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Pääkirjoitus

Valistuksen ihmisihanne ei ole menettänyt vetovoimaansa: yhä vielä ajattelemme mielelläm-
me yksilöä rationaalisena, itsenäisesti ajattelevana, arvostelukykyisenä ja vastuullisena. Yksi-
lössä on voimaa asettua auktoriteetteja vastaan, hän on tietoinen täysi-ikäisyydestään ja käyt-
täytyy sen mukaisesti. Hän vastaa itse tekemisistään; hänen ei tarvitse piiloutua kenenkään
selän taakse. Mutta monenko elävän ihmisen kohdalla ihanne on toteutunut? Valtaosan laa-
dulle lienee ollut ominaista niin valistuksen aikaan kuin myöhemminkin kypsyysvaje. Näin
voi päätellä vaikkapa Friedrich Schillerin 1700-luvun lopulla kirjoittamista kirjeistä. Ranskan
vallankumouksen kokemuksiin viitaten hän epäilee, ettei ihminen vielä ole valmis yhteis-
kunnalliseen vapauteen.  Vapaaksi päästetyt, mutta eivät henkisesti vapaat ihmiset saavat ai-
kaan vain tuhoa ja hävitystä.

Seuraavalla vuosisadalla oli ilmeistä, että itsenäisesti ajattelevien yksilöiden sijaan saattoi-
kin syntyä arvaamaton irrationaalinen massa. Uhka konkretisoitui suurkaupungeissa, jotka
imivät maaseudulta kaiken liikenevän väen teollisuuden tarpeisiin. Nämä juuriltaan irtire-
väistyt, joista oli tullut työläisiä, asettuivat ahtaasti omille asuinalueilleen, slummeihin. Kulut-
tava työ, asuntojen ahtaus, alistettu asema ja köyhyys eivät juuri edistäneet henkistä kasvua.
Oli syntynyt proletariaatti, porvariston pelkäämä massa. Ranskalaisella Le Bonilla oli ilmei-
nen kyky osua aikansa ytimeen: hän kirjoitti kirjan massojen psykologiasta. Massakäyttäyty-
misessä – väittää Le Bon – yksilön tietoinen minä häviää sulautuessaan joukkoon ja syntyy
kollektiivisielu, jota hallitsevat ei-tietoiset vietit ja alkukantaiset tunteet. Samassa mitassa kuin
järki ja harkinta väistyvät, suggestioalttius kasvaa. Massan haastetta eivät voineet väistää ajan
kasvatustieteilijätkään. Reformipedagogina tunnettu Peter Petersen käyttää huomattavan mää-
rän sivuja massan ja yksilön suhteen tarkasteluun 1924 ilmestyneessä kirjassaan Allgemeine
Erziehungswissenschaft. Miten massan hurjaa imua voisi heikentää, askarrutti myös Ellen
Keytä. Valistuksen ihanteelle uskollisesti hän asetti kasvatuksen tavoitteeksi itsenäisyydentun-
teen herättämisen ja vahvistamisen. Oli pyrittävä kasvattamaan yksilö, joka seuraisi omaa
”sisäistä lakiaan”, vaikka se vaatisi asettumista yksin koko maailmaa vastaan. Tässä perspektii-
vissä silloinen kasvatus, joka hyvin tinkimättömästi pyrki juurruttamaan nousevaan sukupol-
veen juuri ”oikeat” ajatukset ja tunteet, oli perin juurin vahingollinen. Keyn mielestä tuollai-
nen kasvatus teki kasvatettavista kyselemättömiä lauman jäseniä. Pahimmassa tapauksessa
joku ”yli-ihminen” sitten kaappaa lauman ohjaukseensa, Key arveli.

Key tuskin aavisti, miten oikeassa hän oli. Kansallissosialistien valtaannousu Saksassa tam-
mikuussa 1933 teki painajaiset todeksi. Kerran vallankahvaan päästyään natsit pyrkivät elimi-
noimaan valtansa alaisista kaiken erilaisuuden ja vastahankaisuuden. Sittenkään kaikki eivät
taipuneet. Hyvänä esimerkkinä tästä on jokin aika sitten ilmestynyt Frankfurter Allgemeine -
lehden kustantajan Joachim Festin muistelmateos – Ich nicht. Erinnerungen an eine Kind-
heit und Jugend –, joka kertoo, miten kansallissosialismia vastustava perhe eli kolmannen
valtakunnan sisällä.

Muistelijan isä, Johannes Fest, oli erään berliiniläisen koulun rehtori. Mutta koska hän ei
välittänyt salata vastenmielisyyttään kansallissosialisteja kohtaan, hän sai potkut jo huhti-
kuussa 1933. Samalla häneltä kiellettiin ammatinharjoitus kaikissa muodoissaan, ei siis edes
yksityisoppilaita. Kun Johannes Fest huomautti erottavalle viranomaiselle, että irtisanominen
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oli lainvastainen, totesi tämä tylysti, ettei hän rupea kaiken maailman kadun miesten kanssa
lain tulkinnasta kiistelemään. Jolla oli valta, sen oli laki. Siinä seisoi vielä äsken arvostettu
sivistyneistön edustaja nyt kuin kuka tahansa työtön. Mies ja viisi lasta: Wolfgang, Joachim,
Winfried, Hannih ja Christa. Ehkä vaimon yläluokkaisesta taustasta oli kuitenkin hiukan
apua. Kun tieto Johannes Festin kohtalosta levisi, saattoivat entiset tuttavat vaihtaa toiselle
puolelle katua välttääkseen kohtaamisen. Kun hän astui tuttuun kauppaan, väki hiljeni. Ei
Johannes Fest silti aivan yksin jäänyt. Hänellä oli laaja samanmielisistä koostuva ystäväpiiri,
joka pysyi. Tähän piiriin lukeutui myös monia juutalaisen sivistyneistön edustajia.

Johannes Festiä luonnehti sekä preussilaisuus että katolisuus. Hänelle preussilaisuus oli
ruikutuksen välttämistä, ronskia, ironian sävyttämää huumorintajua ja omien vaatimusten
kohtuullisuutta. Näitä piirteitä oli myös hänen juutalaisilla ystävillään. Perisaksalaiseen ta-
paan he myös kokivat saksalaisen kirjallisuuden ja klassisen musiikin omakseen. He uskoivat
saksalaiseen oikeusvaltioon uhmaten viimeiseen asti todisteita päinvastaisesta. Johannes Fest
sen sijaan ei uskonut, vaan ajatteli hyvin pitkälle Hannah Arendtin tapaan (Ueber das Böse),
että natsi-hallitus julisti uutta arvojen järjestelmää ja mukautti oikeuskäytännön siihen. Hän
kehotti juutalaisia ystäviään lähtemään maasta mahdollisimman pian. Monet hangoittelivat
vastaan, kunnes oli liian myöhäistä.

Kun maailma ulkopuolella oli sijoiltaan, oli tärkeää pitää moraalista ryhtiä yllä omassa
piirissä. ”Valtion, joka muuttaa kaiken valheeksi, ei pidä tulla meidän kynnyksemme yli”,
kuten isä Johannes asian ilmaisi. Hän alkoi pitää iltakeskustelua lapsilleen. Myöhempään
vuoroon pääsivät vain kaksi vanhinta; he saivat nyt ruveta ”aikuisiksi”. Perheen sisällä oli
voitava puhua asioista avoimesti, juuri siten kuin niistä ajatteli. Isä teroitti varovaisuutta kai-
kissa ulkopuolisissa kontakteissa. Varomaton sana saattoi päätyä natsien ilmiantajan korviin
ja tuottaa arvaamattoman paljon ikävyyksiä. Isä pyysi poikia painamaan mieleensä periaat-
teen, joka hänet oli monesti pelastanut väärältä ratkaisulta: ”Vaikka kaikki muut, minä en”.
Oli luotettava omaan arvostelukykyyn. Ei pitänyt mennä joukon mukana. Kun pojat olivat
jääneet kahden, tökkäsi Wolfgang veljeään rintaan ja sanoi: ”Me maailmaa vastaan”. Pikkuveli
tuskin ymmärsi, mitä tällainen tinkimättömyys merkitsi.

Kerran pojat joutuivat tahtomattaan todistamaan vanhempiensa riitaa. Äidin hermot oli-
vat toisinaan kireällä. Hän oli odottanut elämältään muuta kuin puutetta ja raadantaa. Oli
saatu tiettyjä vihjeitä, että jos Johannes suostuisi liittymään puolueeseen, hänet otettaisiin enti-
seen tehtäväänsä, jolloin elämä monin tavoin helpottuisi. Eikö Johannes voisi edes harkita asiaa,
äiti kysyi. Eihän puolueeseen liittyminen mitään muuttaisi, he pysyisivät sinä mitä ovat. ”Juuri
niin ei olisi, se muuttaisi kaiken,” isä vastasi nopeasti. Mutta äiti ei antanut vielä periksi. Toki
liittyminen merkitsisi teeskentelyä, mutta eikö valhe aina ole ollut pienten ihmisten ase mahta-
via vastaan. Isän vastaus kuului: ”Me emme ole pieniä ihmisiä tällaisissa asioissa”.

Eräänä aamuna Joachim tuli etuajassa kouluun ja ajattelemattomasti raapusti pulpetin
kanteen karikatyyrin Johtajasta. Asia tuli opettajan tietoon eikä myrsky ollut vältettävissä. Isä
katsoi parhaaksi etsiä Festin pojille uuden koulun. Suhteillaan isä onnistui sijoittamaan pojat
katoliseen asuntolaan Freiburgiin, jossa oli myös sopiva koulu. Niin kolkutteli pitkä juna
Berliinistä eteläiseen Saksaan pojat mukanaan. Alku ei ollut rohkaiseva: pensionaatti sijaitsi
Adolf Hitler Strassella. Kaupungin ilmapiiri osoittautui kuitenkin Berliiniä vapautuneem-
maksi ja kulttuurielämä oli vilkasta.

Sota ei ottanut loppuakseen, vaan vaati yhä uusia ikäluokkia Wehrmachtin riveihin. Wolf-
gang joutui itärintamalle ja menehtyi siellä keuhkokuumeeseen. Tapaus, josta vanhemmat
eivät toipuneet koskaan. Joachim oli länsirintamalla vastassaan amerikkalaiset. Hänen on-
nekseen yksikön päälliköksi tuli nuori natseihin kriittisesti suhtautuva upseeri, joka perusti kir-



jallisuuspiirin. Tällaisia nuoria sivistyneitä upseereita oli Wehrmachtin riveissä muitakin, muun
muassa Irene Nemirovsky mainitsee Ranskalaisessa sarjassaan kaksikin sellaista. Joachim päätyi
amerikkalaisten vangiksi. Pikkuveli Winfried pelastui täpärästi teloitukselta, joka hänelle mää-
rättiin rintamakarkuruudesta. Isä Johannes komennettiin iästään ja vastahankaisuudestaan huo-
limatta linnoitustöihin Itä-Preussiin, missä hän päätyi venäläisten sotavangiksi.

Kun sota päättyi, hävisivät natsit kuin maan nielemänä. Ei kukaan ollut natsi. Ei ollut
koskaan ollutkaan. Mikä siis sai niin monet ”myötäjuoksemaan”? Halusivatko he vuosikau-
siksi rintamalle? Kaipasivatko he uudisviljelijöiksi läntiselle Venäjälle? Kokivatko he juuta-
laisten hävittämisen maailmanhistorialliseksi tehtäväkseen? Tuskin. Joachim Fest panee
myötäilyn arkisen opportunismin tiliin. Tavoiteltiin pieniä etuja, eikä ainakaan haluttu ikä-
vyyksiä omalle osalle. Esimerkiksi liittyminen Hitlerjugendiin tarjosi tietyn näkymättömyy-
den, kun taas liittymättömyys sisälsi riskin joutua natsien silmätikuksi.

Tapahtumat herättävät kysymyksen, mitä vastuullisella käyttäytymisellä tulisi ymmärtää.
Onko vastuullisuutta se, että osana hierarkiaa täyttää kyselemättä ylempää tulevat käskyt?
Tämä tulkinta oli hyvin suosittu Nürnbergin oikeudenkäynnissä. Syytetty toisensa jälkeen
väitti vain totelleensa määräyksiä. Tottelemista korostava juridis-muodollinen vastuun tulkin-
ta näyttää vapauttavan tekijän henkilökohtaisesta vastuusta. Tämä on ilmeinen riski hierark-
kisissa johtajavaltaisissa järjestelmissä. Ajatus henkilökohtaisesta vastuusta, joka sisältyy myös
valistuksen ihmisihanteeseen, edellyttää muuta. Yksilön on kysyttävä, mitä hänen annetussa
tilanteessa tulee tehdä yleisten moraaliperiaatteiden valossa. Kant sanoi, että toista ihmistä on
kohdeltava päämääränä. Tätä edustavat ne ihmiset, jotka sodan aikana toimivat juutalaisten
pelastamiseksi. Dannerin tapaan kyseisenlaista vastuuta voi kutsua eksistentiaaliseksi.

Onko edellä esitetyllä tarinalla kosketuspintaa tämän hetken todellisuuteen? Yliopistoissa
työskentelevät ovat eläneet viime vuodet jatkuvan myllerryksen kurimuksessa. (Katso tässä
lehdessä Koivula ym., Filander, Naskali). Uudistukset ovat tulleet kuin hyökyaallot yksi toisen-
sa jälkeen. Henkilökuntaa ei ole kohdeltu siten kuin arvostelukykyistä ja täysi-ikäistä tulisi
kohdella. Herää kysymys, pyrkiikö vallanhaltija tuottamaan tahallisesti kypsyysvajetta. Jos
mielipiteitä on pyydetty, ei niillä ole ollut uudistuksen täytäntöönpanossa merkitystä. Yliopis-
tojen työntekijät on hyvin ymmärrettävästi vallannut hämmennys ja voimattomuuden tun-
ne. Vaikeasti ymmärrettävistä perusteluistaan huolimatta uudistukset eivät ole satunnaisia
hetken päähänpistoja. Niiden taustalla on tietty ajattelutapa, ideologia, näkemys maailmasta,
ihmisestä, tutkimuksesta ja yliopistosta. Me emme ole päässeet tästä maailmankuvasta äänes-
tämään, mutta meidän odotetaan ilman muuta hyväksyvän sen. Jatkuvalla iskusanojen – kil-
pailu, tuottavuus ja tehokkuus – toistolla meitä pehmitetään sen vastaanottamiseen. Aavistuk-
sen tuosta maailmankuvasta antavat myös yliopistojen kirjatut strategiat. Strategiat ovat sidos-
ryhmille – rahoittajat mukaan lukien – suunnattua markkinointia. Jokainen yliopisto on
strategiassaan kansainvälinen huippuyliopisto, innovatiivisuudessaan vertaansa vailla ja kai-
ken lisäksi rakettimaisessa nousussa. Sellaisen yliopiston lakkauttaminen olisi korvaamaton
vahinko maailman tieteelle, annetaan ymmärtää. Moni työntekijä huomaa vasta strategiaa
lukiessaan, miten ihmeellisessä laitoksessa hän työskentelee. Jokainen on siis mukana taiste-
lussa maailman kärkisijasta. Työntekijällä vain on kovin vähän sanan sijaa yliopistonsa asi-
oissa. Valtaa vähä vähältä hivutetaan ylöspäin. Jäljelle jää vain totteleminen.

Olemmeko me ”pieniä ihmisiä” yliopistouudistuksessa? Milloin sanomme ”minä en”?

  Jyrki Hilpelä
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tavat, että kielijännitys vaivaa huomattavaa osaa yläkoulun oppilaista molemmissa kie-



lenoppimisympäristöissä. Artikkelissa analysoidaan kielijännityksen ilmenemismuo-
toja molemmissa oppimisympäristöissä ja pohditaan kielijännityksen asettamia peda-
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Asiasanat: kielenopetus, vieraskielinen sisällönopetus, CLIL-opetus, oppimisen affektii-
viset tekijät, kielijännitys

Niikko, Anneli. 2009.  VARHAISKASVATUKSESSA LAPSIKESKEISYYDEN PERUSTA ON
MONITIETEISESSÄ AJATTELUSSA. Kasvatus 40 (1) 69–82.

Katsauksessa tarkastellaan lapsikeskeisyydessä ilmeneviä perinteisiä ja viriämässä olevia
uusia käsityksiä lapsesta, oppimisesta ja oppimistavoista sekä varhaiskasvattajasta ja var-
haiskasvattajan toiminnasta, joita alueita pidetään varhaiskasvatustoiminnassa ydinalu-
eina. Katsaus perustuu lapsikeskeisyyttä koskevaan tutkimuskirjallisuudesta tehtyyn syn-
tetisoivaan sisällön analyysiin. Katsauksen tarkastelunäkökulma on ajallinen ja sisällöl-
linen, ja kontekstina toimii julkinen päivähoito. Artikkeli osoittaa lapsikeskeisyyttä ku-
vaavien käsitysten keskeiset sisällöt, käsityksiin liittyvät analogiat tutkituilla alueilla sekä
käsitysten monitieteiset yhteydet kasvatusfilosofisiin, kehityspsykologisiin, oppimisteo-
reettisiin sekä yhteiskunnallis-sosiologisiin ajatteluihin. Katsaus paljastaa lapsikeskei-
syydessä vuosikymmeniä vallalla olleita myyttejä ja uskomuksia sekä kiinnittää huomi-
on lapsikeskeisyyden uudistamistarpeeseen, joka on välttämätön vastattaessa julkisen
päivähoidon varhaispedagogiikalla tämän ja huomispäivän lasten kasvun, kehittymisen
ja oppimisen haasteisiin.

Asiasanat: lapsikeskeisyys, varhaiskasvatus, kasvattaja, monitieteisyys ja pedagogiikan
kehittäminen


