes (1997, 87) pitää behaviorismin kulta-aikana Suomessa 1960-luvun loppua, jolloin mm. peruskoulua
suunniteltaessa luotettiin ohjelmoidun opetuksen voimaan. Sen systemaattisuus sai vastakaikua myös
ammatillisessa ja teknisessä koulutuksessa. Jaakkola (1986, 63) kuvaa, että 1970-luvun puolivälissä ope-
tuksen suunnittelun ongelmiin haettiin apua mm. opetusteknologisesta opetuksen suunnittelumallista. Täl-
löin pyrittiin systeemianalyysin kautta jäsentämään koulutus- ja opetustilanteet mahdollisimman selkeiksi
ja systemaattisiksi kokonaisuuksiksi, jotka johtaisivat etukäteen tarkoin määriteltyihin tavoitteisiin.

22. Hahmoteoreettisesta ajattelusta ks. myös Sandström 1981, 90�93, Minton 1991, 211�215.
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Kognitiivinen paradigma, joka alkoi voimistua 1960-luvulla syrjäyttäen behavioris-
min ja tullen yleisen psykologian normaaliparadigmaksi, korostaa ajattelun ja ymmärtä-
misen keskeistä merkitystä oppimistapahtumassa. Pohjana on kognitiivisen psykologian
käyttämä informaation prosessointimalli, joka näkee ihmisen aktiivisena ja tavoitteelli-
sena informaation vastaanottajana, käsittelijänä ja tuottajana. Tiedollisen ristiriidan mer-
kitystä oppimisen lähtökohtana korostetaan: oppija havaitsee aikaisemmat tietonsa, arki-
käsityksiin pohjautuvat skeemat, riittämättömiksi tai ristiriitaisiksi uuden tiedon kanssa
tai uudessa tilanteessa. Ristiriidat johtavat uudelleen rakentumiseen, tietojen ja taitojen
kehittymiseen sekä persoonallisuuden kasvamiseen. Ratkaistakseen ongelman oppija pyr-
kii hankkimaan joko uutta tietoa tai järjestelee vanhaa uudella tavalla. Ihminen oppii uutta
liittämällä sen olemassa oleviin tietoihin ja taitoihin. Entiset skeemat toimivat uuden
informaation assimiloinnin pohjana. Oppiminen on kokemusten muuttumista, jota ei aina
havaita ulkonaisen käyttäytymisen muutoksina. Ongelmanratkaisu on sisäinen palkinto.
Ymmärtäminen korostuu. Kognitiivinen oppimisnäkemys asettaa oppijan oppimistapahtu-
massa tärkeimpään rooliin. Oppija ei ole vain passiivinen tiedon varastoija, vaan aktiivi-
nen uuden tiedon synnyttämiseen osallistuva toimija. Oppiminen on aktiivista yksilö �
ympäristö-vuorovaikutusta. Myös ryhmässä tapahtuva kognitiivinen prosessointi on tär-
keää. Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä painotetaan tiedon aktiivista käsittelyä, käyt-
töä ja ymmärtämistä. Oppimisen lähtökohta on oppijan toteamus, että aikaisemmat tiedot
ovat riittämättömät tai ristiriitaiset. Kysymys miten opitaan on tärkeämpi kuin miten ope-
tetaan. Opettamista ei nähdä yksisuuntaisena tapahtumana kuten behavioristisen ajatte-
lun mukaan, niin että opettaja antaa ärsykkeitä, joihin oppija reagoi. Kognitiivisen näke-
myksen mukaan tieto ei ole valmis tuote, joka omaksutaan valmiiksi analysoituna ja jota
ei voi asettaa kyseenalaiseksi, koska sen esittää auktoriteettina esiintyvä opettaja. Opetta-
jan tehtävänä on konsulttina toimien työllistää oppijan ajattelu ja kohdistaa se tarpeen
vaatiessa tavoitteen suuntaiseksi. Opettajalle annetaan auktoriteetin roolin sijasta oppimi-
sen ohjailijan ja neuvojan rooli (tutor). Tavoitteita ei aseteta liian ahtaasti, koska uusiin,
muuttuneisiin tilanteisiin on voitava reagoida nopeasti. (Minton 1991, 226�230, Vaherva
1991, 32�35, Engeström 1992, 46�47, Kuusinen & Korkiakangas 1993, 44, 50, 59�
60, Sahlberg 1993, 3�4, Koro 1994, 116�117, Niemelä 1994, 10, Rauste-von Wright &
von Wright 1994, 138, Peltonen 1995, 58, Patrikainen 1999, 154.)

Kognitiivinen aikuisdidaktiikka23 sisältää Vahervan (1991) mukaan opetuksen yksilöl-
listämisen niin pitkälle kuin mahdollista, uuden tiedon suhteuttamisen aikaisemmin opit-
tuun, opettajan johtavan aseman oppimistapahtumassa (vaikka olennaista onkin oppijan
tietoinen aktiivinen toiminta merkityksellisten asioiden ymmärtämiseksi) ja kokemuksel-
lisen oppimisen. Kognitiivisen lähestymistavan vahvuutena nähdään oppijan subjektius
oppimistapahtumassa ja huomion kiinnittäminen oppivan yksilön sisäiseen tilaan, joka on
muotoutunut aikaisemman koulutuksen ja kokemuksen kautta. Vaarana Vaherva näkee,
että inhimillisen ja sosiaalisen elämän muut aspektit saattavat jäädä tiedollisten prosessien
korostamisen jalkoihin. (Vaherva 1991, 32�35, 60.) Myös esim. Kauppi (1983, 134�
136) kritisoi kognitiivista opetus- ja oppimiskäsitystä liiallisesta kohdistumisesta tiedolli-

23. Jaakkola (1986, 63) arvioi 1980-luvun puolivälissä osan aikuisopettajista olevan kiinnostuneita ns. kognitii-
visesta didaktiikasta. Aikuiskasvatuksen kannalta huomionarvoisena hän pitää sitä, että kognitiivisen
didaktiikan kehittely on tapahtunut lähinnä työelämän henkilöstökoulutuksen tarpeita silmällä pitäen.
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seen struktuuriin ja sen välittämiseen, mikä ei voi olla hänen mielestään yksilön tulevai-
suuden tarpeiden kannalta olennaista.

Kognitiivinen oppimiskäsitys on tuonut oppimista pohtivaan keskusteluun merkityk-
sellisen, mielekkään opiskelun ja oppimisen käsitteen, joka esitetään vastakohtana mekaa-
niselle muistiinpainamiselle. Uusilla opiskeltavilla asioilla täytyy olla jokin merkitys
oppijalle. Oppiminen edellyttää oppijalta aktiivista toimintaa, jotta hän ymmärtäisi merki-
tyksellisiksi kokemansa asiat. (Vaherva 1991, 34, Van Der Kamp 1992, 191�193, Kuusi-
nen & Korkiakangas 1993, 45�46.)

Viimeisimmässä oppimisteoreettisessa keskustelussa on noussut esiin käsite kognitii-
vis-konstruktiivinen oppimiskäsitys (esim. Rauste-von Wright & von Wright 1994,
Rauste-von Wright 1997) tai on käytetty synonyymisesti molempia käsitteitä (esim. Sep-
pälä 1990); toisaalta konstruktiivinen käsitys on esitetty myös erillisenä suuntauksena24.
Esimerkiksi Nöjd (1992, 180) näkee, että opettamisen kolmen mallin jaottelun humanisti-
sen ja kognitiivisen lähestymistavan yhdistää hedelmällisellä tavalla konstruktiivinen
oppimismalli, joka korostaa seuraavia näkökulmia oppimiseen (von Wright 1994, 19�
30, Ruohotie 1996, 79�80, Rauste-von Wright 1997, 69, Patrikainen 1999, 154): Uutta
tietoa omaksutaan aiemmin opittua käyttämällä. Oppiminen on oppijan oman toiminnan
tulosta, aktiivinen prosessi. Tietoa ei voi siirtää, oppijan on se konstruoitava. Ymmärtämi-
nen ja ajattelu ovat aina keskeisiä oppimisessa. Ymmärtämisen painottaminen edistää
mielekästä tiedon konstruointia. Oppiminen on aina kontekstisidonnaista. Ihminen oppii
jatkuvasti � myös koulutustilanteiden ulkopuolella. Oppimisessa sosiaalisella vuorovai-
kutuksella on keskeinen rooli. Tavoitteellinen oppiminen on taito, jota voi oppia. Hyvän
opettajuuden edellytys on taito luoda �oppimisympäristöjä�. Koulutuksen keskiöön nou-
see oppimaan oppimisen opettaminen/oppiminen. Tässä tutkimuksessa on päädytty käyt-
tämään Seppälän tavoin synonyymisesti nimitystä kognitiivis-konstruktiivinen oppimis-
ja opettamiskäsitys jo senkin vuoksi, että konstruktivismin korostus ajoittuu vasta tutki-
musajanjakson loppupuolelle25. Konstruktivismi jakaantuu eri suuntauksiin, jotka voi-
daan Tynjälän (1999c, 26, 37�41, 57�60) mukaan karkeasti erottaa kahteen päähaa-
raan: yksilökeskeiseen konstruktivismiin ja sosiaaliseen konstruktivismiin (sosio-
konstruktivismi). Sosiaalinen konstruktivismi painottaa, että oppiminen on aina sidok-
sissa kontekstiinsa, siihen ympäristöön, tilanteeseen ja laajempaan kulttuuriin, jossa oppi-
minen tapahtuu.

24. Jotkut tutkijat, esim. Enkenberg (1998, Seppälän 1998, 106 mukaan), tekevät eron kognitiivisen ja kon-
struktivistisen oppimisnäkemyksen välillä. Tällöin kognitiivisessa oppimiskäsityksessä korostuu informaa-
tion prosessointi, kun taas konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä korostetaan oppivaa henkilöä tiedon
konstruoijana. Manninen ja Pesonen (2000, 70) näkevät, että konstruktivismilla ja kognitiivisella mallilla
on yhteiset juuret, vaikka ne ovat eriytyneet myöhemmin konstruktivismin ottaessa vaikutteita humanisti-
sesta psykologiasta ja sosiokulttuurisista lähestymistavoista.

25. Esim. Seppälä (1998, 106) tuo esille, että uutta oppimiskäsitystä nimitettiin ensin kognitiiviseksi oppimis-
käsitykseksi ja myöhemmin kasainvälisen tavan mukaan konstruktivistiseksi oppimiskäsitykseksi. Kuvaa-
vaa on Seppälän mukaan, että J. von Wrightin & M. Rauste-von Wrightin kirjassa Koulutus ja oppiminen
(1994), jossa oppimiskäsitystä nimitetään konstruktivistiseksi, lähes kaikki J. von Wrightin 1980-luvulla
julkaistut kirjoitukset, joihin hän kirjassa viittaa, käsittelevät kognitiivista oppimista. J. von Wright selittää
uuden termin käyttöönottoa sillä, että nimitys kognitiivinen antoi vaikutelman ahtaassa mielessä kognitiivi-
sesta teoriasta, vaikka motivaatio, emootiot ja arvot liittyvät läheisesti uuteen oppimisnäkemykseen. Psyko-
logisessa todellisuudessa ei tietoa ja tunnetta voida erottaa toisistaan.
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Uusimmassa suomalaisessa oppimistutkimuksessa Tynjälä (1999a, 162�167, 1999b,
259�260, 1999c, 60�67) hakee oppimista tukevan opetuksen tunnuspiirteitä kysyen,
mitä konstruktivismi merkitsee pedagogiikalle. Oppimista edistää opetus, joka ottaa oppi-
jan aikaisemman tiedon huomioon ja tukee oppijan tiedonkonstruointiprosessia eli on
prosessiorientoitunut. Oppimisprosessia voidaan tukea erilaisin pedagogisin järjestelyin,
mutta keskeistä on oppijan aktiivisuus. Aktiivisuus voi merkitä ennen kaikkea kognitiivis-
ten toimintojen aktiivisuutta, mutta myös osallistumista sellaisiin sosiaalisiin ja kulttuuri-
siin käytäntöihin, joita varten ollaan opiskelemassa. Kaiken kaikkiaan oppimista edistä-
välle opetukselle on ominaista oppijakeskeisyys. Toinen keskeinen piirre oppimista tuke-
vassa opetuksessa on sosiaalinen vuorovaikutus26. Ryhmätoiminnan on havaittu tukevan
oppimista. Tiedon konstruointi on ennen kaikkea ajatteluprosessi. Tällöin asioiden
ymmärtäminen on tärkeämpää kuin niiden ulkoaosaaminen. Tämän vuoksi oppimista
tukevassa opetuksessa kiinnitetään huomiota siihen, mitä oppijat ajattelevat, miten he
ajattelevat ja ymmärtävät asiat. Tällainen opetus on luonteeltaan dialogista eli keskuste-
lulle avointa ja se välttää indoktrinaatiota.

Konstruktiivista oppimisnäkemystä on kritisoitu siitä, ettei se ota riittävästi huomioon
ihmisen tunteita. Tieto ja tunteet eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, vaan tunteita
liittyy kaikkeen ajatteluun ja tietoon, joten rikas tunne-elämä edellyttää myös rikasta tie-
dollista elämää. (Ks. esim. Patrikainen 1999, 58.) Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (1999,
192) näkevät konstruktivistisen oppimiskäsityksen ongelmana sen, että se ohjaa kiinnittä-
mään huomiota siihen, kuinka tieto on edustettuna ihmismielessä, mutta ei auta ymmärtä-
mään tietoa, jota ei voida palauttaa yksilön mielen sisällöksi. Kuitenkin älyllisessä toi-
minnassa on tärkeä merkitys kulttuurin tuottamilla käsitteillä ja malleilla, joita ihminen
käyttää oman ajattelunsa välineenä.

Humanistinen oppimis- ja opetuskäsitys

Osa oppimista koskevista näkemyksistä ja opetussovellutuksista poikkeaa selvästi beha-
viorismista, mutta niitä ei voida luokitella myöskään kognitiiviseen oppimiskäsitykseen.
Näistä näkemyksistä Vaherva (1991) käyttää nimitystä "humanistiset oppimiskäsitykset".

Humanistinen oppimiskäsitys pohjautuu humanistiseen psykologiaan, jossa on eri
suuntauksia. Humanistisessa oppimisnäkemyksessä on Vahervan (1991, 29) mukaan
pikemminkin kyse ihmisen humaanisuuden korostamisesta kuin varsinaisesta oppimisteo-
riasta. Humanistinen teoria ei pyri selittämään, kuinka oppiminen tapahtuu. Suuntaus
korostaa ihmisen itsemääräämistarvetta, päämäärätietoisuutta ja voimakasta luonnollista
oppimispotentiaalia sekä ympäristön velvollisuutta vastata näihin ihmisen tarpeisiin.
Humanistinen näkemys hylkää perinteisen käsityksen opettamisesta. Opetustyylissä
korostuu vapaus ja yksilöllisyys. Yksilö voi valita itselleen parhaiten sopivat oppimisen
muodot. Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppijan tarpeista ja motivaatiosta. Opettaja on
vain oppimisen auttaja, joka avustaa oppijaa selviytymään tavoitetta kohden. Oppijalla on
runsaasti oppimispotentiaalia, joka pääsee parhaiten esille hyvässä oppimisympäristössä.
Oppimisen avustajan tehtävä on luoda soveliaat oppimistilanteet ihmisen luonnollisen
potentiaalin täydellistymiseksi. Oppija ottaa itse vastuun oppimisestaan. Oppiminen näh-

26. Oppimistilanteista sosiaalisina tilanteina, vastavuoroisuudesta oppimisessa ks. Raudaskoski 1999, 24�38,
Leppilampi & Piekkari 1999, 7.
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däänkin ennen kaikkea vuorovaikutukseksi, sekä opettajan ja oppijoiden väliseksi että
vuorovaikutukseksi oppimisryhmässä. Rohkaistaan kokeilevaa, keksivää, itseohjautuvaa
oppimista ja vuorovaikutusta. Opittavat tietosisällöt eivät useinkaan saa erityisen merkit-
tävää asemaa, vaan tieto ikään kuin kumpuaa ihmisistä, heidän kokemuksestaan ja vuoro-
vaikutuksestaan. Luovuus ja persoonallinen kasvu korostuvat humanistisessa oppimiskä-
sityksessä, minkä vuoksi esim. Peltonen (1995) katsoo suuntausta voitavan kutsua per-
soonallisuuden kehityksen teoriaksi. (Elias & Merriam 1980, 109�135, Engeström 1983,
30�31, Vaherva 1991, 29�31, Koro 1992, 50�51, 1994, 129�130, Peltonen 1995,
47�48, 58�59, Leppilampi & Piekkari 1999, 64.)

Humanistinen oppimiskäsitys on liittynyt nimenomaan aikuiskasvatukseen. Monet
merkittävät aikuiskasvatusfilosofit, esim. Maslow, Rogers, Knowles ja Fromm, liittyvät
Eliaksen ja Merriamin (1980, 10) mukaan humanistiseen viitekehykseen oppimis- ja ope-
tuskäsityksissään. Humanistisessa näkemyksessä korostetaan opettajan uutta funktiota.
Opettaja ei ole enää oraakkeli, joka puhuu auktoriteetin korokkeella, vaan ohjaaja, suun-
nanosoittaja, joka myös osallistuu oppimiseen tietojensa ja kokemuksensa suhteessa.
Oppija on opetustapahtuman keskuksessa. Oppijan tarpeet ja tavoitteet määrittelevät
aikuiskasvattajan tehtävän. Opettajan tehtävä on herättää oppilaan kiinnostus kasvatuksel-
lisesti merkittäviin asioihin ja näin tukea hänen rajoittamatonta kasvupotentiaaliaan.
(Elias & Merriam 1980, 57�65.) Humanistisessa oppimiskäsityksessä korostuu oppijan
oman toiminnan keskeinen rooli: opettaja on ensi sijassa �fasilitaattori�, oppimisprosessin
kätilö (Rauste-von Wright 1994, 129�130). Vastuu oppimisesta on myös oppijalla. Pai-
notus on enemmän oppimisessa kuin opettamisessa, oppilaassa enemmän kuin opetta-
jassa. Opettajan ja oppijan suhde on subjekti � subjekti-suhde. Opettaja luo olosuhteet,
joissa oppiminen tapahtuu. Hän rohkaisee, luottaa oppilaiden kokemukseen ja potentiaa-
liin oppia. Humanistinen opettaja on itseohjautuva. Tehokkaimmin oppimisen katsotaan
tapahtuvan kokemuksen ja oivalluksen kautta. Oppimisen motivaatio on sisäinen. Huma-
nistisessa aikuiskasvatuksessa ryhmämenetelmät ovat keskeisiä. (Elias & Merriam 1980,
121�128.)

Bergevin (1967) kritisoi traditionaalista opetus- ja oppimismallia tiedon siirtämisen
malliksi. Opettajan ja oppijan suhdetta siinä luonnehtii Bergevinin mukaan usein opetta-
jan tai johtajan aktiivinen ja oppijan passiivinen osallistuminen. Yksilö, joka tietää, ker-
too tai näyttää sille, joka ei tiedä. Bergevin puolestaan korostaa, että koko aikuisen kasvu
riippuu siitä, rohkaistaanko aikuisia lähestymään ongelmia ja tietoa täysinä kumppaneina
oppimisprosessissa. Aikuisen on voitava olla osallistuvana subjektina oppimisproses-
sissa. Hänen kokemuksensa ja kykynsä tulee löytää ja hyödyntää oppimisohjelman suun-
nittelussa ja toteutuksessa, jotta ohjelma sopisi hänelle ja vastaisi hänen tarpeisiinsa.
Aikuiskasvatuksessa itseohjautuva oppiminen ja osallistuva, yhteistoiminnallinen oppimi-
nen ovat Bergevinin mukaan merkityksellisiä, kuten yleensäkin humanistisessa ajatte-
lussa. Aikuiskasvatuksen on pohjauduttava siihen filosofiaan, että jokainen aikuinen voi
oppia ja jokaisella tulee olla mahdollisuus oppimiseen, elinikäiseen oppimiseen ja ihmi-
senä kypsymiseen. Bergevin tähdentää ihmisen kokonaisvaltaista hahmottamista.
(Bergevin 1967, 23, 54, 62, 89�92, 115, 135�149.)

Kasvatustieteen metodologinen monipuolistuminen on osaltaan saanut vaikutteita
humanistiselta psykologialta (Leino & Leino 1995, 57). Humanistisen psykologian aate-
maailmaan ankkuroituu myös kokemuksellisen/elämyksellisen oppimisen periaate
(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 143). Humanistinen kokemuksellisen oppimisen
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paradigma painottaa oppijan henkilökohtaisten kokemusten tärkeyttä ja reflektointia sekä
itseohjautuvaksi kasvamista. Humanistisen oppimiskäsityksen edustajat eivät suosi ope-
tusprosessin pitkälle menevää suunnittelua. Sen sijaan oppimisprosesseja on runsaasti
pohdittu. Esimerkiksi kokemuksellisen oppimisen ehkä suosituin teoreetikko Kolb (1984,
68�69) erottaa neljä oppimisen orientaatiota27, joiden integraation tuloksena on koke-
muksellisen oppimisen sykli: �kokemukset - reflektointi - käsitteellistäminen - aktiivinen
kokeilu�. Kun kasvatustapahtuma määritellään siten, että kokemuksellisuus, �minän�
kasvu, luovuus ja itseohjautuvuus ovat etualalla, on ymmärrettävissä, että oppimiskäsi-
tyksen määrittely jää yleisluontoiseksi. (Rauste-von Wright 1994, 129�130, ks. myös
Koro 1992, 51.)

Aikuiskasvatukseen Suomessa humanistinen psykologia on vaikuttanut erikoisesti
Knowlesin ansiosta (Leino & Leino 1995, 57). Andragogiikka on 1980-luvulla aikuiskou-
lutussanastossa esiin noussut käsite, joka laajimmillaan on aikuiskasvatus-käsitteen syno-
nyymi. Sana andragogiikka on peräisin kreikankielisistä sanoista andros (mies, aikuinen)
ja agein (ohjata). Sillä tarkoitetaan aikuisten oppimisen ohjaamista pohtivaa didaktiikan
aluetta. Knowlesin teos The modern practice of adult education (1970) ja sen uudistettu
painos (1980) vakiinnuttivat andragogiikan Yhdysvalloissa käytetyksi, mutta myös kiis-
tellyksi aikuisten oppimisen ohjaamista jäsentäväksi malliksi. Myöhemmin andrago-
giikka-termi on vapautunut kiinteästi Knowles-kytkennästään ja saanut laajemman merki-
tyksen. Andragoginen malli kytkeytyy vahvasti humanistiseen oppimisnäkemykseen.
(Koro 1994, 129, 1995, 99.)

Luodessaan andragogiikalleen perusteita Knowles toteaa, että lähtökohtana on näke-
mys oppijasta itseohjautuvana yksilönä. Taustalla on psykologinen määritelmä, jonka
mukaan aikuinen on henkilö, joka on saavuttanut sellaisen minä-käsityksen asteen, joka
mahdollistaa vastuunoton omasta elämästä eli sisältää mahdollisuuden olla itseohjautuva.
(Vaherva 1991, 29�31, Rauste-von Wright & von Wright 1992, 210�214, 1994, 156�
157, Koro 1994, 130�131.) Aikuisuuteen liittyy andragogisen ajattelun mukaan kehitty-
minen riippuvuudesta itseohjautuvuuteen, kasautuvan kokemusvaraston muodostuminen
keskeiseksi oppimisen lähteeksi, oppimisvalmiuksien kytkeytyminen sosiaalisten roolien
asettamiin kehitystehtäviin ja sisältökeskeisen oppimistyylin muuttuminen ongelmakes-
keiseksi. Koro kuitenkin huomauttaa, että käsitys itseohjautuvuudesta kaikkien aikuisten
ominaisuutena on valitettavasti vielä pelkkä myytti. (Koro 1995, 104�106.)

Tarkasteltaessa kirkon käsitystä aikuisen kasvatuksesta, oppimisesta ja opettamisesta
viime vuosikymmeninä ei voida sivuuttaa Freiren kasvatusajattelua28, jota ei voida sijoit-
taa yhden näkemyssuunnan alle. Yhtenä juonteena siinä on myös kristillinen ulottuvuus

27. Kolbin (1984, 68�69, suom. tiivistys Rauste-von Wrightin 1994, 130) mukaan oppimisen orientaatiota
ovat a) konkreettinen kokeminen, jossa henkilökohtaiset kokemukset, tunteet ja �taiteellinen� orientaatio
ovat etualalla, b) abstrakti käsitteellistäminen, jolle on ominaista systemaattinen ajattelu ja ongelmanrat-
kaisu, c) reflektiivinen havainnointi, joka keskittyy kokemusten ja tilanteiden monipuoliseen reflektointiin,
sekä d) aktiivinen kokeilu, jossa korostuu käytännön toiminta ja ihmisiin/tilanteisiin vaikuttaminen.

28. Vaherva (1986, 54) liittää Freiren vapauttavan pedagogiikan orgaaniseen koulutusnäkemykseen, kun taas
Elias ja Merriam (1980, 155�166) liittävät sen radikaaliin aikuiskasvatukseen (Radical Adult Education)
ja Manninen ja Pesonen (2000, 73) kriittiseen eli transformatiiviseen lähestymistapaan, jonka he puolestaan
sijoittavat radikaaliin humanismiin. Jaakkola (1986, 63) katsoo 1970-luvun loppupuolella suomalaisessa
aikuiskasvatuksessa painotetun opetuksen ongelma- ja opiskelijakeskeisyyttä sekä itsenäisen toiminnan
periaatteelle rakentuvia opiskeluryhmiä. Näiden didaktisten ajatusten hän arvioi perustuneen osittain Frei-
ren esittämiin didaktisiin periaatteisiin.
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(ks. esim. Rodhe 1972, 28�30, Fried 1975, 177, Elias 1993, 297). Freire kritisoi perin-
teistä kasvatusta varastoivaksi (banking education), jossa oppilaiden tulee muistaa ja tois-
taa tieto. Sen tilalle hän tarjoaa vallankumouksellista, dialogista ja ongelmakeskeistä kas-
vatusta, �vapauttavaa pedagogiikkaa�. Opettajat ovat oppilaita ja oppilaat opettajia oppi-
misprosessissa. Ihminen on oman oppimisensa subjekti, jolloin on mahdollista kehittää
ihmisen tietoisuutta ja kriittistä asennoitumista. Freireläinen �sorrettujen pedagogiikka�
liittyy kolmannen maailman yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, jolloin päämääränä oli ihmi-
sen vapautuminen29. (Tuominen 1976, 161�165, Elias & Merriam 1980, 155�166,
Niikko 1993, 61�68.)

Uusimmassa andragogisessa keskustelussa oppimiskäsityksestä korostuu vuorovaiku-
tuksen lisäksi reflektiivisyyden merkitys (ks. esim. Koro 1995, 106�108). Reflektiivi-
syys, joka nousee esiin esim. Deweyn, Knowlesin ja Freiren ajattelussa, korostaa oppimi-
sen liittämistä aikuisen elämänkenttään ja kokemustaustaan (Kontiainen 1989, 98, 103,
Koro 1993, 54�55).

Vaikka Mezirowia ei voida varsinaisesti sijoittaa humanistiseen näkemykseen, otan
tässä yhteydessä esiin hänen aikuisen oppimiseen liittyvän korostuksensa. Mezirovin
mukaan emansipatorisessa aikuiskoulutuksessa keskeinen henkilökohtainen, uudistava
oppimisprosessi on merkitysperspektiivin, paradigman muutos. Mezirow näkee merkittä-
vien aikuisiän oppimiskokemusten sisältävän aina kriittistä reflektiota, uudelleenarvioin-
teja, onhan ongelmien asettaminen aikuisiän kehityksen merkittävin piirre30. (Mezirow et
al. 1995, 17�36, ks. myös Ahteenmäki-Pelkonen 1998, 122�146.)

Jarvis (1992) korostaa oppimisen tapahtuvan tulemisen (becoming) prosessissa ja
oppimisen ihmistä muuttavaa luonnetta. Reflektiivinen oppiminen auttaa yksilöä kypsy-
misessä (mature). Transformatiivinen oppiminen on oleellista itseksi tulemisen proses-
sissa. Oppiminen on merkityksen antamisen prosessi ja ymmärryksen, elämänkokemuk-
sen etsimistä. Toisaalta oppimisen olemus on paradoksaalisesti myös olemista (being).
Erilaiset oppimisen muodot ovat mahdollisia eri olosuhteissa ja tilanteissa. Jarvis näkee,
että vaikka itseohjautuva oppiminen on yksilölle mahdollista, ihmisillä on suurempi tai-
pumus kohti ulkoaohjautuvaa oppimista. Hän korostaa voimakkaasti oppimisen sosiaa-

29. Suomessa ensimmäinen Freiren opetusmenetelmää toteuttava kokeiluryhmä aloitti syksyllä 1975 Helsin-
gissä. (Fried 1975, 184). Freire itse epäili pedagogiikkansa käyttökelpoisuutta sellaisenaan teollistuneissa
maissa, mutta uskoo sanomallaan olevan merkitystä hyvinvointivaltioissakin tiedostavuuden lisääjänä ja
kehotti soveltamaan metodiikkaansa kunkin yhteiskuntatyypin sidonnaisuuksien tajuamisesta lähtien (Tuo-
minen 1976, 165).

30. Emansipatorinen aikuiskasvatus, jossa Mezirow pohjautuu mm. Freiren radikaaliin pedagogiaan, on organi-
soitua toimintaa opiskelijan saamiseksi kyseenalaistamaan omat ennakko-oletuksensa, tutkimaan vaihtoeh-
toisia perspektiivejä, muuttamaan aiempia käsitystapojaan sekä toimimaan uusien perspektiiviensä varassa.
Koska kriittinen reflektio merkitsee prosessia, jossa itsestään selvinä pidettyjen premissien oikeutus ja päte-
vyys asetetaan koetteille, dialogin rooli siinä muodostuu keskeiseksi. Aikuiskouluttajan velvollisuutena on
edistää kriittistä itsereflektiota ja auttaa oppijoita suunnittelemaan toimintaa. Uudistava oppimisprosessi ei
pääty luokkahuoneessa. Aikuiskouluttajien on aloitettava yksilöllisten perspektiivien uudistumisesta, joka
vasta voi johtaa sosiaalisen uudistumisen onnistumiseen. Aikuiskouluttajia yhdistää merkitysperspektiivi,
jossa keskeisinä teoreettisina olettamuksina ovat oppijakeskeisyys, kriittinen diskurssi ja itseohjautuvuus,
sekä tietty aikuisoppijoiden auttamiseen yksilöinä, ryhminä ja yhteisönä liittyvä tietojen ja taitojen kokonai-
suus. (Mezirow et al. 1995, 36, 374�397. Reflektiivisen oppimisen johtamisesta itseohjautuvuuteen ja
toteutumisesta parhaimmillaan ideaalissa kommunikaatioyhteisössä ks. Puolimatka 1995, 131�132.)
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lista kontekstia. (Jarvis 1992, 11, 32, 97, 131, 143, 215, 233, 238, 1997, 90, 126, 135�
141.)

Elias (1990, 110�111) nostaa esiin kirkon aikuiskasvatuksen kannalta oppimisteori-
oita hahmottaessaan myös psykodynaamisen teorian31, joka korostaa, että oppiminen kyt-
keytyy syvästi tiedostamattomiin tekijöihin ja sisäisiin tunteisiin. Psykodynaaminen oppi-
misen ymmärtäminen on selittänyt hedelmällisesti yksilön elämässä aikaisempia oppimis-
ja kasvukokemuksia, mutta sitä on kritisoitu huomion kiinnittämättömyydestä tietoisuu-
den elementteihin ja ympäristön tekijöiden vaikutukseen.

Muutos oppimisen ymmärtämisessä

Oppimisen ymmärtämisessä tapahtunutta muutosta selittää tutkimusparadigman muutos.
Aikaisempaa oppimisen tutkimusta ohjasi behaviorinen peruslähtökohta: vain käyttäyty-
mistä voitiin tutkia. Ei-havainnoitavat tietoisuuden ilmiöt suljettiin tutkimuksen ulkopuo-
lelle. Behaviorismi hallitsi oppimisen tutkimista pitkään. Kuitenkin jo 1950-luvulla, mut-
ta laajemmin 1960-luvulla alkaa tutkimusparadigma muuttua32. Kognitiivisen psykologi-
an esiinmarssi 1960-luvulla tapahtui laajalla rintamalla33. Syitä muutokseen voidaan etsiä
eri tahoilta. Behavioristinen tutkimusparadigma joutui kriisiin, kun kävi yhä selvemmäk-
si, ettei toimintahierarkioiden korkeammille tasoille ominaista oppimista voitu redusoida
alemmille tasoille ominaiseen oppimiseen. Kullakin tasolla on omat erityispiirteensä.
Myös koulutuksen rakennemuutoksen yhteydessä esiinnoussut oppimaan oppimisen taito
vaatii toisenlaista oppimisen ymmärtämistä kuin behaviorismi tarjosi. (von Wright 1986,
83, Seppälä 1990, 21.)

Uuden tutkimusparadigman, kognitiivisen psykologian edustajat keskittyivät juuri sii-
hen, minkä tutkimisen behavioristit olivat kieltäneet: tietoisuuden ja sen ilmiöiden, käsit-
teen muodostuksen, muistin ja havainnoinnin tutkimiseen (Miettinen 1984, 39). Seppälä
(1990, 22) kuten Lehtinen ja Jokinenkin (1996, 18�23) katsovat behavioristisen oppi-
misnäkemyksen vaikutuksen, luokkahuonemallin �pihtiotteen�, näkyvän edelleen monin
tavoin koulukäytännössä. Tynjälän (1999c) mukaan kuitenkin elämme ilmeisesti koulu-
kulttuurin muutoksen aikaa. Tieteellisen tutkimuksen piirissä opetus ja oppiminen näh-
dään nykyisin oppijan aktiivisena ja luovana toimintana, jossa oleellista on ajattelu ja
osallistuminen yhteisölliseen toimintaan ja tiedonrakenteluun. Tynjälä pitää yhtenä kes-
keisimmistä muutoksista oppimisen tutkimuksen ja koulutuksellisten käytäntöjen piirissä
sitä, että oppimista ei tarkastella enää vain yksilöllisenä vaan myös sosiaalisena proses-
sina. (Tynjälä 1999c, 19�20, 148�151.)

Siirtyminen tiedon jakamisesta oppimisen ohjaamiseen on mahdollista vain opettajan
roolissa tapahtuvan muutoksen kautta. Perinteinen näkemys, jonka mukaan opettaja on

31. Myös Toiskallio (1986, 40�49) esittelee oppimisteoreettisina suuntauksina behavioristisen, kognitiivisen
ja psykodynaamisen sijoittaen psykodynaamiseen esim. Eriksonin, Maslowin ja Rogersin.

32. 1970-luvun vaihteen suomalaista aikuisten oppimisparadigmatilannetta kuvaa, että Huuhka (1969, 15�17,
27) jakaa oppimista koskevat teoriat behavioristisiin ja kognitiivisiin oppimisteorioihin. Hänen mukaansa
erilaisia oppimisteorioita ei voi pitää toisiaan poissulkevina, vaan kysymys on erilaisten lähtökohtien koros-
tuksesta. Koulumainen opetustapa pohjautuu behavioristiseen käsitykseen opettamisesta. Aikuisopetuk-
sessa on Huuhkan mukaan kallistuttu enemmän kognitiiviseen suuntaan. Tällöin pannaan vähemmän pai-
noa valmiin tiedon omaksumiseen ja säilyttämiseen ja korostetaan enemmän itsenäisten käsitysten muodos-
tamista, etsintää ja tutkistelua.

33. Ks. Miettinen 1984, 70�147, Seppälä 1990, 21�22.



76
pätevä, kun hän hallitsee opetussuunnitelman edellyttämät tiedot ja taidot ja kykenee
suunnittelemaan, ohjaamaan ja kontrolloimaan ne opetustilanteet, joissa oppilaat omaksu-
vat ennalta määritellyt oppisisällöt, ei ole nykyisen kasvatustieteellisen tietämyksen
mukainen (esim. Rauste-von Wright & von Wright 1994). Uudessa roolissa opettajan lei-
maa-antava tuntomerkki on ohjauksellisuus, tutoroiva, perinteistä opettajan roolia laaja-
alaisempi ja dynaamisempi ote34 (Lehtinen 1992, 165). Willis (1993) näkee opettajan
roolin ohjaajaksi, neuvonantajaksi (mentor). Ohjaaja on tien näyttäjä, rohkaisija, vision
matkalle tarjoaja. Ohjaaminen muuttaa opettamisen informaation jakamisesta vaativam-
paan suhteeseen. (Willis 1993, 79�80.)

Painopisteen siirtymisessä tiedon jakamisesta oppimisen ohjaamiseen ei ole kyse vas-
takohta-asetelmasta, vaan opettajan ammatillisen toiminnan laajenemisesta. Ohjausta ei
ole syytä mieltää sellaisenaan joksikin uudeksi ja opettamista paremmaksi menetelmäksi.
Kun uudet oppimis- ja opettamisnäkemykset korostavat oppimista prosessina, ohjauksel-
linen elementti tulee yhä voimakkaammin ikään kuin opettamisen sisälle. Oppimistilan-
teessa ei ole kyse joko tai -asetelmasta vaan siitä, mihin opettaja kulloinkin sijoittaa toi-
mintansa näiden mallien välisellä jatkumolla35. (Koro 1994, 134�135, Lehtinen & Joki-
nen 1996, 23.) Oppimisen ohjaus on nousemassa keskeiseksi strategiaksi pyrittäessä elin-
ikäisen oppimisen ja jatkuvan koulutuksen periaatteista johdettuihin päämääriin. Uudistu-
van opettajan roolin keskeisenä piirteenä on opetus-oppimisprosessin näkeminen kaikissa
tilanteissa vuorovaikutusprosessina. Kasvuprosessin ydin on oppijan oma toiminta ja
opettajan roolina on toimia lähinnä prosessin tukijana ja helpottajana, �fasilitaattorina�.
(Koro 1995, 109�110, Leppilampi & Piekkari 1999, 8.) Perinteisen oppimiskäsityksen,
behaviorismin käsitys oppimisprosessista on selkeä ja muistuttaa kulttuurimme arkikäsi-
tystä oppimisesta (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 152, ks. myös Tynjälä 1999c,
12). Humanistinen ja kognitiivis-konstruktiivinen oppimisteoreettinen ajattelu luo suunta-
viivoja vaatien opettajalta enemmän käytännön opetustilanteisiin soveltamisen taitoa. Tie-
teellisessä oppimisen tutkimuksessa erilaiset oppimiskäsitykset voidaan nähdä erilaisina
näkökulmina oppimisen ilmiöön (Tynjälä 1999c, 14�15).

Yhteenvetona luvuista 2.4 ja 3 voidaan tiivistää tutkimusaineiston tarkastelua jäsentä-
viksi aikuiskasvatusfilosofisiksi teemoiksi, dimensioiksi eri kasvatuksellisten lähestymis-
tapojen vertailussa

� ihmiskäsitys (myös aikuisuuskäsitys),
� aikuiskasvatuskäsitys (kasvatuskäsitys, aikuiskasvatuksen kasvatustavoitteet, kasva-

tuksen ja yhteiskunnan suhde) ja
� aikuiskasvatuksen oppimisprosessi (käsitys aikuisen oppimisesta, oppimisen olemus,

aikuisopettajan ja aikuisoppijan suhde ja roolit, aikuiskasvatuksessa käytetyt metodit,
ilmapiiri, hyvän aikuisopettajan ja -kasvattajan muotokuva).

34. Tutoroivasta opettamisesta ks. esim. Lehtinen & Jokinen 1996.
35. Huuhkan (1969) näkemys on, että perinteinen käsitys opetuksesta tiedonvälityksenä, jossa opettaja esittää

tietoaineksen opiskelijan omaksuttavaksi ja jossa opettaja on antavana ja opiskelijat vastaanottavana puo-
lena, tulee kysymykseen myös aikuisopetuksessa. Hän tosin laajentaa, että aikuisopetus voi olla myös opis-
kelijan ohjaamista omatoimiseen tietojen hankintaan, jo omaksutun tietoaineksen organisointiin ja myös
ongelmakeskeistä opetusta korostaen opiskelijan itsenäistä harkintaa. Huuhka nimeää aikuisopetuksen alu-
eeseen kuuluvan myös tiedon harjoittamisen käytännölliseksi taidoksi ja asenteiden tarkistamisen ja muok-
kaamisen. (Huuhka 1969, 12�13.) Näkemys ilmentää painopisteen muuttumista 1970-luvun vaihteesta ja
toisaalta sitä, että tuolloinkaan ei nähty vastakkaisina tai mustavalkoisesti opettajan ja opiskelijan roolia.
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Näkemystäni tutkimustehtävästä, kokonaisajatuksesta voi keskeisten käsitteiden ja teo-
reettisen viitekehyksen avulla tiivistetysti havainnollistaa seuraavasti (Kuvio 2.):

Kuvio 2. Tutkimustehtävän jäsentely keskeisten käsitteiden pohjalta.

Tutkimuksen ensimmäinen pääluku (luku 4) luo yleiskatsauksen kirkon aikuiskasva-
tukseen liittyvään ihmiskäsityskeskusteluun, joka luo taustaa ja selvittää, miten kirkossa
ymmärretään aikuiskasvatus (luku 5), aikuisten oppiminen ja opettaminen (luku 6). Tee-
moja katson tarpeelliseksi käsitellä juuri tässä järjestyksessä, koska ihmiskäsityksen näh-
dään vaikuttavan sekä kasvatus- että oppimis- ja opetuskäsitykseen ja toisaalta kasvatus-
käsitys voidaan nähdä laajempana käsitteenä suuntaavan käsitystä �hyvästä� oppimisesta
ja sitä kautta opettamisen käytännöistä. Oppimis- ja opetuskäsityksen selvittäminen on
tutkijalle se suurimman mielenkiinnon maisema, jota kohden tutkimuspolku kuljettaa
lukujen 4 ja 5 välityksellä. Koska haluan tarkastella holistisesti kirkon aikuiskasvatusajat-
telun maisemaa ja saada kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, miten aikuisen kasvu ja
oppiminen kirkossa ymmärretään, matka ytimeen muodostuu pitkäksi enkä ole nähnyt
oikopolkuja mielekkäiksi.



4. Ihmiskäsityksen tiedostaminen haasteena kirkolle

4.1. Ihmiskäsityskeskustelu aktivoituu uudistusprosesseissa

Kysymys kasvatuksen taustalla vaikuttavasta ihmiskäsityksestä aktivoituu uudistuspro-
sessien yhteydessä. Yhteiskunnassa käytiin 1970-luvun loppupuolella kasvatustavoitekes-
kustelua, johon liittyi oleellisesti keskustelu kasvatuksen ihmiskäsityksestä. Tällöin käsi-
te ihmiskuva (tai ihmiskäsitys) tuli laajempaan tietoisuuteen ja keskustelun kohteeksi.
Aihetta pidettiin uutena, vaikka käsite on eksplisiittisesti ollut suomenkielisessäkin kas-
vatusalan kirjallisuudessa mukana kymmeniä vuosia1. (Vaherva 1981b, 10.) Kirkossa
pohdittiin samoja kysymyksiä k-ohjelman laadinnan yhteydessä. �Ihmiskäsitys�-termi
esiintyy hakusanana Kasvatus-lehden luettelossa kasvatusta koskevissa artikkeleissa ja
julkaisuissa vuodesta 1976 lähtien (Peltonen 1982, 6). Kristillinen kasvatus -lehdestä ei
ole olemassa hakusanaluetteloa, mutta ihmiskäsitys-termi löytyy tutkimusaineistossani jo
vuonna 1959 Lähteenmäen (1959, 115�116) pohtiessa kasvattamista ja kasvatuksen krii-
siä kristillisen kasvatuksen ja humanismin jännitekentässä. Seuraavan kerran ihmiskäsi-
tys-termi esiintyy vuonna 1966, jolloin Simojoki (1966, 9) kirjoittaa ajassa ilmenevistä
kasvatustavoitteista todeten, että �kysymys kasvatustavoitteista paljastuu kysymykseksi,
mitä ajatellaan ihmisestä ja ihmisyydestä�.

Ihmiskäsitysproblematiikan esiinnousemisen katsotaan olevan yhteydessä vallitsevaan
sosiaaliseen, taloudelliseen ja henkiseen tilanteeseen. Ajassa tapahtuvat murrokset ja
näkyvissä olevat suuret kriisit pakottavat tarkistamaan vallitsevia käsityksiä ihmisestä.
Kun vallitseva käsitys on osoittautumassa kestämättömäksi, tulee tarve löytää tai hahmot-
taa uutta ihmiskäsitystä. Ihmiskäsityspohdinnat on nähtävä eräänä pyrkimyksenä arvi-
oida uudelleen tapahtunutta kehitystä ja hahmottaa uudelleen ihmisenä olemisen perus-
teita. (Peltonen 1981, 16, 1982, 7, 9, 41�42, 44.)

Kun etsitään uutta ihmiskäsitystä, joudutaan kysymään, millä tavoin kristillinen ihmis-
käsitys voisi olla vaikuttava tekijä tulevaisuuden ihmiskäsityksen muotoutumisessa. Pel-
tosen (1982) yhteiskunnassa käytyä ihmiskäsityskeskustelua 1975�1981 koskevan selvi-
tyksen mukaan keskustelu on huomattavilta osin tarkasteluajanjaksolla noussut juuri kris-

1. Esim. Harva tarkastelee ihmiskuvaa vuonna 1960 ilmestyneessä teoksessaan Systemaattinen kasvatustiede.
Otava, Helsinki (ks. Vaherva 1981b).
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tillisistä lähtökohdista. Sitä voidaan pitää osoituksena pyrkimyksistä tulkita kristillistä
ihmiskäsitystä muuttuvissa olosuhteissa. (Peltonen 1982, 46�47.) Pöyhösen (1977a)
mielestä ihmiskäsityksen perustavaa vaikutusta kasvatuksen sisällön ratkaisemiseen ei ole
riittävästi tiedostettu. Kirkossa tulisi sen oman perinteen pohjalta käydä keskustelua ja
selkiinnyttää kristillistä ihmiskäsitystä, jonka tulkintaan uusissa olosuhteissa pitäisi myös
paneutua. Pöyhönen (1978b) kritisoi, että teologinen tutkimus on osoittanut yllättävän
vähän mielenkiintoa tätä kasvatukselle keskeistä kysymystä kohtaan. Kirkon on tultava
tietoiseksi ihmiskäsityksestään2. (Pöyhönen 1976, 107, 1977a, 15, 28, 41, 1978b, 135, ks.
myös Kortekangas 1977, 6�7.)

Mielekkään keskustelun käymisen edellytyksenä voidaan pitää käsitteiden määritte-
lyä, varsinkin kun ihmiskäsitysteemaa lähestytään eri tieteen- ja elämänalojen lähtökoh-
dista (ks. Peltonen 1982, 40). Mietinnössä 1961 ja sen pohjalta kirjoitetussa Kasvatta-
malla ja opettamalla -kirjassa (1963, 1964), joka on kirkon kasvatus- ja opetustyön kehit-
tämistä ja kokonaisohjelmaa koskeva tutkimus, ei vielä ilmene ihmiskäsitysproblematii-
kan pohdintaa.

K-ohjelmassa (1977) selvitettäessä ihmiskäsitystä, johon kirkon kasvatustoiminnan
kokonaisohjelma pohjautuu, käytetään sekä termejä ihmiskäsitys että ihmiskuva määritte-
lemättä niiden sisältöä tai eroavuutta. KA:ssa (1979) ei enää erikseen suoranaisesti poh-
dita kristillistä ihmiskäsitystä, joskin ihmiskäsitys luonnollisesti välillisesti ilmenee esi-
merkiksi aikuiskasvatuksen tavoitteiden asettamisessa ja suositeltavissa aikuiskasvatus-
menetelmissä. KA:ssa luodaan ihmiskuvaa lähinnä deskriptiivisesti hahmottaen aikui-
suutta ja sen erityispiirteitä.

Asiantuntijakeskustelussa teoreettisella tasolla ihmiskäsitysproblematiikkaa pohtivat
Peltonen ja Pöyhönen. Yleisen ihmiskäsityskeskustelun vaihtelevuutta ja tuoreutta kuvas-
taa Peltosen (1982, 40) mielestä siinä vallitseva käsitteellinen ja terminologinen epäsel-
vyys. Käsitteillä ihmiskuva ja ihmiskäsitys ei näytä olevan yksiselitteistä tulkintaa. Niitä
käytetään usein rinnakkain samaa merkitsevinä. Varsin yleisesti kuitenkin nämä kaksi
puolta pyritään erottamaan toisistaan3.

2. Wilenius (1977, 177�178) kasvatustieteilijänä reagoi kirkossa käytyyn ihmiskäsityskeskusteluun. Kirjan
Kasvatus ihmisyyteen (1977) (toim. Pöyhönen & Huhta) arvostelussa hän pitää ilahduttavana kirkon edus-
tajien keskustelua todeten, että tämänsuuntaista ajattelua esiintyy suhteellisen vähän kirkon piirissä. Kirjoit-
taja näkee tärkeänä, että keskustelu ihmisestä kasvatuksen lähtökohtana ja kasvatuksesta ihmisyyteen on
virinnyt kirkonkin piirissä.

3. Esim. Harva (1979), Päivänsalo (1978) Kasvatuksen tutkimuksen olemuksesta. 2. painos. Gaudeamus, Hel-
sinki, Rauhala (1974) Psyykkinen häiriö ja psykoterapia filosofisen analyysin valossa. Weilin+Göös, Hel-
sinki ja Wilenius (1978) Ihminen, luonto ja tekniikka. Filosofisia opintoja 1. Gummerus, Jyväskylä. Pelto-
sen (1982, 10 ja 1981b, 10�12) mukaan erottavat käsitykset. Näiden tutkijoiden määrittelyssä on yhteisenä
piirteenä havaittavissa, että ihmiskäsitystä hallitsee persoonallinen, ideologinen viritys ja ne ovat usein
uskonnollisia tai filosofisia, kun taas ihmiskuva perustuu empiiristen tieteiden antamiin tosiasioihin.



80
Pöyhönen (1977a, 41), määrittelee ihmiskuvan vallitsevaan kasvatustieteelliseen käsityk-
seen liittyen pääasiassa empiiristen tieteiden antamaksi kuvaksi ihmisestä mutta ihmiskä-
sityksen ihmiskuvan4 pohjalta muodostuneeksi filosofiseksi tai uskonnolliseksi käsityk-
seksi ihmisestä, hänen olemuksestaan ja tarkoituksestaan. Nämä kaksi tapaa tarkastella
ihmistä täydentävät toisiaan ja ovat vuorovaikutuksessa, eikä niiden välillä tarvitse olla
ristiriitaa. Hänen pyrkimyksenään on saada relevantti käsite tarjolle ja tehdä työnjako
ihmiskuvan ja ihmiskäsityksen kesken niin, että kristityt ja kirkko uskonnollisina tekijöi-
nä voivat löytää keskustelussa liittymäkohdan5. Näyttää siltä, että kirkossa käydyssä kes-
kustelussa molempia termejä kuitenkin käytetään rinnakkain, lähinnä ihmiskäsitys -mer-
kityksessä puhuttaessa uskonnollisfilosofisesta käsityksestä ihmisestä.

Peltonen (1981) nostaa keskusteluun ihmiskäsityksen heuristisen käytön, jonka suun-
taisesta toiminnasta k-ohjelmassa oli Seppälän (1988b) mukaan kyse. Peltonen näkee, että
usein ihmiskäsitys jää implisiittiseksi kaiken muun suunnittelutyön alle tai taakse vaikut-
taen epäsuorasti tai välillisesti. Ihmiskäsityksen tietoisessa mukaanotossa kasvatuksen ja
koulutuksen suunnittelussa voidaan menetellä ideologisella tai heuristisella tavalla. Ideo-
logisessa tavassa lähdetään siitä, että sovitaan jokin tietty käsitys ihmisestä, joka pyritään
eksplikoimaan. Se asetetaan suunnittelun pohjaksi ja se ohjaa muuta suunnittelua. Kasva-
tustoiminta tulee tällöin ihmiskäsityksen funktioksi. Heuristisessa menettelyssä ei etukä-
teen aseteta määrättyä käsitystä suunnittelun pohjaksi, vaan pyritään avoimesti ottamaan
huomioon erilainen tieto ja käsitys ihmisestä, yhteiskunnan eri tahoilta tulevat odotukset,
mielipiteet, vallitsevat olosuhteet jne. Näiden pohjalle rakennetaan suunnittelu, jossa jou-
dutaan käytännössä tekemään kompromisseja. (Peltonen 1981, 18.) Seppälä katsoo k-
ohjelmassa liitytyn kristillisen ihmiskäsityksen ja kasvatuksen välisen suhteen ratkaisemi-
sessa dialogiseen suhteeseen näiden välillä. K-ohjelman ratkaisu on dialogi eri käsitysten
välillä. Kirkossa ei kasvatusta suunniteltaessa voida lähteä ihmiskäsityksen ideologisesta
käytöstä, ennalta sovitusta ihmiskäsityksestä, koska Raamattu ei ole antropologian oppi-
kirja. K-ohjelman ratkaisussa tullaan Seppälän mukaan lähelle ihmiskäsityksen heuris-
tista käyttöä, jossa pyritään ottamaan huomioon erilainen tieto ihmisestä. Tällöin joudu-
taan sovittelemaan yhteen eri näkemyksiä, jotta löydetään yhteinen perusta kasvatuksen
suunnittelulle. Jälkeenpäin on mahdollista analysoida suunnittelun taustalla olevaa ihmis-
käsitystä tai ihmiskäsityksiä ja evaluoida suunnitelmaa analyysin tuloksista käsin. (Sep-
pälä 1988b, 92�93.)

Kristillisen ihmiskäsityksen selkiinnyttämisen uskotaan antavan aineksia ajankohtais-
ten yhteiskunnan kasvatustoiminnan peruskysymysten pohdintaan ja tällä tavoin lisäävän
vuorovaikutusta kirkon ja yhteiskunnan välillä. Ihmisen tähden kirkon on oltava aktiivi-
nen ihmiskäsityskeskustelussa (esim. TP 1971, 17).

Kirkon kasvatusasiantuntijatasolla nähdään, että keskustelu ihmiskäsityksestä merkit-
see mahdollisuutta myös teologian ja kasvatustieteen vuorovaikutukselle. Oppi ihmi-
sestä, antropologia, on teologian ja kasvatuksen yhtymäkohta, kohtaamispaikka. Teolo-
gian kannalta ihmiskäsitys muodostaa sen ja kasvatuksen yhteisen alueen, jossa ne koh-

4. Esim. Rauhala (1974, Vahervan 1981b, 11 mukaan) sekä Vaherva (1981b, 12�13) näkevät päinvastoin,
että ihmiskuva muodostuu ihmiskäsityksen pohjalta ja ihmiskäsitys on ihmiskuvan määrittelyn ja empiiri-
sen tutkimuksen edellytys.

5. Pöyhönen ilmaisee saaneensa virikkeitä käsitepohdintoihinsa mm. Rauhalalta (V. Pöyhönen, henkilökohtai-
nen tiedonanto 18.8.1999). Ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan problematiikasta ks. myös Rauhala 1983.
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taavat toisensa. Kummallakin on oma näkökulmansa: pedagogiikka tarkastelee ihmistä
ennen muuta kasvatettavana olentona, teologia taas suhteessa Jumalaan ja tämän luoma-
kunnan vastuullisena olentona. Tämä näkökulmien erilaisuus merkitsee niiden välillä
sekä jännitystä että yhteyttä. (Taipale 1977, 125�127, Pöyhönen 1981a, 17, ks. myös
Peltonen 1982, 46.) Ihmiskäsityksellä korostetaan olevan vedenjakajan osa kasvatusta
koskevassa ajattelussa. Dogmaattisesti omaksutun kasvatuspsykologisen ihmiskuvan kat-
sotaan vaikeuttavan teologin ja kasvatustieteilijän keskustelua (Taipale 1977, 120). Pöy-
hönen (1977a) tuo esille, että positivistiseen tieteenkäsitykseen on vaikea sijoittaa uskon-
nollisia tekijöitä, joten on luonnollista, että uskonnosta nousevan ihmiskäsityksen tutki-
mus on saanut kasvatustieteessä vähän tilaa6. Positiivisena kehityksenä nähdäänkin, että
käyttäytymistieteissä on ryhdytty etsimään kiinnekohtia filosofiseen pohdiskeluun (Pöy-
hönen 1977a, 42�43, Peltonen 1981, 16). Tämän katsotaan tarjoavan tälle tieteenalalle
uudet mahdollisuudet ottaa huomioon ihmisen kokonaispersoonallisuus sekä ihmiskäsi-
tyksen kokonaisuus. Pöyhönen (1977a, 43) mainitsee esimerkkinä uuden suunnan voimis-
tumisesta humanistisen psykologian ja kasvatusfilosofian. Hän näkee keskusteluajankoh-
tana käynnissä olleen tutkimusparadigman muutoksen ja kognitiivisen murroksen positii-
visena, toivoa antavana kasvatuksen ihmiskäsityskeskustelun kannalta7.

Johtopäätöksiä

Keskustelu ihmiskäsityksestä ilmenee pienenä juonteena jo tutkimusajan alkuvaiheissa
voimistuen k-ohjelman laatimisen yhteydessä 1970-luvulla. Kirkossa käyty keskustelu
niveltyy yleiseen ihmiskäsityskeskusteluun. Tyytyväisiä ihmiskäsityksen asemaan kirkon
kasvatuksessa ei kuitenkaan kirkon kasvatusasiantuntijapiireissä oltu. Keskustelussa nou-
see esiin tarve aktivoida kirkon ihmiskäsityskeskustelua. Kirkon asiantuntijakeskustelus-
sa Pöyhönen pyrkii erottamaan yhtenevästi ajatteluunsa vaikuttaneen Rauhalan kanssa (V.
Pöyhönen, henkilökohtainen tiedonanto 18.8.1999) käsitteet ihmiskuva ja ihmiskäsitys.
Hänen tavoitteenaan on tehdä relevantiksi kirkon ihmiskäsityskeskustelu suhteessa ylei-
seen keskusteluun. Keskusteluun osallistumisen mahdollistaa myös se, että k-ohjelmassa
liitytään heuristiseen ihmiskäsityksen käyttöön ja tulkintaperiaatteeseen. Ihmiskäsityskes-
kustelu on merkittävää kirkon kannalta myös sen tähden, että antropologia nähdään teo-
logian ja kasvatuksen kohtaamispaikkana.

4.2. Kristillinen ihmiskäsitys � avoin ja dynaaminen

K-ohjelman laatimisprosessissa joudutaan perustavalla tavalla selvittämään kristillisen
ihmiskäsityksen suhde kasvatustoimintaan, koska kasvatustyön sisältö ja menetelmät
määräytyvät ihmiskäsityksestä. Seuraavassa paneudutaan ihmiskäsityskeskustelussa ilme-
neviin kasvatuksen kannalta oleellisiksi nähtyihin kristillisen ihmiskäsityksen piirteisiin.

6. Tähän myös esim. Wilenius on kiinnittänyt tieteenkritiikissään huomiota katsoessaan, että positivistiseen
tieteenkäsitykseen sisältyy usein materialistinen olettamus todellisuuden laadusta (Pöyhönen 1977a, 42�
43).

7. Myöhemmin Kähkönen (1983, 21) 1980-luvun alussa viittaa yleisessä ilmapiirissä sijaa saaneeseen syven-
tyneeseen ihmiskäsitykseen ja pitää kehityssuuntaa positiivisena.



82
K-ohjelma-aineisto

K-ohjelma-aineiston määrittelemästä kristillisestä ihmiskäsityksestä nostan esille nimen-
omaan ne piirteet, jotka liittyvät kristillisen ihmiskäsityksen ja kasvatuksen suhteeseen.
Teologisessa pohjaselvityksessä (TP 1971, 16, 22�23) pohditaan ensinnäkin antropolo-
gian merkitystä kasvatuksen kannalta ja nähdään, että ihmistä koskevilla käsityksillä on
keskeinen sija määriteltäessä kasvatustyön luonnetta, tavoitteita ja menetelmiä. TP:ssa
hahmotetaan ajankohtaisen ihmiskäsityksen kriisin taustaa tarkastelemalla valistusajoilta
saakka kasvatustoiminnassa ilmennyttä ihmisen itsenäistymiseen pyrkimistä. Myöhem-
min, kun psykologia otettiin kasvatustyön palvelukseen, tavoitteeksi asetettiin entistä sel-
vemmin autonominen, �täysi-ikäinen� persoonallisuus. Humanismin ja materialismin
ihmiskäsitys ovat TP:n mukaan viitanneet samaan suuntaan: ihmisen autonomiaan,
vapauttamiseen, humanismin taholta myös jumalallistamiseen. Käsitykset ihmisen auto-
nomisuudesta tai järjen ja tiedon osuudesta ihmisen käyttäytymisessä ovat kuitenkin TP:n
mukaan osoittautuneet yksipuolisiksi, mikä on merkinnyt ihmiskäsityksen kriisiä ja myös
kristillisen antropologian korostumista kasvatustyössä.

Kristillinen ihmiskäsitys ei perustu ihmisen omiin ajatuksiin tai kokemuksiin itsestään
vaan raamatulliseen ilmoitukseen. Evankeliumin totuus ihmisestä on eksistentiaalista ja
siihen sisältyy seuraavia perusajatuksia. Jumalan luomana ihminen on osa muuta luoma-
kuntaa. Luomisajatukseen sisältyy myös käsitys ihmisen riippuvuussuhteesta Luojaan.
Luonnon antamat edellytykset (kuten perintötekijät) sekä riippuvuus Luojasta asettavat
rajansa ihmisen elämälle (vrt. esim. ihmisen autonomia). Kristillinen ihmiskäsitys pohjau-
tuu siihen, että Jeesus sovitustyöllään loi uuden lähtökohdan ihmisen Jumala-suhteelle ja
ihmisten keskinäiselle yhteydelle. Ihminen on kuitenkin sekä yhteydessä Jumalaan että
lähimmäisiin jatkuvasti valintoja tekevä, vastuunalainen. Jumalan kuva on ihmisessä tur-
meltunut ja synti on luonteeltaan toiminnallista, yhteyttä koskevaa. Kristillinen syntikäsi-
tys, joka paljastuu parhaiten armokäsityksen valossa, samalla varjelee kevyeltä optimis-
milta ajateltaessa ihmisen mahdollisuuksia. Keskeisiä piirteitä kristillisessä ihmiskäsityk-
sessä ovat myös ihmisten samanarvoisuus, mihin sisältyy samalla ihmisten erilaisuus, ja
työn kautta osallistuminen Jumalan jatkuvaan toimintaan ja huolenpitoon luoduistaan.
(TP 1971, 17, 24�25, 27.)

Luomisessa ihmisestä tuli TP:n (1971, 23, 26) mukaan �elävä sielu� (1 Moos 2:7),
henkis-ruumiillinen kokonaisuus, persoonallisuus. Painotus sisältää kritiikin sellaisia
näkemyksiä, esimerkiksi psykologian ihmiskäsitystä kohtaan, joissa nähdään vaarana
käsittää ihminen persoonattomaksi käyttöesineeksi, välineeksi, materiaaliksi8. Persoonana
ihminen on subjekti (ei esine, objekti) ja samalla kutsuttu ja tarkoitettu vuorovaikutussuh-
teeseen toisten subjektien kanssa. Yhteys Jumalaan (minä�Sinä) on samalla ihmisten
välistä yhteyttä (minä�sinä, vrt. minä�se)9. Tämä jaottelu � suhde Jumalaan ja suhde
toisiin ihmisiin � näkyy myös rakkauden kaksoiskäskyssä ja kymmenessä käskyssä.
Tyypillisinä korostuksina voidaan havaita seuraavat näkökulmat: ihmispersoonallisuus on
jakamaton kokonaisuus ja persoonallisuusajatus saa ainutlaatuisen korostuksen jumala-
suhteesta.

8. Uhkina mainitaan esim. psykologinen käsitys persoonallisuudesta, energiajärjestelmän tai persoonattoman
kollektiivista käsin määräytyvä ihmiskäsitys (TP 1971, 26).

9. G. Bohne (TP 1971, 23) puhuu ihmisen vuoksi �kolmiulotteisesta kasvatuksesta� (minä�se, minä�sinä,
minä�Sinä) teoksessaan (1958) Die Wahrheit vom Menschen und Erziehung. Furche-Verl., Hamburg.
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Kirkon kasvatustoiminnan perusteita pohdittaessa korostetaan, että kristillisen ihmis-
kuvan suhteessa kasvatukseen on kiinnitettävä huomiota sen erityisluonteeseen: ihmiseen
Jumalan edessä (coram Deo). Ihmisen suhde Jumalaan on perusta, jonka avulla kaikki
muu ihmistä koskeva arvioidaan. Teosentrisyydessään kristillinen ihmiskäsitys eroaa
muista käsityksistä, jotka perustuvat tämänpuoleisiin selityksiin. Nimenomaan koko ihmi-
nen on coram Deo. Kristillinen ihmiskäsitys ei sulje pois joitakin puolia ihmisestä, vaan
sisältää koko ihmisen. Ihmisen olemiseen Jumalan edessä kuuluu, että hänet on luotu
Jumalan kuvaksi. Tosin se on ihmisessä turmeltunut: ihminen on syntinen. Silti tuon
kuvan piirteet ovat yhä olemassa, ja Jumalalla on omistusoikeus kuvaansa. (K-ohjelma
1977, 17�18, ks. myös Lukijalle 1973, 18�19.)

Kristillinen ihmiskuva on aina ymmärrettävä persoonallis-eksistenttisestä olemassa-
olosta käsin. Niinpä Raamattu ei puhu ihmisestä käsittein, jotka sellaisenaan soveltuvat
esimerkiksi pedagogiikkaan. Raamatun näkökulmana on Jumalan ja ihmisen suhde ja tar-
koituksena herättää ihminen uskoon. Ilman tätä peruslähtökohtaa Raamatun ihmiskäsi-
tystä tulkitaan mielivaltaisesti. (K-ohjelma 1977, 17, ks. myös Lukijalle 1973, 18.)

Myös UT:n kasteantropologia liikkuu k-ohjelman (1977) ihmiskäsitystarkastelun
mukaan toisissa ulottuvuuksissa kuin pedagogiikka. Ei ole kysymys ihmisestä, joka tie-
tyistä lähtökohdista kasvatettaisiin sopivin toimenpitein joksikin, vaan on kysymys jänni-
tyksestä kahden ihmisen, �uuden� ja �vanhan� välillä, ja näiden sovittamattomasta vasta-
kohtaisuudesta. Todetaan, että pohdittaessa tältä pohjalta kristillisen ihmiskäsityksen ja
kasvatussuunnittelun välistä suhdetta saattaa syntyä vaikutelma, ettei näiden välillä ole
riittäviä kosketuskohtia. K-ohjelma (1977) huomauttaa kuitenkin, että kristinusko sanoo
olennaisia asioita ihmisestä, mutta se ei esitä kaikkea, mitä ihmisestä voidaan todeta.
Ihminen Jumalan edessä on olennainen näkökulma, mutta siinä ei ole kaikkea ihmisestä.
Mitä ihminen on, jää senkin jälkeen monella tavoin avoimeksi kysymykseksi, jota tutki-
mus selvittää omin menetelmin. Kristillinen ihmiskäsitys sisältää uskolle normatiivisia
rajoituksia, joita se vaatii otettavaksi huomioon kasvatusta ja sen tavoitteita suunnitelta-
essa. Vaikka kristillisestä ihmiskäsityksestä käsin voidaan osallistua kasvatusta koskevaan
keskusteluun ja suunnitteluun, pedagogiikan mahdollisuudet loppuvat, kun tullaan evan-
keliumin vastaanottamiseen. Henkilökohtainen, uskova omistaminen on Jumalan armon
työtä. (K-ohjelma 1977, 17�18, ks. myös Lukijalle 1973, 18�19.) Kasvatuksen mahdol-
lisuudet nähdään siis rajallisina kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.

Kristillisen ihmiskuvan ja kasvatuksen välisistä10 suhteista voidaan löytää pelkiste-
tysti kolmea päätyyppiä olevia sovellutuksia, jotka k-ohjelmassa (1977, ks. myös Sep-
pälä 1988b, 92�93) esitellään ja joita myös arvioidaan:
1. Kasvatusta pidetään apuna ihmisen luonnolliseen täydellistymiseen: kasvatus on kas-

vamaan saattamista. Tähän kasvatustieteen historiassa varsin yleiseen ajatukseen lii-
tetään kristillinen antropologia siten, että kristillinen usko nähdään vastauksena
ihmisen luonnollisiin tavoitteisiin. K-ohjelmassa arvioidaan, että tässä näkemyksessä
uskonsisältö hajoaa antropologiaksi, jolloin luonto merkitsee kaikkea, armo ei mitään.

10. Seppälä (1988b, 92) huomauttaa, että uskon hajoaminen antropologiaksi on vaarana siellä, missä psykolo-
ginen tieto ihmisen kehityksestä saa yksipuolisesti määrätä kristillisen kasvatuksen sisällön, ilman konfron-
tointia teologiseen tietoon ihmisestä. Näin voi tapahtua esim. terapeuttisesti painottuneissa tai ongelmakes-
keisissä suuntauksissa.
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2. Kasvatusta pidetään apuna ihmisen yliluonnolliseen täydellistymiseen11. Luonnolli-
nen ja yliluonnollinen antropologia ovat saman rakennuksen kaksi kerrosta. Armon
perusteella kristillinen kasvatus täydentää luonnollista kasvatusta. Käsitys perustuu
siihen antropologiseen postulaattiin, että ihmisellä on syntiinlankeemuksesta huoli-
matta säilynyt luontoperusta, jolloin armo täydentää luontoa, ei kumoa sitä. K-ohjel-
massa nähdään tässä käsityksessä olevan vaarana jäädä lähtökohdan vangiksi.

3. Kristillisen ihmiskäsityksen ja kasvatuksen suunnittelun välillä vallitsee vapaa vuoro-
vaikutus, mikä on k-ohjelman oma kanta. Lähtökohtana ei tällöin ole dogmaattisesti
kiinni lyöty käsitys ihmisestä, vaan kristillisellä ihmiskäsityksellä on yhteistä muiden
ihmiskäsitysten kanssa. Ihminen on osa luontoa myös kristinuskon valossa, mutta hän
on muutakin: luotu Jumalan kuvaksi. Dogmaattisesti kristinusko on eksklusiivinen
(Apt 4:12), mutta kasvatukseen kuuluu monia näkökulmia. Huolimatta perisynti-
opista, ihmisellä nähdään olevan tiettyä vapautta (Augsburgin tunnustus). Vaikka kir-
kon kasvatuksen tavoitteet nousevat kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta ja kirkon
täytyy kasvatusta suunnitellessaan muistaa olla uskollinen Raamatun sanomalle ihmi-
sestä, se ei merkitse muiden näkökohtien syrjäyttämistä. Kristillinen ihmiskäsitys ja
pedagoginen ajattelu eivät ole suureita, joilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Siksi kirkon kasvatuksen on otettava huomioon se, mitä ihmisestä kasvatustieteen,
psykologian yms. nojalla tiedetään. Kristillisen ihmiskäsityksen pohtiminen tekee
ymmärrettäväksi sen, että kirkon kasvatustoiminnan lähtökohtana ovat myös pedago-
giset tekijät. (K-ohjelma 1977, 18, ks. myös Lukijalle 1973.)

K-ohjelmatyöskentelyssä päädytään näin avoimeen12 ihmiskäsitykseen, joka määrittely
sisältää nimenomaan kasvatuksen ja kristillisen ihmiskäsityksen suhteen13.

Asiantuntijakeskustelu

Kristillisen ihmiskäsityksen täsmällinen määrittely koetaan asiantuntijakeskustelussa työ-
lääksi siksi, että kristinusko ei sisällä erityistä oppia tai teoriaa ihmisestä. Kysymyksessä
nähdään olevan oikeastaan eräiden näkökulmien ja korostusten esittäminen. K-ohjelma-
aineiston tavoin korostuu, että ihmisen suhde Jumalaan (coram Deo) on perusta, jonka

11. Esim. katolinen pedagogiikka tähtää ihmispersoonan kehittämiseen kohti täydellistyvää ihmistä. Ks. Pelto-
nen 1979, 95, Sormunen 1964, 134�135, Seppälä 1988b, 92. Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen asiakirjassa
De aducatione christiana korostuu ihmisen oikeus kasvatukseen, joka vastaa heidän omaa päämääräänsä,
luonnettaan jne. Kuitenkaan kasvatus ei tavoittele julistuksen mukaan pelkästään ihmispersoonan kypsy-
mistä, vaan sen päätarkoitus on, että kastettu tulee tietoiseksi saamastaan uskon lahjasta ja oppii palvele-
maan Isää Jumalaa. Kristittyjen hengellisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on katolisen kirkon tehtävä,
joka äitinä on velvoitettu antamaan lapsilleen kasvatuksen, jonka avulla koko heidän elämänsä täyttyy Kris-
tuksen hengellä. Samalla kirkko tarjoaa apunsa kaikille kansoille edistääkseen inhimillisen persoonallisuu-
den kaikinpuolista täydellistymistä maallisen yhteiskunnan hyväksi ja yhä inhimillisemmän maailman
rakentamiseksi. (De educatione christiana 1968, 8, 10.)

12. Tätä termiä on Peltosen (1979, 103) mukaan käyttänyt mm. I Asheim (1970) Orientering i religionspedago-
gikken. Institut for kristen oppseding, Oslo, johon Peltonen (1979) näyttää keskeisesti tukeutuvan ihmiskä-
sitystutkimuksessaan. Asheimin teos oli eräitä kasvatusteologisia perusteoksia 70-luvun kasvatusteologi-
sessa keskustelussa. Asheimin ja Peltosen kanssa yhtenevät painotukset näkyvät kristillisen ihmiskäsityk-
sen määrittelyssä k-ohjelmatyöskentelyssä.

13. Lukijalle-artikkelissa (k-ohjelman sisällön informaatiota) (1973) pyydetään Kristillinen kasvatus -lehden
lukijoita ottamaan kantaa väitteeseen: �Kristillinen ihmiskuva antaa mahdollisuuden ottaa kirkon kasvatus-
toiminnassa huomioon kasvatustieteen ja psykologian tuoman tiedon ihmisestä.�
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avulla kaikki muu ihmistä koskeva arvioidaan (esim. Pöyhönen 1978b, 136.) Pöyhönen
(1977a, 28) kiteyttää, että kristityille yhteinen apostolinen uskontunnustus on jo sinänsä
tiivistetty käsitys ihmisestä (luotu�lunastettu�pyhitetty). Se, miten näitä tekijöitä pai-
notetaan, riippuu puolestaan ratkaisevasti siitä, mistä kirkosta, perinteestä, kulttuurista ja
aikakaudesta on kysymys.

Taipale, Virtanen ja Rissanen (1972, 57) korostavat, että kirkon kasvatustoiminta
perustuu evankeliumin ihmiskäsitykseen, joka puhuu erityisellä tavalla ihmisen arvosta.
Se tuo mahdollisuuden ihmisen persoonallisuudelle ja hänen tarpeelleen kokea vastuuta,
tehdä ratkaisuja, kuulua jollekin. Kristus on �tosi ihminen�, ihmiselämän uudistaja.

Ihmiskäsitys merkitsee keskeisintä aihetta kasvatusta koskevassa ajattelussa. Raama-
tusta valottuvan ihmiskäsityksen keskeisiksi piirteiksi Taipale (1977) kiteyttää seuraavat:
Ihminen on Jumalan luoma olento ja osa muuta luomakuntaa. Ihminen on luotu Jumalan
kuvaksi, Hänen yhteyteensä. Ihminen on persoona, elävä sielu, sielullis-ruumiillinen
kokonaisuus. Ihminen on vastuussa saamistaan elämän lahjoista ja tehtävistä. Ihmiset
ovat erilaisia, mutta samanarvoisia. Ihminen on syntinen ja tarvitsee sovitusta, pelastusta.
Raamatun ihmistä ja hänen asemaansa koskevat ajatukset näkyvät selvimmin Jeesuk-
sessa Kristuksessa, joka ei kuitenkaan lähinnä ole Opettaja vaan Pelastaja. (Taipale 1977,
124�125.)

Taipale (1977, 121) nostaa esille ihmispersoonaa koskevan ajattelun ja tähdentää
Brunneriin14 viitaten ihmisenä olemisen persoonallista puolta, joka koskee suhdetta toi-
siin ihmisiin. Persoona merkitsee yhteyttä15. Tämä korostus osoittaa Taipaleen mukaan,
ettei individualismi nouse kristilliseltä pohjalta. Ihminen ei ole ihminen irrallisena olen-
tona vaan vasta suhteessa toiseen ihmiseen. Taipale näkee Brunnerin tavoin, että lähim-
mäinen on �minän raja�. Persoonaa luterilaiseen tapaan korostaa myös Sormunen (1964,
136). Sormunen (1964, 130) esittää myös kritiikkiä materialistisen psykologian mekaa-
nista (behavioristista) ihmiskuvaa kohtaan.

Kristillisen ihmiskäsityksen kulmakivenä voidaan Kortekankaan (1979) mukaan hah-
mottaa ensiksikin se, että ihminen on Jumalan luoma, toisaalta osa luomakuntaa, mutta
myös luomakunnasta erottautuva ainutlaatuinen osa. Toinen kristillisen ihmiskäsityksen
kulmakivi on lunastus. Ihminen ei luonnostaan ja pohjimmiltaan pysty olemaan hyvä,
koska hän on turmeltunut. Siksi hän tarvitsee ulkopuoleltaan tulevan voiman auttamaan.
Kristillinen lunastusajattelu on kasvatuksen kannalta vapauttava voima, joka tarjoaa
uudelleen alkamisen ja anteeksi saamisen mahdolliset voimat. Kolmanneksi kristillinen
ihmiskäsitys Kortekankaan mukaan painottaa yksilöllisyyttä: ihminen on yksilöllisesti
arvokas persoona. Neljänneksi ihminen on kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen
vasta yhteydessä muihin. Ihmisen persoona pääsee kehittymään vain siten, että hän elää
toisten yhteydessä ja tekee moraaliset ratkaisunsa yhteydessä muihin. Kortekangas ottaa
kantaa käsitteeseen itsensä toteuttamisesta korostaen, ettei ihmisen vapaus kristillisen
ihmiskäsityksen mukaan ole vastuutonta itsensä toteuttamista kuten esimerkiksi monissa
freudilaisperäisissä virtauksissa vaan aina vastuuta omasta ja toisten elämästä.

Kristillisen ihmiskäsityksen ja kasvatuksen suhdetta analysoidessaan Kortekangas
(1979) näkee, että kristillisen ihmiskäsityksen mukaista on pyrkiä kasvattamaan avarasti

14. Teos, johon Taipale (TP 1971, 23) viittaa on Brunner E (1937) Der Mensch im Widerspruch. Furche, Ber-
lin. Brunnerista ks. myös McGrath 1996, 195�196.

15. Person-Sein ist ein im Verhältnis-Sein (Brunner).
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tiedostava, ajatteleva, pohtiva, eettisiä ratkaisuja itsenäisesti tekevä ihminen, joka tietää,
miksi hän on olemassa ja miten hän toteuttaa ihmisyyttään. Sen vuoksi kirjoittaja toivoo,
että kristillinen ihmiskäsitys saisi leimata jatkuvasti suomalaista kasvatusta. Se tarjoaa eri
kasvatusmalleille avaran lähtökohdan monipuoliseen kehittymiseen. Kortekankaan
mukaan on huomattava, että kristillisen kasvatusajattelun katsotaan voivan liittyä erilai-
siin kasvatusfilosofioihin. Kristillisen kasvatuksen ei nähdä muodostavan aukotonta filo-
sofista järjestelmää tai omalaatuista ideologista kokonaisuutta. Sen sijaan voidaan puhua
kristillisestä ihmiskäsityksestä, joka sekin on siis nimenomaan avoin ja avara. Kristilli-
nen ihmiskäsitys voi olla antropologisena viitekehyksenä teologisissa, psykologisissa ja
kasvatustieteellisissä yhteyksissä. Myös Rissanen (1977, 94�95) korostaa k-ohjelman
käsityksen mukaisesti, että kristillisen ihmiskäsityksen ja kasvatuksen suunnittelun välillä
vallitsee vapaa vuorovaikutus, mikä merkitsee sitä, että kristillisellä ihmiskäsityksellä on
yhteistä monien muiden ihmiskäsitysten kanssa.

Koulutusmateriaali

K-ohjelman opiskeluoppaassa (Totro 1979b, 19) ihmiskäsitys nähdään filosofiskatsomuk-
sellisena tasona ja ihmiskuva käyttäytymistieteiden näkökulmana. Opiskeluopas myös
aktivoi k-ohjelmakoulutuksessa olevia pohtimaan ihmiskäsityksen ja kasvatuksen välistä
problematiikkaa16. Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen käsitteiden sisältö ja varsin-
kin niiden tavoitteiden määrittely riippuvat suurelta osalta siitä, millainen ihmiskäsitys
määrittelijällä on. Ihmistä koskevat erilaiset käsitykset voidaan Totron (1977, 1981h)
pohjalta jakaa kolmeen ryhmään: ihminen luontoon kuuluvana, sosiaalisena ja henkisenä
olentona. Kasvatuksen ja opetuksen antropologiset lähtökohdat Totro (1980e) tiivistää
naturalistiseksi ja personalistiseksi tarkastelukulmaksi. Seuraavassa on yhdistetty nämä
ainekset:
1. Ihminen on osa luontoa, mekanismi ja organismi. Käyttäytymistieteissä tämä tarkoit-

taa sitä, että ihminen on objekti, jota voidaan tutkia ja mitata. Tästä seuraa, että kas-
vattaja on �kuvanveistäjä, joka muotoilee materiaalista veistoksen� tai �teknikko�.
Opettaja- ja kouluttajakoulutuksessa painottuu tekninen taitaminen, metodit ja mittaa-
minen. Naturalistisista piirteistä johdettavia kasvatuksellisia sovellutuksia ovat Tot-
ron (1980e) mukaan esim. positivistinen perintö, mekanistinen käsitys oppimisesta
(behavioristinen psykologia), tarkat käyttäytymistavoitteet ja kokonaissuunnitelmat,
curriculum-ajattelu, opetusteknologia ja tiedon korostus.

16. Koulutettavat joutuvat kommentoimaan paneelikeskustelussa ihmiskäsitykseen liittyviä teesejä: 1. Seura-
kunnan kasvatustoiminnalle löytyy ihmiskuva suoraan Raamatusta; käyttäytymistieteiden tuloksilla ei ole
käyttöarvoa kirkossa. 2. Meidän on kasvatuksessa lähdettävä olettamuksesta, että kaikki ihmiset ovat
uskonnollisia, heillä on uskonnollinen tarve. 3. Kristillinen usko ei ole saavutettavissa kasvatuksen kei-
noilla. 4.Kirkossa kasvatetaan sukupuolettomia ihmisiä: naiset eivät uskalla olla naisia eivätkä miehet mie-
hiä. 5. Kasvatus ei kuulu vanhusten piireihin, vaan vanhuksia tulee ensisijaisesti valmentaa kuoleman koh-
taamiseen. 6. Yhteisöjä ei voi kasvattaa; uudistuneet yksilöt uudistavat yhteisönsä (perheen, työpaikan jne.)
7. Ihminen on ympäristönsä tuote, siksi yhteiskunnan vääristyneet rakenteet on muutettava ensin oikeuden-
mukaisiksi. 8. Tietojen välittäminen on kasvatuksen keskeisin tehtävä; kun ihmiset tietävät, mikä on oikein,
he myös toimivat oikein. (Totro 1979b, 21.)
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2. Jos ihminen nähdään ensisijassa sosiaalisena, yhteisön jäsenenä, silloin yhteisö antaa
ihmiselle arvon ja merkityksen. Koulutus valmistaa yksilöt yhteiskunnan tehtäviin.
Asioita perustellaan ja arvioidaan niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä käsin.
Tämä suuntaus näkyy Totron mukaan sosialististen maiden koulutussuunnittelussa ja
tuntuu myös Suomen koulunuudistuksessa.

3. Käsitys ihmisestä henkisenä olentona sisältää ajatuksen, että ihminen on ensi sijai-
sesti muuta kuin luonnon tai yhteiskunnan jäsen. Ihminen on arvo sinänsä. Ihminen
on subjekti, autonominen, henkinen olento, jolle on ominaista intentionaalisuus,
vapaus, vastuu ja transsendenttisuus ja joka voi vaikuttaa oman ja ympäristönsä kehi-
tykseen. Koulutus merkitsee erilaisten virikkeiden antamista ihmisessä itsessään ole-
vien mahdollisuuksien kasvamiselle ja kehittymiselle. Kasvattajaa voidaan luonnehtia
myös �puutarhuriksi, joka luo edellytykset kasvulle�. Kasvattajan tehtävänä on vah-
vistaa itsetiedostusta ja sen mukaista toimintaa sekä yhteisöön liittymistä. Siihen liit-
tyy kulttuurin keskeisten sisältöjen välittäminen. Opettajakoulutuksessa korostuu
opettajan persoonallisuuden kehittyminen. Personalistisia piirteitä kasvatuksellisissa
sovellutuksissa ilmentävät egon toimintaa painottava käsitys kehityksestä, kulttuuri-
ympäristön vaikutus (ego-psykologia), usko ihmisen potentiaalisiin kykyihin ja kas-
vun mahdollisuuksiin (humanistinen psykologia, Rogers), näille luotava turvallinen ja
suotuisa kasvun ilmapiiri, itsekasvatus, tunteen ja persoonallisen kokemisen korosta-
minen, omatahtoinen kasvu omien tavoitteiden pohjalta, opetuksessa oman kokemuk-
sen ja tiedon jäsentämisen tärkeys ja osallistujien vuorovaikutukseen perustuvat
opetusmenetelmät.

Johtopäätöksiä

K-ohjelmaprosessissa kirkossa on havaittavissa pyrkimystä eksplikoida ja systematisoida
kristillistä ihmiskäsitystä korostaen kuitenkin, että ihminen on enemmän kuin määrittelyt
hänestä. Käydyn keskustelun pohjalta voidaan nostaa esille kasvatuksen kannalta merkit-
täviä avoimeksi ja dynaamiseksi määritellyn kristillisen ihmiskäsityksen ulottuvuuksia.
Aineistossa kohoavat keskeisiksi seuraavat ihmiskäsityksen piirteet:
a) Kristillisen ihmiskäsityksen erityispiirre ja ydin Ihminen suhteessa Jumalaan (coram

Deo, Jumalan luoma ja lunastama) on perusta, josta käsin kaikki muu ihmistä koskeva
arvioidaan.

b) Ihminen subjektina -korostus kuuluu teologisesti perusteltuna oleellisesti kristilliseen
ihmiskäsitykseen. Kristillinen ihmiskäsitys sisältää koko ihmisen.

c) Ihminen on ihminen vasta yhteydessä muihin (subjekteihin).
d) Riippuvuus Jumalasta ja syntikäsitys merkitsevät kasvatuksen rajojen tunnistamista.
e) Kristillisen ihmiskäsityksen ja kasvatuksen suhde määritellään avoimeksi.

Kysymys ihmisen persoonallisuudesta ja persoonasta kristillisen ihmiskäsityksen viite-
kehyksessä (kohta b) nousee esiin tutkimusmateriaalissa. Peltonen (1979) toteaa, että
kristillisessä ihmiskäsityksessä ei voida puhua varsinaisista persoonallisuuskäsityksistä,
jotka olisivat kasvatuksen tavoitteina. Luomisen näkökulmasta kasvatuksen tavoitteena
on tehdä ihminen ihmiseksi (�hyvä� ihminen), mikä �kohdistuu� ulkoiseen ihmiseen. Pel-
tonen olettaa merkittävämmäksi kuin kysymyksen persoonallisuudesta ja sen kehityksestä
kristillisessä ihmiskäsityksessä kysymyksen persoonasta. Kristillisen ihmiskäsityksen
mukaan jokainen ihminen on jo syntymänsä perusteella persoona. Tämä perustuu luomi-
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seen ja lunastukseen. (Peltonen 1979, 104�105.) Käsitys ihmisestä persoonana on yhtey-
dessä ihmisen jumalasuhteeseen ja lähimmäissuhteeseen. Ihmisellä on ehdoton ihmisarvo
ja hän on Jumalan kutsuma, Jumalan puhuteltavissa oleva subjekti. (Ks. myös Saarinen
1997b, 72.)

K-ohjelmassa (1977) kristillisen ihmiskäsityksen avoin vuorovaikutus -periaate suh-
tautuu myönteisesti pedagogiikkaan, kun taas TP:ssä (1971) käy ilmi huoli siitä, että kir-
kon kasvatus perustuisi pedagogisiin kysymyksenasetteluihin eikä teologiaan. Tutkimus-
materiaalissa ei ole havaittavissa oleellisia eroja kristillisen ihmiskäsityksen painotuksissa
k-ohjelma-aineiston ja asiantuntijakeskustelun välillä muilta osin, kuin että TP:ssä (1971)
ilmenee yleistä keskustelua kriittisempi ja ehkä kärjekkäämpi suhde humanistiseen ja
materialistiseen ihmiskäsitykseen (autonomisuus). K-ohjelmaa valmisteltaessa joudutaan
paneutumaan perusteellisesti kasvatuksen lähtökohtiin ja käydään niistä keskustelua
asiantuntijatasolla. Tämä prosessointi johtaa positiivisempaan käsitykseen kirkon kasva-
tustoiminnan ja pedagogiikan välisestä suhteesta ja pedagogiikan annista kirkon kasvatus-
toimintaan. K-ohjelmassa (1977) korostuu kristillisen ihmiskäsityksen ja muiden ihmis-
käsitysten vuorovaikutus kasvatuksen kentällä. Tämä vapaan vuorovaikutuksen periaate
on merkitsevä kirkon aikuiskasvatuksen pedagogisten perusteiden kannalta. Avoin ja
dynaaminen kristillinen ihmiskäsitys avartaa kasvatusnäkemyksiä. Seppälä (1988b, 193)
analysoi, että katolisen kirkon omaksuma kristillinen ihmiskäsitys antaa kasvatustoimin-
nalle positiivisen perustan ja mahdollisuuden, mutta ihmistä koskevan tiedon ja teologian
yhdistäminen tapahtuu teologian ehdoilla. Protestanttisen teologian ja myös k-ohjelman
dialogimallissa taas on kyse yrityksestä suhteuttaa kristillinen käsitys ihmisestä ja ihmis-
tieteiden käsitykset sekoittamatta niitä toisiinsa.

K-ohjelman laatiminen on aktivoinut kirkon määrittelemään kristillisen ihmiskäsityk-
sen ja kasvatuksen välisiä suhteita, mitä kirkko on tarvinnut nykyaikaistaakseen kasva-
tus- ja opetusmenetelmiään. Luultavaa on, että kirkon työntekijät tukeutuvat työssään
kristilliseen ihmiskäsitykseen. Pohdintaa aiheuttaa, eroaako, ja missä kohden, tämä niin
sanotun kentän kristillinen ihmiskäsitys virallisella taholla (k-ohjelmassa) määritellystä.

Aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksessa kasvatuksen ja opetuksen ihmiskäsitystä ja
eri käsitysten kasvatuksellisia vaikutuksia eritellään ja pohditaan aktiivisesti. Totron pai-
nopiste kasvatuksen ja opetuksen antropologisten lähtökohtien määrittelyssä näyttää ole-
van personalistisessa tarkastelukulmassa, ihmisen määrittelyssä henkisenä olentona,
mistä seuraavat johtopäätökset aikuiskasvatuksessa tulevat esiin luvuissa 6.1.2. ja 6.1.4.

Jos yhteiskunnan aikuiskasvatuksen kentällä keskustellaan ensisijaisesti aikuiskoulu-
tuksen ja yleensäkin koulutuksen ihmiskuvasta, kirkon asiantuntijakeskustelu voitaneen
nähdä enemmänkin ihmiskäsityskeskusteluna, ontologisena, ihmisen olemusta pohtivana
keskusteluna. Luonnollista on, että tämä keskustelu tapahtuu ensisijaisesti teologian viite-
kehyksessä, mutta havaittavissa on, että suhde kasvatukseen on pohdinnassa selvänä
juonteena esillä.
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4.3. Kasvatettavuus ja koulutettavuus kristillisen ihmiskäsityksen
kannalta � rajankäyntiä humanistisen optimismin kanssa

4.3.1. Kasvatusoptimismia ja realiteetteja � periaatekeskustelua
humanistisen ja kristillisen kasvatuksen välillä

Eräs kasvatus- ja opetustyössä väistämättä esiintuleva näkökulma ihmiseen on näkemys
ihmisen kasvatettavuudesta ja koulutettavuudesta. On syytetty, että kristillinen kasvatus
edustaa kasvatuspessimismiä17. Kysymys yksilön kasvatettavuudesta liittyy kasvatustie-
teen ja teologian välisen suhteen jännitteeseen. Kirkon aikuiskasvattaja joutuu tarkastele-
maan, onko näiden tieteenalojen välinen kuilu ylitettävissä ja onko kuilu näennäinen vai
todellinen. �Ylittämisen� pohdinta alkaa peruskysymyksistä, ihmiskäsityksen problema-
tiikasta. Teologian ja humanismin jännite nousee esiin tutkimusajanjaksona käydyssä kas-
vatuskeskustelussa. Sen tarkastelua pidän tarpeellisena, vaikka asiantuntijakeskustelu ei
kaikin osin nivoudukaan kiinteästi kirkon aikuiskasvatuksen kenttään.

Ihmiskäsitys vaikuttaa kasvatettavuuteen. Kuten tämän tutkimuksen johdannossa on
esitelty, optimistista käsitystä kasvatuksen mahdollisuuksista edustavat mm. behavioristi-
nen ja humanistinen käsitys. Sen sijaan kristillinen näkemys katsoo kasvatuksen mahdol-
lisuudet suhteellisiksi ja rajallisiksi. Ihmisen koulutettavuus kysymyksenä ja käsitteenä
hallitsi 1970-luvun alkupuolen yhteiskuntapsykologisesti suuntautunutta kasvatustutki-
musta (Vaherva 1981a, 32). Koulunuudistuksessa ja koulukeskusteluissa 1970�80-
luvuilla painotettiin kasvatusoptimismia (Peltonen 1982, 27).

Keskustelusta kristillisen ihmiskäsityksen ympärillä hahmottuu selkeästi yhdeksi
kokonaisuudeksi dialogi humanistisen ihmiskäsityksen kanssa ja myös rajanveto siihen.
Tämä sisältää myös keskustelun kasvatettavuuden mahdollisuuksista ja rajoista. TP:ssa
(1971, 17) esimerkkinä tarpeesta osallistua myös yleiseen kasvatustyöhön ja ihmistä kos-
kevaan keskusteluun mainitaan esimerkiksi dialogi teologien ja pedagogien kesken ihmi-
sen �muuttamista� koskevassa kysymyksessä. TP:ssa (1971, 23, 25, 28) katsotaan, että
teologisen antropologian yksi ongelmakenttä, joka tuo jatkuvasti jännitettä eri katsomus-
ten välille, on luomisuskoon sisältyvä käsitys ihmisestä Jumalan kuvana ja samalla kui-
tenkin synnin todellisuus. Toisaalta nähdään vaarana yksipuolisen kevyt optimismi ihmi-
sen mahdollisuuksista, toisaalta kyyninen pessimismi. TP:n mukaan kristillinen syntikäsi-
tys, jonka voi ymmärtää armokäsityksesestä käsin, varjelee kevyeltä optimismilta.

Taipale K-ohjelman valmistelutyössä TP:ssa (1971, 24�28) ja teoksessa Kasvatus
ihmisyyteen (1977, 123�124) erittelee kristillisen ja humanistisen ihmiskäsityksen eroa-
vuutta. Hän tiivistää humanismin ihmiskäsityksen Wrightiin (s.a.,Taipaleen 1977, 123
mukaan) pohjautuen: ihminen on jumalallinen olento ja hänen on määrä itseään toteutta-
malla oikeastaan tulla jumalaksi. Kasvatuksen tarkoitus on palvella tätä ihmisen tavoi-
tetta. Taipale näkee, että kristinuskon mukaan ihminen puolestaan on Jumalan yhteyteen
luotu olento, joka tarvitsee sovitusta eikä vain kasvatusta. Ihmisen syntisyys ei hänen
mukaansa, toisin kuin esim. Lutherin syntikäsitys18, ole olemuksellista, substantiaalista

17. Keskustelusta ks. esim. Peltonen 1979, 105�106, Kähkönen 1989, 51�52.
18. Ks. esim. Simojoki 1980, 61�77, Teinonen 1976, 257�259, Peltonen 1979, 97�98.
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vaan toiminnallista, ihmisen perussuhteita ja yhteiselämää turmelevaa pahaa, jonka juu-
rena on itsensä korottamisen halu.

Humanistisen kasvatusajattelun ilmeinen, jännitettäkin sisältävä vaikutus kirkon
aikuiskasvatustyön suunnitteluun paljastuu tutkimusmateriaalissa. AKOJ:ssa havaitaan
kirkon aikuiskasvatustoiminnan tavoitteita tarkasteltaessa ja määriteltäessä, että niistä
puuttuu pahan (pahuuden tuhovoimien) todellisuus. Nähdään, että sen pitäisi tulla esille
aikuiskasvatuksen ohjelmarungossa. (AKOJ ptk 18.9.1973 3§.)

K-ohjelmassa (1977, 2, 17) ei syvemmin tarkastella, miten kristilliseen ihmiskäsityk-
seen sisältyvä näkemys ihmisen syntisyydestä vaikuttaa kasvatukseen, mutta todetaan
�uuden� ja �vanhan� ihmisen välillä koettava jännite ja taistelu, joka merkitsee kasvatuk-
sen mahdollisuuksien rajallisuutta. Aikuisten ohjelmarungossa (KA 1979, 50) syntisyys
ihmisen olemukseen kuuluvana ei nouse esiin muuten kuin aikuisia koskevissa ikäryhmä-
tavoitteissa kohdassa kristillinen ihmiskäsitys ja persoonallinen uskonelämä19.

Kristillisen kasvatettavuuskäsityksen tulkinnoissa on havaittavissa eroja, miten käsit-
teitä käytetään ja minkä sisällön ne saavat. Seppälän (1988b, 15) mukaan on väärin sanoa,
ettei UT tuntisi kehittyvää ihmistä. Jeesuksesta sanotaan, että hän �varttui viisaudessa,
iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä�20. Tässä on yhdistetty fyysinen, henkinen ja
hengellinen kasvu. Kehityksestä kertoo myös Paavalin omakuvaus: �Kun minä olin lapsi,
minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies,
olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen�21.

Haapa (1966, 103�106) kritisoi yleiselle kehitysaatteelle perustuvan ja yhteiskunnan
muutostrendien mukaan suuntaavan kasvatustoiminnan uskoa ihmisenä kasvamiseen.
Todellisen kasvamisen hän ymmärtää olevan mahdollista vain uskon ilmapiirissä. Jumala
on antanut ihmisen kasvamiselle mallin ja rajan22. Kasvamme Jumalan antamaa kasvua.
Ihmisen kasvaminen ei Raamatun mukaan ole tasaista luonnontapahtumaa, vaan Jumalan
uutta luomistyötä. Vain evankeliumissa on ihmisen kasvamiselle lähtökohta. Haapa väit-
tää, että hänen kritisoimaansa kasvatustoimintaa ei kiinnosta yksilön kasvaminen johon-
kin, joka on yksilön oma, henkilökohtainen päämäärä. Lähteenmäki (1959, 115�116)
näkee ihmisen syntisyyden suurelta osalta sivuutetun sekä kasvatuksen teorioissa että
käytännöissä. Hän kritisoi aikansa kasvatus- ja ihmiskäsitystä sekularisoituneeksi ja pitää
sitä naiivina uskossaan ihmisen luonnolliseen hyvyyteen ja optimismissaan ihmisen kehit-
tymiseen23. Kuvan ihanneihmisestä hän katsoo liittyvän ajankohtaiseen kulttuuri- ja kehi-
tysoptimismiin. Pahan ja epätäydellisen olemassaolo selitetään ympäristöstä, ei ihmisestä
itsestään johtuvana.

19. Aikuisia koskevat ikäryhmätavoitteet, kohta 6 ja 6.E. (KA 1979, 50): Kirkon kasvatustoiminnan tavoitteena
on auttaa ihmistä tulemaan tietoiseksi omasta ainutlaatuisuudestaan Jumalan luomana ja lunastamana,
hyväksymään tämän perusteella itsensä mahdollisuuksineen ja rajoituksineen sekä kehittämään ja käyttä-
mään lahjojaan ja taipumuksiaan Jumalan tahdon toteuttamiseen. Aikuinen oppii tunnustamaan oman synti-
syytensä ja elämään armon varassa. Aikuinen oppii ymmärtämään pahan ongelmaa yhteiskunnallisena
ilmiönä ja etsimään parannuksen mahdollisuutta.

20. Luuk 2:52, vuoden 1938 käännöksen mukaan.
21. 1 Kor 13:11, vuoden 1992 käännöksen mukaan.
22. Haapa viittaa raamatunkohtiin: Kol 2:19, 1 Kor 15:38.
23. Jyrkän kielteisen kannan humanismiin ottaa myös Göteborgin piispana toiminut Giertz (1982, 5) luennos-

saan Teologisilla opintopäivillä. Hän korostaa, että humanistien päädogmi ihmisen hyvyydestä merkitsee
sitä, ettei humanismi toimi. Se ei voi toimia, koska ihminen ei ole hyvä.
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Humanismin ja kristinuskon ihmiskäsitysten suhdetta tarkastellaan käydyssä keskuste-
lussa myös historiasta käsin. Pöyhönen (1977a, 26) painottaa, että uskonpuhdistusta ei ole
nähtävä vastaliikkeenä aikansa humanismille, vaan katoliselle kirkolle, vaikka toisaalta
uskonpuhdistuksen edustamaa ajattelua voidaankin pitää vastapainona humanismille.
Hämäläinen (1986) näkee, että vaikka renessanssi ja uskonpuhdistus ajoittuvat samaan
aikakauteen, ne ovat monessa suhteessa erilaisia virtauksia. Humanismin lähtökohtana on
ihminen yksilöllisenä olentona. Humanismi kysyy eksistenssin tarkoitusta, etsii täyttä
ihmisyyttä ihmisestä itsestään käsin. Tähän itseriittoisuuteen perustuu kirjoittajan mie-
lestä kaikki humanistinen kasvatustoiminta. Uskonpuhdistus sen sijaan korostaa kaikki-
valtiaan Jumalan suvereenisuutta ihmisen olemassaoloa koskevissa kysymyksissä. Ihmi-
nen löytää tarkoituksensa ja paikkansa universumissa vain suhteessa Jumalaan, joka on
luonut sekä kaikkeuden että siinä asuvan ihmisen. Hämäläisen mukaan uskonpuhdistuk-
sen maailmankuva, toisin kuin humanismin romanttinen ja perustelematon usko ihmiseen,
ei joutunut hämmennyksiin tieteellisen tiedon lisääntyessä, koska arvot ja tarkoitus eivät
perustuneet ihmiseen itseensä vaan ihmisen Jumala-suhteeseen. (Hämäläinen 1986, 10�
11.)

Uskonpuhdistuksen ihmiskäsitys on positiivinen tekijä käytännön kasvatuksessa ja
koulutuksessa. Lutherin voidaan katsoa käynnistäneen uudenlaisen koulutusajattelun ja
panneen alulle koululaitoksen kehityksen, jossa humanismin käsityksiä ja alkuunpanemia
uudistuksia käytettiin hyväksi. Luterilainen kristillisyys on koulutuspoliittisesti alusta
alkaen ollut varsin edistyksellinen liike. (Pöyhönen 1977a, 26, Hämäläinen 1986, 12.)

Hämäläinen (1986, 10) reagoi myös kirkon aikuiskasvatustyön kentällä kohdattavaan
kysymykseen, mihin kasvattaja pohjautuu kasvatustyössään. Hän katsoo, että nykypäivän
kasvattaja valitsee lähinnä humanistisen24 ja kristillisen elämänkatsomuksen välillä.
Hämäläinen (1986, 12) argumentoi historiallisten lähtökohtien avulla humanismin ja kris-
tinuskon suhdetta. Hän katsoo, että vaikka humanismin ja kristinuskon välillä on aina
ollut jännitettä ja ristiriitoja, ei näitä kahta elämänkatsomusta voida erottaa jyrkästi toisis-
taan. Uuden ajan alusta lähtien humanistiset ja kristilliset kasvatusvirtaukset ovat kulke-
neet rinnakkain. Keskeisistä periaatteellisista eroista huolimatta niissä on esiintynyt usein
samansuuntaisia näkemyksiä käytännön kasvatuksen tasolla. Kummassakin ajatteluta-
vassa korostetaan yksilön persoonallisuuden rikasta, monipuolista ja sopusointuista kehit-
tämistä kasvatuksen avulla. Molemmat virtaukset torjuvat naturalistisen pyrkimyksen
alistaa yksilö yhteiskunnan tarpeiden rengiksi. Käsityksessä ihmisestä, nimenomaan ihmi-
sen pahuudesta, humanismi ja kristinusko kuitenkin eroavat jyrkästi. Humanistinen kas-
vatusoptimismi perustuu uskoon ihmisen luontaisesta hyvyydestä. Pahan olemassaoloon
ja ihmiskunnan historiassa avautuvaan ihmisen ilmeiseen pahuuteen kirjoittaja ei näe
humanisteilla koskaan olleen tyydyttävää vastausta. Uskonpuhdistus on antanut puoles-
taan vastauksen myös ihmisen pahuuden ongelmaan. Uskonpuhdistus ei hämääntynyt
humanismin tavoin ihmisen pahuudesta, koska se tiesi, mistä pahuus oli lähtöisin. Huma-
nismi kieltää romanttisesti ihmisen pahuuden, mutta uskonpuhdistuksen pohjalta nouse-
vassa traditiossa pienuutensa tunteva ihminen saa suuren, arvokkuuden tarvetta tyydyttä-
vän vastauksen. Ihminen säilyttää arvokkuutensa Jumalan luomana olentona. Ihmisen

24. Hämäläinen (1986, 19) ymmärtää humanismilla kaikkia niitä elämänkatsomuksellisia tulkintoja, joissa
ihminen pyrkii löytämään selityksen ja tarkoituksen itsensä, lajinsa ja koko universumin olemassaololle.
Tällöin myös biologiset ja naturalistiset virtaukset nähdään humanismin ilmenemismuotoina.
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pahuus selittyy historiallisen syntiinlankeemuksen pohjalta. Arvot ja moraali eivät menetä
merkitystään: Jumala rakastaa langennuttakin ihmistä ja syntisenäkin ihminen tavoittelee
rakkautta ja hyvää. Iankaikkisuusolentona jokainen ihminen on äärettömän arvokas.

Etsiessään historiasta perusteita kohdata nykyhetken kristillisen ihmiskäsityksen ja
humanistisen kasvatusajattelun välinen erilaisuus Hämäläinen (1986, 10, 12) korostaa,
että uskonpuhdistuksen �simul iustus et peccator� -periaate ei antanut tilaa kasvatusutopi-
oille. Uskonpuhdistajat eivät uskoneet kasvatuksen mahdollisuuksiin rajattomasti, mutta
sen merkitystä ei kuitenkaan vähätelty. Korostettiin, että ihminen tarvitsee ohjausta
hyvään. Kaiken kasvatuksen päämäärä ja keskeinen pyrkimys on ihmisen Jumala-suh-
teen hoitaminen. Kun ihmisellä on oikea suhde Luojaansa, hänellä on edellytykset par-
haalla mahdollisella tavalla hoitaa myös ajallisen elämän tehtävät. Kirjoittaja näkee kris-
tillisessä kasvatuksessa ihmisen pienuuden ja suuruuden, arvokkuuden, halpamaisuuden
ja jalouden lyövän kättä toisilleen. Humanismin vastaukset puolestaan jäävät puolitiehen.
Näin Hämäläinen argumentoi kristillisen ihmiskäsityksen relevanttiutta ja �toimivuutta�
humanistiseen verrattuna.

Pöyhönen (1981a, 23�24) korostaa, ettei kirkon kasvatus voi olla ihmiskeskeistä kas-
vatusta. Jumalakeskeisyyden tunnustaminen auttaa merkittävästi arvioimaan kasvatuksen
roolia ja antamaan sille oikeansuuntaisen sisällön. Ihminen ei pelasta itseään, ei edes kas-
vatuksen avulla, vaikka sillä olisi kuinka korkeat tavoitteet, hyvät menetelmät ja menes-
tykselliset tulokset. Kirkko ei ole ensisijaisesti kasvatusta varten. Toisaalta vanhurskautta-
misoppi ei anna Pöyhösen mukaan lupaa lyödä laimin kasvatusvastuuta itsestä ja toisista.
Mannermaa (1980, 77, 80) tuo pohtiessaan uskon ja kasvatuksen suhdetta esille näkökul-
man, joka liittyy ihmiskäsityskeskusteluunkin. Hän näkee, että �ihmisen kasvatukselli-
sella ulottuvuudella on omat lainalaisuutensa, jota evankeliumi ei muuta yhtä vähän kuin
se muuttaa hänen verisuoniverkostonsa rakennetta� (emt. s. 77). Sen sijaan uskon rooli
kasvatuksen alueella voidaan nähdä säätelevänä ja mielekkyysnormeja antavana. Kirkon
tehtäväksi hahmottuu osallistua kriittisesti kasvatuskeskusteluun, jossa kasvatukseen
sisältyvät antropologiset edellytykset ja ratkaisut otetaan molemmin puolin esiin ja arvioi-
daan. Uskolla on näin ollen myös kriittinen funktio suhteessa kasvatukselliseen todelli-
suuteen. Kriittisyyden tulee ilmentyä nimenomaan kasvatuksen takana vaikuttavan ihmis-
käsityksen arviointina.

Kortekangas (1979) etsii ja painottaa yhtäläisyyksiä kristillisen ja humanistisen ihmis-
käsityksen välillä. Hän katsoo kristillisen ihmiskäsityksen liittyvän melko paljon huma-
nistiseen kasvatusajatteluun, joka on painottanut ihmisen yksilöllisyyttä ja henkisyyttä
sekä ihmisen erityisasemaa luonnossa. Tältä pohjalta ihmistä tulee kehittää. Ruumiin ja
mielen eheys on tällöin tärkeä kasvatusihanne. Humanistinen kasvatusihanne ei painota
luomisajatusta kristillisen ihmiskäsityksen tavoin, mutta Kortekangas näkee niiden olevan
yhteydessä keskenään.

Suomessa käydyssä kirkkokeskustelussa on tähdennetty kirkon aktiivista ja toiminnal-
lista luonnetta. Kristuksen kirkko ei voi olla eristäytyvä, itseensä sulkeutuva kirkko vaan
ulospäin kurottautuva, aktiivinen ja vastuunsa tunteva. Kansankirkkoluonteensa perus-
teella kirkolla on myös yleinen vastuunsa kasvatuksesta. Siksi kirkon kasvatuksen alu-
eella tulisi olla yhteistyöhakuinen kirkko, joka etsiytyy yhteistoimintaan muiden kasva-
tustahojen kanssa. Uskostaan käsin kirkolla on paljon annettavaa ihmiskäsityskeskuste-
luun. Kirkolla yhteiskunnallisena instituutiona on tunnustettu ja hyväksytty rooli kasva-
tuskeskustelussa, jota vaikutusmahdollisuutta se ei saisi laiminlyödä. (Pöyhönen 1981a,



93
24�25.) Pöyhönen (esim. 1977b) korostaa, että kristillinen ihmiskäsitys muodostaa suo-
malaisessa yhteiskunnassa laajan pohjan, jolta kasvatukselle yhteisiä päämääriä ja tavoit-
teita voidaan johtaa.

Keskustelusta ilmenee, että kirkossa kannetaan huolta yhteiskunnan koulutusuudistus-
ten arvopohjasta, ihmiskäsityksestä, jolle tavoitteet rakentuvat. Kysellään, eikö myös kou-
lutuksen tule palvella ihmisen kasvattamista. Tältä pohjalta nähdään tärkeänä, että kirkko
osallistuu yleistä kasvatustyötä koskevaan keskusteluun. (Taipale ym. 1972, 57, Pöyhö-
nen 1976, 107, 1977a, 27�28, 1977b, 129, Taipale 1977, 112�113.) Totro (1972, 109)
puolestaan käsitellessään yhteiskunnan aikuiskoulutuksen tilannetta ja koulutuspolitiikkaa
kyselee, eroaako kristillisesti tulkittu humaniteetti YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta ja
kuinka pitkälle kristillisen ihmiskuvan pohjalta on mahdollista olla yhteistyössä muiden
kasvatus- ja koulutusinstituutioiden kanssa.

4.3.2. Kasvatus uuteen ihmisyyteen

Esimerkki kirkon reagoimisesta ihmiskäsityksen pohjalta laajempaan kasvatuskeskuste-
luun löytyy keskustelussa kasvatuksesta �uuteen ihmisyyteen�, jonka keulahahmona on
Veikko Pöyhönen25 (1977a ja 1982). Käsite uusi ihminen liittyy ajankohdan kansainväli-
seen humanistiseen koulutuskeskusteluun (ks. esim. Opiskelu on elämää 1976). Näen
keskustelun tarkastelemisen olevan tarpeen kirkon aikuiskasvatuksenkin taustalla vaikut-
taneen ihmiskäsitysajattelun ymmärtämiseksi.

Kirkossa kasvatuksesta uuteen ihmisyyteen käyty keskustelu on syytä liittää laajem-
piin yhteyksiin 1970-luvun alkupuolella. Uskonnonopetuksen luonteen muuttuminen ja
jopa uhka aineen poisjäämisestä julkisesta koulusta merkitsivät haastetta kirkon omalle
kasvatus- ja opetustyölle. Kirkko halusi tiiviisti seurata uskonnonopetuksen asemaa
koulu-uudistuksessa ja liittyä siihen keskusteluun, jota uskonnonopetuksesta käytiin.
Yhteiskunnallinen kehitys oli kirkon kannalta aika kielteisissä asemissa. Vallalla olivat
poliittiset voimat, jotka olivat kirkolle kriittisiä, jopa vihamielisiä, ja myös kasvatustie-
teellinen ajattelu painottui niin, ettei kirkkoa juurikaan nähty relevantiksi keskustelu-
kumppaniksi. (V. Pöyhönen, henkilökohtainen tiedonanto 18.8.1999, ks. myös KKK tk
1972, 30, Haapanen 1978, 57�60.)

Kun 1970-luvulla futurologiset unelmat sekä kritiikitön kehitysusko romuttuivat ja
kehitys näytti johtavan umpikujaan, nähtiin henkinen uudelleenasennoituminen ja henki-
nen kasvu ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta välttämättömäksi26 (Köning 1978, 445�
446). Peltonen (1982, 36) pitää ihmiskäsityksestä käynnistynyttä keskustelua osoituksena
kriisistä, johon on jouduttu. Ihmiskäsityksen koettu riittämättömyys on myös osoitus
ihmisen kompleksisuudesta. Ihminen on enemmän kuin hänestä pääsee toteutumaan.
Havaittavissa on pyrkimystä etsiä ja hahmottaa uutta positiivista käsitystä ihmisestä.

25. Pöyhönen toimi Opetusministeriön opetussuunnitelmakomitean sihteerinä vuosina 1973�1976. Tähän
opetusministeri Ulf Sundqvistin johtamaan komiteaan, jonka tehtävänä oli laatia aatteellinen kehys Suomen
koululaitokselle, Pöyhönen kutsuttiin sen perusteella, että hän oli ollut aktiivinen keskustelija koulutuspo-
liittisessa kentässä. Toisena päätoimisena sihteerinä opetussuunnitelmakomiteassa toimi Yrjö Engeström,
joka Pöyhösen mukaan piti esillä taistolaisen kommunismin aatteita. Pöyhönen koki tehtäväkseen olla toi-
sen vaihtoehdon esittäjä. (V. Pöyhönen, henkilökohtainen tiedonanto 18.8.1999, ks. myös Holm 1978, 31.)
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K-ohjelman ihmiskäsityspohjatyössä tulee esille termi �ihmiseksi kasvaminen�, jonka
määritellään merkitsevän sekä oman identiteetin saavuttamista että edellytysten luomista
yhteyksille, joissa turvataan kunkin persoonallisuuden vastaavat mahdollisuudet (TP
1971, 26). K-ohjelmasta (1977) ja KA:sta (1979) ei löydy ihmiseksi kasvaminen -termiä.
Kysymyksenasettelua kuitenkin sivutaan korostettaessa, että raamatullisessa antropologi-
assa ei ole kysymys ihmisestä, joka tietyistä lähtökohdista kasvatettaisiin sopivin toimen-
pitein joksikin, vaan on kysymys jatkuvasta jännityksestä ihanteen ja toteutumisen välillä.
Ihmisen olemukseen kuuluviin rajoituksiin kuuluu myös se, että hän on syntinen, joka tar-
vitsee armahdusta. Kirkon kasvatustoiminnan tavoitteena on auttaa ihmistä tulemaan tie-
toiseksi omasta ainutlaatuisuudestaan Jumalan luomana ja lunastamana, hyväksymään
tämän perusteella itsensä mahdollisuuksineen ja rajoituksineen sekä kehittämään ja käyt-
tämään lahjojaan ja taipumuksiaan Jumalan tahdon toteuttamiseen. Kristillisessä kasva-
tuksessa on pyrittävä siihen, että ympäristö tarjoaa mahdollisuuden yksilön taipumusten
ja mahdollisuuksien toteuttamiseen. Kristillisen uskon kannalta tässä ei kuitenkaan ole
kysymys vain itsensä toteuttamisesta vaan siitä, että ihminen lahjojaan toteuttaessaan pal-
velee Jumalaa ja hänen tahtoaan. Ihminen on Jumalan työtoverina vastuussa paitsi omasta
elämästään, myös lähimmäisistä, yhteiskunnasta ja koko ihmiskunnasta. Aikuinen on kut-
suttu edistämään yhteisvastuuta ja keskinäistä huolenpitoa. (K-ohjelma 1977, 17, 27, KA
1979, 50, 57�58, 85, 87.)

Keskustelussa T. P. Virkkunen (1963, 98) painottaa, että luterilaisen opin ydin Juma-
lan rakkaudesta syntisiin osoittautuu kasvatuksessakin pohjaksi, jolta todellinen ihmisyys
voi kasvaa. Pöyhönen (1982, 3) näkee, että ihmisyyteen kasvaminen edellyttää vallanku-
mousta kasvatusajattelussa. Vallankumouksellisuuden hän määrittelee sisältävän esimer-
kiksi kasvatuksen perusteiden ja ihmisnäkemyksen uudelleen ajattelua ja lupautumista
yhteisesti etsimään näkemystä, joka sitoo selvemmin konkreettisiin, eettisiin ihanteisiin.
On suostuttava palauttamaan jokaiselle yksilölle hänen ainutlaatuinen ihmisarvonsa ja
oikeutensa kasvaa kohti ihmisyyttä myös yksilöllisillä ehdoilla. Tämä ei kuitenkaan saa
loukata yhteisiä eettisiä velvoitteita. Ihmisyyteen kasvamisen lähtökohdaksi hän määritte-
lee KKK:n Ihmisyyteen kasvaminen -muistioon27 pohjautuen sekä yhteisöllisen eettisen
vastuun korostumisen että yksilöllisyyden ja yksilön turvallisuuden säilyttämisen ja
parantamisen. Ihmisyys voi toteutua vain solidaarisessa yhteistyössä toisten kanssa. Ihmi-
syyteen kasvaminen on Jumalan luomistyöstä kumpuava haaste ja perustuu viime kädessä
kristityille annettuun toivoon.28

26. Rooman klubin Kasvun rajat ilmestyi 1973. Keskustelussa nousee hieman toisestakin näkökulmasta esille
kristillisen ihmiskäsityksen merkitys ihmisen omaksumaan asemaan ja paikkaan luomakunnassa. Toisaalta
ihmisen asemansa tiedostaminen nähdään kasvatuksellisena kysymyksenä. Peltonen (1982, 16) viittaa O.
Ketoseen (1979. Mitä on ihminen? Kanava 7 (2): 395�401), jonka mukaan käsityksellä, jossa tulkitaan
ihminen Jumalan kuvaksi ja luomakunnan Herraksi on ollut valtava moraalinen ja poliittinen merkitys. Se
on vaikuttanut myös siihen, miten ihminen on ymmärtänyt oman arvonsa ja olemassaolonsa perimmäisen
tarkoituksen.

27. KKK:n kouluasiain neuvottelukunnan, jossa oli edustettuna mm. opetusministeriö, kaksivuotisen työsken-
telyn tuloksena ilmestyi muistio Ihmisyyteen kasvaminen, näkökohtia kasvatuksen lähtökohdista ja tavoit-
teista, ja KKK järjesti 1982 kasvatusseminaarin aiheena Ihmisyyteen kasvaminen. (Pöyhönen 1982, 3, KKK
tk 1982, 40.)

28. Pöyhösen korostuksessa yksilön oikeudesta kasvaa voitaneen nähdä kristillisen ihmiskäsityksen mukaista
kannanottoa ajankohdan koulutuspolitiikan yhteiskuntakeskeistä korostusta vastaan, jossa jännitteessä
nousi haasteeksi etsiä tasapainoa yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä (ks. esim. Lehtisalo & Raivola
1992, 35).
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Pöyhönen (1977a, 17�18) reagoi syytökseen, että kristillinen ihmiskäsitys on korosta-
nut liikaa ihmistä luomakunnan kruununa jopa siinä määrin, että ihminen on ylpeytensä
vuoksi menettänyt vastuuntuntonsa luonnosta ja ihmiskunnasta. Esitetyn kritiikin mukaan
kristityt ovat yksipuolisesti tulkinneet luomiskertomuksen sanomaa, joka antaa ihmiselle
luvan Jumalan kuvana vallita koko maata29. Kritiikki osoittaa Pöyhösen mukaan toisaalta
sen, että kristillisellä ihmiskäsityksellä katsotaan olevan maailmanlaajaa merkitystä. Hän
korostaa kuitenkin, että kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta luonnon herruuteen ja valtiu-
teen liittyy aina vastuu, jota luomiskertomus selvästi edellyttää. Tämä vastuu paljastuu
ihmisen välittömänä riippuvuutena luonnosta ja toisista ihmisistä. Elämisen pääuhat ovat
lähtöisin ihmisistä, joille kasvatus ja koulutus ovat antaneet vielä uhkaavamman voiman.
Maailmanlaajuiset ongelmat vaativat maailmanlaajuista kasvatusta uuteen ihmisyyteen ja
kirkoilta luomisesta nousevan ihmiskäsityksen uudelleen arviointia30.

Kasvatuksen henkisen kriisin 1970-luvulla ovat Pöyhösen (1977a, 12�14, 32�33,
44) mukaan aiheuttaneet usko yli-ihmiseen sekä taloudellisen kasvun ja teknologisen
kehityksen liioiteltu yksipuolinen painottaminen. Tuotantokeskeinen ja teknokratiapainot-
teinen kasvatus tulisikin korvata ihmiskeskeisellä kasvatuksella, jonka yleisenä päämää-
ränä on ihmisyys. Tästä myös Unescon ja Nyereren korostuksiin31 pohjautuvasta kasva-
tuksesta Pöyhönen käyttää nimeä �kasvatus ihmisyyteen�, �ihmisen kasvaminen uuteen
ihmisyyteen�. Yhteiskunnassa käytävässä laajassa kasvatuskeskustelussa, jossa myös
kirkko olisi osallisena, voitaisiin päästä yhteisiin päämääriin, joissa painotettaisiin ihmistä
ratkaisevana tekijänä. Kasvatuksen onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että ihmisen
perusolemukseen vaikuttavat tekijät, joihin uskonto kuuluu, otetaan uudessa kasvatuk-
sessa huomioon32.

Tutkittavassa keskustelussa ei selvästi määritellä aineellisten arvojen vastapainona
huomion kohteeksi noussutta henkinen kasvu33 -käsitettä. Kähkönen (1989, 51) katsoo,

29. Pöyhönen (1977a) viittaa biologi Matti Leinosen kirjoitukseen �Ne ovat hullaannuttaneet koko ihmiskun-
nan� Helsingin Sanomissa syksyllä 1976.

30. Pöyhönen (1977a, 15�18) viittaa KMN:n Nairobin yleiskokouksen 1975 kasvatuksen jaoston työskente-
lyyn, jossa muotoiltiin myös ekologisia kannanottoja.

31. Kasvatuksen mahdollisuuksia käsiteltiin 1974 Unescon 12. yleiskokouksessa, jonka asiakirja on Pöyhösen
(1977a) mukaan merkittävä tarjoten uuteen ihmisyyteen tähtäävälle kasvatukselle kansainvälisen yksimieli-
syyden omaavia lähtökohtia. Unescon peruskirjan mukaan kasvatuksen päätarkoitus on vapauden antaman
kasvatuksen omaksuminen. Koulutusta ihmisen vapauttajana painotti myös Tansanian presidentti Julius
Nyerere 1974 Dar es-Salaamissa Dag Hammarskjöld -seminaarissa. Nyereren mukaan kasvatuksen ja kou-
lutuksen on vapautettava ihminen sekä henkisesti että fyysisesti. Sen on tehtävä hänet yhä enemmän ihmi-
seksi, niin että hän on tietoinen mahdollisuuksistaan inhimillisenä olentona ja on myönteisessä, elämää
edistävässä suhteessa itseensä, naapureihinsa ja ympäristöönsä. Siksi koulutuksen on autettava ihmistä heit-
tämään pois kahleet, jotka estävät hänen täyttä fyysistä ja henkistä kehitystään. (Pöyhönen 1977a, 19�21.)

32. Nurmi (1995, 115�116) puolestaan kritisoi uskonnollista kasvatusta suhteessa ihmiskunnan kasvatukselle
asettamiin muutoshaasteisiin. Hän katsoo, että maailman ongelmat perustuvat koulutuksen välittämään
kehitykseen ja niiden ratkaiseminen edellyttää uudenlaista kasvatusta ja koulutusta. Kasvatuksella on funk-
tio maailman muuttamisessa. Kasvatusfilosofian keskeiseksi ongelmaksi on noussut se, että perinteinen
koulutusjärjestelmä on suuntautunut yksilön kasvattamiseen. Nurmen uudenlainen kasvatus sisältää maail-
manlaajuisen vastuun näkemisen ja sen mukaan toimimisen. Perinteistä kasvatusta, erityisesti uskonnollista
kasvatusta Nurmi arvostelee siinä ilmenevistä fatalistisista kohtaloon uskomisen piirteistä.

33. Esim. Kähkönen (1989, 50�51) liittää henkinen kasvu -käsitteen Hegelin ja Snellmanin filosofiaan sekä
myös Steinerin ja Wileniuksen ajatteluun. Lähtökohtana on ihmisen välitön tietoisuus itsestään henkenä,
että hän ajattelevana olentona on jotakin muuta kuin häntä ympäröivä aistittava aineen maailma. Tämän
tajuaminen tuo henkisen kasvun edellytykset.
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että kristillisen kasvatuksen kannalta voidaan yhtyä pitkälle henkisen kasvun ajatuksiin
mm. yksilön itsetietoisuudesta. Kähkösen mukaan henkistä kasvua tapahtuu, mutta juma-
lallistuminen on kristilliselle ajattelulle vierasta. Hänen mielestään on syytä korostaa, että
kristilliseen kasvatukseen kuuluvat olennaisena immanenttinen ja transsendenttinen sekä
kristilliseen ihmiskäsitykseen ihmisen syntisyys. Peltonen (1979, 106) tiivistää, että kris-
tillisen ihmiskäsityksen varsinainen anti kasvatukseen ja persoonallisuuden kehitykseen
perustuu ennen muuta lunastukseen. Anteeksiantamus ja syyllisyyden voittaminen
vapauttavat ihmisessä olevia voimavaroja ja luovat edellytykset kasvulle vapaaksi ja itse-
näiseksi persoonaksi. Ihminen on vastuussa Jumalalle myös omasta kehityksestään ja lah-
joistaan. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan vasta lunastus luo edellytykset ja mahdolli-
suuden sille inhimilliselle kasvulle ja persoonalliselle kehitykselle, joka varsinaisesti on
luomisen tehtävä. Keskeistä erilaisissa kristillisissä ihmistulkinnoissa Lindqvistin (1980,
Peltosen 1982, 20 mukaan) mielestä on ollut käsitys, jonka mukaan ihminen kehittyy
kohti identiteettiään.

Myös Köning34 (1978, 446�447) perustaa henkinen kasvu -käsityksensä uskontoon
edellyttäen henkiseltä kasvulta uskonnollista ulottuvuutta. Hän korostaa, että ihmiskunta
voi onnistua henkisessä kasvussaan vain siinä tapauksessa, että uskonto ja kristinusko
astuvat uudelleen kuvaan. Pelkästään humanismin mahdollisuuksiin auttaa ihmiskuntaa
henkisessä kasvussa Köning ei luota. Hän näkee, että ihminen, joka pitää itseään Juma-
lana, vaarantaa kehitysuskossaan oman itsensä ja koko maailman tulevaisuuden. Merkit-
tävänä tässä puheenvuorossa voidaan nähdä kristillisen ihmiskäsityksen näkeminen rele-
vantiksi ja nimenomaan realistisuudessaan relevantiksi pohjaksi ihmiskunnan henkiselle
kasvulle.

Hassinen (1980, 98, Peltosen 1982 mukaan) pitää uuden epäitsekkään ihmisen luo-
mista epärealistisena. Siitä huolimatta hän näkee ajatuksen uudesta ihmisestä keskeisenä
myös kristinuskossa ja myöntää, että uuden ihmisen syntyminen sekä olemukseltaan että
vaikutuksiltaan on kristillisen näkemyksen mukaan keskeisimpiä asioita. Kristillisen ja
marxilaisen ihmiskäsityksen yhteisenä tekijänä voidaan nähdä kamppailu rauhan sekä
oikeudenmukaisemman ja inhimillisemmän elämän puolesta maailmassa sekä pyrkimys
luoda omista lähtökohdistaan käsin �uusi� ihminen. (Hassinen 1980 ja Toiviainen 1980,
Peltosen 1982, 18 mukaan35.)

Mielenkiintoisia Pöyhösen kasvatus ihmisyyteen ja ihmiskeskeinen kasvatus (ks.
edellä -korostukset s. 95) ovat siitä näkökulmasta, että toisaalta kirkossa ja Pöyhösen
(s. 92) omassakin ajattelussa on havaittavissa tiettyä jännitettä käsitteiden käytössä. Esim.
Taipale (1977, 124�125) korostaa kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta, että Jeesuksen
Kristuksen sovitustyöhön perustuva uusi elämä, uusi ihminen ei ole inhimillisen kasvatus-
työn tulos36. Vaikka Pöyhönen näkee ihmiskeskeisen kasvatuksen ihmiskunnan toivoksi,
hän toisaalla käyttää samaa termiä todetessaan, että kirkon kasvatus ei voi olla ihmiskes-
keistä (1981a, 23). Tällä hän tarkoittaa, että kirkon kasvatustehtävä nousee sen tunnustuk-

34. Franz Köning luennoi Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa 26.9.1978 teemanaan Ateismi, humanismi
ja kristinusko. Luento julkaistiin TA:ssa.

35. Peltosen lähteinä ovat Hassinen L (1980) ja Toiviainen S (1980). Molemmat artikkelit ovat nimeltään Kris-
tinusko ja marxismi � kaksi ihmisyyden mallia. Ne ovat esitelmiä Kuopion korkeakoulussa 1980 järjeste-
tyssä Studia Generalia -seminaarisarjassa. Kuopion korkeakoulun julkaisuja 4/1980.

36. Kasvatuksellista optimismia kristinuskossa on nähnyt mm. Nietzsche tulkitessaan: �Kristinusko on tässä
oikeassa: on mahdollista kasvattaa uusi ihminen� (Harva 1963, 48).
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sesta käsin. Tunnustus, sitoutuminen Pyhän Kolminaisuuden tunnustamiseen muistuttaa
sitä jatkuvasti jumalakeskeisyydestä ja omaleimaisuuden säilyttämisestä myös suhteessa
maallistuvaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Jumalakeskeisyyden tunnustaminen auttaa
arvioimaan kasvatuksen roolia ja antamaan sille oikeansuuntaisen sisällön. Pitäytyminen
�ristin teologiaan� toisaalta pelastaa kirkon asettamasta kasvatukselle vääriä odotuksia,
toisaalta velvoittaa kirkkoa antamaan kasvatukselle ja opetukselle oikean sisällön. (Pöy-
hönen 1981a, 23�24.) On kysyttävä, voidaanko Pöyhösen jännitteinen näkemys tulkita
niin, että pyrkiessään tukemaan kasvatusta ihmisyyteen kirkon on lähdettävä kuitenkin
liikkeelle omista lähtökohdistaan, vaikka keskustelussa tunnutaan liikkuvan käsittein,
jotka ovat yhdistettävissä ajan humanistiseen kasvatusajatteluun.

Mikä itse asiassa oli Pöyhösen tavoitteena olevan �uuden ihmisen� maailmankatso-
muksellis-filosofinen viitekehys? Pöyhösen ajattelussa näyttävät integroituvan kristilli-
sen ihmiskäsityksen ja humanistisen kasvatusajattelun hänen mukaansa yhdistettävissä
olevat ainekset. Kasvatusoptimismia kuvaa korostus: �kasvatuksella voidaan luoda uusi
ihminen�. Voidaan olettaa, että Pöyhönen ymmärsi kasvatuksen ihmisyyteen kristillisestä
näkökulmasta �ihmisen tulemiseksi yhä enemmän siksi, miksi Jumala on hänet tarkoitta-
nut, ihmiseksi� eikä nähnyt ristiriitaa keskustelun humanististen korostusten kanssa.

Kirkko korosti voimakkaasti kasteopetuksessaan sitä, että ihminen on perimmiltään
paha, �synnissä siinnyt�, eikä hänessä ole nähtävissä mitään hyvää. Nämä korostukset
tuntuivat Pöyhösen mielestä �täysin mielettömiltä�, niillä ei ollut relevanssia silloisessa
kasvatuskeskustelussa. Hän koki välttämättömäksi ajatella kristillinen ihmiskäsitys
�ikäänkuin uusiksi� ja nähdä, että vaikka ihminen on pohjimmiltaan paha ja syntiinlan-
keemuksessa menettänyt niin sanotun hyvän alkutekijänsä, ihmisellä on kuitenkin mah-
dollisuus hyvään. Tämä on käytettävä kaikin tavoin hyväksi toimittaessa kristillisinä kas-
vattajina. Näin Pöyhönen katsoi argumentaationsa myös kirkkoon nähden mielekkääksi
tuossa tilanteessa. (V. Pöyhönen, henkilökohtainen tiedonanto 18.8.1999.)

Lutherin regimenttiajattelun pohjalta voidaan kasvatusta tarkastella maallisena asiana,
joka merkitsee ihmisen kehittymisen tarkastelemista coram hominibus. Tämä näköala on
vaikuttanut kirkossa käydyn keskustelun yleisilmeeseen pikemminkin kasvatusoptimis-
mia kuin pessimismiä luovasti. Seppälä (1988b, 15) tulkitsee UT:n tuntevan ihmisen kas-
vatettavuuden. Ihmisellä on mahdollisuus kehittyä, edistyä ja harjoittaa myös itsekasva-
tusta (Kähkönen 1989, 52).

K-ohjelmassa määriteltyjen kristillisen ihmiskuvan ja kasvatuksen välisen suhteen
mallien pohjalta voidaan kysyä, konkretisoituuko Pöyhösen ajattelussa nimenomaan kris-
tillisen ihmiskäsityksen ja kasvatuksen välinen vapaa vuorovaikutus, jossa kristillisellä
ihmiskäsityksellä on yhteistä muiden ihmiskäsitysten kanssa. Pöyhönen korostaa toimi-
mista yhdessä rintamassa ihmisyyteen kasvamisen hyväksi. Hänen argumentaationsa poh-
jautuu myös kirkon olemukseen uudistavana voimana (Pöyhönen 1981a, 24) ja sen kan-
sankirkkoluonteeseen, jolta pohjalta on ymmärrettävissä voimakas muiden kasvatustaho-
jen kanssa yhteistyöhakuisen kirkon korostus.

Pöyhösen puheenvuorot nousevat siltä pohjalta, että hän havaitsi kirkon elävän �gheto-
ssa�37, eli se ei ollut keskustelukumppani vireästi etenevässä kasvatuskentässä. Hän uskoi
siihen, että kasvatuksella voidaan vaikuttaa paljon, ja pyrki etsimään humanismista niitä

37. Kirkon vaarasta joutua ghettoon, eristymisestä ja työ- ja vaikutusmahdollisuuksien kaventumisesta on huo-
lestunut myös piispa O. Kares 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa (ks. Kares 1969, 249�252).
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kasvatukseen liittyviä päämääriä, jotka hänen mielestään olivat yhteisiä sekä kirkon
omien pyrkimysten että kristillisen kasvatuksen tavoitteiden kanssa. Kysymystä, onko
kasvatus ihmis- vai Jumala-keskeistä, voidaan pitää lähinnä teoreettisena siinä mielessä,
että kristitty uskoo Jumalaan perustavaa laatua olevana vaikuttajana, Luojana ja Pelasta-
jana, mutta käytännössä ihmiset kuitenkin antavat kasvatusta kodeissa, koulussa ja seura-
kunnissa. Coram Deo, ihmisen tehtävä on Jumalan työkumppanina kasvatuksen avulla
vaikuttaa siihen, mikä hänelle vastuullisena kasvattajana kuuluu. Pöyhönen katsoi tarkoi-
tuksenmukaiseksi operoida niillä käsitteillä, jotka olivat ymmärrettäviä ja relevantteja
vastapuolella, joka tuolloin imi vaikutteensa vahvasta kasvatusoptimismista. Yhtenä pää-
määränä oli saada kirkosta merkittävä keskustelukumppani silloiseen kasvatuspoliittiseen
kenttään, jossa kirkon edustamat arvot olivat uhattuina. Pöyhönen piti tärkeänä vuorovai-
kutusta sekä kasvatuksen menetelmänä että käytännön vuorovaikutuksena toisinajattele-
vien kanssa koulutuspoliittisessa kentässä. (V. Pöyhönen, henkilökohtainen tiedonanto
18.8.1999, ks. myös Pöyhönen 1983.)

4.3.3. Kirkko ihmisyyden merkityksen puolestapuhujana
�koulutettavuusboomissa�

Kirkossa käyty ihmiskäsityskeskustelu tutkimusajanjaksona on osaltaan nähtävissä rea-
gointina yhteiskunnassa koulutusuudistuksen yhteydessä käytyyn keskusteluun. Aikuis-
koulutuksen uudistamiselle luotiin perusteita mm. luonnehtimalla sitä ihmiskuvaa, jolle
kehittämisedellytykset perustuvat. Tähän liityy Vahervan (1981a) Aikuiskoulutuksen joh-
toryhmän tehtäväksiantona laatima muistio aikuisen ja aikuiskoulutuksen ihmiskuvas-
ta38. Vaherva (1981a, johdanto) ei analysoi normatiivista ihmiskuvaa vaan rajoittuu des-
kriptiiviseen ihmiskuvaan keskittyen aikuisen elämäntilanteiden ja olemuksen kuvailuun
kartoittaen, millaisia �reunaehtoja� aikuinen yksilö asettaa koulutuksen suunnittelulle ja
toteutukselle. Raportin johtoajatuksena voitaisiin kirjoittajan mukaan pitää humanismin
vaatimusta: Yksilöllä on oltava oikeus toteuttaa itseään ihmisenä! (Vaherva 1981a,
1981b, 9.) Kansainvälisessä raportissa Opiskelu on elämää (1976, 194�198) pohditaan
ihmisen kehittymistä täydelliseksi vs. puolivalmiin ihmisen problematiikkaa. Ihmisen on
pakko oppia lakkaamatta pysyäkseen hengissä ja kehittyäkseen. Kiinnostusta herättää se,
mitkä puolestaan ovat kristillisen ihmiskäsityksen aikuispedagogiset funktiot.

KA:ssa (1979, 11�14) korostetaan kirkon aikuiskasvatuksen tehtävää yhteiskunnan
aikuiskoulutuksesta syrjäytyvien aikuisten rohkaisemisessa itsensä kehittämiseen. Tämä
tehtävä nousee kristillisestä ihmiskäsityksestä, joskin on huomattava, että myös yhteis-
kunnan aikuiskasvatuksella, joka nousee humanistisesta ihmiskäsityksestä, on tavoitteena

38. Suoranta (1995, 45�59) kuvaa aikuiskasvatuksen ihmiskuvan poetiikkaa diskurssianalyysin avulla. Tar-
kasteltavana on diskursiivisesta näkökulmasta Aikuiskasvatus-lehden Vahervan Aikuiskoulutuksen ihmis-
kuva -muistion pohjalta herättämä keskustelu aikuiskasvatuksen ihmiskuvasta. Ihmiskäsitys esiintyy Vaher-
van tekstissä Suorannan mukaan hämäränä ja hankalana, oletusten tasolla, kun taas ihmiskuva pohjautuu
ihmistieteiden tuottamalle tiedolle. Hän erottaa keskustelussa kaksi erilaista puhetapaa humanismista: dog-
maattisen ja liberaalisen. Keskustelussa vedotaan myös julkisiin auktoriteetteihin. Suoranta huomauttaa,
että Vahervan muistion herättämän keskustelun jälkeen aikuiskasvatuksen ihmiskuvasta ei ole paljon kes-
kusteltu.
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tasa-arvon edistäminen39. KA:ssakin (1979, 17, 25�28) on havaittavissa nimenomaan
deskriptiivisen ihmiskuvan, kuvan aikuisuudesta luonnehtimista. Aikuisväestön elämänti-
lanteen erityispiirteitä kuvaamalla luodaan pohjaa relevantin aikuistoiminnan suunnitte-
lulle. Korostetaan, että kiireiset työikäiset kokevat seurakunnan toiminnan mielekkääksi
siinä määrin, kun se tukee heidän elämäntilannettaan. KA:ssa muistutetaan eksistenssiky-
symysten kuuluvan myös työikäisen elämään. Kirkon oma tehtävä antaa erityissisällön
ihmisen �terveelle ja henkisesti rikkaalle elämälle�. Uskon ja elämän kysymyksiä voidaan
oppia ymmärtämään yhä syvemmin ja voidaan jatkuvasti kasvaa ihmisenä (KA 1979, 44).
Aikuisen koulutettavuuskeskustelun kontekstissa tarkasteltuna KA selvästi muistuttaa
yksilön persoonallista kasvua ja elämäntilannetta tukevista näkökohdista.

Käsitys koulutettavuudesta ja kasvatettavuudesta ilmentää taustalla olevaa ihmiskäsi-
tystä. Ihmisen koulutettavuus palautuu kysymykseen, mikä ihminen on, mikä on hänen
tarkoituksensa, miten ihmiseen ja hänen kehitykseensä voidaan vaikuttaa, kuinka paljon
koulutuksen avulla voidaan kasvattaa ja keillä kaikilla on tähän oikeus. (Pöyhönen 1974,
131, Peltonen 1976, 14.) Kannanotossa yhtenevät käsitteet kasvatettavuus ja koulutetta-
vuus. Koulutettavuutta ei Pöyhösen (1974, 131�132) mukaan voikaan periaatteessa erot-
taa kasvatettavuudesta, koska Jumalan tahdon ja lähimmäisen rakkauden toteuttaminen
merkitsevät koulutukselle kasvatuksellisia tavoitteita. Kysymys ihmisen koulutettavuuden
kehittämisestä haastaa kristityt mukaan kasvatuksen ja koulutuksen suunnitteluun ja tarjo-
amaan perusteltuja ja selkeitä vaihtoehtoja. Pöyhönen näkee kristittyjen tehtäväksi huo-
lehtia, että poliittinen päätöksenteko ei sisällytä koulutusorganisaation kasvatus- ja koulu-
tustavoitteisiin sellaisia päämääriä, jotka ovat ristiriidassa kristittyjen keskeisten kasva-
tustavoitteiden kanssa.

Pöyhönen (1974, 129�131) nostaa esille Fauren työryhmän raportin �Learning to be�
pitäen sitä ennakkoluulottomana ja rohkeana näkemyksenä koulutuksen suunnittelusta ja
vahvan kasvatusoptimismin sävyttämänä puheenvuorona ihmisen koulutettavuudesta40.
Suomessa vuoden 1971 koulutuskomitea Fauren raportin tapaan edustaa kirjoittajan
mukaan vahvaa uskoa ihmisen koulutus- ja kehittymismahdollisuuksiin. Keskeisenä kou-
lutuspoliittisena tavoitteena komitea pitää koulutuksellista tasa-arvoa, joka ei rajoitu vain
yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamiseen koko ikäluokalle vaan kiinnittää ensisijaisesti
huomiota koulutuksessa saavutettuun lopputulokseen. Lähes rajattomia mahdollisuuksia
näkevät Pöyhösen mielestä ihmisen koulutettavuudessa kasvatustieteilijät Y.-P. Häyrynen
ja J. Hautamäki tutkimuksessaan �Ihmisen koulutettavuus ja koulutuspolitiikka� (1975).
Myös hallituksen toimenpiteet ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämi-
seksi osoittavat luottamusta ihmisten koulutettavuuteen. Tieteellisen tutkimuksen tehtävä
on selvittää ihmisen koulutettavuuteen liittyvät mahdollisuudet ja rajat. Kysymyksen sel-
vittäminen edellyttää eri tieteenalojen yhteistyötä. Pöyhönen korostaa, että koulutetta-
vuuskysymys ei saisi olla ensisijaisesti koulutuspoliittinen kysymys, jonka edellytykset
ovat yksinomaan yhteiskunnallisia.

39. Tasa-arvosta aikuiskasvatuksen tavoitteena ks. Tuomisto 1992, 122�169.
40. Lampinen (1998, 143) katsoo, että Fauren raportti edustaa johdonmukaisimmin elinikäisen oppimisen teo-

reettisia ja filosofisia perusteita, jotka luotiin 1960- ja 1970-luvulla Unescon piirissä. Sittemmin elinikäisen
oppimisen tulkinta on siirtynyt alkuperäisistä, humanistisista painotuksista taloutta ja teknologiaa myötäile-
vämpään suuntaan. Fauren raportissa lähtökohtana on täydellistyvä ihminen, jonka tarpeisiin yhteiskuntaa
tulisi rakentaa. Uudemmat tulkinnat näkevät lähtökohtana kiihtyvästi kehittyvän yhteiskunnan, jonka tar-
peisiin koulutuksen tulisi vastata.
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Kristillinen käsitys ihmisestä ei Pöyhösen (1974, 131) mukaan voi pitää ihmisen kas-
vatusta ja koulutusta vain tämänpuoleiseen rajoittuvana kysymyksenä. Ihminen on trans-
sendenttinen olento, jolle tämä elämä on osa suurempaa kokonaisuutta ja jonka tavoitteet
määräytyvät tätä elämää suuremmista kokonaisuuksista käsin. Ihmisen vastuullisuus
Jumalalle korostuu. Kristillisen uskon mukaan ihmisen koulutettavuus on tulkittava mah-
dollisuudeksi, jonka Jumala on antanut ja jonka tulee palvella Jumalan tahdon toteutta-
mista ja lähimmäisen rakkauden periaatteen toteuttamista. Ihmisen koulutettavuuden lai-
minlyöminen on leiviskän kaivamista maahan, ihmisarvon vastaista vetäytymistä vas-
tuusta. Lehtiö (1977, 137) puolestaan määrittelee kristillistä suhdetta ihmisen kasvatetta-
vuuteen siten, että tietty kasvatusoptimismi kuuluu seurakunnan elämään, mutta samalla
myös pessimistinen puutteellisuuden myöntäminen.

Puheen ihmisen koulutettavuudesta täytyy merkitä kilpailuyhteiskunnassa ihmisen
koulutettavuuden mahdollisuuksia lisättäessä ennen kaikkea pyrkimystä inhimillisyyteen
ja kasvatusta ihmisyyteen (Pöyhönen 1974). Tätä painottaa myös KKK:n asettaman yleis-
sivistävän koulutuksen sisältöä pohtineen ja hahmottaneen työryhmän41 kannanotto (Pel-
tonen 1976). Siinä tähdennetään, että koulutusta lisättäessä on pidettävä huolta, ettei se
vaaranna yksilön inhimillistä kasvua. Koulutuksen lähtökohdat eivät voi olla vain aineel-
lisia eikä ihmisen koulutettavuus ainoastaan yhteiskunnallinen kysymys. Kasvatettavuus
nousee näin keskustelussa koulutettavuuden yläkäsitteeksi ja on laajempi käsite.

Kirkon roolin yhteiskunnan kasvatuskeskustelussa nähdään nousevan nimenomaan sen
edustaman ihmiskäsityksen pohjalta. Tällä tavoin se liittyy aktiivisesti keskusteluun, joka
voidaan kasvatuksen lähtökohtia pohtivana nähdä merkityksellisenä sekä sen oman kas-
vatustoiminnan uudistusprosessin että yhteiskunnassa meneillään olleen koulutusuudis-
tuksen kannalta. Kirkon tehtävä on pitää esillä ja puoltaa ihmisten yhtäläisiä oikeuksia ja
samanarvoisuutta Jumalan edessä ja yhteiskunnassa. Kristinusko (esim. Gal 3:28) toi
kumouksellisen tekijän antiikin aikana hallitsevaan ihmisten eriarvoisuuteen42. Pöyhö-
nen (1977a, 25) nostaa tässäkin yhteydessä esiin korostuksensa uudesta ihmisestä: �--tar-
vitaan uusi ihminen, ennen kuin yhtäläiset ihmisoikeudet kaikkia kansoja koskevina voi-
daan kansainvälisen politiikan tasolla käytännössä tunnustaa--tämä edellyttää runsaasti
päämäärätietoista kasvatusta.�

Kirkon ihmiskäsityksensä pohjalta esittämä ihmisen puolustus �koulutusboomissa�
sijoittuu laajempaan kontekstiin. Wilenius (1980, 13�15, Vahervan 1981b, 26 mukaan43)
on kiinnittänyt huomiota humanistisen kasvatusajattelun heikentymiseen. Hän näkee
1980-luvun alussa Suomessa kärjistyvän kahden kasvatus- ja ihmiskäsityksen vastakoh-
dan. Hallitsevan ajattelun mukaan, jota Wilenius nimittää teknokraattiseksi, ihminen on
itsetajuntaan ja itsemääräykseen melko kykenemätön olio: hänet ensin lykätään tarkoin
säädettyyn �koulutusputkeen� ja sitten � ne, jotka mahtuvat, �tuotantoputkeen� (ks.
myös Vaherva 1981a, 30). Wilenius kokee humanistisen kasvatusajattelun, jonka mukaan

41. Työryhmässä olivat mm. J. Itälä, J. Lehtinen, V. Pöyhönen, L. Rauhala ja J. Vikström (Peltonen 1976, 9).
42. Ihmisen yksilöllisyydestä ja arvosta kristillisen ihmiskäsityksen oleellisena osana ks. esim. Kortekangas

1979. Pöyhönen (1977a, 25) arvioi kirkon poikenneen tehtävästään puoltaa demokraattisia oikeuksia esim.
keskiaikaisen yhteiskunnan asettaessa kasvatuspäämäärät säädyittäin ja myös kirkon sisäistäessä tämän
ajattelun niin, että se organisoi kasvatustoimintansa sen mukaisesti. Kuitenkaan kirkon ei katsota koskaan
voineen elää tämän tehtävän toteuttamisen suhteen ilman sisäistä jännitettä.

43. Kyseessä on artikkeli Wilenius R (1980) Ihmiskäsitys ja koulutuspolitiikka. SYL:n julkaisu nro 2. Helsinki,
s 13�15.
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ihminen on itsetietoinen ja itseymmärrykseen kykenevä, itseään kehittävä olento, olevan
heikommassa asemassa kuin teknokraattisen44. Wileniuksen (1980) ja Vahervan (1981a)
mielestä Vuoden 1978 aikuiskoulutuksen periaatepäätöksessä on havaittavissa selvästi
teknokraattista koulutusajattelua, jota tulisi varoa. Tämä voitaneen nähdä kannanottona
behavioristista ihmiskäsitystä kohtaan. Se, että opetusministeriö ottaa aikuiskasvatuksen
säätelyn käsiinsä, vaikka suomalainen aikuiskasvatus on nimenomaan ollut kansalaisten
omaehtoista toimintaa, vapaata kansansivistystyötä, nähdään aikuisten ohjaamisena
ulkoapäin. Inhimillisen kasvun hyväksyminen erääksi koulutuksessa huomioon otetta-
vaksi seikaksi merkitsee sitä, että kouluttamisessa kiinnitetään tiedollisten seikkojen
ohella riittävää huomiota yksilön persoonallisuuden kehittämiseen ja rikastuttamiseen
(Pöyhönen 1974, 132, Peltonen 1976, 14, ks. myös Harva 1979, 36�38, Vaherva 1981b,
26, 30). Eriteltäessä käsitteitä aikuisen kasvatettavuus ja koulutettavuus voidaan havaita,
että kirkossa selvästi asetutaan puolustamaan aikuista koulutuspakkoa ja vastustaa aikui-
sen �hyötykäyttöä�, mutta toisaalta halutaan turvata hänen oikeuksiaan koulutusmahdolli-
suuksiin, jotka tukevat hänen persoonallista kasvuaan kokonaisena ihmisenä. Argumen-
taatio näyttää perustuvan kristillisen ihmiskäsityksen kokonaisvaltaiseen näkemykseen
ihmisenä kasvamisesta. Kasvatettavuutta ei saa polkea koulutettavuuden jalkoihin.

4.3.4. Humanismi kriittisesti sovellettuna kirkon
aikuiskasvatuskoulutuksessa

Kirkon aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksessa kiinnitetään huomiota humanismin ja
kristinuskon suhteen problematiikkaan, jota tässä luvussa käsitellään nimenomaan ihmis-
käsityksen kannalta (vrt. luvut 6.1.2.3. ja 6.2.4.). KK:n toimintakertomuksessa (1985, 65)
todetaan: �Pedagogisten ja hoidollisten mallien ja metodien takana saattaa olla näke-
myksiä, jotka ovat perinteisen kristillisen ihmiskäsityksen kannalta uusia ja joita tästä
syystä on arvioitava kriittisesti.� Totro luennossaan (1979a) ja artikkelissaan (1980)
�Humanistinen liike kasvatuksen kehyksenä� ottaa kantaa humanismiin. Hän sijoittaa
humanistisen liikkeen aristoteliseen perinteeseen ja tarkoittaa liikkeellä väljärajaista
kokonaisuutta, joka on mahdollista hahmottaa ihmisyyttä ja inhimillisen kasvun moni-
puolisuutta korostaneista virtauksista filosofiassa, psykologis-terapeuttisessa toiminnassa
ja kasvatuksessa.

Totro (1979a, 12) esittelee humanistisen liikkeen suuntauksia ja edustajia kirkon työn-
tekijöille seikkaperäisesti. Hänen näkemyksensä mukaan ihmistä tutkivilla tieteillä ja
terapeuttisella toiminnalla on paljon annettavaa kasvatukselle ja kasvattajalle. Ne
�vapauttavat opetusteknologian, teoreettisen tiedon näennäisoppimisen ja tehokkuusvaati-
musten puristuksessa eläviä�, muistuttavat ja antavat kokemusta kokonaisesta ihmisyy-
destä sekä vahvistavat yhteisön ja lähiryhmän merkitystä. Totron mukaan kasvatus ja
terapia liikkuvat samalla ulottuvuudella, niiden suunta on sama. Humanistinen liike on
lisännyt kasvun ja kypsymisen käsitteeseen laajuutta ja syvyyttä.

44. Yhtenevästi Komiteanmietinnössä Oppimisen ilo (1997, 36) todetaan, että teollistuneissa maissa elinikäi-
sen oppimisen käsitteen tulkinta on siirtynyt Fauren raportin humanistisesta näkökulmasta taloutta painotta-
vampaan suuntaan. 
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Kasvua ja kypsymistä on selitetty myös Totron (1980b) mielestä �empiiriseen pedago-
giikkaan hyvin luontuvan behavioristisen psykologian� pohjalta. Sen mukaan kärjistäen,
ihminen �ei ole muuta kuin komplisoitu kone, ei muuta kuin ehdollistamisprosessin
tulos�. Humanistinen psykologia puolestaan väittää, että ihminen on �jotakin enemmän�.
Hän pystyy itse ohjaamaan toimintaansa ja elää monien tekijöiden vuorovaikutusken-
tässä; ympäristön, biologisten ja psyykkisten edellytysten alaisena, mutta ei näiden van-
kina. Ihmiselle on ominaista minätietoisuus, itsetajuisuus, hän on persoona. Ihminen on
ennen muuta henkinen olento, autonominen. Hän on intentionaalinen, merkityksiä muo-
dostava ja niillä operoiva, merkitysten mieltä kyselevä, vastuullinen olento. (Totro 1980b,
28�29.)

Mielenkiintoinen kannanotto, johon palataan luvussa 5.4.1., on Totron (1980b, 28) k-
ohjelman viitekehyksen arviointi ja sen kautta myös työntekijöiden ihmiskäsityspohdin-
nan herättäminen. Hän katsoo, että k-ohjelma on saanut merkittävästi vaikutteita empiiris-
estä pedagogiikasta. Voitaneen loogisesti olettaa, että tällöin taustalta löytyisi yhtymäkoh-
tia behavioristiseen ihmiskäsitykseen. Kirkon henkilöstökoulutuksen puolella, erityisesti
sielunhoidon ja työnohjauksen koulutuksessa taas on Totron mukaan nähtävissä henkitie-
teellistä ajattelua, jota on mahdollista hahmottaa humanistisen psykologian ja pedagogii-
kan kehykseen.

Totro (1979a, 12�13) arvioi, että johtopäätösten tekeminen humanistisen ajattelun
pohjalta voi kyllä lisätä kasvattajan ja kouluttajan omaa ahdistusta. Se, että humanistisen
liikkeen menetelmiä voidaan, kuten muitakin hyviä asioita, käyttää väärin ja yksipuoli-
sesti, ei hänen mukaansa turhenna niiden merkitystä harkitusti käytettynä. Totro näyttää
asettuvan humanistisen pedagogiikan keskeisten ajatusten taakse. Hän tulkitsee humanis-
tisen pedagogiikan yleisenä tavoitteena olevan ihmisen tuleminen yhä enemmän ihmi-
seksi omassa yksilöllisessä elämäntilanteessaan ja yksilöhistoriansa pohjalta. Koska ihmi-
nen on kokonaisuus, kasvatuksen ja koulutuksen tulee tähdätä koko persoonallisuuden,
järjen, tunteen, sielun ja ruumiin integraatioon.

Teologian ja humanistisen liikkeen suhde ei ole kuitenkaan Totron (1979a, 14) mie-
lestä ongelmaton. Ongelmia on huomattu esimerkiksi sielunhoidon erityislaadun määrit-
tely-yrityksissä teologiaan päin45. Humanismin immanenttisuus on yksi vaikeus teolo-
gille. Kristillisen ajattelun mukaan esimerkiksi ihmisen persoonallisuus ja ainutlaatuisuus
perustuvat ennen muuta Jumalan luomistekoon ja kutsuun. Ihmisen autonomia puoles-
taan on vanha teologinen kiistakysymys46. Totro pitää kuitenkin selvänä, että ensimmäi-
sen uskonkappaleen sisältämän luomisen teologian pohjalta kristityllä on täysi oikeus,
jopa velvollisuus, kehittää itseään ja mahdollisuuksiaan humaniteetin toteuttamiseksi
mahdollisimman aidosti hänen elämässään ja maailmassaan. Tämä ei merkitse toisen
uskonkappaleen sisältämän lunastuksen ja kolmannen uskonkappaleen sisältämän pyhi-
tyksen syrjäyttämistä todellisuuden tulkitsemisessa. Suhteiden selvittely humanistisen
liikkeen kanssa edellyttävän teologialta sekä immanenttisen että transsendenttisen riittä-
vää arvostamista.

Humanististen periaatteiden pohjalta tapahtuvassa käytännön kasvatus- ja opetustyössä
Totro (1979a, 13�14) näkee kirkon työntekijää vastaan tulevia tiettyjä ongelmakohtia,
jotka nousevat ihmiskäsityksestä. Dialogin ja vuorovaikutuksen mahdollistavat opetusme-

45. Teologian ja humanistisen liikkeen suhteen ongelmista ks. Purhonen 1988, Kettunen 1990.
46. Teologisesta ja kasvatuksellisesta perspektiivistä autonomiaan ks. Walker 1993, 171�186.
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netelmät, kuten esimerkiksi dramatisointi, itsetuntemusta lisäävät herkkyysharjoitukset ja
elämyksellisen aktivoinnin menetelmät, saattavat herättää kasvattajassa vastustusta epäre-
alistisen tuntuista optimismia kohtaan. �Kirkon työntekijä saattaa kysellä: Eikö keskitytä
liikaa ihmiseen, mihin jää Jumala, synti ja transkendenttisuus?� Kuitenkin Totro näkee
humanistisen psykologian tarjoavan mahdollisuuksia myös kasvutapahtuman teologiselle
hahmottamiselle. Transsendenttinen ulottuvuus on tärkeä etenkin transpersoonallisen psy-
kologian ja pedagogiikan suuntaukselle. Hän myöntää kuitenkin, että yhteisen sisällön
löytäminen käsitteille, esimerkiksi synti-käsitteelle, sisältää ongelmia humanistin ja teolo-
gin dialogissa.

Sen, mitä kirkon kasvatustoimintaan voidaan omaksua erilaisista kasvatusajattelun
suuntauksista ja niihin pohjautuvista toimintamalleista, nähdään oleellisesti riippuvan nii-
den yhteensopivuudesta kristillisen ihmiskäsityksen kanssa (vrt. Purhonen 1988, 182).
Toisaalta on huomattava, että myös kristillisen ihmiskäsityksen tulkinnassa havaitaan
eroja kirkon sisälläkin. Samoin kuin sielunhoidon ja humanistisen ajattelun suhteessa,
ilmenee ongelmia myös kirkon kasvatustoiminnan ja humanistisen kasvatusajattelun
välillä. Totro (1980a) herätteleekin työntekijöitä kysymyksillään, mitä merkitsee kasva-
tukselle, jos ihminen on pohjimmiltaan hyvä, paha tai molempia. Mitä sanomme kasva-
tusoptimismille ja -pessimismille ihmisen kasvatettavuudesta?

Johtopäätöksiä

Tutkimusajanjaksona nousee luvussa 4.3. tarkastelemassani keskustelussa eri yhteyksissä
esille kysymys kristillisen ja humanistisen ihmiskäsityksen eroavaisuuksista ja yhtäläi-
syyksistä. Se on nähtävä tarpeellisena ja ajankohtaisena reagointina humanistisen kasva-
tusajattelun voimistuessa yhteiskunnan kasvatusajattelussa. Havaittavissa on, että asian-
tuntijakeskustelussa pohditaan selvästi aktiivisemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin k-
ohjelma-aineistossa kristillisen ja humanistisen ihmiskäsityksen yhtäläisyyksiä ja jännit-
teitä.

Kristillisen ihmiskäsityksen avoimen luonteen vuoksi ei kirkossa ole mahdollista luoda
omaa kristillistä kasvatusjärjestelmää omana ideologiana47. Sitä vastoin jatkuva vuoro-
vaikutus ja reflektiivinen pohdinta ajassa ilmenevän kasvatusajattelun ja kristillisessä
ihmiskäsityksessä ilmenevien kasvatukseen vaikuttavien periaatteiden välillä nähdään
välttämättömäksi. Kirkon tehtäväksi koetaan aktiivisesti ja kriittisesti osallistua omista
lähtökohdistaan käsin yhteiseen kasvatuskeskusteluun. Taustalla nähtäneen kristillisen
ihmiskäsityksen luonne avoimena ja vuorovaikutuksen muiden kasvatustahojen sekä vir-
tausten kanssa mahdollistavana sekä ihmiskäsityksestä nouseva vastuullisuuden ajatus,
mutta myös kirkon asema kansankirkkona.

Teologian ja kasvatustieteen keskustelun paikkana on ihminen, kuten Mannermaa
(1973, 279, 288�289) kuvaa tätä dialogista suhdetta. Keskustelussa teologia ja kasvatus-
tiede perusteistaan lähtien tarkastelevat ihmistä eri näkökulmista, mitä voidaan pitää posi-
tiivisena asiana kokonaisuuden, kokonaisvaltaisen ihmiskuvan rakentumisen kannalta.

Teologian suhdetta humanismiin on määritelty ambivalentiksi (Lindqvist 1980, Pelto-
sen 1982, 20 mukaan), eli toisaalta molemmat ovat voimakkaasti ihmiskeskeisiä, toisaalta
kristinuskossa ihminen relativoituu (ihmisen pahuus ja katoavaisuus), mikä määrittely

47. Ks. esim. Kortekangas 1979, vrt. Haavio 1947.
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vaikuttaa perustellulta tämän tutkimuksen tutkimusmateriaalin valossa. Käsitys ihmisen
pahuudesta erottaa kristillisen ja humanistisen ajattelun. TP:ssa (1971) ollaan varuillaan
humanismin kevyttä kasvatusoptimismia kohtaan. Ihmisen pahuuden poisrajaaminen
humanistisessa ihmiskäsityksessä herättää keskustelussa kritiikkiä. Siinä on nähtävissä
selvää rajanvetoa humanistiseen kasvatusajatteluun.
Toisaalta voidaan kysyä, mitä merkitsee ihmisen pahuuden tunnistaminen kasvatettavuus-
käsityksen kannalta kirkon aikuiskasvatuksessa. Voidaanko selittää taipumus nähdä aikui-
nen objektina tältä pohjalta: pahan kehittymiselle asetetaan esteitä kasvatuksen turvin48?
Vai onko kasvatus nähtävä positiivisesti hyvään ohjaamisena?

Keskustelussa tulee esille ihmisen syntisyys kasvatuksen mahdollisuuksiin vaikutta-
vana tekijänä kysymyksessä ihmisen kehittymisen mahdollisuuksista ja rajoista. Toi-
saalta kristinuskossa tunnetaan kehittyvä ihminen, ja jo kristilliseen ihmiskäsitykseen
sisältyvään vastuuseen kuuluu itsensä kehittäminen. Kristinusko tuntee kehittyvän ihmi-
sen mutta humanismista poiketen korostaa Jumalan antamaa kasvua. Kasvun ja kehitty-
misen takana on Jumala, missä painottuu kristillisen ihmiskäsityksen ytimenä oleva ulot-
tuvuus ihminen suhteessa Jumalaan.

Näyttää siltä, että jännitteessä humanismiin joudutaan nostamaan esiin ja artikuloi-
maan nimenomaan kristillisen ihmiskäsityksen sisältämää positiivista käsitystä ihmi-
sestä. Sekä k-ohjelma-aineistossa että Pöyhösen korostuksessa �kasvatus uuteen ihmisyy-
teen� painottuu kristilliseen ihmiskäsitykseen sisältyvä mahdollisuus hyvään. Ihmisen
tulee kehittää itseään voidakseen paremmin kantaa vastuutaan läheisistään ja koko luoma-
kunnasta. Ihmisen kasvun mahdollisuuksia argumentoidaan luomisen pohjalta ja muistu-
tetaan, että vasta lunastus luo edellytykset ja mahdollisuuden kasvulle. Humanismin ja
kristillisen ihmiskäsityksen jännite ilmenee kirkossa käydyssä keskustelussa ja jopa yksi-
tyisen keskustelijan omassa ajattelussa. Jännite näkyy asiantuntijakeskustelussa kun käy-
tetään käsitteitä jumalakeskeinen kasvatus ja ihmiskeskeinen kasvatus, jossa käsite ihmis-
keskeinen näyttää saavan sekä positiivisen että negatiivisen sisällön.

Ihmiskäsityspohdinta on kirkon omin anti yhteiskunnan kasvatuskeskusteluun. Kristil-
lisellä ja humanistisella ihmiskäsityksellä on samanlaisia näkemyksiä käytännön kasva-
tuksen tasolla. Konkreettinen esimerkki tästä on tutkimusmateriaalissa ihmisen puolusta-
minen �koulutettavuusboomissa�. Keskustelussa kannetaan huolta kokonaisen ihmisen
huomioon ottamisesta koulutuksessa, mikä kokonaisen ihmisen korostus ilmenee sekä
kristillisen että humanistisen ajattelun yhteisenä intressinä tuotantokeskeistä ja teknokra-
tiapainotteista kasvatusta (behavioristinen ihmiskäsitys) vastaan. Tarkasteltaessa elinikäi-
sen oppimisen uhkatekijöitä voidaan kritisoida myös sitä, muodostuuko elinikäisen oppi-
misen evankeliumista oppivelvollisuuden elinkautistaminen, koulutuspakko (ks. esim.
Kivinen 1998, 183, Rinne & Salmi 1998, 172). �Koulutuspakko� ei pohjaudu tällöin enää
aikuisen sisästäpäin ohjautuvaan oman persoonallisuutensa kokonaisvaltaiseen kehittämi-
seen vaan muodostuu ulkoaohjautuvaksi, koulutuspoliittiseksi kehykseksi. Elinikäisen
oppimisen kääntöpuolena tunnistettu koulutuspakko edellyttäisi nykyäänkin, että kir-

48. Haaviolla on Mattilan ja Tantun (1981, 53�55) mukaan havaittavissa voimakas kasvatettavuuden vaati-
mus, joka selittyy näkökohdasta, että pahan kehittymiselle asetetaan esteitä kasvatuksen turvin. Mielestäni
(Leppisaari 1992) ei näytä perustellulta kuitenkaan puhua Haavion pessimismistä, vaan pikemminkin on
kyse ihmisen rajallisuuden tunnustamisesta. Kaikki kristillinen kasvatus on Haavion mukaan optimismin
leimaamaa siinä mielessä, että se on uskoa Jumalan mahdollisuuksiin.
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kossa puolustettaisiin selkeämmin ihmisen oikeutta epätäydellisyyteen, keskeneräisyy-
teen � armollisena näkökulmana (ks. Lindqvist 1999).

Aikuiskasvatuksen täydennyskoulutusmateriaalissa nousee esiin Totron näkemys kou-
luttajana kristillisen ihmiskäsityksen ja humanismin suhteesta. Hän hahmottaa ongel-
miksi kirkon työntekijän näkökulmasta humanismin kasvatusoptimismin sekä synnin,
Jumalan ja transsendenttisuuden puuttumisen. Totro (1979a) näkee, että humanistista
ajattelua voidaan kriittisesti soveltaa kirkon kasvatustyöhön. Kriittinen arviointi tapahtuu
kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Hän argumentoi painotustaan ihmisen kasvun ja
kehittymisen mahdollisuuksista luomisteologialla. Humanistisen ajattelun vahvuuksiksi
Totro nimeää kasvun ja kypsymisen syventelyn.

4.4. Aikuisuuden ymmärtäminen kirkossa

4.4.1. Täysi-ikäisyys � kasvun ja aikuisuuden tulkintaa
eri viitekehyksissä

Aikuisuuden tematiikan tutkiminen oli vasta heräämässä 1980-luvulla (ks. esim. Totro
1983, Vaherva 1981b, 9.) Syyksi vähäiseen aikuisiän tutkimiseen arvellaan sitä, että
aikuisuutta on kauan pidetty ihmisenä olemisen pysyvänä, täydellisenä muotona, ihmi-
syyden kruununa (Totro 1983). Koska tämän tutkimuksen kannalta on merkittävää, miten
kirkossa ymmärretään aikuisuus, keskustelua aikuisuudesta kirkossa pohjustetaan kasva-
tustieteellisellä pohdinnalla aikuisuudesta.

Aikuisuuden määrittely ei ole helppoa. Se on voimakkaasti sidoksissa aikakauteen ja
kulttuuriin. Aikuisuutta voidaan määritellä esimerkiksi historian, uskonnon tai kulttuuri-
sen tradition sekä psykologisten teorioiden pohjalta. Eri tavoin suhtaudutaan myös uskon-
non osuuteen aikuisuuden ihmiskuvassa. (Elias 1993, 9�37, ks. myös Koro 1993, 18�
19.) Behavioristisen käsityksen mukaan aikuinen on persoona, joka sitoutuu sosiaalisesti
hyväksyttävään käyttäytymiseen. Hän pystyy ohjautumaan ulkoisesta ympäristöstä käsin.
Huomio kiinnitetään siis käyttäytymiseen, ja kypsän ihmisen käyttäytymisen nähdään
ohjautuvan ulkoapäin. (Vaherva 1981b, 24, Elias 1993, 29.) Humanismissa päinvastoin
nähdään kypsän ihmisen ohjatuvan sisästäpäin. Rogersin kypsä ihminen on avoin kaikille
kokemuksille, sekä ilolle että tuskalle. Kokonaisuutena toimiva (fully functioning) ihmi-
nen humanistisen kasvuprosessin ihanteena luottaa itseensä ja on luova. Vaikka Rogers ei
sisällytä uskonnollista ulottuvuutta persoonallisuusteoriaansa, hän käyttää käsitteitä, jotka
tunnetaan uskonnollisissa traditioissa: vapaus, arvo, autonomia, tahto, luottamus, rakkaus
ja kunnioitus. Maslowin kypsä aikuinen on puolestaan määritelty itseääntoteuttavana
(self-actualized person) ihmisenä. Ihminen käyttää täyden persoonallisen potentiaalinsa.
Allport näkee uskonnon luovana voimana yksilön elämässä ja kuvailee kypsän uskonnol-
lisuuden piirteitä49. Kognitiivisen käsityksen mukaan kypsä ihminen kykenee abstraktiin

49. Allportin mukaan usko voi olla luova voima yksilön elämässä, mutta myös estää yksilöä kasvamasta. Kyp-
sällä (mature) kristityllä on usko, joka käsittää ja integroi kaikki hänen elämänalueensa ja panee hänen elä-
mänsä ja arvonsa tiettyyn järjestykseen sekä auttaa häntä löytämään parempia ja täydempiä vastauksia elä-
mänongelmiinsa. (Elias 1993, 34.)



106
ajatteluun, symboliseen ymmärtämiseen ja periaatteellisiin moraalisiin päätöksiin. Näke-
mys painottaa yksilön tietoista ja rationaalista prosessia enemmän kuin emotionaalisia ja
ympäristöllisiä tekijöitä. (Elias 1993, 29�36.)

Aikuisuus määritellään usein iän, psykologisen kypsyyden ja sosiaalisten roolien
avulla, mutta määrittelyn prioriteetit ovat riippuvaisia keskusteluyhteydestä50. Aikuisuus-
käsitettä käytetään, vaikka aikuinen ei olisikaan emotionaalisesti tai moraalisesti kypsä.
Käsitettä käytetään yleisimmin iän eli ajan kulumisen perusteella. (Elias & Merriam
1980, 191.) Jarvis (1992, 107) näkee aikuiskasvatuksessa esiintyvän tendenssin kohdella
aikuisuutta ylätasanteena (plateau), sosiaalisessa elämässä erottuvana statuksena, mikä on
saavutettu tietyssä iässä ja kypsyyden tilassa. Humanismissa aikuisuutta ei nähdä iän kri-
teerein saavutettuna lopullisena tuloksena, olotilana, iän tuomana tuotteena. Aikuisuus on
muutosta. (Elias & Merriam 1980, 135�136.) Oleellisena aikuisuuden kriteerinä voi-
daan pitää myös itseohjautuvuutta (Knowles 1980, 45�46, Koro 1993, 20). Mezirowille
(1995, 35) merkittävä aikuisuuden piirre puolestaan on merkitysperspektiivin muutos.

Vaherva (1981a, 31, 1991, 23) toteaa, että aikuista luonnehditaan usein termillä kypsä
ihminen. Kypsyys määritellään tavallisesti tilaksi, jossa eri toiminnot ovat kontrolloituja,
ts. yksilö pystyy viisaisiin päätöksiin, hän hallitsee tunne-elämänsä ja on sosiaalisesti tie-
toinen. Ihmisen toimintaympäristön taholta tulevat odotukset määrittelevät näin kypsyy-
den. Olennaista eri näkemyksille kypsyydestä on Vahervan mukaan, että käsite luonnehtii
varttunutta, vakiintunutta yksilöä, jonka suhteet ovat kunnossa sekä itseen että ulospäin.
Hoikkala (1993, 75, 86�87) kokoaa aikuistumisen psykologista sanastoa: etsiminen,
kasvu, kypsyminen, löytyminen, todellinen minä, ja toteaa, että asiantuntijatietona tällai-
set sanastot viittaavat kehityspsykologiaan, psykoanalyyttisiin tai psykodynaamisiin
suuntauksiin. Näihin viitekehyksiin näyttää aikuisuuden arkitason määrittely yleensä liit-
tyvän.

Unescon määritelmän mukaan aikuiskasvatus on tarkoitettu �yhteiskuntansa aikuisena
pitämille henkilöille�. Tässä määritelmässä aikuisuuden sijoittuminen ja aikuisuuden tun-
nuspiirteet määräytyvät yhteiskunnallisesti. Alanen (1991) kokee, että haettaessa aikui-
suuden psyykkisiä ja sosiaalisia tunnuspiirteitä on työlästä määrittää aikuisuuden relevan-
teimmat kriteerit tietyssä yhteiskunnassa tiettyyn aikaan. Aikuisuuden ajoittaminen ja
tunnuspiirteet, näkemykset ns. kypsästä ihmisestä muuttuvat sekä historiallisen kehityk-
sen mukaan että kulttuurisidonnaisesti. (Alanen 1991, 16, 163�164.)

Vahervan (1981a, 11, 29) muistiossa Aikuiskoulutuksen ihmiskuva on selvästi human-
istinen korostus51. Tämä humanismi sulkee sisäänsä ihmiskuvaan liittyvänä tekijänä
myös maailmankatsomuksellisuuden: �jos--hyväksymme sen kuvan ihmisestä, että ihmi-
nen on tietoisesti toimiva, tavoitteellisesti orientoitunut ja valintoja tekevä olento, niin
meidän on helppo hyväksyä myös maailmankatsomuksellisuus ihmiskuvaan liittyvänä
tekijänä� (emt. s. 11). Vaherva (1981a, 12�13) pitää mielenkiintoisena pohdintaa, mikä
merkitys elämänkatsomuksellisilla ja niitä lähellä olevilla ideologisilla seikoilla on ihmi-
sen näkemyksiin osallistumisen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Hän viittaa sosiologisten

50. Ks. Elias & Merriam 1980, 6.
51. Aikuiskoulutuksen ihmiskuva nähdään yhdeksi aikuiskoulutuksen kehittämisen osatehtäväksi 1980-luvun

alussa. Siksi yksi aikuiskoulutuksen kehittämisen yleissuunnitelmassa mainituista perusprojektin osatehtä-
vistä käsittelee aikuiskoulutuksen ihmiskuvaa. Saadakseen tämän aihepiirin hahmottamista varten aineistoa
Aikuiskoulutuksen johtoryhmä tilasi sitä koskevan muistion apul. prof. T. Vahervalta. (Ks. Vaherva 1981a.)
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tutkimusten osoittamaan privatisoitumisen eli yksityistymisen voimistumiseen suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Vetäytymistä perhepiiriin ja omaan itseen, eristäytymistä laajem-
masta yhteiskunnasta ja osallistumisesta ei yhteiskunnan kannalta katsoen pidettäne posi-
tiivisena asiana. Aikuiskoulutuksella nähdään olevan merkitystä ihmisiin ja yhteiskun-
taan vaikutettaessa. Sosiaalisen kehittymisen kannalta on havaittavissa, että persoonalli-
nen identiteetti kehittyy vielä aikuisiässäkin erilaisten aikuisryhmien piirissä toimittaessa.

K-ohjelma-aineisto

Kirkossa aikuisuutta määritellään ensisijaisesti Raamatun pohjalta, teologisesti UT:n ter-
millä �täysi-ikäisyys� (esim. KA 1979, 14�16, KOAKT ptk 20.1.1976, liite 1). Tode-
taan, että �täysi-ikäisyys� kristityn tavoitteena on kuitenkin sisällöltään epäselvä
(KOAKT ptk 20.1, liite 1). Aikuiskasvatuksen tavoitteen mukaan ihmisen pystyäkseen
elämään kristittynä nykyajassa tulisi olla hengellisesti, tiedollisesti ja seurakunnallisesti
täysi-ikäinen (KOAKT ptk 12.2.1976, liite 2). Aikuiskasvatuksen työryhmässä pidetään
tarpeellisena selvittää, määrittelevätkö sanat �hengellisesti, tiedollisesti, seurakunnallises-
ti� riittävästi sen, mitä tarkoitetaan kristityn täysi-ikäisyydellä (KOAKT ptk 12.2.1976).
Kateketiikan historia varoittaa kristillisen kasvatustyön tavoitteiden asettamisessa, joista
yksi tulkinta on ollut �täysi-ikäisyys�, evankeliumin pedagogisoinnista sekä moralisoin-
nista (TP 1971, 17)52. Täysi-ikäisyyteen kasvaminen tapahtuu UT:n mukaan Pyhän Hen-
gen työnä eikä kasvamisen käsitettä voi samaistaa kasvatustoimintaan. UT:n näkemykset
kristityn kasvamisesta tarjoavat kuitenkin tärkeitä näkökohtia, miten kirkon kasvatustoi-
minta on erilaista kuin kaikki muu kasvatus ja koulutus. (KA 1979, 15.)

Kasvatustieteellisen näkemyksen mukaan kasvun käsitteeseen liittyy näkemys kehityk-
sen kokonaisvaltaisuudesta ja tietynlaisesta kehityksen omaehtoisesta etenemisestä. Kas-
vun käsitettä käytetään, kun halutaan tarkastella kehitystä korostaen erityisesti humanisti-
sia, inhimillisiä piirteitä (esim. Hirsjärvi 1993, 30). Aikuisuuden määrittely kirkossa käy-
dyssä asiantuntijakeskustelussa liittyy kiinteästi kasvamisen käsitteeseen. Humanistisesta
näkemyksestä kasvun käsite eroaa korostuksessa, että kasvu ihmisessä on Jumalan työtä.
Jumala on kasvamaan saattaja. Kristittynä kasvaminen on Pyhän Hengen työtä. Kasvami-
sessa on näin ollen käyttövoimana ja motiivina Jumalan armo. �Jumalan armo--kasvattaa
meitä� (Tiit 2:11�12). Kasvu on uskossa kasvamista ja seurakunnan yhteyteen kasva-
mista. (KA 1979, 15�16, KOAKT ptk 20.1.1976, liite 1.) Sen tarkoituksena on kunkin
saaman tehtävän täyttäminen. Tämä tehtävä on kirkon oma tehtävä, lähetystehtävä. (KA
1979, 15.)

Raamatun efesolaiskirjeessä täysi-ikäisyyden ajatus on hyvin tärkeä. Myöhemmin kir-
kollisen kansanopetuksen tavoitteena on ollut, että seurakuntalaiset lukevat itse Raamat-
tuaan ja katekismustaan. Koko seurakunnallinen elämä tähtää täysi-ikäisyyden saavutta-
miseen. Täysi-ikäisyys ei ole opillista tai moraalista täydellisyyttä, vaan osallisuutta Kris-
tuksen täyteyteen. (KA 1979, 15, KOAKT ptk 20.1.1976, liite 1.) Kristityn täysi-ikäi-
syyttä leimaa vapauden ja vastuun kaksoisnäköala. Täysi-ikäinen kristitty on itsenäisesti
ajatteleva ja vakaumuksessaan kestävä. Hän elää vapauden ja vastuullisuuden jännitys-
kentässä. (KA 1979, 16.) KA:n (1979, 42) aikuisuuden ikäryhmätavoitteiden katsotaan
ilmaisevan tavallaan �täysi-ikäisen kristityn� ihannekuvan. Näin k-ohjelma-aineiston

52. Täysi-ikäisyyden tulkinnasta konfirmaatiokehitykseen liittyen ks. Lempiäinen 1985, 99�100.
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täysi-ikäisyysmäärittely on normatiivista kristillistä aikuisuuden määrittelyä53. KA:ssa
(1979) pohditaan aikuisuutta elämän ja uskon vuoropuhelun paikkana.

Kirkon kasvatustoiminnan lähtökohdista käsin aikuisuuden määrittelyssä pitäydytään
k-ohjelmassa ensisijaisesti teologisessa viitekehyksessä. Kirkossa korostetaan yhteisölli-
syyttä humanistisen individualistisen, riippumattoman aikuisihanteen sijaan. Aikuisuu-
den sosiaalisten suhteiden, perheen ja lähiyhteisöjen merkitys elämän perussuhteen,
Jumala-suhteen ohella korostuu myös KA:ssa. Kristillisen ihmiskäsityksen korostuksessa
sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen merkityksestä yksilön kasvamiselle voitaneen
nähdä liittymäkohtia kognitiiviseen ihmiskäsitykseen. Käytännön aikuiskasvatustyössä
sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen korostaminen estänee edellä esiintullutta
yhteiskunnassa havaittavissa olevaa yksityistymistä. Tässä kohden ajattelu selvästi eroaa
humanismin individuaalisuutta painottavasta ihmiskäsityksestä.

KA:ssa (1979) käsitellään aikuisuutta elämänvaiheena ja aikuisuuden eri roolien mer-
kitystä54. Tiivistettynä esitetään Levinsonin55 pohjalta aikuisiän elämänkaari. Aikuisuu-
den näkeminen dynaamisena elämänvaiheena56 ja aikuisen elämäntilanteen eri osatekijöi-
den huomioon ottaminen jo sinänsä osoittaa aikuisuuden ymmärtämistä. Aikuisuutta tar-
kastellaan kirkossa näin myös deskriptiivisesti psykologisen ja sosiologisen ihmiskuvan
pohjalta. Kuitenkin luultavasti enemmän kuin yhteiskunnan keskustelussa kirkossa pyri-
tään myös ontologisesti määrittelemään aikuisuutta. Päämääränä ei voida havaita norma-
tiivisen ihmiskuvan luomista, vaan kyse on kokonaisuudessaan pikemminkin kirkon
aikuiskasvatustyön näkökulma ihmisestä, jota ei edes voi tyhjentävästi selittää.

Asiantuntijakeskustelu

Täysi-ikäisyys-käsitteen tulkinnassa ilmenee kirkossa kirjavuutta. Siihen on myös teolo-
gianhistoriallisia syitä. Kirkon kasvatusasiantuntijatasolla nähdään, että täysi-ikäisyys-
käsitteen sisällön muutos kulttuuriprotestantismin kautena on ollut kohtalokasta ja aiheut-
tanut kasvatustyöhön teologisia ongelmia. Valistusajalle ominaisen individualismin ja
ihmisen autonomisuuden korostuksen sekä katolisuudenvastaisten pyrkimysten yhteisvai-
kutuksesta on päädytty sellaiseen täysi-ikäisyystavoitteeseen, joka on Taipaleen (1977) ja
Mannermaan (1973, 1980, ks. myös TP 197157) mukaan varsin kaukana raamatullisesta

53. Eliaksen (1993, 19�20) mukaan Bouswana ((1978) Christian Adulthood. Teoksessa E Erikson (toim.)
Adulthood. Norton, New York.) artikkelissaan Christian Adulthood erittelee kristillisen aikuisuuden
ymmärtämisen aspektit historialliseen ja normatiiviseen. Normatiivista käsitystä edustaa esim. apostoli
Paavali Ef 4:13�16. Bouswanan analyysi sisältää Eliaksen mukaan huomattavia näköaloja kristilliseen
aikuisuuteen. Kypsyys yhdistetään persoonalliseen vakauteen, vastakohtana sen puuttuminen lapsuudessa.
Kypsyys yhdistyy yhteisölliseen rakkauteen ja solidaarisuuteen eikä sitä saavuteta individualismin kautta.
Kristitty ei kuitenkaan tule koskaan täysin kypsäksi tai aikuiseksi, koska kasvu on elinikäinen tehtävä. Kris-
tityn elämän päämäärä, Kristuksen kaltaisuuteen kasvaminen, on transsendenttinen päämäärä.

54. Vrt. ihmiskuvan komponentit, joissa yhtenä �Yksilön elämäntilanne�, Vaherva 1981a, 5.
55. Levinsonin teoria aikuisen kehitys- ja siirtymävaiheista ilmestyi teoksessa Levinson D & al. (1978) The

Seasons of Man�s Life. Kopf, New York. Levinson toteaa: �Aikuisuus ei ole tila, vaan se on suunta, jossa
itsestään selvä viattomuus murtuu� (Pakarinen & Roti 1996, 92).

56. Aikuisuuden ikäryhmät jaotellaan KA:ssa neljään vaiheeseen: nuoret aikuiset (18�24 v), työikäiset (24�
40 v ja 40�65 v) ja eläkkeelle siirtyvät ja eläkeikäiset (65� v). Vaherva (1981a, 18�22) jakaa aikuisuu-
den elämänvaiheena seuraaviin ikäryhmiin: 16�20 v, varhaisaikuisuus 20�25 v, keskiaikuisuus 25�40 v,
myöhempi aikuisuus 40�60 v, ajanjakso ennen eläkkeelle siirtymistä ja eläkeikä.

57. Tässä yhteydessä TP-asiakirja käsitellään toiston välttämiseksi asiantuntijakeskustelussa, koska Manner-
maa TP:n artikkelin �Nykytilanteeseen johtanut kehitys� kirjoittajana käsittelee samaa ongelma-aluetta laa-
jemmin artikkeleissaan 1973 ja 1980.
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lähtökohdastaan. UT:n mukaan kristillinen täysi-ikäisyys on eskatologinen suure, jota
ihminen ei koskaan tässä elämässä voi täysin saavuttaa. Valistusajalla kypsyys tulkitaan
kyvyksi käyttää järkeä ilman toisten apua. Kun raamatullisessa täysi-ikäisyysajattelussa
korostuu seurakuntayhteyden merkitys ihmisen sisäisessä varttumisessa, valistusajan täy-
si-ikäisyysihanne merkitsee vapautumista erityisesti teologian ja kirkon holhouksesta.
Päämääräksi nähdään �autonomisen� tai �täysikasvuisen� (mundig) kristityn kasvattami-
nen, mikä päämäärä saa huomaamatta kantilais-valistusfilosofisen värityksen sovelletta-
essa autonomia-käsite kirkon opetukseen. Ihanteena ei itse asiassa olekaan kirkon yhtey-
teen kasvattaminen, vaan �itsenäisen� ja kirkon jatkuvasta yhteydestä irrallisen kristityn
muovaaminen. Tähän kehitykseen liittyy luterilaisella taholla myös se, että konfirmaatio
saa täysi-ikäisyysjuhlan luonteen. Näin tapahtuu käänne kohti käsitystä, että kirkon kas-
vatus, katekeesi koskee vain ala-ikäisiä, lapsia ja nuoria. Samalla kristillinen kasvatus,
joka aikaisemmin on nähty kotien ja koko seurakunnan asiana, siirtyy enemmänkin opet-
tajien ja papiston tehtäväksi. (TP 1971, 7, Mannermaa 1973, 283�284, 1980, 75�76,
Taipale 1977, 128.) Vikström (1983, 36�37) pohtii autonomiaa, yleistä pyrkimystä itse-
näisyyteen maallistumiskehitykseen liittyvänä ja tuo keskusteluun autonomian ja subjek-
tiuden teologista arviointia ja jännitettä. Maallistuminen merkitsee sitä, että ihmisestä
tulee maailman ja olemassaolon varsinainen subjekti. Olemassaolon holhottavasta ala-
maisesta tulee täysivaltainen kansalainen, joka itse ottaa vastuun elämästään ja maailmas-
taan ja joka myös tuntee omistavansa siihen tarvittavat resurssit.

Toiviainen (1982, 173) löytää maallikkojen täysi-ikäisyyden juuret käsityksestä kir-
kosta Jumalan kansana ja sitä kautta UT:sta. Nikolainen (1982, 14�15) pohtii, onko kris-
tityn elämässä kehitystä ja aikuistumista. Hän näkee UT:n käsityksessä täysi-ikäisyyteen
kasvamisesta olevan kysymys ennen kaikkea eettisestä vakiintumisesta ja kypsymisestä.
Pöyhönen (1974, 131) pitää seurakunnan ja sen tehtävän toteuttamista ihmisen kasvami-
sessa aikuiseksi keskeisenä. Kasvaminen on myös kristityn tehtävän toteuttamista. Vik-
ström (1982, 85�86) arvioi Bonhoefferin58 ajatuksia täysi-ikäisestä ihmisestä Jumala-
kysymyksen edessä oikeansuuntaisiksi ja muistuttaa, ettei täysi-ikäinen ihminen milloin-
kaan esiinny �puhtaana muotona�, vaan on meissä kaikissa vain eräänä persoonallisuu-
temme osatekijänä. Vikström (1983, 54) näkee olevan mahdollista pitää kiinni siitä, että
maallistunut maailma on täysi-ikäinen ja että se samanaikaisesti tarvitsee evankeliumia,
jota kirkko hoitaa ja palvelee. Kumpaakaan näkökohdista ei tarvitse korostaa toisen kus-
tannuksella.

Kun asiantuntijakeskustelussa kysellään, sallitaanko kirkossa sittenkään aikuisuutta,
näyttää siltä, että aikuisuus ymmärretään kuitenkin myös laajemmassa viitekehyksessä
kuin teologisessa. Tällöin pohditaan aikuiskuvaa59. Pöyhönen (Iskalan ja Pöyhösen haas-
tattelu 1971, 104) toivoo k-ohjelmaa kehitettävän sillä tavoin kokonaisvaltaiseksi, että se
ottaa huomioon ihmisen kasvun ja kehityksen eri ikäkausina ja uskaltaa tiedostaa inhimil-
lisen olemassaolon kaikki ongelmat pelkäämättä kiisteltyjäkään kysymyksenasetteluja.

58. Saksalainen luterilainen teologi ja marttyyri Dietrich Bonhoeffer (1906�1945) pohti keskitysleiriaikanaan
nykyaikaisen ihmisen �täysi-ikäisyyttä�. Täysi-ikäistyminen on johtanut siihen, että ihminen joutuu Juma-
lan eteen kokonaisemmin kuin aikaisemmin. �Se Jumala, joka sallii meidän elää maailmassa ilman Jumala-
nimistä työhypoteesia on se Jumala, jonka eteen meidät alituisesti asetetaan.� (Vikström 1982, 86.)

59. Samoin kuin esim. Vaherva (1981a) �Aikuiskoulutuksen ihmiskuvassa�.
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Aikuisuuden tunnusomaisten piirteiden määrittelyssä liitytään keskustelussa myös kas-
vatustieteelliseen ja kehityspsykologiseen viitekehykseen. Aikuisuuden käsittämistä on
muutettava elinikäisen oppimisen ajatuksen myötä. Aikuisuutta ei enää ymmärretä samaa
merkitsevänä kuin valmis. Aikuinen on samalla tavalla jatkuvan muuttumisen, oppimisen
kokija kuin lapsi tai nuori. (Lehtiö 1977, 136�137.) Kortekangas (1979) korostaa, että
yhtenä kasvatuksen tehtävänä on auttaa yksilöä kehittymään itsenäiseksi ja täysi-ikäi-
seksi ihmiseksi, joka myös pystyy tarkkaamaan omaa kasvatustaan ja kasvattamaan itse-
ään. Täysi-ikäisyys ymmärretään keskustelussa myös raamatullista täysi-ikäisyyskäsitystä
laajemmassa merkityksessä. Kortekankaan ajattelussa ilmenee täysi-ikäisyyteen liittyvänä
myös kyky itsekasvatukseen, joka itsekasvatus nähdään aikuiskasvatuksen kasvatustie-
teellisessä määrittelyssä oleellisena ulottuvuutena.

Mäntymaa (1989, 13�14) korostaa, että ihmisenä oleminen on muutos- ja kasvupro-
sessi. Ihmisen kasvu on aktiivista luovaa vuorovaikutusta itsensä, lähimmäisen, Jumalan
ja maailman kanssa. Vuorovaikutustaidon hän on saanut lahjaksi luomisessa, jossa hänet
asetettiin dialogiin, yhteyteen ja yhteisvastuuseen. Ihminen ei toimi kuin eläin vaistojen ja
viettien ohjaamana ja hän ei myöskään ole valmiiksi ohjelmoitu robotti. Näin Mäntymaa
torjuu behavioristisen ihmiskäsityksen ja korostaa kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti
ihmisen vastuullista vapautta. Yksityisen ihmisen kannalta kasvun selkeä tavoite onkin
kasvaminen vastuulliseksi osaksi yhteistä maailmaa, omien vaikutusmahdollisuuksien tie-
dostaminen ja niiden vastuullinen käyttäminen. Aikuisuuden Mäntymaa määrittelee kyp-
syytenä, valmiutena vastuun ottamiseen. Aikuisuus edellyttää puolestaan itsenäisyyttä.
Itsenäinen ihminen tiedostaa oman persoonansa mahdollisuudet ja rajat sekä tehtävänsä
tässä maailmassa.

Aikuisuudesta sekä aikuiskasvatuksesta kirkossa ja yhteiskunnassa käydyn keskuste-
lun on koettu liikkuvan eri tasoilla60. Käsite �oman elämän hallinta� on osoittautunut toi-
mivaksi apuvälineeksi yhteiskunnan ja kirkon aikuiskasvatuksen välisessä keskustelussa.
(AKNK ptk 21.4.1988 3§.) Kasvatustieteessä elämänhallinnan on määritelty olevan oman
elämän prosessin ohjaamista (ks. esim. Pakarinen & Roti 1996, 203.) Jos yhteiskunnan
aikuiskoulutus tukee aikuisia oman elämän ulkoisessa hallinnassa, on kirkon aikuiskasva-
tuksen haasteena tukea oman elämän sisäisessä hallinnassa. Kirkon asiantuntijakeskuste-
lussa sisäinen elämänhallinta tulkitaan tarpeeksi tulla oman elämänsä subjektiksi, tehdä
tietoisia valintoja, sen sijaan että ajautuu eteenpäin ulkoisten tekijöiden ohjelmoimana61.
Sisäinen elämänhallinta on jotain sellaista, joka tulee oppia ja johon tulee kasvaa vähitel-
len. Toisaalta kysytään, voidaanko aitoa sisäistä elämänhallintaa opettaa tai välittää kas-
vatuksen keinoin. (Schelde 1989, 17�18, Metsätähti-Nybergin mukaan.) Entä mitä näkö-
kulmia syntikäsitys tuo sisäisen elämänhallinnan ymmärtämiseen asettaessaan rajoja
myös itsekasvatuksen mahdollisuuksille? Kristillinen aikuisuusajattelu tuo elämänhallin-
takeskusteluun, jota yhteiskunnassa on vilkkaasti käyty eri yhteyksissä, hedelmällisen

60. Tämä kokemus saatiin esim. Unohdettu aikuinen -aikuiskasvatusseminaarissa 1988, jossa oli mukana sekä
kirkon että yhteiskunnan aikuiskasvatuksen asiantuntijoita (S. Metsätähti, henkilökohtainen tiedonanto
11.3.1996). Elämänhallinnasta muuttuvan toimintaympäristön edellyttämänä kompetenssina ks. Ruohotie
2000, 43.

61. Roos (1988, 206�208) kuvaa sisäiseksi elämänhallinnaksi sitä, että riippumatta siitä, mitä elämässä tapah-
tuu, ihminen kykenee hyväksymään kohtalon ja katsomaan asioita parhain päin. Roosin mukaan elämän
ulkoisen hallinnan lisääntyminen on jättänyt sisäisen hallinnan vähemmälle.
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jännitteen puhuessaan Jumalan hallitsemasta elämästä. Tässä elämisen perusyhteydessä
kaikki elämässä tapahtuva nähdään sisäisen kasvun haasteena.

Koulutusmateriaali

Kirkon aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksessa ja kasvatuksen kursseilla62 pohditaan
ihmisenä kasvamisen ja aikuisen kasvun kysymyksiä. Aikuiskasvatuksen kursseilla yhte-
nä tavoitteena on hahmottaa aikuisena kristittynä kasvamisen tavoitteita63. Kursseilla
pohditaan myös kasvua ja kypsymistä teologisesti. Totro (1981a) määrittelee kasvun
muuttumiseksi, sisäiseksi tapahtumiseksi. Kasvatustoiminnan perusongelmana hän näkee
sen, miten kasvua selitetään: onko kasvu ihmisen sisäisen kasvuvoiman ilmentymää vai
vastausta ulkoapäin tarjottuihin ärsykkeisiin. Näin Totro nostaa esille humanistisen ja
behavioristisen selityksen.

Totro (1981a, 1) liittyy kirkossa käytyyn keskusteluun humanistisen ja kristillisen
ihmiskäsitteen jännitteestä ja tiivistää asetelmia: �Objektivistit syyttävät subjektivisteja
ihmiskeskeisyydestä, Jumalan ehdottomuuden unohtamisesta, synnin todellisuuden mitä-
töinnistä, epäkristillisestä ja optimistisesta humanismista. Syytetyt puolestaan viittaavat
Jumalalla uhkailuun, kasvattajan oman elämättömän elämän pohjalle rakentuvan pelon
ja varomisen teologiaan, älyllistämiseen, todellisuuden kohtaamisesta kieltäytymiseen.�
Totro ymmärtää kirkon kasvattajien valitsevan teologisen näkemyksensä oman persoonal-
lisuuden rakenteensa ja elämänhistoriansa mukaan ja täydentävän katsomustaan teologia-
ansa sopivalla ja sen kanssa �samansuuntaisella psykologialla ja pedagogiikalla�.

Aikuiskasvatuksen kannalta näyttää oleelliselta Totron (1981a, 1) kristillisessä kasva-
tuksessa keskeisenä pitämä kiistakysymys itsensätoteuttamisen tulkinnasta64. Humanisti-
sen kasvatusajattelun mukaan itseääntoteuttava ihminen (self-actualized person) on kas-
vatuksen perimmäinen tavoite. Totro (1981a, 2) arvioi, että pietistinen perinne Suomessa
on ollut taipuvainen �negatiiviseen teologiaan�. On sekoitettu toisiinsa ihmisen kyvyttö-
myys pelastuksen asiassa ja ihmisen mahdollisuudet kehittää itseään ja yhteiskuntaansa
täällä ajassa. Keskustelussa on kuitenkin pidettävä erillään empiirisesti (psykologisesti ja

62. Esim. Oulun ja Lapuan hiippakuntien kateketiikan pastoraalikurssilla 1.�6.9.1980 hiippakuntasihteeri
Keijo Nissilä piti raamattutunnin kasvun teemasta. Kasvun ja kasvatuksen teologiaa pohdittiin myös esim.
Kasvatuksen kurssilla 1977 ja 1982. (KKKA.)

63. Kaksivuotisilla aikuiskasvatuksen täydennyskursseilla (1981�1982 ja 1983�1984) oli luentoaiheina seu-
raavia aikuisuuden ymmärtämiseen liittyviä teemoja: Minkälainen on aikuinen ihminen, miten hän voi kas-
vaa?, Miten tulkitsemme teologisesti kasvua ja aikuisuutta?, Aikuisen kasvu, mitä se on? ja Aikuisuus seu-
rakunnassa � aikuiskasvattajan kokemuksia. Luentomonisteina kursseilla käytettiin mm. otteita Clinebel-
lin (1982) teoksesta Voit kasvaa ihmisenä. Suom. P. Karlsson. Kirjapaja, Helsinki, ja Lewis & Streitfeld
(1973, 174�176) Aikuisen kehitys � kasvu jatkuu. Ennakko-orientoitumiseen aikuiskasvatuskurssilaisille
suositeltiin luettavaksi ennen kurssille tuloa �aikuisuuden ja keski-iän kysymyksiin ehkä shokeeraavan ja
yksipuolisenkin näkökulman� tarjoavat J. Nummisen kirjat Sinä kypsä nainen ((1980) WSOY, Juva) ja
Minä keski-ikäinen mies ((1979) WSOY, Juva) sekä M Frenchin teokset Naistenhuone ((1979) Suom. K
Villa. Weilin+Göös, Espoo) ja Vertavuotava sydän ((1980) Suom. K. Villa. Weilin+Göös, Espoo) Tehtä-
väksi annettiin miettiä, mikä on kirjojen sanoma kirkon aikuiskasvattajalle ja mikä puolestaan hänen sano-
mansa kirjoissa esitetylle. (KKKA.)

64. Aikuiskasvatuksen täydennyskurssilla käytettiin opintomonisteena lukua Kohti itsensä toteuttamista teok-
sesta Lewis & Streitfeld 1973, 174�176. Artikkelin pääsisältö pohjautuu Maslowin ohjeisiin miten päästä
lähemmäksi itsensä toteuttamista, mitä sisäisen olemuksen ilmaiseminen merkitsee käytännössä ja miten
itseään toteuttava ihminen toimii.
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sosiaalisesti) ymmärretty minän toteutus ja transempiirisellä, transmoraalisella tasolla
tapahtuva itsensätoteuttaminen. Synti on Totron mukaan nimenomaan jälkimmäiseen
kuuluva todellisuus. Ihmisenä olemiseen kuuluu implisiittisesti syntisenä oleminen. Jos
jälkimmäinen kielletään, itsensätoteuttaminen johtaa elitistiseen itsekorostukseen tai epä-
toivoiseen alistumiseen.

Ihmisenä kasvamisen ja itsensä toteuttamisen (empiirisesti ymmärrettynä minän toteu-
tuksena) peruskysymyksiä on Totron (1981a, 2�4) mukaan nähtävissä jo Raamatussa.
Totro tukeutuu Barthiin (197965, Totron 1981a, 3 mukaan) konstruoidessaan itsensäto-
teuttamista kolminaisuusopin kaaviona. Ihminen elää Luojan maailmassa: itsensä kehittä-
minen, Jumalalta saatujen mahdollisuuksien käyttäminen on luonnollista ja ihmisen vel-
vollisuus. Tämä todellisuuden alue on tieteellisen tutkimuksen kohteena ja siihen pätevät
yleiset tutkimuksen menetelmät. Tämä on myös psykologisen ja sosiologisen itsensäto-
teutuksen maailma. Toiseksi on olemassa Pojan maailma, lunastajan todellisuus. Sille on
ominaista Kristuksen lunastustyön relevanssin tarjous: kutsu uuteen elämään, joka mur-
taa luodun eksistenssin rajat ja jonka tuntemus kasvaa uskon itsereflektiossa. Kolman-
neksi on näitä kahta todellisuutta integroiva Jumalan toiminta Pyhittäjänä, Pyhän Hengen
maailma: oivaltava ja ylistävä uskova ihminen. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja
hänen tehtävänsä on osallistua Jumalan itsetoteutukseen maailmassa. Se tapahtuu Juma-
lan kutsun ja oman fyysisen maailman sekä edellytysten välisessä jännityksessä. Raama-
tun kuvauksen mukaan se on elämää vastuksen ja suostumisen välisessä jännityksessä.

Mitä sitten on itsetoteutus Totron (1981a, 4�6) tulkinnan mukaan? Tiivistetysti se on
toiselle ihmiselle läsnä olemista, olemista hänen �käytettävissään�. Tämä saatavilla ole-
minen perustuu puolestaan siihen, että Jumala on läsnä saataville, läsnä asettuvalle. Kysy-
mys ei ole vain hengellisistä asioista ja leivisköistä, sillä Jumala toimii kaikilla kolmella
todellisuuden alueella. Itsensätoteuttaminen Jumalan maailmasta eristyneenä puolestaan
on Totron mielestä epäkristillistä. Kristitty pyrkii toteuttamaan itseään osallisena Jumalan
itsetoteutuksen prosessia. Kristityn eksistenssi voidaan siis Totron mukaan tulkita psyko-
logisten ja sosiologisten rakenteiden kehyksissä tapahtuvana itsensätoteutuksena, jossa
hänen uskonsa realisoituu. Totro liittää pohdintansa kirkon kasvatustoiminnan yleistavoit-
teeseen �auttaa ihmistä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on ilmoittanut itsensä
erityisesti Jeesuksessa Kristuksessa, ja jäsentämään tämä usko omaan elämänkokonaisuu-
teensa, niin että hän voi kaikessa elämässään kokea Jumalan läheisyyttä sekä sitoutua ja
osallistua Jumalan tahdon toteuttamiseen� (emt. s. 7, ks. K-ohjelma 1977, 22).

4.4.2. Aikuisen kohtaaminen seurakunnassa � 
työntekijöiden ihmiskäsitys avainasemassa

Avainasemassa suhtautumisessa aikuisiin ovat kasvatuksesta ja koulutuksesta huolehtivat
työntekijät. Heidän joko tietoinen tai tiedostamaton suhtautumisensa aikuiseen, aikuiskä-
sityksensä ihmiskäsityksen osana näkyy vääjäämättä heidän toiminnassaan. Luvuissa

65. Kyseessä on Barth H-M (1979) Wie ein Segel sich entfalten. Chr. Kaiser Verlag, München. Barthista ks.
McGrath 1996, 122�124, 326�328.
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6.1.2.2. ja 6.2.1. palaan tähän problematiikkaan kun erittelen ja analysoin aikuisen opetta-
miskäytäntöjä kirkossa.

Kirkon työntekijän tulee tiedostaa, minkä ihmiskuvan pohjalta hän toimii. Tähän liit-
tyen hänen tulee tiedostaa myös käsityksensä aikuisuudesta. Usein saa sen vaikutelman,
että ei luoteta ihmisen aikuisuuteen. (AKNK ptk 14.11.1986 3§.) KA:ssa (1979, 96)
korostetaan aikuiskasvatuksen toimintatapojen valitsemisen yhteydessä aikuisen kohtaa-
mista aikuisena.

Seurakunnan jäsenten itsenäisyyden ja täysi-ikäisyyden hyväksyminen on kirkossa
usein ollut vaikeaa. Vaikka kinkerien raamatunselitysten ja monien seurakunnallisten toi-
mintojen tarkoituksena on pidetty seurakuntalaisten kasvamista vastuullisiksi kristityiksi,
yksipuolisesti julistava ja opettava toimintamenetelmä on pitänyt heitä lapsen asemassa
ja vienyt heiltä luottamuksen omiin mahdollisuuksiin muodostaa itsenäinen kristillinen
vakaumus. (KOAKT ptk 20.1.1976, liite 1.) Tässä ilmenee, että ihmiskäsitys vaikuttaa
aikuiskasvattajan toimintatapojen valitsemiseen. Aikuisuuden estyminen seurakunnassa
nivelletään kirkon opetusmenetelmien yksisuuntaisuuteen ja vuorovaikutuksettomuuteen.

Seurakunnan, ja samalla työntekijän, tehtäväksi nähdään auttaa ihmisiä aikuiseen
uskoon66. Tällä ymmärretään yksilön uskonnollisen käsitteistön ja ajattelun kehittymisen
tukemista samalla, kun ihmisen tiedontaso ja älyllinen suorituskyky kehittyvät. �On koh-
talokasta, jos uskonnollinen käsitteistö ja ajattelu jää lapsen tasolle silloin kun ihmisen
tiedontaso ja älyllinen suorituskyky on kehittynyt.� (KOAKT ptk 20.1.1976, liite 1.)
Kysymyksessä näyttäisi olevan aikuisen oman ajattelun, ymmärtämisen ja tiedon proses-
soinnin tukeminen ulkoapäin siirretyn tai syötetyn tiedon sijaan. Tässä voitaneen nähdä
liittymäkohtia kognitiivisen ihmiskäsityksen pohjalta nousevaan ajatteluun oppimisesta.

Aikuisuusteeman käsittely on nähty tärkeäksi sekä kirkon sisäisenä kehittämistehtä-
vänä että myös yhteistyössä sivistysjärjestöjen kanssa ja laajemminkin yhteiskuntaan
päin. Kirkossa aiheen käsittely on tarpeen, jotta aikuisten aktiivinen panos seurakuntien
toiminnassa otettaisiin vakavasti huomioon. (Kontio 1984c, 26.) Aikuisen kohtaamiseen
seurakunnassa liittyy maallikkous. Kansaa merkitsevästä alkukielen sanasta �laos� on län-
sieurooppalaisiin kieliin tullut suomenkielinen �maallikkoa� vastaava käsite. Suomalais-
ten tajunnassa maallikko tavallisimmin ymmärretään ei-asiantuntijaksi, ihmiseksi, joka ei
ymmärrä tai osaa jotakin. Seurakunnasta ja seurakunnan maallikoista puhuttaessa ei kui-
tenkaan ole siitä kysymys. Kirkollisessa mielessä �maallikkoja� ovat kaikki, jotka eivät
ole pappeja. Toisaalta UT:n mukaan kaikki Kristukseen kastetut ovat �pyhää, kuninkaal-
lista papistoa� (1 Piet 2:5, 9). Kasteeseen perustuva jokaisen kristityn pappeus tunnetaan
yhteisenä eli yleisenä pappeutena. Yhteisen pappeuden alkuperäisestä rikkaudesta on
mennyt paljon hukkaan, mutta maallikkouden merkitystä ei ole kyetty hävittämään niinä-
kään vuosisatoina, jolloin alettiin pitää maallikoita vain passiivisina vastaanottajina ja
hengellisesti ala-ikäisinä. (Toiviainen 1979, 21�29, 1983, 171, ks. myös Hietamies 1990,
17.)

Voimakas kannanotto aikuisen paikasta seurakunnassa, aikuisena, on Pajusen (1985,
2�3) pohdinta. Hän näkee keskustelussa aikuisuuden ymmärtämisestä kirkossa nousevan
pinnalle papiston ja maallikoiden suhteen. Toisaalta maallikoiden voimavaroja kaivataan,
toisaalta on kysyttävä, vallitseeko kirkon teologeilla luottamuspula maallikoita kohtaan.

66. Fowlerin hahmottamista uskon kehitysvaiheista ks. Oikarinen 1993. Fowler pitää kognitiivista kehitystä
välttämättömänä, mutta ei yksin riittävänä ehtona uskon kehitykselle.
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�Väitetään, että kirkko pyrkii holhoamaan aikuisväestöään. Ihminen, joka on tottunut jär-
jestössä hoitamaan hänelle uskotut tehtävät hyvin itsenäisesti, huomaakin, että hän ei
saakaan toimia näin seurakunnan piirissä. Pahimmassa tapauksessa hänelle yritetään
antaa mielipiteet suuhun ja toimintatavat hanskaan � niistä hänellä ei ole lupa poiketa--.
Onko seurakunnissa tilaa ihmisille, jotka väittävät vastaan ja ajattelevat itse?� (emt. s.
3). Kirjoittajan mielestä kirkon piirissä tulisi kiinnittää vakavasti huomiota väitteeseen,
ettei kirkossa sallita lainkaan aikuisuutta, vaan mukana olijoilta vaaditaan ennen kaikkea
alistumista auktoriteettien johdettaviksi. Työntekijän ihmiskäsitykseen Pajunen (1985, 2)
liittää pohdintansa myös siten, että näkee aikuiskasvattajan oman aikuisuuden tai sen
puutteen heijastuvan hänen tavassaan ja mahdollisuuksissaan toimia aikuiskasvattajana.
Konttinen (1990) kysyy kärjistäen, antaako luterilainen oppi eväät aikuisuuteen vai hol-
hoamiseen. Seurakunnan työntekijöiden tulisi antaa itselleen ja toisille kasvutilaa, tukea
toinen toisensa kehittymistä ja luottaa, että ihminen itse löytää aikuisuuden, jossa on vas-
tuu sekä itsestä että toisista.

Aikuisuuden pohdinta nousee esille myös kirkon työntekijöilleen järjestämässä aikuis-
kasvatuksen täydennyskoulutuksessa67. Aikuisuuskäsitteeseen pyritään paneutumaan
sekä teologisista että kasvatustieteellisistä lähtökohdista. Luennossaan Aikuisuus kasva-
misen kehyksenä Totro (1983) pyrkii eri tutkimuslähteisiin (mm. Levinson 197968) poh-
jautuen tuomaan esille aikuisuuden ymmärtämisen muutos- ja kasvuprosessina. Myös
työntekijän ja maallikoiden suhdetta käsitellään ja pyritään antamaan työntekijöille val-
miuksia maallikoiden tukemiseen. On havaittavissa, että aikuisuuden ymmärtämistä työn-
tekijänä pyritään lähestymään myös kurssilaisten oman kasvun pohtimisen avulla, esim.
teemoilla �Kuka minä olen aikuisena� ja �Aikuisuus minussa � esteitä ja mahdollisuuk-
sia � työssäni�. (KKKA. Akk I ja Akk II.)

Johtopäätöksiä

Aikuisuudesta käyty keskustelu (tarkasteltu luvuissa 4.4.1. ja 4.4.2.) ilmenee kirkossa toi-
saalta teologis-pedagogisena täysi-ikäisyyden pohdiskeluna, toisaalta käytännön huolena,
miten aikuinen kohdataan seurakunnassa. Tiivistyksenomaisena tässä kappaleessa käy-
tyyn pohdintaan aikuisuuden ymmärtämisestä kirkossa voidaan pitää Schelden69 koros-
tusta: Kirkon aikuiskasvatuksella on paikka ja tehtävä kirkon elämässä ja toiminnassa
vain, jos se lähtee liikkeelle kasvun ajatuksesta. Kasvuajatus avaa mahdollisuuden
ymmärtää laajemmin, mitä on olla aikuinen ja laajentaa myös opetuksen käsitettä70. Vain
tästä lähtökohdasta käsin kirkko voi löytää paikkansa elinikäisen kasvun tukijana. (Schel-
de 1989, 20 Metsätähti-Nybergin mukaan.)

Tutkimusmateriaalissa nousee esiin täysi-ikäisyys sekä teologisena että pedagogisena
käsitteenä. Teologisesti määriteltynä täysi-ikäisyys on uskossa kohti Kristuksen kaltai-

67. Merkittävin kanava lienee ollut pitkät, kaksivuotiset Aikuiskasvatuksen kurssit I ja II (1981�1982 ja
1983�1984).

68. Kyseessä on toinen painos teoksesta Levinson 1978. Ks. edellä alaviite 55.
69. Tanskalainen Michel Schelde luennoi Pohjoismaisilla aikuiskasvatuksen neuvottelupäivillä Kungälvissä

Ruotsissa lokakuussa 1989 teemasta �Kasvatusajattelu teologisessa ja uskontopedagogisessa merkityk-
sessä�. Metsätähti-Nyberg referoi luennon artikkeliksi Kristillinen kasvatus -lehteen 6/1989.

70. Myös esim. Foltz (1986a, 27�30) pitää kasvamisen, kehittymisen käsitteen sisäistämistä yhtenä kristillisen
aikuiskasvatuksen lähtökohtana.
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suutta kasvamista Pyhän Hengen työnä, hengellistä kypsymistä mutta myös eettistä kyp-
symistä ja vakiintumista. Kasvamiskonteksti on seurakuntayhteys. Yhteisöllisyys, joka on
kristillisen ihmiskäsityksen tärkeä ulottuvuus, voi muodostua siis aikuisen kasvua tuke-
vaksi tekijäksi. Humanistisesti ymmärrettynä täysi-ikäisyys puolestaan saa merkityksiä
itsenäisyys, yksilöllisyys, muutos, itsensätoteuttaminen. Valistuksen aikuisuuskäsityk-
sessä henkinen ulottuvuus, tietty täysi-ikäisyyden velvoittava valmius ja kansalaisuuden
idea sekä pysyvä ja sitova identiteetti ovat keskeisiä (Hoikkala 1993, 80�81).

Teologiseen aikuisuuden analyysiin nivoutuu humanistista ajattelua, mutta humanis-
tista ihmiskuvaa myös kritisoidaan. Toisaalta etsitään siltaa kristinuskon ja humanismin
välille. Ihanteena voitaneen ajatella olevan, että aikuisuus olisi nähtävissä sekä aikuiskas-
vatuksen lähtökohtana että myös sen tavoitteena, jota käsitteiden kypsä (mature) ihmi-
nen, täysin toimiva ihminen (fully functioning person) ja täysi-ikäinen ihminen voidaan
ajatella ilmaisevan.

Raamatullisessa kielenkäytössä täysi-ikäisyys on toisaalta voimakkaasti normatiivinen
tavoite ja ihanne, ei niinkään deskriptiivinen tosiasia. Käsitteiden sisällöllinen kirjavuus
kuitenkin häiritsee käytävää keskustelua ja vaikeuttaa sen hahmottamista. Aikuisuutta
kuvataan tutkimusmateriaalissa sekä normatiivisena, raamatullisena aikuisihanteena,
mikä lopulta muodostuu kirkon aikuiskasvatuksen päämääräksi, että deskriptiivisesti,
aikuisuutta elämäntilanteena ja sen erityispiirteitä kuvailevasti. K-ohjelma-aineistossa
pitäydytään kiinteämmin aikuisuuden teologiseen pohdintaan täysi-ikäisyyskäsityksen
raamatullisen selittämisen kontekstissa. Asiantuntijakeskustelussa myös kasvatustieteelli-
nen ja psykologinen pohdinta liittyvät teologiseen. Koulutusmateriaalissa tartutaan kas-
vunkäsitteeseen sisältyvään teologisen ja kasvatustieteellisen tulkinnan jännitteeseen ja
pyritään rakentamaan siltaa niiden välille luomisen teologiasta käsin. Kun annettua
aikuiskasvatuskoulutusta tarkastellaan tässä tutkimuksessa vastauksena käytyyn keskuste-
luun, voidaan tulkita, että kentältä nousi problemaattisena nimenomaan humanistisen ja
kristillisen ihmiskäsityksen suhde aikuisen kasvu-tematiikassa.

Kaiken kaikkiaan keskustelussa ilmenee pyrkimystä tarkastella aikuisuutta eri näkö-
kulmista ja näin luoda kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä. Aikuisuuden ymmärtäminen pro-
sessina71 ilmenee keskustelussa. Esim. KA:ssa (1979, 17�32) ei aikuisuutta nähdä staat-
tisena olotilana, vaan esitetään aikuisuuden kehitystehtäviä erityisesti yksilön rooleissa eri
ikäkausina. Kristillisen aikuisuuden määrittelyssä on merkittävää myös prosessiajatuksen
sisältämä keskeneräisyysnäkökulma: Kristitty ei tule valmiiksi, vaan elää todellisuuden ja
ihanteiden eli tavoitteiden välisessä kasvuun haastavassa jännitteessä.

Sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen merkityksen, yhteisöllisyyden korostami-
nen humanistisen individualistisen aikuisihanteen sijaan on ominaista kirkon aikuisuuskä-
sityksessä. Korostus on yhtenevä kristillisen ihmiskäsityksen suhde toisiin ihmisiin -ulot-
tuvuuden kanssa (ks. s. 63).

71. Aikuisuuden monimuotoisessa määrittelyssä on havaittavissa (esim. Totro 1983, Hoikkala 1993) aikuisuu-
den prosessiksi mieltämisen korostaminen staattisen tilan sijaan. Elias (1993, 10) toteaa siirrytyn aikuisuu-
den ymmärtämisestä tilana, asemana (condition) sen ymmärtämiseen prosessina (process).
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Täysi-ikäisyyskäsitteen saama sisältö vaikuttaa kirkon aikuiskasvatustyön sisältöön ja
käytännön ratkaisuihin. Koulutuksessa pyritään aktivoimaan työntekijöitä oman aikui-
suuskäsityksensä tiedostamisessa72 ja tukemaan oman aikuisen työntekijän roolin löytä-
misessä. Sekä teologista että kasvatustieteellistä koulutusmateriaalia käytetään. Aikuisen
kykyä oppia ei epäillä. Aikuisen kasvatettavuus koetaan syvempänä kysymyksenä, joka
on keskustelun pohjalta vaikeammin eriteltävissä, koska keskustelussa sekoittuvat eri vii-
tekehykset. Lisäksi ilmenee humanismin ja teologian välinen jännite, jota kuilua esim.
Totro pyrkii silloittamaan.

Kirkon aikuiskuva muovautuu paljon työntekijöiden aikuiskuvasta ja sen taustalla vai-
kuttavasta aikuiskäsityksestä. Käydyssä asiantuntijakeskustelussa torjutaan behavioristi-
nen ihmiskäsitys, jossa ihmistä ohjataan ulkoapäin. Toisaalta keskustelusta välittyy kri-
tiikki aikuisen ohjailevasta kohtaamisesta seurakunnassa: eikö aikuiseen luoteta? Pohdin-
taa herättää, missä määrin kirkossa kuitenkaan käytännön tasolla nähdään aikuiskasvatuk-
sen lähtökohdaksi aikuisuus. Luotetaanko ihmisen aikuisuuteen? Tukeeko vai tukahdut-
taako seurakuntayhteys aikuisen kasvua? Kuuluuko kyky vuorovaikutukseen ja vastuun-
kantamiseen omasta ja toisen elämästä kristilliseen ihmiskäsitykseen myös käytännön
tasolla seurakunnassa, vai estyykö sen toteutuminen?

Totron merkitystä kirkon aikuiskasvattajakouluttajan roolissa työntekijöiden omakoh-
taisen ihmiskäsityspohdinnan stimuloijana on pidettävä tärkeänä. Hänen ajattelussaan on
nähtävissä pyrkimystä yhteensovittaa kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta teologista ja
humanistista ainesta aikuisuuspohdinnassa. Totro pyrkii tarkastelemaan humanistiseen
ajatteluun keskeisesti liittyvää kysymystä itsetoteutuksesta laaja-alaisesti ja argumentoi-
maan sen puolesta myös teologisesti. Nykyisessä pohdinnassa esimerkiksi Dunderfelt
(1995) näkee aikuisen yksilöllistymispyrkimyksen ei hybriksenä tai narsismina vaan pyr-
kimyksenä tasapainoiseen voimavarojen hyödyntämiseen ja kehitykseen.

Aikuisuuden ymmärtämistä selitetään sosiologian uusimmassa tutkimuksessa myös
täysi-ikäisyyskäsitteen avulla, jonka liittymäkohtia raamatulliseen kristityn täysi-ikäi-
syyskäsitykseen ilmenee siinä, että täysi-ikäisyys on prosessi, jotain, jota kohden ollaan
pyrkimässä. Hoikkalan (1993, 67�87) tutkimuksessa aikamme koetuista aikuisuuskäsi-
tyksistä73 täysi-ikäisyyskäsitys korostaa vastuullisuutta ja aikuisen velvollisuuksia, mutta
aikuistuminen ei ole lukkoon lyöty tila vaan elämänkaaren läpi kestävä sisäinen kehitys-
prosessi. Sisältäpäin lähtevän jatkuvan kasvun ajatus, täysi-ikäisyyden prosessinomai-
suus korostuu. Tosin kuin valistuksen aikuisuuskäsitys, joka rakentui staattisesti pysyvän
identiteetin ympärille, postmoderni näkökulma on aikuistumistyön jatkuminen läpi elä-
män. Aikuistumistyötä tulkitaan myös identiteettikysymyksenä: saavutettu identiteetti ei
säily automaattisesti, vaan se on jatkuvasti uudistettava sopeutumalla ympäristön vaati-
muksiin ja kehittämällä itseä eri tavoin.

Teologisessa täysi-ikäisyysajattelussa hengellinen kypsyys kristittynä kasvamisen pää-
määränä on keskeinen idea ja kasvamisen päämäärä voidaan nähdä kristillisen ihmiskäsi-
tyksen erittelyn pohjalta siis transsendenttisena (ks. s. 63). Edellä on tullut ilmi koettu jän-

72. Myös esim. Vaherva (1991, 19) aikuiskouluttajana pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kouluttaja selvittää
itselleen, millaiset oletusten luontoiset käsitykset tai tarkemmat kuvat ihmisestä ohjaavat hänen toimin-
taansa, ja kyselee, missä määrin aikuisuuden piirteet todella käytännössä otetaan huomioon suunniteltaessa
aikuisopetustapahtumaa.

73. Hoikkala (1993, 73�87) erittelee haastatteluaineistonsa perusteella aikuisuusmallit: 1. haarniskamalli,
2. realistinen aikuisuusmalli, 3. täysi-ikäisyysmalli.
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nite kasvamisen teologisen ja pedagogisen määrittelyn välillä. Seuraavassa tarkastelen sii-
hen liittyviä näkökulmia aikuiskasvatustieteellisen keskustelun pohjalta. Elias (1993,
66�68) konstruoi kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä pohtiessaan aikuisen uskon74 merki-
tystä ja suhdetta muuhun elämään. Hän selventää tätä matka-metaforalla (religious faith
and journey). Elämää voidaan kuvata kertomuksena matkasta, jossa yksilö kulkee Juma-
lan, itsensä ja muiden kanssa. Uskominen merkitsee sellaista itsensä, maailman, toisten ja
elämäntapahtumien ymmärtämistä, jossa nähdään enemmän kuin tämä todellisuus. Pää-
tös uskoa on syvästi persoonallinen päätös, joka vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin.
Uskonnollinen kehitys ja psykososiaalinen kehitys (fyysinen, intellektuaalinen, emotio-
naalinen, moraalinen ja sosiaalinen) eivät ole erillisiä ja vastakkaisia käsitteitä, vaikka
eivät myöskään samaistettavissa. Se, miten usko suhtautuu muihin elämän ulottuvuuksiin,
on teologinen ongelma, jota on yritetty ratkaista monella tavoin. On yritetty rakentaa syn-
teesejä uskon ja elämän välille. Miellyttävämpi lähestymistapa Eliaksen mukaan on nähdä
yhteys näiden kahden jännitteisen ja paradoksaalisen suhteen välillä. Tässä näköalassa
usko aika ajoin vaatii ihmistä toimimaan vastoin sitä, mitä ihminen luonnollisesti haluaa.
Toinen tapa on nähdä usko voimana, joka muuttaa elämää hyväksymällä sen, mikä siinä
on hyvää, ja vaikuttaa kehitykseen lisäämällä syvyyden ja pyhyyden ulottuvuuksia taval-
liseen ja arkiseen. Uskonnollinen kehitys käsittää Eliaksen mukaan psykososiaalisen
kehityksen ulottuvuudet, mutta se ottaa myös huomioon pyhän ja transsendenttisen ulot-
tuvuuden näillä inhimillisen kasvun alueilla. Uskon matka on jotain, jossa elämä Jumalan
kanssa värittää, vaikuttaa ja antaa syvempää merkitystä kaikkeen inhimilliseen toimin-
taan. Valo ja pimeys, ilo ja suru, kasvu ja taantuminen ovat osa kertomusta ja matkaa.

Sillanrakentajia kasvamisen teologisen ja kasvatustieteellisen näkökulman yhdistämi-
sessä löytyy. Elias (1993) ymmärtää, että kristillinen kasvuajatus korostaa ennenkaikkea
Jumalan kasvattavaa työtä ihmisessä, aikuiskasvatustieteellinen puolestaan ihmisen itse-
kasvatusta. Näitä näkemyksiä yhdistävänä voidaan pitää Eliaksen näkemystä. Hän koros-
taa näkemyksen elinikäisestä kasvusta sopivan hyvin kristilliseen aikuisuusajatteluun.
Juutalaisessa ja kristillisessä traditiossa kypsyminen on elinikäinen tehtävä. Oikeastaan se
on vieläkin enemmän, sisältäen transsendenttisen ulottuvuuden kasvaa Kristuksen kaltai-
seksi. Se on sekä yksilön tehtävä, että Jumalan tehtävä hänessä. (Elias 1993, 16�19.)
Myöskään Wiedel (1988, 32�33) ei näe ristiriitaa uskon ja ihmisenä kypsymisen välillä.
Hän määrittelee kristillisen kasvatuksen ja opetuksen ulottuvuuksiksi tukea yksilön uskon
syntymistä sekä auttaa ihmisiä kypsymään hengellisessä, psykologisessa ja sosiaalisessa
mielessä siten, että he voivat käyttää elämäänsä ja palvella parhaimmalla tavalla. Tällai-
nen kypsymisprosessi tapahtuu ja mahdollistuu Wiedelin mukaan vuorovaikutuksessa,
dialogissa toisten ihmisten ja oman elämän, elämänkokemusten kanssa.

Aikuisuus on toisaalta pysähtymistä mutta myös tulemisen (becoming) ja muuttumisen
(changing) aikaa. Kypsän kristityn tuntomerkkejä on, että hän on riippuvainen Kristuk-
sesta, mutta myös luottaa omiin mahdollisuuksiinsa ja pyrkii aktiivisesti käyttämään ja
kehittämään Jumalalta saamiaan kykyjä ja mahdollisuuksia. Elämän kokonaisuuteen kuu-
luu sekä sisäisen elämän hoitaminen että aktiivinen sitoutuminen elämän arjen haasteisiin
ja tehtäviin, hiljentyminen ja toiminta (contemplative and practical life). Kypsä kristitty
aikuinen huolehtii persoonallisesta kasvustaan ja kehityksestään, mutta sitoutuu myös
aktiivisesti elämän eri tehtäviin. (Elias 1993, 16�25.) Kristillisen näkemyksen mukaan

74. Aikuisen uskon kehityksestä ks. esim. Oikarinen 1993, Elias 1993, 68�92.
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viime kädessä kaikki kasvu, ihmistyminen ja lähimmäisyyteen kasvu, on Pyhän Hengen
työtä meissä (Gal 5:22�23). Kuitenkin kasvuun suostuminen jäänee ihmisen ratkaista-
vaksi. Olisiko aikuisuus nimenomaan suostumista kasvuun kokonaisena ihmisenä, mikä
merkitsee avoimuutta Jumalan työlle, mutta samalla myös itsekasvatusta?

Kehitys työntekijäkeskeiseen kirkkoon on merkinnyt aikuisuuden syrjäyttämistä (ks.
lisää luvut 6.2.1. ja 6.2.). Jos aikuisuus mielletään Eliaksen tavoin matka-metaforan
avulla, ovatko aikuiset talutettavia? Työntekijöiden oman aikuisuuskäsityksen tiedostami-
nen on muutoksen kannalta välttämätöntä. Kasvu- ja kasvatettavuuskäsitykseen kuuluu
myös käsitys aikuisesta oppijana. Vaherva (1981a, 41) katsoo, että aikuiskouluttajien
tulisi omaksua mieluummin ylioptimistinen näkemys aikuisen koulutettavuudesta ja oppi-
vuudesta, koska ihmisillä on taipumus toimia heihin kohdistuvien odotusten mukaisesti ja
minäkäsitystä muovaavat �merkittävien muiden� näkemykset. Voidaan olettaa, että kir-
kon työntekijöiden käytännössä vaikuttava ihmiskäsitys ja sen osana oppimiskäsitys on
negatiivisempi käsityksessään esimerkiksi ihmisen kasvun mahdollisuuksista kuin kristil-
lisen teologian pohjalta olisi aiheellista.

Vaherva (1981b, 18) näkee hedelmälliseksi, että kysymystä aikuisesta oppijana lähes-
tytään monitieteisesti. Kukin tieteenala valottaa ihmiskuvaa tietyltä suunnalta. Tutkimus-
tietojen soveltajan on sitten pyrittävä rakentamaan näistä osakuvista kokonaiskuva ihmi-
sestä. Samoin on korostettu (ks. Elias & Merriam 1980) aikuiskasvattajan oman kasvatus-
filosofian muodostamista kriittisesti ja esitetty kolme kasvattajan valinnanmahdollisuutta
suhteessa olemassaoleviin filosofioihin: 
1. Aikuiskasvattaja omaksuu sellaisenaan jonkin valmiin näkemyksen. Menetelmän

etuna on, että kasvattaja pystyy selvästi perustelemaan kasvatusnäkemyksensä omak-
sumansa filosofian pohjalta. Haittana on menetelmän sulkeutuneisuus ja kriittisen tar-
kastelun rajoittuminen.

2. Aikuiskasvattaja valitsee aineksia omaan kasvatusfilosofiaansa eri lähestymista-
voista. Tämän asenteen etuina ovat suvaitsevaisuus ja joustavuus, mutta haittoina ris-
tiriitaisuus ja epäjohdonmukaisuus. Monet aikuiskasvattajat pyrkivät kohti synteesiä
ja näkemysten integrointia.

3. Aikuiskasvattaja valitsee viitekehyksekseen tietyn teorian, josta hän rakentaa persoo-
nallisen kasvatusfilosofiansa. Toisista teorioista sovelletaan perusteoriaan se, mikä ei
ole sen kanssa ristiriidassa. Tämä lähestymistapa tarjoaa yhtenäisyyden, johdonmu-
kaisuuden yksilön teorialle ja käytännölle sulkematta pois vuorovaikutusta muiden
teorioiden kanssa ja mahdollisuutta ottaa niistä aineksia. (Elias & Merriam 1980,
205�206.) Ihmiskäsitystä voitaneen edellä käydyn keskustelun pohjalta pitää peri-
aatteellisena argumenttina ja oleellisena arviointikriteerinä kirkon työntekijän työstä-
essä omaa kasvatusfilosofiaansa.



5. Aikuiskasvatuksen ymmärtäminen kirkossa

5.1. Unohdettu aikuiskasvatus � kirkon elinkysymys

Tämän pääluvun Aikuiskasvatuksen ymmärtäminen kirkossa -problematiikkaan on johda-
tellut edellinen pääluku tarkastellessaan aikuiskasvatuksen taustalla vaikuttavaa ihmiskä-
sitysajattelua. Viimeisessä pääluvussa aikuiskasvatuskäsitys ihmiskäsityksineen puoles-
taan konkretisoituu siinä, mitä ajatellaan aikuisten opettamisesta ja oppimisesta eli miten
katsotaan käytännössä hyväksi toimia aikuisten kanssa. Aikuiskasvatuskäsitys -pääluvun
ensimmäinen alaluku tarkastelee, miten aikuiskasvatuksen tilanne ja paikka kirkossa
ymmärretään tutkimusajanjaksolla, jolloin aikuiskasvatus kansainvälisesti nostettiin voi-
makkaasti esille (ks. esim. Opiskelu on elämää -raportti 1976). Tämä näkökulma luo poh-
jaa aikuiskasvatuskäsityksen laadulliselle analyysille seuraavissa alaluvuissa.

Kristillinen kasvatus -lehdessä aikuiskasvatuskeskustelua heräteltiin 1950- ja
1960-luvun vaihteessa1. Koettiin, että kinkerit eivät parhaimmillaankaan voi tyydyttää
ajankohtaista aikuiskasvatuksen tarvetta (Kansanaho 1960, 32). Ensimmäinen varsinai-
sesti aikuiskasvatusta käsittelevä artikkeli otsakkeella �Kirkon aikuiskasvatusta kehittä-
mään� (Tamminen 1961) ilmestyi Kristillinen kasvatus -lehdessä 1961. Myös kansainvä-
lisellä tasolla2 tähdennettiin, että aikuisten kasvatuksen tulee olla oleellisena osana kristil-
lisessä kasvatustyössä (Kurvinen 1962, 75). Merkillepantavaa on, että kysymyksenasette-
lut eivät juurikaan muuttuneet tutkimuskaudella, vaan esimerkiksi Pajunen (1985, 1, 3)
nostaa esiin näkemyksen, että kirkko on kadottanut työikäisen väestönosan, ja korostaa:
�Minusta nyt on aika pureutua aikuiskasvatuksen ongelmiin ja ratkoa niitä kaikkien par-
haaksi� (emt. s. 8). Samoin Turunen (1988, 12) korostaa: �Nyt on aikuiskasvatuksen
aika.�

Kirkolliskokouksessa 1958 Laajennetulle piispainkokoukselle annettu tehtävä selvit-
tää mitä, keitä, kuinka ja koska kirkon olisi opetettava (Mietintö 1958) edellyttää kannan-

1. Holmin (1978, 111) mukaan 1950-luvulla Kristillinen kasvatus -lehdessä aikuiskasvatusta ei nähty ensisi-
jaisesti kirkon velvollisuutena vaan kunkin yksilön itsekasvatustehtävänä. Lehden esittämät ajatukset eivät
50-luvulla tarjonneet mahdollisuuksia yhtenäisen aikuiskatekumenaatin muovaamiselle.

2. Kristillisen kasvatuksen maailmanneuvosto järjesti Belfastissa 9.�20.7.1962 kristillisen kasvatuksen kol-
mannen maailmaninstituutin (World Institute on Christian Education). Suomen edustajina olivat mm. P.
Taipale, K. Tamminen ja O. Kurvinen. (Kurvinen 1962, 74�75.)
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ottoa myös aikuiskasvatukseen. Mietinnössä 1961 aikuiskasvatuksen tarpeellisuus tulee-
kin selvästi esille. Siinä korostetaan, että nykyaikaisen järjestelmällisen aikuisopetuksen
luominen on ajankohdan tärkeimpiä teologisia ja käytännöllisiä ongelmia kirkossa. Kir-
kon on nähtävä aikuisten jäsentensä opettaminen ajan vaatimaksi tehtäväksi ja aikuisope-
tuksessa saatuja kokemuksia hyödyntäen etsittävä muotoja ja menetelmiä, joita käyttä-
mällä se parhaiten onnistuisi. (Mietintö 1961, 21�22, Kastamalla ja opettamalla 1964,
27, Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 2.) Myös kirkolliskokouksessa 1968 muistute-
taan, että kristilliseen aikuiskasvatustyöhön olisi kiinnitettävä huomiota (I yleisen valmis-
teluvaliokunnan mietintö n:o 33, kirkolliskokouksen 1968 pk, liitteet).

Yhä tehostetumman aikuiskasvatuksen tarvetta perustellaan kirkossa jo 1960-luvulla
elinikäisen oppimisen ajatuksella3: korostetaan, että uusissa asioissa ei selviydytä enää
rippikoulun ja uskonnonopetuksen tiedollisilla ja hengellisillä eväillä. Oppia ikä kaikki �
vanha viisaus on nähtävä ajankohtaisena kaikkien ikäluokkien tarvitessa erityistä kristil-
listä valmennusta sen lisäksi, mitä sananjulistus ja muu kirkollinen toiminta niille antaa.
(Lähteenmäki 1965, 76, Iskala 1968, 28.) Näyttää siltä, että elinikäinen oppiminen
ymmärretään tässä yhteydessä lähinnä kirkon piirissä mahdollistuvana ei-formaalina kas-
vatuksena4 eikä elinikäisen oppimisen laajimmassa merkityksessä aikaan ja paikkaan
sitoutumattomana arkipäivän oppimisena koko aikuisiän oppimisen kentässä (vrt. Aittola
1998, 59�89, Silvennoinen & Tulkki 1998, 13�23, Oppimisen ilo 1997, 34).

3. Ensimmäisen laaja-alaisen elinikäisen kasvatuksen näkökulmasta tehdyn kasvatuksellisen suunnitelman
laati Comenius (1592�1670). Comeniuksen elinajan pedagogisointi teoksessaan �Pampaedia� (universal
education, joka julkaistiin vasta 1957) on jaoteltu seuraaviin vaiheisiin: Syntymisen koulu, Varhaislapsuu-
den koulu, Lapsuuden koulu, Nuoruuden koulu, Varhaismiehuuden koulu, Aikuisuuden koulu, Vanhuuden
koulu ja Kuoleman koulu. Comenius näki koko elämän kouluna. Oppiminen on olennainen osa elämää,
oikeastaan koko elämän tarkoitus. Tällä hän halusi ilmeisesti korostaa koulun ja kasvatuksen merkitystä sil-
loisessa historiallisessa tilanteessa. Comeniuksen ajattelua ja tämän päivän elinikäinen oppiminen -ajattelua
yhdistää pyrkimys kehittää yhteiskunta oppimisyhteisöksi. (Tuomisto 1994a, 56�60, ks. myös Iisalo 1991,
60�62.) Elinikäisestä oppimisesta tämän päivän kuumana puheenaiheena ks. esim. Silvennoinen & Tulkki
1998. Ropo (1993, 186�189) määrittelee elinikäisen oppimisen 1. oppimispotentiaalina, 2. taitona ja 3.
asenteena ja elämäntapana.

4. Elinikäisen kasvatuksen/oppimisen muodot on jaettu formaaliin, ei-formaaliin ja informaaliin kasvatuk-
seen. Formaalilla kasvatuksella (formal education) tarkoitetaan hierarkisesti rakentuvaa, ajallisesti asteit-
tain etenevää �kasvatusjärjestelmää�. Se on kasvatusta, jota annetaan yhteiskunnan nimenomaisesti koulu-
tusta, opetusta ja kasvatusta varten perustamissa instituutioissa, joiden kasvatustavoitteet on virallisesti
määritelty ja kirjattu opetussuunnitelmiin. Ei-formaalilla kasvatuksella (nonformal education) tarkoitetaan
muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvia kasvatusta ja oppimista varten organisoituja toi-
mintoja. Opetus voi olla erikseen järjestettyä tai se voi olla osa jostakin laajemmasta toimintamuodosta.
Esim. suurin osa vapaasta sivistystyöstä on luonteeltaan tällaista. Informaali oppiminen on kokemuspe-
räistä ja ei-institutionaalista, tavoitteellista itseopiskelua. Edelleen voidaan eritellä myös satunnaisoppimi-
nen l. arkipäiväoppiminen, joka on tavoitteetonta muun toiminnan sivutuotteena tapahtuvaa kokemuksesta
oppimista työssä ja muussa toiminnassa. (Tuomisto 1993, 184�190.) Alanen (1991, 22�26) ei pidä mie-
lekkäänä käyttää käsitteitä formaali (muodollinen) ja informaali (ei-muodollinen, vapaamuotoinen) aikuis-
kasvatus, koska näille termeille on annettu toisistaan poikkeavia merkityksiä ja koska termien soveltaminen
suomalaiseen todellisuuteen aiheuttaa ongelmia. Alanen puhuu sen sijaan eriytyneestä ja eriytymättömästä
aikuiskasvatuksesta. Eriytynyt aikuiskasvatus on eriytynein kasvatustavoittein ja opinto-ohjelmin organi-
soitua toimintaa aikuisten suunnitelmallisesti etenevän oppimisen edistämiseksi. Eriytymätön aikuiskasva-
tus puolestaan on aikuisiin suuntautuvaa tarkoituksellisesti kasvattavaa vaikuttamista, joka ei ole eriytynyt
suunnitelmallisesti harjoitettavaksi opintojen organisoimiseksi.
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K-ohjelman valmistelu ja laatiminen nostaa aikuiskasvatuksen uudella merkittävällä
tavalla kirkollisen keskustelun kohteeksi5. Nähdään, että kirkon kaiken opetus- ja kasva-
tustoiminnan lähtökohtana voidaan pitää kastetta. Joudutaan kuitenkin kysymään, aut-
taako kirkko kaikkia kastettuja elämään kasteen lahjasta, �opettaako se pitämään kaikki�
(Matt 28:20), mitä Herra on käskenyt pitää. Kirkko kastaa kaikki, mutta kirkon kasvatus-
ja opetustyössä on moninaisuudestaan ja monimuotoisuudestaan huolimatta �kuolleita
kulmia�, ikä- ja väestöryhmiä, joita ei tavoiteta. (Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisoh-
jelma 1973, 26.) Kokonaiskirkon tasolla kyllä tiedostetaan, että aikuiskasvatukseen olisi
tartuttava. Tehtävistä, joiden hyväksi KKK:n olisi ohjesääntönsäkin velvoittamana toimit-
tava, mutta jotka työvoiman riittämättömyyden takia on ollut pakko sivuuttaa, mainitaan
mm. aikuiskasvatuksen kehittäminen ja uudistaminen (KKK:ssa tapahtunutta 1970, 43�
44).

Kirkon aikuisopetus on jäänyt Kortekankaan (1972a, 36) mielestä yksipuoliseksi. Kor-
tekangas (1972b, 103�104) kokee kirkon aikuiskasvatuksen avoimien kysymysten ja
mahdollisuuksien kenttänä. Hän myöntää, että kristillinen aikuiskasvatus on kirkon ja
muiden siitä vastaavien järjestöjen vaikein työsarka, mutta sitä ei pystytä hoitamaan kier-
tämällä sen ongelmat. Käsitteellisellä tasolla tässä kannanotossa näyttävät tyypilliseen
tapaan yhtenevän kirkon aikuisopetus ja kirkon aikuiskasvatus, kun taas kristillinen
aikuiskasvatus on kirkon toimintaa laajempi käsite.

Totro (1972, 109) tulkitessaan, että aikuiskasvatus on ilmeisesti yhteiskunnan koulu-
tuspolitiikan suuri löytö 1970-luvulla, kyselee, tehdäänkö sama oivallus myös kirkossa,
sillä kirkon aikuiskasvatus on koettu monella tavalla ongelmalliseksi. Myös Sariola
(1975, 41, 43) on huolestunut kirkon aikuiskasvatuksesta. Hän toivoo k-ohjelman anta-
van tukea erityisesti työikäisen väestön parissa tehtävään työhön, jota hän pitää seurakun-
taelämän heikoimpana kohtana. Aikuiskasvatuksessa kaivattaisiin Sariolan mielestä uutta
näkemystä työhön ja myös konkreettista ohjausta. Pöyhönen (1972b) näkee, että kirkko ei
ponnisteluistaan huolimatta ole onnistunut luomaan aikuiskasvatus- ja opetusjärjestelmää,
joka tavoittaisi tasaisesti työiässä olevan väestönosan. Päinvastoin perinteiset aikuiskas-
vatuksen piiriin luettavat työmuodot, ennen muuta kinkerit, ovat menettämässä otettaan.
Pöyhönen (1981b, 3) arvioi aikuiskasvatuksen seurakuntien käytännön toiminnassa kat-
veeseen jääneeksi alueeksi, johon k-ohjelmassa pannaan varsin suuri paino. Hän pitää
k-ohjelman eräänä keskeisenä tehtävänä työikäisen väestön seurakunnallisen tietoisuu-
den ja jäsenyyden vahvistamista. Rissanen (1972, 110) näkee kirkon työntekijöiden oman
täydennys- ja jatkokoulutukseen osallistumisen väyläksi, jonka kautta käsitykset aikuis-
työstä ja sen tarpeellisuudesta kirkossa voivat muuttua.

Kirkon aikuiskasvatus on ajankohtainen myös kirkon sisäisenä koulutuspoliittisena
kysymyksenä. Kirkko, joka tarvitsee vapaaehtoisia työntekijöitä yhä enemmän, ei voi
käyttää heitä, ellei kykene antamaan heille tarkoitusta vastaavaa koulutusta. Koska aikuis-

5. K-ohjelman laatimisen yhteydessä asetetut Aikuiskasvatuksen jaostot kokivat, että muiden jaostojen työhön
verrattuna ne eivät voineet liittyä olemassaoleviin työmuotoihin ja aikaisemmin tehtyyn ohjelmien suunnit-
teluun sekä joutuivat pohtimaan kysymyksiä, joita muiden ikäryhmien osalta on aikaisemmin selvitelty.
Koettiin, että kasvatusohjelma aikuisia varten oli �luotava tyhjästä�, mikä työmuodon urautumattomuus
toisaalta nähtiin suunnittelutyössä avoimena työkenttänä eduksi. (Virkkunen 1975 b, 1, 1977, 6.) Aikuiskas-
vatusjaostojen jäsenet tekivät yksin ja alaryhmissä selvittelyjä ja valmistelutehtäviä paneutuen perusteelli-
sesti pohjan luomiseen aikuiskasvatuksen kehittämiseksi kirkossa. (Aikuiskasvatuksen ohjelmarunko. Kir-
kon kasvatustoiminnan kokonaisohjelmakomitean asettamien aikuiskasvatuksen ja nuorten aikuisten ohjel-
majaostojen muistio 1975, 1. KKKA.)
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kasvatus on katsottava kirkon erääksi elinkysymykseksi ja koska valtion koulutuspolitii-
kassa pohditaan laajasti aikuiskasvatuksen kysymyksiä, myös kirkon tulee liittyä aikuis-
kasvatusta koskevaan keskusteluun. (Pöyhönen 1972b, 104�105.)

Aikuiskasvatuksen tarpeellisuutta kirkossa argumentoidaan muutoksella. Yhteiskun-
nan nopean muuttumisen nähdään merkitsevän haastetta nimenomaan kirkon aikuiskasva-
tukselle. Suunnitellessaan ja kehittäessään toimintaansa kirkko joutuu ottamaan huomi-
oon tehtävänsä ja sen ajan ja olosuhteet, joissa se kulloinkin elää. Tämän vuoksi sen on
toisaalta tutkittava olemuksensa ja toimintansa raamatullisia perusteita ja toisaalta selitet-
tävä itselleen kulloisenkin ajan ilmiöitä sekä tulkittava niitä saamansa tehtävän perus-
teella. Tähän kuuluu toimintatapojen uudelleenarviointi ja kehittäminen. (Lukijalle 1973,
9, Mikä on kirkon k-ohjelma? 1980, 3, K-ohjelma 1977, 7�10.) Periaate mahdollistaa
ajan tuomien haasteiden todesta ottamisen kirkossa. Kristuksen muuttumaton sanoma
olisi kyettävä tuomaan esille jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa mahdollisimman tuore-
esti ja terveesti (K-ohjelman toteuttaminen 1983, 6).

Pöyhönen (1972b) pitääkin kohtuuttomana, että kirkko ei kykene luomaan järjestel-
miä, jotka myönteisellä tavalla tekisivät mahdolliseksi aikuiskasvatuksen seurakunnissa.
Aikuiskasvatuksella tulisi olla yhtenäiset kirkon perusteisiin liittyvät tavoitteet ja sen
tulisi elimellisesti niveltyä siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa kirkko toimii. Kir-
kon tulisi kyetä joustavasti vastaamaan muuttuviin haasteisiin (Pöyhönen 1972a, 60).
Myös Kortekankaan (1977, 81�82) mukaan kirkon tulee teollistuneessa ja kaupungistu-
neessa yhteiskunnassa pyrkiä muuttamaan kasvatusjärjestelmäänsä siten, että se saavut-
taisi paremmin kirkon jäsenet. Kasvatusta koskevien tai sivuavien tieteiden kehitys on
syytä ottaa huomioon myös kirkon kasvatustyössä. Eikä kysymyksessä tällöin Kortekan-
kaan mielestä ole kirkon perusteiden muuttaminen, vaan ainoastaan kirkon perusteista
lähtevän työn nykyaikaistaminen. Voidakseen tasavertaisesti kilpailla muun yhteiskun-
nassa annettavan kasvatuksen ja opetuksen kanssa kirkon tulee kehittää ja uudistaa jatku-
vasti omaa kasvatustyötään (Peltonen 1987, 3). Osallistuminen Jumalan toimintaan mer-
kitsee osallistumista siihen historiassa, tapahtumien, muutosten ja ihmisten keskellä (Toi-
viainen 1975, 2).

Aikuiskasvatuksen laiminlyöntiin nähdään olevan osasyynä myös kirkkolaki, joka on
unohtanut aikuiskasvatuksen välttämättömyyden. Lempiäinen TP:ssä (1971, ks. myös
Lempiäinen 1972a) havaitsee kirkkolain pohjalta, että opetus ja kasvatus nähdään yksin-
omaan tai ainakin ensi sijassa lapsiin ja nuoriin kohdistuvana toimintana. Näin laki ei
anna tukea siitä puuttuvan toiminnan kehittämiseen. Joudutaan kysymään, miksi lapset ja
nuoret pannaan erityisasemaan. Eräänä selittävänä tekijänä Lempiäinen näkee historialli-
sen kehityksen. Kirkkolain pohjana on luterilainen yhtenäiskulttuuri ja kolmisäätyoppi.
Yhteiskunta jakautuu tämän opin mukaan hengelliseen säätyyn, esivaltaan ja perheeseen,
jotka kaikki ovat Jumalan asettamia ja joihin ihminen samanaikaisesti kuuluu. Kussakin
säädyssä on kaksi tasoa: ne, jotka tietävät asian (papisto, hallitusväki, vanhemmat) ja ne,
jotka ovat tiedossaan vajavaisia (erityisesti lapset ja nuoret). Jälkimmäiset on pyrittävä
tiedossa nostamaan tietävien tasolle. Kristillinen opetus, jonka kautta tämä tavoite pyrit-
tiin saavuttamaan, päättyi rippikouluun ja sitä seuranneeseen konfirmaatioon. Konfirmaa-
tio pietismin ja valistuksen muovaamassa muodossa on Lempiäisen mukaan surkastutta-
nut läpi elämän jatkuvaa kirkollista kasvatustyötä. Käsitys, että vanhemmat ovat saavutta-
neet jonkinlaisen täysi-ikäisyyden ja valmiuden tason, jättää ottamatta huomioon kirkon
opetuksen kastetun jokapäiväisestä parannuksen tekemisestä. Samoin se ei ole yhtenevä
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sen lähetyskäskyn sisältämän ajatuksen kanssa, että kasteopetuksen tulee olla jatkuvaa.
(TP 1971, 9�12, Lempiäinen 1972a, 37�39.)

Virkkunen (1975a, 1, 1975c, 14) toteaa, että kirkossa ei ole aikuiskasvatuksesta tilas-
toja, koska sen nimistä toimintaa ei ole. Tilastot kertovat, että kirkossa ei ole löydetty toi-
mintatapaa, joka kokoaisi aikuisväestöä. Vaikka aikuiskasvatusta on annettu (esim. kinke-
rilaitos), kirkon aikuiskasvatuksellinen tehtävä kirkon opetuksen yhtenä osa-alueena on
virallisesti kirjattuna vasta k-ohjelmassa 1977. Tämän jälkeen on kirkkolakiin kristillistä
kasvatusta ja opetusta koskien lisätty maininta: "Seurakunnan tulee pitää huolta rippikou-
lun käyneiden nuorten sekä aikuisten vahvistamisesta kristillisessä tiedossa ja elämässä"
(KL 1980, 42§)6. Voidaan nähdä kirkon aikuiskasvatussihteeri S. Metsätähteen (1991)
yhtyen, että kirkkolaki ei varsinaisesti tunne kirkon aikuiskasvatusta, ainakaan terminä.

Aikuiskasvatus otetaan nimikkeenä käyttöön nimenomaan k-ohjelman yhteydessä.
Ensimmäisen kerran aikuiskasvatuksesta raportoidaan kirkon keskusten nelivuotiskerto-
muksissa kasvatustyön yhteydessä 1976�1979. Aikaisemmin viisi- ja nelivuotiskerto-
muksissa rajauduttiin tässä yhteydessä pelkästään kinkeritoiminnan käsittelyyn. (SEK v.
1962�1966, 91, 1967�1971, 179�180, 1972�1975, 186�187, 1976�1979, 188�
191, ks. myös Metsätähti 1991.) On huomattava, että tässä on kyse nimenomaan aikuis-
kasvatus -nimikkeen tulemisesta. Voidaan katsoa, että kirkko on tehnyt aikuiskasvatus-
työtä jossain muodossa koko historiansa ajan.

K-ohjelman valmistuminen ei ole kuitenkaan merkinnyt ongelmien poistumista kirkon
aikuiskasvatuksen kentältä. Keskustelu aikuiskasvatuksesta Kristillinen kasvatus -leh-
dessä jatkuu 1980-luvun loppupuolella periaatteessa samojen kysymysten ympärillä kuin
ennen k-ohjelmaa. Kirkko koetaan lasten, nuorten ja vanhusten kirkkona. Kirkko on opet-
tava yhteisö, jolle on aina ollut tärkeää opettaa ja kasvattaa jäseniään. Kirkolla onkin
monipuolista kasvatuksellista toimintaa lasten ja nuorten parissa. Sen sijaan �aikuisten
parissa ote on kuitenkin selvästi lipsunut� (Turunen 1988, 12). Aikuiskasvatuksella ei ole
yhtä vahvaa asemaa, nimenomaan kasvatuksellisena toimintana (Peltonen 1986b, 11,
Turunen 1988, 12). Aikuiset, joiden vastuulla yhteiskunnan kehittäminen ja myös seura-
kuntaorganisaatio ja sen toiminta lepäävät, ovat, paradoksaalisesti kyllä, heikoimmin pal-
veltu ryhmä seurakunnan toiminnassa. Osa heistä kohdataan välillisesti, lapsi- ja nuoriso-
työn tai kirkollisten toimitusten yhteydessä. Nämä yhteydet ovat tärkeitä, mutta eivät riit-
täviä. (Lähikuvassa Ursula Kontio 1981, 6, Kontio 1986.)

Kirkossa ollaan Toivolan (1988, 13) mielestä vasta heräämässä tajuamaan aikuiskasva-
tuksen haaste. Tosin on ollut kyselyä ja erilaisia yrityksiä (mm. Tässä elämä-, Missio- ja
Raamattu tutuksi -tapahtumat) aikuisväestön tavoittamiseksi, ja tässä tavoittamistoimin-
nassa on ollut osittain myös aikuiskasvatuksellista otetta. Määrätietoinen aikuiskasvatuk-
sen kehittäminen on kuitenkin vieras asia ainakin seurakunnissa. Turunen (1988, 12)
kyselee, ohittaako kirkko ajan aikuiskasvatushaasteen. Aikuiskasvatus on vaikeaa.
Laaja-alaisuus ja pitkäjänteisyys aikuiskasvatuksessa on haaste7. Hän pohtiikin: �Onko

6. Vuoden 1993 (KL 1993, KJ 3, 2§) ja vuoden 1997 (KL 1997, KJ 3, 2§) kirkkolaissa kristillinen kasvatus
-pykälä ilmaistaan puolestaan seuraavasti: �Seurakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten seurakunnan jäsenten
kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta.� Uusitussa kirkkolaissa on jätetty mainitse-
matta seurakuntien velvollisuus järjestää kinkereitä, mikä tähän asti on ollut laissa (Metsätähti 1991).

7. Esimerkkinä tästä Turunen (1988, 12) näkee sen, että hiippakunnallisilla aikuiskasvatuksen neuvottelupäi-
villä 1986 Kuopiossa osallistuminen oli runsasta ja innostunutta, mutta v. 1989 järjestetty hiippakunnalli-
nen aikuiskasvatuksen täydennyskoulutusseminaari ei toteutunutkaan osanottajien puutteessa.
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puhe aikuiskasvatuksen ajasta sittenkin silmänlumetta vai eivätkö kysyntä ja tarjonta jos-
tain syystä kohtaa toisiaan?�

Työikäisen väestön puuttumiseen seurakunnista vaikuttaa Peltosen (1986b, 11)
mukaan luonnollisesti myös ikäryhmän elämäntilanne. Mutta kirkon olisi syytä hänen
mielestään pohtia, miten aikuisia voitaisiin tavoittaa, mitkä ovat ne elämänkysymykset,
jotka aikuisia kiinnostavat ja ovat heille tärkeitä. Aikuiskasvatusjärjestelemän tulisi olla
aikuismainen. Tulisi selvittää kirkon ja seurakuntien mahdollisuutta antaa tai harjoittaa
aikuiskasvatusta, joka muussa yhteiskunnassa on noussut entistä tärkeämmäksi alueeksi.
Turunen (1988, 12) pitää aikuiskasvatus-termin selkiintymättömyyttä ja aikuiskasvatuk-
sen hajautusta seurakunnissa eri työntekijöille aikuiskasvatuksen vahvistumista estävinä
tekijöinä. Tärkeänä tulevaisuuden tehtävänä nähdäänkin seurakuntalaisten elämäntilan-
teesta nousevan ja seurakunnan tehtävään jäsentyvän kirkon oman aikuiskasvatuksen stra-
tegian luominen (Peltonen 1988, 3).

Myös kirkon aikuiskasvatuksen sisältöä ja laatua arvostellaan. Lamberg8 (1972, 117)
kritisoi voimakkaasti kirkon aikuiskasvatusta staattisuudesta ja uudistumisen pelosta
kysellen, eikö kirkolla ole mitään annettavaa parhaassa työiässä oleville. Aikuiskasvatuk-
seen tarjoutuvia tilanteita ei ole osattu käyttää hyväksi eikä aikuiskasvatuksen tavoitteita
ole tiedostettu. On korostettu yksipuolisesti intellektuaalista tietoa. Ajattelun staattisuus
lamauttaa kirjoittajan mielestä seurakunnallisen aikuiskasvatuksen.

Johtopäätöksiä
Kirkko on historiallisesti ollut edelläkävijä kansankasvattajana ja -opettajana. Kasvatus
on kirkon tehtäväkentässä vahvimmin suuntautunut lapsiin ja nuoriin. Näkemys rippikou-
luun päättyvästä kirkon kasvatustehtävästä on juurtunut syvään. Lienee toisaalta luonnol-
lista, että kirkossa, jossa on lapsikastekäytäntö, kirkon opetus painottuu lapsuusikään (ks.
Rissanen 1990a, 7). Seurauksena voi kuitenkin olla esimerkiksi aikuisten kasvatuskysy-
mysten jääminen sivuun, mistä ollaan huolestuneita, onhan kyse kansankirkosta. K-ohjel-
ma (1977) antaa hyvin selkeän vastauksen kirkolliskokouksen vuonna 1958 asettamaan
kysymykseen Ketä kirkon on opetettava edellyttäessään, että kirkon kasvatustoiminnassa
tulisi tavoittaa kaikki seurakunnan kastetut jäsenet.

On nähtävä k-ohjelman vaikutukseksi, että periaatteellisella tasolla Suomen luterilai-
sessa kirkossa aikuiskasvatustoiminta on virallinen osa kirkon kasvatustoiminnan koko-
naisohjelmaa. K-ohjelmaprosessissa nostetaan aikuiskasvatus esille ja sitä pyritään profi-
loimaan kasvatuskeskustelun kautta. Toisaalta on nähtävä, että aikuiskasvatuksen ajan-
kohtaisuudesta käyty keskustelu liittyy osin myös yleiseen huoleen kristillisen kasvatus-
työn tärkeydestä ja näin k-ohjelman laatimisen perusnäkökohtiin. Katsotaan, että kirkko
ei ole tiedostanut kasvatustyönsä tärkeyttä ja on siitä syystä lyönyt tämän alueen lähes
kokonaan laimin. Kirkkolain näkemys kristillisestä kasvatuksesta on liian kapea. Aikuis-
kasvatuksen puute on osa kirkon kasvatuksen kriisiä.

8. Anneli Lamberg on kasvatustieteilijä, joka ottaa kantaa kirkon aikuiskasvatukseen Kristillinen kasvatus
-lehdessä 4/1972.
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Keskustelussa on havaittavissa myös selvästi kansankirkollinen9 korostus, kuten esim.
Huotari (1992) näkee 1960-luvun uudistuspyrkimyksissä toteutuneen kansankirkollisten
ihanteiden uudelleen löytämistä. Kirkkoa haluttiin avata korjauksia varten ja seurakunta-
työn muotoja kehitettiin yhteiskunnalliseen ja ihmisläheiseen suuntaan.

Kirkon aikuiskasvatuskeskustelu liittyy myös yhteiskunnan aikuiskasvatuksen tilantee-
seen ja Suomen koulujärjestelmän muutoksiin 1970�1980-luvuilla, kun toteutettiin suuri
koulutusreformi peruskoulu-uudistuksesta aina aikuiskoulutuksen kehittämiseen. Harva
(1973a) puhuu aikuiskasvatuksen nousukaudesta, mutta varsinaisesti 1980-luvun puolivä-
lissä aikuiskoulutus nousi koulutuspoliittisen keskustelun keskipisteeksi. Yhteiskunnan
eri tahot vaativat aikuiskoulutuksen tehostamista ja asettivat tavoitteeksi jatkuvan eli elin-
ikäisen koulutuksen periaatteen. (Kukkonen 1988, 7.) Kirkolle tämä merkitsi jälleen haas-
tetta tarkistaa omaa aikuiskasvatustilannettaan ja peilata sitä soveltuvin osin yhteiskun-
nan aikuiskasvatuskeskustelussa esiin nousseilla trendeillä.

Yhteiskunnallista muutosta, kehitystä maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teolliseksi
yhteiskunnaksi, jota vaihetta k-ohjelmaa laadittaessa elettiin, on pidettävä yhtenä lähtö-
kohtana kirkon aikuiskasvatuskeskustelun aktivoitumiselle. Esimerkiksi Pöyhönen
(1977b) viittaa Unescon kansainvälisen kasvatuksen kehittämiskomitean kantaan, jonka
mukaan kasvatuksen tulee tehdä ihmiset kykeneviksi ottamaan muutos vastaan10. Yhteis-
kunnan muutosten tulee vaikuttaa kasvatukseen niin, että kasvatus vastaa muuttuneen
yhteiskunnan vaatimuksia.

Tutkimusajanjaksolla 1950-luvun lopulta vuoteen 1990 toistuu keskustelussa, että
aikuiskasvatus on vaikea ja hahmottamaton työalue. Seurakunnissa koetaan oltavan
aikuiskasvatuksellisesti hukassa. Kirkon aikuiskasvatustilannetta peilataan yhteiskunnan
�aikuiskasvatusherätykseen� ja koetaan, että kirkko ei saisi ohittaa aikuiskasvatuksen
kohdalla etsikkoaikaansa. Havaittavissa on, että aikuiskasvatuskeskustelua käytiin aktiivi-
semmin k-ohjelman valmisteluvaiheessa ja toisaalta 1980-luvun lopussa (vrt. aikuiskou-
lutuksen koulutuspoliittisen keskustelun keskiöön nouseminen), jolloin olisi voinut olet-
taa, että KA olisi jo jossain määrin vaikuttanut seurakunnissa, vaikkakin oppimateriaa-
lien tuottaminen oli tuolloin meneillään. Toivola (1988, 13) toteaakin, että �k-ohjelmaan
kuuluu myös aikuiskasvatuksen kehittäminen, mutta tähän mennessä saavutetut tulokset
eivät ole olleet kovin lupaavia�. Tilanne ei näytä olevan sen valmiimpi 1980-luvun
lopulla kuin 1960-luvun alussakaan. Aikuistyöhön liittyvä k-ohjelmatyöskentely oli
vähäisintä seurakunnissa (ks. Rissanen 1989a, 86, 1989b, 6). Aikuiskasvatuskeskustelun
myöhäisyys kirkossa selittynee osittain siitä, että myös koulujärjestelmän uudistamisessa

9. Kansankirkollinen toimintatapa on ollut suomalaisen seurakuntaelämän perustana uskonpuhdistuksesta läh-
tien. Kasvattamalla ja elämän käännekohtiin liittymällä on haluttu pitää laajat kansankerrokset kirkon yhte-
ydessä. Kansankirkossa on luonnehdittu toteutuvan vapaa armon tarjonta ja vallitsevan demokratian
ihanne. Tunnusomaista on mm. laaja kirkollinen kasvatus ja monipuolinen ihmisten palveleminen. Kansan-
kirkkona olemisen edellytykset ovat kuitenkin jatkuvasti kaventuneet laajojen kansankerrosten etääntyessä
kristillisestä elämästä. Kansankirkosta puhumista kohtaan on esitetty myös teologista kritiikkiä, jossa on
nähty, että kirkon samaistumiskohteena ei tule olla kansa vaan maailmanlaaja Kristuksen kirkko. Muiksi
seurakuntatyön toimintatavoiksi, kirkon työnäyiksi, on nimetty pietistinen, avarakirkollinen sekä sakra-
menttikeskeinen toimintatapa. (Huotari 1992, 23�27.)

10. Raportti on suomennettu 1976 nimellä Opiskelu on elämää. WSOY, Porvoo. Muutoksesta elinikäisen oppi-
misen lähtökohtana ks. myös Oppimisen ilo 1997.
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aikuiskasvatus jäi viimeiseksi osauudistukseksi toteutuen vasta 1980-luvulla (ks. esim.
Lampinen 1998.)

Kirkon oman aikuiskasvatusstrategian luomisessa ja aikuiskasvatusajattelun voimistu-
misessa merkittävinä tekijöinä pidetään työntekijöiden asenteita sekä kirkon uskon ja
aikuisen kokemusmaailman yhdistämistä. Aikuiskasvatuksen kontekstuaalisuus nähdään
kirkon aikuiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana. Se merkitsee opetuksen ankkuroitu-
mista aikuisen elämäntodellisuuteen. Kasvatustieteellinen tieto voi olla kohdentamassa
kirkon aikuiskasvatuksen huomiota aikuisen kokemusmaailmaan ja sitä kautta puolestaan
lisätä aikuisten tarttumapintaa kirkon opetukseen.

5.2. Aikuiskasvatuksen teologiset ja pedagogiset
lähtökohdat ja niiden välinen jännite

Aikuiskasvatus koetaan haasteeksi, johon kirkon on tartuttava. Tässä alaluvussa tarkastel-
laan, miten aikuiskasvatuksen tarpeellisuutta argumentoidaan teologisessa ja pedagogi-
sessa viitekehyksessä k-ohjelma-asiakirjoissa ja asiantuntijakeskustelussa ja miten nämä
argumentaatiot suhtautuvat toisiinsa.

5.2.1. Kristillinen kasvatus on kasteopetusta

K-ohjelma-aineisto

Kristillisen kasvatustyön perustava lähtökohta ja päämäärä on Jeesuksen kaste- ja lähe-
tyskäskyssä (Matt 28:18�20): tulla Jeesuksen opetuslapseksi. Kristillisen kasvatuksen ja
opetuksen päämäärä �on johdattaa kasvavia uskossa omaksumaan se, mikä kasteessa on
heidän osakseen tullut, auttaa heitä elämään tästä lahjasta, uskovina kristittyinä seurakun-
nan aktiivisessa yhteydessä�. Kaste ja opetus kuuluvat yhteen. Pyhä kaste antaa vanhem-
mille, kummeille ja seurakunnalle vastuun kastetun lapsen opetuksesta, sielunhoidosta ja
kasvatuksesta, jota hän kunakin ikäkautenaan tarvitsee voidakseen pysyä ja kasvaa Kris-
tuksen opetuslapsena. Kasteopetus on näin ollen seurakunnan perustoimintaa. Tässä mie-
tinnössä kasteopetus nähdään ennen kaikkea lapsen, kasvavan kasvatusvastuuna, joskin
viitataan myös yksilön eri ikäkausiin ja elinikäiseen kasvatukseen (ks. 5.2.2.). Kristillistä
opetusta voidaan pitää kaikissa muodoissaan kasteopetuksena (Mietintö 1961, 4�5, 8,
ks. myös Kastamalla ja opettamalla 1964, 13).

K-ohjelma (1977) ei rajoita kasteopetusta pelkästään lapsiin ja nuoriin. Kasteopetus
nähdään laajemmin. Näkemys perustuu teologisiin lähtökohtiin. Kasteessa lahjoitetaan
koko pelastus. Pelkkä kaste ei kuitenkaan pelasta, jollei ihminen ota kasteessa annettua
pelastuksen lahjaa vastaan. Kaste pitää elää todeksi yhä uudestaan nykyhetkessä. Usko on
päivittäistä elämistä kasteen armosta. Periaatteessa kaikki kirkon opetus ja kasvatus on
kehotusta elämään kasteessa annetusta pelastuksen lahjasta. Sellaisenaan se ei koske vain
lapsuutta ja nuoruutta, vaan se on jatkuva tapahtuma halki koko elämän. (K-ohjelma
1977, 15, Mikä on k-ohjelma? 1980, 3�4, ks. myös Lukijalle 1973, 17.) Vuoden 1961
mietintöä selkeämmin k-ohjelma asettuu elinikäisen kristillisen kasvatuksen kannalle.
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Kirkon kasvatustoiminnan perusteena oleva kastekäsky edellyttää, että kirkko opettaa
kastettuja sekä tietämään että pitämään, mitä Jeesus on käskenyt pitää, mikä kehotus koh-
distuu kaikenikäisiin (Kirkon kasvatusjärjestelmä 1975, 38).

Opetus ja kasvatus � synonyymisesti ymmärrettynä � eräänä kirkon perustehtävistä,
on väline, jonka avulla voidaan toteuttaa Kristuksen antamaa tehtävää. Kasvatuksen ja
opetuksen avulla kirkko johdattaa ihmisiä kirkon uskon yhteyteen ja sen omaksumiseen.
Näiden välityksellä se myös valmentaa jäsenensä toteuttamaan kirkolle annettua tehtävää
maailmassa. (K-ohjelma 1977, 15, Lukijalle 1973, 8.) Kasvatusta ja opetusta käytetään
käsiteparina. On huomattava, että käsitettä kristillinen kasvatus11 käytetään
k-ohjelma-aineistossa tässä vaiheessa synonyymisesti kasteopetus-käsitteen kanssa.
K-ohjelmassa (1977, 19) päädytään määritteeseen kirkon kasvatustoiminta, jota pidetään
riittävän laajamerkityksisenä. Opetus-termin käytön epäillään antavan vaikutelman, että
kristillisessä uskossa olisi kysymys vain tietojen omaksumisesta. Kasvatus-termin käyttä-
mistä kirkon toiminnassa vaikeuttaa puolestaan vanha jännitys kasvatuskristillisyyden ja
herätyskristillisyyden välillä12.

Seppälä (1988b, 19) pyrkii selkiinnyttämään kirkossa käytettyjen käsitteiden kirja-
vuutta. Hän erottaa kristillinen kasvatus -käsitteen kasteopetuksesta. Uskontokasvatuk-
sella tarkoitetaan minkä tahansa yhteisön, yhteiskunnan instituution, kirkon, uskonnolli-
sen yhdyskunnan, kristillisen järjestön tai kodin antamaa uskonnollista kasvatusta13. Kris-
tillinen kasvatus voidaan ymmärtää kasteopetusta laajempana. Sillä tarkoitetaan kristilli-
seen uskoon kasvattavaa uskontokasvatusta, annettiin sitä missä tahansa. Kirkon kasva-
tustoiminnalla tarkoitetaan kirkon tai kirkkojen antamaa uskontokasvatusta. Käsitteen
kirkon kasvatustoiminta synonyymeinä käytetään ilmaisuja kirkon kasvatus ja opetus, kir-
kon kasvatus, kirkon opetus ja kasteopetus14.

Kirkko 2000 -mietinnössä (1986, 20, 25) velvoitetaan kirkkoa ylläpitämään tunnustuk-
sellista identiteettiään, mikä edellyttää kirkolta enenevässä määrin itsenäistä vastuuta
jäsentensä kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta. Jumalanpalveluselämän, kasvatuk-
sen ja evankelioimisen tulee tähdätä entistä selkeämmin uskon ja seurakuntatietoisuuden
heräämiseen. Armon keskeisyys on kriteeri, jonka mukaan kirkon on arvioitava myös
opetus- ja julistustyötään.

11. Kähkönen (1989, 47) JA Holloon (1952) Kasvatuksen maailma. WSOY, Porvoo) viitaten katsoo, että kris-
tillisellä kasvatuksella voidaan ymmärtää kasvamaan saattamista kristinuskon tukemana. Kristillisessä kas-
vatuksessa ei ole kyse kasvatettavan eteen pantavasta oppijärjestelmästä vaan ihmisen elämästä persoonal-
lisen Jumalan yhteydessä.

12. Kasvatus-sanaan liittyvät negatiiviset lisämerkitykset juontavat Seppälän (1988b, 12) mukaan Suomen ev.
lut. kirkossa jännityksestä kahden vanhan suuntauksen eli kasvatus- ja herätyskristillisyyden välillä. Kiista-
kysymys koskee sitä, millä tavoin ihminen tulee kristityksi, kasvatukseen perustuvan kehityksen vai herä-
tyksen kautta. Vastakkainasettelu on Seppälän mielestä virheellinen. Se, että ihminen oppii uskomaan Kris-
tukseen, on aina Jumalan ihme. Olennaista ei ole, miten se tapahtuu, kehityksen tuloksena tai äkillisenä
heräämisenä. Virheellisyydestään huolimatta tämä jännitys Seppälän mukaan vaikuttaa edelleen Suomen
kirkossa. Myös Peltonen (1994) ja Rissanen (1977, 97) viittaavat herätyskristillisyys�kasvatuskristillisyys
-jännitteeseen, jonka ympärillä on käyty kiivastakin keskustelua.

13. Kurvinen (1956, 40) katsoo, ettei maallisen ja hengellisen kasvatuksen välille voida vetää selvää rajaa,
koska kaikki vakavassa mielessä suoritettu siveellinen kasvatus on Jumalan tahdon mukaista.

14. Haavio (1961, 3) liittää koulunkin uskonnonopetuksen kasteopetuksen päämääriin.
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Asiantuntijakeskustelu

Asiantuntijakeskustelua käydään paljolti samoilla linjoilla, mikä on k-ohjelmassa (1977)
tiivistetty Suomen ev. lut. kirkon näkemykseksi kirkon kasvatustyön perusteista. Opetus-
ta ja kasvatusta pohditaan ja perustellaan teologisesta viitekehyksestä käsin. Ollaan yksi-
mielisiä siitä, että kirkon kasvatustehtävä15 perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähe-
tyskäskyyn (Haapa 1960, 3, Kivekäs 1971, 26, Taipale ym. 1972, 56, Lempiäinen 1972b,
58, Kortekangas 1977, 75, Seppälä 1977, 171). Kasteen lahja ja velvoitus kuuluvat
yhteen. Jeesuksen opetuslapseksi tekemiseen kuuluu toisaalta kaste, toisaalta kaiken sen
opettaminen, mitä Jeesus on käskenyt pitää. (Lempiäinen 1972b, 58, Kortekangas 1977,
75, Lehtiö 1977, 136, Seppälä 1977, 171, ks. myös Lehtiö 1977, 136.) Tärkeintä kristilli-
sessä kasvatuksessa on ihmisen saattaminen Jumalan sanan yhteyteen. Jumalan sana opet-
taa ja kasvattaa ihmisiä. Kasvatus voi selittämisellä tai opettamisella vain poistaa esteitä
Jumalan kohtaamisen tieltä. (Kortekangas 1977, 76.)

Lapsikastekäytäntö ja kirkon luonne kansankirkkona, joka tahtoo sulkea vaikutuspii-
riinsä koko kansan ja kaikki ikäluokat, merkitsee kirkolle kasvatusvastuuta (Korhonen
1960, 3�4). Kristillinen kirkko on aina katsonut velvollisuudekseen antaa opetusta jäse-
nilleen, toimia kasvattajana ja tiedon jakajana (Kivekäs 1971, 26, ks. myös Rissanen
1977, 90). Kastekäskyn pohjalta seurakunnan opetustehtävä ei ole pelkästään tiedollista,
vaan siihen sisältyy samalla kasvatuksellinen puoli (Taipale ym. 1972, 56). Keskuste-
lussa ilmenee jälleen käsitteiden kasvatus ja opetus laaja-alainen synonyyminen käyttö.

Selkeästi aikuiskasvatuksellinen näkökulmakin esiintyy kasteopetuksen tärkeyden
perusteluissa. Lempiäinen (1972, 39) korostaa, että kasteopetuksen tulee olla jatkuvaa,
mikä merkitsee kirkon aikuiskasvatuksen välttämättömyyttä. Kasteopetus on nähtävä
kokonaiskasvatusperspektiivistä ja siten, että kristillinen kasvatus koskee kaikkia ikävai-
heita ja kaikkia elämäntilanteita (Hallen 1986, 26). Kirkollisen kasvatuksen koko elämän
kestävänä tapahtumana ymmärretään sisältävän myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Kir-
kon kasvatustyön päämäärä on vapauttaa evankeliumin avulla yksilön voimat ja estää
eristyminen. Päämääränä on myös osoittaa evankeliumin tärkeys elämän eri vaiheissa,
ehkäistä ja poistaa sielullista hätää ja kasvattaa henkilökohtaiseen osallistumiseen sosiaa-
lisiin ja poliittisiin asioihin, jotta yhteiskunnassa toteutuisi oikeudenmukaisuus ja laupeus,
sekä kasvattaa lähimmäisyyteen. (Seurakunnan kasvatustyö muuttuvassa yhteiskunnassa
1970, 76�77.)

Asiantuntijakeskustelussa puututaan kasteopetus-käsitteen ymmärtämiseen ja sisällön
laajuuteen. Kansanaho (1960, 30) näkee Mietinnön 1961 tavoin, mutta voimakkaammin
ilmaisten, että kristillinen kasvatus on kokonaan ja kaikissa muodoissaan kasteopetusta,
jonka tehtävänä on johdattaa seurakunnan jäseniä kristillisen elämän osallisuuteen. Voi-
daan kysyä, onko tämä näkemys todella kirkon kasvatuksen koko tehtävä, onko se koko-
naan ja kaikissa muodoissaan kasteopetusta. Tässäkin on huomattava kuitenkin kristilli-
nen kasvatus -käsitteen selvästi suppeampi käyttö verrattuna esimerkiksi Seppälän
(1988b, 19) määrittelyyn. Lempiäinen (1972, 39) näkee kysymyksen kasvatuksesta liitty-
vän oleellisesti kysymykseen kirkon tehtävästä. Hän kysyy kirkon uusia työmuotoja poh-
tiessaan, onko toimintaa eriytettäessä jääty uskon kannalta perifeerisiin kysymyksiin vai
onko onnistuttu viemään sanoma uusille tasoille. �Uhkaako evankeliumi kaventua puo-

15. Keskustelussa käytetään synonyymisesti myös käsitettä kristillinen kasvatus.
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leen tai toiseen ja sen koko täyteys jäädä elämättä-- Miten kasvatus ottaa huomioon
uskontunnustuksen jokaisen uskonkappaleen todeksielämisen. Lokeroidaanko �uskonnon
piiriin kuuluvat kysymykset� erilleen �maallisista asioista�?� Kirjoittaja näkee, että kasva-
tuksen muodot ja sisältö eivät lopulta ole erotettavissa toisistaan. Taipale (1962, 28) rajaa
kasteopetuksen käsitettä korostamalla, että kasteeseen perustuva kasvatus ei ole moralis-
mia, ei �kasvatusta johonkin uskontoon� tai johonkin �kristillisyyteen�, ei sivistystarpei-
siin liittyvää �persoonallisuuden� kehittämistä: se on ensisijassa kastetun seurakunnan
jäsenen opettamista ja hoitamista Jumalan sanalla. Virkkunen (1973c, 1973e, 1977,
1980a) puolestaan korostaa aikuiskasvatuksen ymmärtämistä koko ihmistä koskevana,
mihin liittyy oleellisesti kristillis-humanistinen ihmisenä kasvamisen ulottuvuus.

Metsätähti-Nyberg nostaa esille Schelden (1989, 18, Metsätähti-Nybergin mukaan)
näkemyksen, jonka mukaan uhkana dialogiselle prosessille, jossa opetuksen sisältö ja
aikuisten omat kokemukset sulautuvat yhteen, on abstrakti teologis-dogmaattinen lähesty-
mistapa. Kirkon aikuiskasvatusta ei tulisi määritellä yksinomaan teologisista pohdin-
noista käsin kuten kasteopetuksen jatkumisena. Jos näin tehdään, jää aikuiskasvatus liian
usein elämälle vieraaksi. Vaarana nähdään, että aikuiskasvatuksesta jää puuttumaan kyt-
kentä osallistujien ja aikuiskasvattajan elämänkokemuksiin.

5.2.2. Kristittynä eläminen on jatkuvaa kasvamista

Jo Mietinnössä 1961 orastaa ajatus elinikäisestä oppimisesta, joka 1970-luvulla voimistui
yhteiskunnan aikuiskasvatuksen kentällä ja myös kirkon k-ohjelmatyöskentelyssä. Tässä
alaluvussa tarkastelen elinikäisen oppimisen ymmärtämistä kirkon aikuiskasvatuskeskus-
telukontekstissa. Miten näkemys kristityn elinikäisestä oppimisesta eksplikoituu ja miten
se argumentoidaan?

K-ohjelma-aineisto

Mietinnössä 1961 nousee esille, että seurakunnan kasvatus- ja opetusfunktiolle ei voida
asettaa yksilön kohdalla ajallista päätekohtaa, vaan se käsittää koko ihmisiän. Vaikka kir-
kon kasteopetus johtaa varsinaisesti kasteesta ehtoolliseen16, kirkon kokonaiskatekume-
naattiin voidaan kuitenkin lukea myös konfirmaation jälkeinen opetus, myös aikuiskasva-
tus. Tätä perustellaan sillä, että kristitty tarvitsee koko elämänsä ajan kasteopetuksen apua
uskossa elämiseen. Muutosten maailmassa aikuiselta vaaditaan jatkuvaa sopeutumista,
oppimista ja kasvamista. Seurakunnan tulisi aikuiskasvatuksellaan pitää huolta kristitty-
nä arjessa elämisen edellytysten luomisesta. (Mietintö 1961, 5, 7, 20.) Näin mietinnössä
pyritään vastaamaan yhteen kirkolliskokouksen v. 1958 asettamista selvitettävistä kysy-
myksistä: �ketä� kirkon tulee opettaa. Kirkon tulee opettaa ja kasvattaa myös aikuisia.

16. Ensimmäinen ehtoollisellakäynti tapahtui rippikoulun päättyessä konfirmaatiossa. Suomen ev. lut. kirkon
kirkolliskokous teki v. 1973 periaatepäätöksen lasten pääsystä ehtoolliselle ja hyväksyi syksyllä 1977 lasten
pääsyä ehtoolliselle koskevan kirkkolain muutoksen. Muutos merkitsi palaamista kirkon ehtoolliskäytän-
nössä kristikunnan vanhimpaan ehtoollistapaan. (Lasten ehtoollinen 1979, 8�20.)
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K-ohjelman esivalmistelussa17 (Lukijalle 1973, 15�16, ks. myös Kirkon kasvatusjär-
jestelmä 1975, 43, Mikä on kirkon k-ohjelma? 1980, 4) todetaan, että on löydettävä uusi
kasvatusnäkemys, jossa tajutaan, että kasvaminen ja oppiminen eivät rajoitu vain lapsuus-
ja nuoruusikään vaan ne jatkuvat koko eliniän. On siis jatkuvasti opittava kasvamaan ja
oppimaan. Yhteiskunnassa esiin noussut elinikäisen kasvamisen periaate pitää soveltaa
myös kirkon kasvatustoimintaan. Muuttuva yhteiskunta asettaa ihmisen uusien kysymys-
ten eteen, joihin hän ei ehkä löydä vastausta lapsena oppimansa perusteella. Tästä syystä
kirkon kasvatustoiminnan tulee tarjota ihmisille jatkuvasti mahdollisuuksia uusien kristil-
listen ratkaisujen oppimiseen, jatkuvaan kasvamiseen ja oppimiseen kristittyinä.

K-ohjelmassa (1977) asetutaan selkeästi elinikäisen oppimisen kannalle. Selvitettä-
essä kirkon kasvatustoiminnan yleisiä lähtökohtia nostetaan esille kirkon suhde koulutuk-
sen muutokseen. Koulutus ja oppiminen aletaan entistä selvemmin käsittää elinikäiseksi
tapahtumaksi, joka merkitsee myös muutoksia käsityksissä opetuksesta ja oppimisesta.
Tämä merkitsee kirkollekin haastetta tarkistaa omaa opetus- ja kasvatustyötään ja uudis-
taa sitä, jotta se pysyisi muun koulutuksen tasolla. Elinikäisen kasvatuksen ja oppimisen
ajatus näkyy myös k-ohjelman (1977) rakenteessa, johon kuuluu ikäryhmäkohtainen kas-
vatuksen suunnittelu: päätavoitteiden lisäksi laadittiin tarkennetut ikäryhmätavoitteet lap-
sityöstä (3�) aina eläkeikään (60�) saakka. Päädyttäessä kasvatusjärjestelmän eri toteu-
tusmalleista seurakuntakohtaisen kasvatusjärjestelmän rakentamiseen oppimismahdolli-
suuksista, on yhtenä kriteerinä mahdollisuuden tarjoaminen eri ikäisille jatkuvaan oppi-
miseen ja kasvamiseen kristittynä. Kasteopetus on jatkuvan kasvatuksen tehtävä.
(K-ohjelma 1977, 10, 33�41, Mikä on kirkon k-ohjelma? 1980, 3�4, ks. myös Seura-
kunnan kasvatustyö muuttuvassa yhteiskunnassa 1970, 77, 81, Kirkon kasvatustoiminnan
yleiset lähtökohdat ja tavoitteet 1974, 16, Kirkon kasvatusjärjestelmä 1975, 38.)

KA:ssa (1979, 12�13) ei enää erikseen eritellä teologista pohdintaa elinikäisen kasva-
tuksen tiimoilta. Näin ei ohjelmarungossa oteta kantaa myöskään siihen, onko aikuiskas-
vatus kasteopetusta. Kirkossa katsotaan voitavan liittyä monilta osin yhteiskunnan aikuis-
kasvatuksen tavoitteisiin ja tehtäviin, joista yhtenä nousee esiin jatkuvan koulutuksen
periaate. Jatkuvan koulutuksen sisältö sen sijaan määritellään pikemminkin jatkuvaksi
kasvuksi korostaen yksilön persoonallista kasvua yhteiskunnan aikuiskoulutuksen hyö-
tytavoitteisen ja suorituskeskeisen luonteen sijaan.

Käsitteiden elinikäinen oppiminen, jatkuva kasvatus ja jatkuva koulutus sisältö näh-
dään kirkon aikuiskasvatuksessa pitkälti synonyymisesti. Elinikäinen oppiminen kristilli-
sessä viitekehyksessä18 näyttää merkitsevän kasteopetuksen tulkintaa elinikäisenä ope-
tuksena (vrt. Seppälä 1988b, 19) ja kristittynä kasvamista.

17. K-ohjelman aineistoa julkaistiin ohjelman kehittelyvaiheessa Kristillinen kasvatus -lehdessä ja toivottiin
lukijoilta palautetta. Näin haluttiin tehdä asiaa tunnetuksi erityisesti kirkon työntekijöiden keskuudessa ja
poistaa mahdollisia epäluuloja sekä saada kenttä kokeilemaan erilaisia uudistusratkaisuja, jotta kokonaisoh-
jelma myöhemmin olisi helpommin toteutettavissa. (Holm 1978, 75.)

18. Elinikäistä oppimista uskonnollisessa viitekehyksessä koskevaa pohdintaa löytyy vähän. Elias (1993,
116� 118) tarkastelee elinikäistä oppimista uskonnossa (Lifelong Learning in Religion). Kuitenkin hänen
näkökulmansa on lähinnä käytännöllinen. Hän korostaa sukupolvien yhdessä oppimisen merkitystä, johon
tässä tutkimuksessa palataan luvussa 6.1.3. Elias muistuttaa, että uskonnollisilla yhdyskunnilla on potenti-
aalia korostaa elinikäisen oppimisen merkitystä lapsuudesta vanhuuteen ja niiden tulisi pyrkiä vaikutta-
maan ihmisen eri elämänalueita (perhe, työ, koulutus) integroivasti.
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Asiantuntijakeskustelu

Ajatus kirkon opetustehtävästä katekumenaattina nousee k-ohjelmatyöskentelyssä esiin,
ja asiantuntijakeskustelussa hahmotetaan myös katekumenaatin historiallisia kehityslinjo-
ja. Mannermaa (1973, 284) tarkastelee katekeesin19, jolla hän tarkoittaa samaa kuin kas-
teopetuksella, vastaanottajan ja kohteen muuttumista valitettavana teologisena ratkaisuna
kirkon historian valossa. 1700-luvun lopulle saakka katekeesi suuntautui periaatteessa
koko kirkkoon ja kaikkiin seurakunnan jäseniin. Valistusajan myötä katekeesi tarkoitet-
tiin muuntuneen ja kirkolle vieraan täysi-ikäisyyskäsityksen mukaan, enää vain ei-täy-
si-ikäisille eli alaikäisille. Sen sijaan, että katekeesi olisi käsitetty koko kirkon erääksi
kokonaistehtäväksi, se rajoittui sektoriksi, josta vain jotkut olivat vastuussa. Haluttaessa
suunnitella kirkon kokonaiskatekumenaattia on Mannermaan mielestä ratkaisevaa löytää
katekumenaatin oikea teologinen paikka ja perusta. Heubachiin20 viitaten hän korostaa,
että katekeesi on �kirkon ennen ja jälkeen kasteen suorittamaa toimintaa jäseniään koh-
taan ja jäsenten toimintaa keskenään, jotta seurakunnan jäsenet pysyvät seurakunnan jäse-
ninä�.

Evankelisen kateketiikan 1800-luvun lopun kysymys, milloin katekumenaatti päättyy,
nousee esiin kirkossa etsittäessä perusteita aikuiskasvatuksen kehittämiselle. Aikuiskas-
vatusta ei suljeta katekumenaatin ulkopuolelle, kuten esim. Saksassa (ks. Pyysiäinen
1979, 163�164), vaan kastekäskyä tulkitaan niin, että siihen sisältyvä opetus on jatku-
vaa (ks. Lempiäinen 1972b, 58). Seurakunnan kasvatus- ja opetustehtävä on nähtävä koko
elämän jatkuvana (Taipale ym. 1982, 57). Näin päädytään tulkintaan, jossa kirkon koko-
naiskatekumenaattiin kuuluu myös aikuiskatekumenaatti (Rissanen 1972, 112, Lukijalle
1973, 14).

Yhtenevästi k-ohjelman kanssa keskustelussa korostetaan, että kirkon opetus ja kasva-
tus (huomaa yksikkömuoto, käsitteiden synonyyminen käyttö) on kehotusta elämään kas-
teessa annetun pelastuksen lahjasta. Sellaisena se ei koske vain lapsuutta ja nuoruutta,
vaan se on jatkuva tapahtuma halki koko elämän. Kirkon kasvatusvastuu ulottuu kaikkiin
jäseniin näiden kaikkina ikäkausina (Kortekangas 1977, 86, Rissanen 1977, 93, Pöyhönen
1978a, 14). Koulun ja rippikoulun eväät eivät riitä edes nykyisessä saati tulevaisuuden
yhteiskunnassa sellaiselle aikuiselle, joka haluaa elää uskonsa todeksi (Toivola 1988, 13).
Kirkon kasvatustoiminnan tulisi antaa aineksia uskonnollisen kypsyyden ja eettisen rat-
kaisuvalmiuden saavuttamiseen (Taipale ym. 1972, 57), jossa ilmaisussa on havaittavissa
selkeä aikuisnäkökulma, aikuisen uskon korostus.

Virkkunen (1979b, 2) painottaa, että k-ohjelma on kasvuohjelma koko elämää varten.
Siinä ilmenee selvästi elinikäisen oppimisen ja kasvamisen ajatus. Tätä k-ohjelman koros-
tusta hän pitää merkittävänä ja katsoo läpi elämän kestävän kristittynä ihmisenä kasvami-
sen idean olleen kadoksissa kirkossa. Hän tulkitsee, että kenties tiedostamattomana toi-
minnan suuntaajana kirkossa on ollut ajatus, että kasvatus kuuluu lapsi- ja nuorisotyöhön.
Jossakin vaiheessa ihminen on �valmis�, aikuinen siinä mielessä, ettei häntä enää tarvitse
kasvattaa. Käytännössä tämä näkyy siinä, että aikuistoiminta keskittyy tarjoamaan seura-

19. Katekeesi on synonyyminen katekumenaatti-käsitteen kanssa, mikä merkitsee järjestettyä kirkollista kaste-
opetusta kirkon alkuvuosisatoina (ks. esim. Kirkko Suomessa 1968, 317).

20. Teol. tri. Joacim Heubach (s. 20.11.1925) toimi opettajana Ev. lut. pappisseminaarissa 1963�1970, Lauen-
burgin superintendenttinä 70�79 ja Maakirkon piispana 1979�. Hän on Luther-tutkija ja on saanut kun-
niatohtorin arvon Helsingissä. (KDG 1992, 1412.)
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kuntalaisille toiminnan ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Pohdinta, miten seurakunta pal-
velee aikuisten jäsentensä omia kasvun tarpeita, jää Virkkusen mielestä syrjään. Virk-
kunen (1979b, 1973e, 1) tähdentää, että kirkossa tarvitaan aikuiskasvatusta, koska kristil-
lisessä kasvatuksessakaan �ei riitä, että on joskus käynyt pyhäkoulun ja rippikoulun ja
osallistunut koulussa uskonnonopetukseen�. Aikuinen joutuu muuttuvissa olosuhteissa ja
elämäntilanteissa arvioimaan uudelleen monia oppimiaan asioita. Nuorena opitut yleispä-
tevät vastaukset eivät aina riitä, mikä sisältää haasteen seurakunnan aikuiskasvatukselle.

Aikaisemmin vallinnutta käsitystä ihmisen elämän jakautumisesta eri vaiheisiin siten,
että ensin tapahtuu oppiminen ja ammattiin valmistuminen ja sitten varsinainen elämän-
työ, on jouduttu tarkistamaan. Jatkuvasti ihmiset joutuvat uusiin olosuhteisiin ja uusien
ongelmien eteen ja tarvitsevat uutta tietoa ja taitoa. (Virkkunen 1973d, 1.) Aikuiskasva-
tus liittyy Virkkusen (1979b, 2) mukaan tapahtumasarjaan, joka merkitsee yksilön jatku-
vaa kasvamista lapsuudesta vanhuuteen asti. Kasvatustoiminta on ihmisen määrätietoista
auttamista tässä kasvussaan. Aikuiskasvatus lähtee siitä olettamuksesta, että niin kauan
kuin ihminen elää, hän haluaa kypsyä ihmisenä ja kykenee oppimaan ja omaksumaan
uutta. Jokaisessa ikävaiheessa on löydettävä ajankohtaiset kasvun tarpeet ja mahdollisuu-
det. Virkkunen (1977a, 5) perustelee elinikäistä kasvua ja oppimista kirkossa myös teolo-
gisesti muistuttamalla, että Jumalan tahdon toteuttaminen elämässä vaatii jatkuvasti etsi-
mistä ja uudelleenarviointia. Siksi myös kirkon kasvatus tähtää koko eliniän jatkuvaan
kasvuun.

Myös Lehtiö (1977, 136) korostaa, että aikuinen on samalla tavalla jatkuvan muuttu-
misen ja oppimisen kokija kuin lapsi ja nuori. Rissanen (1972, 110) näkee, että muutos-
prosessi yhteiskunnassa pakottaa asennoitumaan jatkuvasti uusiin asioihin ja olosuhtei-
siin. Ihminen on joutumassa elinikäiseen identiteettikriisiin, jossa koulutuksella voidaan
merkittävällä tavalla tukea yksilöä, myös seurakunnan aikuistoiminnassa.

Seppälä (1969, 195) pitää valitettavana tosiasiana kirkossa sitä, että kristillisen kasva-
tuksen on katsottu rajoittuvan usein vain lapsuuteen ja nuoruuteen. �Karkeistaen voisi
sanoa, että rippikouluun päättyy useimpien kohdalla kristillisen tiedon hankkiminen. Sen
jälkeen alkaa joko välinpitämättömyys tai hartaus ja kummassakin tapauksessa tietämät-
tömyys.� Seppälä katsoo, että jatkuvan kasvatuksen periaate voisi hedelmöittävällä tavalla
uudistaa kristillistä kasvatusajattelua. Itse asiassa siinä ei ole kysymys mistään uudesta
lisästä kristinuskoon, vaan vanhan kristillisen ajatuksen uudelleen elämisestä. Onhan
juuri opetuslapsena eläminen jatkuvaa elinikäistä kasvamista ja oppimista21.

Johtopäätöksiä
Lukujen 5.2.1. ja 5.2.2. analysoinnin tulokset ja niiden liittäminen laajempiin yhteiskun-
nallisiin ja kasvatustieteellisin kehyksiin voidaan eritellä ja tiivistää teemoihin a ja b:
a) Onko kirkon kasvatustoiminta ja opetus kaikissa muodoissaan kasteopetusta -proble-

matiikka
Kirkon kasvatus- ja opetustehtävä perustuu uusitestamentilliseen kaste- ja lähetyskäs-

kyyn. Kastava kirkko on velvollinen myös opettamaan. Mietinnön 1961 ja k-ohjelman
(1977) näkemystä kirkon kaikesta kasvatustoiminnasta kasteopetuksena voidaan pitää kir-
kon perustulkintana. Kirkon kasvatustehtävän katsotaan nousevan kasteopetuksen poh-

21. Harva (1963, 41) pitää kristinuskoa sanan syvimmässä merkityksessä kasvatuksellisena uskontona juuri sen
tähden, että kristityksi tuleminen on jatkuvaa kasvamista ja kasvattamista.
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jalta. Kasteopetuksen tulkinnassa ilmenee kuitenkin eri näkökantoja. Kansanaho (1960)
painottaa kirkon kasvatustoimintaa kokonaan ja kaikissa muodoissaan kasteopetuksena.
Seppälä (1988b, 1998a) tiivistää, että kasteopetuksella on useita merkityksiä. Alunperin
sillä on tarkoitettu kasteelle valmistavaa opetusta. Lapsikasteen tultua yleiseksi myös kas-
teen jälkeisestä opetuksesta alettiin käyttää nimitystä kasteopetus tai katekumenaatti.
Luterilaisuudessa on muodostunut, erityisesti pietismin ja valistuksen vaikutuksesta, käy-
tännöksi katsoa kasteopetuksen päättyvän konfirmaatioon. Myöhemmin kasteopetuksella
on ymmärretty kastetun elinikäistä opetusta, jonka tarkoituksena on auttaa elämään kas-
teen armosta. Nykyisen käsityksen mukaan kirkon kaikki toiminta ja opetus ovat luon-
teeltaan tällaista kastemuistutusta. Rippikoulun ainutkertainen merkitys kasteopetuksena
on väistynyt elinikäisenä kristittynä kasvamisen tieltä. (Seppälä 1998a, 72, 1988b, 19�
20.)

K-ohjelmassa on liitytty määritelmiin, jotka eivät tee eroa kasvatuksen ja opetuksen
välillä. Kasteopetus-, kasvatus-, opetus- ja kristillinen kasvatus -termejä käytetään kirkon
kasvatuskeskustelussa jokseenkin synonyymisesti ja ne näyttävät sisällöllisesti vastaavan
k-ohjelmassa käyttöön otettua kirkon kasvatustoiminta -käsitettä.

Mielenkiintoisen laajennuksen tässä käytyyn keskusteluun, onko kirkon kaikki opetus
kasteopetusta, tuo Peltonen (1994). Hän problematisoi viitatessaan Lutherin22 näkemyk-
seen kasvatuksen tehtävistä, sijoittuuko kasvatuksen seurakunnallinen tehtävä maallisen
regimentin alueelle vai luetaanko se kasteopetuksen piiriin, toisin sanoen onko seurakun-
nan kasvatuksella yleisempää merkitystä ja tehtävää. Hänen mielestään kasvatuksella on
kirkon piirissä yleisempi merkitys ja käyttö kuin vain kasteopetus. Kasteopetuksen sisältö
nähdään sekä k-ohjelma-aineistossa että asiantuntijakeskustelussa ennen kaikkea uskon
syntymisen ja hoitamisen tukemisena sekä valmiuksien antamisena toteuttaa kristityn teh-
tävää maailmassa. Tarkastellussa keskustelussa on joitakin piirteitä (esim. Taipale 1968,
Seurakunnan kasvatustyö muuttuvassa yhteiskunnassa 1970, Lempiäinen 1972), jotka
osoittavat pohditun myös kasteopetus-käsitteen laajuutta, rajoja: onko se myös persoonal-
lisuuden kehittämistä, kuuluuko siihen kaikkien kolmen uskonkappaleen alueet (luomi-
nen, lunastus, pyhitys) ja voidaanko kaikkia uusia työmuotoja pitää kasteopetuksen
toteuttamisena. Kyseenalaistettiin (esim. Virkkunen, Schelde) myös aikuiskasvatuksen
määrittely yksinomaan kasteopetuksen jatkumisena pitäen tätä liian kapea-alaisena ja
kontekstuaalisuuden unohtavana.
b) Minkä ikäisiä kirkon tulee kasvattaa ja opettaa ja miksi

Aikuiskasvatuksen iskusanoiksi nousivat 1960-luvulla �elinikäinen kasvatus� (life-
long integrated education) ja �jatkuva kasvatus� (permanent education). Kun ennen kat-
sottiin, että kasvatus rajoittuu lapsuus- ja nuoruusikään ja aikuiskasvatus vain täydentää
aikaisemman kasvatuksen aukkoja, käsitettiin kasvatus nyt jatkuvana, koko elämän kestä-
vänä tapahtumasarjana. Kasvatusnäkemyksen uudelleenarviointiin lienee johtanut toi-
saalta tiedon räjähdysmäinen kasvu, toisaalta yhteiskunnan jatkuvan muuttumisen23 ten-

22. Lutherin mukaan kasvatuksella on kolme tehtävää: 1. sosiaalipedagoginen eli kasvattaa elämän inhimilli-
sissä järjestyksissä kuten perheessä, yhteiskunnassa jne., 2. yksilöllinen eli kehittää ihmisessä olevaa ja luo-
miseen perustuvaa �jumalankuvankaltaisuutta� ja 3. seurakunnallinen tehtävä eli johdattaa seurakunnan
yhteyteen ja kristillisiin tapoihin. (Peltonen 1994.)

23. Ihminen elää jatkuvassa muutosprosessissa postmodernissa yhteiskunnassa. Kontiaisen (1989, 95) mukaan
aikuisopiskelua voidaan pitää muutoshakuisena tai muutokseen reagoivana toimintana. Se on yksi niistä
toimintamuodoista, joiden avulla yksilö pyrkii hallitsemaan yksilöllisiä tai toimintaympäristöönsä liittyviä
muutosprosesseja.
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denssi. Yksilön ei voida katsoa kouluaikana pystyvän hankkimaan kaikkia niitä tietoja ja
taitoja, joita hän loppuelämänsä aikana tulee tarvitsemaan. Ainoa mahdollisuus on, että
opitaan jatkuvasti kasvamaan ja oppimaan. (Seppälä 1969, 195, ks. myös Tuomisto 1993,
176�183.)

Kasteopetus nähdään tutkimusjakson alkupuolella, 1960-luvulla, perinteiseen luterilai-
sen kirkon tapaan (ks. esim. Seppälä 1988a, 72) lasten, kasvavien kasvatus- ja opetusvas-
tuuna, mutta k-ohjelman (1977) myötä kasteopetus-käsite laajeni kohdistumaan kaiken-
ikäisiin. Uusi pedagoginen näkemys elinikäisestä kasvatuksesta saa kirkon aikuiskasva-
tuksen asiantuntijatahon nostamaan aikuiskasvatuksen pohdittavaksi24. Yhtenevästi Hol-
min (1978, 74) kanssa nähdään, että ajatus kehdosta hautaan ulottuvasta kasvamisesta ja
kasvattamisesta sai uutta pontta yleisessä pedagogiikassa esiinnousseen jatkuvan kasva-
tuksen periaatteen avulla25. Havaittavissa on tarve etsiä perusteluja elinikäiselle oppimi-
selle kirkossa kasvatustieteellisen ajattelun tapaan (ks. esim. Ropo 1993, 185) muutok-
sesta26. Aikuisen tulee sopeutua ensinnäkin yhteiskunnalliseen muutosprosessiin. Myös
yksilön elämänkaareen liittyvät muutostekijät haastavat kasvuun. Teologisesta näkökul-
masta tarkasteltuna keskeistä on, miten aikuinen voi kasvaa kristittynä ja etsiä Jumalan
tahtoa muuttuvissa olosuhteissa. Kirkon tulisi vastata muutostarpeisiin sekä kasvatuk-
sella, jonka esimerkiksi Virkkunen määrittelee ihmisen määrätietoiseksi auttamiseksi
hänen kasvussaan, että koulutuksella, jonka esimerkiksi Rissanen määrittelee opintotoi-
minnaksi seurakunnan aikuiskasvatuksessa.

24. Holm (1978, 115) huomioi oikein, että aikuiskasvatusta ei Kristillinen kasvatus -lehdessä vielä 1960-luvun
loppupuolelle suoranaisesti mainittu kirkon kasteopetustehtävänä.

25. Elinikäinen oppiminen (lifelong learning) -termi on Crossin (1988, 253) mukaan epäselvä ja vaikeasti mää-
riteltävä. Elinikäinen oppiminen on vaihtelevasti kuvattu sloganina, prosessina, joukkona toimintoja, käsit-
teellisenä runkona, järjestäytyneenä huutona ja kasvatusfilosofiana. Käsitystä termin eri merkitysvivah-
teista ja -yhteyksistä antaa Crossin kooste 1988, 255�260. Wain (1987) analysoi filosofisesti elinikäinen
kasvatus (lifelong education) -käsitettä. Elinikäinen kasvatus voidaan nähdä yhtenäisenä ohjelmana erilai-
sissa kasvatusfilosofisissa suuntauksissa: humanismissa, eksistentialismissa, liberaalissa kasvatusfilosofi-
assa ja pragmatismissa. Teokseen A. J. Cropley (toim. 1979. Lifelong Educations a stocktaking. Hamburg.)
viitaten Wain (1987, 58�59) tiivistää elinikäisen kasvatuksen pääkohdat viiteen elementtiin: Elinikäinen
kasvatus 1. kestää yksilön koko elämän ajan, 2. johtaa kulloisissakin olosuhteissa tarpeellisen tiedon, taito-
jen ja asenteiden systemaattiseen hankkimiseen, uusimiseen, jäsentämiseen ja täydentämiseen, 3. lopulli-
sena päämääränä edistää yksilön itsensä toteuttamista (self-fulfillment), 4. menestyksellinen toteutuminen
riippuu yksilön kasvavasta kyvystä ja motivaatiosta sitoutua itseohjautuviin oppimisaktiviteetteihin, 5. tun-
nustaa kaikkien saatavissa olevien kasvatuksellisten vaikutusten myötävaikutuksen, lukuunottaen formaa-
lin, ei-formaalin ja informaalin. Myös Wain katsoo, että termi elinikäinen kasvatus (lifelong education) on
epäselvä. Huolimatta siitä, että se viittaa kasvatuksen laajenemiseen koko yksilön elämänkaaren kattavaksi,
on erilaisia vaihtoehtoja sen suhteen miten tämä toteutuu. Pääero on näkemysten välillä, onko kasvatus jak-
sottaista yksilön elämänkaaren aikana vai tuleeko se katsoa yhtä jatkuvana kuin elämä itse. (Wain 1987,
58�59, 65�66.)

26. Useimmat tutkijat perustelevat tarvetta elinikäiseen oppimiseen yhteiskunnallisilla ja yksilön elämään vai-
kuttavilla muutoksilla. Muutokset pakottavat sopeutumaan ja tämä edellyttää oppimista. (Ropo 1993, 185.)
Humanistisessa ajattelussa korostetaan, että aikuisuus on muutosta (sekä fysiologisesti, psykologisesti että
sosiaalisesti) (Elias & Merriam 1980, 135�136). Knowlesin kasvatuskäytäntöön (modern practice) kuuluu
uusi käsitys kasvatuksen tarkoituksesta auttaa aikuisia elämään produktiivisesti kiihtyvien muutosten maa-
ilmassa (competent people�people who are able to apply their knowledge under changing conditions; and
we know that the foundational competence all people must have is the competence to engage in lifelong
self-directed learning), focuksen muuttumisesta opettamisesta oppimiseen, elinikäisestä oppimisesta ja
vapaammista aikuiskasvatussysteemeistä (Knowles 1980, 18�19, 25�26).
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Näkemys elinikäisestä kasvatuksesta nousee korostuneesti esiin kirkossa 1970-luvun
alussa liittyen k-ohjelman valmistelutyöhön, joskin viitteitä ajattelusta on havaittavissa jo
Mietinnössä 1961. Elinikäisen kasvatuksen ja oppimisen ajatusta pidetään kirkon omista
perusteista nousevana, mutta välillä kirkossa unohdettuna ajatuksena. Koetaan, että elin-
ikäisen oppimisen korostuessa yhteiskunnassa löydetään kirkossakin uudelleen jotain
oleellista. Rippikoulun eväillä ei voi eikä edes tarvitse pärjätä koko elinikää. K-ohjelma
tähdentää eliniän jatkuvaa kristittynä kasvamista, mikä merkitsee samalla aikuiskasvatuk-
sen voimallista esiinnostamista ja sen tarpeellisuuden korostamista kirkossa. Jatkuvaa
kasvua ei ymmärretä koulutuksena, kuten yhteiskunnan aikuiskasvatuksessa, vaan koko
elämän ajan tapahtuvana elinikäisenä kasvuna ja oppimisena elämän esiinnostamissa
ei-formaaleissa ja arkipäivän oppimistilanteissa, esimerkiksi yksilön eri rooleissa. Per-
soonallisen, sisäisen kasvun merkitys korostuu. Itse asiassa tämä näkemys yhtenee nykyi-
sen elinikäinen oppiminen -ajattelun kanssa. Tendenssiksi on noussut, että tulevaisuuden
elinikäisen oppimisen strategioiden ei pitäisi tarkastella kasvatusta yksinomaan vain kou-
lutuksena, vaan kaikkien ihmisten kaikissa ikävaiheissa tapahtuvana elinikäisenä oppi-
misprosessina, johon voi sisältyä monimuotoisina yhdistelminä erityyppistä opiskelua ja
oppimista (Tuomisto 1993, 182�183).

Jatkuvan kasvun tähdentämisessä kirkossa samaan aikaan, kun se yhteiskunnan aikuis-
kasvatuksessa eli voimakasta nousukautta, on selvästi havaittavissa, miten pinnalla ole-
vat kasvatustieteelliset ja pedagogiset korostukset vaikuttavat myös kirkon kasvatusajatte-
luun. Kirkossa seurataan, mitä kasvatuksen kentällä tapahtuu, ja pyritään soveltamaan
kriittisesti uutta tietoa ja taitoa kirkon omaan kasvatus- ja opetustoimintaan.

Kuitenkaan tämä toisaalta kirkon omista kasvatus- ja opetustyön perusteista lähtevä,
toisaalta yhteiskunnassa sinä ajankohtana vallinnut kasvatusnäkemys ei näytä toteutu-
neen helposti seurakuntien toiminnassa. Edelleen vuonna 1989 KKK:n aikuiskasvatussih-
teeri Metsätähti-Nyberg (1989, 15) toteaa, että näkemys kirkon kasvatustehtävän toteutta-
misesta elinikäisenä tapahtumana on kirkossa vielä uusi asia. Näkemys rippikouluun päät-
tyvästä kirkon kasvatustehtävästä on juurtunut syvään kirkon historian aikana. Näin ollen
joudutaan Metsätähti-Nybergin mukaan yhä uudelleen kyselemään, mikä on kirkon teh-
tävä läpi elämän jatkuvan kasvun tukijana.

5.2.3. Uskon ja kasvatuksen dialektisuus

Uskon ja kasvatuksen suhde on peruskysymyksiä eriteltäessä kirkon aikuiskasvatuksen
olemusta ja painotuksia. Miten tutkittavassa materiaalissa määritellään uskon ja kasvatuk-
sen suhde? Tässä yhteydessä tarkastellaan myös, miten Riitta Virkkunen argumentoi
uskon ja kasvatuksen suhdetta omassa kasvatusajattelussaan. Pidän Virkkusen käsityksen
analysointia perusteltuna, koska hänen vaikutuksensa kirkon aikuiskasvatuksen määritte-
lemiseen on ilmeinen.

K-ohjelma-aineisto

Mietinnössä 1961 otetaan vain lyhyesti kantaa uskon ja kasvatuksen suhteeseen. Siinä
todetaan, että �kristillisen kasvatuksen ja opetuksen päämäärä on johdattaa kasvavia
uskossa omaksumaan se, mikä kasteessa on heidän osakseen tullut, ja auttaa heitä elä-
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mään tästä lahjasta uskovina kristittyinä seurakunnan aktiivisessa yhteydessä. Syvimmil-
tään katsoen tämä ei ole opetuksella ja kasvatuksella aikaansaatavissa, vaan on Jumalan
Hengen työtä, mutta kasvatus ja opetus voivat kuitenkin palvella tätä päämäärää�. (Mie-
tintö 1961, 8, ks. myös Kastamalla ja opettamalla 1964, 15.) Kastamalla ja opettamalla
-teoksessa (1964, 14�15) sivutaan myös kasvatuksen ja herätyksen suhteen problema-
tiikkaa määritellen, että omantunnon herääminen on kristillisen kasvatustyön tähtäyspis-
teenä, ja herätys puolestaan tarvitsee pohjakseen ja täydennyksekseen Jumalan sanan ope-
tusta.

TP:ssä (1971, 14) määritetään, että usko ei ole pedagoginen käsite eikä inhimillisen
kasvatustoiminnan tulos. Uskon vaikuttaa Pyhä Henki. Seurakunnan kasvatus- ja opetus-
tehtävällä on evankeliumin julistusta ja uskoa palveleva luonne (�Dienst am Glaube�).
Sen sijaan teologian ja pedagogiikan suhdetta tarkastellaan laajasti (ks. luku 5.2.4.).

K-ohjelmamietinnössä (1971, 16) liitytään luterilaiseen teologiaan, jonka mukaan
uskon syntyminen ihmisessä on Jumalan teko. Tämä merkitsee, että kasvatusta ei voida
pitää uskon syntymisen ensisijaisena välineenä: uskoa ei voida tulkita kasvatuksen tulok-
seksi. Uskon syntyminen voi tapahtua kasvatuksen aikana, jolloin kirkon kasvatustoi-
minta on tukenut tätä prosessia. Kasvatustoiminta tukee näin mietinnön mukaan kirkon
ensisijaisia tehtäviä.

Kansanaho (Pkok ptk 10.�11.1.1975) arvostelee henkilökohtaisen uskonelämän ole-
van heikommin esillä k-ohjelmassa kuin piispainkokous on aikaisemmin edellyttänyt ja
toivoo sen saavat voimakkaamman korostuksen ohjelman perusteissa. Hän viittaa uskon-
non oppikirjoihin, joissa havaitsee olevan �sellaista nykyaikaisuutta, joka sivuuttaa kris-
tillisen uskon ja korostaa, että persoonallinen usko on tärkeämpi opetettavaksi kuin
minä-kuva puhtaasti psykologisena prosessina�27.

K-ohjelmaprosessissa nimenomaan kysymys voidaanko uskoon kasvattaa nousee kas-
vatustoiminnan teologisiin perusteisiin liittyen pohdinnan aiheeksi. Kysymystä pidetään
k-ohjelmassa (1977, 16, ks. myös Lukijalle 1973, 17�18, 22) perustavaa laatua olevana.
Onko usko samaistettavissa tietoihin, taitoihin ja asenteisiin? Usko on jotain muuta kuin
uskon ilmeneminen, vaikka sekin kuuluu uskoon. K-ohjelmassa korostetaan luterilaisten
tunnustuskirjojen mukaisesti, että uskon vaikuttaa Pyhä Henki armonvälineiden, sanan ja
sakramenttien avulla. Pyhä Henki ei ole ihmisen käskettävissä, ei kasvatuksessakaan.
Augsburgin tunnustukseen28 viitaten todetaan, että Pyhä Henki vaikuttaa uskon missä ja
milloin tahtoo niissä, jotka kuulevat evankeliumin. K-ohjelmassa tuodaan kuitenkin
esille, että vaikka usko syntyykin Jumalan puhutellessa ihmistä sanassaan eikä Jumalan
kohtaaminen ole ihmisen määrättävissä, on kasvatuksella oma tärkeä tehtävänsä. Kasva-
tuksen rooliksi käsitetään esteiden poistaminen Jumalan kohtaamisen tieltä ja ihmisen
valmistaminen vastaanottamaan Jumalan puhuttelu. Kasvatus voi auttaa ihmistä tiedolli-

27. Kansanaho kritisoi sitä, että henkilökohtaisen elämän tavoitealueen kohdalla on k-ohjelmassa vain �kristi-
tyn käsitys omasta itsestään�. Kansanaho toteaa, että Tamminen on kyllä ikäryhmämuistion avulla koetta-
nut todistaa, että henkilökohtainen uskonelämä on ohjelmassa esillä. Kortekangas huomauttaa, että henkilö-
kohtainen uskonelämä ei ole yksi tavoitealue vaan kuuluu oleellisesti koko kirkon kasvatustoiminnan yleis-
tavoitteeseen, josta käsin jäsentyy kaikki muu. (Pkok ptk 10.�11.1.1975.)

28. Augsburgin tunnustus, Confessio Augustana (CA) on luterilaisuuden perustunnustus. CA on pääasiassa
Melanchthonin laatima v:n 1530 Augsburgin valtiopäiville. Kirkkolaissa KJ 1§ mainitsee muuttamattoman
Augsburgin tunnustuksen nimeltä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusten joukossa. (KL 1997
KJ 1, 1§, Kirkko Suomessa 1968, 282.)
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sella tasolla ymmärtämään kristillistä uskoa, Jumalan olemusta, uskon elämistä todeksi.
Se voi olla ohjaamassa ihmistä kristillisen uskon mukaiseen tietämiseen, kokemiseen ja
toimintaan. Kasvatus on �Dienst am Glaube� uskon palvelua. Kun kasvatus näin on maal-
lista toimintaa, siinä on lupa käyttää hyväksi kaikkea sitä tietoa, mitä tiede tuo esiin ihmi-
sestä ja maailmasta kuitenkin niin, että ohjaavana periaatteena on kirkon uskonkäsitys.
Tällä tavoin uskon palvelussa katsotaan voitavan toimia Jumalan työtovereina.

Aikuiskasvatuksen työryhmässä (KOAKT) kiinnitetään huomiota siihen, että uskon
kasvatettavuudesta kirjoitettaessa on erotettava fides qua29 ja fides quae30. Jälkimmäi-
sen, uskon sisällön, katsotaan kuuluvan kasvatuksen piiriin. Edellinen, uskominen, näh-
dään Pyhän Hengen työnä, jonka edellytyksenä kuitenkin on opetus. (KOAKT ptk
30.5.1978 1§.)

Asiantuntijakeskustelu

Asiantuntijakeskustelussa toistetaan k-ohjelmassa tiivistettyä näkemystä kasvatuksesta
uskon palveluna (esim. Tamminen 1973, 6, Kortekangas 1977, 76, Rissanen 1977, 94).
Mutta asiantuntijakeskustelu myös merkittävästi laajentaa ja täydentää k-ohjelma-aineis-
tossa esiin tullutta.

Palosuo (1961) pitää kristillisen kasvatuksen ytimenä �kysymystä Hengestä�. Kuiten-
kaan se ei merkitse esimerkiksi kasvatustyön organisointikysymysten vähättelyä. Hyvä ja
oikea organisaatio luo Hengelle suotuisat toimintaedellytykset. K-ohjelman tavoin Sep-
pälä (1977, 172�173, 1981, 99) näkee kasvatuksen mahdollisuudet esteiden poistajana
Jumalan kohtaamisen tieltä ja ihmisen valmistamisena vastaanottamaan Jumalan puhutte-
lua korostaen, että uskon herättää ainoastaan Pyhä Henki sanan ja sakramenttien välityk-
sellä. Seppälä nostaa kuitenkin esiin merkittävän kirkon kasvatusajattelua selventävän
näkökohdan puhuessaan Jumalan sanasta subjektina ja objektina. Kirkon kasvatustoi-
minnassa ihminen asetetaan Jumalan puhutteluun. Tämä kohdistuu ihmisen ymmärryk-
seen, koska Jumalan puhuttelulla on yhtenäinen sisältö, oppi. Mutta ennen kaikkea Juma-
lan puhuttelu kohdistuu ihmisen omaantuntoon. Kristillisessä kasvatuksessa Jumalan sana
on siten toisaalta inhimillisen tutkimuksen ja tiedon kohde, objekti, toisaalta aktiivinen,
dynaaminen subjekti, joka vaikuttaa ihmiseen tuomiten ja sitoen, vapauttaen ja uutta luo-
den. Kristillisellä kasvatuksella on näin ollen sekä inhimillinen että jumalallinen puo-
lensa. Kristillisessä kasvatuksessa on toisaalta kysymys ihmisen toiminnasta: ihmisiä ope-
tetaan Jumalan sanan avulla tutkimaan ja ymmärtämään itseään, tilannettaan ja tehtä-
väänsä maailmassa. Tässä ymmärtämistehtävässä, jossa Jumalan sana on inhimillisen tut-
kimisen kohde, voidaan käyttää pedagogiikan tarjoamaa apua. Toisaalta kuitenkin kristil-
lisessä kasvatuksessa on aina kysymys jumalallisesta tapahtumasta, jossa Jumalan sana
on subjekti ja ihminen objekti. Juntunen (1978, 55�56) näkee kristilliseen kasvatukseen
sisältyvän paradoksin: Kristillisessä kasvatuksessa jumalallinen todellisuus ja inhimilli-
nen toiminta liittyvät yhteen tavalla, jota ei voida tyhjentävästi selittää ajatuksen keinoin.
Vertaus ihmisestä kylväjänä ja Jumalasta kasvun antajana kuvaa kristillisen kasvatuksen
olemusta.

29. Fides qua creditur (lat.) �usko, jolla uskotaan�, uskon henkilökohtainen (subjektiivinen) kokemusulottu-
vuus (ks. Teinonen 1975, 89, Pihkala 1992, 263).

30. Fides quae creditur (lat.) �usko, joka uskotaan�, uskon yksilön kokemuksesta riippumaton (objektiivinen)
sisältö (ks. Teinonen 1975, 89, Pihkala 1993, 263).
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Kasvatuksen ja uskon suhdetta määritellään myös luterilaisen regimenttiopin31 avulla,
mihin edellä k-ohjelman näkemys kasvatuksesta maallisena toimintana viittasi. Regi-
menttiopin mukaan Jumala hallitsee maailmaa kahden regimentin, maallisen ja hengelli-
sen avulla. Maallisen prinsiippinä on laki, hengellisen puolestaan evankeliumi. Regimen-
tit on pidettävä ehdottomasti erillään. Pöyhönen (1977a, 27) korostaakin, että Lutherin
näkemys ihmisen pelastumisesta on pidettävä erillään kasvatuksesta. Ihminen on �samalla
kertaa syntinen ja vanhurskas�. Ihmisen kelvollisuus Jumalan edessä perustuu Jumalan
armahtavaan tuomioon, ei ihmisen itsensä laatuun, kuten kasvamisessa tapahtuvaan kehi-
tykseen. Juntunen (1979) katsoo, että kirkon oma kasvatustyö on nähtävissä hengelliseen
regimenttiin kuuluvana. Samalla kirkon kasvatustyön suunnitteluun liittyy elementtejä,
jotka voidaan nähdä maalliseen regimenttiin kuuluvana alueena, esimerkiksi kasvatuksen
metodisten ja organisatoristen kysymysten pohtiminen inhimillisen järjen avulla (ks.
myös Vikström 1983, 47�50). CA:n linja on hänen mukaansa selvästi se, että molemmat
regimentit ovat nimenomaan Jumalan omia hallintapiirejä, joissa hän toteuttaa kaikkival-
taansa32. Järki, omatunto ja kyky kasvatuksen suunnitteluun ovat Jumalan hyvään luomis-
työhön sisältyviä lahjoja, joista ihminen on vastuussa ja joita tulee käyttää.

Kasvatus on luomisjärjestykseen kuuluva ensi sijassa maallisen järjen asia, ilmiö, joka
seuraa luomisesta sinänsä. Kasvatuksen pohjautumisella luomisjärjestykseen on seurauk-
sena ensinnäkin se, että kaikki ihmiset tarvitsevat opetusta ja kasvatusta, joiden tehtävänä
on auttaa ilmentämään heissä luomisessa annettua jumalankuvan kaltaisuutta33. Tähän
kasvatuksen persoonalliseen puoleen liittyy läheisesti myös yhteisöllinen puoli: jokaisen
tulee saada opetusta voidakseen toimia luomiseen perustuvissa elämänjärjestyksissä (per-
heenjäsenenä, kansalaisena eri ammateissa). Toiseksi kasvatus on luomisen perusteella
autonominen, riippumaton alue. Se näkyy muun muassa siinä että opetuksessa on lupa
käyttää kaikkea inhimillisen tiedon ja järjen antamia mahdollisuuksia. (Peltonen 1983, 3,
ks. myös Juntunen 1985, 19.)

Pohtiessaan uskon kasvatettavuutta herätyksen ja kasvatuksen suhdetta tarkastele-
malla Sariola (1978) tarttuu ristiriitoja suomalaisessa kirkollisessa kentässä aiheuttanee-
seen kysymykseen. Tämä suhde on ollut kirkon kasvatuskeskustelussa perinteisesti jän-
nitteenä esillä. Rajankäynnissään Sariola argumentoi uskontunnustuksella. Kasvatus nou-
see ensimmäisen uskonkappaleen pohjalta, kun sen sijaan herätyksessä on hänen mieles-
tään kysymys toisesta ja kolmannesta: Pyhä Henki herättää Jumalan sanan välityksellä
uskon Jeesukseen Kristukseen pelastajana. Sariola pohjautuu k-ohjelmassa (1977) esitet-
tyihin näkökohtiin korostaen, että usko on Jumalan teko, mutta se ei ole irrallaan siitä kas-
vuympäristöstä, jossa elämme. Äkillisenäkin koettava herääminen on itse asiassa pro-

31. Regimenttiopista ks. Pinomaa 1972, 209�219, Tiililä 1968, 219�221.
32. �Verrattaessa toisiinsa molempia regimenttejä niiden havaitaan olevan niin kaukana toisistaan kuin taivas

on maasta, mutta siitä huolimatta Jumala kätkeytyy maalliseenkin regimenttiin varauksettomasti. Siksi
sekin on �eytel Göttlich ding�, pelkästään jumalallinen.� (Pinomaa 1972, 216.)

33. Vuonna 1994 Peltonen määrittelee selkeämmin, että regimenttiopin perusteella kasvatuksen tavoite on
tehdä ihminen Jumalan kuvan kaltaiseksi (imago Dei) luomisen perusteella. Hänen mielestään voidaan
sanoa, että kasvatus on eräs muoto jatkuvalle Jumalan luomistyölle. Ihminen on myös kasvatuksen alueella
Jumalan työn välikappale ja Jumalan työtoveri, mutta toisella tavoin kuin hengellisessä regimentissä. Num-
mela (1999, 12) näkee, että kasvatuksen mieli on jatkuvassa luomisessa, uusien kasvun mahdollisuuksien
löytymisessä. Luominen on itsessään kasvatuksellinen ja pedagoginen prosessi. Tässä mielessä kristillinen
usko on hänen mielestään myös pedagogista, Jumalan ja ihmisen välistä jatkuvaa uskon kasvun dialogia,
jossa luomisella ja lunastuksella on myös pedagoginen merkitys.
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sessi, kasvua. Samoin uskoontullut tarvitsee seurakunnan kasvatustoimenpiteitä: uskoon
juurtumista, Raamatun opiskelemista, osallistumista jumalanpalveluksiin ja kasvua palve-
lutehtäviin. Herätys tapahtuu kasvatuksen keskellä. Kasvatus on herätyksen molemmilla
puolilla. Herätys puolestaan edistää ihmisen kasvamista. Synnin ja syyllisyyden sitomat
kasvumahdollisuudet vapautuvat, ja ihminen vapautuu kasvamaan ihmisenä suhteessa
ympäristöön, luontoon ja toisiin ihmisiin kokien vähitellen kaikkien kolmen uskonkappa-
leen sisällön yhtenä kokonaisuutena. Sariola tähdentää, että on vedettävä oikeaan koh-
taan raja kasvatuksen ja herätyksen välillä, mutta yhtä tarpeellista on, että olemme tietoi-
sia näiden asioiden yhteenkuulumisesta. �On kasvettava herätykseen.�

Asiantuntijakeskustelun erittely osoittaa uskon ja kasvatuksen suhteen jännitteisyy-
den. Mannermaa (1973, 285, 1980, 75�77) selkiinnyttää merkittävästi keskustelua käsit-
teellisellä tasolla. Hän määrittelee evankeliseen ja katoliseen tutkimukseen pohjautuen
kasvatuksen ja uskon suhteen dialektiseksi. Dialektisella hän tarkoittaa sellaista vastak-
kaisuus- ja jännityssuhdetta, jossa vastapooleja ei voida saattaa harmoniseen synteesiin,
mutta jossa ne eivät myöskään irtaannu toisistaan. Pelastuksen ja kasvatuksen välillä val-
litsee ensinnäkin distanssi, eroavuus. Niillä on omat erilliset mielekkyys- ja tähtäyssuun-
tansa. Kasvatus ei edellytä ihmisen kadotettuna olemista, vaan hänen kykyään eheytyä,
kasvaa. Schillingiin (197034, 260, Mannermaan 1973, 286 mukaan) tukeutuen Manner-
maa tiivistää, että lunastus edellyttää syntiä, kasvatus ei. Lunastus tähtää pelastukseen,
kasvatus itsensä toteutukseen. Keerygman ja paidean, julistuksen ja kasvatuksen välillä
vallitsee ratkaisematon ristiriita. Konflikti on olennainen, eikä sitä voida poistaa lopulli-
sesti käsitteellisellä analyysilla.

Mannermaa (1973, 286�287, 1980, 76�77) katsoo edetyn keskustelussa kohti kon-
sensusta, jonka mukaan usko ja kasvatus tosin ovat yhteismitattomia, mutta eivät vain
yhteismitattomia. Ne kuuluvat myös yhteen. Siitä, että uskoon ei voida kasvattaa ei seu-
raa, etteikö olisi kasvatusta uskosta käsin. Huolimatta uskon ja kasvatuksen polaarisesta
jännityssuhteesta on välttämätöntä edelleenkin puhua kristillisestä kasvatuksesta. Uskolla
on relevanssinsa kasvatukselle. Vaikka kasvatus inhimillisenä toimintana on edelleenkin
maallista, usko antaa sille uusia impulsseja, motiiveja ja ennen kaikkea uuden mielekkyy-
den kokonaishorisontin. Kasvatuksen ja evankeliumin positiivinen suhde pysyvän jänni-
tyksen sisäpuolella voidaan Mannermaan mukaan hyvin ilmaista Kantin termeillä: usko
voi olla kasvatuksen �regulatiivinen idea�, mutta ei perusrakennetta luova periaate.

Virkkunen (1980a) nostaa esiin ristiriitoja, jotka liittyvät kasvatuksen ymmärtämiseen
kirkossa. Hän toteaa, että kirkossa kuulee kaksi väitettä kasvatusta vastaan: �Kasvatus on
ihmisten puuhaa, ei Pyhän Hengen työtä, eikä siis lainkaan kirkon tehtävä. Kasvatus on
ihmisten manipuloimista, siksi sen koetaan olevan vastoin omaa näkemystä kirkon tehtä-
västä.� Nämä Virkkusen esiinnostamat näkemykset ilmentävät luultavimmin äärikäsityk-
siä, mutta viestivät kasvatuskäsityksen sisältämästä problematiikasta kirkossa. Virkkunen
puolestaan lähtee vakaumuksesta, että kasvatus on yhteiskunnan ja kodin lisäksi selkeästi
myös kirkon tehtävä, sisältäen kirkossa myös kirkon erityistehtävän. Jokainen kirkon
työntekijä �kasvattaa� tavalla tai toisella, haluamattaankin. Mutta kasvatuksesta hän voi
myös tietoisesti löytää mielekkään tehtävän kirkossa.

Kasvatuksen teologisen pohdinnan tarve on ilmeinen, jotta kasvatusajattelu kirkossa
vahvistuisi. Kouluttajana Virkkunen erittelee, miten hän ymmärtää kasvatuksen uskonsa

34. Kyseessä on teos Schilling H (1970) Grundlagen der Religionspädägogik. Patmos-Verlag, Düsseldorf.
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pohjalta. Luennossaan Kasvatuksen teologista pohdintaa (1980a) hän valitsee lähtökoh-
dakseen kristillisen ihmiskäsityksen35, jonka hän sitoo kolminaisuusoppiin: ihmiseen luo-
tuna, lunastettuna ja pyhitettynä. Tämä ohjaa hänen näkemystään kasvatuksesta sekä
yhteiskunnassa että kirkossa.

Virkkunen (1980a, 2�3) hahmottaa kasvatusajatteluaan uskontunnustuksesta käsin.
Luomisen pohjalta (1. uskonkappale) jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen arvonsa
Jumalan ja ihmisten edessä. Ihmisen kutsumus on olla oma itsensä, kehittää ja toteuttaa
mahdollisuuksiaan sekä palvella yhteisöään. Luomisesta nousevia kasvatuksen teologisia
perusteita ovat ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen, luottamus ihmiseen, ihmisen
kokonaisuuden huomioonottaminen, kasvatuksen kontekstuaalisuus sekä dialogi.

Yhteisöllisyyden merkitys korostuu Virkkusen (1980a) kasvatusajattelussa ihmisen
kehittymiseksi siksi, miksi Jumala on hänet tarkoittanut. Luottamus ihmiseen, jota Virk-
kunen Haavion36 tavoin ilmentää käsitteellä �pedagogin rakkaus�, on voima, joka vapaut-
taa ihmisessä uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja omaan arvoonsa. Kasvatuksella voidaan
joko auttaa tai ehkäistä ihmistä käyttämästä koko kapasiteettiaan, lahjojaan, luovuuttaan.
Virkkunen näyttää saaneen vaikutteita KMN37:n ja LML38:n uudesta kasvatussuuntauk-
sesta, vapauttavasta kasvatuksesta (education for liberation), joka puolestaan pohjautuu
freireläiseen pedagogiikkaan39. Parhaimmillaan kasvatus on Virkkusen mukaan ihmisessä
olevien mahdollisuuksien vapauttamista. Vapauttavan kasvatuksen (education for libera-
tion) periaate on myös se, että oppilas on kasvatuksensa subjekti eikä objekti. Virkkunen
katsoo Jeesuksenkin menettelyn opettajana tukeneen ihmisen subjektiutta. Jeesus puhui
vertauksin siksi, että halusi pakottaa ihmiset oman kokemuksensa pohjalta itse ajattele-
maan, käyttämään mielikuvitustaan sekä tarkistamaan kivettyneitä ajattelutapojaan. Virk-
kunen painottaa, että ihmisellä on oikeus tehdä oivalluksensa itse. Kasvatuksen konteks-
tuaalisuus puolestaan merkitsee ihmisen kohtaamista siinä elämäntilanteessa missä hän

35. Muita lähtökohtia kasvatuksen teologiselle pohdinnalle voisivat Virkkusen (1980a) mukaan olla esim. kirk-
kokäsitys ja armovälineet, CA (vanhurskauttamisoppi, kahden regimentin oppi, yleinen pappeus), Raa-
mattu (VT:ssa uskonperinnön siirtäminen sukupolvelta toiselle, UT:ssa Jeesuksen opetuslapsikoulutus, Paa-
valin kehotukset kasvamisesta kristityn täysi-ikäisyyteen), ekumeeninen teologia (todistus, palvelu,
ykseys), KMN:n ja LML:n uusi kasvatussuuntaus (sopeuttava vai vapauttava kasvatus) sekä pedagogiset ja
psykologiset kasvun teoriat. Valintaan vaikuttaa myös se, puhutaanko kasvatuksesta yleensä vai rajattuna
�kristilliseen kasvatukseen� tai kirkon omaan kasvatustehtävään.

36. Uskontopedagogi Martti H. Haavio käyttää esim. Opettajapersoonallisuus-teoksessaan (1954, 67�73)
käsitettä pedagoginen rakkaus, jonka hän on omaksunut saksalaiselta hengentieteellistä psykologiaa edusta-
neelta Eduard Sprangerilta. (Ks. Totro 1983, 3, Mattila & Tanttu 1981, 31�32, Pitkänen 1984, 16, 33, 66.)

37. Kirkkojen Maailmanneuvosto (KMN), World Council of Churches, on ekumeenisen liikkeen tärkein orga-
nisaatio, joka on perustettu Amsterdamissa 1948. Suomen ev. lut. kirkko kuuluu perustaviin jäsenkirkkoi-
hin. Päämaja on Genevessä, mutta tutkimustyötä ja neuvottelukosketuksia on jatkuvasti käynnissä eri puo-
lilla maailmaa. (Ks. esim. Kirkko Suomessa 1968, 322.)

38. Luterilainen Maailmanliitto (LML) on vuonna 1947 perustettu luterilaisten kirkkojen yhteistyöelin, jonka
päämaja on Genevessä KMN:n yhteydessä. LML tekee teologista tutkimustyötä ja käy ekumeenista keskus-
telua sekä harjoittaa laajaa avustustoimintaa jne. (Ks. esim. Kirkko Suomessa 1968, 344.)

39. Freiren osallistuminen KMN:n toimintaan Genevessä vaikutti vuosia aikuisten uskonnollisen kasvatuksen
kehittämiseen. Hänen matkansa ja työnsä tänä jaksona ovat kuitenkin vähemmän tunnettuja kuin kuuluisa
työnsä aikuiskasvatuskirjailijana. (Wickett 1991, 5.) Freire toimi kymmenen vuoden ajan (1970�1980)
KMN:n asiantuntijana (Berater) (R. Virkkunen, henkilökohtainen tiedonanto 5.11.1998). Suomen kirkossa
freireläistä pedagogiikkaa on sovellettu dialogipedagogiikkana esim. rippikouluopetukseen (Varjo 1997,
13�15).
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on. Dialogi on kuuntelemisen ja vuorovaikutuksen opettelua. Freireläiseen tapaan myös
Virkkusella sekä opettaja että oppilas ovat totuuden ja todellisuuden oppilaita. (Virkkunen
1980a, 2.)

Lunastuksesta (2. uskonkappale) nouseva kasvatuksen teologinen lähtökohta Virkku-
selle (1980a, 3�4) on puolestaan armosta elävä yhteisö. Hän arvioi, että luterilaiselle
uskolle on ominaista radikaalimpi syntikäsitys kuin esimerkiksi katolisessa tai reformoi-
dussa uskossa ja viittaa Lazarethiin40 korostaen, että armon täytyy olla ehdoton ja edelly-
tyksetön. Kaikki todellinen kasvaminen on kasvamista armossa. Armahdus merkitsee
vapautusta synnistä, joka tukahduttaa ihmisen elämää. Synnistä vapahdettuna ihminen voi
kasvaa siihen Jumalan kuvan kaltaisuuteen, mihin hänet on luotu. Kaikki todellinen
vapautuminen (liberation tai emansipatio) perustuu ihmisen omaan vapautumiseen. Virk-
kunen asettuu vapauttavan kasvatuksen puolelle sopeuttavaa vastaan. Vapauttava kasvatus
on itsekunnioituksen ja itseluottamuksen rohkaisemista. Synnin ja armon radikaalisuus
merkitsee loputonta toivoa: aina voi alkaa alusta. Myös kasvatuksen pitäisi Virkkusen
mukaan olla armollista. Armon välikappaleena on siinä ihminen tai yhteisö, joka armah-
taa. Yhteisö (learning community) on kasvatuksen informaalinen tekijä.41 Sen elämä joko
vahvistaa tai tekee tyhjäksi formaalisen opetuksen (opetustoiminnan). Kirkon kasvatustoi-
minnan avainkysymykseksi nousee näin ollen, elääkö seurakunta itse armosta, vapahdet-
tuna ja vapautettuna.

Kolmannen uskonkappaleen, pyhityksen alueelle kuuluu Virkkusen (1980a, 4�6) kas-
vatusajattelun teologisissa lähtökohdissa puolestaan kirkon kasvatustoiminnan kahtalai-
nen erityistehtävä: kasvattaminen Jumalan ja hänen tahtonsa tuntemiseen sekä Jumalan
kansan varustaminen todistus- ja palvelutehtävään maailmassa. Kysymykseen voiko
uskoon kasvattaa Virkkusen kanta on, että Pyhä Henki voi toimia opetustilanteessa siinä
kuin julistustilanteessakin. Virkkunen tukeutuu Lazarethiin näkemyksessä, että uskoa ei
opeteta, se otetaan vastaan (Faith is caught, not taught), mutta toteaa opettaessaan toivo-
vansa, että ihmiset voisivat tämän opetuksen kautta ottaa vastaan evankeliumin. �Ellei täl-
laista toivoa olisi, ei opetustoiminnalla olisi kirkossa mitään mieltä� (emt. s. 4). Usko ja
oppi (fides qua�fides quae) liittyvät aina yhteen. Oppi on uskon palveluksessa. Tällöin
opilla tarkoitetaan uskon sisällön ymmärtämistä tämän päivän maailmassa. Kirkon teh-
tävä on tämän �opin� opettaminen siten, että ihmiset voivat ottaa uskon vastaan.

Yksi keskeinen teema aikuiskasvatuksen näkökulmasta on kasvatuksen ja uskon suh-
teen määrittelyyn liittyvä kasvun ajatus, ajatus kristityn täysi-ikäisyydestä, jota jo edellä
on tarkasteltu luvussa 4.4.1. Tässä yhteydessä Virkkunen (1980a, 5) painottaa teologisesta
näkökulmasta kristityn kasvamisen olevan �kasvamista Kristukseen, Kristuksen tuntemi-
seen� eikä ihmisen luonnollista kasvua. Tällä kasvulla ei ole mitään tekemistä vanhurs-
kauttamisen kanssa. Kasvun osoittamisella ihminen ei tule otollisemmaksi Jumalalle.
Tältä pohjalta ei myöskään kasvatuksen tavoitemäärittelyllä ole mitään tekemistä sen
kanssa, millä saavutusten tasolla ihmistä voidaan pitää kristittynä. Lazarethiin tukeutuen

40. Tri William Lazareth piti esitelmän Kirkon kasvatustehtävä maailmassa LML:n konsultaatiossa Kristillinen
kasvatus 1980-luvulla, joka oli Founexissa Sveitsissä 1.�4.10.1980. Riitta Virkkunen osallistui tähän kon-
sultaatioon. (Virkkusen kokousraportti. KKKA.) W. H. Lazareth (s. 10.3.1928) toimi pappina ja kasvatta-
jana Yhdysvalloissa, mm. Philadelfian luterilaisen seminaarin systemaattisen teologian professorina vuo-
desta 1962. Lazareth toimi KMN:ssa Faith and Order -komissiossa. (WWR 1975�1976, 333.)

41. Ks. luku 6.1.3. Koulutuksesta vapauttavana vs. sopeuttavana ks. Ruohotie 2000, 146�147.
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Virkkunen korostaa, että kasvu on kuitenkin elämän merkki. Ellei kasvua tapahdu, on
syytä kysyä, onko syntymistäkään tapahtunut.

Virkkusen (1980a, 6) mukaan kristillinen kasvatus on maallikkoteologiaa ollessaan
Jumalan kansan varustamista todistus- ja palvelutehtävään maailmassa. Maallikkojen
tulee saada myös �oppi� eikä vain usko. Ekumeenisessa keskustelussa käytettävän käsit-
teen kasvatuksen virka (ministry of education) suhdetta yhteen kirkon virkaan Virkkunen
määrittelee siten, että kirkon virka sisältää kirkon koko tehtävän, mission, johon kuuluu
todistus, palvelu ja yhteys. Jokin osa tästä kaikesta on myös kasvatusta. Se on milloin
todistusta, milloin palvelua, milloin yhteyttä. Palvelun Virkkunen määrittelee ihmisten
auttamisena uskoon ja kasvamiseen ja yhteyden kasvamisena yhteisössä ja yhteisöksi,
jossa kaikki jäsenet ovat opettelemassa tuntemaan Kristusta ja toteuttamaan Jumalan tah-
toa maailmassa. Virkkunen (Luterilaisen maailmanliiton kasvatuskonsultiksi 1981, 5, 30)
ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen Jumalan kansan varustamisena. Kirkkojen tulevai-
suus on pitkälti sen varassa, miten seurakuntalaiset oivaltavat olevansa Jumalan kansaa
maailmassa ja olevansa vastuussa evankeliumin sanoman todelliseksi tulemisesta omassa
elinympäristössään. Yleisen pappeuden pohjalta kasvatustavoite siirtyy aktiivisista seura-
kuntalaisista aktiivisiksi seurakuntalaisiksi maailmassa. Kasvatus ja koulutus ovat keino,
jolla kirkko voi auttaa jäseniään täyttämään kristityn kutsumustaan.

5.2.4. Teologian ja pedagogiikan dialogi

Uskon ja kasvatuksen suhteen määrittelyssä on ikään kuin mikrotasolla tarkasteltu edellä
samoja näköaloja ja jännitettä, joista makrotasolla on kyse teologian ja pedagogiikan suh-
teen ymmärtämisessä. Kristillinen kasvatus kuuluu tieteellisessä tutkimuksessa sekä kas-
vatustieteen ja pedagogiikan alaan että teologisessa tutkimuksessa uskonnonpedagogii-
kan alaan42. Seuraavassa tarkastellaan nimenomaan teologian ja aikuispedagogiikan suh-
detta. Kasvatustieteen ja teologian suhde näyttää olevan kysymys, joka koetaan kirkossa
osin ongelmalliseksi, vaikka toisaalta liikutaan myös yhteisellä maaperällä, sillä kysy-
mys ihmisestä yhdistää tieteenaloja. Kun pyritään aktivoimaan kirkon työntekijöitä pohti-
maan opettajan roolia ja kouluttamaan heitä omaksumaan uusia opetusmetodeita, joudu-
taan ensin ylittämään näiden kahden tieteenalan välinen koettu kuilu.

K-ohjelma-aineisto

TP:ssä (1971, 4�7) Mannermaa tuo voimakkaasti esiin huolensa kirkon opetus- ja kas-
vatustehtävän pedagogisoitumisesta. Jotta voitaisiin ymmärtää hänen argumentaatiotaan,
on pedagogisoitumisväitteen historiallinen näkökulma otettava huomioon. Mannermaa
tarkastelee ongelmaa keskieurooppalaisessa kontekstissa todeten, että katolista ja protes-

42. Uskonnonpedagogisesta tutkimuksesta ks. esim. Tamminen 1972, 83�92, Pyysiäinen 1996. Uskonnonpe-
dagogiikalla on ollut alusta lähtien läheisiä yhteyksiä yleiseen kasvatustieteeseen. Kasvatus- ja opetusopin
virka oli aluksi teologisessa tiedekunnassa. Stenbäckin oltua virassa lukukauden verran Schauman hoiti sitä
oman virkansa ohella kolmisen vuotta, kunnes se v. 1859 siirrettiin filosofiseen tiedekuntaan. Lilja pitää
uskonnonpedagogiikkaa siltana teologian ja kasvatustieteen välillä. Kittelin mukaan uskonnonpedago-
giikka on teologian ja kasvatustieteen kohtaamista, keskustelua niiden välillä. Asheim korostaa, että uskon-
nonpedagogiikka on pedagogiikkaa �kristillisen uskon perustalta�. (Tamminen 1972, 84�85.)
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tanttista käsitystä kirkon opetus- ja kasvatustehtävästä on hallinnut valistusajasta
1900-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin kasvava pedagogisoituminen. Kirkon opetus-
ja kasvatustoiminta on saanut sisältönsä yleisen pedagogiikan filosofisista, psykologisis-
ta ym. tehtävänasetteluista. Pedagogisoitumisen syynä hän pitää nimenomaan sitä, että
kirkon opetus- ja kasvatustehtävä paikantui yleiseen valtion ylläpitämään kouluun. Kir-
kon kateketiikan pedagogisoituminen tapahtui itsestäänselvänä kehityksenä ilman, että
muutoksen perusteita olisi juuri reflektoitu. Kasvatustehtävän joutuminen yleisen pedago-
gisen ajattelun armoille merkitsi sitä, että koko teologinen kysymyksenasettelu menetti
itsenäisyytensä. Kateketiikan kristillinen sisältö uhkasi hävitä psykologiaan. Mannermaa
katsoo kirkon kasvatus- ja opetustehtävän joutuneen ns. teologisen liberalismin ja psyko-
logismin kehitysoptimismiin nojaavan ajattelun vanaveteen. Hän kritisoi, että pedagogii-
kasta itsestään tuli korviketeologiaa. Keskustelua kirkon opetus- ja kasvatustehtävästä on
myöhemminkin hallinnut täysin yleisen koulun uskonnonopetus43. Esitellessään koulun
uskonnonpedagogiikan ja teologian suhteiden keskieurooppalaisia historian malleja44

Mannermaa asettuu puoltamaan mallia, joka lähtee teologiasta liikkeelle, mutta sisällyt-
tää teologiaan pedagogisen ajattelun. Kirkon opetus- ja kasvatustehtävän ja pedagogiikan
suhde ratkaistaan dialogi-mallin pohjalla. Yhtymäkohtana on tällöin antropologia. Tämän
ratkaisumallin Mannermaa katsoo tarjoavan eniten virikkeitä kirkon oman kasvatus- ja
opetusohjelman laadintaan.

Teologian ja kasvatustieteen jännite ja suhde nousevat esiin pohdittaessa (KOAKT ptk
12.2. 1976, liite 2) aikuiskasvatuksen taustatekijöitä45. Peltonen ja Totro näkevät, että kir-
kon kasvatustoiminnan suunnittelussa on pyrittävä arvioimaan kriittisesti sekä kokemus-
peräistä että humanistisesti painottunutta kasvatustieteen suuntausta. Edellisen ansioksi
nähdään konkreettisten tavoitemäärittelyjen painottaminen, jälkimmäisen ihmiskuvan ja
arvokysymysten ylläpitäminen. Peltonen ja Totro muistuttavat, että kirkon aikuiskasva-
tuksen tavoitteiden taustana on tilannearvion lisäksi tietty filosofis-teologinen käsitys
ihmisestä, hänen olemuksestaan, arvostaan ja mahdollisuuksistaan. Yleisen aikuiskasva-
tuksen keskuskäsitteinä näyttäytyvät esim. sosialisaatio, kypsyminen, täysi-ikäisyys,
ihmisen inhimillistyminen (humanisaatio), persoonallisuus ja sivistys. Peltosen ja Totron
mukaan kirkon tulisi aikuiskasvatuksessaan rakentaa aikuisten vastuullisuuden ja (itsenäi-
syyden, sisäisen) vapauden varaan. Vastuun ajatus on perusteltavissa heidän mukaansa jo
luomiskertomuksen yhteydessä esitetystä ihmisen tehtäväkuvasta: viljellä ja varjella luo-
makuntaa. Vastuu puolestaan edellyttää tiettyä vapautta, itsenäisyyttä. Vanhurskautues-
saan uskosta kristitty on vapaa kantamaan vastuuta. Lisäksi hänelle on annettu järki
yhteisten asioiden järjestämiseksi ja maallisen vanhurskauden edistämiseksi.

43. Kateketiikan kysymysten käsittelyyn voittopuolisesti koulun uskonnonopetuksen kannalta ja sen
ongelma-asetteluin kiinnittää huomiota myös Taipale ym. 1972, 56.

44. Koulun uskonnonpedagogiikan ja teologian suhdetta keskieurooppalaisessa kontekstissa määritelleet muut
mallit ovat: 1. Uskonnonpedagogiikka on evankeliumin vastainen humanismin ja idealismin harhatie. 2. On
erotettava usko, jota ei voida opettamalla välittää ja kristillinen perinne, uskonto, joka on didaktiikan ulottu-
villa. 3. Uskonnonpedagogiikka voidaan konsipioida sekä yleiseltä pedagogiselta että teologiselta kannalta
yhtä aikaa, ts. uskonnonpedagogiikalla on sekä teologinen että pedagoginen peruste (esim. K. E. Nipkow).
(TP 1971, 5�7.)

45. Tiivistelmän aikuiskasvatuksen taustatekijöistä laativat Aikuiskasvatuksen työryhmän kokoukseen A. Pel-
tonen ja T. Totro (KOAKT ptk 12.2. 1976, liite 2).
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Aikuiskasvatuksen työryhmä (KOAKT ptk 12.2.1976, liite 2) näkee Peltosen ja Tot-
ron näkemyksen aikuiskasvatuksen rakentamisesta aikuisen vastuun ja vapauden varaan
vaativan lisäpohdintaa46. Työryhmä haluaa selkiinnytettävän, mitä sisäisellä kasvulla ja
vapaudella, ihmiseksi tulemisella kasvatuksen päämääränä tarkoitetaan47. Onko vapaus
vain sisäistä vapautta vai myös vapautta orjuuttavista rakenteista. Tässä kyselyssä on ais-
tittavissa mm. Virkkusen esiinnostama, myös KMN:n ja LML:n kasvatusajatteluun liit-
tyvä ulottuvuus48. Pohdintaa aiheuttaa työryhmässä myös se, onko puhuttava vain vas-
tuullisuudesta vai myös ihmiselle annetusta vastuusta. Periaatteena ilmaistaan, että näitä
asioita selvitettäessä on lähdettävä uskosta, vanhurskauttamisesta ja ihmisen kasvamisesta
vapauteen ja vastuuseen vanhurskauttamisen seurauksena. Asiaa voivat työryhmän mie-
lestä selventää k-ohjelman yleistavoitteen neljä sisältöperiaatetta: kirkon tunnustus, pelas-
tus, kristillinen elämäntulkinta ja vastuullisuus Jumalan tahdon toteuttamisesta (ks. Liite
2).

Heinon ja Virkkusen valmistamassa uudessa kaaviossa aikuiskasvatuksen taustateki-
jöistä (KOAKT ptk 5.3.1976) pyritään vahvistamaan sosiaalisen ympäristön ja yksilön
elämänkokemuksen merkitystä tarpeiden ja odotusten rinnalla kasvatuksen suunnittelun
lähtökohtina. Toisena lähtökohtana ovat �muuttumattomat� asiat, jotka ilmaistaan
k-ohjelman yleistavoitteen sisältöperiaatteiden muodossa49. Vapaus ja vastuu määritel-
lään seuraavasti: Vastuunsa (kutsumuksensa) täyttämisessä ihminen kohtaa vapautensa
rajat. Vuorovaikutuksessa (kasvatuksessa) voidaan rajat tunnistaa ja löytää vapautus
vääristä rajoituksista.

K-ohjelmassa (1977, 9�10, ks. myös Lukijalle 1973, 11) katsotaan, että kasvatustie-
teen, psykologian ja sosiaalipsykologian alalla tapahtunut kehitys koskee läheisesti kirkon
kasvatustoimintaa ja antaa uutta tietoa ihmisen käyttäytymisestä. Lisääntyvä tieto persoo-
nallisuuden rakenteesta ja eri puolien kehityksestä sekä yksilöiden välisistä eroista haas-
taa kirkkoa kehittämään kasvatustoimintaansa kunkin ikäkauden ja kunkin yksilön edelly-
tyksiä vastaavaksi. Sosiaalipsykologian tutkimustulokset koetaan �tarpeelliseksi muistu-
tukseksi kirkon usein perin individualistisesti painottuneelle kasvatustoiminnalle�. Käyt-
täytymistieteiden tulosten hyväksikäyttäminen tuo kuitenkin mukanaan myös ongelmia.
K-ohjelmassa on tunnistettavissa positivistinen näkemys ymmärrettäessä, että kasvatus-

46. H. Heino ja R. Virkkunen saivat tehtäväksi pohtia, mitä tarkoitetaan kasvatuksella vapauteen (KOAKT ptk
12.2. 1976, liite 2).

47. Virkkunen Huhdan (1985, 23) mukaan sisällyttää kristilliseen kasvatukseen myös transsendenttisen ja ian-
kaikkisuuden näköalan puhuttaessa ihmisen vapaudesta ja vastuusta. Vapaudella ja vastuulla on näin
syvempi merkitys kuin sanojen jokapäiväisessä käytössä.

48. Ks. edellä Virkkusen kasvatusajattelusta luvussa 5.2.3.
49. K-ohjelman yleistavoitetta määriteltäessä on katsottu tarpeelliseksi vielä erikseen ilmaista sen keskeiset

sisältöperiaatteet (4). Keskeistä yleistavoitteessa on usko ja sen jäsentäminen elämään. Jotta ihminen voisi
uskoa, hänen täytyy tietää mihin hän uskoo. Tästä syystä kirkon tunnustuksen tietäminen on hänelle välttä-
mätöntä. Pelkkä tunnustuksen ymmärtäminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan pelastuksen omistaminen
henkilökohtaisesti. Uskon jäsentäminen elämään edellyttää puolestaan sitä, että tietää, miten Jumala toimii
ja miten hänet voi kohdata elämän keskellä. Tästä käytetään nimitystä kristillinen elämäntulkinta. Usko
merkitsee myös sitoutumista Jumalan tahdon toteuttamiseen. Tässä on kysymys vastuullisuudesta Jumalan
tahdon toteuttamisessa. Kirkon tunnustusta, pelastuksen omistamista, kristillistä elämäntulkintaa ja vastuul-
lisuutta voidaan pitää kirkon kasvatustoimintaa ja sen tavoitteita ohjaavina keskeisinä periaatteina.
(K-ohjelma 1977, 22�23.)
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tiede tieteellisenä tutkimuksena voidaan käsittää arvovapaaksi50 kasvatukseen liittyvien
ongelmien selvittämiseksi, joka antaa välineitä myös kirkon kasvatuksen suunnitteluun.
Kasvatustieteen käsitteistön soveltumista sellaisenaan kirkon kasvatustoiminnan kuvauk-
seen ei pidetä itsestään selvänä.

K-ohjelmassa (1977, 13, ks. myös Lukijalle 1973, 16) korostetaan luonnollisesti kas-
vatuksen teologisia perusteita ja määritellään kasvatustoiminnan paikka kirkossa. Kirkon
kasvatustoiminnan on noustava selvästi kirkon olemuksesta ja tehtävästä. K-ohjelmassa
kasvatuksen teologian tarkastelun pohjana on sekä kirkkokäsitys ja armonvälineet että
kristillinen ihmiskäsitys. Kirkon olemus, jota kuvataan käsitteillä �Jumalan kansa�, �kak-
sinainen olemus�, �vaelluksella oleva Jumalan kansa� ja �Kristuksen ruumis�, antaa kir-
kon kasvatustehtävälle oman näkökulmansa51. Kirkon kasvatustoiminnalla on välillinen
arvo verrattuna kirkon varsinaiseen tehtävään, uskoon auttamiseen ja kristittynä maail-
massa elämisen tukemiseen.

On huomattava, että k-ohjelman pohjatyössä toteutui käytännössä yhteistyö teologian,
pedagogiikan ja psykologian kesken. Kysymys yhteistyöstä koettiin koko projektin ydin-
kysymykseksi (esim. Iskala 1971b, 68). Pohjaselvitysryhmissä kasvatustieteen, psykolo-
gian, teologian ja sosiologian asiantuntijat antoivat panoksensa k-ohjelman laatimiseen.
Arkkipiispa Simojoki (Pkok 10.�11.9.1975) toteaakin olevansa ylpeä, että �kirkos-
samme on saatu tällainen asiakirja aikaan hyvin laajaa kasvatustieteellistä asiantunte-
musta hyväksikäyttäen�52.

50. Kasvatustieteellisessä ajattelussa on vuosikymmenien aikana ollut vallitsevana käsitys, että tiede voi tutkia
vain sitä miten asiat ovat eikä esim. tavoitteiden arvoa voida tieteellisesti perustella. Kasvatustutkimus on
kuitenkin väistämättä arvosidonnaista siinä merkityksessä, että tutkija tekee aina valintoja tiedostipa hän
sitä tai ei. Arvovalintojen tiedostamista voidaan pitää objektiivisuuden lähtökohtana. Yhteiskuntatieteissä
ja psykologiassa irtautuminen positivistisesta ajattelusta alkoi 1960-luvun lopulla ja levisi myös näiden
lähestymistapoja noudattavaan kasvatustutkimukseen. Irtautuminen on perustunut käsitykseen, ettei ihmis-
ten toimintaa voida käsittää ja tutkia samalla tavoin kuin luonnontapahtumia eikä selittää pelkästään
kausaalisesti syy- ja seuraussuhteina. Kasvatustieteissä on samalla vilkastunut kasvatusfilosofian �perim-
mäisten kysymysten� pohdinta. (Alanen 1991, 52�53, 68�69.)

51. CA:n mukaan armonvälineet (Jumalan sana, kaste, ehtoollinen) ja niiden käyttö ovat kirkon olemuksen ja
toiminnan perustana. Niissä Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä ja luo kirkon, Jumalan kansan, joka on
maailmasta kutsuttu ja maailmaan lähetetty. Jumalanpalvelus on oleellinen ja omaleimainen elementti kir-
kon kasvatustoiminnassa autettaessa ihmisiä elämään armonvälineistä. Vaikka kirkko on Jumalan luoma ja
kutsuma, se on myös ihmisten muodostama, erehdyksille ja vääristymille altis yhteisö. Sama jumalallisen ja
inhimillisen vastakohta ja jännitys, joka ilmeni Jeesuksessa Kristuksessa, kuuluu myös kirkon kaksinaiseen
olemukseen, kuitenkin sillä erotuksella, ettei Kristuksen inhimillisyyteen kuulunut synti. Kasvatuksen kan-
nalta tämä merkitsee toisaalta velvollisuutta nähdä kirkon viat ja pyrkiä kasvatuksen avulla ja muilla toi-
menpiteillä uudistamaan sitä, toisaalta varjelua väärältä ahdistukselta uudistumiseen. Vertaus vaelluksella
olevasta Jumalan kansasta tuo esille kirkon keskeneräisyyden. Kirkko on matkalla eläen Kristuksen ylös-
nousemuksen ja takaisin paluun välisessä ajassa. Ihmiskuntaan pantuna merkkinä se viittaa olemuksellaan
ja elämällään sekä Kristuksen suorittamaan pelastustekoon että lopulliseen täyttymykseen. Merkkinä ole-
minen velvoittaa kirkon syvään itsetutkiskeluun, parannukseen ja uudistukseen: kirkon on tultava siksi,
mikä se on. Kirkkoa on aina uudistettava. Kirkon kasvatustoiminnassa edellä mainittu merkitsee kasvatta-
mista kirkon itsetutkisteluun ja uudistamiseen, nimenomaan yhteisöllisen näkökulman huomioon ottaen.
Kirkosta UT:ssa käytetty nimitys on Kristuksen ruumis. Tämä kielikuva korostaa seurakunnan jäsenten
yhteyttä Kristukseen ja toisiinsa. Seurakunnan jäsenet ovat erilaisia ja heillä on erilaisia palvelutehtäviä,
joilla he pyrkivät rakentamaan Kristuksen kirkkoa (Ef 4:12). UT hyväksyy tehtävien moninaisuuden kirkon
ykseydessä. Tämä merkitsee, että kirkon kasvatustoiminnassa erilaiset tehtävät, työnäyt ja organisatoriset
ratkaisut hyväksytään saman kokonaisuuden osina. (K-ohjelma 1977, 13�14.) 

52. Esim. Norjan kirkon kasvatussuunnitelma (Undervisninsprogram for Hjem og Kirke) oli teologispainottei-
nen. Kasvatustieteen ja psykologian apua käytetään säästeliäämmin kuin Amerikan kirkkojen suunnitel-
massa ja Suomen k-ohjelmassa. (K-ohjelma 1977, 11�12, Seppälä 1988b, 184�186, Huotari 1992, 200�
202.)



146
Asiantuntijakeskustelu

Mannermaan tavoin myös Iskala (1971a, 9�10) kyselee kirkon pedagogisoitumista. Hän
muistuttaa, että vaikka kasvatus ymmärrettäisiin kuinka laajasti tahansa, kirkko on jotain
muuta, paljon enemmän kuin kasvatusta. Seurakunnan monimuotoisessa toiminnassa on
paljon alueita, jotka jäävät kasvatuksen ulkopuolelle. Näissä kasvatusohjelman suunnitte-
lun lähtökohdaksi olisi valittava jokin muu funktio kuin kasvatus ottaen kuitenkin huomi-
oon myös kyseisen työmuodon kasvatukselliset näkökohdat. Tamminen (1973, 4) näkee
kirkolle koituvan käytännön hyötyä kasvatustieteen ja teologian vuorovaikutuksesta.
Hänen mielestään sekä yhteiskunnan koulutuksen suunnittelussa että kasvatustieteen tut-
kimuksessa on tullut esille sellaista, mikä tuo myös kirkon opetustyöhön uutta valoa. Toi-
viainen (1979, 123) puolestaan muistuttaa, että kirkon pedagoginen ja didaktinen jälkeen-
jääneisyys koituu sen sanoman perillemenon vahingoksi.

Mannermaa pitää tärkeänä, että teologinen perusta luodaan huolella uudistettaessa ja
suunniteltaessa kirkon kasvatustoimintaa. Mannermaan argumentointiin viittaa usein esi-
merkiksi Taipale 1977, 125�127. Mannermaa (1973, 287, 290, 1980, 77, 80) nostaa esiin
ongelmia, jotka liittyvät kasvatuksen ja uskon suhteen perusteluun luterilaisella regiment-
tiopilla. Kirkon kasvatuksen määrittäminen maalliseksi toiminnaksi voi johtaa siihen, että
pedagoginen osuus voimistuu suhteettomasti teologisen kustannuksella eikä pedagogi-
sessa yksinpuhelussa teologian ja pedagogiikan aito vuorovaikutus pääse käyntiin.

Määriteltäessä teologian ja pedagogiikan suhdetta on Mannermaan (1973, 1980)
mukaan tähdennettävä niiden erilaisia lähtökohtia. Teologia perustuu ilmoitukseen, ja sen
tarkastelupiste on pelastettava ihminen. Kasvatustiede tarkastelee ihmistä hänen olemi-
sensa kasvatuksellisesta aspektista. Mannermaa pitää valitettavana, että teologian ja kas-
vatustieteen suhde on määritelty historiassa useimmiten niin, ettei kummankaan alueen
oma itsenäinen todellisuus ole päässyt oikeuksiinsa. Teologia on saattanut kieltää kasva-
tuksellisen itsenäisyyden, ja seurauksena on ollut monofysiittinen inhimillisen todellisuu-
den kieltäminen, tai pedagogiikka on saattanut siinä määrin niellä teologian, että kristilli-
sestä uskosta on jäänyt jäljelle ainoastaan �koristemainen lisä kasvatusohjelman heikkoi-
hin kohtiin�. Teologian ja pedagogiikan suhdetta käsiteltäessä on säilytettävä se dialekti-
nen eroavuus, joka vallitsee evankeliumin ja kasvatuksen välillä. Vaikka kumpikin osa-
puoli puhuu omaa kieltään, eikä pedagogiikan termejä voi siirtää teologiaan tai päinvas-
toin, merkitysten muuttumatta, teologian ja pedagogiikan kohtaaminen on kuitenkin mah-
dollista. Mahdollisuus perustuu siihen, että molemmat ovat antropologisia tieteitä ja tar-
kastelevat ihmistä, joka on jakamaton. (Mannermaa 1973, 287�290, 1980, 77�80.)
Tarkastellessaan ihmistä teologin ja pedagogin katseet suuntautuvat eri tahoille eikä niillä
ole yhteistä päätepistettä. Niillä on kuitenkin yhteinen leikkauspiste: ihminen. Pelastet-
tava ihminen (homo salvandus) on yhtä aikaa kasvatettava ihminen (homo educandus).
Näin keskustelun paikka � ihminen � on ainakin periaatteessa olemassa. Kuten kasva-
tuksen ja uskon suhde on dialektinen, pedagogiikan ja teologian suhde on Mannermaan
mukaan olennaisesti dialoginen, eli se on keskustelua, jossa molemmat puolet säilyttävät
itsenäisyytensä, mutta kuitenkin keskustelevat.

Kirkolle ja teologialle dialogi pedagogiikan kanssa on Mannermaan (1973, 1980) mie-
lestä välttämätön. Uskolla on paikkansa ihmisessä, johon kuuluu olennaisesti kasvatuksel-
linen ulottuvuus. Näin ollen teologia ei tule toimeen ilman kasvatustieteellistä tutki-
musta. Kuitenkaan teologia ei voi hyväksyä mitä tahansa kasvatusideaa tai menetelmää,
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vaan sen on suoritettava kriittinen keskustelu, dialogi, seulonta, jossa kasvatukseen sisäl-
tyvät antropologiset edellytykset ja ratkaisut otetaan molemmin puolin esiin ja arvioidaan.
Uskolla on regulatiivinen, siis myös kriittinen funktio suhteessa kasvatukselliseen todelli-
suuteen. Mannermaa pitää tärkeänä, että kirkon kasvatustoiminnan suunnittelussa kirkon
teologia ja empiirinen suunnittelu saataisiin kohtaamaan toisensa. Suunnittelun on oltava
jatkuvasti ja metodisesti dialogissa teologiasta nousevien kriteerien kanssa. (Mannermaa
1973, 290, 1980, 80�81.) Malli, joka mahdollistaa tämän, on Mannermaalle kasvatuk-
sen ja uskon dialektinen malli ja teologian ja pedagogiikan dialoginen malli.

Taipale (1977, 114�118, 125�131) tarkastelee teologian ja pedagogiikan suhdetta
sekä historiallisen kehityksen valossa että pyrkien analysoimaan tätä suhdetta teologina.
Hänen argumentointinsa näyttää pohjautuvan suurelta osin edellä esitettyyn Mannermaan
(1973) ajatteluun, eikä sitä siltä osin tässä toisteta. Taipale näkee, että historiassa ilmennyt
pedagogiikan pyrkimys vapautua teologian holhouksenalaisuudesta53 on ollut oikeutettu
ja aiheellinen. Diesterweigin54 tunnuslause �kirkon opetus tähtää uskoon, pedagogi ihmi-
sen kasvattamiseen� on virheellisesti tulkittuna ja toteutettuna, tieteenaloja erottavana
ollut sekä yleiselle kasvatukselle että kirkon kasvatukselle vahingollinen. Taipaleen
mukaan jo kristillinen luomisajatus velvoittaa teologiaa huolehtimaan kasvatuksen perus-
kysymysten käsittelystä. Mikään ihmiselämän alue ei ole kristillisen uskon kannalta täy-
sin omalakinen. Kasvatuksen ja yhteiskunnan kannalta ei ole yhdentekevää, miten kasva-
tuksen teologia suorittaa palvelutehtävänsä omista perusteistaan käsin. Taipale kuten
Mannermaakin (1973, 1980) näkee, että pedagogiikka ja teologia voivat ihmiskäsityksen
eroavuudesta huolimatta olla vuorovaikutuksessa, koska on kysymys saman ihmisen pal-
velemista.

Mannermaan (1973) tavoin Taipale (1977, 114�118, 125�131) kritisoi, että kirkon
kasvatustoiminnassa teologian näkökulma on jäänyt liiaksi taka-alalle. Hän kyselee, mah-
taako käyty keskustelu �oppilaskeskeisestä, elämänläheisestä� opetus- ja kasvatusmene-
telmästä viitata pedagogisen näkökulman hallitsevaan asemaan kirkon kasvatussuunnitel-
man laatimisessa ja sen toteuttamispyrkimyksissä. Toisaalta tilanne Suomessa ei eroa
hänen samoin kuin Mannermaankaan mielestä muiden kirkkojen tilanteesta ja kytkeytyy
historialliseen kehitykseen, jossa konfirmaatio muodostui täysi-ikäisyysjuhlaksi ja kristil-
linen opetus siirtyi seurakunnalta opettajien ja papiston tehtäväksi. Taipale painottaa teo-
logisten näkökohtien huomioonottamista uusien toimintamuotojen kehittämisessä ja
ohjaamisessa. Kirkon kasvatus- ja opetustyön teologisten perusteiden selvittelyä on tehos-
tettava sen sijaan että nojauduttaisiin kasvatus- tai uskontopsykologiaan.

Kirkon kasvatustoiminnan uudistuksessa koetaan uhkana, että seurakunnan toimin-
nassa painotetaan yksipuolisesti kasvatuksellisia tekijöitä. Pöyhönen (1978a) nostaa esille
tämän havaitun pelon, mikä on ilmennyt puheena �koulun tulemisesta kirkon sisälle�.
K-ohjelmaan sisältyvät teologiset perustelut osoittavat kuitenkin hänen mukaansa sel-
västi, että ohjelmassa määritelty kirkon kasvatus nousee kirkon omasta tehtävästä ja tukee
välillisesti kirkon varsinaista tehtävää. Tämän vuoksi kirkon kasvatuksen kysymysten sel-

53. Näiden tutkimusalojen välille näytti muodostuvan juopa, kun teologian taholla, teologian omaa perustaa
tarkoittaen, tähdennettiin, ettei evankeliumia saa pedagogisoida (Taipale 1977, 125).

54. F. A. W. Diesterweg (1790�1866) on saksalainen pedagogi, joka toimi kaupunkikouluseminaarin johta-
jana 1820�1832 Moersissa ja 1832�1847 Berliinissä. Häntä kutsutaan nimityksellä �Deutschen Pädägo-
gik�. Hänen on katsottu valmistaneen tietä dialektiselle historialliselle materialismille. Hänen liberaalina
pidetyt näkemyksensä aiheuttivat erimielisyyksiä. (RGG 1958, 193�194, TR 1981, 748�750.)
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vittäminen ei voi jäädä käyttäytymistieteellisen tutkimuksen varaan. K-ohjelmatyö on
merkittävällä tavalla käynnistänyt teologisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen
työnjakoon liittyvien kysymysten pohdinnan ja kummankin tieteenalan tehtävän määritte-
lyn kirkon kasvatuksen kehittämisessä. (Pöyhönen 1978a, 12�13.) K-ohjelma pyrkii
yhdistämään teologiset ja didaktiset näkökulmat (Tamminen 1978, 279).

Kristillisen kasvatuksen teologisessa pohdinnassa lähdetään Toiviaisen (1978) mukaan
siitä, että kirkko on aina kasvattanut ja opettanut ja tulee niin tekemään. Opettava kirkko
(ecclesia docens) ei kysele muualta opetuksensa sisältöä. Sillä on se itsellään uskon talle-
tuksessa (despositum fidei), jonka se on saanut perintönä �edellä juoksijoilta ja joka
palautuu lopulta Herraamme Kristukseen�. Kirkon kasvatuksessa ja opetuksessa on kysy-
mys uskon perinnön siirtämisestä ja säilyttämisestä. Toiviaisella näyttää korostuvan kas-
vatus-käsityksessä tässä tapauksessa kirkon näkökulmasta tapahtuva kulttuuriperinnön55

siirtäminen. Kasvatus ja opetus on tämän perinnön aktuaalistamista, saattamista ymmärre-
tyksi ja omaksumisen edellytysten luomista. Toiviainen korostaa, että teologia ei tuo uutta
kasvatuksen teoriaan eikä käytäntöön. Tätä hän perustelee UT:n liittymisellä antiikin kas-
vatusmaailmaan, Lutherin ajatuksella, jonka mukaan kasvatuksen perustana on inhimilli-
nen järki ja sen alueena maallinen regimentti, sekä myös roomalaiskatolisella pyrkimyk-
sellä ottaa huomioon inhimillinen ajattelu ja kulttuuri. Regimenttioppi ja roomalaiskatoli-
nen ajatus ihmisen täydellistymisestä kasvatuksen avulla harmoniseksi ihmiseksi sekä
täysi-ikäiseksi kristityksi tosin kulkevat Toiviaisen mielestä eri suuntiin. Tosin niille on
yhteistä, että ne sallivat kasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa järkeen, kulttuuriym-
päristöön ja yleisinhimilliseen ajatteluun perustuvien näkökohtien hyväksikäytön. Kasva-
tussuunnittelussa voidaan Toiviaisen mukaan nimenomaan teologisin perustein ottaa huo-
mioon käyttäytymistieteiden tuloksia �hyvällä omallatunnolla�. Vaikka teologiasta ei
voida yksinomaan johtaa mitään kasvatusteoriaa tai -käytäntöä, se ei silti suostu olemaan
sivussa kasvatusasioita käsiteltäessä. Se pyrkii vuorovaikutukseen, interaktioon kasvatuk-
sen kentällä. Samalla kun kirkko ottaa huomioon kasvatustieteen tuloksia ja käyttää niitä
hyväkseen, se arvioi niitä kriittisesti paljastaen niihin usein sisältyviä kirkon uskon kan-
nalta soveltumattomia lähtökohtia ja menettelytapoja eikä samaistu niiden maailman- ja
elämäntulkintaan. Kasvatuksen teologinen arviointi on yksi kansankirkon keskeisiä kas-
vatuskysymyksiä. (Toiviainen 1978, 1979, 97�103.)

Kuten luvussa 5.2.3. on tullut esille, Seppälä (1981, 99) pyrkii määrittelemään teolo-
gian ja pedagogiikan suhdetta erittelemällä kristillisen kasvatuksen olemusta. Hänen
mukaansa kristillisellä kasvatuksella on sekä inhimillinen että jumalallinen puolensa.
Yhtäältä on kysymys ihmisen toiminnasta: ihmisiä opetetaan Jumalan sanan avulla tutki-
maan ja ymmärtämään itseään, tilannettaan ja tehtäväänsä maailmassa. Kasvatuksessa
ymmärtämistehtävänä, jossa Jumalan sana on inhimillisen tutkimuksen objekti, voidaan
käyttää kaikkea pedagogiikan ja muiden tieteiden tarjoamaa apua. Toisaalta on kysymys
jumalallisesta tapahtumasta, jossa Jumala on subjekti ja ihminen objekti. Uskon herättää
Pyhä Henki, joka kuitenkin käyttää kanavanaan ihmisen toimintaa.

Kirkon kasvatuksen määritteleminen maalliseksi toiminnaksi voi Mannermaan
mukaan johtaa pedagogiikan osuuden voimistumiseen teologian kustannuksella kirkon

55. Kasvatus kulttuuriperinnön siirtämisenä liittyy k-ohjelmassa (1977, 18) kasvatuksen näkemiseen sosialisaa-
tioprosessina. Katsotaan, että laajasti ottaen sosialisaatiossa on kysymys sukupolvien välisestä vuorovaiku-
tuksesta, joka johtaa kulttuurin välittymiseen sukupolvelta toiselle.
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kasvatustoiminnassa ja sen suunnittelussa. Pyysiäinen (1990) puolestaan korostaa, että
kristillistä kasvatusta tulisi tarkastella selkeästi maalliseen regimenttiin kuuluvana asiana.
Näin mahdollistettaisiin kirkon kasvatustoiminnan omaleimainen ja itsenäinen kehittämi-
nen sekä kasvatustieteen ja sen lähialueitten tarjoamien teorioiden hyödyntäminen. Pyysi-
äinen tarkastelee kasvatusta luterilaisen regimenttiopin valossa tuoden esiin, että toisaalta
Luther sekularisoi kasvatuksen, toisaalta käsitteli kuitenkin kasvatusta myös hengelliseen
regimenttiin kuuluvana asiana siinä merkityksessä, että uskoon kasvattaminen ei ole ihmi-
selle mahdollista. Kasvatus ei tarvitse mitään erityistä kristillistämistä, sillä evankeliumi
ei tarjoa mitään omaa ja ainutlaatuista pedagogiikkaa. Kristillisen kasvatustoiminnan
näkeminen osana Jumalan sanan työtä maailmassa rajoittaa hänen mielestään kasvatus- ja
kasvamistapahtuman ymmärtämistä. Kun kasvatustoiminta liitetään osaksi Sanan saarnaa,
Jumalan pedagogiikaksi, jolloin kristillinen kasvatus jää pohjimmiltaan mysteeriksi, kas-
vatustoimintaa kirkossa on hyvin vaikea tarkastella itsenäisenä, omaleimaisena elämän-
alueena. Pyysiäisen mukaan Jumalan kasvatus ja ihmisten antama kasvatus olisi selkeästi
erotettava toisistaan. Siten kirkossa olisi helpompi tarkastella kristillistä kasvatustoimin-
taa osana yleistä oppimistapahtumaa. (Pyysiäinen 1990, 21�22, 24.)

Koulutusmateriaali

K-ohjelman opiskeluoppaassa (Totro 1979b, 15�16) nostetaan esiin kirkossa ilmennyttä
kritiikkiä, joka liittyy teologian ja kasvatustieteen suhteeseen. K-ohjelman valmistuspro-
sessin aikana on ehditty kysellä huolestuneesti, tuleeko kirkon toiminnasta pelkkää kasva-
tusta, tuleeko kirkosta kasvatuslaitos. K-ohjelmaa on kritisoitu myös siksi, että se käyttää
kirkolle vierasta kasvatustieteellistä kieltä ja näyttää ottavan lähtökohtansa muualta kuin
Raamatusta. Opiskeluoppaassa tähän problematiikkaan tartutaan esittämällä koulutettavi-
en pohdittavaksi kysymyksiä, joissa heitä pyydetään miettimään muun muassa, mitä käy-
tännössä olisi merkinnyt pelkästään teologisen kehyksen ja käsitteistön käyttö k-ohjel-
massa, sekä mitä etuja ja haittoja pedagogis-psykologisen kielen ja käsitteistön käytöllä
on kirkon piirissä, suhteessa yhteiskuntaan ja sen kasvatukseen sekä ihmistä koskevaan
tutkimukseen. Koulutettavia ohjataan ottamaan kantaa myös kysymykseen k-ohjelman
lähtökohdista: �Mitä luulisit sisältyvän väitteeseen, että k-ohjelma ei tukeudu riittävästi
Raamattuun? Miten k-ohjelma lähtee Raamatusta Sinun mielestäsi?� Ajattelun ainesta
annetaan liittämällä koulutusmateriaalissa tähän yhteyteen Sariolan (1978) esitelmän
Kasvatus ja herätys, sekä Toiviaisen (1978) esitelmän Mitä kasvatus on. Teologinen
näkökulma, joiden esitelmien keskeisin sisältö on jo edellä sisältynyt tutkimusmateriaa-
liin.

Totro (1980d, 1) tähdentää, että luterilaisen ajattelun mukaan kirkolla ei periaatteessa
ole omaa erityisesti kristillistä pedagogiikkaa, vaan se voi käyttää kasvatustoiminnassaan
hyväkseen sitä yleistä tietoutta ihmisestä, mitä esimerkiksi käyttäytymistieteillä on. Täl-
löin kirkolla ei ole mitään normaalipedagogiikkaa, vaan �periaatteessa varsin laaja ratkai-
sumallien ulottuvuus ja sitoutumismahdollisuus erilaisiin � lähes vastakkaisiinkin �
koulukuntiin�.

KK:n sekä kasvatuksen että sielunhoidon koulutuksessa on paneuduttu myös perusta-
vanlaatuisiin kysymyksiin, jotka koskevat kirkon uskon ja teologian sekä pedagogisten ja
psykologisten teorioiden välistä suhdetta. Tätä hedelmälliseksi ja tarpeelliseksi koettua
työskentelyä pyritään jatkamaan. (Ks. esim. KK tk 1985, 65.) Täydennyskoulutuksessa on
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pidetty tietoisesti esillä sekä käyttäytymistieteitä että teologiaa kasvatuksen teoreettisen
tiedon osalta (ks. esim. KK tk 1987, 81).

Johtopäätöksiä

Uskon ja kasvatuksen suhde on k-ohjelman valmistusvaiheessa erityisesti aktivoitunut
kysymys, johon suomalaisessa kirkollisessa ilmapiirissä liittyy kasvatus- ja herätyskristil-
lisyyden koettu jännite. K-ohjelmassa (1977) korostetaan kasvatuksen roolia uskon palve-
lijana. Uskon syntyminen on aina Pyhän Hengen työtä, eikä siihen voida kasvatuksen
keinoin vaikuttaa. Kuitenkin nähdään kasvatuksen mahdollisuudet Jumalan käytössä.
Kasvatus voi olla poistamassa esteitä Jumalan kohtaamisen tieltä. Kasvatuksella on selke-
ät rajansa, mutta myös mahdollisuutensa. Vuorovaikutusta käyttäytymistieteiden kanssa
argumentoidaan k-ohjelmassa kristillisen ihmiskäsityksen avoimuuden pohjalta. Taustal-
la on myös tarkastellussa asiantuntijakeskustelussa keskeisenä argumentaatioperustana
käytetty Lutherin regimenttiajattelu.

Mannermaa, joka oli laatimassa myös k-ohjelman teologista taustaselvitystä
(TP 1971), hahmottaa uskon ja kasvatuksen suhteen puolestaan dialektiseksi: usko ja kas-
vatus ovat yhteismitattomia, mutta kuuluvat myös yhteen. Tarkastellussa keskustelussa
ollaan yksimielisiä siitä, että kirkko joutuu omassa kasvatustoiminnassaan ottamaan huo-
mioon kasvatuksen yleisiä lainalaisuuksia ja tekijöitä. Miten kasvatus-käsite ymmärretään
keskustelussa uskon ja kasvatuksen suhteesta, jää osin avoimeksi. Tyypillistä on, että kes-
kustelijat eivät määrittele, mitä tulkintoja he kasvatukselle antavat. Näyttäisi siltä, että
kasvatus-käsite saa lähinnä sen sisällön, joka sille on määritelty k-ohjelmassa.

Vaikka kasvatustieteen anti kirkolle tunnustetaan, tasapainoa kasvatustieteen ja teolo-
gian välillä tuntuu olevan vaikea löytää. Asiantuntijakeskustelussa ollaan huolissaan teo-
logisten perusteiden syrjäytymisestä ja kasvatustieteen voimistuvasta otteesta kirkon kas-
vatustoiminnassa. Taipale ja Mannermaa vaativat teologisten perusteiden pohdintaa kir-
kon pedagogisessa innostuksessa. Kirkon kasvatuksen perusteiden selvittäminen ei voi
jäädä yksinomaan kasvatustieteen varaan. Mannermaa määrittelee teologian ja pedagogii-
kan suhteen dialogisen mallin. Hän ei torju pedagogisen tiedon merkittävyyttä kirkon
kasvatustoiminnalle, vaan asettaa tavoitteeksi dialogin, joka on molempien osapuolien
omista perusteista ja lähtökohdista nousevaa hedelmällistä vuorovaikutusta. Mannermaa
ei siis näe kasvatustiedettä tai pedagogiikkaa teologian aputieteeksi. Molemmat osapuo-
let säilyttävät itsenäisyytensä, mutta keskustelevat kohtauspaikkanaan ihminen. Kristilli-
sen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on samalla kertaa pelastettava ihminen ja kasvatet-
tava ihminen. Teologia ei tule toimeen ilman kasvatustiedettä, mutta kirkon on kriittisesti
ihmiskäsityksensä pohjalta arvioitava, minkälaista kasvatustiedettä se toiminnassaan hyö-
dyntää. Seppälä määrittelee teologian ja kasvatustieteen suhteen sen näkemyksensä poh-
jalta, että kristillisellä kasvatuksella on sekä inhimillinen että jumalallinen puolensa. Kas-
vatustieteen ja pedagogiikan apua voidaan käyttää Jumalan sanan ollessa inhimillisen tut-
kimuksen kohde, objekti, kuitenkaan unohtamatta, että kristillisessä kasvatuksessa on
kysymyksessä myös jumalallinen tapahtuma, jossa Jumala on subjekti ja ihminen objekti.

Pyysiäinen perustelee regimenttiopilla teologian ja kasvatustieteen suhdetta käytän-
nön kasvatustoiminnassa, toisin kuin Mannermaa, joka näkee regimenttiopin ongelmalli-
sempana tämän suhteen määrittelyssä. Kirkon kasvatustoiminnan omaleimainen ja itse-
näinen kehittäminen edellyttää Pyysiäisen mielestä, että kristillistä kasvatusta tulisi tar-



151
kastella selkeästi maalliseen regimenttiin kuuluvana asiana. Jumalan kasvatus ja ihmisten
antama kasvatus olisi selkeästi erotettava toisistaan. Näin kirkossa olisi helpompi tarkas-
tella kristillistä kasvatustoimintaa osana yleistä oppimistapahtumaa ja mahdollistettaisiin
sekä kasvatustieteen ja sen lähialueitten tarjoamien teorioiden hyödyntäminen kasvatus-
toiminnan kehittämisessä.

Virkkusen kasvatusajattelu, joka on vaikuttanut kirkon aikuiskasvatuksen itseymmär-
rykseen tarkasteltavana ajanjaksona, pohjautuu luterilaiseen teologiaan (kasvatuksen tar-
kastelu luomisen, lunastuksen ja pyhityksen näkökulmasta) ja sisältää vaikutteita myös
ajankohtana vallinneista kasvatusajattelun trendeistä. Hänen ajattelussaan voidaan pitää
keskeisinä käsitteitä vapauttava kasvatus, kontekstuaalisuus ja dialogi. Korostukset yhte-
nevät LML:n ja KMN:n kasvatuskorostusten kanssa. Virkkunen toteaakin KMN:n piirissä
kehittyneen kasvatusajattelun olleen hänelle läheistä. Myös Freiren ajatteluun hän tutustui
1960- ja 1970-luvuilla ollessaan jo tuolloin kiinnostunut kirkon yhteiskunnallisesta suun-
tauksesta56. (R. Virkkunen, henkilökohtainen tiedonanto 10.10.1998.)

Kasvu-teema on keskeinen Virkkusen ajattelussa. Hän määrittelee sen teologisessa vii-
tekehyksessä kristittynä ihmisenä kasvamiseksi. Virkkusen kasvun ajatus on laajempialai-
nen kuin perinteinen käsitys kristittynä kasvamisesta sisältäen nimenomaan korostuksen
kristittynä ihmisenä kasvamisesta, mihin sisältyy pyrkimys itsensä kokonaisvaltaiseen
kehittämiseen luomisen teologian pohjalta. Kasvun korostamisessa voitaneen nähdä vai-
kutteita myös humanistisesta aikuiskasvatusajattelusta. Humanistisia vaikutteita antoi
aikuiskasvatuksen opintomatka Yhdysvaltoihin, jossa hän tutustui Knowlesin57 materiaa-
liin. Toisaalta humanistiset korostukset nousivat kirkon aikuiskasvatusajattelussa esiin
muitakin kanavia, esimerkiksi Totron kautta, joka toimi Virkkusen työparina aikuiskasva-
tuskoulutuksessa 1980-luvun vaihteessa. Kasvatukselliset korostukset, joissa on humanis-
tisia ulottuvuuksia, eivät kuitenkaan ole ristiriidassa luterilaisen teologian kanssa, vaan
nousevat myös uskon perusteista, kristillisestä ihmiskäsityksestä, esimerkiksi
kasvu-teema nousee luomisen teologiasta, ensimmäisestä uskonkappaleesta.

Vapauttava kasvatus implikoi kysymyksen mistä on vapauduttava. Freireläisessä viite-
kehyksessä se merkitsee ensisijaisesti vapautumista yhteiskunnan sorrosta ja alistetusta
asemasta. Tavoitteena on ihmisten tietoisuuden herättäminen, jonka seurauksena syntyvät
vapaat, itseään toteuttavat ja yhteiskuntaa muuttavat ihmiset. Tietoisuuteen herättävä,
vapauttava oppiminen tapahtuu kokemusten, elämysten, dialogin, päättelyn ja toiminnan
avulla. (Freire 1979, 90�97, 177�180. Kasvatus vapautumisena ks. myös Opiskelu on
elämää 1976, 177�179.)

56. Kirkon yhteiskunnallisella työllä oli läheiset yhteydet myös settlementtiliikkeeseen ja sen ajatteluun. Virk-
kunen oli KMN:n ekumeenisen instituutin johtokunnan jäsenenä vuosina 1970�1975 ja myöhemmin
LML:n kristillisen kasvatuksen sihteerinä Genevessä 1981�1986. 1970-luvulla KMN:n toiminnassa
panostettiin aikuiskasvatukseen, jossa vaiheessa myös Freire oli KMN:n työntekijänä (ks. myös esim.
Freire 1971, esipuhe). Virkkunen katsoo aikuiskasvatuksen kehittämisajattelun olevan lähtöisin nimen-
omaan KMN:n toiminnasta, joskin myöhemmin myös LML omaksui näkemyksen �vapauttavasta kasvatuk-
sesta�. Virkkunen osallistui LML:n VI yleiskokoukseen Dar es Salaamissa toimien seurakuntakasvatusta
käsitelleen työryhmän puheenjohtajana. (R. Virkkunen, henkilökohtainen tiedonanto 10.10.1998, ks. myös
KKK tk 1977, 47.)

57. Malcolm S. Knowlesia pidetään andragogiikan �isänä� (ks. esim. Vaherva 1991, 21, Ahteenmäki-Pelkonen
1997, 1). KKKA sisältää runsaasti Knowlesin aikuiskasvatusmateriaalia, johon Virkkunen tutustui aikuis-
kasvatuksen opintomatkallaan Yhdysvalloissa. Ks. alaviite 123.
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Toisaalta myös freireläiseen ajatteluun liittyy teologinen ulottuvuus58. Vapautuksen
teologiassa vapautuksesta puhutaan Varjon (1997, 14) mukaan kolmella tasolla. Yhteis-
kunnallispoliittinen vapautuminen tarkoittaa sitä, että on vapauduttava epäoikeudenmu-
kaisista yhteiskunnallisista rakenteista. Toiseksi on vapauduttava ihmisiä kahlehtivasta ja
passivoivasta apatiasta ja välinpitämättömyydestä. Kolmanneksi on vapauduttava synnin
kahlehtivasta vallasta, joka estää ihmistä rakastamasta Jumalaa ja lähimmäistään. Vapau-
tus on vapautumista synnistä uuteen yhteyteen Jumalan kanssa. Vapautus on prosessi,
jossa ihminen kasvaa entistä enemmän oman elämänsä subjektiksi.

Virkkusen kasvatusajattelussa vapautuminen saa yhteiskunnallisen ulottuvuuden
lisäksi myös selvästi teologisen sisällön: vapahdettuna synnistä, joka tukahduttaa ihmisen
elämää, ihminen voi olla kasvamassa siihen Jumalan kuvan kaltaisuuteen, mihin hänet on
luotu. Virkkunen pitää kirkon formaalisen opetuksen avainkysymyksenä, elääkö seura-
kunta (learning community), jonka keskellä väistämättä opitaan (informaalisti), vapautet-
tuna. Näin myös yhteisöllisyyden merkitys korostuu hänen kasvatusajattelussaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että k-ohjelman laatiminen käynnistää mielenkiintoisen
pohdiskelun teologian ja kasvatustieteen suhteesta. Pyrkimyksenä näyttää olevan suhteen
dialoginen määrittely tinkimättä kummankaan osapuolen itsenäisyydestä, vaikka kokonai-
suudessa argumentoinnissa näyttää ilmenevän jossakin määrin hapuilevuuttakin. Esimer-
kiksi KOAKT:ssa aikuiskasvatuksen taustatekijöitä pohdittaessa näyttää olleen jännitettä
sen suhteen, määritelläänkö kasvatus vapauteen teologisista vai pedagogisista lähtökoh-
dista.

Laajemmin lienee aihetta tarkastella myös sitä, ilmentääkö kirkon omalta puoleltaan
kokema juopa teologian ja kasvatustieteen välillä syvempääkin kuilua uskonnollisen
kokemistavan ja rationaalisen ajattelun välillä59. On syytä pohtia, miten tämä kuilu on

58. Vapautuksen teologiaksi kutsutaan Latinalaisen Amerikan katolisen kirkon piirissä 1950-luvulla syntynyttä
teologista suuntausta, joka korostaa vapautumista poliittisesta ja yhteiskunnallisesta sorrosta ja riippuvuu-
desta. Nimitystä vapautuksen teologia käytettiin ensimmäisen kerran 1968. Vapautuksen teologia ilmenee
ensisijaisesti käytännön toimintana, pyrkimyksenä poistaa sortavat yhteiskunnalliset rakenteet. Kristittyjen
toiminnan väline on seurakunta ns. perusyhteisönä, joka mahdollistaa toiminnan köyhien kirkkona. Katoli-
sen kirkon johto on suhtautunut varauksellisesti vapautuksen teologiaan ja arvostellut sen käyttämää marxi-
laisuudesta vaikutteita saanutta käsitteistöä. Vapautuksen teologia on saanut kannatusta myös Latinalaisen
Amerikan protestanttisissa kirkoissa ja vaikuttanut mm. ns. aasialaiseen teologiaan, mustaan teologiaan ja
feministiteologiaan. (Ks. Kirkko Suomessa 1968, 238�239.) Vapautuksen teologioiden metodista ja teolo-
gisesta ohjelmasta ks. Escobar 2000, 857�864. Hiivala-Jakun (1976, 7�8) mukaan Freiren teksteistä on
löydetty mm. marxilaisuuden, eksistentialismin ja kristinuskon aineksia.

59. Mielenkiintoinen pedagogiikan ja teologian suhteeseen liittyvä käytäntöä ilmentävä yksityiskohta on Sepän
(1985, 28�29) huomio Jyväskylän toisilta valtakunnallisilta kasvatustutkimuksen päiviltä 1985. Sekä teo-
logiaa että pedagogiikkaa koskettavaa keskusteltavaa ilmenee, mutta Seppä katsoo uskontoteeman syrjäyty-
neen alustusten aihepiiristä ja yleisön joukosta nostetut, kristilliseen elämänkatsomukseen perustuvat kysy-
myksenasettelut vaietun. Hän tulkitsee tämän hiljaisuuden yhteisen kielen puutteeksi. Yleisöpuheenvuoroi-
hin ei hänen tulkintansa mukaan ilmeisesti kyetty ottamaan kantaa, koska ei ollut sanoja. Uskontokasvatus
koetaan irralliseksi, yhteyksiä vailla olevaksi saarekkeeksi suomalaisen kasvatuksen maailmassa. Seppä
pitää mielenkiintoisena, että tiedonhankinnan kriisin keskellä �oltaessa tekemässä parannusta takavuosien
valtavirtauksesta behaviorismista, uskonnonopetusta vieroksutaan epätiedon tuottajana pyrkien kaiken rati-
onaalisen selittämiseen ja hallintaan�. Sepän mielestä kristillisellä maailmankuvalla ei ole mitään hävettä-
vää muiden rinnalla. Hyvä maailmankuva vastaa todellisuutta ja tarjoaa kosketuskohtia muiden ihmisten
maailmankuviin. Yhteiseksi kosketuskohdaksi kirjoittaja näkisi syyllisyyden kysyen, mitä olisi armo kas-
vatustieteen kielellä. Hän katsoo, että Jyväskylässä saavuttiin olemassaolon perimmäisen selittämättömyy-
den ja syyllisyyden väistämättömyyden uskonnollispohjaisten kysymysten ääreen ja käännyttiin takaisin.
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syntynyt ja onko se ylitettävissä. Dikotomiathan ovat ihmisten tekemiä, ja itse asiassa on
kyse ihmisen pirstomisesta60. Haavio (1947, 1955, 1967) katsoo, että molemminpuolinen
arvostus ja hyödyntäminen olisi mielekästä teologian ja kasvatustieteen välillä. Hän odot-
taa teologian ja kasvatustieteen vuoropuhelua katsoen, että kirkolla olisi annettavaa kas-
vatustieteelle ja kasvatustieteellä kristilliselle kasvatukselle61.

Edellä tarkastellussa dogmaattisesti painottuneessa keskustelussa korostettiin teologian
ja kasvatustieteen erillään pitämistä, mutta myös vuoropuhelua. Ihmisen kokonaisvaltai-
sen kohtaamisen näkökulmasta voisi kuitenkin olla syytä etsiä yhteistä kieltäkin. Ket-
tunen (1995, 17�18, ks. myös Heiliö 1992) muistuttaa perustellusti, että kirkon työnte-
kijä ei voi olettaa tavoittavansa ihmistä, mikäli hän puhuu tälle yksinomaan uskonnollisen
kokemusmaailman kieltä, koska aikamme ihmisiä yhdistävä tekijä ei välttämättä ole
uskonnollinen. Hän suosittelee psykologisen kokemusmaailman kieltä pyrittäessä kohtaa-
maan pluralistisen yhteiskunnan ihmisiä.

Pastoraalipsykologiassa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla teologia ja psykologia.
Pastoraalipsykologialla tarkoitetaan psykologian ja teologian välistä dialogia, vuorovai-
kutussuhdetta, jossa osapuolet ovat löytäneet uusia hedelmällisiä tapoja hyödyntää tois-
tensa perinnettä (ks. esim. Kettunen 1995, 15, Aalto, Esko & Virtaniemi 1997, 9).62

Tämän tutkimuksen aihepiirissä voidaan analogisesti pohtia, olisiko syytä selvittää mitä
tarkoittaisi pastoraalipedagogiikka kirkon kasvatustoiminnassa. Willis (1993, 82�84)
katsoo, että teologian ja aikuiskasvatuksen välisen toisiaan kunnioittavan dialogin avulla

60. Katolisen kirkon opetuksessa näyttää korostuvan ihmisen koko elämän vaalimisen ajatus kasvatuksen argu-
menttina sekä positiivinen asenne ajanmukaiseen pedagogiikkaan perehtymiseen. Uskon ja tieteen katso-
taan palvelevan samaa totuutta. (De educatione christiana 1968, 6, 10, 14.)

61. Haavio (1947, 10�12, 180�181, 1955, 1956, 1961, 19�20) menee myös pitemmälle unelmoiden voi-
makkaasti suomalaisen kristillisen kasvatusopin luomisesta toivoen, että kirkko määrätietoisesti toimisi
ehjästi kristinuskoon perustuvan kasvatusopillisen järjestelmän luomiseksi ja että suomalainen teologinen
tutkimus ottaisi enemmän kohteekseen myös kasvatuksen maailman, nimenomaan sen perusteiden tutkimi-
sen. Haavion mukaan kristillisillä näkemyksillä on yhtä suuri oikeus kelvata kasvatustyön perusteiksi kuin
filosofian luomilla ajatusrakennelmilla. Haavio pitää siis kasvatustieteellistä tutkimusta �empiiristen kasva-
tus- ja opetusolosuhteiden valaisemiseksi� pätevänä ja käyttökelpoisena myös kristilliselle kasvatustyölle.
Kristillisellä taholla kielletään kuitenkin kasvatukseen liittyviltä tieteiltä mahdollisuus määrätä kasvatuksen
päämäärä.

62. Pastoraalipsykologian periaatteita ovat Kettusen (1995, 18�19) mukaan (osin tiivistettynä): 
1. Pastoraalipsykologia ei ole ennalta valitun psykologisen koulukunnan soveltamista esim. kirkon toimin-
taan ja teologiaan. Silti pastoraalipsykologian kannalta ei ole yhdentekevää, millaisen psykologian kanssa
se on tekemisissä. 
2. Kaikki psykologiset näkemykset eivät ole pastoraalipsykologian kannalta yhtä relevantteja. Aikamme
pastoraalipsykologiaa olisi vaikea hahmottaa yksinomaan esimerkiksi behavioristisesta näkökulmasta tai
ottamatta huomioon tiedostamattoman sielunelämän keskeistä merkitystä ihmisen elämälle. 
3. Samalla kun pastoraalipsykologia ei ole yleistä psykologiaa soveltava tieteenala, se ei myöskään ole sitä
turhentava tai vähättelevä. Se pyrkii ottamaan todesta sen tietouden, jota eri psykologian alueilla on saatu ja
saadaan ihmisestä. Tässä mielessä pastoraalipsykologia merkitsee jatkuvaa teologian ja psykologian väli-
sessä prosessissa olemista. 
4. Pastoraalipsykologian luonteelle on vierasta yhtä hyvin se, että psykologiasta tulee teologian aputiede
kuin sekin, että teologiasta tulee psykologian aputiede. Psykologian ymmärtäminen teologian aputieteeksi
merkitsisi, että teologi ottaisi psykologiasta vain sen, mitä hän voi �hyödyntää� ja �soveltaa� omaan käyt-
töönsä, mutta syrjäyttäisi sellaiset vaikeat asiat, jotka pakottavat häntä itseään uudelleenajatteluun. Tällöin
katoaisi luova jännite. 
5. Pastoraalipsykologia ei pyri absolutisoimaan omia käsityksiään, vaan tunnustaa, että pastoraalipsykolo-
ginen näkemys on aina osakatsomus asiasta, tietty näkökulma.
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voitaisiin välttää sulkeutuneisuutta ja symbioosia ja edistää sekulaarien ja hengellisten
todellisuusnäkemysten välistä vuorovaikutusta ihmisen parantamiseksi ja vapauttamiseksi
(emancipation)63.

Teologian ja aikuiskasvatuksen yhteisiksi merkittäviksi olettamuksiksi Walkers (1993,
181�183) tiivistää:
1. Yksilön voimakas korostaminen subjektina64.
2. Reflektion, erityisesti kriittisen reflektion olennainen rooli.
3. Yksilön toiminnan analyysi merkityksen etsimisenä65.
4. Pyrkimys auttaa yksilöä itsensä toteuttamiseen (self-actualization)66.
5. Uskonnon vaikutus oppimiseen67.

Myös Ferré (196968, Leman 1985, 117�118 mukaan) pyrkii löytämään siltaa kasva-
tuksen ja teologian välille tulkitsemalla pedagogisesta näkökulmasta, että Jumala on kas-
vattaja (Educator), Kristus esikuva tosi ihmisyydestä (Exemplar) ja Pyhä Henki tutor
(Tutor). Perustunnustuksena Lema (1985, 118) pitää näkemystä, että Jumala kasvattaa
lapsiaan sekä informaalisen kasvatuksen, elämänkokemusten että strukturoidumpien kir-
kon kasvatusohjelmien kautta. K-ohjelma (1977, 15) pitää kristillisen kasvatuksen koh-
teena koko ihmistä. Ihminen on se yhteinen tekijä, jossa teologia ja kasvatustiede kohtaa-
vat toisensa kasvatuksen alueella. Lähtökohta on siis jo sanoitettu, silta paikallistettu.
Kirkko voi omalla toiminnallaan olla tältäkin osin tukemassa ihmisen eheytymistä eikä
pirstoutumista.

63. Willis (1993) pohtii dialogia kristillisten kasvattajien (Christian Teacher) ja aikuiskasvattajien välillä. Dia-
logisen kasvatustoiminnan teologiset perusteet voivat hänen mielestään inspiroida kasvattajia yksilön
arvon, autonomian ja haurauden tunnistamiseen. Pyhän Hengen toiminnan focus armon välittäjänä voi
symbolisesti valaista kasvattajille ihmisenä olemisen mysteeriä ja psyykeen kätkettyjä prosesseja. Kristilli-
sen teologian nöyryys Pyhän Hengen edessä voi innoittaa aikuiskasvattajia kunnioittamaan oppimisproses-
sia ja näkemään itsensä palvelijana tässä prosessissa. Kristillinen opetusteologia on ollut aina tietoinen niin
oppijoiden kuin opettajienkin kehittymiskyvystä ja tarpeesta saada aikaa reflektioon ja itsearviointiin. Dia-
logissa kristillinen teologia rohkaisee kasvattajaa kunnioittamaan oppijan näkökulmia ja kehittämään fasili-
taatiomenetelmiä sekä ajattelun ja tuntemisen nyanssien vastavuoroista huomioimista. (Willis 1993, 82�
84.)

64. Molemmat traditiot ovat viime aikoina siirtyneet katsomaan yksilön ulkonaisen toiminnan taakse ja näke-
vät, että todellinen autonomia, vastuullisuus ja vapaus sijaitsevat syvemmällä ihmisenä olemisen tasolla.
Ulkonaisesti rajoittavissakin olosuhteissa yksilö voi olla vapaa oppimaan. (Walker 1993, 189.)

65. Molemmat traditiot ovat tiedostaneet yksilön toiminnan monimutkaisuuden ja syvyyden (Walker 1993,
182).

66. Teologinen traditio näkee sisimmän vapauden perustavana yksilön toiminnan voimavarana. Mezirow tiivis-
tää olennaiseksi kasvatuksen tarkoitukseksi tehdä ihmisiä kykeneväksi ymmärtämään kokemuksensa ja
oivaltamaan sekä panemaan täytäntöön elämänarvonsa. (Walker 1993, 182.)

67. On ilmeistä, että ajoittain tietyt uskonnolliset kulttuurit ovat luoneet esteitä oppimiselle, minkä osoittami-
nen on ollut haaste kriittiselle reflektiolle. Kuitenkin Walker näkee uskontoon sisältyvien voimavarojen ole-
van yksilölle todella merkityksellisiä ja voivan vaikuttaa edistävästi oppimiseen. Jumalaan sitoutuminen,
perustava vapaus valita ja itsensä tiedostaminen Jumalan edessä vaikuttavat oppimisprosessiin. Tällainen
voimakas ja vaikuttava yksilön voima tulee ottaa huomioon tarkasteltaessa persoonan autonomiaa. Teologi-
sen ja kasvatustieteellisen tradition yhteentuominen on askel tähän suuntaan. (Walker 1993, 182�183.)

68. Kyseessä on teos Ferre NF (1969) A Theology for Christian Education. PA: Westminster Press, Philadel-
phia.
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5.3. Miten aikuiskasvatus määritellään kirkossa

Tarkasteltaessa miten kirkko määrittelee aikuiskasvatuksensa, on muistettava, että aikuis-
kasvatuksen määrittely oli samaan aikaan ajankohtainen myös yhteiskunnan aikuiskasva-
tuksen (esim. Aikuiskoulutuskomitea69) alueella (ks. luku 1.4.). Jotta voidaan määritellä
aikuiskasvatus, on lähdettävä kasvatuksen70 määrittelystä.

K-ohjelma-aineisto
K-ohjelma ymmärtää kasvatuksen varsin laajasti. Sen mukaan kasvatus on kaikkea sitä
toimintaa, joka tähtää hyväksyttyjen tavoitteiden suuntaiseen oppimiseen kaikissa ikäryh-
missä (K-ohjelma 1977, 18�20). Kasvatuksella tarkoitetaan kristillisen perinnön tietois-
ta välittämistä, sosialisaatioprosessia71, mutta myös individualisaatioprosessia, jossa kir-
kon kasvatustoiminnalla autetaan yksilöä löytämään mahdollisuutensa ja rajoituksensa
sekä edistetään persoonallisuuden kehitystä ainutlaatuiseksi, minätajuiseksi yksilöksi.
Korostetaan, että kristillinen kasvatus, niin kuin opetuskin, on vuorovaikutusprosessi.
K-ohjelmassa ei määritellä, mitä vuorovaikutuksella tarkalleen ymmärretään, vaan tuo-
daan esiin, että vuorovaikutusta voidaan tarkastella monista eri viitekehyksistä käsin, jot-
ka tulkinnat antavat uutta tietoa myös uskonnollista kasvatusta ajatellen. Kasvatuksen
käsittäminen vuorovaikutukseksi ei sisällä periaatteellista kannanottoa kristillisen kasva-
tuksen tavoitteisiin ja arvopohjaan, jotka määräytyvät kirkon omista perusteista käsin.
Lähtökohtana kirkon kasvatustoiminnassa on kirkolle uskottu tehtävä viedä sanomaa
ylösnousseesta Kristuksesta. Kasvatuksen ja opetuksen vuorovaikutusluonteella on tätä
palveleva luonne. (K-ohjelma 1977, 18�19, ks. myös Lukijalle 1973, 20.)

Aikuiskasvatus-käsite virallistetaan k-ohjelmassa (1977) noudattaen näkemystä kir-
kon kasvatustehtävän toteutumisesta elinikäisenä tapahtumana ja näin kaikkia ikäryhmiä
kattavasti. K-ohjelman laadinnan yhteydessä määritellään, mitä aikuiskasvatuksella kir-
kossa tarkoitetaan. Samalla tapahtuu rajanvetoa yhteiskunnan aikuiskasvatusmäärittelyyn
päin. Pohditaan nimenomaan aikuiskoulutuksen ja aikuiskasvatuksen eroa. Selvittäessään
mitkä ovat seurakunnan aikuistoiminnan kasvatukselliset tehtävät ja miten ne niveltyvät
muuhun seurakunnan toimintaan KOAKT pitää kasvatuksen tarpeita ensisijaisena ja

69. Aikuiskoulutuskomitean I osamietintö ilmestyi 1971, II osamietintö 1975.
70. Esim. Hirsjärvi (1993, 19�22) katsoo, että keskeiset lähtökohdat määriteltäessä käsitettä kasvatus voidaan

tiivistää seuraavasti: 1. Kasvatusta voidaan tarkastella laajasta tai suppeasta näkökulmasta. Näkökulman
laajuus riippuu tieteenalasta, josta käsin kasvatusta tarkastellaan. 2. Kasvatus nähdään eri tavoin silloin, kun
siitä puhutaan prosessina tai kun sitä tarkastellaan tuotoksena. 3. Kasvatus nähdään eri tavoin sen mukaan,
kuinka instrumentaalisena toimintana sitä pidetään. Olennaista on se, minkä välineenä kasvatus toimii.

71. Kasvatuksen ja sosialisaation suhdetta problematisoitaessa voidaan kyseenalaistaa näkemys, jonka mukaan
kasvatus ja sosialisaatio olisivat toisiinsa vaihdettavia käsitteitä tai että käsitevalinta olisi pelkkä näköalaky-
symys. Kasvatus ja sosialisaatio eivät ole samaa tarkoittavia käsitteitä, vaikka ns. standarditulkinnoissa
nämä usein sekoitetaan. (Peltonen 1997, 14�31, Siljander 1997, 10, vrt. esim. Antikainen 1992, 11�12
sekä Hirsjärvi & Huttunen 1991, 20�21.) Alanen (1991, 50�51) kritisoi, että sosiaalistaminen on perin-
teisessä pedagogisessa kasvatustieteessä määritelty liian ahtaasti kulttuuriperinnön siirtämiseksi uusille
sukupolville. Kasvatus ei sosiaalistamisena ole hänen mukaansa valmiin kulttuuriperinnön siirtämistä ja
säilyttämistä, vaan sen tehtävä on antaa valmiudet ja välineet yhteisöjen ja niiden kulttuurin jatkuvaan
kehittymiseen ja uudistumiseen. Eikä sosiaalistuminen pääty aikuistumiseen vaan perusolemukseltaan
sama uusien arvojen, normien, tiedollisten käsitysten ja toimintatapojen sosiaalinen oppiminen jatkuu
aikuisena. Sosiaalistuminen jatkuu läpi elämän, koska jokainen elämänkausi tuo eteen uusia kehittymisteh-
täviä. Myös yhteiskunnalliset muutokset vaativat kaikenikäisiä muuttamaan vanhoja asenteitaan, käsityksi-
ään ja menettelytapojaan ja oppimaan uusia. Näin myös aikuiskasvatus on Alasen mukaan sosiaalistamista.
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niistä on edettävä koulutuksen tehtäviin. Työryhmä näkee, että kirkon aikuiskasvatuksen
käsittelyä ei voi perustaa yhteiskunnan aikuiskoulutuskomitean mietintöön. Aikuiskoulu-
tuskomitea käyttää aikuiskasvatus-nimeä pedagogisena tutkimuksen ja suunnittelun ter-
minä ja aikuiskoulutus-nimeä käytännöllisiä toimenpiteitä koskevana terminä. Koulutus-
käsite on KOAKT:n mielestä aikuiskoulutuskomitean mietinnössä liian suppea. Kirkon
aikuiskoulutukseen katsotaan kuuluvan myös aina koko persoonallisuuden kasvuun liitty-
viä tavoitteita. Siksi pidetään perusteltuna puhua aikuiskasvatuksesta pikemminkin kuin
-koulutuksesta. Näin kirkossa aikuiskasvatus määritellään väljemmin kuin yhteiskun-
nassa. Kritiikkiä esitetään myös sitä kohtaan, että aikuiskoulutuskomitean mietinnössä
aikuiskasvatus rajataan ohjattuihin oppimistilanteisiin. Kirkossa aikuiskasvatuksella tar-
koitetaan seurakunnan toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa seurakuntalaisia kasva-
maan kristittyinä ja toteuttamaan kutsumustaan yhteiskunnan ja seurakunnan tehtävissä.
KOAKT päätyy korostamaan, että aikuiskoulutus on välillinen tehtävä, joka antaa val-
miuksia kasvatustoimintaan ja muihin seurakunnallisiin tehtäviin ja että aikuiskasvatus
koskee kaikkia seurakuntalaisia välittömästi ja antaa valmiuksia kristittynä elämiseen.
(KOAKT ptk 13.11.1975, ptk 31.12.1975 3§, ptk 20.1.1976.)

Seurakunnan aikuiskasvatukseksi määritelty toiminta, jonka tarkoituksena on kehittää
seurakuntalaisten valmiutta täyttää kutsumuksensa kristittynä kaikilla elämänalueillaan,
kuuluu aikuiskoulutuskomitean jaotuksessa harrastustavoitteiseen72 koulutukseen.
KOAKT pitää nimitystä epäonnistuneena, koska se luo mielikuvan pinnallisesta
vapaa-ajan toiminnasta73. Harrastustavoitteisuus koetaan seurakunnan aikuiskasvatusta
ajatellen väheksyvänä käsitteenä. Kuitenkin aikuiskoulutuskomitea liittää siihen maail-
mankuvan hahmottamisen ja elämänkatsomuksen muovaamisen. Lisäksi siihen kuuluu
erilaisten taipumusten ja taitojen kehittäminen ilman varsinaista ammatillista tavoitetta.
KOAKT:n mukaan harrastuksesta ei kuitenkaan voida puhua silloin, kun on kysymys
ihmisen elämänkatsomuksen ja arvomaailman rakentamisesta. Siinä ei lähdetä liikkeelle
elämää rikastuttavasta harrastuksesta vaan ihmisten eksistentiaalisista kysymyksistä,
pakosta löytää erilaisten kokemusten ja monille elämänalueille pirstoutuneen todellisuu-
den yhdentävä selitysperuste ja käsitys oman elämän mielekkyydestä. (KOAKT ptk
20.1.1976.) Myös Totro (1981h) pitää aikuiskoulutuskomitean kasvatus-käsitettä kirkon

72. Harrastusopinnot ovat oppijan yleissivistyksensä ja persoonallisten taipumustensa kehittämiseksi harjoitta-
mia opintoja, joiden tavoitteet määräytyvät ensisijaisesti omaehtoisen harrastuksen eivätkä jonkin organi-
saation ammatti- tai muiden tehtävien kelpoisuusvaatimusten mukaan. Aikuiskasvatuksen yhtenä tehtävänä
on edistää aikuisten harrastuksiin perustuvaa persoonallisuutta kehittävää tavoitteista oppimista. Harrastus-
opinnot ryhmittyvät tavoitteina olevien valmiuksien mukaan keskeisiin harrastussuuntauksiin, joita ovat
esim. yleinen orientoituminen kulttuuriin ja luontoon tiedollisen maailmankuvan jäsentämiseksi ja persoo-
nallisen arvojärjestelmän, maailmankatsomuksen kehittämiseksi sekä ihmistuntemusta ja sosiaalista vuoro-
vaikutusta edistävät opinnot. Harrastusopinnot ovat vapaavalintainen tapa käyttää vapaa-aikaa, mikä ei tar-
koita, että niiden kehittävä vaikutus rajoittuisi vapaa-aikaan. (Alanen 1991, 41�42.)

73. Arkikielessä harrastus ja harrastusopinnot saavat usein kevyen harrastelun merkityssävyn. Työ- ja hyöty-
keskeisessä ajattelussa harrastaminen muutenkin pyrkii saamaan väheksyvän arvomerkityksen. Harrastuk-
sella on teoreettisena käsitteenä kaksi päämerkitystä. Psykologisena käsitteenä harrastus on persoonallisuu-
den arvoperusteinen toimintasuuntaus, motivaatiorakenne. Sosiologiassa harrastuksilla on tarkoitettu
ihmisten vapaa-ajan aktiviteetteja erilaisin tavoittein ja organisoitumismuodoin harjoitettuina toimintako-
konaisuuksina. Kiinnostus johonkin toimintaan muuttuu harrrastukseksi, kun kohteen ja siihen suuntauneen
toiminnan persoonallinen arvomerkitys syvenee ja muodostuu suhteellisen pysyvä ja voimakas, kohdentu-
nut motivaatiosuuntaus. (Alanen 1991, 41�43.)
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kannalta epäonnistuneena, kun käsiteltävinä saattavat olla ihmisen eksistenssikysymyk-
set. Näin kirkon aikuiskasvatuksen erityisulottuvuudeksi nähdään auttaminen eksistenti-
aaliseen tasapainoon.

Kirkon aikuiskasvatuksella tarkoitetaan KA:n (1979, 3) mukaan toimintaa, jossa seura-
kunta pyrkii tietoisesti saamaan aikaan kirkon kasvatustavoitteiden suuntaista oppimista
ja siten auttaa seurakunnan aikuisjäseniä kasvamaan kristittyinä ja toteuttamaan kutsu-
mustaan yhteiskunnan ja seurakunnan tehtävissä. Virkkunen (1979b, 6) selittää, että sanaa
�tietoisesti� painotetaan kirkon aikuiskasvatusmääritelmässä sen vuoksi, että kasvamista
tapahtuu lähes huomaamatta kaikessa seurakunnan toiminnassa, mutta kasvatukseksi toi-
mintaa voidaan sanoa vasta silloin, kun sen suunnittelussa pyritään tietoisesti kasvatuksel-
lisiin tavoitteisiin.

KA:ssa (1979, 4) tiivistetään KOAKT:ssa ohjelmarunkoa valmisteltaessa käytyä kes-
kustelua. Todetaan, että yhteiskunnassa puhutaan mieluummin aikuiskoulutuksesta kuin
aikuiskasvatuksesta. K-ohjelman aikuiskasvatuksen ohjelmarungossa käytetään molempia
käsitteitä, mutta niille on annettu eri sisältö. Kirkon aikuiskoulutuksella tarkoitetaan toi-
mintaa, jolla pyritään kehittämään päätoimisten, osatoimisten ja vapaaehtoisten työnteki-
jöiden ja luottamushenkilöiden valmiuksia hoitaa ne tehtävät, jotka heille on seurakun-
nassa ja kirkossa osoitettu. KA:ssa (1979, 4) päädytään siis erilaiseen ratkaisuun kuin
Aikuiskoulutuskomitean (1971) määrittelyssä. Aikuiskasvatusta käytetään samalla yleis-
nimenä kaikesta aikuisiin suuntautuvasta kasvatus- ja koulutustoiminnasta. Tätä voidaan
ohjelmarungon mukaan perustella sillä, että kaikessa seurakunnan koulutustoiminnassa,
myös selvimmin tiedollisiin ja taidollisiin tavoitteisiin tähtäävässä, pyritään aina koko-
naispersoonallisuuden kasvuun. Aikuiskasvatuksen määrittelyssä näyttävät olevan edus-
tettuina kasvatuksen eri näkökulmat74 tuotaessa esiin sekä kasvatuksen persoonallisuuden
kehittämistä tähdentävä näkökulma, kristittynä kasvamisen ajatus että sosiaalistuminen
yhteisöön siinä merkityksessä, että aikuiskasvatuksella tahdotaan antaa valmiuksia toi-
mia seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

Sen lisäksi, että katsotaan tarpeelliseksi määritellä kirkon aikuiskasvatus-käsitteen
sisältöä peilaamalla sitä yhteiskunnan aikuiskasvatukseen, hahmotetaan aikuiskasvatuk-
sen paikkaa seurakunnan toiminnassa. En kuitenkaan tarkastele kirkon aikuiskasvatuksen
organisatorisia kysymyksiä kuin siltä osin, kun ne selkiinnyttävät aikuiskasvatuksen
ymmärtämistä. KA:ssa (1979, 3) päädytään näkemykseen, että aikuiskasvatus ei ole varsi-
nainen työmuoto. Se ei ole vain toimintaa vaan tietty näkemys seurakuntatyöhön
(KOAKT ptk 31.12.1975, 3§). Aikuiskasvatus on tehtävä, joka voi toteutua monella
tavalla: toisissa työmuodoissa pyritään tietoisesti opettamaan ja kasvattamaan, toisissa
kasvatus tukee toiminnallista ohjelmaa75. Samaa voidaan todeta kasvatuksesta. Ihmiset
oppivat kaikesta, mitä he kokevat76. Tässä näkökulmaa oppimiseen laajennetaan tavoit-

74. Esim. Hirsjärvi (1993, 20) tiivistää kasvatuksen lähtökohdat kolmeen ryhmään. Kasvatus on 1. sosiaalista-
mista yhteisöön ja erilaisiin ryhmiin, 2. ihmislajin kehittämistä (�täysi ihmisyys�) ja 3. persoonallisuuden
kehittämistä kasvattajan ja kasvatettavan vuorovaikutuksessa.

75. Kasvatusta voi KA:n (1979, 3) mukaan verrata sielunhoitoon. Sielunhoitokin on tietty tehtävä, joka voi
toteutua kaikessa seurakunnan toiminnassa, vaikka sen lisäksi voidaan järjestää erityistä sielunhoitopalve-
lua ja -koulutusta.

76. Aikuinen oppii jokapäiväisessä elämässään jatkuvasti. Suurin osa oppimisesta tapahtuu satunnaisesti.
Aikuiskasvatuksen käsitepiiriin kuuluu kuitenkin esim. Alasen määrittelyn mukaisesti vain tietoinen,
tavoitteisesti etenevä oppiminen. (Alanen 1991, 18.)
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teisesta oppimisesta, ja kasvatus-käsite sisältää myös oppimisen ulottuvuuden. Jokainen
yhteisö, johon ihmiset kuuluvat, �kasvattaa� heitä. Mutta seurakuntalainen voi myös tie-
toisesti selvittää itselleen, mitä hän haluaisi oppia ja mihin suuntaan hän tahtoisi kehittyä
seurakuntayhteydessä. Samoin työntekijät voivat miettiä, mitä he toivoisivat ihmisten
oppivan seurakunnassa. Tämän selvittelyn pohjalle rakennetaan ohjelma, jota voidaan
sanoa aikuiskasvatusohjelmaksi. (KA 1979, 3.) On huomattava, että KA:ssa puhutaan
tässä yhteydessä kasvatuksesta ja oppimisesta, ei kasvatuksesta ja opetuksesta. Tässä on
havaittavissa aikuiskasvatuksen humanistinen korostus aikuisesta oppijana, ei niinkään
opetuksen kohteena. Vaikka k-ohjelmassa periaatteessa päädytään ratkaisuun korvata
käsitteet kasvatus ja opetus riittävän laajamerkityksisellä termillä kirkon kasvatustoi-
minta, tuota termiä joudutaan käytännössä kuitenkin erittelemään käyttötilanteen mukaan.

K-ohjelmaprosessissa korostetaan, ettei ole tarkoitus tehdä kaikesta kasvatusta, millä
kannanotolla tyynnytellään kentällä liikkuneita pelkoja. Eri työmuodoissa on mukana
missionaarinen, diakoninen, sielunhoidollinen ja kasvatuksellinen elementti, joskin eri
elementtien keskinäiset suhteet voivat painottua eri tilanteissa eri tavoin. (Kirkon kasva-
tustyön kokonaisohjelma 1973, 27, ks. myös Lukijalle 1973, 1577.)

Tutkimuksessa Miten K-ohjelma on toteutunut? (1989, 33) pidetään ongelmallisena
kasvatuksen ymmärtämistä yhdeksi juonteeksi kirkon toiminnassa ja ihmisten kohtaami-
sessa. Kasvatustoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta pitäisi kasvatustoiminta
voida rajata selvästi erottuvaksi kokonaisuudeksi, joskaan ratkaisua ei pidetä ongelmatto-
mana. Tämä kannanotto näyttää aikuiskasvatuskäsitteen määrittelyn pohjalta perustel-
lulta. Jos aikuiskasvatus määritellään erilaisten toimintojen juonteena ja näkökulmana,
voidaan kysyä, missä määrin aikuiskasvatus voi toteutua tietoisena78 tavoitteellisena toi-
mintana, kuten KA (1979, 3) sen määrittelee.

Kirkon aikuiskasvatus -käsitteen määrittelyä voidaan tarkastella sisällöllisesti myös
aikuiskasvatuksen päämäärän asettamisesta käsin. Mikä nähdään seurakunnallisen aikuis-
kasvatustoiminnan tehtäväksi? Mietinnössä 1961 aikuiskasvatuksen tehtävä määritellään
selkeästi hengellisestä näkökulmasta käsin. Kirkon aikuiskasvatuksen päämäärä on seura-
kunnan aikuisten jäsenten auttaminen omakohtaiseen kristilliseen vakaumukseen ja �hen-
gelliseen täysi-ikäisyyteen� (2 Tim 3:14�17), mikä merkitsee samalla kasvamista oike-
aan vastuuseen lähimmäisistä ja yhteisestä seurakunnasta (Ef 4:12). (Mietintö 1961, 20�
21, ks. myös Kastamalla ja opettamalla 1964, 26.) KA:ssa perustellaan ensisijaisesti kir-
kon aikuiskasvatustehtävää perinteisesti hengellisen pappeuden kautta79. Kirkko on vuo-
sisatojen ajan opettanut ihmisiä ymmärtämään uskon sisältöä ja omaksumaan sen oma-
kohtaisesti. Samalla se on velvoittanut heitä hengellisinä pappeina tukemaan toisiaan
uskonelämässä ja kasvattamaan lapsensa kristillisen uskon omaksumiseen. (KA 1979, 2.)
Hengellinen pappeus ymmärretään tässä yhteydessä perinteisesti80.

77. K-ohjelman Lukijalle-esittelyssä (1973) K-komitea pyytää Kristillinen kasvatus -lehden lukijoita ottamaan
kantaa arviointilomakkeen väitteisiin, esim. �Suunnitelmassa pyritään kaikesta tekemään kasvatusta�.

78. Tutkimusajanjakson ulkopuolella esim. kirkon aikuiskasvatussihteeri S. Metsätähti (1991) näkee perintei-
sen luterilaisen teologian sisältämän kasvatusnäkemyksen, jonka mukaan kristillinen kasvatustapahtuma on
pohjimmiltaan Pyhän Hengen työtä ja jää Jumalan salaisuudeksi, selittävän kirkon aikuiskasvatuksen tilan-
netta. Kristillisen aikuiskasvatuksen luonteen vuoksi olisi omien inhimillisten rajojen ylittämistä pyrkiä
vangitsemaan se johonkin määritelmään tai järjestelmälliseen suunnitteluun. Hän arveleekin olleen hyvin
loogista nähdä se vain yhtenä ulottuvuutena kaikessa kirkon aikuisten parissa järjestämässä aikuistyössä.
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Aikuiskasvatuksen määrittelyssä käytetään KA:ssa (1979) argumenttina myös elinikäi-
sen oppimisen ajatusta. Kasvatustieteelliseen tietoon viitaten todetaan, että viime aikoina
on yhä enemmän painotettu ihmisen oikeutta oppia uusia asioita, avartaa ja syventää enti-
siä tietojaan ja kasvaa ihmisenä. Myös seurakunnan tulee olla yhteisö, joka tukee jäseni-
ään henkilökohtaisessa kasvussa ja auttaa heitä löytämään niitä tietoja ja taitoja, joita itse-
kukin tarvitsee elämän uusissa haasteissa ja kristityn elämänkutsumuksensa täyttämi-
sessä. (KA 1979, 2, 15�16.) Kirkollisen kasvatuksen tehtävä on antaa yksityiselle ihmi-
selle evankeliumista vastaus elämän kriisitilanteisiin (Seurakunnan kasvatustyö muuttu-
vassa yhteiskunnassa 1970, 76�77). Kontekstuaalisuus alkaa nousta argumentaatiossa
esiin. On myös huomattava, että KA (1979) näkee aikuiskasvatuksen tehtäväksi tukea
kokonaispersoonallisuuden kasvua; ihmisenä kasvamisen ajatus voimistuu perinteisen
opetuslapsena kasvamisen ohella.

Kirkko 2000 -mietinnössä (1986, 12) tähdennetään, että kristillistä kasvatusta tarvi-
taan sekä kristillisen tradition siirtämisessä lapsille että aikuisten varustamisessa seura-
kunnan jäsenyyteen. Näin mietintö ottaa huomioon myös aikuiskasvatuksen, vaikka voi-
daan huomauttaa, että määrittely aikuisten suhteen tässä yhteydessä vaikuttaa kapea-alai-
selta. Kirkko 2000 -mietinnössä ei mainita termiä aikuiskasvatus, mutta KA:n (1979)
aikuiskasvatuskäsityksen kanssa yhtenevästi korostetaan, että eriytyvässä ja nopeasti
muuttuvassa maailmassa kirkon tehtävänä on auttaa ihmisiä eheyttämään persoonalli-
suuttaan ja lähiyhteisöjään kristillisen uskon varassa, mikä laajentaa aikuiskasvatuksen
ymmärtämistä (Kirkko 2000 1986, 41).

Asiantuntijakeskustelu

Asiantuntijakeskustelussa tarkastellaan erikseen Virkkusen aikuiskasvatuskäsitystä, kos-
ka hänen vastuualueenaan oli k-ohjelman aikuisia koskevan ohjelmarungon laadinta
yhdessä asianomaisten työryhmien kanssa. K-ohjelman aikuiskasvatusmäärittely on näh-
tävä prosessin tuloksena, jossa Virkkusen asiantuntemus on vahvasti mukana. (Ks.
Aikuiskasvatuksen ohjelmarunko 1975.) On syytä myös tarkastella, näyttääkö k-ohjel-
man aikuiskasvatuskäsitys suppeammalta kuin Virkkusen, toisin sanoen miltä osin hänen
korostuksensa eivät tulleet näkyviin virallisessa asiakirjassa. Tässä kohden on huomatta-
va, että Virkkusen näkemystä, joka korostuu asiantuntijakeskustelussa, on eritelty pitkälti

79. Alkuseurakunnassa kaikki kristityt muodostivat yhden Jumalan kansan, jossa kaikki olivat yhdenveroisia
jäseniä, �Jumalan työtovereita� (1 Kor 3:9, 2 Kor 6:1), jopa �kuninkaallinen papisto� (1 Piet 2:9). Vasta
vanhan kirkon aikana syntyi kirkossa kahtiajako: erityisen aseman saanut kleerus eli virkapapisto ja sille
alistetut maallikot. Samalla jäi sivuun alkukristillinen ajatus uskovien yleisestä hengellisestä pappeudesta.
Reformaatio palautti yleisen hengellisen pappeuden, mutta korosti samalla ulkonaisen järjestyksen merki-
tystä seurakunnassa. (Tiililä 1968, 186�187.) Katekismus määrittelee kristittyjen hengellisen pappeuden
seuraavasti: Kaikilla kristityillä on oikeus lähestyä Jumalaa Isänä. Heidän tehtävänään on myös rakkau-
dessa nuhdella ja lohduttaa toisiaan. Tässä merkityksessä he kaikki ovat pappeja. (Suomen ev. lut. kirkon
katekismus 1948, 75.) Hengellisestä pappeudesta käytetään myös nimitystä yhteinen pappeus. Luterilaisen
käsityksen mukaisesti Jumalan kansa on lähetetty maailmaan elämään sen luonnollisissa, luomisen mukai-
sissa yhteyksissä Jumalan tahdon mukaisesti. Yhteisen pappeuden varsinaisena toteutumiskenttänä on maa-
ilma. Tavallisen Jumalan valtakunnan kansalaisen (maallikon) kristillinen vastuu käsittää siksi ensisijaisesti
kodin, perheen, työn, kulttuurin, vapaa-ajan ja yhteisten asioiden hoidon. Tämä kanta on nykyisin hyväk-
sytty laajalti (esim. KMN:n Faith and Order -komission asiakirja Kaste, ehtoollinen ja virka). (Pihkala
1992, 225.)

80. Vrt. laajentunut enemmän �yhteiskunnallissuuntautunut� käsitys Pihkala 1992, 25.
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hänen tuottamansa koulutusmateriaalin pohjalta. Siten näkemys osoittaa myös, mitä pai-
notettiin koulutuksessa.

Aikuiskasvatus on seurakunnan toiminnassa uusi käsite, sillä aikaisemmin on puhuttu
aikuistyöstä, joka sekin on ollut hyvin väljä käsite (Virkkunen 1979a, 1). Virkkunen
(1978, 3, 1979a, 6, 1979b, 56) täydentää ja perustelee artikkeleissaan ja eri koulutustilan-
teissa kirkon valintaa käyttää aikuiskasvatus-termiä. Hän tuo esille, että yhteiskunnan
koulutuspolitiikassa puhutaan mieluummin aikuiskoulutuksesta kuin aikuiskasvatuksesta
Valtion aikuiskoulutuskomitean käyttäessä johdonmukaisesti termiä aikuiskoulutus, sil-
loin kun tavoitteena on tiettyyn tehtävään valmentaminen. Virkkunen täsmentää, että
k-ohjelman kehittelyn yhteydessä nämä käsitteet on erotettu toisistaan siten, että aikuis-
kasvatus koskee kaikkia seurakuntalaisia, mutta aikuiskoulutus vain niitä, jotka halutaan
perehdyttää tiettyihin tehtäviin (ks. KA 1979, 4). Kun pyritään väljätavoitteisesti aikui-
sen kasvamiseen ihmisenä ja seurakunnan jäsenenä, puhutaan aikuiskasvatuksesta. Virk-
kunen (1976,1) näyttää asettavan aikuiskasvatus-termin yläkäsitteeksi määritellessään,
että kirkossa on kahdenlaista aikuiskasvatusta: koulutusta erilaisiin tehtäviin (sekä työnte-
kijöiden jatko- ja erityiskoulutus että maallikoiden koulutus) ja seurakuntalaisten autta-
minen oivaltamaan, mitä kristittynä eläminen ja toimiminen yhteiskunnassa ja kirkossa
merkitsevät (kristillisen maailmankatsomuksen selkiinnyttäminen ja eettisten sekä arvo-
kysymysten pohdinta).

Virkkunen ottaa asiantuntijana kantaa myös edellä jo k-ohjelma-aineistoa tarkastelta-
essa esiinnostettuun pohdintaan, onko aikuiskasvatus oma työmuoto vai tietty juonne seu-
rakunnan toiminnassa. Yhtenevästi k-ohjelma-aineistossa ilmenevään käsitykseen Virk-
kunen (1979a) katsoo, että aikuiskasvatusta voitaisiin yhtä hyvin kuin varsinaisena työ-
muotona pitää yhtenä näkökulmana81 tai ulottuvuutena, läpäisyperiaatteena kirkon toi-
minnassa. Aikuiskasvatus on tapa, jolla seurakunnassa toimitaan. Kasvatus on yksi kir-
kon tehtävän ulottuvuus, mutta mahdollista on toteuttaa sitä myös työalana, itsenäisenä
tehtäväkenttänä. (Virkkunen 1979a, 1, 3, 8.)

Kirkon aikuiskasvatuksella on Virkkusen (1981, 2) mukaan kaksi erityistehtävää, joita
mikään muu kasvatusinstituutio ei täytä: �auttaa ihmisiä uskomaan kolmiyhteiseen Juma-
laan� (ks. yleistavoite K-ohjelma 1977, 22) ja varustaa ihmiset palvelu- ja lähetystehtä-
vään maailmassa, eli yleiseen pappeuteen. Tämä kasvatustehtävä ei ole ehdonvallan asia
kirkossa, vaan yksi osa kirkon tehtävän toteuttamista on �kasvatuksen virka� (ministry of
education).

Aikuiskasvatuksen olemusta etsiessään Virkkunen (1975b, 1975c) pohtii tarkemmin-
kin seurakunnan kasvatustehtävän prioriteetteja. Hänen mielestään ei ole selkiytetty, onko
seurakunnan tehtävänä ensisijaisesti tarjota vapaa-ajan viettomahdollisuuksia ja tyydyt-
tää ihmisten uskonnollisia tarpeita vai auttaa heitä kasvamaan ihmisinä ja oivaltamaan
paremmin uskon sisältö ja käyttöarvo jokapäiväisessä elämässä. Kysymys on siitä, onko
seurakunnan toiminnan tavoitteena kaikinpuolinen persoonallinen kasvu ja elämän rikas-
tuminen vai ainoastaan hengellisen elämän syntyminen ja kasvaminen. (Virkkunen
1975b, 1�2, 1975c, 17.) Virkkusen näkemys avartaa selvästi edellä ilmennyttä kirkon
perinteistä korostusta (vrt. esim. Kansanaho 1960, 30, Mietintö 1961) kristillisestä kasva-
tuksesta �kokonaan ja kaikissa muodoissa kasteopetuksena�. Virkkunen pitää tärkeänä

81. Myös Sovijärvi (1989, 25) pitää kasvatuksellista aspektia yhtenä elimellisenä ja välttämättömänä näkökul-
mana kirkon toiminnassa.
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perinteistä uskonelämän syntymiseen ja hoitamiseen liittyvää kirkon aikuiskasvatustehtä-
vää mutta haluaa laajentaa aikuiskasvatuskäsitystä. Hän näyttää saavan tukea näkemyk-
selleen kirkon aikuiskasvatusasiantuntijoilta. Kun AKOJ:ssa keskustellaan Ameri-
kan-matkaa koskevan raportin pohjalta, todetaan, että vaikka kirkon ja seurakunnan toi-
minnan tavoitteena on uskon herättäminen, sen ei tarvitse merkitä sitä, ettei se kristilli-
sessä kasvatuksessa voisi ottaa huomioon ihmistä kokonaispersoonana (AKOJ ptk
30.8.1973 1§).

Virkkunen (ks. esim 1975a, 2, 1975c, 15, AKOJ ptk 30.8.1973 1§) katsoo Yhdysval-
toihin tekemänsä aikuiskasvatuksen opintomatkan synnyttämän pohdinnan ja saamiensa
vaikutteiden pohjalta, kirkon yhteiskunnallisen työn ideologiasta82 käsin sekä yleiseen
aikuiskasvatuksen rakenteeseen liittyen, että kirkon aikuiskasvatuksen osa-alueet, paino-
pisteet voisi määritellä seuraavasti: 
1. seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden täydennys- ja erityiskoulutus,

seurakunnan sisäinen koulutustoiminta,
2. elämän rikastuttamiseen83 tähtäävä toiminta,
3. persoonalliseen kasvuun ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen auttava kasvatus, 
4. yhteiskunnan, yhdyskunnan84 ja oman yhteisön kehittämiseen ja palveluun liittyvä

kasvatustehtävä. Tässä jaottelussa ensimmäinen kohta sisältyy määritelmään aikuis-
koulutuksesta kirkossa ja muut kohdat kirkon aikuiskasvatus-käsitteeseen (ks. KA
1979, 3�4). Kuitenkaan tässä yhteydessä ei ilmene, missä määrin kohdissa 2�4
pyritään tietoisesti saamaan aikaan kirkon kasvatustavoitteiden suuntaista oppimista,
mikä on kriteerinä aikuiskasvatuksen määrittelyssä KA:ssa ja mitä Virkkunen (1979a)
itsekin korostaa.

Seurakunnassa toimivat erilaiset harrastuspiirit Virkkunen, viitaten opintomatkansa
kokemuksiin, sijoittaa luokittelussaan elämän rikastuttamiseen tähtäävään toimintaan.
Hän kritisoi: �Jos Suomessa jossain seurakunnassa on järjestetty esim. pukuompelun,
jouluruokien tai pihanhoidon kursseja, on ihmetelty, onko tämä seurakunnan työtä.
Perusteeksi ei ole riittänyt, että ihmiset saavat itseluottamusta oppimalla uusia taitoja,
heitä autetaan taloudellisissa vaikeuksissa tai että he tutustuvat oman asuinpaikkansa
ihmisiin ja heidät autetaan ulos eristyneisyydestään. Sen sijaan toiminnan kriteerinä on,

82. Virkkunen toteaa, että yhteiskunnallisen työn ideologia on vaikuttanut häneen voimakkaasti. Suomessa vai-
kuttaja-ajattelijoita olivat mm. T. I. Palo, E. Niinivaara ja A. Siirala. Toimiessaan 1965�1976 kirkon nais-
työn sihteerinä hän osallistui aktiivisesti kirkon teollisuus- ja yhteiskunnalliseen työhön myös kouluttajana.
(R. Virkkunen, henkilökohtainen tiedonanto 5.11.1998.)

83. Aikuiskasvatuksen opintomatkansa pohjalta Virkkunen (1973b) kysyy, miten laaja-alaisesti seurakunta
voisi tarjota erilaisia elämän rikastuttamismahdollisuuksia. Olisiko mahdollista, että ihmiset voisivat har-
rastaa seurakunnan piirissä lähes mitä tahansa, mistä he ovat kiinnostuneita? Tällöin seurakunta tarjoaisi
lähinnä vain kokoontumistiloja ja seurakuntalaiset tulisivat sinne opiskelemaan ja harrastamaan erilaisia
asioita. Tämän tapaista periaatetta toteutettiin USA:ssa ns. Community Schoolissa, jonka ideana oli koota
yhdyskunnasta kaikki olemassaolevat voimavarat ja tarjota opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaikille
asukkaille. Virkkusen mielestä Suomessakin seurakuntatilat voisivat palvella seurakuntalaisten harrastus- ja
opiskelutarvetta nykyistä tehokkaammin. Kysymys on Virkkusen mukaan kuitenkin siitä, onko seurakun-
nan tehtävä kehittää ihmisissä käytännöllisiä taitoja (esim. USA:ssa �pika-aterioita pienellä rahalla, halvalla
muodikasta, itsepuolustuskikkoja� jne.) ja tarjota tietoa elämän eri aloilta (esim. �kodinsisustusvihjeitä�
jne.), auttaen heitä löytämään elämäänsä muutakin kuin uskonnolliseen elämään liittyvää sisältöä.

84. Yhdyskuntatyön käsite viitannee sekä Virkkusen kokemuksiin USA:ssa että myös hänen läheisiin yhteyk-
siinsä kirkon yhteiskunnalliseen työhön Suomessa. Sosiokulttuurisesta innostamisesta aikuiskasvatuksen
uusissa eurooppalaisissa linjauksissa ks. Kurki 1999, 54�69.
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missä määrin he osallistuvat tämän jälkeen muuhun �varsinaiseen� seurakuntatyöhön.�
(Virkkunen 1973c, 3�4, 1975b, 2.)

Myös yhdyskuntatyön85 näkeminen yhtenä kirkon aikuiskasvatuksen dimensiona näyt-
tää vaatineen Virkkuselta lisäperusteluja. Hän näkee yhdyskuntatyön olevan perusteltua
kirkon työnä siksi, että siinä liittyvät kasvatustoimintaan sekä sielunhoito että diakonia.
Virkkunen asettaa aikuiskasvatukselle tehtävän estää syrjäytymistä. Kasvatustoiminta
olisi suunniteltava siten, että se palvelisi ryhmiä, jotka ovat esimerkiksi heikomman kou-
lutuksensa ja vähäisten vaikutusmahdollisuuksiensa vuoksi syrjäytymässä. (Virkkunen
1973b, 5, 1975b, 4, ks. myös AKNK ptk 12.11.1985.) Aikuiskasvatus voi olla yksi vas-
taus perustaviin sosiaalisiin ongelmiin. Kirkkojen aikuiskasvatuksen tulee keskittyä
enemmän kasvatuksellisiin ja ongelmanratkaisutyyppisiin toimintoihin kuin virkistys- ja
harrastustyyppisiin ohjelmiin. (Virkkunen 1973f, 14�15.)

Virkkunen joutuu pohtimaan ja perustelemaan kasvatuksen näkökulmaa aikuistyössä.
Elinikäisen oppimisen ajatus nostaa esille kasvatuksen ulottuvuuden. Pohdittaessa, mikä
toiminta on kasvatusta, toimii Virkkusen mukaan kriteerinä kasvatustoiminnan tavoitteel-
lisuus. Raamattupiiriä voidaan pitää niin, että siitä muodostuu lähinnä hartaushetki, tai
raamattupiiri voi olla osanottajille mieluisa tapaamis- ja keskustelutuokio. Kummassakin
tapauksessa voidaan oppia uutta niin Raamatusta kuin toisten osanottajien ajattelutavasta.
Mutta kasvatustilanteeksi se tulee vasta silloin, kun piirin ohjaaja ja jäsenet tietoisesti pyr-
kivät syvemmin tuntemaan Raamattua ja kristillistä uskoa, oppimaan sen soveltamista
elämään ja pyrkivät samalla oppimaan ryhmässä keskustelun taitoa, toistensa ajatteluta-
paa, itsetuntemusta. Seurakunnan aikuiskasvatus ei saisi keskittyä vain tarjoamaan toi-
mintaa ja yhdessäoloa. Sen tulisi palvella aikuisten jäsentensä omia kasvun tarpeita.
(Virkkunen 1979a, 2�3.)

Mieluummin kuin aikuisen kasvattamisesta Virkkunen (1977a, 5) puhuu koko eliniän
jatkuvasta aikuisen kasvusta. Kasvatus kuulostaa hänen mielestään siltä, että �joku ihmi-
nen tai järjestelmä muokkaisi vastustuskyvyttömiä ihmisiä sen mukaan, mikä kasvattajan
mielestä on hyvää ja tarpeellista�. Kasvaminen on kuitenkin myönteinen asia. Jokaisella
ihmisellä on edellytykset rikkaampaan ja täydempään elämään, jos hän kasvaisi omaan
mittaansa. Aikuiskasvatus on nimenomaan kasvamaan auttamista, sitä, että ihmiset autta-
vat toinen toistaan kasvamaan. Silloin kaikki ovat samalla kertaa kasvattajia ja kasvatetta-
via. Tämä kasvaminen tapahtuu avoimessa vuorovaikutuksessa, jossa ihmiset haluavat
jakaa toisilleen omaa elämänkokemustaan ja kuunnella, mitä toiset ovat elämänsä var-
rella oppineet. Aikuiskasvattajan tehtävänä on virittää tämä tapahtumasarja, auttaa ihmi-
siä auttamaan itseään ja kuuntelemaan toisiaan ja myös antaa tietonsa ja kokemuksensa
yhteiseen käyttöön. (Virkkunen 1977, 5.) Virkkunen (1981, 1�2) korostaa aikuiskasva-
tuskouluttajana, että aikuista ei voi kasvattaa, mutta hän kasvaa/oppii kaiken aikaa ollen
kasvamisensa subjekti eikä kasvatuksen objekti. Virkkunen lainaa Freiren keskeisiä aja-
tuksia korostaessaan: Kasvattaja ja kasvatettava ovat vuorovaikutuksessa olevia subjek-

85. Virkkunen tutustui opintomatkallaan Yhdysvalloissa 1972�1973 sosiaalisiin reformeihin tähtääviin
aikuiskasvatusohjelmiin. Yhdyskunnan kehittäminen oli Yhdysvalloissa yksi aikuiskasvatuksen tehtävä-
alue. Osa aikuiskasvatusohjelmia (Community Development- ja Community Service -ohjelmat) piti lähtö-
kohtanaan kokonaisten yhteisöjen kehittämistä. Ohjelmat voivat johtaa sosiaalisiin toimenpiteisiin, mutta
varsinainen �kasvatus� tapahtuu silloin, kun ihmiset alkavat tiedostaa yhteisönsä ongelmia, etsivät niihin
vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia, laativat toimintaohjelman, kokeilevat käytännössä sen käyttökel-
poisuutta ja lopuksi arvioivat tuloksia. (Virkkunen 1973b, 5.)
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teja, joiden yhteisenä objektina on asia, jota halutaan oppia. Kasvattaja ja kasvatettava
ovat molemmat todellisuuden ja totuuden oppilaita. Painotukset yhtenevät sekä humanis-
tisen kasvatusajattelun että freireläisen subjektiksi tulemisen ja tasavertaisen dialogin
korostukseen kanssa (ks. esim. Kurki 1996, 280, Raudaskoski 1999). Virkkusen
kasvu-käsite näyttää vastaavan kasvulle annettua kasvatustieteellistä määritelmää, jossa
korostuu kehityksen kokonaisvaltaisuuden ja tietynlaisen omaehtoisuuden eteneminen ja
kehityksen tarkastelu erityisesti humanistisia, inhimillisiä piirteitä korostaen. Kuitenkin
ihmisen �kasvu omaan mittaan� ymmärretään myös kristillisen ihmiskäsityksen ja luo-
misteologian pohjalta.

Pelkästään uskon syntymiseen ja kasvamiseen tähtäävää kirkon aikuiskasvatuksen
määrittelyä pidetään Virkkusta laajemminkin asiantuntijakeskustelussa liian kapea-alai-
sena, mitä perustellaan kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen näkökulmasta. Sihvon (1978,
12) mielestä kirkon aikuistyön yksi keskeinen tehtävä on taistella kokonaisvaltaisen,
ehjän ihmisen puolesta niissä monissa rooleissa, joissa ihminen joutuu toimimaan.
Samoin Rissanen (1984, 2�3) k-ohjelman kokonaisvaltaisuutta eritellessään korostaa sen
merkitsevän kokonaisen ihmisen puolustamista. Ihmisen86 kannalta kokonaisvaltaisuu-
della tarkoitetaan k-ohjelmassa seuraavia korostuksia: 1. ihminen on kokonaisuus persoo-
nana, johon liittyy samanaikaisesti esimerkiksi ymmärryksen, tunteen ja toiminnan ulottu-
vuudet, 2. ihmisen elämä on kokonaisuus, jossa menneisyyden, tulevaisuuden ja nykyi-
syyden tulisi jäsentyä toisiinsa koko elämän jatkuvaksi kasvuksi, 3. kristittynä eläminen
liittyy ihmisen kaikkeen olemiseen yhteiskunnassa, kirkossa, työ- ja asuinyhteisössä,
maailmassa. Myös Metsätähti-Nyberg (1989, 18) pitää kirkon aikuiskasvatuksen tehtä-
vänä puolustaa elämän eheyttä, kokonaisuutta pirstoutuneisuuden sijaan. Hän korostaa
aikuisten oikeutta käyttää arkipäivän pirstoutuneisuudessa aikaansa arjen eheyttämiseksi,
tukea elämän rohkeutta ja perusluottamusta elämään sekä tarjota läpi elämän säilyvä voi-
man lähde.

Freireläinen pedagogiikka, joka näyttää vaikuttaneen Virkkusen tapaan ymmärtää
aikuiskasvatus, tulee esille myös toisen henkilön kirkon aikuiskasvatuspohdinnoissa.
Kekkonen87 (AKNK, muistio 4.2.1986) neuvottelukunnan jäsenenä tuo esiin Freiren
pedagogiikkaan pohjautuvia näkökulmia, joiden mukaan kirkon aikuiskasvatus on
yhdessä kasvamista ihmisyyteen. �Tämä ei tarkoita vain julistusta, ei vain keskiluokkai-
suutta, vaan menemistä ihmisten rinnalle elämään samaa vaikeaa elämää.� Sen edellytyk-
senä on ensinnäkin, että instituutiona pysähtyneen, ajasta jäljessä olevan kirkon työnteki-
jät tiedostavat, missä ajassa eletään, ja hankkivat aikuiskasvatuspätevyyttä. Toiseksi työn-
tekijöiden tulee osallistua arkielämään88. Kirkon tehtävänä on motivoida ihmisiä muutta-

86. K-ohjelman kokonaisvaltaisuutta voidaan tarkastella myös seurakunnan toiminnan kannalta (kasvatustoi-
menpiteiden kokonaisuus, organisatorinen kokonaisvastuu, toiminnan kattavuus) sekä uskon näkökulmasta
(kristillisen uskon sanoman läsnäolo koko täyteydessään seurakunnan kasvatustoiminnassa, seurakunnan
jäsenen kasvaminen samalla kertaa kristittynä persoonana, kirkon jäsenenä ja yhteiskunnan kansalaisena).
(Rissanen 1984, 2�3.)

87. Helena Kekkonen oli Vapaan Sivistystyön yhteisjärjestön pääsihteeri. Hän luennoi näkemyksistään kirkon
aikuiskasvatuksesta AKNK:ssa 4.3.1986. (AKNK ptk 4.2.1986, KKKA.) Kekkosta luonnehditaan �luulta-
vasti tunnetuimmaksi Freiren oppilaaksi Suomessa� (Kekkonen 1996, 300).

88. Freireläisen ajattelun mukaan opettajan, josta käytetään nimitystä koordinaattori, on perehdyttävä vähin-
tään puolen vuoden ajan tulevien oppijoidensa maailmaan, tutustuttava heidän kieleensä, ajattelu- ja puhe-
tapoihinsa, arvomaailmaansa ja elämänympäristöönsä. Vasta tältä pohjalta voi kummuta ymmärtämys, kiin-
tymys ja rakkaus koordinaattorin ja oppijoiden välillä, jota Freiren dialogipedagogiikka edellyttää. (Kekko-
nen 1996, 300.)



164
maan itse elämäänsä ongelmakeskeisessä kasvuprosessissa ja tarjota heille välineitä
tähän. Kolmantena kirkon tulisi edistää arvovallankumousta, uskaltaa ottaa myös yhteis-
kunnallisesti kantaa ja toimia solidaarisesti. Innovoivan kirkon aikuiskasvatuksen puo-
lesta puhuu myös Huhta (AKNK, muistio 14.11.1986) nähdessään, että aikuiskasvatuksen
tehtävä on avata silmät tiedostamaan, missä ollaan ja mitä kohti mennään. Neuvottelu-
kunnan mielestä sen sijaan, että elämän pitäisi mukautua systeemiin, systeemin (kirkon
aikuiskasvatus) tulisi mukautua elämään niin, että käsiteltäisiin ihmisille tärkeitä asioita.

Toivola (1988, 13) tähdentää kirkon aikuiskasvatuksen omaleimaisuutta, kontekstuaa-
lisuutta ja aikuismaisuutta. Hän korostaa, että seurakunnalla on oma aikuiskasvatusteh-
tävä, jota muilla ei ole. Usko ja sen anti omiin elämänkysymyksiin on voitava käsitellä
aikuisen tavalla ja aikuisen kokemusmaailmaan suhteutettuina.

Toisin kuin k-ohjelmassa ja periaatteessa Virkkusellakin, ilmenee käydyssä keskuste-
lussa pyrkimyksiä organisoida aikuiskasvatus selvästi omaksi työmuodokseen seurakun-
nissa (esim. Toivola 1988, 14). Kritisoidaan, että �jos kaikki on aikuiskasvatusta, niin
mikään ei ole sitä. Jos mikään ei ole aikuiskasvatusta, niin kuka tahansa voi sanoa aloitta-
vansa sitä� (Turunen 1988, 12). Tietoista aikuiskasvatusta, johon kuuluu aikuiskoulutus
osa-ulottuvuutena, ei saisi syrjäyttää aikuistoiminnassa. Vaikka Rissanen (1972, 10) pitää
hyödyllisenä eron tekemistä seurakunnassa aikuistoiminnan ja aikuiskoulutuksen välillä,
myös koulutus tulisi hänen mielestään nähdä tarpeellisena, mahdollisena ja arvostettuna
seurakunnan aikuiskasvatuksessa.

Turunen (1988, 12, Turusen haastattelu, Pyykkönen 1988, 19) pyrkii määrittelemään
aikuiskasvatusta oppimisen kautta. Oppimisen näkökulmasta on syytä ja oikeutus puhua
erikseen aikuiskasvatuksesta seurakunnissa. Laajasti ottaen aikuiskasvatuksen tehtävänä
on auttaa aikuisia jäsentämään elämäänsä kristittyinä, oppimaan uutta tai syventämään tai
poisoppimaan ennen opittua siitä, mitä kristittynä eläminen on. Turunen (1988, 11�12)
katsoo, että aikuiskasvatus on vaarallista, koska se aidoimmillaan vapauttaa ihmisen ajat-
telemaan, ihmettelemään, kysymään ja toimimaan. Aikuiskasvatus ei ole ihmisten kokoa-
mista yhteen, vaan perimmältään ihmisten auttamista auttamaan. Turusen aikuiskasvatus-
käsitys vaikuttaa pohjautuvan dynaamiseen, aktiiviseen ihmiskäsitykseen, jossa koroste-
taan ajattelemista. Siinä voitaneen nähdä liittymäkohtia kognitiiviseen oppimiskäsityk-
seen. Aikuiskasvatuksen näkeminen vapauttavana ja käytännön toimintaan valmenta-
vana, toinen toistensa auttamisena auttamaan puolestaan näyttäisi yhtenevältä esimer-
kiksi freireläisen pedagogiikan ja KMN:n aikuiskasvatusajattelun kanssa.

Kristillinen kasvatus -lehdessä käydään aikuiskasvatus-käsitykseen liittyvää keskuste-
lua aiheesta, voidaanko aikuista kasvattaa. Lehtiön (1977, 136) mielestä kasvattaminen ja
opettaminen ovat ilmaisuja, jotka herättävät vastaväitteitä. Molemmissa on lähellä ajatus
toiminnasta, jonka kohteena kasvatettava tai opetettava on ja jonka antajana on opettaja
tai kasvattaja. Kohteena, objektina oleminen voi tuntua vapauden rajoittamiselta. Kasva-
minen ja oppiminen ovat paljon myönteisempiä ilmaisuja. Tällöin on kysymys siitä, että
jotain muuttuu kasvavassa ja hän saa uusia tietoja ja taitoja tai asenteita kasvatustapahtu-
man välityksellä.

Kirkon aikuiskasvatuksen määrittelykeskusteluun otetaan myös kasvatustieteellistä
kantaa. Lamberg (1972) peilaa aikuiskasvatusta oppimis- ja opetuskäsityksen kautta nos-
taen jo 1970-luvun alussa esiin ongelmakeskeisyyttä ja luovuutta korostavaa näkökulmaa
behavioristisen ajattelun sijaan. Behavioristisen ulkoapäin tapahtuvan vaikuttamisen
sijaan ajankohdan kasvatustieteellisessä keskustelussa nousee Lambergin mukaan esiin
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sisäinen prosessointi. Perinnäisesti kasvatuksella ymmärretään tietojen välittämistä, mikä
edellyttää, että on objektiivista tietoa, jota voidaan siirtää vähemmän tietäville. Tieto ei
ole varastoitavaa ja siirrettävää. Ulkoa opittu tieto, jota ei ole sisäistetty, on pseudotietoa.
Lamberg korostaa freireläiseen tapaan, että kasvatus ei saa olla varastoivaa, vaan sen
pitää olla luovaa. Kasvattajan tehtävä on ongelmien herättäminen. Luova kasvatus ei ole
persoonallisuuden ulkopuolinen tapahtuma, vaan kasvamisen välineenä on minä ja sen
kokemukset: kasvaminen on tapahtuma, joka johtaa todellisuuden syvempään tulkintaan
ja uudenlaiseen käyttäytymiseen. Kristillinen aikuiskasvatus, jossa joudutaan kohtaa-
maan kaikki elämän ilmiöt, merkitsee Lambergin mukaan niiden ratkaisujen etsimistä,
jotka auttavat yksilöä toteuttamaan Raamatun arvomaailmaa. (Lamberg 1972, 114�115.)
Alhonsaari (1985, 3) katsoo, että kirkon aikuiskasvatus parhaimmillaan auttaa ihmisiä
kypsymään, tulemaan enemmän aikuisiksi, vastuullisemmiksi.

Edelleen tutkimusajanjakson lopussa käy ilmi, ettei ole olemassa yksimielisyyttä, mitä
aikuiskasvatuksella kirkossa tarkoitetaan, ja koetaan jopa vastustettavan termiä, asiaakin.
Turunen näkee, että seurakuntien työntekijöiden välillä ei ole yhteisymmärrystä siitä, mitä
aikuiskasvatuksella tarkoitetaan (Turusen haastattelu, Pyykkönen 1988, 19).
K-ohjelmassa (1977) päädytään aikuiskasvatus-termin käyttöön, mutta edelleen
1980-luvun puolivälissä ilmenee, että aikuiskasvatus terminä on monelle vaikea omaksua
ja hyväksyä. Sen koetaan tuovan mieleen vanhan auktoriteettiin perustuvan kasvatusajat-
telun, erottavan kasvattajan ja kasvatettavan eri tasoille. AKNK:ssa (ptk 12.11.1985)
kysellään, voitaisiinko ennemmin puhua aikuisen kasvusta ja �aikuisoppijasta�, jotka ovat
positiivisia ilmauksia. Myös Peltonen (1986b, 11) pitää aikuiskasvatus-termiä epäselvänä.
Hän tuo esille termiin helposti liitettävän ajatuksen aikuisten kasvattamisesta ikään kuin
he olisivat kasvatuksen kohteita, holhottavia ja alaikäisiä.

Johtopäätöksiä

Aikuiskasvatuksen käsitteelle voidaan antaa suppeampi tai laajempi merkityssisältö sen
mukaan, minkä kriteerien avulla määrittely tapahtuu ja miten niitä tulkitaan (Alanen
1991, 25). Aikuiskasvatus ymmärretään kirkossa väljästi89 pitäen aikuiskasvatusta yleis-
nimenä kaikesta aikuisiin suuntautuvasta kasvatus- ja koulutustoiminnasta. Aikuiskasva-
tuskomitea (1971) asettuu kannattamaan aikuiskoulutus-termin käyttöä yleiskäsitteenä
(ks. esim. Akm 1975:28), kun taas kirkossa k-ohjelma-prosessissa erotetaan käsitteelli-
sesti aikuiskasvatus ja aikuiskoulutus, mutta yläkäsitteeksi ymmärretään aikuiskasvatus.

89. Esim. Bergevin (1967, 51�52) näkee aikuiskasvatukseen sen laajassa merkityksessä sisältyvän kaiken
mille aikuinen on alttiina jokapäiväisessä elämässä päivittäin. Suppeammassa, varsinaisessa merkityksessä
aikuiskasvatus on �any kind of learning experience systematically on randomly acquired�. Lindemanin
(1989, 64�65) mukaan aikuiskasvatuksen tarkoitus on luoda merkitys elämiselle, olla väline elämisen
kehittymiseen.
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Virallisesti aikuiskasvatus määritellään KA:ssa (1979, 3), jonka mukaan kirkon aikuis-
kasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa seurakunta pyrkii tietoisesti saamaan aikaan
kirkon kasvatustavoitteiden suuntaista oppimista ja siten auttaa seurakunnan aikuisjäse-
niä kasvamaan kristittyinä ja toteuttamaan kutsumustaan yhteiskunnan ja seurakunnan
tehtävissä. Määritelmässä yhdistyy sekä kasvatustieteellinen että teologinen viitekehys90,
ja siinä voidaan löytää avainsanoiksi oppiminen ja kasvaminen, joihin aikuiskasvatuksella
tietoisesti pyritään. Aikuiskasvatus tähtää kokonaispersoonallisuuden kasvuun ja ihmi-
senä kasvamisen ajatus nousee esille perinteisen opetuslapsena kasvamisen ohella sekä
k-ohjelmassa että erityisen voimakkaasti Virkkusen aikuiskasvatusajattelussa. Virkkunen
kokonaisen ihmisen puolestapuhujana problematisoi, onko seurakunnan toiminnan tavoit-
teena kaikinpuolinen persoonallinen kasvu ja elämän rikastuminen vai ainoastaan hengel-
lisen elämän syntyminen ja kasvaminen. Hän tähdentää elämää rikastuttavaa91 aikuiskas-
vatustoimintaa sekä aikuiskasvatuksen yhteisöllistä aspektia, mikä laajentaa selvästi kir-
kon kasteopetuksen perinteistä uskonelämäkeskeistä korostusta. Aikuiskasvatuksen teh-
tävä laajenee ulottumaan koko ihmisenä olemiseen ja kasvamiseen, mikä ajatus on yhte-
nevä virallisen kirkon näkemyksen (K-ohjelma 1977, KA 1979) kanssa, mutta korostuu
Virkkusella selvemmin. Näyttää siltä, että Virkkusen aikuiskasvatusmäärittelyssä koko-
naispersoonallisuuden kasvun tukemisen tärkeys ja yhteiskunnallisen tiedostamisen ulot-
tuvuus yhtenevät freireläisen pedagogiikan sekä myös humanististen korostusten kanssa.
Myös kristillisen ihmiskäsityksen perustalta voidaan nähdä, että seurakunnan aikuiskas-
vatustehtävään liittyvät kaikki ihmisenä olemisen kysymykset (ks. s. 63).

Aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisen tiedostamisen ulottuvuudessa näyttäisi yhdisty-
vän sekä kirkon omista lähtökohdista nouseva yhteiskunnallisen vastuun näkökulma että
freireläisen pedagogiikan esiinnostama kasvatuksen dimensio. Laajemminkin nämä
korostukset voisi liittää niin sanottuun avarakirkolliseen92 kirkon toimintatapaan, jossa on

90. Uskonnollisesta viitekehyksestä nouseva aikuiskasvatuksen määritelmä on esim. Vogel 1986, 121: 
Religious education must seek to
Affirm the worth of every person,
Accept persons as they are,
Love the unloveable,
Offer forgiveness which makes persons new,
Proclaim release, justice, and peace
so that persons will respond by
doing justice,
loving mercy, and
walking humbly with God.
(perustuu Miika 6:8)

91. Myös Opiskelu on elämää -koulutuskomitearaportin (1976, 121) mukaan kasvatuksen on pystyttävä tarjoa-
maan keinoja rikastuttaa aikuisen inhimillistä kokemusta.

92. Avarakirkollisessa kirkon toimintatavassa korostetaan, että seurakunta ei luo omaa todellisuutta, vaan pal-
velee maailmaa ja siinä vallitsevaa todellisuutta. Nykyinen vääryyksien maailma, joka monella tavoin pol-
kee aitoa ihmisyyttä, tarvitsee kirkkoa löytääkseen sen, mikä on hyvää, totta ja oikeaa. Avarakirkollisen
työnäyn yhtenä lähtökohtana on kritiikki pietististä toimintatapaa kohtaan. Siinä ei hyväksytä sitä, että
uskonelämä tehdään muusta elämästä erilliseksi ja poikkeavaksi saarekkeeksi. Kirkon tehtävänä on mennä
mukaan, vaikuttaa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Ajallisen kutsumuksen hyvä toteuttaminen, yhteyksien
luominen eri elämänaloille sekä keskustelukumppanina oleminen eri tahoilla toimivien ihmisten kanssa on
keskeinen tähtäys avarakirkollisessa seurakuntatyössä. Siinä arvostetaan kaikkea sellaista työtä, jossa
ollaan ihmisen rinnalla hänen hädässään, ei vain hengellisesti, vaan myös henkisesti ja aineellisesti häntä
auttaen. (Huotari 1992, 26.)
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keskeistä uskon soveltaminen niin lähelle ihmisten elämää, että he voivat sitä käytännössä
toteuttaa, ja jonka painotus on arkielämään liittyvässä ja yhteiskunnallisessa uskon toteu-
tumisessa.

Asiantuntijakeskustelussa korostuu myös kirkon aikuiskasvatuksen koettu yhteisölli-
nen luonne. Aikuiset auttavat toisiaan kasvamaan. Ei niinkään puhuta itsekasvatuksesta,
mikä yhteiskunnan aikuiskasvatuskeskustelussa korostuu (esim. Alanen 1991, Hirsjärvi
1992, Huttunen 1993) kuin yhdessä kasvamisesta. Tämäkin korostus näyttäisi juontuvan
sekä kirkon omista teologisista lähtökohdista (ks. kirkon olemuksen määrittelyä esim.
K-ohjelma 1977, 13�14) että todennäköisesti myös kasvatustieteen korostuksista, esi-
merkiksi freireläisestä kasvatusajattelusta. Itsekasvatuksen ja vuorovaikutuksessa kasva-
misen dimensio ei näy virallisessa aikuiskasvatusmääritelmässä, jossa korostus on siinä,
että �seurakunta pyrkii tietoisesti saamaan aikaan kirkon kasvatustavoitteiden suuntaista
oppimista� (KA 1979, 3). Toisaalta yhteisöllisyyden merkitys kyllä nousee esiin kasva-
tuksen ymmärtämisessä myös sosialisaatioprosessina (K-ohjelma 1977, 18�19) ja
KA:ssa (1979, 39�40) pohdittaessa yleisluonteisemmin lähiyhteisöjen huomioon otta-
mista kasvatuksessa93. Tässä yhteydessä on mielenkiintoinen Lehtisalon ja Raivolan
(1992) esiintuoma huomio vastakkainasettelun yksilö�yhteisö (personalisaatio�sosiali-
saatio) käytöstä koulutuspolitiikassa kautta aikojen. Yhteiskuntakorosteinen näkemys sai
melkoisesti jalansijaa 1960- ja 1970-luvulla. Tilannetta ei kuitenkaan voida nähdä paino-
tetusti yksilönvastaisena vaan voidaan tulkita niin, että tullakseen yksilöksi ihmisen on
ensin sosiaalistuttava. (Lehtisalo & Raivola 1992, 35.) Pohdintaa aiheuttaa, minkä verran
tämä trendi heijastui kirkon aikuiskasvatuksen yksilö�yhteisö-dimension tarkasteluun.

Keskustelu aiheesta, voidaanko aikuista kasvattaa näyttää voimistuvan 1980-luvun jäl-
kipuoliskolla, mihin lienee vaikuttanut oppijakeskeinen näkemys, mikä korostuu yleisen
kasvatuksen piirissä sekä humanistisessa että kognitiivisessa oppimisteoreettisessa viite-
kehyksessä. Yksi selvästi esiinnouseva ongelma kirkon keskustelussa aikuiskasvatuksen
määrittelystä on, voidaanko aikuiskasvatusta tarkastella omana työmuotona seurakun-
nassa vai onko se kaikkea toimintaa läpäisevä juonne. K-ohjelma ja Virkkunen näkevät
aikuiskasvatuksen lähinnä tiettynä näkemyksenä seurakuntatyöhön. Tätä näkemystä koh-
taan esitetään kritiikkiä 1980-luvun lopulla katsoen aikuiskasvatus-käsitteen epämääräi-
syyden haittaavan aikuiskasvatuksen kehittämistä käytännössä. On todettava, että yhä
edelleen aikuiskasvatuksen tilanne on selkiintymätön seurakuntatasolla, eikä termi aikuis-
kasvatus ole seurakunnissa yleisesti käytössä.

Asiantuntijakeskustelussa näyttää esiintyvän käsitesekaannuksia aikuiskasvatus-käsit-
teen käytössä, mitä voidaan pitää ymmärrettävänä, koska selkeää yksimielisyyttä käsittei-
den merkityksestä ei ole aikuiskasvatustieteellisessäkään keskustelussa saavutettu. On
kysyttävä, missä määrin yhdessäolofunktiota palvelevassa seurakunnan aikuistoimin-
nassa toteutuu tavoitteellisuus, jonka määritellään kuuluvan aikuiskasvatuksen olemuk-
seen. Toisaalta esimerkiksi Virkkunen korostaa tietoista tavoitteellisuutta kasvatuksen
tunnusmerkkinä ja kirkon aikuiskasvatuksen kehittämisen suuntana, toisaalta tarkastelee
aikuiskasvatusta hyvin väljämerkityksisenä juonteena ja näkökulmana, mikä jännite
ilmentää niitä vaikeuksia, joita kasvatustieteen määritelmien soveltaminen kirkon toimin-
taan aiheuttaa. Aikuiskasvatus-termi sisältää kirkon toimintakulttuurissa rasitteita, autori-

93. Yhteisöllisyyden merkitystä kirkon aikuiskasvatuksen ymmärtämisessä tarkastellaan lähemmin analysoita-
essa seurakuntapedagogiikka-ajattelua luvussa 6.1.3.
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taarisen vaikutelman, jota vasten on ymmärrettävää, että termi pyritään korvaamaan
puhumalla aikuisten kasvusta, jolloin korostuvat aikuinen subjektina ja kirkon kasvatus-
toiminnan kokonaisvaltainen luonne. Kasvu-termi lähestyy oppiminen-käsitteen tulkintaa
kirkossa94.

Aikuiskasvatus-käsitteen määrittelyä kirkossa voidaan Puolimatkan (1995, 84�86)
kategorioiden95 mukaan pitää normatiivisena määritelmänä, jossa normatiivisuus nousee
kirkon uskon perusteista, erityisesti kristillisestä ihmiskäsityksestä. Puolimatka katsoo,
että normatiivinen käsitys kasvatuksesta arvojen viitekehyksessä sisältää hedelmällisen
lähtökohdan kasvatusjärjestelmän kehittämiselle ja arvioimiselle.

5.4. Kirkon aikuiskasvatustoiminnan tavoitteet aikansa
kasvatustavoitekäsitysten kentässä

5.4.1. Tavoiteherätys

Kasvatustavoite on kuvaus, joka pyrkii osoittamaan, millaiseksi kasvatettavan toivotaan
kasvatustoiminnan myötä kehittyvän tai miten kasvatuksen toivotaan vaikuttavan yhtei-
sön kehitykseen (Nurmi 1995, 63). Kasvatustavoite asettaa kasvatettavalle ihanteeksi tie-
tynlaisen valmiuden tai valmiuksien joukon (Puolimatka 1995, 96). Kasvatustavoitteet
määräytyvät arvofilosofisista lähtökohdista (Hirsjärvi 1987, 76, ks. myös Nurmi 1995,
111�114). Kasvatustavoitteiden tulisi perustua käsitykseen arvokkaasta ihmiselämästä
eikä rakentua pelkän yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden varaan (Puolimatka
1999, 25). Kasvatustavoitteiden asettaminen oli kirkon k-ohjelmaprosessissa erityisesti
aikuiskasvatuksen näkökulmasta tarkasteltuna alue, jossa käytännössä ilmeni teologisen
ja kasvatustieteellisen ajattelun jännite (ks. myös Pöyhönen 1986, 18). 1970-luvulla
korostettiin behavioristiseen tyyliin, että tavoitteet on ilmaistava konkreettisesti ja täsmäl-
lisesti (Peltonen 1972, 60�67, Koskenniemi & Hälinen 1974, 36�39). Käyttäytymista-
voitteiden aikakausi 1960-luvulta 1980-luvulle merkitsi Toiskallion (1985, 37) mukaan
selkeyttä tavoitteisiin sekä niiden merkityksen ymmärtämistä. Alunperin korostettiin, että
tavoitteet on aina ilmaistava konkreettisin käyttäytymistermein, operationaalistettava
mitattavaan muotoon (Mager). Sisäisen puolen saamiseksi mukaan tavoitteisiin ryhdyt-
tiin kehittämään psykologisia kuvausjärjestelmiä oppimisen tasoista, joihin Bloomin kas-
vatustavoitteiden taksonomia kuuluu.

94. Käsitettä kasvu oppimisen kontekstissa tarkastellaan tarkemmin luvussa 6.1.2.1.
95. Puolimatka (1994, 84�87) kiteyttää loogiset mahdollisuudet kasvatuksen käsitteen määrittelemiseksi

kuvaileviin määritelmiin ja normatiivisiin määritelmiin. Kuvailevat määritelmät ovat neutraaleja sikäli, ett-
eivät ne pyri ottamaan kantaa siihen, mikä on todella hyvää. Normatiivisessa kategoriassa pyritään puoles-
taan ilmaisemaan, millaista kasvatuksen pitäisi olla edellyttäen, että on olemassa objektiivisesti arvokkaita
asioita. Normatiivista mallia Puolimatka pitää onnistuneempana ja todellista käytäntöä vastaavana sen salli-
essa keskustelun, miten pitäisi kasvattaa, ja mahdollistaessa kasvatuksen arvioinnin yhteiskunnassa.



169
Vaikka tämän tutkimuksen näkökulma ei ole uskonnonpsykologinen, tässä yhteydessä
on kiinnitettävä huomiota k-ohjelman asiantuntijoiden uskonnonpsykologiseen viiteke-
hykseen. Amerikkalaisen tavoitteiston96, varhemmin alkaneen rippikoulu-uudistuksen ja
empiirisen tutkimuksen (esim. Tamminen 1969, Vermasvuori 1969, Vikström 1970, Virk-
kunen 1956, 1974) mukaisesti uskonnollisuus ymmärrettiin piirreteoreettisesti, ei siis
behavioristisesti. Tästä näkökulmasta uskonnollisuus on usein konservatiivisuuteen liit-
tyvä sosiaalinen asenne. Varhaisempien uskonnonpsykologisten auktoriteettien (esim.
James, Thurstone) esimerkin mukaisesti tätä uskonnon psyykkistä ilmentymää tulkittiin
poikkeuksetta kognitiivisesti, joko Piaget´n geneettistä epistemologiaa (Goldmanin ja
Kohlbergin, myöhemmin myös Oserin esimerkit) tai sosiaalipsykologisia konsistenssiteo-
rioita soveltaen (Allport, Festinger, Suomessa Karvonen ym.). Prosessissa tulevat näin
esiin erilaiset kognitiiviset tulkinnat. Suomessa seurattiin tarkasti pohjoismaista ja saksa-
laista (erityisesti Nipkow) uskonnonpedagogiikkaa. Kirjoittajien keskuudessa näyttää val-
litsevan konsensus siitä, mitä uskonnollisuus on, ja keskustelussa on havaittavissa
1960-1970-lukujen faktorianalyyttinen ote. Tämä merkitsi kuitenkin jännitettä siinä mie-
lessä, että k-ohjelmassa kohtasi kaksi puhetapaa, käyttäytymistieteellinen ja uskonnon-
psykologinen. Piirreteoreettinen kognitivismi pyrkii tarkastelemaan ihmisten välisiä
eroja, kun taas myöhempi kognitiivinen oppimiskäsitys on kiinnostunut yhden ihmisen
mielessä olevien kognitioiden tutkimisesta. (Ks. esim. Tamminen 1969, Iskala 1974.)97

K-ohjelma-aineisto

Mietinnössä 1961 arvioitaessa syitä kirkon kasvatus- ja opetustyön hajanaisuuteen katso-
taan, että opetuksen tavoitteet on saatettu asettaa liian suppeasti, korostaa yksipuolisesti
opetuksen tiedollista puolta. Kristillisen kasvatuksen ja opetuksen päämäärään (Jeesuksen
opetuslapseksi tuleminen) pyrkimisessä voidaan erottaa erilaisia tehtäviä tai tavoitteita,
eli voidaan esimerkiksi puhua tiedollisesta, sielunhoidollisesta ja seurakunnallisesta teh-
tävästä98. (Mietintö 1961, 7.)

96. Amerikan luterilaisten kirkkojen kasvatusohjelman tavoitteenasettelusta ks. K-ohjelma 1977, 10�11, Sep-
pälä 1988b, 176�179.

97. Tässä viitataan seuraaviin tutkimuksiin: Tamminen K (1969) Koulutulokkaat ja uskonnonopetus. Helsingin
yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 7. (Moniste), Iskala M (1974) Kognitiivisia prosesseja
koskevat preferenssit opettajien tavoiterakenteissa. Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitoksen
uskonnonpedagogiikan julk. B, Vikström J (1970) Effekten av religiös fostran. Skrifter utgivna av Institutet
for ekumenik och socialetik vid Åbo Akademi. 2. Åbo, Virkkunen TP (1975) Yksilön uskonnollinen kehi-
tys. STKSJ 94. Helsinki, Karvonen J (1970) Opettajien asenteet, odotukset ja oppimistulokset jatkokoulu-
tuksessa. 1. Teoreettinen kehys. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos 63/1970. Jyväskylän yliopisto. (Moniste),
James W (1902) The Varietes of Religious Experience. New York: The Modern Library, Goldman R (1964)
Religious Thinking from Childhood to Adolescense. London, Oser F (1980) Stages Judgment. In Toward
Moral and Religious Maturity. The First International Conference on Moral and Religious Development.
Morristown, New Yersey, Allport G (1966) The Individual and his Religion. 6. print. New York: Macmil-
lan, Festinger L (1957) A Theory of Gognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press, Thurstone,
LL (1944) A factorial study of perception. Psychometric Monographs, No 4, Nipkow KE (1975) Grundfra-
gen der Religionspädagogik I�II. Gütersloh.

98. Jaottelu on tehty Virkkusen (1956, 117�119) mukaan. Haavio (1961, 33�35) määrittelee uskonnonope-
tuksen ja kristillisen kasvatuksen tavoitteiksi 1. tiedollisen tehtävän, 2. hengellisen eli pneumaattisen tehtä-
vän ja 3. muodollisen tehtävän. Muodollisella tehtävällä hän tarkoitti uskonnonopetukseen liittyvän myös
muodollisen kasvatuksen näkökulman; se pyrkii kehittämään lapsen psyykkisiä valmiuksia.
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PP:ssä (1972, 12�27) pohditaan opetuksen tavoitteiden asettamisen ja kasvatustie-
teen välistä suhdetta. Pohjaselvitystä valmistellut työryhmä99 näkee, että kasvatustieteen
edustajien ei ole aihetta torjua arvosidonnaisuuksia, vaan heidän olisi avoimesti tultava
mukaan myös kirkon piirissä suoritettavan kasvatustyön tavoitteiden asetteluun. Häli-
nen100 pohtii PP:ssä (1972, 18�19) kysymystä, kuka asettaa kasvatuksen tavoitteet käy-
tännössä ja miten ne asetetaan. Julkisten kasvatusinstituutioiden opetustavoitteet on
yleensä asetettu siten, että se yhteisö, joka ylläpitää kasvatusinstituutiota, antaa tavoittei-
den laatimisen tehtäväksi toimikunnalle, joka edustaa yhteisön päättävien elimien erilaisia
mielipidesuuntauksia ja pedagogista asiantuntemusta. Tavoitteista on yleensä sovittu kes-
kustelemalla, mikä on merkinnyt pakkoa tyytyä yleisellä tasolla ilmaistuihin, väljätulkin-
taisiin opetuksen tavoitteisiin. Hälinen huomauttaa kirkon tilanteeseen osuvasti, että sil-
loin, kun tavoitteiden asettelussa joudutaan ottamaan huomioon sellaisten tahojen kan-
nanottoja, jotka käyttävät toisistaan poikkeavia käsitejärjestelmiä, syntyy vaikeuksia. Täl-
löin olisi pidettävä huolta, että tavoitteet määriteltäisiin opetustilanteiden kannalta rele-
vantilla tavalla: ottamalla huomioon niiden käytäntöön sovellettavuus.

Virallisten ja suositusten omaisten koko kasvatusinstituutiota koskevien tavoitteiden
ohessa opetustilanteessa vaikuttavat myös opettajien ja oppilaiden tavoitteet. Käytännön
opetustilanteissa toimivien henkilöiden tavoitteet saattavat olla ristiriidassa yhteisön viral-
lista tietä sopimien tavoitteiden kanssa. Näin käy helposti esimerkiksi opetustoiminnan
uudistusvaiheissa. Ennen tavoitteiden uudistamista esiintyy niitä koskevaa kritiikkiä, ja
uudistamisen jälkeen ristiriitoja voivat aiheuttaa aikaisempaan koulutukseen pohjautuvat
asenteet. Kasvatustoimintaa uudistettaessa on tärkeää tavoitteita koskeva yksityiskohtai-
nen informointi ja mahdollisuus keskustella tavoitteista. (PP 1972, 19�20, ks. pedagogi-
sesta keskustelusta tavoiteprosessissa myös Gröndahl, Piekkari & Rassi 1994.)

Hälinen nostaa PP:ssä (1972, 17�27) esiin ajassa ilmenneen tavoitteiden operation-
alistamisvaatimuksen. Tavoitteiden operationalisoiminen101 merkitsee niiden kuvaamista
havaittavissa olevina käyttäytymismuotoina määritellyissä tilanteissa. Kirkossa käytävän
keskustelun pohjaksi Hälinen esittää näkökohtia tavoitteiden operationalisoimisen puo-
lesta ja sitä vastaan. Hän näkee operationalisoimisvaatimusten nousevan sekä kasvatuk-
sen tutkimuksen että käytännön tarpeista. Tavoitteet toimivat kriteereinä sekä opetustilan-
teiden aikana toimenpideratkaisuissa että arvioinnissa, joka edellyttää niiden ilmaise-
mista riittävän selvästi ja yksinkertaisesti. Operationaalisesta tavoitteen määrittelystä käy
ilmi, mihin oppilas pystyy tavoitteen saavutettuaan. Affektiivisella tavoitealueella, jota

99. Pedagogiryhmään kuuluivat fil. lis., sittemmin fil. tri P. Holopainen, K. Hälinen, teol. lis. sittemmin fil. tri
M. Kuikka, fil. lis. A. Oksanen ja sihteerinä pastori M. Iskala (PP 1971, 2, K-ohjelma 1977, 67).

100. Kasvatus-aikakauskirjassa Hälinen (1974, 193�195) puoltaa opetussuunnitelman tavoitteiden määrittelyn
väljyyttä haasteena opettajalle ja pitää bloomilaista tavoitetaksonomiaa suhteellisen kapea-alaisena.

101. Hälisen määritelmän (PP 1972, 26�27) mukaan tavoitetaksonomioilla tarkoitetaan tavoiteluokituksia, joi-
den kategoriat ja niiden väliset suhteet on pyritty muodostamaan kiinteäksi ja aukottomaksi systeemiksi.
Pelkkään tavoitteiden luetteloon verrattuna tavoitetaksonomioilla on Hälisen mukaan se etu, että siinä on
kysymys tavoiteasetelman kokonaisuudesta ja rakenteesta, ja näin ollen se on hyvä pohja opetuksen laaja-
mittaisessa suunnittelussa ja arvioinnissa. Bloomin tavoitetaksonomia, joka sisältää kognitiivisen, affektii-
visen ja psykomotorisen pääalueen, on tunnetuin. Taksonomiat pohjautuvat käsitykseen oppilaille luonteen-
omaisesta oppimisjärjestyksestä: korkeamman tason kategoriat sisältävät alempitasoisten kategorioiden
hallinnan. Kognitiivisella tavoitealueella alinta tasoa edustaa erillisten tosiasioiden tietäminen ja korkeim-
pia tasoja ovat tiedon soveltaminen ja arviointi. Kuitenkin affektiivisella alueella on Hälisen mukaan vaike-
uksia muodostaa yksiselitteisiä ja riittävän helppotulkintaisia kategorioita.
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Hälinen pitää uskonnollisessa kasvatuksessa keskeisenä, hän katsoo kuitenkin vaikeaksi
ja kyseenalaiseksikin mitata tavoitteiden saavuttamisastetta. Jos uskonnollisen opetuksen
tavoitteita asetettaessa pidetään ensisijaisesti silmällä niiden operationalistettavuutta, vaa-
rana on, että tiedolliset tavoitteet voivat tulla määrääviksi eettisten ja sielunhoidollisten
tavoitteiden kustannuksella ja tavoiteasetelma voi kapeutua liiaksi. Hälinen tarttuu väittei-
siin, joiden voidaan olettaa nousseen esiin myös kirkon taholta k-ohjelman tavoitteiden
laadintaprosessissa. Tavoitteiden tarkan operationalisoimisen etukäteen on pelätty estä-
vän opettajaa ottamasta huomioon opetustilanteessa esiin tulevia spontaaneja toiminta-
mahdollisuuksia ja kaavoittavan liiaksi opetusta. Esteenä tavoitteiden operationalisoimi-
selle on nähty myös se, että opettajilla ei ole aikaa eikä edellytyksiä niiden erittelyyn. Toi-
saalta on havaittu tavoitteiden erittelyn etukäteen auttavan oivaltamaan niiden erilaisia
operationalisoimismahdollisuuksia. Hälinen päätyy toteamaan, että ilmeisesti tarvitaan eri
tarkoituksia varten eri tavoin määriteltyjä tavoitteita.

Kirkon kasvatustoiminnassa joudutaan kysymään, missä viitekehyksessä tavoitteiden
asettaminen tapahtuu. PP:ssä (1972, 79�84) Iskala katsoo, että kasvatustieteen termino-
logiaa ja tarkastelutapaa on mahdollista soveltaa kirkon kasvatustyöhön ilman, että tälle
tehtäisiin väkivaltaa, koska opetustapahtuman peruselementit ovat pohjimmiltaan samat.
Kasvatustieteen käsitteet ja niiden sisältö voidaan hyväksyä käyttöön, kun selvitetään kir-
kon kasvatustyöhön liittyviä ongelmia pedagogisessa viitekehyksessä. Missä määrin
käsitteet puolestaan ovat siirrettävissä työmuotoja koskevaan arkikieleen, on Iskalan
mukaan hyvin kyseenalaista. Terminologian selkiyttämiseen tulisi kiinnittää huomiota.
Tavoitteiden asettamisessa voi keskeiseksi ongelmaksi muodostua teologian ja käyttäyty-
mistieteiden välinen suhde. Iskala katsoo, että tavoitteiden asettaminen Suomen kirkossa
on ollut epäyhtenäistä siinä mielessä, että on sekoitettu teologinen ja kasvatustieteellinen
viitekehys. Teologian viitekehyksessä asetetut yleistavoitteet eivät ole operationalisoita-
vissa ilman, että joudutaan tekemään niille väkivaltaa. Tavoitteiden asettaminen käyttäy-
tymistieteiden viitekehyksessä voi puolestaan tuntua teologisesti arveluttavalta, koska sii-
hen voidaan sisältää jo sinänsä teologisia kannanottoja. Erityisen ongelmalliseksi voi eri-
tasoisten tavoitteiden asettaminen muodostua, jos pyritään hierarkiseen ja aukottomaksi
johdettuun tavoitejärjestelmään. Tämän ratkaisun puitteissa on mahdollista jäädä vain
suhteellisen ylimalkaiseen sanamuotoon ja tyytyä siihen, että yleistavoitteiden ja opera-
tionaalisten tavoitteiden väliin jää kuilu. Lisäksi on suostuttava siihen, että tavoitteisiin ei
voida sisällyttää kuin osa siitä informaatiosta, mitä kasvatustyön toteuttamisen suunnitte-
luun tarvittaisiin. Iskala suhteuttaa, että tavoitteet olisi luotava ekonomisesti ja realisti-
sesti eikä nähdä niitä kokonaissuunnitelman tärkeimmäksi ja peruuttamattomimmaksi
vaiheeksi. Hän päätyy näkemykseen, että tavoitteiden asettamisen kirkon kasvatustoimin-
nassa tulee tapahtua kasvatustieteen viitekehyksessä, koska on nimenomaan kysymys
kasvatustoiminnasta. Taksonomioihin Iskala ei vielä katso olevan mahdollisuuksia, vaan
on tyydyttävä selkeästi jäsennettyihin tavoiteluokitteluihin102.

102. Kirkon kasvatustyötä varten ei ole laadittu tavoitetaksonomioita, mutta sen tyyppisiä tavoiteluokitteluja on
esim Haaviolla ja T. P. Virkkusella, kuten edellä on jo esitelty. Pisimmälle uskonnollisen kasvatuksen
tavoitteita on luokiteltu Amerikan Luterilaisen kirkon seurakuntakasvatussuunnitelmassa, jossa se tulee
lähelle Bloomin taksonomiaa. (PP 1972, 82�83.)



172
Kasvatustavoitteiden asettaminen nousee esille myös AKOJ:ssa (ptk 13.3.1973), jossa
todetaan kristillinen elämäntulkinta103 -kohdan käsittely ja sijoitus tavoitteisiin varsin
ongelmalliseksi. Ratkaisua katsotaan vaikeuttavan esimerkiksi teologisen opetusteorian
puutteen sekä empirian ja teologian suhteen tavoitemäärittelyssä.

K-ohjelmassa (1977, 20�21) perustellaan tavoitteiden asettamista kirkon kasvatustoi-
minnan suunnittelussa ja toteuttamisessa seuraavien näkökohtien pohjalta:
1. Tavoitteet antavat tietoa siitä, mihin kirkon kasvatustoiminnassa pyritään.
2. Tavoitteet ohjaavat päätöksentekijöitä kirkon organisaation eri tasoilla niiden käsitel-

lessä ja arvioidessa kasvatustoimintaan liittyviä asioita.
3. Tavoitteet ohjaavat seurakunnan työntekijöitä ja eri-ikäisiä opiskelijoita suunnittele-

maan, toteuttamaan ja arvioimaan kasvatustoimintaa käytännön tilanteissa.
4. Tavoitteet antavat yksityiskohtaista tietoa oppimismateriaalin suunnittelijoille ja kou-

luttajille.
K-ohjelmassa (1977, 22) todetaan, että kirkon kasvatustoiminnan tavoitteet (ks. Liite

2) voidaan asettaa hierarkkiseen järjestykseen lähtien yleistavoitteesta (ks. tämän tutki-
muksen s. 25), johon kaikessa opetuksessa ja kasvatuksessa pyritään. Yleistavoite on
pyritty ilmaisemaan siten, että siitä voidaan loogisesti johtaa päätavoitteet, jotka ryhmitty-
vät seuraaviksi tavoitealueiksi: 1. Yhteys seurakuntaan, 2. Seurakunnan tehtävän toteutta-
minen, 3. Henkilökohtainen elämä, 4. Suhde toisiin ihmisiin, 5. Yhteiskunta ja kulttuuri ja
6. Fyysinen elinympäristö. Päätavoitteista on vuorostaan johdettu kunkin ikäryhmän
tavoitteet, jolloin kukin päätavoite on jaettu oppimisalueisiin. Tällaisen tavoitehierarkian
etuna katsotaan olevan tietty joustavuus verrattuna pelkkään tavoiteluetteloon. Sen myön-
netään kuitenkin saattavan johtaa jäykästi noudatettuna käytännölle vieraaseen pikkutark-
kaan erittelyyn. Todetaan, että k-ohjelmassa pyritään käyttämään hyväksi hierarkian
etuja, soveltamatta sitä kuitenkaan liian orjallisesti. Huomattava on, että vuonna 1973
k-ohjelmavalmistelutekstissä (Lukijalle 1973, 22�25) tavoitteet oli jaoteltu eri tavoin ja
yleisluonteisimmin kolmeen tavoitealueeseen: seurakunnallinen tavoite, yksilöllinen
tavoite ja yhteiskunnallinen tavoite. Tavoitteita siis eriteltiin edellä mainitun kolmijaon
pohjalta edelleen vuodesta 1973 k-ohjelmaan. Luultavaa on, että tähän on vaikuttanut
nimenomaan ajankohdan kasvatustieteellinen kehitys, jossa voimistui tavoiteajattelu.104

Pyrittäessä esittämään tavoitteet odotettuina käyttäytymisen muutoksina tarvitaan
jokin järjestelmä, jonka avulla voidaan kuvata odotettuja muutoksia. K-ohjelmassa (1977,
20, ks. myös Lukijalle 1973, 21) on päädytty käyttämään käyttäytymismuutosten kuvauk-
sessa kolmea näkökulmaa: 1. tieto ja sen omaksuminen, 2. asenne ja persoonallinen koke-
minen ja 3. taito ja toiminta. K-ohjelman tavoitteita on ajateltu tiedon, asenteen, persoo-
nallisen kokemisen sekä taidon ja toiminnan kannalta. Tämä muistuttaa aikaisemmin kris-
tillisen kasvatuksen tavoitteiden yhteydessä käytettyä jakoa tiedollisiin, sielunhoidollisiin
ja seurakunnallisiin tavoitteisiin. Jaottelua ei kuitenkaan pyritä k-ohjelmassa soveltamaan
jäykästi. Tavoitteiden saavuttaminen eri komponenttien kohdalla voi tapahtua eriastei-

103. K-ohjelmaprosessin Lukijalle-esittelyn (1973) yhteydessä pyydettiin Kristillinen kasvatus -lehden lukijoita
ottamaan kantaa ja antamaan arviointilomakkeessa palautetta esim. väitteestä: �Kristillistä elämäntulkintaa
on korostettu tavalla, joka johtaa helposti ihmiskeskeisyyteen�.

104. Lukijalle-arvioinnissa (1973) pyydettiin palautetta myös seuraavista väittämistä: Kirkon kasvatustoiminnan
tavoitteet ovat vaikeita ymmärtää. Tavoitteiden määritteleminen odotettuina käyttäytymisen muutoksina
antaa selkeyttä kirkon kasvatustoiminnan suunnittelulle. Tavoitealueiden jako seurakunnalliseen, yksilölli-
seen ja yhteiskunnalliseen on onnistunut ratkaisu. Tavoitteet on ilmaistu liian yksityiskohtaisesti.
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sesti. K-ohjelmassa katsotaan, että uskonnollisessa kasvatuksessa tavoitteiden ilmaisemi-
nen on vaikea ongelma, joka kokonaisuudessaan vaatii lisäselvitystä. Tähdennetään, että
käyttäytymismuutoksia ei pyritä kuvaamaan lopullisena päätekäyttäytymisenä vaan
pikemminkin muutoksen suuntana. Tämän ratkaisun selitetään k-ohjelman valmistelu-
tekstissä (1973, 21) antavan enemmän joustavuutta kasvatuksen suunnittelulle ja liikku-
mavaraa yksilölliselle toteuttamiselle ja luovuudelle.

Tavoitteiden ilmaisutapaa k-ohjelmassa kuvataan myöhemmin tutkimuksessa Miten
k-ohjelma on toteutunut? (1989, 5, 28) seuraavasti: k-ohjelmassa tavoitteet on ilmaistu
odotetun oppimisen suuntana eikä opetuksen lopputuloksena eli niin sanottuna päätekäyt-
täytymisenä. Oppimisen suuntia kuvattaessa käytetyn kolmijaottelun (ks. edellinen kap-
pale) katsotaan olevan väljä ja antavan mahdollisuuden soveltaa erilaisia oppimisteo-
rioita. Tutkimus näkee k-ohjelman mukana kirkkoon tulleen uuden tavoiteajattelun.
Perinteisesti tavoitteet on kirkossa esitetty lähinnä työntekijäin toiminnan kuvauksena. On
pyritty ilmaisemaan, mitä työntekijöiden pitäisi tehdä ja miten toimia toteuttaakseen kir-
kon kasvatustehtävää. K-ohjelman myötä on tavoitteita opittu ajattelemaan yhä selvem-
min odotettuna oppimisena ja kasvuna. Tämän uuden tavoiteajattelun leviämisen kirk-
koon katsotaan näkyvän muun muassa siinä, että �tuskin on kurssiohjelmaa tai vastaavaa
koulutussuunnitelmaa, jonka alussa tavoitteita ei olisi pyritty ilmaisemaan odotettuna
oppimisena�.

Asiantuntijakeskustelu

Iskala (1971a, 8) käy PP:n asiantuntijaroolin lisäksi myös yksityishenkilönä keskustelua
kirkon kasvatustavoitteista. Hän huomauttaa, että tavoitteiden asettaminen on kirkossa
tapahtunut yleensä teologisessa kysymyksenasettelussa. Tavoitteita ei ole voitu operatio-
nalisoida: teologisista käsitteistä on ollut �vaikea ellei suorastaan mahdoton� johtaa osa-
tavoitteita sellaisessa muodossa, että voitaisiin käytännön toimenpitein pyrkiä kyseisiin
tavoitteisiin. Kuitenkaan teologiaa ei hänen mielestään voida kirkon kasvatustyön tavoit-
teenasettelussa sivuuttaa, koska se luo arvopohjan. Toisaalta kirkon kasvatustyö tapahtuu
tiettyjen psykologisten lakien alaisena tiettyä kehitysvaihetta elävien keskuudessa, tietys-
sä sosiologisessa tilanteessa ja pyrkii tiettyihin kasvatuksellisiin tuloksiin. Kysymys
tavoitteiden asettamisesta on Iskalan mukaan nimenomaan teologisesti hyvin vaikea. Jos
jäädään puhtaasti teologiseen kysymyksenasetteluun, suunnittelu ja käytännön toiminta
eivät saa tavoitteen asettelusta riittävää tukea. Käyttäytymistieteisiin pohjautuvat tavoit-
teet voivat taas nousta teologiaa vastaan tai niiden voidaan ainakin nähdä teologian kans-
sa ristiriidassa oleviksi.

Tamminen (1973, 5) muistuttaa, että kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen sisältyy
lisävaikeuksia, kun on kysymys kristillisen kasvatuksen tavoitteiden asettamisesta. Kir-
kon kasvatustyön tavoitteiden lähtökohtana on kristillinen uskonkäsitys, mutta kuvaa
sekoittavat kirkon piirissä vallitsevat erilaiset painotukset. Erilaiset arvot, kirkkonäke-
mykset, ihmiskäsitykset ja yhteiskuntanäkemykset törmäävät tavoitteiden muotoilussa
yhteen (Rissanen 1984, 7). Myös Tammisen (1973, 6) mukaan vaikeus kristillisen kasva-
tuksen tavoitteiden asettamisessa on siinä, että tavoitteita voidaan katsoa kahdesta eri
näkökulmasta: teologisesta tai käyttäytymistieteellisestä. Teologisesti voidaan ilmaista,
että kirkon kasvatuksen tavoitteena on auttaa ihmisiä elämään kristittyinä. Toisaalta voi-
daan käyttäytymistieteellistä terminologiaa käyttäen tarkastella tavoitteita esimerkiksi
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persoonallisuuden komponenttien tai käyttäytymisen kategorioiden mukaan puhuen tie-
dosta, ymmärtämisestä, asenteista ja toiminnallisesta tavoitteesta. Tavoitteiden asettami-
sessa on k-ohjelmassa pyritty rakentamaan kompromissia, johon useimmat kirkon jäsenet
voivat yhtyä teologisen ja käyttäytymistieteellisen kuvauksen välille (Tamminen 1973, 6,
Rissanen 1984, 7).

Valittavan viitekehyksen lisäksi toinen ongelma k-ohjelman tavoitteiden laadinnassa
on Tammisen (1973, 6) mukaan tavoitteiden konkreettisuuden aste. Tamminen ottaa näin
kantaa tavoitetaksonomioihin. Yleensä kirkon kasvatuksen tavoitteita esitettäessä on tyy-
dytty melko abstrakteihin ilmaisuihin, kuten aikaisemmin koululaitoksenkin tavoitteiden
asettamisessa. Pedagogisessa kentässä esiin noussut tavoitteiden operationalisointi aiheut-
taa kuitenkin Tammisen mukaan uskonnollisessa kasvatuksessa vaikeuksia. Uskoa ei
voida samastaa johonkin käyttäytymisen piirteisiin eikä evaluoida, joskin sitä voidaan
jossain määrin arvioida ja tutkia tiedoissa, asenteissa sekä uskonnollisessa ja eettisessä
toiminnassa tapahtuneina muutoksina. Vaikka uskon syntyminen on luterilaisen käsityk-
sen mukaan Jumalan Pyhän Hengen työtä, ei Tamminen näe ristiriitaa kristillisen kasva-
tuksen tavoitteiden perusteellisen harkinnan ja mahdollisimman suotuisien opetustilantei-
den järjestämisen kanssa. Kasvatus ja opetus voivat palvella uskon syntymistä, mutta ne
voivat olla sille myös esteenä.

Rissasen (1984, 7�8) mielestä tiedollisten tavoitteiden muotoilu on helpompaa, mutta
hankalampaa on sanoa jotain tunne-elämän, persoonallisen kokemisen, asenteiden tai toi-
mintavalmiuksien osalta. Viimeksi mainittujen suhteen hän ei pidäkään k-ohjelman
tavoitteistoa esimerkillisenä. Kasvatustyön sisällöllisen selvittämisen ja suunnitelmalli-
sen toiminnan näkökulmasta Rissanen sen sijaan pitää k-ohjelmaa onnistuneena. K-ohjel-
massa on onnistuttu sisällöllisesti luomaan perushahmo niistä tavoitteista, jotka ovat kes-
keisiä juuri kirkon kasvatustoiminnassa. Tavoitteisto kattaa periaatteessa toisaalta koko
kristillisen sanoman ja toisaalta ihmisenä elämisen yksilönä, kirkon jäsenyydessä ja
yhteiskunnan jäsenenä eri ikävaiheissa. Sariola (1975, 35�37) pitää hyvänä, että k-ohjel-
massa kirkon tunnustus otetaan kirkon kasvatustoimintaa ja sen tavoitteita ohjaavaksi
ensimmäiseksi periaatteeksi ja katsotaan, että luterilainen tunnustus on kirkkoa kasvatus-
työssä sitovaa raamatuntulkintaa. Kristillisen kasvatuksen tavoitteita määriteltäessä ei
pidä Huhdan (1977, 14�15) mielestä kuvitella, että ne olisivat tyhjentävät ja toteutet-
tuina täyttäisivät kasvatettavien kokemuksen koko kentän. Tällainen ajattelu merkitsisi
hänen mukaansa koteloitumista ja eristäytymistä ympäröivästä maailmasta.

K-ohjelman korostama tavoitekeskeisyys haastaa seurakunnan työntekijöitä kysele-
mään, mihin työllä pyritään ja mitä odotetaan tapahtuvan niissä ihmisissä, joiden kanssa
ollaan tekemisissä (Seppälä 1976a, 109, 1988b, 104). Perustellessaan tavoitteiden tar-
vetta kirkon kasvatustoiminnassa Rissanen (1977, 97�98) pitää tavoitteiden kattavuutta
ja yleisyyttä merkittävinä tekijöinä erilaisten työntekijöiden sitoutumiselle k-ohjel-
maan.105 Myös seurakunnassa voidaan Sovijärven (1989, 24) mukaan asettaa työlle konk-
reettisia tavoitteita, vaikka on totuttu ajattelemaan, ettei seurakunnan työn perimmäistä

105. Kasvatustavoitteiden määrittely merkitsi Rissasen (1977, 98) mukaan K-ohjelmakomitealle vaikeaa suun-
nittelutehtävää ja uuden luomisprosessia. Oli löydettävä tavoitteiden ilmaisemisen ja ryhmittämisen tapa.
Lopulta oli pystyttävä esittämään tavoitteet sisällöllisesti niin, että mahdollisimman monet voisivat ne
hyväksyä ja että ne todella sisältäisivät oleellisen ja kattavan kristillisen kasvatuksen tavoitteiston.
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tavoitetta voi mitata. Hän tähdentää, että tavoitteiden tulisi olla siinä määrin konkreettisia,
että ne ovat käytännössä saavutettavissa.

Pöyhönen (1975, 35, 1977b, 129, 1978, 136) uskoo, että kasvatustavoitteitaan konkre-
tisoivalla ja yksilöivällä kirkolla on annettavaa moniarvoisen yhteiskunnan kasvatustavoi-
tekeskusteluun. Hän kantaa huolta siitä, miten kristilliset arvot voisivat olla kaikessa kas-
vatuksessa lähtökohtana ja perustana106. Kasvatustavoitteiden selkiinnyttämisen yhteis-
kunnallista vaikutusta korostaa myös KKK:n muistio Kasvattaja 1980-luvulla (1982,
18�20). Kasvatusfilosofista selvittelyä, kasvatuksen peruskysymysten ja tavoitteenaset-
telun lähtökohtien selvittelyä katsotaan tarvittavan, jotta löydettäisiin kasvatukselle yhtei-
siä arvoja ja normeja.

Totro (1977, 149�150) hakee kirkossa k-ohjelman laatimisen yhteydessä syntyneen
�uuden herätysliikkeen, tavoiteherätyksen� (emt. s. 149) taustoja. Tavoitteellisuutta on
painotettu monilla toiminnan alueilla107. Totro muistuttaa, että kasvatus- ja koulutustoi-
minnalla on aina implisiittisesti ollut tietyt tavoitteet, joiden tarkkaa ja yksityiskohtaista
eksplikointia ei ole pidetty tärkeänä. Niitä on pidetty itsestään selvänä tai kuvattu abstrak-
tisesti enemmän ihmisyyden ihanteina kuin saavutettavissa olevina tietoina ja taitoina.
Totro katsoo tavoiteherätyksen taustana olevan positivistisen koulutusfilosofian muistut-
taen, että varsinkin opetusteknologinen ajattelu edellyttää yksityiskohtaisesti määriteltyjä
tavoiteketjuja ja taksonomioita. Silloin lähdetään siitä, että tavoite ilmaisee, mitä opiskeli-
jan tulee omaksua opetuksen tuloksena, mitkä ovat saavutetut opiskelijan valmiudet.
Perinteisesti painopiste on Totron mukaan ollut sen kuvaamisessa, mitä opettajan tai kou-
lutettavan tulee tehdä. Uudessa ajattelussa ei ole tärkeintä, että kouluttaja kouluttaa, vaan
että koulutettava oppii, kehittyy.

Totro (1977, 149�150, 156) kritisoi opiskelun ja koulutuksen tavoitteiden näkemistä
ja ilmaisemista yksipuolisesti tiedollisina tuloksina. Tunne, asenne, taito ja toiminta jää-
vät hänen mielestään jälleen tiedon yliarvostuksen jalkoihin. On hankala määritellä konk-
reettisesti tavoitteina affektiivista ja toiminnallista ulottuvuutta. Totro muistuttaa, että
tavoitteiden asettamisessa on otettava huomioon myös se, kuka tavoitteet asettaa; työnan-
tajan ja työntekijän näkökulmat saattavat poiketa toisistaan. Hän näyttää kannattavan koh-
talaista tavoitteiden asettamista ja näkevän myös tavoitteitten asettamisen edut.

Tavoitekeskeistä kasvatusajattelua voidaan pitää k-ohjelman merkittävimpänä antina,
jonka ansiosta ollaan kehityksen kärjessä, verrattiinpa kirkkoa koulukasvatukseen tai
muiden kirkkojen kasvatustoimintaan. K-ohjelman tavoitteet ottavat tasapuolisesti huomi-
oon niin tunne-elämän, toiminnan kuin tiedon yksilön kasvun edellytyksinä. Pyrkimys
esittää kasvatuksen tavoitteet selkeästi, johdonmukaisesti ja täsmällisesti saattaa antaa
vaikutelman, että kysymyksessä on raskas, kuiva ja teoreettinen suunnitelma, jonka
ymmärtäminen on työlästä ja soveltaminen seurakunnan toimintaan vielä vaikeampaa.
Seurakuntia ajatellen k-ohjelman kirkon kasvatustoiminnan tavoitteet saattavat jäädä liian
vaativalle tasolle. Ne antavat kuitenkin vastauksen vuoden 1958 kirkolliskokouksen aset-

106. Myös esim. Haavio (1947, 179�180, 1955) kantaa huolta siitä, ettei kirkko ole ollut hänen mukaansa tar-
peeksi kiinnostunut yleisestä kasvatustyöstä. Haavio odottaa kirkolta sen oman maailmankatsomuksen poh-
jalta panosta ja aktiivista roolia myös yleiseen kasvatuskeskusteluun.

107. Tavoitteellisuuden painottamisesta kertoivat mm. tavoitealkuiset termit: tavoitejohtaminen, tavoiteohjel-
mointi, tavoitebudjetointi, tavoiteoppiminen. Perinteisestä akateemisesta vapaudesta luovuttiin korkeakou-
luissakin, esim. teologiselle tiedekunnalle valmistui 150-sivuinen mietintö Teologisen koulutuksen tavoit-
teet (1974). (Totro 1977, 149.)
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tamaan kysymykseen Mitä kirkon on opetettava? Kasvatustieteiden nykytiedon käyttämi-
nen kirkon kasvatusohjelman luomisessa on perusteltua, sillä se tuo luotettavuutta hank-
keeseen. (Pöyhönen 1978a, 14�15, 1983, 27, 1986, 18, 141, ks. myös Kortekangas 1977,
83.)

Seppälän (1972a) mukaan kirkon kasvatustoiminnassa vallitsevat kasvatuksen yleiset
lainalaisuudet. Näin ollen ei ole esteitä kuvata kirkon kasvatuksen tavoitteita kasvatustie-
teen viitekehyksessä. K-ohjelmassa kasvatustavoitteiden kuvaustapaa etsittäessä lähtö-
kohtana on ns. päätekäyttäytymismalli. Siihen liittyvät ongelmat saavat aikaan kuitenkin
sen, että k-ohjelmassa päädytään suuntatavoitteisiin. Seppälä korostaa, että k-ohjelmassa
kirkon kasvatuksen tavoitteet on ilmaistu odotetun oppimisen suuntana, toivottuina oppi-
mismuutoksina eikä opetuksen lopputuloksena eli päätekäyttäytymisenä. Tavoitteiden
luokitusta valmistettaessa on käytetty esikuvana kognitiivisen alueen osalta Bloomin
tavoitetaksonomiaa sekä affektiivisen alueen osalta Krathwohlin108 tavoitetaksonomiaa.
(Seppälä 1972a, 4�7, 1989a, 4, ks. myös Lahdes 1978, 130.) Seppälä ei tutkimusajanjak-
son loppupuolella ilmestyneessä kasvatusteologisessa oppikirjassaan (1988b, 89, 93�94)
analysoi oppimisteoreettiselta109 pohjalta k-ohjelman tavoitteiden asettelua ja rakennetta
eikä pyri Totron (esim. 1977, 149�150) tavoin tulkitsemaan, mistä kasvatusfilosofisesta
ajattelusta tavoitteiden asettamisen rakenne nousi.

K-ohjelman tavoiteluokitteluja Seppälä (1988b, 94) pitää hyvin abstraktisina. Sekä
yleistavoitetta että päätavoitteita voidaan luonnehtia kasvatuspäämääriksi. Yleistavoite
on kirkon kasvatustoiminnan kasvatuspäämäärä110 ja päätavoitteet ovat abstraktisia väli-
tavoitteita, joilla edetään kasvatuspäämäärää kohti. Yleistavoitetta ja päätavoitteita voitai-
siin Seppälän mukaan luonnehtia myös etäistavoitteiksi. Päätavoitteista on johdettu kun-
kin ikäryhmän tavoitteet. Tällöin kukin päätavoite on jaettu oppimisalueisiin, joissa esite-
tään ikäryhmän päätavoitteista johdetut osatavoitteet. Osatavoitteista on vielä johdettu
oppimiskokemukset, joita Seppälän mukaan voitaisiin luonnehtia myös opetustavoitteiksi
ja lähitavoitteiksi. Näin tavoitteistosta muodostuu Seppälän mukaan jossain määrin hie-
rarkinen tavoiterakennelma.

108. David R. Krathwohl on kehittänyt affektiivisen alueen tavoitetaksonomian (Krathwohl´s Affective
Taxonomy). Ks. Krathwohl DR, Bloom BS & Masia BB (1964) Taxonomy of Educational Objectives. The
Classification of Educational Goals. Handbook 2. Affective Domain. N.Y., New York. Ks. Bloomin ja Krat-
hwohlin taksonomioista ja soveltamisesta rippikoulututkimukseen Vermasvuori 1979, 41�43.

109. Myöhemmin Seppälä (1998b, 53) sen sijaan analysoi vuoden 1974 rippikoulun kokonaissuunnitelmaa kat-
soen, että tavoitteet esitetään siinä odotettuina käyttäytymisen muutoksina sen ajan behavioristisen oppi-
misteorian mukaisesti, toisin vain käyttäytymisen muutoksen suuntana, ei päätekäyttäytymisenä.

110. Kasvatuspäämäärä sisältää Peltosen (1979, 9) mukaan ihanteen, joka asetetaan kasvatettavalle ja siitä on
johdettavissa myös tehtävät, joita kasvattajan on suoritettava päämääränsä saavuttamiseksi. Kasvatusta ei
voida suunnitella eikä toteuttaa ilman käsityksiä tavoitteeksi asetetusta ihmisestä.



177
Seppälä (1988b, 88) analysoi k-ohjelmaa opetussuunnitelmatyyppinä. K-ohjelma edus-
taa hänen mukaansa keskitetyn kasvatussuunnittelun sijaan selväpiirteistä curricu-
lum-opetussuunnitelmaperinnettä111 korostaessaan paikallistason ensisijaisuutta ja kasva-
tustoimintaan osallistuvien kokemusten merkitystä. Kokonaissuunnitelman luomiseksi
tehdyissä aloitteissa sekä 1920-luvulla että 1950-luvulla sen sijaan hänen mielestään on
tunnistettavissa keskitetyn kasvatussuunnittelun (Lehrplan-tyyppi) vaatimukset112.

Pyysiäinen (1990) tuo keskusteluun k-ohjelman kasvatustavoitteista Seppälän (1988b)
k-ohjelman curriculum-korostuksesta periaatteessa eroavan kannanoton. Hän näkee, että
jälkeenpäin voi todeta k-ohjelmasuunnittelussa tehdyn se virhe, että kasvatustoiminnan
tavoitteet johdettiin liian yksioikoisesti ylhäältä alaspäin: yleisistä tavoitteista aina yksi-
tyiskohtaisempiin alatavoitteisiin, kirkon keskushallinnosta seurakuntiin ja työntekijöiltä
seurakuntalaisille. Pyysiäinen ei katso tämän mielestään lähinnä behavioristiselle näke-
mykselle rakentuvan mallin toimineen aiotulla tavalla. Myöskään Kontio (1984a) ei ole
täysin tyytyväinen k-ohjelman aikuiskasvatusohjelman runkoon, rakenteeseen. Hän
näkee, että siinä �vaikuttanut pedagogiikka on pedagogiikassa vaihe, joka on menossa
ohi�. Kontio viitannee tässä ohjelman behavioristisiin piirteisiin.

Koulutusmateriaali

Myös k-ohjelmakoulutuksessa ja aikuiskasvatuskursseilla pohditaan tavoitteiden asetta-
mista ja merkitystä käytännön tasolla ja perehdytään tausta-ajatteluun. Tavoitteellisuutta
pidetään k-ohjelman keskeisenä periaatteena jopa siinä määrin, että puhutaan jonkinlai-
sesta �tavoiteherätyksestä� (Totro 1979b, 51, 62). Totro (1979b, 62) toteaa kuitenkin
k-ohjelmakouluttajana, että

�musertavan tuntuinen tavoitteisto on k-ohjelmassa pikemminkin kartta ja kom-
passi kuin painava reppu, muistilista kuin 13 käskyä, kasa ideoita kuin lista vaati-
muksista, tukireppu kuin pistävä piikki�.

111. Lehrplan-opetusuunnitelmatyyppi pohjautuu Herbartiin. Herbartin opetusopissa oppiaineksen valintaa
perusteltiin oppilaan tieto- ja harrastuspiirin avulla sekä oppilaan kehitysvaiheita kuvaillen. Näin Lehrplan
merkitsi oppiaineksen järjestämistä ikäkauden edellytysten mukaisesti. Tämä ajattelutapa soveltui hyvin
laadittaessa valtakunnalliseen ainejakoon perustuvia opetussuunnitelmia. Lehrplan-traditiolle muodosti
antiteesin lähinnä Deweystä alkunsa saanut Curriculum-opetussuunnitelmatyyppi. Ns. curriculum vitae
-ajattelussa kasvatusta tarkastellaan kokonaisuutena ja opetusuunnitelmaa oppimiskokemusten suunnitte-
luna. Olennaista on liittyminen oppilaiden kokemuksiin. Lehrplan-traditiolle on tyypillistä keskitetty kasva-
tuksen suunnittelu, curriculum-perinteelle taas hajautettu suunnittelu. Lehrplan-tyypin mukaan valtakun-
nallinen opetussuunnitelma tehdään usein hallinnollisin toimenpitein paikallistasoa sitovaksi. Curricu-
lum-tyypissä valtakunnallinen opetussuunnitelma on vain malli paikallistason kasvatussuunnittelulle. Suo-
messa curriculum-perinne on Seppälän mukaan tunnistettavissa kansakoulun kehityksessä aina
1920-luvulta lähtien. Opettajan vapaus laatia oma opetussuunnitelma oli verrattain laaja. Oppikouluperinne
sen sijaan valtakunnallisine oppiennätyksineen heijastelee enemmän Lehrplan-traditiota. Peruskoulun ope-
tussuunnitelma laadittiin curriculum-ajattelun pohjalta malliksi kunnan koululaitoksen opetussuunnitel-
malle. Kouluhallituksen vahvistaessa 1972 kunnan opetussuunnitelman kaavan se kuitenkin tarkoin mää-
räsi valtakunnallisen opetussuunnitelman kuntatasoa sitovaksi. Peruskoulun opetussuunnitelmasta tuli hal-
linnollisella päätöksellä valtakunnallinen Lehrplan-tradition tapaan. (Seppälä 1988b, 86�87.) Lehrplan- ja
Curriculum-mallit ks. myös Malinen 1992, 12�15.

112. Suomen kirkon kasvatussuunnittelussa yleensä heijastuvat Seppälän (1988b, 88) mukaan sen sijaan molem-
mat traditiot siitä huolimatta, että vuoden 1869 kirkkolaki antoi paikallisseurakunnalle varsin suuren itse-
määräämisoikeuden.
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Totro katsoo, että kasvatustoiminnan teologisia perusteita on tavoitteistossa (sisältöpe-
riaatteet) muokattu pedagogiseen käsitteistöön sopivaksi. Tavoitteisto ei Totron mukaan
tule jostakin vieraista lähteistä, vaan on johdettu kirkon olemuksesta ja tehtävästä.

K-ohjelman opiskeluoppaassa Totro (1979b, 24, 34) pohtii k-ohjelman kasvatuksellista
taustafilosofiaa ja näkee, että k-ohjelma on saanut vaikutteita esim. empiirisestä kasvatus-
tieteestä. Sille on ominaista mm. kasvatustoimintojen kokonaishahmotukset ja tavoittei-
den huolellinen jäsentely. Yhdeksi positivistisen ajattelun pohjalta nousevaksi kasvatus-
teoriaksi Totro nimeää �Suomessakin suositun� curriculum-ajattelun mainiten sen saa-
neen osakseen myös ankaraa kritiikkiä. Humanistiseen ja behavioristiseen ajatteluun vii-
taten oleellinen kysymys Totron (1981a) mukaan on, lähdetäänkö esimerkiksi kasvatuk-
sen tavoitteiden asettelussa liikkeelle kasvajasta itsestään vai tietääkö yläpuolelle auktori-
teetiksi asettuva kasvattaja, yhteiskunta tai kirkko, mikä kasvajalle kulloinkin on hyväksi.
Seuraukset näkyvät sisältö- ja menetelmävalinnoissa kirkossakin. Totro (1973c) pyrkii
käsittelemään myös tavoitekeskeisyyttä kritisoivia näkemyksiä. Hän hahmottaa, että ulko-
puolelta tulevat tavoitteet ovat progressiivisen pedagogiikan oppilaskeskeisyyttä vastaan.
Pedagoginen naturalismi korostaa puolestaan sisästäpäin nousevaa, tavoitteet itsessään
sisältävää kasvua ulkoaohjautuvuuden sijaa.

Koulutusmateriaalissa käsitellään Ojalan (1980, 90�91, 232) pohjalta behavioristisen
ja humanistisen teorian eroja tavoitteiden asettelussa 113. Ojalan mukaan behavioristinen
teoria ei sinänsä sisällä kasvatukselle tavoitteita. Tavoitteet tulevat teorian ulkopuolelta.
Behavioristisessa teoriassa kiinnitetään ennemmin päähuomio siihen, miten tavoitteet
saavutetaan kuin siihen, mitä tavoitteita pitäisi saavuttaa. Kasvatustavoitteiden tulee olla
etukäteen kasvattajan tiedossa ja ilmaistu kyllin spesifisesti observoitavissa olevana käyt-
täytymisenä. Humanistisen teorian pohjalta toteutuvassa kasvatuksessa on tavoitteena
koko ihmisen kehittäminen. Tavoitteet liittyvät intellektuaaliseen, kielelliseen,
senso-motoriseen ja sosiaalis-emotionaaliseen kehittämiseen. Tavoitteissa korostetaan
sekä formaalisia että sisällöllisiä tavoitteita.

Totro (1979c) nostaa koulutusmateriaalissa esiin seuraavia kirkon kentältä kuulemiaan,
voimakasta kritiikkiä sisältäviä kommentteja �tavoiteherätyksestä�:

� Tavoitteiden asettamien on manipulointia!
� Tavoitteet ovat yhtä tyrmäävät kuin armeijan päiväkäsky!
� Tavoitteiden sorvaaminen on pedanttista ja naurettavan tarkkaa puuhaa!
� Pääasia ovat ihmiset eivätkä tavoitteet!
� Tavoiteopetus passivoi osallistujat!
� Ylhäältä määrätyt tavoitteet herättävät aggressioita aliarvioidessaan ja mitätöidessään

aikaisempaa käytäntöä. Ne kahlitsevat työntekijän itsenäisyyttä ja luovuutta eivätkä
tuo työskentelyyn mitään uutta!

Näihin väitteisiin, jotka viittaavat kentällä esiintyneeseen kritiikkiin ja arviointiin,
Totro tarttuu kouluttajana pohtimalla, mikä on kasvatuksen funktio ja tavoitteiden asema,
keitä ovat asettajat, mitkä ovat tavoitteiden tasot sekä kasvatuksen ja koulutuksen tavoite-
tyypit. Koulutuksessa perehdytään myös tavoitteiden luokitukseen ja muotoihin sekä sii-
hen, miten päästään tavoitteista toteutukseen ja mikä on tavoitteiden käyttöarvo.

K-ohjelmakoulutuksessa opetetaan, että kasvatustavoitteita voidaan ilmaista eri tavoin
sen mukaan, pyritäänkö ensisijaisesti asioiden tiedolliseen omaksumiseen, taitojen ja toi-

113. Ote Ojalan (1980) teoksesta kuuluu kurssiopintomateriaaliin (KKKA).
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minnan kehittämiseen vai asenteiden ja tunteiden muuttamiseen. Tähdennetään, että usein
muutos yhdellä ulottuvuudella merkitsee toistenkin muuttumista114. Siksi tavoitteita voi-
daan kuvata tieto�tunne�toiminta-tavoitekolmiolla115, jonka eri ulottuvuudet muodos-
tavat yhden kokonaisuuden. (Virkkunen 1979c, 7�8.) Pedagogisena johtopäätöksenä
voitaneen tiivistää (ks. esim. Tamm 1988, 115), että uskonnollisen kehityksen tulee tapah-
tua monella eri tasolla. Aikuisen tulee kohdata uskonto sekä emotionaalisesti, toiminnalli-
sesti ja elämyksellisesti että myös älyllisesti.

5.4.2. Aikuiskasvatuksessa tavoitteet sovitaan vuorovaikutuksessa

Edellisessä luvussa olen tarkastellut yleistasolla k-ohjelman tavoiteajattelua. Tässä luvus-
sa analysoin ja vertaan em. keskustelua näkemyksiin aikuiskasvatuksen tavoitteiden aset-
tamisesta. Onko painopiste behavioristisesti työntekijöiden etukäteen yksityiskohtaisesti
suunnittelemassa toiminnassa? Onko aikuisella riittävästi tilaa: otetaanko aikuinen ja
hänen kiinnostuksensa huomioon? Käyty keskustelu kulkee kiinteästi ajassa, mikä mer-
kitsee tässä historiallisen juonen mukana kuljettamista välttämättömissä määrin.

K-ohjelma-aineisto

PP:ssä116 (1972, 76�77) korostetaan yhtenevästi kasvatustieteellisen nykytiedon kans-
sa, että aikuisopetuksessa ei voida, kuten lasten ja nuorten opettamisessa, asettaa tavoit-
teita opetettavia kuulematta. Aikuisopetuksessa, ja varsinkin uskonnollisen elämänalueen
ollessa kysymyksessä, tavoitteiden asettamista ja täsmentämistä pidetään opiskelijoiden
asiana. Opiskelevan ryhmän koossa pysymisen uskotaan onnistuvan parhaiten, mikäli
etukäteen on asetettu vain yleiset tavoitteet ja työskentelyn alkuvaiheessa keskustellaan
yhdessä tavoitteista sekä määritellään ne yksityiskohtaisesti. Tavoitteiden yhdessä laati-
minen auttaa suunnitelmaa vastaamaan paremmin kyseisen ryhmän tarpeita ja motivoi
osanottajia. Opettajan laatiessa suunnitelman yksin voivat opiskelijat kokea sen itsenäi-
syytensä väheksymisenä.

Luonnoksessa k-ohjelman välimietintöön Virkkunen (AKOJ 9.12.1974) toteaa, että
aikuiskasvatuksen ohjelmajaostot ovat pohtineet varsin perusteellisesti kasvatustavoit-
teita. Aikuisikäryhmässä on kysymys kasvatustyön lopullisista päämääristä, jotka voidaan
myös määritellä täysi-ikäisen kristityn kuvaksi. Tästä syystä k-ohjelman yleisesti määri-
teltyjen tavoitteiden katsotaan soveltuvan sellaisinaan aikuisryhmille. Ohjelman suunnit-
telun pohjaksi on kuitenkin Virkkusen mielestä välttämätöntä arvioida näitä yleisiä tavoit-
teita aikuisten erilaisista elämäntilanteista käsin.

K-ohjelman aikuiskasvatuksen valmistelutyössä korostetaan, että aikuisten ryhmissä
tapahtuvassa vuorovaikutuksessa kirkon kasvatustoiminnan päätavoitteista sekä yhteis-

114. Esim. Raamatun opettamisessa joku voi lähteä tiedollisesta opetuksesta ja odottaa, että tietojen lisääntyessä
myönteinen kiinnostus ja Raamatun lukemisen taito kehittyvät. Toinen kehottaa lukemaan vaikka ei
ymmärtäisi, ja ajattelee, että lukemista harjoittelemalla herää kiinnostus ja lukija alkaa myös ymmärtää
lukemaansa. (Virkkunen 1979c.)

115. Tätä perinteistä tieto�tunne�toiminta-tavoitekolmiota käytettiin laajemminkin aikuiskasvatuskoulutuk-
sessa pohdittaessa menetelmällisiä näkökulmia aikuiskasvatuksessa, johon palataan luvussa 6.2.4.

116. Näkökulmia aikuisopetukseen -osio PP:ssa on Arvo Oksasen laatima (PP 1972, 2, 72�78).
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kunnan ja yksilön muuttuvista tilanteista johdetaan yksityiskohtaiset tavoitteet. Lähtökoh-
tana on periaate, että aikuiset ihmiset saavat itse vaikuttaa tavoitteiden asettamiseen,
koska he ovat oppimistapahtumassa subjekteja eivätkä objekteja. (KOAKT ptk 5.3.1976.)
Työryhmässä korostetaan vuorovaikutusta eli prosessia eikä osanottajissa tapahtuvaa
muutosta eli kasvatuksen tulosta (KOAKT ptk 19.3.1976 1§).

Näyttää ilmeiseltä, että k-ohjelman suunnittelussa ollaan tavoitteiden asettamisessa
aikuiskasvatuksen taholla eri linjoilla kuin muiden ikäryhmien tavoitteiden valmistelu-
työssä. KOAKT:n (ptk 20.1.1976 2§, ptk 12.2.1976 1§) kokouksissa perehdytään Totron
ja Peltosen kokouksen pyynnöstä laatiman raportin �hermeneuttis-fenomenologisista kas-
vatusteorioista contra positivistiset harhat� pohjalta curriculum-ajattelun ja tavoitetakso-
nomia-ajattelun positivistisiin taustoihin. Merkittävää on, että Seppälä (KOAKT ptk
20.4.1976) pyytää aikuiskasvatuksen työryhmää selvittämään ohjelmarungon suunnitte-
lun perusteita koskevaa keskusteluaan. Hänen käsityksensä mukaan on olemassa ristirii-
taa siinä, missä määrin suunnittelussa tähdätään osanottajissa tapahtuvaan prosessiin ja
miten paljon suunnittelua määrää tietty yhteinen hahmo. Seppälä näkee, että jos prosessi
on tavoitteena, saattavat k-ohjelman päätavoitteetkin joutua uudelleen arvioitaviksi. Yhte-
näinen työskentely edellyttää hänen mukaansa sitä, että kaikissa työryhmissä viedään joh-
donmukaisesti eteenpäin samaa linjaa. Keskustelussa työryhmän jäsenet puolustautuivat
kritiikkiä kohtaan ilmaisten, ettei k-ohjelman tavoitteita olekaan asetettu kyseenalaisiksi.
Sen sijaan on haluttu selvittää, minkälaiselle ideologialle tavoitteet rakentuvat ja mitä tar-
koitetaan kirkon aikuiskasvatuksella. Työryhmän mielestä aikuiskasvatus on luonteeltaan
erilaista kuin lasten ja nuorten kasvatus. Siinä korostuu oppimisen prosessiluonne. Asioi-
den käsittely lähtee aikuisten omista kysymyksenasetteluista. Aikuisten on itse saatava
vaikuttaa yksityiskohtaisiin tavoitteisiin, jotka voivat prosessin aikana muuttuakin. Työ-
ryhmä näkee, että aikuistyön ja lapsityön suunnittelussa päästään tuskin täysin yhtenäi-
seen näkemykseen. Aikuiskasvatus voi olla vain vähäisessä määrin ulkoapäin ohjattua ja
ohjelmoitua. Katsotaan, että kirkon aikuiskasvatus voinee olla vähemmän opintotavoit-
teista kuin yhteiskunnan tukema aikuiskoulutus.

Laatiessaan k-ohjelmatyöskentelyn vaatimaa aikuiskasvatuksen nelivuotisohjelmaa
KOAKT:n sihteeri Virkkunen toteaa, että tavoitteista johdettavan yksityiskohtaisen
aikuiskasvatusohjelmarungon laatiminen on mahdotonta, että yleisesti laadituilla ohjel-
maehdotuksilla tuskin olisi paljon käyttöä ja että ohjelmarunkojen valmistaminen olisi
�mammuttimainen tehtävä�. Jos aikuiskasvatuksessa lähdetään tekemään yksityiskohtai-
sia suunnitelmaehdotuksia, toimitaan vastoin julkituotuja periaatteita, että suunnittelun
täytyy tapahtua seurakunnissa ja osanottajien on itse oltava siinä mukana. Niinpä hän pää-
tyy ehdottamaan valmistamansa nelivuotisohjelman hiomista siten, että sen voitaisiin kat-
soa sisältävän kaiken, mitä työryhmän mielestä kuuluu seurakunnan aikuiskasvatusohjel-
maan ja kirkon mielestä jokaisen seurakuntalaisen aikuiskasvatukseen117. Nelivuotisoh-
jelmaa markkinoidaan sitten aikuiskasvatuksen ohjelmarunkona, josta seurakuntalaiset
itse valitsevat elämäänsä koskettavat aiheet ja täsmentävät omat tavoitteensa. Lopullinen

117. Aikuiskasvatuksen nelivuotisohjelmaa käsiteltiin KKK:n työvaliokunnassa 1.10.1976. Se jätettiin pöydälle
ja toivottiin, että löydettäisiin eri ikäryhmien ohjelmarungoille yhtenäinen rakenne. Erityisesti toivottiin,
että ohjelmarungosta kävisi selville, millä tavoin ikäryhmätavoitteista on edetty nelivuotisohjelman
aihe-ehdotuksiin. KKK:n sihteerien kokouksessa ehdotettiin, että aikuiskasvatuksen ohjelmarunkoa kehi-
tettäisiin niin, että ikäryhmätavoitteista johdettaisiin oppimiskokemukset, joiden kautta on mahdollista
päästä tavoitteisiin. Esikuvana pidettiin varhaisnuorten ohjelmarunkoa. (AKOJ ptk 12.10.1976.)
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ohjelma suunnitellaan seurakunnassa yhdessä aikuisten kanssa sekä sisällöltään että
menetelmiltään hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. (KOAKT ptk 17.8.1976.)

Aikuiskasvatuksen työryhmässä (KOAKT ptk 12.10.1976) käydään keskustelua,
rajoittaako tavoitteiden yksityiskohtainen jäsentely osanottajien mahdollisuuksia vaikut-
taa omien tavoitteittensa huomioon ottamiseen ja ohjelman suunnitteluun. Erityisesti
pelätään, että oppimiskokemusten luetteloa voidaan pitää normatiivisena. Tähän keskus-
telussa kommentoidaan, että suunnittelijan tietoisuuden laajentaminen ei rajoita opiskeli-
jan mahdollisuuksia. Oppimiskokemuksia erittelemällä suunnittelija kulkee sen tien, jota
seurakunnan työntekijän odotetaan kulkevan edetessään tavoitteista ohjelman suunnitte-
luun. Päätetään, että sihteeri laatii seuraavaan kokoukseen näytteitä siitä, miten nelivuo-
tissuunnitelman aiheet pohjautuvat ikäryhmätavoitteisiin ja miten niistä edetään oppimis-
kokemusten määrittämiseen. Sihteerin luonnos rauhaan ja kansainvälisyyteen liittyvistä
oppimiskokemuksista ja toteutusmalleista jaetaan työryhmälle myöhemmin (KOAKT ptk
1.3.1977) ja tarkistetaan (KOAKT ptk 15.3.1977) eikä keskustelussa tule esiin uusia kan-
nanottoja.

Työryhmässä (KOAKT ptk 1.3.1977) korostetaan, että ihmisille on turha tarjota
aiheita, ellei lähdetä heidän omista tarpeistaan. Tavoitteet ovat työntekijällä käytössä, kun
aikuiskasvatusohjelmaa toteutetaan. Jos työntekijät oivaltavat tavoitteellisuuden ja suun-
nitelmallisuuden merkityksen ja oppimisen olemuksen � mikä on koulutuskysymys �
tämä muuttaa seurakuntien aikuiskasvatustilannetta.

KA:ssa (1979, 42) todetaan, että siinä esitetyt tavoitteet saattavat tuntua liian vaati-
vilta. Sen katsotaan kuuluvan kuitenkin asiaan, sillä aikuisuuden ikäryhmätavoitteet
ilmaisevat tavallaan �täysi-ikäisen kristityn� ihannekuvan, mikä osoittaa suunnan, johon
kasvatustoiminnalla tulisi pyrkiä. KA:ssa (1979, 63) ilmaistaan selvästi, että kirkon
aikuiskasvatuksessa on aina samanaikaisesti otettava huomioon seurakunnan kasvatusta-
voitteet aikuisryhmille ja seurakuntalaisten omat tarpeet, jotka nousevat heidän elämänti-
lanteestaan. Tavoitteena on k-ohjelman ja aikuiskasvatustapahtumaan osallistuvien elä-
mäntilanteiden välinen vuoropuhelu. Näiden kahden asian yhteen niveltäminen on suun-
nittelun perusta. Kirkko ei voi KA:n mukaan tarjota kasvatustoimintaa, joka ei nouse sen
omista tavoitteista. Toisaalta sellaisella oppimisella, joka ei liity ihmisen omaan elämänti-
lanteeseen, ei ole hänelle merkitystä.

K-ohjelman tavoitteet lähtevät annetuista ja pysyvistä lähteistä: Raamatusta ja kirkon
tunnustuksesta sekä kirkon olemuksesta ja tehtävästä. Näiden tavoitteiden pohjana on
myös yleinen tieto ihmisestä. On selvitettävä kaikkien osallistujien yhteistyönä, mitä kir-
kon kasvatustoiminnan tavoitteet merkitsevät siinä elämäntilanteessa, joissa kukin heistä
elää. Tämän keskustelun avulla voidaan täsmentää juuri kyseisen ryhmän ohjelman yksi-
tyiskohtaiset tavoitteet. Erityisesti osallistumismotivaation kannalta on tärkeää, että ihmi-
nen voi nähdä opittujen asioiden merkityksen arkipäivän ja rooliensa vaatimille ratkai-
suille. (KA 1979, 63, 67.)

KA:ssa (1979, 43�44) korostetaan, että kirkon kasvatustoiminnan päätavoitteet on
määritelty suunnittelijoiden avuksi. Yleistavoite nähdään kirkossa tapahtuvaa kasvatus-
työtä yhdentävänä perustana. Erilaisia oppimistilanteita suunniteltaessa on ratkaistava,
minkälaiset osatavoitteet edistävät tähän päämäärään pääsemistä. Aikuiskasvatuksessa
päätavoitteista johdettuja ikäryhmätavoitteita katsotaan voitavan löytää lähes rajattomasti,
koska aikuiskasvatusohjelman voidaan katsoa liittyvän kaikkeen siihen, mitä kristilliseen
uskoon ja kristittynä elämiseen kuuluu. Uskon ja elämän kysymyksiä voidaan oppia
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ymmärtämään yhä syvemmin ja jatkuvasti kypsyä ja kasvaa ihmisinä. K-ohjelman val-
mistamisen yhteydessä työskennelleet aikuisten ja nuorten aikuisten ohjelmajaostot ovat
määritelleet ne tavoitteet, joihin kunkin päätavoitteen osalta olisi kirkon aikuiskasvatuk-
sessa pyrittävä. Tavoitteista keskusteltaessa on ollut taustana mielikuva siitä elämäntilan-
teesta, joissa aikuisväestö elää. Sen tärkeimmät elämänalueet ovat koti ja perhe, opiskelu
ja työ sekä yhteiskunta. Neljäntenä näkökulmana on ihmisen persoonallinen kasvu kussa-
kin aikuisuuden ikävaiheessa. Systemaattisesti rakennetun tavoiteluettelon merkityksen
katsotaan olevan siinä, että se estää kasvatusohjelmia kaventumasta vain suunnittelijoiden
mieliajatuksiin ja antaa kasvatustoiminnalle jatkuvasti käyttökelpoisen aihevaraston.

KA (1979) eroaa lopputulokseltaan tavoitteiden asettamisessa muiden ikäryhmien
ohjelmarungoista. Aikuisten ohjelmarungossa päätavoitteet on eritelty osatavoitteiksi
oppimisaluejakoa käyttäen mutta muotoilematta kuitenkaan erillisiä oppimisalueiden
tavoitteita. Menettelyä argumentoidaan sillä, että päätavoitteiden on ajateltu ilmaisevan ja
edustavan aikuisten tavoitteita. (Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 23, ks. myös Sep-
pälä 1988b, 197.) Väljempää strukturointia voitaneen pitää myös selkeänä kannanottona
liian pitkälle vietyjä ennalta määrättyjä tavoitteita kohtaan aikuistoiminnassa.

Tutkimuksessa Miten k-ohjelma on toteutunut? (1989, 22�23, 34) kritisoidaan jäl-
keenpäin k-ohjelman tavoitekattavuutta harhauttavana. Katsotaan, että tavoitteiden runsa-
utta on mahdoton toteuttaa, mikä johtaa käytännössä niiden mielivaltaiseen valintaan118.
Nuorten ohjelmarungossa tehtyyn jakoon minimitavoitteisiin119 ja kehitystavoitteisiin120

viitaten tutkimuksessa ehdotetaankin tavoitteiden mielivaltaisen valinnan ehkäisemiseksi
kaksinkertaista (minimi- ja kehitystavoitteisiin liittyvää) strategiaa: yhtäältä pyrittäisiin
varmistamaan tietty minimitieto (esim. uskontunnustus, Herran rukous ja käskyt kirkon
vanhan perinteen mukaisesti121) ja sen omaksuminen, toisaalta laaja-alainen syventymi-
nen kristillisen uskon ymmärtämiseen ja sen soveltamiseen sekä integroimiseen muuhun
elämän kokonaisuuteen.

Asiantuntijakeskustelu

Aikuiskasvatuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että aikuisryhmän jäsenet voivat
itse ilmaista tavoitteet ja ryhmä ymmärtää työskentelyn tarkoituksen ja hyväksyy sen.
Kaksipuolinen kommunikaatio on tärkeä tavoitteenasettelussa aikuistoiminnassa. Selkeä
ja yhteinen tavoitteiden asettelu vahvistaa motivaatiota ja sitoutumista. Työskentelyn

118. Laadittaessa k-ohjelmamateriaalia todettiin, että nuorten ja aikuisten materiaalin tuottamisen puitesuunni-
telmia oli mahdoton laatia päätavoitteita ja niiden oppimisalueita hyväksi käyttäen tavoitteiden runsauden
takia. Tavoitteiden määrä lisääntyy helposti iän myötä, koska jo nuorten voidaan ajatella kykenevän omak-
sumaan kristillisen uskon koko täyteydessään. Tämä johtaa siihen, että tavoitteita on jo nuoria varten enem-
män kuin niitä on järjellisesti ajatellen mahdollista toteuttaa lyhyenä nuoruusaikana. (Miten k-ohjelma on
toteutunut? 1989, 22.)

119. Minimitavoitteella nuorten ohjelmarungossa tarkoitetaan tavoitteita, joiden toivotaan toteutuvan kaikkien
nuorten kohdalla (Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 22).

120. Kehitystavoitteilla tarkoitetaan tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa ja kasvua, sen jälkeen kun minimita-
voitteet on saavutettu (Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 22).

121. Kautta kirkon historian on opetuksen perusrunkona ja samalla minimitietona pidetty Uskontunnustusta ja
Herran rukousta. Näiden rinnalle tuli 13. vuosisadalla Marian palvonnan yleistyessä Ave Maria ja keskiajan
lopulla käskyt. Uskonpuhdistuksessa Ave Maria syrjäytyi käskyjen tieltä. Nämä ainekset muodostivat myös
Lutherin Vähäkatekismuksen rungon. Huomattakoon, että Amerikan luterilaisissa kirkoissa vanha perinne
jatkuu. Vanhemmat lupaavat kasteen yhteydessä opettaa lapsilleen uskontunnustuksen, Herran rukouksen ja
käskyt. (Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 34.)
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tavoitteiden demokraattisella löytämisellä on merkitystä myös kristillisen sanoman julis-
tuksen kannalta. Raamatun sanoma sijoittuu sellaisiin yhteyksiin, joissa ihminen sitä tar-
vitsee. Ihmisten odotusten huomioon ottaminen ja heidän tarpeisiinsa liittyminen eivät
peitä kirkon sanomaa, vaikka sekin vaara luonnollisesti on olemassa. Esittäessään ongel-
miaan ihmiset kuitenkin odottavat kirkolta vastausta kirkon omasta arvopohjasta käsin.
Kristillisen opetuksen tavoitteita ei voida sanella ulkoapäin ihmistä varten, vaan ne synty-
vät vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Vain siten voi toteutua kristillisen elämäntulkin-
nan malli kasvatustoiminnassa. (Rissanen 1972, 111, 1973, 1984.)

Aikuisten oppimistilanteisiin voidaan Virkkusen (1973e, 2) mukaan soveltaa yleisiä
tavoitteita, kuten esimerkiksi yksilön persoonallinen kypsyminen tai taito selviytyä entistä
paremmin omista ja ympäristön ongelmista. Kuitenkin Virkkunen pitää tärkeämpänä
määritellä kunkin yksityisen tilanteen tavoitteet mahdollisimman täsmällisesti. Tavoittei-
den selkeys on tärkeää toiminnan suunnittelun ja arvioinnin kannalta. Työntekijöiden
tulisi olla selvillä, mihin he pyrkivät kutakin tilannetta suunniteltaessa, mutta yhtä tär-
keää on olla selvillä siitä, mitä osanottajat toivovat saavuttavansa.

Virkkunen (1977, 5) muistuttaa, että kirkon aikuiskasvatuksen tavoitteet ovat samat
kuin k-ohjelman tavoitteet. Tavoitteena on, että seurakuntalainen tuntisi kristillisen uskon
sisällön ja osaisi jäsentää sen elämänkokonaisuuteensa. Tärkeää on, että aikuinen oival-
taisi, miten kristillinen usko liittyy aina uusiin elämäntilanteisiin ja ratkaisuihin eliniän
jatkuvassa kasvussa. Virkkunen (1973c, 1975c, 17, 1979b, 55, 1979c, 11) tähdentää, että
aikuiskasvatuksen suunnittelussa on kyettävä sovittamaan yhteen ihmisten omat tarpeet ja
k-ohjelmassa ilmaistut seurakunnan aikuistoiminnan oppimistavoitteet. Tästä myös seu-
raa, että jokaisen seurakunnan aikuisryhmän kasvatusohjelma on rakennettava työnteki-
jöiden ja seurakuntalaisten yhteistyönä. Työntekijöiden oletetaan tällöin tuntevan kirkon
kasvatustavoitteet, ja seurakuntalaiset puolestaan tietävät, millaisia oppimisen ja kasvami-
sen tarpeita juuri heidän elämäntilanteessaan olevilla seurakuntalaisilla on. Opiskelijoiden
kohtelemiseen aikuisina, mikä on aikuiskasvatuksen tärkein periaate, kuuluu Virkkusen
(1973c, 3) mukaan myös se, että opiskelijat päättävät itse, mitä haluavat oppia, ja asetta-
vat itse tavoitteensa. Tämä on tärkeää hänen mukaansa myös sen tähden, että ihminen
tuntee yleensä toiminnasta vastuuta siinä määrin kuin on itse osallistunut sen suunnitte-
luun.

Henkilökohtaisessa tiedonannossa (11.3.1996) Virkkunen kertoo KA:ta valmisteltaessa
paljon keskustellun siitä, voiko yleensä aikuisille ulkoapäin asettaa mitään kasvatustavoit-
teita, niin kuin kirkossa asetetaan, vai lähdetäänkö siitä, että kysytään ihmisiltä, mitkä
ovat heidän tavoitteensa ja tarpeensa, ja pyritään vastaaman niihin. K-ohjelmassa, josta
Virkkusen kokemuksen mukaan toisaalta muodostui tiukka ja raskas systeemi, oli hänen
mielestään kyllä toisaalta selvästi ideana, että suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen
tapahtuvat paikallistasolla eli lähdetään kunkin alueen ihmisten tarpeista ja toiveista, kun-
kin yhteisön tavoitteista liikkeelle. Se, että asetettiin tavoitteita näin tiukasti koko kirkkoa
varten, nousi Virkkusen mukaan osittain myös kokemuksista, että seurakunnan työntekijät
valittivat, pitääkö jokaisen erikseen miettiä, mihin tässä työssä pyritään, eikö kirkko voisi
päättää, mitkä ovat sen kasvatuksen tavoitteet. Pohdinnassa jännitteestä ulkoapäin asetet-
tavat tavoitteet � aikuisten omat tavoitteet tultiin Virkkusen mukaan loppujen lopuksi sii-
hen tulokseen, että ei voida lähteä siitä, etteikö kirkolla olisi myös omia määriteltyjä
tavoitteita.
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Virkkunen yhdistää tavoitteiden asettamisen aikuiskasvatuksessa ulkoapäin myös
manipulaatio-problematiikkaan. Kasvatus merkitsee Virkkusen (1979a, 3) mukaan aina
sitä, että pyritään saamaan ihmisessä aikaan tietty muutos. Kasvatustoiminta on siten aina
päämäärätietoista. Kirkon kasvatustoimintaa suunniteltaessa suunnittelijoiden tulee selvit-
tää itselleen millaiseen muutokseen pyritään. Sen jälkeen voidaan valita toiminnan sisältö
ja menetelmät siten, että ne edistävät tähän päämäärään pääsemistä. Virkkunen myöntää,
että tämä saattaa kuulostaa siltä, kuin kasvatus olisi manipulaatiota. Sen hän näkeekin
vaaraksi silloin, kun jotkut ihmiset ottavat sellaisen roolin, että heillä on oikeus päättää,
mikä on toisille ihmisille hyväksi. Ainakin seurakunnassa pitäisi päästä sellaiseen ihmistä
kunnioittavaan kasvatukseen, että kaikkien osallistujien kanssa yhdessä päätettäisiin,
millaisiksi ihmisiksi haluttaisiin kasvaa. Virkkusen pohdinta liittyy toisaalta myös sub-
jekti�objekti-näkökulmaan: aikuista ei saa pitää objektina, jonka kasvulle on ulkopuo-
lelta valmiiksi laadittu tavoitteet.

Peltonen (1985, 3) argumentoi aikuisen oikeutta kasvatustavoitteittensa asettamiseen
kirkon kasvatuskäsityksellä. Kasvatus on ymmärrettävä vuorovaikutuksena, jossa aikui-
nen otetaan tasavertaisena vakavasti ja jossa hän itse saa määrätä kasvunsa ehdot ja
suunnan. Hän pitää keskeisenä tätä nimenomaan kirkossa, jonka aikuiskasvatuksen pää-
määränä on pidettävä kasvamista aikuisuuteen seurakuntalaisena ja kristittynä. Myös Sep-
pälä (1988a, 89�90) pitää tärkeänä, että työntekijän asettamat tavoitteet suhteutetaan sii-
hen, millaista oppimista osallistujat itse odottavat tapahtuvan. Muuten ei tapahdu oppi-
mista eli oppimiskeskeisyys ei toteudu. K-ohjelman tavoitekeskeisyys- ja oppimiskeskei-
syysperiaatteet ovat näin sidoksissa toisiinsa. Metsätähti-Nyberg nostaa esille Schelden
(1989, 18, Metsätähti-Nybergin mukaan) korostuksen, että tavoitteiden määrittelyllä ei
ole aikuiskasvatuksessa mitään itseisarvoa. Ne määräytyvät dialogissa osallistujien
kanssa. Vuorovaikutukselle rakentuva oppimiskäsitys edellyttää myös tavoitteilta suurem-
paa väljyyttä ja niistä sopimista siellä, missä itse oppiminenkin tapahtuu (Pyysiäinen
1990, 24).

Totro (henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998) antaa ymmärtää, että behavioristinen
tavoiteajattelu oli �tavattoman vaikea oppia asenteellisesti�. Hänen mielestään siinä, että
tavoitteet laadittiin kyseisessä muodossa k-ohjelmassa oli kyse �bisneksestä�, ajan tyy-
listä kiinni pitämisestä. Totro huomauttaa, että sinänsä tavoitteiden tiedostaminen ja poh-
timinen ovat hyviä asioita, ja hän työyhteisökonsulttina korostaa yhä uudelleen paluuta
tavoitteenmukaiseen työskentelyyn, jossa mielessä hän edelleen allekirjoittaa �tavoitehe-
rätyksen�. Toinen asia on, millä kielellä tavoitteet määritellään. Totro katsoo, että tavoit-
teiden asettamisen tulisi määrittyä oppijasta, osallistujasta käsin. Hän kritisoi k-ohjelman
tavoitteiden asettamisen tyyliä liian mekanistiseksi ja joissain kohden naiviuteen saakka
meneväksi.

Koulutusmateriaali

Koulutusmateriaalista nostetaan esiin tässä yhteydessä ne näkökulmat, jotka liittyvät seu-
rakuntalaisen omien tavoitteiden huomioon ottamiseen aikuiskasvatustoiminnan suunnit-
telun taustapohdinnassa. Yhdeksi k-ohjelman keskeiseksi periaatteeksi nähdään osallis-
tujien tilanteen ja tavoitteiden yhteensovittaminen122. Kirkon ja työntekijän tavoitteiden

122. Ohjelmarungoissa (eri ikäryhmät) on käsitelty kunkin ikäryhmän elämäntilannetta ja tarpeita. Aikuisryh-
mien elämäntilanteen yleisistä piirteistä ks. KA 1979, 17�32.
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lisäksi omia tavoitteitaan esittävät ne ihmiset tarpeineen ja odotuksineen, joiden kasvusta
kulloinkin on kysymys. (Totro 1979b, 63�64.) Merkillepantavaa on, että käytetään ter-
miä kasvu tässä yhteydessä, jolloin näkökulma on humanistisen ajattelun mukaisesti yksi-
lö- ja oppijakeskeinen. Totro (1984b, 4) katsoo tavoitteiden asettamisen pulmaan etsityn
aikuiskoulutuksessa kompromissia sopimalla osallistujien kanssa yhteisistä tavoitteista ja
antamalla opiskelijoiden itsensä tarkentaa omia tavoitteitaan.

K-ohjelmakoulutusmateriaalissa Virkkunen (1979c) panee koulutukseen osallistujat,
seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt miettimään kuutta asiaa, joihon he työssään
pyrkivät tai joihin seurakunnan kasvatustoiminnassa tulisi heidän mielestään pyrkiä. Vas-
tauksia verrataan k-ohjelman tavoitteisiin (K-ohjelma 1977, 21). Todetaan, että nämä
kuusi tavoitealuetta (ks. Liite 2, päätavoitteet) kuvaavat ihmisten erilaisia elämäntilan-
teita. Tavoitteiden määritteleminen elämäntilanteiden mukaan merkitsee sitä, että ihmi-
sen koko elämä on kristillisen kasvatuksen kiinnostuksen kohde. Koulutuksessa pohditaan,
poikkeavatko työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tavoitteet olennaisesti k-ohjelman
tavoitteista, jotka ilmaisevat, mitä kirkolliskokous on hyväksynyt koko kirkon kasvatusta-
voitteiksi.

Virkkunen aktivoi kouluttajana miettimään tavoitteita asettumalla tavallisen seurakun-
talaisen (esim. pankkivirkailija) asemaan. Pohditaan, miten tärkeänä pankkivirkailija
pitäisi k-ohjelman tavoitteita oman ihmisenä kasvamisensa kannalta. Lähtökohtana ovat
tällöin seuraavat kysymykset: Millaiseksi ihmiseksi haluaisin kasvaa? Mitkä ovat itsel-
leni tärkeitä kasvamisen alueita? Millä kasvamisen alueilla ja millä keinoilla seurakunta
voisi tulla avukseni? Jokainen seurakunnan toimintaan mukaan tuleva tuo myös omat
tavoitteensa, jotka ilmaisevat hänen odotuksiaan ja tarpeitaan. Koulutuksessa tarkastel-
laan tilannetta, jossa osallistujat eivät näe kirkon ja työntekijän asettamia tavoitteita tär-
keänä. Miten heidät silloin motivoidaan osallistumaan? Virkkunen nostaa esiin myös
kysymyksen, onko kirkon toiminnassa annettava sijaa seurakuntalaisten tavoitteille, jotka
eivät kuulu kirkon kasvatustavoitteiden alueelle. (Virkkunen 1979c.)

Virkkusen lähtökohtana tavoitteiden asettamisessa korostuu hänen kasvatusajattelunsa
linjojen suuntaisesti, kuten Totronkin ajattelussa, seurakuntalaisen kasvun tarpeet. Kas-
vulla ymmärrettäneen kokonaisvaltaista ja omaehtoista kehittymistä kohti täydempää
ihmisyyttä kristillis-humanistisen ihmiskäsityksen viitekehyksessä. Koulutuksessa pohdi-
taan, miten saadaan tietää, mitkä ovat seurakuntalaisen odotukset ja kasvun tarpeet ja
miten seurakunnan toimintaa voidaan suunnitella niin, että se tukisi ihmisen kasvun tar-
peita.

Aikuiskoulutusmateriaaliin kuuluu myös Virkkusen (1973a) laatima referaatti Aikuis-
kasvatuksen periaatteita ja menetelmiä Knowlesin teoksesta The Modern Practice in
Adult Education. 2. p. 1971123. 

123. Virkkunen (henkilökohtainen tiedonanto 5.11.1998) kertoo: �Yhdysvalloissa törmäsin yhä uudelleen Kno-
wlesin nimeen. Tuntui, että häntä pidettiin silloin 1972�1973 aikuiskasvatuksen tärkeimpänä auktoriteet-
tina. Minuakin kehotettiin sijoittamaan opintomatkaani hänen tapaamisensa, mutta se jäi toteutumatta.
Ostin kuitenkin hänen kirjansa �Modern practice--� Luin sen tarkkaan ja tein siitä opintomonisteen Kirkon
naistyön toimikunnan (ja tietääkseni koko kirkon) ensimmäiseen aikuiskasvatuksen koulutusseminaariin
Pernajassa 1973.�
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Tämä opintomoniste toi keskusteluun sen, mitä andragogisesti124 ajatellaan tavoitteiden
asettamisesta. Aikuiskasvattajan tulee tyydyttää sekä yksilöiden125 tarpeet ja tavoitteet,
työnantajana toimivan instituution tarpeet ja päämäärät että yhteiskunnan tarpeet ja
tavoitteet. Edelleen Knowles tuo esiin, että aikuiskasvattaja saattaa elää yksilön ja järjes-
tön tavoitteiden jännitteessä. Oppimisen edellytyksiin kuuluu Knowlesilla se, että opiske-
lijat tajuavat oppimiskokemuksen tavoitteiden olevan heidän omia tavoitteitaan. Se mer-
kitsee opetuksen periaatteena puolestaan sitä, että opettaja vetää oppilaat mukaan muotoi-
lemaan tavoitteet, jotka tyydyttävät opiskelijoiden, järjestön, opettajan, oppiaineen ja
yhteiskunnan tarpeita. (Virkkunen 1973a, 1�2, 6.)

Johtopäätöksiä

Kirkossa käytiin kasvatustavoitekeskustelua 1970- ja 1980-luvuilla, kuten laajemminkin
yhteiskunnan koululaitoksen ja aikuiskoulutuksen puolella (ks. esim. Kari 1994a, 76�
83). K-ohjelman keskeiseksi anniksi katsotaan tavoitekeskeisen kasvatusajattelun tuomi-
nen kirkkoon, mikä anti ei kuitenkaan jälkikäteen arvioituna näytä yksiselitteiseltä.
K-ohjelma -prosessissa joudutaan kuitenkin pohtimaan perusteellisesti, minkä viitekehyk-
sen varassa kasvatusohjelma ja kasvatustavoitteet voidaan laatia, teologisen vai kasvatus-
tieteellisen. Vaikka kirkon kasvatus- ja opetustavoitteiden laatimisprosessissa näkyy tii-
vis yhteistyö teologian ja aikakauden pedagogiikan välillä ja päädytään kasvatustieteelli-
seen viitekehykseen, tavoitteiden asettelua ei kirkossa katsottu voitavan tehdä täysin val-
litsevan tavoitetaksonomiamallin mukaan.

K-ohjelman tavoitekorostusta ja -kuvausta voidaan pitää aikansa näköisenä. Siinä on
havaittavissa behavioristiseen käytäntöön liittyviä piirteitä tavoitteiden operationalisoi-
mistavoitteissa, vaikka sanouduttiinkin irti tavoitteiden ilmaisemisesta varsinaisena pääte-
käyttäytymisenä, koska tämän aikakauden kasvatustieteen menetelmän ei katsottu sovel-
tuvan kirkon kasvatuksen luonteeseen. Behaviorismin vaikutus voidaan nähdä siinä, että
tavoitteille pantiin paljon painoa, mutta siinä, miten tavoitteet eksplikoitiin, lienee näky-
vissä pikemminkin perinteinen kirkollinen kieli. K-ohjelman tavoitehierarkian rakentami-
sessa näkyy kasvatustieteellisten trendien aikasidonnaisuus. Nykyisin kasvatustieteessä
kritisoidaan taksonomioita, joita 1970-luvulla kehitettiin. On aihetta kysyä, olisiko kir-
kossa tarpeen suhtautua kriittisemmin uusiin kasvatustieteellisiin virtauksiin, jotta voitai-

124. Knowlesin mielestä andragogiikka rakentuu ennen muuta aikuisuuden ja aikuisten oppimistilanteiden eri-
tyispiirteille, ja nämä ovat merkittävästi toisenlaiset kuin pedagogiikassa. Vaikka Knowlesin ajatuksia voi-
daan Vahervan mukaan kritikoida mm. siitä, että hän kärjistää liikaa lapsuuden ja aikuisuuden vastakkain-
asettelua näkemättä yksilöiden kehitystä jatkuvana prosessina ja että tiettyjä didaktisia periaatteita voidaan
vaihdellen soveltaa sekä nuorten että aikuisten opetuksessa, on hänen laatimansa malli esimerkki siitä, mil-
laista voisi olla aikuisuutta koskeviin käsityksiin pohjautuva reflektoiva ajattelu aikuisten opettamisesta.
(Vaherva 1991, 21.) Alanen (1991, 55�57) tarkastelee Knowlesin ja Houlen toisistaan eriäviä käsityksiä
aikuiskasvatuksen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen suhteesta pedagogiseen kasvatustieteeseen. Houle
kyseenalaistaa Knowlesin käsityksen korostaen, ettei andragogiikalle erityisenä tieteenalana ole perusteita,
koska kasvatuksen prosessit ja muodot ovat kehittyneet toisaalta aikuisille ja toisaalta nuorille tarkoitettuina
merkittävästi samaan suuntaan, aikuisten ja nuorten eroavuuksissa on kyse vain painotuskysymyksistä, ja
kasvatus on olennaisesti samaa prosessia läpi oppijan elämänvaiheiden.

125. Yksilön tarpeita Knowles kuvaa Maslowin tarvehierarkia-teorian avulla nostaen esille pyramidin huippuna
olevan itsensätoteuttamisen tarpeen, jota pidetään terveen ihmisen tärkeimpänä motivaationa. Itsensä
toteuttaminen on mahdollisuuksiensa toteuttamista, tulemista siksi, joksi on mahdollista tulla. (Virkkunen
1973.)
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siin välttyä �liialliselta� ajan trendien mukaan suuntautumiselta ja etsiä kestävämpiä
rakennusaineita kirkon pedagogisen ajattelun muodostamiselle. Voidaan olettaa, että
k-ohjelman behavioristiset piirteet ovat jossain määrin vieneet �lapsen pesuveden
mukana�, ohjelma on �siirretty hyllyyn� monine aarteineen. Kuitenkin toiminnan tavoit-
teellisuuden korostuksella sinänsä lienee ollut positiivisia vaikutuksia kirkon toiminnan
kehittämiseen.

Seuraavassa liitän luvussa 5.4.1. tarkasteltua kirkon kasvatustavoitekeskustelua laa-
jempiin kasvatustieteellisiin yhteyksiin ja peilaan myös nykyiseen tavoiteajatteluun. Pää-
tavoitteella eli etätavoitteella tarkoitetaan melko yleisluontoisia päämääriä ja tarkoituksia
koskevia tavoitelauseita, jotka usein ovat pitkälle filosofisia ja abstraktein termein ilmais-
tuja. Ne antavat toiminnalle suunnan ja ovat usein tavoiteltuja ihannetiloja (Peltonen
1995, 63). Kirkon kasvatustoiminnan päätavoite eli yleistavoite kasvatuksen päämääränä
koetaan kiistattomana. Seppälään126 (1998b, 53) viitaten voidaan nähdä, että k-ohjelman
yleistavoite on ilmaistu sekä teologisesti että pedagogisesti. K-ohjelman yleistavoitteena
on auttaa ihmisiä uskomaan--ja jäsentämään tämä usko omaan elämänkokonaisuu-
teensa--. Yleistavoitteessa painottuu yhtenevästi vuoden 1973 rippikoulun kokonaissuun-
nitelman yleistavoitteen127 kanssa uusi näkemys kristillisen uskon integroitumisesta muu-
hun todellisuuteen. Tätä jäsentämistä nimitetään myös kristilliseksi elämäntulkinnaksi
(Seppälä 1988b, 96).

Mutta paljon keskustelua herätti osatavoitteiden johtaminen aikakauden käyttäytymis-
tieteelliseen tietoon (ks. esim. Lahdes 1978, 126�137) perustuen yksityiskohtaisiin käyt-
täytymistavoitteisiin saakka. K-ohjelmassa päädyttiinkin käyttämään soveltaen naiivia
piirreteoreettista näkemystä edustavaa Bloomin tavoitetaksonomiamallia128 ja puhuttiin
päätekäyttäytymisen sijasta käyttäytymisen muutoksen suunnasta. Behavioristiselle ihmis-
käsitykselle on ominaista kasvatuksen olemuksen ymmärtäminen biologiseksi, jolloin
huomio kiinnitetään käyttäytymiseen (ks. esim. Vaherva 1981b, 24). Ihmiskäsitykseen
liittyy korostus, ettei käyttäytymisen muutosta tule ymmärtää vain ulkoisiksi muutoksiksi,
vaan myös sisäisiksi, myöhemmin ilmeneviksi (ks. K-ohjelma 1977, 20). Näin sanoudu-
taan irti behavioristisesta ihmiskäsityksestä, johon ei sisälly sisäisen ihmisen ulottuvuutta.

Edellä on tullut ilmi, että kirkon k-ohjelma-asiantuntijoiden uskonnonpsykologisena
viitekehyksenä on tunnistettavissa piirreteoreettinen kognitivismi. Suuntatavoitteiden
korostaminen päätetavoitteiden sijasta voidaan katsoa johtuvan pohjimmiltaan uskonnon-
psykologisesta tulkintakaaviosta: uskonnollisuus ei ole kristillisyydelle luonteenomaisten
käyttäytymisien lueteltavissa oleva repertuaari, vaan kehitystä kohti kristillisen elämän-

126. Seppälä (1998, 53) katsoo vuoden 1973 rippikoulun kokonaissuunnitelman yleistavoitteen ilmaistun sekä
teologisesti että pedagogisesti.

127. Rippikoulun tehtävänä on auttaa kastettuja nuoria uskomaan siihen Jumalaan, joka on ilmoittanut itsensä
Jeesuksessa Kristuksessa ja joka kohtaa heidät sanassa ja ehtoollisessa, sekä toteuttamaan tätä uskoaan elä-
mässään ja siten elämään joka päivä kasteen armossa. Tämän tehtävän toteuttamisessa on rippikoulun peda-
goginen yleistavoite, että nuori oppii tulkitsemaan ja jäsentämään kristillisestä uskosta käsin persoonallisia
kokemuksiaan ja elämän eri tosiasioita mielekkääksi kokonaisuudeksi niin, että hän voi nähdä kristillisen
uskon koko elämää kantavana voimana ja elää sen pohjalta. (Rippikoulun kokonaissuunnitelma 1973, 25,
ks. myös Seppälä 1998, 53.)

128. Esim. Lahdes (1997, 87) näkee Bloomin tavoiteoppimisstrategioissa behavioristisia vaikutteita. Ekola ja
Vaherva Aikuisopetusoppaassa 1976 (1976, 83�84) esittelevät Bloomin tavoitetaksonomian. Kirjoittajat
toteavat, että opetusteknologinen linja korostaa suljettuja tavoitteita. �Tällä hetkellä näyttää taas siltä, että
suuntaus on kohti avoimempia ja sallivampia tavoitemäärittelyjä� (emt. s. 95).
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tulkinnan mukaista ymmärrystä ja sen mukaista toimintaa. Kognitiivista tulkintaa voidaan
pitää painavampana k-ohjelman tavoiteasettelua ohjaavana viitekehyksenä kuin behavio-
ristista ajattelua.

K-ohjelman tavoiterakennelma koettiin seurakunnissa raskaana ja vaikeaselkoisena ja
tavoiteherätykseksi kärjistäen nimetty tavoiteajattelun korostaminen herätti kritiikkiä129.
Koulutuksen avulla pyrittiin auttamaan työntekijöitä tavoiteajatteluun perehtymisessä130.
Asiantuntijoiden suhteessa k-ohjelman tavoiterakennelmaan on havaittavissa selvää jän-
nitettä: Seppälä (1988b) näyttää pitävän asiallisena vielä tutkimusajanjakson lopulla
k-ohjelman tavoitejärjestelmää ja korostaa sen väljyyttä, kun taas Pyysiäinen (1990)
arvioi sen selkeästi behavioristisen mallin mukaan ylhäältäpäin johdetuksi ja liian tiu-
kaksi malliksi, ja myös Totro (1977) tulkitsee hiukan laajemmin sen nousevan positivisti-
sesta kasvatusajattelusta131 ja liittyvän opetusteknologiseen suuntaukseen. Totro toi
nimenomaan koulutuksessa selkeästi esiin tavoiteajattelun taustoja, kriittisestikin arvioi-
den. Totro (1979b) liittää myös curriculum-ajattelun, jonka piirteitä hän katsoo k-ohjel-
massa voitavan nähdä, positivistisen kasvatusteorian pohjalta nousevaksi. Oppimistavoit-
teet ilmaistaan täsmällisesti ulospäin havaittavin käyttäytymisen muutoksin. Myös Sep-
pälä (1988b) katsoo k-ohjelman ilmentävän curriculum-opetussuunnitelman piirteitä
korostaen kuitenkin toisia piirteitä kuin Totro: paikallistason merkitystä ja kasvatustoi-
mintaan osallistuvien kokemusten merkitystä132. On kuitenkin huomattava, että Totron
curriculum-ajattelu viittaa opetussuunnitelma-ulottuvuutta laajemmin kasvatusteoriaan,
Yhdysvalloissa kehittyneeseen oppimisteknologiseen traditioon, jota on kutsuttu myös
behavioristisen oppimisteknologian traditioksi (ks. Pyysiäinen 1998, 294�295).

Nykyisen kasvatustieteellisen tavoiteajattelun valossa käyttäytymistavoitteiden ilmai-
semista pidetään liikaa ulkoista toimintaa korostavina, riittämättöminä, kapea-alaisina ja
keinotekoisina. Katsotaan tarvittavan myös sisällöllistä133 tavoitteenmäärittelyä. (Tois-
kallio 1985, 40�41, 1986, 130�131, Engeström 1992, 70�75, 1994.) Tavoitetaksono-
mian keskeisenä puutteena nähdään sen pitäytyminen pelkästään oppimisen lopputuotok-
siin. Oppimisen prosessin ohjantaan tavoitetaksonomia ei anna riittävästi viitteitä. (Määttä
1991, 94.) Lahdes (1997, 87) arvioi kritiikin kärjen kohdistuneen siihen, että opetustekno-

129. Torjuvasta suhtautumisesta seurakunnissa k-ohjelman tavoitteisiin ks. myös Rissanen 1992, 41.
130. Rippikoulun puolella tavoitteet Rippikoulusuunnitelmasta 1973 yksinkertaistuivat Rippikoulusuunnitel-

maan 1980 nimenomaan rippikoulun opettajien koulutuksessa saatujen näkökulmien johdosta. Tavoitealue-
jako osatavoitteineen poistettiin ja yleistavoitteesta siirryttiin suoraan tuntikohtaisiin tavoitteisiin. Sen
sijaan lisättiin opetusjaksojen (esim. Kristillinen usko nuoren elämässä, Kirkkomusiikki jne.) tavoitteet.
(Rippikoulusuunnitelma 1980, 22.)

131. Totro (1980a) paljastaa positivistisen metodologisen monismin ajatuksen �elävän sovellettuna yhä erilais-
ten teknokraattien suunnittelu- ja mittausideologiassa. Se kuuluu myös suunnittelun kielessä!�

132. Malinen (1992) vertailee opetuksen suunnittelua Pedagogis-hallinnollisen opetussuunnitelman (Lehrp-
lan-malli) ja Avoimen opetuksen (Curriculum-malli) mukaisesti. Hän katsoo, että avoimen opetuksen malli
antaa mahdollisuuksia laatia monentyyppisiä pedagogisia suunnitelmia reformipedagogisessa viitekehyk-
sessä. Malinen näkee, että 1970-luvulla esiintyi vahva luottamus deduktiiviseen kehittämisprosessiin kun
taas nykyään kehittämisessä katsotaan useimmiten tarvittavan yhdistetty deduktiivis-induktiivinen prosessi.
Siinä esiintyy vuoron perään keskusjohdon tekemiä päätöksiä ja kentän kokemusten esittelyä. (Malinen
1992, 81�87, 90�93.)

133. Toiskallion (1985, 40) mukaan sisällöllisissä tavoitteissa yhdistetään käyttäytymis- ja prosessitavoitteiden
hyvät ominaisuudet. Sisällöllisessä tavoitteenmäärittelyssä etsitään loppusuorituksen takaa se sisäinen
malli, johon suoritus perustuu.
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logisessa suunnassa oppilas/opiskelija nähdään objektina eikä itse vastuussa olevana sub-
jektina.

Ekola (1991, 133�134) toteaa 1990-luvun alussa edelleen tavoitteiden määrittelyn
tapahtuvan paljolti opetusteknologian synnyttämän päätekäyttäytymismallin mukaan.
Pyritään yksiselitteisiin tavoitelauselmiin, joiden ytimenä ovat opiskelun avulla tavoitel-
tavat ja arvioinnin avulla mitattavissa olevat opiskelijan käyttäytymistä kuvaavat termit.
Ekola katsoo tällaisten tavoitelauselmien olleen askel opettajan tavoitteista kohti oppi-
laan tavoitteita ja hyvä yritys ohjata oppimisprosessia. Niiden heikkoutena hän kuitenkin
näkee ennen muuta pinnallisuuden kuvattaessa ulospäin näkyvää käyttäytymistä, jolloin
oppimiseen liittyvät sisäiset prosessit jäävät huomiotta. Ekola kritisoi myös sitä, että usein
kognitiivisesti painottuvat tavoitteet ilmentävät vain irrallisia käyttäytymisvalmiuksia,
jolloin kokonaispersoonallisuuden tukeminen estyy. Hän esittääkin syvällisen tavoitemal-
lin134, jonka avulla korjattaisiin päätekäyttäytymismallin heikkoudet. On nähtävissä, että
Ekola painottaa kokonaispersoonallisuuden tukemista yhtenevästi Virkkusen, Rissasen ja
Totron kanssa.

Tavoitteiden asettelussa joudutaan aina kysymään, minkä tai kenen tavoitteista on
kyse. Harvan (1980, 154) mukaan näyttää ilmeiseltä, että oikeus asettaa kasvatustavoit-
teet on sillä, jolla on kasvatusvastuu. Aikuiskasvatukselle on tunnusomaista, että oppijat
ovat itsenäisiä, omat tavoitteensa valitsevia aikuisia. Puolimatkan (1995, 90�91) mukaan
kasvattaja voi ja hänen tulee jatkuvasti pyrkiä suhteuttamaan kasvatustavoitteensa objek-
tiivisesti päteviin arvoihin, samalla kun hänen on otettava huomioon sekä kasvatettavan
että vallitsevan yhteiskunnan arvot kasvatustavoitteitaan määritellessään. Aikuiskasvatuk-
sessa kasvatettavat itse määrittelevät tavoiteltavat valmiudet ja käytettävät menetelmät.

Nykyisin aikuiskoulutukseen osallistujat itse osallistuvat keskeisesti tavoitteiden aset-
tamiseen (Kari 1994a, 66). Johtopäätöksenä luvusta 5.4.2. voidaankin nähdä, että kirkon
aikuiskasvatuksen käsitys (vrt. Ekola & Vaherva 1976, Peltonen 1981, 104�132) tavoit-
teiden asettamisesta aikuiskasvatuksessa vastasi pitkälle kasvatustieteellistä nykynäke-
mystä. Näyttää siltä, että KOAKT (1975�1978) ja kirkon aikuiskasvatuksen asiantunti-
jat Virkkunen, Totro ja Rissanen selkeästi korostavat eri yhteyksissä ja myös koulutta-
jina135, että aikuiskasvatuksessa tavoitteet on laadittava yhdessä osallistujien kanssa ja
otettava huomioon osallistujien elämäntilanne, aikuiskasvatuksen kontekstuaalisuus. Kes-
keisenä pidetään aikuisten täysivaltaista osallistumista oman oppimisensa suunnitteluun.
Osallistujat itse määrittelevät, mitä he haluavat oppia, ja työntekijän haaste on sovittaa
yhteen osallistujien ja kirkon k-ohjelman tavoitteet. Kontekstuaalisuus, uskon ja elämän
arjen vuoropuhelu, uskon liittyminen aikuisen elämäntodellisuuteen korostuu myös

134. Ekolan (1991, 134) mukaan syvällisessä tavoitemäärittelyssä tavoitteita lähdetään etsimään siitä käyttöto-
dellisuudesta, jota opiskelijat joutuvat hallitsemaan ja jonka hallinnan valmiuksia he opiskelevat koulutuk-
sessa. Tavoitteissa on kuvattava olosuhteet, joiden vallitessa toimitaan, järjestelmän oleelliset osat, niiden
luonne ja muunneltavuus, järjestelmän kokonaisrakenne sekä sen toimintaa ja hallintaa säätelevät periaat-
teet.

135. Rissanen (henkilökohtainen tiedonanto 8.9.1998) ilmaisee, että k-ohjelmakoulutuksessa päädyttiin �kurs-
sinmuutokseen�. Havaittiin, että tiukka behavioristinen tai ulkopuolelta määriteltyjen tavoitteiden asettami-
nen ja tavoitteiden määrä ylittävät ihmisen vastaanottokyvyn. Oppiminen on tärkeämpää kuin opettaminen
-periaatteen todesta ottamisen katsottiin merkitsevän myös sitä, että ihmiset, joita oppiminen koskee, on
vedettävä tavoitteiden määrittelyyn mukaan ja tehtävä heille mahdolliseksi yhteinen suunnittelu realisti-
sessa määrin.
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aikuiskasvatuskeskustelussa136. Aikuinen on asiantuntija oman todellisuutensa tuntemi-
sessa. Aikuisen itseohjautuvuus -käsitettä137 ei kuitenkaan käytetä keskustelussa argu-
mentoitaessa osallistumista tavoitteiden asettamiseen ja suunnitteluun, vaikka itseohjautu-
vuus sisällöllisesti on keskustelussa mukana. K-ohjelmaprosessissa painotetaan aikuisten
seurakuntalaisten aktiivisuutta omien kasvatus- ja oppimistavoitteidensa asettamisessa
yhteistyössä, dialogissa kouluttavan instituution paikallistason, seurakunnan ja sen työn-
tekijöiden kanssa.

Tavoitteiden ilmaisemisen konkreettisuuden aste on yksi käydyssä keskustelussa ilme-
nevä ongelma. KOAKT:n ja Seppälän välillä on havaittavissa jännitettä tavoitteiden
ilmaisutavassa. Henkilökohtaiset tiedonannot (Rissanen, henkilökohtainen tiedonanto
7.9.1998, Virkkunen, henkilökohtainen tiedonanto 10.10.1998) tukevat dokumenteissa
ilmenevää näkökulmaeroa tavoitteiden laatimisen tavassa138. Seppälä katsoo k-ohjelman
kokonaisuuden kannalta olevan tarpeellista, että myös aikuisten ohjelmarungossa ilmais-
taisiin tavoitteet päätekäyttäytymisen suuntaisesti, kun taas KOAKT katsoo tavoitteiden
kuvaamisen prosessin näkökulmasta olevan mielekkäämpää aikuiskasvatuksessa. Aikui-
suuteen kasvamiseen, jota kirkossa pidetään sekä teologisesta että kasvatustieteellisestä
viitekehyksestä ymmärrettynä aikuiskasvatuksen päämääränä, kuuluu osaltaan aikuisen
oikeus määritellä kasvunsa ehdot ja suunta. Niitä ei katsota voitavan ulkopuolelta määri-
tellä. Tästä aikuiskasvatuksen korostuksesta aiheutuu erimielisyyksiä k-ohjelman laati-
misprosessissa. Näyttää siltä, että aikuiskasvatuksen suunnittelussa on oltu tavoitteiden
laatimisen osalta eri linjoilla muiden ikäryhmien k-ohjelmatyöskentelyn kanssa. Kokonai-
suuden vuoksi aikuiskasvatustahoa taivuteltiin yhteisille linjoille.

Aikuiskasvatuksen asiantuntijakeskustelussa korostetaan tavoitteita prosessina. Nyky-
ään käytetään koulun ja kunnan kontekstissa prosessuaalista työtapaa opetussuunnitel-
man laadinnassa139. Tapa kuvata tavoitteita prosessin näkökulmasta on yleistynyt140.
Lähtökohtana on, että käyttäytymisen muutokset eivät behavioristiseen tyyliin ole ulkoi-
sesti tai ainakaan heti nähtävissä. Prosessikuvauksissa141 luonnehditaan joko sitä proses-

136. 1980-luvun lopulla ja vuosikymmenen vaihteessa korostettiin monissa puheenvuoroissa kontekstuaali-
suutta, seurakunnan elämän ja toiminnan liittymistä kiinteämmin seurakuntalaisten todellisuuteen (SEK v.
1988�1991, 65).

137. Humanistisessa kasvatusajattelussa aikuisoppijan itseohjautuvuus, kyky ohjata oppimisprosessiaan itsenäi-
sesti, ottaa vastuu omista oppimistoiminnoistaan, on keskeinen termi. Se merkitsee suunnittelu-dimensiossa
osallistuvaa päätöksentekoa sen sijaan, että opettaja yksin suunnittelee (Knowles 1975, 60). Ks. Pasanen
ym. 1989, 1, 14, Elias 1993, 224, Lehtinen & Jokinen 1996, 13. Virkkusen (1973a) Knowles- referaatissa
nousee esille selfdirecting adult, ja teknisinä johtopäätöksinä tästä esim., että opiskelija arvioi itse tavoit-
teen, johon pyrkii, ja osallistuu opiskeluprosessin suunnitteluun.

138. Rissanen (henkilökohtainen tiedonanto 7.9.1998) ymmärtää Seppälän tavoitteen olleen behavioristista mal-
lia myötäillen määritellä tavoitteita kurinalaisesti ja eriyttää niitä niin, että tavoitetaan perusoppimiskoke-
mukset. Tarpeeksi pitkälle mentäessä oppimiskokemukset alkavat lähentyä toisiaan, kaoottinen määrä
vähenee ja pelkistyy harkittuihin peruskokemuksiin, joista viime kädessä olisi kristillisessä kasvatuksessa
tai sen tavoitteiden toteutumisessa kyse.

139. Ks. Gröndahl ym. 1994, 42�58.
140. Pruuki (1995, 35) pitää prosessikeskeistä tapaa ilmaista tavoitteita hyödyllisenä esim. rippikoulun oppimis-

tavoitteiden yhteydessä päätekäyttäytymisen kuvaamisen rinnalla, koska kristilliseen uskoon ja elämänky-
symyksiin liittyvä oppiminen on usein vaikeasti havaittavissa ja ennustettavissa. Tavoitteiden ilmaiseminen
prosessin kuvauksena jättää tilaa oppijan omaehtoisille ratkaisuille ja ajattelumalleille.

141. Prosessikuvauksessa kognitiivisessa dimensiossa ilmaistaan sen sijaan, mitä tulisi tietää, mitä yksilö pohtii.
Sen sijaan, että määriteltäisiin, minkälainen asenne yksilöllä tulisi olla, kerrotaan, mitä hänen toivotaan
kokevan. Yksilön hallitsemien taitojen kuvaamisen sijaan puhutaan harjaantumisesta. Asetetaan tavoitteita
myös vuorovaikutuksen laadulle, koska lämmin ja avoin ilmapiiri edistää oppimista. (Pruuki 1995, 34.)
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sia, joka tapahtuu yksilön oppiessa, tai vuorovaikutusprosessia, jossa oppiminen tapahtuu
ryhmässä142. Voidaan puhua myös prosessitavoitteista, kun oppija vertaa omaa suoriutu-
mistaan toisaalta opetussuunnitelman tavoitteisiin ja toisaalta itse itselleen asettamiin
tavoitteisiin eli oppija reflektoi ja arvioi itse itseään. (Pruuki 1995, 34�35, Peltonen
1995, 64.) Toiskallion (1985, 39�40) mukaan prosessitavoitteet ovat laadullisia ja nii-
den painopiste on oppilaassa, toisin kuin tuotostavoitteet, joita voidaan kuvata määrälli-
sinä ja joiden painopiste on oppilaan ulkopuolella. Prosessitavoitteet liittyvät näkemyk-
siin (esim. Rogers), joissa korostetaan yksilöllisen kokemuksen merkitystä. Myös
konstruktiivisessa opetussuunnitelmassa korostetaan avoimuutta ja joustavuutta eikä piir-
retä tarkkoja, valmiita malleja sisällöistä ja toimintatavoista (ks. esim. Saarinen 1997a,
57). Tavoitteet tulevat sitä väljemmiksi, mitä oppijakeskeisemmäksi opetus muuttuu (Pel-
tonen 1995, 64).

Voidaan pohtia, miten aikuiskasvatustieteellisesti ajan tasalla oleva näkemys aikuisen
aktiivisesta roolista tavoitteiden asettamisessa koettiin seurakuntatasolla. Nimenomaan
aikuiskasvatus meni huonosti läpi seurakunnissa143. Oliko perinteinen, behaviorististyyli-
nen malli, jossa tavoitteet asetetaan ulkoapäin, kuitenkin helpompi omaksua? Opiskelijan
persoonallisten tarpeiden eli oppijan subjektiiviuden korostamisen tavoitteiden asette-
luissa voidaan katsoa olevan humanistiseen oppimisnäkemykseen kuuluvan piirre. Ihmi-
sen kasvulle asetettavia tavoitteita ei pyritä määrittelemään kovin tarkkaan. Osallistujat
otetaan mukaan oppimistarpeittensa arviointiin, ja oppimis- ja opetustavoitteet pohjautu-
vat yhteiseen sopimukseen. (Ks. esim. Vaherva 1991, 31, vrt. Ruohotie 2000, 130.)

Keskustelussa tavoitteiden asettamisesta aikuiskasvatuksessa oltiin kirkossa samoilla
linjoilla kuin mitä ratkaisuja kasvatustieteellinen nykytieto tuo esiin. Mikäli opettaja mää-
rittelee koulutuksen tavoitteet täysin omista lähtökohdistaan ja sanelee ne opiskelijoille, ei
tavoitteiden subjektiivisen merkityksen kokeminen tapahdu jokaisen yksilön kohdalla
tavalla, joka olisi oppimisen mielekkyyden ja tehokkuuden kannalta suotava. Aikuiskou-
lutuksessa on tarpeellista keskustella yhteisesti opiskelijoiden odotuksista ja pyrkiä otta-
maan niitä toteutuksessa huomioon. Traditionaalinen opettajan suorittama tavoitteenil-
moitus ei saa oppilaita motivoituneiksi opiskeluun. �Omistajuus� syntyy ainoastaan yksi-
lössä itsessään tapahtuvan prosessin kautta. (Ekola 1991, 150�151, Leppilampi & Piek-
kari 1999, 7, 10, 15�17.)

142. Myöhemmin Pruuki (1998, 283�284) erittelee tavoitteiden ilmaisemistavat oppijapohjaiseen (seurataan
oppimisprosessin vaiheita ja etenemistä), opettajapohjaiseen (mitä opettajan tulee tehdä tai miten käyttäy-
tyä), vuorovaikutuspohjaiseen (minkälaiseen vuorovaikutukseen opetuksessa pyritään opettajan ja oppijan
sekä koko ryhmän välisissä suhteissa) ja oppiainespohjaiseen (teemat ja aihekokonaisuudet luokitellaan)
tavoitteenmäärittelyyn. Pruuki näkee rippikoulukontekstissa, että tavoitteenasettelussa voidaan hyödyntää
samaan aikaan useaa eri näkökulmaa, mutta oppijapohjainen tavoitteenasettelu on joka tapauksessa tarpeen.

143. K-ohjelman seurantatutkimuksen mukaan ikäryhmäkohtaisesti tarkasteltuna K-ohjelman soveltaminen
onnistui parhaiten lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä. Aikuistyöhön liittyvä k-ohjelmatyöskentely oli
sen sijaan vähäisintä seurakunnissa. (Rissanen 1989, 6.)
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Aikuiskasvatuksen tavoitteiden laatiminen kirkossa vuorovaikutuksessa aikuisten
kanssa -korostus näyttää nousevan humanistiselta pohjalta. Merkittävänä suomalaisessa
aikuiskasvatuskentässä voidaan pitää Knowlesin esiinnousemista kirkon aikuiskasvatus-
koulutuksessa jo 1973. Esimerkiksi v. 1976 ilmestyneessä Aikuisopetusoppaassa144

(Ekola & Vaherva 1976, 199�202) ei vielä lähdeluettelossa esiinny Knowlesia, johon
myöhemmin viitataan ahkerasti suomalaisessakin aikuiskasvatuskeskustelussa, kuten
v.1986 ilmestyneessä Vahervan ja Ekolan teoksessa Aikuisten opettamisen taito145.

K-ohjelmakoulutuksessa pohdintaan kenen tavoitteista on kyse liittyy problematiikka,
miten sovittaa yhteen osallistujan ja organisaation tavoitteet. Vaatimus aikuisen itsemää-
räämisoikeuden kunnioittamisesta on toisinaan viety niin pitkälle, että aikuiskasvatusta
harjoittavalta organisaatiolta on haluttu kieltää kokonaan omien tavoitteiden asettaminen.
Organisaation tulisi tämän ajattelun mukaisesti toimia valintamyymälän tavoin ja kysyn-
tää tyydyttäessään järjestää palveluja mittatilausperiaatteella. Kuitenkaan aikuiskasvatus
ei voi perustua vain kysynnän tyydyttämiselle ilman kasvattajan omia arvovalintoja. Näi-
den kahden periaatteen välillä on jatkuva jännitys, mutta ne eivät ole suinkaan sovittamat-
tomasti vastakohtaisia. (Alanen 1991, 20, 67�68, Tuomisto 1993, 93.) Kirkossakaan ei
voida lähteä sitä, etteivätkö kirkon omat aikuiskasvatustavoitteet olisi perustana, mutta
organisaation tulee tuntea myös aikuisten tarpeet ja toiveet. Elias (1993, 226) korostaa
suunnittelijoiden, hallinnon, opettajien ja oppijoiden yhteistoiminnallista tavoitteiden
määrittelyä ja asettamista kristillisessä aikuiskasvatuksessa. Puolimatka (1991, 94�95)

144. Vaherva kertoo Aikuisten opettamisen taito -teoksen (1986, 2. painos 1991, 6�7) alussa havainneensa ryh-
tyessään 1960�70-lukujen vaihteessa opiskelemaan opettamista, että opettamisen mallit rakentuivat pit-
källe positivismin ja behaviorismin muodostamalle perustalle. Eri-ikäiset opiskelijat nähtiin objekteina, joi-
hin kohdistettiin entistä tarkempia tavoitemääräyksiä jne. Samanaikaisesti tieteenfilosofisessa keskuste-
lussa nousi esiin positivismin kritiikki ja alettiin kokeilla uudenlaisia metodologisia lähestymistapoja. Psy-
kologiassa heräsi kiinnostus kognitiivista toimintaa kohtaan, ja oppimisesta esitettiin uudenlaisia näkemyk-
siä. Vaherva kokee, että vankka peruskoulutus ja tietynlainen opettajaksi ohjautuminen olivat muodostaneet
niin vahvan sisäisen mallin, että hänen sekä yliopisto-opettajana että aikuiskouluttajana toimimistaan ohja-
sivat ensisijassa perinteisemmät näkemykset oppimisesta ja opettamisesta. Uudet näkemykset tulivat torju-
tuiksi, koska eivät ne tuntuneet sopivan kunnolla olemassaoleviin tietorakenteisiin. Hän kuvaa: �Kun
vuonna 1976 olin kirjoittamassa ensimmäistä versiota Aikuisopetus-kirjasta, lähestymistapani aikuisten
opetuksen suunnitteluun oli hyvin ulkokohtainen. Lopputuloksena oli teos, jota voi luonnehtia opetustekno-
logiseksi. Jatkaessani aktiivisena--kouluttajana, havaitsin entistä selvemmin, että aikaisempi näkökulma
opettamiseen oli liian kapea ja yksipuolinen. Ennen kaikkea aikuisopiskelijoilta tullut palaute osoitti sel-
västi sen, että opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on opiskelija ominaisuuksineen ja elämäntilantei-
neen otettava vahvasti huomioon. Opiskelijakeskeisemmälle lähestymistavalle oli alkanut tulla jo malleja.
Työelämän aikuiskoulutuksessa oli alettu korostaa ongelmakeskeistä otetta-- Oppimista koskevissa näke-
myksissä oli tapahtunut suuria muutoksia tiedollisia prosesseja koskevien tutkimusten johdosta, ja aikui-
suutta oli alettu kartoittaa huomattavasti tarkemmin kuin vain epämääräisenä lapsuuden ja vanhuuden puo-
limatkan krouvina. Näin oli mahdollisuuksia kokonaan uudenlaisen aikuisdidaktiikan kirjoittamiseen, kun
vuonna 1980 laadimme uudistetun laitoksen Aikuisopetusoppaasta.� Joskin Vaherva arvioi jälkeenpäin, että
vuoden 1980 laitoksestakin on löydettävissä yhä edelleen merkkejä opetusteknologisesta lähestymistavasta,
ja arvioi muutosta opettajakeskeisestä opetustavasta opiskelijakeskeisempään suhteellisen lieväksi. Vuoden
1986 laitoksessa hän toteaa kognitiivisen oppimiskäsityksen olevan lyömässä itseään läpi, mutta huomaut-
taa, että opetuksen mallit ja teoriat eivät vielä ole kehittyneet vastaamaan �modernia� oppimisnäkemystä.
�Kouluttajina olemme eräänlaisessa epävarmassa tilassa. Tästä syystä asioihin otetaan seuraavassa enem-
män kyselevä ja ihmettelevä kanta kuin annetaan �valmiita� toimintaohjeita�.

145. Tosin esim. Huuhka (1961, 35�36) viittaa Knowlesin (1953) teokseen Informal Adult Education. Associa-
tion Press, New York.
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toteaa, että arvototuutta lähestytään parhaiten vapaan järjellisen keskustelun ja vuorovai-
kutuksen ilmapiirissä käymällä kriittistä keskustelua kasvatustavoitteista.

5.5. Kirkon aikuiskasvatuksen suhde yhteiskunnan 
aikuiskasvatukseen

Yhteiskunnan aikuiskasvatuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä laaja-alaisesti monimuo-
toista aikuisille suunnattua koulutusta (vapaa sivistystyö, ammatillinen aikuiskoulutus,
työvoimapoliittinen koulutus, elinkeinoelämänkoulutus). Kirkon aikuiskasvatuksen ja
vapaan sivistystyön yhteisistä historiallisista juurista ja alkutaipaleesta huolimatta tiet
erkanivat. Raja-aidat kirkon ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen välille ovat muodostu-
neet melko jyrkiksi. Näiden polttopisteiden väliin sijoittuvat kuitenkin aikuiset ja heidän
jakamatoman elämäntodellisuutensa. (Metsätähti 1991.) Tältä pohjalta on syytä tarkastel-
la, miten kirkossa tutkimusajanjaksolla ymmärretään kirkon ja yhteiskunnan aikuiskasva-
tuksen suhde ja sen kehittämishaasteet.

K-ohjelma-aineisto
Kirkon aikuiskasvatuksen ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen suhdetta määritellään histo-
riasta käsin. Kirkko on aloittanut maassamme kansanopetuksen. Kun se on siirtynyt
yhteiskunnan hoidettavaksi, kirkko voi keskittyä siihen opetukseen, joka on tarpeen, jotta
seurakunnan jäsenet voisivat elää ja kasvaa kristittyinä. (Mikä on kirkon k-ohjelma?
1980, 4.) Seurakunnan erityistehtävä kasvatuksen alueella on määriteltävä kirkon kasva-
tustehtävästä ja yhteiskunnan aikuiskoulutussuunnittelusta käsin. Kirkon aikuiskasvatuk-
sen tehtäviä määriteltäessä voidaan lähteä k-ohjelmassa ilmaistuista kasvatuksen tavoit-
teista tutkimalla, mihin niistä kirkko voi pyrkiä ja mitkä jäävät yhteiskunnan tehtäviksi.
Kuitenkin samalla kun kysytään kirkon ominta tehtävää, saatetaan löytää tehtäväalueita,
jotka eivät suoranaisesti kuulu kirkolle, mutta joista kirkon tulee huolehtia, kunnes joku
muu ottaa ne hoitaakseen. (KOAKT ptk 31.12.1973 3§.)

Kirkon ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen välillä tulisi olla vuorovaikutuksellisuutta.
Kirkon aikuiskasvatusta kehitettäessä tulisi selvittää yhteiskunnan aikuiskasvatuksen rat-
kaisuja, esimerkiksi ideoiden, mallien ja teorioiden suhteen. Toisaalta kirkko voisi tarjota
tekemiään aikuiskasvatusohjelmia yhteiskunnan eri aikuiskasvatuksen sektoreille, muun
muassa kansanopistoihin, työväen- ja kansalaisopistoihin sekä opintokerhoihin. (AKOJ
ptk 19.3.1974 1§.)

KA (1979) selittää, että kirkon aikuiskasvatuksen omaleimaisuuteen vaikuttaa vuosisa-
tojen perinne. Sen lähtökohdat ovat jo opetuslasten saamassa opetustehtävässä. Kirkon
aikuiskasvatus kristillisen uskon ja seurakunnan tehtävän palveluksessa on olemuksel-
taan jotain muuta kuin yhteiskunnan kasvatustoiminta. Kuitenkin sen täytyy KA:n
mukaan ottaa huomioon yhteiskunnassa tapahtuva aikuiskoulutuksen määrätietoinen
kehittäminen. Kirkon aikuiskasvatus voi sekä liittyä yhteiskunnan aikuiskoulutukselle
osoittamiin tavoitteisiin että täydentää niitä. Yhteiskunnan aikuisopetuksen kehitys kiin-
nostaa kirkkoa ennen muuta siksi, että seurakuntalaisten aktivoituminen opintotoimin-
taan, näköalojen laajentuminen ja persoonallisuuden monipuolinen kehittyminen ovat
myös kirkon aikuiskasvatuksen tavoitteita. (KA 1979, 8, 11.)
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KA:ssa (1979) katsotaan kirkon aikuiskasvatustoiminnan monessa kohdin voivan liit-
tyä aikuiskoulutuskomitean (1975 II osamietintö) aikuiskoulutuksen tehtäviksi määrittele-
miin tavoitteisiin ja tehtäviin. Kirkon oma tehtävä antaa kuitenkin erityissisällön esimer-
kiksi �arvopäämäärille� ja siten ihmisen �terveelle ja henkisesti rikkaalle elämälle�.
Tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen voi kirkon toiminnassa merkitä
heikoimmin koulutettujen tai yhteiskunnallisesti epäaktiivisten ihmisten rohkaisemista
itsensä kehittämiseen. Kirkon diakonista kutsumusta erityisen lähellä tulisi olla toimin-
nan, jota yhteiskunnan aikuiskoulutuksessa kutsutaan hakevaksi aikuiskoulutukseksi.
(KA 1979, 12�13, 16.) Lausunnossaan Aikuiskoulutuskomitean osamietinnöstä KKK
tähdentää aikuiskoulutusta järjestävien laitosten ja järjestöjen henkisen ilmapiirin vapau-
den ja moninaisuuden merkitystä (KKK tk 1975, 44).

Kirkon aikuiskasvatustoiminnan liittyminen yhteiskunnan aikuiskoulutukseen näh-
dään KA:ssa (1979, 13�14) täydentävänä enemmin kuin yhdenmukaisuuteen pyrki-
vänä. Kritiikkiä kohdistetaan siihen, että yhteiskunnan aikuiskoulutuksen kehittämissuun-
nitelmissa aiotaan siirtää painopiste ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja katsotaan näin
ihmisten elinehtojen parantamisen riippuvan koulutustason kohottamisesta. Jos paino on
kovin yksipuolisesti ammatillisen koulutuksen edistämisessä, on KA:n mukaan vaarana,
että koulutuksen tehtäväksi nähdään ensisijaisesti tuotannon eikä ihmisen palveleminen.
Aikuiskoulutuksen päämääränä tulisi olla mielekkäiden toimintamahdollisuuksien osoit-
taminen, aktiivisuuden ylläpitäminen ja elämän kaikinpuolinen rikastuttaminen. Mitä
enemmän yhteiskunnan koulutustoiminta painottuu hyötytavoitteiseen ja suorituskeskei-
seen suuntaan, sitä enemmän kirkon on tarjottava oppimismahdollisuuksia, jotka tukevat
ihmisen persoonallista kasvua, elämänkatsomuksen muodostamista, rikkaampaa elämää
perheessä ja muissa ihmissuhteissa, mielekkäiden harrastusten ja tehtävien löytämistä
yhteiskunnassa ja seurakunnassa, maailman ja ihmiskunnan kysymysten selvittämistä ja
luonnollisesti uskonelämän syvenemistä.

Kirkon ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen suhteen pohdinta jatkuu k-ohjelman valmis-
tumisen jälkeenkin. AKNK (ptk 12.11.1985 3§) katsoo, että toisaalta kirkossa olisi löy-
dettävä oma rooli aikuiskasvatukselle, toisaalta olisi hyödynnettävä yhteistyö vapaan
sivistystyön alueella. Kirkon tehtävä ei ole eriyttää vaan yhdentää. Yhteiskunnassa pai-
nottuu ammatillinen aikuiskasvatus ja harrastustavoitteisen aikuiskasvatuksen nähdään
sen rinnalla jääneen vaille tukea. Koetaan, että yhteiskunta korostaa hyödyn näkökul-
masta tehtävää aikuiskasvatusta. AKNK tähdentää kaikkien yhtäläistä oikeutta aikuiskas-
vatukseen, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeutta oppimiseen. Kirkon tehtävä on tuoda
aikuiskasvatukseen syvyyttä, ei vain tavoitehakuisuutta. Aikuiskasvatuksessa tulee lähteä
liikkeelle ihmisestä, osallistujasta. Pragmaattisilla linjoilla olevan yhteiskunnan aikuis-
koulutuksen vuoksi kirkon tehtävänä on miettiä sisällöllisiä ja arvopohjaan liittyviä asi-
oita (AKNK, keskustelumuistio 14.11.1986).

Painopisteen siirryttyä yhteiskunnassa aiempaa voimakkaammin aikuiskasvatusjärjes-
telmän kehittämiseen uudistuksilla katsotaan olevan selviä heijastusvaikutuksia myös kir-
kon aikuiskasvatukseen. Uudelleen on pohdittava, mikä on kirkon rooli aikuiskasvatusta
tuottavana osapuolena yhteiskunnassamme ja mitä merkitsee käytännössä se, että aikuis-
koulutus alistetaan entistä enemmän teknis-taloudellisia lähtökohtia ja päämääriä palvele-
vaksi. (KKK tk 1988, 70�71.)

Konkreettinen pyrkimys kirkon aikuiskasvatuksen ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen
dialogin edistämiseksi on KKK:n yhteistyötahojensa kanssa järjestämä kirkon aikuiskas-
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vatusseminaari 1.�2.3.1988 Seurakuntaopistolla146. Seminaarin tarkoitukseksi määritel-
lään kartoittaa kirkon aikuiskasvatuksen tulevaisuuden haasteita ja rakentaa siltaa kirkon
ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen välille tavoitteena paikallistaa kristillisen aikuiskasva-
tuksen asema ja luonne kirkollisessa ja yhteiskunnallisessa maisemassa. AKNK pohtii
seminaarin valmisteluvaiheessa, tuleeko yhteiskunnan ja kirkon aikuiskasvatuksen kul-
kea eri teitä, vai tulisiko pyrkiä ehkäisemään lokeroitumista ja kehittää �ihmiskeskeistä�
vaihtoehtoa yhteiskunnan hyötynäkökohtia korostavan aikuiskasvatuksen vastapainoksi.
Oleellisena kysymyksenä nähdään, miten kirkon aikuiskasvatus voi omaleimaisena
toteuttaa omia tavoitteitaan yleisen aikuiskasvatuksen piirissä käyttäen hyväkseen jo ole-
massaolevia resursseja. Seminaarin toivotaan herättävän keskustelua kysymyksistä, jotka
liittyvät yhteiskunnan aikuiskasvatuksen ja kirkon aikuiskasvatuksen yhteisiin alueisiin ja
väliin jääviin katvealueisiin, yhteistyö- ja vuorovaikutusmahdollisuuksiin ja toisaalta
työnjakoon. Kirkon haasteeksi koetaan kehittyminen yhteistyökumppanuuteen, yhdessä
etsimiseen ja yhdessä kasvamiseen. (AKNK ptk 13.2.1987 3§, ptk 27.4.1987 3§, ptk
14.9.1987 3§, Aikuiskasvatusseminaaria suunnitteleva työryhmä 7.9.1987.)

Aikuiskasvatusseminaarin palautteessa todetaan käsitteen �oman elämän hallinta�
osoittautuneen toimivaksi apuvälineeksi kirkon ja yhteiskunnan välisessä keskustelussa
aikuiskasvatuksesta. Jos yhteiskunnan aikuiskoulutus tukee aikuisia oman elämän ulkoi-
sessa hallinnassa, on kirkon aikuiskasvatuksen haasteena tukea elämän sisäisessä hallin-
nassa. Tämä tehtävä osoitetaan myös yhteiskunnan taholta kirkolle. Toivomuksena semi-
naarissa esitetään, että kirkko pysyisi uskollisena juuri omalle tehtävälleen, jota muut
eivät voi korvata. (AKNK ptk 21.4.1988 3§.)

Asiantuntijakeskustelu

Nurmi (1971) muistuttaa, että kirkko on vain yksi monista kasvatusta ja opetusta harjoit-
tavista organisaatioista. Siksi sen on otettava huomioon kasvatustoimintansa asema koko
kasvatuksen kentässä. Rissanen (1972) katsoo, että seurakunnan olisi löydettävä liittymä-
kohdat muiden tahojen suorittamaan kasvatustoimintaan ja niiden tavoiteasetteluun. Eri-
tyisesti aikuiskasvatusta on voitava toteuttaa laaja-alaisesti, eristäytymättä. Koska ihmi-
sen tilanne on nähtävä kokonaisvaltaisesti, on kirkon aikuiskasvatustoiminnassa päästävä
mahdollisimman lähelle niitä yhteyksiä, joissa ihmisiä on mahdollista kohdata. (Rissanen
1972, 113�114.)

Kirkon tehtävänä on Kortekankaan (1977, 86�88) samoin kuin Pöyhösen (1981a, 26)
mukaan toimia kriittisenä voimana kasvatusmaailmassa tarkkailemalla nimenomaan toi-
mintojen pohjalla vallitsevaa ihmiskäsitystä. Myös kirkon kasvatustyöstä on jatkuvasti
käytävä julkista ja avointa keskustelua ja sen on oltava avoin kritiikille ja muutoksille,
vaikka se on perusteissaan omalla pohjallaan. Vain tällä tavalla se pystyy itse arvioimaan
yhteiskunnan kasvatusta ja muodostumaan kriittisesti rakentavaksi tekijäksi suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Kasvatuksen arvojen esilläpitäminen on kirkon anti koulutuspoliit-
tiseen ja kasvatusideologiseen keskusteluun (Kortekangas 1982, 18). Myös Lehtiö (1977,
138) korostaa kirkon ja yhteiskunnan kasvatustoiminnan vastavuoroista kriittisyyttä. Jän-
nite pitää yllä tasapainoa ja saa kasvatustahot tarkkailemaan omia tavoitteitaan. On oltava
selvillä omista pyrkimyksistä ja valmis vuorovaikutukseen mutta myös terveeseen kritiik-
kiin ja ulkopuolisen arvioijan osaan.

146. AKNK (ptk 13.2.1987 3 §) asetti keskuudestaan epävirallisen työryhmän (U. Kontio, T. Totro, S. Koistinen,
S. Huhta, sekä asiantuntijana R. Virkkunen) valmistelemaan seminaaria, ja neuvottelukunnan kokouksissa
pohdittiin seminaarin suunnitteluun liittyviä sisällöllisiä näkökulmia.
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Kukkonen (1988, 10) painottaa kirkon avointa osallistumista aikuiskoulutuspoliittiseen
keskusteluun ja varoittaa kirkkoa eristäytymisestä ja sen myötä eristetyksi tulemisesta.
Yhteiskunnan puolella odotetaan kirkolta eettisiä ja arvopohjaisia kannanottoja aikuis-
koulutuksesta. Kirkko ei voi kaikilta osin hyväksyä niitä teknis-taloudellisia lähtökohtia
ja päämääriä, joihin yhteiskunnan aikuiskoulutus näyttää useimmiten nojaavan. On poh-
dittava, kenen ehdoilla aikuiskoulutusta kehitetään ja mitä merkitsee käytännössä aikuis-
koulutuksen alistaminen hyötyajattelulle ja markkinaperiaatteelle.

Virkkusen (1973 c, 7�8, 1975d, 51�52, 1977, 5, 1978, 3, 1979b, 56) mukaan kir-
kossa olisi seurattava, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja kysyttävä, mitä se merkitsee kir-
kon omalle tehtävälle. On pohdittava, mikä on seurakunnan aikuiskasvatuksen erityisteh-
tävä muiden yhteisöjen tarjoaman ohjelman täydentäjänä ja mitkä ovat muilla tahoilla
käsittelemättömät aiheet (kristilliseen uskoon ja sen soveltamiseen liittyvät kysymykset,
erityisryhmien kysymykset). Kirkon ei tulisi ryhtyä kilpailemaan muiden aikuiskasvatuk-
sen yhteistyötahojen kanssa, vaan olisi etsittävä yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi
kansalais- ja työväenopistojen kanssa. Seurakunnan aikuistoiminnan suunnittelijoiden
tulee olla selvillä siitä, minkälaista koulutusta paikkakunnalla on tarjolla, ja seurakunnissa
on ohjattava seurakuntalaisia käyttämään sitä hyväkseen uskoen, että kaikki itsensä kehit-
täminen ja virikkeiden saaminen kasvattaa ihmisiä myös seurakuntalaisina. Aikuiskasva-
tuskentän yhteistyötä hahmottaessaan Virkkunen nostaa esille amerikkalaisen mallin,
jossa seurakunta tukee myös muiden kasvattajien toimesta tapahtuvaa ihmisten kasvua
antamalla tilojaan aikuiskasvatusta harjoittavien järjestöjen käyttöön. Seurakunnat voivat
omaa kasvatustoimintaansa kehittämällä niveltyä paikkakunnalla tarjolla olevaan aikuis-
koulutukseen ja antaa markkinoille oman vaihtoehtonsa. Yhteistoiminta voisi avata väyliä
seurakunnan kannalta tärkeiden tavoitteiden huomioon ottamiselle muiden yhteisöjen
koulutustoiminnassa. Pajunen (1985, 7) ihmettelee, eikö seurakunta voisi aikuiskasvatuk-
sessa toimia yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Hän haastaa tarkistamaan asenteita yhteis-
työhön tulkiten seurakuntien käytännön viittaavan siihen suuntaan, että ajatellaan olevan
vähempiarvoista ja tehottomampaa olla yhteistyössä kuin järjestää itse samaa aihetta
käsitteleviä kasvatustilanteita. Myös Pohjoismaisilla kirkon aikuiskasvatuksen neuvotte-
lupäivillä Kungälvissä 1989 on kyselty, �mitkä ovat kirkon aikuiskasvatuksen kytkennät
yhteiskunnan aikuiskasvatusjärjestelmään vai onko kirkko rakentamassa muusta aikuis-
kasvatuksesta erillistä järjestelmää� (Metsätähti-Nyberg 1989, 18).

Vaikka kirkon aikuiskasvatustoiminnan nähtiin KA:ssa voivan liittyä yhteiskunnan
aikuiskoulutukseen, Virkkunen (1976, 1�2, 1977, 6) ottaa kriittisestikin kantaa aikuis-
koulutuskomitean toiseen osamietintöön147 (KM 1975), josta KKK antoi periaatteessa
myönteisen lausunnon. 

147. Aikuiskoulutuspolitiikan perustavoitteet ovat Aikuiskoulutuskomitean II osamietinnön mukaan seuraavat:
1) Koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen, 2) Tuotannon edistäminen�ammattitaidon kehittäminen,
3) Demokratian edistäminen�yhteiskunnallisten valmiuksen kehittäminen, 4) Kulttuurin kehittäminen�
persoonallisuuden kehittäminen. Aikuiskoulutuksen tehtäväalueet olivat 1) Yleissivistävän pohjakoulutuk-
sen täydentäminen, 2) Ammatillinen aikuiskoulutus, 3) Yhteiskunnallinen koulutus ja 4) Harrastustavoittei-
nen koulutus. (Aikuiskoulutuskomitean II osamietintö. KM 1975.) Toiviainen (1997, 15�18) pitää ilmei-
senä Unescon kolmannen aikuiskasvatuksen maailmankonferenssin Tokiossa 1972 vaikutteita Aikuiskoulu-
tuskomitean II:een osamietintöön. Tokion konferenssi käsitteli mm. aikuiskasvatuksen tehtävää koulutus-
mahdollisuuksien demokratisoijana ja aikuiskasvatusta taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurikehityksen
edistäjänä. Konferenssissa ilmeni myös huoli aikuiskoulutuksen ulkopuolelle jäävistä, mihin vastattiin
esim. Pohjoismaissa hakevan toiminnan (uppsökande verksamhet) muodoilla. Tuomiston (1993) mukaan
demokratia on aikuiskasvatuksen perusarvo ja myös edellytys aikuiskasvatuksen kehittymiselle yhteiskun-
nassa. Toisaalta nimenomaan aikuiskasvatuksen rooliksi on nähty yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja esim.
amerikkalaisessa aikuiskasvatuskontekstissa uusia aikuiskasvatusmenetelmiä on kehitetty yhteiskunnalli-
sen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden motivoimina. Aikuisia on pyritty aikuiskasvatuksen keinoin tukemaan
yhteiskunnallisiin oloihin vaikuttamisessa (ks. esim. Elias & Merriam 1980).
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Kirkossa, jonka aikuiskasvatustoiminta ei ole valtion tuen varassa, voidaan Virkkusen
mukaan suunnitella toimintaa muita aikuiskasvatusta harjoittavia yhteisöjä vapaamuotoi-
semmin ja lukea mietintöä etsien tehtäviä, joita komitea pitää tärkeänä mutta ei rahoituk-
sessa ensisijaisina. Tällaisena Virkkunen näkee mietinnössä ilmenevän aikuiskoulutuk-
sen tehtävän auttaa ihmisiä punnitsemaan arvojaan. Hyötyyn ja suorituksiin tähtäävän
opintotoiminnan vastapainoksi kirkossa halutaan tarjota ihmisille tilaisuus saada koke-
muksia siitä, että he pystyvät oppimaan uutta ja että uusiin asioihin perehtyminen on elä-
mää rikastuttavaa toimintaa. Kirkko voisi tarjota sellaista toimintaa, jossa kasvaminen
tapahtuu enemmän yhdessäolon ja toiminnan kuin opiskelun muodossa, ja näin mahdol-
listaa rohkaisevia kokemuksia oppimisesta tavalla, joka ei vaadi liikaa osanottajilta eikä
johda epäonnistumisen kokemuksiin. Virkkunen korostaa opinnollisuuden sijaan tärkei-
den oppimiskokemusten saamista työssä ja yhteistoiminnassa muiden ihmisten kanssa ja
tämän pohjalta nousevaa harrastustavoitteista opiskelua. Kun se tapahtuu kirkossa, se voi
myös johtaa eheään maailmankäsitykseen ja elämäntulkintaan. Toisaalta Virkkunen
(1979b, 2) kritisoi seurakunnan yhdessäolokeskeistä toimintaa, jossa unohdetaan kysellä
aikuisen kasvun tarpeita (ks. s. 132).

Kontio (1984c, 25�26) tulkitsee, että Aikuiskoulutuksen periaatepäätöksessä (1978)
nähdään aikuiskoulutuksen päämääränä ensisijaisesti ihmisten auttaminen osallistumaan
täysipainoisesti työelämään148. Kontio huomauttaa KKK:n kannanotoissa jatkuvasti
esiintyneen näkökulman, että aikuiskoulutuksen ensisijaisena tehtävänä ei ole toimimi-
nen tuotannon kehittämiseksi vaan koulutuksen tulee ensisijaisesti palvella ihmistä.
Yhteiskunnallisen osallistumisen ja persoonallisuuden kehittämisen periaate tulee nostaa
keskeiseen asemaan. Ihmisen hankkimilla tiedoilla ja taidoilla sekä persoonallisuuden
kaikinpuolisella kehittämisellä on myös itseisarvonsa ilman, että sen tulee tuottaa esimer-
kiksi taloudellista hyötyä. Myös Peltonen (1988, 3) kritisoi sivistysperinteen ja kasvatuk-
sen vaihtamista työvoima- ja talouspoliittisiin intresseihin yhteiskuntapoliittisesti painot-
tuvassa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa149. Koulutus- ja sivistystarpeiden tulisi Pelto-
sen mukaan lähteä ihmisten omista tarpeista ja kiinnostuksesta.

Toivola (1988, 13) muistuttaa seurakunnilla olevan oman aikuiskasvatustehtävänsä,
jota muilla ei ole. Tämä koskee nimenomaan kristillistä uskoa ja sen toteuttamiseen liitty-
viä käytännön elämän haasteita. Seurakunnat eivät kilpaile muiden kasvatusinstituutioi-
den kanssa, mutta niiden tulee tarttua omaan tehtäväänsä nopeasti ja määrätietoisesti.
Kanerva (1989) kyselee kirkon antaman opetuksen ja julistuksen erityisluonteen pohjalta,
miten kirkossa tulee suhtautua yhteiskunnalliseen koulutusajatteluun ja sen kautta heijas-
tuvaan arvomaailmaan. Mikä on kirkon viesti erilaisten odotusten ja paineiden ristitu-
lessa elävälle seurakuntalaiselle? Voisiko kirkko olla se taho, josta ihminen löytää sel-
laista tukea kehitykselleen ja elämänvalinnoilleen, mitä muualta ei löydä?

Kirkon ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen vuorovaikutusta kuvaa myös kirkon aikuis-
kasvatussihteeri Metsätähti-Nybergin (1988, 25�26) aikaisemman aikuiskoulutuskomi-

148. Ministeri K. Kivistön mukaan jatkuvan koulutuksen periaatepäätöksessä on kaksi teemaa, joiden mukai-
sesti sen koko sisältö painottuu. Nämä teemat ovat jatkuvan koulutuksen idea sekä aikuiskoulutuksen kehit-
tämisen painopisteen siirtäminen ammatilliseen aikuiskoulutukseen. (Periaatepäätös aikuiskoulutuksen
kehittämisestä. Opetusministeriön tiedote julkisuuteen 7.6.1978.)

149. Korostettaessa 1970-luvulla, että koulutuspoliittiset tavoitteet tulee johtaa yhteiskuntapoliittisista tavoit-
teista, Pulkkinen (1978, 116) kritisoi yhteiskuntakeskeisyyden taustalla olevaa ihmisen hyväksi käytön aja-
tusta.
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teassa työskentelynsä pohjalta tekemä havainto, että KA:sta voi hyvin tunnistaa ajatuk-
set, jotka olivat ajankohtaisia kyseisen ajan koulutuspoliittisessa ilmapiirissä. Toisaalta
Metsätähti (henkilökohtainen tiedonanto 11.2.1998) ihmettelee k-ohjelman seurakunta-
keskeisyyttä, joka ei tue ulospäin avartumista. K-ohjelmassa ei avauduta ulos yhteiskun-
taan päin sillä tavalla kuin hän olisi odottanut. Metsätähti olisi toivonut vieläkin kriitti-
sempää asennetta yhteiskunnan aikuiskasvatuksen suhteen tiedostaessaan sen välineellis-
tymisen lisääntyneen.

Johtopäätöksiä
Yhteiskunnan aikuiskasvatusjärjestelmän kehittämistoiminta haastaa kirkkoa ottamaan
kantaa erityisesti aikuiskoulutuksen ja -kasvatuksen lähtökohtiin ja taustalla vaikuttavaan
ihmiskäsitykseen. Tutkimusajanjaksolla etsitään kirkon aikuiskasvatuksen paikkaa ja
omaleimaisuutta yhteiskunnassa voimistumassa olleen aikuiskasvatuksen rinnalla. Etsi-
tään siltoja kirkon ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen välille, joiden suhteen historia selit-
tää osaltaan eriytymistä.

Painopiste yhteiskunnan aikuiskoulutuksessa siirtyi ammatillisen aikuiskoulutuksen
kehittämiseen ja käynnistämiseen, jossa koulutuksessa korostuivat sisällöllisesti työelä-
män vaatimukset ja kokonaispersoonallisuuden kehittäminen jäi yksilön oman harrastuk-
sen varaan. Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman aikuisia koskevassa ohjelma-
rungossa (KA) liitytään toisaalta yhteiskunnan aikuiskoulutukseen, mutta hylätään sen
hyötypainottuneisuus, jossa ihminen helposti unohtuu. Voimakkaammin kriittisyys näyt-
tää kuitenkin ilmenevän asiantuntijakeskustelussa. Kirkon aikuiskasvatuksen ja yhteis-
kunnan aikuiskoulutuksen suhdetta määriteltäessä katsotaan kirkon aikuiskasvatuksen
rooliksi täydentää yhteiskunnan aikuiskasvatusta ja ottaa erityisesti huomioon ne, jotka
syrjäytyvät opintokeskeisestä yhteiskunnan aikuiskasvatuksesta. Keskeinen painotus on,
että kirkon aikuiskasvatus ei saa unohtaa ihmistä.

Kirkon aikuiskasvatus voisi sekä KA:n että asiantuntijakeskustelun mukaan täyttää
yhteiskunnan aikuiskoulutuksen aukkopaikkoja ja toisaalta hyödyntää yhteiskunnan kou-
lutuspalveluja. Molemmat nähdään aloillaan itsenäisiksi, mutta yhteistyötä pidetään mer-
kityksellisenä ihmisen jakamattomuudenkin kannalta. Kirkon aikuiskasvatuksen pelätään
varsinkin asiantuntijakeskustelussa eristäytyvän muusta yhteiskunnasta ja lokeroituvan.
Kirkon rooliksi nähdään myös kriittinen tehtävä yleisen kasvatuksen kentällä, mikä kriit-
tisyys ihmiskäsityksen pohjalta ilmenee KA:ssakin (1979) arvioitaessa Aikuiskoulutusko-
mitean työn tuloksia. Kirkon aikuiskasvatuksen roolia korostetaan koko persoonallisuu-
den kasvua tukevana toimintana, jossa ihminen oppii ei-formaalisissa ja satunnaisoppimi-
sen yhteyksissä elämän keskellä (ks. myös esim. Tuomisto 1993, 190).

Tarkastellussa keskustelussa nousee selvästi esille kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta
hahmottuva kirkon aikuiskasvatuksen omaleimainen tehtävä ja rooli olla tukemassa koko-
naista ihmistä ja suhtautua rakentavan kriittisesti hyötynäkökohtia painottavaan yhteis-
kunnan aikuiskoulutukseen. Kirkon aikuiskasvatus voi tuoda syvyyttä tavoitehakuisuu-
den sijaan. Sen tehtävänä on pitää esillä aikuista eheyttävää evankeliumia, mikä on todel-
linen kasvun lähde.

Sen lisäksi, että kirkossa käytiin vilkasta keskustelua kirkon ja yhteiskunnan aikuiskas-
vatuksen suhteesta, on huomattava, että kirkon aikuiskasvatuksen edustajia (V. Pöyhö-
nen, R. Virkkunen, U. Kontio, S. Palosuo) oli monissa neuvottelukunnissa vaikuttamassa
yhteiskunnan aikuiskoulutuksen kehittämiseen (ks. Kontio 1984c, 25).
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Aikuiskasvatusfilosofi Bergevin (1967, 40�41) painottaa yhtenevästi edellä esitelty-
jen johtopäätösten kanssa, että eri instituutioiden (koulutus, työelämä, kirkko jne.) tuotta-
man aikuiskasvatuksen tulisi integroitua kokonaisuudeksi olemassaolon pirstoutumisen
sijaan. Aikuiskasvatuksen, saadakseen kasvua aikaan, on oltava kyllin laajaa ja monipuo-
lista; jokaisen julkisen tai yksityisen instituution, jossa aikuisia on, pitäisi jakaa tämä teh-
tävä. Aikuiskasvatusinstituutioiden tulee välttää päällekkäisyyttä ja etsiä toisiaan täyden-
täviä ongelmien lähestymistapoja. (Bergevin 1967, 40�41, 44�49, 75�87.)

Selventävää tulkintahorisonttia keskusteluun kirkon ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen
suhteesta antaa myöhempi Metsätähden (1991) pohdinta. Hän näkee yhtenä syynä kirkon
ja yhteiskunnan teiden eroamiseen maailmankatsomuksen tieteellistämisen, jonka seu-
rauksena vaadittiin kansansivistystyön puhdistamista kaikesta �tunnustuksellisuu-
desta�150, ja luterilaisen teologian sisältämän perinteisen kasvatusnäkemyksen tai pikem-
minkin kasvatusnäkemyksen kaksijakoisuuden151. Vaikka kirkon ja yhteiskunnan aikuis-
kasvatuksen tiet ovat eronneet, virallisesti yhteys on kuitenkin vielä olemassa kristillisen
aikuiskasvatustyön ollessa osa yhteiskunnan aikuiskasvatusjärjestelmää kristillisten kan-
sanopistojen ja KO:n työn kautta. Laajemminkin on otettava huomioon esimerkiksi Huo-
tarin (1992, 31) esiinnostama elämänalojen eriytyminen nyky-yhteiskunnassa verrattuna
perinteiseen yhteiskuntaan152.

Kirkon ja yhteiskunnan aikuiskasvatuksen tietty jännite liittyy kasvatuksen taustalla
ilmenevään ihmiskäsitykseen: humanistinen ihmisihanne vastaan teollistuneen yhteiskun-
nan teknokraattinen tehokkuusihminen. Tarkastelujakson aikana mielletään kirkon ja
yhteiskunnan aikuiskasvatuksen suhde kuitenkin periaatteessa ongelmattomampana, kuin
Metsätähti (1991) myöhemmin problematisoi. Suhdetta ei tarkastella Metsätähden tavoin
kahden polttopisteen, yhteiskunnan aikuiskoulutusjärjestelmän ja kirkon aikuiskasvatuk-
sen väliin jäävän aikuisten ja heidän jakamattoman elämäntodellisuutensa näkökulmasta.

150. Valistusaatteessa korostui optimistinen näkemys tiedon mahdollisuuksista. Korostettiin tieteellisen tiedon
merkitystä ja syntyi usko objektiivisen tiedon löytämisen mahdollisuuksiin. Objektiivisen tiedon avulla voi-
tiin saada selkeä järjestys myös maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. Kansansivistystyö pyrittiin
vapauttamaan kaikesta �tunnustuksellisuudesta�. Kaikki uskontoon ja uskonnollisuuteen sisältyvät asiat
katsottiin epätieteellisiksi, eivätkä ne voineet kuulua uudistetun tieteellisperäisen kansansivistystyön sisäl-
töihin. (Metsätähti 1991.)

151. Luterilaisen kasvatusnäkemyksen kahtiajakoisuudella Metsätähti (1991) tarkoittaa yhtäältä kasvatuksen
sekularisointia ja toisaalta kasvatuksen hengellistämistä. Kasvatus kuuluu Jumalan maallisen hallintavallan
alaisuuteen ja toteutuu siitä riippumatta, mitä kirkossa ajatellaan. Se toteutuu kodeissa, yhteiskunnan koulu-
tusjärjestelmässä, maallisen elämän keskellä. Hengellisellä alueella korostuu ajatus, jonka mukaan uskoon
kasvattaminen ei ole ihmiselle mahdollista, vaan uskon syntyminen on Pyhän Hengen työtä (Augsburgin
tunnustus). Pietismin ajan Metsätähti näkee olleen omiaan vahvistamaan eroa maallisen ja hengellisen regi-
mentin välillä. Maallisen hallintavallan alueelle kuuluvat asiat työnnettiin pois, siirrettiin osittain myös
Jumalan vaikutuspiirin ulkopuolelle. Metsätähti kyselee, onko kirkon piirissä yhä edelleen unohduksissa
kristillinen kasvatus laajasti ymmärrettynä. Laajassa merkityksessä kristillistä kasvatustyötä tekevien
enemmistö löytyy muualta kuin seurakunnan työntekijöiden ja papiston joukosta.

152. Perinteisessä suomalaisessa yhteiskunnassa kirkko ja muut elämänalueet muodostivat kiinteästi toisiinsa
liittyneen kokonaisuuden perheen, kylän ja pitäjän puitteissa. Kehityksen myötä kirkko ja usko ovat muo-
dostuneet yhä enemmän erilliseksi elämänalueeksi, jonka kosketuskohdat muihin aloihin ovat vähentyneet.
Elämänpiirien eriytymisellä on ollut vaikutusta toiminnan lisäksi ajattelutapoihin. Ajattelutapojen eriytymi-
nen merkitsee, että jokaisella elämänalueella on omat arvonsa, norminsa ja ajattelumallinsa, joista ei välttä-
mättä muodostu kokonaisuutta. Yksityisellä ihmisellä ei välttämättä ole yhtä kaiken kattavaa perusnäke-
mystä, vaan useita arvojärjestelmiä. (Huotari 1992, 31�32.)
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Aikamme aikuisen elämäntilanteessa muutoksesta on tullut pysyvä, matkallaolosta
todellisuutta, mihin ilmiöön aikuiskasvatus pyrkii vastaamaan. Aikuiskasvatuksen haas-
teena on kyetä antamaan aikuiselle kokonaisena ihmisenä kasvamista ja sisäistä integri-
teettiä vahvistavia matkaeväitä. Näitä voidaan etsiä panostamalla aikuiskasvatuksen
kehittämiseen syväsuuntaan, pelkäämättä ottaa haltuun ihmisyyden henkistä (sisältää
myös hengellisen) ulottuvuutta. Heiliö (1993) rohkaisee etsimään järjen ja intuition sovin-
toa. Maailmankuvan eheytymiseen tarvitaan silta uskonnollisen ajattelun ja rationaalisen
maailmankuvan välille. Se voisi löytyä näiden reviirien rajaa koskevasta uudesta keskus-
telusta, jossa otettaisiin huomioon tiedon rajoittuneisuus ja avoimuus. Tarvitaan ontolo-
gisten peruskysymysten pohdintaa. Postmodernismin korostusten vastaisesti (ks. esim.
Puolimatka 1995, 72�73) näkisin, että ihmisyyden syvintä olemusta ei olisi vara hukata
muutosten vauhdissa, ettei ihminen unohtuisi matkasta pois.



6. Aikuisen opettamisesta oppimisen tukemiseen

6.1. Kirkossa esiinnousevat aikuiskasvatuksen 
oppimisteoreettiset korostukset

Aikuiskasvatuksen määrittelystä kirkossa ja sen taustalla vaikuttavasta ihmiskäsityksestä
tai ihmiskäsityksistä seuraa, miten käytännössä toimitaan aikuisten kanssa seurakunnissa,
mihin oppimisteoreettisiin suuntauksiin liitytään ja mihin otetaan etäisyyttä. Tässä luvus-
sa erittelen tutkimuksen oppimisteoreettisen viitekehyksen (behavioristinen, kognitii-
vis-konstruktiivinen ja humanistinen oppimiskäsitys) pohjalta kirkon aikuiskasvatuksen
oppimisteoreettisia korostuksia. Kokonaiskuvan saamiseksi tarkastelen k-ohjelma-aineis-
toa aikuiskasvatusmateriaalia laajemmin, koska aikuiskasvatuksen oppimisteoreettiset
korostukset nousevat k-ohjelman pohjalta ja osin eri korostuksissaan peilautuvat sitä vas-
ten. Tutkimusajanjaksolla ilmenneitä yleisiä muutostrendejä on kuvattu johdannossa
luvussa 3.2. Luomalla tulkintakehystä kirkon piirissä tapahtuneille muutoksille ja materi-
aalissa esiintyvien käsitysten tarkastelulle voidaan tiivistetysti todeta, että keskeistä on
ollut behavioristisen paradigman muuttuminen kognitiivis-konstruktiiviseksi ja opettajan
roolissa tapahtunut suuri muutos tiedon jakajasta oppimisen ohjaajaksi. Nimenomaan
aikuiskoulutuksen alueella humanistinen oppimiskäsitys on vaikuttanut voimakkaasti.

6.1.1. Kohti oppimiskeskeisyyttä

K-ohjelma-aineisto

Mietinnössä 1961 etsitään oppimiskäsityksen perusteita, kuitenkin vain lyhyesti asiaa
sivuten, varhaiskristillisestä katekumenaatista. Todetaan, että kristillistä kasvatusta ja
opetusta on vaikea erottaa, koska ne edellyttävät ja täydentävät toisiaan. Mietintö katsoo
varhaiskristillisen katekumenaatin antavan esikuvan nykyiselle kirkolliselle opetukselle.
Opetus ja kasvatus ovat siinä sulautuneina elimelliseksi kokonaisuudeksi, eikä oppimi-
nen ole perusluonteeltaan intellektuaalista, vaan tapahtuu osallistumalla seurakunnan elä-
mään. Ratkaisevaksi ei katsota vain joidenkin kristinuskon asioiden tietämistä vaan nii-
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den omaksumista sisäistä kehitystä muovaaviksi tekijöiksi. (Mietintö 1961, 7, 9.) Mietin-
tö pitää siis esikuvana varhaiskristillistä yhteisöoppimista, jossa kokemus ja yhteys käy-
vät ennen selittämistä ja ymmärtämistä ja jossa voidaan katsoa olleen sosiaalisen oppimi-
sen ja mallioppimisen piirteitä.

PP:ssä (1972, 5�6) työryhmä ymmärtää opetus-käsitteen perinteistä merkitystä laa-
jempana. Opetus ei ole pelkästään opettajan toimenpiteitä tai yritystä saada oppilas oppi-
maan tiedollista ainesta. Ajankohdan didaktiikan suuntautuneisuuden mukaan korostetaan
opetuksen vuorovaikutusluonnetta, opetusta interaktiotapahtumana opettajan ja oppilai-
den välillä ja myös oppilaiden kesken. Opettajakin voi oppia oppilailtaan. Opetus-käsit-
teen alan katsotaan vallitsevassa didaktiikassa laajentuneen vaikutussuhteiden monisuun-
taisuuden lisäksi käsittämään muitakin persoonallisuuden kehittämisen alueita kuin tie-
dollisen ohjaamisen. Tältä pohjalta pedagogisen pohjaselvityksen k-ohjelmaa varten teh-
nyt jaosto päätyy käyttämään synonyymisesti termejä opetus ja kasvatus. Opetus käsite-
tään selvityksessä monisuuntaiseksi interaktiotapahtumaksi, joka tähtää oppilaiden per-
soonallisen kehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden määrittämissä suunnissa. Jaosto
korostaa opetuksen prosessiluonnetta tulosten, produktien sijaan, jolloin sen mukaan voi-
daan käyttää opetus-termin rinnalla opetustapahtuma-termiä. Tärkeintä jaoston mielestä
olisi, että kirkon kasvatustyössä olevat työntekijät tietoisesti näkisivät oman työnsä ope-
tustapahtumana (PP 1972, 80).

K-ohjelman valmistelumateriaalissa (Lukijalle 1973, 16) korostetaan, että kirkon kas-
vatustoiminnan pitää valmiiden kristillisten tietojen tarjoamisen ohella pyrkiä auttamaan
ihmisiä ajattelemaan kristillisesti, niin että he uusissa tilanteissa kykenevät itsenäisesti
tekemään kristillisiä ratkaisuja. Oppimiskokemukset voivat olla tiedollisia, tunnekoke-
muksia tai toimintoja (Kirkon kasvatustoiminnan yleiset lähtökohdat ja tavoitteet 1974,
22). Tässä voitaneen nähdä kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaista painotusta.

K-ohjelmassa (1977, 20) liitytään ajankohdan kasvatustieteelliseen, perinteiseen näke-
mykseen, jonka mukaan oppiminen määritellään suhteellisen pysyviksi käyttäytymisen
muutoksiksi, jotka syntyvät harjoituksen vaikutuksesta. Korostuksessa �harjoituksen vai-
kutuksesta�1 on havaittavissa behavioristinen korostus. K-ohjelmassa huomautetaan, että
käyttäytymisen muutokset eivät ole ainoastaan kognitiivisia, vaan ne voivat olla myös
affektiivisia ja psykomotorisia. Ottaen etäisyyttä behavioristiseen oppimiskäsitykseen
tähdennetään, että käyttäytymisen muutoksia ei pidä käsittää liian ahtaasti ulkonaisiksi
käyttäytymisen muutoksiksi, jotka ovat välittömästi havaittavissa, vaan myös sisäisiksi
muutoksiksi, joiden ulkonaisesti havaittavat muutokset voivat tulla esiin vasta myöhem-
min. Opetuksessa ja kasvatuksessa pyritään aikaansaamaan näitä käyttäytymisen muutok-
sia, jotka ilmaistaan opetuksen ja kasvatuksen tavoitteina. Kritiikkiä kohdistuu siihen, että
varsin usein tavoitteet on esitetty opettajan käyttäytymisenä. Kuitenkin kasvatus- ja ope-
tustilanteissa tärkeintä ei k-ohjelman mukaan ole opettaja, joka opettaa, vaan oppilas,
joka oppii, tosin opettajan järjestämässä opetustilanteessa.

Oppimiskeskeisyys on k-ohjelman keskeinen ajatus. Ohjelmaa valmisteltaessa löydet-
tiin yhdeksi avainsanaksi oppiminen. Enää ei kysytä, mitä ihmisille pitäisi opettaa ja
miten opetus tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti, vaan mitä toivoisimme ihmisten

1. Esim. Kuusinen ja Korkiakangas (1993, 23) määrittelevät oppimisen kokemuksesta johtuvaksi, suhteellisen
pysyväksi käyttäytymisen muutokseksi tai käyttäytymisen potentiaalien, tietojen, taitojen ja tunnereaktioi-
den muutokseksi, joka ilmenee joko oppimishetkellä tai myöhemmin käyttäytymisen muutoksena.
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oppivan seurakunnassa ja miten he voisivat oppia tällaisia asioita. (Mikä on kirkon
k-ohjelma? 1980, 8.) Kristillinen usko ei ole synnynnäinen taipumus, vaan jotain, joka on
omaksuttava ja opittava. Se on toisaalta ihmisen ponnistelua, jota voidaan tarkastella
oppimisen lainalaisuuksista käsin. Toisaalta se on jotain, jonka Pyhä Henki synnyttää
sanan ja sakramenttien avulla. Oppiminen voi tapahtua erilaisissa tilanteissa ja eri tavoin.
Kirkon kasvatustoiminnan piiriin katsotaan kuuluviksi vain ne oppimistilanteet, joissa tie-
toisesti pyritään kristillisen uskon perusteiden oppimiseen ja uskon omaksumiseen. Oppi-
misen katsotaan siis tapahtuvan formaalisia tilanteita laajemmin. Kasvatuksen kohteena
on koko ihminen, joten kristillinen kasvatus ei ole vain opillista tai älyllistä. (K-ohjelma
1977, 15, 37.) Asheimiin2 viitaten K-ohjelman opiskeluoppaassa (Totro 1979b) koroste-
taan, että opettaminen on UT:n mukaan toimintaa, joka kohdistuu kokonaispersoonalli-
suuteen. Opettaminen on ihmisen kohtaamista persoonana tarkoituksella vaikuttaa koko
elämään. Opettaminen on UT:ssa elämään ohjaamista, ei älyllistä treenaamista.

Alettaessa käsittää koulutus ja oppiminen elinikäiseksi tapahtumiseksi, ei opiskelussa
voida k-ohjelman3 (1977, 10) mukaan enää entisessä määrin korostaa tiedon mieleen pai-
namista. Tärkeämmäksi tulee kyky oppia uutta ja luopua vanhentuneesta tiedosta. Ope-
tuksen tiedollisen alueen niin sanotut formaaliset tavoitteet korostuvat. Asenteellisella
tasolla painottuu henkisen joustavuuden ja aktiivisuuden kyky sekä kyky hahmottaa
nopeasti tietokokonaisuuksia. (Ks. myös Mikä on kirkon k-ohjelma? 1980, 9.)

Oppimiskeskeisyyden lisäksi toinen oppimisteoreettiseen kenttään liittyvä merkittävä
korostus k-ohjelmassa on liittyminen opetustapahtuman näkemiseen vuorovaikutuksena
eli interaktiona. K-ohjelma (1977, 19) painottaa, että kristillinen kasvatus on vuorovaiku-
tusprosessi. Siinä opettaja (työntekijä) ja oppilaat (esim. piirin jäsenet) toisaalta, ja toi-
saalta oppilaat joko yksityisinä tai ryhminä ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Vuoro-
vaikutuksella on tietty kasvatuksellinen tarkoitus, joka on ilmaistu tavoitteissa ja joka vai-
kuttaa opetussuunnitelmassa opettajan ja oppilaiden toiminnan välityksellä. Opetuksen
vuorovaikutusluonteella ymmärretään olevan kirkon perusteista nousevaa tehtävää palve-
leva luonne. TP:ssä (1972, 11) todetaan, että �nykyaikaisen pedagogiikan�4 näkemys ope-
tuksesta interaktiona tulee lähemmäksi Raamatun ajatustapaa kuin näkemys, jonka
mukaan vanhemmat hengellisesti täysi-ikäisinä opettavat tietämättömämpiä lapsia ja nuo-
ria. Interaktio näkyy käsitettävän opetuksellisena vuorovaikutuksena, jota sosiaalinen
vuorovaikutus merkittävällä tavalla tukee.

KA:ssa (1979, 3, 6) määritellään aikuiskasvatus oppimisesta käsin (ks. tutkimuksen
s. 157). Oppimisella KA:ssa tarkoitetaan kaikkia niitä muutoksia, joita tapahtuu ihmisen
tiedoissa, taidoissa, toiminnassa, valmiuksissa, asenteissa, arvostuksissa ja tunne-elä-
mässä. Oppimiskokemuksilla puolestaan tarkoitetaan erilaisia kokemuksia, joita ihmisen
tulisi saada, jotta hänessä voisi tapahtua tavoitteiden suuntaista muutosta. KA:n oppimis-
käsitys on luonnollisesti yhtenevä perusasiakirjan, k-ohjelman kanssa, mutta kuitenkin
sen voi havaita olevan sanamuodoissaan hiukan väljempi. Ei puhuta käyttäytymisen muu-
toksista harjoituksen vaikutuksesta ja korostetaan affektiivista oppimista, kokemuksia (ks.

2. Totro (1979b, 60) viittaa artikkeliin Asheim I (1978) Kristen kunskap og undervisend virksomhet i kirken.
Prismet 5.

3. Sama teksti myös K-ohjelman valmistelutekstinä Kristillinen kasvatus -lehdessä Lukijalle 1973, 11�12.
4. Iskala (1971a, 6�7) selvittää, miten koululaitoksessa tuolloin ymmärrettiin opetustapahtuma. Vuoden

1952 kansakoulun opetussuunnitelmassa tuli uutena mukaan kasvatuksen sosiaalinen näkökulma, ja vuoden
1970 peruskoulun opetussuunnitelma näkee opetustapahtuman vuorovaikutuksena, interaktiona.
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esim. Kuusinen & Korkiakangas 1993, 23.) KA:ssa (1979, 67) katsotaan, että olennaista
aikuisten parissa tapahtuvassa kasvatustoiminnassa on se, ettei siinä ole aina kysymys
uusien asioiden tarjoamisesta opittavaksi. Se on ennemmin ihmisten omien tietojen, koke-
musten ja oivallusten vaihtamista ja sitä tietä uusien asiayhteyksien ja merkitysten löytä-
mistä. Osanottajien kokemusten käyttämistä oppimisen varsinaisena materiaalina pide-
tään tärkeänä siksi, että jokainen voisi liittää uudet ajatuksensa ja oivalluksensa entiseen
kokemusvarastoonsa5 (KA 1979, 96). Oppiminen on silloin sitä, että vanhatkin asiat
jäsentyvät uudella tavalla ja saavat uuden merkityksen. Tässä on havaittavissa kognitii-
vis-konstruktiivisen oppimiskäsityksen piirteitä.

K-ohjelman keskeisistä ajatuksista oppimiskeskeisyys ja edellisessä pääluvussa käsi-
telty tavoitekeskeisyys liittyvät oppimisen ymmärtämiseen. Teologian ja pedagogiikan
näkökulma oppimisessa sovitetaan yhteen seuravassa käsityksessä: vaikka uskon synty-
minen onkin luterilaisen käsityksen mukaan Pyhän Hengen työ, kysymys on inhimillisesti
ajatellen omaksumis- ja oppimistapahtumasta. Opetus ja kasvatus eivät ole itsetarkoituk-
sia vaan palvelevat tätä oppimistapahtumaa. Tärkeintä on se, mitä tapahtuu oppivassa.
K-ohjelma tahtoo ohjata seurakunnan työntekijöitä auttamaan ihmisissä tapahtuvaa
uskonnollista kasvua ja oppimista. Näin se asettaa painopistettä opetuksesta oppimiseen,
työntekijöistä osallistujiin, siihen, mikä tapahtuu ihmisessä eli oppimiseen. (K-ohjelma
1977, 20, Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 3.)

Oppimiskeskeisyys-ajattelun vastaanottamisesta seurakuntatasolla antaa viitteitä
K-ohjelman seurantatutkimus (1987), jonka mukaan k-ohjelman keskeisistä periaatteista
oppimiskeskeisyys koettiin seurakunnissa vieraimmaksi ja sen toteutuminen toiminnassa
heikoimmaksi kaikissa hiippakunnissa. (Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 14, Rissa-
nen 1989a, 86, 1989b, 6.)

Asiantuntijakeskustelu

K-ohjelmatyöskentelyssä mukana olevat henkilöt käyttävät luonnollisesti asiantuntijakes-
kustelussa paljon k-ohjelman tekstejä pyrkimyksenään osaltaan myös tehdä ohjelman
sisältöä tutummaksi kirkon kentällä. Esimerkiksi Rissanen (1972, 96�97) ja Seppälä
(1976a, 109 ja 1989a, 4) pohjautuvat hyvin tiiviisti edellä esiteltyyn k-ohjelman oppimis-
käsitysmateriaaliin. Keskustelussa käytetään sekä käsitettä opetus että oppiminen, tarkas-
telunäkökulman mukaan. On havaittavissa, että käsite oppiminen luontuu helpommin nii-
den käyttöön, jotka ovat olleet keskeisesti k-ohjelmaprosessissa mukana.

Opettamista koskevat ilmaisut sävyttyvät koulupedagogiikasta käsin (Taipale ym.
1972, 56). Tästä syystä on pyrittävä selvittämään sitä sanastoa, jota käytetään puhutta-
essa kirkon kasvatustoiminnasta. Kirkon kasvatus- ja opetustehtävän käsittelyä on osal-
taan haitannut keskeisten ilmaisujen puutteellinen analyysi. Pitkän kasvatusperinteen
omaavan suuren instituution orientoituminen uudelleen kasvatustoiminnassaan ei Iskalan
(1977, 157) mukaan ole helppoa. Kirkon kasvatustyötä on pohdittu myös siitä näkökul-

5. D. Ausubel, yksi kognitiivisen oppimisnäkemyksen merkittävimmistä edustajista, käytti kognitiivisen
struktuurin käsitettä tarkoittaen, että oppijan tiedot, käsitykset, odotukset ja muut informaation prosessoin-
tiin yhteydessä olevat tekijät muodostavat oppimisen ja opetuksen kannalta kasvatuksen ja koulutuksen
psykologian ydinkohdan. Ausubel (1968) kirjoitti teoksensa Educational psychology: A gognitive view.
Holt, Rinehart and Winston, New York, motoksi: �Jos minun pitäisi tiivistää koko oppimispsykologian vain
yhdeksi periaatteeksi, sanoisin näin: Tärkein oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppija jo tietää. Ota
tästä selvää ja opeta häntä tästä lähtökohdasta käsin.� (Kuusinen & Korkiakangas 1993, 44�45.)
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masta, voidaanko sitä lähestyä opetussuunnitelman viitekehyksessä, vai olisiko enemmän
tuloksellista ottaa jokin muu malli6. Iskala pitää ainakin suunnittelun ja organisaation val-
mistelussa ja toteuttamisessa opetussuunnitelmalähestymistapaa hedelmällisenä.

Lintunen (1967, 112�115) haastaa kirkkoa uudistumaan koulutuskirkoksi, koska suuri
osa seurakuntatoiminnasta on opetuksen näkökulmasta �hoitamatonta kesantoa�. On jär-
jestettävä vähemmän hartautta ja enemmän oppimistilaisuuksia. Lintunen argumentoi
näkemystään sillä, että Jeesus ei kutsunut seuraajiaan hartaudenharjoitukseen, vaan uuden
elämäntavan, tien oppimiseen. Kristillinen usko on elämää oppilaana. Opetus on Peltosen
(1987, 3) mukaan kirkon päätehtävä, jonka varaan muu rakentuu. Myös Kortekangas
(1982, 19) näkee kasvatuksen ja opetuksen kirkon tärkeimpänä työnä. Lempiäinen
(1972b, 58) korostaa, että kirkon opetustoiminnan peruselementti on henkilökohtaiseen
uskoon opastaminen. Kukaan ei opi uskomaan luonnostaan eikä kasva itsestään hoita-
maan uskonelämäänsä. Kirkon tulee opettaa ihmiset siihen. Kirkossa ei itse asiassa
tapahdu Lempiäisen mukaan mitään, mikä ei samalla ole sen opetusta. Näissä kannan-
otoissa opetus nousee perinteisesti päätehtäväksi, keskeisemmäksi kuin oppiminen (vrt.
esim. K-ohjelma 1977, 20) kuvastaen keskustelun vaihtelevuutta opetus�oppimi-
nen-ulottuvuudella. Toisaalta opetuksen korostamisessa voi löytää jännitettä viralliseen
näkemykseen (ks. edellä s. 145), jossa määritellään kasvatustoiminnan arvo välilliseksi
kirkon päätehtävään nähden.

Opetustapahtuman eri tekijöistä ja luonteesta käsin tarkasteltuna ei Hälisen7 (Iskala
1971c, 124) mielestä ole perusteltua tehdä käsitteellistä eroa opetuksen ja kasvatuksen
välillä. Opetuksessa, jolla perinteisesti on ymmärretty selvästi määriteltyjen tietojen ja
valmiuksien opettamista, tapahtuu samanaikaisesti myös muuta oppimista, koko persoo-
nallisuuden kehitykseen kohdistuvaa vaikuttamista, joka on sijoitettu kasvatuksen piirin.
Opetustapahtuman näkeminen vuorovaikutuksena antaa Hälisen mukaan mahdollisuuden
opetustilanteen monipuoliseen analysointiin, arviointiin ja suunnitteluun. Vaikka vuoro-
vaikutus voidaan ymmärtää hyvin monitahoiseksi ilmiöksi, jota voidaan tarkastella eri
viitekehyksissä, uskonnollisen kasvatuksen kannalta sitä voidaan pitää hedelmällisenä
lähtökohtana erityisesti opettaja�oppilas-suhteen merkityksen korostamisen kannalta.

Rissanen (1977, 95�96) näkee, että pedagogisessa viitekehyksessä kirkon kasvatustoi-
mintaa voidaan tarkastella esimerkiksi sosialisaatioprosessina, joka jatkuu myös aikuisena
merkiten kasvamista kirkon elävään nykyisyyteen. Toisaalta kirkon kasvatustoiminnalla
pyritään edistämään persoonallisuuden kehitystä ainutlaatuiseksi, minätajuiseksi yksilöksi.
Sosialisaatio ja individualisaatio täydentävät ihmisen kehityksessä toisiaan. Aikuiskasva-
tuksessa opetus käsitetään tiedollista vaikuttamista laajemmin monisuuntaiseksi, asetettui-
hin tavoitteisiin tähtääväksi vuorovaikutustapahtumaksi (Rissanen 1972, 112).

6. Pöyhönen (1986) tutki lisensiaatintyössään myös missä määrin k-ohjelmaa voi pitää opetussuunnitelmalli-
sena asiakirjana, ja päätyi tulokseen, että k-ohjelma on hyvin vähäisessä määrin opetussuunnitelmallinen
pyrkimys. Se ei täytä koulumaailmassa ja perinteisessä kasvatustieteessä ymmärrettyjä opetussuunni-
telma-asiakirjan ehtoja. Hyvin huolellisesti valmisteltujen tavoitteiden osalta se ylittää monet opetussuunni-
telmat, mutta toteutus, toteutuksen seuranta ja arviointi ovat Pöyhösen arvion mukaan aika hataralla poh-
jalla, koska seurakunnat eivät toteuttajina ole oppimiskeskuksia eivätkä harjaantuneita kasvatuksen antajia.
(V. Pöyhönen, henkilökohtainen tiedonanto 18.8.1999.)

7. HY:n kasvatustieteen lehtori Kaisa Hälinen, joka osallistui aktiivisesti k-ohjelmatyöskentelyyn, luennoi
22.�24.10.1971 Pohjoismaisessa uskontopedagogisessa konferenssissa Tanskassa Kristillisestä kasvatuk-
sesta opetustapahtumaprosessina. Muut suomalaisedustajat olivat KKK:n pääsihteeri V. Pöyhönen, vt. kou-
luasiain sihteeri M. Iskala ja teol. maist. A. Porio Suomen Pyhäkouluyhdistyksestä.
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Opetuksen vuorovaikutusprosessiluonteen lisäksi Rissanen (1972, 112, 1984, 1986, 17)
tähdentää oppimisen näkökulmaa. Hän selittää, että k-ohjelmassa sanontojen ja termien
valinta määrätietoisesti korostaa ihmisissä tapahtuvaa oppimista, kasvua, kehitystä ja muu-
tosta. Oppimista painotetaan, opettaminen on apuväline. Oppiminen on kriteeri opettami-
selle. Oppimisella tarkoitetaan laaja-alaisesti ihmisen persoonallisuutta koskettavaa tapah-
tumaa. Oppimista ei ole vain tiedollinen ja ymmärrykseen liittyvä edistyminen. Myös per-
soonallinen kokeminen ja tunne-elämä samoin kuin toimintavalmiuksien ja taitojen kehitys
ovat merkittävä osa oppimista. Asenteet ovat usein oleellisempi tekijä oppimisessa kuin
pelkkä tiedon omaksuminen. Käytännössä ne nivoutuvat yhteen vahvistaen toinen toistaan.
Rissanen pitää tärkeämpänä seurakuntalaisen sisäistä oppimisprosessia kuin ulkoapäin ope-
tettavan aineksen merkitystä. Opetuksen vaikutuksesta osallistujassa syntyneet oppimisko-
kemukset jäsentyvät heissä itsessään mielekkääksi kokonaisuudeksi. Se merkitsee, että ihmi-
nen kykenee hahmottamaan uuden asian omasta elämäntilanteestaan käsin. Kirkon kasva-
tustoiminnan tulee valmiiden kristillisten tietojen tarjoamisen sijasta pyrkiä auttamaan ihmi-
siä ajattelemaan kristillisesti, niin että he uusissa tilanteissa kykenevät itsenäisesti tekemään
kristillisiä ratkaisuja. Huomiota kiinnittää se, että Rissanen (1972) käyttää sanontaa �valmii-
den kristillisten tietojen tarjoamisen sijasta� toisin kuin k-ohjelman valmistelumateriaalissa
Lukijalle (1973, 16), jossa ilmaistaan �valmiiden kristillisten tietojen tarjoamisen ohella
pyritään auttamaan ihmisiä ajattelemaan kristillisesti�. Rissanen (1977, 104) katsoo jatku-
vaan kristittynä kasvamiseen liittyvän vaatimuksen, että ihmisen tulisi voida jäsentää uusi
opittu aines entisen pohjalta ja siihen jäsentyvänä kokonaisuutena. Näin vältyttäisiin elä-
mänkysymysten ja kristittynä elämisen kahtiajakautumisesta. Tässä ajattelussa voidaan tun-
nistaa kognitiivisen oppimiskäsityksen piirteitä.

Virkkusenkin (1973e, 3) oppimiskäsitys on selvästi laajempi kuin perinteinen näkemys
opettamisesta tiedon jakamisena. Hän painottaa oppimisprosessia opettajan toimenpiteiden
sijaan. Koska aikuiskasvatus on tietty kasvatuksellinen näkökulma aikuisten tilanteissa seu-
rakunnassa, jokaisessa tapahtumassa pitäisi olla mahdollisuus uuden oppimiseen. Se ei tar-
koita vain uusien tietojen välittämistä, vaan esimerkiksi yhdessä elämisen taitojen tai itsensä
ilmaisemisen oppimista. (Virkkunen 1973e, 3, 1980b, 4.) Aikuiskasvatuksessa Virkkunen
(1981, 1) pitää tärkeänä näkökulmana, että aikuinen ei halua niinkään oppia asioita tai oppi-
aineita, vaan haluaa oppia elämään. Aikuiset oppivat ennen muuta omasta kokemukses-
taan, minkä vuoksi aikuiskasvatuksen tulisi auttaa ihmisiä arvostamaan ja luottamaan
omaan oivallukseensa. Virkkunen (1973b, 167) korostaa, että tulevaisuudessa oppimista-
voitteena on kyky oppia8, viitaten näin metakognitiivisiin taitoihin.

8. Virkkunen viittaa Allen Toughiin, joka on arvostettu amerikkalainen aikuiskasvatustieteilijä ja joka on toi-
minut professorina the Ontario Institute for Studies in Educationissa. Tough on julkaissut mm. teokset The
Adults Learning Projects (1971), Why Adults Learn: A study of the Major Reasons for Beginning and Con-
tinuing a Learning Project (1968), Learning Without a Teacher (1967) ja The Adult Learning Projects: A
Fresh Approach to Theory and Practice in Adult Learning. (Ks. esim. Wickett 1986, 3, 89, 103, Jarvis &
Walters 1993, 87, 217.) Tough korosti aikuisten itseohjautuvuutta oppimisprojekteissaan, jotka usein tapah-
tuvat epävirallisena oppimisena, työhön tai persoonallisiin taitoihin liittyen (Wickett 1986, 89). Virkkunen
(1973b, 167) selostaa Toughin kuvaavan uutta jatkuvan koulutuksen koulutusjärjestelmää sellaiseksi, jossa
oppilaat ja opettajat suunnittelevat yhdessä kullekin opiskelijalle parhaiten soveltuvan ohjelman. Suuri osa
opettajan aikaa kuluu yksityisissä ja ryhmäkeskusteluissa oppilaiden kanssa. Hänen tehtävänsä on osoittaa,
mistä mitäkin tietoa ja kokemusta on saatavilla. Itse opiskelu tapahtuu eri tahoilla, monissa eri oppilaitok-
sissa, kirjastoissa, museoissa, työpaikoilla jne. Oppimistuloksia ei arvioida koulussa vaan työpaikkaan
pyrittäessä. Pätevyyden arvioinnin perusteena eivät ole niinkään hankitut tiedot ja taidot kuin opiskelussa
saavutettu kyky omaksua uusia asioita ja taitoja. Jatkuvasti opiskellen siirrytään tehtävästä toiseen työelä-
män vaatimusten ja oman kiinnostuneisuuden mukaan.
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Myös Totro (1977, 156) käyttää käsitettä oppimaan oppiminen tarkastellessaan kirkon
henkilöstökoulutuksen haasteita. Työntekijä tarvitsee persoonallista innovatiivista ja luo-
vaa asennoitumista sekä omakohtaista harrastusta asioihin perehtymiseen. Samoin Sep-
pälä (1969, 195�196) katsoo jatkuvan kasvatuksen periaatteen edellyttävän, että kristilli-
sessä opetuksessa ei pidetä tavoitteena valmiiksi kiteytyneen oppiaineksen omaksumista
eikä �ihmisiä astioina, jotka on täytettävä teologisella tietämyksellä�. Tavoitteena tulee
pikemminkin olla ongelmien näkeminen, auttaminen niiden itsenäiseen ratkaisuun ja
oppimaan oppiminen9. Tämä Seppälän näkemys on mielenkiintoinen verrattaessa siihen,
että k-ohjelmaprosessissa hän näyttää toisaalta asettuvan puoltamaan behavioristisen
oppimiskäsityksen suuntaisia ratkaisuja. Kuitenkaan hänen käsityksensä ei ole mustaval-
koinen, vaan sisältää oppimisen ymmärtämisessä ajanjakson loppupuolelle yhä vahvistu-
via kognitiivisen oppimiskäsityksen korostuksia. Tätä tulkintaa tukevat myös Totron
(henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998) ja Rissasen (henkilökohtainen tiedonanto
7.9.1998) näkemykset Seppälän kasvatustieteellisen ajattelun radikaalista muuttumisesta
k-ohjelman laatimisen jälkeen 80-luvun loppua kohden kognitiiviseen suuntaan.

K-ohjelman kanssa yhtenevästi Seppälä (1976a, 109) muistuttaa, että oppiminen on
tärkeämpää kuin opetus ja kasvatus. Hänen mielestään liian usein seurakunnan työntekijä
pitää tärkeämpänä sitä, mitä työntekijä tekee tai sanoo kuin sitä, mitä tapahtuu toimin-
taan osallistuvassa. Seurakunnan työntekijä on Seppälän mukaan nimenomaan seurakun-
nan palvelija, oppimisenkin näkökulmasta. Turunen (1988, 12) katsookin seurakunnan
aikuiskasvatuksen määrittyvän nimenomaan oppimisen näkökulmasta. Keskeinen haaste
hänen mukaansa on, miten seurakunnan kastettuja aikuisia jäseniä autetaan oppimaan
uutta, syventämään ennen oppimaansa, poisoppimaan väärin opittua. Pöyhösen (1983, 27)
mukaan oppimista painottava prosessinomaisuus kuuluu tekijöihin, jotka merkitsevät, että
k-ohjelma koetaan varsin vaativaksi kehykseksi.

Oppimisen maaperä on Ahteenmäki-Pelkosen (1987, 28�29) mukaan aikuisissa itses-
sään. Saadessaan tilaa ja rohkaisua he luovat oppimistilanteesta rikkaan ja elämänlähei-
sen. Opettajan tehtävä on tukea oppimisprosessia ja antaa resursseja oppimiseen. Oppimi-
sessa on olennaista, että se koskettaa aikuisen elämäntilannetta ja hänelle tärkeitä kysy-
myksiä. Elämänkokemus auttaa jäsentämään opittua laajempiin yhteyksiin. Aikuisella on
elämänpiirissään mahdollisuuksia opitun soveltamiseen ja käyttämiseen, jolloin syntyy
mielekästä oppimista. Aikuinen on myös nuorta alttiimpi vuorovaikutukseen.

Pyysiäinen (1990, 23�23) pitää mielenkiintoisena k-ohjelman seurantatutkimustu-
losta, joka osoittaa, että seurakunnissa kirkkoherrojen mukaan tunnetaan kokonaisohjel-
man neljästä periaatteesta (seurakuntakeskeisyys, ikäryhmäkeskeisyys, tavoitekeskeisyys
ja oppimiskeskeisyys) huonoimmin oppimiskeskeisyys. Mikäli tulos heijastaa todelli-
suutta koko työntekijäkunnassa, se Pyysiäisen mukaan osoittaa, että seurakuntien työnte-
kijät pitävät yhä edelleen opettamista tärkeämpänä kuin oppimista. Kasvatustehtävä hah-
motetaan edelleen julistustehtävästä, Sanan saarnasta käsin.

9. Metakognitiolla tarkoitetaan oman älyllisen toiminnan tiedostamista, sen ohjaamista ja säätelyä eli itsearvi-
oinnin taitoja (Hakkarainen ym. 1999, 165). Koron (1995, 107) mukaan reflektiivisyys ja metakognitiiviset
taidot on nostettu suomalaisessa aikuiskoulutuksen tavoitteenasettelussa näkyvästi esille. Ne nähdään oppi-
maan oppimisen valmiuksina, jotka puolestaan ovat perusta itseohjatulle elinikäiselle oppimiselle. Oppi-
maan oppimisen toiminnoista (learning to learn activities) ks. Tuijnman & Kamp 1992, 12�13. Puhutta-
essa oppimaan oppimisesta tarkoitetaan juuri metakognitiivisten taitojen oppimista: oppijan tietoisuutta
siitä, mitkä tiedot tai taidot ovat hyödyllisiä tai hyödyttömiä jonkin tehtävän suorittamisen, asioiden
ymmärtämisen tai ongelman ratkaisemisen kannalta (Patrikainen 1999, 154).
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Johtopäätöksiä
Tämän luvun johtopäätökset voidaan tiivistää seuraaviin pääkohtiin:
1. K-ohjelmaprosessissa voimistuu oppimiskeskeisyyden ajatus: oppiminen on tärkeäm-

pää kuin opettaminen.
2. Opetustapahtuman vuorovaikutusluonnetta halutaan korostaa kirkossa.
3. Oppiminen on prosessi, jossa ymmärtäminen ja ajattelu ovat keskeisiä.
4. Oppimisessa korostuu oppijan (aikuisen) oman kokemuksen merkitys sekä kyky

oppia oppimaan eli metakognitiiviset taidot.
Seuraavassa analysoidaan näiden tutkimustulosten sisältöä suhteessa laajempiin peda-

gogisiin ja yhteiskunnallisiin kehyksiin. Aikuiskasvatuksessa yleisesti korostus on siirty-
nyt opettamisesta oppimiseen. Kiinnostus siihen, miten aikuinen oppii, on keskeinen
uudelleenkäsitteellistettäessä relevanttia kristillistä aikuiskasvatusta. Aikuiset eivät ole
lapsia eivätkä nuoria. He ovat erilaisia kehitystarpeissaan, kerääntyneessä kokemukses-
saan ja käsityskyvyssään Jumalasta. (Foltz 1986a, 26, ks. myös Trester 1985, 343�346.)
Oleelliseksi käsitteeksi on noussut oppimaan oppiminen, joka tarkoittaa metakognitii-
vista oppimista (ks. esim Leppilampi & Piekkari 1999). Lindeman (1989, 18, 87, 109�
111) korostaa arkikokemusten reflektointia ja merkitysten etsimistä oppimisen lähtökoh-
tana. Tärkein oppimisresurssi on aikuisten oma kokemus. Oppimisen elinikäisyys tulee
perustelluksi, koska oppiminen kohdistuu tilanteisiin ja kokemuksiin, ei oppiaineisiin.
Lähtökohtana ovat oppijan tarpeet ja arkielämässä syntyvät kiinnostuksen kohteet.

Iskalan (1971a, 7) mukaan vuoden 1970 peruskoulun opetussuunnitelma näkee opetus-
tapahtuman vuorovaikutuksena, interaktiona. Korostus näkyy myös k-ohjelmassa, joka
liittyy aikakauden kasvatustieteen voimistuvaan näkemykseen opetustapahtuman vuoro-
vaikutusluonteesta. Vuorovaikutusajattelun katsotaan nousevan luonnostaan myös kirkon
teologian pohjalta, eikä se siksi sisällä jännitteitä sovellettaessa sitä kirkon kasvatustoi-
mintaan.

K-ohjelma-aineistossa ja asiantuntijakeskustelussa huomautetaan, ettei oppiminen ole
tiedon siirtämistä. K-ohjelmassa pidetään liian kapea-alaisena oppimisen käsittämistä
vain kognitiiviseksi ulottuvuudeksi ja korostetaan kokonaispersoonallisuuden kehitty-
mistä. Korostuksessa, ettei käyttäytymisen muutoksia pidä käsittää liian ahtaasti ulkonai-
siksi vaan myös sisäisiksi muutoksiksi, on havaittavissa irtisanoutumista behavioristi-
sesta ajattelusta ja sen näkemistä kirkon kasvatusajattelussa liian yksipuoliseksi. Paino-
pisteen asettaminen opetuksesta oppimiseen ilmaisee, että kirkon kasvatustoiminta on
kokonaisuudistuksessa ollut tässä suhteessa teoriatasolla itseasiassa kehityksen ytimessä.
Havaittavissa on kognitiivis-konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukainen oppimisen
ymmärtäminen oppijan omista lähtökohdista tapahtuvaksi prosessiksi, jossa ymmärtämi-
nen ja ajattelu ovat keskeisiä tekijöitä (ks. esim. Patrikainen 1998, 5, Rauste-von Wright
1997, 69). Toisaalta korostus painopisteen muuttamisesta opettamisesta oppimiseen eli
oppimiskeskeisyys viittaa humanistiseen oppimiskäsitykseen (ks. Knowles 1980, 19).
Kuitenkin oppimiskeskeisyyden ajatus näyttää olleen niin uusi, että se ei mennyt läpi seu-
rakuntatasolla (ks. Pyysiäinen 1990).

Behavioristinen oppimiskäsitys on opettajajohtoista tiedon jakamista, yksisuuntaista
toimintaa, jossa opettaminen voidaan katsoa pääasiaksi. K-ohjelmassa korostetaan sel-
västi, että oppiminen on tärkeämpää kuin opettaminen, mikä ilmentää, että k-ohjelmaa ei
voida luonnehtia mustavalkoisesti behavioristiseksi kasvatusajattelultaan, vaan se sisäl-
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tää monia ulottuvuuksia. Mistä korostus �oppiminen on tärkeämpää kuin opettaminen� on
tullut kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman uudistusprosessiin? Ketkä ovat olleet
keskeisiä vaikuttajia? Totro (henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998) yhdistää korostuk-
sen Ilpo Vuoriseen, joka tuotti rippikoulumateriaalia ja teki tiettyjä k-ohjelman valmiste-
lutöitä. Myös Rissanen (henkilökohtainen tiedonanto 7.9.1998) liittää korostuksen rippi-
koulu-uudistukseen, mutta nostaa esille useampia nimiä, esim. Jarkko Seppälän, Kari E.
Nurmen ja Kimmo Virtasen, jotka valmistelivat Rippikoulun kokonaissuunnitelmaa10

(Rippikoulun kokonaissuunnitelma 1973, Rippikoulusuunnitelma 1980).
Rissanen (henkilökohtainen tiedonanto 7.9.1998) arvioi k-ohjelmatyöskentelyä ja

-koulutusta läpäisseellä idealla oppiminen on tärkeämpää kuin opettaminen olevan monia
juonteita ja olettaa ajattelun juuria nousevan myös Loukesin11 kasvatusajattelusta, jonka
hän uskoo antaneen vaikutteita esimerkiksi Seppälälle. Rissanen kertoo Seppälän mainin-
neen Loukesin teoksen itselleen merkittävänä, uraauurtavana pedagogisena teoksena12.
Loukesin ajattelun voidaan olettaa vaikuttaneen sekä k-ohjelman painotukseen oppiminen
on tärkeämpää kuin opettaminen että kristillinen elämäntulkinta -ajatteluun, joka rippi-
koulu-uudistuksessa korosti opetuksen lähtemistä nuorten elämänkysymyksistä13 ja
ongelmakeskeistä opetusta. Ongelmakeskeistä uskonnonopetusta korostava Loukes noste-
taan esiin myös PP:ssä uskonnonpedagogisia virtauksia esitettäessä (PP 1972, 54, 58).
Oppimiskeskeisyyden korostamisen voidaan katsoa sisältävän vuorovaikutuksen paino-
tuksen sekä oppijan ongelmista ja todellisuudesta lähtemisen eli kristillisen elämäntulkin-
tamallin.

10. KKK:n Seurakuntakasvatusjaosto sai 1968 tehtäväkseen piispainkokoukselta laatia ehdotuksen rippikoulu-
opetuksen kokonaissuunnitelmaksi. Jaoston sihteerinä toimi seurakuntakasvatussihteeri J. Seppälä. Laajen-
nettu piispainkokous antoi kirkolliskokouksen toimeksiannosta 1969 KKK:n tehtäväksi rippikoulun raken-
teen tutkimisen. Tämä rippikoulun rakennetutkimus päätettiin jäsentää seurakuntakasvatusjaoston työsken-
telyyn rippikoulun tavoitteiden ja opetussuunnitelman uudelleen muokkaamiseksi. Seurakuntajaoston rin-
nalle asetettiin annettua tehtävää suorittaman kolme muuta työryhmää: toimintaryhmä, menetelmäryhmä ja
opettajaryhmä. Menetelmäryhmässä oli puheenjohtajana pastori P. Luumi, opettajaryhmässä jäseninä mm.
apul. prof. P. Lempiäinen ja pastori K. Virtanen. (Rippikoulun kokonaissuunnitelma 1973, 8.) Uudeksi ope-
tuksen perusratkaisuksi asetettiin ns. ongelmakeskeinen opetus (Holm 1978, 12).

11. Harold Loukes toimi Oxfordin yliopiston opettajana tutkien 1950-luvulla uskonnonopetuksen metodeja
14�16-vuotiaiden opetuksessa. Tuloksena ilmestyi 1961 teos Teenage Religion. Sen perusteella hän suun-
nitteli opetusohjelmaa, joka esiteltiin v. 1965 ilmestyneessä teoksessa New Ground in Christian Education.
Loukes pyrki kartoittamaan 15-vuotiaitten elämää hallitsevia keskeisiä ongelmia ja tarpeita. Samalla hänen
tarkoituksensa oli osoittaa, että uskonto on realiteetti täysi-ikäisten ihmisten elämässä eikä se sivuuta elä-
män keskeisiä ongelmia tai auta pakenemaan unelmamaailmaan. (PP 1972, 58, Tamminen 1975, 10, 12.)
Loukes painotti ongelma- ja oppilaskeskeistä uskonnonopetusta. Menetelminä hän suosittelee keskustelua
ja ryhmätyötä. (Kuikka 1988, 150.) Seppälä (1992, 13, 17, ks. myös Tamminen 1975, 13�21) korostaa,
että tämä nuorten näkökulmaa ja heidän elämänkysymyksiään korostava uusi didaktinen ajattelu oli laa-
jempi uskonnonpedagoginen ilmiö, joka tunnetaan ongelmakeskeisenä, ongelmaorientoituneena ja temaat-
tisena opetuksena. Loukes asettaa perusvaatimukseksi hyvälle uskonnonopetukselle, että se lähtee oppilai-
den omasta ajatusmaailmasta ja kokemuksista (Tamminen 1975, 23).

12. En ole haastatellut J. Seppälää. Otin häneen yhteyttä helmikuun alussa 1999, mutta sairautensa vuoksi hän
joutui kieltäytymään yhteistyöstä. Hän kuoli 31.3. 1999.

13. Rippikoulu-uudistusprosessissa merkittävänä sekä opetusmenetelmällisenä että teologisena uudistuksena
voidaan pitää nuorten elämäntilanteesta Raamattuun johtavaa opetusta. Tämä kristillisen uskon suhteutta-
minen muuhun ihmisen kokemaan todellisuuteen koettiin teologien parissa tehdyssä tutkimuksessa vai-
keana, mutta hyväksyttävänä (80 %) periaatteena. Periaate asettaa suuria vaatimuksia kirkon työntekijöiden
perus- ja täydennyskoulutukselle. (KKK tk 1979, 46.)
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Ongelmakeskeisen opetuksen oikeutusta kirkossa argumentoidaan mielenkiintoisesti
korostamalla, että kirkon ei kasvatustoiminnassaan tarvitse välttämättä ottaa mallia ylei-
sestä pedagogiikasta. Ongelmakeskeinen opetus nousee näet kristinuskon omasta olemuk-
sesta käsin14. (Rippikoulun kokonaissuunnitelma 1973, 32.) Uusimman pedagogiikan
oppilaslähtöinen opetus ei Toiviaisen (1979, 127) mielestä ole ristiriidassa uskon kanssa.
Jeesus itse lähti opetuksessaan liikkeelle kohtaamiensa ihmisten tilanteesta. Siihen liittyen
hän johti ihmisen näkemään uskon koko elämää kannattavaksi voimaksi.

Kognitiivis-konstruktiivisen oppimiskäsityksen piirteitä on havaittavissa KA:n (1979,
94�96) korostuksessa käyttää aikuisten kokemuksia varsinaisena oppimismateriaalina,
jolloin oppiminen ymmärretään yksilön taitojen ja maailmaa koskevien käsitysten jatku-
vana jäsentymisenä ja uudelleen hahmottumisena, uuden tiedon assimiloimisena olemas-
saoleviin skeemoihin ja olemassaolevien skeemojen muuttumisena (ks. esim. von Wright
1986, 85). Erityisesti uskonnossa oppiminen tulee nähdä koko elämää koskevana proses-
sina (Tirri 1998, 382). Jarvis (1989b, 92�95, 1993a, 3�15) korostaa oppimisen kietou-
tumista yhteen olemisen kanssa. Oppiminen on osa ihmiselämää ja ihmiset oppivat suu-
rimman osan ajasta, koska eivät ole sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Ristiriita ja epä-
tasapaino ympäristön kanssa herättävät kysymyksen. Miksi-kysymyksestä alkaa oppimi-
nen. Yhteisinä piirteinä Lindemanin, Knowlesin ja Grundtvigin aikuiskasvatusolettamuk-
sissa nähdään oppiainekeskeisen oppimisen pitäminen vähemmän tärkeänä aikuisille. He
korostavat sen sijaan kokemuksen merkityksestä oppimisessa. (Wickett 1991, 128�129.)

Asiantuntijakeskustelussa (mm. Rissanen ja Virkkunen) korostuu prosessikeskeinen
oppimisen malli aikuiskasvatuksessa yhtenevästi kasvatustieteellisen painotuksen kanssa.
Itse oppiminen on tärkeämpi kuin asia, jota opitaan, ja opettajan pääasiallinen tehtävä on
pikemminkin tämän prosessin ohjaaminen kuin oppisisältöjen välittäminen (ks. esim.
Kauppi 1983, 135). Tähdennetään myös oppimaan oppimista, jonka esimerkiksi von
Wright (1986, 87�88) sisällyttää oppimisen keskeisiin piirteisiin, kun tarkastellaan oppi-
mista kognitiivisena toimintana (Virkkunen, Totro). K-ohjelmaprosessin oppimiskeskei-
syyden korostus näyttää siis selkeästi liittyvän kognitiivisen oppimiskäsityksen voimistu-
miseen ajankohdan kasvatustieteessä. Seppälään (1998b, 73) yhtyen voidaan nähdä, että
havaittavissa on tendenssi tiedollisen opetuksen muuttumisesta laaja-alaiseksi kokemuk-
selliseksi toiminnaksi.

Kirkon oppimiskäsitys elää vuorovaikutuksessa yhteiskunnassa esiintyvien oppimisnä-
kemysten kanssa. Voidaan nähdä, että k-ohjelman oppimiskeskeisyys merkitsee kirkon
oppimiskäsityksen kasvatustieteellisen tarkastelun kannalta ytimen löytämistä. On pidet-
tävä merkittävänä, että kirkon perinteisessä opetuskulttuurissa siirrytään painottamaan
oppimisen merkitystä opetuksen sijaan. Hedelmällistä on jo se, että keskustellaan oppimi-
sen ymmärtämisestä ja nähdään tarpeelliseksi päivittää sitä. Jos k-ohjelman rakenteessa
voidaan löytää tavoiteajattelun osalta aikansa behavioristisia piirteitä, toisaalta oppimisen
painotuksessa se on vähintäin aikansa tasalla.

14. Piispainkokous lausui kantanaan käsitellessään KKK:n kysymystä ongelmakeskeisen opetuksen oikeu-
desta: �Piispainkokous yhtyy ehdotuksessa olevaan oppilaiden omista ongelmista Raamattuun johtavaan
periaatteeseen koska a) uusin pedagogiikka, myös uskontopedagogiikka ja didaktiikka edellyttävät oppilas-
keskeistä opetusta; b) kristillisen uskon historiallisuus, Raamatun käsitys uskosta ja Jeesuksen oma esi-
merkki viittaavat lähtemään liikkeelle oppilaista ja opetustilanteesta sekä johtamaan oppilaat näkemään
usko koko elämää kantavana voimana�. (Rippikoulun kokonaissuunnitelma 1973, 32.)



211
6.1.2. Humanistinen aikuiskasvatusajattelu korostuu

6.1.2.1. Oppiminen on kasvamista

Aikuiselta vaaditaan muutosten maailmassa entistä enemmän jatkuvaa sopeutumista,
oppimista ja kasvamista. Kirkon aikuiskasvatuksen päämääränä on seurakunnan aikuis-
ten jäsenten auttaminen omakohtaiseen kristilliseen vakaumukseen ja �hengelliseen täy-
si-ikäisyyteen�, minkä katsotaan samalla merkitsevän kasvamista oikeaan vastuuseen
lähimmäisistä ja yhteisestä seurakunnasta. (Mietintö 1961, 20�21.) Kasvaminen ymmär-
retään näin kristillis-eettisessä viitekehyksessä.

Kasvua aikuisuuden viitekehyksestä pohditaan KOAKT:ssa. Peltonen ja Totro
(KOAKT ptk 20.1.1976 2§, ptk 12.2.1976 1§) selvityksessään �hermeneuttis-filosofisista
kasvatusteorioista contra positivistiset harhat� katsovat kasvun ja kasvatuksen filoso-
fis-katsomuksellisten lähtökohtien konkretisoituvan käyttäytymistieteiden selityksissä15

oppimis- ja kasvutapahtumasta. Persoonallisuuden psykologiaan pohjautuvat freudilaisen
kasvun ja oppimisen selitykset korostavat, että syvemmät oppimismuutokset ovat mah-
dollisia vain persoonallisuuden dynaamisen rakenteen ja suhteiden muutosten yhteydessä
vaatien oman kypsymisaikansa. Kasvattaja ja kouluttaja voi pyrkiä järjestämään sopivia
ja turvallisia oppimistilanteita. Osallistujat eivät tällöin yleensä ole passiivisia vastaanot-
tajia, vaan aktiivisia tiedon tuottajia. Humanistisen psykologian mukaan ihminen ei ole
pelkästään syysuhteiden määrättävissä, ei ympäristön (behaviorismi) eikä lapsuuden
kokemusten (freudilaisuus). Ihminen on persoonallisuus, joka pyrkii tulemaan tietoiseksi
omasta ainutlaatuisuudestaan eli identiteetistään. Hänessä itsessään on kasvuvoima, jolle
tulisi luoda vahvistumisen edellytykset ja jonka tieltä kasvatuksessa tulisi raivata esteitä.
Humanistisessa psykologiassa näyttää kirjoittajien mukaan olevan avoimuutta myös
uskonnollisten kasvukysymysten käsittelylle. Heidän mielestään kirkon kasvatustoiminta
voi käyttää hyväkseen myös sitä kokemusta, mitä on saatu sielunhoidossa ja terapeutti-
sessa työssä (esim. lähimmäiskeskeinen sielunhoito ja tukea antavat terapiat). Niiden pii-
rissä on tehty keskeisiä oivalluksia ihmisen käyttäytymisestä: sisäisen dynamiikan, elä-
mäntilanteiden ja ympäristön vaikutuksista. Myös K-ohjelman opiskeluoppaassa (Totro
1979b, 48) persoonallisen kasvun ajatus nostetaan esille humanistisesta psykologiasta
nousevana. Arvioinnissa Miten k-ohjelma on toteutunut? (1989, 21�22) korostetaan,
ettei oppiminen ole ulkokohtainen tiedon muistiinpainamistapahtuma vaan varsinainen
kasvuprosessi.

Kristittynä kasvaminen liittyy kirkon aikuiskasvatuksen määritelmään (ks. KA 1979,
3). KA:ssa (1979, 2) liitytään yhteiskunnan aikuiskasvatuksen korostukseen, jossa on pai-
notettu ihmisen oikeutta oppia uusia asioita, avartaa ja syventää entisiä tietojaan ja kasvaa
ihmisenä, minkä katsotaan olevan tarpeen ihmisten joutuessa koko elämänsä ajan uusiin
tilanteisiin, joihin aikaisemmin opitut ratkaisumallit eivät sovellu. Myös seurakunnan
tulee olla yhteisö, joka tukee jäseniään henkilökohtaisessa kasvussa ja auttaa heitä löytä-

15. Tekijät esittelevät behavioristisen perinteen oppimismuotoina ehdollistumisen ja seuraamusoppimisen eli
yrityksen ja erehdyksen menetelmän. Monimutkaisempaa oppimista selittävänä he kuvaavat kognitiivisia
teorioita, joiden mukaan oppiminen on oivaltamista, asioiden rakenteen, kokonaishahmon ja syy-yhteyk-
sien jäsentymistä. Sosiaalipsykologiassa puolestaan oppimisesta puhutaan sosiaalisena ilmiönä ja malliop-
pimisena. (KOAKT ptk 20.1.1976 2§.)
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mään niitä tietoja ja taitoja, joita ihminen tarvitsee elämänkutsumuksensa täyttämiseen.
KA:ssa (1979, 14�16) kasvamista analysoidaan edellä ihmiskäsityksen määrittelyn yhte-
ydessä käsitellyn täysi-ikäisyys-määrittelyn kautta. Kasvamisen katsotaan toisaalta olevan
jotain, jonka saa aikaan Pyhä Henki ja jota ei siten voi samaistaa kasvatustoimintaan.
Kasvaminen on uskossa kasvamista ja seurakunnan yhteyteen kasvamista. Toisaalta kas-
vamisen tarkoituksena on kunkin saaman kristityn tehtävän täyttäminen. Kirkko 2000
-mietinnössä (1986, 59) tähdennetään, että seurakuntien tulee työssään panna entistä
enemmän painoa jäsentensä hengellisen kasvun ja kristillisen tiedon vahvistamiseen.

Virkkunen (1976, 1�2, 1981, 1) näkee oppimisen ennen kaikkea kasvamisena. Tavoit-
teena kasvatustoiminnassa tulisi Virkkusen (1979b, 57) mukaan olla, mitä toivottaisiin
mukaan tulevien ihmisten oppivan seurakunnassa. Ihmisen omaa kasvua tukevilla keskus-
teluryhmillä on ollut kysyntää. Kysymys on Virkkusen mukaan siitä, kykeneekö seura-
kunta vastaamaan niihin tarpeisiin16, joita seurakuntalaisilla on, auttamaan heidän todelli-
sissa ongelmissaan ja suunnittelemaan ohjelmansa palvelemaan ensisijaisesti ihmisiä,
eikä omaa toimintaansa.

Kasvaminen vaatii Virkkusen (1979a, 6�8) mukaan aikaa. Kasvutapahtumaksi esi-
merkiksi koulutustilaisuus muodostuu silloin, kun se jatkuu osanottajan mielessä: hän
miettii asiaa, arvioi sitä, tekee uusia oivalluksia, liittää sen omiin havaintoihinsa ja kokei-
lee sen toimivuutta. Tästä syystä Virkkunen näkee, että kasvatus- ja koulutusohjelmat
olisi suunniteltava useampivaiheisiksi tapahtumiksi. Hän arvioi kirkon aikuiskasvatus-
muotoja siltä pohjalta, auttavatko ne aikuista persoonalliseen kasvamiseen ja kypsymi-
seen. Oleellista on, antaako tapa, jolla asiat esitetään ihmisille, tilaa omaan ajatteluun sekä
auttaako se näkemään, miten he voivat liittää kyseiset asiat omaan elämänkokemuk-
seensa ja käyttää niitä rakennusaineina elämänkatsomuksensa muovaamisessa tai arkipäi-
vän ratkaisutilanteissa. Aikuisen kasvu alkaa siitä, että hän luottaa itseensä ja uskoo oppi-
vansa uutta, uskaltaa kysellä ja erehtyä, kokeilla ja etsiä omaa tietään. Virkkunen tähden-
tää, että kasvatustoiminnan tulisi tukea ihmisiä asettamaan itse kysymykset ja etsimään
niihin itse vastauksia. Hän kritisoi kirkossa usein annetun vastauksia liian herkästi, jo
ennen kuin kysymykset ovat ehtineet herätä. Liian nopeat vastaukset ehkäisevät kasvun17.
Aikuisen kasvu alkaa myös siitä, että hän havahtuu oppimisen mahdollisuuteen. Oppi-
mista voidaan tarkastella myös elämänasenteena, jossa ollaan avoimia muuttumaan. Myös
Lehtiö (1977, 136) asettuu kasvamisen ja oppimisen kannattajaksi. Niissä on kysymys
siitä, että jotain muuttuu ihmisessä, hän saa uusia tietoja, taitoja tai asenteita.

16. Tarpeista puhuessaan Virkkunen viittaa Knowlesin käyttämään Maslowin tarvehierarkiaan ja Knowlesin
kypsymisen ulottuvuuksiin (Virkkunen 1973a, ks. myös Knowles 1971, 1980, 28). Maslowin mukaan ihmi-
sen tarpeet voidaan kuvata hierarkiana, jonka perustana ovat fysiologiset tarpeet ja jossa tarvehierarkian
korkeampina tasoina ovat esim. turvallisuuden tarve, sosiaaliset tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarve.
(Maslow (1970) Motivation and personality. 2nd ed. Harper & Row, New York, teoksessa Nummenmaa,
Takala & Wright 1984, 18�19.) Kypsymisen ulottuvuudet ks. Knowles 1980, 29. Ne on esitelty myös
aikuiskasvatuskoulutuksessa Knowlesin (1971, Virkkusen 1973a mukaan) pohjalta. Jokainen kasvatusko-
kemus antaa mahdollisuuden kypsyä usealla ulottuvuudella. Dimensiot ovat riippuvia toisistaan: kypsymi-
nen yhdellä ulottuvuudella aiheuttaa muutoksen myös toisella. Jokaisella ihmisellä on koko elämänsä
aikana mahdollisuus kehittyä joka dimensiolla nollasta äärettömyyteen.

17. Myös Kanerva (1989, 20) pitää työntekijän vaarana painetta oikeassaolemiseen, vastauksien antamiseen,
kun vastauksia ei ole.
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Kirkon aikuiskasvatuksen asiantuntijat katsovat orgaanisen oppimisen18 tukevan yksi-
lön muuttumista ja kasvamista. Orgaanisella oppimisella tarkoitetaan erilaisia pedagogisia
katsomuksia ja työskentelytapoja, joissa oppiminen ymmärretään ihmisen kasvuksi ja
joissa painotetaan yksilön ja yhteisön vuorovaikutusta. Orgaanisessa oppimisessa oppimi-
nen tapahtuu �itsekussakin� ja näin oppiminen koskettaa syvemmältä kuin �välityspeda-
gogiikassa� voiden aikaansaada todellista, merkittävää muuttumista ja kasvamista var-
memmin kuin perinteiset opetusmenetelmät. Oppiminen nähdään pitkäaikaiseksi proses-
siksi. (Kokousraportti NKS:n järjestämästä koulutusseminaarista Kungälvissä Ruotsissa
6.�10.10.1980. Seminaarissa on pidetty esillä Rogersin19 näkemystä oppimisesta.)

Seppälälle (1988a, 163�165 ja 1989b, 11�13, ks. myös 1989c, 5) oppiminen ei ole
ulkokohtainen tiedon muistiinpainamisprosessi vaan kasvuprosessi. Hänen oppimisnäke-
myksensä kognitiivisen suuntautumisen vahvistuminen tulee selkeästi ilmi hänen analy-
soidessaan seurakunnassa tapahtuvaa oppimis- ja kasvutapahtumaa voidakseen hahmottaa
kirkon kasvatustoimintaan soveltuvan oppimateriaalin luonnetta20. Koulun oppimateriaali
ei sovi esikuvaksi seurakunnan tilanteeseen soveltuvan oppimateriaalin laatimisessa,
koska koulussa tapahtuva oppimisprosessi poikkeaa olennaisesti seurakunnan tilanteissa
tapahtuvasta kasvuprosessista. Pidettäessä tavoitteena tukea ihmisiä heidän kristillisen
elämänkatsomuksensa muodostamisessa ei lähdetä valmiista tietokokonaisuuksista, joita
tarjotaan omaksuttaviksi, vaan niistä kokemuksista, joita ihmisille on kertynyt elämästä ja
kristillisestä uskosta, vaikka tieto olisikin puutteellista, virheellistä tai sirpalemaista. Sep-
pälän mielestä olisi �tyhmyyttä nollata kirkon kasvatustoiminnassa kaikki se uskonnolli-
nen kokemus ja tieto, joka on kertynyt ihmisen tietovarastoihin, ja tarjota heille siitä piit-
taamatta valmiita tietokokonaisuuksia, ikään kuin ihmisen mieli olisi uskonnollisesti
�tabula rasa� �. Hedelmällisempää on liittyä siihen, mitä ihmiset ovat jo kokeneet ja oppi-
neet, auttaa heitä tarkentamaan epäselviä ja korjaamaan virheellisiä käsityksiä, näkemään
yhteyksiä eri asioiden välillä, koostamaan niistä elämää kannattelevia näkemyksiä ja
oppimaan lisää. Kristillistä uskoa koskevat loogiset tietokokonaisuudet eivät tällöin ole
oppimistilanteen lähtökohta vaan lopputulos. Seppälä (ks. myös Rissanen 1992, 127)
muistuttaa kuitenkin tietoa koskevien rakenteiden merkityksestä sekä uuden informaation
omaksumisessa että säilyttämisessä. Kasvatuksessa ei hylätä kristillisen uskon tietokoko-
naisuuksia, vaikka lähdetäänkin liikkeelle ihmisten elämän kysymyksistä ja heidän koke-
musvarastostaan. Sekä uuden tiedon omaksumisessa ja säilyttämisessä että sen mieleen-
painamisessa tarvitaan aina kokemustietoa jäsentävää ja kokonaisuuksia hahmottavaa
ainesta autettaessa osallistujia koostamaan sirpalemaisesta tiedosta näkemyksellisiä koko-

18. Orgaaniseen oppimiseen perehdyttiin suomalaisin voimin (mm. Totro ja Virkkunen) NKS:n järjestämässä
koulutusseminaarissa teemalla �Fördändring genom organisk inlärning�. Osanottajat saivat seminaarissa
kokemuksen orgaanisen oppimisen periaatteista yksilötyöskentelyn, ryhmissä tapahtuvan vuorovaikutuk-
sen, yleiskeskustelun ja tietopuolisten kokoavien tietoiskujen muodossa. Tieto, joka näin saatiin, koettiin
omana tietona, omasta oivalluksesta syntyvänä, omiin kokemuksiin liittyvänä ja siten relevanttina.
(Kokousraportti 1980.)

19. Seminaariaineistoon sisältyvät lyhennelmät Rogersin teoksista Frihet att lära ja On becoming a person
(KKKA).

20. K-ohjelmamateriaalin tuottaminen ajoittui 80-luvun loppupuolelle ja sen lähtökohtana olivat ohjelmarun-
kojen pohjalta laaditut ikäryhmäkohtaiset materiaalin tuottamisen puitesuunnitelmat. Aikuisten materiaalia
olivat Turunen (1987) Ihmisen suunta, Jääskeläinen, Harjula & Nurmi (1986) Uskonnot kohtaavat sekä
Aaltonen (1987) Rukouksen rikkaus, Aaltonen (1987) Usko elää ja Järvinen, Latvus & Riekkinen (1988)
Raamattu tänään. (Seppälä 1988a, 160�161, 169, Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 25�26.)
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naisuuksia. Ongelma on vain siinä, millä tavalla, minkälaisina annoksina ja missä oppi-
misprosessin vaiheessa tietokokonaisuuksia tarjotaan.

Hahmottamaansa lähestymistapaa Seppälä (1988a, 164�165, ks. myös 1989c, 4�5)
perustelee viittaamalla tietoon informaation prosessoinnista ja oppimisesta. Informaation
valintaa ohjaavat ennen koetun ja opitun perusteella muodostuneet skeemat, joiden avulla
tulkitaan ja valitaan uutta informaatiota. Näin se, mikä on suhteessa ennen koettuun ja
omaksuttuun, ymmärretään ja opitaan. Muun kohtalona on tulla torjutuksi, tai se voidaan
parhaassa tapauksessa varastoida ihmisen tietovarastoon muusta tiedosta irralliseksi käyt-
tämättömäksi kokonaisuudeksi. Uusi informaatio jäsentyy jo opittuun ja tulee osaksi sen
skeemarakennetta. Uusi tieto voi myös aiheuttaa jo opitun eli vanhojen skeemojen uudel-
leen organisoitumisen. Tässä suhteessa oppiminen ei koskaan ole vain määrällistä vaan
laadullista muuttumista. Esimerkiksi uskoon tulo voidaan Seppälän mukaan ymmärtää
ihmisen uskonnollisten skeemojen uudelleen organisoitumisena21. Seppälän argumentaa-
tio pohjautuu tässä kognitiivis-konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen.

Johtopäätöksiä

Oppiminen ymmärretään k-ohjelman aikuiskasvatusaineistossa kasvuna, kun määritel-
lään kasvu sekä hengellisen kasvun ulottuvuutena että myös persoonallisen kasvun viite-
kehyksestä. Oppimisen ja kasvamisen käsitteet yhtenevät. Opetuksen puhtaasti kognitiivi-
nen painotus laajenee ottamaan huomioon affektiiviset ja sosiaaliset tavoitteet. KA:ssa
(1979) katsotaan seurakunnan tehtävän olevan aikuisen jatkuvan persoonallisen kasvun
tukeminen, mikä ilmentää aikuiskasvatuksen ymmärtämisen keskeistä ulottuvuutta (ks.
luku 5.3) ja nousee toisaalta kristillisestä ihmiskäsityksestä. Toisaalta k-ohjelman valmis-
telumateriaali osoittaa, että vaikutteita on saatu myös humanistisesta psykologiasta. Jo
aikaisemmin tässä tutkimuksessa käytettyyn (ks. s. 117) matka-metaforaan liittyen voi-
daan sanoa, että oppimisessa ihminen on aina matkalla. Oppiminen on ihmisyyttä ja kas-
vua eikä niinkään ihmisen pätevöitymistä tai koulutusta (ks. Jarvis 1989b, 92�95, 1992,
101, 1993, 4). Minton (1991, 7�8, 11) liittää kiinteästi oppimisen ja kasvun yhteen ja
korostaa, että kypsyminen on osa oppimisprosessia, jota ei voi kiirehtiä.

Virallista aineistoa korostuneemmin oppiminen kasvuprosessina tulee siis esiin asian-
tuntijakeskustelussa (Seppälä, Virkkunen), jossa kasvu näkyy käsitettävän laaja-alaisem-
min. Virkkusen kasvatusajattelun pohjalta voidaan pitää johdonmukaisena, että hänen
oppimisnäkemyksensä tiivistyy humanistiseen oppimiskäsitykseen kuuluvaan korostuk-
seen oppimisesta kasvamisena. Käsitys nivoutuu luontevasti kristillisen ihmiskäsityksen
scopukseen ottaa huomioon koko ihminen, tähdentää yksilön kokonaispersoonallista kas-
vua. 1980-luvun lopulla myös Seppälä tähdentää oppimista kasvuprosessina. Hänen ajat-
teluunsa on kiinnitettävä huomiota verrattaessa tavoitteiden laatimisen yhteydessä käytyä

21. Perinteisesti oppimateriaali kirkossa on Seppälän (1988a, 165) mukaan käsitetty valmiiden uskonnollisten
tietokokonaisuuksien esittämiseksi. Oletuksena ja toiveena tässä vanhassa lähestymistavassa on ollut, että
ihmiset omaksuvat ne sellaisinaan, vaikka ulkokohtaisesti opittuina. Edelleen on ajateltu, että tällainen tieto
voidaan sisäistää myöhemmin jossakin elämän vaiheessa. Tietoa siitä, tapahtuuko näin, vai onko oletetussa
sisäistämisessä kysymys uskonnollisten skeemojen uudelleen organisoitumisesta ja sen seurauksena uuden
uskonnollisen informaation nopeasta ja helpottuneesta omaksumisesta, ei ole. �Ihminen on saanut uudet sil-
mät ja korvat nähdä ja kuulla.� Uskoon tulo voitaneen ymmärtää kasvatustieteellisestä viitekehyksestä
myös Mezirowin käsittein merkitysperspektiivin syvänä muutoksena (ks. esim. McKenzie 1986, 12�13,
Mezirow et al. 1995, 28�31).
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keskustelua, jossa Seppälä (KOAKT ptk 20.4.1976) kritisoi aikuiskasvatuksen työryh-
män pyrkimystä muusta k-ohjelmatyöskentelystä poikkeavaan prosessikeskeiseen ajatte-
luun aikuisten ohjelmarungon valmistamisessa, ilmeisesti nimenomaan teknisesti k-ohjel-
man yhtenäisyyttä vaarantavana. Seppälän oppimisnäkemyksessä on havaittavissa ajan-
kohtana esiin noussut kognitiivis-konstruktiivinen korostus, joka ilmentää myös hänen
oman oppimiskäsityksensä muuttumista22. Virkkusen korostus oppimisesta kasvuna nou-
see taas enemmän humanistiselta pohjalta korostaen aikuisen ulkoaohjautuvuuden ase-
masta itseohjautuvuutta (ks. esim. Knowles 1975), vaikka itseohjautuvuus-termiä ei käy-
tetäkään.

Foltzin (1986a, 27) mukaan kirkolle avautuu mahdollisuuksia, jos aikuiset oivaltavat
itsensä oppijoina. Aikuiskasvatuksessa opettajan tulee auttaa opiskelijaa havaitsemaan,
mitä hän haluaa oppia. Oppiminen on sisäinen prosessi. Knowles (1971), johon esim.
Virkkunen tukeutuu kirkon aikuiskasvatuskoulutuksessa, luonnehtii yksilön kykyä oppia
aikuiskasvatuksen �teologiseksi perustaksi� ja uskoo, että ilman tätä uskoa aikuisten opet-
taja enemmän estää kuin helpottaa oppimista. Wickett (1991, 14�16) erittelee aikuisen
oppimismotivaation nousevan oppimisesta persoonallisen kasvun tähden, sosiaalisen
muutoksen tähden, sosiaalisen arvostuksen vuoksi ja oppimisen itsensä vuoksi23. Aikui-
nen oppija voi olla päämäärä-, oppimis- tai toimintaorientoitunut (Foltz 1986a, 51�
52)24. Harton (1986, 139�140) pitää traagisena, jos aikuiset eivät ymmärrä, että luomi-
sen dynaaminen luonne tarkoittaa jatkuvaa kasvua elämän kaikilla alueilla käsittäen myös
hengellisen. Eikä tämä kasvu ole vain mahdollisuus vaan käsky25.

Roomalaiskatolisen kirkon katekumenaattia on tutkittu kasvatuksellisesta näkökul-
masta26. Yksi löydöistä on, että katekumenaatissa yhdistyvät sekä käsitteellis-kognitiivi-
set (conseptual-cognitive) että kokemuksellisuutta ilmentävät (experiential-expressive)
pedagogiikan muodot. �Koko ihmisen tavoittamista� voitaneen pitää tavoitteena myös
luterilaisen kirkon aikuiskasvatuksessa. On huomattava, että ei ole tarpeen syrjäyttää kris-
tillisen tiedon merkitystä (ks. esim. Kirkko 2000 1986, 50) korostettaessa oppimista kas-
vamisena. Hengelliseen kasvuun kuuluu myös tiedollinen ulottuvuus. Foltz (1986a, 29)
muistuttaa, että �kun aikuinen tulee kirkkoon, saamme koko persoonan tarpeineen saavut-
taa, oppia, ilmaista ja laajentaa elämän tarkoitusta�.

22. Seppälän oppimiskäsityksen edelleen suuntautumisesta kognitiivis-konstruktiiviseen suuntaan ks. Seppälä
1998a, 103�136.

23. Vetämässäni Kokkolan suomalaisen seurakunnan Ammattietiikkaprojektissa ilmeni aikuisten seurakunta-
laisten osallistumismotivaation tähän projektiin vapaaehtoistyöntekijöinä nousseen useimmissa tapauksissa
oman kasvun tavoitteesta, mutta myös oppimisen itsensä vuoksi (Leppisaari 1997, 19).

24. Päämääräorientoituneelle (goal-oriented) aikuiselle oppijalle on erityisen merkityksellistä, että hän voi olla
itse asettamassa esim. ryhmän toiminnan tavoitteita. Aikuiskasvattaja, joka muotoilee tavoitteet etukäteen,
menettää päämääräorientoituneen aikuisoppijan ainutlaatuisen näkökulman. (Foltz 1986a, 52.)

25. --not only possible but imperative--Hyvä uutinen, jota monet aikuiset tarvitsevat Hartonin (1986, 139�
140) mukaan, on että �Jumalalla on heille varastossa vielä paljon koettavaa, lahjoja annettavana ja paljon
mahdollisuuksia toteutettavana�.

26. Roomalaiskatolisen kirkon katekumenaattia on kasvatuksellisesta näkökulmasta tutkinut J. Morgan. (�The
Shape of a Catechumenate from an educational perspective. � Living Light, Spring 1991, Vol 27, no 3.,
Eliaksen 1993, 298 mukaan.)
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6.1.2.2. Aikuiset subjekteiksi seurakunnassa

Nykyisessä koulutuskeskustelussa korostuu tavoite tukea oppilasta kasvamaan aktiivisek-
si ja tavoitteiseksi oman toimintansa subjektiksi, missä on kyse myös ihmiskuvasta. Kriti-
soidaan sitä, että oppilas joutuu olemaan usein vain vastaanottajan, objektin asemassa.
(Ks. esim. Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1992, 174, 176.) Nimenomaan behavioris-
tiset menetelmät tekevät oppijasta objektin, kohteen. Aikuisen subjektin roolia suhteessa
omaan oppimiseensa ja opiskeluunsa on painotettu elinikäisen oppimisen ja jatkuvan
koulutuksen periaatteissa27. Laajemmin problematiikan voi nähdä liittyvän esimerkiksi
Totron (1980a) esiinnostamaan kysymykseen, suuntautuuko kristillinen kasvatus sopeut-
tamiseen ja säilyttämiseen vai kriittisyyteen ja uudelleen arviointiin.

Ihmisen subjektiutta pidetään yhtenä kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluvana ele-
menttinä. Persoonana ihminen on subjekti, ei esine, objekti, ja hänet on tarkoitettu vuoro-
vaikutussuhteeseen toisten subjektien kanssa. (TP 1971, 26.) Subjekti-pohdinta tulee
esille k-ohjelman valmisteluprosessissa. Peltonen ja Totro (KOAKT ptk 20.1.1976 2§, ptk
12.2.1976 1§) selittävät emansipatoriselle kasvatusajattelulle olevan tunnusomaista ope-
tuksen inhimillistäminen, mikä tarkoittaa sitä, että yksilöt kokevat olevansa subjekteja
eivätkä objekteja ja kohtaavat toisensa tällaisina subjekteina. KOAKT (ptk 19.3.1976 1§)
ottaa kantaa aikuisen subjektiuteen analysoidessaan kaaviota kirkon aikuiskasvatuksen
taustatekijöistä28. Työryhmä näkee positiivisena kaaviossa osanottajien oman aktiivisuu-
den korostuksen: �Kasvattajan osuutta ei juuri näy ja subjekti�objekti-asetelma on lähes
hävinnyt.�

Aikuisen kohtaamisen aikuisena katsotaan KA:ssa (1979, 96�97) olevan oleellista
seurakunnan koulutustapahtumissa. Ohjaaja voi sekä asenteellaan että käyttämillään
menetelmillä, jotka heijastavat hänen asenteitaan, tukea aikuisten aikuisuutta. Aikuinen
asettuu helposti nuoruuden rooliinsa koululaisen asemaan sekä koulutustapahtumissa että
esimerkiksi raamattupiirissä. Hän odottaa opettajan ajattelevan puolestaan ja kertovan
oikeat vastaukset. Ohjaajan tulee pyrkiä ohjaamaan aikuisia ajattelemaan itsenäisesti ja
arvioimaan kuulemaansa. Oikean toimintatavan valitsemisen katsotaan olevan merkityk-
sellinen siksi, että ihmisellä on taipumus käyttäytyä niin kuin hänen odotetaan käyttäyty-
vän. Jos häntä kohdellaan aikuisena, hän käyttäytyy kuin aikuinen. Hän ottaa itse vastuun
toiminnastaan, arvioi itsenäisesti asioita, joita toinen hänelle esittää, ja tekee omat löy-
tönsä. Aikuisen subjektiutta pidetään oppimisen kannalta tärkeänä, sillä omakohtaisen
oivaltamisen kautta löydetyn katsotaan olevan merkittävämpää kuin ulkoapäin tarjotun.

Arvioitaessa k-ohjelman aikuisia varten tehtyä oppimateriaalia tutkimuksessa Miten
k-ohjelma on toteutunut? (1989, 26, ks. myös KKK tk 1986, 68) todetaan, että aikuispe-
dagoginen ote joko puuttuu tai lipsuu. Kirjoittajille on vaikeaa asettua aikuisen ihmisen
rinnalle oppimisprosessissa. Osin on myös pyrkimystä tarjota valmiita tietokokonaisuuk-
sia omaksuttavaksi sen sijaan, että pyrittäisiin tukemaan osallistujien kristillisen elämän-
tulkinnan muodostumista. Kansankirkkoperiaatteen kanssa ristiriidassa on myös varsin
työntekijäkeskeinen toiminta, joka saattaa aiheuttaa aikuiskasvatusta järjestettäessä sen

27. Ks. esim. Unescon suositus aikuiskoulutuksesta (1976) ja Botkin et al. (1981) Oppimisen uudet haasteet.
28. Kaavio kirkon aikuiskasvatuksen taustatekijöistä oli H. Heinon ja R. Virkkusen valmistelema (KOAKT ptk

19.3.1976 1§).
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vääristymän, että aikuisia seurakuntalaisia ei nähdä toiminnassa subjekteina, jotka osaavat
ja haluavat toimia oma-aloitteisesti ja omavastuullisesti (KKK tk 1986, 68).

Subjektiuden oppimistapahtumassa lisäksi subjekti�objekti-pohdinta liittyy tutkimus-
aineistossa myös laajemmin aikuisen asemaan seurakunnassa. Kirkkokansa ei enää saisi
olla passiivinen objekti, vaan sen tulisi olla aktiivinen subjekti. Seurakuntalaisten tehtä-
vät eivät ole vain papin avustamista vaan perustuvat suoraan kasteessa saatuun yleiseen
pappeuteen. (SEK v. 1988�1991, 65.) Kirkko 2000 ja Seurakunta 2000 -mietinnöissä
korostetaan, että tulisi keskustella, miten seurakunnan jäsenille voitaisiin antaa todellista
vastuuta, tehtäviä, joissa he voivat antaa persoonalliset kykynsä, koulutuksensa, koke-
muksensa, luovuutensa ja yhteytensä mielekkäällä ja innostavalla tavalla seurakuntansa ja
lähimmäistensä palvelemiseen. Vähäpätöisiä auttajan tehtäviä vastuullisempien ja haasta-
vampien tehtävien uskominen maallikoille ja heidän oman erityisasiantuntemuksensa
käyttämisen mahdollistaminen seurakunnan hyväksi ovat tärkeitä näkökohtia vapaaehtoi-
sen seurakuntavastuun kehittämisessä. (Kirkko 2000 1986, 8, 70, Seurakunta 2000 1987,
19.)

Aikuisen subjektiutta seurakunnassa käsittelevä asiantuntijakeskustelu tiivistyy kahden
pääteeman ympärille. Asiaa tarkastellaan oppimiskäsitykseen liittyvänä sekä työntekijä-
keskeisyyden kokemuksen versus maallikkojen aktivoimisen tavoitteen jännitteessä.
Lisäksi Ahteenmäki-Pelkonen (1990) analysoi aikuisen asemaa seurakunnassa käsittei-
den autonomia ja dialogi pohjalta, jossa tarkastelussa edellä mainitut pääteemat nivoutu-
vat yhteen.

Nikunen (1962, 116) kiinnittää huomiota kristillisen opetuksen lapsenomaisuuteen,
joka hänen mielestään selittää miesten vähäisen osallistumisen seurakunnan toimintaan.
Naiselle hän olettaa olevan helpompaa olla �kiltti opettajan mieliksi ja totella kysele-
mättä ja miettimättä�. Seurakunnan, joka tarjoaa �tyttömäistä tyyneyttä, lapsen vastauk-
sia ja passiivisuutta�, Nikunen ei katso kiinnostavan miehiä. Hän toivoo opetuksen reali-
soimista, minkä päämäärän hän näkee olevan rivien välistä luettavissa myös Vuoden 1961
mietinnössä.

Virkkunen (1975d, 48�49, 1979b, 7) muistuttaa, että aikuisia tulee kohdella aikuisina.
Ihmisille annetaan herkästi tunne, että he ovat alaikäisiä, eivät osaa mitään, eikä heiltä
odoteta vastuuta. Tällaisen �kasvatuksen� tuloksena on Virkkusen mukaan kutistuminen,
opittu avuttomuus seurakunnassa. Virkkunen (1975d, 48�49, 1981, 1�2) tähdentää
vapauttavan kasvatuksen periaatteiden mukaisesti, että ihminen on kasvatuksessa sub-
jekti eikä objekti29. Opettaja ja oppilas ovat vuorovaikutuksessa olevia subjekteja.
Aikuiskasvatuksen tulisi auttaa aikuisia arvostamaan kokemuksiaan, joista he ennen kaik-
kea oppivat, ja luottamaan omaan oivallukseensa. Vanhassa kristillisessä perinteessä,
myös kristillisessä opetuksessa, on Peltosen (1990, 3) mielestä oppilas nähty opetuksen
kohteena. Nyt lähtökohtana puolestaan on oppiminen. Tämä soveltuu Peltosen mukaan
hyvin siihen luterilaiseen näkemykseen, jossa korostetaan seurakunnan jäsenten täysival-
taisuutta: kykyä itse ymmärtää ja tuntea uskon keskeinen sisältö. Taustalla on myös aja-
tus jokaisen seurakuntalaisen yleisestä pappeudesta. Seurakuntalaisen on voitava tuntea
olevansa oman kristillisyytensä subjekti.

29. Freireen pohjautuvaa vapauttavaa kasvatusta (Education for liberation) esitellään LML:n ja KMN:n uutena
kasvatussuuntauksena. Yksi sen periaatteista on se, että oppilas on kasvatuksensa subjekti eikä objekti.
(Virkkunen 1980a.)
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Metsätähti-Nyberg (1988, 26) haluaisi antaa aikuiselle tilaa seurakunnassa nimen-
omaan aikuisena, jolla on tietoa, taitoa ja elämänkokemusta, ihmisenä, joka on seurakun-
nan toiminnan voimavara eikä toiminnan kohde. Myös Turunen (1988, 12, Turusen haas-
tattelu ks. Pyykkönen 1988, 20) korostaa, että aikuiskasvatuksen edellytyksiin kuuluu toi-
minnan aikuismaisuus. Aikuismaisuus aikuiskasvatuksessa merkitsee hänen mielestään
sitä, että kaikki toiminnassa mukana olevat ovat subjekteja ja seurakunnan työntekijä
asettuu samanvertaiseksi. Aikuiset on nähtävä subjekteina. Omalla tieto, taito- ja koke-
musvarastollaan he hyvin pitkälle vastaavat toiminnastaan. Kyse ei tällöin Turusen
mukaan ole perinteisestä opettaja�oppilas-asetelmasta vaan oppilas�oppilas-asetel-
masta, jossa kaikki työn objekteina suostuvat samalla subjekteiksi. Näiden periaatteiden
hän näkee toteutuvan opintopiiritoiminnassa.

Sisäisen elämänhallinnan Metsätähti-Nyberg (1989, 17�18) määrittelee tarpeeksi
tulla oman elämänsä subjektiksi, tehdä tietoisia valintoja sen sijaan, että ajautuu eteenpäin
ulkoisten tekijöiden ohjelmoimana. Sisäiseen elämänhallintaan tulee oppia ja kasvaa
vähitellen. Aikuisten arkitodellisuuden ja elämäntilanteen huomioon ottamisen merkityk-
sestä kokonaisvaltaisen suunnittelun lähtökohtana ollaan periaatteessa yksimielisiä. Kui-
tenkin toimivasta, etsivästä, tuntevasta aikuisesta näyttää usein tulevan toiminnan suun-
nittelun kohde, passiivinen kuluttaja. Aikuisen subjektiaseman Metsätähti-Nyberg liittää
oppimiskäsitykseen. Grundtvigin kasvatusajatteluun pohjautuen hän painottaa elämänva-
listusta palvelevaa tietoa välineellisen tiedon sijaan. Välineellinen tieto kasvattaa järjes-
telmien toteuttajia eikä sivistyksen subjekteja grundtvigilaisessa merkityksessä. Yksilön
aktiivisessa elämäntietoisuuden ja itsetietoisuuden syvenemisessä tarvitaan puolestaan
elävää kokemustietoa, persoonallista tietoa, oman aseman tiedostamista.

Myös Pyysiäinen (1990, 24) tarkastelee aikuisen subjektiutta seurakunnassa oppimis-
käsitykseen liittyvänä. Hän korostaa seurakunnissa tarvittavan uutta oppimiskäsitystä,
jonka piirteiksi hän määrittelee kasvatuksen näkemisen vuorovaikutustapahtumana ja
osallistujien oppimistapahtuman subjekteina, ei vain opetuksen tai julistuksen kohteina.

Ahteenmäki-Pelkonen (1990) pohtii puolestaan subjektiuteen liittyvää autonomiaa
seurakunnan toiminnan aikuismaisuuden kannalta ja kysyy, tukeeko k-ohjelma rakenteel-
lisesti työntekijän ja välillisesti yksilön autonomiaa. Vaikka k-ohjelmassa korostetaan
seurakuntakohtaisuuden periaatetta, on koulutuksessa voitu havaita, että sitä on ollut var-
sin vaikea omaksua. Monet työntekijät ajattelevat päinvastoin, että k-ohjelma antaa
�ylhäältä� vastaukset kysymyksiin, joita ei kukaan edes ole kysynyt. Ahteenmäki-Pelko-
nen myöntää, että k-ohjelman esitystapa tukee aika pitkälle tätä ajattelua. Sen sävyä hän
pitää toteavana ja selittävänä, ei kyselevänä ja problematisoivana. Koulutuksen ja oppi-
materiaalin avulla on yritetty korjata tätä sanoman ja viestimen välistä ristiriitaa. Hän
pohtii, miksi on niin vaikea uskoa sitä, että k-ohjelma sallii oman järjen käytön eikä pyri
ajattelemaan seurakunnan työntekijöiden ja jäsenten puolesta. Yhtenä syynä voidaan
nähdä, että kirkossa on usein totuttu siihen, että asiat tulevat �ylhäältä� kärjistetysti peri-
aatteella �kun käsky kävi, me ryhdyimme heti toteuttamaan kasvatussuunnittelua�. Auk-
toriteettisidonnaisuuteen kuuluu, että odotetaan ulkopuolisen antamia ohjeita, mutta niitä
sitten kritisoidaankin juuri saman ulkopuolisuuden vuoksi. Autonomia taas merkitsee
suostumista siihen vaivannäköön, että etsitään itse omat toimintatavat ja niiden perusteet.
Samalla se merkitsee omien kokemusten ja oman ammattitaidon arvostamista: käytetään
jo olemassaolevia resursseja eikä etsitä ensin ulkopuolisten antamia malleja. (Ahteen-
mäki-Pelkonen 1990, 9�12.)
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Toisena teemana keskustelussa aikuisesta subjektina seurakunnassa erottuu asiantunti-
jakeskustelussa subjektiaseman tarkastelu maallikkouden, vapaaehtoistyöntekijän ase-
man pohjalta. Virkkunen (1969, 30) viittaa myös maallikkouteen korostaen, että tehtä-
vien jako merkitsee myös todellista vastuun ja vallan jakoa. Jos maallikot ovat �vain kirk-
koherran apulaisia hänen työssään ja ehdoillaan�, maallikot, jotka ovat muissa yhteyk-
sissä omaksuneet demokratian arvot, ovat haluttomia yhteistyöhön. Aikuisten subjektius
seurakunnassa korostuu myös painotuksessa, että maallikoiden kutsumus on olla kirkkona
maailmassa. Opetuksen suunnittelussaan kirkon täytyisi olla tietoinen, että suurin osan
uskonnon välittämisestä tapahtuu sen ulkopuolella30. Siksi kirkon ei tulisi ottaa asiantun-
tijaroolia, vaan maallikoille tulisi osoittaa, että heidän tehtävänään on jokapäiväisessä toi-
minnassa luonnollisissa yhteyksissään levittää evankeliumia. (Fägerlind31 1978, 40�41,
ks. myös Toiviainen 1983, 179�180.)

Ahteenmäki-Pelkonen (1990, 9�12) tarkastelee dialogi-käsitteen avulla aikuisen sub-
jektiutta seurakunnassa. Dialogin hän määrittelee merkitsevän molemminpuolista vuoro-
vaikutusta perustuen keskinäiselle kunnioitukselle ja luottamukselle. Mitä dialogi merkit-
see seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten välisissä suhteissa? Ahteenmäki-Pel-
kosen argumentaatio pohjautuu freireläiseen käsitykseen dialogista. Freire erottaa toisis-
taan humanitaarisen ja humaanin kasvatustoiminnan. Humanitaarinen kasvatus lähtee
hyväntekeväisyysajattelusta: ihmisille annetaan sellaista, mitä heiltä puuttuu ja mitä he
itse eivät voi saavuttaa. Tarkoitus on hyvä, mutta samalla heiltä otetaan myös jotain pois:
heidän oikeutensa ajatella ja toimia itse. Humaani kasvatus lähtee siitä ajatuksesta, että
toimitaan ihmisten kanssa, ei heidän puolestaan. Eletään yhdessä etsimisen ja löytämisen
prosessia. Ihmisen kutsumus on olla oman todellisuutensa subjekti. Näennäinen dialogi
on kuin oppitunnilla käytävä opetuskeskustelu: kysymyksiin on olemassa valmiit vastauk-
set, joihin oppilasta johdatellaan taitavasti. Sen sijaan todellisen dialogin vastausta ei ole
määritelty edeltäpäin. Se on avoin kaikille osallistujille � myös työntekijöille.

Myös S. Eskola (1969) pohtii aikuisen paikkaa ja subjektiutta seurakunnassa maallik-
kouden näkökulmasta. Hän tosin ei käytä vielä subjekti-käsitettä. Kirkon varsinaisena
ongelmana on toiminnan työntekijäkeskeisyys. Kirkko ei ole pystynyt tarjoamaan maalli-
koille riittävästi työtilaisuuksia. Olennaisena myös evankeliumin sanoman eteenpäin vie-
misen kannalta on nähtävä maallikoiden sitominen kirkon toimintaan siten, että he tuntisi-
vat olevansa mukana koulutuksensa, ammattitaitonsa ja harrastustensa kannalta mielek-
käässä työssä. Eskola arvioi, että nykyajan ihmistä �ei tyydytä vain passiivinen vastaanot-
taminen suuren seurakunnan keskellä�. Aikuinen kaipaa läheisempää kosketusta, pienpii-
riä, jossa voisi keskustella, toimia ja kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Elinikäisen oppi-
misen ja kasvun ajatus korostuu Eskolalla: ihminen ei koskaan tule valmiiksi, vaan hän
ottaa jatkuvasti vastaan vaikutteita, muovaa elämänkatsomustaan. Seurakunnan aikuis-
kasvatuksen tulisi auttaa ihmisiä elämään kristittyinä arkisessa elämässään ja kutsumuk-
sessaan ja antaa rakennusaineita kristillisten ratkaisujen tekemiseen esiintulevissa tilan-
teissa. Nimenomaan tässä maallikot voisivat tulla pappien ja muiden työntekijöiden

30. Esim. Rauste-von Wright (1997, 69) korostaa, että ihminen oppii jatkuvasti, myös koulutustilanteiden ulko-
puolella.

31. Ingmar Fägerlind toimi opettajana Tukholman yliopiston kansainvälisen pedagogiikan laitoksella. Hän piti
esitelmän Ihmisen sosiaalisen ja kehityspsykologisen tilanteen huomioon ottaminen kirkon opetuksessa
Uskonnonpedagogisessa konferenssissa Sundvallenissa 21.�23.10.1977. Kristillinen kasvatus -lehdessä 2/
1978 julkaistun esitelmän on suomentanut J. Seppälä.
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avuksi. Seurakunnan johtajien olennaisena tehtävänä Eskola pitääkin maallikkojen löytä-
mistä ja työllistämistä, sillä �seurakunta tarvitsee käyttöönsä mahdollisimman erilaisia
armolahjoja, erilaisen koulutuksen ja ammattitaidon omaavia ihmisiä voidakseen mahdol-
lisimman tehokkaasti palvella moniarvoisessa ajassa�. (Eskola, S. 1969, 86.)

Aikuisten mieltämistä objekteiksi seurakunnassa ja maallikkouden lamaa peilataan
keskustelussa myös kirkon historiasta käsin. Pihkala (1988) hahmottaa historiallista taus-
taa sille, miten pappeus on kehittynyt �vastapäätä seurakuntaa�. Varhaisen kirkon aikana
kristikunnan missiosta vastasivat ennen kaikkea maallikot. Kolmen ensimmäisen vuosisa-
dan aikana maallikoiden aktiivinen rooli kirkon hallinnossa ja toiminnassa heikkeni. Kes-
kiajalla kirkko oli kaksijakoinen. Toimivaa, aktiivista papistoa vastapäätä oli kuunteleva
seurakunta. Papisto käytti piispojen ja piispat paavin delegoimaa hengellistä valtaa seura-
kuntalaisiin, jotka olivat enemmän hengellisen toiminnan objekteja kuin sen subjekteja.
Pappien ja luostarimaallikoiden hengellisyys oli korkeampaa ja parempaa kuin tavallis-
ten, maallisessa kutsumuksessa työskentelevien ihmisten. Reformaatio mursi, periaat-
teessa, kahden tason kristillisyyden mallin sekä viran ja maallikkouden keskiajalla pola-
risoituneen vastakkaisuuden. Luther opetti, että arjen maailma oli yhtä arvokasta kuin se,
mitä tapahtuu hengellisessä elämänpiirissä. Samoin uusitestamentillinen ajatus kristittyjen
yhteisestä pappeudesta elpyi. Maailma on 1800�1900-luvuilla tullut itsenäiseksi,
täysi-ikäiseksi, repinyt itsensä irti hengellisen säädyn holhouksesta. Klerikalismista irtau-
tumista Pihkala ei kuitenkaan välttämättä pidä Jumalasta irtautumisena. (Pihkala 1988,
4�5.)

Kasvatuksen taustalla vaikuttava ihmiskäsitys ilmenee aikuiskasvatuksessa. Kasvatus-
toiminnan suunnittelu muodostuu varsin erilaiseksi sen mukaan, annetaanko kirkon jäse-
nille aktiivinen vai passiivinen rooli (Seppälä 1981, 10). On tärkeää, etteivät ihmiset koe
joutuvansa kasvatuksen kohteiksi, vaan että aikuiskasvatus muodostuu ihmisten omaeh-
toiseksi toiminnaksi seurakunnassa (Kontio 1981, 5). Myös Rissanen (1984) pohtii
aikuista kohteena, työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyön toimimattomuuden
näkökulmasta. Hän pitää organisaatiota pahempana esteenä luovalle yhteistoiminnalle
seurakunnassa työntekijöiden asenteita ja työskentelytapoja. Ei ole opittu tekemään
yhdessä. Tämä heijastuu myös suhteessa seurakuntalaisiin ja luottamushenkilöihin. He
eivät Rissasen mielestä ole riittävässä määrin työkumppaneita vaan työn kohteita. Kaikkia
keinoja, joilla maallikot pääsevät seurakuntatoiminnassa työkumppanuuteen, on tuettava.

Peltonen (1985, 3, 1986a, 3, 1986b, 11, 1989, 3) ravistelee nimenomaan kirkon työnte-
kijöitä asenteessaan seurakuntalaisiin. Kirkon työntekijät pitävät usein seurakuntalaisia
kohteina: heille puhutaan, heille järjestetään tilaisuuksia, joihin heitä kutsutaan. Tulisi
kuitenkin lähteä siitä, että aikuiset ovat subjekteja, jotka aktivoidaan osallistumaan, suun-
nittelemaan ja päättämään, joihin luotetaan. Aikuiset voivat ja haluavat toimia oma-aloit-
teisesti ja omavastuisesti. Kirkon aikuiskasvatuksen päämääränä on pidettävä kasvamista
aikuisuuteen seurakuntalaisena ja kristittynä. Työntekijäkeskeisessä kirkossa tulisi kat-
seet kääntää seurakuntalaisiin ja ymmärtää, että heissä on kirkon varsinainen voimavara.
Tarvitaan työntekijöiden asenteiden ja työtapojen muutosta sekä aikuisten rohkaisemista
ja seurakunnan avautumista kristillisen täysi-ikäisyyden mukaiseen työskentelyyn.

Työntekijän ja aikuisen seurakuntalaisen suhteen problematiikkaan viitaten Harju-
vaara (1988, 15�18) ilmaisee seurakunnan aikuistyön pappina tarkoituksellisesti muutta-
neensa roolinsa kaiken tekijästä aikuisille tilan antajaksi, vapaaehtoisten aikuisten rohkai-
sijaksi ja tukijaksi. Hän tarttuu myös kielteisenä pitämäänsä ilmiöön, jossa aikuistyöhön
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mukaan tulevia ryhdytään heti manipuloimaan eri työalojen vastuunkantajiksi. Aikuinen
ei ole seurakunnassa työntekijöiden toiminnan objekti, vaan itsenäinen subjekti, jolla on
oikeus ensin selvitellä omat asiansa ja löytää paikkansa ja sen jälkeen suuntautua halua-
mallaan tavalla taipumustensa, elämäntilanteensa ja -kokemuksensa pohjalta soveltuvim-
miksi kokemiinsa toimintoihin.

Mäkeläinen (1989, 21�22) kyselee, miten pystyttäisiin murtamaan se taakkana oleva
perinne, että seurakuntalaisten osallistuminen seurakunnassa tarkoittaa istumista ja kuun-
telemista. Nykyisen seurakuntatyön suurimpia vinoutumia on työntekijäkeskeisyys, joka
tukee käsitystä seurakunnasta palvelulaitoksena. Kristillisen seurakunnan luonne yhtei-
sönä edellyttää suurempaa yhteisvastuuta, mikä merkitsee maallikkojen aktivointia ja
koko toiminnan painopisteen siirtymistä alaspäin, pieniin perusyksiköihin. Tässä koros-
tuksessa näkyy Seurakunta 2000 -mietinnön perusajatus pienistä toimivista yhteisöistä,
joissa vastuu jaetaan (ks. Seurakunta 2000 1987).

Johtopäätöksiä

Aikuisen objektivoinnin kritiikki ja subjektiuden korostus nousee lähdemateriaalissa
yhdenmukaisesti esiin. Mielenkiintoinen jännite voidaan havaita kristillisen ihmiskäsityk-
sen ihmisen subjektiaseman ja asiantuntijakeskustelusta välittyvän aikuisten objektivoin-
ti-kokemuksen välillä. Aikuinen saa helposti kirkon toimintakulttuurissa passiivisen
objektin aseman. Aikuisen objektivoimista ei voida perustella kristillisellä ihmiskäsityk-
sellä (ks. tutkimuksen s. 63, ks. myös Saarinen 1997b, 72). Enemmän kuin kristillisestä
ihmiskäsityksestä käsin keskustelussa argumentoidaan aikuisen subjektiasema seurakun-
nassa Freiren vapauttavan kasvatuksen pohjalta. Freiren ihmiskäsitystä voidaan luonneh-
tia aktiiviseksi: ihmisen ontologinen kutsumus on olla luova olento (ks. esim. Freire
1971, 28). Myös kristillistä ja marxilaista ihmiskäsitystä leimaa esimerkiksi Rodhen
(1971, 28, esipuhe teoksessa Freire 1971) mukaan näkökulma ihmiseen vapaana ja luova-
na. Toisaalta kristillisessä ihmiskäsityksessä nähdään eksplikoituvan sekä aktiivisuuden
että passiivisuuden. Esimerkiksi marxilainen kritiikki on kohdistunut nimenomaan kris-
tinuskon passiiviseen piirteeseen. Freire painottaa selvästi kristillisen ihmiskäsityksen
aktiivista puolta. Ahteenmäki-Pelkonen (1998, 242) määrittelee aikuiskasvatuksessa mer-
kittävän itseohjautuvuuden eettiset tai ontologiset perustelut Freireen pohjautuen. Ihmisen
tehtävään ja ihmisarvoon kuuluu mahdollisuus kehittää ja toteuttaa itseohjautuvuuttaan;
ihmisen kutsumuksena on olla oman todellisuutensa subjekti.

Odotetaanko kirkon toimintakulttuurissa perinteisesti aikuisen �istuvan ja uskovan�
aliarvioiden ihmistä, kuten asiantuntijakeskustelussa tulee esille. Aikuisten tulisi saada
kasvaa kirkossa objekteista subjekteiksi, aktiivisiksi toimijoiksi. Tähän liittyy kirkon
tarve kehittyä työntekijäkeskeisestä kirkosta tasavertaisten subjektien kirkoksi. Oppimis-
teoreettisesti analysoiden suunnataan behavioristista oppimiskäsitystä noudattelevasta
auktoriteetti- ja työntekijäjohtoisesta toiminnasta kohti ihannetta, jossa aikuiset saavat
mahdollisuuksia itse vaikuttaa olemiseensa seurakunnassa. Tässä voisi nykynäkemyk-
sestä käsin tulkita ilmenevän konstruktiivisen oppimiskäsityksen. Aikuisten subjektiutta
seurakunnassa tarkastellaan keskustelussa kansankirkkokäsityksen ja yleisen pappeuden
pohjalta ja myös opetus-oppimistapahtuman vuorovaikutusluonteesta ja aikuiskasvatuk-
sen sisällöstä käsin. Aikuisen subjektiasemaa kirkossa argumentoidaan myös freireläisen
dialogiajattelun pohjalta sekä grundtvigilaiseen ajatteluun pohjautuen. K-ohjelman ei
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asiantuntijakeskustelussa katsota rakenteensa puolesta tukevan työntekijöiden eikä siten
välillisesti myöskään aikuisten autonomiaa seurakunnissa.

Näyttää, että keskustelua aikuisen subjekti�objekti-asemasta seurakunnassa käytiin jo
1970-luvun puolivälissä, mutta voimakkaimmin 1980-luvun loppupuolella. On syytä
kysyä, missä määrin keskustelu liittyy yhteiskunnan aikuiskasvatuksen problematiik-
kaan. Kasvatuksen tehtävänä katsotaan olevan auttaa ihmistä kehittymään subjektiksi ja
subjektina, mikä tapahtuu nimenomaan vuorovaikutuksessa (esim. Sarvimäki32 1986,
170, ks. myös Opiskelu on elämää -raportti 1976, 200). Behavioristisen psykologian
mukaan oppilas on enemmän tai vähemmän opetuksen objekti, jonka käyttäytymistä
muutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Siksi behaviorismin kritiikki on noussut
sangen voimakkaasti. (Kuikka 1988, 157.) Kysymys ihmisen ohjautuvuudesta liittyy
olennaisesti problematiikkaan, ymmärretäänkö ihminen aloitteellisena ja vastuullisena
subjektina vai ympäristötekijöiden säätelemänä objektina, ulkopuolisen vaikutuksen koh-
teena opetustapahtumassa. Niemi (1988, 248�259, 1991, 21�26, 36�37) suosittelee
inhimillisen kasvun eri näkökulmia yhdistävää kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä, jotta
oppija kasvaisi elämänsä subjektiksi. Hän tarkastelee ihmistä elämän subjektina humanis-
tisen psykologian viitekehyksessä liittyen erityisesti Franklin eksistenssianalyyttiseen teo-
riaan33. Niemi katsoo eksistenssianalyyttisen ihmiskäsityksen ja luterilaisen ihmiskäsi-
tyksen sisältävän toisiaan tukevia näkemyksiä. Ihminen on oman elämänsä subjekti.
Ulkoiset olosuhteet eivät säätele hänen elämäänsä deterministisesti. Ihminen voi suunni-
tella omaa elämäänsä ja vaikuttaa omiin kokemuksiinsa. Tässä lähestytään elämänhal-
linta-käsitettä, jonka avulla myös asiantuntijakeskustelussa pohdittiin aikuiskasvatuksen
tehtävää tukea aikuisuutta.

Subjekti�objekti-problematiikka näitä käsitteitä käyttäen löytyy tässä tarkastelluista
puheenvuoroista ensimmäisen kerran Virkkuselta (1975), joka oli perehtynyt aikuiskasva-
tuksen opintomatkallaan Yhdysvalloissa ajankohdan vallitsevaan aikuiskasvatusteoriaan.
Humanistisessa kasvatusajattelussa korostetaan ihmisen objektiivisen ja behavioristisen
lähestymistavan sijaan eksistentiaalista ja subjektiivista lähestymistapaa (ks. esim. Ojala
1980, 229). Oppimisprosessissa Wiedel (1988) katsoo ihmisen oikeuden olla subjekti
merkitsevän nimenomaan oikeutta esittää ajatuksiaan eikä olla toisten ajatusten ja opetus-
ten �maalitaulu�. Hän liittää näkemyksensä laajemmin demokratiakeskusteluun seurakun-
nassa. Opetuksen tehtävänä on tukea aikuisen yksilön kasvua yksilölliseksi arvokkaaksi
ihmiseksi, Jumalan ja lähimmäistensä kumppaniksi, jolla on kyky itse ottaa vastuuta ja
toimia sisäisen vakaumuksensa mukaan. Subjektina oleminen on Wiedelin mukaan mer-
kittävää uskolle, koska sen olemukseen kuuluu nimenomaan henkilökohtainen, subjekti-
suhde Jumalaan ja näkemys yksilön oikeudesta ja tehtävästä olla oman elämänsä sub-
jekti. Se, että Jumala itse on myös subjekti ihmisen ja Jumalan suhteessa, ei muuta asiaa.

32. Ihmisen kehitystä persoonaksi ja persoonana voidaan ymmärtää jatkuvana luomisprosessina: ihminen on
alusta saakka aktiivinen olento, joka jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa luo itsenä. Tär-
keimmät tekijät henkilön itsensä luomisen kannalta ovat ehkä sosiaaliset suhteet. Työ, perhe-elämä, harras-
tukset ja yleensä vapaa-ajan sosiaalinen kanssakäyminen saattavat muodostaa tärkeitä ympäristöjä ihmisen
kehitykselle persoonana ja subjektina. (Sarvimäki 1986, 170.)

33. Frankl näkee ihmisen intentionaalisena, elämän mielekkyyttä etsivänä subjektina tarjoten dynaamisen
näkökulman ihmisen olemukseen. Franklin eksistenssianalyyttisestä ihmiskäsitystä voidaan hahmottaa
käyttäen apuna käsitteitä indeterminismi, intentionaalisuus ja tensio sekä elämän mielekkyys ja ihmisen
vastuullisuus avulla. (Niemi 1991, 26�30.)
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(Wiedel 1988, 48, 178.) Kristillinen ihmiskäsitys ei siis anna perusteita kohdella aikuista
objektina kirkossa vaan sisältää päinvastoin näkemyksen ihmisen subjektiasemasta.

Walker (1993, 181) tiivistää teologian ja aikuiskasvatuksen yhdeksi yhteiseksi merkit-
täväksi olettamukseksi yksilön voimakkaan korostamisen subjektina (ks. s. 154). Tarkas-
teltu keskustelu ilmentää käsitteiden subjekti ja objekti esiinnousua kirkollisessa keskus-
telussa nimenomaan kasvatustieteellisestä viitekehyksestä, joskin vaikuttavana tekijänä
voidaan katsoa olevan myös niiden yhteensoveltuvuus kristillisen ihmiskäsityksen
kanssa. Luomisen perusteella ihminen on subjekti, kasvatuksen näkökulmasta hän on jat-
kuvasti kasvamassa subjektiksi. Kysymyksiä herättää tältä pohjalta teorian ja käytännön
välinen jännite, kun asiantuntijakeskustelu ilmentää aikuista helposti pidettävän kuiten-
kin objektina kirkossa. Muutoksen objektista subjektiksi katsotaan riippuvan työntekijöi-
den asenteesta ja työtavoista. Edelleen tänä päivänä esimerkiksi Kallinen (1998, 3) haas-
taa kirkon työntekijöitä miettimään omaa rooliaan suhteessa vapaaehtoisin vastuunkanta-
jiin: Millaista käsitystä seurakunnan jäsenyydestä oma työtapamme edistää � tekeekö se
seurakuntalaisista työn subjekteja vai objekteja? Onko seurakuntalaisille tarjolla todellisia
tehtäviä vai näennäisiä puuhia?

Tiivistetysti voidaan nähdä, että kirkossa käydyssä subjekti�objekti-keskustelussa on
osaltaan kysymys tiedostamattomasti vaikuttavasta ihmiskäsityksestä. Niemi (1991, 63)
antaa viitteitä siihen, että ongelmaa tulee tarkastella nimenomaan työntekijän ihmiskäsi-
tyskysymyksenä. Toisaalta hän tarkastelee yksilön kasvamista itsestään ja ympäristöstään
vastuullisiksi ihmisiksi, subjekteiksi, myös oppimiskäsityksen muuttumisen kautta ja kat-
soo ihmisen kokonaisvaltaisuuden ja persoonallisen kasvun ymmärtämisen syrjäyttäneen
pelkästään tiedollisen oppimisprosessin korostamisen. Tässä jännitekentässä kirkossa ele-
tään: pelkästään tiedon jakaminen ei kasvata aikuisia seurakuntalaisia, vaan aikuiskasva-
tuksen tehtävänä on ihmisen persoonallisen kasvun, subjektiuden ja sisäisen eheyden
tukeminen.

6.1.2.3. Humanistinen aikuiskasvatuskoulutus � tulkinnallinen
koulutusajattelu, pehmeän pedagogiikan linja

Tähän tutkimukseen sisältyy kirkon aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksen tarkastelu
1980-luvun alussa, jolloin kirkossa elettiin aikuiskasvatuksen nousukautta. Voidaan olet-
taa, että koulutuksessa tehtiin johtopäätöksiä käydystä keskustelusta, joskin tietysti myös
kouluttajien henkilökohtaiset intressit ja viitekehys vaikuttivat koulutuksen sisältöön ja
menetelmiin. Kirkon aikuiskasvatuksen oppimis- ja opetuskäsitysten hahmottumisen kan-
nalta olennaisina vaikuttajina voidaan pitää aikuiskasvatuksen kurssien kouluttajia. Asen-
teiden, työmenetelmien ja arvostusten kannalta kouluttajien persoonalla on keskeinen
merkitys (ks. Kettunen 1990, 86). Seuraavassa tarkastellaan kirkon aikuiskasvatuskoulu-
tuksessa esiintulleita näkemyksiä oppimisesta ja opettamisesta, mikä tarkastelu kohden-
tuu koulutusmateriaalin pohjalta selkeästi Timo Totroon, jonka rooli oli olla �teoria� kou-
luttajatiimissä (T. Totro, henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1996, R. Virkkunen, henkilö-
kohtainen tiedonanto 11.3.1996, A. Rissanen, henkilökohtainen tiedonanto 7.9.1998).

Totron (1977) mukaan kasvatushistoriallinen tarkastelu osoittaa koulutuksen suunnitte-
lulle kaksi erilaista lähestymistapaa. Toinen on luonnontieteellisesti painottunut ja objek-
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tiiviseen tietoon uskova suunta. Toinen ilmentää hengentieteellistä, ihmisestä itsestään
lähtevää, persoonallisuuteen jäsentynyttä ja kokemuksellista tapaa. Näiden väliin jää eri
tavalla painottuneita muita ratkaisuja. Keskeisenä pyrkimyksenä lähihistoriassa Totro
havaitsee olleen oppijan, koulutukseen osallistujan oman osuuden lisäämisen tiedonhan-
kinnassa ja oppimisprosessissa. Totro (1980e) tähdentää, että kasvatuksen ja opetuksen
luonne ja määritelmät vaihtelevat pohjana olevan ihmiskäsityksen ja arvojen erilaisuuden,
ideologisesn ja yhteiskunnallisen tilanteen ja viitekehystä luovan taustatieteen (filoso-
fia34, teologia, psykologia, sosiologia, pedagogiikka) mukaan35. Jos viitekehyksesksi ote-
taan käyttäytymistieteet, yksi kasvatusta hahmottava ryhmitys voisi Totron mukaan olla
kolmijako behaviorismi�freudilainen psykoanalyysi�humanistinen psykologia. (Totro
1980e.)

Totro käyttää synonyymisinä käsitteitä oppiminen ja kasvaminen. Hän jakaa oppimisen
ja kasvun selitykset (ks. Liite 3, jossa Totro jäsentää kaaviona oppimista ja kasvua koske-
vat näkökulmat) toisessa luennossa (Totro 1977) viiteen, toisessa (Totro 1981d) seitse-
mään kategoriaan36. Yleisimmin Totro (1984a, 5�6, ks. myös 1981h, 5�9) hahmottaa
näkemyksiä oppimisesta pääasiassa kolmesta selityksestä käsin. Hän nimeää aikuiskasva-
tuksen kolmeksi katsomuksellisesti vallitsevaksi valtasuuntaukseksi behavioristisen, kog-
nitiivisen ja humanistisen suuntauksen.
1. Behavioristisen näkemyksen mukaan oppimista voidaan tarkastella ja arvioida etene-

misenä nousujohteisesti määriteltyjen tavoitteiden suuntaan. Arviointi suoritetaan
päätekäyttäytymisen pohjalta. Oppimisen psykologiassa keskeinen ehdollistuminen
merkitsee koulutukselle esimerkiksi sitä, että kielteiset koulutuskokemukset saavat
välttämään koulutusta ja miellyttävät koulutuskokemukset lisäävät koulutushaluk-
kuutta. Kouluttajan näkökulmasta seuraamusoppiminen puolestaan auttaa näkemään,
että kurssitilanteissa eletään vuorovaikutussuhteessa, jossa osallistujat sanoillaan,
ilmeillään ja eleillään palkitsevat tai rankaisevat ja vaikuttavat siten oppimiseen.
(Totro 1977, 143�144, 1981d, 1, 1981h, 5�9, 1984a, 5�6.)

2. Ns. kognitiiviset teoriat puolestaan selittävät oppimista esimerkiksi kognitiivisen kar-
tan syntymisenä oppimistilanteessa. Kognitiivisen selityksen mukaan oppiminen
syvenee pintaoppimisesta syväoppimiseen, pelkästä tiedosta jatkuvaan tulkinnalliseen
prosessiin37.

34. Kasvatukseen jälkensä jättävät vuosisadan valtavirtaukset voidaan Totron (1980a, 1980e) mukaan luoki-
tella filosofian viitekehyksestä loogis-analyyttiseen (positivismi), fenomenologis-eksistentialistiseen, mar-
xilaiseen ja hermeneutiikkaan ja kriittiseen filosofiaan (emansipatorinen pedagogiikka).

35. Pedagogiikan puolella koulukuntaisuutta aiheuttaneita ulottuvuuksia ovat Totron (1980e) mukaan oppiaine-
keskeisyys�ongelmakeskeisyys, opettajakeskeisyys�oppilaskeskeisyys, teoriakeskeisyys�käytännöstä
lähteminen, monologi�vuorovaikutus ja yksilökasvatus�yhteisökasvatus.

36. Totron (1977) viisi selitystä ovat: ehdollistuminen, seuraamusoppiminen, kognitiivinen, sosiaalinen eli mal-
lioppiminen ja psykoanalyyttinen persoonallisuusmalli. Näihin Totro myöhemmin (1981e) lisää ego-psyko-
logian ja Rogersin lähimmäiskeskeisen terapian.

37. Kognitiivisen prosessin mukainen oppiminen on a) tiedon jakaminen/vastaanottaminen, b) muistaminen,
mekaaninen käyttö, c) käytännön taitoja, sellaisinaan sovellettavissa, d) merkityksen löytäminen, perusteet,
sovellutukset ja e) tulkinnallinen prosessi, uudelle avoin elämänasenne (Totro 1984c). Taustalla ovat teok-
set Hätönen H & Nurmi R (1984) Perustietoa aikuisen oppimisesta, ideoita aikuiskoulutustilanteiden suun-
nitteluun ja toteutukseen. HY:n kasvatustieteen laitos, opetusmonisteita 10. ja Säljö R (1975) Qualitative
differences in learning as a function of the learner�s conception of the task. Acta Universitatis Gothoburgen-
sis, Göteborg. Pinta- ja syväsuuntautuneesta oppimisesta ks. myös Marton F, Dahlgren LO, Svensson L &
Säljö R (1980) Oppimisen ohjaaminen. Weilin+Göös, Espoo.
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Totro pitää kouluttajalle merkittävinä Ausubelin (ks. Ausubel ym. 1978) ajatuksia
jäsentyneestä oppimisesta38. Ausubel esittää kaksi oppimisulottuvuutta. Toinen on vas-
taanottavan tai luovan tiedon ulottuvuus. Vastaanottava merkitsee opettajan tai kurssin
vetäjän välittämää valmista tietoa ja yleistyksiä. Luovalle tiedolle on ominaista puolival-
miissa muodossa saadun tiedon tai ongelmien työstäminen loppuun. Toinen oppimisen
ulottuvuus on mekaanisen, jäsentymättömän tai jäsentyneen tiedon ulottuvuus. Jäsenty-
mätön tieto jää irralliseksi muistiainekseksi. Koulutuksessa tarjotaan paljon informaatiota.
Oppijoiden olisi jäsennettävä tämä aines entisiin oppimiskokemuksiinsa ja niistä säilynee-
seen muistiainekseen ja tietojen rakenteeseen. (Totro 1977, 143, 145, 1981c, 5, 1981d,
1�2, 1981h, 6�7, 1984a.)

Oppimista voidaan tarkastella myös sosiaalipsykologian näkökulmasta puhuen sosiaa-
lisesta oppimisesta tai mallioppimisesta. Kirkossa Totro havaitsee mallioppimista eri
muodoissa. Kristuksen seuraaminen imitatio Christi -muodossa on tästä yksi esimerkki.
Pyhäkoulunopettajille on pidetty mallitunteja. Koulutustilanteissa kouluttaja on itse mal-
lina ja tarjoaa tilaisuuden yleisiä järjestelyjä myöten mallia opittavaksi kurssilaisille.
Työnohjauksessakin on samaistumista mukana. (Totro 1977, 145�146, 1981d, 3, 1981h,
8.)
3. Humanistiset selitykset, joista Totro käyttää myös nimitystä ryhmä- ja tunnekeskeinen

selitys, korostavat osallistujan kokemuksellista kenttää, omaa todellisuutta, mistä
käsin hän tulkitsee tapahtumia ja ilmiöitä ympärillään. Kenttä on kuin joukko laajene-
via kehiä, sisinnä minuuden ydin, uloinna fyysinen elinympäristö � tai transsendent-
tinen ulottuvuus. (Totro 1984a, 5�6.)

Vallankumoukselliseksi on Totron (1977, 146�147, 1981d, 3�4) mielestä osoittautu-
nut Freudin kehittämä persoonallisuuden rakenteen malli: viettipohja (Id) � minä (Ego)
� yliminä (Super-ego). Tämän persoonallisuuskäsityksen mukaan oppiminen on omaeh-
toista ja mahdollista vain, jos persoonallisuuden dynaamisessa rakenteessa ja suhteissa
tapahtuu muutoksia. Ne puolestaan vaativat oman kypsymisaikansa. Tässä kasvaminen
vaatii aikaa -korostuksessa ilmenee yhtenevyyttä Virkkusen ajatteluun. Kouluttaja voi
pyrkiä järjestämään turvallisia oppimistilanteita esimerkiksi persoonallisten kysymysten
tarkastelulle. Opiskelija ei silloin ole tiedon passiivinen vastaanottaja vaan sen aktiivinen
tuottaja. Totro viittaa educate-sanan vanhaan pedagogiseen merkitykseen, joka tarkoittaa
että jostakin henkilöstä vedetään esiin jotakin potentiaalista tai pysähtynyttä. Keskeisiä
edellytyksiä kasvulle ovat ihmissuhteet. Ne antavat tunneperäistä ja älyllistä ravintoa sekä
virikkeitä uusiin oppimiskokemuksiin.

Totron kasvatusajattelun suuntautumista vuodesta 1977 vuoteen 1981 kuvaa se, että
vuoden 1981 luennossa hän on lisännyt kaksi kategoriaa kasvun ja oppimisen selityk-
siinsä. Kasvun ja kasvatuksen kannalta Totron (1981d, 4�6) mukaan tuntuu käyttökel-
poiselta ensinnäkin niin sanottu ego-psykologia, freudilaisesta psykoanalyysista kehitty-
nyt ja irtautunut suuntaus, jossa kiinnitetään Freudia enemmän huomiota egon toimin-
taan39. Käyttäytymistä ohjaavat id-yllykkeiden lisäksi myös ulkonaiset tilannetekijät ja

38. Totro toteaa, että kognitiivisten oppimisteorioitten kannattajia on myös marxilaisen ajattelun (Galperin,
Landa ym.) ulkopuolella. Suomessa yleisen koulun puolella ainedidaktiikan oppikirjoissa on yleisesti
omaksuttu D. P. Ausubelin selitys jäsentyneestä oppimisesta. (Totro 1980c, 4, 1981c, 3�4.)

39. Egon toimintaa on ego-psykologiassa Totron (1981d, 5) mukaan eritelty seuraavaan tapaan: 1. havainto-
funktiot, 2. kognitiiviset funktiot, 3. tarpeiden ja tunteiden käsittely, 4. objektisuhteet, 5. toimeenpaneva
funktio ja 6. integroiva funktio.



226
opitut toimintamallit. Näin päädytään yksilön ja ympäristön suhteiden huomioonottami-
seen alkuperäistä psykoanalyysia laajemmin. Analyyttis-egopsykologinen persoonallisuu-
den hahmotus selittää Totron mukaan tunne- ja kokemusalueen40 aktivoinnin (esim. elä-
myksellinen aktivointi, luova toiminta ja herkistämistoiminta) merkitystä koulutustilan-
teessa. Totro kuitenkin huomauttaa, että kouluttajan tulee myös nähdä näihin liittyvät ris-
kit ja vastuu.

Toinen oppimisen ja kasvun teoreettinen selitys, jonka Totro 1981 (ks. myös 1980b)
nostaa esille, on Rogersin, asiakaskeskeisen terapian ja lähimmäiskeskeisen sielunhoidon
ideologisen isän, pedagoginen sovellutus41. Totro (henkilökohtainen tiedonanto
23.2.1996) ilmaisee Rogersin vaikutteiden Frihet att lära -teoksen välityksellä olleen itsel-
leen merkittäviä. Rogersin asiakaskeskeisessä terapiassa korostuu, että ihminen elää jat-
kuvasti vaihtuvassa havainto- ja kokemuskentässä. Ihmisen kokemuskenttä on hänen
yksityinen maailmansa, jonka hän tuntee parhaiten. Siksi ihminen on itse itseään koske-
van tiedon varmin lähde ja hänen oma kokemuksensa korkein auktoriteetti. Sen, joka pyr-
kii vaikuttamaan toisen käyttäytymiseen ja todellisuuden hahmottamisen tapaan, täytyy
oppia ensin tuntemaan toisen kokemismalli. (Totro 1980c, 10.)

Tavoitteisia, vuorovaikutukseen rakentuvia ja laajasti ymmärrettyjä kasvamisen ele-
menttejä sisältyy Totron (1977, 147, 1981d, 6) mukaan esimerkiksi luovaan toimintaan,
psykoterapiaan ja sielunhoitoon. Näillä alueilla saatua kokemusta tulisi käyttää kirkon
koulutustoiminnan luonnetta hahmotettaessa. Totro näkee kasvatuksen ja terapian liikku-
van samalla ulottuvuudella ja pitää niiden suuntaa ja perusoivalluksia ihmisestä yhtene-
vinä (ks. myös Totro 1980f, 1). Yhteisiä piirteitä ovat ihmisen kokonainen ihmisyys,
yhteisön ja lähiryhmän merkitys sen vahvistumiselle sekä kasvun ja kypsymisen käsit-
teen saama lisälaajuus ja -syvyys. Yhteistä on myös luottamus ihmisen kasvuun ja
hänessä oleviin muuttumisen mahdollisuuksiin. Totro (1981h, 9, 1984a, 6) tähdentää
todellista kasvua ja oppimista tapahtuvan vain, jos ytimessä ja kokemistavassa tapahtuu
muutoksia. Opetusjärjestelyjen tulisi luoda edellytyksiä näille, usein herkille muutoksille.

Totro (1979a, 12�13) liittyy humanistisen pedagogiikan keskeisiin oivalluksiin, jotka
ovat tiivistettävissä viiteen periaatteeseen: 1. Opiskelijan tulee saada itse vaikuttaa siihen,
mitä hän opiskelee. Todellista oppimista ei tapahdu, ellei se vastaa opiskelijan johonkin

40. Ojanen ja Keski-Luopa (1995, 204, 206) näkevät yhdenmukaisuutta Deweyn ajattelun ja psykoanalyyttisen
ajattelun välillä. Molemmat ovat saaneet vaikutteita Hegelin ontologiasta, jossa keskeinen ajatus on, että
kokemus muodostaa kehittyvän ja kokonaisvaltaisen ykseyden. Kummallakin teorianmuodostuksella on
siis samankaltainen filosofinen perusta ihmisenä olemisesta.

41. Totro (1978c, 3, 1981d) esittelee Rogersin (ks. esim. 1976) oppimiskäsitystä sekä kouluttajan roolia kuvaa-
vat kymmenen teesiä (teesit myös erillisenä koulutusmonisteena Oppimisesta ja kouluttajan roolista. 1979.
KKKA):
1. Ihmisellä on luonnollinen taipumus oppia. 2. Merkittävää oppimista tapahtuu silloin, kun ihminen tajuaa
asialla olevan käyttöarvoa hänelle. 3. Oppiminen joka aiheuttaisi muutoksia minän rakenteessa �
minä-käsityksessä � on pelottavaa ja sitä pyritään vastustamaan. 4. Tällainen oppiminen helpottuu, jos
ulkopuolelta tuleva arvostelu ja uhka on vähäistä. 5. Merkittävää oppimista tapahtuu toimimalla. 6. Oppi-
minen helpottuu, kun opiskelija voi aktiivisesti osallistua oppimisprosessiin. 7. Oppiminen joka valtaa koko
ihmisen � sekä tunteen että tiedon � on pysyvintä ja vaikuttavinta. 8. Riippumattomuus, luovuus ja itse-
luottamus kasvavat, kun itsearvioinnille annetaan tilaa muiden suorittaman kritiikin kustannuksella. 9.
Arvokkainta oppimista nykymaailmassa on jatkuva avoimuus omalle kokemukselle ja rohkeus elää muu-
tosprosessissa. 10. Sellaista itsestä löydettyä oppimista, totuutta, joka on persoonallisesti oivallettua ja
omaksuttua kokemuksesta, ei voi suoraan välittää toiselle.
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tarpeeseen tai toiveeseen. 2. Oppimaan oppiminen on tärkeämpää kuin pelkän faktatietou-
den haaliminen. 3. Opiskelijan oma arviointi edistymisestään ja kasvustaan on ainoa tar-
koituksenmukainen arvioinnin tapa ja välttämätön edellytys autonomian vahvistumiselle.
4. Tunteet ovat yhtä tärkeitä kuin faktatiedot. Omien tunteiden tiedostaminen ja tunte-
maan oppiminen on yhtä merkittävää kuin oppia ajattelemaan. Oppiminen on uuden
�informaation� vastaanottamista tai kokemuksen kautta löytämistä ja persoonallisen mer-
kityksen oivaltamista. 5. Oppiminen on helpointa, merkittävintä ja pysyvintä, kun se
tapahtuu tunneilmastoltaan avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä.

Yleisenä tavoitteena on opiskelijan, ihmisen tuleminen yhä enemmän ihmiseksi
omassa elämäntilanteessaan ja yksilöhistoriansa pohjalta. Kasvatuksen ja koulutuksen
tulee tähdätä koko persoonallisuuden, järjen, tunteen, sielun ja ruumiin integraatioon.
Humanistisen pedagogiikan antina Totro (1979a, 14, ks. myös 1983d, 1) näkeekin koko
ihmisen huomioonottamisen, kokemuksen ja uskon integraation, ihmisen vapauden ja
vastuun korostuksen.

Totroa (1982a) näyttävät kiinnostavan koko ihmisen kasvu -periaatteensa ja oppiminen
muutoksena -korostuksensa pohjalta suuntaukset, joissa teologian ja pedagogiikan suhde
aktivoituu. Arviointipedagogiikkaa (values clarification, värderinspedagogik)42 on sovel-
lettu kirkkojen uskontokasvatukseen ja erilaisiin aikuiskasvatuksen muotoihin. Taustana
on humanistinen psykologia: usko ihmisen omaan kykyyn toimia ja vaikuttaa omaan elä-
mäntilanteeseensa, käyttää potentiaalisia resurssejaan. Pedagogisena taustana on dewey-
läinen progressiivinen aktiivisuuspedagogiikka. Kirkkojen kasvatustoiminnan käyttöön
sovelletussa materiaalissa arviointipedagogiikan tavoitteeksi esitetään turvallisen pienryh-
män luominen, jossa jokaisella on mahdollisuus jakaa kokemustaan ja oppia toinen toisel-
taan, tulla toimeen paremmin itsensä kanssa ja pyrkiä saamaan omassa elämässä usko ja
arviointi parempaan sopusointuun43. Totro viittaa Jeesukseen (Luuk 9:25, 10:36, Matt
21:31) arviointipedagogiikan esikuvana.

Totro erittelee kasvatuksen selittämisen myös kahtiajakoisesti �ulkopuolelta� tule-
vana vaikuttamisena ja �sisältäpäin� nousevana kasvuna. Hän käyttää myös termejä
kova informaatio ja oppiminen sekä pehmeä pedagogiikka. Kovalla informaatiolla Totro
(1981c) tarkoittaa behavioristisessa ja kognitiivisessa oppimisen selityksessä sekä koulu-
tustoiminnassa ihmisen ulkopuolelta tarjottavaa, useimmiten tietopainotteista, objektii-
vista, kvantitatiivisesti arvioitavissa olevaa informaatiota ja materiaalia.

Ulkopuolelta tulevan vaikuttamisen ja sisältäpäin nousevan kasvun jännitekentässä
Totro (1980c, 1981c) tukeutuu Hedmanin (1978) käyttämään hoidolliseen viitekehyk-
seen44 ja pyrkii soveltamaan sitä kasvatuksen alueelle. Hedmanin mukaan jokainen inhi-
millinen tilanne ja kokemus sisältää kolme keskeistä tekijää: 1. Ympäristö ja aika, jossa
ihminen elää (Sitz im Leben) (S). 2. Ihmisen oma elämäntilanne, odotukset ja tarpeet,

42. Totron (1982a) lähteinä ovat Steinberg JM (1980) Aktiva värderingar: att leva som vi är. Askild & Kärne-
kull, Stockholm sekä Larson RS (1977) Värderingar och tro: praktiska värderingsövningar för familjer och
kyrkliga grupper. Skeaförlag, Stockholm.

43. Arviointipedagogiikan toteutusmuotoja ovat esim. aktivoiva kysymys ja arviointiharjoitukset (Totro
1982a), joita tiivistetysti voisi tämän päivän termein kuvata mielipidejanana, äänestyksenä, arvottamisena,
tapauskertomuksena jne. Arviointipedagogiikan menetelmiä käytetään nykyään esim. kristillisen etiikan
käsittelyssä.

44. Lähteenä Totro käyttää teosta Hedman F (1978) Människosyner och vårdmodeller. En studie i terapi och
själavård. Publications of the research institute of the Åbo Akademi Foundation 1978.
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jotka määräävät sitä kuinka hän kokee ja jäsentää ympäristöään (O). 3. Ihmisen vastaus
ympäristölleen, reaktiot elämän kutsuihin ja vaatimuksiin (R). Hedmanin mukaan nämä
kolme tekijää ovat keskeisiä sekä hoitotyössä että kasvatuksessa. Tekijöiden erilaisista
painotuksista johtuvat erilaiset terapeuttiset ja pedagogiset metodiset ratkaisut käytännön
toiminnassa. Toiset suuntaukset näkevät ulkoisen45 ohjaavan käyttäytymistä ja oppi-
mista, toiset puolestaan sisäisen tapahtumisen ohjaavan ihmisen toimintaa ja kasvua.
Ulkonaista ja objektiivista lähestymistapaa oppimisen selittämisessä korostavat Totron
mukaan ennen muuta behaviorismin eräät suuntaukset ja kognitiiviset oppimisteoriat46.
Totro pitää ilmeisenä, että behavioristinen selitys � kognitiivisesti lievennettynäkin �
hajoaa helposti piirre- ja tekijäluetteloksi ilman kokoavaa persoonallisuusteoriaa.
Uudempi kognitiivinen tulkinta sen sijaan lähenee Totron (1981c) mielestä pehmeää
pedagogiikkaa ja fenomenologista tulkintaa. Totro viittaa von Wrightiin (1981), joka
korostaa, että �opimme kognitiivisen omaelämänkertamme�. Oppimista jäsentävä skeema
on rakentunut opiskelijan kokemusten välityksellä sisäiseksi malliksi. Uusia tilanteita tul-
kitaan aikaisempien kokemusten, oman maailmankuvan ja asian yksilöllisen merkittävyy-
den pohjalta. Kuitenkin Totro (1980f, 6) näyttää vierastavan kognitiivisen oppimisnäke-
myksen piirrettä asettaa teoreettinen tieto kokemuksellisen ja empiirisen tiedon edelle.

Humanistinen käsitys kasvatuksesta sisäisen voiman hyödyntäjänä on Totrolle (1980c,
1980f, 4) läheisempi tulkintatapa. Se korostaa O-tekijää, ihmisen subjektiivista puolta
ketjussa S�O�R. Kasvatus auttaa ihmistä ihmiseksi tulemisen prosessissa (esim. Kant).
Ihmistä on autettava tulemaan tietoiseksi itsestään, omista mahdollisuuksistaan ja rajois-
taan47. Ihminen on subjekti, jota ei saa alistaa välineeksi tai objektiksi. Kärjistetysti tätä
ajattelua kuvaa Totron mielestä Freiren teesi: �Ihmisen ontologinen kutsumus on olla sub-
jekti.� Humanistiset virtaukset eivät pyri määrittelemään ihmisen kasvulle asetettavia
tavoitteita tarkkaan. Tärkeintä on ihmisen persoonallinen kehitys. Kasvatus sisäisen voi-
man hyödyntäjänä -ajattelutapaan Totro (1980c) liittää psykoanalyyttisen persoonallisuu-
teorian ja Rogersin asiakaskeskeisen terapian, jotka näyttävät olleen merkittäviä hänen
ajattelulleen.

Ihmisen �ulkopuolelta� ja �sisäpuolelta� lähteviä pedagogiikkoja Totro (1980c, 18, ks.
myös 1980d, 3) ei kuitenkaan pidä toisiaan poissulkevina, vaikka ne lähtevät erilaisista
ihmiskäsityksistä. On olemassa opittavia asioita, joissa persoonallisuuden merkitys on
pieni (esim. kertotaulu, liikesarjat teollisuudessa). Niihin sopii behavioristispohjainen
koulutusajattelu. Mutta kirkon työntekijän työ on sidoksissa hänen omaan persoonaansa
työvälineenä, jolloin fenomenologiset lähestymistavat ovat paikallaan. Pehmeä pedago-

45. Hedman (1978, Totron 1980c, 6�7 mukaan) näkee ortodoksian ajan teologisella tulkinnalla objektiivi-
sesta, vaikuttavasta Jumalan sanasta ja yleensä jumalakäsityksellä (johon Totro lisää myös armojärjestyk-
sen) olevan yhteistä behavioristisen �ulkoa� tulevan ihmisen selittämisen kanssa. Sisältäpäin lähtevässä
ihmisen selittämisessä voidaan Hedmanin mukaan puolestaan nähdä liittymäkohtia pietistiseen yksilöajat-
teluun ja valistuksen teologiaan.

46. Kognitiivisilla oppimisteorioista puhuessaan Totro (1981c, 3�4) viittaa tässä yhteydessä Engeströmiin,
neuvostoliittolaisiin kognitivisteihin sekä Ausubeliin.

47. Hyvä esimerkki humanistisesta asennoitumisesta on Totron (1980c, 1980f) mielestä sitaatti Kahlil Gibranin
teoksesta Profeetta (1968. suom. A. Setälä.): �Kukaan ei voi ilmaista teille muuta kuin sellaista, mikä jo
uinuu tietoisuutenne aamunkoitossa. Opettaja, joka kulkee temppelin varjossa oppilaittensa seurassa, ei
anna omasta viisaudestaan vaan omasta uskostaan ja rakkaudestaan. Sillä jos hän on todella viisas, hän ei
pyydä teitä astumaan omaan viisautensa majaan, vaan ohjaa teidät mieluummin oman sielunne kynnyk-
selle.�
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giikka merkitsee Totrolla siis humanistista, fenomenologista kasvatuksellista lähestymis-
tapaa. Totro (1981i,3) luennoi myös �tässä ja nyt�48 -materiaaliin pohjautuvasta oppimi-
sesta ja kasvusta, joka sijoittuu humanistiseen kasvatusajatteluun eli pehmeän pedagogii-
kan piiriin. Humanistisen psykologian sekä hahmoteoriaan ja ekstistentialismiin pohjau-
tuvan integratiivisen pedagogiikan takana on fenomenologinen lähestymistapa ihmistä
tutkittaessa ja arvioitaessa. Fenomenologia lähestyy todellisuutta elämyksellisten ilmiöi-
den välityksellä. Ihminen saa luotettavaa tietoa tekemällä havaintoja oman ainutlaatuisen
fenomenaalisen kenttänsä, havainto-, kokemus-, elämyskenttänsä rajoissa49. Se toimii sil-
mälaseina, joiden läpi hän tarkastelee maailmaa ja itseään, tekee valintoja, elää ja toimii.
Totro tähdentää, että ihmisen muuttaminen kasvatuksella onnistuu vain saamalla aikaan
muutoksia hänen fenomenologisessa kentässään, hänen tavassaan kokea todellisuutta.
Voidaan olettaa, että Totrolla käsite �tässä ja nyt� liittyy myös sielunhoidolliseen konteks-
tiin, jossa psykoterapeuttisesti orientoitunut sieluhoidollinen keskustelu tapahtui pääsään-
töisesti �tässä ja nyt� -tasolla, mutta pyrki ottamaan todesta myös ihmisen sielunelämän
tiedostamattoman puolen (ks. Kettunen 1990, 160).

Integratiivinen pedagogiikka esittää Totron (1981i, 3, ks. myös Totro 1980f, 6)
mukaan humanistisen psykologian kanssa samansuuntaisen antropologisen perusteesin:
ihminen on ruumiillis-sielullis-henkinen subjekti sosiaalisessa ja ekologisessa kentässä,
johon hän on erottamattomassa yhteydessä. Vuorovaikutuksessa tämän kentän kanssa hän
löytää identiteettinsä. Buberin50 mukaan subjekti integroi hengen, sielun, ruumiin ja
ympäröivän maailman kokonaisuudeksi sekä jäsentyy samalla siihen. Integratiivisen kas-
vatuksen mukaan humanistisen psykologian korostaman itsensätoteuttamisen tulee tapah-
tua ottaen huomioon kulloinenkin sosiaalinen ja ekologinen todellisuus. Kasvatuksen

48. Tässä ja nyt -termi tulee esiin myös esim. Engeströmillä (1983, 114�118, Vahervan 1991, 54 mukaan).
Artikkeli on Korkeakouluopetuksen didaktinen kehittäminen kohti toiminnan mallia. Teoksessa: T Ikonen, J
Jussila ja KE Nurmi. (toim.) Korkeakouluopetuksen teoriaa ja käytäntöä. Opetusministeriö, Helsinki, s
101�143. Keskeistä ajattelutavassa on osanottajajohtoisuuden, ryhmädynamiikan ja vuorovaikutuksen,
välittömän elämyksen ja kokemuksen sekä tunteen ja itseilmaisun korostaminen. Opetuksen asemasta
puhutaan mieluummin henkisestä kasvusta ja itsetoteutuksesta. Ajattelutavalle ominaista on Engeströmin
mukaan mm. että ei lähdetä oppiaineista, joiden synty ajoittuu kauas menneisyyteen. Sen sijaan täytyy läh-
teä ongelmista, jotka ovat esillä tässä ja nyt. Jos oppilaalla on ratkaiseva vaikutusvalta oman oppimisensa
ohjaamiseen, hän tulee muovaamaan oppimisensa ongelmakeskeiseksi ja kokonaisvaltaiseksi prosessiksi,
joka perustuu hänen henkilökohtaisiin edellytyksiinsä ja tavoitteisiinsa ja jota siksi ei voida määrätä ennalta
ja ulkoapäin. Totro (1981i) johdattaa luennossaan tässä ja nyt -luonteisen materiaalin pohjalta tapahtuvaan
oppimiseen ja kasvuun katkelmalla Association for Humanistic Psychology -esitteestä (vuodelta 1962),
jossa hahmotetaan humanistisen lähestymistavan tunnuspiirteitä humanistista ihmiskäsitystä painottaen
seuraavasti: 1. Huomion keskipisteenä on elävä ja kokeva ihminen. Elämyksen ja sen merkityksen rinnalla
on pidettävä sekä teoreettista selitystä että havaittavaa käyttäytymistä toisarvoisina. 2. Painopiste on inhi-
millisissä ominaisuuksissa kuten kyvyssä valita vaihtoehtojen välillä, luovuudessa, arvojen kokemisessa ja
itsensätoteuttamisessa � toisin kuin mekanistisessa ja reduktionistisessa ihmisen ymmärtämisessä. 3.
Kysymyksenasettelujen ja tutkimusmenetelmien valinta tapahtuu merkityksellisyyden (kokemuksen) poh-
jalta � eikä painottaen objektiivisuutta mielellisyyden kustannuksella. 4. Ihmisen arvosta ja ainutlaatuisuu-
desta pidetään kiinni. Pyrkimyksenä on jokaisessa ihmisessä olevien voimavarojen ja valmiuksien kehittä-
minen.

49. Buen mukaan fenomenologinen kenttä sisältää systeeminä vaikutelmien moninaisuuden, havaintoja ja
kokemuksia, joita ympäristö tarjoaa, kaikki tarpeet, impulssit, tendenssit, motiivit, tunteet, mielikuvat, aja-
tukset, aikeet, odotukset, muistot, tiedot, arvot, uskonnolliset käsitykset yms., jotka tietoisina tai tiedosta-
mattomina elävät ihmisen mielessä ja sisäisessä maailmassa. (Bue T (1973) Pedagogisk veiledning.
NKS-forl., Oslo, Totron 1981i, 1984b, 10 mukaan.)

50. Esim. Rogers sai vaikutteita Buberilta (1878�1965), joka oli juutalainen filosofi ja pedagogi. Hän on
1900-luvun merkittävimpiä dialogisuus- ja kasvatusfilosofeja. (Purhonen 1988, 11, Värri 2000, 4.)
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yleistavoitteeksi muotoutuu herättää ja vahvistaa persoonallista ja sosiaalista itsetiedos-
tusta (awarness) sekä edistää itsetuntemusta ja itsensä ymmärtämistä maailmassa toimi-
vana ihmisenä. Luova toiminta laajentaa identiteettiä, kutsuu esiin kasvua ja potentiaalisia
mahdollisuuksia. Oppimista ja kasvua tapahtuu elämään kuuluvien asioiden kokemisena,
uusina oivalluksina, jolloin ruumiillinen kokeminen, emotionaalinen elämys ja rationaali-
nen ymmärtäminen konvergoituvat yksiselitteiseksi kokemukseksi. Samoin oppimisen
alueita ovat erilaiset kontaktit ja suhteet, kohtaaminen.

Ihmisen ulkopuolelta tuleva informaatio ja materiaali, jota oppimis- ja kasvutapahtu-
missa prosessoidaan, voi olla Totron (1981g) mielestä luonteeltaan �kovaa� faktatietoutta
tai sadun- ja myytinomaisesti �pehmeää�. Ihminen on nähty erityisesti humanistisessa tut-
kimuksessa �toivovana, uskovana, kuvittelevana, tietävänä, vaihtoehtoja harkitsevana ja
tavoitteisena olentona�. Ihmisen peruspyrkimyksiä on selvittää ja jäsentää häntä ympäröi-
vää todellisuutta pyrkien kokonaiskuvaan. Totro haluaa liittyä siihen rintamaan, joka on
uudelleen löytänyt kerronnan kasvun ja oppimisen aktivoijana sekä kulttuuriperinnön siir-
tymisen (kasvatuksen) yhtenä uomana, myös kristillisessä kasvatuksessa. Niiden avulla
hän uskoo pystyttävän ymmärtämään ja työstämään perimmäisiä eksistentiaalisia kysy-
myksiä, niin että aikuiset oppivat hyödyntämään tiedostamatonta piilotajuntaansa.51 Totro
(1982b) painottaa myös �kertovan teologian�52 merkitystä kasvulle ja oppimiselle. Kysy-
myksessä on induktiivinen tapa lähestyä todellisuutta, �minun kertomukseni, minun elä-
mänhistoriani, meidän yhteisen kokemuksemme� pohjalta. Raamatun kertomukset tarjoa-
vat analogioita ja vertailuainesta minun kertomukselleni.

Totron subjektiivinen kouluttajan filosofia kiteytyy nimenomaan kohtaamiseen53,
minkä hän nostaa terminä esille humanistisen ja integratiivisen pedagogiikan analysoin-
nin yhteydessä. Kohtaamiseen liittyy myös problematiikka ihmisen subjektiasemasta,
jossa pohdinnassa hän kouluttajana liittyy kentällä esiintyneeseen keskusteluun aikuisen
objektivoinnista seurakunnassa. Hänen mielestään kannattaa pysähtyä humanistisessa
liikkeessä usein esiintyviin käsitteisiin kohtaaminen54 ja dialogi. Totro (1979a, 8) viittaa,

51. Kertomusten merkityksestä aikuisen uskon ilmentäjinä ks. Elias 1993, 213�124. Narratiivisen teologian
synty juontaa 1970-luvun alkuun. Narratiivinen teologia ei ole linjoiltaan selkeä. Sillä on ollut kytkeytymiä
myös vapautuksen teologiaan. Uskonnon omin kieli on kertomus. Narratiivisessa teologiassa tapahtuu ker-
tomuksen muodossa Raamatun perustavien uskonkokemusten ja ihmisten arkikokemusten saattaminen
vuorovaikutukseen. (Tamminen 1988, 11�12, ks. myös McGrath 1996, 210�215.) Narratiivisesta lähes-
tymistavasta oppimisessa ks. Tynjälä 1999, 162�164.

52. Kertomuksia kertova VT:n uskonyhteisö muuttuu UT:n järkeväksi, keskustelevaksi, systematisoivaksi ja
teorisoivaksi yhteisöksi. Teologian valtavirta on jatkanut tätä perinnettä, jota kertomusten merkitystä uskon
kokemusten ilmaisemisessa korostava narratiivinen teologia pyrkii muuttamaan. Kertomuksia kertoes-
samme ja kuunnellessamme muistelemme ja aktualisoimme sosiaalista ja persoonallista identiteettiämme,
kyselemme olemassaolomme tarkoitusta ja mielekkyyttä, tulkitsemme elämänhistoriaamme. Kertomukset
kertovat kertojalleen merkittäviä asioita, joista hän on saanut voimaa ja mieltä elämäänsä. (Totro 1982b.)

53. Totro (1981e) haluaa ilmaista kohtaamisen merkityksen itselleen kouluttajana samaistuen V. Satirin ((1979)
Du�jag�vi. Natur och Kultur, Borås) ajatukseen: Uskon, että suurin lahja, minkä voin ajatella saavani toi-
selta ihmiseltä, on se, että hän näkee minut, kuulee minua, ymmärtää ja koskettaa minua. Suurin lahja,
minkä voin antaa toiselle ihmiselle, on se, että näen, kuulen, ymmärrän ja kosketan häntä. Kun näin tapah-
tuu, koen meidän kohdanneen toisemme.

54. Termiä �kohtaaminen� käytetään eksistenssifilosofiassa ja eksistentialistisessa psykiatriassa. Se merkitsee
ymmärtämistä, toisen elämäntilanteen tajuamista, tilannekohtaisuuden herkkää oivaltamista, pyrkimystä
nähdä asioita toisen näkökulmasta, vastaanottamista, avoimuutta myös sille mitä ei nähdä vaan jonka ole-
massaolo on tulkittava. (Niemi 1991, 43.)
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että Myhre käyttää pedagogiikan kuvauksessaan käsitettä dialoginen tai kohtaamispeda-
gogiikka tavoite-väline-suuntautuneen opetusteknologian vastapoolina. Kohtaamisessa on
Totron (1981i) mukaan eritelty neljä dimensiota: 1. itsensä kohtaaminen, 2. sinän, toisen
ihmisen kohtaaminen, 3. esineiden ja fyysisen elinympäristön kohtaaminen,
4. transsendenttisen kohtaaminen.

Kohtaamis-käsitteen varhaisia juuria Totro (1979a, 7) jäljittää psykodraaman isänä
pidettyyn Morenoon55. Kohtaaminen on keskeistä myös Buberin minä�sinä-filosofi-
assa56. Ihminen saa olemassaolonsa suhteessa toiseen ihmiseen; minä syntyy kohdates-
saan sinän. Kaikki todellinen elämä on kohtaamista. Minä�sinä-suhde on kahden subjek-
tin suhde. Sinästä ei saa tehdä objektia, minä�se-suhdetta. Freiren Totro (1979a) katsoo
tehneen tästä teräviä pedagogisia johtopäätöksiä. Freiren ajattelu tulee siis aikuiskasvatus-
täydennyskoulutuksessa Virkkusen ohella myös Totron kautta esille. Totro erittelee, että
Freiren mukaan vaikuttavan kasvatustoiminnan edellytyksenä on toisaalta oikea käsitys
ihmisestä, toisaalta selkeä analyysi siitä konkreettisesta ympäristöstä, missä ihminen elää.
Kasvatuksen ja koulutuksen tulisi auttaa ihmistä tulemaan yhä enemmän subjektiksi
hänelle ominaisista ympäristöedellytyksistä käsin. Ihminen tulee subjektiksi esimerkiksi
tarkastelemalla ja arvioimalla kriittisesti konkreettista tilannettaan ja todellisuuttaan,
aikaansa ja ympäristöään. Vain sillä tavoin hän kasvaa ja kehittyy tiedostamisessa, oman
kasvutilan ottamisessa ja valmiudessa tarttua asioihin sekä ryhtyä muuttamaan niitä. Sii-
hen tähtäävä koulutus vapauttaa ihmisen, sen sijaan että koulutus helposti alistaa, orjuut-
taa ja sopeuttaa. Ihmistä kehittävä koulutus edellyttää aktiivisia koulutusmenetelmiä ja
intensiivistä dialogia opiskelijoiden ja ohjaajien kesken. Freiren mukaan dialogi on peda-
gogiikan kulmakivi. Dialogi on tasaveroisten vuorovaikutusta ja aktivoivaa, kun taas
ylhäältä päin sanelu tappaa luovuuden. Freire asettaa kaavojen ja opinkappaleiden �väli-
tyspedagogiikan� tilalle dialogipedagogiikan. Vain dialogi auttaa ajattelemaan itsenäi-
sesti, sisäistämään, tutkimaan ja toimimaan, luomaan uutta. (Totro 1978a, 1979a, 7�8,
1980f, 8�9, ks. myös Freire 1979.)

Ihmiskäsityksen soveltuvuus on havaittu tässä tutkimuksessa merkittäväksi kriteeriksi
erilaisten kasvatussuuntausten soveltamisessa kirkon kasvatustoimintaan. Freiren ajatte-
lun subjektista ja objektista Totro (1978b) katsoo vastaavan raamatullista ihmiskäsitystä.
Ihmisen tehtävä subjektina on �nimittää� maailmaa, hahmottaa ja jäsentää todellisuutta.
Tämä ihmisen luomisessa saama �nimittämiskyky� (1 Moos 2:19�20) merkitsee ihmisen
mahdollisuutta muuttaa ja muokata maailmaa. Keskeinen yhteyden väline kahden subjek-
tin kesken on dialogi, jonka syvin olemus on sana. Sanaan sisältyy ajatus ja toiminta, ref-
lektio ja aktio. Freiren mukaan tämä vastaa VT:n käyttämää ilmausta sanasta. Aina kun

55. J. Moreno artikkelisarjassaan v. 1912 havainnollistaa kohtaamista puhuen kahdesta ihmisestä, jotka vaihta-
vat keskenään silmiä oppiakseen tuntemaan toisensa: �Kaksi ihmistä kohtaa toisensa: silmästä silmään, kas-
voista kasvoihin. Minä otan sinun silmäsi ja panen ne omieni tilalle, ja sinä otat minun silmäni ja panet ne
omiesi tilalle, ja sitten minä katselen sinua sinun silmilläsi ja sinä katselet minua minun silmilläni.� (Totro
1979a, 7.) 

56. Toinen ihminen on Buberin dialogisuusfilosofian mukaan mahdollista kohdata joko persoonana (Sinä) tai
tarkoitustemme kohteena ja välineenä (Se). Minä�se-suhde on monologinen aiheuttaen kohtaamatto-
muutta. Persoonaksi tuleminen ja toisen kohtaaminen edellyttävät dialogisuutta. Dialogin tärkeimpänä läh-
tökohtana on toisen ihmisen kunnioitus ja ehdoton hyväksyminen. Buberin dialogisuusfilosofia on perustal-
taan uskonnollista, sillä hänen mukaansa Ikuinen Sinä (Jumala) on läsnä jokaisessa pyrkimyksessä kohdata
toinen ihminen. Kaikki dialogit ovat suhteessa transsendenttiin äärettömään. Dialogisuuden idea kiteytyy
jumalasuhteessa: vaikka kohtaavat ovat läsnä toistensa elämänpiirissä, ne eivät voi koskaan tulla toisikseen.
(Värri 2000, 4�8.) Buberin dialogisesta personalismista ks. myös McGrath 1996, 259�261.
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Jumala puhui VT:ssa, tapahtui jotain konkreettista. Evankelistojen kuvauksissa Jeesuk-
sesta on merkittävää juuri hänen sanojensa ja toimintansa integraatio. Dialogilla on perus-
tava asema Raamatussa. Jeesuksen julistus evankeliumeissa nousee dialogin pohjalta
(opetuslasten, fariseusten, saddukeusten tai yksityisten) ihmisten kanssa. Paavalin kirjeet
ja UT:n kirjat yleensä ovat muotoutuneet vastauksista ja kommenteista konkreettisiin
kysymyksiin seurakunnissa. Freire huomauttaa kirkolla olevan kiusaus tyytyä vastaa-
maan vain omiin kysymyksiinsä ja painottaa kirkon velvollisuutta vastata kysymyksiin,
joita ihmiset tekevät. Tällaisia ovat ihmisyyteen, elämään, kuolemaan ja maailmaan liitty-
vät eksistenssikysymykset.

Totro (1981b) pohtii kohtaamista kasvun välineenä kasvatuksessa käyttäen lähteenään
myös Gerneriä (1969). Kasvuvoima on ihmisen sisällä, siemen itää itsestään (Entfal-
tung). Kyse on minästä, minuudesta, selfistä. Kasvu tarvitsee alustaa, ravintoa (mm. kult-
tuuri, virikkeet) ympäristöstä. Kohtaamisen sinä voi olla toinen ihminen, kasvattaja tai
Jumala. Minän ja sinän kohtaaminen kasvatuksessa merkitsee kasvua. Kouluttaja ja opet-
taja on �kätilön roolissa� auttamassa tähän kasvuun. Kohtaamisen piirteitä ovat muun
muassa seuraavat: Kohtaaminen on luonteeltaan eksistentiaalista, perusasioihin pysähty-
mistä, ihmisen ja hänen tilanteensa todesta ottamista. Kohtaamisessa rakentuu silta tutusta
tuntemattomaan, laskusilta yhteiseen merkityshorisonttiin. Kohtaaminen on arvioinnin
paikka, konfrontaatiota, itsestäänselvyyksien kyseenalaistamista. Se haastaa muutokseen,
auttaa oppimiseen, oivaltamiseen ja uinuvan oivalluksen heräämiseen.

Vanha deduktion ja induktion kiista nousee aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuk-
sessa esille. Pohdinnan voi nähdä liittyvän laajemminkin aikuisten opetustilanteiden jär-
jestämiseen seurakunnissa (esim. uuden Katekismuksen jakamisen yhteydessä syksystä
2000). Opetuksen hahmottamista ja etenemistä Totro (1983b, ks. Liite 4) selittää Lahdek-
seen (1969) tukeutuen opetustapahtuman ulottuvuudella deduktio�induktio. Opetusta-
pahtumassa voidaan lähteä liikkeelle deduktiosta edeten induktioon eli yleisestä yksityi-
seen tai päinvastoin.

Deduktiiviseksi Totro (1983b) hahmottaa �vanhan koulun�, sekä peruskoulun kysy-
mysmerkillä varustettuna. Herbart-zilleriläisyys57 sekä entisessä kansakoulussa että eten-
kin oppikoulussa painotti tietoa sinänsä lähtien liikkeelle opiskeltavan asian sisäisestä
rakenteesta ja tärkeydestä. Myös vanhan rippikoulun Totro arvioi rakentuneen katekis-
muksen disposition eli dogmaattisen hahmotuksen pohjalle kyselemättä kovin paljon
opiskeltavan asian merkitystä ja sovellettavuutta oppilaille juuri heidän iässään.

Deduktiiviseksi, mutta askeleen induktiivisempaan suuntaan akselilla deduktio�
induktio Totro (1983b) sijoittaa Kognitiivisen oppimisen selitykset Engeströmin (1982,
45�47, 49, 62�64, 118) mukaan. Totro on valinnut koulutusmonisteeseen hyvän ope-
tuksen tunnuspiirteet ja täydellisen oppimisprosessin kuvaamisen Engeströmin teoksen
edustamien teoreettisten lähtökohtien mukaisesti58.

57. J.F. Herbartin 1800-luvun alussa luoma filosofinen ja pedagoginen järjestelmä koki Saksassa voimakkaan
renessanssin 1860-luvulta lähtien. Tärkein sen nousun vauhdittaja ja erityisesti opetusmenetelmän kehittäjä
oli T. Ziller. Herbart-zilleriläisen metodin taustalla oli assosiaatiopsykologia, jossa olennaista olivat miel-
teet ja uusien mielteiden liittäminen aikaisempiin miellekokemuksiin. Tähän pyrittiin opetuksessa käyttä-
mällä ns. muodollisia asteita. Havainnosta edettiin käsitteenmuodostukseen ja siitä opitun harjoittamiseen
ja soveltamiseen. Herbart-zilleriläisyyden vaikutuksista Suomessa ks. Tamminen 1998, 20�21. Her-
bart-zilleriläistä metodia alettiin kristisoida vuosisadan vaihteessa. Sitä syytettiin opettajakeskeisyydestä,
intellektuaalisuudesta ja kaavamaisuudesta. (Tamminen 1998, 19�21, ks. myös Haavio 1961, 146�152.)
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Induktiiviselle puolelle kallistuvina esimerkkeinä akselilla deduktio�induktio Totrolla
(1983b) on k-ohjelman suunnittelumalli ja Rippikoulusuunnitelma 1980. K-ohjelman
Nuorten ohjelmarungossa keskeinen suunnittelun determinaatti on Totron mukaan tavoit-
teet eikä herbartilaisille ensiarvoinen sisältö. Totro viittaa aikuiskasvatuksen ohjelmarun-
koon (KA 1979) nostaessaan esille, että �toisessa k-ohjelman suunnittelumallissa edelli-
sen mallin tavoitteisto on väistynyt osallistuja-determinantin tieltä�. Hän kysyykin, mer-
kitseekö tämä osallistujien elämäntilanteen, tarpeiden ja odotusten entistä suurempaa pai-
noarvoa tavoitteita asetettaessa. Esimerkiksi Pyysiäisen (1999, 4) mielestä kasvatustie-
teellisen teorianmuodostuksen osalta behavioristisen oppimisteorian muovaamaa (laaja ja
yksityiskohtainen tavoitteenasettelu) Rippikoulusuunnitelmaa 1980 Totro ei mainintaa
enempää arvioi mutta on luultavasti ottanut sen tässä esiin (ks. Liite 4) korostaakseen
suunnitelmassa erityisen vahvana esiintulevaa elämäntilanteesta lähtevää opetusta, pyrki-
mystä asettaa opetuksessa painopistettä deduktiivisesta induktiiviseen lähestymistapaan.

Tyypillisesti induktiivista lähestymistapaa edustaa Totron (1983b) mielestä kokemuk-
sellinen oppiminen (experiental learning), klassikkonaan Dewey59. Hän kritisoi, että kog-
nitiiviset selitykset puhuessaan opittavista tehtävistä tai ongelmien ratkaisemisesta eivät
yleensä näytä olevan kiinnostuneita opiskelijan edellytyksistä, motiiveista ja peloista60.
Kokemuksellisen oppimisen selityksellä puolestaan on kiinnostusta tarkastella oppimista
�muutoksina minussa�61. Tällöin ovat etualalla Totron tärkeinä pitämät tunteen, elämyk-
sen, kokemuksen kysymykset ja niiden käsittely. Siihen ovat pienryhmät sopivia ympäris-
töjä. Totro katsoo kokemuksellisen oppimisen ajatusten tulevan lähelle humanististen
terapiasuuntausten käsityksiä ihmisestä ja hänen käyttäytymisestään.

58. Täydellinen oppimisprosessi sisältää Engeströmin (1982, 45�47, 63) mukaan kuusi vaihetta: motivoitumi-
sen, orientoitumisen, sisäistämisen, ulkoistamisen, arvioinnin ja kontrollin. Lähtökohtana on todellinen,
oppilaan tietoisuuteen noussut ongelma ja ristiriita, puute, joka ilmenee hänen käytännön toiminnassaan.
Vaherva (1991, 59) näkee Herbartin kasvatusajattelussa selviä yhtymäkohtia moderniin kognitiiviseen
oppimiskäsitykseen ja katsoo, että Herbartin opetuksen muodolliset asteet (valmistaminen, esittäminen,
yhdistäminen, yleistäminen, soveltaminen) ovat yllättävässä määrin samansuuntaisia kuin Engeströmin
määrittelemät täydellisen oppimisprosessin vaiheet. Hyvässä opetuksessa on Engeströmin (1982, 62�64)
mukaan opettajalla johtava rooli. Opettajan työ tähtää tietoiseen ja täydelliseen oppimiseen, joka on oppi-
laan toimintaa. Hyvän opetuksen perustana on riittävän syvällinen näkemys ja tieto opetettavasta asiasisäl-
löstä, sen alkuperästä, rakenteesta ja sovellutuksista, itse opetus-oppimisprosessin lainmukaisuuksista ja
etenemisestä sekä oppilaiden toiminnasta ja aikaisemmasta tietorakenteesta.

59. Ks. esim. Dewey J (1938) Experience and education. Macmillian, New York.
60. Poikkeuksena tähän Totro (1983b) mainitsee �turkulaiset�, Wright & Co suomalaisessa kontekstissa.
61. Jarvis (1994, 149, 157) ei pidä mielekkäänä, että jotkin oppimisen koulukunnat ovat valinneet niin kattavan

termin kuin kokemusperäinen oppiminen tunnuksekseen. Oppiminen on Jarvisin mukaan aina kokemuspe-
räistä. Oppiminen on prosessi, jossa kokemus muuntuu tiedoiksi, taidoiksi, asenteiksi ja arvoiksi.
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Totro (1983b) ei erittele tarkemmin kantaansa opetuksen deduktio � induktio-ulottu-
vuudella62 tai arvioi, onko jompaakumpaa lähestymistavoista pidettävä toista parem-
pana63, mutta näyttää näkevän kokemuksellisen oppimisen ja näin induktiivisen lähesty-
mistavan sisältävän mahdollisuuksia korostamaansa ihmistä muuttavaan oppimiseen.
Totro (1981a, ks. myös Totro 1985a, 167) asettuu �ihmisen huomioivan pehmeän, induk-
tiivisen työskentelyn puolelle kovempaa deduktiota vastaan�. Aikuiskasvatuskoulutuk-
sessa voidaan kurssiohjelmien ja -materiaalin pohjalta tunnistaa induktiivinen lähestymis-
tapa, osanottajien omien kokemusten käyttäminen oppimateriaalina. Kokemusmaailma
työssä ja oppimisessa pyrittiin yhdistämään esimerkiksi ennakkotehtävien ja välitehtä-
vien avulla (Akk I�II, KKKA).

62. Rippikoulusuunnitelmassa 1980 käytetään soveltava opetus- ja opetuksen perusmalli -käsitteitä perintei-
sestä tavasta lähteä Raamatusta tai kirkon opista ja pyrkiä soveltamaan niitä käytäntöön. �Tämä malli poh-
jautuu Herbartin ja Zillerin muodollisten asenteiden käytäntöön. Sitä on arvosteltu erityisesti siihen liitty-
vän rationalismin ja intellektuaalisuuden vuoksi. Kritiikistä ja uudistuspyrkimyksistä huolimatta on kuiten-
kin aina palattu jonkinlaisiin muodollisin asteisiin, joissa Herbartin luoma esikuva on tunnistettavissa. Kun
pitää yhtäältä mielessä muodollisten asteiden vaarat ja kun toisaalta tajuaa, ettei mikään opetustapa takaa
sitä, että oppilaat kuulisivat Jumalan puhuttelevan itseään, voi vanhaa ja luotettavaa Herbartin ja Zillerin
mallia tai sen muunnosta käyttää apuna rippikouluopetuksessa (emt. s. 51)�. Opetuksen perusmallia, joka
sisältää vaiheet motivointi, uuden oppiminen ja opitun sovellutus ja harjoitus, suositellaan käytettäväksi eri-
tyisesti käsiteltäessä seurakunnan yhteistä uskoa eli kirkon oppia. Elämäntilanteesta lähtevä opetus etenee
sekin kolmessa vaiheessa, jotka ovat elämäntilanteen tai ongelman aktualisointi, aiheen analysointi sekä
kristillinen tulkinta ja sovellutus. Elämäntilanteen tai ongelman aktualisoinnissa on kysymyksessä yksilön
kokemusvarastossa olevan tilanteen saattamisesta eläväksi, merkittäväksi. Aktualisointi edellyttää työtapaa,
joka liikkuu kokemuksellisella tasolla. Analysointi auttaa yksilöä ymmärtämään kokemuksiaan ja valmistaa
tietä kristilliselle tulkinnalle, jossa kysytään, mitä sanottavaa Raamatulla ja kristillisellä uskolla on kysei-
sessä elämäntilanteessa. Siinä liikutaan sekä ymmärtämisen että kokemisen tasoilla. (Rippikoulusuunni-
telma 1980, 51�52.)

63. Esim. Vuorinen (1993, 44�46) pitää oleellisena opettajan herkkyyttä nähdä, onko kyseisen asian opettami-
sessa tarkoituksenmukaista edetä induktiivisesti yksityisistä kokemuksista yleisiin periaateisiin vai dedukti-
ivisesti yleishahmotuksesta yksityiskohtiin. Lähestymistapoja voidaan vaihdella työrupeaman aikana. Tie-
dollisesti painottuvien asioiden opettamisessa on yleensä tarkoituksenmukaisempaa ottaa lähtökohdaksi
yleinen periaate, jota sitten harjoitusten avulla sovelletaan käytännön tilanteisiin. Kun taas on kyse ihmis-
suhteisiin ja elämäntaitoihin liittyvistä asioista, kannattaa lähteä liikkeelle opiskelijoiden omasta kokemuk-
sesta tai konkreettisesta esimerkistä. Haavio (1961, 199�200) puolestaan selvästi asettuu induktiivisen
opetusmetodin puolelle esim. katekismusopetuksessa pitäen sitä �kristinuskon peruskäsityksen mukaisena
metodina: oppi on omakohtaisen vakaumuksen tulos eikä uskottavaksi määrätty oppilaki�. Helposti intel-
lektualisoiva deduktiivinen malli on hänen mielestään sekä tietopsykologisesti että uskonnonpsykologisesti
luonnoton. Tietotoiminnassa tulee havainnon olla ennen määritelmää, samoin uskonnollinen sisäinen koke-
mus on ensin, vasta sitten tulee halu selvittää sen sisällys käsitteellisessä muodossa. Haavio tähdentää, että
Jeesuskin kasvatuksessaan antoi opetuslasten ensin tehdä havaintoja ja niiden pohjalta vasta muodostaa
käsityksensä.
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Koulutuksessa selvä kahtiajako64 kulkee Totron (1980e) mukaan ulottuvuudella koulu-
tusteknologia�orgaaninen koulutus65. Totro (1980d) esittää vastakohtana mekaaniselle
ajattelulle, jota koulutusteknologia hänen mielestään edustaa, orgaanisen oppimisen. Hän
pohjautuu Söderströmiin (1977)66, joka tarkastelee Vahervan (1991, 52) mukaan asioita
henkilöstökoulutuksen perspektiivistä. Tämä näkökulma lienee Totrolle läheinen hänen
suuntautuessaan myöhemmin nimenomaan työnohjaukseen ja henkilöstökoulutukseen.

Totron (1981f) mukaan termi orgaaninen viittaa perusolettamukseen, että työ, sosiaali-
set suhteet, oppiminen ja muuttuminen ovat sidoksissa yhteisön orgaaniseen kokonaisuu-
teen ja riippuvaisia toinen toisistaan. Muutos yhdellä alueella aiheuttaa ja mahdollistaa
muutoksia muillakin alueilla sekä yksilön sisäisessä dynamiikassa että yhteisön tasolla.
Orgaanisen koulutuksen perusajatus on, että osanottajien tulee saada omakohtaisia koke-
muksia. Koulutuksen toteuttamisessa suositellaan monivaiheisia koulutuskokonaisuuk-
sia, joissa ohjattu tiedonhankinta ja kokeilu työpaikalla yhdistyvät uusien tietojen ja taito-
jen omaksumiseen koulutustilaisuudessa. Oppimisteoriansa orgaaninen koulutus rakentaa
kokemukselliselle oppimiselle, ja orgaaninen oppimisprosessi hahmottuu Kolbin67 koke-
muksellisen oppimisen syklin pohjalta. Koulutustilanteissa kurssin prosessi, sen käsittely
ja siitä oppiminen on yhtä merkittävää oppimista kuin kurssin lopputulokseksi asetettu
hyöty. Kirkossa toteutetaan puhtaimmillaan orgaanisen oppimisen periaatetta yksilötyön-
ohjauksessa. (Totro 1981f, 2�3.) Orgaanisen oppimisen piirteitä voidaan kurssiohjelmien
pohjalta nähdä myös Totron, Virkkusen ja Rissasen koulutustilanteissa, aikuiskasvatuk-
sen täydennyskoulutuksessa (Ko. KKKA).

Mielenkiintoista on, miten Totro edellä esitellyn oppimisteoreettisen hahmotuksensa
pohjalta analysoi k-ohjelman sijoittumista oppimisteoreettisessa kentässä. Kouluttajien
tulkintaan (Totro 1979b, 29, 32), että k-ohjelma ei edusta �puhtaasti� mitään koulukuntaa,
on perusteltua yhtyä. K-ohjelmassa on omaksuttu ratkaisuja ja vaikutteita, joiden on kat-
sottu olevan sopusoinnussa kirkon olemuksen ja tehtävän sekä kristillisen ihmiskäsityk-
sen kanssa. K-ohjelmassa ei ole esitelty tarkemmin erilaisia kasvatusfilosofisia lähtökoh-
tia. Niitä kuitenkin pohdittiin valmistelutyössä (esim. KOAKT, AKOJ) sekä aikuiskasva-
tuskoulutuksessa ja k-ohjelmakoulutuksessa, missä pohdinnassa Totron rooli teoreetik-
kona vaikuttaa merkitykselliseltä. Totro esittää selvästi kritiikkiä behaviorismia ja opetus-

64. Vaherva (1991, 50�60) esittää kolme opetusmallia: 1. opetusteknologinen lähestymistapa, 2. orgaaninen
koulutusnäkemys ja 3. kognitiivinen didaktiikka. Myös Alaselta (1985, 92�97) löytyy aikuisdidaktisten
oppisuuntien vastaava kolmijako: 1. opetusteknologinen suuntaus, 2. omasäätöisyydelle perustuvat opit ja
3. kognitiivinen didaktiikka. Lahdeksen (1997, 87) mukaan orgaanista suuntaa ei voi kiinteästi sitoa johon-
kin psykologiseen koulukuntaan, mutta lähinnä taustalla vaikuttaa humanistinen psykologia. Opetuksen
suunnittelua ohjanneet mallit aikuiskasvatuksessa nimetään 1980-luvun alussa opetusteknologiseksi suun-
nittelumalliksi ja ryhmä- ja tunnekeskeiseksi opetusajatteluksi (Peisa & Naulapää 1983, 90�95).

65. Freiren �vapauttava pedagogiikka� luokitellaan Vahervan (1991, 54) mukaan orgaanisen koulutusmallin
erääksi sovellutusmuodoksi. On huomattava, että Vaherva käsittelee orgaanista hiukan yleisemmällä tasolla
koulutusmallina. Alanen (1985, 92�94) käyttää vastaavasta lähestymistavasta nimitystä �oppija- ja ongel-
makeskeisyyttä korostava omasäätöisen oppimisen lähestymistapa�. Itseohjautuvuus sopii Vahervan
mukaan paremmin termiksi kuin omasäätöisyys (ks. myös Ahteenmäki-Pelkonen 1997). Vahervan (1991,
53) mukaan oppimiskäsityksistä ns. humanistinen näkemys on lähimpänä orgaanisen koulutuksen sovelta-
mia periaatteita. Koulutuskäsitystä voisi nimittää myös andragogiseksi.

66. Totron lähteenä on Söderström M (1977) Personalutbildning och personalutveckling: synsätt � problem �
möjligheter. LiberFörlag, Stockholm. Vaherva (1991, 54) hahmottaessaan orgaanista koulutusnäkemystä
viittaa myöhäisempään painokseen (1985).

67. Kolbin (esim. 1984) oppimisen sykliin aikuisen oppimista selittävänä pohjautuvat useat aikuiskasvatuksen
kansainväliset teoreetikot, esim. Jarvis (1987) ja Knowles (1980).
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teknologian68 perusideaa kohtaan, kärkevimmin K-ohjelman koulutusoppaassa (Totro
1979b, 24�28).

Tämän tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu nimenomaan siihen, mikä näyttäisi edusta-
van kirkon aikuiskasvatukselle ja aikuisen oppimisen tukemiselle relevanttia oppimisen
mallia? Totro (1985b, 246�247, ks. myös Totro 1980f, 8) katsoo, että työnohjaukselle
relevantti oppimisen malli on kokemuksellinen oppiminen. Hän argumentoi väitteensä
sillä, että kokemuksellisen oppimisen selitys kattaa sekä ihmisen ulkopuolisten asioiden
opiskelun että oppimisen minuuden muutoksina. Yhtä selvästi Totro ei ota kantaa nimen-
omaan aikuiskasvatukselle relevanttiin oppimisen malliin, mutta koulutusmateriaalissa
kokemuksellinen oppiminen on esillä (ks. 6.2.4.). Totroa (1985b, 240) itseään työnohjaus-
kontekstista kirkon aikuiskasvatukseen soveltaen voisi tiivistää hänen oppimisteoreettista
ajatteluaan kouluttajana (olen vaihtanut työnohjauksen tilalle aikuiskasvatuksen) seuraa-
vasti: Ilmeisesti kirkon aikuiskasvatukseen sopiva malli olisi pikemminkin humanistinen,
kokemukseen ja elämykseen perustuva, yksilöä ja hänen ainutkertaisuuttaan tutkiva kuin
esimerkiksi behavioristinen. Kirkon aikuiskasvatuksen kannattanee kuunnella myös �kog-
nitivismin� suuntausta, joka painottaa ihmisen, hänen ympäristönsä ja elämänhistoriansa
välistä, oppimista tuottavaa vuorovaikutusta. (Totro 1985b, 244.) Kokemuksellisen oppi-
misen painotus Totrolla yhtenee kirkossa kokemuksen merkityksestä aikuisen oppimi-
sessa yleisemminkin käydyn keskustelun kanssa (ks. esim. edellä s. 213). Myös Virk-
kunen (ks. esim. 1976, 1977, 1981, ks. myös edellä s. 212) painottaa kokemuksesta oppi-
misen merkitystä aikuiselle perustuen omaan kokemukseensakin69.

Kirkon koulutusajattelua hahmotetaan tulkinnalliseen suuntaan
Miksi kirkon koulutukselle etsitään hahmoa ja mallia filosofiasta ja käyttäytymistieteis-
tä? Eikö Raamatussa ole selvä kuva ihmisestä ja koulutuksen mahdollisuuksista työnteki-
jän kasvamisessa? Vastaus riippuu Totron (1977, 142�143) mukaan raamattukäsitykses-
tä. Hän näkee vastauksen liikkuvan vuorovaikutuksen linjoilla. Raamatun kuva ihmisestä
antaa joitakin perusajatuksia kirkon henkilöstökoulutukseen; esimerkiksi synnin todelli-
suus varoittaa liian yksinkertaisesta uskosta ihmiseen ja tieteellisen tiedon ihmistä muut-
tavaan voimaan. Toisaalta Raamatun kuva ihmisestä painottaa ihmisen monipuolista
kehittymistä ensimmäisen uskonkappaleen hengessä. Transsendenttisuus puolestaan
varoittaa lyhytnäköisestä hyötyajattelusta ja mittaamisesta. Käytännön koulutustilanteis-
sa eri käyttäytymistieteellisten koulukuntien tulosten soveltaminen antaa erilaisia mah-
dollisuuksia näiden perusajatusten toteuttamiseen. Ratkaisut riippuvat suunnittelijan ja
toteuttajan teologisista perusvakaumuksista. Kirkon koulutusajattelun sijasta yksityisen
kouluttajan viitekehys nousee näin käytännön kasvatustyössä merkittäväksi. 

68. Opetusteknologiaan täydennyskoulutuksessa perehdyttiin teoksen Renko M & Piippo T (1974) Johdatus
opetusteknologiaan. Gummerus, Jyväskylä pohjalta (KKA, KKKA).

69. Virkkunen (henkilökohtainen tiedonanto 5.11.1998) arvioi omien kokemustensa kirkon työssä vaikuttaneen
häneen enemmän kuin kirjojen, joita hän luki. Myös USA:ssa hän kokee oppineensa eniten kiertäessään
tutustumassa osavaltioiden aikuiskasvatusprojekteihin.
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Kasvun ja kasvatuksen teologiseen pohdintaan liittyi koulutuksessa ryhmätehtävä keskus-
tella omasta kasvatusteologiasta Wingeirerin teologiantekemisen70 ohjeen tapaan ja poh-
tia, miten sen mukaan voi tulkita kasvatusta teologisesti (Kasvatus -82. KKKA).

Kun käsitellään kirkkoa kouluttajana, joudutaan kysymään, onko olemassa koulutus-
teologiaa. Mikä on teologian näkökulma koulutuksessa? Totro (1977, 139�149) ei välttä-
mättä vaadi erillistä koulutuksen teologiaa vaan korostaa, että dialogi käyttäytymistietei-
den ja teologian kesken koulutusasioissa olisi saatava käyntiin. Tarvetta Totro (1976a)
argumentoi värikkäällä kuvauksella: �Eräille kirkossa osallistujakeskeisyys ja vuorovai-
kutus ovat peruskouluajatuksen veroista erhetystä. Luentoa sen olla pitää ja vankkaa
asiaa. Toiset puhuvat luovasta ilmaisusta ja ilmapiiristä kuin uudesta herätysliikkeestä.
Joidenkin mielestä olisi korkea aika vapautua ryhmädynamiikan ja ryhmäprosessien
orjuudesta Jumalan lapsen vapauteen ja Pyhän Hengen johdatukseen. Liikkeellä on
monenlaisia huhuja koulutustilanteiden tapahtumista. Joillekin kouluttajille mikään ei ole
niin käyttökelpoista kuin teoria. Monet osallistujat taas odottavat niin käytännöllistä, että
sitä voisi soveltaa seuraavalla viikolla omassa työssään-- Milloin käynnistyy kunnolla ja
kuka käynnistäisi teologian ja käyttäytymistieteiden dialogin koulutuksen alueella?�

Kaikessa kirkkoa koskevassa suunnittelussa tulee Totron (1977) mukaan lähteä kirkon
olemuksesta ja tehtävästä. Siitä on johdettava henkilöstöä koskevat ratkaisut, niistä edel-
leen koulutuksen yleislinjat. Näitä koko kirkon ratkaisuja tarkennetaan ja yksilöidään
koulutustapahtumissa ja jokainen kouluttaja konkretisoi osaltaan kirkon olemusta ja tehtä-
vää. Vaikeutena koulutuksen suunnittelussa on Raamatun ja Tunnustuskirjojen sekä kir-
kon perinteen pohjalta johtaa kirkon omaa olemusta vastaavat käytännön toteutukset.
Mikä on kirkon omasta olemuksesta nouseva, teologisesti perusteltu malli henkilöstön
koulutukselle? Totro pohjautuu k-ohjelmassa (1977, 13�14, ks. alaviite 51, s. 145)
ilmaistuun kirkkokäsitykseen. Kirkko on samalla sekä Jumalan luoma ja kutsuma että
ihmisten muodostama yhteisö. Ihmisten yhteisönä se on toiminnassaan altis virheille ja
vääristymille. Henkilöstökoulutukselle tämä kuva välittää ajatuksen hartauden, hiljenty-
misen ja hengellisen kasvun mahdollisuuksien tarjoamisen tärkeydestä koulutuksessakin.
Toiseksi se vapauttaa näkemään toimintaa haittaavia ja vääristäviä epäkohtia esimerkiksi
suunnittelussa, toteutuksessa tai rakenteissa. Niitä ei tarvitse torjua, vaan koulutuksenkin
avulla pyritään uusien olosuhteiden edellyttämiin uusiin arviointeihin. Toisaalta koulutta-
jien ei tarvitse masentua, että kaikki riippuisi koulutuksen tuloksista. �Kirkko ei ole kaa-
tunut huonoonkaan henkilöstökoulutukseen.� (Totro 1977, 133�134.)

Kirkon olemukseen liittyy sen toiminta-ajatus, evankeliumin välittäminen, jonka
toteuttamiseksi henkilöstö on olemassa. Koulutus on väline, jonka avulla pyritään toimin-
nan parantamiseen. Kirkon viran luonteesta on tehtävissä henkilöstökoulutusta koskeva
johtopäätös: primaarista on työntekijän saama kutsu kirkon työhön, sekundaarista hänen

70. Yksilön oma elämänkokemus oppimateriaalina aikuiskasvatuksessa korostuu. Wingeieriin (1980) pohjau-
tuen Totro (1982c) esittelee kirkon työntekijöille teologian tekemistä omaa elämänkokemusta hyödyntäen.
Wingeier rohkaisee teologisen reflektoinnin prosessiin, tekemään omaa elämäänsä koskevia merkittäviä
kysymyksiä, pohtimaan niitä oman kokemuksensa ja kristillisen tradition pohjalta. Vastausten kääntäminen
uskon kielelle tai uskonkielisen vertauksen tulkitseminen elämäntilanteeseen sopivaksi ratkaisuksi on teo-
logian tekemistä. Kokemusten tulkinta ja merkityksen arviointi tapahtuu elinympäristön ja kulttuurin poh-
jalta sisäistyneiden �silmälasien� läpi. Suhteessa Raamattuun Wingeier korostaa tekstin intention ja kristi-
tyn oman elämäntilanteen kohtaamista, �minun kokemustani�, jossa voi tarkkailla Jumalan toimintaa ja
puhetta ja olla valmis toimimaan tulkintansa mukaisesti. Totro yhdistää teologian tekemisen ja toteuttami-
sen prosessin k-ohjelman (1977) yleistavoitteeseen (yleistavoite ks. tämän tutkimuksen s. 25).
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siinä saamansa koulutus. Koulutuksella on suhteellinen arvo Pyhän Hengen työn rinnalla.
Tähän läheisesti liittyy myös kysymys, mikä on kirkossa työntekijän armolahjojen ja kou-
lutuksen suhde. Mitä merkitsevät työntekijänä kasvamisesta ja kypsymisestä puhuvat
UT:n kohdat? Kirkon olemukseen kuuluu, että se on samalla kertaa sekä Jumalan asetta-
man ylimaallinen järjestys että ihmisten muodostama sosiologinen yhteisö. Näin kirkon
henkilöstökoulutukseen ei voi soveltaa valtionhallinnon tai liikeyritysten ratkaisuja sellai-
senaan. (Totro 1977, 133139.)

Koulutuksen tulisi tarjota osallistujille tilaisuuksia oppimiseen ja kasvamiseen. Totro
(1977, 148�149, 1981h, 10�11) pitää teesinomaisesti tiivistäen seuraavia asioita tär-
keinä koulutuksessa: 1. Koulutuksessa tulisi olla paino persoonallisen tason kysymyksissä
ja itsensä tuntemisen opettelussa, sillä kirkon työntekijän tärkein �opetusväline� on hänen
persoonallisuutensa. 2. Tämä edellyttää vapaata ja turvallista ilmapiiriä. Kouluttajan oma
osuus sen luomisessa on keskeinen. Siihen vaikuttavat myös ulkonaiset järjestelyt.
3. Koulutustilanteissa osallistuja tukehtuu usein teoreettiseen, jäsentymättömään irralli-
seen tietoon. Tiedon sisäistämistä ja käyttötiedoksi omaksumista ei ehdi tapahtua. Ongel-
makeskeisyys on usein parempi työtapa kuin teoriakeskeisyys. 4. Koulutustilanne tulisi
olla vuorovaikutustilanne; silloin siinä oppisivat sekä osallistujat että kouluttajat. Osallis-
tujakeskeisyyteen ja dialogiin suostuminen on uhkayritys. Se vaatii kouluttajalta enem-
män kun monologi. 5. Koulutustilanteissa usein tunne ja kokeminen jäävät tiedon ja sen
teknisen jakamisen jalkoihin. Tunteen ja kokemisen ottaminen todesta on tarpeen. Koulu-
tustilanteissa kaivattaisiin enemmän luovuutta ja persoonallisuutta. 6. Kirkon ei kannata
häkeltyä liiaksi koulutushysteriasta. Vaikuttavat koulutusmenetelmät ovat yksinkertaisia.
Menetelmät ovat yhteydessä tavoitteisiin ja sidoksissa kouluttajan persoonallisuuteen.
7. Hartaus, hiljentyminen ja hengellinen kasvu ovat muun ohjelman kanssa samanarvoi-
sia. Kuitenkaan niihin ei pitäisi paeta vaikeiden asioiden käsittelyn sijasta, vaan hartauden
funktio tulisi oivaltaa. 8. Koulutuksen osallistujakeskeisyys ja sielunhoidollisuus edellyt-
tää koulutuksen suunnittelijoilta perehtymistä, kokemusta ja vaihtoehtojen harkintaa
enemmän kuin monologinen työskentely.

Teesejä voidaan tarkastella Totron koulutusajattelun tiivistyksenä, �testamenttina�. Ne
ilmentävät, mitä Totron mukaan tulkinnallinen71 koulutusajattelu käytännössä voisi mer-
kitä kirkossa. KK:n toimintakertomuksessa (1985, 69�70) arvioidaan, että �kasvatuksen
tutkimuksessa ja käytännössä näyttää olevan tapahtumassa muutos: 1970-luvulla ollut
behavioristinen suuntaus on 80-luvun alkupuolella väistynyt toisaalta ns. kognitiivisen
(tajunnan sisällöstä lähtevän) oppimisen selityksen, toisaalta tulkinnallisen lähestymista-
van tieltä. Opettajakoulutuksessa on löydetty uudelleen opettajien ja kasvattajien persoo-
nallisuuden merkitys kasvatustilanteessa vaikuttavana tekijänä. Kirkon sielunhoito- ja
työnohjauskoulutuksessa tulkinnallista koulutusajattelua on toteutettu jo aiemmin�. Toi-
mintakertomuksessa tähdennetään, että KK:n kasvatuksen koulutuksessa on �viime vuo-
sina voimistunut tulkinnallinen ote�. On huomattava, että Totro, joka kasvatuksen koulu-

71. Vaherva (1991, 69�70) määrittelee, että lähinnä hermeneutiikasta peräisin oleva tulkinnallinen lähestymis-
tapa asettaa väljästi määritellen toiminnan merkitysten ymmärtämisen ja tulkinnan keskeiseen asemaan
kasvatusilmiöiden kuvauskeinona. Lähtökohtana on käsitys, että ihmisen toiminta on intentionaalista eli
tavoitteista. Tulkinnallinen lähestymistapa ohjaa myös menetelmien valintaa ja käyttötapaa. Niinistö (1995,
243) arvioi nykyään aikuiskoulutuksessa kontrolloivaa koulutusotetta yleisemmäksi tulkinnallisen tai
ymmärtävän näkemyksen koulutusta ohjaavana yleisperiaatteena. Tulkitseminen, ymmärtäminen ja vaikut-
taminen perustuvat hermeneuttiseen ajatteluun.
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tuksesta vastaavana on muotoillut tekstin, käyttää termiä tulkinnallinen. Hän ei käytä ter-
miä vielä vuoden 1977 artikkelissa, kun hän taas vuonna 1985 (Totro 1985b, 232) luon-
nehtii toisaalla oman katsomuksellisen viitekehyksensä lähinnä humanistiseksi ja tulkin-
nalliseksi viitaten Niinistöön (1981) tulkinnallisen paradigman kuvaajana. Tulkinnallista
koulutusotetta kuvaillaan KK:n toimintakertomuksessa seuraavasti: �Siinä lähdetään kas-
vattajan ja �kasvatettavan� omasta kokemus- ja elämysmaailmasta, yritetään oppia tar-
kastelemalla kokemusta ja työtapahtumia ihmistä koskevan tietämyksen, teologian ja
perinteen pohjalta, työtä ja koulutusta on pyritty lähentämään toisiinsa, yhteisöllisyyttä
on yritetty opiskella entistä vakavammin. Perinteisten opetusmenetelmien rinnalle tarvi-
taan entistä tarkoituksenmukaisempia ja monipuolisempia työskentelytapoja.� (KK tk
1985, 69�70.)

Johtopäätöksiä

Totron rooli aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksessa on ollut keskeisesti teoreetikon ja
kasvatusfilosofisen ajattelijan rooli. Hän nostaa koulutuksessa esille ja tiivistää keskeisiä
teoreettisia selityksiä oppimiselle ja kasvamiselle ja piirtää eri näkökulmista ajankohdan
kasvatustieteellisen ajattelun maisemaa. Samalla Totro pyrkii analysoimaan oppimisteo-
reettisten suuntausten soveltuvuutta kirkon toimintaan. Hän pitää hyödyllisenä oppimis-
ja kasvamistapahtuman hahmottamista useammasta selityksestä käsin. Oppimista ja kas-
vamista selittävät oivallukset voivat olla pohjana koulutuksellisille toimenpiteille. On
huomattava, että Totro käyttää sanaparia oppiminen�kasvaminen, joka ilmentää hänen
humanistista suuntautumistaan. Hän haluaa painottaa ihmisen kokonaisvaltaisuutta ja
nähdä uskonnollisen kasvun koko kasvuprosessin ja persoonallisen kypsymisen kehyk-
sessä.

Kirkon 1980-luvun alun aikuiskasvatuskoulutusta peilattaessa tämän tutkimuksen
oppimisteoreettinen viitekehys osoittautuu erittäin relevantiksi. Kauppi (1984, 134�136)
kritisoi Engeströmin kaksijakoa behavioristinen � kognitiivinen oppimisen teoria.
Aikuiskasvatuksessa on hänen mielestään otettava huomioon myös humanistinen viiteke-
hys, jossa yhteydessä hän viittaa Knowlesiin. Kirkon aikuiskasvatuksessa humanistinen
aikuiskasvatuksen viitekehys otettiin jo 1970-luvulta huomioon.

Totron omat sympatiat ilmenevät siinä, mitkä vallitsevista suuntauksista hän katsoo
hedelmällisiksi sovellutuksin kirkon kasvatus- ja opetustoimintaan. Hän ottaa selkeästi
kantaa humanistisen koulutusajattelun puolesta ja pitää esillä työntekijöiden aikuiskasva-
tuksen täydennyskoulutuksessa humanistista oppimisnäkemystä. Rogers näyttää olleen
merkittävä vaikuttaja esimerkiksi oppijakeskeisyyden72 ja oppimisen terapeuttisen ulottu-
vuuden korostuksessa. Totro myös pyrkii integroimaan teologista ajattelua ja humanistista
viitekehystä. Totro (henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998) toteaa yhtenevästi Rissasen
(henkilökohtainen tiedonanto 7.9.1998) kanssa, että aikuiskasvatuskoulutustilanteet orga-
nisoitiin lähinnä humanistisen psykologian pohjalta, kokemuksellisen oppimisen hen-
gessä, ja luovilla menetelmillä oli merkittävä rooli koulutustilanteissa. Rissanen ja Totro
puolestaan tuovat ilmi haastatteluissa, että k-ohjelmakoulutuksen lähestymistapa �menee
humanistisen otteen puolelle� ja k-ohjelman perusintentioita jouduttiin käytännössä lie-
ventämään esimerkiksi tavoitteita madaltamalla. Kurssimuutos k-ohjelman osittain beha-

72. Rogersin oppijakeskeisestä mallista aikuiskasvatuksessa ks. Wickett 1991, 91�96.



240
vioristisista piirteistä humanistiseen suuntaan tapahtui näin jo k-ohjelmakoulutuksen
yhteydessä ja ilmeni käytännössä oppijakeskeisempää, aktiivisempaa otetta painottavana.
Totro (henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998, 6.10.1999) kuvaa, että �jotenkin meidän
henkinen rakenne ei ollut vahvasti tähän behaviorismiin, niin että me sitten kuitenkin ne
koulutustilanteet organisoitiin--humanistisen psykologian pohjalta kokemuksellisen oppi-
misen menetelmin�. Hän toteaa, että tietty ote ja menetelmät kuuluivat tuon ajan kurssi-
kulttuuriin ja esimerkiksi luovien menetelmien käytössä voidaan jälkikäteen katsoa tapah-
tuneen ylilyöntejäkin kouluttajien kokeiluissa. Omien luentojensa hän arvioi olleen liian
teoreettisia kuulijakunnalleen. Rissanen (henkilökohtainen tiedonanto 7.9.1998) katsoo,
että kouluttajilla oli tietoinen ajatus, �ettei rakenneta jonkin teorian päälle vaan omaan
kokemukseen�. Vuorovaikutusta vedettiin tietoisesti älylliseltä puolelta kokemukselli-
selle puolelle. 1980-luvun alun aikuiskasvatuskoulutus koulutusmenetelmiltään konkreti-
soi edustamiaan näkemyksiä.

On ymmärrettävää, että kognitiivisen oppimisen malli ei tyydyttänyt Totroa hänen
korostaessaan tunteita ja emootioita, ihmisen kokonaisvaltaista kokemista. Emootio ei saa
jäädä kognition jalkoihin (ks. esim. Totro 1980f, 6). Vahervan (1991, 60) mukaan kogni-
tiivista didaktiikkaa on kritisoitu rajoittumisesta tiedollisiin prosesseihin niin vahvasti,
että inhimillisen ja sosiaalisen elämän muut aspektit, esimerkiksi aikuisuuden elämänti-
lanne aikuiskoulutuksessa, ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Kytkemällä yksilön tie-
dollisesti latautuneeseen sisäiseen maailmaan ulkoisen maailman elementtejä voidaan
samalla ottaa tietojen ja taitojen lisäksi huomioon myös tunteet, emootiot, jotka kognitii-
visuutta painottava lähestymistapa jättää lähes kokonaan huomiotta.

Kun kirkon aikuiskasvatuksen tehtäväksi miellettiin, ei yksinomaan uskonnollisen ja
moraalisen tiedon jakaminen, vaan ihmisen ottaminen kokonaisuutena, siis myös hänen
elämäntilanteensa ja tunne-elämänsä huomioon ottaminen, on loogista, että aikuiskasva-
tuskoulutuksessa korostetaan tunteiden merkitystä oppimisessa. Ehkä tunteiden ja persoo-
nallisen kokemisen korostus johtui Totrolla myös koulutuksessa olleiden aikuiskasvatta-
jien taustasta73. Teologeina he olivat saaneet tiedollis-intellektuaalisen koulutuksen, joka
oli paljolti syrjäyttänyt tunne-elämän ja kokemustason (ks. Kettunen 1990, 325). Koulu-
tus pyrki auttamaan aikuisten kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa, mihin konkreettisena
toimintamenetelmänä kuului esimerkiksi rohkaista työntekijöitä ryhmätyön menetelmien
käyttöön aikuiskasvatuksessa, mihin palataan luvussa 6.2.4.

Totro uskoo humanistisen liikkeen kasvun ja kasvatuksen hahmotustavalla ja terapeut-
tisella toiminnalla olevan paljon annettavaa kasvatukselle ja kasvattajalle. Terapian ja sie-
lunhoidon alueella on tehty merkittäviä oivalluksia, jotka pätevät Totron mukaan myös
koulutuksessa. Terapialla ja sielunhoidolla on luja usko ihmisen kasvuun ja muuttumisen
mahdollisuuteen. On huomattava, että humanistisella kasvatusajattelulla ja terapialla kir-
kon viitekehyksessä on tietty yhteinen pohja, joka työntää juuriaan esimerkiksi Rogersin
ajatteluun. Sielunhoidolla ja tutoroinnilla voidaan havaita olevan yhtäläisiä periaatteita ja
toimintapiirteitä. Aikuisopetuksen ohjauksen, tutoroinnin ja kirkon lähimmäiskeskeisen
sielunhoidon keskustelumenetelmän yhteinen pohja löytyy kliinisestä psykologiasta, jota
molemmat tahot ovat soveltaneet omiin tarpeisiinsa. Totro argumentoi fenomenologisten

73. Suurin osa esim. Aikuiskasvatuksen kursseille -81 ja -83 osallistuneista oli teologeja: pappeja tai lehtoreita.
Heitä oli ensimmäisellä kurssilla 14/21 ja toisella 17/22. Muut osallistujat olivat diakoneja, nuorisonohjaa-
jia sekä lähetyssihteeri. (Akk kurssiohjelmat 1981�1984. KKKA.)
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lähestymistapojen käyttöä kirkon työntekijän työn persoonakeskeisyydellä. Kohtaami-
nen-termi näyttää sisältävän Totron �uskontunnustuksen� oppimisessa. Terapian, sielun-
hoidon ja kasvatuksen peilaaminen toisiinsa liittyy Totron omiin lähtökohtiin ja kiinnos-
tukseen74 sekä hänen humanistisesta psykologiasta saamiinsa vaikutteisiin. Kokemuksel-
lisen oppimisen malli sisältää hedelmällisiä sovellutusmahdollisuuksia kirkon aikuiskas-
vatukseen. Behavioristista mallia paremmin kirkon aikuiskasvatukseen soveltuu Totron
mukaan humanistinen malli unohtamatta kognitiivisen mallin parhaita puolia.

Totron kasvatusajattelua ja oppimiskäsitystä voisi luonnehtia eklektiseksi (ks. Totro
1985, 232). Valinnan kriteerinä hahmottuu aineksen soveltuminen kokonaisvaltaiseen,
persoonallista kasvua korostavaan kristilliseen ihmiskäsitykseen. Valikoiva metodi näh-
dään tutkimusmateriaalin perusteella tyypillisenä, kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta
selittyvänä ja relevanttina metodina kasvatustieteellisen tiedon ja teorian soveltamisessa
kirkon kasvatus-, oppimis- ja opetuskäsitysten hahmottamisessa. Kriittistä soveltamista
korostetaan, mikä ilmaisu sisältää myös näkökohdan, että kasvatustieteellä on annettavaa
kirkon kasvatustoiminnan kehittämiseen. Koulutuksessa on havaittavissa teologisen ajat-
telun integraatiota kasvatukselliseen ajatteluun, mutta toisaalta suomalaisessa konteks-
tissa jää kaipaamaan syvempää aikuiskasvatuksen teologista analyysia, jota löytyy eng-
lanninkielisestä maailmasta (ks. esim. Jarvis & Walters 1993). Näyttää siltä, että kirkon
aikuiskasvatuksen kentässä teorian viljely on jäänyt vähäiseksi 1980-luvun alun jälkeen.

6.1.3. Seurakunnista oppimisyhteisöjä � seurakuntapedagogiikan
korostus

Sosiaalista oppimista voidaan tarkastella mikrotasolla mallioppimisena, jossa oppija
omaksuu tietyn käyttäytymismallin jäljittelemällä esikuvaa, tai makrotasolla, jolloin on
kysymys yksilön käyttäytymisen muutoksista ryhmän normien mukaisesti (esim. Pruuki
1998, 261�262). Oppimisen yhteisöllisyyteen liittyvä oppiva organisaatio ja yhteisö
-ajattelu on noussut voimakkaasti pinnalle nykyisessä kasvatustieteellisessä ajattelussa75.
Osana elinikäistä oppimista työ-, järjestö- ym. organisaatiot ovat muuttumassa oppiviksi

74. Totro (henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998) kertoo, että järjestäessään sotilaspappina kursseja sotilaille
hänen ajatteluunsa vaikutti se, millä otteella sielunhoitoa koulutettiin. Totro analysoi, että humanistinen
psykologia oli melko vahvasti koulutuksessa taustalla. Kouluttajana toimi Kirkon perheasiain keskuksen
koulutussihteeri, rovasti Kaarle Viika. Totro oli saanut samansuuntaisia vaikutteita myös perheneuvonnan
ja sairaalasielunhoidon yhteiseltä peruskurssilta ja ilmaisee �roikkuneensa vuosikausia sielunhoidon sii-
vellä�, mitä suuntautumista vahvisti tutustuminen Rogersin teokseen Frihet att lära. 1970-luvun puolivä-
lissä Totro oli työnohjaajakoulutuksessa ja sen jälkeen mukana mm. työnohjaajakurssien vetäjätiimeissä,
jota kautta hän perehtyi esim. kokemukselliseen oppimiseen.

75. 1980-luvun lopulta Yhdysvalloissa ja useissa Euroopan maissa mielenkiinnon kohteeksi nousi oppivien
organisaatioiden kehittäminen ja organisaatioissa tapahtuva oppiminen (ks. esim. Tuomisto 1993, 192�
193). Koulusta oppivana yhteisönä ks. Sahlberg 1997, 109�112. Sahlberg tähdentää, että organisaation
oppimisen ja muuttumisen yhteydessä on tarpeen laajentaa käsitystä oppimisesta ja ajattelusta perinteisiä
strukturaalisia lähestymistapoja laajemmalle. Oppiminen tai yleisimmin muutos voidaan nähdä konstruktii-
visena ja sosiaalisena prosessina, jossa organisaation tekemä yhteinen tulkinta tekee informaatiosta merki-
tyksellistä. Oppivan organisaation kehittämiseen kuuluu mm. totuttujen toimintamallien kyseenalaistami-
nen ja muuttaminen. Oppiva organisaatio voidaan mieltää yhteisölle kulttuurin muutosta ohjaavaksi visi-
oksi sen sijaan, että se olisi konkreettisesti saavutettavissa oleva olotila. (Sahlberg 1997, 109�110.) Sosi-
aalisesta yksiköstä oppijana ks. Tynjälä 1999b, 151. Yhteisöissä tapahtuvan oppimisen edistämisestä ks.
Oppimisen ilo 1997, 7, 28. Ks. myös Lampinen (1998, 149), joka pitää ilmeisenä, että oppivan organisaa-
tion käsitykset liioittelevat oppimisen asemaa työelämässä.
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organisaatioiksi. Oppimisympäristö kuvaa kaikkea sitä, mihin oppija on suhteessa76.
Oppiminen ei tapahdu tyhjiössä. Oppiminen on perimmiltään vuorovaikutusta toisten
ihmisten kanssa, ja aito ympäristö tukee oppimista. Oppijat ovat toistensa opettajia ja
vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa oppimiseen. (Niemelä 1997, 184�186, oppiminen kon-
tekstissa77 ks. myös Kauppi 1997, 71�101.) Tässä alaluvussa tarkastellaan, mitä kirkos-
sa tutkimusajanjaksolla tarkoitetaan puhuttaessa seurakunnasta oppimisyhteisönä ja mihin
maaperään keskustelun juuret työntyvät.

K-ohjelma-aineisto
Jo Mietinnössä 1961 tavallaan viitataan seurakuntaan oppimisympäristönä, vaikka ei käy-
tetä tätä käsitettä. Kristillisessä kasvatuksessa puhutaan tiedollisesta, sielunhoidollisesta
ja seurakunnallisesta tehtävästä. Seurakunta on kirkollisen opetuksen luonnollinen elä-
mänympäristö. Samalla se on tavoite, johon opetus tähtää. Mietinnössä pohjaudutaan
luterilaisessa uskonnonpedagogiikassa78 ilmenneeseen uustestamentillisista perusteista
nousevaan korostukseen �kasvatuksesta seurakunnan elämänmuotoihin� kristillisen kas-
vatuksen olennaisena osana. Ihmisten vieraantuminen omasta seurakunnastaan on lisää-
mässä tehtävän tärkeyttä, joskin myös vaikeuttamassa sitä. Seurakuntaan voi kasvaa vain
sen keskellä eläen. Pelkät formaaliset kehotukset ja toimenpiteet eivät auta. Esikuvallise-
na nykypäivänkin kirkolliselle opetukselle mietinnössä pidetään varhaiskristillistä kateku-
menaattia, jossa oppiminen ensisijaisesti tapahtui osallistumalla seurakunnan elämään.
(Mietintö 1961, 9.)

Seurakunta oppimisympäristönä -keskustelussa sukupolvien välinen vuorovaikutus on
tärkeä ulottuvuus. TP (1971, 11) katsoo, että nykyaikaisen pedagogiikan näkemys opetuk-
sesta interaktiona tulee lähemmäksi Raamatun ajatustapaa kuin kirkon historiassa ilme-
nevä ajatus vanhempien hengellisestä täysi-ikäisyydestä, joka saavutettiin rippikoulun ja
konfirmaation kautta. Evankeliumien mukaan lapsella on yhtälailla annettavaa aikuisille
kuin päinvastoinkin.

K-ohjelman (1977) mukaan läheinen yhteys seurakunnan elämään on välttämätön
etsittäessä kristillistä elämäntapaa. Kristillisen kasvatuksen kohteena nähtävä koko ihmi-
nen on sekä yksilö että yhteisön jäsen. Hän voi toteuttaa uskoaan vain omassa elämänti-
lanteessaan ja yhteisössä, johon hän kuuluu. Samalla hänen todistuksensa saa voiman
yhteisöltä, joka kautta vuosisatojen on tunnustanut Kristusta ylösnousseena Herrana.
K-ohjelmassa yhteisöllinen näkökulma nähdään niin tärkeäksi, että se on otettava huomi-
oon sekä kasvatustoiminnan tavoitteita suunniteltaessa että käytännön toteutuksessa79.

76. Oppimisen ilo -komiteanmietintö (1997, 26) korostaa kaikkien oppimisympäristöjen (mm. lähiyhteisöt,
kansalaisjärjestöt, työyhteisöt) hyödyntämistä perinteiseen koulutukseen verrattuna. Oppia voi monessa
paikassa. Manninen (2000, 30) määrittelee oppimisympäristön paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäy-
tännöksi, jonka tarkoitus on edistää oppimista.

77. Kauppi (1997, 101) viittaa kontekstuaalisella oppimiskäsityksellä sellaisiin oppimiskäsityksiin, joissa pai-
nopiste on oppimisen, toimintakäytäntöjen ja toimintaympäristöjen suhteiden tarkastelussa.

78. Mietinnössä 1961 (1961, 9) viitataan saksalaiseen uskonnonpedagogiseen kirjallisuuteen 1950-luvulta,
tekijöinä mm. S. Wolf, A. Burkert, W. Uhsadel ja H. Angermeyer.

79. K-ohjelmassa (1977, 24) todetaan, että ryhmän merkitys yksilön oppimisessa herättää kysymyksen yhteisö-
tason tavoitteiden tarpeellisuudesta. Kirkon kasvatustoiminnassa olisi hyödyllistä tietää, millaisia pitäisi
olla niiden ryhmien ja yhteisöjen, joissa kristityt elävät ja toimivat. Saattaisi olla tarpeellista erityisen yhtei-
sötason päätavoitteen mukaanotto. Koska kasvatustavoitteiden kuitenkin katsotaan toteutuvan aina yksilön
käyttäytymismuutosten välityksellä silloinkin, jos tavoitteet on lausuttu yhteisöä ajatellen, pidetään tarkoi-
tuksenmukaisempana sisällyttää yhteisöllinen näkökulma k-ohjelman eri päätavoitteisiin.
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(K-ohjelma 1977, 15, 24.) Yhteisöllisyyden merkityksen argumentaatiossa korostuu kris-
tillisen elämäntavan tuen saamisen näkökulma.

Yhteisön merkitystä ihmisen kasvulle tähdennetään myös KA:ssa (1979, 33, 39�40).
Yksi vaikuttava yhteisö on seurakunta, joten on selvitettävä, miten se yhteisönä vaikuttaa
jäseniinsä. Viitataan siihen, että käyttäytymistieteissä on yhä enemmän alettu painottaa
yhteisön merkitystä yksilön kehitykselle, jopa kärjistäen, että yhteisö luo yksilöitä eikä
päinvastoin. Jokainen yhteisö, johon yksilö kulloinkin kuuluu, vaikuttaa normistollaan ja
ilmapiirillään siihen, miten siinä voi käyttäytyä ja millä tavoin kukin saa toteuttaa itse-
ään. Tämä taas vaikuttaa ratkaisevasti yksilön kasvuun. Seurakuntayhteisöä ajateltaessa
merkittävänä kysymyksenä pidetään, miten se voisi päästä eri sukupolvien ja sisäisten
ryhmiensä rikkaampaan vuorovaikutukseen.

K-ohjelman opiskeluoppaassa (Totro 1979b, 45) viitataan LML:n korostukseen, jonka
mukaan uusi yhteisö Kristuksessa on oppimisen yhteisö80. Kristillistä kasvatusta ei tulisi
samastaa yksinomaan lasten ja nuorten opetukseen, kuten kirkoissa on taipumusta, vaan
sitä tulisi entistä enemmän painottaa toimintana, joka auttaa kristillistä yhteisöä tiedosta-
maan tehtävänsä ja antaa siihen valmiutta. Vain siinä tapauksessa, että seurakunnat toimi-
vat todellisina oppimisen yhteisöinä, kirkko voi täyttää tehtävänsä yhteiskunnassa, jossa
kasvatus on yksi merkittävimpiä vaikuttajia.

Jo k-ohjelmassa (1977) elää käsitys sosiaalisen oppimisen81 merkityksestä, ja sekä
1970- että 1980-luvulla yhteisöllistä oppimista seurakunnassa tarkastellaan vanhan kirkon
katekumenaattikäytännöstä käsin, mutta käsite seurakuntapedagogiikka nousee esiin
1980-luvun loppupuolella KKK:n kansainvälisten yhteyksien ja koulutuksen välityksellä.
Merkittävä rooli yhteisöllisen oppimisen esiinnousemisessa kirkossa näyttää olevan
KMN:n kasvatusajattelulla, yhteisöllisen oppimisen markkinoinnilla jäsenkirkoille koulu-
tuksen avulla. Tähän liittyvä toinen vaikuttava tekijä on ollut saksalaiselta maaperältä
noussut seurakuntapedagogiikka-kasvatusajattelu.

80. Jo LML:n VI yleiskokouksessa Dar es Salaamissa (1977) oli teemana Uusi yhteisö Kristuksessa: �Uusi
yhteisö on oppimisen yhteisö. Sen vuoksi on tarpeen, että kirkot jatkuvasti tarkistavat ja vahvistavat kasva-
tustoimintaansa. Monissa kirkoissamme on taipumus samastaa �kristillinen kasvatus� yksinomaan lasten ja
nuorten opetukseen. Entistä enemmän olisi kristillistä kasvatusta painotettava toimintana, joka auttaa kris-
tillistä yhteisöä tiedostamaan tehtävänsä ja antaa siihen valmiutta ja taitoja. Vain siinä tapauksessa, että seu-
rakunnat toimivat todellisina oppimisen yhteisöinä, kirkko voi täyttää lähetystehtävänsä yhteiskunnassa,
jossa kasvatus on yksi merkittävimpiä vaikuttajia.� Mikko Juva LML:n presidenttinä määritteli kokouksen
teemaa teologisesti: �Uusi yhteisö Kristuksessa on jotain, joka sekä on jo olemassa että vasta tulossa. Me
kuulumme yhteen, koska Jumala on meidät, kaikki ihmiset luonut. Me kuulumme yhteen, koska Kristus on
meidät, kaikki ihmiset lunastanut. Ja me kuulumme yhteen, koska meidät on kristittyinä saatettu pyhässä
kasteessa osallisiksi Pyhän Hengen ylläpitämästä yhteisöstä. Näin tunnustuksemme uusi yhteisö Kristuk-
sessa aukenee kaikista kolmesta uskonkappaleesta, luomisesta, lunastuksesta ja pyhityksestä käsin.� (Uusi
yhteisö Kristuksessa. LML:n VI yleiskokous Dar es Salaamissa 13.�26.6.1977.)

81. Kasvatusfilosofisessa keskustelussa on arvioitu myös kriittisesti sosialisaatiota. Se kuuluu välttämättömänä
osana kasvatukseen, sillä inhimillinen kasvu ja kehitys tapahtuvat yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Kui-
tenkaan kasvatusta ei voida samastaa sosialisaatioksi. Sosialisaatiosta vastuussa olevien katsotaan omaavan
rakenteellisen valta-aseman niihin, joita sosiaalistetaan. Aikuisen ja lapsen suhdetta hallitsee aikuisten ide-
ologinen näkökulma. Lapset mielletään passiivisiksi objekteiksi ja ulkoisen vaikutuksen kohteiksi. Sosiali-
saatiolla voidaan rajatummassa mielessä tarkoittaa kasvatuksellista menetelmää tai lähestymistapaa, jossa
kasvatettavaan pyritään vaikuttamaan niin, että hän sisäistää tietyt asiat selviönä, niitä koskaan kyseenalais-
tamatta. Se ei perustu opetukseen, vaan tiettyjen tapojen, asenteiden ja käytänteiden vaikutukseen. (Puoli-
matka 1995, 110�118.)
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Tutkimuksessa Miten k-ohjelma on toteutunut? (1989, 33) korostetaan seurakuntape-
dagogiikkaa yhteisöllisen oppimisen viitekehyksenä. Tavoitteena pidetään löytää se oma-
leimainen tapa opettaa ja kasvattaa, mikä soveltuu seurakuntien tilanteisiin. Seurakunnan
tilanteille on mietinnön mukaan nimenomaan tyypillistä yhteisöllinen oppiminen. Tälle
väittämälle katsotaan perusteiden löytyvän jo vanhan kirkon katekumenaattiopetuksesta,
jossa kokemus ja yhteys edelsivät ymmärtämistä. Sama sosiaalisen oppimisen malli elää
myös herätysliikkeiden käytännössä.

AKNK:ssa (ptk 13.11.1990 4§ ja keskusteluptk) käsiteltäessä kirkon aikuiskasvatuk-
sen tulevaisuutta Kirkko 2000 -prosessiinkin liittyen katsotaan tarpeelliseksi paneutua
seurakuntapedagogiikkaan. Sen sisältöä määritellään tässä yhteydessä tavoitteella, että
yksilöä voidaan tukea yhteisössä. Kirkko 2000 (1986, 25) -mietinnössä korostetaan kir-
kon yhteisöluonteen selkiinnyttämistä ja kehittämistä. Yhteisöluonne merkitsee sitä, että
seurakunnassa on etsittävä lisää sille ominaisia tapoja elää yhdessä, ei vain yksittäisinä
kristittyinä.

Ajattelu yhteisöoppimisesta korostuu Suomen kirkon aikuiskasvatuskeskustelussa
myös sen myötä, että se nostetaan pinnalle KMN koulutuksessa82. KMN:n kasvatusasian
osaston johtaja U. Becker korostaa, että kristillisen kasvatuksen konteksti tulee vaihtaa
luokkahuoneessa annetusta kasvatuksesta ja koulutuksesta uskon yhteisöön. Ekumeeni-
nen liike tähdentää kolmea näkemystä kristillisen kasvatuksen alueella: 1. Uskon yhteisö
kristillisen kasvatuksen kontekstina tulee löytää uudelleen. 2. Uskon yhteisö tulee miel-
tää Jumalan perheenä, jossa aikuiset ja lapset elävät ja oppivat uskoaan. 3. Yhteisöoppi-
misen käsite tulee ottaa vakavasti. Tällöin ihmiset eivät opi vain yksin ja itselleen vaan
yhdessä. Sukupolvien yhdessä oppimisen lähtökohtana on ollut lapsuuden teologinen
oivaltaminen ja sen mukaan aikuisuuden problematisoiminen. �Jeesuksen mukaan aikuis-
ten ongelma on ilmeinen, koska he lakkasivat olemasta lapsia. He eivät enää kasva, he
eivät enää tule paremmiksi. He ovat päässeet päätepisteeseen� (Becker).

Asiantuntijakeskustelu

Seurakunnassa yhdessä oppimisen korostuksen argumentaatio pohjautuu asiantuntijakes-
kustelussa yleisimmin varhaiskristillisen katekumenaatin käytäntöön. Kansanaho (1960,
29�30) katsoo, että varhaiskristillinen katekumenaatti muodostaa �koulun�, mutta sen
työtavat poikkesivat selvästi myöhempien aikojen koulusta. Oleellisin ero oli siinä, ettei
opetus ollut perusluonteeltaan teoreettista vaan oppiminen tapahtui osallistumalla seura-
kunnan elämään. Ensimmäiset kristityt saivat myös opetusta ja omaksuivat tietoja kristin-
uskosta, mutta katekumenaatti oli heille ennen muuta harjoitusta uutta kristillistä elämää

82. Termiä yhteisöoppiminen on vt. aikuiskasvatussihteeri Kontion (1984b, 2) mukaan käytetty Suomen kir-
kossa Vancouverissa v. 1983 pidetyn KMN:n VI yleiskokouksen jälkeen. Kontio (1984b, 2�5, KKK tk
1984, 65) osallistui Sveitsissä Protestant Association for Adult Education in Europe ja KMN:n järjestämään
kokoukseen, jonka teemana oli �Learning Community�, Ekumeeninen oppiminen, yhteisöoppiminen.
Becker, joka luennoi kokouksessa, vieraili myös Suomessa syksyllä 1984. Matkaraportissaan Kontio selos-
taa, että KMN:n kasvatustyössä on pyritty viime vuosina kasvatuksellisen ulottuvuuden uudelleen löytämi-
seen kristillisessä yhteisössä ja samalla koko kasvatuksellinen ajattelu on kehittynyt kohti yhteisöllistä
oppimisen käsitettä. Pohtiessaan kokouksen antia Suomen kirkon aikuiskasvatukselle Kontio toteaa, että
yhteisöoppiminen on jo kirkon kasvatustyön eri lohkoilla ollut kauan tunnettu. Asia on kuitenkin tärkeä tie-
dostaa uudelleen.
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varten. He kävivät seurakunnan koulua, mutta korostus ei ollut sanassa koulu, vaan sanas-
sa seurakunta.

Veikkola (1971, 36�38) kyselee, kasvatetaanko kirkossa vain yksilökristillisyyteen.
Hän huomauttaa, että kasvatusta eivät suorita vain yksittäiset kasvattajat vaan primaari-
sesti se yhteisö, jonka piirissä kasvatus tapahtuu. Hän epäilee, voidaanko seurakunnan pii-
rissä annettavaa kasvatusta vapauttaa individualistisista vääristymistä83, ennen kuin seu-
rakunnan uskonyhteisöluonne saa suuremman osuuden sen struktuurissa ja keskeisissä
toimintamuodoissa. Kaikkien kasvatusprosessien tulee olla yhteydessä yhteisön elämään.

Kuten TP:ssa Lempiäinen (1972a, 38) myös yksityishenkilönä nostaa esille näkökul-
man, että ajankohdan pedagogiikan näkemys opetuksesta interaktiona lähentyy Raama-
tun ajatustapaa. Lasten ja vanhempien vuorovaikutuksessa se merkitsee, että vanhemmat
eivät ole pelkästään opettavana osapuolena, vaan myös lapsilla on annettavaa aikuisille.
Lempiäinen (1972b, 58) korostaa, että samalla kun usko on henkilökohtainen asia, se on
myös yhteisöllinen asia. Löytäessään paikkansa kirkossa ihminen samalla tulee osalli-
seksi jatkuvasta opetuksesta. Näin oppiva yhteisö -ajattelu liitetään elinikäiseen oppimi-
seen. Toisaalta on huomattava, että itse asiassa näkökulmana kuitenkin on opetusyhteisö
eikä oppimisyhteisö.

Seppälä (1976b) kritisoi, ettei kirkko ole ymmärtänyt yhteisön merkitystä kristillisessä
kasvattamisessa. Hän toteaa, että kirkon kasvatustoimintaa voidaan tarkastella myös sosi-
alisaation, tiettyyn yhteisöön kasvamisen näkökulmasta, erilaisten oppimisteorioiden,
mallioppimisen, samaistumis-käsitteen ja viiteryhmän avulla. Laajasti ottaen sosialisaati-
ossa on kysymys sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta ja myös elinikäisestä proses-
sista. Seurakunnan kasvatustoiminnassa vallitseva malli, jossa eri ikäryhmät toimivat eril-
lään kohtaamatta toisiaan, vaikeuttaa Seppälän mielestä sosiaalistumista, mikä edellyttää
samastumista ja lämmintä vuorovaikutusta mallin ja oppivan välillä. Seppälä pitää toi-
mintamallia, jota lapsi- ja varhaisnuorisotyössä kirkossa käytetään, koulumaisena: aikui-
nen johtaa lapsiryhmää ja opettaa heitä sen sijaan, että lapset ja aikuiset eläisivät, toimisi-
vat ja kokisivat yhdessä. Hän pitää huonona psykologiana mutta myös huonona teolo-
giana sitä, että tarjotaan �oppia ilman yhteisöä, ajatuksia ilman ihmisiä�. Esikuvana yhte-
yden ja opetuksen toisiinsa liittymisessä voidaan pitää vanhan kirkon kasteoppilaiden
seurakunnassa elämistä. Seppälä toteaa, että yhteys ei enää ole itsestäänselvä, kuten kir-
kon historiassa yhtenäiskulttuurin vallitessa. Ettei kristillistä antisosialisaatiota tapah-
tuisi, aikuisten seurakunnan tulisi uudistua �tienviittoinaan aito yhteys ja eläminen synti-
sen vanhurskauttamisesta�. (Seppälä 1976b, 97�101.) Yhteisöllinen oppiminen niveltyy
elinikäiseen oppimiseen. Yhteisöoppimista pidetään erityisen merkittävänä lapsille ja
nuorille, mutta myös aikuisen mahdollisuutta kasvaa yhdessä muiden kanssa pidetään
esillä. Aikuisseurakunnan vastuulla nähdään myös olevan oppimisyhteisön muodostami-
nen ja mahdollistaminen lapsille ja nuorille.

Kristillinen kasvatus voidaan ymmärtää sosialisaationa, yhteisöön jäsentymisenä, vuo-
rovaikutuksena kehdosta hautaan myös Lehtiön (1977, 137�138) mielestä. Kaikenikäiset
ovat jatkuvasti oppimassa uutta seurakunnassa opettaen ja kasvattaen myös toisiaan. Kas-
vaminen on jatkuvaa vuorovaikutusta uskonyhteisön jäsenten kanssa, ja tämä vuorovaiku-
tus muuttaa ihmisiä, auttaa kasvamaan ja oppimaan. Oppiminen tapahtuu yhdessä elämi-

83. Veikkolan (1971, 36) mielestä kirkon julistuksessa ja opetuksessa on vallinnut tietynlainen vääristymä,
jossa yksilökeskeistä pelastussanomaa esillä pidettäessä on syrjäytetty evankeliumin sosiaaliset aspektit.
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sen myötä. Tiedolliset asiat jäsentyvät ja konkretisoituvat käytännön elämässä. Lehtiön
kuten Peltosenkin (1978, 13) tavoitteena näyttää olevan varhaiskristillisen katekumenaa-
tin yhteisöllisen oppimisen mallin painotusten soveltaminen tämän päivän seurakuntaelä-
mään. Oppiminen ei tuolloin painottunut yksipuolisesti tiedollisten ja älyllisten tekijöi-
den suuntaan, kuten Peltonen näkee vallitsevassa kirkollisessa käytännössä tapahtuvan,
vaan keskeisenä oli käytännössä tapahtuva harjaantuminen seurakunnan toiminnassa.

KMN:n kautta yhteisöllinen kasvatusnäkemys on noussut esiin 1970-luvun aikana
monissa kirkoissa ja kristillisten kasvattajien keskuudessa. Taustalla on ollut huoli ihmis-
kunnan tulevaisuudesta. Peltonen (1985, 19�20) liittää KMN:n yhteisöoppimisen poh-
dintaan vision tulevaisuudessa relevantista kasvatuksesta. Ihmisten sosiaalisten ja koke-
muksellisten tarpeiden ilmenemisestä koettaessa virallinen koulu kaavamaiseksi ja tur-
hauttavaksi on Peltosen mukaan jo kasvatuksen alalla merkkejä erilaisissa kokeilukou-
luissa ja pedagogisissa virtauksissa84. Teolliseen tavarantuotantoon ja kulutukseen perus-
tuvan elämäntavan katsotaan johtavan tuhoon. Uutta luovan kasvatuksen tehtävänä on
opettaa uutta elämäntapaa, jossa tunnusmerkkejä ovat muun muassa ihmisten välinen
vuorovaikutus, ihmissuhteet ja yhteisöllisyys. Pohtiessaan seurakunnan mahdollisuuksia
muodostua uuden ihmisen85 vuorovaikutustarpeita arvostavan elämäntavan kasvualus-
taksi Peltonen viittaa Beckerin esiinnostamiin ajatuksiin yhteisöoppimisesta. Kristillisen
kasvatuksen konteksti tulee vaihtaa luokkahuoneessa annetusta kasvatuksesta ja koulu-
tuksesta uskonyhteisöön, joka ymmärretään Jumalan perheenä. Peltosen mukaan seura-
kunnalla olisi periaatteessa hyvät mahdollisuudet olla se paikka, jossa lapsi ja nuori löytä-
vät mahdollisuuden kasvaa yhdessä muiden kanssa.

Vastavuoroinen teologinen yhteisö on Valtosen (1988) visio aikuisten seurakunnasta
oppimisympäristönä. Hän tarkastelee seurakuntaa nimenomaan aikuiskasvatusyhteisönä
ja edellyttää siltä kaksisuuntaista viestintää. Aikuiskasvatus lähtee siitä, että viestintä on
kaksisuuntaista ja aito aikuiskasvatus puolestaan lisää sitä. Jotta seurakunnasta voitaisiin
puhua yhteisönä, siinä tulee olla tilaa tulla kuulluksi. Yhteisön muodostumisessa tarvitaan
tasavertaista keskustelua ja kuulemista. Aikuiskasvatus on yhteisölle mahdollisuus kuulla
jäseniään. Se merkitsee myös, että se panos, jonka aikuinen voi antaa oman elämänkoke-
muksensa pohjalta, otetaan vastaan arvokkaana seurakunnan rakentamisena. Aikuiskasva-
tuksen järjestelmällinen toteuttaminen antaa seurakunnalle mahdollisuuden oppia jäsenil-
tään heidän elämänkokemuksestaan ja ammattitaidostaan. Maallikkojen yhteinen pap-
peus edellyttää yhteistä teologista työskentelyä. Valtonen kyselee, miten seurakunta voisi
tarjota jäsenilleen vastavuoroisen teologisen yhteisön, jossa arjen esiin nostamia kysy-
myksiä voitaisiin pohtia ja saada valmiuksia arjen kohtaamiseen, kristittynä maailmassa
elämiseen. (Valtonen 1988, 19�20.) Valtosen näkökulma sivuaa lukujen 6.1.2.2. ja 6.2.1.
keskeisiä teemoja, mutta tarkastelee aikuisen subjektiutta ja tasavertaista vastavuoroista
viestintää seurakunnassa nimenomaan seurakunnan ja sen aikuisten jäsenten välisenä
yhteisöllisen oppimisen haasteena.

84. Peltonen (1985, 20) viittaa mm. Montessori-kouluun, Freinet-pedagogiikkaan, suggestiopedagogiikkaan
sekä luovuuteen ja herkkyyskoulutukseen.

85. Uudesta kasvatuksesta uuden ihmisen luomiseksi ks. luku 4.3.2.
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Kirkkoa oppimis- ja opetuskenttänä arvioi myös Wagle86 (1989, 24, 28) kiinnittäen
huomiota nimenomaan epämuodollisen oppimisen merkityksellisyyteen. Hänen
mukaansa kaikki, jotka tulevat kirkon kanssa kosketukseen, vedetään mukaan käynnissä
olevaan oppimisprosessiin. Kirkon muodostamassa oppimiskentässä tapahtuu aina ope-
tusta. Kristillinen yhteys kokonaisuudessaan muodostaa oppimiskokemuksen. Osa oppi-
misprosesseista on muodollisia ja oppiminen on tulos tietoisista opetustoimenpiteistä.
Mutta Wagle painottaa määrällisesti yleisempänä pitämäänsä epämuodollista oppimista,
joka tapahtuu olosuhteissa, joita ei ole tarkoitettu oppimistilanteiksi. Laadullisesti epä-
muodollinen oppiminen on kuitenkin tärkein ollessaan oppimisen muoto, joka luo ja
muuttaa asenteita. Siksi on kiinnitettävä huomiota seurakunnan tapaan olla oppimisympä-
ristö, tapaan olla seurakunta. Tukevatko vai estävätkö seurakunnassa tapahtuvat epämuo-
dolliset oppimisprosessit sitä, mitä seurakuntana tietoisesti pyritään opettamaan? Oppi-
missosiologisesta näkökulmasta on Waglen mukaan syytä asettaa tavoitteeksi kirkon
työlle, että epämuodollinen opetus tukee eikä mitätöi muodollista opetusta.

Käsitteen seurakuntapedagogiikka nostavat keskustelussa esiin Metsätähti-Nyberg &
Rissanen (1989), Peltonen (1990), Pyysiäinen (1990) ja Rissanen (1990b). Saksan liitota-
savallassa ja erityisesti Saksan demokraattisessa tasavallassa on 1970-luvun puolivälistä
lähtien etsitty maallistumiskehityksen vuoksi kirkon kasvatustoimintaan uusia seurakun-
tatyön malleja. Uusia näkemyksiä yhdistäväksi nimikkeeksi on näissä maissa tullut seura-
kuntapedagogiikan käsite (Gemeindepädägogik). (Pyysiäinen 1990, 20.) Uusi malli
perustuu eri ikäryhmien yhteiseen oppimiseen ja elämiseen seurakunnassa87. Huolena on
ollut kristillisen perinteen siirtyminen sukupolvelta toiselle. Tästä syystä kirkkojen on
ollut pakko etsiä tilanteeseensa sopivia toimintamalleja sekä teorian että käytännön
tasolla. Seurakuntapedagogiikassa on kyse uudesta toimintamallista, joka etsii lähtökohti-
aan koulun uskonnonopetuksen sijasta seurakunnan omasta olemuksesta ja tehtävästä.
(Rissanen 1990b, 5.)

Doyen (Metsätähti-Nybergin ja Rissasen 1989 mukaan) mielestä keskustelu seurakun-
tapedagogiikasta on syventänyt uutta käsitystä oppimisesta. Perinteisesti opetus nähdään
tapahtumana, jossa aikuisten uskonsisältö välitetään lapsille. Tästä kouluopetuksen mal-
lista halutaan sanoutua irti. Pyrkimyksenä on ottaa huomioon lapset kumppaneina (als
Partner) seurakunnassa. Oppiminen on sukupolvien yhteinen tehtävä. �Emme pidä oppi-
mista yksisuuntaisena tapahtumana, jossa aikuiset ovat osaavia ja lapset sekä nuoret osaa-
mattomia (Doye)�. Doyen mukaan oppiminen myös yleisessä pedagogisessa mielessä tar-
koittaa kokonaisvaltaista prosessia. Oppiminen toteutuu sukupolvien välisenä yhdessä
elämisenä seurakunnassa. Uutta seurakuntapedagogiikan painotusta voidaan kuvata käsit-
teellä seurakunta oppimisyhteisönä. Kristuksen seuraaminen muodostaa seurakunnasta

86. Finn Wagle oli Trondheimin tuomiorovasti, joka piti esitelmän pohjoismaisessa piispainkokouksessa
30.6.1989. Keskeisiä ongelmia Pohjolan kansankirkkojen kasvatustyössä esiinnostava esitelmä julkaistiin
Kristillinen kasvatus -lehdessä 6/1989.

87. Keskustelu seurakuntapedagogiikasta välittyy Kristillinen kasvatus -lehden kautta v. 1988 Itä-Berliinissä
pidetystä DDR:n, Ruotsin ja Suomen kirkkojen yhteisessä kirkkojen kasvatustyön suunnittelua koskevassa
neuvottelukokouksesta. Kokouksen yhtenä teemana on kysymys eri ikäpolvien yhteisestä oppimisesta seu-
rakunnassa, mikä juuri koettiin tuolloin erityisen ajankohtaisena DDR:n kirkoissa. Kristillinen kasvatus
-lehdessä julkaistiin lyhennelmä Doyen alustuksesta neuvottelukokouksessa. Doyen mukaan virikkeitä ajat-
teluun on saatu KMN:n järjestämistä konferensseista ja sen julkaisemasta aineistosta. (Metsätähti-Nyberg
& Rissanen 1989.)



248
oppimisyhteisön. Yhteinen oppiminen ja eläminen on tapa, jonka kautta evankeliumi
alkaa vaikuttaa. Lasten ja nuorten ohjaaminen tulee määritellä vastavuoroiseksi proses-
siksi: eri ikäpolvien väliseksi antamiseksi ja vastaanottamiseksi. (Metsätähti-Nyberg &
Rissanen 1989, 28�30.) Puheenvuorossa näyttävät yhdistyvän sisällöllisesti suomalai-
sessa keskustelussa käytetyt termit seurakunta oppimisyhteisönä ja seurakuntapedago-
giikka.

Seurakuntapedagogiikka-käsite voidaan nähdä yhteneväksi myös kasteopetuksen
kanssa. Siinä korostuu kasvatuksen ja opetuksen sosiaalinen luonne. Tavoitteena on sekä
kasvaa seurakuntaan että rakentaa seurakuntaa. K-ohjelmaa voidaan Suomessa pitää yri-
tyksenä tehostaa seurakunnan opetusta ja rakentaa omaa seurakuntapedagogista mallia.
Seurakunnat joutuvat ottamaan entistä enemmän vastuuta jäsentensä kristillisestä opetuk-
sesta, joka ei koske vain lapsia ja nuoria vaan myös aikuisia. (Peltonen 1990, 3.) Keskus-
telussa kirkosta oppimisympäristönä konkretisoituu kasvatuksen ja opetuksen erottami-
sen epätarkoituksenmukaisuus kirkossa. Ne edellyttävät toisiaan.

Seurakuntapedagogiikka -keskustelussa etsitään myös yhteisöoppimisen raamatullisia
juuria88. Pihkalan mukaan iskusanat rakkaus, rauha ja yhteys ovat kaikki yhteisöllisiä,
toiminnallisia ja aktiivisia asioita (Ef 4:1�6 ja 5:21�6:9). Ne painottavat prosessia yksi-
tyisten kristittyjen, mutta myös seurakunnan elämässä. Seurakunta on matkalla. Se on
olemukseltaan �tie�. Tämä merkitsee prosessissa elämistä. Näin ollen kirkon pedagogi-
sessa ilmapiirissä tulisi aina korostua juuri tällaisten dynaamisten, prosessoivien ja yhtei-
söllisyyteen ohjaavien näkökohtien. Kirkon tehtävä on painottaa omalla kasvatustoimin-
nallaan yhteisöllisyyttä, joka on jäämässä eristäytymisen ja privatisoitumisen myötä
taka-alalle. Tarvitaan sellaisia yhdessä elämisen muotoja, joissa korostuu laajapohjai-
sempi ihmisen kohtaaminen. Ihmisen on voitava toimia seurakunnassa koko olemuksel-
laan. (Rissanen 1990b, 4�6.)

Yhtenä teesinään kirkon kasvatustoiminnan kehittämiseksi Pyysiäinen (1990) koros-
taa, että seurakunnista on uudella tavalla tultava oppimisyhteisöjä. Vuorovaikutukselle
perustuvan oppimiskäsityksen omaksuminen merkitsee seurakunnissa myös rakenteelli-
sia muutoksia. Työntekijöiltä, ennen kaikkea papistolta, oppimisyhteisöjen muodostami-
nen edellyttää luopumista yhtenäiskulttuuriajalta peräisin olevasta mallista, jossa pappi
paremmin koulutettuna ja enemmän tietävänä ohjaa seurakuntalaisia oikeaan uskoon ja
oikeaan elämään. Pyysiäinen ei katso pappien seurakunnissa enää valistuksen ajan tapaan
olevan kaikkien alojen erikoisasiantuntijoita, vaan kirkon tradition edustajia, jotka
yhdessä seurakuntansa kanssa etsivät uutta elämää. Papit ovat myös itse oppimassa. Näin
oppimisyhteisöjen muodostuminen edellyttää kasteessa lahjoitetun yleisen pappeuden
periaatteen ottamista vakavasti myös käytännön seurakuntaelämän tasolla. (Pyysiäinen
1990, 24.)

88. Rissanen (1990b, 4�6) raportoi Kristillinen kasvatus -lehdessä suomalaisosallistujien (L. Ahteenmäki-Pel-
konen, S. Kaipiainen, A.-L. Kuoppa, A. Peltonen, J. Pihkala ja A. Rissanen) edustajana Ruotsin Sigtunassa
14.�15.5.1990 pidetystä Ruotsin, DDR:n ja Suomen kirkkojen kasvatussuunnittelua käsittelevästä semi-
naarista, jonka teemana oli Yhteinen oppiminen ja eläminen seurakunnassa. Seminaarissa Juha Pihkala piti
raamattutunnin kristinuskon dynaamisesta ja yhteisöllisestä luonteesta.
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Johtopäätöksiä

Opetuksen seurakunnallista luonnetta korostetaan jo tutkimusajanjakson alkupuolella
(esim. Mietintö 1961). Sukupolvien välinen oppiminen -ajattelu89 nousee esiin erityisesti
1980-luvun lopulla seurakuntapedagogiikka-suuntauksessa, jossa korostetaan, että seura-
kunnista tulisi muodostua eri ikäpolvien yhteisiä oppimisyhteisöjä tavoitteena rikkaampi
vuorovaikutus ja uusien sukupolvien sosiaalistuminen seurakuntaan90. Oppimisyhteisön
korostus kirkossa merkitsee kasvatuksen ja opetuksen näkemistä myös sosiaalisena tapah-
tumana ja seurakunnan mieltämistä kasvun ja oppimisen paikaksi ja yhteisöksi (ks. luku
5.3.). Yhteisöllisen oppimisen näkökulmaa pidetään kirkossa tärkeänä91. Seurakuntaan
voidaan kasvaa vain sen keskellä eläen, kuten varhaiskristillisessä katekumenaatissa
tapahtui. Oppiminen on yhteisöllinen tapahtuma. Kuitenkaan tutkimusajanjaksolla ei ylei-
sesti (vrt. Peltonen 1990) samasteta kirkon kasvatustoimintaa tai kirkollista opetusta ja
seurakuntapedagogiikkaa, kuten myöhemmin esimerkiksi Rissanen (1992, 24) ja Seppälä
(1998c, 10) näyttävät tekevän.

Tutkimusmateriaalissa näkemystä seurakunnasta oppimisyhteisönä argumentoidaan
sekä kasvatustieteellisessä viitekehyksessä sosiaalisen oppimisen teorian ja kasvatuksen
vuorovaikutuksellisuuden korostuksen avulla että kasvatusteologisessa viitekehyksessä
freireläisen näkemyksen kanssa yhteneviä korostuksia sisältävän LML:n ja KMN:n yhtei-
söoppimisen ja saksalaisen seurakuntapedagogiikkakeskustelun pohjalta. Kirkon yhteisöl-
listä luonnetta tukee myös uusitestamentillisen teologian seurakuntanäkemys. Teologi-
selta pohjalta argumentaatio pohjautuu yhteiseen pappeuteen ja seurakunnan luonteeseen
commuuniona, pyhien yhteytenä.

Seuraavassa liitän seurakunta oppimisympäristönä -ajattelua laajempaan kasvatustie-
teelliseen kontekstiin. Bolman (1990, 40�41) painottaa, että opettamisen asemasta on
tärkeää luoda oppimisympäristö. Kirkolle ajattelu merkitsee haastetta kehittää omaa orga-
nisaatiotaan ja toimintaansa jatkuvan oppimisen mahdollistavaksi. Kirkon opetuskulttuu-
rin muutosta voidaan tarkastella yksilöiden, esimerkiksi aikuiskasvattajien muuttumisen
ohella organisaation muuttumisena92. Tulevaisuudessa yhteiskunta perustuu entistä sel-
vemmin jatkuvan oppimisen ja erilaisten yhteisöjen idealle. Siksi esimerkiksi koulujen
Sahlbergin (1997, 111) mukaan tulisi profiloitua luoviksi oppiviksi organisaatioiksi, joissa
nuoret saisivat kokemuksia oppivasta yhteisöstä93. Saarisen (1994, 106�107, 109)

89. Strom, Bernard ja Strom (1987) korostavat sukupolvien välisen kommunikaation vahvistamista teoksessa
Human Development and Learning.

90. Seppälän (1992, 14, 17) mukaan Suomessakin vaikutti 1970-luvun rippikoulu-uudistuksessa kansainväli-
nen rippikoulu-uudistuksen valtavirtaus, rippikoulun seurakunnallisuuden painottaminen, johon liittyi
myös seurakuntapedagogiikalle tyypillistä etsintää ja kyselyä seurakunnan periaatteellisesta merkityksestä
rippikoulussa tapahtuvalle oppimiselle. Uusi seurakuntapedagoginen korostus tulee esiin mm. teoksessa
Handbuch religionspädagogischer Grundbegriffe. 1. (1986) München.

91. Tutkimusajanjakson ulkopuolella KKK:n monisteessa Seurakuntakasvatus. Toiminnan lähtökohtia ja pai-
nopistealueita vuosille 1994�1997 tähdennetään, että kirkon yhteisöllisyyden tajuaminen on oleellinen
lähtökohta kirkon kasvatustoiminnan tarkastelussa. Perinteisesti kristillinen kasvatus mielletään usein yksi-
löä koskevaksi henkilökohtaiseksi asiaksi yhteisöllisyyden kustannuksella. Nämä kaksi ulottuvuutta tai
tasoa (yksilö ja yhteisö) eivät saisi missään vaiheessa asettua toistensa vastakohdiksi kirkon kasvatustoi-
minnassa. Seurakuntayhteys on jokaiselle kristitylle voimavara ja samalla hänen yksilöllisen kasvunsa edel-
lytys.

92. Analogisesti koulun näkökulmasta ks. Sahlberg 1997, 16�17.
93. Oppiva yhteisö (The Learning Society) -ajattelusta elinikäisen oppimisen ulottuvuutena ks. Jarvis 1983,

51�53.
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mukaan oppimisen yhteisöllisyys on eräs myöhäismodernin kehittyneen oppimisympäris-
tön tunnuspiirre94. Kognitiivis-konstruktiivisen oppimisnäkemyksen mukaan oppiminen
on kontekstisidonnaista. Jarvis (1992, 118 ym.) korostaa interaktiivista oppimista, indivi-
duaalisuuden ja kollektiivisuuden vuorovaikutusta. Niemi (1991, 32) alleviivaa humanis-
tiselta pohjalta koulun yhteisöluonteen kehittämistä pohjautuen Franklin näkemykseen
yhteisön tärkeästä merkityksestä elämän mielekkyyden etsimisessä.

Kirkon näkökulmasta yhteisöllistä oppimista rippikoulun kontekstissa pohtii Pruuki
(1998, 262�263). Yhteisöllisen oppimisen soveltaminen opetukseen on hänen mukaansa
ongelmallista siksi, että oppiminen ei ole tietoista eikä seurakunta ole ainoa ryhmä, johon
halutaan samastua ja jonka jäsenyyteen kasvaa. Tämä ei merkitse, etteikö yhteisöllistä
oppimista tulisi soveltaa uskonnolliseen oppimiseen. Sosiaalinen oppiminen tarvitsee kui-
tenkin täydennyksekseen tiedollista oppimista, jossa pyritään ymmärtämään ja tulemaan
tietoiseksi siitä, mikä on kokemusten tasolla jo toteutunut yhteisöllisessä oppimisessa.
Kirkon piirissä tulisi miettiä, miten sosiaalinen oppiminen voisi toteutua sen opetuksessa.
Varhaiskristillisen katekumenaatin löydön mukaisesti myös Pruuki tähdentää, että koke-
muksen ja yhteyden tulee käydä ennen selittämistä ja ymmärtämistä. (Pruuki 1998, 262�
263.) Pruukin huomiot soveltuvat myös kirkon aikuiskasvatukseen ja merkitsevät yhtei-
söllisyyttä vahvistavien toimintatapojen innovoimista. Ajassamme, jossa yhteisölliset
rakenteet murtuvat ja juurettomuus kasvaa ja jossa jokainen on oman elämänsä tekijä,
kokija, suunnittelija ja toteuttaja ja tekee yksilölliset valintansa elämän valintamyymä-
lässä (ks. Rinne & Salmi 1998), nousevat yhä tärkeämmiksi kirkon aikuiskasvatustoimin-
nan yhteisölliset korostukset.

Kun kirkon rippikoulutyön kasvatusajattelua päivitetään 1990-luvun lopussa konstruk-
tivistisen oppimisnäkemyksen viitekehyksessä, korostuu näkemys seurakunnasta oppi-
misympäristönä, seurakuntayhteyden kokemus. Konstruktiivisessa oppimisessa yhtenä
korostuksena on �oppimisessa sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli� (von
Wright 1994, 26). Jarva (1998, 100) näkee rippikouluopetuksen hahmottamisen uudesta
näkökulmasta olevan mahdollista konstruktivismin pohjalta ja korostaa, että oppiminen
on mahdollista kokemalla opitun merkitys aidossa oppimisympäristössä. Gemeindepäda-
gogik-suuntaukseen viitaten voidaan nähdä, että seurakunnan merkitys on voimistunut
oppimisyhteisönä. Kaikki, mitä seurakunnassa tapahtuu ja minkä ihmiset kohtaavat, on
heille oppimiskokemus, halutaan sitä tai ei. Tämä asettaa seurakunnan ja sen jäsenten
uskottavuuden koetukselle. Samalla korostetaan seurakuntaa erilaisten ihmisten, esimer-
kiksi eri-ikäisten tai pappien ja maallikoiden kohtaamispaikkana95. Tämä on kohtaami-
sen osapuolille oppimiskokemus. (Ks. Seppälä 1998b, 75�76.)

94. Turunen (1999, 19�20) korostaa, että oikeastaan koko elämä on oppimisympäristö. Käsite oppimisympä-
ristö kuvastaa kuitenkin hänen mukaansa kapeammin tietoisuutta siitä, että opetuksen ei tarvitse tapahtua
esim. luokassa ja opetusjärjestelyt voivat vaihdella.

95. Vrt. Kontula (1987, 114�115), joka korostaa, että sukupolvien erilaisuus seurakunnan kasvatustoiminnassa
tulisi ottaa huomioon. Seurakuntalaisten �perheessä� on monta sukupolvea, joilla on omat tyypilliset piir-
teensä ja korostuksensa. Tulevaisuuden uskontokasvatus tulee Kontulan mukaan eriyttää kunkin sukupol-
ven tarpeita vastaavaksi, mikä merkitsee kasvatuksessa kerroksellisuutta.
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Uudesta asiasta ei yhteisöllisen oppimisen korostuksessa kirkossa kuitenkaan pohjim-
miltaan ollut kyse. Wickett (1991, 74�80) kuvaa sukupolvien välistä uskonnollista kas-
vatusta96 yhtenä traditionaalisena uskonnollisen kasvatuksen mallina. Eliaksen (1991,
117�122) mukaan jo vanhatestamentillisissa yhteyksissä korostettiin uskon perinnön
siirtämistä sukupolvelta toiselle perheessä ja uskonyhteisössä. Syvimmiksi oppimiskoke-
muksiksi muodostuvat lopulta ne, jotka olemme jakaneet vanhempiemme ja lastemme
kanssa. Westerhoff III (1972a, 84�90) konstruoi sosiaalistavan kristillisen kasvatuksen
mallin, joka käsittää kolme oppimiskontekstia: rituaalin (Ritual), kokemuksen (Experi-
ence) ja toiminnan (Action). Kokemus merkitsee nimenomaan uskonyhteisön uskoa kas-
vattavaa ja kehittävää näkökulmaa.

Korostuksessa seurakunta oppimisyhteisönä voidaan nähdä liittymäkohtia aikuiskas-
vatuksen nonformaalien elinikäisen oppimisen muotoihin sekä satunnaisoppimiseen.
Oppiminen tapahtuu koulun ulkopuolella järjestöissä ja harrastusryhmissä, tässä yhtey-
dessä seurakunnassa. Oppiminen on myös kokemuksesta tapahtuvaa arkipäiväoppimista.
(Ks. esim. Tuomisto 1993, 184�190.) Oppiminen ja opetus mielletään usein vastavuoroi-
siksi ilmiöiksi. Tosiasiassa ihminen oppii suuren osan asioista ilman varsinaista opetusta
tai opiskelua luonnollisessa kontekstissa. (Pruuki 1998, 257.) Jarvis (1987, 11�15, 1992,
1993) korostaa, että oppiminen tapahtuu usein sosiaalisessa kontekstissa ja oppimista voi-
daan tarkastella sekä sosiaalisena että yksilöllisenä ilmiönä. Yhteiskunnan muutoksen
nopeus luo oppivan yhteisön97. Seurakunnan olemukseen kuuluu matkalla oleminen,
mikä merkitsee prosessissa elämistä. Kirkon kasvatusteologian ytimessä tulisi olla proses-
soivien näkökohtien, yhdessä uuden elämän etsimisen ja oppimisen. Laajemminkin koko
elämän tarkasteleminen oppimisympäristönä ja tässä mielessä Comeniuksen tavoin (ks.
Kauppi 1994a) koko elämän pedagogisoiminen98 näyttää hedelmälliseltä lähestymista-
valta kristillisen kasvatuksen näkökulmasta.

96. Sukupolvien välinen uskonnollinen kasvatus (Intergenerational Religious Education) yhdistää Wickettin
(1991, 74) mukaan andragogisen ja pedagogisen mallin parhaat piirteet. Se tekee mahdolliseksi koko yhtei-
sön olemisen mukana oppimisprosessissa edistäen kokonaisuuden ja osallistumisen tunnetta. Eri-ikäisten
yhteiset ja erilliset toiminnot punoutuvat yhteen sopivasti lisäten oppimisprosessin tehokkuutta. Lisää suku-
polvien välisestä uskonnollisesta kasvatuksesta ks. White JW (1988) Intergenerational Religious Educa-
tion: Models, Theory, and Prescription for Interage Life and Learning in the Faith Community.

97. Elinikäisestä oppimisesta kirjoittaessaan Jarvis (1992) on jakanut ihmisen mahdollisuudet reagoida uusiin
tilanteisiin kolmeen päävaihtoehtoon: ei-reflektiiviseen oppimiseen, reflektiiviseen oppimiseen ja ei-oppi-
miseen. Ei-oppimisen kolme muotoa ovat ennakko-oletus (presumption), huomiottajättäminen (non-consi-
deration) ja torjunta (rejection). Ihminen suojaa itseään ympäristön muutoksilta ei-oppimisen keinoin tilan-
teissa, missä sellainen suojautuminen on väistämätöntä ja tarpeellista. Ei-oppiminen on ihmisen turvameka-
nismi riippua omassa itsessään, kun kaikki ympärillä muuttuu. Oppiminen on Jarvisin mukaan aina riski.
(Jarvis 1989a, 13�18, 1992, 72, 118, 172, 209�213, 219�220, 234, 1994, 143�157, Kajanto & Kanta-
salmi 1996, 10.)

98. Koko elämän pedagogisoinnista ks. myös Harva 1963, 127, 1981, 38. Harva määrittelee elämän pedago-
gisoimiseksi pyrkimyksen muuttaa ihmisen koko kasvuympäristö kasvatusta edistäväksi.
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6.2. Miten aikuisia opetetaan kirkossa -kysymyksestä kohti 
aikuisen oppimisen tukemisen problematiikkaa

Käsitys opettajan ja oppijan roolista paljastaa, miltä osin ollaan mukana oppimisparadig-
man muutoksen aiheuttamassa prosessissa. Erityisesti aikuiskoulutuksessa on opettami-
sen rinnalla ja sijasta alettu puhua yhä enemmän ohjaamisesta, oppimisen tukemisesta,
missä ei kuitenkaan ole kyse vastakohta-asetelmasta, vaan opettajan ammatillisen toimin-
nan laajentamisesta (Lehtinen & Jokinen 1996, 23). Tässä alaluvussa käsittelen aikuisten
opettamiseen kirkossa liittynyttä keskustelua, joka ilmentää perinteisten käytäntöjen
kyseenalaistamista ja tarvetta etsiä paremmin aikaan soveltuvaa tapaa opettaa aikuisia.

6.2.1. Katekismusperinteestä dialogiseen prosessiin

On puhuttu (esim. Glaser & Bassock 198999) kahdesta perusasenteesta opettamiseen,
kahdesta opettamisen kulttuurista. Toiselle on ominaista hallintakeskeisyys: opettaja vii-
toittaa tien ja on vastuussa siitä, että tietä seurataan. Toiselle on ominaista pyrkimys luo-
da �oppimisympäristö�, joka tarjoaa oppilaalle ongelmia, ohjausta ja tukea. On mahdol-
lista ajatella, että kumpikin lähestymistapa on mielekäs siitä riippuen, minkä opettamises-
ta kulloinkin on kysymys. Käytännössä kuitenkin joko-tai -asetelma lienee tavallisempi.
Opettajien asenteissa kuvastuu heidän saamansa koulutus ja sen välittämä oppimiskäsi-
tys, usein myös kulttuurisia arvoja. (von Wright 1994, 30.) Opetuksen ja kasvatuksen
maailmassa vallitsee monologinen opettaja-oppilassuhde, antaja-vastaanottajasuhde (Aal-
tola 1985, 73). Pedagogiset käytännöt, jotka perustuvat valmiiksi suunnitellun ja jäsennel-
lyn, esimerkiksi katekismuksessa esitetyn tiedon jakamiseen ilman aikuisten omista tie-
dollisista tarpeista nousevien kysymysten, ongelmien tai käsitysten luotaamista, edusta-
vat tiedon siirtämisen mallia. Behaviorismin käytännöissä opettajajohtoinen työskentely
ei ole antanut riittävästi tilaa oppijan omille kysymyksille ja ajattelulle, kun taas kon-
struktivistisessa oppimiskäsityksessä painotetaan opettajan roolia enemmän tasavertaise-
na �kanssakyselijänä� kuin tietäjänä. (Ks. esim. Saarinen 1997a, 52�53, 56, Hakkarai-
nen ym. 1999, 177.)

Mikä lähdemateriaalin pohjalta on käsitys aikuisten opettamisesta kirkossa? Kinkerien
uudistaminen oli eräs jo 60-luvun alun erityiskysymyksistä. Entä myöhemmin, ollaanko
kirkossa tyytyväisiä perinteiseen tyyliin opettaa vai etsitäänkö uusia käytäntöjä? Mikä
nähdään oleelliseksi aikuisten opettamisessa nykyään ja millä perusteella?

K-ohjelma-aineisto

Mietinnössä 1961 epäillään, ettei opetusaineksen valinnassa ja opetustavassa kirkossa ole
aina riittävästi otettu huomioon kehityspsykologista tietoa. Opetusaines on saatettu sijoit-
taa epätarkoituksenmukaisesti ja opetuksen tavoitteet asettaa liian suppeasti, esimerkiksi
korostaa yksipuolisesti opetuksen tiedollista puolta. Kinkerit ovat olleet keskeinen, kirk-

99. Glaser R & Bassock M (1989) Learning theory and study of instruction. Annual Review of Psychology 40:
631�666.
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kolain edellyttämä aikuiskasvatuksen työmuoto pitkään. (Mietintö 1961, 7.) Mietinnön
mukaan kirkkolaki (49§) esittää kinkerien tehtävän liian ahtaasti, yksinomaan tiedollisek-
si, ja kinkerien luonteen lähinnä kuulusteluksi. Kirkkolain uudistuskomitean ehdotukseen
(43§) mietintö on tyytyväisempi katsoen kinkeripykälän saaneen kinkerien �nykyistä
luonnetta paremmin vastaavan muodon�. Kuitenkin huomautetaan, että ehdotuksen koh-
dasta �seurakunnan jäsenten, varsinkin lasten ja nuorten varttumiseksi ja vahvistamiseksi
kristillisessä tiedossa� tulisi jättää pois sanat �varsinkin lasten ja nuorten�. Korostuksen
tulisi olla aikuisissa. Kinkereitä on määrätietoisesti kehittettävä juuri aikuiskasvatuksen
linjalla. Kinkerien katsotaan edelleenkin olevan ennen muuta opetustilaisuuksia, joilla
pyritään seurakuntalaisten kristillisen tiedon syventämiseen. Tiedolliseen tavoitteeseen
liittyy kuitenkin kiinteästi kinkerien sielunhoidollinen puoli, lähinnä hartaudellisen ainek-
sen ja keskustelun muodossa sekä seurakunnallinen tavoite, kotiseurakunnan ja sen toi-
mintamuotojen läheiseksi tekeminen. (Mietintö 1961, 76�77, 157.)

Kirkon opetustoiminnan tulee olla relevanttia, vaikka sisältö ammennetaankin muuttu-
mattomasta sanomasta. Relevanttiudella tarkoitetaan ihmisen eri ikäkausien erilaisten
edellytysten ja kunkin aikakauden erityisongelmien huomioonottamista (kehityspsykolo-
gia, sosiologia). Katekeesin toteuttamisessa seurakunnan opetusviralla ja kristittyjen ylei-
seen pappeuteen perustuvalla tehtävällä nähdään erilainen osuus. Arkielämäänsä varten
ihmiset kaipaavat seurakunnan opetukselta �malleja�, ainesta omia ratkaisujaan varten100.
Kuitenkaan ei voida luoda niin täydellistä mallikokoelmaa, että se olisi joka tilanteessa
relevantti, vaan kirkon kasvatustoimen tulisi antaa aineksia uskonnollisen kypsyyden ja
eettisen ratkaisuvalmiuden saavuttamiseen. (TP 1971, 16.) TP:ssä nähdään näin kirkon
opetusviran merkitys mallioppimisen mahdollistamisessa. Toisaalta kirkon opetuksen
tulisi mahdollistaa yleisen pappeuden pohjalta aikuisten kypsyminen omakohtaisiin uskon
ja etiikan mukaisiin ratkaisuihin arjessa.

PP:n (1972, 9) tehnyt jaosto, asiantuntijana Hälinen, ei käytä selvityksessään opetus-
menetelmä-termiä vaan puhuu sen sijaan opetusmuodoista, koska opetusmene-
telmä-termi käsitetään helposti yksinomaan opettajan toimenpiteitä koskevaksi. Opetus-
muodolla tarkoitetaan selvityksessä sitä tapaa, jolla interaktio opettajan ja oppilaiden
kesken on järjestetty. PP:ssä nousee selvästi jo esille kehityksen suunta. Opettamista ei
käsitellä varsinaisesti aikuiskasvatuksen näkökulmasta, mutta tähdennetään, että halutta-
essa oppilaiden harjaantuvan tosisasiatietojen muistamisen sijaan hallitsemaan kognitiivi-
sen tavoitehierarkian korkeampiakin tasoja, on seurauksena käytettävien opetusmuotojen
uudistaminen eli opettajakeskeisten opetusmuotojen osuuden vähentäminen oppilaskes-
keisten ja yhteistoiminnallisten opetusmuotojen hyväksi. (PP 1972, 33.)

KA:ssa painopistettä asetetaan selvästi opettajasta oppivaan aikuiseen. Opettajan rooli
ei ole enää niinkään tiedon jakaja ja auktoriteetti, vaan opintojen ohjaaja ja tukija (KA
1979, 20). Aikuisten omien kokemusten pohjalle rakentaminen merkitsee myös sitä, että
aikuisten kasvatustilanteissa ei jakaannuta opettajiin ja oppilaisiin, vaan jokainen on sekä
opettamassa toisia että oppimassa toisilta. Silti tarvitaan henkilöitä, jotka eri tavoin autta-
vat yhteistä oppimista. He voivat olla piirin ohjaajia tai asiantuntijoita, jotka tuovat oman
lisänsä yhteiseen opiskeluun. Vastuu oppimisesta siirtyy osallistujalle itselleen. (KA

100. Lutherin katekismus huoneentauluineen on historiallinen esimerkki tällaisesta mallikokoelmasta. Ks. myös
alkukirkon kristillistä elämää koskevat ohjeet, kuten Kol 3:18�25, 1 Tim 2:8, Tiit 2:1�10. (TP 1971, 16.)
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1979, 96.) Tämä kirkon aikuiskasvatuksen näkemys opettajasta oppimisen auttajana101

vaikuttaa kasvatustieteellisen nykynäkemyksen mukaiselta.
Aikuisdidaktiikan määrittelemättömyys kirkossa nähdään yhdeksi kirkon aikuiskasva-

tukseen liittyväksi ongelma-alueeksi. Aikuisdidaktiikan �utopiaksi� kirjataan �riittävän
yksinkertainen, että sen tajuaa, riittävän monipuolinen, että se auttaa, joustava, liittyy
opiskeltavaan sisältöön�. (Muistio KKK:n sihteerikokouksesta 27.9.1986. KKKA.)

Opetuskulttuurin kyseenalaiset käytännöt liittyvät keskustelussa myös työntekijäkes-
keisyyteen. Haaste oppia pois työntekijäkeskeisyydestä tulee esiin k-ohjelman seuranta-
tutkimuksessa (Rissanen 1989b, 8). Autoritaarisesta työskentelystä ja yksisuuntaisesta
viestinnästä olisi siirryttävä henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja tasavertaiseen vuoro-
vaikutukseen (Kirkko 2000 1986, Seurakunta 2000 1987, SEK v. 1988�1991, 63). Seu-
rakuntalaisten kuva kirkosta on varsin työntekijä- ja pappiskeskeinen. Papiston perintei-
nen auktoriteettiasema on usein vieläkin esteenä seurakunnan kehittymiselle tasavertais-
ten ihmisten yhteisöksi. (Kirkko 2000 1986, 70.) Toisaalta Kirkko 2000 -mietinnössä
(1986, 37) havaitaan, että yhä harvemmalle suomalaiselle kirkko on itsestään selvä aukto-
riteetti. �Alamaisten� sijalle ovat astuneet kirkossakin �varsinaiset kansalaiset�, jotka
asettavat vuorovaikutuksen yksisuuntaisen viestinnän edelle.

Työntekijöiden ja seurakuntalaisten suhteessa tulee etsiä dialogista prosessia. Tasaver-
tainen yhteistyö ja vuorovaikutus on yhteisen pappeuden pohjalta nouseva trendi. Työnte-
kijät ovat alansa ammattilaisia, ja seurakunnan viralla on korvaamaton merkitys. Yhteisen
pappeuden tulkinta haastaa kuitenkin arvioimaan uudelleen työntekijäkeskeistä kuvaa
seurakuntatyöstä. Seurakunnan jäsenissä ja työntekijöissä olevien voimavarojen uusjako
edellyttää mietinnön mukaan yhtä lailla työntekijöiden kuin seurakuntalaistenkin asenne-
muutosta. (Kirkko 2000 1986, 8, 70, Seurakunta 2000 1987, 19.)

Asiantuntijakeskustelu

Tässä keskustelussa on sekä näkökulma kirkosta opetuslaitoksena että voimistuva käsitys
oppimisesta kirkossakin opettamista tärkeämpänä. Lehtiön (1977, 137) mielestä harhaan-
johtava käsitys kirkon opetustoiminnasta on, että kristillinen kasvatus nähdään ahtaasti
dogmaattisena opettamisena ja oppimisena, valmiiden ajatuskaavojen ja elämäntapojen
omaksumisena. Kortekangas (1972, 35�36) pitää hedelmällisenä opetusnäkemystä, jos-
sa liikkeelle lähdetään vallitsevasta tilanteesta ja ihmisen kokemuksesta102 eikä esimer-
kiksi jostain opillisesta näkemyksestä. Kristillinen usko pyritään opetuksen kautta tuo-
maan juuri siihen maailmaan, jossa oppilaat elävät, �eikä viemään heitä johonkin järjes-

101. Knowles (1970, 43) määrittelee aikuisopettajan roolin mm. auttajaksi, ohjaajaksi, konsultoijaksi, neuvo-
jaksi, asiantuntijaksi. Aikuisopettaja ei ole tiedonsiirtäjä. Opettajan tehtävä humanistisessa kasvatuksessa
on ohjata, helpottaa (facilitator) oppimisprosessia, olla kumppani prosessissa (Elias & Merriam 1980, 25).
Lawson (1979, 21�27) puolestaan kritisoi aikuiskasvatuksen oppilaskeskeistä suuntausta, mikä johtaa
hänen mukaansa tiedon alueen vain yksilöä kiinnostavaan ainekseen ja kaventaa opettajan osuuden ja
panoksen minimiin. Päätösvalta siitä, mikä on kasvatuksellisesti arvokasta, siirtyy opettajalta oppilaalle.
Harva (1971, 28�29) puhuu opettajasta aikuisten opintojen ohjaajana, mutta korostaa, että �tämäkin
sanonta sisältää sen ajatuksen, että hän tuntee tien, jota ohjattava ei tunne--myös aikuisten opettajan tulee
olla auktoriteetti�.

102. Kortekangas (1972) viittaa Yhdysvaltain luterilaisen kirkon tuolloin uuteen opetusohjelmaan, jonka
yhdeksi keskeisimmäksi piirteeksi on muodostunut oppilaiden kokemusmaailman huomioonottaminen.
Kortekangas katsoo Suomen kirkossa tarvittavan tämäntyylistä näkemystä opetusta uudistettaessa.



255
telmään sisälle�. Pöyhönen (1978a, 12�13) katsoo luterilaisen perinnön velvoittavan
kirkkoa olemaan paitsi julistuksen myös opetuksen kirkko. Lutherille opetuksen merkitys
oli varsin keskeinen103. Vaatimus, että jokaisen kristityn tulee tuntea kristinuskon pääto-
tuudet, pakotti Lutherin korostamaan opetuksen merkitystä kirkossa104. Myös var-
haiskristillisen katekumenaatin perintö velvoittaa kirkkoa. Pöyhönen (1978a, 14) kieltää
k-ohjelman tarkoituksena olevan, että koulumainen järjestelmä tuodaan kirkon sisälle,
mitä hän tulkitsee pelätyn. Tällaiseen muutokseen Pöyhönen ei katso kirkolla olevan edes
mahdollisuuksia, �ellei koko kirkkoa kaikkien voimavarojensa osalta päätettäisi muuttaa
pedagogisesti painottuneeksi opetuslaitokseksi�.

Toinen asiaryhmä keskustelussa kirkon opetuskulttuurista keskittyy muutostarpee-
seen, jota tässä käsitellään nimenomaan aikuiskasvatuksen näkökulmasta. Seppälä (1969,
196) katsoo, että valmiin aineksen tarjoaminen opetuksessa on yhteydessä myös työnteki-
jäkeskeiseen kirkon toimintamalliin, jossa maallikot ovat vain passiivisia vastaanottajia.
Uusi jatkuvan kasvatuksen ja oppimisen näkemys edellyttää myös luopumista työntekijä-
keskeisestä kirkon toimintamallista ja siirtymistä kohti dynaamisempaa kirkkoa, joka
perustuu maallikkojen päämäärätietoiselle vuorovaikutukselle ja toiminnalle ja jossa
työntekijät ovat organisaattoreita ja huoltomiehiä.

Virkkunen (1969, 30) peilaa kirkon opetuskulttuurin vanhanaikaisuutta demokratia-
pohdinnan avulla ja painottaa yksilön omantunnon ja ajattelun vapautta toivoen kasva-
tusta demokratiaan myös kirkkoon105. Hän pitää kirkkoa toiminnassaan epädemokraatti-
sena ja korostaa, että seurakunta ei kasvata vain opetuksellaan ja julistuksellaan vaan sillä
yhteiselämällä, jonka seurakuntalaiset kirkossa kohtaavat. Virkkusen mukaan kirkko
soveltaa demokratian periaatteita mieluummin yhteiskuntaan kuin omaan yhteisöönsä.
Kaikkien ihmisten samanarvoisuus, henkilökohtainen vapaus ja vastuu edustavat kuiten-
kin juuri sitä uutta, jota Jeesus ja apostolit esittivät oman yhteisönsä ajatuskaavoja vas-
taan. Jos tullaan siihen tulokseen, että demokratian arvot ovat pohjaltaan kristillisiä, on
rohjettava tehdä myös opetusta koskevia johtopäätöksiä. On uskallettava luopua holhoa-
misesta. �On uskallettava luopua käsityksestä, että seurakunta on paimen ja lampaat, joh-

103. Pöyhönen (1978b, 12�13) viittaa Ison katekismuksen esipuheeseen (ks. Iso katekismus 1979, 14), jossa
Luther kirjoittaa: �Sen tähden minä yhä uudelleen pyydän kaikkia kristittyjä, varsinkin seurakunnan paime-
nia ja saarnaajia, etteivät liian aikaisin ryhtyisi tohtoreiksi eivätkä kuvittelisi kaikkea tietävänsä � sillä
mielihaaveet ja vanuttamaton verka kutistuvat melkoisesti � vaan että he joka päivä hyvin siinä harjaantui-
sivat ja sitä alati mieliinsä painaisivat, lisäksi vielä mitä huolellisimmin ja ahkerimmin varoisivat suruttom-
uuden ja omahyväisyyden myrkkyä, sen sijaan alati uurastaen lukemista, opettamista, oppimista, ajattele-
mista ja miettimistä, eivätkä lakkaisi ennen kuin ovat päässeet varmuuteen siitä, että ovat opettaneet perke-
leen kuoliaaksi ja ovat tulleet oppineimmiksi kuin itse Jumala kaikkine pyhineen. Jos näin ahkeroivat, niin
minä sanon heille, ja he saavat itsekin sen havaita, minkä hedelmän he saavuttavat ja miten erinomaisia
ihmisiä Jumala heistä tekee.�

104. Toiviainen (1971, 75) tuo esille Saksan yhtyneen ev. lut. kirkon (VELK) aikuisten katekismuskysymyksen.
Piispainkokouksen asettaman toimikunnan pohjana on vakaumus, että jokainen yritys uudistaa Lutherin
Vähä Katekismus on taantumuksellinen, koska modernin ihmisen kysymykset ovat toisenlaisia kuin Luthe-
rin aikana. Vähä Katekismus on aikoinaan ollut moderniin dialogityyliin kirjoitettu aikuisten katekismus,
mutta ei enää toimikunnan mielestä käy tällaisesta.

105. Yhteiskunnan aikuiskasvatuksessa käytiin keskustelua koulutuksellisesta tasa-arvosta 1960-luvun lopulta.
Sivistyksellisen tasa-arvon edistäminen nousi valtion aikuiskasvatuspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi.
(Tuomisto 1993, 142�143.) Wiedel (1988, 47�48) pohtii myös demokratian toteutumisen problematiik-
kaa kirkossa. Kansainvälisen koulutuskomitean raportti Opiskelu on elämää (1976, 115�116) uskoo kas-
vatuksessa syntyvän todellisen demokratian opettaja-oppilassuhteen tarkistamisen avulla.
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tajat ja johdettavat, ja nähtävä se Kristuksen ruumiina, jossa Kristus yksin on pää ja muut
samanarvoisia jäseniä ja �pappeja� toisilleen.� Toiviaisen (1982, 175�177) mukaan kir-
kon olemuksesta Jumalan kansana ja yhteisen pappeuden ajatuksesta voidaan johtaa var-
sin laaja-alainen kirkon jäsenten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuus. Käsitys kirkosta
Jumalan kansana sisältää kirkon ominaislaatua koskevan haasteen, suostumisen vastuu-
seen ja uhriin. Tässä mielessä se on vaativampi ja velvoittavampi kirkolle ja sen jäsenille
kuin yhteiskunnallisen demokratian tavanomainen tulkinta. Se sisältää silti ne mukana-
olon, ihmisen arvostuksen ja hänen äänensa kuulluksi tulemisen arvot, joita demokra-
tiassa pidetään tärkeänä.

Opettajan uutta roolia seurakunnan aikuiskasvatuksessa luonnehtiessaan Virkkunen
(1979a, 7�8) kokee, että sanalla kasvatus on huono kaiku, koska se tuo mieleen asetel-
man, jossa yksi opettaa ja toiset omaksuvat hänen ajatuksiaan. Yksi aikuiskasvatuksen
periaatteita on, että kasvattaja on ihmisten auttaja heidän etsimisessään ja opiskelussaan.
Samalla hän oppii heiltä. Tämä ei ole Virkkusen mukaan vain muodinmukaisen demo-
kraattisen ajattelun tulosta vaan perustuu ensinnäkin siihen, että jokaisella aikuisella on
ainutlaatuinen asiantuntemus ja jokaisella opittavaa toiseltaan. Toiseksi keskustelu106 on
tapa, jolla aikuinen omaksuu asioita. Hän oppii omista löydöistään, kun hän arvioi omia
käsityksiään vertaamalla niitä muiden näkemyksiin. Vuorovaikutus on Virkkusen mie-
lestä avainsana arvioitaessa mitä tahansa aikuisille järjestettyä tilannetta. Se koskee hänen
mukaansa �niinkin epädemokraattista esitystapaa kuin saarna� tai esitelmää, jota kukaan
ei keskeytä�. Puhujan esittämät ajatukset eivät vaikuta kuulijoihin, elleivät ne herätä
heissä ajatuksia, liittymistä omiin kokemuksiin, tai vastaväitteitä ja anna heille mahdolli-
suutta arvioida vapaasti kuulemaansa. Jos näin tapahtuu, yhden ihmisen puhekin on taval-
laan keskustelua kuulijoiden kanssa. Kares (1970, 174) muistuttaa elävän saarnan edellyt-
tävän, että saarnaaja ei ole vain pappi vaan myös ihminen. Raitis (1983, 27) haastaa pap-
peja kuulomatkan päähän seurakuntalaisista, jotta heillä olisi käytössään paitsi teologista
materiaalia myös seurakuntalaisten ajatuksia, elämäntuntoja ja kysymyksiä.

Liiallinen työntekijäkeskeisyys ja autoritaarisuus aiheuttavat pulmia käytännön seura-
kuntaelämässä. Aikuiskasvatusta ei voida ajatella ylhäältä alaspäin tapahtuvana valistuk-
sena, mikä ei tue seurakuntalaisten aktiivisuutta vaan rajoittaa sitä. (Toivola 1971, 91.)
Nurmen (1972, 24�25) mielestä seurakunnan toiminnassa pitäisi luopua kokonaan kou-
lumaisesta frontaaliopetuksesta siltä pohjalta, että kasvatus on vuorovaikutusta, interakti-
ota. Tehokas frontaaliopetus edellyttää myös sellaista opettajakoulutusta, jota useimmilla
seurakunnan työntekijöillä ei ole. Ryhmätoiminta soveltuu Nurmen mukaan frontaaliope-
tusta paremmin seurakuntaan.

Saraneva (1981) arvioi kirkon autoritaarisia opetuskäytäntöjä dialogisuuden avulla,
joka on myös yksi humanistisen oppimisnäkemyksen piirre ja esimerkiksi Freiren koros-
tama. Hän analysoi dialogia kristinuskon tunnusmerkkinä. Kysymys kristinuskon sano-
man dialogisuudesta koskettaa kirkon kommunikaatiopraksiksen keskeisiä alueita, muun
muassa sananjulistusta ja kasvatustyötä. Kirkossa ei Saranevan mukaan toteudu dialogi,

106. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että mikä tahansa keskustelu ei välttämättä edistä ongelmanratkaisua ja
syvällisen ymmärryksen kehittymistä. Kiistelevä puhe (disputational talk) ja kumulatiivinen puhe (cumula-
tive talk) eivät edistä oppimista siten kuin tutkiva puhe (explorative talk), joka perustuu yhdessäpohtimi-
seen ja ongelmien analysointiin. Sitä vastaava käsite on argumentoiva keskustelu, jolle on ominaista mieli-
piteiden perusteltu esittäminen. (Tynjälä 1999b, 155�156.)
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jolla hän tarkoittaa vastavuoroista suhdetta kahden osapuolen välillä, joiden kommuni-
kaatio on siinä mielessä aitoa keskustelua, että molemmat osapuolet oppivat toisiltaan.
Saraneva kritisoi, että �yksisuuntainen monologi on yhä kirkon uskon levittämisen pää-
muoto, keskustelut ovat näennäiskeskustelua, jota tarvitaan korkeintaan opetustekniik-
kana, eikä erilaisille autoritaarisille suhtautumis- ja toimintatavoille ole periaatteellista
estettä�. Freiren intentioihin pohjautuen Saraneva tuo kriittisesti esiin, että kristinuskon
sanoman levittämisessä ei pidetä periaatteessa hylättävinä autoritaarisia ja manipuloivia
kasvatusmenetelmiä ja niiden myötä tapahtuvaa kasvatettavien spontaanin minuuden
tukahduttamista. Jos kristinuskon sanoma on sen sijaan dialoginen, seurauksena on päin-
vastoin autoritaaristen suhtautumis- ja toimintatapojen poissulkeminen sekä keskustelu-
yhteyksien luominen. Saraneva myöntää, että kristinuskossa on paljon epädialogisia
aineksia. Jumala ja ihminen eivät ole tasa-arvoisia keskustelukumppaneita eikä Jumalan
ilmoitus ole perimmältä luonteeltaan yhteisen etsinnän ja keskustelun tulosta, vaan jotain
annettua. Silti kristinusko on olemukseltaan varsin dialoginen, vapaata keskustelua edel-
lyttävä ja autoritaariset toimintatavat poissulkeva. Ensinnäkin luterilaisen uskonkäsityk-
sen mukaan Jumalan ja ihmisen yhteys ja kokonaisvaltainen uskon syntyminen voivat
rakentua vain vapauden varaan. Toiseksi, koska Jumalan laki vaikuttaa kaikessa elämässä,
kirkon on mahdotonta toimia Jumalan lain paljastajana, ellei se tunne sisältäpäin ihmis-
ten elämäntilanteita. Evankeliumin elävä julistaminen edellyttää jatkuvaa dialogista vuo-
rovaikutusta niiden ihmisten kanssa, joille kirkko haluaa sanomaansa levittää. Dialogi-
suuden rajat tulevat kuitenkin ilmeisiksi Saranevan mukaan muun muassa siinä, että syn-
tien anteeksiantamuksen lahja ei ole maailmasta löydettävissä, vaikka sen säilyminen elä-
vänä kirkon konkreettisessa julistuksessa riippuu kirkon dialogisesta yhteydestä maail-
maan. Jumalan armahtava todellisuus tulee viime kädessä ihmiselle ihmisen ulkopuolelta
eikä siis voi olla tulosta ihmisten yhteisestä etsinnästä. (Saraneva 1981, 173�183.)

Dialogista prosessia kirkon aikuiskasvatuksen tavoiteltavana opetustapana perustellaan
myös Grundtvigiin pohjautuen. Schelden (1989, 20, Metsätähti-Nybergin mukaan) tee-
seissä kirkon aikuiskasvatuksesta avaimena on kasvuajatus, joka laajentaa aikuisuuden
ymmärtämistä ja opetuksen käsitettä. Opetuksessa on kyse aina kohtaamisesta. Näin on
myös aikuiskasvatuksessa. Schelde korostaa, että opetusmuodon tulee olla dialoginen
prosessi kaikkien osallistujien kesken aikuiskasvattaja mukaanluettuna. Hän tukeutuu
Grundtvigiin, joka tähdentää opetuksen kytkemistä elävään elämään ja ihmisen elämän-
kulun määräämään aikatauluun. Grundtvig pyrki soveltamaan kasvuajatustaan pedagogi-
siin menetelmiin kehittämällä erityisesti luonnollisen vuorovaikutuksen ajatusta.

Kinkerit aikuiskasvatuksen perinteisesti keskeisenä työmuotona puhuttavat myös
asiantuntijakeskustelussa. Pajunen (1985, 3�4) tulkitsee pitkän kinkeriperinteen viittaa-
van siihen, että kirkko on pitänyt kasvatusta ja opetusta merkittävänä. Aikuiskasvatuksen
tuolloisessa tilanteessakin hän näkee kinkerit kirkon mahdollisuutena107. Myös Palmu
(1985) katsoo kinkereiden kaikesta historiallisesta painolastistaan huolimatta olevan
�työntekijöille mahtava haaste jo luopua siitä yksisuuntaisesta viestinnästä, joka todella

107. Kokkolan rovastikunnan rovastikuntakokous oli lähettänyt vuoden 1983 hiippakuntakokoukselle khra
Mikko Himangan aloitteen kinkeritoiminnan tehostamiseksi. Aloite eteni Oulun hiippakunnan diakoniatoi-
mikunnan kautta SKSK:lle ja sen ylläpitämälle Kristilliselle toimintakeskukselle mahdollisia toimenpiteitä
varten. SKSK:n kinkeriseminaarissa 15.5.1985 Helsingissä pohdittiin kinkerien uudistamista ja asetuttiin
Himangan tekemien käytännöllisten kinkeriuudistusehdotusten kannalle, joiden yhteisenä nimittäjänä oli
kinkerien uudenaikaistaminen nykytilannetta vastaamaan. (Kinkeriseminaarin muistio 15.5.1985. KKKA.)
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kuuluu historian romukoppaan�. Palmu korostaa kinkerien olevan mahdollisuus käydä
keskustelemaan uskon peruskysymyksistä ja yhdessä oppia.

Pyysiäisen (1990) mukaan K-ohjelman seurantatutkimuksen tulosten perusteella, jotka
osoittivat, että oppimiskeskeisyys oli seurakunnissa vieras periaate, voidaan tehdä johto-
päätös, että seurakuntien valtaosassa vallitsee edelleen katekismus-perinteelle rakentuva
pedagoginen ajattelu. Luterilaisessa katekismus-perinteessä opettaja (perheenisä tai
pappi) itse esittää kysymyksen ja antaa sen jälkeen siihen vastauksen. Oppilaan (vaimon,
lapsen, nuoren, aikuisen) tehtävänä on kokea tehty kysymys omakseen ja omaksua
annettu vastaus. Hän on kohde, objekti, kuten perinteisessä julistustoiminnassakin, jossa
hallitsee sama yksisuuntaisen vaikuttamisen malli. Omaksuminen oletetaan tässä katekis-
musperinteessä tapahtuneen lähinnä silloin, kun annettu vastaus osataan ulkoa. Tällainen
malli ei kuitenkaan Pyysiäisen mielestä vastaa nykyaikaisen kasvatustieteen ja sen lähi-
alueitten kuvaa oppimisesta vuorovaikutustapahtumana, jossa olennaista on oppilaan tai
osallistujan oma aktiivinen toiminta. Oppilas itse on oppimistapahtuman subjekti.
K-ohjelmassa tämä näkemys on muotoiltu: �Oppiminen on tärkeämpää kuin opettami-
nen.� (Pyysiäinen 1990, 21�23.) Näin Pyysiäinen argumentoi tarpeelliseksi tehdä jo
k-ohjelmankin pohjalta käytännön johtopäätöksiä kirkon opetuskulttuurin uudistami-
sesta. Oppimiskeskeisyyden periaate korostuu k-ohjelmassa, mutta ei näytä toteutuvan
toiminnassa.

Kirkossa tarvitaan oppimistapahtuman luonteen oivaltamista. Kasvatustoiminnan
uudistamisen ja kehittämisen välttämätön edellytys on, että seurakunnissa omaksutaan
uusi oppimiskäsitys, jossa kasvatus nähdään vuorovaikutustapahtumana ja osallistujat
oppimistapahtuman subjekteina, ei vain opetuksen tai julistuksen kohteina. Eikä kysy-
mys tällöin ole evankeliumin pedagogisoinnista vaan sen todesta ottamisesta, että ihmi-
nen on jatkuvasti oppiva ja oppimiskykyinen olento. Tämä merkitsee sitä, että seurakun-
nan työntekijät luopuvat vanhalle katekismus-perinteelle rakentuvasta yksisuuntaisen vai-
kuttamisen mallista. Yhtenäiskulttuurin aikainen yksisuuntaiselle vaikuttamiselle raken-
tuva työskentelymalli ei enää toimi moniarvoisessa yhteiskunnassa kirkossakaan. (Pyysi-
äinen 1990, 23�24.)

Toivola (1988, 14) katsoo Wasdelliin viitaten, että kirkossa vallitsee riippuvuuskult-
tuuri, jossa on yksi ruokkija (pappi) ja joukko ruokittavia (seurakuntalaiset). �Työntekijä
on kuin lintuemo, jolta pesässä olevat poikaset odottavat ruokaa suu ammollaan� (emt.).
Tässä mallissa seurakunnassa on vain yksi aikuinen, muut ovat lapsen asemassa suhteessa
häneen. Kokoontumisten perusmalli toistuu Toivolan mukaan kaikissa seurakunnallisissa
tilaisuuksissa. Tällaisessa yhdessäolokulttuurissa on mahdotonta toteuttaa aikuiskasva-
tusta, joka ottaa vakavasti aikuisen elämänkokemuksen, itsenäisen etsinnän ja itsenäiset
ratkaisut. Sekä työntekijät että seurakuntalaiset ovat tämän riippuvuuskulttuurin vankeja.
Mallista voidaan vapautua, jos seurakunnassa herätään ymmärtämään aikuiskasvatuksen
haaste ja lähdetään kehittämään toimintaa, joka samalla luo uusia yhdessä olemisen mal-
leja, joissa koolla olevat ovat aikuisia108. Tämä asennemuutos edesauttaa löytämään
maallikon paikkaa kirkossa. Myös Kanerva (1989, 20) pitää tärkeänä �kasvattajamallin�

108. Harjuvaara (1988, 15�17) kertoo muutoksista Järvenpään seurakunnan pienryhmissä pyrittäessä työnteki-
jäkeskeisestä mallista seurakuntalaiskeskeiseen. Seurakuntakeskeisessä mallissa maallikot aktivoidaan vas-
tuunkantajiksi. Järvenpään kokeilussa todetaan, että ryhmät keskustelevat avoimemmin ja vapautuneem-
min, kun johtajana on tavallinen seurakuntalainen.
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jatkuvaa tarkistamista, �viestinkö yhdessä toisten kanssa kyselevää ja etsivää ihmistä vai
kaiken tietävää auktoriteettia�.

Johtopäätöksiä

Edellä tarkastellun keskustelun perusteella voidaan aiheellisesti kysyä, ovatko kirkon työ-
muodot sopusoinnussa aikuiskasvatuksen olemuksen kanssa (ks. myös esim. Kurvinen
1956). Jos painopiste teoreettisella tasolla siirtyykin opettamisesta oppimiseen, käytän-
nössä koetaan toimittavan edelleen perinteisen opetuskulttuurin mukaisesti. K-ohjelmas-
sahan ei enää asetettu kysymystä miten kirkossa on opetettava, kuten vuoden 1958 piis-
painkokouksen tehtäväksiannossa, vaan kysyttiin miten ihminen voisi oppia kirkossa. KA
määrittelee aikuisten opettajan roolin ohjaajan, �oppimisen auttajan� rooliksi, mikä vastaa
nykyistä kasvatustieteen näkemystä. Myös tarpeeseen soveltaa pedagogista tietoa kirkon
opetustoimintaan kiinnitetään huomiota (esim. Mietintö 1961). Kriittisemmin aikuisten
opettamisen kysymykseen tartutaan asiantuntijakeskustelussa. Aikuisten opetuksen tavat
ja yleinen kirkon viestintä- ja toimintakulttuuri, jota kuvaa ilmaisu �riippuvuuskulttuuri�,
niveltyvät keskustelussa toisiinsa109. Nähdään, että tulisi pyrkiä yksisuuntaisesta viestin-
nästä kaksisuuntaiseen, ruokkimisesta työntekijöiden ja seurakuntalaisten tasavertaiseen
yhdessä oppimiseen seurakunnassa. Tähdennetään, että on aika siirtyä kinkeriperinteen
yksisuuntaisen opetuksen mallista vuorovaikutukseen pohjautuviin käytäntöihin. Uudista-
misen tarvetta argumentoidaan myös dialogi-käsitteen avulla. �Välityspedagogiikan�
tilalle soveltuisi dialogipedagogiikka. Vuorovaikutus ja dialogi ovat vastaus kysymykseen
miten toimitaan (ks. myös Vilenius 1997).

Seuraavassa suhteutan tehtyjä päätelmiä yleiseen alan keskusteluun ja tuon vielä joita-
kin yksityiskohtia kirkossa käydystä keskustelusta esiin. Kirkossa havaitaan tarvetta
uudistaa aikuisten opetuskäytäntöä, mikä on haaste työntekijöiden oppimis- ja opetuskä-
sityksen tiedostamiseen ja päivittämiseen. Opetuksen muuttuminen on aina viime kädessä
kiinni opettajan ajattelun ja toimintatapojen sekä myös organisaation toimintakulttuurin
muuttumisesta (Sahlberg 1997, 16, 127). Oksanen (1980, 92) huomauttaa, että varsin-
kaan aikuisopetus ei ole parhaimmillaan silloin, jos se rajoittuu opettajan, vaikka korkea-
tasoiseenkin, yksinpuheluun. Opetus tulee pyrkiä kehittämään vuoropuheluksi, dialo-
giksi. Hanselmann110 pitää aikuisten kasvatuksessa keskustelua eli dialogia parempana
muotona kuin luennoimista eli monologia. Monologissa opettaja ja oppilas jäävät henki-
sesti kauaksi toisistaan. Sitä vastoin dialogissa syntyy henkinen vuorovaikutus ja koske-
tus, joten se on virikkeitä antava, hedelmöittävä opettamisen muoto. Vaikka kristillinen
sananjulistus on ulkomuodoltaan monologista, tulisi sen olla sisällöltään keskustelun

109. Kirkollisen viestinnän periaate- ja ideaohjelmassa Kommunikoivaan kirkkoon (1992) korostetaan: �Jos
ihmisistä tuntuu, että jollakin yhteisöllä on omasta mielestään selkeät ja valmiit vastaukset elämän syvim-
piin kysymyksiin ja niitä tarjotaan ylhäältäpäin ohjaavasti ja utoritaarisesti, he vaikenevat, eikä dialogia
synny�.

110. Sveitsiläisen Heinrich Hanselmannin (1951) teos Andragogik. Wesen, Möglichkeiten, Grenzen der
Erwachsenen. Zürich. on Kurvisen (1956, 161�165) aikuiskasvatuspohdinnan päälähde.
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sävyistä111. (Kurvinen 1956, 164�165.) Hughes (1985, 359) puuttuu papiston opetusroo-
liin. Pappeja tulee pyrkiä tukemaan aikuiskasvatuksen menetelmien ja aikuiskasvatusajat-
telun omaksumisessa, irtautumaan oppimastaan roolista, jossa he kertovat aikuisille, mitä
tulee uskoa ja miten toimia ja suuntautumaan �andragogiseen rooliin, jossa he tekevät
aikuiset kykeneviksi� (the andragogical role of enabling the adult to make--) tekemään
kypsiä uskonnollisia ratkaisuja.

Pohdinta aikuisten opettamiskulttuurista kirkossa liittyy myös jo edellä käsiteltyyn
problematiikkaan aikuisen subjekti-objektiasemasta ja sitä kautta myös laajemmin mie-
lekkääseen maallikkouteen. Virkkunen liittää sen yleisemmin demokratian toteutumisen
tarpeeseen kirkossa, jossa yhtenä tarkastelukulmana on papin ja seurakuntalaisen suhde,
jota voitaneen tässä yhteydessä verrata opettajan ja oppilaan suhteeseen. Yksi koulutuk-
sen suuntaviivoista kansainvälisen koulutuskomitean raportin mukaan (Opiskelu on elä-
mää 1976) on demokratia. Tarve mahdollistaa aikuisten todellinen tasavertainen vastuun
kantaminen ja oikeus omaan ajatteluun kirkossa näyttävät yhteneviltä näkökohdilta esim.
Freiren radikaalin aikuiskasvatuksen painotusten kanssa112. On kysyttävä, nostaako Virk-
kunen tässä esiin �kirkossa sorrettujen pedagogiikkaa�, �hiljaisen enemmistön� tarpeet.
Jos Virkkunen miettii vallankäyttöä seurakunnassa, niin vallankäyttöä Freiren tapaan
yleensä aikuiskasvatuksessa pohtii myös Jarvis (1993b, 186) ja epäilee opettajan autorita-
tiivista roolia, vastausten julistamisen mielekkyyttä. Hän näkee, että jotkut opettajat halu-
aisivat edelleen käyttää valtaa, mutta se käy yhä vaikeammaksi, etenkin aikuiskasvatuk-
sessa. Opettaja haluaa usein mieluummin oppilaakseen tunnollisen ei-reflektoivan oppi-
jan, joka uutterasti omaksuu ja toistaa tietoa, mikä tekee opettamisesta verrattain help-
poa. Mutta ei-reflektoiva oppiminen heijastaa menneisyyttä eikä myöhäismodernia, jossa
on vain vähän oikeita vastauksia ja vääjäämättömiä totuuksia. Jos opettaja ei ole autorita-
tiivinen vaan avoin oppilaan tiedoille, opetustilanteesta voi tulla vuoropuhelu, jossa sekä
opettaja että oppilas oppivat toisiltaan. Tämä on rikastava, aikuiselle ominainen koke-
mus. Jarvis osoittaa suuntaa totuuden sanelemisesta yhdessä totuuden etsimiseen oppi-
miskokemuksena. Pohdintaa herättää Jarvisin näkemyksen soveltamisessa kirkon aikuis-
kasvatukseen �totuuden relativoimisen itsestäänselvyys�, mikä ei ole mahdollista kirkon
olemuksesta ja tehtävästä käsin tarkasteltuna113.

Edellä tarkastellun keskustelun ydin on kirkon tavan opettaa aikuisia kriittinen poh-
dinta. Tähän liittyy Pruuki (1998, 262) kyseenalaistaessaan, voidaanko sosiaalis-inhimil-

111. Kreikankielinen saarnan nimitys homilia tarkoittaa tuttavallista seurustelua, keskustelua. Kurvinen (1956,
166) katsoo saarnaan saatavan toivottua keskustelunsävyä esim. kysymyslauseiden ja puhuttelusanojen
avulla. Sariola (1972, 87, 90) puolestaan näkee, että saarna ei ole keskustelua, vaan julkista puhetta
monelle; sen sijaan opetukselle ja sielunhoidolle keskustelu on tyypillinen työmenetelmä. Sariolan mukaan
saarnaa ei tule muuttaa dialogiksi tai ryhmäkeskusteluksi, mutta saarnaaminen edellyttää saarnaajalta dialo-
gista asennoitumista tehtäväänsä.

112. Freiren kritiikki kohdistuu voimakkaasti perinteiseen opetuskäsitykseen, jossa hän näkee opettajan käyttä-
vän valtaa ja kontrollia (yhteiskunnallinen vaikuttaminen) määrätessään, mitä oppilaan tuli oppia. Freire
näkee, että kasvatus voi palvella vapauttamista vain, jos opettaja ja oppilas ovat tasa-arvoisia opetusproses-
sissa. (Elias & Merriam 1980, 156, 165�166.) Demokratian kasvatuksen suhteesta laajemmassa kasvatus-
filosofisessa viitekehyksessä ks. Puolimatka 1995, 217�266.

113. Ripatti (1999, 13) kuvaa kirkon tehtävästä ja olemuksesta käsin nähtynä yksilöpainotteista nykytilannetta
seuraavasti: �Yksilön itselleen hankkimien oikeuksien korostaminen on johtanut siihen, että totta on se,
mitä kukin pitää totena. Ihminen shoppailee ideologisessa valintamyymälässä; oikeana uskona ja tosi juma-
lana pidetään sitä, mikä minulle tällä hetkellä tuntuu sopivimmalta.�
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liseen ympäristöön kuuluvia asioita, kuten etiikkaa ja uskontoa oppia ja opettaa samalla
tavalla kuin fyysiseen ympäristöön kuuluvia asioita. Kirkossa on pitkälti omaksuttu tapa
opettaa uskontoa ja etiikkaa niin kuin opetetaan maantietoa ja matematiikkaa: yksi opet-
taa muita.

Toisaalta perinteinen luokkahuoneopetuksen malli istuu sitkeästi koululaitoksessakin.
Miettinen (1990, 199) arvioi mallin pysyvyyden yhdeksi syyksi sen ankkuroitumista kou-
luinstituution rakenteeseen. Luennointiin, kyselyyn ja oppilaiden passiivisuuteen perus-
tuva opettajakeskeinen oppitunnin malli tuntuu olevan erittäin pysyvä opetuksen muoto,
joka uhmaa vuosikymmenestä toiseen uudistuspyrkimyksiä114. Lehtinen (henkilökohtai-
nen tiedonanto 31.1.1999) on havainnut, että perinteisen opettajan on vaikea kasvaa
ohjaajaksi, luopua mestaroinnista ja oppijan objektoinnista. Oppija- ja oppimiskeskeinen
yhteistyö, joka rakentuu ensisijassa oppijan kontekstiin ja jossa premisseiksi otetaan oppi-
jan kokemukset, valmiudet, toiveet, tottumukset, toisin sanoen se todellisuus, jossa yksilö
on ja millaiseksi hän sosiaalisissa suhteissaan on �rakentunut�, on tavattoman vaikeaa.
Lehtinen uskoo, että jos opettajan työtä ovat myytit ohjaamassa, ohjannevat ne mitä suu-
rimmassa määrin � rankasti yleistäen � myös seurakunnan työntekijää. Fasadien,
ovatpa ne oppeja, oppineisuutta, statusta, leipääntymistä, omia pelkoja tai mitä tahansa,
taakse on helppo vetäytyä. Tutoriaalisen yhteistoiminnan ote kehittyy Lehtisen mukaan
hyvän itsetunnon ja nöyrän asenteen kautta pitkällisen oppimisen ja kasvun tuloksena.
�Ehkä se onkin elinikäisen kilvoittelun kohde.�

On syytä kysyä, onko tutorointi, ohjaaminen relevantti työorientaatio kirkon aikuis-
kasvatuksessa? Termi ei nouse esiin vielä tarkasteluajanjakson keskustelussa kirkossa,
mutta mielestäni tutorointi voidaan nähdä kirkon aikuiskasvatuksen omista perusteista
nousevana, monia mahdollisuuksia sisältävänä kehitettävänä tehtäväalueena seurakunnan
aikuiskasvatuksessa. Tutorointi siirtää painopisteen opettamisesta ohjaamiseen, �kanssa-
kyselijän� rooliin. Seurakunnan omasta olemuksesta käsin nousee luontevasti tasavertai-
nen kanssaoppijuus Jumalan lapsina. (Ks. Leppisaari 1996, 1999.) Vaherva (1981a) pitää
aikuiskasvatuksessa tärkeänä, että luovutaan yksisuuntaisesta opetuksesta ja aikuinen
opettaa toista aikuista tasavertaisesti. Opettaja toimii käynnistäjänä, oppaana, opetettavien
tarpeiden mukaisesti. Willis (1993, 79�80) näkee opettajan roolin ohjaajaksi, neuvonan-
tajaksi, tien näyttäjäksi, rohkaisijaksi, vision matkalle tarjoajaksi. Ohjaaminen muuttaa
opettamisen informaation jakamisesta vaativampaan suhteeseen. Tutoroinnit ovat Eliak-
sen (1993, 237�238) mukaan sopivia opettajakoulutukseen, vanhempainkasvatukseen ja
valmennettaessa henkilöitä joihinkin erityistehtäviin uskonnollisessa yhteisössä. Tutorin
rooli tekee mahdolliseksi seurakunnan vapaaehtoistyöntekijälle käyttää niitä tietoja ja tai-
toja, joita hän on yhteisössä eläessään saavuttanut. Olennaista olisi pystyä kehittämään
sellaisia menetelmiä oppia, joissa dialogisuuden, autonomian ja persoonallisuuden kasvun
mahdollistavat rakenteet vahvistuisivat (Kalli 1997, 232). Niin oppijoilla kuin kouluttajil-
lakin on mahdollisuus kehittää oppimistilanteita vastavuoroisemmiksi115 (Raudaskoski
1999, 30). Foltz (1986a, 27) tähdentää, että se, miten aikuiset oppijoina löytävät kirkon

114. Bergevin (1967, 109) kritisoi kirkkoa ja yliopistoa opettajina. Vaikka ne ovat kaksi pääorganisaatiota kasva-
tuksellisesti, �niiden johtajat ovat saaneet vähän tai ei ollenkaan harjoitusta siinä, miten opimme ja miten
opettaa�. Näiden instituutioiden henkilökunta on Bergevinin mukaan usein kiinnostunut enemmän oppiai-
neestaan ja opeistaan kuin oppijoistaan. Yliopiston ja koulun oppimiskulttuurin kritiikistä Suomen konteks-
tissa ks. esim. Aaltola & Suortamo (toim.) 1995, Sahlberg 1993.

115. Vastavuoroisuutta ehkäisevistä ja edistävistä tekijöistä oppimisessa ks. Raudaskoski 1999, 30�37.
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tarjoamat mahdollisuudet, riippuu siitä, miten aikuinen oppijana käsitetään kirkossa ja
miten huolellisesti oppimistilanteet valmistellaan116.

Tutkimusmateriaalissa ei juuri puolusteta perinteistä opettamisen tapaa kirkossa. Kir-
kon kontekstissakin on kuitenkin hyvä muistaa, että aikuisella tulee olla myös mahdolli-
suus valita oppimistapansa. Pasanen ym. (1989, 11) huomauttavat, että joskus epädemo-
kraattiselta vaikuttava opettajajohtoisuus on pedagogisesti hyvin perusteltua. Hyvä opet-
taminen voi sisältää sekä andragogiikkaa että pedagogiikkaa. Molempia tarvitaan ja niitä
tulee soveltaa tilanteesta riippuen. Viisaat aikuiskasvattajat ovat aina sekä opettaneet että
ohjanneet (Lehtinen & Jokinen 1996, 23).

Mielenkiintoinen ongelma-alue on, missä määrin kirkon olemuksesta ja tehtävästä
käsin ei voida eikä ole tarpeen luopua niin sanotusta yksisuuntaisesta opetustyylistä siinä
merkityksessä, että on jotain �ulkopuoleltamme� tulevaa �tietoa�. Tässä yhteydessä on
mielenkiintoista, että kognitiivisen mallin oppimisesta katsotaan perustuvan pitkälti
objektiiviselle tiedonkäsitykselle, kun taas konstruktivismin eri suuntauksissa löydetään
vaikutteita relativismista, joka kyseenalaistaa objektiivisen todellisuuden olemasssaolon
(ks. Manninen & Pesonen 2000, 70). Palautuuko kaikki tieto yksilön mielen sisällöiksi ja
onko tietoa, joka on olemassa tulkitsevasta subjektista riippumatta (ks. Hakkarainen ym.
1999, 192�194)? Voidaanko opettajan roolia kirkossa ylipäätään tarkastella samoista
lähtökohdista kuin yleensä117? Ja onko itse asiassa mahdollista, että opettaja ja oppilas tai
oppija ovat tasavertaisia? Opettaminen-käsitteeseen voidaan katsoa sisältyvän jo sinänsä
tietyn epätasavertaisuuden. Esim. Pruukiin (1998, 276�277) viitaten voidaan nähdä, että
opetukselle vuorovaikutustapahtumana on ominaista, että opettajalla on siinä aina jollain
tavoin johtava asema siitä huolimatta, että hän pyrkisi mahdollisimman suureen tasaveroi-
suuteen. Opettaja on viime kädessä vastuussa opetuksesta ja hänellä on tietty auktoriteetti
suhteessa oppijaan. Tästä näkökulmasta opettajan tapa viestiä on merkittävä118. Tasave-

116. Hughes (1985, 352�353) kuvaa Yhdysvaltojen katolisen kirkon tilannetta aikuisten opettamisessa:
�Vuonna 1966 termiä �andragogiikka� tuskin tunnettiin kirkossa ja aikuiskasvatuksen metodit olivat vähän
käytössä. Aikuisia opetettiin yhä pääasiassa kuten lapsia. Ja vallitsi hämmennys.� Detroitin arkkihiippakun-
nassa perustettiin aikuiskasvatuskeskuksia, joissa annettavassa koulutuksessa kiinnitettiin huomiota seuraa-
viin tekijöihin: opettajille (teacher-facilitators) perustieto aikuisten opettamisesta, oppimisilmapiiri aikui-
sille soveltuvaksi, toistensa hyväksyminen ja vuorovaikutus yhteisössä sekä ajan varaaminen opetuksessa
keskusteluun, jossa voidaan jakaa näkökulmia ja kokemuksia.

117. Analogisesti mielenkiintoinen on Ripatin (1999, 10�13) näkemys tasa-arvosta ja vallan käyttämisestä kir-
kon hallinnon problematiikan yhteydessä. Ripatti väittää, että yhteinen pappeus on nykyistä demokratiaa
vanhempi ja pitemmälle kehitetty kansalaistoiminnan muoto. Kastetut toimivat täysin luomisvaltuuksin
perheissä, järjestyneessä yhteiskunnassa ja Jumalan luomassa maailmassa. Tässä merkityksessä pyhä kaste
on ainoa todellinen pappisvihkimys. Kastettujen yhteisen pappeuden keskeltä kirkko kutsuu ordinaatiossa
ihmisiä pappisvirkaan, joka on asetettu sanan ja sakramenttien hoitamista varten. Pappisvirka huolehtii
koko kirkon puolesta armovälineistä pelastavan uskon syntymiseksi. Kirkollinen valta on kaikilla kaste-
tuilla kirkon jäsenillä. Ripatti pitää valitettavana yhteisen pappeuden ja palveluviran pappeuden ratkaisuille
esitettyjä vaihtoehtoehdotuksia, jotka ovat nousseet valtiollisen ja kunnallisen demokratiakokeilun piiristä.
Kirkon hengellinen luonne on jäänyt taka-alalle, ja tilalle on astunut parlamentaarisen demokratian peli-
säännöt ja niiden yhteiskuntafilosofia. Demokratiaa, joka perustuu Aristoteleen klassiseen samanlaisuutena
ymmärrettyyn tasa-arvoisuuteen, voidaan Ripatin mukaan vain suuresti tulkittuna soveltaa kirkon hallin-
toon ja rakennekeskusteluun. Kansan ääni on Jumalan ääni vain tarkoituksenmukaisuuskysymyksissä.
Pelastusta koskevissa kysymyksissä Jumalan saarnattu sana on Jumalan ääni. Modernin yhteiskunnan sydä-
mestä nouseva demokratiapaine ja kirkon perinteestä nouseva virkarakenne (palveluvirka ja kastettujen
virka) muodostavat kirkon rakennekeskustelun pysyvän jännityskentän.

118. Yläpuolelle tai alapuolelle asettuvasta opettajan viestinnästä ks. Pruuki 1998, 275�277.
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roisen ja avoimen viestinnän tunnistaa Pruukin mukaan omasta puolesta puhumisena, ja
se antaa oppijalle myös mahdollisuuden esittää, mitä hän kokee, tuntee ja ajattelee käsillä
olevista kysymyksistä.

Pohdintaa aiheuttaa myös, miten kirkossa papin virkaan liittyvä Jumalan sanan opetus-
tehtävä, josta hän on vastuussa Jumalan ja seurakunnan edessä, suhteutuu tasavertaisen
oppijan asemaan. Kognitiivis-konstruktivistista oppimiskäsitystä voidaan kuitenkin sovel-
taa mielestäni tässä kontekstissa siinä ulottuvuudessa, että myös �työntekijän johtamassa
objektiivisen tiedon välitystilanteessa� aikuinen subjektiivisesti ja aktiivisesti voi konstru-
oida itse omaa maailmaansa (ks. Saarinen 1997a, 57). Tarvitaan toimintamalleja, jotka
rakentuvat kirkon yhteisen pappeuden ja kirkon erityisviran luovalle jännitykselle ja
kumppanuudelle (Taipale 1984, 70). Toisaalta voidaan Seppälän (1981, 7) mukaan erottaa
julistus ja opetus119. Julistuksessa vuorovaikutus on yksisuuntaista, opetuksessa kaksi-
suuntaista. Kumpikin voi välittää Jumalan puhuttelun. Tämä käsitteiden selventäminen
auttaa näkemään varsinaisen opetustyön avoimena uudistuksille. Kuitenkin kirkon ole-
muksesta, tehtävästä ja tiedon luonteesta käsin nouseva tietty jännite opetuksen ymmärtä-
misessä kirkossa säilyy.

6.2.2. Aikuisopetusmetodit ajan tasalle

Tässä alaluvussa tarkastellaan keskustelua kirkon aikuisopetuksen menetelmällisistä
haasteista. Minkälaisia metodeja käytetään, heijastaa viime kädessä sitä maailmankatso-
musta, johon kasvatus ankkuroituu (Harva 1963, 136). Mitä kirkon käyttämät metodit
kertovat? Miten soveltaa aikuisopetuksen menetelmiä kirkon aikuiskasvatukseen? Kes-
kustelun ymmärtämiseksi on syytä tiedostaa se perusjännite, jota kuvaa k-ohjelman
(1977, 18) näkemys: �Pedagogiikan mahdollisuudet loppuvat kun tullaan uskon vastaan-
ottamiseen--Siksi kristillisessäkään opetuksessa ei voi olla kysymys metodeista, joiden
taitava hallinta vie kasvatit uskoon. Tätä ei luonnollisestikaan voida tulkita niin, että
uskonpuhdistuksen käsitys uskon synnystä Pyhän Hengen työnä (Augsburgin tunnustus 5)
merkitsisi asiallisen pedagogisen ja didaktisen valmistautumisen väheksymistä.�

Harvan (1971, 18, 33) mukaan metodi on tie, joka on kuljettava päämäärään pääsemi-
seksi. Päämäärään vie tavallisesti monta tietä. Tie voi olla oikea tai väärä, hyvä tai huono.
Opetus voi kokonaan epäonnistua, jos valitaan väärä metodi. Metodin valinta riippuu ope-
tussisällöstä ja tavoitteista. Metodit voidaan jakaa sen mukaan, minkälaisessa suhteessa
opettaja on oppilaisiin: yksisuuntaiseen ja kaksisuuntaiseen metodiin, mutta myös oppi-
laat voivat olla yhteydessä keskenään. Wiedel (1988, 151) puolestaan painottaa metodia
yhdessä toisten kanssa kuljettavana tienä.

Työmenetelmien perusteellinen uudistaminen ja tehostaminen liittyy myös 1970-luvun
alussa KKK:n toimesta valmistuneeseen rippikoulun uudistettuun opetussuunnitelmaan
(ks. esim. Murtorinne 1995, 368) eikä näin sinänsä ollut aikuiskasvatuksen viitekehyk-

119. Tanskalaisen seminaarin lehtorin Breindahlin mukaan julistusta ja opetusta uskonnonopetuksessa ei voi
erottaa. Ne kuuluvat yhteen, mutta niitä ei pidä sekoittaa toisiinsa. Miten kristinuskon sanoman ja opin
sisällön yhteys käytännössä ilmaistaan ja toteutuu, kuuluu uskonnonopetukselle ominaiseen hedelmälliseen
jännitykseen. Yksi mahdollisuus on vaatia julistus puhutteluna (til-tale), opetus puhumisena ao. aiheesta ja
yhdessä (omtale, sam-tale). (Palosuo 1980, 4�5.)
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sessä ainutlaatuista, joskin sisälsi erityiskysymyksensä ja nimenomaan toteuttamisen kan-
nalta omat haasteensa, koska kysymyksessä on epäorganisoituneempi työmuoto.

K-ohjelma-aineisto

Mietinnössä 1961 pidetään relevantin aikuisopetuksen luomista tärkeimpiin kirkon ajan-
kohtaisiin teologisiin ja käytännöllisiin ongelmiin kuuluvana: �Kirkon on nähtävä aikuis-
ten jäsentensä opettaminen ajan vaatimaksi tehtäväksi ja nykyaikaisessa aikuisopetukses-
sa saatuja kokemuksia hyväksikäyttäen etsittävä muotoja ja menetelmiä, joilla se parhai-
ten voidaan suorittaa. Evankeliumista elämälle saatavien uskonnollis-käytännöllisten ja
eettisten johtopäätösten teossa tarvitaan elämänläheistä ohjausta ja yhteistä ongelmien
pohdintaa, mistä seurakunnan on pidettävä aikuiskasvatuksellaan huolta.� (Mietintö
1961, 20�22, ks. myös Kastamalla ja opettamalla 1964, 26.) Elämänläheinen ohjaus
-termin voi olettaa sisällöllisesti pitkälle yhtenevän tutoroinnin kanssa.

Kirkon aikuiskasvatuksen tehostaminen vaatii Mietinnön 1961 mukaan metodien tar-
kistamista ja kehittämistä. Perinteinen aikuisopetus on tapahtunut suurelta osin saarna- ja
kuulustelulinjalla, mikä on jättänyt kuulijan vain passiiviseen vastaanottajan asemaan.
Erityisesti mietinnössä puututaan kinkerien opetusmetodiin, jonka jo tuolloin katsotaan
kaipaavan tarkistamista ja kehittämistä. Kirkon opetuksessa vanhastaan käytetty kuuluste-
lumenetelmä on kauimmin säilyttänyt asemansa kinkeriopetuksessa. Tosin ei yleensä ole
tyydytty vain mekaaniseen ulkolukuun, vaan on edellytetty myös luettujen kohtien
ymmärtämistä. Kuulustelusta on kuitenkin aikuisten opetuksessa kokonaan luovuttava.
Sen sijaan on pyrittävä keskusteluun, vaikka epäilläänkin keskustelun aikaansaamista kin-
keriväen tottumattomuuden vuoksi. Osanottajia on pyrittävä aktivoimaan: joiltakin seura-
kuntalaisilta voidaan pyytä keskustelupuheenvuoro jo etukäteen, ja kysymyslaatikkoa
voidaan käyttää kinkereilläkin. Kinkeriopetuksen apuna tarvitaan myös �nykyaikaisen
opetuksen apuvälineitä�, kuten �diakuvia, raitoja ja filmejä, jopa ns. musta taulu ja mag-
netofonikin voivat olla hyödyksi�. (Mietintö 1961, 77�78.)

Aikuiskasvatuksen kehittämiä menetelmiä, muun muassa keskustelumuotoa ja pien-
ryhmien käyttöä olisi Mietinnön 1961 mukaan pyrittävä soveltamaan sekä vanhoihin että
uusiin työmuotoihin säilyttäen sielunhoidollisen ja hartaudellisen ulottuvuuden ohella
myös tilanteiden opetuksellisen luonteen. Uusina työmuotoina mainitaan esimerkiksi raa-
mattu- ja opintopiirit, joissa osanottajat voivat keskustellen ja pohtien olla aktiivisesti
mukana. Mahdollisuutta yhteiseen tai ryhmäkeskusteluun ehdotetaan myös katekismus-
saarnojen ja jumalanpalvelusten yhteyteen. �Samalla kun seurakuntalaiset voisivat tehdä
realistisia uskonnollisia ja eettisiä johtopäätöksiä arjen elämää varten, myös vuorovaiku-
tus mahdollistuisi.� Jumalanpalvelus tarvitsee tuekseen seurakuntaelämän muotoja, joissa
�persoonallinen kosketus ja veljellinen yhteys voi muodostua läheisesti koettavaksi�.
(Mietintö 1961, 77�80.)

Opetuksen yleisen teorian kannalta ei PP:ssä (1972, 72, 76) katsota olevan merkitystä
sillä, ovatko opiskelijat aikuisia vai kehitysiässä olevia. Aikuisuus näyttelee sen sijaan
merkittävää osaa nimenomaan opetustilanteissa. Eri-ikäisiä ei voida lähestyä samanlaisin
menetelmin. Opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä pidetään aikuisopetuksessa opettaja-
keskeisiä opetusmenetelmiä parempina. Näin saadaan opiskelijan kokemukset ja aktivi-
teetti edistämään koko ryhmän toimintaa ja opetustilanteesta muodostetuksi todellinen
vuorovaikutustapahtuma.
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Aikuistoiminnassa on käytetty Peltosen ja Totron (KOAKT ptk 20.1.1976 2§, ptk
12.2.1976 1§) mukaan erityyppistä ryhmätyöskentelyä harjoitus- ja kokemuskenttänä esi-
merkiksi tunneilmaisulle, palautteen käsittelylle ja itsetunnon kasvulle. Luova toiminta
aktivoi etenkin aikuisilla käyttämättömäksi jääneitä valmiuksia. Oppimiseen ja muutok-
seen sekä vaikeiden kysymysten käsittelyyn liittyy usein vastarintaa. Nämä huomiot anta-
vat Peltosen ja Totron mukaan viitteitä kokoontumisten ilmapiirin tärkeydestä, pysähty-
misestä todellisiin elämänkysymyksiin, persoonallisten asioiden käsittelyyn persoonalli-
sella tasolla, sekä aitouden ja kohtaamisen merkittävyyteen. Työnohjauksesta oppimista-
pahtumana saatu kokemus on tekijöiden mielestä soveltamiskelpoista aikuistyössä.

Aikuiskasvatuksen metodisia uudistamishaasteita nostetaan esiin myös k-ohjelmassa
(1977, 46�47). Uusien toimintatapojen kehittämisen avulla voitaisiin tehdä kinkerit
oppimisen ja yhdessäolon kannalta mielekkäämmiksi seurakuntalaisille. Lyhytaikaiset,
tiettyyn aihepiiriin keskittyvät ja jonkin tehtävän hoitamiseen rajoittuvat projektit katso-
taan harkinnan arvoiseksi tavaksi kehittää aikuiskasvatusta, koska pitkäjänteinen sitoutu-
minen on usein hankalaa monimuotoisen työ- ja elämänrytmin vuoksi.

Aikuistoiminnan menetelmiä valittaessa tärkein näkökohta on KA:n (1979) mukaan se,
miten ne kulloinkin palvelevat tavoitteiden saavuttamista. Jos tavoitteena on tiedon saa-
minen jostakin asiasta nopeasti ja jäsennettynä, on parasta turvautua esitelmään ja keskus-
teluun. Jos tavoitteena on asenteellinen muutos, joka edellyttää vanhojen näkemysten ja
ennakkoluulojen tarkistamista, tarvitaan sekä elämyksellisiä kokemuksia että pitkäai-
kaista keskustelua pienryhmissä. Jos taas pyritään käytännöllisten taitojen hankkimiseen,
on harjoittelu paras menetelmä. Toivottujen oppimiskokemusten aikaansaamiseksi mene-
telmät ovat yhtä tärkeitä kuin asiasisällöt. KA kritisoi, että käytännön tilanteissa ei aina
mietitä, onko valittu menetelmä oppimistavoitteiden saavuttamisen kannalta paras mah-
dollinen. Aikuistoiminnassa voidaan käyttää lähes kaikkia samoja työskentelymenetel-
miä kuin nuorisotyössä ja rippikoulussa. On tarpeetonta pelätä, että esimerkiksi leikkimi-
nen, piirtäminen ja näytteleminen olisivat aikuisille �liian lapsellista�. Monet aikuiset tun-
tevat arkuutta lähteä luovaan toimintaan vain siksi, että he eivät ole tehneet sitä vuosiin.
Mukaan lähdettyään he usein yllättyvät niistä löydöistä, joita ovat tehneet. Luovan toi-
minnan muotoja ei kuitenkaan käytetä vain siksi, että ne ovat usein hauskoja, vaan siksi,
että niiden avulla saavutetaan joitakin tavoitteita paremmin kuin millään muulla tavalla.
Leikki vapauttaa ilmapiirin ja auttaa ihmisiä välittömään vuorovaikutukseen. Piirtämällä
monet osaavat ilmaista itseään tunnetasolla helpommin kuin puhumalla. Näyttelemällä
voidaan tehdä perustavia oivalluksia ihmisten keskeisistä suhteista ja tunnetekijöistä. (KA
1979, 93�94.)

Työskentelymenetelmät on valittava sen mukaan, mitä ihmiset oppivat tiettyjen toi-
mintatapojen ansiosta. Esimerkiksi aktivoivia menetelmiä käyttävä raamattupiiri rohkai-
see jäseniä tutkimaan Raamattua kotonaankin. Nyrkkisääntönä menetelmien valinnassa
on KA:n (1979) mukaan, että paras menetelmä aikuisten keskuudessa on se, mikä edistää
eniten vuorovaikutusta. Vuorovaikutukseen liittyy ilmapiiri, mutta vuorovaikutusta voi
edistää jo ympäristötekijöillä, esimerkiksi istumajärjestyksellä. Keskustelu120 on tärkein

120. Harva (1973b, 76) luonnehtii tyypilliseksi aikuisopetuksen muodoksi tulleen keskustelun. Luentoon verrat-
tuna sillä on se etu, että opiskelijat voivat olla aktiivisia. Aikuinen haluaa tuoda esiin oman mielipiteensä ja
elämänkokemustaan. Keskustelu on sopusoinnussa myös demokratian kanssa. Kuitenkin keskustelun, muo-
dostuakseen hedelmälliseksi, tulee Harvan mielestä olla ohjattua: opettajan on tuotava keskusteluun sel-
laista tietoa, jota opiskelijalla ei ole.
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vuorovaikutuksen muoto. Aikuisten kanssa toimittaessa voidaan lähteä siitä, että jokai-
sella heistä on ainutlaatuinen kokemusvarasto ja paljon elämän varrella koottua tietoa. Se
pitäisi saada välitetyksi yhteisen oppimisen materiaaliksi. On löydettävä menetelmiä,
jotka auttavat arvostamaan omaa kokemusvarastoa, houkuttelevat kokemusaineksen esille
ja auttavat välittämään sitä121. (KA 1979, 94�95.)

Opetusmenetelmienkin katsotaan voivan joko tukea tai estää aikuisen aikuisuutta seu-
rakunnassa. Menetelmien valinta heijastaa asenteita, erityisesti sitä, odottaako ohjaaja
osanottajilta todellista panosta keskusteluun, toisin sanoen kunnioittaako hän heidän asi-
antuntemustaan, ajatuksiaan ja tunteitaan siinä määrin, että antaa mahdollisuuden niiden
ilmaisemiseen. (KA 1979, 96�97.)

Seurakunta oppimisyhteisönä -korostuksen suuntaisesti painotetaan KA:ssakin, että
seurakunta yhteisönä, sen ilmapiiri ja normisto vaikuttavat ihmiseen syvemmin kuin se,
mitä halutaan opettaa. Kasvatettaessa seurakuntalaisia myönteisiin ihmissuhteisiin ja
avoimeen vuorovaikutukseen on olennaista, minkälainen vuorovaikutus opetustilanteessa
vallitsee, miten rehellisiä ollaan keskustelussa, minkälaiset rooliodotukset tässä yhtei-
sössä vaikuttavat ja minkälaiset ovat ryhmän normit ja arvostukset. (KA 1979, 40.)
Kirkko 2000 -mietinnössä (1986, 44�47) kiinnitetään huomiota raamattutyöskentelyn eri
muotojen ja menetelmien kehittämiseen pienryhmätoiminnassa sekä yleensäkin seurakun-
talaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteyden syntymistä edistäviin menetelmiin 122.
Vaikka opetusmenetelmiin kiinnitetään k-ohjelma-asiakirjoissa huomiota, tutkimusajan-
jakson lopussa arvioidaan kuitenkin, että k-ohjelmatyöskentely ei ole edistänyt kasvatus-
toiminnan menetelmien kehittämistä (Miten k-ohjelma on toteutunut? 1989, 15).

Asiantuntijakeskustelu

Metodikeskustelussa Taipale (1958, 116) ottaa kantaa vuoden 1958 kirkolliskokouksen
toimeksiantoon katsoen, että kirkkolain vanhentuneet säädökset siitä miten opetetaan kai-
paavat muuttuneen yhteiskunnallisen tilanteen mukaista tarkistusta. Nikunen (1962, 116)
näkee kasvatustyön tehostamisen kirkossa merkitsevän myös metodisia uudistuksia. Toi-
viainen (1979, 124) huomauttaa, että työtapojen kirkon kasvatustoiminnassa ei tulisi olla
�kehittymättömämpiä, vanhanaikaisempia ja vähemmän vaihtelevia kuin muualla�. Kysy-
mys ei ole hänen mielestään teologinen muussa mielessä kuin siinä, että Jumala on luo-
nut kaikille ihmisille järjen ja myös kirkossa voidaan käyttää näitä yleisiä järjen kehittä-
miä opetusmenetelmiä.

121. Keskustelun ohjaajan olisi tarjottava kuhunkin aiheeseen vastakkaisia, vaihtoehtoisia ja erityyppisiä näkö-
kantoja ja sen jälkeen annettava ihmisille aikaa miettiä ja määritellä kantaansa. Tällaisen keskustelun tavan-
omaisin kulku on seuraava: 1. Alustaja esittää selkeät vaihtoehdot ja pyytää osanottajia määrittelemään nii-
hin kantansa. 2. Kukin miettii itsekseen ko. asiaa. 3. Jokainen merkitsee paperille tai hahmottaa muulla
tavoin itselleen käsityksen asiasta. 4. Vastauksia verrataan toisiinsa. 5. Keskustelu jatkuu pohtimalla erilais-
ten vaihtoehtojen ja kannanottojen perusteita. Teknisenä apumenetelmänä voi olla esim. �rasti ruutuun�
-menetelmä, erilaisten asioiden sijoittaminen arvojärjestykseen, oman mielipiteen sijoittaminen kahden täy-
sin vastakkaisen mielipiteen välille, puhuttelevan kuvan valinta ja valintaan liittyvä mietiskely, kannanotto
johonkin tapauskertomukseen, kesken jääneen tarinan jatkaminen, äänestys, haastattelu jne. (KA 1979, 95.)

122. Kirkko 2000 -mietinnössä (1986, 47�48) viitataan, että kirkon erityissielunhoitotyömuodoissa (perheneu-
vonta, palveleva puhelin, sairaalasielunhoito) on opittu uudenlaisia kanssakäymisen taitoja, joita vuorovai-
kutuksen malleja olisi entistä enemmän omaksuttava myös paikallisseurakunnan tasolla.
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Tamminen (1960, 8�10, 1961, 27�28) kuten vuoden 1961 Mietintö (1961, 70) ja
Kastamalla ja opettamalla -teos (1964, 74, 79) arvioivat, että kinkeriopetuksessa käytet-
tävä menetelmä kaipaa tarkistamista. Koska kirkolla on liian vähän suunnitelmallista
aikuisiin kohdistettua opetustoimintaa, myös vanhoihin työmuotoihin, kuten katekismus-
saarnoihinja kinkereihin, tulisi kiinnittää huomiota, että ne voisivat parhaan traditionsa
säilyttäen uudistua. Kirkon aikuiskasvatuksen ja -opetuksen kehittäminen kokonaisuudes-
saan vaatii metodien tarkistamista. Kirkossa ei ole riittävästi harjoilteltu nykyaikaisen
aikuiskasvatuksen hedelmälliseksi toteamien menetelmien käyttämistä, kuten keskustelua
ja pienryhmien käyttöä. Kinkeriopetuksessa tulisi siirtyä kuulusteluista keskusteluun.
Osanottajia olisi pyrittävä aktivoimaan, ja opetuksen apuna tarvittaisiin nykyaikaisia
havaintovälineitä. Kinkerit aikuisten tilaisuutena on muodostettava enemmän neuvottelu-
tilaisuuksiksi ja seurakunnalliseen toimintaan innostavaksi kokoontumiseksi. Himanka
(1986, 4�5) pitää opetuskeskustelua123 kinkereitten keskeisenä menetelmänä. Tosin hän
myöntää keskustelun virittämisen olevan usein vaikeaa, koska ihmiset pelkäävät nolaa-
vansa itsensä. Työntekijä joutuu tarkoin miettimään esitettäviä kysymyksiä.

Aikuiskasvatuksessa oppimisympäristön tulee luoda mielikuva aikuisten kokoontumi-
sesta, jolloin on vältettävä koulumaista asetelmaa. Opiskelijoiden aikuisina kohteleminen
merkitsee Virkkusen (1973e) mukaan opetuksen suhteen sitä, että keskustelu on opetus-
menetelmistä tärkein ja on käytettävä opiskelijoiden omaa kokemusvarastoa124. Keskus-
telua kaikkein tärkeimpänä opetusmenetelmänä Virkkunen perustelee näkemyksellään,
että aikuiselle on annettava mahdollisuus löytää itse vastaukset kysymyksiin. Tällä tavoin
saatu oppimistulos merkitsee aikuiselle paljon enemmän kuin toisilta kuultu viisaus125.
Keskustelu on tapa, jolla aikuinen oppii parhaiten. Aikuiskasvatuksen opetusmenetel-
mien valinnan tärkein arviointiperuste Virkkusella KA:n mukaisesti on, minkä menetel-
män avulla saavutetaan paras vuorovaikutus. Yleispätevien ohjeiden antamisen Virkkunen
katsoo mahdottomaksi, koska erilaiset aiheet ja ulkonaiset olosuhteet vaativat erilaisten
menetelmien käyttämistä. Kuitenkin aikuiskasvatuksessa tulisi pyrkiä mahdollisimman
paljon keskustelunomaiseen asioiden käsittelyyn. Vaikka se on luontevinta pienessä ryh-
mässä, on suurissakin kokouksissa pyrittävä keskustelunomaiseen vuorovaikutukseen126.
Esitelmä yksinpuheluna puoltaa Virkkusen mukaan paikkansa, jos siinä esitetään niin pal-
jon informaatiota, että selkeys kärsisi keskustelukatkoista. Jälkikäteen on kuitenkin varat-
tava aikaa keskusteluun tai ainakin epäviralliseen juttelumahdollisuuteen. (Virkkunen

123. Myös Suunnitelmassa aikuisten rippikoulua varten (1980, 18) pidetään keskustelua keskeisenä työtapana
aikuisten rippikoulussa, joskin muistutetaan, että työskentelytapa on riippuvainen kustakin oppilaasta.
Suunnitelmassa tähdennetään myös opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen tasaveroisuutta.

124. Virkkunen kuului työryhmään, joka valmisteli Suunnitelman aikuisten rippikoulua varten (1980). Aikuis-
rippikoulun toteuttamisen tulee suunnitelman (1980, 3) mukaan olla monimuotoista ja opetustoiminnassa
tulee lähteä oppilaiden erilaisista edellytyksistä ja elämäntilanteista. Rippikoulun opetusohjelman toteutta-
mismahdollisuuksia kuvattaessa esitellään sisällön yhtenä jäsentämismahdollisuutena induktiivista mallia,
aikuisen elämänkysymyksistä lähtevää suunnitelmaa.

125. Esim. Järvilehto (1995) korostaa, että ihminen ei opi vastausten, vaan kysymysten kautta.
126. Esimerkkeinä keskustelunomaisesta vuorovaikutuksesta suurissa tilanteissa Virkkunen (1973d, 4) mainit-

see jakautumisen pieniin keskusteluryhmiin pohtimaan annettua kysymystä ja surinakeskustelun eli keskus-
telun samassa huoneessa lähimpänä istuvien kanssa. Vuorovaikutusta voidaan Virkkusen mukaan lisätä
myös esittämällä esitelmän pitäjälle kysymyksiä, pyytämällä etukäteen esitelmään liittyviä osallistujapu-
heenvuoroja tai valitsemalla ryhmä, joka esittää huomautuksia tai kysymyksiä kuullun johdosta.
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1973e, 3�4.) On huomattava Virkkusen vaikutus roolissaan aikuiskasvatussihteerinä
KA:n edellä käsiteltyyn aikuisopetuksen menetelmiä pohtivaan tekstiin.

Pajunen (1985, 7) kritisoi kirkkoa kaiken tarjoamisesta valmiina127 ja näin aktiivisten
ihmisten karkottamisesta seurakunnan toiminnasta. Hän haastaa kirkkoa, joka on tottunut
julistamaan näin on128, tutkimusmatkalle, jolla voidaan löytää, oivaltaa. Tämä löydetty
voi olla se sama asia, jonka työntekijä olisi mielellään �valuttanut kysyjän päähän tietona
suoraan�. Mutta ihmisen on voitava tehdä oivallukset itse. Siksi on �lähdettävä tunte-
mattomia teitä kulkemaan � ja oppimaan sillä tavalla�. Tämä merkitsee uusien menetel-
mien käyttöönottamista aikuiskasvatuksessa. Pajunen tähdentää, että tarvitaan keinoja,
joiden avulla päästään yhteiselle tutkimusmatkalle ja matkalla eteenpäin.

Aikuiskasvatuksen metodi �orgaaninen oppiminen� myös puhuttaa suomalaisia aikuis-
kasvatuksen asiantuntijoita. NKS:n koulutusseminaariin osallistunut suomalainen
ryhmä129 toteaa, että Suomessa eräillä kirkon koulutustoiminnan alueilla, kuten sielun-
hoidon, työnohjauksen ja kasvatuksen kursseilla on varsin pitkälle kehitelty orgaanisen
oppimisen menetelmiä, vaikka tätä nimeä ei ole käytetty eikä järjestetty koulutustoimin-
taa nimenomaan tämän metodin opettamiseksi. Kuitenkin perusajattelua pidetään saman-
suuntaisena lähdettäessä osanottajien omasta työtilanteesta ja kokemuksista siinä sekä
pyrittäessä yksilöiden omaa ajattelua ja keskinäistä vuorovaikutusta kehittämällä autta-
maan heitä omaehtoiseen130 oppimiseen. Osanottajaryhmä päätyy pyrkimykseen etsiä
omassa koulutustoiminnassa yhä enemmän menetelmiä, jotka pohjautuvat orgaanisen
oppimisen näkemyksiin. Koulutustilaisuudet voivat näin antaa mallin ja kokemuksen
osanottajille siitä, mitä orgaaninen oppiminen on. (Kokousraportti NKS:n järjestämästä
koulutusseminaarista Kungälvissä 6.�10.10.1980.)

Vuoden 1958 kirkolliskokouksen toimeksiannossa yhtenä selvitettävänä kysymyksenä
on Kuinka kirkon on opetettava? Tässä on kysymys kasvatustoiminnan käytännön sei-
koista, jotka ovat didaktiikan keskeisiä kysymyksiä. Kirkon kasvatustoiminnan kehittämi-
sessä didaktisia näkökohtia on soveltuvin osin otettava huomioon. (Pöyhönen 1986, 16.)
Pöyhönen (1986, 141) pitää vahinkona, että k-ohjelma ei sisällä seurakunnan didaktiik-

127. Kristillisen opintokeskuksen pedagoginen sihteeri M. Saari (1985, 22) kritisoi, että L. Hassinen (1984)
Aikuiskatekismuksessaan �antaa kuhunkin asiaan hänen mielestään liittyvät faktat ja mielipiteet ja tuntuu
olettavan lukijoidensa tulevan samoihin johtopäätöksiin�. Saari korostaa, että aikuisten opiskeluaineiston
tulisi ottaa huomioon aikuisten elämäntilanne sekä antaa tilaa osanottajien omille kokemuksille ja oivalluk-
sille. Hän näkee, että tieto, ymmärrys ja soveltamiskyky eivät ole siirrettävissä vaan ne on pakko elää itse
todeksi, oivaltaa. Siksi aineiston tulisi mahdollistaa osanottaja- ja ongelmakeskeinen työskentely myös sil-
loin, kun selvitellään kirkon opetusta kristinuskon keskeisistä asioista.

128. Uskonnolliset yhteisöt, jotka pyrkivät antamaan yksinkertaisia vastauksia kaikkiin ongelmiin, tekevät vää-
ryyttä ihmiselämän kompleksisuutta kohtaan ja luovat väärää toivoa kannattajilleen. Yksi kypsän uskon
merkki on kyky elää elämää ilman täydellistä varmuutta. Vaikka usko antaa jäsenilleen selkeän tarkoituksen
ja yhtenäisen arvojärjestelmän, paljon jää epäselväksi ja ratkaisemattomaksi. (Elias 1993, 67.) Kähkönen
(1989, 48�49) katsoo, että kristilliseen kasvatukseen kuuluu kyky ihmetellä ja olla hämmentynyt. Siihen
kuuluvat ongelmien aukollisuus ja siitä seuraava pohdinta. Myös Grundtvig on puhunut ihmettelyn pedago-
giikasta.

129. NKS:n koulutusseminaariin osallistuivat kasvatusasiain sihteeri A.-B. Hedman ja koulutussihteeri G. Hell-
berg Porvoon hiippakunnasta, kasvatussihteeri E. Salmi Tampereen hiippakunnasta, koulutussihteeri H.
Toivola SKSK:sta, kouluttaja T. Totro KK:sta ja aikuiskasvatussihteeri R. Virkkunen KKK:sta. (Kokousra-
portti NKS:n järjestämästä koulutusseminaarista Kungälvissä Ruotsissa 6.�10.10.1980.)

130. Omaehtoinen-termi viitaa itseohjautuvuuteen, jota koskevaa terminologiaa selvittelee esim. Ahteen-
mäki-Pelkonen 1997, 50�51.
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kaa. Pöyhönen siis katsoo, että k-ohjelma ei vastannut riittävän selvästi kirkolliskokouk-
sen vuonna 1958 asettamaan kysymykseen, kuinka kirkon on opetettava.

Seppälä (1988b, 89) muistuttaa vaarasta, että menetelmistä ja toimintatavoista tulee
itsetarkoituksia eikä aina mietitä, mihin kaikella �touhulla� pyritään. Menetelmien on
ohjauduttava tavoitteista eli siitä käsin, mitä kasvatustoimintaan osallistuvissa odotetaan
tapahtuvan. Metodien uudistamisen tavoitteena on tavallisen ihmisen elämänkysymysten
ja evankeliumin kohtaamisen edistäminen. Toiviainen (1975) havaitsee kirkolla olevan
tarvetta ottaa tavallisen, kirkosta vieraantuneen aikuisen näkökulma huomioon toiminnas-
saan. �Kirkon on saadakseen äänensä kuuluviin suhteutettava julistuksensa ja opetuk-
sensa teologisesti kouluttamattomien ja kristillisestä perinnöstä melko tietämättömien
ihmisten kysymyshorisonttiin� (emt.). Kanerva (1989, 20) edelleen kyselee, miten evanke-
liumin ja tämän päivän ihmisen kohtaaminen mahdollistuisi: miten löytää ihmiset, miten
menetelmät, tapa, jonka välityksellä ihmiset voivat vastaanottaa evankeliumin muuttu-
mattoman sanoman.

Valtonen (1990, 13�17) tarkastelee kansainvälisiä kirkon aikuiskasvatuksen toiminta-
menetelmiä131. Eurooppalaisten kirkkojen aikuiskasvatuksessa pyritään kurssilaisten
aktiiviseen osallistumiseen, etsitään elämyksellisyyttä ja myös spiritualiteettia ja käyte-
tään monipuolisia aikuiskasvatuksen menetelmiä. Osallistuvien aikuisten luontaista vii-
sautta ja elämänkokemusta arvostetaan. Osallistujat sitoutuvat 1�3 vuodeksi, mikä tekee
mahdolliseksi pitkäjänteisen oppimisprosessin132.

Johtopäätöksiä

Kirkon aikuiskasvatuksen työmenetelmien katsotaan sekä k-ohjelma-aineistossa että
asiantuntijakeskustelussa tarvitsevan uudistamista. Metodien uudistamisen tarve nousee
esille koko tutkimusajanjaksolla, jo 60-luvulla. Keskustelun ja yleensäkin vuorovaikutuk-
sen mahdollistavat, osallistujakeskeiset (oppijakeskeiset) menetelmät nousevat keskuste-
lussa ehkä aika yksipuolisestikin ensisijaisiksi kirkon aikuiskasvatuksessa, mitä kuiten-
kin selittää se, että niiden puute nähdään ilmeiseksi. Hyvien opetusmenetelmien kirkon
aikuiskasvatuksessa katsotaan tukevan aikuisuutta seurakunnassa (opettamisen tapa ker-
too opettajan ihmiskäsityksestä), hyödyntävän aikuisen kokemusvarastoa oppimateriaali-
na ja antavan tilaa omalle ajattelulle. Periaatteeksi tiivistyy keskustelussa se, että paras

131. Euroopan protestanttisten kirkkojen aikuiskasvatusyhdistyksen (EAEE) vuosikonferenssissa v. 1990 Drie-
bergenissä Hollannissa, josta Valtonen raportoi Kristillinen kasvatus -lehdessä 5/1990, keskityttiin tutustu-
maan ja arvioimaan eri maissa toteutettavia maallikkokoulutuksia. Konferenssissa esiteltiin mm. Stephneyn
piispan kurssi eli Askel askeleelta -kurssi Itä-Lontoossa, Hollannin Kirkon jäsenten teologista koulutusta ja
Sveitsin Zurichin maakirkon Maallikkokursseja eli maallikkojen teologisia kursseja.

132. Esim. Itä-Lontoon Stephneyn piispan kurssilla, jossa suurin osa osallistujista ei ollut tottunut opiskelemaan
teoreettisesti ja kirjoista, opetusmenetelminä käytettiin keskustelua, kertomuksia, mielikuvaharjoituksia ja
rooliharjoituksia. Lisäksi käytettiin ääni- ja videokasetteja, erilaisia kuvia ja esineitä. Hollannin kirkon
jäsenten teologisilla kursseilla korostettiin yhteistä oppimisprosessia, jossa kaikki oppivat, niin kouluttajat
kuin seurakuntalaisetkin. Teologisesti oppimiskäsitystä perusteltiin sillä, että kaikki ovat Jeesuksen oppi-
laita. Kurssilaiset osallistuivat mm. kurssisisältöjen suunnitteluun ja kurssimateriaalin tuottamiseen. Sveit-
sin Zurichin maakirkon Maallikkokursseilla tavoitteena oli vastavuoroinen oppiminen ja yhteinen löytämi-
nen. Työskentelytapana käytettiin yhdistelmää seuraavista: suullinen tai kirjallinen informaatio, joka voi
olla aiheeseen johdattelevaa, kokoavaa tai lisäaineistoa; yhteinen aineiston työstäminen; löydöt ja heränneet
kysymykset sekä opiskelijoiden itseopiskelu. Kursseilla käytetään monipuolisia aikuiskasvatuksen mene-
telmiä. (Valtonen 1990, 13�17.)



270
menetelmä kirkon aikuiskasvatuksessa on se, joka edistää vuorovaikutusta133. Kaivataan
ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta käyttää luovia ja aktivoivia menetelmiä aikuisten
kanssa. Ne eivät kuitenkaan ole itsetarkoitus vaan auttavat koko ihmisen kohtaamisen.
Keskustelun perusteella on havaittavissa, että tarkasteluajanjaksona kirkon aikuiskasva-
tuksessa käytössä olleet menetelmät viittaavat ihmiskäsitykseen, jossa aikuinen on passii-
vinen opetuksen kohde, vastaanottajan roolissa eikä vuorovaikutuksella ole tarpeeksi
sijaa toiminnassa.

Työtapojen uudistamisvaatimus liittyy laajemmassa teologis-kasvatustieteellisessä kes-
kustelussa ensinnäkin kasvatustieteen antiin teologialle. Kasvatustiede voi auttaa kirkkoa
löytämään parempia tapoja kohdata tämän päivän aikuinen. Jo Haavio (1947, 177),
vaikka arvostaa kirkon kasvatustehtävää, arvostelee uskontopedagogina nimenomaan kir-
kon opetuksen pedagogisia puutteita ja uusiutumattomuutta aikuiskasvatuksen näkökul-
masta: �--on kirkon kiinnitettävä huomiota myös puhtaasti opetukselliseen puoleen toi-
minnassaan--ajanmukaistamalla lukukinkerilaitosta.� Haavio on ennakkoluuloton uusien
työtapojen etsimisessä. Asenne liittyy siihen, että hän näkee kasvatustieteellä olevan
annettavaa kirkon opetustoiminnan kehittämiseen. Suurimpia kirkon aikuiskasvatuksen
tarpeita on Hartonin (1986, 145) mukaan uusien kasvatuksellisten tekniikkojen ja uuden
oppimiskäsityksen haltuunotto. Vaikka tutkimusten mukaan aikuiset halveksivat �tule-
mista luennoiduksi, läksytetyiksi� (for being lectured), tämä jatkuu ensisijaisena lähesty-
mistapana aikuiskasvatuksessa134. Jos edellä on kritisoitu kirkon työntekijöiden opetta-
mistapaa, niin Hartoin laajentaa kritiikkiä vapaaehtoisiin. Ongelmana on, että vapaaehtoi-
silla työntekijöillä on taipumus opettaa, niin kuin heitä on opetettu. Toisaalta vapaaehtois-
ten työntekijöiden opettaminen keskittyy usein tekniikoihin ja metodeihin ilman, että
kiinnitetään huomiota uusien lähestymistapojen perustelemiseen, eri lähestymistapojen
valitsemisen kriteereihin sekä käytännön demostraatioihin ja harjoittelemiseen.

Toisena keskustelu metodeista liittyy laajemmin nimenomaan kasvatuksen taustalla
vaikuttavaan ihmiskäsitykseen, joka vaikuttaa käytännössä oppimis- ja opetuskäsityk-
seen. Metodi-sanaa kohtaan on kristillisessä työssä koettu vastenmielisyyttä. Metodien
opiskelua on pidetty vastakohtana vapaan hengenelämän toiminnalle135. Haavio (1961,
144) näkee, että metodikysymyksessä kuvastuu aikakauden ja yksityisten kasvattajien
käsitys kristinuskosta, kasvatettavasta ja opetuksen olemuksesta. Wiedel (1988) tähden-
tää perustellusti, että myös metodi on viesti, sanoma seurakunnassa. Vaikka seurakunnan
opetuksessa sanoma on luonnollisesti pääasia, se ei merkitse, etteikö työtapa olisi tärkeä.
Metodit, jotka valitaan kristillisessä työssä, eivät saisi puhua päinvastaista kieltä kuin
sanoma. Wiedel viittaa näin jännitteeseen demokratian periaatteellisen arvostamisen ja
käytännön toteuttamisen välillä kirkossa. Opetusmenetelmien ja tavan, miten ihminen
kohdataan kirkossa, tulisi olla sopusoinnussa kirkon sanoman kanssa, muuten kirkko

133. Vuorovaikutuksesta Aikuisten kutsuiltojen merkittävänä antina ks. Leppisaari 1998a, 19.
134. Suomessa suoritettiin Aikuiskoulutuskomitean toimeksiannosta 1972�1973 kyselytutkimus aikuiskoulu-

tuksen käytöstä ja sitä koskevista käsityksistä. Vastaajilta tiedusteltiin mm. sitä, minkälaisen opiskelumuo-
don he mieluummin valitsisivat, jos olisivat aikeissa aloittaa jonkin heitä kiinnostavan aineen opiskelun.
Ryhmämenetelmien osuus oli 34.2 %, itseopiskelumuotojen 17.1 %, luento-opetuksen 14.0 % ja luokka-
opetuksen 13.9 %. Havaittavissa oli, että luentomuotoisen opetuksen suosio kasvaa iän myötä. (Oksanen
1980, 93�94.) Lehtisalo ja Raivola (1992, 143) näkevät, että varmin tapa vieroittaa aikuinen opiskelusta
on tehdä siitä tyypillisesti koulumaista.

135. Näin tulkitsee Irja Kilpeläinen asennetta sielunhoidon metodien opiskeluun (Kettunen 1990, 284).
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lähettää kaksoisviestin. Hän haastaa tiedostamaan, mikä perusnäkemys vaikuttaa käytän-
nön työskentelytavan taustalla. Wiedel painottaa toisten kohtaamisen ulottuvuutta merkit-
tävänä metodisena näkökulmana kirkon toiminnassa. (Wiedel 1998, 46�48, 151.) Käsi-
tys metodista yhdessä kuljettavana tienä yhtenee tarkastellun aikuiskasvatuskeskustelun
työtapojen vuorovaikutuspainotteisuuden kanssa. Jos metodi kertoo taustalla vaikutta-
vasta ihmiskäsityksestä, korostuu silloin kristillisen ihmiskäsityksen suhde toisiin ihmi-
siin -ulottuvuus, yhteisöllisyyden painotus.

Myös Vaherva (1991, 19) liittää aikuisopetusmetodien käyttämisen kouluttajan tiedos-
tamattomaan ihmiskäsitykseen. Hän väittää osuvasti: �Kuka tahansa meistä pystyy luon-
nehtimaan ihmistä ajattelevana, tiedostavana, merkityksiä antavana, niihin reagoivana ja
tässä kaikessa kieltä käyttävänä olentona. Mutta kuitenkin organisoimme opetuksen siten,
että tuo opiskeleva ihminen on passiivinen, ulkoisiin ärsykkeisiin mekaanisesti reagoivan
vastaanottajan asemassa!�

Kirkon aikuisopetuksen ongelmana nähtiin sen kohdistuminen lähinnä tiedon ja
ymmärryksen alueelle ja humanistinen näkökulma auttoi laajentamaan sitä koko persoo-
nallisuutta koskevaksi kasvuksi, mikä merkitsee valintoja myös opetusmenetelmissä. Kris-
tillisen aikuiskasvatuksen tulee ottaa huomioon koko aikuinen (Foltz 1986a, 53). Opetta-
misen tapa opettaa enemmän kuin opetettava asia. Elämykset, rohkeus tarttua uusiin asi-
oihin, kyky luoda kontakteja ja toimia yhdessä toisten kanssa ovat tekijöitä, jotka saavat
aikaan oppimista. Niillä on varma siirtovaikutus. (Kantola 1983, 190.) Aikuinen on oppi-
jana enemmän ongelmakeskeinen (problem-centered) kuin asiakeskeinen (subject-cente-
red) (Foltz 1986a, 49, Jarvis 1987, 9), mistä on tehtävä johtopäätöksiä työtapojen suh-
teen136. Jarvis (1993a, 3�15) problematisoi, onko oppiminen itse asiassa uskonnollinen
ilmiö ja painottaa, että miksi-kysymys on sekä teologian että kasvatustieteen yhteinen
kysymys. Se on sekä uskonnollisen kyselyn että oppimisen ydin, sekä tiedon että uskon
alku, liittyy inhimillisen eksistenssin ytimeen ja käynnistää oppimisprosessin. Jarvisin
tavoin myös Mezirow (ks. esim. Mezirow et al. 1995, 17�36) korostaa kysymyksiä,
kriittistä reflektiota ja uudelleentulkintaa oppimisen aktivoijana uuden merkitysperspek-
tiivin hahmottumisessa. Mezirowin uudistavassa oppimisessa nimenomaan aikuisen
omiin kokemuksiin liittyvä �kysely� korostuu.

Oksanen (1980, 94) näkee, että parasta opetusmenetelmää ei aikuisopetuksessakaan
ole. Mielekkäintä on muutaman itselle ja opetusainekselle parhaiten luontuvan menetel-
män kehittäminen ja vaihteleva käyttö. Wickett (1991, 41, 43) katsoo, että sekä traditio-
naalinen andragoginen malli137 että vaihtoehtoiset mallit138 ovat sopivia tiettyihin tilan-
teisiin ja olosuhteisiin. Aikuiskasvattajan tulee valita toimintamalli, joka sopii oppijalle,
asiasisältöön, tilanteeseen ja hänelle itselleen. Kouluttajan on hallittava erilaisten opetus-
menetelmien joustava käyttäminen erilaisissa opetustilanteissa. Hänen ammattitaitoaan

136. Työtapojen valinnasta kirkon aikuiskasvatuksessa ks. lähemmin Wickett 1991, 34�43. Aktivoivista mene-
telmistä aikuisopetuksessa ks. esim. Lonka 1991.

137. Luentoa voidaan pitää perinteisenä opetusmallina. Mielenkiintoista on, että Suomessa vuodesta 1981 liik-
keelle lähtenyt Raamattu tutuksi -luentotoiminta levisi vuosikymmenen puolenvälin myötä valtaosaan (81
%) seurakunnista. Enimmillään vuonna 1985 luentoja pidettiin lähes 8000 ja niiden yhteinen kävijämäärä
ylitti puoli miljoonaa. Luennoille osallistui monia, jotka muuten eivät aktiivisesti osallistu seurakunnan toi-
mintaan. (SEK v. 1984�1987, 111�112.)

138. Wickett (1991) esittelee teoksessaan vaihtoehtoisina aikuisten uskonnollisen kasvatuksen malleina seuraa-
vat: Independet, Convenant, Nondirective, Tip of Iceberg, Interdependent, Study Circle, Freirien ja Action,
Distance.
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mitataan nimenomaan sillä, että hän osaa valita erilaisista menetelmistä kulloiseenkin
tilanteeseen parhaiten sopivat. (Leppilampi & Piekkari 1999, 8, 14.) Myös Foltz (1986b,
243�245) tähdentää, että aikuiskasvatuksessa ei ole vain yhtä vaikuttavaa mallia. Tarvi-
taan erilaisia lähestymistapoja. Hän muistuttaa, ettei �koulumalli� ole tulevaisuudessa riit-
tävä eikä edes synonyyminen139 kristillisen kasvatuksen kanssa. Monin paikoin se on
aikuisten torjuma malli. Tarvitaan uusia malleja, uusia paradigmoja ja esimerkkejä siitä,
miten aikuiset voivat oppia.

6.2.3. Pienryhmät suosioon aikuistyössä

Johdannoksi pienryhmäkeskustelun tarkasteluun kirkon aikuiskasvatuskontekstissa sopii
J. Virkkusen (1983, 70�72) kuvaus: �Aikuiskasvatuksen piiriin levisi 1970-luvulla
ennennäkemättömällä voimalla uusi koulutusmuoto, ns. ryhmäkoulutus. Suorastaan
yhteiskunnallisen140 liikkeen luonteen saanut ryhmätyön harrastus, joka hoitotyön, hal-
linnon ja koulutuksen ohella kosketti myös kirkkoa, on vastannut kasvaneeseen yhteis-
työn taitojen tarpeeseen ja eristyneen, kaupunkimaisen elämänmuodon luomiin sosiaali-
sen yhteyden ja merkityksen kokemisen tarpeisiin.� KNT:n toiminnassa näkyy jo
70-luvun vaihteessa toimikunnan sihteerin Riitta Virkkusen rooli kouluttajana perehdyt-
tää uusiin menetelmiin. Koulutustoiminnassa pyrittiin siirtymään esitelmistä keskustelu-
menetelmien141 sekä pienryhmien käyttämiseen ja katsottiin tarpeelliseksi harjoitella ryh-
mätyötä ja muita aikuiskasvatuksen menetelmiä. Keskustelupäivät142 antoivat seurakun-
tien edustajille näytteen ryhmätyön mahdollisuuksista seurakuntatyössä. (Naiset eivät vai-
kene 1971, 53, 79, 82.)

J. Virkkunen (1983) hahmottaa yleiskuvaa ryhmätyön oppimisteoreettisesta viiteke-
hyksestä. Yleisen ryhmätyökoulutuksen teoreettiset lähtökohdat ovat varsin yhtenäisesti
liittyneet niin sanottuun interaktionistisen ja ryhmädynaamisen koulukunnan luomaan
käsitteistöön ja ajattelutapaan. Toisena olennaisena lähtökohtana koulutuksessa on ollut
ns. humanistinen tai eksistentialistinen psykologia (Maslow, Rogers) sekä näitä lähellä
olevat psykoanalyyttisen teorian ja psykoterapian pohjalta kehitetyt sosiaalisen vuorovai-
kutuksen teoriat (Bion, Berne). 1950-luvun loppupuolella pienryhmiä alettiin Rogersin
vaikutuksesta käyttää ryhmäilmiöiden opettamisen ohella yhä enemmän myös persoonal-
lisuuden kehittämisen välineenä. Rogers toi ryhmäteoriaan ja -koulutukseen eksistentia-

139. Näkemyksen, ettei kristillinen kasvatus ole synonyyminen koulumallin kanssa, on esittänyt myös Wester-
hoff III 1972b, 62.

140. Jaakkola (1986, 63) arvioi, että opetuksen tavoitteiden ja menetelmien pohdinta yhdessä tuotantoelämän
kasvavien yhteistyö- ja luovuusvaatimusten kanssa johti 1970-luvun puolivälissä eräillä aikuiskoulutuksen
alueilla erityyppisiin ryhmäteorioihin perustuvien menetelmien osittaiseen ylivaltaan ja myös harkitsemat-
tomaan käyttöön.

141. Tähdennettiin keskustelun käyttämistä myös yleisötilaisuuksissa esim. ryhmäkeskusteluna, surinakeskuste-
luna, paneelina, kyselytuntina. Keskustelun alustuksena on pyrittävä käyttämään muutakin kuin asiantunti-
jaesitelmää, esim. filmejä, lavastettua väittelyä, demostraatiota, havaintoesityksiä, tapausselostuksia. (Nai-
set eivät vaikene 1971, 79�80.)

142. KNT järjesti ensimmäiset keskustelupäivät 1967 Valkealassa. Ryhmätyön kurssi pidettiin Järvenpäässä
1966. (Naiset eivät vaikene 1971, 44�45.) Aikuiskasvatuksen menetelmiä käsiteltiin jo 1968 Naistyön
kurssilla Rautalammilla (KNT tk 1968, 82).
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listisen psykologian arvot ja tavoitteet. Hän näki pienryhmät keinona, jonka avulla yksi-
löä voitiin auttaa havaitsemaan persoonallisuutensa eri puolia, hyväksymään ne ja toteut-
tamaan mahdollisuuksiaan entistä laajemmin. (J. Virkkunen 1983, 71�72.)

Clinebellin (1975, 240) mukaan seurakunnan toiminnan tavoitteeksi voidaan asettaa
viidenlaiset ryhmät143: 1. työ- ja palveluryhmät, 2. opintoryhmät, 3. lähimmäiskeskeiset,
tukea ja virikkeitä antavat ryhmät, 4. sielunhoidolliset ryhmät ja 5. psykoterapiaryhmät.
Kasvuryhmissä, joiksi kirkon aikuiskasvatuksen pienryhmätoiminta usein mielletään, on
kyseessä oppimismenetelmä, jossa tarkoituksena on oman itsensä ja reagointitapojensa
sekä vuorovaikutusmalliensa tunnistaminen ja reflektoiminen (ks. esim. Airas 1980, 8).

K-ohjelma-aineisto

Raamattu- ja opintopiirejä voidaan pitää sopivina aikuiskasvatuksen muotoina siksi, että
niissä opiskelu tapahtuu pääasiassa keskustelun muodossa ja tavallisesti syntyy läheinen
kosketus, jota pidetään edellytyksenä tehokkaalle oppimiselle ja osallistujien kypsymisel-
le (Mietintö 1961, 80). Epämuodollinen, ei-koulumainen ympäristö ja ilmapiiri on eduksi
aikuisopetuksessa (PP 1972, 78). KA:ssa (1979, 11) nähdään pienryhmien tukevan ajan-
tasaista oppimisnäkemystä: �Pienryhmät toteuttavat tällä hetkellä kenties merkittävim-
min aikuiskasvatuksen tavoitteita. Tämä johtuu myös siitä, että kasvatuskin on alettu
ymmärtää uudella tavalla. Se ei tähtää enää vain tiedon välittämiseen ja uskon sisällön
ymmärtämiseen, vaan myös uskon tulkitsemiseen kunkin omassa elämäntilanteessa ja
persoonallisuuden monipuoliseen kasvamiseen.� Kasvatus-käsite samaistuu tässä jälleen
oppimis-käsitteeseen. Edellä aikuisopetusmenetelmien yhteydessä on lisäksi tullut ilmi
KA:n (1979, 94�96) korostus vuorovaikutusta edistävistä menetelmistä ja keskustelusta
tärkeimpänä vuorovaikutuksen muotona.

Raamattupiireissä tulisi käyttää enemmän aktivoivia työmenetelmiä. Naistyössä kes-
kustelua ja käytännöllistä toimintaa arvioidaan käytettävän työmenetelmänä ahkerammin
kuin muussa seurakuntatyössä144. Sielunhoidollista pienryhmätoimintaa, jolla tarkoite-
taan osanottajien omia ongelmia pohtivia luottamuksellisia ryhmiä, tarvittaisiin enem-
män. Koulutustilaisuuksissa pyritään vahvistamaan naisten itseluottamusta ja siten autta-
maan heitä vapautumaan perinnäisestä kuuntelijan roolista aktiiviseen osallistumiseen,
mikä mahdollistuu esimerkiksi pienryhmissä. (KNT tk 1969, 94, 1971, 116, 119, Naiset
eivät vaikene 1971, 53, 78�79, 82.)

Lehtiö (1973) AKOJ:n materiaalissa luo suuntaviivoja perinteisestä aikuistyöstä poik-
keavalle toiminnalle seurakunnissa. Eri aiheisiin paneutuvat aikuisten seurakunnalliset

143. Asikainen (1995, 172, jonka taustalla myös Hare (1982) Creativity in small groups. Sage, Beverly Hills,
CA, US) tiivistää pienryhmän kriteereistä seuraavaa. Jotta jotain ihmisten �kokoelmaa� voidaan kutsua ryh-
mäksi, siinä tulisi tapahtua vuorovaikutusta ja olla havaittavissa jotain todisteita, että ryhmän neljä toimin-
nallista tarvetta tulevat edes jossain määrin tyydytetyiksi. Nämä neljä tarvetta ovat seuraavat: 1. ryhmällä
täytyy olla joitakin yhteisiä arvoja, jotka antavat merkityksen ryhmän toiminnalle, 2. joukko normeja, jotka
määrittävät ryhmän jäsenten välisiä suhteita, 3. jonkinlainen johtajuus tai ohjaus tehtävän tekemiseksi ja
4. joitakin keinoja resurssien hankkimiseen päämäärien saavuttamiseksi. Ryhmässä voidaan tarkastella
myös vuorovaikutuksen muotoja ja prosesseja. Prosesseja voidaan nähdä kahdella tasolla. Ensimmäinen
taso koskee tehtävien tekemisen prosessia ja toinen sosiaalis-emotionaalisia prosesseja. Sosiaalis-emotio-
naalisia ulottuvuuksia ovat esim. dominoiva�alistuva, positiivinen�negatiivinen, tehtäväsuuntautunut�
eksperessiivinen ja mukautuva�ei-mukautuva. Ks. määrittelyä ryhmästä myös Huuhka 1969, 24.

144. Seurakunnan naistyössä toimivat useimmiten lehtorit, joita 1970 oli seurakuntaviroissa 109. Monet pitävät
naistyötä rohkeammin kokeilevana, paremmin suunniteltuna ja valmisteltuna kuin monia seurakunnan työ-
muotoja. (Naiset eivät vaikene 1971, 22.) 
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ryhmät voivat olla merkittäviä ihmisille, jotka ovat valmiit keskustelemaan, pohtimaan ja
tutustumaan seurakunnan tarjoamaan elämänkatsomukseen, mutta eivät löydä perintei-
sistä työmuodoista etsimäänsä. Ryhmän jäsenillä pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa ryh-
män toimintatapaan. Lehtiö arvioi suurimmaksi hankaluudeksi seurakunnallisten ryh-
mien toiminnassa voivan muodostua seurakunnan työntekijöiden kompetenssin. He eivät
ole tottuneet tällaiseen toimintaan, ja ovat itse arkoja ja epävarmoja, miten tulisi mene-
tellä. Työntekijöitä tulisi kouluttaa ryhmien vetämiseen. Lehtiö huomauttaa, että ryhmän
vetäminen ei edellytä, että �hallitsee koko asian ja tietää jo lopputuloksen�.145

Ryhmätyömetodeja tulisi Virkkusen (1973c, 5, ks. myös 1975b) mielestä kehittää ryh-
mien toimintatavaksi seurakunnassa. Ryhmiä itseään pitäisi käyttää opetusmateriaalina
siten, ettei riitä se, että ryhmässä viihdytään vaan että samalla tarkkaillaan, mitä ryh-
mässä tapahtuu, ja opitaan sitä tietä itsetuntemusta, vuorovaikutusta ja ryhmän dynamiik-
kaa. AKOJ:ssa (ptk 30.8.1973) Virkkuseen liittyen katsotaan, että erityisesti ryhmätyön
metodit voisivat olla aikuisryhmissä apuna kun ihmiset käsittelevät henkilökohtaisia
ongelmiaan. Henkilökohtaisten ongelmien selvittäminen voidaan nähdä kaikessa toimin-
nassa läpäisevänä tekijänä. Aikuistyössä sillä ohjelmajaoston mukaan on aivan erityinen
merkitys toiminnan herättäjänä ja myös menetelmäkysymyksenä.

Pienryhmät tarjoavat kirkossa kaivattua sosiaalista vuorovaikutusta. Useimmat seura-
kunnan pienryhmät, erityisesti aikuistyössä, ovat luonteeltaan ekspressiivisiä eivätkä
instrumentaalisia, mistä syystä työskentely jonkin tavoitteen saavuttamiseksi, vieläpä kir-
jallista materiaalia käyttäen, ei tunnu soveltuvan seurakunnan tilanteisiin146 (Miten
k-ohjelma on toteutunut? 1989, 33, ks. myös Seppälä 1988a, 163, 167). Pienryhmien suo-
siota analysoidaan myös kirkon nelivuotiskertomuksissa. Pienryhmät pyrkivät ihmisten
välisen monipuolisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseen. Persoonattomien ihmiskontak-
tien turruttamat kaupunkilaiset etsivät näistä ryhmistä keskinäistä yhteyttä sekä seurakun-
tayhteyttä ja pyrkivät kasvamaan yhteisövastuuseen siten, että he myös seurakunnan ulko-
puolella päivittäisessä työssä kotona, työpaikalla ja vapaa-ajan ryhmissä kykenisivät mer-
kityksellisimpiin yhteyksiin, kuin he normaalisti ovat kokeneet yltäneensä. Pienryhmiin
osallistumisen perusteet ovat voittopuolisesti sosiaalisia147. (SEK v. 1972�1975, 162.)
Massatilaisuuksissa osanottajien keskinäinen vuorovaikutus jää vähäiseksi. Painopiste

145. Teol. tri Pirkko Lehtiö vaikutti Sanasta elämä -raamattuohjelman (Word and Witness) tuloon Suomeen
1980-luvun alussa tuomalla virikkeet KKK:een, josta idea kulki SKSK:een. Sanasta elämä -aikuiskasva-
tusuohjelma syntyi Yhdysvalloissa luterilaisten keskuudessa vuonna 1977. Sanasta elämä-ryhmät ovat saa-
neet myönteisen vastaanoton niin syntymämaassaan kuin Suomessakin. Sanasta elämän on koettu vetoavan
aikuiseen ihmiseen. Perusperiaatteisiin kuuluu luottamus ryhmäläisten omaan järkeen, arvostelu- ja päätte-
lykykyyn. Raamatun ihmiset näkivät, että Jumala toimii maailmassa. He pohtivat yhdessä kaikkea koke-
maansa ja kertoivat siitä myös kohtaamilleen ihmisille. Tämä on Sanasta elämä -ryhmäohjelman esikuva,
jolle se perustaa toimintansa. (Ks. SEK v. 1980�1983, 183, Seppälä 1988b, 179, Hietamies 1990, 139, Pel-
tonen 1990, 90�91.)

146. Osallistumisen kaksi päälajia pienryhmässä ovat Allardtin (1964, 152�156) mielestä instrumentaalinen
(välineellinen) ja ekspressiivinen (ilmaisullinen). Ekspressiivistä osallistuminen on silloin, kun pyritään
vuorovaikutukseen, joka tähtää miellyttävien tunnesuhteiden tuottamaan välittömään tyydytykseen ja mie-
lihyvään. Instrumentaaliselle osallistumiselle on sen sijaan tyypillistä asetetun, kaukaisemman tavoitteen
saavuttaminen.

147. Lohjan ja Kivenlahden pienryhmäläiset pitivät tärkeimpinä osallistumisen perusteina seuraavia seikkoja: 1.
tapa käydä omassa ryhmässä, 2. tarve mietiskellä elämän kysymyksiä, 3. tarve tavata muita ja 4. tarve
kokea seurakuntayhteyttä. Myönteisimpänä kokemuksena pienryhmissä peräti 92 % piti toisten ihmisten
tapaamista. Muina tärkeinä seikkoina pienryhmissä koettiin yleinen ilmapiiri, virren veisuu ja laulut, seura-
kunnan työntekijän osuus ryhmän toiminnassa ja yhteinen keskustelu.
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sijoittuu tukevasti julistukseen ja puhujista kuulijoihin tapahtuvaan vaikuttamiseen.
Haluttomuutta tällaiseen osallistumiseen esiintyy sekä kirkon piirissä että yleensä aatteel-
lisen toiminnan alueella. Yksisuuntaista informaatiota ihmiset saavat sekä tiedotusväli-
neistä että painetusta sanasta enemmän kuin kykenevät ottamaan vastaan. Jumalan sanan
kuulemisen tarve voidaan tyydyttää ilman tilaisuuksiin osallistumistakin. (SEK v. 1972�
1975, 163.)

Pienryhmätoimintaan katsotaan siirtyneen kirkon perinteisestä opetuskulttuurista joh-
tuvia ongelmia. Seurakuntien pienryhmätoimintaa pitkään hallinnut, kuitenkin väisty-
mässä oleva johtajavaltainen148 toimintamalli on vetänyt seurakuntien pienryhmiin run-
saasti sellaista kuulijakuntaa, joka asettaa kohtuuttomia odotuksia ryhmän johtajaa koh-
taan. Syytä olisi kiinnittää entistä enemmän huomiota vapaaehtoisten ryhmänohjaajien
koulutuksen järjestämiseen. (SEK v. 1976�1979, 157.) Myös KOAKN:ssa (ptk 12.11.
1985, 4§) pidetään yhtenä jatkopohdintaa vaativana painopistealueena aikuiskasvatuk-
sessa aikuisten pienryhmätyöskentelyn menetelmällistä puolta. Sen katsotaan vaativan
kehittämistä.

Kriittiseen sävyyn keskustellaan pienryhmien seurakunnan työntekijöille aiheutta-
masta työtaakasta sekä siitä, soveltuvatko ne yhteen luterilaisen uskontulkinnan ja juma-
lanpalveluskeskeisen seurakuntanäkemyksen kanssa. Yleisin käsitys tuntuu kuitenkin ole-
van, että pienryhmä soveltuu varsin hyvin niin seurakuntavastuun toteuttamisen kuin hen-
kilökohtaisen kasvun ja keskinäisen palvelun toteuttajaksi. Niissä tarjoutuu myös mahdol-
lisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen ja henkilökohtaisen elämänkokemuksen esille tuo-
miseen paremmin kuin suuremmissa seurakunnan kokoontumisissa. (SEK v. 1980�1983,
187.) Kysellään myös, miten kirkossa ymmärretään ihmisten välisen yhteyden ja lämmön
merkitys, pienet elävät solut ja yhteisöt (Kirkon toimikuntien sihteeriseminaari 4.12.1980.
KKKA). Myöhemmin k-ohjelmaa arvioitaessa k-ohjelman nähdään palvelleen aikuis-
työssä nimenomaan pienryhmätoimintaa (Kaipiainen 1989, 13).

Kirkko 2000 -mietinnössä (1986, 40, 49, 57) tiivistetään edellä käytyä keskustelua ja
vedetään johtopäätöksiä kehittämishaasteiksi. Yhteisöllisyyden ja läheisyyden tarpeen
lisääntymisen yksityistyneessä ja elämänpiiriltään eristyneessä yhteiskunnassa katsotaan
edellyttävän kirkolta kykyä sekä toimia seurakuntalaisten kohtaamispaikkana että yhteis-
työn ja dialogin edistäjänä eri elämänpiirejä edustavien tahojen kesken. Pienryhmätoimin-
taa on mietinnön mukaan kehitettävä selkiinnyttämällä erityyppisten pienryhmien tavoit-
teita sekä kokeilemalla uusia pienryhmämalleja. Pienryhmien ohjausvastuuta on siirret-
tävä seurakuntalaisille itselleen, minkä toteuttamiseksi on kehitettävä pienryhmien ohjaa-
jakoulutusta. Pienryhmän nähdään soveltuvan yhtä hyvin henkilökohtaisen kasvun kuin

148. Keväällä 1972 suoritettiin Vantaankosken seurakunnan aikuisryhmissä aikuiskasvatukseen liittyvä kokeilu,
jonka tavoitteena oli selvittää aikuisryhmien ohjelmaan ja johtamistapaan liittyviä kysymyksiä: miten vai-
kuttaa se, onko ryhmä itse suunnitellut ohjelmansa tai onko ryhmän ohjelma valmiiksi laadittu ja mitä vai-
kuttaa ryhmään, onko sen johtajana maallikko vai seurakunnan työntekijä. Kokeilun vetäjänä toimi lehtori
A. Erelä ja kokeilua ohjanneeseen työryhmään kuuluivat lisäksi R. Virkkunen, T. Totro, H. Toivola ja A.
Rissanen. Tulokset voidaan tiivistää seuraaviin näkökohtiin: Yhteisenä tavoitteena aikuispiireillä on kon-
taktin saaminen toisiin ihmisiin, yhdessäolo ja ajatusten vaihto. Toisella sijalla on ryhmän tehtävä (esim.
lähimmäisten auttaminen, lähetystyö, Raamattuun syventyminen). Tavoitteisesta työskentelystä ei saatu
näyttöä. �Useimmiten työntekijän persoonassa on sekä tavoitteet että ohjelma aikuispiireille.� Piirit olivat
yhtä poikkeusta lukuunottamatta työntekijäjohtoisia. Seurakunnan työntekijää toivotaan johtajaksi, koska
piirin toiminta koetaan silloin turvalliseksi ja seurakunnalliseksi. (Aikuispiirien ohjelmointikokeilu Van-
taankosken seurakunnassa. 1973. K-komitea, KKK tk 1972, 44, 1973, 38.)
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monimuotoisen seurakuntavastuunkin väyläksi. Siinä tarjoutuu mahdollisuus läheisem-
pään keskinäiseen vuorovaikutukseen ja henkilökohtaisten elämänkokemusten esille-
tuomiseen.

Ihmisen persoona ja hänen uskonsa kasvaa lähi-ihmissuhteissa ja pienryhmissä149.
Seurakuntayhteisön ihanne on seurakunta, jonka jäsenet tuntevat toisensa ja joilla on kes-
kinäinen vuorovaikutus ja kohtalonyhteys. Seurakunnallinen pienryhmätoiminta ei mie-
tinnön mukaan voi vastata kaikkiin läheisyyden kokemisen tarpeisiin eikä sen avulla
voida kattavasti ratkaista seurakuntien suureen kokoon liittyviä ongelmia. Joka tapauk-
sessa pienryhmätoiminnalla katsotaan olevan nykyaikana entistä tärkeämpi merkitys.
Samalla sen arvioidaan olevan menetelmällisesti käyttökelpoisin aikuisen seurakunnalli-
sen opiskelun muoto. Seurakunnan keskeisten pienryhmien � työntekijäyhteisön ja luot-
tamuselinten � johtamistavan, koulutuksen ja työskentelyn tavoitteena tulisi olla vuoro-
vaikutuksellinen malli, joka sopisi esikuvaksi kaikille seurakunnan ryhmille. Jokaisen
ryhmän toiminnan tulee nousta seurakunnan olemuksesta ja tehtävästä. Pienryhmässä
tarvitaan kykyä tasavertaiseen vuorovaikutukseen. Koulutuksessa on annettava työnteki-
jöille perusvalmiudet ymmärtää, arvioida ja ohjata yhteisöjen ja ryhmien lainalaisuuksia.
(Seurakunta 2000 1987, 35�37.)

Asiantuntijakeskustelu

Sirenius150 (haastattelu, Ritolahti 1959, 128) nostaa jo 50-luvun lopussa ryhmien tarpeen
kirkon toimintamuotona esille, joskin hän näyttää liittävän sen funktionaalisesti lähinnä
tiedon jakamiseen. Hän katsoo, että tiedollista julistusta tarvitaan. Se voi tapahtua saar-
noissa, mutta mieluummin esitelminä sekä eri kansalaispiireistä kootuissa läheisissä ryh-
missä, joissa on tilaa myös keskustelulle.

Himanka (1966, 133) näkee pienryhmätoiminnan tehtävät laajemmin ja radikaalim-
min. Hän pitää pienryhmätoimintaa tehokkaana keinona kasvatettaessa �kiltisti kuuntele-
vasta seurakunnasta ihanteena olevaa aktiivista seurakuntaa�. Kristillinen tieto voidaan
tarjota pienryhmissä sopivina annoksina. Sielunhoidollisesti pienryhmätoiminta voi olla
erittäin merkityksellistä. Pienryhmätoimintakaan ei sinänsä takaa aikuisen kohtaamista
aikuisena. Raitis (1983, 26) arvostelee aikuispiirien toimintaa jäsentensä halveksumisesta:
tiedostamatta heitä kohdellaan kuin lapsia, joille täytyy järjestää ohjelmaa. Tavoitteena on
toiminnan kehittäminen niin, että ryhmiin osallistuvien taidot, tiedot ja kokemus saatai-
siin yhteiseen käyttöön.

Ryhmätoiminta sopii frontaaliopetusta paremmin seurakunnan toimintaan, ja ryhmä
tukee ja kouluttaa myös ohjaajaansa (Nurmi 1972, 24�25). Pienryhmät eivät saisi kui-
tenkaan muodostua itsetarkoituksiksi seurakunnassa. On syytä arvioida, mitä tarkoitusta

149. Mietinnössä Seurakunta 2000 (1987, 36�37) todetaan, että kirkon perinteessä on runsaasti pienryhmämal-
leja, koska pienryhmät ovat toimineet seurakunnissa ja herätysliikkeissä jo kauan. Seurakunta 2000 -työ-
ryhmä katsoo kuitenkin tarpeelliseksi opaskirjan laatimisen seurakuntien pienryhmätoimintaa varten. Pien-
ryhmien aiheet voivat liittyä esim. 1. Raamattuun ja uskon sisältöön, 2. elämänkaareen, kriiseihin ja kirkol-
lisiin toimituksiin, 3. kristityn vastuuseen ja tehtävään ja 4. kirkkovuoteen, esim. paastonaikaan. Seurakun-
tien ryhmätoiminnan kysymysten katsotaan liittyvän koulutukseen, suunnitteluun ja aluejakoon.

150. Sigfrid Sirenius (1877�1961) oli setlementtiliikkeen uranuurtaja. Se oli kristillis-yhteiskunnallinen työ-
muoto, jonka toiminta keskittyi työkeskusten eli setlementtien yhteyteen. Liikkeen tarkoituksena on järjes-
tää henkistä ja hengellistä toimintaa erityisesti työläiskaupunginosissa asuville, kirkosta vieraantuneille.
Setlementtien keskuselimenä Suomessa on Kristillis-yhteiskunnallinen Työkeskusliitto. (Nikolainen ym.
1968, 382, ks. myös Murtorinne 1995, 71�73, Harva 1973b, 39�40.)
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ne palvelevat. Lempiäinen (1972a, 39) kritisoi erilaisten harrasteryhmien merkitystä seu-
rakunnassa muistuttaen, että seurakunnalle on olennaista yhteys sanaan ja sakramenttei-
hin. Kirkollisesti merkittäväksi kerho tai piiri tulee hänen mukaansa vasta, jos sen jäsenet
muodostavat toisiaan sielunhoidollisesti tukevan ryhmän151. Pinnallisen harrastusyhtey-
den kokemisen tulee kasvaa uskonyhteydeksi. Lempiäinen ei siis pidä itsetarkoituksena
uusia työmuotoja vaan arvioi niitä kriittisesti kirkon uskon sisällön edistämisestä käsin,
missä hän on eri linjoilla Virkkusen (ks. 5.3.) kanssa, joka väljemmin näyttää pitävän seu-
rakuntaa soveltuvana myös monimuotoisen harrastustoiminnan paikaksi.

Erilaista kurssi- ja virkistystoimintaa on yhteiskunnassa Virkkusen (1975c, 17)
mukaan paljonkin tarjolla. Monien ihmisten on kuitenkin vaikea löytää ryhmää, jossa he
voisivat selvitellä oman elämänsä kysymyksiä tai pohtia yleensä kiinnostavia ajankohtai-
sia tapahtumia152. Samaa epäilee Pajunen (1985, 7) kysellessään, keskusteleeko kirkko
aktiivisesti. Uskonnolliset kysymykset ja kirkon kanta ajankohtaisiin kysymyksiin kiin-
nostavat hänen mukaansa monia, �mikä tulee esiin lehtien palstoilla ja kirjojen sivulla.
Perimmäisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia työmatkoilla, työpai-
koilla, ystävien tavatessa�. Pajunen ihmettelee kuitenkin, voiko seurakuntalainen missään
muussa tilanteessa kuin sielunhoidollisessa keskustelussa vapaasti ja turvallisesti esittää
itselleen tärkeän kysymyksen.

Ryhmätyöskentely kirkon aikuiskasvatuksen opetustilanteissa edellyttää opettajalta
toisenlaista roolia kuin perinteinen opetus. Vuorisen (1975, 55) mukaan se pakottaa opet-
tajan tarkastelemaan opetustapahtumaa enemmän oppilaan ja oppimisen näkökulmasta.
Ryhmätyöskentelyssä opettaja toimii vuorotellen asiantuntijana, sielunhoitajana ja opetus-
tilanteiden järjestelijänä. Myös Virkkunen (1975c, 17) arvioi pienryhmiä oppimisen näkö-
kulmasta. Kursseilla voidaan oppia uusia tietoja ja taitoja. Keskustelussa sen sijaan opi-
taan arvioimaan eri asioiden merkitystä ja syysuhteita. Ryhmässä opitaan tuntemaan omaa
minää, toisen ihmisen reaktioita, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Myös ongelman-
ratkaisutaito vahvistuu. Pienryhmien katsotaan edistävän kasvua. Pöyhönen (1978a) kat-
soo, että k-ohjelman mukaan on sekä mahdollista että perusteltua painottaa seurakunnan
toiminnassa viihtyvyyteen ja ilmapiiriin liittyviä tekijöitä. Niinpä k-ohjelman yleistavoit-
teessa painotetaankin Jumalan läheisyyden kokemista. Samoin myös seurakunnassa toi-
mivien kristittyjen tulee Pöyhösen mukaan tuntea keskenään läheisyyttä ja turvallisuutta
ja siten muodostaa �sydämellisen inhimillisyyden ilmapiiri sekä itselleen että muille�.
Tällaisen ilmapiirin hän katsoo olevan tärkeimpiä edellytyksiä kaikelle seurakunnassa
tapahtuvalle kasvamiselle. (Pöyhönen 1978a, 14.) Näkemys ilmapiirin merkityksestä
oppimisessa on yhtenevä nykyisen kasvatustieteellisen korostuksen kanssa.

Johtopäätöksiä
Suomen ev. lut. kirkossa pienryhmätoiminnalla nähdään olevan tilausta ja merkittävä
paikkansa aikuistoiminnassa sen mahdollistaessa vuorovaikutuksen, luodessa läheisem-

151. Myös Kurvinen (1956, 166�167) katsoo, että raamattupiiri ei vastaa tarkoitustaan, jos siinä ei synny hen-
gellistä keskustelua. Hengellinen keskustelu on hänen mukaansa ensiarvoinen asia, varsinkin sielunhoidol-
liselta kannalta. Kurvinen viittaa Lutherin ajatukseen (Schmalkaldenin kappaleet III, 4), että sananjulistuk-
sen, sakramenttien ja ripin ohella on tarpeen hengellinen keskustelu (mutuum colloquim) ja veljien lohdu-
tus (consolatio fratrum).

152. Suunnitelmassa aikuisten rippikoulua varten (1980, 3, 6, 18�19) tähdennetään, että henkilölle, joka käy
aikuisena rippikoulun, tulisi mahdollistaa sen käyminen myös pienryhmässä.



278
pää ilmapiiriä ja tukiessa yksilön persoonallista kasvua. Myös teologisesti toimintamuoto
on perusteltu esimerkiksi Jumalan kansa -kuvan avulla, joka tähdentää kristittyjen yhteyt-
tä (ks. K-ohjelma 1977, Toiviainen 1975).

Tiivistetysti pienryhmiä koskevan keskustelun johtopäätökset voidaan esittää seuraa-
vasti:

� Pienryhmien teologiset ja aikuiskasvatukselliset argumentit pohjautuvat käydyssä
keskustelussa seuraaviin väittämiin:

� Ihmisen persoona ja hänen uskonsa kasvaa pienryhmässä.
� Pienryhmä tukee yhteisöllisyyttä, mikä on tärkeä kirkon olemukseen liittyvä ulottu-

vuus. Yhteisöllisyys tukee puolestaan kasvamista.
� Pienryhmä mahdollistaa seuraavat uuteen oppimiskäsitykseen liittyvät piirteet: tasa-

vertaisen vuorovaikutuksen, kokemuksen käytön oppimateriaalina, kumppanuuden
oppimisessa (opettajan rooli muuttuu), oppimista tukevan ilmapiirin. Pienryhmien
katsotaan olevan menetelmällisesti sopivin seurakunnan aikuistoiminnan muoto oppi-
misen näkökulmasta.

� Ongelmina seurakuntien aikuisryhmätoiminnassa tutkimusajanjaksolla nähtiin ryh-
mien tavoitteettomuus, työntekijäkeskeinen toimintamalli ja työntekijöiden puutteel-
linen ryhmänohjauskompetenssi. Ryhmätoiminta ei siis sinänsä takaa aikuisen koh-
taamista aikuisena seurakunnassa vaan voi sisältää objektivoiviakin piirteitä.

Ryhmätoimintaa aikuisseurakunnassa ei tarkastellun keskustelun mukaan voi perus-
tella vedoten kritiikittömästi toiminnan muoti-ilmiöluonteeseen. Pienryhmätoiminnan
perusteiden on noustava seurakunnan sanomasta ja olemuksesta: yhteys, jakaminen ja
kasvu voidaan mieltää yhtä hyvin teologisina kuin kasvatustieteellisen tarkastelun ulottu-
vuuksina pienryhmissä. Teologisesti tarkasteltuna yhteys sisältää ihmiskäsityksen eri
komponentit (ks. s. 63), kasvatustieteellisesti tarkasteltuna tasavertaisen vuorovaikutuk-
sen, oppimisen sosiaalisen ulottuvuuden. Jakamisen olemus teologisesti on sielunhoidol-
lista, pedagogisesta näkökulmasta se sisältää kokemuksen oppimateriaalina ja ongelma-
keskeisen oppimisen. Yhteys ja jakaminen edistävät kasvua, joka yhtenee aika pitkälle
molemmissa tarkasteluhorisonteissa kokonaisvaltaisena ihmisenä kasvamisena, mutta
erona on se, että teologinen tarkasteluperspektiivi sisältää yksilön Jumala-suhteen (hen-
gellinen kasvu ja transsendenttinen kasvun päämäärä). Ryhmätoiminnan perusteluissa on
havaittavissa myös trendi ryhmästä tiedon jakamisen paikkana, mistä puhuttiin esimer-
kiksi 1960-luvun alussa, sielunhoidolliseen, ongelmakeskeiseen ryhmään.

Tutkimusmateriaalin pohjalta pienryhmätoimintaa voidaan tiivistetysti perustella kas-
vun näkökulmasta. Ryhmät kirkossa ovat joko opetuksellisia tai sielunhoidollisia (Harma-
nen 1997, 32). Kasvu-käsite kirkon aikuiskasvatuskeskustelussa liittää pienryhmätoimin-
taan keskeisesti oppimisprosessi-näkökulman. Kasvu yhdistää oppimisen ja sielunhoidol-
lisen näkökulman. Pienryhmä oppimisen foorumina kirkon opetuskulttuurissa mahdollis-
taa sekä yksilön itsetuntemuksen lisääntymisen, itsereflektion että kokemusten153 yhteisen
reflektoinnin. Tämä oppimista edistävä jakaminen on oleellista keski-ikäisen oppijan

153. Psykoanalyyttisen ajattelun mukaan aikaisemmat kokemukset vaikuttavat �tässä ja nyt�, miten asianomai-
nen orientoituu uusiin tilanteisiin. Yksilö tulkitsee ulkoista aikaisempien kokemusten muodostamien merki-
tyssuhteiden kautta. (Ojanen & Keski-Luopa 1995, 204.) Jarvis (1987, 8, 77�85, 198�199, 1989b, 94�
95), joka korostaa, että oppiminen on prosessi �muuntaa kokemus tiedoksi, taidoksi ja asenteiksi�, tuo
esille, että kaikki kokemukset eivät ole mielekkään oppimisen kannalta kuitenkaan tasavertaisia: joistakin
kokemuksista ei opita, toisista saatetaan oppia epätarkoituksenmukaisesti.
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arvojen selkiyttämisessä ja elämän tarkoituksen etsinnässä. Aikuiskasvattaja voi toimia
tehokkaasti tälläisen introspektiivisen työskentelyn tulosten avulla. (Ks. myös esim.
Wickett 1986, 101�102.)

Oppimisen näkökulma näyttää keskustelussa yhtenevän osittain pienryhmän sielunhoi-
dollisen funktion kanssa. Tarkastellun keskustelun näkökulma on yhtenevä aikaisemman
tutkimuksen kanssa. Ryhmäsielunhoidon katsotaan palvelevan aikuista. Ryhmässä aikui-
sen on mahdollista �etsiä itseään�. Ryhmä mahdollistaa yksilön halun kohdata ja rat-
kaista itse ongelmiaan, tarkkailla eri henkilöiden toimintatapoja, peilata omia roolejaan,
kehittää uusia toimintatapoja ja näin kartuttaa ihmissuhdetaitoja. Merkittävää on se, että
pienryhmät mahdollistavat aikuisten henkilökohtaisten ongelmien käsittelyn seurakun-
nassa. (Ks. Harmanen 1997, 153.)

Kritiikkiäkin154 suosittua pienryhmäilmiötä kohtaan ilmenee, kun esimerkiksi Lem-
piäinen kyselee pienryhmien todellista tavoitetta kirkossa uskonelämän näkökulmasta.
Peruskysymystä, miten ryhmätyö soveltuu periaatteellisella tasolla kirkon uskontulkin-
taan ja aikuiskasvatukseen, on jonkin verran pohdittu (esim. Lempiäinen ja SEK v.
1980�1983, Seurakunta 2000 1987). Pohdintaa herättää, pidettiinkö ryhmätyötä kirkon
aikuiskasvatuskontekstissa ideologisesti sitoutumattomana tekniikkana kuten Kettunen
(1990, 85) tulkitsee sielunhoidon koulutuksessa pidetyn. Näyttää siltä, että kouluttajata-
holla (ks. 6.2.4.) tiedostettiin selkeästi ryhmätoiminnan yleisiä viitekehyksiä, mutta seura-
kuntatason käytännön tilannetta sen sijaan ei tässä voida päätellä. Ongelmaksi havaitaan
myös työntekijäkeskeisyys pienryhmätoiminnassa eli opittu yksisuuntainen malli siirtyy
helposti myös pienryhmiin. Työntekijät tarvitsevat koulutusta pienryhmien ohjaamisessa.

Seuraavassa analysoin johtopäätöksiä laajemmin ja liitän yleiseen yhteiskunnalliseen
ja kasvatustieteelliseen kehykseen. Ryhmätyö valtasi 1970-luvulla alaa opetus- ja opiske-
lumetodina155 ja sai jalansijaa seurakuntatyössä (Myyrä 1976, Virkkunen 1983, 70, Har-
manen 1997, 31�32). Knowles (1984156, Asikaisen 1995, 168 mukaan) arvioi juuri ryh-
mätöiden käytön 60�70-luvuilla voimakkaimmaksi muutokseksi koulutuksen kaikilla
sektoreilla. Toisaalta A. Eskola (1969, 29�30) viittaa 1950-luvun pienryhmäinnostuk-
seen kansainvälisessä kontekstissa157, �ryhmätyön ollessa muotivirtaus�, ja arvostelee
kritiikitöntä uskoa ryhmätyön tehokkuuteen verrattuna yksilötyöskentelyyn. Hän toteaa,

154. Muodikkaasta ryhmätyöstä aikuisopetuksessa löydetään kritisoitavaakin. J. Virkkunen (1983, 72�73, 85)
kritisoi, että ryhmätyön koulutuksen perustana olevien pienryhmäteorioiden tärkein yhteinen piirre on se,
että niissä pienryhmää ja sen jäseniä tarkastellaan yhteiskunnallisista yhteyksistään irrotettuna, vain välittö-
män ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen kannalta. Toisena puutteena hän näkee, että sosiaalista vuorovaiku-
tusta tarkastellaan keskinäisten tunteiden ja vaikutelmien kannalta sivuuttaen kanssakäymisen sisältö. Kol-
manneksi hän kritisoi sitä, että ryhmädynaamisen koulukunnan ajatteluun liittynyt vahva arvosisältö, osal-
listuvan demokratian, ihmisten keskinäisen avoimuuden, läheisyyden ja aitouden korostus ovat jääneet
jäsentymättömiksi: mistä ja mihin ihmisiä tulisi vapauttaa? Myös yhteistyön ongelmia ryhmäteoriat tarkas-
televat Virkkusen mielestä muodollisesti kiinnittäen huomiota vain osapuolten keskinäiseen välittömään
vuorovaikutukseen. Yhteistyön sujuvuuden ymmärretään riippuvan ryhmän jäsenten sosiaalisista taidoista
ja keskinäisistä tunnesuhteista. Yhteistyö sujuu, jos ryhmän jäsenet osaavat kuunnella toisiaan, ilmaista
omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä havainnoida herkästi muiden tunteita ja reaktioita omaan käyttäytymi-
seen. Virkkusen mielestä ryhmän toiminnan tavoitteita sekä käsiteltävää asiasisältöä ja yhdessä toimivien
henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta ei voi erottaa toisistaan.

155. Ryhmätyö aikuisopetuksessa -teos ilmestyi 1969 ja Per Charpentier (1971) kokosi ja kehitti Tampereen yli-
opiston ryhmätyön lehtorina teoriapohjaa Ryhmätyön perusteista (Harmanen 1997, 31). Asikainen (1995,
168�169) huomauttaa, että ryhmätöiden pedagogiikka ja didaktiikka jäivät ainakin Suomessa puolitiehen
ja ryhmätöiden taitamaton käyttö koulutuksessa on aiheuttanut esim. yliopisto-opetuksessa alitajuista vas-
tenmielisyyttä niiden käyttöä kohtaan.

156. Kyseessä on Knowles M (1984) The adult learner: a neglected species. Gulf, Texas, US.



280
että demokraattisen ideologian vallitessa on houkutus pitää kyseenalaistamatta ryhmäme-
netelmiä muita parempina ja demokraattisempina. Kirkon aikuiskasvatuskeskustelussa on
havaittavissa melko yhtenäinen luottamus pienryhmätoiminnan etuihin aikuistoiminnassa,
mutta kritiikittömäksi suhtautumista ei voine luonnehtia.

Etäisyyden ja läheisyyden, vieraantumisen ja joukkoon kuulumisen, indiviidin ja kol-
lektiivin teemat ovat ihmisen perusteemoja. Ryhmähakuisuus on keskeistä ja alkuperäistä:
yhteenkuuluvuus ja konsensus nousevat kirkon olemuksesta. (Harmanen 1997, 35).
Wickettin (1991, 83) mukaan oppimisryhmiin osallistutaan monista syistä: sosiaalisen
liittymisen vahvistumisen, keskustelun mahdollisuuden, läheisyyden kokemisen ja voi-
mavarojen hyödyntämisen takia. Sosiaalinen komponentti on tärkeä tekijä kasvatukselli-
sessa tilanteessa ja toimii usein kanavana, jonka kautta luottamuksen, keskinäisen kunni-
oituksen ja yksilöllisen ilmaisunvapauden ilmapiiri kehittyy. Huomionarvoiselta tuntuu
käytyyn keskusteluun peilaten seuraava Hartonin näkökulma: sosiaalinen näkökulma
tulee pitää tasapainossa sen kanssa, että aikuiset saavat sen asiasisällön, jota he odottavat
investoimansa ajan vastineeksi. (Harton 1986, 145.) Sosiaalisen ja tiedollisen komponen-
tin tasapainon tavoitteeseen on mielestäni syytä kiinnittää huomiota kirkon aikuiskasva-
tuksessa. Wiedel (1988, 168�170) tiivistää kolme merkittävää ulottuvuutta ryhmän toi-
minnassa. Ensimmäinen on asiaulottuvuus (esim. raamatturyhmässä raamatunteksti). Toi-
nen on metodiulottuvuus: opintoryhmässä käytettävien metodien tulee mahdollistaa osan-
ottajien omien ajatusten ja persoonallisen kokemuksen hyödyntäminen. Ryhmän jäsenet,
heidän tarpeensa ja etsintänsä asettaa rajat, mitä työskentelymetodeja voidaan käyttää.
Tavoitteena esimerkiksi raamatturyhmässä on yksilön, hänen elämänsä ja Jumalan sanan
kohtaaminen. Kolmantena ryhmän ulottuvuutena Wiedel painottaa prosessiulottuvuutta,
johon liittyy keskeisesti ilmapiirin merkitys oppimiselle ryhmässä, jossa yksilön tulee
tuntea olonsa turvalliseksi ja itseensä kohdistuvat odotukset kohtuullisiksi.

Kiinnostus ryhmään, ryhmädynamiikkaan ja sen kirkolliseen soveltamiseen nousee
osaltaan demokratisoitumiskehityksestä (Harmanen 1997, 34). Pienryhmätoiminta voi
tukea aikuisen subjektiutta seurakunnassa. Myyrä (1976) huomauttaa, ettei yhteyttä seura-
kunnassa ole se, että on koolla joukko ihmisiä, joille yksi puhuu ja muut istuvat hiljaa.
Ajattelevan ihmisen ei ole helppo olla passiivisena ja vaiennettuna kuuntelijana, jonka
sanottavaa ja annettavaa ei kuulla eikä oteta vastaan. Ryhmätyö tuo seurakunnissa mah-
dollisuuden painottaa vuorovaikutukseen yksisuuntaisen työtavan sijaan. Se antaa myös
mahdollisuuden kuulla, mitä seurakunnasta usein puuttuvilla työikäisillä on sanottavaa ja
mitkä ovat ihmisten todellisia kysymyksiä sen sijaan, että �kaadamme� heihin tietoa.
(Myyrä 1976, 1�2.)

Pienryhmät mahdollistavat seurakunnassa uuden oppimiskäsityksen mukaisen aikuisen
oppimisen. Ryhmätyö saattaa opettajan uudenlaiseen asemaan, tiedonjakajasta oppimista-
pahtuman neuvonantajaksi ja muotouttajaksi, konsultiksi (Ryhmätyön käyttö koulutuk-
sessa 1981, 32). Asikaisen (1995) mukaan humanistisesti orientoituneen opetuksen perus-
olemukseen kuuluu hyvien ihmissuhteiden vahva korostus. Ihminen käsitetään kokonai-
suudeksi ja älyä ja tunteita korostetaan tasavertaisesti. Vuorovaikutusta edistää persoonal-
lisuuden ja henkilökohtaisen elämän mukaantuominen: toiveet, pelot, unelmat, arvot ja

157. Eskola viittaa mm. teoksiin Hare PA ym. (1955) Small Groups. New York, Cartwright D & Zander A
(1953) Group Dynamics, Homans (1951) The Human Group. London, Thipaut JW & Kelley HH (1959)
The Social Pschyhology of Groups. New York.
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elämänkokemukset. Tärkeä perusta pienryhmien käytölle on myös humanistisen psykolo-
gian mukanaan tuoma oletus ihmisen pyrkimyksestä täyteen ihmisyyteensä, luottamus
hänen kykyynsä kehittyä ja kasvaa. Andragogisen käsityksen mukaan kasvaminen ja
muutos ovat mahdollisimpia saavuttaa juuri ryhmässä. (Asikainen 1995, 169.) Wickett
(1991, 48) korostaa, että aikuisoppijat ovat juurtuneet elämään. Oppimisen näkökulman ja
muiden näkökulmien välillä heidän elämässään on yhteys. Tämä on kokonaisvaltaisen
kasvatuksellisen lähestymisen olemus.

Tämän tutkimuksen näkökulmasta mielenkiinto kohdistuu pienryhmiin nimenomaan
oppimisryhminä158. Tätä näkökulmaa halutaan Eliakseen (1993) liittyen vielä tarkastella
käytännön ryhmätoiminnan tasolla. Oppimisryhmät � raamattu-, rukous-, jakamisryhmät
� ovat nousseet suosioon kristillisessä aikuiskasvatuksessa159. Aikuiset haluavat jakaa
uskoaan ja elämäänsä pienissä läheisissä ryhmissä. Myös negatiivisia ryhmäkokemuksia
on raportoitu: kritiikin pelkoa, ryhmän vastaamattomuutta omiin tarpeisiin ja jäsenten
herkkyyden puutetta. Aiheet ryhmissä vaihtelevat opillisista kysymyksistä, uskon sovelta-
miseen elämään henkilökohtaisten ja ihmissuhteisiin liittyvien arvojen ja kysymysten
pohdintaan. Ryhmissä käytettäväksi suositellaan ryhmästä nousevia keskitettyjä mutta
avoimia aiheita. Näkemys on yhtenevä KA:n kanssa aikuisten kokemusvaraston välittä-
misestä yhteisen oppimisen materiaaliksi. Ulkopuolista materiaalikin voidaan käyttää
mutta joustavasti. Ryhmän jäsenillä on erilaisia rooleja160. Tehokasta oppimista edistäviä
tekijöitä ovat jäsenten keskinäinen halukkuus kuunnella toisiaan, jakaa ajatukset sekä
kokemukset, aktiivinen osallistuminen sekä sitoutuminen ryhmään ja sen tehtävään.
(Elias 1993, 251�252.)

Parhaimmillaan pienryhmätyöskentely näyttäisi mahdollistavan Kähköstä (1989,
151�155) soveltaen kirkossa suunnan toistavasta opetuksesta tuottavaan ja prosessoi-
vaan. Keskeisiä seikkoja tässä prosessoivassa opetuksessa ovat miksi-kysyminen ja
ongelmanratkaisu, keskustelu oppimiskeinona, terapeuttinen opetusote, hoitava vuorovai-
kutussuhde ja hedelmällinen luotettava kommunikointi. Kuitenkin kirkon aikuiskasvatuk-
sessa tarvitaan sekä esittävää opetusta että pienryhmätyöskentelyä. Työtavat tarvitsevat
toistensa tukea (ks. esim. Vuorinen 1993, 96).

6.2.4. Aikuisdidaktisia menetelmiä humanistiseen tyyliin �
osallistujakeskeisyyden ja sielunhoidollisuuden korostus

Edellä on eritelty aikuisten opetusmetodien ja pienryhmätoiminnan kysymyksiä k-ohjel-
ma- aineistossa ja asiantuntijakeskustelussa. Toiviainen (1975) näkee, että kirkolle asete-

158. Elias (1993, 238�242) erittelee oppimisryhmän (Learning Group), opettajajohtoisen ryhmäopetuksen
(Teacher-Directed Group Instruction), komiteajohtoisen ryhmäoppimisen (Committee Guided Group Lear-
ning) ja yhteistoiminnallisen ryhmätoiminnan (Collaborative Group Education). Kollaboratiivisesta oppi-
misesta ks. Tynjälä 1999b, 152�153. Aktivoimistavoista ryhmätyössä ks. esim. Rissanen (1969, 123�
132), Huuhka (1969, 20�23).

159. Trester (1985, 343�349) korostaa oppimisryhmien (learning communities) muodostamista tulevaisuuden
kirkon haasteena aikuisten �raamattuoppimisessa� (Adult Biblical Learning). Aikuisen uskon ilmenemisen
mahdollistavat inhimilliset ja tukevat (supportive, sponsoring) yhteisöt. Aikuisoppijoiden pienten ryhmien
kehittämisessä katsotaan piilevän ratkaisun nykyajan uskonnollisen aikuiskasvatuksen problematiikkaan.

160. Ryhmän jäsenten rooleista aikuisopetuksen näkökulmasta ks. Elias 1993, 251�252, Eskola, M. 1969, 91�92.
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taan samat pedagogiset vaatimukset, jotka ovat ominaisia demokraattiselle ja moniarvoi-
selle yhteiskunnalle: sen on kyettävä työhön �oppilaskeskeisesti, kuulija- tai dialogipart-
nerikeskeisesti. Tämä on varsinkin papeille ja kanttoreille vaikeaa, me kun olemme saa-
neet itse toiselle lähtökohdalle rakentuvan koulutuksen, nimittäin pääasiassa deduktiivi-
sen ja oppiainekeskeisen�. Toiviainen korostaa, että kirkossa on tarpeen ottaa �opetus-
opillinen problematiikka� työn ja koulutuksen näkökulmaksi. Tässä alaluvussa luon kat-
sauksen siihen, millä tavalla järjestetty aikuiskasvatustäydennyskoulutus vastaa näihin
kentällä ilmeneviin haasteisiin. Se merkitsee Totron ja Virkkusen koulutusmateriaalin
aikuisdidaktisen aineksen erittelyä. Edellä on toteutettu heidän kasvatusajattelunsa laa-
jemmat analysoinnit (ks. 5.2.3. ja 6.1.2.3.) ja tässä keskitytään aikuiskasvatuksen työtapo-
jen tarkasteluun. Mielenkiintoisen näkökulman avaa Totron (1980a) kysymys, löytyykö
kasvatuksen työtapojen arvioinnille teologisia perusteita. Mitä johtopäätöksiä on tehtävä
esimerkiksi ensimmäisen uskonkappaleen pohjalta?

Totron (ks. 1974b) oppimisnäkemyksessä tapahtuvaa muutosta ja toisaalta myös oppi-
misnäkemysten yleistä aikasidonnaisuutta kuvaa se, että vielä 70-luvun alkupuolella hän
kouluttajana pohjautuu Lahdeksen opetuksen malliin161. Ongelmakeskeistä opetusta hän
esittelee Loukesin mukaan, joka tiivistää, että ongelmakeskeinen opetus sisältää seuraavat
vaiheet: ongelman herättäminen, sen analysointi, kristillinen tulkinta sekä sovellutus.
Luennossa Opetuksen havainnollistamisesta (Totro 1974a) nousee esille rippikoulu-uudis-
tuksessa korostettu kristillinen elämäntulkinta-ajattelu havainnollisuuden ja elämänlähei-
syyden painotuksineen. Totro esittelee laajasti havainnollistamisen mahdollisuuksia uusin
teknisin välinein mutta huomauttaa, että esitellyt konkretisoimismahdollisuudet ovat
opettajakeskeisiä. Hän näkee, että oppilaiden aktiivisuuteen perustuvat menetelmät laa-
jentavat konkretisointia esimerkiksi eläytymisen, asenteiden, sosiaalisuuden, välittömän
kokemisen ja luovan toiminnan alueille, mikä kuvaa Totron humanistista suuntautumista.
Aikuisopetuksesta-opintomonisteessa Totro (1973a) pohjautuu pääosin ruotsalaiseen kir-
jallisuuteen162 kommentoimatta asiasisältöä. Totro (1973b) luennoi täydennyskoulutuk-
sessa myös teemasta Ryhmä opetuksen käytössä, jossa hän esittele ryhmän rakennetta ja
toimintaa, ryhmätyön muotoja, tavoitteita ja tehtäviä ajankohdalle tyypilliseen tapaan163.
Keskustelukysymyksiksi hän nostaa seuraavat: Mikä on ryhmätyön käyttöarvo kirkon
opetus- ja kasvatustehtävässä lähdettäessä sen tavoitteista? Minkälaisen oppiaineksen
käsittelyyn se sopii seurakunnassa? Mitkä ovat ryhmätyölle sopivia tai huonoja opetusti-
lanteita seurakunnassa? Minkä tyyppinen ryhmätyö soveltuu seurakuntaan? Miten tulok-
sia arvioidaan?

1970-luvun loppua kohden on selvästi havaittavissa Totron oman aikuiskasvatusajatte-
lun piirteiden hahmottuminen ja esiin nouseminen. Opintokirjeessä Kasvatuksen kurssi-
laisille (20.2.1978. KKA) Totro ilmaisee hankalaksi tehtäväksi laatia luettelo koulutuk-
sen suunnittelua ja kouluttajan toimintaa käsittelevistä kirjoista. Hankalaa se on siksi, että
koulutusoppaat rakentuvat opetusteknologisen ajattelun pohjalle, jonka takana on positi-
vistinen filosofia ja naturalistinen ihmiskäsitys. Totro suhtautuu nuivasti opetusteknologi-

161. Totron lähteenä on Lahdes (1969) Peruskoulun opetusoppi. Otava, Helsinki.
162. Lähteinä ovat mm. Eliasson T (1968) Vuxenpedagogik. Kursradio, Stockholm ja Gestrelius K (1969) Syste-

matisk vuxenutbildning. Lärömedelsförlagen, Stockholm. (Totro 1973a).
163. Totron (1973b) lähteinä ovat mm. Lahdes (1969), Ruusala (1972) Ryhmätyö aikuisopetuksessa, Alanen, A.

1969. Edistävä ja viihdyttävä opintokerhotoiminta. Diss. Acta Universitatis Tamperensiensis. Ser A, 29.,
Husén (1966).
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aan: �Ihminen on kuin eläin tai parhaimmillaan kuin kone. Tarkkaan suunnitellun ohjel-
moinnin läpikäytyään hänestä tulee tehokas; ja optimaalinen tuotos on taattu. Opetustek-
nologia harrastaa erittelyä ja lokerointia loputtomiin. Tavoitteet on tietysti ilmaistu anka-
ran yhdenmukaisen päätekäyttäytymisen muodossa� (emt.). Totro pitää riskinä, että ope-
tusteknologista suunnittelumenetelmää käyttämällä kirkossa �nielaistaan helposti sen ide-
ologinen sisältökin�. Vaihtoehtoiset taustafilosofiat eivät kuitenkaan anna erityisen käy-
tännöllisiä suunnittelumalleja. Hän tulee siihen johtopäätökseen, että �käytetään tekniik-
kaa, mutta annetaan itse ihmisläheinen sisältö�. Parhaana kompromissina tuolloisessa
tilanteessa suositellaan kurssilaisille Ekolan ja Vahervan Aikuisopetusopasta (1976).

Paras työtapa riippuu koulutustilanteen eri tekijöistä. Totro (1978c, 1�2) pitää aikuis-
opetuksessa oppimista helpottavina periaatteina motivaation, toiminnan, palautteen,
jäsentelyn, havainnollisuuden ja yhteistyön periaatteita. Kouluttajan tehtävänä on pohtia,
mitkä työtavat � esittävä opetus, keskusteleva opetus, ryhmätyöskentely, harjoittava ope-
tus, itseopiskelu � kussakin koulutustilanteessa parhaiten edistävät näiden periaatteiden
toteutumista. Menetelmät eivät ole itsetarkoitus, vaan ne palvelevat asian oppimista. Toi-
saalta työtapojen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tavoitteet, sisällöt, osallistujat, kou-
luttajat ja ulkonaiset olosuhteet ja resurssit. Totro korostaa opettajan persoonallisuutta täs-
säkin: työtapavalinnat riippuvat osaltaan kouluttajan persoonallisesta rakenteesta, val-
miuksista ja mieltymyksistä.

Humanistisen pedagogiikan kannalta kasvatus- ja opetusmenetelmien tärkein tekijä on
dialogi ja vuorovaikutus, sekä verbaalinen että nonverbaalinen. Kysymykseen tulevat esi-
merkiksi dramatisointi, itsetuntemusta lisäävät herkkyysharjoitukset ja elämyksellisen
aktivoinnin menetelmät. Nämä puolestaan edellyttävät opettajalta sellaista taitoa ja koke-
musta, että hän pystyy vastaamaan käynnistyvistä prosesseista. Pyrittäessä fenomenologi-
seen lähestymistapaan oppimisessa ja kasvussa ja saamaan muutoksia yksilön fenomeno-
logisessa kentässä nousee menetelmäksi luova ilmaisu. Luova ilmaisu164 erilaisine harjoi-
tuksineen ja materiaaleineen (draama, piirtäminen, kuvat, liike, ääni, kirjoittaminen jne.)
pyrkii antamaan kokemuksia kohtaamisessa, kontaktin luomisessa, luottamuksessa,
yhteistyökyvyssä ja mielikuvituksen käytössä. Kokemusten vertailu ja arviointi lisäväät
itsetuntemusta ja rohkaisevat tarkoituksenmukaisempaan itseilmaisuun. (Totro 1979,
13�14, 1981i, 4�5.)

Aikuiskasvatuksessa tulisi aktivoida kaikkia uskonnollisuuden osa-alueita sopusuhtai-
sesti. Näkemys perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen. Totro (1984a, 1�3, ks.
myös Totro 1983d, 2�6) pohjautuu Starkin ja Glockin esittämään uskonnollisuuden seli-
tykseen165, jonka mukaan uskonnollisuus koostuu viidestä osaulottuvuudesta: 1) elämyk-
sellinen ja kokemuksellinen ulottuvuus, 2) ideologinen ulottuvuus166, 3) tiedollinen,
intellektuaalinen ulottuvuus, 4) rituaalinen ulottuvuus ja 5) seuraamuksellinen ulottuvuus.

164. Totro (henkilökohtainen tiedonanto 6.10.1999) oli kiinnostunut luovasta ilmaisusta ja kehitti itseään koulut-
tajana käyden luovan ilmaisun kursseja. Luova ilmaisu �tuli muotiin�. KK:ssa järjestettiin v. 1976 yhteis-
työssä Luther-Opiston kanssa luovuuskurssi, jonka tavoitteena oli luovuuden pedagoginen soveltaminen,
aiheeseen liittyvä kouluttajakoulutus ja aihepiirin periaatteellinen pohdinta (KK tk 1976, 61). Tähän liitty-
vät Totron luennot 1976b ja 1976c. Oppilaskeskeiset työtavat ja ryhmätyö antavat mahdollisuuksia luovaan
toimintaan (Totro 1976c, 5). Vuorinen (1973) luennossaan KKK:ssa pitää tarpeellisena selvittää luovan toi-
minnan ja eri ryhmätyömuotojen suhdetta kirkon kasvatustoimintaan.

165. Stark R & Glock C (1968) American Piety. The Nature of Religious Commitment. Berkeley & Los Angeles.
166. Stark ja Glock katsovat uskonnollisten katsomusten eli ideologisen ulottuvuuden muodostavan uskonnolli-

suuden ytimen ja määräävän muita ulottuvuuksia (Totro 1984a).
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Täydennyskoulutuksessa pyritään tiedollisesta painotuksesta humanistiseen suuntaan,
elämyksellisyyden, luovuuden ja kokemuksellisuuden esiinnostamiseen aikuiskasvatuk-
sen työtavoissa tavoitteena painottaa koko ihmisen kohtaamista. Kasvatus ei Totron
(1984a, 2) mukaan saisi olla �vain tiedollista, ei pelkästään hartautta, ei vain eettistä
ohjelmaa tai tunteiden virittelyä�. Kasvun tulisi koskettaa koko ihmistä ja uskontodelli-
suutta. Jos hahmotus uskonnon ulottuvuuksista otetaan todesta kasvatuksessa ja opetuk-
sessa, siitä on tehtävä myös menetelmällisiä johtopäätöksiä. Uskonnollisuuden eri aluei-
den �viljelyyn ja muokkaamiseen� tarvitaan erilaisia välineitä. Totro arvioi, että Suo-
messa pitkä herbartilainen perinne, myös kirkon opetuksessa, on painottanut opiskeluta-
pahtuman käynnistämistä tietotekijöistä lähtien. On uskottu, että tieto vaikuttaa tunteen ja
tahdon kautta toimintaan. Totro ilmaisee rippikoulu-uudistuksen 1970-luvulla tuoneen tie-
toisuuteen uusia menetelmiä167. Uusien asioiden työstämiseen tai entisten syventämiseen
lähdetään elämyksen, kokemuksen pohjalta, tai asioita opitaan tekemällä niitä tai havain-
noimalla ympäröivää todellisuutta.

Täydennyskoulutuksessa ahkerasti käytetyn tavoitekolmion (ks. Liite 5) avulla havain-
nollisteaan, että oppimisen ja kasvun edellyttämä psyykkinen tapahtumasarja on mahdol-
lista käynnistää persoonallisuuden eri alueita aktivoimalla. Kolmio Totron (henkilökohtai-
nen tiedonanto 23.2.1998) mukaan ilmentää sitä, miten voidaan �mennä eri puolilta
sisään motivointivaiheessa�. Perinteisesti katekeettisessa traditiossa on menty sisään tie-
dosta. Kuvio havainnollistaa Totron mielestä hyvin sitä, että motivoinnissa ja opetuk-
sessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Se merkitsee myös, ettei ole yhtä sinänsä
parasta opetusmenetelmää.168 Näyttää siltä, että Totrolle läheisin ja ominaisin puoli oppi-
misen motivointiin on kolmion ulottuvuus asenne, kokemus, elämys.

Aikuiskasvatuksen kursseilla pohditaan, millä työskentelytavoilla voidaan kohdata,
tavoittaa aikuinen. Erilaisiin aikuiskasvatuksen menetelmiin tutustutaan, ei vain teori-
assa, vaan käyttämällä metodeja myös kurssin eri aiheiden käsittelyssä. (Ko. Akk 23.�
27.2.1981.) Yhdeksi kurssien tavoitteista asetetaan perehtyminen aikuiskasvatuksen
menetelmiin, työskentelytapoihin ja erityisesti vuorovaikutuksen menetelmiin pienryh-
mässä. (Ko. Akk 31.8.�4.9.1981, 26.�30.9.1983, 17.�21.9.1984.) Kurssilaiset pan-
naan myös miettimään, millaisia ryhmän jäseniä he itse ovat (Koulutusmonisteet.
KKKA). Koulutuksesta tulee näin induktiivista, mikä merkitsee oppijakeskeisyyden
lisääntymistä ilmentäen kouluttajien �fenomenologis-humanistista� lähestymistapaa.

Totro (1984a, 3) esittelee täydennyskoulutuksessa aikuiskasvatukseen soveltuvina ope-
tuksellisina työtapoina169, joiden mahdollisuuksia, etuja, haittoja ja pulmia seurakunnan
aikuiskasvatuksessa kursseilla on pohdittu seuraavat tavat: 1) �luokkaopetus�, 2) ryhmä-
työskentely, 3) yksilöllinen työskentely ja 4) elämyksellinen aktivointi170.

167. Totro (henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998) arvioi, että rippikoulu-uudistuksessa 70-luvun lopulla Ilpo
Vuorinen toi �toiminnan, josta mentiin sisään, ja sitä kautta sitten tuli tieto�. Laajemmin kansainvälisellä
tasolla rippikoulu-uudistuksiin vaikuttaneesta uudesta didaktisesta ajattelusta ks. Seppälä 1992, 13.

168. Myös Vuorinen (1975, 56) näkee, että opetuksen muoto seurakunnan toiminnassa yleensäkin on viime
kädessä tarkoituksenmukaisuuskysymys, vaikka se koskettaakin läheltä myös opettajan persoonaa.

169. Vaherva ja Ekola (1976, 149�174) esittelevät Aikuisopetusoppaassa seuraavat työtavat: itseohjaavat työta-
vat, oppimispelit, ryhmätyöskentely ja esittävä opetus. Peltonen (1973, 80�101) puolestaan pitää tavalli-
simpina opetusmenetelminä luentoa, demostraatiota, vuoropuheista opetusta, ryhmätyötä, ohjelmoitua ope-
tusta ja harjoitusta.

170. Elämykselliseen aktivointiin kuuluvat kirjoittaminen, piirtäminen, maalaaminen, kollaasit, kuvien käyttö,
roolileikit ja tapauskertomukset (Totro 1984a).
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Samoin on jaettu kokemuksia nauhurin, piirtoheittimen, videon ja elokuvan käytöstä
(Totro 1984a, 3, ks. myös 1974a). Koulutuksessa on käytetty myös Virkkusen (1973)
Knowles-referaattia, jossa aikuiskasvatuksen menetelmät jaetaan yksilöllisen opiskelun
menetelmiin171, ryhmäopiskelun menetelmiin172 ja yhdyskunnan kehittämiseen oppimis-
menetelmänä. Virkkunen (1973c) pitää mahdollisina kirkon aikuiskasvatuksessa yksilölli-
sen opetuksen menetelmiä � ohjelmoitu opetus, itseopiskeluohjelmat, kirjeopiskelu,
jokamiehen teologinen kurssi � radiota, televisiota ja AV-välineistöä, vapaaehtoisten
työntekijöiden koulutusta ja työnohjausta sekä kasvatusprojekteja esimerkiksi diakonian
alueella, jossa viimeksi mainitussa korostuksessa ilmenee freireläisen pedagogiikan�
vähemmälle jääneistä� huolehtiminen.

Opetusjakson avauksen merkitystä ei nykyisen aikuiskoulutuksen periaatteiden
mukaan voi koskaan yliarvioida (ks. esim. Leppilampi & Piekkari 1999). Onnistuneeseen
tilanteen aloitukseen kiinnitetään kirkon aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksessa huo-
miota. Totro (1984c) uskoo, että aloituksen onnistuminen vaikuttaa vuorovaikutuksen
syntymiseen. Osallistujakeskeisyyden toteutuminen riippuu paljon alkutapahtumasta.
�Juhlallinen luento heti aluksi tekee osallistujista kuulijoita ja passiivisia� (emt.). Totro
analysoikin Hätöstä (1984) soveltaen erilaisia tilanteiden käynnistämistapoja: vuorovai-
kutusaloitus, odotuksia kartoittava aloitus, ongelmakeskeinen aloitus, ristiriidasta lähtevä
aloitus, tavoitekeskeinen aloitus, jäsentelyaloitus ja virikealoitus.

Koulutustilanteiden aloitus liittyy laajemmin pohdintaan ilmapiirin173 merkityksestä
oppimiseen. Kysymys hyväksyvästä ilmapiiristä on tärkeä, koska sekä terapeuttisessa,
pedagogisessa että teologisessa viitekehyksessä se on keskeinen kasvun edellytys (Totro
1981a, 5). Kurssien �pehmeillä laskeutumisilla� ja avoimella ilmapiirillä on humanisti-
sen pedagogiikan keskeisen oivalluksen mukaisesti merkitystä oppimiselle ja kasvulle
(Totro 1979a, 13, 1980b, 12). Totro (1980c, 10�12) korostaa Rogersin asiakaskeskeiseen
terapiaan liittyvää ajatusta, jonka mukaan omien tunteiden tiedostaminen ja sitä tietä
muutos persoonallisuudessa on mahdollista hyväksyvässä ja toista kunnioittavassa ilma-
piirissä, jossa ihminen uskaltautuu vähitellen olemaan oma itsensä. Myös Virkkunen
(1981, 2) neuvoo aikuiskasvattajia luomaan ilmapiirin, jossa jokainen saa ja uskaltaa olla
oma itsensä.

Ajankohtaiseen ryhmätyöskentelyyn174 paneudutaan aikuiskasvatuskoulutuksessa,
kuten edellä on jo tullut esille sekä teoriassa175 että käytännössä. Aikuiskasvatuskurssien
ohjelmaan kuuluvat ryhmäkokemusta antavat iltaryhmät päivittäin. (Akk-ohjelmat -81 ja

171. Yksilöllisen opiskelun menetelmiin kuuluvat Knowlesilla (1971, Virkkusen 1973a mukaan) työharjoittelu,
kirjekurssit, neuvonta ja työnohjaus, ohjattu opiskelu ja ohjelmoitu opetus.

172. Ryhmäopiskelun menetelmiin Knowlesilla (1971, Virkkusen 1973a mukaan) sisältyvät klinikat, instituutit,
laboratoriot, konferenssit, neuvottelupäivät, työkonferenssit, kurssit, demostraatiot, näyttelyt, messut, juh-
lat, suuret kokoukset, tutustumisretket ja matkat.

173. Elias (1993, 260�261) erittelee aikuiskasvatukseen vaikuttavan ilmapiirin seuraaviin ulottuvuuksiin: orga-
nisationaalinen ilmapiiri (organizational climate), henkilöidenvälinen ilmapiiri (interpersonal climate) ja
fyysinen ilmapiiri (physical climate). Organisaation terve ilmapiiri on päällimmäinen tekijä aikuiskasvatuk-
sen �ilmastossa� helpottaen ongelmaratkaisua ja antaen yksilöille mahdollisuuden tulla kuulluiksi heitä
koskevissa päätöksissä. Terve henkilöidenvälinen ilmasto sisältää mm. keskinäisen kunnioituksen, luotta-
muksen, huolenpidon, ryhmäkoheesion, jatkuvan akateemisen ja sosiaalisen kasvun, vaikutusmahdollisuu-
den ja korkean moraalin. Fyysinen ilmapiiri sisältää oppimisympäristön mukavuuden, vaihtelevuuden, liik-
kuvuuden ja aistisoveltuvuuden, esim. hyvä valaistus ja vuorovaikutusta edistävä istumajärjestys. Andrago-
gisesta käsityksestä oppimisympäristön ilmapiiristä ks. myös Koro 1995, 108�109, Hiemstra 1992, 61�
64. Suunnitelmassa aikuisten rippikoulua varten (1980, 18) korostetaan vuorovaikutuksellisen ilmapiirin
luomisen merkitystä rippikoulun alussa.
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-84. KKKA.) Ne liittyvät Totron (1985a, 166�167, henkilökohtainen tiedonanto
6.10.1999) mukaan itsetiedostamisen edistämiseen vertaisryhmässä. Iltaryhmien funk-
tiona on ollut tarjota tilaisuus päivän tapahtumien, kysymysten ja oivallusten purkami-
seen. Koulutuksen herättämän ahdistuksen purkaminen luo edellytyksiä kasvulle. Ryhmä
tarjoaa osallistujalleen tilaisuuden saada palautetta itsestään ja olemisestaan ryhmässä.
Koulutuksessa on käytetty monistetta Clinebell: Kasvuryhmistä, jossa tähdennetään, että
kasvuryhmien tarkoituksena työntekijäkoulutuksessa on tarjota mahdollisuus kokea ja
harjoitella elämistä ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa, jotka ovat olennainen osa
työssä. Työntekijöiden kasvuryhmissä tulee olla keskeisenä se, kuinka yksilön suhtautu-
mis- ja kommunikaatiotapa vaikuttaa hänen ammatilliseen tehokkuuteensa työn ihmissuh-
teissa. Tuomalla esiin myös toisissa olevia vahvoja puolia välitetään heille todellista toi-
voa kasvamisesta ja muuttumisesta. Kasvuryhmä tarjoaa mahdollisuuden kokea käytän-
nössä, mitä UT:n käyttämä ilmaus kristittyjen yhteydestä, koinonia, tarkoittaa.
(KKKA.)176

Totro (1981i, 5) näkee ryhmän merkityksen nimenomaan itsetuntemuksen kasvussa,
joka on tärkeä fenomenologinen, humanistisessa ja integratiivisessa pedagogiikassa ilme-
nevä oppimisen ja kasvun haaste. Silloin pyritään keskittymään tässä ja nyt -ulottuvuu-
teen, hyväksymään tunteet sopivaksi ja arvokkaaksi analyysimateriaaliksi, luomaan
ilmasto, jossa jäsenet voivat vapaasti osoittaa tunteita ja tarkkailla niiden seurauksia, sekä
luomaan ilmapiiri, joka antaa tilaa ja mahdollisuuksia erilaisille muuttumisen tavoille ja
valinnoille.

Ryhmätoimintaa kirkon aikuiskasvatuksessa pohditaan täydennyskoulutuksessa ensin-
näkin kasvatuksellisesta viitekehyksestä. Totro (1980c, 13�16, 1980f, 6) esittelee Coh-
nin177 pedagogisen sovellutuksen WILL-metodin178, jonka avulla Cohn pyrkii �elävään
oppimiseen� (living-learning). Metodi on teemakeskeinen interaktion menetelmä opiske-
luryhmässä ja liittyy ryhmän toimimiseen. Totroa tämä menetelmä kiinnostaa sen yhdistä-
essä asia- ja tunnetason (henkilökohtainen tiedonanto 6.10.1999179). Pedagogisena
sovellutuksena menetelmässä on Totron mukaan paljon yhteistä Rogersin osallistujakes-
keisyyden kanssa. Menetelmän peruskaavio muodostuu neljästä elementistä: Ich, Wir, Es
ja Kugel. Jokaisen ihmisen tulisi rohkaistua olemaan oma itsensä, joka ei jätä syrjään
omia ajatuksiaan ja tunteitaan vaan ottaa ne todesta suhteessaan toisiin ihmisiin ja erilai-
siin asioihin. Toinen askel on suhteuttaa minä ympäristöön ja sen realiteetteihin. Vuoro-
vaikutusryhmässä kukaan ei ole yksin ajatuksineen, vaan hän on aina suhteessa toisiin ja

174. Oppimista tapahtuu kaikissa elämänprosesseissa. Työryhmä oppimisyksikkönä kiinnittää huomion siihen,
että oppimista ja uuden tiedon luomista tapahtuu muuallakin kuin kouluissa ja yliopistoissa. Osa uutta tie-
toa on yleistynyttä sosiaalista kokemusta, jonka kehittäminen edellyttää ihmisten vuorovaikutusta ja mah-
dollisuutta kokemustensa arvioimiseen. (Ryhmätyön käyttö aikuiskoulutuksessa 1981, 29.)

175. Aikuisopetukseen liittyvää kirjallisuutta -monisteessa kurssilaisille löytyvät seuraavat ryhmätyötä aikuis-
opetuksessa käsittelevät teokset: Charpentier P (1974) Ryhmätyön perusteet. Tampere ja Ruusala (1972)
Ryhmätyö aikuisopetuksessa. (KKKA.)

176. Kasvuryhmistä opettajankoulutuksessa narratiivisen ammatti-identiteetin rakentamisessa ks. Heikkinen
1999.

177. Ruth Cohn on amerikkalainen, psykoanalyyttisen koulutuksen saanut terapeutti, joka sittemmin on saanut
vaikutteita hahmoterapeuttisesta ajattelusta ja humanistisesta liikkeestä (Totro 1980c).

178. WILL-metodia kehitteli ja toteutti New Yorkissa sijainnut Workshop Institute for Living Learning. Saksa-
laisella kielialueella menetelmästä käytettiin nimitystä TIM (Themenzentrierte Interaktionelle Methode) tai
TZI. (Totro 1980c, 13.)

179. Kuitenkaan tämä Saksassa merkittävä ryhmätoimintamalli ei muotoutunut käytännön työvälineeksi Suo-
messa kirkon koulutuksessa (T. Totro, henkilökohtainen tiedonanto 6.10.1999).
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käsiteltävään asiaan. Teema ja ryhmän jäsenet ovat kuitenkin vain pelkistys laajemmasta
todellisuudesta180, joka avautuu laajenevina kehinä ryhmän ympärillä.

Elävä oppiminen on mahdollista vain, jos mitään osallistujalle tärkeää ei torjuta vain
intellektuaaliselle tasolle, vaan opiskelija voi olla avoin ja aktiivinen koko persoonallisuu-
dellaan. Ryhmän ilmaston hoitaminen persoonallista osallistumista suosivaksi on
TZI-metodin keskeisiä pyrkimyksiä. Johtajan osuus on siinä merkittävä. Hänellä on
rogersilaiseen tapaan mallijäsenen rooli ryhmässä ja hänen tulisi olla välitön, avoin ja
aito181. Johtajan tehtävänä on osaltaan pitää yllä tasapainoa teeman käsittelyn ja ryhmä-
prosessin kesken. Ryhmän käynnistyttyä johtajuuden tulisi väistyä ja kunkin jäsenen tulisi
toimia �omana puheenjohtajanaan� miettien vapaasti omaa kantaansa. Vain se, joka on
autonominen ja osaa sanoa �minä�, voi liittyä aidosti muihin. Silloin sallii myös toisten
pysyä toisenlaisissa mielipiteissä ja olemisen tavoissa. Vasta autonomia ja riippuvuus
(Interdependenz) yhdessä tekevät täyden ihmisen. Osaksi tälle väittämälle rakentuu
TZI-metodin ajatus käsitellä yhtaikaa sekä ihmistä että asiaa. (Totro 1980c, 14�16.)
Totro (1984c, 3) määrittelee Rogersin kuvan johtajasta ryhmän mallijäsenenä itsensäil-
maisemisessa sijoittuvan lähelle demokraattista johtajatyyliä. Kouluttajan rooliin ryh-
mässä on tutustuttu täydennyskoulutuksessa Rogersin (1976) ajatuksia esittelevien koulu-
tusmonisteiden avulla (Oppimisesta ja kouluttajan roolista -luentomoniste. KKKA, ks.
myös Totro 1980f).

Totro analysoi ryhmäilmiötä myös teologiselta pohjalta. Ryhmätyön teologinen perus-
telu Odeniin (1972182, Totron 1981a, 5, 1983d, 4 mukaan) pohjautuen nojaa hyväksytyksi
tulemisen kokemukseen. Uskova tulkitsee sen Jumalan toimintana, anteeksiannon tarjo-
uksena. Ryhmässä voi tapahtua koko kristologinen analogia: inkarnaatio, eskatologinen
parantaminen, synninpäästö, tuomio, kuolema ja ylösnousemus. Oden korostaa kristilli-
sen koinonian yhteisiä piirteitä sekä ryhmätilanteessa että jumalanpalveluksessa. Palve-
luksen toimittaja ei tuo Jumalaa ja hänen hyväksyntäänsä tilanteeseen. Molemmat ovat jo
olemassa. Oden on Totron mukaan osoittanut, kuinka saksalaisessa 1600-luvun pietis-
missä ja nykyisessä ryhmäkulttuurissa (encounter culture) on samoja peruselementtejä:
tässä ja nyt -korostus, intensiivinen pienryhmäkokemus, pyrkimys rehelliseen ja avoi-
meen itsensä tarkasteluun turvallisessa ilmapiirissä, syvä mystinen elämys, vastuullinen
huolenpito toinen toisistaan ja jatkuva kilvoitus, pyrkimys kasvuun.183

180. Se käsittää Cohnin mukaan maantieteellisten tekijöiden ohella historiallisen aikaulottuvuuden, materiaali-
sia, sosiaalisia ja transsendenttisia liittymäkohtia (Totro 1980c).

181. Cohn esittää kuitenkin yhden varauksen aitouteen: �valikoiva (selektive) aitous � kaiken, mitä sanoo, tulee
olla aitoa, mutta kaikkea, mikä on aitoa, ei pidä sanoa�. Ilmaisun määrä riippuu toisten vastaanottamisen
kyvystä ja herkkyydestä. (Totro 1980c, 15.)

182. Kyseessä on teos Oden TC (1972) The Intensive Group Experience: The New Pietism. The Westminster
Press, Philadelphia.

183. Ryhmädynamiikalla on myös uskonnollinen dimensio: ihmisillä on halu ja pyrkimys yhteyteen ja vuorovai-
kutukseen (Harmanen 1977, 107).
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Kiisteltyyn humanistisen suuntauksen encounter-liikkeen �sensitivity training� -ryh-
mäkoulutukseen joudutaan täydennyskoulutuksessa ottamaan kantaa184. Virkkusen
(1973f, 6) yksi opintomatkalleen asettama tavoite oli saada selville, mitä kokemuksia
aikuiskasvattajilla on ryhmätyömenetelmistä Yhdysvalloissa185. Virkkunen (henkilökoh-
tainen tiedonanto 11.3.1996) tuo esille, että ryhmädynamiikka ja sensitivity-training sekä
transaktionanalyysi-tyyppiset ryhmätoiminnat, jotka olivat olleet varsin vieraita, nousivat
esiin 1970-luvulla, jolloin pohdittiin myös sitä, voiko näitä soveltaa kirkon työhön ja
millä tavalla. Hän luonnehtii erityyppistä sensitivity-training-ryhmätoimintaa, jossa on
pääpaino non-verbaalissa viestinnässä, uudeksi metodiksi aikuiskasvatuksessa. Koska
T-ryhmät ovat olleet varsin kiistanalaisia sekä Yhdysvalloissa että Suomessa, Virkkunen
halusi henkilökohtaisen kokemuksen niistä. Virkkunen osallistui ryhmään, jonka tavoit-
teena oli ryhmän jäsenten persoonallinen kasvu, tiedon saaminen ryhmän ja sen jäsenten
käyttäytymisestä ja kommunikaatiosta sekä ryhmätyön oppiminen kasvatuksellisena
metodina. Virkkunen luonnehtii kokemusta itselleen �todella vahvaksi, koska tuli oppia
ihmisen käyttäytymisen faktoja omien reaktioiden ja emootioiden kautta�. Hän toteaa tus-
kin voivansa ajatella tämän metodin käyttämistä sellaisenaan omassa työssään, mutta
kokee oppineensa näkökulmia, jotka helpottavat ryhmän kanssa työskentelyssä. Rissanen
(henkilökohtainen tiedonanto 7.9.1998) ja Totro (henkilökohtainen tiedonanto 6.10.1999)
näkevät, että aikuiskasvatus- ja k-ohjelmakoulutuksessa käytetyt luovan toiminnan mene-
telmät ja ryhmämenetelmät eivät olleet sensitivity-training-tyyppistä toimintaa.

Vaikka pääpaino tarkasteltavassa täydennyskoulutuksessa on yhtenevästi edellä käy-
dyn keskustelun tulosten kanssa tutustuttamisessa uusien, luovien työtapojen käyttöön ja
ryhmätoimintaan perehtymisessä, Totro (1975) käsittelee myös luennon etuja ja haittoja
opetusmenetelmänä, esittelee erilaisia luentotyyppejä (informoiva, kokoava, erittelevä,
havainnoiva), luennon rakentamista, sen didaktista ja metodista analyysia sekä luennon ja
muiden työtapojen yhdistämistä186. Totro liittyy Valtionvarainministeriön kouluttajaop-
paan (1973) korostuksiin, joiden mukaan kouluttajan on suunniteltava etukäteen hyvin

184. Rogersin henkilökeskeisellä terapialla, Maslowin teorialla ja Lewinin kehittämällä ihmissuhdekoulutuksen
menetelmällä oli tärkeä rooli 1960- ja 1970-luvuilla suurta kiinnostusta herättäneessä �encounter�
(T-ryhmä, sensitiviy-training) -liikkeessä. Liikkeen piirissä pyrittiin pienryhmätoiminnan välityksellä kehit-
tämään ja opettamaan itsetuntemusta sekä kokeilemaan uusia elämys- ja toimintamahdollisuuksia. Samalla
korostettiin pyrkimystä tavoittaa kulttuuristen rutiinien peittoon jääneitä �aitoja� kokemuksia ja emootioita.
Eräänä avainkäsitteenä oli kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiminen. Vakavammissa versioissa koros-
tettiin henkistä kasvua ja oman identiteetin lujittamista, �vulgaariversiossa� normeista vapautumista ja
peak-kokemusten hakua. Ääriversiossa eli kalifornialaisessa �vastakulttuurissa� tulivat mukaan toisaalta
itämainen meditaatio ja mystiikka, toisaalta usein myös huumeet vapautumisen välineenä. (von Wright &
Rauste-Wright 1992, 211�212.) Terapiaryhmiä 1970-luvulla eritellään myös seuraavasti: Sensitivity Trai-
ning -ryhmät, Encounter-ryhmät, Psykoanalyyttiset itsensäkokemisryhmät, psykodraamaryhmät, Ges-
talt-ryhmät, bioenergiset ryhmät, TZI eli teemakeskeinen vuorovaikutusmetodi-ryhmät, TA eli transaktio-
analyysi-ryhmät ja KSA eli kliininen sielunhoitokoulutus-ryhmät (ks. Harmanen 1997, 31). KKA:n koulu-
tuksessa on käytetty Myyrän (1976) luentoa Ryhmän käyttö seurakunnassa, jossa hän esittelee myös sensi-
tivity training -ryhmätoimintaa tuoden esille, että se on vain ns. terveiden ihmisten ryhmämuoto ja asettaa
paljon vaatimuksia ryhmän vetäjälle.

185. Virkkunen (1973f, 6) tutustui sensitivity-training -ryhmien toimintaan Oreganon State University:ssä.
186. Hughesin (1985, 354) mukaan luentoa halveksittiin aikuiskasvatuksessa Yhdysvalloissa 60-70-luvun vaih-

teessa, jolloin tapahtui voimakas muutos opettajan ja oppilaan rooleissa. Hughes sen sijaan puolustaa
aikuiskasvatuksessa luentoa, jota käytetään tehokkaasti: luennoijan valmistautuminen ja pätevyys sekä
osanottajien motivaatio oppia ovat kaksi olennaista tekijää luennon vaikuttavuudessa. Vuorovaikutuksen
mahdollistumiseksi on järjestettävä ryhmäkeskustelut välittömästi luennon jälkeen, jonka jälkeen ryhmät
esittävät kysymyksensä luennoijalle. Luentonäkemyksestä yliopisto-opetuksessa suhteessa konstruktiivi-
seen oppimisnäkemykseen ks. Tynjälä 1999a, 261.
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luennon keskeinen sanoma, selvitettävä itselleen, mitä haluaa luennolla välittää kuulijoil-
leen, tehtävä alussa kuulijoilleen selväksi luennon tavoite ja annettava luennon jäsennys,
käytettävä mahdollisimman paljon apuvälineitä ja havainnollistamismenetelmiä sekä
pyrittävä yhdistämään luennointiin jokin keskustelevan opetuksen menetelmistä187. Kou-
lutuksessa tarkasteltiin myös opetusmenetelmiä eli työtapoja käyttäen luokituskriteerinä,
missä määrin työtapa luo, ohjaa ja kontrolloi opiskelijan aktiivisuutta (Opetusmenetelmä
= työtapa -koulutusmoniste. 1981. KKKA). Virkkusen (1973a) Knowlesin referaatissa
pidetään suurten kokousten kasvatusmerkityksen mittapuuna, missä määrin niissä on vuo-
rovaikutusta. Knowles jakaa vuorovaikutuksen esiintymislavalla tapahtuvaan (debatti,
dialogi, haastattelu, symposium, paneeli, draamallinen esitys), vuorovaikutukseen esiinty-
mislavan ja kuulijakunnan välillä (paneeli, symposium, ryhmähaastattelu, yleisön kysy-
mykset, reagoiva kuulijakunta) sekä kuulijakunnan kesken tapahtuvaan (surinaryh-
mät188, parikeskustelu).

Kirkossa ei voida harjoittaa koulutusta eikä muodostaa sen teoriaa ottamatta huomioon
käyttäytymistieteiden avaamia pedagogisia näkökulmia. Vaikka kirkon aikuiskasvatus on
periaatteessa avoin erilaisille aikuiskasvatuksen menetelmille, on syytä tiedostaa, että
menetelmät ovat arvosidonnaisia taustalla vaikuttavan ihmiskäsityksensä vuoksi. Totro
(1981h, 10) näkee, että vaikuttavat koulutusmenetelmät ovat yksinkertaisia. Ne eivät ole
neutraaleja tai arvovapaita, vaan ne ovat sidoksissa kouluttajan persoonallisuuteen.

Johtopäätöksiä

Täydennyskoulutuksessa käsitellyt kysymykset ovat samoja, joita käsiteltiin k-ohjel-
ma-aineiston ja asiantuntijoiden keskustelussa eli kysymys soveltuvista työtavoista ja
kysymys pienryhmätoiminnasta aikuiskasvatuksessa. Koulutus vastaa näin kentän kes-
kusteluun omalta osaltaan syvennellen problematiikan sekä teologista että kasvatusteo-
reettista ulottuvuutta. Seuraavassa teen johtopäätöksiä täydennyskoulutusmateriaalin ana-
lysoinnin pohjalta ja liitän niitä laajempaan kasvatustieteelliseen pohdintaan.

Pääperiaatteeksi voidaan täydennyskoulutuksessa kiteyttää metodinen tavoite: kirkon
aikuiskasvatuksen menetelmien tulisi edistää koko ihmisen kohtaamista. Kirkon aikuis-
kasvatuksessa tulisi käyttää kaikkia uskonnollisuuden osa-alueita aktivoivia menetelmiä
sopusuhtaisesti ja tavoittaa näin kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti ihminen kokonai-
suutena. Koko ihmisen tavoittaminen on tulevaisuuden aikuiskasvatuksen haaste kir-

187. Elias (1993, 250) tiivistää luennon eduiksi laajan kuulijakunnan tavoittamisen ja oppimisen organisoinnin
ja haitoiksi yhden henkilön näkökulman painottumisen sekä vähäisen vuorovaikutuksen ja osallistumis-
mahdollisuuden. Tämä aikuisten uskonnollisessa kasvatuksessa yleinen metodi vaatii hänen mukaansa apu-
menetelmiä, jotka edistävät kuulijoiden osallistumista ja vuorovaikutusta. Näitä ovat mm. porinaryhmät,
ideariihet ja yleisön kysymykset. Totro (1975) esittelee luennon ja muiden työtapojen yhdistämisestä mm.
seuraavat: keskusteluluento, haastatteluluento, vuoropuheluento, porinaryhmät luennon alussa tai keskellä,
auditiivinen ja/tai visuaalinen havainnollistaminen, aktivointimoniste tai jäsennys. Tirri (1998, 385�388)
huomauttaa, että hyvin valmisteltu ja elävöitetty opettajan esitys valmiine luentorunkoineen on eräs aikuis-
ten toivoma työtapa (aikuislukiossa). Kuitenkin luennoinnissakin olisi hänen mukaansa syytä etsiä uusia,
luovia tapoja, joilla luennoista saataisiin yhteistoiminnallisempia. Aikuisopetukseen soveltuvia luennon
elävöittämismahdollisuuksia ja oppilaita aktivoivia menetelmiä ovat symposiumi, paneeli, ennalta sovitut
yleisöpuheenvuorot, porinaryhmät, kuuntelu- ja observointiryhmät ja kysymystauot.

188. Esim. Husén (1959, 123�124) ja Koppinen & Pollari (1993, 161) käyttävät nimitystä mehiläispesä. Käsit-
teitä mehiläispesä ja porinaryhmä käytetään myös synonyymisesti (ks. esim. Rissanen 1969, 124).
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kossa: �Adult religious education for the future must be holistic� (Vogel 1986, 121).
Aikuiskasvatuksen tehtävä on integroida ja saattaa harmoniaan se, mitä ajattelemme, tun-
nemme, miten toimimme ja elämme (Foltz 1986b, 233).

Keskeinen näkemys koko ihmisen tavoittamista edistävistä opetusmenetelmistä kir-
kon aikuiskasvatuksessa sisältyy �oppimiskolmioon�, jonka mukaan oppiminen voidaan
käynnistää kolmesta eri osa-alueesta käsin: 1. tiedosta, ymmärtämisestä, 2. taidosta, toi-
minnasta, 3. asenteesta ja kokemuksesta. Vaikuttaa siltä, että Totro korostaa humanistisen
ajattelun kanssa yhtenevästi kokemusta, elämystä oppimisessa, kun taas perinteisesti kir-
kossa on korostettu tietoa. Mitään opetusmenetelmää tai työtapaa ei pidetä sinänsä par-
haana. Kun ajatellaan kirkon työntekijöitä aikuiskasvatuskurssilaisina, on ymmärrettä-
vää, että oli tarpeen keskittyä työntekijöille koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta
vieraampiin pedagogisiin toimintamalleihin eli elämyksellisiin ja toiminnallisiin menetel-
miin. Totron edellä esitettyä kouluttajafilosofiaa leimaa opetuksen terapeuttinen, sielun-
hoidollinen ulottuvuus. Tästä keskeisestä korostuksesta seuraa ryhmätoiminnan ja myös
luovien, elämyksellisten opetusmenetelmien merkityksen näkeminen.

Koko ihmisen tavoittamisen ajatus käsittää myös tietoinen�tiedostamaton-ulottuvuu-
den. Psykoanalyyttisen metodin soveltaminen kasvatus- ja opetustilanteissa on Ojasen ja
Keski-Luopan (1995, 205) mukaan meillä vielä uutta, siitä huolimatta että se on monilla
muilla aloilla systemaattisessa käytössä. Pohdintaa herättää, voiko psykoanalyyttisia ryh-
mätyön malleja sellaisenaan tuoda kirkon aikuiskasvatukseen (vrt. Purhonen luvussa
4.4.4.). Havaittavissa onkin pyrkimys soveltaa. Ryhmässä nähdään parhaassa tapauk-
sessa toteutuvan mahdollisuuden omaan kasvuun ja itse- sekä ihmistuntemuksen lisäänty-
miseen. Jos ryhmätyöskentelyssä pidetään jäsenten keskinäisiä suhteita tärkeinä, lähesty-
tään psykoterapeuttista ryhmätyöskentelyä (Harva 1971, 116�124). Totro ehkä tarkoi-
tuksellisesti tietopainotteisessa kulttuurissa näyttää siirtävän painopistettä tähän suuntaan
täydennyskoulutuksessa. Tosin on huomattava, että hän pitää koulutuksessa esillä sekä
ihmisen että asian käsittelyä, kohtaamista ryhmässä.

Ihmisen näkeminen, ei vain yksilönä vaan myös ryhmän jäsenenä189, onkin oleellista
kirkon aikuiskasvatuksessa. Mikä on kirkon aikuiskasvatuksen kannalta olennaista ryh-
mätoiminnassa, mitä ryhmätoiminnan tulisi ajaa? Ryhmätyömetodeihin perehtyminen ja
koulutettavien oma kokemus ryhmänjäsenenä olemisesta ilmensivät huomion kiinnitty-
mistä vuorovaikutussuhteisiin. Yksi aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksen osa-alue oli
työntekijöiden perehdyttäminen ryhmätyön teoriaan ja menetelmiin. Teoriapohjaksi Totro
(henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998) nimeää humanistisen psykologian, tarkemmin
määriteltynä rogersilaisen ryhmäajattelun, joka oli 1970-luvulla pinnalla ryhmäilmiöitä
käsiteltäessä. Virkkunen (henkilökohtainen tiedonanto 5.11.1988) luonnehtii aikuiskasva-
tuskoulutuksen menetelmälliseen puoleen vaikuttaneen C. Rogersin ajattelun ja E. Bernen
transaktioanalyysin. Eliaksen (1993, 170) mukaan humanistisen aikuiskasvatuksen focus
on kasvatus ryhmätoimintaan osallistumisen kautta. Freireläiseen ryhmämetodiin, jossa
vahvana dimensiona on ympäröivän todellisuuden kriittinen arviointi ja aktiivinen muut-
taminen, ei näytetä paneutuneen koulutuksessa (vrt. Wickett 1991, 138�144), vaikka
hänen oppimis- ja opetuskäsityksensä ydin, dialogia ja vuorovaikutus, oli keskeisesti

189. Rogers näkee uskonnollisten instituutioiden tehtäväksi kehittää yhteisöllistä kohtaamista, joka hänen
mukaansa puuttuu tämän päivän kirkoista. Rogers viittaa tähän esitellessään encounter-group-terapian
sovellutusalueita, jossa yhteydessä hän mainitsee myös kirkon. (Purhonen 1998, 173.)
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esillä. Syynä lienee suomalaisen aikuiskasvatuksen kontekstin erilaisuus verrattuna kol-
manteen maailmaan, jossa Freiren metodia on käytetty onnistuneesti.

Täydennyskoulutuksessa pyritään tutkimusmateriaalin pohjalta siihen, että oppimista-
pahtumassa aikuiskasvatuksessa olisi samanaikaisesti läsnä sekä ihmisen intellektuaali-
nen että emotionaalinen puoli (ks. myös Kettunen 1990, 313). Analogisesti teologian,
psykoanalyysin ja terapeuttisten metodien suhteen kanssa (ks. Kettunen 1990, 283) voi-
taisiin todeta, että Jumalan todellisuuden kokemisessa eivät teologia ja aikuiskasvatuksel-
liset metodit ole toisiaan poissulkevia tai vastakkaisia, mutta eivät myöskään toisiaan kor-
vaavia. Samoin Harmasen (1997, 119) kirkollisten ryhmien terapeuttisen potentiaalin
hyödyntämistavoitteen kanssa analogisesti nähdään, että työntekijöiden aikuiskasvatus-
koulutuksen myötä voitaisiin saada kirkon aikuisryhmien oppimispotentiaali lisäänty-
vään käyttöön.

6.2.5. Aikuiskasvattajan muotokuvaa hahmotetaan

Työntekijät ovat avainasemassa, jotta painopiste kirkossa myös käytännössä muuttuisi
opetuksesta oppimiseen. Minkälainen käsitys tutkimusmateriaalin pohjalta hahmottuu
kirkon aikuiskasvattajasta? Miten hänen identiteettiään ja kompetenssiaan määritellään?
Tässä luvussa nousee esiin työntekijöiden pedagogisen koulutuksen vahvistamistendens-
si190. Pedagogisen pätevyyden tarkastelun näkökulmaan on otettu mukaan myös aineis-
toa, jossa ei esiinny käsitettä aikuiskasvattaja, siltä osin kun keskustelu kuvaa työntekijöi-
den suhdetta kasvatuskysymyksiin ja kirkon käsitystä koulutuksen merkityksestä.
K-ohjelmaan suhtautuminen konkreettisena esimerkkinä antaa jotain viitteitä työntekijöi-
den kasvatusuudistuksiin suhtautumisesta kirkossa. K-ohjelman seurantatutkimus (1987)
osoitti, että aikuistyöhön liittyvä k-ohjelmatyöskentely oli vähäisintä seurakunnissa (Ris-
sanen 1989b, 6), mikä tutkimustulos myös vahvistaa tarvetta pohtia aikuiskasvattajan
kuvaa.

K-ohjelma-aineisto ja asiantutijakeskustelu

Kansanaho (haastattelu, Ritolahti, 1963, 9) epäilee, käsittävätkö papit opetustyön suuren
merkityksen; vaikuttaa usein siltä, että saarnalle pannaan liian paljon painoa opetustoi-
minnan jäädessä varjoon. Opetustyön tehokas hoitaminen edellyttää papistolta pedagogi-
sen kehityksen aktiivista ja ahkeraa seuraamista. Kansanaho pitää liian vähäisenä yliopis-
ton tarjoamaa pedagogista koulutusta papeille ja esittää toivomuksen, että pastoraalitut-
kinnon yhteydessä voitaisiin kiinnittää tehokkaammin huomiota papiston pedagogiseen
koulutukseen. Näin pastoraalitutkinto191 voisi ainakin osittain vastata opettajiksi aikovil-
le pakollista opetusharjoittelua. Kirkon olisi kiinnitettävä vakavaa huomiota työntekijöit-
tensä pedagogiseen valmennukseen, jotta kasteopetus tulisi tehokkaasti hoidetuksi (Kris-

190. Tarkastelun ulkopuolelle rajataan Teologisen tiedekunnan opetuksen kehittämiskeskustelu, pappistutkinnon
ja pastoraalikoulutuksen uudistaminen (ks. Parvio 1966, 157�160, Nikolainen 1966, 161�162, Kansan-
aho 1966, 121�135, 1971, 1�12, Kortekangas 1973, 293�300, Teologinen täydennyskoulutus. 1987.)

191. Pastoraalitutkinto on tuomiokapitulissa suoritettava tutkinto, joka vaaditaan vakinaista papinvirkaa hake-
vilta. Edellytyksenä on kahden vuoden toiminta pappina. Tutkinto sisältää mm. näytteen opettamisessa.
Lehtorien tulee suorittaa vastaava tutkinto vakinaista lehtorin virkaa varten. (Kirkko Suomessa 1968, 360.)
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tillinen kasvatus sekularisoituvassa yhteiskunnassa 1968, 38, ks. myös Lintunen 1967,
115�119). Iskala (1971a, 8�9) kiinnittää huomiota kirkon kasvatustyössä mukana ole-
vien koulutuksen määrältään ja laadultaan kirjavaan tilanteeseen ja tasoon ja pitää tärkeä-
nä koulutuskysymysten arviointia ja tarkastelua192.

Mietinnössä 1961 katsotaan, että kinkereihin ja yleensä kirkon aikuisiin kohdistuvaan
opetustoimintaan tulisi yliopisto-opetuksessa saatavan ohjauksen lisäksi kiinnittää enem-
män huomiota myös papiston jatkokoulutuksessa. Asian tärkeyttä ilmentää, että mietin-
nössä käsitellään omana lukunaankin kirkon työntekijöiden pedagogista koulutusta. Täh-
dennetään, että kirkon kasvatus- ja opetustyön kehitys riippuu suurelta osin kirkon työnte-
kijöiden, erityisesti teologien työnäkemyksestä ja heidän saamastaan koulutuksesta. Kris-
tillisen pedagogiikan asemaa teologien yliopistokoulutuksessa tulee vahvistaa. Myös kir-
kon itse tulee huolehtia teologien perehdyttämisestä seurakunnan kasvatustyön eri tehtä-
viin. Kasvatustyön erityistehtävissä, nimenomaan johto- ja koulutustehtävissä oleville, on
välttämätöntä järjestää riittävän perusteellinen koulutus193. Mietinnössä 1961 kaivataan
toimenpiteitä opetustoiminnan tehostamiseksi myös kokonaiskirkon taholla. Joidenkin
henkilöiden olisi voitava syventyä kirkon opetustyön kysymyksiin ja jatkuvasti seurat-
tava kristillistä kasvatusta koskevaa koti- ja ulkomaista kirjallisuutta, opetusmetodien ja
-välineiden kehittymistä sekä seurakuntien opetustyötä ja annettava tietoa ja opastusta
papistolle kristillisen kasvatustyön kysymyksistä. (Mietintö 1961, 76, 130�133, 140�
149.) Kirkon kasvattajan muotokuvaan kuuluu siis koulutuksella luotava pedagoginen
kompetenssi. Aikuiskasvatuskoulutuksesta työntekijöille ei vielä tässä vaiheessa erikseen
puhuta.

Kirkon työntekijöiden pedagogisen koulutuksen vähäisyyteen puuttuu myös Pöyhö-
nen (1986). Hän pitää seurakunnan työntekijän didaktisia valmiuksia varsin vaatimatto-
mina. Asiantuntemuksen puute selittää työläyttä kirkon piirissä saada tilaa k-ohjelmalle.
Kirkkolaki ei edes edellytä kirkon kasvatustoimintaa varten samalla tavoin henkilöstöä
kuin edellytetään kirkon diakoniatyötä tai kirkkomusiikkia varten194. Mikäli halutaan
myönteisempää suhtautumista kasvatustoimintaan, työntekijöiden ammatilliseen perus-
koulutukseen tulisi lisätä pedagogisia sisältöjä. Hän pitää yllättävänä, että suuri kansan-
kirkkotyyppinen kirkkoinstituutio ei edellytä lainkaan varsinaisia pedagogisia opintoja
miltään työntekijäryhmältään. Pöyhönen nostaa välillisesti esiin aikuiskasvatuskoulutuk-
sen esittäessään, että pedagogista koulutusta voitaisiin antaa eri ikäryhmien työntekijöille
erikseen ottaen näin huomioon ikäryhmien vaatimukset. (Pöyhönen 1986, 132, 134�135,
141.)

192. Iskala (Iskalan ja Pöyhösen haastattelu 1971, 102) on epäluuloinen seurakuntatyön kentällä vallitsevaa kas-
vatusajattelutilannetta kohtaan 1970-luvun alussa todetessaan, että kasvatusvastuuta ei työntekijöiden kes-
kuudessa tunneta niin polttavana, että kokonaisohjelman valmistaminen vielä voisi saada riittävästi vasta-
kaikua. Hän uskoo tuolloin tilanteen muuttuvan 1980-luvulla, jonne k-ohjelman valmistuminen tähtää.

193. Tämän tehtävän Mietintö (1961, 132-133) osoittaa Kristillisen Kasvatuksen Keskukselle yhteistoiminnassa
muiden kirkollisten elinten kanssa. Mietinnössä todetaan tarvittavan myös suomenkielistä kristillis-pedago-
gista kirjallisuutta, jonka puute osin haittaa kristillis-pedagogisen koulutuksen antamista.

194. Kirkkolain määräykset (KL 1980, 3. luku) kirkon järjestysmuodon yhteydessä osoittavat, että papinvirka,
kanttorinvirka ja diakoniatyöntekijän virka ovat sellaisia, jotka edellytetään kaikilta seurakunnilta. Sen
sijaan mainitaan, että kristillistä kasvatus- ja opetustyötä sekä sielunhoitoa varten voi seurakunnassa olla
lehtori (KL 1980. 11§).



293
Rissanen (1972, 110) luottaa koulutuksen mahdollisuuksiin seurakunnan työntekijöi-
den aikuiskasvatusasenteiden muuttajana. Seurakunnan työntekijöiden oma koulutukseen
osallistuminen voi suunnata aikuistoimintaa entistä enemmän koulutukselliseen suun-
taan. Seurakuntien työntekijöiden omat asenteet ja käsitykset ovat ratkaisevia aikuistoi-
minnan kehittämisessä. Koulutuksen ja työnohjauksen avulla on autettava heitä löytä-
mään oma rooli ja tehtävä aikuistyön johtajina, suunnittelijoina ja kouluttajina. (Aikuis-
piirien ohjelmointikokeilu Vantaankosken seurakunnassa. 1973. K-komitea.) Työntekijän
persoonan merkityksen työssä nostaa esille Alhonsaari (1977, 11). Koulutusyhteiskun-
nassa on hänen mukaansa havaittavissa, että työntekijän tietoja ja taitoja lisättäessä työ-
kyky ei aina paranekaan. Pullonkaulana on työntekijän oma persoona. Koulutuksen tulee
näin ollen, paitsi lisätä tietoja ja taitoja, myös tukea ja kasvattaa työntekijän persoonalli-
suutta.

K-ohjelma (1977) näyttää muodostuvan testiksi työntekijöiden pedagogiselle pätevyy-
delle. AKOJ:ssa (ptk 30.9.1974 1§) todetaan siihen mennessä syntyneet asiakirjat melko
käsitteellisiksi ja useimmille kirkon työntekijöille vieraiksi. Tästä syystä niitä tulisi konk-
retisoida ja yksinkertaistaa käytäntöä ja työntekijöitä silmälläpitäen. Samalla kuitenkin
todetaan, että k-ohjelma merkitsee työntekijöiden kouliintumista kasvatuskysymysten
ymmärtämiseen ja tuntemiseen. Kirkon k-ohjelma merkitsee uutta näkemystä kasvatuk-
sesta, ja uuden ajattelutavan omaksuminen vie Heikkisen (1979, 147) mukaan kuitenkin
aikaa. �Jos opittaisiin arvioimaan omaa työtä kasvatuksen kannalta-- jos opittaisiin kuule-
maan omassa työssä kasvatukselliset haasteet ja tunnistamaan sen kasvatukselliset mah-
dollisuudet � silloin olisi uudistunut paljon� (emt.). Virkkunenkin (1980, 3) kokee uuden
kasvatusajattelun sisäistämisen kestävän yllättävän kauan. K-ohjelma merkitsee Korte-
kankaan (1982, 19) mielestä asenteellista haastetta työntekijöille. K-ohjelmassa on todel-
liset mahdollisuudet maallikkoaktiivisuuteen, mikä vaatii myös työntekijöiden asentei-
den uudelleenarviointia, rutiinista irrottautumista, eräänlaista luovuutta sekä löytämisen
halua ja iloa.

K-ohjelmassa (1977, 51) tähdennetään työntekijän pedagogista asiantuntemusta, mutta
toisaalta, varoittaen työntekijäkeskeisyydestä, laajennetaan seurakunnan kasvatustoi-
minta koko seurakuntayhteisön yhteiseksi asiaksi. Palkatut työntekijät ovat niitä asiantun-
tijoita, joilla on keskeinen merkitys kasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, mutta
työntekijät eivät voi korvata sitä asiantuntemusta, jonka seurakunnan muut jäsenet voivat
seurakunnan kasvatustoimintaan tuoda. KA:ssa (1979, 96) kiinnitetään huomio aikuiskas-
vattajan muotokuvassa opettajan rooliin. Aikuiskasvattajan rooli on auttaa yhteistä oppi-
mista, olla ohjaaja, asiantuntija ja hänen on varottava asettumasta perinteiseen opettajan
rooliin oikeiden vastausten antajaksi ja aikuisten puolesta ajattelijaksi. Kirkon aikuiskas-
vatussihteeri Metsätähti-Nyberg (1988, 26) toivoo työntekijöille, joille on määritelty
aikuiskasvatus vastuualueeksi, tulevaisuudessa entistä parempia mahdollisuuksia kehit-
tää aikuispedagogisia tietoja ja taitoja. Aikuispedagogiikka195 voidaan nähdä seurakun-
tien toimintaa uudistavana ulottuvuutena, jota ei ole vielä kokonaan löydetty. Myös Toi-

195. Metsätähti-Nyberg (1988, 24) viittaa Schleswig-Holstenien liittovaltiossa toteutettuun työntekijöiden laki-
sääteiseen vuosittaiseen jatkokoulutukseen, jota järjestävät Pedagogis-teologiset instituutit ja jossa on kes-
keisenä tavoitteena vahvistaa elämyksellisesti ja kokemuksellisesti työntekijöiden identiteettiä kristittyinä.
Tiedon välittäminen on toisella sijalla. Tästä syystä voidaan instituutin järjestämää koulutusta Metsä-
tähti-Nybergin mukaan pitää aikuiskasvatuksena.
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vola (1988, 14) on sitä mieltä, että seurakuntiin tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä,
jotka mieltävät itsensä aikuiskasvattajina ja osaavat myös aikuiskasvatuksen teorian ja
menetelmät. Näin kehittyvät aikanaan myös käytännön toimintamuodot aikuisten kan-
nalta relevanteiksi ja heidän kasvuaan palveleviksi. Toisaalta aikuiskasvatustyöntekijöi-
den tavoittaminen on koettu hankalaksi196. On todennäköistä, että aikuisten parissa työs-
kentelevät löytävät ammatti-identiteettinsä vahvemmin eri aikuistyömuotojen kautta kuin
kokevat olevansa kirkon aikuiskasvattajia. (KKK tk 1989, 59.)

Virkkunen (1980b, 5�6) puuttuu työntekijän pedagogisiin valmiuksiin havaitessaan,
että kasvatuksellinen suunnittelu on vaikea tehtävä monille kirkon työntekijöille. Suunnit-
telun taidot, vuorovaikutus, tavoitteiden miettiminen ja ihmisen monimutkaisuuden huo-
mioonottaminen on koettu niin vaikeiksi kuin uusiksikin löydöiksi. Virkkunen (1966,
204�205) huomauttaa, että esimerkiksi lehtorin virassa seurakunnassa vaaditaan enem-
män keskustelun johtamisen ja ryhmätyön menetelmien hallintaa kuin saarnataitoa.
Hänen mielestään onkin syytä lisätä tuntuvasti naisteologien koulutukseen pedagogiik-
kaa. Samoin hän pitää tärkeänä esimerkiksi ryhmäterapian tuntemista. Kontio (1985b,
1�2) katsoo, että seurakunnan työntekijöiltä usein puuttuvat sekä asenteelliset että kou-
lutukselliset valmiudet toimia yhdessä aikuisten kanssa. Heitä ei ole koulutettu toimimaan
tiiminä seurakuntalaisten kanssa eikä yleensäkään ryhmänohjaajana. Virkkusen ja Kon-
tion näkökulmat liittyvät kiinteästi nimenomaan aikuiskasvatuksen alalla pätevöitymi-
seen.

Miten työntekijä reagoi uuteen kasvatusajatteluun kirkossa? Vaikkakaan ei välttämättä
voida yleistää suhtautumista k-ohjelmaan, selvää on, että muutosprosesseissa ilmenee
myös vastarintaa. Rissanen (1985, 20�21, henkilökohtainen tiedonanto 7.9.1998) on
k-ohjelmakoulutuksessa kokenut työntekijöiden vahvojakin kielteisiä reaktioita kasvatus-
uudistusta kohtaan, jossa yhteydessä on ihmetelty myös, �vieläkö aikuisiakin pitää kas-
vattaa�. Hän kuvaa, että kurssin alkutunnelmia ovat �pidättyvyys, lievä ahdistuneisuus,
pieni pelko, joskus ärtyneisyys. Ilkeyskään ei ole tuntematon sävy ensimmäisten päivien
keskustelussa. Hervoton huulenheitto, vitsikkyys, itsetehostus ovat oireita pahanolon tun-
teesta�, joka ei kuitenkaan Rissasen mielestä johdu pelkästään k-ohjelmasta ja sen teo-
reettisuudesta.197 K-ohjelman työstämisessä on kohdattu �monenlaisia esteitä ja vaikeuk-
sia, epäilyksiä, jopa vastustusta�198 (Peltonen 1983, 3). K-ohjelmakoulutuksessa onkin
Rissasen (1985, 21, henkilökohtainen tiedonanto 7.9.1998) mukaan ollut yhteisenä aja-
tuksena näkökulma, jonka mukaan luonteenomainen tapa sisäistää uutta asiaa on sen vas-
tustaminen. Toisaalta Virkkusen (henkilökohtainen tiedonanto 11.3.1996) mukaan seura-

196. V. 1989 lähetettiin aikuiskasvatustyöntekijöiden kartoittamiseksi kaikkiin seurakuntiin kysely, johon vastasi
noin puolet seurakunnista. Hiippakuntatasolla yhteistyössä aikuiskasvatuksesta vastaavien hiippakuntasih-
teerien kanssa suunniteltiin aikuiskasvatustyöntekijöille tarkoitetut aikuiskasvatusseminaarit. Molemmat
seminaarit jouduttiin kuitenkin perumaan osallistujamäärän vähyyden vuoksi. (KKK tk 1989, 59.)

197. Rissanen (1985, 20�21) tulkitsee, että k-ohjelmakoulutus aktivoi syvällä muhivat ongelmatekijät esiin.
Motivaation puute ja ristiriitaisuudet tekivät k-ohjelmakoulutuksesta jollakin tavoin matalaprofiilisen.
Myös Totro (henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998) ilmaisee, että k-ohjelma nosti esiin yllätyksellisiä
yhteisöihin ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä, joita kouluttajilla ei tuolloin ollut välineitä käsitellä. Toi-
saalta hän näkee myös, että �kokonaisjuttujen aika meni ohi�. Muutosvastarinnasta uudistusprosessissa ks.
esim. Gröndahl ym. 1994, 42�54.

198. K-ohjelmakoulutuksessa kohdattujen ennalta arvaamattomien ongelmien katsotaan johtuvan myös siitä,
että 1970-luku kirkossa oli moninaisten uudistusten aikaa, mikä vei työntekijöiden energiaa (Kirkon kasva-
tustoiminnan kokonaisohjelman toteuttaminen 1983, 5).



295
kunnan työntekijät olivat kiinnostuneita 1980-luvun alussa nimenomaan aikuiskasvatuk-
sesta. Aikuiskasvatusnäkökulma oli seurakunnan työntekijöille uutta, sillä kasvatus oli
aina liitetty lapsiin ja nuoriin. Nyt huomattiin, että aikuisnäkökulmasta avautuu uusia
mahdollisuuksia seurakuntatyössä.

Perehtyminen pedagogiseen ajatteluun ja kieleen nousee aikuiskasvattajankin haas-
teeksi tutkimusmateriaalin analysoinnin pohjalta. Peltonen (1983, 3) tulkitsee, että
k-ohjelma on tuntunut teoreettiselta ja etäiseltä seurakunnan tasolla, koska on jouduttu
tekemisiin uudenlaisen kielen ja ajattelun kanssa199. Ahteenmäki-Pelkonen (henkilökoh-
tainen tiedonanto 27.4.1999) mainitsee, etteivät työntekijät tunnistaneet k-ohjelman kie-
lessä omaa uskon äidinkieltään. Rissanen (1985) arvioi, että k-ohjelman kielen koettuun
vaikeuteen sisältyy toisaalta ohjelman uudistava vaikutus. Opettelemalla uuden sanaston
joutuu miettimään vanhat tutut asiat uusiksi. Näin oppii näkemään seurakuntatyötä toi-
sesta näkökulmasta, uudella innostavalla tavalla. Tässä mielessä Rissanen pitää k-ohjel-
man kielen vaikeutta terveenä ongelmana, joka on syytä kohdata. (Rissanen 1985, 21.)
Kasvattajan muotokuvaan hahmottuu näin myös pedagogisen kielen ja laajemminkin
pedagogisen viitekehyksen tunteminen.

Keinoiksi päästä sisään uuteen kasvatusajatteluun Rissanen (1985) luonnehtii �pereh-
tymistä siitäkin huolimatta, että kiinnostumisen aste on matala ja liikkeellelähdön kynnys
korkea�. Toimivuus voi avautua Rissasen mukaan myös tekemällä oppimisen -pedagogii-
kan kautta. Kolmas tie on hänen mukaansa keskustelu ja yhteistoiminnallisuus. Uusi on
helpointa omaksua vuorovaikutuksen kautta. (Rissanen 1985, 21�22, 1989b, 7.) Kasvat-
tajakuva, joka hahmottuu, on aktiivinen, riskienkin uhalla uusiin haasteisiin tarttuva.
Pedagoginen vuorovaikutus uuden kasvatusajattelun omaksumisen kanavana viittaa puo-
lestaan seurakunnankin haasteeseen olla oppiva yhteisö.

Reflektiivisyys kuuluu kasvattajan muotokuvaan200. Ahteenmäki-Pelkonen (1990, 9�
12) haastaa seurakunnan työntekijöitä kasvuprosessiin, jossa opitaan reflektoimaan omaa
työtä ja esittämään todellisia kysymyksiä. Schöniin201 viitaten hän korostaa oppimista,
jossa työntekijä ei vain selviydy muiden asettamista ja työssä vastaan tulevista ongel-
mista, vaan oppii sekä asettamaan ongelmia että ratkaisemaan niitä. Työn reflektointi ja
rajaus merkitsevät, että toteutettava toiminta on tietoisen valinnan tulos, mikä tukee sitou-
tumista ja vastuunottamista. Todellisilla kysymyksillä on kosketuspintaa ihmisten todelli-
suuteen. Ne muuttuvat toiminnaksi, jossa ihmiset tavoitetaan ja otetaan todesta. Ahteen-
mäki-Pelkonen nostaa esiin teologisen ja pedagogisen viitekehyksen luovan jännitteen,
jossa työntekijä elää: Seurakunnan työ on ihmisten tekemää, inhimillistä työtä. Sillä on
ihmisen kasvot. Samalla siinä heijastuvat Jumalan kasvot. Työ kertoo Jumalasta, joka on

199. Totron (henkilökohtainen tiedonanto 23.2.1998) mukaan myös rippikoulu-uudistuksen alkuvaiheissa oli
havaittavissa jännitettä pedagogisella kielellä ilmaistun tiedon ja perinteisen teologisen termien käytön
välillä.

200. Opettajankoulutusta koskevassa keskustelussa reflektiivinen opetustyö on ollut laajasti käytetty käsite
1980-luvun alkupuolelta. Keskustelun päälähteinä ja vaikuttajina ovat olleet mm. Dewey ja Schön. Amma-
tillisen kehitysprosessin tavoitteena on reflektiivinen ammattikäytäntö, mikä merkitsee oman havainnoin-
nin, ajattelun ja toiminnan jatkuvaa kriittistä reflektiota ja työyhteisön toiminnan reflektiota tavoitteena
kehittää tai muuttaa käytäntöä tai käytännön sosiaalista kontekstia. (Järvinen 1999, 259.)

201. Ks. Schön DA (1983) The Reflective Practioner. How Professionals Think in Action. Basic Books, New
York.
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varustanut ihmisen lahjoilla ja luovuudella. Samanaikaisesti se kertoo Jumalasta, joka on
heikoissa väkevä.

Koulutusmateriaali

Perustavanlaatuiset opetusprosessin muutokset edellyttävät muutoksia opettajien käsityk-
sessä oppimisen luonteesta ja opettamisen mahdollisuuksista (von Wright 1994, 30). Tätä
myös Pyysiäinen (1990) korostaa pohtiessaan kirkon kasvatustoimintaa. Koska kirkon
työntekijät ovat avainasemassa kirkon opetuskäytäntöjen ja -kulttuurin muuttumisessa, on
paikallaan tarkastella, minkälaista aikuiskasvattajan kuvaa koulutuksessa hahmotetaan.

Yleisimmin koulutuksessa käytetään nimitystä aikuiskasvattaja202, mutta esimerkiksi
Aikuistyön seminaarissa203 (1974), jossa osallistujina on myös maallikoita, pohditaan
hyvän aikuisohjaajan tuntomerkkejä, minkä nimityksen voisi olettaa yleistyneen huma-
nistisen opettamisen viitekehyksen voimistuttua kirkossa. Virkkunen (1981) tähdentää
aikuiskasvattajan tehtävää aikuisen oppimisen tukemisessa ja tasavertaisessa vuorovaiku-
tuksessa aikuisen kanssa olemista. Aikuiskasvattajan tehtävä on tukea ilmapiiriä ja aikui-
sen omaa ongelmaratkaisua204.

Aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksessa painotetaan kirkon työntekijän persoonal-
lisuuden merkitystä työvälineenä. Tätä korostusta ei ole havaittavissa edellä analysoi-
dussa k-ohjelma-aineistossa ja asiantuntijakeskustelussa. Persoonallisuuden tähdentämi-
nen merkitsee sen tiedostamista, että opettamiseen liittyy laajempia ulottuvuuksia kuin
pelkästään tiedon ja taidon välittäminen205. Täydennyskoulutuksessa jo Virkkusen Know-
les-referaatissa (1973) tulee esille, että aikuisten opettajien tulee olla persoonakeskeisiä.
He eivät opeta oppiainetta, vaan auttavat ihmistä oppimaan. Etenkin Totro korostaa työn-
tekijän persoonan merkitystä tunnustautuessaan pehmeän persoonasuuntautuneen peda-
gogiikan opiskelijaksi ja persoonasuuntautuneen koulutuksen kannattajaksi (Totro 1981j,
1, 4, ks. myös Totro 1973a, 1981e,h, 1983c). Kun Totro (1985a, 162) huomauttaa työnoh-
jauskontekstissa, että tieto ja tekniikka eivät riitä, vaan suhteessa olemisen dynamiikka ja
ymmärtäminen on ratkaisevaa, voidaan tätä soveltaa myös hänen näkemykseensä koulut-
tajan roolista. Koska työntekijä käyttää omaa persoonallisuuttaan työvälineenä, vuorovai-
kutusprosessissa, hänen tulisi olla selvillä instrumenttinsa ominaisuuksista ja kehitysvai-
heista. Koulutuksella tulisi lisätä itsetuntemusta. Koulutuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi
kirjataankin vahvistaa osallistujan identiteettiä kasvatustyöntekijänä kirkossa sekä löytää
itsestään persoonallisen kasvun mahdollisuuksia (esim. Ko. Kasvatuksen kurssit 1978 ja
1982, Pastoraalikurssi Järvenpäässä 1981. KKKA). Aikuiskasvatuksen kurssien ohjel-
massa nimetään lisäksi tavoitteeksi oppia käyttämään omaa persoonallisuutta työväli-
neenä (Akk 1981 ja 1983. KKKA).

202. Aikuiskasvattaja-termiin sisältyvästä problematiikasta kirkossa ks. 5.3.
203. Kirkon Naistyön ja Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen (NNKY) järjestämässä Aikuistyön seminaa-

rissa Loviisassa 24.�28.6. 1974 oli kouluttajana mm. NNKY:n maailmanliiton aikuiskasvatuksen sihteeri
Letty Stuart (NTK tk 1974, 72, Loviisan aikuistyön seminaarin ohjelma. KKA). Vapaaehtoisia seurakuntien
aikuistyössä kutsutaan useimmiten nykyään erilaisten toimintapiirien ja aikuisryhmien vetäjiksi.

204. Virkkusen (1981) ohjeita aikuiskasvattajalle ovat seuraavat: Luo ilmapiiri, jossa jokainen saa ja uskaltaa
olla oma itsensä. Pyri kuuntelemaan jokaista, ja auta ihmisiä kuuntelemaan toisiaan. Luo tilanteita, joissa
ihmisillä on mahdollisuus tehdä itse löytöjä ja oivalluksia. Malta odottaa, että hän ehtii löytää ne. Arvosta
pieniä löytöjä, vaikka ne eivät täysin vastaisi omaa näkemystäsi asiasta.

205. Opettajan persoonallisuuden merkityksestä koulutyössä ks. Niemi 1989, 81�93.
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Kirkon henkilöstökoulutuksen tulisi Totron (1980c, 18, 1980d, 6�7) mukaan kehittää
sekä persoonallista että ammatillista minää työntekijässä206, koska kirkon työntekijän työ
on sidoksissa hänen persoonaansa työvälineenä. Ellei kasvatus- ja koulutustehtävissä toi-
miva ole selvitellyt omia persoonallisia kysymyksiään ja jäsentänyt niitä tietoihinsa ja
elämänhistoriaansa, tuottavat monet asiat ahdistusta sekä hänelle että hänen kasvatettavil-
leen ja koulutettavilleen. Totro (1983c, 3) määrittelee persoonallisuuden käsittävän ne
ihmisen pysyvät ominaisuudet, joiden suhteen hän eroaa kaikista muista ja jotka tulevat
hänelle tyypillisinä reaktioina ilmi erilaisissa tilanteissa. Näin persoonallisuus-käsitteen
alla voidaan tarkastella myös opettajan opetuskäyttäytymistä.

Hyvän opettajan ominaisuuksia ja opettajaan kohdistuvia rooliodotuksia on tut-
kittu207. Schreckenberg (1982, 30, 135, Totron 1983c mukaan) painottaa Totrolle läheisen
kohtaamisajattelun mukaisesti opettajan ja opiskelijan kohtaamisen tapaa olennaisim-
pana edistävänä tai estävänä tekijänä opetuksessa. Vaikuttavinta on opettajan olemisen
tapa, toiseksi merkittävintä, mitä hän tekee ja kolmanneksi, mitä hän puhuu. Opetusjärjes-
telyillään opettaja edistää opiskeltavan asian intuitiivista, luovaa tai konformistista koke-
mista ja oppimista. Opettajan tunnepohjainen sosiaalinen olemus opetustilanteessa ratkai-
see, millaiseksi tilanne muodostuu opiskelijoiden kasvun kannalta.

Tutkittaessa kasvatustieteissä hyvän opettajan ominaisuuksia208 ja opettajaan kohdis-
tuvia rooliodotuksia ovat etualalle nousseet ihmissuhteisiin, kohtaamiseen ja kontaktiin
liittyvät ominaisuudet ennen teknis-metodisia taitoja209 (ks. Totro 1981e, 1�2). Myös
Totro painottaa kasvattajan ja kouluttajan persoonasuuntautumista enemmän kuin asia-
tai tehtäväsuuntautumista. Totro (1981e, 1983c, 1984a) esittelee persoonasuuntautumi-
seen liittyen Ryansin kolme opettajan persoonan keskeistä ulottuvuutta sekä Rogersin
kolme opettajan ja kouluttajan ominaisuutta, jotka luovat edellytyksiä merkittävälle oppi-
miselle.

Ryansin (1960, Totron 1981e, 1983c, 1984a mukaan) pohjalta hyvän opettajan persoo-
nassa ovat keskeisiä piirreulottuvuuksia lämmintunteisuus, innostuneisuus ja suunnitel-

206. Myös esim. Haavio edellyttää uskonnonopettajalta sekä �persoonallisia edellytyksiä että ammatillista virka-
kuntoisuutta� eli opetettavan aineen tiedollista hallintaa sekä kasvatusopillisia tietoja ja käytännöllistä ope-
tustaitoa (Haavio 1961, 225, 228).

207. Opettajan, kouluttajan ja hänen persoonallisuutensa merkitystä oppimis- ja opetustapahtumassa on arvioitu
eri tavoin riippuen ilmeisesti taustalla olleesta selitysteoriasta. Lähinnä behavioristiseen käsitykseen ja
amerikkalaiseen koulututkimukseen perustuen eräs arvio opettajan ominaisuuksien selitysosuudesta oppi-
mistuloksiin on vain viisi prosenttia (Lahdes 1982, 102�112), hermeneuttiseen tutkimustraditioon liittyen
on puolestaan väitetty, että opettajan persoonallisuus on tärkeä, ehkä ratkaiseva, samalla komplisoiduin,
tekijä opetustapahtumassa (Schreckenberg 1982, 69, Totron 1983c mukaan). Totron lähteenä on Schrecken-
berg W (1982) Vom �guten� zum �besseren� Lehrer. Schwann, Düsseldorf.

208. Humanistinen suuntaus on antanut alkunsa myös ns. persoonallisuutta korostavalle opettajankoulutussuun-
taukselle. Opettajakoulutuksen on oltava persoonallisuuden vapautusprosessi ja autettava tulevaa opettajaa
kehittymään omilla ehdoillaan. Siksi on enemmänkin suuntauduttava rikkaan, monipuolisen, itseään toteut-
tavan minän kehittämiseen kuin harjoiteltava erillisiä taitoja. Opettajan persoonallisuuden merkitystä
korostetaan, mutta täsmällisiä normeja, minkälaisen persoonallisuuden pitäisi olla, ei haluta antaa. (Niemi
1989, 87�88.) Opettajien koulutuksessa olisi enemmän huolehdittava persoonista kuin osaamisesta
(Määttä 1991, 149).

209. Tahvanainen (1970, 54�55) visioi, että tulevaisuuden aikuisopettaja ei ole pelkkä mekaaninen opetuskone,
vaan ensisijaisesti empaattinen lähimmäinen; kone toimii vain inhimillisen opettajan apuvälineenä. Opet-
taja on pikemminkin keskustelija kuin luennoija. Hänen on tutustuttava oppilaansa koko persoonallisuu-
teen.
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mallisuus sekä vastuullisuus210. Nämä tulevat Totron mielestä lähelle Rogersin luetteloa
sellaisista opettajan ja kouluttajan piirteistä, jotka mahdollistavat merkittävää oppimista.
Totron sielunhoidollinen suuntautuneisuus ilmenee hänen vertaillessaan piirteitä sielun-
hoitajan ja terapeutin vaikuttavimpiin ominaisuuksiin seuraavat:
1. Empaattinen ymmärtämys. Empaattisuus on hyvän terapeutin samoin kuin hyvän

opettajan keskeisiä ominaisuuksia. Kognitiivinen empatia merkitsee ymmärtävää
asennoitumista tiedollisella tasolla ja affektiivinen empatia kykyä asettua toisen ihmi-
sen rinnalle tuntevana ihmisenä. Empatian on nähty selvästi auttavan emotionaaliseen
kasvuun.

2. Toisena oppimista edistävänä opettajan piirteenä, joka on ominaista myös hyvälle sie-
lunhoidon auttavalle suhteelle, Rogers pitää opiskelijoiden kunnioitusta, arvostusta ja
luottamusta. Kysymys on opiskelijan tunteiden, mielipiteiden, koko persoonan arvos-
tamisesta, edellytyksettömästä hyväksymisestä, mikä ei merkitse samaa mieltä ole-
mista. On puhuttu pedagogisesta rakkaudesta211, jota on tulkittu terapiassa
ei-omistavaksi rakkaudeksi ja pitämiseksi. Se merkitsee ihmisen hyväksymistä vaja-
vaisena, silti luottaen hänessä oleviin kasvun mahdollisuuksiin.

3. Sielunhoidossa aitous on sekä tavoite että väline. Rogers pitää ehkä kaikkein merkit-
tävimpänä oppimisen edellytyksenä opettajan aitoutta, kosketusta omiin tunteisiinsa,
niiden tiedostamista ja sopivaa ilmaisemista. Näin opettaja saa suoran, välittömän
kontaktin opiskelijoihin; hän kohtaa heidät ihmisinä. Aitouden ilmaisua haittaavat lii-
allinen ammatillisuus, stereotyyppiset ilmaisut ja roolivastaukset fasadin takaa.
Lähelle aitouden ihannetta tulee erityisesti aikuiskouluttajalta edellytetty arvopohjan
merkityksen tiedostaminen (Totro 1981e, 5). Se merkitsee Totrolle Axfordin212

(1980) mukaisesti aikuiskouluttajan kykyä tunnistaa ja ilmaista omat arvonsa, tutkia
ja perehtyä toisten arvoihin sekä auttaa opiskelijoita tunnistamaan omia arvojaan ja
tiedostamaan niiden mukaisia toimintatapoja sekä persoonallisella että ammatillisella
alueella.

Edellä on painotettu niitä opettajan ja kouluttajan rooleja, jotka ovat �persoonasuun-
tautuneita�. Asia- ja tehtäväsuuntautuneina rooleina etenkin aikuiskouluttajalta on Kid-
din213 mukaan edellytetty tiedon jakamista, relevanttien kysymysten tekemistä, ohjaa-
mista omaehtoiseen kyselyyn, epäselvyyksien selventämistä, syy- ja vaikutusyhteyksien
osoittamista, linjojen vetämistä, arviointia ja opiskelijan itsearvioinnin taidon kehittä-
mistä. Tämän Totron osin samaistaa sielunhoidossa ja työnohjauksessa käytettävään kon-
frontaatioon. Kysymyksin tai pohdiskeluin minä-viestiä käyttäen nostetaan konkreetti-

210. Humanistinen opettajaidea Karin (1994b, 162) mukaan korostaa opettajan syventymistä ihmisiin ja kiinnos-
tuneisuutta heistä, hyväksyvyyttä ja empaattisuutta suhteessa toisiin sekä joustavuutta auttaessaan toisia
kasvamaan, oppimaan ja tulemaan joksikin. Esim. Oksanen (1980, 96�97) suhtautuu kriittisesti irrallisiin
hyvän opettajan persoonallisuutta kuvaaviin luetteloihin ja katsoo, että tulisi lähteä jostakin persoonalli-
suusteoriasta. Aikuisopetuksessakin hän näkee positiiviseksi, että on erilaisia opettajia.

211. Esim. Haavio (1954, 67�73) käyttäessään käsitettä �pedagoginen rakkaus� erottaa siinä luonnonomaisen
rakkauden, siveellisen tekijän ja sosiaalisen tavoitteen. Haavion mukaan luonnonomainen puoli pedagogi-
sessa rakkaudessa on synnynnäistä mutta siveellinen hankittua. Pedagogisen rakkauden tavoitteleminen
pysyväksi asenteeksi ja sen jatkuva hoito ovat Haavion mukaan eräs kasvatustoiminnan onnistumisen tär-
keimpiä edellytyksiä. Kari (1996, 172) liittää �pedagogisen rakkauden� osaksi kutsumustietoisuutta.

212. Ks. Axford RW (1980) Adult Education. The Open Door to Lifelong Learning. The A. G. Halldin Publis-
hing Company, Indiana.

213. Häneltä on ilmestynyt aikuiskasvatuksen perusteoksiin kuuluvana pidetty Kidd JR (1973) How adults
learn. Association Press, New York.
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sesti esiin yhteensopimattomuutta tai ristiriitaisuutta tavoitteiden ja tuloksen välillä, peri-
aatteiden ja käytännön välillä, ihanteiden ja havaittavan käyttäytymisen välillä. Totro
näyttää etsivän opettajan ja kouluttajan persoonakeskeisten ja tehtäväkeskeisten roolien
synteesiä ja integraatiota. Kouluttajan tulee valita roolinsa tilanteen mukaan. (Totro
1981e.)

Opetus- ja koulutustyylien perusulottuvuuksina Totro (1983c, 1984a) esittelee seuraa-
vat214:
1. Etäinen�Läheinen. Ulottuvuus kuvaa toisaalta opiskelijakontaktin torjuvuutta, sosi-

aalista etäisyyttä, toisaalta tunneperäisyyttä, empaattisuutta ja sosiaalista hyväksy-
mistä. Jos kouluttaja koetaan läheisenä ja lämpimänä, ovat opiskelijat aktiivisempia ja
yhteistyöhaluisempia.

2. Hallitseva�Alistuva. Tällä ulottuvuudella ilmenevät kouluttajan käsitys auktoriteetis-
taan ja opiskelijoiden auktoriteettiodotukset. Aikuiskoulutuksessa pidetään tavoitelta-
vana tasavertaisuutta kouluttajan ja opiskelijoiden kesken. Tasavertaisuutta luovat
osallistumista ja opiskelijoiden osuutta korostavat menetelmät. Opettajakeskeisyys on
luonteeltaan hallitsevaa.

3. Staattinen�Dynaaminen. Dynaaminen opetustyyli innostavana opetuksena johtaa
tutkimusten mukaan merkittävästi parempiin oppimistuloksiin.

Opetustyyleillä on Totron (1981e, 10, 1984a, 7) mukaan omat etunsa ja haittansa, mah-
dollisuutensa ja rajansa. Hän haastaa kirkon työntekijöitä tiedostamaan oman opetustyy-
linsä viitaten siihen, että menestyvät kouluttajat ovat kehittäneet oman, heille sopivan tyy-
lin integroimalla oman kokemuksen ja toisilta tekemänsä havainnot.

Raportoidessaan aikuiskasvatuksen opintomatkastaan Yhdysvalloissa Virkkunen
(1973c, 8�9, 13) nostaa esiin havaintojaan opettajan roolista. Opettajat uskoivat oppilai-
siinsa, heidän kapasiteettiinsa oppia. Kärjistetysti todettiin: �Jos oppilas ei opi, opetussys-
teemissäsi on jotain vikaa; et voi muuttaa ihmistä, muuta systeemisi�215. Oppimisproses-
sin mahdollisimman korkeaan yksilöllisyyteen aikuiskasvatuksessa Virkkunen kiinnittää-
kin huomiota.

214. Totro käyttää opetusmonistetta, jonka pohjana on Lyra A, Partanen V & Venna Y (1975) Aikuiskoulutuksen
erityispiirteitä. Kouluhallitus, s 8�12.

215. �If the person doesn´t learn, there is something wrong in your teaching system: you can´t change a person,
change your system.� Virkkunen huomioi, että opettajat todella vaihtoivat opetusmenetelmiään kaiken
aikaa. He kokeilivat erilaisia opetusmetodeja ja valmistelivat uusia ohjelmia tavoitteenaan mahdollistaa
paras mahdollinen oppimisprosessi jokaiselle yksilölle. Vaihtoehtoja, joista kukin opiskelija voi valita itsel-
leen sopivimman, oli tarjolla opetusteknologista ratkaisuista persoonalliseen opettaja�oppilas-suhteeseen.
(Virkkunen 1973c.)
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Totro (1979a, 13, ks. myös 1980d) korostaa, että humanistinen pedagogiikka asettaa
kasvattajalle ja kouluttajalle vaatimuksia � �muitakin kuin tiedonvälityksen teknikon
roolin�. Totron kasvattaja ja kouluttaja on terapeuttinen kasvattaja eikä teknikko. Koulut-
tajan roolin arvioimiseksi katsotaan kurssimateriaaliin kuuluneen artikkelin Rogersin
kokemuksista omasta opettajantehtävästään antavan ajattelunarvoista materiaalia216. Tii-
vistäen voidaan todeta, että Totron mukaan kasvattajan ja kouluttajan tulisi olla aito, elää
kosketuksessa omiin tunteisiinsa ja ilmaista niitä, luottaa opiskelijoihin ja heidän mahdol-
lisuuksiinsa, olla empaattinen eli kyetä asettumaan opiskelijan rinnalle sekä pystyä oppi-
maan uutta217. Kasvattajan rooli lähenee Totron mukaan terapeutin218 ja sielunhoitajan
roolia. Humanistisen pedagogiikan etuna Totro (1979a, 14) kokee myös sen, että se auttaa
integroimaan julistajan, sielunhoitajan ja kasvattajan rooleja kirkon työntekijän persoo-
nassa.

Kouluttajan piirteistä löytyy Totron mukaan �ahdistavan täydellisiä luetteloita�. Tot-
ron ihanteena oleva (1981j) persoona- ja osallistujaorientoitunut koulutus sisältää teki-
jöitä, jotka saavat aikaan psyykkistä tapahtumista, joka tähtää parempaan itsetiedostuk-
seen ja persoonalliseen eheyteen. Kouluttaja haluaa edistää muutosta eli oppimista, luoda
edellytyksiä kasvulle. Kouluttajan kokonaisvaltainen tehtävä on toimia pedagogisen tietä-
myksensä ja ihmistä koskevan dynamiikan tuntemuksensa ja ammatillisen kokemuksensa
pohjalta. Kouluttaja joutuu pitämään huolta koulutusryhmän kummankin perustehtävän

216. Rogers esittää kokemuksensa omasta opettajantehtävästään 12 teesinä: 1. Kokemukseni osoittavat, että en
voi opettaa toista ihmistä opettamaan. Sen yrittäminen on minulle ajanpitkää turhaa. 2. Minusta tuntuu, että
se mitä toiselle voi opettaa on suhteellisen epäolennaista ja sillä on käyttäytymiseen hyvin vähän tai ei lain-
kaan merkitystä. 3. Tajuan olevani yhä suuremmassa määrin kiinnostunut vain sellaisesta oppimisesta mikä
vaikuttaa merkittävästi käyttäytymiseen. 4. Minusta on alkanut tuntua, että ainoa merkitsevästi käyttäyty-
miseen vaikuttava oppiminen on omasta itsestä käsin löydettyä ja sisäistettyä. 5. Sellaista itsestä löydettyä
oppimista, totuutta joka on persoonallisesti oivallettu ja omaksuttu kokemuksista, ei voi suoraan välittää
toiselle. 6. Edellä esitetyn seurauksena tajuan, että olen menettänyt kiinnostukseni toimia opettajana. 7. Kun
ajattelen aikaisemman opettajaurani tuloksia, ne näyttävät todellisuudessa seuraavilta: joko on tapahtunut
vahinkoa tai ei ole tapahtunut mitään merkittävää. Se on suoraan sanoen huolestuttavaa. 8. Edelleen minulle
on selvinnyt, että minua kiinnostaa vain oppia itse; mielelläni haluaisin oppia asioita, joilla on merkittävää
vaikutusta omaan käyttäytymiseeni. 9. Minusta olisi sangen kannattavaa oppia � ryhmässä, parityöskente-
lyssä, terapiassa tai yksin. 10. Olen oivaltanut, että parhain mutta vaikein menetelmä oppia on se, että itse
ainakin silloin tällöin yritän luopua omasta torjunta-asenteestani ja koetan ymmärtää kuinka joku toinen
elää ja jäsentää kokemuksiaan. 11. Voin oppia myös siten, että kartoitan omaa epävarmuuttani selvittääk-
seni siten vaikeuksiani ja päästäkseni lähemmäs omien kokemusten todellista merkitystä. 12. Tämä merkit-
see todennäköisesti sitä, että voin löytää kokemuksistani suunnan, mikä johtaa eteenpäin ja kohti tavoitteita,
jotka nyt voin määritellä vain epävarmasti. Samalla koetan jäsentää edes näiden kokemusten tämänhetkistä
merkitystä. Minulla on tunne, että uin kokemuksen monikirjavassa virrassa, joka koostuu mielenkiintoisista
mahdollisuuksista. Yritän hahmottaa sen alati muuttuvaa kokonaisuutta. (Kouluttajan rooli. KK:n koulutus-
moniste. KKKA, Totro 1978c, 3.)

217. Hyvän aikuiskouluttajan dekalogin Totro muotoilee Axfordiin (1980, Totron 1981e, 11 mukaan) pohjau-
tuen (osin tiivistetty): 1. Sinulla tulisi olla aitoa lämpöä suhteessasi ihmisiin, kykyä samaistua heihin.
2. Sinun tulisi olla tiedonhaluinen. 3. Sinun tulisi keskittyä perusteellisesti johonkin tiedonalaan ja olla jos-
sain määrin perillä monien tiedonalojen kysymyksistä. 4. Sinun tulisi harjoitella itsekuria ja itsesi arvosta-
mista; kykyä olla yksin ja nauttia siitä. 5. Sinun tulisi rikastuttaa elämääsi harrastuksilla. 6. Sinun tulisi
kehittää sekä kuuntelemisen että ohjaavan keskustelun (counsel) kykyä sillä suuri osa oppimisesta tapahtuu
�kuulevin korvin�. 7. Sinun tulisi kehittää kykyäsi yhteistyöhön, sillä useimmat ihmiset epäonnistuvat
pikemminkin yhteistyön kuin tietojen puutteen vuoksi. 8. Sinun tulisi kehittää ammatillista asennoitumis-
tasi ja toimintaasi. 9. Sinun tulisi ottaa oppia Jobin kärsivällisyydestä. 10. Sinun tulisi kehittää kyselevää
mieltä, sitoutua elinikäiseen opiskeluun � ja suostua tulemaan unohdetuksi. Nämä teesit ilmentävät myös
Totron aikuiskasvattajan muotokuvan keskeisiä piirteitä.

218. Myös esim. Niinistö (1995, 243) näkee, että opettaminen aikuiskoulutuksessa muistuttaa ohjaamista tai
jopa terapeutin roolia.
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� yhdessäolofunktion ja tehtäväfunktion � tarkoituksenmukaisesta tasapainosta. Kou-
luttajan tehtävä on muutosagenttina toimiminen. Myös tarve pitää yllä ja jatkuvasti laa-
jentaa tietojaan ja taitojaan sekä uskaltautua dialogiseen työskentelyyn liittyy Totrolla
kouluttajan muotokuvaan. Opettajan tärkeimmäksi attribuutiksi voidaan määritellä �opis-
kelija�. Kouluttaja on myös �kätilön roolissa�, synnyttämässä uusia oivalluksia ja edistä-
mässä löytöjä. Kouluttaja on ilmapiirin luoja ja mallijäsen. Totro kuvaa oman kouluttaja-
identiteettinsä löytymisessä ja vahvistumisessa turvallisien ja hyväksyvien kouluttajatii-
mien olleen merkitseviä219. Persoonasuuntautuneen näkemyksensä mukaan hän muistut-
taa myös opettajan ja kouluttajan vastuusta pitää itsestään, kokonaisvaltaisesta hyvinvoin-
nistaan huolta. Oma persoona on kouluttajalle keskeinen työ- ja opetusväline220. Koko-
naisena ihmisenä elämisen Totro uskoo auttavan kokonaisen aikuisen kohtaamiseen.

Vuorinen (1975221) pitää tärkeänä seuraavia kolmea kouluttajan roolia ja niihin liitty-
viä kompetensseja: 1. Asiantuntijana kouluttajan tulisi tuntea koulutuksen tavoitteet ja
sisältö, tuntea oppimisen yleiset lainalaisuudet ja pystyä välittämään tietonsa ja taitonsa
toisille. 2. Oppimistilanteiden järjestäjänä ja ohjaajana kouluttajan tulisi tuntea yhteisön
käyttäytymisen lainalaisuudet, lähteä kurssilaisten ongelmista ja pystyä tasavertaiseen toi-
mintaan heidän kanssaan sekä hallita tavoitteiden suuntaista oppimista edistävät menetel-
mät. 3. Sielunhoitajana kouluttajan tulisi ymmärtää asenteiden ja tunteiden merkitys kou-
lutustilanteen onnistumisessa, kyetä suhtautumaan empaattisesti kurssilaisiin ja pystyä
huolehtimaan kurssin ilmapiiristä, niin että se tukee koulutusta. Myös Vuorisella Totron
tavoin kirkon kouluttajan kuvaan kuuluu sielunhoitajan ulottuvuus. Hän yhdistää mallis-
saan sekä persoona- että tehtäväsuuntautuneen kouluttajan roolit.

Johtopäätöksiä

Seuraavassa esitän keskeisimpiä johtopäätöksiä luvusta ja liitän ne laajempaan aikuiskas-
vatuskeskusteluun.
a) Työntekijöiden aikuispedagogista kompetenssia lisätään koulutuksella

Keskustelussa työntekijästä kasvattajana tai aikuiskasvattajana ilmenee selvästi epäily
kirkon työntekijöiden pedagogista pätevyyttä tai edes kiinnostuneisuutta kohtaan. Koulu-
tuksella222 olisi luotava edellytykset kohdata aikuinen seurakunnassa. Kirkon aikuiskas-

219. �Itselleni ehkä kaikkein palkitsevinta kouluttajatyössäni on ollut saada työskennellä kahden, kolmen jopa
neljän hengen kouluttajatiimeissä. Suunnittelu ei aina ole ollut helppoa ja luistavaa, kurssin hahmo ja
punainen lanka ovat saattaneet olla kadoksissa pitkään. Mutta kerta kerran jälkeen ohjelma on muotoutunut
ja usko yhteistyön luoviin mahdollisuuksiin on kasvanut. Yhdessä työskenneltäessä ja keskusteltaessa --kil-
pailu on vähentynyt ja kukin löytänyt rooliaan. Silloin on yhdessä voitu ottaa riskejä, kokeilla, onnistua ja
epäonnistua ja jakaa kokemukset yhdessä, yrittää oppia niistä� (Totro 1981j, 7). Rissasella ja Virkkusella,
jotka toimivat Totron kanssa kouluttajatiimissä, näyttää olevan yhteneviä kokemuksia mielekkäästä koulu-
tusyhteistyötä (R. Virkkunen, henkilökohtainen tiedonanto 11.3.1996, A. Rissanen, henkilökohtainen tie-
donanto 7.9.1998).

220. Kouluttajan oman persoonan merkitystä Totrolla kuvastaa myös hänen luentoonsa (1981j, 9�10) valitsema
Gutlin runo: Ole sisimmällesi uskollinen! Älä juokse pois itsesi luota! Pysy joka tilanteessa itseäsi lähellä!
Ole kokonaan sinä, sydämesi halusta! Auta itseäsi! Lähde kotiin itsesi luo. Odota, kuulostele. Kokoa itsesi.
Älä hajota. Ole sisimmällesi uskollinen! Silloin Jumala voi pysyä sinussa. (Gutl M (1980) Ylistyslaulu itku-
muurilla. Kirjaneliö, Helsinki.)

221. Vuorinen luennoi mm. Kasvatuksen kurssilla 1977 teemanaan Kouluttajana toimimisen persoonallisia ulot-
tuvuuksia (Ko. KKKA).

222. Rippikoulun uudistuksessa 1970-luvun lopulla tapahtui ensimmäisen kerran Suomen ev. lut. kirkon histori-
assa, että jokin uudistus pyrittiin viemään läpi erityisesti koulutuksen avulla. Olennaista tässä oli kasvok-
kain tapahtuva asioiden viestittäminen. (KKK tk 1979, 47.)
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vatuksen tulevaisuuden voidaan tämän tutkimuksen perusteella päätellä olevan sidoksis-
sa työntekijöiden aikuispedagogiseen koulutukseen. Pedagogista pätevyyttä tiedollis-tai-
dollisena kompetenssina näkyy korostettavan enemmän k-ohjelma-aineistossa ja asian-
tuntijakeskustelussa, kun taas täydennyskoulutuksessa näkökulma painottuu työntekijän
persoonalliseen kasvuun. Tässä yhteydessä on huomattava, että harvat työntekijät seura-
kunnissa on nimetty aikuiskasvattajiksi tai aikuistyöntekijöiksi. Useimmiten aikuisten
kasvatuksellinen kohtaaminen on osaulottuvuus työnkuvassa, eikä sitä kovin selvästi edes
tiedosteta.

Ihanteeksi hahmottuu, että kirkon aikuiskasvattaja tuntee sekä uskon että kasvatuksen
äidinkielen voidakseen palvella kokonaista aikuista. Tämä merkitsee sekä teologista että
aikuispedagogista viitekehystä työssä. Spiritualiteetin vahvistamisen lisäksi aikuiskasvat-
tajien koulutukseen tulee liittyä psykologinen näkökulma223 (Hughes 1985, 359). Aikuis-
kasvattajan tulee ymmärtää aikuisen kehityshaasteet ja oppimisen tunnuspiirteet voidak-
seen toimia tehokkaasti aikuisten kanssa, jotka elävät otollista oppimisen aikaa224

(Wickett 1986, 83, ks. myös Harton 1986, 127). Opettajan tulee olla aikuisuuden samoin
kuin aikuispedagogiikankin asiantuntija (Oksanen 1980, 85).

Huomionarvoinen näkökulma on kirkon aikuiskasvatuskoulutuksen järjestäminen
siten, että työntekijät ja vapaaehtoiset työntekijät eli seurakunnan aikuiset kohtaavat kou-
lutuksessa. Tämä voisi mahdollistaa kaivattua asenteellista muutosta edistäen tasaver-
taista kohtaamista ja kumppanuutta oppimisprosesseissa myös seurakunnissa. Hughesin
(1985, 359) mukaan pappien ja maallikkojen välinen vuorovaikutus tuottaa terveempiä,
aidompia ja nautittavimpia oppimiskokemuksia225. Se mahdollistaisi myös seurakunta-
työn viitekehykseen sovellettuna uusimman tutkimuksen painottaman kollegiaalisen ref-
lektoinnin aikuiskasvattajan ammatillisessa kasvussa (ks. esim. Sahlberg 1997, Järvinen
1999, Patrikainen 1999).
b) Ihmissuhdetaidot aikuiskasvattajan ammattitaitovaatimuksiksi

Täydennyskoulutuksessa korostetaan, että aikuiskasvattajan ja -kouluttajan tulee olla
enemmän persoona- kuin asia- tai tehtäväsuuntautunut. Kuitenkin näiden integraatio on
tarpeen tilanteen mukaan. Aitous ja empaattisuus nousevat hyvän aikuiskasvattajan kes-
keisiksi piirteiksi. Aikuiskasvattajan oma kasvuhakuisuus226, sitoutuminen elinikäiseen
kasvuun ja oppimiseen, on myös oleellista, koska oma persoona on tärkein työväline.
Foltz (1986b, 238) korostaa, että tulevaisuudessa tarvitaan joustavia aikuiskasvattajia, jot-
ka vaativat itseltään jatkuvaa opiskelua. Valmistautuminen aikuisten kristillisen kasvatuk-
sen tehtävään ei pääty milloinkaan, se on dynaaminen prosessi. Hyväksi opettajaksi tai
aikuiskasvattajaksi kasvamisen nähdään olevan yhteydessä itsensä löytämiseen. Täyden-

223. Detroitin arkkihiippakunnan aikuiskasvattajakoulutukseen liittyi myös itsetuntemuksen vahvistamista elä-
mänkaaripsykologian, stressin hallitsemistaitojen, ajankäytön, burnoutin ja ihmissuhteiden kysymysten
käsittelyn kautta (Hughes 1985, 360).

224. Havighurst kuvaa keski-ikää käsitteellä �teacheable moment� ja Knowles käyttää elämän keskivaiheen
kokemuksesta nimitystä �moment of readness to learn�. �Teacheable moments� eli opetukseen kiitolliset
hetket ovat silloin, kun ihmisessä on herännyt esim. eri rooleihinsa liittyen tarve oppia jotakin uutta, tarve
muuttua. (Wickett 1986, 83�89.)

225. Siksi katolisessa aikuiskasvatuskoulutuksessa on järjestetty pappien ja maallikoiden yhteisiä koulutustilan-
teita (Hughes 1985, 359).

226. Harva (1973b, 85) kuvaa hyvän aikuisten opettajan tunnuspiirteeksi vaeltajan etiikkaa: pyrkimystä jatku-
vaan kasvamiseen. Haavio puolestaan puhuu vaeltajien kasvatusopista viitaten menneiden vuosisatojen kir-
kon opettajien ilmaisuun vaeltajien teologia, jolla he tunnustivat keskeneräisyyteensä (Päivänsalo 1092b,
10, 13, Pitkänen 1984, 26).
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nyskoulutuksessa keskustelu hyvän opettajuuden persoonallisuudesta näyttää argumentoi-
tuvan enemmän humanistiseen opettajakäsitykseen kuin esimerkiksi kristilliseen ihmiskä-
sitykseen. Eikö persoonallisen ja ammatillisen identiteetin rakentuminen, samoin kuin
avoin ja empaattinen lähimmäisen kohtaaminen, nouse kuitenkin myös kristillisen ihmis-
käsityksen pohjalta?

Kiinnostuneisuus oppijoista nähdään perustavanlaatuiseksi edellytykseksi hyvälle
opettajuudelle. Uudistuvan opettajan roolin yksi keskeinen piirre on opetus-oppimispro-
sessin näkeminen kaikissa tilanteissa vuorovaikutusprosessina. Tämä nostaa opettajan
kyvyn vuorovaikutukseen ja ihmissuhdetaidot keskeiseksi ammattitaitovaatimukseksi227.
(Oksanen 1980, 94�96, Koro 1995, 110, Kari 1996, 171, Pruuki 1998, 275�277.)
Korostus on yhtenevä Totron persoonakeskeisen ja ihmissuhdekeskeisen aikuiskasvatta-
jan mallin kanssa. Opettajan persoonallisuuden merkitys korostuu humanistisessa suunta-
uksessa aivan toisin kuin behavioristisessa, jossa opetus on olosuhteiden järjestelyä ja
opettaja on ennen kaikkea ärsykkeiden valitsija ja säätelijä ja hänen persoonallisuutensa
jää taka-alalle. Humanistisessa viitekehyksessä puolestaan kaiken lähtökohta on sekä
oppilaiden että opettajan persoonallisuus. Opettajan persoonallisuuden merkitystä ei kui-
tenkaan pitäisi Niemen (1989) mukaan tulkita yhdenmukaistamispyrkimykseksi. Opetta-
jilta ei voida vaatia samanlaisia persoonallisuuden piirteitä. Sen sijaan opettajat voivat
antaa paljon oppilailleen, jos he uskaltavat käyttää oman persoonallisuutensa rikkauksia
vuorovaikutustilanteissa. Humanistisen suuntauksen käsitys opettajan osuudesta voi olla
yksi toimintaa suuntaava arvo. Opettajan toimintaa ohjaava arvo voi olla myös kristilli-
sen ihmiskäsityksen mukainen lähimmäisenrakkaus ja ihmisille annettu vastuu. Opettaja
ei ole vain kimppu taitoja, vaan persoonallinen ihminen toisten ihmisten keskellä. Frank-
liin pohjautuen Niemi korostaa opetuksen tehtäväluonnetta, työn persoonallisen tarkoi-
tuksen löytymistä. (Niemi 1989, 81�88, 91�92.)

Totro ei ensisijaisesti korosta opettajapersoonallisuuden kristillistä ulottuvuutta (vrt.
esim. Haavio 1954, 138�144), vaan kokonaisvaltaisesti yksilön persoonallista kasvua.
Totro (1980c, 7) pitää kasvattajalle tärkeänä oman kasvatusajattelunsa teologista reflek-
tointia. Foltz (1986b, 238) puolestaan tähdentää, että aikuiskasvattajan hengellinen elämä
on tärkein. Jos aikuiskasvattajan tarkoitus on avustaa aikuisia elämäntarkoituksen löyty-
misessä, täytyy aikuiskasvattajan itse ymmärtää, mikä on elämän tarkoitus. Myös Hughes
(1985, 358) katsoo, että kirkon aikuiskasvattajalla tulee olla ominaisuuksia, joita ei vaa-
dita muilta aikuiskasvattajilta. Persoonallisen uskon tulee olla integroitunut aikuiskasvat-
tajan taitojen, herkkyyden ja ymmärryksen kanssa. Aikuiskasvattajan kristillisen persoo-
nallisuuden katsotaan olevan vaikuttava tekijä, vaikka opetettava aine olisi ei-uskonnolli-
nen. Aikuiskasvatuksen päämääräksi voidaan tiivistää mahdollisuuksien luominen ihmi-
sen tulla enemmän itsekseen. Aikuisten uskonnollisen kasvatuksen päämääräksi voidaan
samoin muotoilla yksinkertaistaen ihmisen tuleminen �Kristuksen kaltaiseksi�. Toisin

227. Jo Haavio (1954, 191, 195�196) näki koulukasvatuskontekstissa, että �uuden koulun� pyrkimys saattaa
opettaja lähemmäksi oppilaita tekee opettajan työn vaikeammaksi, koska tällöin vedotaan voimakkaasti
opettajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Sinänsä hän piti kehitystä opettajan ja oppilaan suhteen muu-
toksessa oikeansuuntaisena. Haavio korostaa, että opettajan persoonallisuuden merkitys eri aineissa on eri-
lainen, korostuen nimenomaan uskonnonopetuksessa. Haavio ei suhtautunut täysin kritiikittömästi oppilas-
keskeiseen ajatteluun ja opettajan asemaan �viileän pidättyvänä syrjästäkatsojana�. Hän katsoi, että opetta-
jalla on tehtävä myös arvojen julistajana ja aktiivisuuden pedagogiikalla on rajansa. Lasten omalla työs-
kentelyllä ei päästä esim. uskonnonopetuksessa tavoitteisiin, vaan opettajan persoona ja hänen elävä
sanansa ovat edelleenkin uskonnonopetuksen ensiarvoisia tekijöitä.
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sanoen aikuisten uskonnollinen kasvatus Hughesin mukaan tähtää kääntymykseen. On
ilmeistä, että aikuiskasvattajan, jos hän on tällaisen radikaalin muutoksen fasilitaattorina,
täytyy olla itse kykenevä jakamaan tuo kokemus. Hiukan laajemmassa viitekehyksessä
asiaa mielestäni valaisee Heikkisen (1999, 275) pohdinta hyväksi opettajaksi kasvami-
sessa itsensä löytämisestä siinä yhteisössä, jossa toimii. Opettaminen on sosiaalista toi-
mintaa ja siksi kietoutuu yhteisön ylläpitämiin arvoihin ja merkityksiin.
c) Kohti tutoroivaa opettajuutta kirkon aikuiskasvatuksessa

Aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksen markkinoima aikuiskasvattajan muotokuva
yhtenee pitkälle tämän päivän opettajaidean kanssa. Hyvä aikuiskasvattaja ja -opettaja on
aikuisen oppimista edistävä. Molempien tahojen taustalla vaikuttavana kasvatusajattelija-
na voidaan tunnistaa muun muassa Rogers. Yhteinen nimittäjä on opettajan sielunhoidol-
linen ote, terapeuttisuus, jolla näyttäisi olevan yhtymäkohtia tämän päivän tutoroivaan
opettajuuteen. Myös käsitteet muutosagentti ja �kätilö� viittaavat humanistiseen ajatte-
luun ja aikuiskasvattajan tehtävään yksilön kasvun tukemisessa ja uuden syntymisessä.
Kokemuksellista oppimista korostava pedagogiikka nostaa itsereflektion ja persoonalli-
sen kasvun keskeisiksi aikuiskasvatuksessa. Kasvuprosessin ydin on oppijan oma toimin-
ta, ja opettajan roolina on toimia lähinnä prosessin tukijana ja helpottajana, fasilitaattori-
na (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 198).

Wickett (1986, 100�101) pitää Houlen (1972228) kuvaamaa tutoroivaa opettamisen
tyyliä (tutorial teaching) sopivana kristilliselle aikuiskasvattajalle aikuisen henkilökohtai-
sessa nondirektiivisessä ohjaamisessa. Rogersin lähestymistapa ohjaamiseen (counse-
ling) tarjoaa esimerkin aikuiskasvattajalle tutoroivan tyylin käyttämisessä. Opettajatutor
kykenee kunnioittamaan oppijaa, puhumaan ja toimimaan selvästi ja herkästi sekä vapaut-
tamaan aikuisen löytämään oma tiensä olennaisiin kysymyksiin. Koska monilla kirkon
työntekijöillä, jotka osallistuvat aikuiskasvatukseen, on Wickettin mukaan jotain koke-
musta ohjaamisesta, lähestymistapaa tulisi kehittää nopeasti tälle fasilitaattorien ryhmälle.
Tällaista tutoriaalista suhdetta aikuiset oppijat etsivät.

Kristillisillä aikuiskasvattajilla on vastuu elinikäisen oppimisen idean vahvistamisesta
yhteisössään. Jotta elinikäisen oppimisen ajatus tulisi uskonnollisten yhteisöjen päämää-
räksi, tarvitaan Eliaksen (1993, 263�264) mukaan kasvatuksellista ohjausta (Educatio-
nal Counseling). Uskonnollisten yhteisöjen jäsenillä tulisi olla mahdollisuus keskustella
ja suunnitella omaa uskonnollista kehittymistään pätevän ohjaajan kanssa229. Kasvatuk-
sellinen ohjaus voi tapahtua yksilöllisesti ja ryhmissä. Ydin ohjaamisprosessissa on koh-
taaminen ja haastattelu. Jokaisella aikuiskasvatusohjelmiin liittyvällä tulisi olla tilaisuus
ilmaista toiveensa, tarpeensa, kiinnostuksensa ja arvonsa. Kahdenkeskisen kontaktin
puute vähentää hengellistä kasvua kaipaavien aikuisten osallistumista toimintaan. Elias

228. Kyseessä on teos Houle CO (1972) The Design of Education. Jossey-Bass, San Francisco.
229. Tässä on havaittavissa yhtäläisyyttä hengelliseen ohjaukseen, josta ks. Häyrynen 1997, 382�397, Wik-

ström 1995. Hengelliseen ohjauksen kehittämiseen Suomen ev. lut. kirkossa on kiinnitetty huomiota
1990-luvun vaihteesta. Hengellinen ohjaus ei ole sielunhoitoa, työnohjausta eikä psykoterapiaa. Hengelli-
nen ohjaus tapahtuu kahden kesken tai ryhmässä. Hengellinen ohjaaja on vierelläkulkija, matkakumppani ja
ystävä. Ohjaaja auttaa ohjattavaa tunnistamaan Jumalan persoonallisen puhuttelun elämässään ja vastaa-
maan tähän, syventymään jumalasuhteessaan ja elämään todeksi tämän suhteen seuraamukset. Hengellinen
on tässä yhteydessä ymmärrettävä laajassa mielessä. Siihen sisältyy ihmisen kokonaisvaltainen pohdiskelu
ja kysely oman olemisensa äärellä. Ohjauksen tehtävä on kahdensuuntainen: se viitoittaa tietä sisäänpäin
kohti uskon ydintä, toisaalta se viittaa ulospäin kohti perhettä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. (Wikström 1995,
17�21, 38�40, 48�51, Häyrynen 1997, 390.) Erilaisista hengellisen ohjauksen traditioista ks. Häyrynen
1997, 386�390.
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tähdentää, että kasvatuksellisella ryhmäohjauksella voidaan vahvistaa erilaisten seurakun-
nassa toimivien ryhmien elinikäisen oppimisen ulottuvuutta. Kasvatuksellisessa ohjauk-
sessa tulisi hyödyntää sielunhoitoon (pastoral counseling) perehtyneitä henkilöitä.

Edellä suoritetun analysoinnin pohjalta ei voida tarkasti eritellä, missä määrin työnte-
kijöiden asenteellinen vastustus kasvatuksen uudistamispyrkimyksiä kohtaan liittyi oppi-
misteoreettisiin kysymyksiin, esimerkiksi k-ohjelman behavioristiseen rakenteeseen tai
oppimiskeskeisyyden myötä esille nousevaan opettajan uuteen rooliin. Kun pitkät perin-
teet omaavaa kasvatustyötä puretaan ja aletaan luoda uutta, se ei ole helppoa. Muutospro-
sesseissa ilmenee myös vastarintaa. On vaikea purkaa automatisoituneita proseduraalisia
taitoja (Rauste von Wright & von Wright 1994, 202). Lehtisen (1992, 164) mukaan tahto-
mattammekin kannamme mukanamme opettamisen ja opettajuuden myyttistä taakkaa.
Uuden roolin omaksuminen edellyttää koulutuksessa saatujen ja työssä rutiiniksi muuttu-
neiden opetuskäytänteiden poisoppimista (Koro 1995, 109�110). Opettajan roolin uudel-
leen määritteleminen on Wickettin (1986) mukaan tarpeen, koska monet oppijat näkevät
opettajan henkilöksi, joka ruokkii karttuneella viisaudellaan. Voidakseen tulla oppimisen
avustajaksi (facilitator), aikuiskasvattajan tulee avustaa oppijaa uuden suhteen luomi-
sessa. Yksi avainmuutos tässä prosessissa on se, että kristillinen aikuiskasvattaja lopettaa
olemasta �muonamestari, ruokkija� ja luottaa aikuisen voimavaroihin oppimisproses-
sissa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö olisi tilanteita, joissa aikuiskasvattaja toi-
mii myös tiedon välittäjänä. (Wickett 1986, 97�98.) On myös huomautettu, että aikuis-
kasvattaja ja -opettaja ei ole terapeutti, vaan hänen tehtävänsä on rohkaista, opettaa ja olla
alansa asiantuntija (Malinen 2000).

Foltz (1986b) esittää tämän päivän aikuiskasvattajalle relevantteja paradigmoja.
Aikuiskasvattajat ovat tradition edustajia (traditionists), kyselijöitä (the questioners),
muutosagentteja (the change agents) ja matkalla (transients)230. Kristillinen aikuiskasvat-
taja on yhä edelleen varhaiskristillisten aikojen tavoin apologeetta, sillä tehtävä tulkita
kristillistä elämää ei ole muuttunut. Jeesuksen esimerkki opettajana (teacher), johtajana
(leader), kasvattajana (educator), neuvojana ja ohjaajana (instructor) tarjoaa raamatunhis-
toriallisen paradigman aikuiskasvattajille. Toinen paradigma Foltzin mukaan on aikuis-
kasvattaja tarinankertojana231 (as storyteller, mikä korostus löytyy myös esim. Totrolla,
ks. luku 6.1.2.3.). Kolmas paradigma, jota Foltz pitää tärkeänä aikuiskasvattajien koulu-
tuksessa on kristillisen elämäntyylin näkökulma pedagogisena viitekehyksenä (the labora-
tory for Christian living). (Foltz 1986b, 235, 243�245, 249�251.) Aikuisen kasvun ja
oppimisen kirkossa voi hyvin tiivistää matkalla olemisen ajatukseen. Oppiminen ja kasvu
merkitsevät aikuisen henkilökohtaisessa matkakertomuksessa nimenomaan matkalla ole-
mista. Aikuiskasvattaja ja laajemmin aikuiskasvatus on kirkossa vuosituhansien mat-
kalla. Kohti kasvamista ja oppimista.

230. Aikuiskasvattajan tulee tiedostaa oma historiallinen traditionsa, jonka pohjalta hän tietää, kuka on ja mitä
Jumala häneltä odottaa. Mutta traditio tulee testata, koska ilman reflektointia ja uudelleenarviointia se on
hyödytön. Muutoksia aikuiskasvatuksessa ei tule pelätä, vaan on kysyttävä uusia kysymyksiä, etsittävä
uusia tapoja vastata haasteisiin ja olla tradition muovaajia. Aikuiskasvattaja toimii muutosagenttina yhtei-
sössään pyrkien avustamaan ihmisiä löytämään elämän tarkoituksen ja uuden suhteen Jumalaan. Aikuis-
kasvattaja on liikkeellä uuteen, kutsumassa uusille teille, haastamassa näkemään asioita uudella tavalla.
(Foltz 1986b, 249�251.)

231. Jacksonin (1986, 115�145) mukaan uudistavan opettajan piirteisiin kuuluu persoonallinen esikuvana ole-
minen, nöyryys ja kertomusten käyttö. Transformatiivisen tradition mukaan opettaminen tähtää muutokseen
oppilaassa (ks. myös Mezirowin uudistava oppiminen -käsitys ja merkitysperspektiivin muutos Mezirow et
al. 1995).



7. Diskussio

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut Suomen ev. lut. kirkossa v. 1958�1990 käydyssä
keskustelussa ilmeneviä käsityksiä aikuiskasvatuksesta, aikuisten oppimisesta ja opetta-
misesta sekä keskustelun taustalla vaikuttavia ihmiskäsityksiä. Keskustelu tutkimuskoh-
teena on sisältänyt sekä kirkon virallisen aikuiskasvatusaineiston (ensisijaisesti Kirkon
kasvatustoiminnan kokonaisohjelma- eli k-ohjelma-aineisto) että pääasiallisesti Kristilli-
nen kasvatus -lehdessä käydyn asiantuntijakeskustelun erittelyn. Primaarista tutkimusai-
neistoa täydentävää ja selittävää materiaalia on ollut aikuiskasvatuskoulutusmateriaali,
lähinnä vuosilta 1981�1984. Tutkimusajanjakso on rajautunut Kirkon kasvatustoimin-
nan kokonaisohjelmaprosessin mukaan, ja tutkimusajanjakson mielenkiintoisuutta vah-
vistaa myös oppimisen ymmärtämisen paradigmaattinen muutos. Tarkasteltavana on
ollut, miten tämä muutos näkyy kirkossa aikuiskasvatuksen ja -opetuksen ymmärtämises-
sä. Tutkimusaihe on osoittautunut relevantiksi, sillä kirkon aikuiskasvatusta on tutkittu
erittäin vähän.

Tutkijan on tiedostettava subjektiivisuutensa, joka on välttämätön osa tulkintaprosessia
(ks. esim. Siljander 1988).Vakuuttuneisuus ihmis- ja aikuiskasvatuskäsitysten sekä oppi-
mis- ja opetuskäsitysten tiedostamisen ja pohtimisen eli kasvatustieteellisen näkökulman
merkityksestä kirkon käytännön aikuiskasvatustyölle on tutkimuksen lähtökohta.

Kristinuskoon on alusta saakka liittynyt aikuisten ihmisten kasvuun haastaminen. Jee-
suksen ja opetuslasten toiminta oli pitkälle nimenomaan aikuisten opettamista. Yhteis-
kunnan aikuiskasvatuksen alkujuuria on haettu kirkon harjoittamasta kansanopetuksesta,
joka vahvistui luterilaisen uskonpuhdistuksen myötä. Kirkolla on ollut opetusinstituutiona
vahva aikuisten opettamisen kulttuuri. Tässä tutkimuksessa on etsitty vastausta siihen,
miksi aikuiskasvatus on viime vuosikymmeninä koettu kirkossa heikoimmin toteutuneena
toiminnan alueena. Miten kirkossa ymmärretään aikuisen kasvu ja oppiminen? Ovatko
kirkon aikuisten opettamisen menetelmät menneestä maailmasta? Mielletäänkö aikuiset
toiminnan kohteina, objekteina vai itsenäisinä toimijoina, subjekteina?

Laajan tutkimustehtävän tavoitteena on ollut hahmottaa lähdemateriaalin pohjalta laa-
dullisen analyysin keinoin kokonaiskuvaa kirkon aikuiskasvatusajattelusta. Kokoavaa,
käytännön kannalta tärkeitä asioita yhdistävää tutkimusta tarvitaan erityisesti aihepiiristä,
jota on tutkittu vähän. Tosin jokainen käsite � ihmis-, aikuiskasvatus-, oppimis- ja ope-
tuskäsitys � sinänsä on myös itsenäisen tutkimuksen arvoinen kohde kirkon aikuiskasva-
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tuksessa. Tutkimusta jäsentävänä teoreettiseksi viitekehykseksi on (intuitiivisesti) valittu
aikuiskasvatusfilosofinen ja oppimisteoreettinen (behavioristinen, kognitiivis-konstruktii-
vinen ja humanistinen oppimiskäsitys) lähtökohta. Tutkimusmetodi ja teoreettinen lähtö-
kohta ovat osoittautuneet aineistosta nousevien käsitysten analysoinnissa kohdallisiksi.
Tutkimuksen teoriapohja myös tukee tutkimuksen verrattavuutta ja yleistettävyyttä laa-
jemminkin aikuiskoulutuskenttään. Suuntaa antavia yleistyksiä on mahdollista tehdä,
vaikka kirkon problematiikka sisältää omat erityiskysymyksensä.

Laadullinen tutkimuskirjoitus on kuvaavaa, jotta lukija voi itse vakuuttua tulkintojen
uskottavuudesta. Aineiston laajuus on toisaalta ongelma, mutta toisaalta rajaaminen
kaventaa mahdollisuuksia ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. Sitaatein ja tekstikatkelmin olen
pyrkinyt vahvistamaan, että johtopäätöksillä on asianmukainen tulkintapohja. Lähdemate-
riaalin erityyppisyys (esim. virallisia mietintöjä, toimintakertomuksia, asiantuntija-artik-
keleita, koulutusmateriaalia) on ollut tutkimuksessa ongelma, joka kuitenkin on pyritty
saaman hallintaan ryhmittelemällä lähteet tyypeittän. Toistoa on kuitenkin aiheuttanut se,
että tietyin osin samat henkilöt, jotka yksityishenkilöinä ovat ottaneet kantaa, ovat myös
mietintöjen tekstien takana. On huomattava, että asiantuntijakeskustelun kannanotot ovat
subjektiivisia, siksi olen halunnut pitää yksittäiset kirjoittajat mahdollisimman pitkälle
esillä ehkä osin referoivan tyylin kustannuksellakin. Käsitysten yhtenäisyys selittyy asete-
tusta tutkimustehtävästä, joka oli kirkon virallisen ja asiantuntijatason näkemysten kar-
toittaminen. Eriävät mielipiteet löytyisivät ehkä enemmänkin kirkollisen kentän puheen-
vuoroista, laajemmasta keskustelusta. Tutkimuksessa rajatussa maailmassa eli kirkon
aikuiskasvatuksen virallisella tasolla ja asiantuntijatasolla tutkimuksen tuloksia voidaan
pitää pätevinä.

Tutkimuksen pääluvut jakautuvat tutkimustehtävän mukaisesti: ihmiskäsitys (luku 4),
aikuiskasvatuskäsitys (luku 5) ja oppimis- ja opetuskäsitys (luku 6). Alaluvuissa on pää-
osin käsitelty systemaattisesti erikseen �virallinen aineisto�, joka pääryhmänsä mukaan
on nimetty k-ohjelma-aineistoksi, asiantuntijakeskustelu ja tarpeen vaatiessa koulutusma-
teriaali. Näiden eri lähdetyyppien yhteenvedon ja analysoinnin, sekä liittämisen laajem-
paan kasvatustieteelliseen keskusteluun olen tehnyt johtopäätöksissä teemakokonaisuuk-
sina, liki luvuittain. Keskustelun käyminen ajassa ja yhteiskunnallisen kontekstin ulottu-
vuus, ovat merkinneet tässä tutkimuksessa aikahistoriallisen ulottuvuuden mukaan otta-
mista lukujen alussa sekä johtopäätöksissä. Tutkimus nousee teologian ja kasvatustieteen
vuoropuhelusta.

Ongelmia tässä tutkimuksessa on aiheuttanut tutkimuksen peruskäsitteiden monimer-
kityksinen käyttö sekä kasvatustieteessä että kirkon kasvatustoiminnassa, jossa viimeksi-
mainitussa se olisi voinut olla pelkästään oman tutkimuksensa aihe. Kasvatuksen maail-
massa vallitsee käsitteiden runsaus ja epäselvyys. Kirkossa tämän tutkimuksen peruskä-
sitteitä käytetään väljästi ja synonyymisesti, koska katsotaan, etteivät kasvatus ja opetus
ole erotettavissa toisistaan, mikä ilmentää kirkon kasvatustoiminnan erityispiirrettä.
Peruskäsitteet määriteltiin Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelmassa (k-ohjelma) ja
esimerkiksi aikuiskasvatus ja aikuiskoulutus Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjel-
man aikuisia koskevassa ohjelmarungossa (KA), mutta asiantuntijakeskustelussa käsittei-
den käyttö on kirjavaa.

Seuraavassa tarkastelen tutkimustuloksia pääluvuittain, ja näkökulmani on kokonais-
valtaisempi kuin jo alaluvuittain suoritetussa johtopäätösten kokoamisessa. Erittelen käy-
tyä keskustelua kokonaisinstituution ajattelun näkökulmasta. Johtopäätösten ohella pyrin
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nostamaan esille niitä haasteita ja kysymyksenasetteluja, joita tutkimus mielestäni asettaa
kirkon aikuiskasvatustoiminnalle.

Ihmiskäsitys
Kristillisen ihmiskäsityksen merkitys tulee esiin tutkimuksessa kuin punaisena lankana.
Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelmatyöskentelyssä päädytään avoimeen ihmiskä-
sitykseen, joka määrittely sisältää kasvatuksen ja kristillisen ihmiskäsityksen suhteen.
Kristillisen ihmiskäsityksen merkittävä anti kasvatukselle on sen avoimuus: ihmiseksi
kasvaminen on kasvamista kohti Jumalan tarkoittamaa ihmisyyttä (imago Dei). Avoimel-
la ja dynaamisella kristillisellä ihmiskäsityksellä on varaa toimia yhteistyössä muiden
ihmiskäsitysten kanssa, ja siitä käsin voidaan ja tulee osallistua kasvatusta koskevaan
keskusteluun ja suunnitteluun. Kirkossa ei kasvatusta suunniteltaessa voida lähteä ihmis-
käsityksen ideologisesta käytöstä, koska Raamattu ei sano kaikkea, mitä ihmisestä voi-
daan sanoa. Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman ratkaisussa katsotaan tultavan
lähelle ihmiskäsityksen heuristista käyttöä, jossa pyritään ottamaan huomioon erilainen
tieto ihmisestä. Kristillisen ihmiskäsityksen pohtiminen tekee näin ymmärrettäväksi sen,
että kirkon kasvatustoiminnan lähtökohtana ovat myös pedagogiset tekijät. Kirkon kasva-
tustoiminnan kokonaisohjelmassa (1977) suhtaudutaan pedagogiikkaan kristillisestä
ihmiskäsityksestä nousevan avoimen vuorovaikutusperiaatteen pohjalta kuitenkin painot-
taen, että kirkon kasvatuksen tulee lähteä sen omasta olemuksesta ja teologisista lähtö-
kohdista. Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman (1977) valmistuminen on nähtävä
merkittävänä jo pelkästään sen vuoksi, että se aktivoi kirkon määrittelemään kristillisen
ihmiskäsityksen ja kasvatuksen välisiä suhteita, mitä kasvatus- ja opetustyötä perusteis-
taan käsin tekevä kirkko on tarvinnut voidakseen reagoida kasvatus- ja opetusmenetelmi-
ensä nykyaikaistamisen tarpeeseen.

Kristillinen ihmiskäsitys antaa realistisen lähtökohdan kasvatukselle: se varjelee sekä
liialliselta optimismilta että pessimismiltä. Jännite humanistisen kasvatusajattelun kanssa
syntyy näkemyksestä ihmisen pahuudesta ja rajallisuudesta. Ihmisen koulutettavuuskes-
kustelussa painotetaan, että inhimillisen kasvun hyväksyminen erääksi koulutuksessa
huomioon otettavaksi seikaksi merkitsee sitä, että kouluttamisessa kiinnitetään tiedollis-
ten seikkojen ohella riittävää huomiota yksilön persoonallisuuden kehittämiseen ja rikas-
tuttamiseen. Ihmiskäsitys merkitsee johtopäätösten tekemistä myös aikuiskasvatusmeto-
dien suhteen. Aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksessa arvioidaan, että kristilliseen
ihmiskäsitykseen soveltuvin osin humanistista ajattelua voidaan soveltaa kirkon kasvatus-
työhön. Humanistisella aikuiskasvatuksella katsotaan olevan paljon annettavaa kirkon
aikuiskasvatukseen, mutta korostetaan, että uusia käytäntöjä tulee arvioida kriittisesti.
Kriittisyyden tulee ilmentyä nimenomaan kasvatuksen takana vaikuttavan ihmiskäsityk-
sen arviointina. Uskostaan käsin kirkolla on paljon annettava ihmiskäsityskeskusteluun.
Jotta kirkko voisi olla tasavertainen keskustelukumppani, se merkitsee haastetta kirkon
kasvatustietoisuuden kehittämiselle ja keskustelussa käytettävien käsitteiden selkiinnyttä-
mistä.

Kristillinen ihmiskäsitys sisältää ajatuksen ihmisen subjektiasemasta. Ihmisellä on
ehdoton ihmisarvo, ja hän on Jumalan puhuteltavissa oleva subjekti. Ihminen subjektina
-korostus kuuluu teologisesti perusteltuna oleellisesti kristilliseen ihmiskäsitykseen. Kun
korostetaan, että ihmiset ovat subjekteja, vaarana nähdään myös väärä individualismi.
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Kirkossa tasapainotetaan korostusta muistuttamalla myös ihmisen sosiaalisuudesta, yhtei-
söllisyydestä.

Asiantuntijakeskustelussa ilmenee kirkossa koettu aikuisten objektivoiminen seura-
kunnissa. Aikuisia ei kyetä kohtaaman tasavertaisina eikä toiminta ole aikuismaista.
Ulkoapäinohjautuvuuden korostuessa voitaisiin tässä katsoa näkyvän itse asiassa behavio-
ristisen ihmiskäsityksen piirteitä. Kristillisestä ihmiskäsityksestä ei löydy perusteita tälle
tavalle kohdata aikuisia. Toisaalta keskustelussa ilmenee kristillisen ihmiskäsityksen vah-
vuus sisäisen ihmisen puolustajana. Aikuisen kohtaaminen seurakunnassa antaa kirkossa
aihetta uudenlaiseen asenteenmuodostukseen ja haastaa kirkon työntekijät kiinnittämään
huomiota toimintansa taustalla tietoisesti tai tiedostamattomasti vaikuttavaan ihmiskäsi-
tykseensä. Kristilliseen ihmiskäsitykseen sisältyy korostus ihmisen vastuusta ja mahdolli-
suuksista kehittää itseään, mistä löytyy hedelmällinen liittymäkohta humanistisen ihmis-
käsityksen kanssa.

Aikuiskasvatuskäsitys
Sen erittely, miten kirkossa määritellään aikuiskasvatus, nähdään tässä tutkimuksessa
edellytyksenä ymmärtää näkemystä aikuisten oppimisesta ja opetuskäytännöistä. Aikuis-
kasvatuksen paikka kirkon kasteopetuksen kokonaisuudessa hahmottuu Kirkon kasvatus-
toiminnan kokonaisohjelman (1977) myötä. K-ohjelma-aineistossa korostuu näkemys
aikuiskasvatuksen sisältymisestä kasteopetukseen elinikäisen kristittynä oppimisen ja
kasvamisen -periaatteen pohjalta. K-ohjelma nostaakin eliniän jatkuvan kristittynä kasva-
misen pinnalle, mikä merkitsee samalla aikuiskasvatuksen voimallista esiin nostamista ja
sen tarpeellisuuden korostamista kirkossa. Kokonaiskatekumenaattiin liittyen koroste-
taan kirkon vastuuta jäsenistään ja heidän kasvunsa tukemisesta kaikissa elämänvaiheis-
sa ja -tilanteissa. Elinikäisen kasvatuksen ja oppimisen ajatusta kirkossa pidetään kirkon
omista perusteista nousevana, mutta välillä kirkossa unohdettuna ajatuksena. Koetaan,
että elinikäisen oppimisen korostuessa yhteiskunnassa löydetään kirkossakin uudelleen
jotain oleellista. Rippikoulun eväillä ei voi eikä edes tarvitse pärjätä koko elinikää. Elä-
mä kaikkineen on mielenkiintoinen oppimispolku, joka sisältää erilaisia oppimisprojekte-
ja elämäntilanteiden mukaan. Jatkuvaa kasvua ei ymmärretä koulutuksena, kuten yhteis-
kunnan aikuiskasvatuksessa, vaan koko elämän ajan tapahtuvana elinikäisenä kasvuna ja
oppimisena elämän esiinnostamissa ei-formaaleissa ja arkipäivän oppimistilanteissa, esi-
merkiksi yksilön eri rooleissa. Persoonallisen, sisäisen kasvun merkitys korostuu, missä
on yhtenevyyttä humanistisen ajattelun kanssa. Kirkon aikuiskasvatuksen tulee lähteä
kasvun ajatuksesta. Aikuiskasvatus ymmärretään aikuisen kokonaisvaltaisen kasvun tuke-
misena, ja kasvun yhteisöllinen ulottuvuus nousee esille. Kasvun tulkitsemisessa on
havaittavissa teologisen ja kasvatustieteellisen määrittelyn välistä jännitettä ja eri koros-
tuksia myös kirkon sisällä.

Kontekstuaalisuus ja kristillinen elämäntulkinta korostuu keskustelussa kirkon aikuis-
kasvatuksen tärkeistä tekijöistä. Kirkon aikuiskasvatuksen tulisi konfrontoida sekä aikuis-
ten elämäntodellisuuden että kasvatustieteen kanssa. Uskon syntymättömyys ihmisky-
vyin ei suinkaan edellytä kirkon aikuiskasvatuksen alueella, etteikö kaikkea kasvatustie-
teen tarjoamaa tietoa ja taitoa voida ja tulekin käyttää kirkon aikuiskasvatuksessa. Kasva-
tustieteitä kohtaan tunnetut ennakkoluulot ilmenevät tutkitussa keskustelussa. Nähdään
tarpeelliseksi selvittää uskon ja kasvatuksen suhdetta, jossa koetaan selvästi jännitettä.
Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelmassa (1977) uskon ja kasvatuksen suhde määri-
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tellään siten, että korostetaan kasvatuksen roolia uskon palvelijana. Uskon syntyminen on
aina Pyhän Hengen työtä, eikä siihen voida kasvatuksen keinoin vaikuttaa. Kuitenkin
nähdään kasvatuksen mahdollisuudet Jumalan käytössä. Kasvatus voi olla poistamassa
esteitä Jumalan kohtaamisen tieltä. Kasvatuksella on Kirkon kasvatustoiminnan koko-
naisohjelman (1977) mukaan selkeät rajansa, mutta myös mahdollisuutensa. Taustalla on
myös asiantuntijakeskustelussa keskeisenä argumentaatioperustana käytetty Lutherin
regimenttiajattelu.

Asiantuntijakeskustelussa on nähtävissä syvää huolta teologisten perusteiden syrjäyty-
misestä ja kasvatustieteen voimistuvasta otteesta kirkon kasvatustoiminnassa, �uskon
pedagogisoitumisesta�. Teologisten perusteiden pohdintaa kirkon pedagogisessa innos-
tuksessa pidetään tärkeänä. Kirkon kasvatuksen perusteiden selvittäminen ei voi jäädä
yksinomaan kasvatustieteen varaan. Teologian ja pedagogiikan kohtaamistapaikkana näh-
dään antropologia eli oppi ihmisestä. Tarkastellessaan ihmistä teologin ja pedagogin kat-
seet suuntautuvat eri tahoille eikä niillä ole yhteistä päätepistettä. Niillä on kuitenkin
yhteinen leikkauspiste, kohtaus- ja keskustelunpaikka: ihminen. Pelastettava ihminen on
yhtä aikaa kasvatettava ihminen. Kuten kasvatuksen ja uskon suhde on dialektinen, peda-
gogiikan ja teologian suhde on dialoginen, keskustelua, jossa molemmat puolet säilyttä-
vät itsenäisyytensä mutta keskustelevat. Usko ja kasvatus tosin ovat yhteismitattomia
mutta kuuluvat myös yhteen. Siitä, että uskoon ei voida kasvattaa, ei seuraa, etteikö olisi
kasvatusta uskosta käsin. Kasvatuksen ja evankeliumin suhde voidaan määritellä periaat-
teellisella tasolla positiiviseksi pysyvän jännitteen hedelmällisessä kentässä. Teologia ei
tule toimeen ilman kasvatustiedettä, mutta kirkon on kriittisesti ihmiskäsityksensä poh-
jalta arvioitava, minkälaista kasvatustiedettä se toiminnassaan hyödyntää. Kirkon tehtävä
on reflektoida pedagogisten ratkaisujen taustalla olevaa käsitystä oppijasta, tiedosta ja
oppimisesta.

Regimenttiopin pohjalta nouseva uskon ja kasvatuksen suhteen määrittely korostaa,
että kirkon kasvatustoiminnan omaleimainen ja itsenäinen kehittäminen edellyttää kristil-
listä kasvatusta tarkasteltavan selkeästi maalliseen regimenttiin kuuluvana asiana. Kun
Jumalan kasvatus ja ihmisten antama kasvatus erotetaan toisistaan, on kirkossa helpompi
tarkastella kristillistä kasvatustoimintaa osana yleistä oppimistapahtumaa ja kasvatustie-
teellisten teorioiden hyödyntäminen kasvatustoiminnan kehittämisessä mahdollistuu.

Kirkon aikuiskasvatusajattelussa on eri juonteita ja painotuksia. Yhtenä argumentaa-
tion pohjana näyttää olevan Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) ja Luterilaisen Maail-
manliiton (LML) kasvatusajattelu, jossa Freiren vaikutus on näkyvissä. Toisaalta voidaan
laajemmin osoittaa humanistisen juonteen näkyminen. Aikuiskasvatuksen asiantuntijat
muuta kasvatuksen kenttää selvemmin kritisoivat k-ohjelman behavioristisia piirteitä,
nimenomaan kasvatustavoitekeskustelussa, joutuen vastakkain Kirkon kasvatustoimin-
nan kokonaisohjelman yleisen linjan kanssa. Aikuiskasvatuksen asiakirjoissa ja asiantun-
tijakeskustelussa korostetaan tavoitteiden laatimista yhdessä osallistujien, aikuisten
kanssa, mihin periaatteeseen näyttää sisältyvän sekä humanistinen korostus tavoitteiden
laatimisesta että kognitiivis-konstruktiivinen näkemys opetussuunnitelmasta joustavana ja
avoimena suunnitelmana.

Suhteessa yhteiskunnan aikuiskasvatukseen kirkon täytyy säilyttää omaleimaisuutensa
ja pitää esillä ihmisen kokonaispersoonallisuuden kehittämisen näkökulmaa. Aikuista ei
saa alistaa pelkästään hyötytavoitteisen koulutuksen uhriksi. Kirkon kasvatustoiminnan
kokonaisohjelman aikuisia koskevassa ohjelmarungossa (KA) liitytään toisaalta yhteis-
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kunnan aikuiskoulutukseen mutta suhtaudutaan kriittisesti sen hyötypainottuneisuuteen
katsoen ihmisen helposti unohtuvan. Kirkon aikuiskasvatuksen rooliksi nähdään täyden-
tää yhteiskunnan aikuiskasvatusta ja ottaa erityisesti huomioon ne, jotka syrjäytyvät opin-
tokeskeisestä aikuiskasvatuksesta. Myös keskustelussa nousee selvästi esille kristillisen
ihmiskäsityksen pohjalta hahmottuva kirkon aikuiskasvatuksen omaleimainen tehtävä ja
rooli olla tukemassa kokonaista ihmistä ja suhtautua rakentavan kriittisesti hyötynäkökoh-
tia painottavaan yhteiskunnan aikuiskoulutukseen. Kirkon aikuiskasvatus voi tuoda
syvyyttä tavoitehakuisuuden sijaan. Havaittavissa olevat jännitteet liittyvät siis kasvatuk-
sen taustalla ilmenevään ihmiskäsitykseen.

Oppimis- ja opetuskäsitys
Aikuiskasvatuksen olemuksen ymmärtäminen ja sen taustalla vaikuttava ihmiskäsitysajat-
telu konkretisoituvat kirkon opetuskäytännöissä. Asiantuntijakeskustelussa ilmenee, että
kirkossa arvioidaan vallitsevan behavioristiseen perinteeseen luettava opettajajohtoisen
yksisuuntaisen tiedonsiirtämisen malli, jossa yksi tietävämpi opettaa tietämättömiä.
Perinteinen koulumainen opetusmalli pohjautuu behavioristiseen ajatteluun. Jos aikuis-
kasvatus on aikuisen kasvun tukemista ja aikuisen oppiminen on omaehtoista perustuen
pitkälti vuorovaikutukseen, merkitsee tämä tarvetta tarkistaa kirkon opetuskäytäntöjä.
Kirkon olisi kyettävä työhön oppija- ja kuulijakeskeisesti ja dialogiin, mikä asettaa haas-
teita työntekijöille, jotka ovat saaneet oppiainekeskeiselle ja deduktiiviselle lähtökohdal-
le rakentuneen koulutuksen.

Teologisten lähtökohtien � lopullinen opetuksen tavoite lähetyskäskyyn pohjautuen
henkilökohtaiseen uskoon johdattaminen � lisäksi on nähtävä ihminen kokonaisuutena ja
opetuksen on noustava vallitsevasta tilanteesta, ihmisen kokemuksista ja kysymyksistä.
Oppimisen ja opetuksen ymmärtämisessä on havaittavissa sekä kognitiivis-konstruktiivi-
sia korostuksia että erityisesti aikuiskasvatuksen kontekstissa humanistisen kasvatusajat-
telun vaikutteita. Kirkko tähdentää aikaisempaa selkeämmin, että opetuksessa on lähdet-
tävä yksityisen ihmisen ongelmista ja kysymyksistä, ei oppijärjestelmästä. Kirkon kasva-
tustoiminnan kokonaisohjelmassa nousee esille oppimiskeskeisyys: oppiminen on tär-
keämpää kuin opettaminen ja painopistettä on siirrettävä opettajasta oppijaan. Oppimi-
sessa kasvuna, sisäisenä muutoksena, voidaan löytää liittymäkohtia humanistiseen ajatte-
luun. Ihmisenä oleminen on jatkuva kasvu- ja muutosprosessi, joka on kokonaisvaltai-
sempi prosessi kuin vain uuden tiedon omaksuminen. Perinteinen opettamisen autoritaari-
seen tiedon jakamiseen keskittyvä käsitys havaitaan liian kapea-alaiseksi.

Aikuisuus on otollinen oppimisen hetki. Tutkimani keskustelu osoittaa tarpeen miettiä
kirkon aikuiskasvatuksen opettamiskäytäntöjä ja käytettäviä opetusmenetelmiä. Perintei-
sestä opettajajohtoisuudesta ja yksisuuntaisesta viestinnästä tulee pyrkiä vuorovaikutuk-
sen mahdollistaviin käytäntöihin. Tarvitaan toimintaa, jonka keskeisenä ajatuksena on
pyrkimys luoda edellytyksiä jatkuvalle oppimiselle kristittynä elämän eri vaiheissa.

Yhtenä juonteena keskustelussa oppimisesta seurakunnassa nousee varsinkin
1980-luvun loppupuolella seurakuntapedagogiikan näkökulma. Yhteinen oppiminen ja
eläminen seurakunnassa -keskustelu pohjautuu saksalaiselta maaperältä nousevaan seura-
kuntapedagogiikka-suuntaukseen ja toisaalta sosiaaliseen oppimiseen. Sillä näyttää ole-
van liittymäkohtia myös freireläiseen ajatteluun. Näin hahmottuu oppijakeskeinen oppi-
mis- ja kasvatusajattelu, jossa seurakunta on pikemminkin oppiva yhteisö kuin opettava
organisaatio.
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Aikuiset seurakunnassa eivät enää suostu objekteiksi, vaan ovat toiminnan subjekteja,
joiden kokemus on tärkeä oppimateriaali esimerkiksi pienryhmätoiminnassa. Osallistuja
ei ole toiminnan kohde, vaan oppimisen subjekti. Aikuisen korostus subjektina sisältää
vapauttavan kasvatuksen korostuksia. Aikuisen subjektiutta ja objektivoimista odottaisi
pohdittavan enemmän myös kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.

Pienryhmätoiminnan merkittävyys aikuisen oppimisen tukijana korostuu keskuste-
lussa. On huomattava, että aktiivinen pyrkimys vuorovaikutukseen nousee myös kirkon
omista lähtökohdista ja olemuksesta. Tässä vuorovaikutuksessa pohditaan aikuisen elä-
män suuria kysymyksiä ja oppimishaasteita. Vuorovaikutukselle rakentuvaa oppimiskäsi-
tystä pidetään ihanteena ja tavoitteena on aikuisen uskon ja elämäntodellisuuden vuoro-
puhelu. Aikuisen mahdollisuus itse vaikuttaa omaan toimintaansa oppijana, oppimisen
tilannesidonnaisuus, ongelmakeskeisyys ja sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeinen rooli
oppimisessa voitaneen liittää myös konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen.

Miten aikuisia opetetaan -kysymyksen taustalla vaikuttaa aina jokin ihmiskäsitys, joka
merkitsee johtopäätöksien tekemistä myös aikuiskasvatusmetodien suhteen. Kristillisellä
ihmiskäsityksellä ei voi argumentoida yksisuuntaista viestintää ja aikuisen kohtaamista
lapsena seurakunnassa. Tutkittavalla ajanjaksolla on havaittavissa selkeä tarve uudistaa
kirkon aikuisopetusmenetelmiä ja uudistuksen ohjautuminen melko voimakkaasti huma-
nistisen kasvatusajattelun pohjalta. Aikuisopetusmenetelmien remontti merkitsee työnte-
kijäkeskeisyyden purkamista, tilan ja vastuun antamista aikuiselle seurakunnassa. Tasa-
vertainen vuorovaikutus ja yhteistyö nousevat tutkimusmateriaalin pohjalta toimintamal-
liksi, joka tarjoaa parhaat mahdollisuudet löytää tilaa aikuisten aktiivisuudelle seurakun-
nassa. Kirkon aikuisopetuskulttuuria tulisi kehittää vuorovaikutteisemmaksi. Byrokraatti-
sen rakenteen voidaan nähdä estävän suuria kirkkoja toimimasta tehokkaasti aikuisten
kanssa. On huomattava, että koulutusero ei enää entiseen tapaan ole yleisesti suuri kirkon
työntekijöiden ja aikuisten välillä. Kuitenkin toiminta tapahtuu yhä pitkälle työntekijän
johdolla. Mitä aikuisen oman oppimisen ohjaus- ja tukivälineitä kirkko voisi tarjota? On
syytä kysyä, ollaanko kirkossa valmiit hyödyntämään myös tämän päivän koulutustekno-
logian mahdollisuuksia, lähdetäänkö luomaan materiaalivarastoja, joita aikuinen voisi
käyttää myös ilman työntekijän ohjausta.

Humanistinen aikuiskasvatusajattelu painottuu kirkon aikuiskasvatuksen täydennys-
koulutuksessa 1980-luvun alussa. Tulkinnallinen ote ja pehmeä pedagogiikka, jonka
tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen sekä tiedon, tunteen että toimin-
nan tasolla, korostuvat. Kasvatuksen ja koulutuksen tulee tähdätä koko persoonallisuu-
den, järjen, tunteen, sielun ja ruumiin, uskon ja elämän integraatioon. Vuorovaikutus
oppimisryhmissä koetaan tärkeäksi. Voidaan havaita, että koulutus tarttuu hyvin kirkossa
käydyn aikuiskasvatuskeskustelun ajankohtaisiin teemoihin.

Työntekijöiden aikuispedagogisten tietojen ja taitojen syventäminen koetaan kirkon
koulutuksen haasteena. Koska useimmat opettajat ja aikuiset yhä edelleen tuntevat parhai-
ten perinteisen pedagogisen mallin, jossa yksi tietävämpi opettaa tietämättömiä, on kirkon
työntekijöiden koulutus ja täydennyskoulutus ratkaiseva tekijä vuorovaikutukseen pohja-
utuvien opetusmallien menestykselliselle toteuttamiselle, uudistuvalle ajattelulle.

Irtautumisen opettajavaltaisuudesta ja yksisuuntaisesta tiedonvälityksestä ei tarvitse
merkitä heilahdusta toiseen äärimmäisyyteen. Opettamis- ja ohjaustyylin tarkoituksenmu-
kaisuus riippuu tehtävistä ja tilanteista. Viisaat aikuiskasvattajat ovat aina sekä opettaneet
että ohjanneet � sama periaate soveltuu hyvin kirkkoon. Tavoitteeksi näyttää asettuvan
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monipuolinen ja arvioiva aikuisdidaktisten menetelmien käyttö. Suositeltavia koetaan
olevan nimenomaan osallistujakeskeisten ja aktivoivien metodien. Rohkeampi, luovempi
ote opettamiseen, kokonaisen ihmisen kohtaaminen kokonaisvaltaisesti näyttäisi olevan
tavoiteltava kehityssuunta kirkon aikuiskasvatuksessa. Työntekijöiden aikuiskasvatuksel-
lisen identiteetin ja aikuiskasvatuksellisten valmiuksien tukeminen on keskeistä. Reflek-
tiivinen oman kasvatus-, oppimis- ja opetuskäsityksen tiedostaminen, innovatiivinen työ-
ote ja työvälineensä eli persoonallisuutensa kaikinpuolinen kehittäminen kuuluu aikuis-
kasvattajan muotokuvaan.

Kirkon aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksen markkinoima aikuiskasvattajan muo-
tokuva näyttäisi sisältävän yhteisiä painotuksia tämän päivän opettajaidean kanssa. Yhtei-
senä nimittäjänä voidaan pitää opettajan sielunhoidollista otetta, joka voitaneen löytää
juonteena tämän tutoroivassa opettajuudessa. Opettamisen paradigman muutoksessa tie-
don jakamisesta oppimisen ohjaamiseen, opettajan kasvussa tutoriksi, lempeäksi perään-
katsojaksi ja avustajaksi nousee vahvuudeksi kirkon aikuiskasvatuksen esiin nostama sie-
lunhoidollinen opettaja, terapeuttinen kasvattaja. Opettajan persoonallisuus nähdään kes-
keisenä voimavarana.

Ihmisen jakamattomuus merkitsee sitä, että kirkon aikuiskasvatuksessa ja -opetuk-
sessa on hedelmällistä ottaa huomioon myös kasvatustieteiden ja psykologian näkökulma
aikuiseen. Pedagogiikan vaikutus kirkon aikuiskasvatuksen ymmärtämiseen ja suuntaami-
seen on ollut ilmeinen. Kuitenkin kirkolla on myös omassa perinteessä ja sisällössä ainek-
set, joita tulisi käyttää vahvuuksina kohdattaessa tämän päivän aikuisia. Hedelmällisintä
on, jos kirkko voi rakentaa omaa aikuiskasvatustyötään teologisista lähtökohdista käsin
hyödyntäen olemukseensa ja toimintaansa soveltuvan kasvatustieteellisen tiedon ja käy-
tännön.

Tarkasteltaessa kirkon aikuiskasvatusta oppimisteoreettisesti havaitaan, että yleinen
oppimisteoreettinen kehitys heijastuu selvästi. Kirkon kasvatustoiminta on sidoksissa
aikansa oppimiskäsityksiin. Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelma, jonka kautta
kirkko jäntevästi vastasi koulutuspoliittiseen haasteeseen ja pysyi mukana systemaatti-
sessa kasvatuksen kehittämisprosessissa, on syntynyt 1970-luvulla ja edustaa oman
aikansa kasvatussuunnittelun perinteitä. Myös oppiminen ja opetus prosessina ja interak-
tiona nousevat ajankohdan kasvatustieteellisestä viitekehyksestä, mutta tyypillistä on, että
kirkossa käytäntöjä perustellaan myös teologisesta viitekehyksestä. Uskonnollinen kasva-
tus on niin monisyinen ilmiö, ettei sitä voida puristaa vain yhden tarkastelunäkökulman
alaiseksi. Edelleen seurakunnallisessa oppimisessa tapahtuu erilaista oppimista, jota voi-
daan myös selittää eri teorioiden avulla. Kolme oppimisen ja opettamisen mallia eivät
sulje pois toisiaan, vaan kirkon nykyisissä työtavoissa on jäljitettävissä virikkeitä niistä
kaikista. Asiantuntijakeskustelussa kiinnitetään kuitenkin huomio behavioristisen mallin
hallitsevuuteen ja näkyy asetettavan tavoitteeksi aikuisopetuksen käytäntöjen monipuolis-
tuminen. Tarpeeksi laaja-alainen, kokonaisvaltainen oppimiskäsitys näyttää tämän tutki-
muksen mukaan muodostuvan kognitiivisesta ja humanistisesta oppimispsykologiasta
nousevasta teoriapohjasta. Käytän tästä tämän päivän kontekstissa relevanttia nimitystä
humanistis-konstruktiivinen oppimiskäsitys.

Kirkon aikuisopetuskulttuurin kehittämishaaste ei tarkoita, että aikaisemmin olisi toi-
mittu �väärin�. Toimimme kulloinkin parhaan tietomme ja ymmärryksemme mukaan.
Näyttääkin siltä, että esimerkiksi kirkon aikuiskasvatuskoulutuksessa erilaisia oppimiso-
rientaatioita ei käytännön opetustyön kannalta asetettu jyrkästi vastakkaisiksi tai toisiaan



314
poissulkeviksi, vaikka sympatiat olivat selvästi humanistisen aikuiskasvatuksen suun-
nalla. Myös freireläinen pedagogiikka nousee selkeästi esiin tässä tutkimuksessa. Kirkon
aikuiskasvatuksen oppimiskäsitystä voitaneen luonnehtia eklektiseksi, oppimisteoreetti-
sesti valikoivaksi ja yhdisteleväksi. Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelma ei edusta
puhtaasti mitään oppimisteoreettista koulukuntaa, vaikka sen rakenteessa näkyy selvästi
behavioristinen malli. Siinä on omaksuttu ratkaisuja ja vaikutteita, joiden on katsottu ole-
van sopusoinnussa kirkon olemuksen ja tehtävän sekä kristillisen ihmiskäsityksen kanssa.
K-ohjelman aikuisia koskevassa ohjelmarungossa painottuvat selvästi humanistiset
korostukset. Tavoiteherätyksen kontekstissa voitaneen asettaa kyseenalaiseksi melko kri-
tiikittömältä näyttävä kasvatustieteen trendien soveltaminen, mikä synnyttää terveellistä
pohdintaa teologian ja pedagogiikan tasapainosta yhä uusien kasvatustieteellisten virtaus-
ten ja korostusten kentässä.

Aikuiskasvatuksen tutkimus kirkossa on ollut vähäistä. Tutkimuksen keskeiset johto-
päätökset ovat haaste lähteä etsimään kirkon omasta olemuksesta ja perusteista nousevaa,
kasvatustieteellisen tiedon aikuisuudesta, aikuisen oppimisesta ja opettamisesta hyödyntä-
vää pedagogista toimintamallia. Pitkät perinteet omaavan kasvatustyön uudelleen ajattele-
minen ei ole helppoa, se vaatii aikaa. Tavoitteena on, ettei kielletä tai unohdeta sen enem-
pää teologista kuin pedagogistakaan todellisuutta, vaan niiden tulisi olla kiinteässä vuoro-
vaikutuksessa keskenään. Vuoropuhelu merkitsee myös haastetta pyrkiä kristillisen
aikuiskasvatuksen alueella kommunikoimaan kasvatustieteellisesti relevantisti.

Aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksessa hedelmällisiä vaikutteita kirkon aikuiskas-
vatukseen katsottiin löytyvän sielunhoidon kentästä. Psykologia ja teologia ovat löytä-
neet dialoginsa, pastoraalipsykologia on kehitetty. Missä viipyy �pastoraalipedago-
giikka�? Suomalaisessa kirkon aikuiskasvatuskontekstissa kaivattaisiin syvempää teolo-
gian ja pedagogiikan vuoropuhelua, jota löytyy esimerkiksi englanninkielisen maailman
aikuiskasvatuskirjallisuudesta. Tähän verrattavaa suomenkielistä kirjallisuutta ei ole tar-
jolla.

Tämä tutkimus tarjoaa ensimmäisenä Suomen ev. lut. kirkon aikuiskasvatuksen teo-
reettisena perusselvityksenä pohjan peilata aikuistoiminnan uudistamisen kysymyksiä.
Saadut tulokset soveltuvat työntekijöiden aikuiskasvatustäydennyskoulutuksen kehittämi-
seen sekä oppimiskeskeisten ja vuorovaikutteisten käytäntöjen kehittämiseen seurakunta-
tasolla.

Jatkotutkimusaiheeksi nousee tämän teoreettisesti koettua ongelmakenttää jäsentävän
tutkimuksen pohjalta, miten kirkon työntekijät käytännössä reflektoivat omaa aikuiskas-
vatustyötään. Minkälaiseen ihmiskäsitykseen heidän toimintansa aikuistyössä perustuu?
Miten he ymmärtävät aikuiskasvatuksen, aikuisten oppimisen ja opettamisen? Voidaan
olettaa, että käytäntö seurakuntatasolla ei toistaiseksi vastaa kirkon aikuiskasvatuksen
virallisessa aineistossa ja asiantuntijatasolla ilmenevää näkemystä. Syytä on olettaa, että
eroavaisuuksia löytyisi myös eri työntekijäryhmien valmiudessa koulutuksensa ja persoo-
nallisen suuntautumisensa pohjalta kohdata aikuinen seurakunnassa. Tämä tutkimus nos-
taa aikuisen oman äänen ja kokemuksen aikuisesta seurakunnassa välillisesti esille. Olisi
mielenkiintoista tutkimuksen keinoin tarkentaa ja todennäköisesti �moniäänistääkin� tätä
aikuisten kokemusta. Tutkimusta voisi kohdentaa myös naisnäkökulmaan kirkon aikuis-
kasvatuksessa, jossa naiset ovat perinteisesti olleet aktiivisia toimijoita.
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Tiivistän tutkimuksen pohjalta � kristillisen ihmiskäsityksen ja humanistis-konstruk-
tiivisen oppimisnäkemyksen pohjalta � visioitani kirkon aikuiskasvatuksen kehittämi-
sestä seuraavasti:

� Ihmisen jakamattomuus merkitsee sitä, että kirkon aikuiskasvatusta ei voida harjoit-
taa ottamatta huomioon käyttäytymistieteiden avaamia ihmistuntemuksen näkökul-
mia.

� Työntekijän oma ihmis- ja aikuisuuskäsityksen reflektointi voi avata uusia näkökul-
mia ikuisen tasavertaiseen kohtaamiseen seurakunnassa. Olisi tarkistettava, mitä mer-
kitsee kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva toiminta.

� Kirkon aikuiskasvatuksen tavoitteena on koko ihmisen kohtaaminen. Tavoitteena
olisi uskon ja elämän vuoropuhelu, kuin myös tiedon, tunteen ja toiminnan integ-
rointi. Emotio ei saa jäädä kognition jalkoihin, mutta ei toisinpäinkään. Aikuisella on
oikeus seurakunnassa myös �päivittää� kristillistä tietoaan ja saada aineksia elämän-
katsomuksensa konstruoimiseen.

� On kiinnitettävä huomiota aikuisten oppimispolkujen rakentamiseen seurakunnissa
elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti ja siten, että aikuiset löytäisivät ja tun-
nistaisivat oman tarttumapintansa opiskeltaviin asioihin. Aikuisen elämäntodellisuus
ja kokemukset otetaan aidosti huomioon.

� Autoritaarisesta ja yksisuuntaisesta behavioristisesta opetuskulttuurista tulisi siirtyä
monipuolisten aktivoivien työtapojen käyttöön aikuiskasvatuksessa. Tavoitteeksi
näkisin vuorovaikutteisen oppimiskulttuurin luomisen. Vuorovaikutus vaikuttaa
asenteisiin syvemmällä tasolla kuin pelkkä tiedon jakaminen.

� Työntekijöiden ja aikuisten seurakuntalaisten yhteisiä projekteja seurakunnan tehtä-
vän toteuttamisessa tulisi innovoida. Ne muodostuvat myös oppimisprojekteiksi.

� Yhteisöllisyys on kirkon aikuiskasvatuksen voimavara, jota tulisi vahvistaa. Yhtei-
söllinen oppiminen nousee kirkon perinteestä ja tukee myös tämän päivän usein irral-
lisen ja individualistisen aikuisen juurtumista juurilleen ja vastaa yhteydessä elämi-
sen tarpeeseen. Seurakunnasta tulisi kasvaa keskusteluyhteisö.

� Pienryhmäherätys olisi toivottavaa! Pienryhmien potentiaali oppimisryhminä tulisi
hyödyntää. Näin mahdollistuisi kokemusten jakaminen ja ongelmakeskeinen oppimi-
nen.

� Sielunhoidollisen näkökulman vahvistaminen aikuiskasvatuksessa näyttäisi hedel-
mälliseltä. Kirkon vahvuus uudessa opettajan ohjauksellisessa, tutoroivassa roolissa
on löydettävissä sen omasta sielunhoidollisesta perinteestä.

� Työntekijöiden aikuispedagoginen koulutus on avainasemassa asenteiden ja käytän-
töjen muuttumisessa seurakuntatasolla. Humanistis-konstruktiivinen oppimiskäsitys
näyttäisi antavan oppimisteoreettista suuntaa kirkon aikuiskasvatuksen kehittämi-
selle.

� Kirkon aikuiskasvattajan ehkä merkittävimpinä haasteina ovat yksilölliset ohjauspo-
lut. Hän on aikuisen vierelläkulkijana saatavilla, käytettävissä uuden syntymisen ja
kasvun auttajana. Hänen perimmäinen tehtävänsä on avustaa aikuisia heidän uudel-
leenarvioinneissaan löytämään elämänsä tarkoitus.

� Spiritualiteetin ulottuvuus, usko Pyhän Hengen työhön oppimisprosesseissa muodos-
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jakamattomaan ihmiseen?
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LIITTEET



Liite 1. Tutkimusmateriaali.

I. PRIMAARIAINEISTO 
KESKUSTELU
A) Kokonaiskirkon tasolla päättävien elinten päätöksiä, valmistelua, selvityksiä
1. K-OHJELMA-AINEISTO

Painettu aineisto
� Kirkon opetustoiminnan kokonaisuudistusta koskeva mietintö 1961 (Mietintö

1961), Kastamalla ja opettamalla 1963
� Teologinen pohjaselvitys (TP) 1971 ja Pedagoginen pohjaselvitys (PP) 1972
� Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelma (k-ohjelma) 1977 ja K-ohjelman

aikuisia koskeva ohjelmarunko (KA) 1979
� Mikä on k-ohjelma 1980
� Miten k-ohjelma on toteutunut 1989
� Kirkko 2000  ja Seurakunta 2000 -mietinnöt

Painamaton aineisto

Kirkon kasvatusasian keskuksen arkisto (KKKA):
� Aikuiskasvatusmateriaalia 1970- ja 1980-luvuilta 
� AKOJ = Aikuiskasvatuksen ohjelmajaoston pöytäkirjat 1973�1975
� KOAKT = K-ohjelman aikuiskasvatuksen työryhmän pöytäkirjat 1975�1978
� AKNK = Aikuiskasvatuksen neuvottelukunnan pöytäkirjat 1985�1990

2. KOKONAISKIRKON TASOLLA KIRKON HALLINNOSSA KÄYTY
AIKUISKASVATUSKESKUSTELU

� Kirkolliskokous- ja Piispainkokouspöytäkirjoja liitteineen 
� Kirkon nelivuotiskertomukset (1962�1990) 

(menevät kirkolliskokoukseen, näiden pohjalta käydään kirkollista keskustelua
ja annetaan suosituksia), Kirkon kasvatusasiain keskuksen (KKK) (1959�
1990), Kirkon koulutuskeskuksen (KK) (1970�1990) ja Kirkon naistyön toi-
mikunnan (KNT) toimintakertomukset (1968�1976)

B) Keskustelua, joka selittää A-kohdan materiaalia
1. KRISTILLINEN KASVATUS -lehti 1958�1990, jossa kahdentasoista materiaa-

lia
a. kirkon päättävissä elimissä mukana olevien kasvatuksen sihteerien  ja kirkon kasva-
tuksen asiantuntijoiden ja vastuuhenkilöiden artikkeleita
b. kasvatustieteen asiantuntijoiden artikkeleita 

2. Julkaisut, esim: Tamminen (1964) Kastamalla ja opettamalla, Kasvatus ihmisyyteen
(1977 toim. Pöyhönen & Huhta) (Kirkon koulutuskeskuksen juhlakirja, kirkon
puheenvuoro kasvatuksesta), Kasvatus ja uskonto (1988 toim. Pyysiäinen), piispojen
paimenkirjeitä.

II. PRIMAARIAINEISTOA TÄYDENTÄVÄ JA SELITTÄVÄ TUTKIMUSMATE-
RIAALI:
1. Aikuiskasvatuksen täydennyskoulutuksen koulutusmateriaali (koulutus voidaan osin

ymmärtää vastauksena käytyyn keskusteluun).



� Kirkon koulutuskeskuksen (KKA) ja Kirkon  kasvatusasiain keskuksen
(KKKA) arkistojen aikuiskasvatuksen täydennyskoulutusmateriaali (pääosa
vuosilta 1981�1984) sekä aikuiskasvatusta ja periaatteellista kasvatuspohdin-
taa koskevin osin kasvatuksen kurssien (1977�1986) koulutusmateriaali.
Merkittäviä ovat kouluttajien Timo Totron ja Riitta Virkkusen sekä Antero
Rissasen luennot.

2. Asiantuntijahaastattelut (Sinikka Metsätähti, Veikko Pöyhönen, Antero Rissanen,
Timo Totro, Riitta Virkkunen ym.).



Liite 2. K-ohjelman tavoiterakenne.

Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman tavoiterakenne (K-ohjelma 1977, 21).

KIRKON KASVATUSTOIMINNAN
YLEISTAVOITE

   YLEISTAVOITTEEN KESKEISET SISÄLTÖPERIAATTEET
I   Kirkon tunnustus
II   Pelastus
III   Kristillinen elämäntulkinta
IV   Vastuullisuus Jumalan tahdon toteuttamisessa

PÄÄ- Yhteys Srk:n tehtä- Henkilö- Suhde Yhteis- Fyysinen 
TAVOIT- srk:aan vän toteut- kohtainen toisiin kunta ja elin-

TEET taminen elämä ihmisiin kulttuuri ympäristö
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Liite 3.  Oppiminen ja kasvu Totron mukaan.

Oppimista ja kasvua koskevat näkökulmat. Yhdistetty Totron 1977 ja1981d pohjalta.

OPPIMINEN
KASVAMINEN

OPPIMISEN 
PSYKOLOGIA

� ehdollistaminen
� seuraamusoppiminen
� kognitiiviset teoriat

SOSIAALIPSYKOLO-
GIA, SOSIOLOGIA

� mallioppiminen
� jäljittely
� samastuminen
� sosialisaatio

PERSOONALLISUUS-
TEORIAT esim.

� psykoanalyyttiset 
teoriat (Freud, ego-
psykologia)

� hahmopsykologia
� A. Maslow�n 

tarveteoria
� C. Rogersin kasvuvoi-

mateoria

LUOVA TOIMINTA,
PSYKOTERAPIA,

SIELUNHOITO



Liite 4.  Deduktio � induktio opetustapahtumassa Totron mukaan.

Opetustapahtuma ulottuvuudella deduktio � induktio (Totro 1983b).



Liite 5.  Oppimisen ja kasvun käynnistäminen.

Oppimisen ja kasvun käynnistäminen persoonallisuuden eri alueita aktivoimalla (Totro
1984a).
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