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More than ever before men of all nations are today challenged to be neighborly . . .  
No longer can we aff ord the luxury o f  passing b y  on the other side . Such folly 
was once called moral failure , today it will lead to universal suicide. We cannot 
long survive spiritually separated in a world that is geographically together. 
(Martin Luther King; personalisti) 





1 POLKUJA PERSONALISMIIN 

1.1 Yksilö ja yhteisö elämänfilosofisina käsitteinä 

Innostus tämän kirjan kirjoittamiseen nousee parinkymmenen vuoden takaa. 
Siitä lähtien olen tutkinut persoona ja yhteisö -aihetta etsien polkuja ja pää
määriä, ehkä poiketen välillä myös harhapoluille. Matka on kuitenkin edisty
nyt, ja sosiaalipedagogiikan vähittäinen juurtuminen Suomeen on antanut 
persoona-yhteisö - keskustelulle oman selkeän ja innostavan kehyksensä. 

Sosiaalipedagogiikka on Suomessa vielä uusi oppiala, mutta sitä on jo mah
dollista opiskella muutamassa yliopistossa ja useissa ammattikorkeakouluissa. 
Yksi oppialan ongelmista on kuitenkin se, että suomenkielistä kirjallisuutta on 
varsin vähän, ja pääosa teoreettisesta keskustelusta on saksaksi, espanjaksi ja 
osin ranskaksi. Nämä kielet eivät tavoita kaikkia opiskelijoita. Pohjoismaisilla 
kielillä kirjallisuutta on jonkin verran, mutta pohjoismaisessa sosiaali
pedagogiikassa ei ole toistaiseksi juurikaan omaa teoriankehittelyä - ehkä tans
kalaista Madsenia (1995) lukuun ottamatta - vaan se rakentuu saksalaisesta ja 
latinalaisesta traditiosta. Esimerkiksi tuorein ruotsalainen keskustelu (Eriksson 
ja Markström 2000) käsittelee sosiaalipedagogiikan teoreettisia juuria vielä var
sin pintapuolisesti, alan "kolmihaaraisten juurien" esittelyssään sosiaali
pedagogiikan oppihistorian perspektiivistä jopa osin ongelmallisin painotuk
sin. 

Ensimmäiset sosiaalipedagogiikan ja siihen läheisesti liittyvän sosiokult
tuurisen innostamisen (animation socioculturelle) oppikirjat on tosin jo kirjoitet
tu suomeksi, mutta alan keskeisiä käsitteellisiä sisältöjä ei ole vielä lähemmin 
tarkasteltu, eikä suomalaisia näkökulmia ole luotu. Omia tutkimusta suuntaavia 
koulukuntia ei ole syntynyt. (Ks. Hämäläinen ja Kurki 1997; Kurki 2000.) 

Tämä kirja on tarkoitettu ennen kaikkea oppikirjaksi, mutta myös laajem
man keskustelun suuntaajaksi. Samalla pyrin kirjassa osaltani aloittamaan 
koulukuntakeskustelua myös meillä. En tee sitä tarkastelemalla suomalaisen 
sosiaali pedagogiikan ilmeisen monihaaraisia juuria setlementti- ja nuorisotyössä, 
sosiaalikasvattajakoulutuksessa, urheiluseura-aatteessa ja niin edelleen. Se on 
toisen tutkimuksen tehtävä. Sitä vastoin keskityn omien aikaisempien tutkimus-

7 



teni kannustamana pohtimaan persoonan ja yhteisön käsitteitä ja niiden kes
keistä merkitystä sosiaalipedagogiselle teorianmuodostukselle. Sen jälkeen jat
kan aiheen kehittelyä edelleen. 

Sosiaalipedagoginen koulukuntakeskustelu ei Suomessa synny kovin hel
posti. Toistaiseksi ei ole ratkaistu edes sitä, minkä tieteenalan yhteyteen oppiala 
kuuluu, vai olisiko se ehkä oma itsenäinen tieteenalansa. Muissa maissa 
sosiaalipedagogiikka yliopistollisena oppiaineena on yleensä kasvatustieteen 
yhteydessä. Selvää onkin, että se on yhteiskuntatieteisiin laajasti perustuvaa 
kasvatustiedettä. Se on aktiivinen, dynaaminen, strategisesti eteenpäin suuntau
tuva, eettis-normatiivinen oppiala, joka määrittyy luonteeltaan ajattelun tavak
si paremmin kuin tieteelliseksi järjestelmäksi. Erityisesti juuri dynaamisuus, 
pedagogisuus ja strateginen tulevaisuuteen suuntautuminen erottavat so
siaalipedagogiikan sitä, kasvatustieteen ohella, muutoin lähellä olevasta sosiaali
työtieteestä. 

Myös tässä kirjassa tavoitteena on herättää ennen kaikkea ajattelua. Sosiaali
pedagogisen ajattelun herättämiseen ei ole ennalta määrättyä metodologiaa. 
Selvää silti on, että koska kyseessä on ajattelun tapa, ei ole mahdollista käyttää 
tiukkaa positivistista ja empirististä menetelmää. Aihetta on hedelmällisempää 
lähestyä aristoteelisesti pohtien sitä, mikä on hyvää yksityisen ihmisen kannal
ta, ja miten tämä hyvä toteutuu yhteiskunnassa. 

Kirja rakentuu kolmesta osasta, joista kaksi ensimmäistä (luvut 1-4) rakenta
vat personalistisen sosiaalipedagogiikan kehyksen, ja kolmannessa osassa (luku 
5) pohditaan sitä, miten personalistinen sosiaalipedagogiikka käytännössä toi
mii. Kirja etenee seuraamalla yhden tutkijan ajattelun kehittymistä eri vaihei
den kautta kohti personalismia. Koska sosiaalipedagogiikka on nimenomaan 
ajattelun tapa, näen ajattelun kehityksen ja tutkijan lähteidensä kanssa käymän 
vuoropuhelun kuvaamisen tärkeäksi ja toivottavasti myös mielenkiintoiseksi 
juonelliseksi tavaksi rakentaa sinänsä raskasta teoreettista kehystä. 

Kirjan alkuosassa juonta lähdetään punomaan klassisen sosiologisen kes
kustelun kautta. Vasta luvussa neljä päädytään varsinaiseen personalistiseen 
ajatteluun, ja teksti onkin siitä eteenpäin alkuosaa "kevyempää" luettavaa. Näin 
on erityisesti personalistisen sosiaalipedagogiikan käytäntöjä pohtivassa luvus
sa viisi. On jopa mahdollista, että lukija pääsee kokonaisuuteen sisälle parhai
ten, ja ainakin innostavimmin, aloittamalla kirjan lukemisen vasta luvusta nel
jä (tai kolme). Sen jälkeen hän voi palata alkuun ja juurruttaa lukemansa 
lukuihin yksi ja kaksi. Ei ole kuitenkaan mahdollista jättää ensimmäisiä lukuja 
kirjoittamatta tai lukematta. Ne ovat välttämättömät ajattelun kiinnittämiseksi 
klassiseen keskusteluun, sillä personalistinen sosiaalipedagogiikka rakentaa 
kivijalkansa juuri Ferdinand Tönniesin ja Max Weberin luomalle vahvalle 
perustalle. 
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Sosiaalipedagogisen ajattelun kehittämisessä lähden erityisesti yhdysvalta
laisen Elliot Eisnerin ( 1985) ajatuksesta, että kasvatuksellisen elämän moni
muotoisuus pitäisi saada eläväksi käyttämällä metodia, joka auttaa kuvaamaan, 
arvioimaan ja tulkitsemaan kulttuurisia muotoja toisin kuin tähän asti on to
tuttu. Tällainen kritiikin metodi lähenee muodoltaan taidekritiikkiä, ja kasvatus
filosofia ymmärretään silloin elämänfilosofiaksi, jossa oleellista on arvojen poh
timinen. Elämänfilosofiassa ei kuitenkaan tyydytä pelkkään arvojen analyysiin, 
vaan sen lisäksi otetaan kantaa tavoiteltaviin asioihin (Hirsjärvi 1985, 25). 

Umberto Econ ( 1988) tulkinta Tuomas Akvinolaisen estetiikasta sopii hyvin 
rakentamaan sosiaalipedagogisen ajattelun taidekriittistä metametodologista 
kehystä edelleen. Econ mielestä tomistisella estetiikalla on ollut suuri vaikutus 
moderniin ajatteluun. Hän toteaa, että skolastiikan tavoite, sen ideologinen 
päämäärä, oli aikoinaan osoittaa, että todellisuutta ei ole mahdollista rakentaa 
järjestelmänä, joka olisi täysin järjellä käsitettävissä eikä olisi jatkuvan muutok
sen alaista. Skolastiikasta nousevassa tomistisessa estetiikassa intuitiolle ja mie
likuvitukselle annetaan kuitenkin tarkka muoto, eikä niitä ymmärretä minään 
epämääräisenä virtailuna. lmaginaatio, kuvitteellisuus, on ikään kuin varasto 
muodoille, jotka aistit ovat vastaanottaneet. Kun kohde on kerran aistien avulla 
havaittu, imaginaatio muotoutuu kyvyksi, joka toisaalta kerää kuvia, mutta toi
saalta myös muokkaa ja yhdistelee niitä. Tuomas Akvinolaiselle tämä kuvit
teellisuus merkitsi kognitiivista voimaa, mutta imaginaation tapa järjestellä asi
oita ei ole sama kuin älyn. Intellektuaalinen työ yhdistelee ja jakaa tarkasti. 
Imaginaatio puolestaan järjestelee varsin vapaasti kokemuksen elementtejä. 

Tomistinen käsitys taiteesta on, toisin kuin esimerkiksi romanttisen ja idea
listisen estetiikan, että taide on ontologisesti riippuvaista. Sillä on oma arvonsa, 
mutta ei metafyysistä autonomiaa. Taide voi operoida vain sillä materiaalilla, 
jonka luonto tarjoaa. Taiteelliset muodot ovat ihmisten tuottamia, ja taiteelli
nen muoto voi siten muuttaa luonnollista muotoa kuten kiven saadessa kuva
patsaan muodon. Vaikka kiven alkuperäinen linja häviää, sen elementit eivät 
kuitenkaan muutu. Esiin tulevat loistavat värit ja muodot eivät synny ensim
mäistä kertaa, vaan ne ovat jo olemassa kiven omassa olemisen tavassa. 

Econ mielestä skolastisen estetiikan merkitys on siinä, että se antaa mahdol
lisuuden selittää taidetta älyllisin termein vastakohtana romanttisen estetiikan 
tunneperustaisuudelle. Esteettinen tunne skolastisessa estetiikassa riippuu älyn 
monimuotoisista toiminnoista ja sisältää arvojärjestelmiä ja ideologioita ja nii
hin sisältyen myös tunnettuja kulttuurisia koodeja. Tuomas Akvinolaisen ehkä 
tärkein sanoma filosofialle onkin, että metafyysinen, aistikokemuksen ulko
puolinen, reflektio perustuu aina tietoon materiaalisesta maailmasta. Tieto al
kaa aistihavainnoista, eli filosofinen pohdinta perustuu kokemukseen, ja 
metafysiikalla on intiimi yhteys tähän kokemukseen. (Copleston 1955, 248.) 
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Sosiaalipedagogiikan teoriankehittely vaatii normatiivisen, tulevaisuuteen 
suuntautuvan luonteensa vuoksi juuri sen tapaista taiteellis-kuvallis-kuvitteel
lista, esteettis-imaginatiivista, otetta, jota Eco kuvaa - tomistista ajattelua ja este
tiikkaa sivutaankin kirjassa suhteellisen usein. Pelkkä rationaaliseksi järjestel
mäksi rakentuva tieto ei nimittäin riitä, vaan tarvitaan imaginatiivista interven
tiota. Samaa näkökulmaa voitaneen metodologisesti kehittää myös niin sano
tun heuristisen tutkimuksen avulla (Moustakas 1990; Kurki 1994). 

Heuristinen prosessi on sekin aivan erityislaatuinen tietämisen tapa. Kyse 
on sisäisestä etsinnästä, jonka avulla sekä varsinainen tietämys että tutkijan 
itsetuntemus laajenevat. Siksi heuristisen tutkimusorientaation syntyminen on 
hidas prosessi, joskus koko elämän mittainen. Prosessi lähtee liikkeelle tutki
jan sitoutumisesta joihinkin perusajatuksiin, jotka kirkastuvat ja selkeytyvät 
tutkimustyön edetessä; kivi alkaa saada muodon. Tutkijan elämänsä aikana 
tekemä tutkimustyö muodostaa siten hermeneuttisen spiraalin, jossa tiedon

muodostusprosessilla ei ole absoluuttista alkua eikä loppua. Heuristisessa 
tutkimusprosessissa onkin monia vaiheita alkaen aiheeseen "sitoutumisesta" ja 
"vajoamisesta". Sen jälkeen siirrytään "haudonnan", "valaistuksen" ja "kehitte
lyn" kautta "luovan synteesin" tekemiseen. Siinä vaiheessa tutkija jo tuntee 
aiheensa perusteellisesti, mutta luova synteesi voidaan lopullisesti saavuttaa 
vain piilossa olevien, hiljaisten (tacit) ja intuitiivisten voimien avulla. Tutkija 
tulee ikään kuin haastetuksi asettamaan kaikki palaset paikalleen. 

Sosiaalipedagogiikan heuristinen prosessi on eettinen ja normatiivinen. Sa
malla siinä otetaan dynaamisesti kantaa tulevaisuuteen, kyse on tietystä tulevai
suuden strategiasta; millaista tulevaisuutta halutaan rakentaa. Harri Heino ( 1985, 
85-99) on taiteellisella tavalla nähnyt tulevaisuuden arvomaailmojen skenaariois
sa kokonaisen värikirjon synkän kehityspessimismin mustan, luokkaluonnetta 
korostavan punaisen, työn ja viihteen tasapainotteluun suuntautuvan teräksen
harmaan, vaihtoehtoliikkeiden vaihtoehtokulttuuria tarjoavan vihreän ja vielä 
läpikuultavan tulevaisuuden muodossa. Skenaarioista Heino vetää johtopää
töksen, että yhä harvemmin ihmisillä näyttää olevan yhteisiä unelmia, yhä 
kapeammiksi ovat käyneet ihmisiä yhdistävät sillat, yhä vähemmässä ovat 
kohtauspaikat, yhä useammin törmäämme näkymättömiin kulttuurirajoihin. 
Ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. 

Heinon esittämistä skenaarioista läpikuultava tulevaisuus on tämän kirjan 
sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti erityisen kiinnostava. Skenaarion 
perustelut pohjautuvat varsin monivivahteiseen spirituaalisesti painottuneeseen 
ajatteluun ja tietynlaiseen kulttuurisen paradigman muutokseen. Skenaario on 
lähellä humanistista ja transpersoonallista psykologiaa. Se on saanut vaikuttei
ta monelta taholta, keskiajan mystiikasta antroposofiaan, ja sen edustajat torju
vat positivistisen tieteenkäsityksen ja maailmankuvan. Läpikuultavan tulevai
suuden edustajien pohdinnoissaan käyttämiä auktoriteeetteja ovat esimerkiksi 
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Herman Hesse, Carl Jung, jesuiitta Pierre Teilhard de Chardin, Erich Fromm, 
Carl Rogers, Ivan Illich, Carlos Castaneda, Jiddu Krishnamurti, Martin Buber, 
Sri Aurobindo ja Abraham Maslow Jotkut heistä tulevat myöhemmin esiin 
myös tässä kirjassa. 

Läpikuultavassa tulevaisuuden skenaariossa todellisuutta tutkitaan erityises
ti omien kokemusten, myyttien, metaforien ja uuden psykologian avulla. Sitä 
heijastava kirjallisuus esittää ihanteita ja iskusanoja: luovuus, intuitiivisuus, 
autonomia, omaehtoisuus, luottamus omiin elämyksiin ja kokemuksiin, usko 
ihmisessa asuviin voimavaroihin, persoonallisen kasvun ja henkisen kehityk
sen arvostus sekä kokonaisvaltaisuus. 

Tämän kirjan perusajattelu on siis lähellä läpikuultavaa skenaariota, ei kui
tenkaan sen parapsykologisessa, astrologisessa tai muussa äärimuodossa. Ei et
sitä varmoja totuuksia, vaan pyritään tukemaan lukijan omaa sosiaalipedagogista 
sitoutumista. Läpikuultavat ainekset on pyritty saamaan selvään muotoon. 
Skenaario on saanut vaikutteita myös muista edellä mainituista skenaarioista, 
ainakin punaisen (tasa- arvon, solidaarisuuden ja rauhan korostuksin) ja vih
reän (uuden elämäntavan etsintä) sävyjä. Erityisen selkeästi on taustatukea saa
tu lähinnä latinalais-amerikkalaisesta, utooppisesta niin sanotun aidon yhteisöl
lisyyden käsitteestä, joka tulee myöhemmin kirjassa perusteellisesti pohdituksi. 

Lähden nyt kuvailemaan oman persoonan ja yhteisön suhdetta analysoivan 
tutkimusprosessini heuristista kehittymistä edellä kuvattujen näkemysten pe
rustalta eteenpäin. Työ alkoi jo väitöskirjatutkimuksessa ( 1984), jossa keskityin 
tutkimaan moraalikasvatuksen yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä lähtökohtia. Sen 
kaltaisen tutkimuksen tekeminen oli tuolloin ongelmallista, sillä Suomessa ei 
vielä silloin puhuttu sosiaali pedagogiikasta, eikä eettis-normatiivinen tutkimusote 
ollut oikein hyväksyttävä. En itsekään käyttänyt sosiaalipedagogiikan käsitettä. 
Olen kuitenkin nyt - lähes kaksi vuosikymmentä myöhemmin - voinut todeta, 
että tuolloinen tutkimustyö sijoittuu selkeästi eurooppalaisen sosiaali
pedagogisen diskurssin ytimeen eli yksilön ja yhteisön välisten suhteiden prob
lematiikkaan. 

Sekä tuolloinen tutkimusprosessi että sen kehittyminen vuosien mittaan saavat 
tukea lähinnä ekspressionistisesta taidekäsityksestä. Erityinen innoittaja on ol
lut Vincent van Gogh, joka yritti aikanaan luoda Arlesin kaupunkiin maan
päällistä paratiisia, taiteilijoiden kommuunia, jossa toteutettaisiin niin sosialis
min utopiaa kuin kristillistä lähimmäisenrakkautta. Unelma sortui alkuunsa, 
mutta "myöhemmät ekspressionistit tavoittelivat samaa virvatulta". Tämän kir
jan utooppinen horisontti on ehkä niin sanotussa uudessa ekspressionismissa, 
joka on taiteen kautta ilmaistua elämänfilosofiaa. Sillä on juurensa sekä länti
sessä että idän filosofisessa traditiossa. Uskotaan mielen, ruumiin ja sielun tie
tynlaiseen ykseyteen. Tuon uskon kautta on mahdollista saavuttaa sisäinen va
paus ja spirituaalinen harmonia. Taiteilija (tutkija) löytääkin oman sielunsa 
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kautta kaikkien inhimillisten sielujen ykseyden, kollektiivisen sielun. (Ks. janson 
1965, 507; Valkonen ja Valkonen 1983; http://www.eatbugs.net/what_ is _new _ 
expressionism. htm). 

Ajatteluni kehittyminen lähti siis aikoinaan liikkeelle kiinnittymällä klassi
siin tieteen auktoriteetteihin ja heijastamalla omia ajatuksia heidän näkemys
tensä valoissa ja varjoissa. Vasta vähitellen uskalsin irtaantua vapaampaan poh
diskeluun. Siksi myös tämän kirjan ensimmäiset luvut ovat, kuten jo mainit
sin, lukijalle suhteellisen raskaita. Niissä käsitellään kirjoittajan ajattelun synty
vaiheita; syntymä on tuskallinen kokemus. Ne ovat kuitenkin sosiaali pedagogisen 
koulukuntakeskustelun perustaksi välttämättömät, sillä koulukuntakeskustelulla 
on aina oma historiansa. Ihmisen syntymän tavoin myöskään koulukunta ei 
synny helposti, ja mitä vahvemmat sen klassiset juuret ovat, sitä paremmat 
mahdollisuudet sillä on elää rikas ja täyteläinen elämä. 

1.2 Ferdinand Tönniesin Gemeinschaft und Gesellschaft -
teoria personalismin lähteenä 

Edellä mainitun väitöskirjatutkimuksen heuristisena innoittajana aikanaan oli 
Herbert Marcusen ( 197 1) esittämä uuden ais tiherhhyyden käsite, jonka 
täsmentämistä lähdin etsimään astumalla varovasti saksalaisen sosiologin Fer
dinand Tönniesin ( 1855- 1936) rakentamille Gemeinschaft - Gesellschaft -
pitkospuille. En vielä silloin osannut käsitteellistää työtäni nimenomaan sosiaali
pedagogiseksi etsinnäksi. Tönniesin teoria sisältää kuitenkin sellaisia vahvoja 
sosialisaatio-, sivistys- ja oppimiselementtejä, jotka ovat sosiaalipedagogisesti 
kiinnostavia. Myös sosiaalipedagogiikan klassikko Paul Natorp on pitänyt 
Tönniesiä varsin teräväkatseisena sosiologina ja tuntenut hänet omalle 
ajattelulleen läheiseksi. Samoin John Deweyn ja Tönniesin näkemyksissä on 
yhtymäkohtia. T önniesin asema yhtenä sosiaali pedagogisen diskurssin klassi
sena auktoriteettina onkin kiistaton. 

Tönniesin ajattelu sopii hyvin ekspressionistiseen taidekäsitykseen, sillä hä
nen teoriansa on taiteellista, tieteen kautta ilmaistua, elämänfilosofiaa. Myös 
Robert Nisbet ( 1976) vertaa Tönniesin teoriaa taiteeseen. Hän sanoo, että teoria 
on ikään kuin maisemakuvaus, jota voi verrata suuriin romaaneihin tai maala
uksiin. Siinä on kyse näkemyksen muodostamisesta. Siksi Tönniesin 
gemeinschaft - käsite on ollut tärkeä innoittaja kasvatuksellisille uudistus
liikkeille, erityisesti reformi pedagogiselle liikehdinnälle. Käsite laajeni jopa 19. 
ja 20. -vuosisadan pedagogiikan yhdeksi keskeisistä päämääräkäsitteistä. Sak
salaisen reformipedagogin Peter Petersenin ajattelussa juuri gemeinschaft - idea 
muodosti yhdistävän eettisen postulaatin. Tämä yhteisökäsite merkitsi Petersenille 
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- ja monille muille reformipedagogeille - tietynlaista transsendentaalis-sosio
logista mahdollisuutta, eräänlaista sielullista sitoutumista ja yhteyttä, luonnol
lista taipumusta sielullisten voimien kehittymiseen. Tosin Petersenin 
pedagogiikan painotukset olivat monissa kohdin toiset kuin Tönniesillä. (Weiss 
1995, 6-16.) 

Teoriassaan Tönnies ( 1974) on analysoinut sosiaalipedagogiikan keskeistä 
kiinnostuksen kohdetta eli toisaalta yhteiskunnallista ja toisaalta yhteisöllistä 
ihmisten yhteiselämän muotoa. Hän liittää kyseiset analyysinsa psykologisiin 
yhteyksiin, jolloin hän puhuu ihmisen kahdesta tahtomisen muodosta, toi
saalta rationaalisesta tahdosta (Kurwiile) ja toisaalta luonnollisesta tahdosta (Wesenwiile) .  

T önniesin mukaan ihmisten sosiaalinen toiminta perustuu aina tietynlaisiin 
sosiaalisiin suhteisiin, ja sosiaalinen todellisuus edustaa aina jompaa kumpaa 
tahtomisen muotoa. Tämä psykologinen kahtiajako luo perustan myös niille kah
delle maailmalle, jotka ihminen muodostaa yhteiselämänsä organisatorisiksi 
muodoiksi, yhteisölle ( Gemeinschaft) ja yhteiskunnalle ( Gesellschaft) - tosin 
käsitteiden kääntäminen suoraan yhteisöksi ja yhteiskunnaksi on ongelmallista. 

Yhteisö perustuu luonnolliseen tahtoon ja yhteiskuntamuotoinen yhteiselämä 
puolestaan rationaaliseen tahtoon. Rationaalinen tahto ilmaisee ihmisen kyvyn 
keinotekoisen maailman rakentamiseen, ja heijastaa siinä modernin yhteis
kunnan järkiperäisyyttä. Sen yksi keskeisistä ilmenemismuodoista on, että ta
varasta tulee arvo, joka on mitattavissa rahassa. Orgaaninen, luonnollinen tah
to puolestaan edustaa ihmisen aitoja, kokemusperäisiä, luonnollisia impulsse
ja. Sen juuret ovat yksilön, persoonan, arvokkuudessa, ja siksi myös moraaliset 
kysymykset koetaan vahvasti, luonnollisesti ja myös tunteen kautta. Luonnolli
nen tahto on syvä inhimillinen voima, joka ilmaisee spontaanisuutta ja elämän 
itsensä liikettä. Tämä 'kahden tahdon' -teoria sisältää selkeitä transsendentaaleja, 
yliluonnollisia tai 'tuonpuoleisia' elementtejä, jolloin Tönniesille tärkeä tah
don vapauden käsite on ymmärrettävä sellaisena ihanteena, jolla Kantin kautta 
on juurensa Tuomas Akvinolaisen, Augustinuksen ja Aristoteleen käsityksissä 
vapaasta tahdosta. (Dieckmann 1995, 57-60.) 

Tönnies näkee yhteisön luottamuksen ja läheisyyden tyyssijana. Inhimilli
nen moraali ja hyvyys tulevat tuolloin esille yhteisöllisessä käyttäytymisessä toista 
ihmistä kohtaan. Se ilmenee ystävällisyytenä, huomaavaisuutena ja herkkyytenä 
toisen ihmisen iloille ja suruille eli tuttuutena, sympatiana ja luottamuksena. 
Näissä Tönniesin yhteisöllisissä gemeinschaft - arvoissa ilmenee jokaisen per
soonan, ainutlaatuisen ja arvokkaan, merkitys yhteisössään. Yhteiskunta puo
lestaan on luonteeltaan keinotekoinen. jokainen elää siinä vain rationaalisesti 
itseään varten, ja sosiaaliset suhteet perustuvat laskelmallisuuteen. T ämä 
gesellschaft - tyyli ihmisten välisissä suhteissa heijastaa objektiivisuutta, ratio
naalisesti määriteltyjen sääntöjen tärkeyttä ja suuntautumista abstrakteihin tie
teellisiin arvoihin. Yhteiskunta ja yksilö ymmärretään toisistaan erillisiksi. 
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Yhteisöllistä ja yhteiskunnallista elämää luonnehtivat myös taipumukset tie
tynlaiseen älylliseen elämään. Erilaiset tahtomisen muodot kiinnittyvät vastaa
viin ajattelun muotoihin; kumpikin muoto todentuu tietyntyyppisenä ajatteluna. 
Yhteisöllistä elämää ja luonnollista tahtoa kuvaa erityisesti taide korostaessaan 
ihmisten omien ideoiden merkitystä. Sitoutuminen ja usko työhön ja tehtä
vään yhdistää "taiteellisia tahtojia". Yhteiskunnallista elämää rationaalisine 
tahtoineen puolestaan luonnehtii käsitteisiin perustuva tiede, jonka totuudet 
ja näkemykset muodostuvat yleisiksi käsityksiksi. Yksilöiden omilla ajatuksilla 
ei silloin ole juuri merkitystä. 

Tönnies korostaa (ks. Kurki 1984), että on hyvin tärkeää tutkia niitä erilaisia 
aistimuksia ja motiiveja, jotka pitävät ihmisiä yhdessä ja saavat heidät toimi
maan. Hän löytää heuristisesti neljä dikotomiaa, ulottuvuutta, jotka kuvaavat 
ihmisen suhdetta kanssaihmisiinsä. Ne ovat tuttuus ja sen toisena ulottuvuutena 
vieraus, sympatia ja sen vastapooli antipatia, luottamus ja vastakohtansa epä
luulo sekä riippuvaisuus, joka saa hyvin erilaisia muotoja. Sen vuoksi ei ulot
tuvuuden toista päätä ole mahdollista kuvata sanalla riippumattomuus, vaan 
se voi olla myös toisenlaista, negatiivista riippuvuutta. Näihin dikotomioihin 
perustuen Tönnies määrittelee elementit, joista kaikki luonnolliset moraaliset 
arvot ovat johdettavissa. Ne ovat tunteen puhtaus ja kauneus, joka johtaa vil
pittömyyteen ja totuudellisuuteen, hyvyyteen johtava mielen syvyys ja jalous 
sekä uskollisuuteen liittyvä omantunnon eheys. 

Charles P Loomis (1974, 278-286) on analysoinut Tönniesin ajattelua tote
amalla "molempien tahtojen" alaan kuuluvan sekä puhtaita käsitteitä että sel
laisia sekakäsitteitä, joista on löydettävissä elementtejä molemmista tahdoista. 
Luonnollisen orgaanisen tahdon puolelle painottuvia sekamuotoja, joilla on 
yhteys myös rationaaliseen tahtoon, ovat intohimo, joka yhdistyy erityisesti 
haluun elää, rohkeus, joka yhdistyy haluun toimia ja nerous, joka yhdistyy 
haluun luoda. Näitä voidaan nimittää myös vieteiksi tai kutsumuksiksi. Ratio
naalisen tahdon muotoja, joilla puolestaan on vaikutuksensa luonnolliseen 
tahtoon, ovat aikomukset, joihin liittyy energia, harkinta ja siihen liittyvät vii
saus ja mietiskely sekä ahkeruuteen ja valistukseen liittyvä tietoisuus. 

T önnies painottaa, että ilman gemeinschaft - tyyppistä yhteisöllistä vuoro
vaikutus ta, yliaistillista ja -ajallista molemminpuolisuutta, ilman sitä 
erityislaatuista sosiaalista voimaa ja yhteistuntoa, joka tekee yksilöistä kokonai
suuden jäseniä, ei ole mahdollista kehittyä itsenäisiksi, tunne-elämältään vakaiksi 
ja sosiaalisesti kypsiksi persoonallisuuksiksi. Toisaalta kehittyminen ei hänen 
mielestään ole mahdollista myöskään ilman sitä etäännyttämistä, jota yhteis
kunnallinen gesellschaft - käsite edustaa. T önniesin yhteisö käsite onkin ym
märrettävä sellaisena kriittisenä käsitteenä, joka heijastuu aina vastakäsitteensä 
eli yhteiskunnan käsitteen kautta. 
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Tönnies näkee, että yhteisöllinen elämänmuoto on ainoa oikea ja kestävä 
elämisen tapa siinä mielessä, että se on alkuperäinen. Aikaisemmin vallinnees
ta yhteisöllisestä elämästä onkin aina löydettävissä jäänteitä myös yhteiskunnal
lisen elämänmuodon vallitessa. Tässä suhteessa Tönniesin ajattelu on dialek
tista, 'väittelynomaisesti' toisiaan kumoavasti ja spiraalinomaisesti etenevää; 
yhteiskunnallista aikakautta seuraa hänen mukaansa väistämättä aina uusi 
yhteisöllinen aikakausi, joten voitaneen olettaa vanhojen yhteisöllisten jääntei
den olevan samalla lähtökohtia uudelle yhteisölliselle elämälle. 

Kuten jo mainitsin, omassa tutkimuksessani lähdin aikoinaan aluksi intui
tiivisesti täsmentämään marcuselaista aistiher kkyyttä T önniesin avulla, en niin
kään etsimään sosiaali pedagogiikan käsitteellistämistä. Etsinnässä marcuselaisuus 
kuitenkin väistyi sivummalle ja Tönniesin persoona-yhteisö -ajattelu nousi tär
keäksi pohdinnan kohteeksi ja vähitellen myös personalistisen 
sosiaalipedagogiikan lähteeksi. Samalla kuitenkin myös aistiherkkyyden etsin
tä tuotti tulosta ja päädyin ajatukseen, että etsittäessä tätä uutta herkkyyttä ovat 
sen idut jo olemassa jäänteinä entisestä yhteisöllisestä elämisen muodosta, vaikka 
nykyinen moderni yhteiskunta on peruselementeiltään selvästi T önniesin 
gesellschaft-tyyppinen yhteiskunta - käytetään siitä sitten nimeä yksiulotteinen 
yhteiskunta, kurinpitoyhteiskunta, turvavaltio tai jokin muu. Ei siis ole ole
massa mitään anarkistista, uutta aistiherkkyyttä, vaan voidaan lähteä jo olemas
saolevan kehittämisestä. Apuna voidaan käyttää tönniesiläisiä sekakäsitteitä, joissa 
on sekä "uutta että vanhaa". Tällaisia käsitteitä ovat intohimo, rohkeus, nerous, 
ahkeruus, mietiskely, energia, halu elää, luoda, toimia, aikoa, harkita ja tiedos
taa. Näistä ainakin intohimo, rohkeus, mietiskely ja tiedostava luovuus ovat 
sellaisia sisältöjä, joiden kehittymiseen ei mielestäni esimerkiksi kasvatuksessa 
ole vieläkään kiinnitetty tarpeeksi huomiota. (Ks. Kurki 1984.) 

1.3 Tönnies, Max Weber, Anthony Giddens ja  Maria 
Ossowska tiellä yhteisö llisyyteen 

Tönniesin näkemykset ovat vaikuttaneet vahvasti monella suunnalla. Max We
ber ( 1864- 1920) on jopa antanut niille entistä dynaamisemman painotuksen, 
vaikka Weberin teoreettiset käsitteet ovat sinänsä erilaiset. Pohjalla on kuiten
kin samanlainen lähtökohta. Yksilöllinen persoona oli myös Weberille hyvin 
tärkeä asia, ja hänen karisma-analyysinsa ovat varsin mielenkiintoiset juuri 
tönniesiläisen orgaanisen luonnollisen tahdon luoman taustan valossa. 

Weber näkee karisman tiettynä inhimillisen persoonan laatuominaisuutena, 
jonka avulla ihminen erottuu muista ja tulee kohdelluksi jollakin tavalla poik
keavia ominaisuuksia omaavana henkilönä. Weber korostaa karismaattisen auk-
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toriteetin merkitystä vastakohtana byrokraattiselle auktoriteetille. Rationaalinen 
järjestys - ja byrokraattinen auktoriteetti - juurtuu epäpersoonallisiin sääntöi
hin ja tuottaa vallankumousta rationaalisesti ja ulkoapäin ohjautuvasti. Se myös 
luonnehtii modernissa yhteiskunnassa vallitsevien sosiaalisten suhteiden laa
tua. Karismaattinen auktoriteetti sitä vastoin vaikuttaa sisältäkäsin: se tuottaa 
metanoian, täydellisen mielenmuutoksen. johtajana karismaattinen henkilö ei 
johda auktoriteettiaan vallasta, asemasta tai traditionaalisista tavoista, vaan 
todistamalla vahvuutensa elämässä. Kolmannesta auktoriteetin muodosta, tra
ditionaalisesta, karismaattinen auktoriteetti puolestaan irtaantuu erityisesti sii
nä, että se kumoaa osaltaan menneisyyttä ja sisältää siksi tietyissä olosuhteissa 
suuren vallankumouksellisen voiman. (Weber 1976 1, 140- 142; II, 658.) 

Weberin karisma-analyysit yhdistyvät hyvin hänen sosiaalisen toiminnan 
analyyseihinsä. Sosiaalisella toiminnalla Weber tarkoittaa sellaista suhteessa 
toisiin ihmisiin tapahtuvaa toimintaa, jolle toimija antaa oman, subjektiivisen 
merkityksensä. Toiminnan käsite on silloin aina kiinteästi sidoksissa sosiaali
sen suhteen käsitteeseen. Siten erilaiset sosiaalisen toiminnan muodot ovat sa
malla myös vastaavia sosiaalisen suhteen muotoja. 

Sosiaalisen toiminnan tyypittelyssään, typologiassaan, Weber tuo esiin neljä 
toiminnan muotoa. Hän puhuu instrumentaalisesti rationaalisesta toiminnasta 
(zweckrational) , joka on modernille yhteiskunnalle ominainen välineellinen 
toiminnan tyyppi. Sen piirteitä ovat laskelmoivuus ja hyötytavoitteiden 
ensisijaisuus. Arvorationaalinen toiminta (wertrational) puolestaan on toimin
taa, jolloin asiaan uskotaan sen itsensä vuoksi, ilman laskelmoivaa hyödyn 
tavoittelua. Arvot perustuvat eettisiin, uskonnollisiin, filosofisiin tai muihin 
merkityksiin. Affektiivisessa toiminnan tyypissä toimijan emotionaaliset tunte
mukset ovat keskeisiä, ja traditionaalinen muoto toimintaa taas perustuu esi
merkiksi muinaismuistoiseen perinnäistapaan. (Ks. Freund 1979, 15 1, 168-
169.) 

Myöhemmin Weber siirtyy sosiaalisen toiminnan analyyseista sosiaalisten 
järjestelmien perspektiiviin. Hän ( 1980) korostaa tällöin koko länsimaisen kult
tuurin rationalisointia: rationalisoidaan eli järkiperäistetään ja tarkoituksen
mukaistetaan taloutta, tekniikkaa, tieteellistä työtä, kasvatusta ja niin edelleen, 
kutakin eri arvolähtökohdista käsin. Nämä pohdinnat ovat lähellä Tönniesin 
gesellschaft-analyyseja. Weber toteaa, että Intiassa ja Kiinassa puolestaan us
konnot maailmaakieltävine ja mystisine aineksineen estivät läntisen talouselä
män mallin ja siihen liittyvän länsimaisen rationalisaation synnyn (vrt. Habermas 
1987, 27 1-284). 

Karisman käsite, sosiaalisen toiminnan analyysit ja sosiaalisen järjestelmän 
perspektiivi yhdistyvät yhteisöllisellä tavalla Weberin karisman 
institutionalisoitumista, järjestäytynyttä juurtumista, koskevissa näkemyksissä. 
Hän ajattelee, että karisma voi tulla välitetyksi ihmiseltä toiselle tietyn prosessin 
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avulla, joka on ilmeisesti hyvin erilainen erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. 
Weber käyttää jesuiittajärjestöä kiinnostavana esimerkkinä karismasta ja sen 
institutionalisoitumisen tavasta. Jesuiittojen kasvatusajattelusta tuli myös mi
nulle myöhemmin tärkeä tutkimuksen kohde, ja siihen palataan kirjassa myö
hemmin. (Weber 1976 1, 142; II , 656.) 

S.N. Eisenstadt ( 1977) pohtii karisman institutionalisoitumista Weberin teok
seen "On charisma and institutions" kirjoittamassaan johdannossa. Hänen mu
kaansa Weberin tärkein haaste modernille sosiologialle on juuri karisman ja 
instituution rakentamisen välinen suhde. Eisenstadt on sitä mieltä, että käsitys 
erilaisten sosiaalisten organisaatioiden karismaattisten piirteiden ja rutiini
tehtävien välillä vallitsevasta kuilusta on väärä. Oleellisen tärkeää on sitä vas
toin yhdistää kyseiset piirteet ja keskittyä analysoimaan sitä, miten ne ovat kes
keytymättä toisiinsa yhteydessä. Weberin erityinen kiinnostuksen kohde onkin 
instituution luovien ja toisaalta tukahduttavien voimien välinen jatkuva jänni
te. 

Saattaa tosin näyttää siltä, että instituutioiden jokapäiväisessä toiminnassa ei 
ole havaittavissa paljoakaan karismaa. Silti Weber korostaa, että poliittiset, us
konnolliset ja muut organisaatiot eivät ole ainoastaan välineitä joihinkin ulko
puolisiin päämääriin pääsemiseksi. Myös niissä itsessään on sellaisia päämääriä 
ja merkityksiä, joihin osallistujien aktiviteetit suuntautuvat. Siksi niin sanottu 
tavallinen ja karismaattinen - Tönniesin käsittein rationaalinen ja luonnolli
nen - ovat instituution rakentamisessa aina toisiinsa sidoksissa. Institutionaali
sen viitekehyksen kristallisoitumisessa keskeinen osa on niillä ihmisillä, jotka 
kykenevät avaamaan laajoja orientaatioita, asettamaan uusia normeja ja 
artikuloimaan uusia päämääriä. Siksi oleellista on saada instituution kaikki 
resurssit mukaan tähän toimintaan. 

Vaikka karismaattisuus sinänsä on kaiken rationaliteetin vastakohta, voi 
päämäärärationaliteetti Eisenstadtin mukaan laajentua karismaattisten 
aktiviteettien avulla koskettamaan myös syviä merkityksiä. Juuri tässä laajentu
misessa kosketetaan, tönniesiläisittäin ilmaistuna, luonnollisen tahdon käsitet
tä - tällä kertaa kuitenkin uudella tavalla. 

Weberin karisman ja instituution rakentamisen väliset suhteet koskettavat 
siis varsin läheisesti myös niin sanotun aidon yhteisön rakentamisen proble
matiikkaa. Rationaliteetin ja karisman kohtaaminen on silloin ilmaistavissa juuri 
tönniesiläisten sekakäsitteiden avulla: intohimo, rohkeus, ahkeruus, mietiske
ly, energia, halu elää, luoda, toimia, aikoa, harkita ja tiedostaa. 

Anthony Giddens ikään kuin jatkaa Weberin ja Tönniesin ajatuksia - ol
koon, että hän itse lienee sittenkin enemmän durkheimilainen teoreetikko. 
Giddens analysoi modernisaatiota, jonka hän irrottaa siitä modernisaatiosta, 
joka näyttäytyi 17. vuosisadalla. Hän päätyy ajatukseen, että emme elä enää 
postmodernismissa vaan jälleen uudessa modernisaation vaiheessa (high 
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modernity) . Myös institutionaalisen muutoksen analyysit ja sosiaalisen toimijan 
merkitys saavat tämän vuoksi Giddensillä uudet painotukset. (Giddens 1992.) 

Institutionaalisessa transformaatiossa, laadullisessa muutoksessa, on 
Giddensin mukaan nähtävissä selvä kaksoisluonne. Toisaalta modernien sosi
aalisten instituutioiden kehitys on luonut suuria inhimillisiä mahdollisuuk
sia, mutta samalla varjopuolet - aseistus, totalitarismi, ympäristötuhot - näyt
täytyvät yhä voimakkaammin. Siksi instituutioiden suurimpia ongelmia on, 
miten järjestelmä voidaan pitää koossa, integroituneena, usein kovin erilais
ten intressien vallitessa. 

Modernien instituutioiden luonne onkin syvästi sidoksissa abstraktien jär
jestelmien luotettavuuteen liittyviin mekanismeihin. Luottamuksen syntymistä 
vaikeuttaa se, että tulevaisuus on aina avoin. Se ei ole ennustettavissa, ja siksi se 
sisältää riskin. Kuitenkin juuri luottamuksen ja ontologisen varmuuden tai 
turvallisuuden saavuttaminen ja säilyttäminen on instituutioiden toiminnassa 
oleellisen tärkeää. Ontologinen varmuus tarkoittaa sitä perusluottamusta, joka 
useimmilla ihmisillä on minä-identiteettinsä jatkuvuuteen ja ympäröivän sosi
aalisen ja materiaalisen toimintaympäristön pysyvyyteen. Tämän ontologisen 
varmuuden ylläpitämisessä korostuu sekä traditionaalisten tapojen että 
päivittäisten rutiinien merkitys 

Aika ja paikka -suhteet ovat Giddensille tässä yhteydessä hyvin tärkeitä. 
Sosiaalinen vuorovaikutus muodostuu tässä ja nyt. Yhteiskunnalliset järjestel
mät koostuvat juuri yksilöiden ja ryhmien välisistä vakiintuneista suhteista, 
joita voidaan parhaiten eritellä toistuvina yhteiskunnallisina toimintakäytäntöinä. 
Yhteiskunnallisilla rakenteilla on tällöin kaksoisluonne, joka näkyy muun 
muassa siinä, että synnyttäessään vuorovaikutusprosesseja toimijat käyttävät 
hyväkseen sääntöjä ja käytettävissä olevia voimavaroja. Samalla vuorovaikutus
prosessit jäsentävät niitä uudelleen. Myös ihmissuhteet ovat samalla tavalla kaksi
naisia. Ne sisältävät kuitenkin myös mahdollisuuden vapaaseen sitoutumiseen 
perustuvan luottamuksen kehittymiseen ja lisääntyvään läheisyyteen. 

Giddens siis ajattelee, että samalla kun rakenne luo toimintaa, toiminta myös 
luo ja uusintaa rakenteita; rakenteet toisaalta rajoittavat toimintaa ja toisaalta 
tekevät sen mahdolliseksi. Ihmiset eivät siten ole pelkkiä olosuhteiden uhreja, 
vaan he ovat ajattelevia, tiedostavia ja toimivia olentoja. He kykenevät myös 
muuttamaan ympäristöään, sillä heillä on käytännöstä käsin heijastuvaa valtaa. 
Siksi Giddens pitää instituutioissa vallitsevien sosiaalisten suhteiden analyysia 
hyvin tärkeänä. (Giddens 1979, 304; 1992, 87; Ilmonen 1993.) 

Giddens toteaa myöhemmin käymissään keskusteluissa Ulrich Beckin ja Scott 
Lashin (1995) kanssa, että moderni yhteiskunta on uudenlaisen sisäisen 
dynamiikkansa ansiosta murentanut rakenteitaan. Tämä "refleksiivisen" 
moderniuden vaihe on arvaamaton ja voi muuttua itsetuhoksi. Kaikki voi mennä 
päälaelleen, mutta samalla on syntymässä uusi yhteiskunta, jossa jokaisen ih-

18 



misen omat arkipäivän valinnat ovat oleellisen tärkeitä. Arkipäivän toiminnalla 
on maailmanlaajuiset seuraamukset. Siksi ihmisten välinen päivittäinen vuo
rovaikutus on varsin tärkeä tutkimuksen kohde. Tässä vuorovaikutuksessaan 
ihmiset ovat vastuussa toisistaan. 

'Dialoginen demokratia', toisen ihmisen ainutlaatuisuuden tunnustaminen 
ja valmius kuunnella hänen näkemyksiään ja keskustella niistä, on Giddensin 
mukaan ainoa vaihtoehto väkivallalle monilla yhteiskunnallisen järjestyksen 
alueilla. Elämme jälkitraditionaalisen yhteiskunnan loppua, mutta samalla se 
on myös uuden alku. Se antaa mahdollisuuden uuteen ja aitoon toiminnan ja 
kokemuksen maailmaan. Tässä globaalissa tilanteessa yhteiskunnalliset siteet 
on luotava uudelleen ja uudelleen sen sijaan, että ne perittäisiin menneisyy
destä. Ihmisten keskinäisten suhteiden alueella on avautuminen toiselle yh
teiskunnallisen solidaarisuuden ehto, eli "ystävyyden käden" tarjoaminen on 
osa sitä eettistä työjärjestystä, jonka tavoitteena on juuri vuorovaikutuksellisen 
ja keskustelevan, dialogisen, demokratian syntyminen. 

Giddens onkin korostanut demokratian demokratisoinnin välttämättömyyt
tä. Sen onnistuminen riippuu siitä, kyetäänkö rakentamaan vahva kansalaisten 
kulttuuri (civic culture) . Markkinat eivät voi sitä tuottaa, vaan tarvitaan 
kansalaisyhteiskuntaa. Se sisältää myös perheen, ja tunteiden demokratia on 
silloin yksi osa tätä kulttuuria. Kansalaisyhteiskunta on areena, jolla demo
kraattiset asenteet, myös kansainvälisyys, voivat kehittyä, ja tämä kansalaisten 
kulttuuri on myös hallitusten kulttuurinen perusta. (http://news.bbc.eo.uk/ 
hi/english/static/events/reith-_99/week5/week5 .htm) 

Giddens ( 1995, 252) ajattelee ilmeisen samansuuntaisesti "uuden ja van
han" yhteydestä kuin Tönnies painottaessaan sitä, että traditioiden kohtuulli
sen säilyttämisen ja eettisten arvojen luomisen tulee tänään olla osa uudistetun 
poliittisen radikalismin ohjelmaa. Samalla hän sanoutuu irti tönniesiläisyydestä 
todetessaan, että yhteiskunnallisen solidaarisuuden mekanismien tutkimus on 
sosiologialle yhtä tärkeää kuin ennenkin, mutta vanhat erottelut eivät tavoita 
uusia solidaarisuuden muotoja. Esimerkiksi "läheisyyden" tai "tuttavallisuuden" 
luominen jälkitraditionaalisissa tunnesuhteissa ei tarkoita sen enempää 
gemeinschaftia kuin gesellschaftiakaan, vaan "yhteisöllisyyden" tuottamista 
aktiivisemmassa merkityksessä, usein määrittelemättömien aika-tila -etäisyyksi
en yli. Kaksi ihmistä voi esimerkiksi jatkaa suhdettaan, vaikka he asuisivat suu
rimman osan ajasta tuhansien kilometrien päässä toisistaan, ja oma-apuryhmät 
luovat yhteisöjä, jotka ovat yhtä aikaa paikallisia ja aidosti globaaleja. 

Niissä syvällisissä muutoksissa, joita nykyisin tapahtuu henkilökohtaisessa 
elämässä, tarvitaan Giddensin mielestä välttämättä aktiivista luottamusta. Se on 
kuitenkin voitettava, ja sitä on aktiivisesti ylläpidetävä, mikä nykyisin yleensä 
edellyttää molemminpuolista "uskoutumista", elämäntilanteesta ja omista tun
teista kertomista. Toiselle "avautuminen" on vakaan siteen kehittymisen edel-
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lytys. Laajemmissa organisatorisissa yhteyksissä aktiivinen luottamus edellyttää 
institutionaalisempaa "avautumista". Tähän sisältyvä "autonomia " voidaan 
ymmärtää vastuullisuudeksi ja alhaalta ylöspäin suuntautuvaksi päätöksenteoksi. 

Esitän ehkä liian rohkeita, jopa yksiviivaisia, oletuksia ollessani sitä mieltä, 
että Giddensin rakenteellistumisen ajatukset jäävät hivenen hengettömiksi ver
rattuina Weberin näkemyksiin; ne koskettavat "karismaattisia" syviä merkityk
siä paremmin kuin Giddensin käsitykset. Ainakin Giddensin teoria jää taval
laan kesken, vaikka hän toisaalta jo varovasti astuu persoonallisten suhteiden 
tasolle. Ehkäpä voidaan ajatella, että Giddens ikään kuin hapuilee sosiaali
pedagogista persoonallisen ja yhteisöllisen kokemuksen tasoa, mutta ei sitä vie
lä tavoita. 

Giddens on osin väärässä myös ajatuksissaan Tönniesin Gemeinschaft
Gesellschaft -teorian merkityksestä, sillä Tönniesin teoria on jälleen hyvin ajan
kohtainen. Se sekä yhdistää sosiologisen ja psykologisen että antaa mahdolli
suuden yhteiskunnan kriittiseen tarkasteluun sekä yksilön oman oivalluksen 
kehittymiseen ja henkiseen kasvuun. Nyt on vain siirrettävä painopiste kyseis
ten ideaalityyppien ääripäistä nimenomaan Tönniesin sekakäsitteisiin, yhdistet
tävä ne karisman ja sen institutionaalistumisen analyysien avulla persoonan 
kehittymisen ja yhteisön uudenlaisen dialogisen rakentumisen analyyseihin. 
Tässä uudessa yhteydessä puhun tällöin "aidosta yhteisöstä" erotukseksi sellai
sesta sosiaalisesta yhteisöstä, jossa ihmisten väliset suhteet eivät ole ainutlaa
tuisten persoonien välisiä 'aitoja yhteisöllisiä suhteita'. Tässä kirjassa keskity
tään erityisesti etsimään näitä "aitoja suhteita", ja Tönniesin teoria antaa siinä 
yhteydessä uutta ulottuvuutta myös sosialisaatiokäsitteen pohdinnoille 
(sosialisaatiosta ks. luku 2.2.). 

Puolalaisen analyyttisen filosofian edustajan, Lvov-Varsovan koulukunnan 
filosofin Maria Ossowskan (1896-1974) ajatukset tukevat, syventävät ja raken
tavat edelleen Tönniesin käsityksiä, vaikka hän ei liitäkään ajatteluaan 

tönniesiläisiin yhteyksiin. Varsovan koulukunnan edustajan ajatuksien esittä
minen on tässä yhteydessä ehkä yllättävää, mutta puolalaisen analyyttisen filo
sofian sukupuu on varsin laaja ja monihaarainen, esimerkiksi Alfred Tarski 
edustaa siinä erityistä logiikan koulukuntaa ja Maria ja Stanislaw Ossowski 
puolestaan koulukunnallisesti eri sukupolvea tai sukupuun haaraa. joka ta
pauksessa sekä Tönniesin että Ossowskan teoretisoinneissa yksilön arvokkuus 
ja sosiaalisuus yhtyvät toisiinsa. Lisäksi Maria Ossowskan filosofiassa voidaan 
moraaliarvojen ja -normien kentässä löytää hyvin tönniesiläisittäin kolme pe
ruslähtökohtaa, jotka ovat ihmisten väliset suhteet, inhimillinen arvokkuus ja 
inhimillinen onnellisu us. 

Ossowskan moraalifilosofia ikään kuin kiteytyy hänen "kahden pilarin" 
käsitteessään. Pilarit jäsentävät heuristisesti myös Tönniesin teoriaa pedagogisesti 
askeleen eteenpäin persoonan ja yhteisön suhteiden suuntaan. Ensimmäinen 

20 



näistä pilareista käsittää normit, jotka liittyvät toisten ihmisten hyvinvointiin ja 
huomioonottamiseen. Ne ovat sosiaalisia normeja eli sääntöjä, ohjeita ja malle
ja. Sosiaaliset normit takaavat harmonian yhteisön kanssa ja eliminoivat kon
fliktit. Jos ihminen loukkaa sosiaalista normia, hän tavallisesti tuntee syyllisyyt
tä ja katumusta. Toinen pilari muodostuu arvokkuusnormeista, jotka liittyvät 
yksilön kunnioittamiseen, erityisesti itsekunnioitukseen. Arvokkuusnormeilla 
ei ole sovittavaa luonnetta. Niiden säilyttäminen aiheuttaa stressiä ja ristiriitoja, 
varsinkin jos kysymyksessä on oikeuksien puolustaminen arvokkuuden nimis
sä. Arvokkuusnormin loukkaaminen aiheuttaa lähinnä häpeää. ( Ossowska 197 1.) 

Vaikka täysin kehittynyt itsekunnioitus voi Ossowskan käsityksen mukaan tuottaa 
mukautumista sosiaalisiin normeihin, se voi joskus tuoda mukanaan myös hyök
käyksen toisten ihmisten hyvinvointia vastaan. Ossowska ei hyväksykään ideaa 
yhteisöstä, jossa ei olisi ristiriitoja. Siksi hän painottaa suuresti arvokkuusmotiivien 
(normien) merkitystä. Ossowska on sitä mieltä, että ilman kansalaismoraalia yh
teisöt tuhoutuvat, mutta ilman persoonallista moraalia niiden eloonjäännillä ei 
ole arvoa. Yhteisö, jossa vallitsee sosiaalisten normien ja arvokkuusnormien tasa
paino, vaatii lähtökohdakseen juuri Ossowskan propagoimien moraaliarvojen 
juurtumista, eli tarvitaan aitoja ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita, inhimillistä 
arvokkuutta ja onnellisuutta. (Nowicka 1977, 86.) 

Aikoinaan ( 1984) päädyin edellä esitettyjen ajatusten ja myös kolttasaame
laisten ja mustalaisten aitoon yhteisöllisyyteen liittyvien empiiristen havainto
jen tukemana hahmottelemaan niin sanottua uudella tavalla aistiherkkää ih

mistä, jonka hakusanoiksi sain lähinnä tönniesiläisestä luonnollisesta tahdosta 
ja luonnollisen tahdon puolelle painottuvista sekakäsitteistä kumpuavat omi
naisuudet eli luovuus, rohkeus, avoimuus, lämpö ja vapaus. Näiden ominai
suuksien avulla ovat luonnol liset moraaliset arvot löydettävissä eli 
tönniesiläisittäin tunteen puhtaus ja kauneus, mielen syvyys ja jalous sekä 
omantunnon eheys (totuudellisuus, hyvyys ja uskollisuus). Ne kaikki heijastu
vat erityisesti ihmisten välisissä sosiaalisissa suhteissa sekä toisaalta heidän 
sitoutumisessaan toimintaan. Ne ovat välttämättömiä myös Giddensin peräämän 
aktiivisen luottamuksen syntymiselle. Sosiaalisissa suhteissa painottuu tuolloin 
kaksi asiaa, toisaalta yksilön ja hänen persoonallisen arvokkuutensa tunnusta
minen ja toisaalta yhteisön muodostuminen ja ihmisten yhteisöllinen sitoutu
minen yhteisiin päämääriin suuntautuvaan toimintaan. Ossowskaa mukaillen 
löysin siis kaksi yhtä vahvaa pilaria, toinen on yksilön arvokkuus ja toinen on 
sosiaalisuus, eli kyse on persoonasta yhteisössään. Ossowskan ajattelu sekä 
kansalaismoraalin että persoonallisen moraalin välttämättömyydestä yhteisöjen 
säilymiselle herätti samalla voimakkaita ajatuksia kansalaisuuteen kasvattami
sen, kansalaisuuteen tukemisen, tarpeesta. Tuolloin myös yksilöllisen persoo
nan kehittymiseen tulisi kiinnittää aivan erityistä huomiota - sosiaalisuuden 
ohella. Tähän asiaan palataan kirjassa myöhemmin. 
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1.4. Tönnies, itsehoito ja terveys - harhapolkuko? 

Persoonallisen arvokkuuden ja yhteisöllisen sosiaalisuuden realistinen, rin
nakkainen ja tasavahva löytyminen ei modernissa maailmassa tapahdu pelkäs
tään tönniesiläisen "luonnollisen tahdon" sisältöjen kautta, vaan tarvitaan sel
laista dynaamista tulevaisuuteen suuntautumista, jonka apuna voitaneen käyt
tää ainakin Tönniesin ajattelusta johdettuja sekakäsitteitä. 

Ehkä tämän kirjan aiheen kannalta hieman yllättäen etsivä katseeni kääntyi 
aikoinaan seuraavaksi "itsehoidon" käsitteeseen. Se oli tuolloin, kahdeksan
kymmentäluvun puolessa välissä, varsin uusi ja muodikas käsite. Erityisesti 
terveydenhuollon piirissä käsitteestä keskusteltiin paljon. Siksi myös oma ai

kaisempi koulutukseni (sairaanhoitaja, sosiaalihoitaja, sairaanhoitajajohtaja) 
suuntasi osaltaan kiinnostusta aiheeseen. Tosin itsehoidon syvät sisällöt jäivät 
käydyssä keskustelussa yleensä määrittelemättä, ja kylmimmillään itsehoidon 
ymmärrettiin tarkoittavan suurinpiirtein sitä, että "potilas sijaa itse sänkynsä". 

Itsehoito oli siis kiehtova käsite. Ajattelin, että käsitteen selkeyttäminen saat
taisi olla yksi mahdollisuus täsmentää aistiherkkyyttä syvemmälle edellisissä 
luvuissa hahmoteltuun suuntaan. Heuristisesti siinä näyttäytyvät tönniesiläisistä 
sekakäsitteistä ainakin intohimo, rohkeus, luovuus, energia ja tietoisuus. ltse
hoidon käsite voisi mahdollisesti luoda sellaisen laajan perspektiivin, jossa 
ilmenisi ihmisen kyky oivaltaa ja uskaltaa, olla rohkea ja vastuullinen valin
noissaan. Käsite voi parhaimmillaan sisältää sekä näkemyksen elämästä yleen
sä, näkemyksen yksilöstä ja yhteisöstä että erityisesti toimimisen tuon näkemyk
sen mukaisesti. Siksi lähdin jatkamaan uuden aistiherkkyyden etsintää kysei
sen käsitteen ja siihen liittyvän empiirisen kartoituksen avulla (Kurki 1985). 

ltsehoidon käsite näytti siis sopivan välineeksi täsmentämään Herbert 
Marcusen alkuperäistä uuden aistiherkkyyden etsintää. Marcuse unelmoi uu
desta yhteiskunnasta, jonka rakentaminen edellyttää aistiherkkyydeltään ja 
tietoisuudeltaan erilaista ihmistyyppiä. Se edellyttää ihmisiä, jotka puhuvat 
toisenlaista kieltä, joilla on toisenlaiset eleet, jotka noudattavat toisenlaisia 
yllykkeitä, ihmisiä, joissa on kehittynyt viettipohjainen sulku julmuutta, raa
kuutta ja rumuutta vastaan. Marcuse etsi sellaista viettipohjaista muutosta, jos
ta tuotantosuhteiden uudistamisen kautta voisi tulla yhteiskunnallisen muu
toksen osatekijä. Hän etsi miehiä ja naisia, jotka hyvällä omallatunnolla olisivat 
inhimillisiä, helliä, aistillisia, jotka eivät aina häpeäisi itseään. (Marcuse 1971, 
36.) 

Päädyin määrittelemään itsehoitokäsitteen tavoitetietoisena, toiminnallisena 
ja erityisen omaehtoisena käsitteenä. Samalla itsehoito on kokemuksellista ja 
sillä tavoin eksistentialistista, että keskeisinä toiminnan suuntaajina ovat yksi
lön omaehtoiset valinnat. Valintojensa kautta ihminen samalla täydellistyy, eli 
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yksilö luo tietoisten valintojensa kautta tulevaisuuttaan. Valintojensa taustaksi 
hän tarvitsee paitsi faktatietoa myös kuvitteellista kykyä nähdä erilaisten tule
vaisuuden vaihtoehtojen seuraukset, eräänlaista näkyjen näkemisen kykyä. Yksilö 
ei tässä itsemääräämisoikeudessaan voi kuitenkaan toimia itsekeskeisesti, vaan 
yksilön, toisten yksilöiden ja ympäristön välinen vuorovaikutus on oleellista. 

Tukea näihin ajatuksiin sain muun muassa Alain Tourainen toiminnan so
siologisista analyyseista ( 198 1 a ja b). Myös Touraine korostaa taiteellisesti 
imaginaation merkitystä. Hän näkee utopiat erittäin merkittävinä, ei itseisarvoina, 
mutta kritiikkinä vallitsevaa ideologiaa vastaan. Erilaiset protestiliikkeet ovat 
utooppisine ulottuvuuksineen sangen tärkeitä uudenlaisen kulttuurin herättäjiä. 
Ne tulevat suorastaan välttämättömiksi silloin, kun on tarpeen muodostaa uut
ta kuvaa yhteisön ja ympäristön välisistä suhteista. Tällöin yhteisö nähdään 
usein osana luontoa tulkittuna siten, että inhimillisen yhteisön kyky muokata 
aktiivisesti ympäristöään tunnustetaan. Touraine sanoo myös, että olemme 
kadottaneet kykymme kuvitella ja näin valmentautua tulevaisuutta varten. Siitä 
seuraa kriisi, joka ei ole mikään yksittäinen tilanne, vaan se on laajaa kyvyttö
myyttä toimia. Jotta kriisistä päästäisiin, on ensin kyettävä tulevaisuuden kuvi
en rakentamiseen. 

Edelliselle avuksi on Tourainen mukaan löydettävä uudenlainen poliittisen 
osallistumisen muoto. Sen avulla voidaan välttää nykyinen polarisointi toisaal
ta mahtaviksi teknokraattisiksi voimiksi ja toisaalta niitä vastustaviksi väkivaltaisiksi 
tai vetäytyviksi liikkeiksi. Se tapahtuu ainoastaan toiminnan avulla, jolloin toi
mintaa ohjaavat sosiaalisten suhteiden kentässä vallitsevat kulttuuriset orientaatiot 
ja tavat. Siksi sosiaalisten suhteiden tutkiminen on oleellisen tärkeää. Tämä 
yksilön tietoisen toiminnan merkitys korostuu myös Schutzin analyyseissa 
( 1980). Vapaaehtoinen toiminta on jopa kriteerinä sellaiselle käyttäytymiselle, 
jolla on jotakin merkitystä. Toiminnan merkitys on siinä valinnassa, jonka yk
silö kulloinkin tekee ja johon sisältyy tietoisuus toiminnan päämäärästä. 

Erilaisten sosiaalisten liikkeiden päämääränä onkin ensi sijaisesti etsiä uusia 
vaihdon, keskustelun ja muun kommunikaation muotoja. Tässä vaihto- ja va
paaehtoisessa toiminnassa, joka siis ilmenee erityisesti vaihtoehtoliikkeiden ajat
telussa, on havaittavissa myös Marcusen peräämän uudenlaisen luonnollisuuden 
aineksia. Siihen liittyy uudenlainen käsitys omasta kehosta ja siksi myös tekno
kraattisen lääketieteen ja teknokraattisen seksuaalisuuden vastustaminen. Ih
misen ruumiin ajatellaan olevan ikään kuin itse luonto. Se on suorastaan sadun
omainen, fantastinen, kokemuksellinen elementti, eikä sillä ole mitään yhteyt
tä ihmisen luoman teknologian kanssa. Valmiudet itsesäätelyyn ja siis myös 
itsehoitoon ovat siinä suorastaan sisäänrakennettuina. Ihminen on silloin olen
naisesti myös kehonsa, eli keho ei ole mikään sielun kuori, vaan ne ovat orgaa
nisesti yhtä. Useiden vaihtoehtoliikkeiden keskiössä oleva luontokäsite voidaan 
siten ymmärtää myös symbolikäsitteenä, joka viestittää pyrkimystä itsensä to-
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teuttamiseen ja omaehtoiseen toimintaan. (Falk 1984, 203-2 14; Hollstein 1979, 
53, 124; Järvikoski et al. 1982, 35.) 

Tämä uusluonnollisuus liittyy samalla uudenlaiseen, spirituaaliseen, orgaani
seen ja luonnollisen tahdon mukaiseen näkemykseen terveydestä. Siksi 
täsmensin itsehoidon käsitettä myös terveyden ja sairauden käsitteiden avulla. 
Luonnollisesti täsmennys johtui myös siitä, että itsehoidon käsitettä käytettiin 
tuolloin vahvasti juuri terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä. Analyysien jäl
keen päädyin määrittelemään terveyden seuraavasti: 

Terveys on yksilön luonnollista orgaanista yhteyttä luontoon, tähän liittyvää uu
denlaista herkkyyttä omaa kehoa kohtaan sekä uudenlaista kriittistä ja dynaamista 
näkemystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista sekä yhteiskunnan nor
meista ja instituutioista. Terveys on myös pyrkimystä muutokseen siten, että saavu
tetaan uudenlainen - tai paremminkin alkuperäinen - ihmisen luonnollisen tah
don tasapaino . 

Pidän edellä esitettyä määritelmää edelleen käyttökelpoisena. Tosin nyt vahvista
isin sitä käsitteiden "toiminta" ja "dialogi" avulla. Korostaisin erityisesti dialogisten 
suhteiden merkitystä luonnollisen tahdon tasapainon saavuttamisessa. 

Uudessa kehollisuudessa ovat - tönniesiläisin käsittein ilmaistuna - muka
na ihmisen luonnollisen tahdon elementit. Tourainen määrittelemä toiminta 
antaa niille uuden, dynaamisen, tulevaisuuteen suuntautuvan ulottuvuuden. 
Tosin myös Tönniesille toiminta oli oleellisen tärkeää, hän vain käytti sen sijal
la käsitteitä työ ja luovuus. Toimintaa voidaan pitää ihmisen luonnolliseen 
tahtoon liittyvänä sisäisenä kutsumuksena, ja toisaalta ihmisen sisäinen kutsu
mus toteutuu dialektisesti juuri toiminnan avulla. Toiminnassa yhteisten ta
voitteiden saavuttamiseksi korostuvat myös veljeys, ystävyys ja mielen yhteisyys 
sekä ainakin tietynasteinen sopusointu - kaikki tönniesiläisiä käsitteitä. 

Vaihtoehtoliikkeistä lähdin sitten kartoittamaan vihreän liikkeen edustajien 
näkemystä itsehoidosta. Vihreä liike oli tuolloin vielä - ainakin selkeämmin 
kuin nyt - yhteiskunnallinen liike, ei niinkään byrokraattinen puolue. Liike 
edusti sellaista utooppista vaihtoehtoista ajattelua, jonka pyrkimyksenä on läh
teä rakentamaan uudenlaista ihmisen osaa ekosysteemin harmonian mukaises
ti. 

Kartoituksen tulokset osoittivat, että itsehoito käsitteenä liittyi tuolloin vih
reään vaihtoehtoajatteluun. Liikkeen edustajat yhdistivät käsitteeseen tiedosta
van havahtumisen toimintaan, jolloin asioihin ei suhtauduta staattisesti, peh
meästi, perinteitä painottaen, vaan juuri dynaamisen tulevaisuuteen suuntau
tuvan toiminnan merkitys korostuu. Tähdennettiin erityisesti vastuullisuuden 
ja aktiivisen omaehtoisuuden merkitystä. Vastuu laajenee yksilöstä yhteisöön ja 
sitä kautta koko maailmanyhteisöön. Tähän itsehoitoon liittyy herkkä 
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havahtuminen kokemuksellisuuteen, sitä kautta kehon ja kokemuksen yhteen
liittyminen ja tämän ykseyden ja yhteiskunnan dialektinen, uudenlaista har
moniaa tavoitteleva suhde. 

Tutkimuksen perusteella päädyin näkemykseen, että itsehoito on oikeastaan 
sama asia kuin uusi aistiherkkyys. Sen avulla on mahdollista irrota 
tönniesiläisestä, joskus ehkä liian pehmeältä näyttävästä yhteisöllisyydestä ja 
siirtyä selkeään toiminnalliseen havahtumiseen uuden elämäntavan löytämi
seksi. Siihen liittyy myös Amitai Etzionin ( 1995, 122) analyysi lähinnä amerik
kalaisesta yhteiskunnasta. Hän toteaa,että nykyinen yhteiskunta ei ole traditio
naalisessa mielessä gemeinschaft eikä gesellschaft. Nyt tarvitaan sellaisia yhtei
söjä, joissa tasapainottuvat erilaisuus ja ykseys, "diversity in unity" , tarvitaan 
uutta yhteisöllisyyttä (new gemeinschaft), joka ei voi olla tukahduttavaa eikä 
hierarkkista. 

Itsehoitoon kiinnittyvä elämäntapa on osaltaan tällaista uutta orientoitumis
ta yksilöön ja yhteiskuntaan. Itsehoito siis on varsin tavoitetietoista, aktiivista ja 
erityisen omaehtoista toimintaa, jonka tavoitteena on edellä määrittelemäni ter
veys. Itsehoito keinona tähän tavoitteeseen pääsemiseksi liittyy oleellisesti yksi
lön tekemiin omaehtoisiin valintoihin, täydellistymiseen valintojen kautta. Tästä 
seuraa, että itsehoidosta voidaan puhua vain silloin, kun ihmisellä on valin
nan mahdollisuuksia, ja kun hänellä toisaalta on kyky näitä mahdollisuuksi
aan käyttää. 

Itsehoidon käsitteen analyysit voitaneen hyvin yhdistää myös yksilöiden ja 
yhteisöjen omaa toimintaa ja omia kykyjä korostavan empowerment käsitteen 
analyyseihin (käsitteestä enemmän myöhemmin). Ongelmalliseksi jää silti vielä 
se, mikä tuo "yksilö" on. Onko hän individualistisesti maailmaan suuntautu
va, omiin tarpeisiinsa keskittyvä, egosentrinen olento, vai onko hän toiselle 
ihmiselle avoin, rakastava ja solidaarinen persoona? 

Tie kohti terveyttä alkaa joka tapauksessa aina tietynlaisista inhimillisisistä 
suhteista. Kyse on kahden kokemuksen välisestä suhteesta, vuorovaikutuksel
lisesta toiminnallisesta suhteesta, jossa korostuvat rinnakkain Ossowskan mo
lemmat pilarit, toisaalta yksilön arvokkuus ja sen kunnioittaminen, toisaalta 
sosiaalisuus. Samalla kyse on aina uudenlaisesta kriittisestä ja dynaamisesta 
näkemyksestä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välisistä suhteista. 

Edellä esitetyn Tönniesin ajatteluun perustuvan tutkimuskokonaisuuden 
kautta olin kuitenkin vasta persoona ja yhteisö - problematiikkaan suuntautu
van tien alussa. Monia asioita oli selvinnyt. Oli selvinnyt se, että uusi ja vanha 
eivät ole antagonistisessa ristiriidassa, vaan myös radikaalisti uusi kantaa aina 
mukanaan vanhaa. Arkipäivän toiminnan ja yksilön omien valintojen merkitys 
terävöityi. Erityisesti terävöityi näkemys yksilöllisen arvokkuuden merkitykses
tä, yksilön merkityksestä ainutlaatuisena, korvaamattomana, "sielullis-ruumiil
lisena" persoonana ja toisaalta sen rinnalla samanarvoisena sosiaalisuuden 
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(yhteisöllisyyden), sosiaalisten (yhteisöllisten) suhteiden, merkitys sekä yksi
lön että yhteisön täydellistymiselle. juuri itsehoitokäsitteesen suuntautunut 
"harharetki" kiinnitti huomioni entistä enemmän vuorovaikutussuhteiden luon
teeseen ja yksilön osaan tässä vuorovaikutuksessa. 

Seuraava tutkimustehtävä jäsentyi sosiologisesta jo selkeästi kasvatus
tieteelliseksi. Lähdin etsimään sellaista kasvatusajattelua, jossa yksilöllisyys ja 
yhteisöllisyys kulkisivat rinta rinnan, jossa persoonallinen ja henkilökohtainen 
on yhteisöllisen ja toiminnallisen perussolu ja jossa sosiaalisuus - sosiaalinen 
suhde - saisi syvemmän sisällön. Yksilöllisten ratkaisujen merkitys liittyy sii
hen keskeisesti, koska ihminen täydellistyy eksistentiaalisesti juuri yksilöllisten 
valintojensa kautta ja vaikuttaa päämäärätietoisen toimintansa kautta yhteis
kunnan kehitykseen ja transformaatioon, laadulliseen muuttumiseen. 

1.5. jesuiittojen sosiaalinen pedagogiikka - askel kohti 
personalismia 

Edellä esitetyistä syistä siirryin etsimään sellaista kasvatusnäkemystä, joka tukisi 
uuden aistiherkkyyden ja uuden yhteisöllisyyden kehittämistä, eli joka tukisi 
yhtä vahvasti toisaalta inhimillistä arvokkuutta ja toisaalta sosiaalisuutta. Läh
din etsimään sitä humanistisen pedagogiikan juurilta. Humanistisessa pedago
giikassa ihminen ymmärretään erityisesti yksilönä, joka on kykenevä arvioi
maan, tekemään päätöksiä, saavuttamaan päämääriä ja asettamaan ihanteita. 
Ihminen on luova ja luo omien valintojensa kautta kohtaloaan. Kasvatus on 
näiden ihmisen luontaisten kykyjen kehittämistä täyteen mittaansa. Tavoittee
na on kehittyminen integroituneeksi persoonallisuudeksi. Se tapahtuu 
itsemuokkautumisen avulla niin, että käytetään hyväksi ihmisen luovia voimia 
ja niihin sisältyvää aktiivisuuden pyrkimystä. "Itsemuokkautuminen" perustuu 
yksilön rationaaliin luonteeseen; jokainen on itsensä herra ja vastuussa itses
tään. Yksilö on vapaa, ja juuri vapaus on rationaalin luonteen ensimmäinen 
ominaisuus. 

Humanistisen tradition keskeisimpiä käsitteitä on harmonian tai tasapainon 
käsite. Traditio on lisäksi dualistinen, eli ajatellaan, että ihmisellä on sekä ma
teriaalinen että henkinen puolensa. Kokonaisuus on sensitiivinen, emotionaa
linen, älyllinen ja samalla idealistinen. 

Humanistiset kasvattajat korostavat kasvatusihanteen merkitystä. Pelkän käy
tännön tehokkuuden lisääminen ei riitä. Siitä on seurauksena vain, että mitä 
paremmin koulutettu tai harjoitettu ihminen on, sitä vaarallisempi hän on 
ollessaan paha. Sitä vastoin 'mielen kauneus' on ikään kuin todellisen kulttuu
rin toinen nimi. On työskenneltävä idealismin innoittamana: ihanteet työstävät 
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sitten itse itsensä metodeiksi ja taidoiksi, eikä niihin silloin tarvitse uhrata voi
mia. (Ks. Castiello 1937.) 

Humanistisessa pedagogiikassa käsitellään yksilöllisen persoonan kasvua ja 
kehitystä ainutlaatuisella tavalla, mutta yksilön ja yhteisön suhteen tarkastelu 
jää vähemmälle huomiolle. Se oli kuitenkin tärkeä kiinnostukseni kohde, ja 
siksi lähdin etsimään sellaisia humanistisen pedagogiikan yhteyksiä, joissa sekä 
persoonan että yhteisön kehitys olisivat tasavahvasti esillä. 

Humanistisen pedagogiikan juurilta löytyi silloin Juan Luis V ives (1492-
1540) ja hänen kristillinen humanisminsa, jossa on mukana aimo ripaus re
nessanssin tuolloin modernia edistyksellisyyttä ( Obras completas 194 7). Vives 
loi humanismin perspektiivistä myös köyhäinhoidon teorian. Teoriassa yhtyvät 
sekä materiaaliset vaatimukset että yksilön henkilökohtaiseen kehittymiseen 
tähtäävät päämäärät. Vives korosti vahvasti työn merkitystä. Samalla köyhäin
hoito yksilöllistyi ja sai kasvatuksellisen luonteen. 

V ivesille humanisti on henkilö, joka on kultivoinut älyään opintojen kautta 
siten, että opinnot ovat vaikuttaneet koko hänen elämäntapaansa. Hän osoit
taa, miten opiskella ja miten opettaa niin, että opinnot ovat hyödyksi sekä 
ihmiselle itselleen että hänen lähimmäisilleen. Opettajan oma esimerkki on 
tässä hyvin tärkeä, ja avainasioita on koko yhteisöllisen koulukulttuurin kohot
taminen. Opetusmenetelmien pitää olla sopusoinnussa oppilaan kehityksen 
kanssa 

V ivesiä pidetään kokemusperäisen sielutieteen perustajana, sillä hän oli hyvin 
käytännöllinen. Hän osoitti, että todellisuus täytyy tuntea hyvin ja sitä täytyy 
havainnoida, sillä muutoin ei tieteen lopullinen tavoite, yhteisen hyvän 
palveleminen, voi toteutua. Sekä persoonan että yhteisön hyvinvointi on aina 
otettava huomioon, sillä vain se palvelee yhteistä hyvää. Rakkaus lähimmäistä 
kohtaan korostuu. (Obras Completas 194 7; Schilling 1997.) 

Perehtyessäni edelleen humanistiseen pedagogiikkaan nimenomaan yksilö
yhteisö -perspektiivistä löysin Ignatius de Loyolan ( 149 1- 1556) ja jesuiitta
järjestön ignatiaanisen pedagogiikan. Pedagogiikka pysähdytti minut, sillä se 
näytti paljolti vastaavan juuri niihin kysymyksiin, joihin olin lähtenyt vastausta 
etsimään. Hämmästyksekseni havaitsin - monien vaiheiden kautta - että jesuiitat 
toimivat edelleen hyvin aktiivisesti. Heillä on kouluja ja yliopistoja yli 70 maas
sa maailman eri puolilla, kaikkialla heidän kasvatusinstituutionsa ovat erin
omaisessa maineessa, ja jesuiittojen merkitys yleisessä sivistysdiskurssissa on 
merkittävä. Muun muassa USA:n koulutusjärjestelmässä jesuiittojen vaikutus 
on varsin vahva. jesuiitoilla on siellä kolmisenkymmentä korkeatasoista yli
opistoa ja viitisenkymmentä lukiota; yhtenä esimerkkinä erityisesti kansainvä
listen suhteiden koulutusohjelmastaan kuulu Georgetownin yliopisto Washing
ton D. C:ssä. Toinen esimerkki on, että avautuessaan ulkomaailmalle muutama 
vuosi sitten Pekingin yliopisto solmi ensimmäisen laajan kansainvälisen 
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koulutusyhteistyösopimuksensa nimenomaan USA:n jesuiittayliopistojen 
taloudellis-hallinnollisten koulutusohjelmien kanssa. 

Sivuutan tässä kirjassa jesuiittojen vanhan kasvatusajattelun, ja samalla si
vuutan myös sen topeliaanisen isä Hieronymus-maineen, joka jesuiitoilla jos
kus Suomessa vieläkin näyttää olevan. Sitä vastoin keskityn nykyiseen 
pedagogiikkaan, jota lähdin etsimään sekä kirjallisuuden että "kohtaamisten" 
kautta. Edelleen varsin monien vaiheiden kautta sain yhteyden jesuiittojen 
"päämajaan", cwiaan, Roomassa, ja sen jälkeen ovet ovat olleet avoinna tutki
mustyölle maailman eri puolilla, useissa Euroopan maissa (Italia, Itävalta, Ir
lanti, Espanja), Intiassa, USA:ssa, Afrikassa Nigeriassa (siellä tosin vain vilk
kaan kirjeenvaihdon kautta) ja Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Kolumbiassa, 
mutta myös Ecuadorissa ja Argentiinassa. 

jesuiittojen ignatiaanista pedagogiikkaa on vaikea asettaa mihinkään kasvatus
filosofiseen suuntaukseen. Ei olisi edes oikein lähteä pakottamaan sitä johon
kin määrättyyn muottiin. jesuiitat sanovat, että Ignatius oli eklektikko. Hän 
poimi uusia ajatuksia joka puolelta ja yhdisti ne koherentiksi kokonaisuudek
si. Pariisin koulutusjärjestelmä oli Ignatiuksen mielestä hyvä. Niinpä hän omak
sui sen ajattelematta erityisesti mitään taustafilosofiaa. Myös V ives vaikutti 
Ignatiuksen näkemyksiin. Lähinnä Ignatius mietti kuitenkin omia elämän
kokemuksiaan taustaksi valinnoilleen. Hän oli hyvin käytännöllinen. Vasta vä
hitellen, myöhempien jesuiittakasvattajien vaikutuksesta, spiritualiteetti tuli 
eksplisiittisesti mukaan kasvatusajatteluun, ja pedagogiikka sai myös selkeän, 
kirjoitetun teoreettisen muodon. Ignatius aloitti siis puhtaasti pragmaatikkona. 

Niinpä jesuiitat ovat olleet kasvatusasioissa pragmaatikkoja kautta historian
sa. jesuiittojen entinen kasvatusjohtajajames Sauve S.]. sanoi minulle Roomassa 
vuonna 1986: 

Olemme tutustuneet esimerkiksi Deweyhin, Faureen, vapautuksen teologiaan ja 
marxismiin. Olemme kysyneet, mitä he ovat tehneet ja  miten. Mikä on sellaista, 
mikä on ollut hyvää , ja miten he ovat vaikuttaneet ihmisiin? Voimmeko ottaa hei
dän ajatuksiaan ja integroida ne omiimme? Onhan muistettava , että pohjimmiltaan 
koko filosofia on ykseyttä ; kysymys on totuuden etsimisestä. Voimme valita , 
pitäydymmekö omassa tavassamme ajatella ja kiellämme ympärillämme olevan vai 
pitäydymmekö tavassamme aj atella rikastuttaen sitä sillä , mitä saamme 
ympäristöstämme. Jesuiitat ovat aina katselleet ympärilleen. Filosofisesti se ei ehkä 
ole ihan oikeaoppista, mutta käytännöllistä se on. 

Tämän päivän ignatiaanisen pedagogiikan tarkastelu jonkin virallisen filosofi
sen suuntauksen valossa olisi siis toivoton tehtävä.juuria voi toki etsiä aristoteelis
skolastisesta traditiosta, mutta ignatiaaninen pedagogiikka on liian dynaamista, 
dialektista ja eklektistä asettuakseen esimerkiksi puhtaaksi tomistiseksi ajatteluksi. 
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Pedagogiikassa ei ole järjestelmällisesti sovellettu tomistista filosofiaa, vaikka 
siinä on samanlaisia piirteitä, esimerkiksi uskossa oppilaan omien kykyjen 
herättämiseen. Myös ihmiskuva on samanlainen. Ihminen ymmärretään sielun 
ja ruumiin ykseytenä, kuitenkin niin, että sielu on toimintaa hallitseva ele
mentti. Ihminen on vapaa ja vastuullinen olento, joka voi itse valita tekonsa. 
Juuri siksi jokaisen oppilaan persoonallisuuden kehittymiseen on kiinnitettä
vä aivan erityinen huomio. 

Joitakin selviä kasvatusfilosofisia yhteyksiä voidaan toki löytää. Yli viiden
toista vuoden kokemuksen perusteella uskallan väittää, että erityisen vahvat 
yhteydet ignatiaanisella pedagogiikalla on ranskalaiseen personalismiin, var
sinkin Emmanuel Mounierin ajatuksiin. Myös Paula Freiren vapautuksen 
pedagogiikka on vahvasti mukana. Samoin yhteydet eksistentialismiin ovat il
meiset, erityisesti Martin Buberin Minä - Sinä analyysit (ks. myöhemmin kirjas
sa) ovat samanlaiset kuin jesuiittojen käsitykset. Jesuiittojen pedagoginen ajat
telu on myös normatiivista siinä mielessä, että otetaan selkeästi kantaa kasva
tuksen tavoitteisiin ja sisältöön, mutta toisaalta suhde menetelmiin on jousta
va: kasvatuksen päämäärät ja opettajan ja oppilaan välinen pedagoginen suhde 
ovat kasvatusajattelussa oleelliset. 

Modernissa kasvatustehtävässään jesuiitat korostavat kolmea elementtiä : dia
logia, oikeudenmukaisuutta ja kulttuuria . Elementit nousevat olemassa olevan to
dellisuuden pohjalta, ja ignatiaaninen pedagogiikka lähtee aikaan ja paikkaan 
sidotusta konkreettisesta todellisuudesta. Todellisuudet ovat erilaisia maailman 

eri puolilla, mutta dialogin avulla pyritään tässä monimuotoisuudessa ja -ar
voisuudessa saamaan aikaan sitä ykseyttä, jota ignatiaaninen pedagogiikka ta
voitteissaan maailmanlaajuisesti korostaa. Siksi on selvää, että nykyisin sosiaali
sen ulottuvuuden on sosiaalipedagogisesti yhdistyttävä koulutukselliseen ulot
tuvuuteen entistä kiinteämmin. 

Tärkeä ja näkyvä piirre myös ignatiaanisessa pedagogiikassa on, että Ignatius 
de Loyolan oma persoona antaa jesuiittajärjestölle sen elävän muodon. Kyse on 
ikään kuin Ignatiuksen persoonan - ignatiaanisen karisman - sisäistymisestä ja 
yleistymisestä jokaisessa jesuiitassa ja sitä kautta koko yhteisössä, niin myös 
ignatiaanisessa pedagogiikassa. Kuten aikaisemmin mainittiin, myös Weber piti 
jesuiittajärjestöä erityisen hyvänä esimerkkinä karisman sisäistymisestä ja yleis
tymisestä organisaation, j esuiittaj ärj estön, rakenteisiin. 

Ignatius kävi läpi aivan tietyn elämänkokemuksellisen prosessin, jonka avulla 
päätyi elämänvaiheissaan yhä suurempaan vapauteen. Tekninen tähän liittyvä 
termi on discemment af spirit, joka tarkoittaa Ignatiuksen läpikäymiin valinta
prosesseihin liittyvää erityistä arvioinnin tapaa. Ignatiuksen tavoite - kuten myös 
Weberin - oli institutionalisoida karisma nimenomaan prosessina, erityisenä 
arvioinnin tapana, ei tuotteena. Juuri siinä on jesuiittajärjestön toiminnan ja 
myös kasvatusajattelun avain: jesuiitat työskentelevät päätöksenteossaan läpi 
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samanlaisen arvioinnin prosessin. Tämä reflektointi on oleellinen osa j esuiittoj en 
elämäntapaa. Ignatiaaninen karisma ei kuitenkaan ole vain tietty arvioinnin 
tapa, vaan se näkyy toiminnan merkityksen korostamisena. Toiminnan kautta 
yhdistyvät myös yhteisöllisyys ja yksilöllisyys - personalistisessa mielessä -
harmoniseksi kokonaisuudeksi. 

Näkemyksensä ja kokemuksensa Ignatius kirjoitti teksteiksi, joista 
spiritualiteetti on löydettävissä. Tekstien ytimen muodostaa pieni kirjanen Hen
gelliset harjoitukset (Ejercicios Espirituaies) . Harjoitukset ovat paitsi 
jesuiittaspiritualiteetin lähde myös ignatiaanisen kasvatusajattelun viitekehys. 
Hengelliset harjoitukset -kirjasen merkitys ei kuitenkaan rajoitu jesuiittoihin, 
vaan se on läntisen tradition piirissä kehittyneen spirituaalisen ohjauksen 
perusteoksena myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä kirja. (Ks. myöhemmin.) 

Harjoitusten ohjaaja-ohjattava -suhteesta nousee siis se erikoislaatuinen kas
vattajan ja kasvatettavan välinen pedagoginen suhde, joka näyttäytyy samanlaisena 

myös modernissa ignatiaanisessa pedagogiikassa. Suhde perustuu vapauteen, 
joustavuuteen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen. Se toimii kokemusten, 
niiden reflektoinnin ja arvioinnin hengessä. Oleellinen on kasvatettavan läpi
käymä itsenäinen prosessi. (Ks. Alphonso 1992; Harney 194 1, 49-50; Ignatius 
de Loyola 1979; 1981; Kurki 1993, 84-85.) 

Ignatiaanisen pedagogisen suhteen tärkeä piirre on, että kasvattaja on 
ohjattavansa palveluksessa tukijana, helpottajana ja innostajana. Hänen täytyi
si myös osata väistyä, antaa kasvatettavalle itselleen täysi tila. Kriittisen 
reflektiokyvyn kehittymisen tukemiseksi kasvattajan - ohjaajan - pitää kuiten
kin olla myös luja, vaikka hänen perusolemuksensa on lempeä, ymmärtävä ja 
hyväksyvä. Ohjaajan tulee auttaa haasteiden kokemiseen, eli ohjattavaa pitää 
rohkaista kokemaan. Kokemuksia ei saa pelätä, tukahduttaa tai siirtää tuon
nemmaksi, sillä ilman kokemuksia ei tapahdu kasvua. Nimenomaan kyky ko
kemusten arviointiin on kasvun edellytys. (Ks. Kurki 1993, 88.) 

jesuiittojen kasvatusajattelu ei perusteiltaan ole juurikaan muuttunut vuosi
satojen saatossa; heidän vuodelta 1599 peräisin oleva opetussuunnitelmansa 
"Ratia Studiorum" on maailman ensimmäinen moderni opetussuunnitelma 
(Reimer 1976). Maailmalla muutoin vallinneita kasvatuksellisia ja koulutuk
sellisia käsityksiä alettiin kuitenkin yleisesti kyseenalaistaa vasta 1800- ja 1900 -
luvuille tultaessa. Yhteiskunnalliset tilanteet muuttuivat tuolloin rajusti ja toi
vat mukanaan uusia vaateita myös koulutukselle : alkeisopetus laajeni kohti 
yhä laajempaa oppivelvollisuutta, ja tieteet kehittyivät rajusti uudistaen osal
taan myös pedagogisia katsomuksia. Progressiivisten liikehdintöjen myötä syn
tyi uusi käsitys oppilaasta ja hänen kyvyistään. jesuiittojen cura personahs' -ta, 
jokaisen oppilaan kaikinpuolista huomioonottamista, lähellä oleva näkemys 
yleistyi myös valtiollisten opetussuunnitelmien suuntaajaksi. 
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Myös jesuiitat alkoivat pohtia omia kasvatuslinjojaan, ja uudet tavoitteet 
luotiin heidän vuonna 1975 pitämässään 32. yleiskokouksessa. Tuolloin asetet
tiin perustavoitteeksi kasvattaa palvelutehtävään suuntautuvia ihmisiä. Uusien 
tavoitteiden pohjaksi selkeytettiin entisestään myös ignatiaanisen spiritualiteetin 
piirteitä, ja vähitellen luotiin pedagogiikan ohjeiksi myös uusia dokumentteja, 
tärkeimpänä The Characteristics af ]esuit Education (1986). (Ks. ignatiaanisesta 
pedagogiikasta tarkemmin Kurki 1985; 1986; 1987; 1993; 2001.) 
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2 .  SOSIAALIPEDAGOGIIKAN JUURISTOLLA 

2. 1. Ignatiaanisesta pedagogiikasta sosiaalipedagogiikkaan 

Ignatiaaninen pedagogiikka on jo 1500-1600 -luvuilta lähtien ollut selkeästi 
myös sosiaalista pedagogiikkaa eli sosiaalipedagogiikkaa. Sosiaalipedagogiikalla 
tarkoitetaan muun muassa sellaista koko yhteiskunnallisen elämänmuodon 
läpäisevää periaatetta, jossa korostuu ajatus inhimillisyyden, henkisten arvojen 
ja yhteisöllisyyden edistämisestä pedagogisin keinoin, yksilöä unohtamatta. (Ks. 
sosiaalipedagogiikasta tarkemmin Hämäläinen ja Kurki 1997.) 

Sosiaalipedagogiikan määrittely ei kuitenkaan ole yksiviivaista, vaan se käy 
jatkuvaa teoreettis-praktista vuoropuhelua sosiaalisen todellisuuden kanssa: mil
laista sosiaalipedagoginen toiminta on ja millaista sen tulisi olla. Millainen on 
yhteiskunta, jossa ihminen voi mahdollisimman täydesti elää elämäänsä per
soonana ja yhteisönsä jäsenenä? 

Sosiaalipedagogiikassa ei teoriaa ja käytäntöä ole mahdollista erottaa toisis
taan. Teoria ei jäsenny "muodolliseksi kaavaksi", vaan se on ensi sijaisesti ajat
telun väline, joka samalla suuntaa ajatteluun perustuvaa toimintaa. Sosiaali
pedagogiikka on siten luonteeltaan vahvasti soveltavaa ja käytännöllistä. Sa
malla se on normatiivista: oppiala juurtuu filosofiaan ja etiikkaan. 

Sosiaalipedagogiikka muodostuu yht'aikaa sekä persoonallisesti että sosiaa
lisesti. Sen ytimessä on aina kysymys yksilön ja yhteisön välisestä suhteesta. 
Toisaalta myös kasvattajan ja kasvatettavan välisen pedagogisen suhteen käsite on 
sosiaalipedagogiikan ydinalueita. Tässä sosiaalipedagogisessa suhteessa oleel
lista on kasvattajan asettuminen dialogiin kasvatettavansa kanssa. Ignatiaanisen 
pedagogiikan tavoin kasvattaja auttaa dialogin avulla kasvatettavaa ryhtymään 
elämässään omaan henkilökohtaiseen arvioinnin prosessiinsa. Tällöin kasvatet
tavalle itselleen annetaan "täysi tila" ja sen kautta mahdollisuus löytää itse paras 
itsestään. Siksi kasvattajan täytyy osata erityisesti myös vetäytyä, suoda tämä tila. 

Pedagogisessa suhteessa kasvattajan tehtävä on luoda olosuhteet kokemuk
sen, sen reflektoinnin ja niihin perustuvan toiminnan vuorovaikutukselle, eli 
hän ikään kuin helpottaa kasvatettavan, oppijan, alati kasvavaa suhdetta To
tuuden kanssa. Ymmärrys, mielikuvitus, tahto ja tunteet ovat tällöin tasavertai-

33 



sesti mukana toiminnan lähtökohtien laadinnassa. Tavoitteena on, että koke
musten reflektion - pohdiskelevan arvioinnin - pitäisi muodostua sellaiseksi 
prosessiksi, joka muovaa oppijan tietoisuutta, asenteita, arvoja, uskomuksia ja 
ajattelun tapoja, jotta hän vapautuisi pelkästä tietämisestä toimintaan. Reflektio 
antaa inhimillisen merkityksen sille, mitä on opittu. 

Ignatiaaninen sosiaalipedagogiikka on ongelmalähtöistä, reflektiivistä ja 
dialogista pedagogiikkaa. 0 leellista siinä on sekä persoonan vahvistaminen että 
yhteisöllisyyden tukeminen rinnakkain. Erityisesti pedagogiikan sisällöt - var

sinkin silloin kun kyse on varsinaisen koulutusjärjestelmän ulkopuolisesta 
kasvatuksellisesta,  sosiaalisesta ja kulttuurisesta toiminnasta - ovat lähellä Lati
nalaisessa Amerikassa, Ranskassa ja Espanjassa sekä muualla romaanisella kie
lialueella vahvasti vaikuttavaa sosiaalipedagogiikan suuntausta, sosiokulttuurista 
innostamista (animation socioculturelle, animaci6n sociocultural) . Innostaminen on 
arkipäivän sosiaalisen toiminnan, tiedostamisen ja muutoksen väline, jonka 
tavoitteena on luoda solidaarisuuden arvot tiedostava yhteiskunta. Oleellista 
on saada ihmiset osallistumaan ja osallistumisen avulla kehittämään ja toteut
tamaan itse luomaansa ja kuitenkin saavutettavissa olevaa sosiaalista utopiaa, 
kulttuurista demokratiaa. Toiminta lähtee oman arkipäivän ja näin "oman koh
talon" luomisesta, eli kulttuuri ymmärretään myös tietoisuuden heräämisenä ja 
sitä kautta sitoutumisena omaa arkipäivää ja yhteisöä laadullisesti muuttavaan 
toimintaan. Innostaminen on samalla kertaa sekä aate (ideologia ja filosofia) 
että metodologia, ja siinä on sekä kulttuurinen, sosiaalinen että kasvatukselli
nen ulottuvuus. J esuiitoilla aate on selkeä. Se on ignatiaaninen spiritualiteetti, 
johon kaikki toiminta juurtuu ja jota vasten toimintaa myös arvioidaan. (Ks. 
innostamisesta tarkemmin Kurki 2000.) 

jesuiittapedagogiikka rakentaa myös laajaa pedagogista antropologiaa, eli sii
nä pyritään vastaamaan kysymykseen, mitä on inhimillinen olemassaolo, mitä 
on ihminen olemassaolossaan. Kasvatuksen tulisi aina sisältää näkemys siitä, 
mikä on ihmiselle arvokasta. Siksi pedagogisen antropologian peruskäsite on 
persoonan käsite. Kyse ei kuitenkaan ole mistään individualistisesta yksilölli
syyden korostamisesta, vaan persoonalliseen liittyy aina sosiaalinen -
yhteisöllinen - aspekti. Ihminen ottaa kasvussaan huomioon sosiaalisen ympä
ristönsä siten, että keskeinen kasvun tavoite on kehittyminen sosiaalista oikeu
denmukaisuutta kohti. Oikeudenmukaisuuden perustana on jokaisen maail
man ihmisen, hänen persoonansa, kunnioittaminen. Tämä yksilöllisyyden ja 
yhteisöllisyyden ykseys näkyykin selvästi jesuiittakoulujen toimintatavoissa ja 
työskentelymenetelmissä. 

Työskentelymenetelmiä on monia, mutta koska tavoite on persoonan kaikin
puolinen kehittyminen, on myös ilmaisun monipuolinen herkistäminen vält
tämätöntä. Siihen tarvitaan kaikkien aistien herkistymistä ja siten myös estetii
kan apua. Teatteri ja kuvataiteet ovat aina olleet jesuiitoille läheisiä, ja arkkiteh-
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tuurissa syntyi aikoinaan kokonaan uusi suunta, niin sanottu jesuiittatyyli eli 
esibarokki. (Ks. Kurki 199 1; 1993.) 

Kaikki se, mitä edellä on kerrottu ignatiaanisen pedagogiikan sisällöistä, 
kuuluu selkeästi myös yleisen sosiaalipedagogiikan diskurssiin. Siksi ei ole
kaan ihme, että jesuiitat ovat vahvasti läsnä eurooppalaisen sosiaali pedagogiikan 
historiassa. Esimerkiksi ensimmäisen espanjalaisen sosiaalipedagogiikan oppi
kirjan Educaci6n social ( 19 2 9) kirjoitti katalonialainen jesuiitta Ramon Ruiz Amado 
( 186 1- 1934). Hän määritteli sosiaalisen kasvatuksen luonnostaan yhteiskun
nassa elämään määrätyn ihmisen kasvamaan auttamiseksi. Sosiaalinen kasvatus 
on luonnostaan demokraattista ja sopii siten vain demokraattisiin yhteiskuntiin, 
jolloin se auttaa yhteiskuntaa täydellistymään toisaalta kaikkia ihmisiä ja toi
saalta jokaista yksilöä varten. 

Tämä Ruiz Amadon määritelmä korostaa sosiaalipedagogiikan sosiaalistavaa 
ulottuvuutta. Modernissa sosiaalipedagogiikassahan on kaksi ulottuvuutta. Toi
saalta korostuu juuri jokaisen ihmisen sosialisaatioon liittyvä dimensio, mutta 
toisaalta painottuu yhä vahvemmin syrjäytyneiden ja marginalisoitujen ihmis
ten auttaminen parempaan arkipäivään kuin heillä nyt on. Varsinkin jälkim
mäinen ulottuvuus liittyy vahvasti kriittisiin ja emansipatorisiin tavoitteisiin. 
Todellisuuden tulkinta on silloin kaikkien sosiaalisten ilmiöiden yhteydessä 
oleellista, ja ihmisten oma sosiaalinen osallistuminen on tuon tulkinnan edel
lytys. Osallistumisen tavoite on saada ihmiset ottamaan kohtalonsa ohjat omiin 
käsiinsä niissä yhteisöissä, joissa he kulloinkin elävät. Tämä emansipatorisen, 
vapauttavan tiedonintressin mukainen teoria kietoutuu vallitsevan sosiaalisen 
käytännön laadulliseen muuttamiseen. 

Modernin sosiaalipedagogiikan emansipatoriset kehittelyt kulkevat rinnan 
brasilialaisen Paula Freiren ( 192 1- 1997) vapautuksen pedagogiikan (educaci6n 
Iiberadora) ja pienemmässä mittakaavassa myös italialaisen poliittisen ja sosiaa
lisen filosofin Antonio Gramscin ( 189 1- 193 7) katsomusten kanssa. Myös jesuiitat 
viittaavat edellisiin, vaikka toisaalta ignatiaaninen pedagogiikka on jo lähes 500 
vuotta pyrkinyt samanlaisiin päämääriin. Kasvatetaan itsenäisiä, tiedostavia, 
kriittisiä ajattelijoita, jotka ottavat paikkansa johtajina yhteiskunnan laadulliseksi 
muuttamiseksi. Niin Freire, Gramsci kuin jesuiitat voitaneen väljästi määritellä 
messiaanisiksi humanisteiksi, joiden pyrkimyksenä on muokata uudelleen in
himillisen olemassaolon laatua, ylittää historiallisen inhimillisen tilanteen 
määräämät rajat ja aloittaa alusta. Messiaaniset humanistit ovat suhteellisen 
optimistisia pohtiessaan ihmisen mahdollisuuksia vapauttaa itsensä ja kanssa
ihmisensä. (Vrt. Germino 1972.) 

jesuiittojen liittyminen Freireen ja Gramsciin ei ole yllättävää. Freireläisyydessä 
ja gramscilaisuudessa on nimittäin se mielenkiintoinen piirre, että varsin 
monenlaisista ideologisista lähtökohdista lähtevät ajattelijat suhtautuvat heihin 
myönteisesti ja limittävät omia ajatuksiaan heidän ajatuksiinsa - marxilaiset, 
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eksistentialistit ja katoliset. jesuiitat, Freire ja Gramsci ovat yhtä mieltä esimer
kiksi siitä, että kasvatus on keskeinen väline uuden maailmankatsomuksen ja 
uusien intellektuellien luomisessa. Teorian ja käytännön yhteys on tässä oleel
linen. Käytännöllä ei kuitenkaan tarkoiteta mitään erillisiä psykomotorisia tai 
muita taitoja, vaan se on tietoista toiminnan käytäntöä, jonka tarkoituksena on 
saavuttaa yhteinen päämäärä eli maailman muuttaminen solidaarisemmaksi ja 
oikeudenmukaisemmaksi paikaksi elää. Käytäntö ei tuota hyödykkeitä tai pal
veluita, vaan se tuottaa sellaisen käsityksen maailmasta, joka velvoittaa ryhty
mään toimintaan sosiaalisen muutoksen aikaansaamiseksi. (Freiren 
pedagogiikasta enemmän luvussa 3.3.) 

2.2. Sosiaalipedagogiikan olemus 

Sosiaali pedagogiikassa on - kuten useaan kertaan on jo mainittu - ensi sijaisesti 
kyse ajattelutavasta, tietystä, luonteeltaan normatiivisesta orientoitumisesta so
siaalisiin kysymyksiin. N ormatiivisuus määrittyy hyvin saksalaisen Buchkremerin 
( 1982) ajatuksissa. Hän kiteyttää sosiaalipedagogiikan sisällöksi kultaisen sään
nön (reguia aurea) : Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te 
heille. 

Sosiaalipedagogiikan keskeisimpiä ongelmia on ikiaikainen yksilön ja yh
teiskunnan välisen suhteen ongelma. Mikä on yksilö, entä yhteisö, kumpi on 
ensisijainen, kumpi on tärkeämpi. Myös koko eurooppalaisen poliittisen ajat
telun historia voidaan Sihvolan mukaan ( 1996, 7 1) ymmärtää pitkälle juuri 
kahden erityyppisen ihmiskuvan ja niitä vastaavan kahden yhteiskuntakäsityksen 
kilpailuna, jännitteenä ja yhteenkietoutumisena. Yhtäällä on antiikista alkun
sa saanut yhteisöllinen perinne ja toisaalla myöhäiskeskiajalta alkunsa saanut 
yksilöä korostava ajattelu. Absoluuttista, varmaa ja oikeaa vastausta ja ratkaisua 
ongelmaan ei ole, vaikka toisaalta varmaankin jokainen asiaa pohtinut on pää
tynyt omalta katsantokannaltaan oikeaan tulkintaan, johon sitten sitoutuu. 

Macridis ja Hulliung ( 1998, 18-25) pohtivat perusteellisesti yksilön ja yh
teiskunnan välisen suhteen ongelmaa. He lähtevät Platonista (427-347 e.Kr.), 
Sokrateen oppilaasta, filosofisen idealismin perustajasta, joka oli sitä mieltä, 
että yksilöt ovat vain massaa tai joukkoa, jonka suojelu, hallinta ja eloonjääminen 
vaatii yhteistyötä. Siksi tarvitaan ryhmää ja valtiota, joiden erityisenä tehtävänä 
on määrittää käyttäytymisen säännöt ja normit. Valtio ja ryhmä määrittävät myös 
hallinnon ja hallittavien väliset suhteet. Yksilö on tässä kaikessa merkityksetön. 
Hän on vain sosiaalinen olento, ei muuta. 

Tämän yhteisön ensisijaisuutta korostavan näkemyksen mukaan yhteiskun
nalla on eräällä tavalla orgaaninen luonne, se on kokonaisuus kuten ihmisen 
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ruumis. Ihmiset ovat siinä vain soluja, heillä ei ole vapautta eikä oikeuksia; 
heidän tehtävänsä on toimia kokonaisuuden toiminnalle välttämättöminä osi
na. Muutokselle ei ole varsinaisesti tilaa, korkeintaan hyvin vähäiselle, sillä 
yhtäkkinen muutos horjuttaisi olemassaolevien osien välisten suhteiden tasa
painoa. Tämä näkemys on totalitaarinen. 

Toinen näkemys on edelliselle vastakkainen ja painottaa ensisijaisesti yksi
löllisyyttä. Korostetaan sitä, että alunperin yksilö on elänyt luonnontilassa, mutta 
suojellakseen itseään ja omiaan yksilöt luovat sellaisen poliittisen yhteisön, 
yhteiskunnan, joka suojelee heidän elämäänsä ja omaisuuttaan. Poliittinen jär
jestelmä, valtio, on yksilön (yksilöiden) luoma ja luotu yksilöä varten. Se on 
tulosta yksilöiden vapaasti hyväksymästä sopimuksesta. Tämä näkemys perus
tuu käsitykseen yksilön myötäsyntyisestä järjestä ja hänen luonnollisista oi
keuksistaan. Yksilö on silloin kaikkein tärkein. Ihmiset, yksilöt, luovat itse sitä 
yhteiskuntaa, jossa elävät, ja he voivat sitä myös muuttaa. Yksilöiden erillisistä 
tahdoista voi muodostua myös sellainen yhteinen tahto, joka tekee jopa vallan
kumouksia. Poliittinen elämä on silloin yksilöiden tahdon asia. 

Sosiaalipedagogiikan määritelmät ottavat aina - ainakin implisiittisesti - kan
taa tähän yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen. Se muodostaa perustan myös 
sosiaalipedagogisten koulukuntien synnylle; milloin korostetaan kasvattamista 
yhteiskunnan jäseneksi, milloin taas enemmän yhteiskunnan muuttamista. 
Espanjalainen professori Jose Maria Quintana ( 1994, 18-24) on analysoinut 
oppialan historian kuluessa tavattuja erilaisia määrittelyjä, ja referoin niitä seu
raavassa. 

joskus sosiaalipedagogiikka on ymmärretty yksilön sosiaalisen muotoutumi
sen oppina, joka auttaa yksilön sosialisaatiota ja siten ihmistä kasvamaan yh
teiskuntaan ja yhteiselämään toisten ihmisten kanssa. Ihmisestä tulee kasvatuk
sen avulla yhteiskunnan hyödyllinen jäsen. Sosialistinen pedagogiikka sanoo 
saman hieman eri sanoin esimerkiksi niin, että hyvä sosiaalinen kasvatus ja 
hyvä yksilöllinen kasvatus ovat saman prosessin kaksi komponenttia. 

Sosiaalipedagogiikka on nähty myös yksilön poliittisen ja kansallisen kasva
tuksen oppina. Kyse on yksilön kasvattamisesta yhteiskuntaa, valtiota varten. 
Yksilöllä ei ole arvoa sinänsä. Kansallissosialistinen sosiaali pedagogiikka omaksui 
tämän näkemyksen. Vielä sosiaalipedagogiikka voidaan ymmärtää yhteiskun
nan kasvattavan toiminnan teoriana siten, että pedagogiikan pitäisi pohtia ja 
säännellä yhteiskunnassa vallitsevia kasvatuksellisia ja muita vaikutuksia. Kas
vatus on yhdistelmä ärsykkeitä, joiden avulla yhteiskunta pääsee yhä tehok
kaammin yhä korkeammalle sosialisaation tasolle. Tämä on erityisesti italialai
sen sosiaalipedagogiikan tavoitteena. Lisäksi sosiaalipedagogiikalla tarkoitetaan 
erityistä lapsuuden ja nuoruuden ajan hyvinvoinnin ja tukemisen oppia. Kes
kitytään erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin, syrjäytymisen muotoihin ja niiden 
ehkäisyyn. Niin ikään pohditaan vahvasti ihmisen tarpeita ja niiden 
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tyydyttämistä. Joidenkin mielestä sosiaalipedagogiikka taas on vain pedagogista 
sosiologismia, jolloin ajatellaan yksilöllisen olevan alisteista sosiaaliselle. 

Modernissa sosiaalipedagogiikassa hyväksytään edellisistä näkemyksistä vain 
kaksi, eli sosiaalipedagogiikka on toisaalta yksilön sosiaalisen muotoutumisen 
oppi ja toisaalta erityisesti lapsuuden ja nuoruuden ajan hyvinvoinnin oppi. 
Viimeksi mainittu on ehkä uuden sosiaali pedagogisen diskurssin ytimessä, mutta 
tässä kirjassa keskustellaan enemmän ensimmäisestä painotuksesta. Samalla tosin 
luodaan toki perusteita myös toiselle. Lähtökohtana on ajatus, että sosiaali
pedago gisen toiminnan keskeisiä tehtäviä on valmistaa ihmisiä yhteiskunnalli
seen ja yhteisölliseen elämään. Ymmärretään, että ihminen on luonnostaan 
määrätty elämään yhteisössä. Hän on sosiaalinen olento ja vain yhteisössä hän 
voi saavuttaa ylevimmät yksilölliset tavoitteensa; yksilöllinen täydellisyys ja yh
teisön täydellistyminen kulkevat rinta rinnan. Huomio kiinnitetään kuitenkin 
vahvasti myös yksilön persoonalliseen kehittymiseen. Toisin sanoen tässä kir
jassa sosiaalipedagogiikka ymmärretään Maria Ossowskan kahden pilarin kä
sitteen kautta: yksilön arvokkuus ja sosiaalisuus ovat pilareina yhtä tärkeitä. Se 
ei kuitenkaan ole kaikkien sosiaalipedagogisten kirjoittajien näkemys. Jotkut 
korostavat enemmän yhteiskunnallisia päämääriä, kuten edellisistä määritelmistä 
jo kävi ilmi. 

Yksilön ja yhteisön käsitteiden rinnalla sosiaalipedagogiikan sisällöllistä ydintä 
on pedagogisen suhteen käsite. Se ei ole uusi käsite, mutta sosiaalipedagogiikan 
oppihistoriallisessa diskurssissa se on peräisen Herman Nohlin ( 1879- 1960) 
henkitieteellis-hermeneuttisesta sosiaalipedagogiikan tulkinnasta. Nohl oli -
jesuiittojen tavoin - sitä mieltä, että kasvatuksen ominaisluonne perustuu juu
ri kasvattajan ja kasvatettavan väliseen pedagogiseen suhteeseen, jonka tulisi 
olla aito vuorovaikutuksellinen dialoginen suhde. Kasvatustoiminnan perusta
na on tuolloin pyrkimys edistää kasvatettavan henkistä elämää, hänen yksilöl
listä sivistymistään. Pedagogisessa suhteessa vallitsee 'persoonallisuuden etuoi
keus'. Kasvatettavan kasvu- ja sivistysoikeus ovat tärkeämpiä kuin ulkopuoliset 
vaateet. Pedagogisessa suhteessa ei kuitenkaan unohdeta yhteisöllisyyttä, vaan 
siinä yksilöllinen ja yhteisöllinen kohtaavat. Kasvattaja on ensisijaisesti kasvatet
tavansa palveluksessa, mutta toisaalta hän on myös välittäjänä kasvatettavan ja 
yhteiskunnan, kulttuurin välillä. Kasvatustoiminnan tavoitteena on löytää yk
silöllisyyden ja yhteisöllisyyden välinen aito (korkeamman asteinen) suhde. 
(Ks. Hämäläinen ja Kurki 1997, 88-89; Puolimatka 1999, 104.) 

Yksilön ja yhteisön välinen suhde on keskeinen pohdinnan kohde myös 
sosialisaatiossa eli sosiaalistumisessa yhteiskuntaan. Sosialisaatio on 
sosiaalipedagogiikan tärkeintä ongelmakenttää, ja myös käsitys sosialisaatiosta 
määrittyy siis sen mukaan, mikä käsitys määrittelijällä on yksilön ja yhteiskun
nan välisestä suhteesta. 
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Sosialisaatiosta on monia määritelmiä ja teorioita; ainakin biologiset, antro
pologiset, psykologiset ja sosiologiset. Tapio Puolimatka ( 1999, 94- 109) pohtii 
perusteellisesti sosialisaatiota sekä yhteiskuntakeskeisenä näkökulmana kasva
tukseen että yrityksinä ratkaista näkökulman ongelmia. Hän sanoo, että 
sosiaalistumisella tarkoitetaan laajasti ottaen niitä kehityskulkuja, joissa ihmi
nen muokkautuu yhteiskunnalliseksi olennoksi ja yhdentyy sosiaaliseen maa
ilmaan. Inhimillinen kasvu ja  kehitys tapahtuvat yhteiskunnallisessa 
viitekehyksessä. Puolimatka toteaa, että sosialisaatio käsitteenä painottaa yhteis
kuntaan ja sen osajärjestelmiin sopeutumista ja sopeuttamista. T ässä 
sosialisaatioparadigmassa oletetaan, ettei ole olemassa normatiivista käsite
järjestelmää, jonka pohjalta yhteiskunnan normijärjestelmää voitaisiin arvioi
da. Sosialisaatio on ensisijaisesti jotakin, mitä yksilölle tapahtuu. Puolimatka 
viittaa tässä  yhteydessä Giddensiin todetessaan t ämän hyväksyvän 
durkheimilaisen ajatuksen, että yhteiskunta rajoittaa ja muokkaa yksilöiden 
kehitystä. Giddens korostaa yksilön silti olevan koko kehityksensä ajan aktiivi
nen osallistuja, ei pelkästään passiivinen vastaanottaja. Tässä Giddens painot
taa aktiivisen vuorovaikutuksen merkitystä. 

Perinteisessä sosialisaationäkemyksessä on siis oleellista, että yksilö omaksuu 
yhteiskunnalliselle integraatiolle ja jatkuvuudelle välttämättömät arvot ja normi
rakenteet. Modernissa keskustelussa korostetaan kuitenkin yhä vahvemmin myös 
yksilön subjektiksi kasvamisen oikeutta ja hänen kykyään kehittää itseään ja 
ympäristöään. Tässä nousee vähitellen keskeiseksi kysymys toisaalta itseen 
keskittyvästä individualismista tönniesiläisen rationaalisen tahdon käsitteenä 
ja toisaalta toisiin suuntautuvasta persoonasta enemmän luonnollisen tahdon 
mukaisena näkemyksenä. 

Ari Kivelä ( 1997, 33-46) lähestyy sosialisaatiokysymystä sosiaalipedagogiikan 
kannalta varsin kiinnostavalla tavalla. Hän toteaa, että pedagoginen teoriatraditio 
ja sosialisaatioteoreettinen lähestymistapa ovat erilaisia ja keskeisiltä 
korostuksiltaan yhteensovittamattomia pedagogisen toiminnan 
käsitteellistämistapoja. Hän on sitä mieltä, että sosialisaatiotutkimus ei ole pys
tynyt tyhjentävästi selvittämään yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta, joka 
kuitenkin on sen keskeinen kysymys. Kivelä liittyy interaktionistisiin 
teoriankehittelyihin, esimerkiksi sosiaalipedagogiikan klassikon Klaus 
Mollenhauerin ajatuksiin, joiden mukaan yksilön kehitys on mahdollista vain 
suhteessa yhteisöön ja yhteisön muotoutuminen puolestaan riippuu yksilölli
sistä prosesseista. 

Kivelä jatkaa kuitenkin ohi interaktionististen teorioiden ja viitoittaa tietä 
interaktionistisen sosialisaatioteorian ja pedagogisen toiminnan teorian välisel
le vuoropuhelulle. Hänen mielestään pedagogisen toiminnan analyysi ei voi 
nojautua ainoastaan kasvavan yksilön sosialisaatio- ja oppimisprosessin ana
lyysiin ja niitä koskevaan teorianmuodostukseen. Sen pitää tavoittaa myös kas-
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vattajan pedagoginen kompetenssi ja pedagogisen suhteen luonne. "Sivistyk
sellisyys on pedagogisen interaktion tuote ja se on mahdollinen ainoastaan 
sellaisessa vuorovaikutuksessa, jossa kasvava ymmärretään ja tunnustetaan 
sivistyksellisenä olentona. " Konkreettisesti tämä sivistyksellisyys todellistuu vasta 
pedagogisessa interaktiossa siinä määrin kuin kasvavaa vaaditaan toimimaan 
itsenäisesti. Pedagoginen interaktio ikään kuin herättää ajattelun ja konkreetti
sen teon välisen toimintasyklin ja auttaa liikkeelle kasvatettavan tietoisen toiminta
prosessin. Pedagogisen toiminnan käsite sisältää myös ajatuksen toivottavan ja 
paremman tulevaisuuden ennakoinnista, eli pedagoginen toiminta on sosi
alisaatiota kuvitteelliseen, utopiaan, jota ei vielä ole olemassa. 

Tässä kirjassa sosialisaatio ymmärretään sosiaalipedagogisesti paljolti Kive
län esittämällä tavalla. Erityisen voimakkaana painottuu ajatus ihmisen omista 
mahdollisuuksista luoda sosiaalista todellisuutta. Sosiologisen sosialisaatio
näkemyksen rinnalla korostuu silloin psykologinen näkemys eli yksilön, hä
nen persoonallisen kehittymisensä ja ihmissuhteidensa kehittymisen merkitys. 
Hyvä sosialisaatio muodostuu kahdesta osasta, toisaalta "sopeutumisesta" yh
teiskuntaan ja toisaalta yhteiskunnan uudistamisesta. Ihmisellä on ehkä tietty 
sosiaalinen kohtalonsa, mutta hänellä on myös kyvyt ja mahdollisuudet toteut
taa niissä puitteissa "parasta mahdollista sosialisaatiota" ja näin luoda kohtalo
aan. Sopeutuminen yhteiskuntaan osoittaa toisaalta kypsyyttä, mutta silloin 
tämän sopeutumisen laatu on oleellinen asia. Tukahduttavien ja epäoikeuden
mukaisten olosuhteiden vallitessa kypsä ihminen kapinoi ja kieltäytyy hyväk
symästä, ja siten myös kaikki yhteiskunnalliset edistysaskeleet on saatu aikaan 
juuri kyseisen kriittisen asenteen ja sen avulla toimintaan heräämisen kautta. 
Tämä sosialisaationäkemys lienee lähellä myös T önniesin käsityksiä. Näkemys 
määrittyy tarkemmin kirjan edetessä. (Antikainen 1986, 93-94; Quintana 1994, 
87- 104.) 

2.3.  Sosiaalipedagogiikan ideologinen ja spirituaalinen 
pohjavire - tienviitta personalismiin 

Sosiaalipedagogiikan olemus, kannanotto yksilön ja yhteisön väliseen suhtee
seen, sisältää aina myös ideologista värisävyä. Macridis ja Hulliung 1998 ( 15-
28) ovat sitä mieltä, että se, mitä itse kukin meistä ajattelee yksilön ja yhteisön 
välisistä suhteista, on myös ideologinen asia. Jokaisella ihmisellä on jokin "ide
ologia", on hän siitä tietoinen tai ei. Arvostamme jotakin: ystävää, lakia, omai
suutta tai vapautta. Jokaisella on myös ennakkoluuloja, erilaisia käsityksiä maa
ilmasta ja niin edelleen. Ne, joilla on samanlaiset käsitykset ihmisestä, maail
masta, yhteiskunnasta ja arvoista, tuntevat yhteenkuuluvuutta ja ryhmittyvät 
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puolueissa, kirkoissa, kerhoissa ja yhdistyksissä. Toisin sanoen kaikkia ihmisiä 
liikuttavat aatteet : olemme sekä ideoiden tuotetta että niiden tuottajia. Ideoi
den kautta meitä myös manipuloidaan. 

Ideologiat ovat hyvin tärkeitä. Eivätkä ne ole kuolleet, vaikka hiljaiseloa on 
ollut havaittavissa. Toisaalta on nimittäin jälleen alettu yhä vahvemmin puhua 
jonkinlaisen vastakulttuurin luomisen tarpeesta, uuden tietoisuuden - ehkäpä 
aistiherkkyyden - luomisesta, uusista uskomuksista, arvoista ja elämäntavasta. 

Ideologia voitaneen määritellä yhdistelmäksi sellaisia uskomuksia, ideoita ja 
asenteita, jotka ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa ja jotka ovat luonteenomaisia 
jollekin ryhmälle tai yhteisölle. Se eroaa oleellisessa kohden filosofiasta ja teo
riasta. Filosofia sanan tarkassa merkityksessä tarkoittaa tiedon (viisauden) rakas
tamista, totuuden etsimistä. Teoria taas on niiden oletusten muotoilua, jotka 
selittävät erilaisia ilmiöitä. Ainakin silloin, kun on kyse luonnontieteistä, teoria 
voidaan todentaa empiirisesti. Filosofia ja teoria sisältävät reflektiota (pohti
mista), ideoiden järjestäytymistä ja toteennäyttämistä. Ideologia puolestaan 
muotoilee sellaisia uskomuksia, jotka saavat ihmisen toimimaan. Vaikka ide
ologia siis juurtuu filosofiaan ja teoriaan, se on eräällä tavalla yksinkertaisempi 
asia, yksinkertaistettu versio filosofiasta, ja siksi se saattaa samalla muuttaa al
kuperäisiä oppeja, joskus jopa pahasti kieroon. 

On usein vaikea nähdä, milloin joku teoria tai filosofia muuttuu omaa 
logiikkaansa seuraavaksi ideologiaksi eli toimintaa suuntaavaksi liikehdinnäksi. 
Ideologia on kuitenkin tärkeä juuri siksi, että se saa aikaan liikettä. Se on teori
an muuttumista käytännöksi, aitoa praksista, sillä ideoiden ja ihmisten sosiaa
listen tarpeiden välillä on yleensä vahva vuorovaikutus. 

Myös ideologioita on peruspiirteiltään kahdenlaisia : toiset säilyttävät vallit
sevaa järjestystä (status quo), yhteiskuntaa, sellaisena kuin se on, ja toiset muut
tavat sitä. Ideologiat muodostuvat kuitenkin aina samoista perusteemoista. 
Oleellisimpia niistä on, millainen on ihmisluonto, ja mikä on yksilön ja yhtei
sön (ryhmän) välinen suhde. Sen lisäksi ideologia ottaa kantaa siihen, mikä on 
totuuden olemus, ja miten totuus voidaan saavuttaa. Onko olemassa totuutta? 
Muita ideologian perusteemoja ovat poliittisen auktoriteetin luonteenomaiset 
piirteet ja taloudellisen organisaation laatu ja sen mekanismit. Ideologiaan liit
tyvät oleellisina myös ongelmat taloudellisesta tasa-arvosta ja yksilöllisestä va
paudesta. 

Ideologia lähtee siis yksilöstä, ja käsitys ihmisluonnosta on kaiken perusta. 
Onko ihmisluonto plastinen ja muuttuva sopivan sosiaalisen työn eli kasvatuk
sen välityksellä, ja voidaanko näin luoda "uusia ihmisiä"? Onko ihmisillä tiet
tyjä synnynnäisiä ominaisuuksia, kuten sosiaalisuus, rationaalisuus ja myös 
luonnollisia oikeuksia kuten vapaus tai omaisuus, jota on suojeltava? 

Ideologiat ovat usein unelmia, utopioita. Poliittisista ideologioista liberalis
min ydin on yksilö ja hänen toiveensa. Tieto ja totuus muodostuvat ihmisen 
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omien arvostusten mukaan. Yksilön oma kokemus on tärkeä, ja yhteisö on 
ikään kuin monien yksilöllisten kokemusten tulos : ihmisten oma osallistumi
nen toimintaan on siksi hyvin tärkeää. Myös radikaalit demokratiat ovat omak
suneet liberalismin perusarvoja kuten vapaus, arvokkuus ja elämä. 

Utooppiset sosialistit puolestaan uskoivat sosiaaliseen kollektivismiin, jossa 
muun muassa vuorovaikutus ja solidaarisuus painottuivat. Kommunitarismi 
on ikään kuin ylin arvo, mutta se on toisaalta ollut myös natsismin ihanne. 
Natsismissa painotettiin uuden ihmisen ideaa, ja tätä ideaa ohjasivat johtaja ja 
puolue. Yksilö ja yhteisö kietoutuvat yhteen, jolloin yksilölliset intressit olivat 
alisteisia sosiaaliselle. Sanottiin, että arvot syntyvät kansasta (Volk), ja valtio 
edusti kansanhenkeä (Volksgeist). Valtio oli kuitenkin vain puolueen instru
mentti, väline, joka tiukasti toteutti puolueen tahtoa. (Macridis ja Hulliung 
1998, 18-25 .) 

Sosiaalipedagogiikka on luonteeltaan ideologista, koska myös siinä on oleel

lista teorian ja filosofian kääntyminen toiminnaksi, dialektiseksi vuorovaiku
tukseksi teorian ja käytännön välillä. Ideologian tavoin myös sosiaalipedagogiikan 
perusongelma on sosiaalieettinen ja koskee yksilön ja yhteiskunnan integroitu
mista, yksilön ja yhteisön välistä suhdetta. Sosiaalipedagogiikassa integraatio
ongelmaa tutkitaan kuitenkin pedagogisessa kehyksessä ja siihen etsitään pe
dagogisia ratkaisuja. Tosin se, että filosofian ja teorian kääntyminen toiminnak
si on sosiaalipedagogiikassa oleellista, ja ideologiaa tarvitaan välittäjänä teorian 
ja toiminnan välillä, saattaa olla myös vaarallista. Ideologiahan saattaa muuttaa 
alkuperäisiä oppeja joskus kohtalokkaasti. Se on näkynyt erityisen selvästi juu
ri kansallissosialistisessa sosiaalipedagogiikassa. (Ks. Hämäläinen ja Kurki 1887, 
149 . )  

Yleensä ideologiakeskustelu on kuitenkin enemmän valtio-opillista, oppi
historiallista tai sosiologista keskustelua kuin sosiaalipedagogista. Sosiaali
pedagogiikassa keskustelun luonne on toinen. Se lähtee yksilöstä, persoonasta 
ja muotoutuu "kahden pilarin" - yksilön arvokkuus ja sosiaalisuus - keskuste
luksi. Keskustelu sisältää ihmisen olemassaolon syvien merkitysten etsintää. 
Siksi syvennän ideologiakäsitettä ja käytän sen sijasta mieluummin käsitettä 
spiritualiteetti. Ihminen toimii aina spiritualiteettinsa voimalla eli sellaisten 
syvien uskomusten pohjalta, jotka juurtuvat merkityksiin, keskeisiin inhimilli
siin arvoihin kuten ihmiselämän kunnioitus, tieteellisen tiedon tai veljeyden 
edistäminen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tarve ja niin edelleen. Merki
tykset voivat olla poliittisia, uskonnollisia tai muita, ja kielteisissä tapauksissa 
spiritualiteetti voi saada myös epäterveitä sävyjä kuten oli laita esimerkiksi Hit
lerillä. 

jokaisella ihmisellä on oma spiritualiteettinsa, mutta spiritualiteetin - ja 
siihen juurtuvan karisman - on mahdollista muodostua myös ihmisten yhtei
seksi, jaetuksi visioksi. Sen juurruttaminen yhteisön rakenteisiin on kuitenkin 
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aikaa vievä ja vaikea tehtävä, ja jesuiittojen ignatiaaninen pedagogiikka tarjoaa 
yhden erinomaisen esimerkin tästä yhteisöjen sosiaalipedagogisesta, arvosidon
naisesta rakentumisesta yksilöiden persoonallisen arvokkuuden ja heidän 
spiritualiteettinsa kautta. 

Modernissa maailmassa ei tosin paljon keskustella spiritualiteetista, eikä meillä 
edes oikein ole välineitä sen etsimiseen. Silti jokaisen ihmisen syvin olemus 
löytyy juuri hänen spiritualiteetistaan. Se on jokaiselle ihmiselle elävää todelli
suutta, on hän sitten havainnut sen tai ei. 

Spiritualiteetti tarkoittaa käsitteenä tarkasti ottaen samaa kuin hengellisyys, 
hengellinen elämä. Historiallisesti käsitteellä on ollut monia merkityksiä, ja 
sillä on pitkä kehityshistoriansa sekä itäisessä että läntisessä traditiossa. Vähitel
len spiritualiteetti on muodostunut käsitteeksi, joka kuvaa kaikkia niitä usko
muksia, asenteita ja käytäntöjä, jotka innostavat ihmisten elämää ja auttavat 
heitä tavoittamaan transsendentaaleja todellisuuksia. Kyse on samalla ihmisen 
koko elämäntavan kehittämisestä, merkityksen etsinnästä ja elämänkutsumuksen 
löytämisestä. Spiritualiteetti on aina "uskoa" ja sitoutumista, ja juuri ne ovat 
ihmisen persoonallisuuden keskuselementtejä. Spiritualiteetin kautta syntyy 
ihmisen syvä persoonallinen tapa olla ja elää suhteessa toisiin ihmisiin. 
Spiritualiteetin olemus on syvästi kokemuksellinen, ja spirituaaliset kokemuk
set ovat luonteeltaan subjektiivisia ja siis mitä suurimmassa määrin persoonal
lisia. Kysymys on ihmisen kaipuusta sisäiseen vapauteen ja avoimuudesta 
sisäisille tunteille. (Ks. Russell 1986, 33-38; Sheldrake 1990, 99- 1 16; Wakefield 
1983, 36 1-362.) 

Spiritualiteetin analyyseista löytyy lisää väriä myös pedagogisen suhteen pohdin
noille, erityisesti kasvattajan, ohjaajan, ominaisuuksien pohdinnoille. Persoo
nallisen ohjaajan käsite on nimittäin spiritualiteetissa varsin tärkeä. Primitiivisissä 
kulttuureissa oli noitatohtorinsa ja shamaaninsa ja hinduismissa ja buddhismissa 
ohjaajalla on lähinnä guru-muodossa aivan keskeinen rooli, samoin on ollut 
klassisissa filosofisissa koulukunnissa; mestari - oppilas -suhde on nähty 
valmistautumisena korkeampaan elämään. Kelttiläisessä traditiossa tavataan puo
lestaan 'sielun ystävän' hahmo, ja hänen olemassaoloaan pidettiin aivan välttä
mättömänä: muutoin ihminen oli kuin ruumis ilman päätä. (Leech 1997, 49-
59.) 

Hinduismin guru ei ole mikään opettaja tai johtaja perinteisessä mielessä, 
vaan hänen tehtävänsä on valaista : hän on valo oikealle tielle. Gurulle esitetään 
aivan tietynlaisia vaatimuksia. Ylpeys ja arroganssi eivät hänelle sovi. Sitä vas
toin hänen on oltava humaani ja lempeä, säälivä, myötäelävä, ystävällinen, 
uskollinen ja lähimmäisiään rakastava. Tagoren mukaan guru on aktiivisesti 
humaani ihminen, jonka päätavoite on auttaa ihmiskuntaa (ihmisyyttä) saa
vuttamaan täyttymyksensä. Käsitteet anubhav (kokemus) ja swadharma (itse
toteutus) olivat perinteisessä gurukula-kasvatusjärjestelmässä keskeisen tärke-
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ät: jokaisen on itse valittava tiensä ja seurattava sitä. (Ks. Kurki 1993 .) 
Kristillisistä traditioista sivuttiin jo roomalaiskatolisen j esuiittaspiritualiteetin 

näkemystä pedagogisesta suhteesta. Myös itäisessä, ortodoksisessa traditiossa 
hengellisellä ohjauksella on pitkä perinne. Ohjaajan odotetaan tuolloin olevan 
ihminen, jolla on syvä ymmärrys ja arviointikyky. Hän kykenee näkemään toi
sen ihmisen sydämen. Hänellä on myös kyky rakastaa ja kokea toisen ihmisen 
kärsimykset ominaan. Hän kykenee muuttamaan jopa maailmankaikkeuden 
rakkautensa intensiteetillä. 

Eri traditioista tehtyjen yhteenvetojen perusteella spirituaalista ohjaajaa voi
daan - myös pedagogisen suhteen kannalta - yleisesti luonnehtia seuraavasti : 

Hän on hengen täyttämä. Hänen roolinsa ei ole hierarkkinen vaan puhtaasti j a  
yksinkertaisesti karismaattinen. 
Hän on ihminen, j olla on kokemusta. Hän on kohdannut omat intohimonsa j a  
sisäiset konfliktinsa. Hän tuntee omat synkät j a  valoisat puolensa. 
Ohjaaja on laaj asti oppinut henkilö. Samalla on syytä muistaa, että oppineisuus 
ilman kypsyyttä voi olla vaarallista. 
Hän on arviointikykyinen, havaintokykyinen ja oivaltava. Hän on ihminen, 
jolla on visioita. 
Varsinainen hengellinen ohjaaja auttaa ohjattavaansa tunnistamaan armon 
aikaansaaman inspiraation omassa elämässään j a  seuraamaan sitä. (Ks . Leech 
1977, 49 , 89.) 

S piritualiteetista ponnistavan pedagogisen suhteen tavoite on siis aivan erityisesti 
tukea ohjattavaa itsenäisesti löytämään oma elämänkutsumuksensa ja seuraamaan 
sitä. Ohjattava-ohjaaja -suhde rakentuu silloin selkeästi dialogiseksi, tasavertai
seksi vuorovaikutussuhteeksi, jossa ohjaaja on ohjattavansa palveluksessa. 

Seuraavassa luvussa siirryn käsittelemään persoonan ja yhteisön välistä suh
detta entistä selkeämmin sosiaalipedagogisesti. Se tarkoittaa samalla sitä, että 
tarkastelun perusta on yhä vahvemmin eettis-normatiivinen. Tarkastelen siis 
aihetta sosiaalipedagogisesta perspektiivistä, mutta oman paradigmaattisen, lä
hinnä hermeneuttis-kriittisen, personalistiseksi sitoumukseksi vähitellen ra
kentuvan, näkemykseni mukaisesti. Muitakin näkemyksiä on. Samalla siirryn 
pois uuden aistiherkkyyden käsitteestä ja kahden ensimmäisen luvun keskus
telusta. Tähän mennessä käyty keskustelu on kuitenkin vahvan heuristisesti 
mukana siinä perustassa, jolle kirjan sosiaalipedagoginen, personalistinen 
tarkastelukulma rakentuu. 
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3 .  YHTEISÖ JA YHTEISÖLLISET SUHTEET 

3. 1. Aidon yhteisön hahmo 

Edellä esitetyt Tönniesin, Weberin, Giddensin ja muiden pohdinnat vievät 
myös sosiaalipedagogisen analyysin tiettyyn suuntaan. Ensinnäkin ne painot

tavat yhteiskunnan ja yksilön, rakenteen ja toimijan, suhteen ja sen laadun 
merkitystä. Rakenne luo toki toimintaa, mutta samalla toiminta uusintaa ra
kenteita. Toiminnassa korostuvat kokemuksen ja sen reflektoinnin merkitys. 
Toisaalta painottuvat modernin yhteiskunnan institutionalisoitumisen 
rationalisaatio ja toisaalta yhteisöllisen elämän ja traditionaalisten tapojen ja 
rutiinien merkitys institutionalisoitumisen prosessissa. Giddensin näkemysten 
mukaan toiminnan pitäisi tuolloin perustua ihmisten ontologiselle turvalli
suuden kaipuulle, mutta samalla tulisi ymmärtää modernin yhteiskunnan 
radikalisoitunut luonne. Muutoksen pitäisi juurtua menneisyyden traditioihin 
kurkottaen samalla avoimeen, ennustamattomaan tulevaisuuteen. Tähän liittyy 
jokapäiväiseen toimintaan suuntautuva reflektiivinen ja intuitiivinen herkkyys. 

Yhteisöllinen elämä saa tulevaisuuden rakentamisessa hyvin keskeisen osan. 
Yhteisön käsitteellä on sinänsä lukemattomia merkityksiä. Heikki Lehtonen 
pohtii käsitteen määrittelemisen vaikeutta. Hän toteaa (1990, 21-23) Göran 
Therbomia lainaten, että yhteisöllä on sosiologiassa keskeinen merkitys. Sosio
logian teoriahistoria voidaan jopa ymmärtää ideologisen yhteisön keksimisen 
ja tutkimisen historiana. Sen tutkimuskohteena on arvoina ja normeina ilme
nevän ideologisen yhteisön toiminta erilaisissa ja erisuuruisissa ihmisryhmit
tymissä. Lehtonen jatkaa, että klassisen sosiologian yhteisökäsite tiivistyi Ferdi
nand Tönniesin teoriassa. Sinänsä Lehtosen mielestä yhteisökäsitteen 
määrittelyissä varmaa on kuitenkin vain se, että yhteisön jäsenillä on oltava 
jotakin yhteistä. Siltä perustalta käsitteen määrittelyn lähtökohdaksi voidaan 
ottaa 'yhteisyys' ja kysyä, miten sitä voitaisiin täsmentää. 

Tässä kirjassa etsitään yhteisöllisyyden sosiaalipedagogista, hermeneuttis
emansipatorista täsmentämistä. Sen kaltainen persoonan ja yhteisön käsittei
den täsmentäminen on tärkeää erityisesti nyt, kun keskustellaan toisaalta 
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kansalaisyhteiskunnan vahvistumisesta ja toisaalta - myös sen yhteydessä -
kommunitaristisesta toiminnasta. Lehtonen toteaa, että kansalaisyhteiskunnassa 
yksilöiden toimintamahdollisuudet yleensä ja vastaorganisoitumisen mahdol
lisuudet erityisesti ovat verrattomasti suuremmat kuin missään tunnetuissa 
esimoderneissa yhteisöissä (mt, 19 5). 

Olen Lehtosen kanssa periaatteessa samaa mieltä siitä (mt, 237), että "yrityk
set modernin yhteiskunnan yhteisöjen ymmärtämiseksi pelkästään autenttisis
ta yhteisökuvauksista muodostuvien pienten kertomusten avulla johtavat tut

kimuksen empirismin harhapoluille, jotka emotionaalisesta ja moraalisesta 
tyydyttävyydestään tai utooppisesta luovuudestaan huolimatta ovat sittenkin 
ennen kaikkea harhapolkuja. Modernit yhteisyyden ilmenemismuodot ovat 
yhteiskunnallisia eikä niiden autenttinen kuvauskaan ole mahdollista ilman 
yhteiskunta teoreettista viitekehystä - 'suurta kertomusta'. " 

Suureen kertomukseen on kuitenkin mahdollista hukkua. Siksi tässä on 
erityisen tärkeää, että suuri kertomus muodostaa taustan, johon pienemmät 
tarinat ovat heijastettavissa. Sosiaalipedagogisesti keskeistä on lähteä pienistä 
tarinoista, yksilön tarinasta, eli tärkeää on lähteä rakentamaan yhteisöanalyyseja 
unohtamatta ihmisiä ainutlaatuisina persoonina, heidän kokemuksiaan ja hei
dän välisiään ainutlaatuisia suhteita. jos nämä unohdetaan, ei ole mahdollista 
rakentaa myöskään aitoa kansalaisyhteiskuntaa eli kansalaisen vaikuttamis
mahdollisuuksia ainutkertaisena persoonana. Vaaraksi jää, että kansalainen on 
pelkkä puoluepoliittisesti tai muutoin manipuloitu, indoktrinoitu ja tukah
dutettu nukke. 

Kommunitaristinen diskurssi liittyy luontevasti sosiaalipedagogiseen yhteisö
keskusteluun, vaikka siinä onkin lukuisia painotuksia, ja käsite jää usein 
hämäräksi. Monet ajattelijat ovat kirjoittaneet aiheesta, ja ideat ovat saaneet yhä 
enemmän painoarvoa, mutta toisaalta niitä on samalla ymmärretty yhä enem
män myös väärin. 

Briitta Koskiahon (2001) mukaan kommunitarismi on amerikkalaista alku
perää oleva uusliberalismin liudentamisresepti, joka painottaa yksilöä osana 
yhteisöään. Kommunitarismin mukaisesti yksilön ratkaisuissa näkyy selvästi 
hänen kiinnittymisensä taustayhteisöönsä sekä tämän arvoihin. Yksilön toi
minta punnitaan sen mukaisesti, edistääkö vai haittaako se yhteistä hyvää eli 
yhteisön hyvää, joka on samalla yksilölle parasta. Tässä kommunitarismi pai
nottaa yhteisöllisyyttä yksilöllisyyden kustannuksella. Kommunitarismin pe
rusajatus on, että yhteisöjen odotetaan itse kantavan vastuuta ongelmiensa 
ratkaisemisesta.(Ks. Koskiaho ym. 1999, 156-169; Tam 1998, vii.) 

Koskiahon mukaan kommunitarismi korostaa yksilön tekojen vastuullisuutta 
kollektiivin suhteen. Punnittavaksi jää, mikä tämä yhteisö on, johon nähden 
yksilöllä on vastuusuhde. Kommunitarismissa yhteisö voi olla perhe, suku, 
työpaikka, alue, harrastusyhteisö ja niin edelleen. Hyvinvointivaltiossa mitta-
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puu on aina valtio. Brittiläisessä kolmannen tien politiikassa eli uussosiaali
demokraattisessa diskurssissa kommunitarismi liittyy juuri valtiokeskusteluun 
- tosin tulkittuna ei poliittisena vaan sosiaalisena ja kulttuurisena organisaatio
na, brittien valtakuntana, yhteisönä. Pääministeri Tony Blair onkin rakentanut 
kommunitaristista ajatteluaan paljolti innoittajanaan - Anthony Giddensin ohella 
- filosofi ja personalisti John Macmurray, jonka ajatuksiin hän tutustui opiske
luaikanaan Oxfordissa. Macmurraysta kerrotaan kirjassa myöhemmin. (Blair 
1996, 9- 1 O; http://www.ardue.org.uk/jmf/discover.htm) 

Tam ( 1998, vii, 13- 16) esittää kommunitarismin kolme perusperiaatetta. 
Ensimmäinen on asioiden (totuuden) yhteinen tutkiminen (co-operative enqui1y) , 
jolloin totuuksien pitää lopuksi olla yhteisen keskustelun avulla kaikkien hy
väksyttävissä. Toinen periaate on yhteisten arvojen ja keskinäisen vastuun peri
aate. Näitä arvoja ovat rakkaus, viisaus, oikeudenmukaisuus ja täydellistyminen. 
Kolmantena on kansalaisosallistumisen periaate, joka sisältää myös sellaisen 
käsityksen valtasuhteista, joka antaa mahdollisuudet tasavertaiseen osallistumi
seen. Kommunitaristisen toiminnan peruspäämäärä on, että yhteisöllisen elä
män sosiaaliset ja poliittiset aspektit transformoituisivat niin, että jokainen ih
minen voisi tasavertaisena kansalaisena osallistua niiden päätösten muotoi
luun, jotka koskettavat häntä itseään. 

Yhtenä kommunitarismin ongelmista Tam pitää kuitenkin sitä, että teoriaa 
ei ole kovin perusteellisesti pohdittu. Silti kommunitarismi ei ole mikään vii
me vuosien pohjoisamerikkalainen trendi, vaan sillä on syvät juurensa erityi
sesti brittiläisten ja ranskalaisten ajattelijoiden teoksissa, ja Tam (emt. xiii-ix) 
mainitsee tässä erityisesti L.T. Hobhousen, Emile Durkheimin ja John Deweyn 
omina ihanteinaan. 

Kommunitarismin periaatteiden valossa ei kuitenkaan ole mahdollista toimia 
ilman kansalaisuuteen kasvamista ja kasvattamista. Kommunitarismissahan pyri
tään transformoimaan olemassaolevia yhteiskunnallisia asenteita ja ehtoja. Ta
voitteena on sellaisten yhteisöjen rakentaminen, joissa kunnioitettaisiin kaikkia 
kolmea edellä mainittua periaatetta. Kommunitaristinen yhteisöllisyyden perus
ta eli yhteiseksi hyväksi tapahtuva kollektiivinen toiminta ei siten kuulu vain 
poliittisille eliiteille tai markkinatalouden yksilöille. Päinvastoin toiminta ja sen 
perusteet on aina vietävä yhteiseen keskusteluun. Yhteisesti jaetut arvot ovat tuol
loin toiminnan oleellinen perusta. Tarvitaan kansalaisia, jotka kykenevät otta
maan osaa tähän keskusteluun, ja tarvitaan näiden kansalaisten kasvattamista. 
Kasvatuksella on tässä aivan erityislaatuinen merkitys. 

Kommunitaristinen kansalaisuus siis vaatii kaikkia yhteisön jäseniä kehittä
mään ymmärrystään ja kykyään ottaa tasavertaisina osaa päätöksentekoon. Sel
laiset yhteisöt, jotka eivät kiinnitä huomiota tähän kansalaisten kasvatustehtävään, 
ovat vaarassa joutua relativistisen individualismin valtaan, eli nuoret tekevät 
valintojaan siltä pohjalta, että toinen valinta ei ole juuri toista parempi. 
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Kommunitarismissa korostetaan, että nuoret pitäisi erityisesti opettaa kysymään, 
pohtimaan elämäänsä ja yhteiskuntaansa. Myös vapaaehtoistoiminta saa tässä 
uudet tulkintansa yhtenä kansalaisuuteen kasvamisen tärkeänä tukijana. (Tam 
1998, 57; vrt. Eskola ja Kurki 200 1.) 

Vaikka yhteisöllinen elämä on välttämätöntä ihmisten täydellistymiseksi, 
kaikki yhteisöt eivät suinkaan suo jäsenilleen mahdollisuutta tämän täyteyden 
kokemiseen. Yhteisöllisyyden syntymiseen tarpeellinen kommunikaation ket
ju katkeaa heti jokaisessa sellaisessa yhteisössä, joka sulkee yhdenkin jäsenensä 
osallistumisen ulkopuolelle. Ideat ja tunteet eivät silloin pääse toteutumaan. 
Ihmisten täytyy sitä vastoin päästä kosketuksiin toistensa kanssa niin, että hei
dän on mahdollista kehittää rakkauden kokemustaan, tehdä yhteistyötä totuu
den löytämiseksi, harjoittaa ja rakentaa oikeudenmukaisuutta ja laajentaa mah
dollisuuksiaan täydellistymiseen. (Tam 1998, 7 -8.) 

Kommunitarismi on saanut osakseen paljon kritiikkiä. Erityisesti vedotaan 
siihen, että sen ideat nojaavat yhteisöllisen elämän traditionaalisiin muotoihin, 
eikä se siten tarjoa perustaa sosiaalisille ja poliittisille uudistuksille. Kom
munitarismin sanotaan myös vaativan homogeenisuutta ehdoksi yhteisöllisen 
elämän muodostumiselle. Lisäksi sen sanotaan kiinnittävän liian vähän huo
miota valtasuhteisiin. Vielä kommunitarismia syytetään yhteisöllisyyden pai
nottamisesta yksilöllisyyden kustannuksella, kuten aikaisemmin jo todettiin. 
Tam korostaa kuitenkin sitä, että erityisesti eri sektoreiden organisaatioiden 
välinen yhteisöllinen local partnership - yhteistyö voisi olla toimintaa, joka todel
la parantaisi kasvatusta ja koulutusta, työmahdollisuuksia ja jokaisen kansalai
sen suojaa. Koulut ja laajempi yhteisö oppisivat tukemaan toisiaan enemmän. 
Mitä enemmän koulut tekevät esimerkiksi vapaaehtoistyötä paikallisten asuk
kaiden parissa, sitä enemmän tulee myös kokemusta niistä yhteisistä arvoista, 
jotka ulottuvat yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita pidemmälle. (emt, 223-225.) 

Kommunitarismin sanotaan siis painottavan yhteisöllisyyttä yksilöllisyyden 
kustannuksella. Siinä suhteessa sosiaalipedagoginen yhteisöajattelu eroaa 
kommunitaristisesta keskustelusta. Sosiaalipedagogiikassa korostetaan rinnak
kain, tasavertaisina, toisaalta yksilöllisen persoonan, ainutlaatuisen ja arvok
kaan, merkitystä ja toisaalta yhteisön merkitystä. Silti kommunitaristinen kes
kustelu voi tarjota sosiaalipedagogiikalle paljon. Edellä esitetyn lisäksi 
kommunitarismin anti sosiaalipedagogiikalle voisi olla ainakin yhteisön hen
gen (the spirit af community) merkityksen korostamisessa. Amitai Etzioni määrit
telee kommunitarismin sosiaaliseksi liikkeeksi, joka tukee moraalista, poliittis

ta ja sosiaalista ympäristöä. Siinä on kyse sekä sydämen muutoksesta että sosi
aalisten siteiden uudistamisesta osaksi julkisen elämän reformia. Näistä sydä
men muuttuminen on perusehto, sillä ilman moraalista sitoutumista ihmiset 
eivät ota toisiaan huomioon. (Etzioni 199 5, 2 4 7.) 

Etzioni itse sitoutuu ajatukseen, että moraaliset arvot ovat vielä löydettävissä 
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ilman puritanistista indoktrinaatiota. Hänen mukaansa myös laki ja järjestys 
voidaan löytää uudelleen ilman, että valtiosta tulisi poliisivaltio. Hän uskoo 
perheen pelastamiseen ilman, että naisten täytyisi luopua oikeuksistaan. Kou
lut voivat tarjota moraalista kasvatusta ilman indoktrinaatiota. Ihmiset voivat 
vielä elää yhteisöissä ilman vihamielisyyttä. Etzioni uskoo myös ihmisten ky
kyyn tuntea ja kantaa sosiaalista vastuuta. Sitoutumisella yhteisöllisyyteen voi 
oman edun tavoittelu tasapainottua ilman, että on tarpeen uhrautua. Moraali
sen luonteenkasvatuksen yhteydessä Etzioni korostaa erityisesti kokemusten 
merkitystä. Etzionin kommunitarismi onkin luonteeltaan mitä syvimmin eet
tistä ja normatiivista. (emt. 1995, 1-2; 103.) 

3.2 .  Yhteisöllisten suhteiden rakentuminen 

"Aito" yhteisöllinen elämä vaatii edellä esitetyn valossa pohjakseen uuden 
kulttuurin ja uudet arvot. Tarvitaan muutos, joka ei voi olla pinnallinen, 
vaan joka sisältää sitoutumisen "uuden ihmisen" luomiseen ja inhimillisen 
ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Ihminen ei ole yhteis
kunnan sivustakatsoja, observoija, vaan hän on yhteisönsä rakentaja tavoit
teenaan koko maailman muuttaminen aidoksi yhteisöksi. Kyse ei tällöin 
voi olla pelkästä tieteellisestä diskurssista abstraktein käsittein, vaan oleel
lista on siirtyminen tieteen tekemisestä sen "elämiseen" ;  kyse on elämäntavas
ta. Uutta yhteiskuntaa luodaan dialogin ja sosiaalisen osallistumisen, toi
minnan, avulla. Vallitsevan sosiaalisen suhteen muoto on siinä kaikkein 
tärkein asia. Tätä "uutta" erityislaatuista suhdetta voidaan kutsua yhteisöl
liseksi suhteeksi. 

Myös Tönnies, Weber ja Giddens vaativat - kuten on jo todettu - sosiaalisen 
toiminnan pohjaksi laadultaan tietynlaisia, yhteisöllisiä, vuorovaikutussuhteita. 
Nämä suhteet voidaan ymmärtää poliittisiksi suhteiksi, sillä niihin liittyy sitou
tuminen toimintaan ja toiminnan merkitykselliseksi kokeminen. Latinalais
amerikkalainen sosiaalisen kasvatuksen keskustelu on jo pitkään painottanut 
samoja periaatteita, jolloin sosiologiseen yhteisön käsitteen analyysiin yhdiste
tään näkemys yhteisöllisistä suhteista ja niiden erityislaadusta. Mukana on kas
vatuksellinen painotus. Tämä niin sanottu yhteisöllinen sosiologia - socioiogia 
comunitaria - perustuu latinalais-amerikkalaisten yhteiskuntien dynamiikkaan, 
prosessiin, johon yksilö ja erityisesti inhimillinen ryhmä osallistuvat. Ihmiset 
eivät tällöin ole vain tietyn historiallisen ja kulttuurisen ajanjakson jäseniä, 
vaan myös rakentajia, uusien muotojen luojia. He ikään kuin transsendoivat, 
ylittävät, yksilöllisyytensä rajat yhteisessä toiminnassa oman sosiaalisen todelli
suutensa uudelleen luomiseksi. 
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Yhteisöksi nimitetään silloin sellaista sosiaalista suhdetta , jonka välityksellä sosiaa
linen toiminta on ihmisten yhteisten intressien ja arvojen ohjaamaa. Sekä suuri 
persoonien joukko että jokaisen osallistujan subjektiivinen tunne jakavat nämä 
intressit. Ihmiset liittyvät yhteen tiettyä tarkoitusta varten. Tavoite on sellaisen 
sosiaalisen järjestyksen luominen, joka mahdollistaa inhimillisen ja oikeudenmu
kaisen yhteiskunnan syntymisen (del Hierro 1987, 33) .  

Sosiaalinen toiminta - la acci6n social - on yhteisökäsitteen määrittelyssä oleelli
nen elementti. Se on yhteiskunnan alkeisyksikkö, joka lähentää ihmisiä sosiaa
lisen vuorovaikutuksen todellisuuteen. Toiminta määrittyy dynaamisesti ajatte
lun, tuntemisen ja toiminnan uusien muotojen alati jatkuvassa kehitysprosessissa. 
Oleellista on osallistujien jakama yhteinen ymmärrys toiminnasta ja sen tavoit
teista ja toisaalta yksilön subjektiivinen suhde toiseen ihmiseen. Yhteisön jä
senet ovat silloin heitä ympäröivän maailman muuttajia sen välityksellä, että he 
päättävät osallistua vastuullisesti ja sitoutua solidaarisuuteen. Vain dialogin ja 
yhteisöllisen osallistumisen, sosiaalisen toiminnan, avulla on mahdollista läh
teä rakentamaan uutta yhteiskuntaa. 

Yhteisöllinen sosiaalinen toiminta muotoutuu osatekijöistä, joista ensim
mäinen on "tunnettu tarkoitus" eli kunkin toimijan oma tavoite suhteessa toi
sen toimijan tavoitteisiin. Kyse on tavoitteen jakamisesta ja ymmärtämisestä. 
Sosiaalinen toiminta tapahtuu ympäristössä, jossa ajattelun, tuntemisen ja toi
minnan muodot ovat samalla tavalla merkityksellisiä suurelle joukolle ihmisiä. 
Havaittavissa on myös tietty säännönmukaisuus; vähitellen toiminta 
institutionalisoituu ja muotoutuu normeiksi ja ohjeiksi, jotka osaltaan nekin 
saavat aikaan sosiaalista toimintaa. Tämä normatiivinen orientaatio ei kuiten
kaan tukahduta yksilöä, sillä persoona toimii aina subjektiivisten merkitysten 
perustalta juuri tässä tietyssä ympäristössä. 

Normatiivisuudesta keskusteleminen nostaa esiin useita uusia kysymyksiä, 
kuten kontrollin ja sanktioiden ongelmat. Kaikilla sosiaalisilla normeilla ei 
luonnollisesti ole yhtä vahva vaikutus toimintaan. Myös normin ja arvon komp
leksista suhdetta tulisi tässä yhteydessä jatkuvasti analysoida, sillä arvojen mer
kitys toiminnalle on aivan keskeinen. Samoin erilaisten symbolien ja kulttuuri
koodien merkitystä pitäisi arvioida, koska sosiaalinen käyttäytyminen voi nii
den perusteella saada hyvin erilaisia tulkintoja. 

Tärkein asia on kuitenkin vallitsevan sosiaalisen suhteen muoto. Sosiaalisia 
suhteita on monenlaisia, myös ristiriitojen ja vihamielisyyden täyttämiä. Siksi 
sosiaalipedagogisen keskustelun kannalta on parempi siirtyä puhumaan 
yhteisöllisestä suhteesta sosiaalisen suhteen asemesta. Yhteisöllinen suhde on 
sellainen uusi, rakenteellinen suhteen muoto, jonka tunnusmerkkejä ovat in
tegraatio, dialogi, solidaarisuus, avoimuus, uudistuminen ja pysyvyys. 
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Integraatio tarkoittaa yhteisöllisen suhteen yhteydessä yksinkertaisesti sitä, 
että ihmiset tuntevat toisensa ja asettuvat suhteisiin toistensa kanssa niiden 
arvojen välityksellä, jotka juuri siinä tietyssä historiallisessa hetkessä ja todelli
suudessa vallitsevat. He yhdistävät voimansa tarkoituksenaan saavuttaa inhi

millinen ja oikeudenmukainen uusi yhteiskunta. Suhteet nousevat dialogista; 
ymmärretään, että jokaisella osallistujalla on tärkeää sanottavaa, sellaista jota on 
syytä kuunnella. Dialogin kautta on mahdollista tulkita ja ilmaista myös koko 
ryhmän toiveita ja odotuksia. 

Solidaarisuus tarkoittaa puolestaan sitä, että päätetään osallistua toimintaan 
vastuullisesti. Toiminnan päämäärä on luoda yhteisön "yhteistä kohtaloa" ja 
taistella yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Avoimuus taas on avoimuutta 
toisten yhteisön jäsenten suuntaan, mutta se on myös avoimuutta toisia yhtei
söjä, yhteiskuntaa ja sitä maailmaa kohtaan, johon yhteisö liittyy Juuri avoi
muus on väline sellaisen suhteen luomiseksi, joka mahdollistaa molemmin
puolisen kasvun 'antamiseen ja vastaanottamiseen'. Avoimuutta tarvitaan myös 
siihen, että toiminta laajenisi vähitellen yhä laajemmille tasoille. 

Yhdessä elämisestä ja ihmisten yhä kasvavasta yhteenliittymisestä yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi syntyy dynaaminen uudistumisen suhde. Tätä yh
teistä tavoitetta, yhteisön rakentamista ja sosiaalista transformaatiota, ei kuiten
kaan saavuteta minkään opiskellun metodin avulla, vaan ensin olisi löydettävä 
sellainen olemisen, elämisen ja jakamisen muoto, joka juurtuu syvälle, eli suh
teisiin on synnyttävä pysyvyyttä. Vasta sen pohjalta on mahdollista luoda sellai
nen sosiaalisen toiminnan malli, joka saa institutionaalisen muodon ja johtaa 
pysyvään uudistumiseen. 

Yhteisön syntyminen vaatii pohjakseen kasvun prosessin. Latinalais-ame
rikkalainen jesuiitta jesus Andres Vela (1969) on esittänyt oivaltavan analyysin 
yhteisöllisyyteen kasvun prosessista. Hänen mielestään kaikkein kehittynein 
suhteiden taso on ihmisten välisten persoonallisten suhteiden taso, ja se saavu
tetaan yhteisöllisyyteen kasvattamisen, kasvuun tukemisen, avulla. Tässä kas
vun prosessissa on sekä psykologiset että sosiaaliset piirteensä. Kasvu lähtee 
liikkeelle pienen lapsen epäpersoonallisesta minäidentifikaatiosta, jolloin toi
set ihmiset ovat hänelle vain hahmotonta massaa. Suhteessaan ympärillään ole
viin ihmisiin lapsi usein vain imitoi vanhempiensa ja sisarustansa ilmeitä ja 
eleitä. Maailmaa ei havaita objektiivisesti, vaan se koetaan ainoastaan oman 
itsen laajentumana. Laajempana sosiaalisena pohdintana tältä kasvun asteelta 
löytyy myös keskimääräinen " nykypäivän ihminen", sillä kyseinen kasvun vai
he heijastaa modernilla maailmalle tyypillisiä sosiaalisia ilmaisuja, muun mu
assa anonyymisyyttä, depersonalisaatiota ja yhdenmukaisuuden vaatimusta. 
Tilastot hallitsevat elämää, ihminen on vain numero ja tunnusluku. 
Anonyymisyys saa aikaan sen, että persoonalliset, yksilölliset ilmaisut 
tukahdutetaan ja sanktioidaan, on toimittava ikään kuin automaatti. Ihmisen 
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kasvu aidoksi persoonaksi estyy, eikä hän opi tuntemaan itseään ainutlaatuisena, 
arvokkaana yksilönä. Tällaisten epäpersoonallisten ihmisten yhteiselämä on 
vain massa, kollektiivinen, yhdenmukaisesti toimiva ja reagoiva ryhmä. 

Seuraavassa vaiheessa siirrytään Minän ja Toisen ihmisen suhteeseen, joka 
näyttäytyy selkeimmin lapsen ja hänen äitinsä välisenä suhteena. Siihen kuu
luu myös se perusympäristö, joka tuota suhdetta ympäröi. Psykologisena il
miönä vaihe merkitsee sitä, että lapsi alkaa vähitellen erottaa itsensä toisista 
ihmisistä. Samoin hän erottaa sen, mikä on minun siitä, mikä on sinun. Se 
tapahtuu sen jatkuvan kontaktin ja niiden toisiaan seuraavien frustraatioiden 
ja onnistumisten vuorovaikutuksen avulla, joita lapsella on suhteessa äitiinsä 
ja muuhun itseään ympäröivään todellisuuteen. Tässä Minän kehittymisen 
prosessissa tulee välttämättömäksi erottaa persoonallinen ja sosiaalinen minä. 
Persoonallisen minän kehittyminen alkaa oman itsen opiskelusta vähitellen 
ilmenevien sympatian, mustasukkaisuuden, vertailun, kilpailun ja erottelun 
elementtien kautta. Persoonallisen minän kehityksessä on vanhempien asen
noituminen aivan ratkaiseva, sillä se vaikuttaa suuresti siihen erityislaatuiseen 
käyttäytymisen muotoon, joka lapsessa kehittyy. Jos asenne on kiinteä ja luja, 
mutta samalla välittävä ja lämmin, lapsi oppii hylkäämään epäterveen kilpaile
misen. Jos se sitä vastoin on autoritaarinen, lapsi oppii alistumaan. Silloin kun 
välittäminen ja lämpö ovat puolestaan liioiteltuja, lapsessa kehittyy taipumus 
despoottisuuteen. Tämä kehittymisen vaihe on hyvin tärkeä, koska siinä lapsi 
tulee tietoiseksi omasta persoonallisuudestaan ryhmän edessä; yksilöllisen mi

nän kehityksessä on alku sosiaalisten asenteiden kehittymiselle. 
Sosiaalinen minä on puolestaan se kuva, jonka annamme itsestämme, joka 

meistä heijastuu meitä ympäröivässä sosiaalisessa ryhmässä. Asettuessaan suh
teeseen toisten ihmisten kanssa, lapsi havaitsee, että ryhmä odottaa tai vaatii 
tiettyjä asenteita, ja hänellä on tarve antaa jokin kuva, esittää jotakin osaa, 
vastatakseen odotuksiin. Lapsi aistii ryhmän odotukset itseään kohtaan ja vas
taa niihin. Tässä näyttäytyy pyrkimys tasapainoon persoonallisen minän ja tie
tyn henkilöhahmon (roolin) välillä. Sosiaalisuus syntyy ja kasvaa tässä minän 
ja toisten välisessä oppimisen jatkuvassa vuorovaikutuksessa, ja sosiaalisesti 
ihminen määrittyykin yhdistelmäksi asenteita ja rooleja, joiden avulla hän vas
taa sosiaalisiin suhteisiinsa. Myös yhteisö määrittyy niiden kautta, ja aidossa 
yhteisössä persoonan yksilöllinen, ympäristön paineista huolimatta säilyvä, si
säinen asennoituminen olisi oleellisen tärkeä asia. 

Jokaisella sivilisaatiolla on oma säädelty, artikuloitu ja jaettu roolien järjes
telmänsä, mutta jokaisella yksilöllä on silti oma tapansa toteuttaa tuota roolia, 
eli roolien omaksuminen on persoonallista. Tapa voi rajoittua traditionaalisiin 
käyttäytymisen malleihin tai se voi olla osoitus originaalisuudesta, innovaatiosta 
ja "poikkeamisesta". Juuri roolien omaksumisen tapa on yksilön persoonan 
kehittymisessä oleellisen tärkeä asia. Omaksuttu roolikuva ei saisikaan olla ensi 

52 



sijaisesti sosiaaliseen kategoriaan kuuluva kuva, vaan siinä pitäisi olla selvät 
persoonalliset painotukset. 

Tämä persoonallinen hahmo on varsin monimutkainen kokonaisuus. Siinä 
yhdistyvät sekä yksilölliset impulssit kuten temperamentti ja ihanteet että ulko
puoliset impulssit kuten sosiaaliset mallit ja kontrollit. Rooleissaan ihmiset 
saattavat silti usein toimia ikään kuin naamioiden läpi. Tällöin toimimme näyt
telijöinä niin, että toiminta ei heijasta varsinaista persoonaamme. Piiloudumme 
tietoisesti toiseksi kuin oikeastaan olemme. Ihminen voi sopeutua roolikuvaansa 
myös niin, että piiloutuu jopa itseltään. Yksilöllisen persoonan ja sosiaalisen 
kuvan kypsä, tasapainoinen ja vapaaehtoinen integraatio olisi sellainen omak
suttu kuva, joka ei ole vain sosiaalinen, vaan jossa ovat mukana vahvat persoo
nalliset pyrkimykset. 

Seuraavassa kasvuprosessin vaiheessa siirrytään sosiaalisuuteen, Minä-Me -
suhteeseen. Tunnetaan yhteenkuuluvuutta ja omaksutaan tietoisesti yhteisiä 
päämääriä. Suljetut ryhmät tulevat tärkeiksi, ja me-hengen merkitys korostuu. 
Tällainen suhde voi todellistua vain sellaisten ihmisten välillä, jotka aikaisem
missa vaiheissa ovat saavuttaneet tietoisuuden sekä itsestään että toisesta ihmi
sestä, ja jotka sen jälkeen ovat ainakin osittain kyenneet ylittämään yksilöllisen 
itsekkyytensä. Avautuminen "meille" tulee mahdolliseksi siinä 6-12 vuoden 
iässä eli vaiheessa, jossa lapsi alkaa laajentaa yhteisöllistä kenttäänsä perheestä 
kouluun ja ystävyyssuhteisiin. Tämä uusi me-yhteisö on kuitenkin suljettu 
ulkopuolisilta, ja sisäinen kontrolli on voimakas. Modernissa yhteiskunnassa 
puhutaan suljetuista yhteisöistä, joissa vallitsee säilyttämisen ja puolustuksen 
ilmapiiri. Niissä ei kyetä dialogiin ja keskeisenä huolena on huoli oman perin
teen ja omien etuoikeuksien kadottamisesta. 

Seuraavassa vaiheessa siirrytään Minä-Sinä - ystävyyteen, yhteisöllisyyteen. 
Tämä vaihe on askel kollektiivisuudesta kohti aitoja vuorovaikutussuhteita. 
Puolustuksen ja tunteilun ilmapiiristä siirrytään tietoisen ja vapaaehtoisen osal
listumisen yhteisöön. Ystävyys onkin spirituaalinen ilmiö, ja tasa-arvo ja 
epäitsekkyys ovat sen perusperiaatteita. Aluksi ystävyyssuhteet tosin ovat rajoi
tettuja, mutta vähitellen, kehittyneissä muodoissaan, ystävyys alkaa ilmiönä laa
jentua ja muuttaa muotoaan kohti "aitoa" yhteisöä. 

Vasta nuoruusiästä eteenpäin ja aikuisuudessa ihminen alkaa hahmottaa 
maailmaa sellaisena kuin se todella on ja ymmärtää toisia ihmisiä heidän kai
kessa syvyydessään ja ainutlaatuisuudessaan. Hän kykenee jakamaan kokemuksia 
ja käymään dialogia minun ja Sinun välillä, jolloin yksilön persoona rikastuu 
ja kasvaa. Ystävän kanssa koetaan syvää, aitoa yhteisyyttä, ja toinen ihminen on 
ehtymätön uusien havaintojen ja löytöjen lähde. Nämä löydöt toimivat mallina 
myös oman itsen kehittymiselle. Mallioppiminen ei tuolloin ole ahdistavaa, 
passiivista imitaatiota vaan rakentavaa sisäisten voimien vapautumista. Persoo
nallisuus rikastuu avautuessaan yhä laajemmin Minä-Sinä -suhteisiin. 
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Aito yhteisöllinen suhde syntyy silti vasta seuraavassa vaiheessa: Minä-Sinä -
ystävyydestä siirrytään kaikkien Sinujen ystävyyteen eli YHTEISYYTEEN. Täl
löin korostuu jokaisen ihmisen oikeus olla samalla tavalla persoona oikeuden
mukaisuuteen ja inhimillisyyteen pyrkivässä yhteisössä, joka laajimmillaan on 
universaali maailman yhteisö. Ryhmän jäsenet jakavat arvoja ja periaatteita, 
heillä on yhteisiä sisäisiä ja ulkoisia kokemuksia, ja ryhmässä ilmaistaan soli
daarisuutta toisten epäonnistumisia tai menestymisiä kohtaan. Ystävyyteen pe
rustuvassa yhteisössä yksilöt eivät ole eristäytyneitä, mutta he eivät myöskään 
ole kadottaneet yksilöllisyyttään. Vallitsee tasapaino oman yksilöllisen persoo
nan ja ryhmän paineen välillä. Yhteistyö on vapaaehtoista, ja ihmiset kykene
vät persoonallisia tavoitteitaan menettämättä muokkaamaan omia intressejään 
myös ryhmän intressin valossa. 

Kaiken edellä esitetyn perusteella näyttää selvältä, että persoonallinen kyp
syminen on ehto "aidon" yhteisön muodostumiselle. Persoonallisen ja sosiaali
sen kehittymisen välinen suhde on tässä niin tiivis, että "aitoa' yhteisöä ei yk
sinkertaisesti ole mahdollista rakentaa ilman ihmisten persoonallisen kehitty
misen onnistumista. (Vela 1969, 153-181; del Hierro 1987, 49-55.) 

3.3. Paula Freire , tiedostaminen j a  autenttinen dialogi 

Brasilialainen Paulo Freire (1921-1997) on tunnetuimpia aidon yhteisön ja 
yhteisöllisten suhteiden teorian kehittelijöitä sosiaalipedagogisessa keskuste
lussa. Hän lienee jopa kahdennenkymmenennen vuosisadan lopun vaikutus
valtaisin ajattelija kasvatuksen alalla, ja hänen panoksensa erityisesti yhteisö
keskusteluille on suorastaan ratkaisevan tärkeä. Freiren vapautuksen kasvatus
tieteen (educaci6n liberadora) metodologia on keskeinen latinalais-amerikkalai
sen yhteisöllisen sosiologian keskusteluissa, joista se on levinnyt laajalle ympä
ri maailmaa. Freire on integroinut kirjoituksissaan teorian, tutkimuksen, tai
teen ja käytännön aivan erikoislaatuisen vahvalla tavalla dialektiseksi 
praksikseksi, dynamiikaksi teorian ja käytännön välillä. (Ks. myös Hämäläinen 
ja Kurki 1997; Kurki 2000.) 

Freire oli ajattelija, joka sitoutui "itse elämään". Siksi hänen ajatuksensa ja 
ideansa eivät ole mitään irrallisia pohdintoja, vaan ne koskettavat ihmisen koko 
olemassaoloa. Hän ei anna valmiita vastauksia, vaan johdattaa ihmiset koke
maan, ajattelemaan, pohtimaan, tiedostamaan ja toimimaan. 

Freireä pidetään yleisesti yhtenä modernin sosiaalipedagogiikan tärkeim
mistä vaikuttajista, vaikka Latinalaisessa Amerikassa ei käsitettä sosiaali
pedagogiikka käytetäkään. Siellä puhutaan laajasti sosiaalisen toiminnan 
metodologiasta (metodologia de la acci6n social) , joka sisältää sosiaalipedagogisen 
sosiokulttuurisen innostamisen lisäksi aikuiskasvatuksen, toimintatutkimuksen, 
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sosiaalityön ja "kansan" kasvattamiseen ja tietoisuuden herättämiseen liittyvän 
educaci6n papularin. 

Kasvatusalan diskurssissa voi asettua Freiren puolelle tai häntä vastaan, mutta 
ei koskaan voi olla täysin "ilman Freireä". Häneen otetaan kovasti kantaa, häntä 
on romantisoitu ja väärinymmärretty Häntä luonnehditaan milloin eklektikoksi, 
utopistiksi, radikaaliksi, milloin rakastettavaksi, kriittiseksi ja kristityksi. Hä
nen kuvaansa on manipuloitu, häntä on mystifioitu ja hänen ajatteluaan on 
fragmentoitu. Häntä on ihannoitu ja häntä vastaan on hyökätty Usein Freireen 
liittyvät kirjoitukset ovat selkeästi joko puolesta tai vastaan, mutta esimerkiksi 
Blanca Facundo on tehnyt intemetiin perusteellisen, jokseenkin kriittisen, sil
ti kunnioittavan ja tasapuolisen Freire-arvioinnin. (http ://nku.nl.edu/ace/ 
Resources/Documents/F acundo .html#prefac) 

Totta on, että Freire oli niin monipuolinen ajattelija, että hänen ajatuksis
taan on itse kunkin mahdollista ottaa itseään koskettavat kohdat : marxilainen 
ottaa marxilaisuuden, kristitty kristillisyyden, joku ottaa radikaalin taistelun, 
joku idealistisen humanismin, joku taas vahvat personalistiset painotukset. 

Minua miellyttää brittiläisen Freire-tutkijan John Lockhartin (1997, 19) 
analyysi erilaisista Freiren tulkitsemistavoista. Hänen mukaansa Freireä voi lu
kea "pehmeästi" tai "kovasti". Pehmeä tapa lukea antaa aineksia erityisesti 
yhteisöperusteiselle lähestymistavalle, joka painottaa ryhmätyötä, molemmin
puolista kunnioitusta, keskustelua ja kokemuksellista oppimista. Tämä tapa 
on non-direktiivinen ja toimii pluralististen oletusten varassa. Kova lukemistapa 
sitä vastoin painottaa direktiivisiä konfliktielementtejä. Suorat poliittiset funk
tiot ovat silloin oleellisia, korostetaan transformaation välttämättömyyttä, vas
takkain asettelua ja taistelua. Näiden eri tapojen jännite on aina läsnä Freire -
tulkinnoissa, ja varmasti jännite on ollut tuttu myös Freirelle itselleen. 

Freire oli eklektikko, mutta Lockhartin mukaan hänen eklektisminsä on 
jäntevä koheesio. Freire yhdisti elementtejä monista lähteistä taustaksi oman 
persoonallisen kokemuksensa pohdinnoille. Perusteema kaikessa oli, että jo
kaisella ihmisellä on inhimillisenä olentona samanlainen arvokkuus, jota ei 
saa tukahduttaa. Juuri tämä keskeinen teema yhdistää Freiren vahvasti 
katolisuuteen ja vapautuksen teologiaan. Jesuiittatutkimusteni yhteydessä 
kysyinkin Freiren omaa näkemystä tärkeimmistä heijastuspinnoistaan. Hän 
mainitsi silloin erityisesti vapautuksen teologian ja sen piiristä nimet Gustavo 
Gutierrez ja Leonardo Boff. 

Oma tulkintani tässä kirjassa perustuu lähinnä pehmeään lukemistapaan. 
Etsin Freiren käsitystä yksilön ja yhteisön välisistä suhteista ja nojaudun Facundon 
tavoin ajatukseen, että Freire on ennen kaikkea personalisti. Facundo sanoo: 
But we have ta see Freire' s quates and remarks within a context: a context which is certainly 
nat Cammunist and that includes a philasaphical stand that rejects histarical materialism, 
and which I believe ta be basically persanalist (vrt. Kurki 1991; 1993). En siis tässä 
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kirjassa pohdi Freireä erikseen esimerkiksi opettajana, ajattelijana tai aktivistina, 
vaikka myös kyseiset näkökulmat olisivat varsin hedelmälliset. Keskityn siihen, 
millaisia freireläisissä tulkinnoissa ovat käsitykset dialogista ja persoonan ja 
yhteisön välisistä suhteista. Erityisesti haluan korostaa Freiren merkitystä 
sosiokulttuurisen prosessin innostajana. 

Freiren ajatusten tulkinnoissa on oleellista lisäksi se, että hänen käyttämiään 
yksittäisiä käsitteitä ei niinkään pitäisi nostaa tulkinnan kohteiksi, vaan ne pi
täisi pyrkiä peilaamaan laajaa taustaa vasten. Yksittäisistä käsitteistä dialogin 
käsite on kuitenkin oleellinen koko freireläiselle lähestymistavalle (ks. Lockhart 
1977,  14) .  Se antaa samalla juuri tarvittavan laajan peilauspinnan. 

Y dinkäsitettään dialogia Freire itse määrittelee suunnilleen seuraavasti : 

Mitä on dialogi? Se on horisontaalinen suhde A:n j a  E:n välillä. Se syntyy kriittisyy
destä ja luo kriittisyyttä. Se saa ravintonsa rakkaudesta, nöyryydestä, toivosta, 
uskosta ja luottamuksesta. Siksi ainoastaan dialogin avulla on mahdollista kommu
nikoida. ja milloin dialogin rakennuspuut liittyvät toisiinsa kahden ihmisen välises
sä rakkaudessa, toivossa ja uskossa, myös nämä ihmiset tulevat kriittisiksi etsies
sään jotakin. Tuolloin heidän välilleen syntyy sympatian suhde ja vain siinä on 
kommunikaatiota. (Freire 1994, 104) 

Seuraavassa kertaan lyhyesti Freiren elämänvaiheet, sillä Freire kehitti ajattelu

aan kiinteässä yhteydessä omiin elämänkokemuksiinsa. Perustan kuvauksen 
paljolti jesuiitta Denis Collinsin ( 1 977) Freire-elämäkertaan, jota olen myös 
aikaisemmin käyttänyt lähteenä, ja jonka Lockhart sanoo olevan "the nearest to 
a complete". Myös Aino Hannula (2000) on väitöskirjassaan "Tiedostaminen ja 
muutos Paula Freiren ajattelussa" esittänyt hyvän, monipuolisiin lähteisiin 
perustuvan kuvauksen Freiren elämästä. 

Paula Freire syntyi keskiluokkaiseen perheeseen, jossa erityisesti äiti oli sy
västi katolinen. Freiren lapsuutta varjosti yleismaailmallinen taloudellinen lama, 
ja perhe näki suorastaan nälkää. Tosin Freire sanoi, että keskiluokan sosiaaliset 
symbolit, isän solmio ja saksalainen piano erottivat heidät todella köyhistä 
luokista, eli "me jaoimme nälän, mutta emme luokkaa". 

Köyhyydestä huolimatta Freire saattoi käydä koulunsa loppuun, ja sen jäl
keen hän siirtyi opiskelemaan lakia, filosofiaa ja psykologiaa. Samalla hän opetti 
portugalin kieltä. Myöhemmin hän siirtyi aikuiskasvatuksen ja työläisten kou
lutuksen pariin. Opiskeluaikanaan Freire havaitsi, että kirkon saamat ja vallit
seva todellisuus eivät vastaa toisiaan, ja lyhyeksi aikaa hän vetäytyi irti katoli
suudesta. 

Vasta työskennellessään myöhemmin sosiaalitoimen parissa Freire joutui 
kosketuksiin todella köyhien ja alistettujen ihmisten kanssa, eikä hänellä edes 
ollut välineitä kommunikoida heidän kanssaan. Silloin hän aloitti dialogisen 
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metodinsa kehittämisen ja väitteli tohtoriksi kasvatusfilosofiassa vuonna 1 959 . 
Työskentely 1960-luvun Brasiliassa oli Freiren älylliselle kehitykselle tärkeää 

aikaa. Muun muassa erilaiset uudistusliikkeet etsivät tuolloin omia sosiaalipo
liittisia päämääriään. Äänioikeus edellytti lukutaitoa, ja siksi vain pieni osa 
väestöstä sai äänestää. Lukutaidottomuuden ylläpitäminen auttoi hallitsevien 
luokkien pyrkimyksiä, ja siksi toteutuneet lukutaitokampanjat olivat olleet var
sin tehottomia. Kuusikymmentäluvun alkuvuosina Freire kehitteli metodiaan 
voimakkaasti . Hänen lähtökohtansa oli, että luku- ja kirjoitustaidon opettami
sen yhteydessä ihmisiä täytyy opettaa kriittisiksi, ja ihmiset voivat todella tulla 
subjekteiksi kriittisen reflektion avulla . Tässä auttoivat freireläiseen metodiin 
oleellisesti kuuluvat "generatiiviset sanat ja teemat". Niiden avulla ihmiset he
räävät tietoisuuteen sosiaalisesta todellisuudestaan. juuri kasvatuksellisen toi
minnan yhteys ihmisten omaan sosiaaliseen todellisuuteen sai aikaan sen, että 
pitkiä päiviä pelloilla työskennelleet maatyöläiset jaksoivat ilta illan jälkeen 
kokoontua opiskelemaan. Vähitellen päästiin siihen, että lukutaidottomat ih
miset oppivat metodin avulla lukemaan ja kirjoittamaan 45 päivässä. 

Freireläinen metodi on ongelmaperustainen. Metodi sai ihmiset tiedosta
maan tilanteensa ja aktivoitumaan. Luku- ja kirjoitustaito puolestaan mahdol
listivat osallistumisen poliittisiin prosesseihin, ja syntyi toivo demokraattisen 
yhteiskunnan syntymisestä. Maatyöläiset olivat siihen saakka eläneet passiivisina, 
kohtaloonsa uskoen ja alistuen, mutta freireläisen metodin avulla fatalismi väistyi, 
ja ihmiset aktivoituivat poliittisesti. Tavoitteeksi tuli radikaalin sosiaalisen muu
toksen aikaansaaminen. Sitä ei Brasilian hallitseva luokka, maanomistajat ja  
armeija, hyväksynyt, vaan sotilasjuntta lakkautti kaiken kansalaisliikehdinnän 
vuonna 1964 ja Freire joutui toimintansa vuoksi vankilaan 70 päiväksi . Siellä 
hän alkoi kirjoittaa kirjaa, joka on käännetty 70-luvun alussa englanniksi ni
mellä Education as the Practice of Freedom. Teos valmistui Chilessä, jonne Freire 
joutui lähtemään maanpakoon, ja hänen maanpakolaisuutensa kesti yhteensä 
viisitoista vuotta. Education as the Practice of Freedom -teos on saanut osak
seen paljon kritiikkiä, mutta jaan mielipiteen niiden kanssa, jotka pitävät sitä 
silti parhaana johdatuksena Freiren ajatteluun. 

1 960-luvun lopulla Freire kutsuttiin luennoimaan Harvardin yliopistoon 
Yhdysvaltoihin. Siellä hän heräsi huomaamaan, että tukahduttaminen ja valtaa 
omaamattomien poissulkeminen taloudellisesta ja poliittisesta elämästä ei kos
keta vain kolmatta maailmaa.  Freire sanoo , että hänen kolmas maailma -
käsitteensä ei olekaan maantieteellinen, vaan se on poliittinen ja ideologinen. 
Samalla hän on todennut ,  että maailman j oka puolelta , myös teollisista 
hyvinvointivaltioista, on löydettävissä tällainen kolmas maailma. Se on pois
suljettujen, syrjäytettyjen ja alistettujen ihmisten maailma. Sama maailma on 
löydettävissä myös modemeista instituutioista. Esimerkiksi yliopistoista se ko
kemukseni mukaan löytyy helposti. Harvardista lähtien Freire sovelsikin ajattelu-
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aan myös niin sanotun kehittyneen maailman ongelmien tiedostamiseen ja 
vallitsevan kasvatusajattelun ja koulutusjärjestelmien kritiikkiin maailman eri 
puolilla . 

USA:ssa luennoidessaan Freire julkaisi Harvard EducationaI Review' ssa useita 
artikkeleita, joiden kaikkien perusteema oli: 

1. Jotta miehet ja  naiset voisivat olla täysin inhimillisiä, heidän täytyy olla subjekteja 
ja tulla subjekteiksi. 

2. Sellainen kasvatus , joka epäonnistuu tämän ihmiskunnan ontologisen 
kutsumuksen - subjektina olemisen kutsumuksen - edistämisessä ei ole vain 
neutraalia , vaan se on tukahduttavaa. Itse asiassa neutraalia kasvatusta ei edes 
ole olemassa. 

3. Juuri kasvatus voi kuitenkin olla tie kestävään vapauteen. Silloin siinä on kaksi 
vaihetta, joista ensimmäisessä ihmiset tulevat tietoisiksi sorrostaan j a  muutta
vat sitten tilanteensa oman toimintansa avulla . Toinen vaihe rakentuu ensim
mäiselle ja jatkuu alati kehittyvänä, vapauttavana kulttuurisena prosessina , 
joka saa aikaan laadullista muutosta yhteiskunnassa. 

Vuonna 1970 Freire siirtyi Sveitsiin Kirkkojen Maailmanneuvoston kasvatus
asiain asiantuntij aksi . Päästyään vuonna 1980 palaamaan Brasiliaan hän opetti 
kasvatusfilosofiaa yliopistoissa ja toimi koulutoimenjohtajana Sao Paulassa sekä 
kiersi kuolemaansa asti luennoimassa ympäri maailmaa. Freire onkin saanut 
noin 40 kunniatohtorin arvoa maailman eri puolilla, joista ainakin neljä kuo
lemansa jälkeen. 

Maailmanlaajuisesti tunnetuin ja lainatuin Freiren teoksista lienee Pedagogy 
of the Oppressed - sorrettujen pedagogiikka. Kirjaa on ylistetty, mutta sitä on 
myös kritisoitu, koska sen sanotaan implisiittisesti sisältävän luvan väkivallan 
käyttöön. Yhdeksänkymmentäluvun alussa Freire sitten ikään kuin ajankohtaisti 
ja uudisti kirjansa otsikoiden sen Pedagogy of Hope (1992). Tässä kirjassa ko
rostuvat toivon, rakkauden ja  yhteisyyden teemat: mitä enemmän ihminen ra
kastaa ja  häntä rakastetaan, sitä paremmin hän myös osaa rakastaa. Teorian ja 
käytännön suhde on niin rakkaudessa kuin kaikessa kasvussa välttämätön. 
Ollakseen inhimillinen ihmisen pitää täydesti antautua suhteeseen toisen ih
misen ja maailman kanssa. 

Rakkauden ja inhimillisyyden teemat ovat läsnä kaikessa Freiren tuotannos
sa, myös silloin kun hän puhuu radikaalisuudesta. Hän sanoo seuraavaan ta
paan :  

Radikalisoituminen, j oka sisältää ihmisen juurtumisen tekemäänsä valintaan, on 
positiivista , koska se on mitä suurimmassa määrin kriittistä. Kriittistä j a  rakastavaa,  
nöyrää ja  kommunikatiivista. Radikaali ihminen ei valinnassaan kiellä toisen ihmi-
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sen oikeutta valintaan. Hän ei yritä tehdä vaikutusta omalla valinnallaan, vaan 
keskustelee siitä . . . .  Radikaali hylkää pelkän aktivismin ja reflektoi aina toimin
taansa . . .  (Freire 1994, 41 ,43) .  

Freiren pedagogiikan avainkäsite on conscientizacao . Sana voidaan kääntää 
suomeksi lähinnä tiedostamiseksi, tosin käännös on epätarkka. Kyseessä ei täl
löin ole mikään yksinkertainen "tietoisuuden nostattaminen". Lyhyesti tämä 
tiedostava prosessi lähtee siitä, että ihmisillä ei useinkaan ole havaintoa itses
tään sosiaalisina ja historiallisina olentoina, vaan ajattelun ja toiminnan välillä 
on katkos . Freireläisessä tietoisuuteen heräämisessä alunperin lukutaidottomat 
ihmiset eivät siis opi vain lukemaan ja kirjoittamaan, vaan kasvattavat ja kou
luttavat itseään samalla taisteluun vapautuakseen historiallisesta olemisen 
tavastaan, sorrettujen hiljaisesta kulttuurista. Tavoitteena on radikaalin sosiaa
lisen muutoksen aikaansaaminen. Toisin sanoen freireläinen praksis ja toisaal
ta tiedostaminen eivät tarkoita yksinkertaista suhdetta tietoisuuden ja todelli
suuden välillä; tietoisuus ei ainoastaan reflektoi todellisuutta vaan se on 
refleksiivinen eli toimii todellisuudessa ja muuttuu sen kautta. Praksis on juuri 
teorian, tiedostamisen ja toiminnan ykseyttä. 

Käytännössä freireläiset lukutaitoprojektit lähtevät liikkeelle kuvista, jotka 
kuvaavat ihmisten omaa arkipäivää. jokaiseen kuvaan on "kodifioitu" ihmisten 
arkipäivän tilanteita kuvan muotoon. Sen jälkeen osallistujien tehtävä on dia
login avulla purkaa kuvat. Toisin sanoen ihmiset tekevät samalla omia havain
tojaan, muodostavat oman persoonallisen käsityksensä luonnosta ja kulttuu
rista, ihmisistä j a  eläimistä,  luonnon muuttumisesta työn välityksellä ,  
kulttuuritraditioista , vähemmistöistä, diktatuurista ja demokratiasta. jakamalla 
ajatuksiaan toisten kanssa muodostuu vapauttava, tietoisuutta tuottava dialogi, 
joka vähitellen voi johtaa kriittiseen, demokraattiseen heräämiseen ja suhtau
tumiseen. Opettajan tehtävä on asettua näitä arkipäivän tilanteita käsittelevään 
dialogiin oppilaansa kanssa ja yksinkertaisesti tarjota hänelle välineet, joiden 
avulla oppilas itse oppii lukemaan ja kirjoittamaan. (Freire 1994; Egidius 1 999,  
1 1 1 - 1 13 .) 

Edellä esitetystä nousevat myös freireläisen metodin perusmomentit, jotka 
ovat aina mukana silloin kun kasvatustyötä tehdään freireläisessä hengessä. 
Niistä ensimmäinen on sosioanalyyttinen momentti , jonka tehtävä on kriittisesti 
analysoida sosiaalista todellisuutta ja joka mahdollistaa sosiaalisen todellisuu
den näkemisen. Toisena on hermeneuttinen momentti , joka merkitsee edellä 
analysoidun todellisuuden ymmärtämistä. Kolmas on sitten käytännöllinen mo
mentti , joka tuo mukanaan muutoksen instrumentit. Kyseessä on siis tutki
mukseen perustuva todellisuuden kuvan muodostaminen tämänhetkisestä ti
lanteesta, siihen pohjautuva tulkinta ja näky siitä, millainen kulloinenkin so-
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siaalinen ympäristö voisi parhaimmillaan olla . Lopuksi etsitään välineet, jotka 
auttavat toiminnan vähittäistä muuttumista kyseisen näyn suuntaan. (Ks. Duque 
1989 ; Kurki 1 990.) 

Palaan seuraavassa lyhyesti dialogiin metodologisena käsitteenä, sillä se on 
myös freireläisen metodin tärkein väline. Dialogin tehtävänä ei ole vain syven
tää ymmärrystä, vaan aivan erityisesti sen tehtävä on muuttaa maailmaa. Aino 
Hannula (2000, 64) korostaa, että freireläisen dialogin olemus on sana, ja  
sanassa on kaksi ulottuvuutta, ajattelu ja  toiminta. Siten sana on pohj immil
taan aina käytäntöä. "Sanoessamme toden sanan muokkaamme samalla maail
maa " .  

Dialogi sisältää aina molemminpuolisen oppimisen prosessin. Dialogi on 
ymmärtämistä ja oppimista, jokaista ihmistä kuullaan, jokaisella on jotakin 
sanottavaa. Dialogi voi olla myös monella tavalla konfrontoivaa ja uhkaavaa. 
Persoonallisella tasolla ihminen haastaa tuolloin itsensä, käy dialogia omien 
ennakkoluulojensa, pelkojensa ja epäilystensä kanssa ja asettaa ne toisten kri
tiikin kohteiksi . Institutionaalisella tasolla dialogi erityisesti traditionaalisessa 
kontekstissa voi aiheuttaa myös voimakkaita ristiriitoja .  Yhteiskunnallisella ta
solla puolestaan dialogiseen konfliktiin joudutaan helposti valtaa pitävien kanssa .  
(Lockhart 1997, 1 8- 19 .) 

Dialogin avulla herätään tiedostamiseen, ja tiedostaminen on vapautuksen 
onnistumiseksi oleellista. Alistuneet ihmiset elävät Freiren mukaan semi
intransitiivista tietoisuutta. Se on eristetyssä yhteisössä elävien ihmisten tietoi
suutta. Tällöin ei kyetä tiedostamaan oman itsen ulkopuolella tai omien ja 
yhteisön biologisten tarpeiden ulkopuolella olevia ongelmia, vaan mielenkiin
to keskittyy henkiinjäämiseen. Havaintokyky on rajoittunut, jolloin arviointi 
on vaikeaa . Kun ihmiset sitten laajentavat havaintoaan, vastaavat ympäristöstä 
nouseviin kysymyksiin ja  asettuvat dialogiin, ei vain toisten ihmisten, vaan 
maailman kanssa, heistä tulee transitiivisia. Olemassaolo ymmärretään silloin 
liikkeellä olevana käsitteenä, joka käy ikuista dialogia ihmisen ja toisen ihmi
sen sekä toisaalta ihmisen ja hänen Luojansa välillä. juuri dialogi tekee ihmi
sestä historiallisen olennon. Tässä tietoisuudessa on ensimmäisenä vaiheena 
naiivi transitiivinen tietoisuus. Se on sellaisten ihmisten tietoisuutta, jotka ovat 
vielä osa massaa. Tässä vaiheessa ongelmia vielä yksinkertaistetaan, pidetään 
menneisyyttä parempana kuin nykyisyyttä , argumentoidaan hauraasti eikä 
innostuta ottamaan asioista todella selvää. Tyyli on usein vahvasti emotionaali
nen ja poleeminen. Tavallista ihmistä aliarvostetaan. Tässä tietoisuuden tavassa 
ei vielä ole havaittavissa uteliaisuutta eikä kriittistä otetta. Transitiivisen kriittisen 
tietoisuuden saavuttamiseksi on välttämätöntä ylittää naiivin transitiivinen vaihe. 
Transitiivisessa vaiheessa ihmiset kykenevät tulkitsemaan ongelmia syvällisesti, 
he hylkäävät hiljaisuuden ja passiivisuuden, käyttävät dialogia ja ovat avoimia 
tilanteiden uudelleen arviointiin. He myös kieltäytyvät siirtämästä vastuuta. 
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Siirtyminen kyseiselle tietoisuuden tasolle on välttämätöntä vapautuksen pro
sessin onnistumiseksi . (Ks. Mayo 1994, 200-203 ; Popple 1995 ,  63-65 .) 

Paula Freiren kasvatusfilosofian ytimessä on, kuten on jo mainittu, että hän 
ei pyri antamaan ongelmiin valmiita vastauksia. Siksi häntä on syytetty epätäs
mällisyydestä ja selkeän ohjelman puutteesta. Myös hänen filosofiansa lähtö
kohdat ovat olleet kiivaan pohdinnan kohteina. Ne ovat kuitenkin löydettävis
sä . Pohj ana ovat kreikkalainen traditio j a  keskiaj an kristillinen humanismi . 
Erityisen läheinen Freirelle on ollut Aristoteleen ajatus siitä, että olemme 
humaaneja silloin, kun olemme vapaita. Todella vapaita puolestaan olemme, 
kun meillä on valinnan mahdollisuuksia. Samanlainen näkemys löytyy tosin 
monien filosofioiden ytimestä, ja niinpä Freiren ajattelu yhdistyy monenlaisiin 
lähtökohtiin. Selvin yhteys lienee ranskalainen filosofia , sillä Sao Paulan yli
opisto ja muut instituutiot olivat Freiren opiskeluaikana varsin vahvasti rans
kalaisten emigranttien vaikutuksen alaisia. 

Freiren ajattelun viisi tärkeintä vaikuttajaa ovat personalismi (Mounier) , 
eksistentialismi (muun muassa Sartre, Buber, jaspers, Camus, Marcel ja Hei
degger) , fenomenologia (Husserl) , marxilaisuus (muun muassa Gramsci, Mar
cuse, Lukacs , Mao , Castro ja Guevara) j a  aivan erityisesti kristillisyys - vaikka 
Freireä olisi todennäköisesti paljon helpompi tulkita ilman tätä joidenkin mie
lestä varsin hämmentävää ulottuvuutta. 

Freire oli vapautuksen teologian innoittama ja toisaalta vapautuksen teolo
gia kehittyi Freiren ajatuksien j a  metodin avulla. Myös jesuiittafilosofi Pierre 
Teilhard de Chardin ( 1881 - 1955) vaikutti Freiren ajatteluun vahvasti . Teilhard 
näki spirituaalisen ulottuvuuden koko elämään integroituneena ulottuvuutena, 
ei minään elämän irrallisena osana. Freire jakaa Teilhardin ajatukset myös so
siaalisuudesta ja ihmiskunnan solidaarisuuden kasvusta . Samoin jaques 
Maritainin humanismi on ollut Freirelle tässä suhteessa hyvin tärkeä asia. (ks . 
myös Hannula 2000, 22- 27.)  

Personalisti Emmanuel Mounier ( 1905- 1950) on kuitenkin ollut Freirelle 
erityisen läheinen (käsittelen personalismia ja Mounierin ajattelua enemmän 
myöhemmin) . Mounierin ajattelussa kaikkialla läsnä oleva teema oli juuri yksi
löllisen ja sosiaalisen, persoonallisen ja  poliittisen välisen suhteen pohdinta. 
Nämä muodostuivat myös Freirelle keskeisiksi teemoiksi. Freire ymmärtää yk
silöllisen ja  yhteisöllisen suhteen niin, että sekä yksilöllinen että sosiaalinen 
kulkevat rinnakkain samaan suuntaan, eli sekä yksilön että yhteisön 
täydellistyminen kulkevat rinta rinnan. 

Mounierin tavoin Freire näkee , että todellisen kasvatuksen tulee aina olla 
profeetallista. Pedagogiikan on nähtävä yhteys sosiaalisen teorian ja käytännön 
välillä juuri tietyssä konkreettisessa yhteiskunnassa. Siten pedagogiikka voi
daan määritellä "kulttuuriseksi toiminnaksi vapauden puolesta" . Yhteisöllinen 
osallistuminen on tällöin kasvatuksellisen prosessin ytimessä. Freire näkee tie-
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don teorian elävänä, filosofisena praksiksena, joka luo oikeuden tietoiselle 
pedagogiselle käytännölle, vapautuksen pedagogiikalle . 

Yhtenä kasvatuksen peruslähtökohdista on tuolloin näkemys, että ihminen 
on subjekti omassa kasvatuksessaan, ja  tätä subjektina olemisen ontologista 
peruskutsumustaan hän toteuttaa horisontaalisessa suhteessa yhdessä toisten 
subjektien kanssa. Ainoastaan ihminen (persoona) itse voi löytää kutsumuksensa 
ja täten kohtalonsa.  Kukaan toinen ei voi ottaa häneltä tätä tehtävää. Kasvatuk
sen tavoite ei siis ole "tehdä" vaan "herättää" persoonia. Lisäksi Freire kiinnittää 
huomiota vallitsevien sosiaalisten suhteiden laatuun, sillä persoonaksi kasva
misen edellytys on autenttinen dialogi ihmisten välillä. Ihminen voi dialogin 
välityksellä eliminoida vieraantuneisuuttaan toisesta ihmisestä . Sen avulla hän 
saa tiedon siitä, miten toiset kokevat todellisuuden . Tietäminen on aina 
dialoginen prosessi, vuorovaikutussuhde. Sen avulla voidaan saavuttaa yhteisyys, 
yhteistoiminta ja sitä kautta vapautus . Siksi vallitsevien sosiaalisten suhteiden 
laadun analysointi on oleellisen tärkeää. Yhteisön rakentamista, sosiaalista 
transformaatiota , ei saavutetakaan minkään opiskellun metodin välityksellä, 
vaan ensin on löydettävä sellainen olemisen, elämisen ja jakamisen muoto , 
joka juurtuu syvälle : on löydettävä aito yhteisöllinen suhde. Sellainen todelli
suus, joka ei ole yhteydessä toiseen ihmiseen, on keinotekoinen. Dialogisen 
suhteen pohjaksi tarvitaan rakkautta, nöyryyttä, toivoa, uskoa, luottamusta ja 
riskinotto kykyä. 

Tukahduttavassa maailmassa tietäminen ei siten ole vain teoreettisesti 
neutraaliksi ymmärretyn maailman puolueetonta tarkastelua. Sitä vastoin maa
ilma on aina jotakuta varten, ja siksi tukahdutettujen ihmisten täytyy itse saada 
sanoa sanansa etsiessään inhimillistä vapautustaan. juuri tästä dialektisesta 
maailman ja subjektin suhteesta nousee freireläinen metodi, jonka keskeiset 
teoreettiset sisällöt ovat dialektiikka ja vapaus. Pedagogiikka ei tällöin ole ihmi
siä varten ulkoapäin rakennettu järjestelmä, vaan se nousee ihmisistä itsestään. 
Tukahdutettu , syrjäytynyt ihminen löytää itse omat olosuhteensa ja kukistaa ne 
reflektiivisesti, pohdiskelevasti , havainnoiden oman historiallisen kohtalonsa 
subjektina, ajattelevana ja toimivana olentona. (Ks. Collins 1977;  Fiori 1992;  
Freire 1975;  1976; 1 982; 1990; 1 992; 1 994; 1997;  Oliva Gil 1 992; Unigarro 
1986.) 
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4. PERSOONA SOSIAALIPEDAGOGIIKAN 
YDINKÄSITTEENÄ 

4.1. Personalismin suunnannäyttäj iä 

4 . 1 . 1 . Mitä personalismi on? 

Kaikki kirjassa tähän mennessä esitetty on johdatellut yhä lähemmäksi 
personalismia. Lisäksi monet keskustelut personalististen kasvatusajattelijoiden 
kanssa lähinnä Latinalaisessa Amerikassa j a  Espanj assa ovat syventäneet 
pohdintaani , ja vähitellen olen ryhtynyt tarkastelemaan ja kehittämään 
sosiaalipedagogiikkaa yhä vahvemmin personalistisesta näkökulmasta. Siksi tä
män kirj an utopia j a  samalla konkreettinen tavoite on luoda perusta 
personalistiselle sosiaalipedagogiikalle. 

Personalismi on filosofia, joka on jo - ainakin implisiittisesti - tullut kirjassa 
esiin eri yhteyksissä silloin, kun olen viitannut persoonan ja yhteisön suhtei
siin niiden mielestäni ihannemuodossa. Myös jesuiitat viittaavat siihen usein, 
kommunitaristisessa keskustelussa sitä sivutaan, ja Paula Freire voidaan määri
tellä personalistiksi kuten aikaisemmin todettiin. Suomessa personalismista ei 
valitettavasti paljon puhuta. Urpo Harva ( 1957) tosin on sitä esitellyt, ja Hel
singin entinen metropoliitta Tiihon (Veikko Tajakka) on väitellyt joensuun 
yliopistossa vuonna 1 990 vapaudesta ja ajasta venäläisen personalistin Nikolai 
Berdjajevin (Berdyaev) filosofiassa. Myös akateemikko G.H. von Wright ( 1999 
( 1 994) , 482- 494) esittelee Berdjajevin ajatuksia, j a  kiinnostus erityisesti 
Berdjajevia kohtaan näyttäisikin Suomessa lisääntyvän (ks. Mäki-Kulmala 1 997,  
1 17- 128). 

Persoonan yksilöllinen arvokkuus ja siihen juurtuvat erikoislaatuiset yhtei
sölliset suhteet tulevat erityisen kirkkaina näkyviin juuri personalismin filoso
fiassa . Personalistinen liike syntyi kahdennenkymmenennen vuosisadan alku
puoliskolla eksistentialismin tapaan vastauksena vallitsevalle järjestykselle. Lii
ke on varsin laaja,  sen piiriin kuuluu useita eri kirjoittajia, ja siksi olisi ehkä 
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oikeutetumpaa puhua monikollisesti personalismeista (Unigarro 1986, 9) . 
Personalismi voidaan määritellä yritykseksi asettaa inhimillinen persoona ja 

ihmisten väliset persoonalliset suhteet kaiken teorian ja käytännön keskiöön ja 
tutkia persoonallisten määritysten ja painotusten merkitystä eri tieteenalojen ja 
traditioiden piirissä, filosofisen, teologisen, humanistisen, poliittisen ja niin 
edelleen. Personalismi on oppi, joka asettaa inhimillisen persoonan materiaa
listen tarpeiden ja persoonan kehityksen estävien kollektiivisten mekanismien 
edelle. Persoonan perusluonne ei kuitenkaan ole individualistista itsetietoi
suutta ja yksilöllistä vahvistusta, se ei ole eristäytymisessä vaan kommunikaatiossa. 
Siksi optimistinen taistelu juuri individualismia vastaan on personalismille 
tyypillistä. 

Personalismin perusasenne on kriittinen. Etsitään vallitsevien yhteiskunnal
listen olosuhteiden syitä ja yritetään löytää hyviä ja toimivia vaihtoehtoja. Oleellista 
on sitoutuminen sellaiseen toimintaan, joka synnyttää uuden yhteiskunnan, 
uuden sivilisaation. Personalismi ei siis sopeudu vallitsevaan yhteiskunnalli
seen järjestykseen, vaan siinä vaaditaan persoonallista ja yhteisöllistä vallanku
mousta. (Mounier 1976,  9, 59 ; Diccionario 1983 , l l8.) 

Personalismissa on nähty (esimerkiksi Gonzales 198 1) kolme pääperiaatetta 
seuraavasti : 

-Personalismi on aikaan ja paikkaan sidottu filosofia. Kyse ei ole abstrakteista 
filosofisista ongelmista vaan jokaisen ihmisen konkreettisesta elämästä konkreetti
sessa tilanteessa, arkipäivässä juuri tässä ja nyt. Personalismi on sitoutunutta ajatte
lua siten, että siinä tavoitellaan sitoutunutta toimintaa. Pyritään välttämään useille 
filosofioille tyypillinen kiusaus pysähtyä rationaaliseen diskurssiin abstraktein kä
sittein, ja ajatellaan personalismin tunnetuimman edustajan Emmanuel Mounierin 
sanoin, että "totuus ei ole mikään looginen ja epäpersoonallinen muoto, vaan kyse 
on aina yhden ihmisen, yhden kansan, totuudesta. Totuus on yhtä rikkoutuva kuin 
nämä, mutta samalla, kuten nämä , myös elävä ja vaativa. "  Ihmiset eivät siis ole 
saman todellisuuden erilaisia puolia, vaan jokaisella ihmisellä on oma totuutensa . 
(Mounier 198 1 , 13 ;  1997,96.) 

- Personalismi on sidottu aikaan ja paikkaan, mutta se on samalla myös avoin 
filosofia. Se on nimenomaan filosofia, ei järjestelmä. Vaikka personalismissa käyte
tään käsitteitä , niin kaikessa korostetaan vapaiden ja luovien ihmisten olemassa
oloa. Myös personalismin omat rakenteet sisältävät yllätyksellisyyden periaatteen, 
joka suistaa s�joiltaan kaikki yksityiskohtaisesti määritellyt järjestelmät. Personalismi 
onkin ymmärrettävä lähinnä orientaationa, j ossa keskitytään siihen, mikä ihmises
sä olemisessa on arvokkainta - ja arvokkainta on nimenomaan olla persoona. 
(Mounier 1984, 6.) 
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-Personalismi ponnistaa siitä hedelmällisestä lähtökohdasta, että nykyisin elämme 
ikään kuin monenlaisten vallitsevien filosofioiden risteyksessä. Siksi on mahdollis
ta omaksua niistä kustakin parhaat palat kompastumatta varsinaiseen eklektismiin. 
Erityisen lähellä personalismi on eksistentialismia, marxilaisuutta ja kristillisyyttä. 
Viimeksi mainitusta se omaksuu yhteisölliset ja sosiaalipoliittiset arvonsa. Marxilai
suudesta se omaksuu materialistisen ulottuvuuden siten, että tunnustetaan talou
den asema sosiaalisessa problematiikassa. Tarvittaessa tuetaan luokkien taistelua. 
Eksistentialismia lähellä personalismi on muun muassa siinä, että ymmärretään 
ihmisen konkreettisen elämän dramaattisuus. Lisäksi sekä eksistentialismi että 
personalismi ovat aj attelutapoja ,  joita voidaan luonnehtia ihmisten filosofioiksi 
vastakohtana esineiden ja asioiden filosofioille. Kuitenkin siinä, missä eksistentialismi 
lähinnä kritisoi ja spekuloi, personalismi katsoo tulevaisuuteen ja  tavoittelee konk
reettista ja tehokasta toimintaa. Eksistentialismi muistuttaa klassista filosofiaa muun 
muassa idealismikritiikissään ja reflektoinnissaan tiedon ongelmaan. Personalismi 
sitä vastoin etsii uutta ontologiaa. (Ks. Mounier 1 997,  98- 1 16; Vasquez 1981 , 124-
125 .) 

Personalismissa suuntaudutaan siis erityisesti ihmisen vapautukseen ja toisaal
ta ihmisen reaaliseen toimintaan yhteisössään, eli kaikessa lähdetään ajatukses
ta, että ihminen on samaan aikaan sekä persoonallinen että sosiaalinen. Tavoite 
on ihmisen vapauttaminen kaikesta tukahduttamisesta, niin taloudellisesta, 
poliittisesta, kulttuurisesta kuin uskonnollisestakin. (Ks. Mounier 1973;  1 98 1 ;  
1 984; Garcia 1980 .) 

Personalismi liittyy kiinnostavalla tavalla myös keskusteluun 
kommunitarismista . Tam'in (1998, 264) mukaan monet filosofit, kuten John 
Macmurray, Emmanul Mounier ja Martin Buber, ovat kiinnittäneet huomionsa 
yhteisön vahvistamiseen,  edellisistä j okainen omasta uskonnollisesta 
lähtökohdastaan lähtien, protestanttisesta, katolisesta ja  juutalaisesta. He kaik
ki ovat samalla personalisteja, ja he kaikki tulevat esiin myöhemmin tässä kir
jassa. Toisaalta - edelleen Tam'in mukaan - monet ajattelijat kuten John De
wey ja Albert Camus ovat havainnoineet sitä, kuinka ihmisillä voi olla vahva 
usko, ja  kuinka he voivat sitoutua yhteisiin arvoihin tunnustamatta mitään 
järjestäytynyttä uskontoa tai teologista oppia. Ehkä kuitenkin tätä 'jumalallista" 
tarvitaan maailman muuttamiseen. joillekin ihmisille on tarpeellista käsitteellistää 
kysymys uskonnollisesti, ja toisille taas on kyse muista elämän perusmerkityksistä 
ja moraalisesta toiminnasta. 

On vaikea sanoa tarkasti, milloin personalismin filosofia on syntynyt . jäljet 
johtavat joka tapauksessa siinäkin Kreikkaan, Sokratekseen, Platoniin j a  
Aristo telekseen j a  heistä muun muassa Augustinukseen j a  Tuomas 
Akvinolaiseen. Filosofiset ja  teologiset yritykset ymmärtää inhimillistä persoo
naa ovat siis jatkuneet varhaisten kreikkalaisten ajoista. Varsinainen personalismi 
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syntyi aatteena ja filosofiana kuitenkin vasta 19 .  vuosisadan ajattelun myötä ja 
saavutti systemaattisimmat ilmaisunsa 20. vuosisadalla. Saksalainen filosofi ja 
hermeneutikko Schleiermacher oli personalismin uranuurtajia 1 700-luvun 
lopussa, ja ajattelua syvensi myöhemmin toinen saksalainen, fenomenologi Max 
Scheler. Fenomenologinen lähestymistapa personalismiin vaikutti sittemmin 
erityisesti moniin ranskalaisiin filosofeihin ja puolalaisen personalismin voima
hahmon Karol Wojtylan ajatuksiin (myöhemmin paavi Johannes Paavali II) . 

Personalismissa keskitytään analysoimaan ihmisen persoonallisen olemassa
olon merkitystä j a  tunnustetaan inhimillisen olemassaolon mystinen luonne. 
Ajatellaan, että mikään teoria ei voi täydesti selittää elämän mysteeriä. Siksi 
myös sielun transsendentaalisuus ja äärettömyys tunnustetaan. Yksilön per
soonan pohdinnoista personalistinen ajattelu laajenee personalistista sivilisaatiota 
koskevaksi diskurssiksi. Se on sivilisaatio , jonka rakenteet ja henki ovat suun
tautuneet kaikkien sitä muodostavien yksilöiden kehittymiseen persoonina. 
Lopullisena tavoitteena on mahdollistaa jokaisen yksilön elämä persoonana 
niin, että hän kykenee maksimaaliseen aloitteellisuuteen, vastuullisuuteen ja 
henkiseen elämään. 

Personalistinen filosofia liikkuu eettisessä ja moraalisessa maailmassa. Käsiteltä
essä esimerkiksi ympäristöasioita moraalisuus ja se, mitä olemme velkaa toisille 
ihmisille, tulee ennen hyödyllisyyden kysymyksiä. Poliittisessa kontekstissa persoonat 
ja heidän elämismaailmansa tulevat ennen järjestelmiä ja rakenteita. Psykologiassa 
ja kognitiotieteissä persoonalliset selitysten tasot ohittavat muut selitykset ja  niin 
edelleen. 

Vaikka personalismin edustajien välillä vallitsee konsensus siitä, että persoona 
on kaikessa ensisijainen, ei ole olemassa mitään sellaista dogmia tai yhdistävää 
oppia, joka rakentaisi varsinaista personalistista ideologiaa tai filosofista järjestel
mää. Ei ole myöskään yksimielisyyttä määritelmistä tai metodeista, ja jopa ihmisenä 
olemisen määritelmä jää avoimeksi ja keskusteltavaksi. Olemassa on lähinnä vain 
yhteisten teemojen ja kiinnostusten kudos. Personalistiset tiedemiehet ovat kuiten
kin yhdistyneet kansainväliseksi ryhmäksi, jonka keskus on Oxfordissa Englannis
sa. Ryhmä järjestää joka toinen vuosi konferensseja ja sillä on lehti The Personalist 
Forum. (Mounier 1 997,  1 16; http://wwwcanisius.edu/gallaghr/pers.htm) 

Personalismin avoimuudesta johtuu, että personalisteja on monenlaisia, toiset 
ovat idealisteja, toiset realisteja, useimmat ovat teistejä, mutta heissä on myös ateisteja. 
Filosofisen personalismin lisäksi on ekonomista personalismia, jota ehdotetaan 
jopa uudeksi inhimillisen talouden paradigmaksi . (http ://acton.org/publicat/ 
occasionalpapers/personalism. htm) 

Tiiviin kokonaisesityksen luominen personalismista lieneekin ylivoimainen teh
tävä. En edes pyri seuraavassa antamaan siitä kattavaa kuvaa, vaan piirrän ainoas
taan karkeita luonnosteluja sen tärkeimpien suuntausten ja erityisesti keskeisten 
edustajien ajatusten kautta. 
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Aloitan puolalaisesta personalismin suuntauksesta. Sen juuret ovat rooma
laiskatolisissa intellektuelleissa, jotka kehittivät ajatuksiaan jo olemassa olevien 
personalististen teorioiden avulla. Heidän yhteiseksi perustakseen muodostui 
fenomenologisen realismin metodologia. Edmund Husserl oli heille läheinen, 
erityisesti hänen ajattelunsa tietoisuuden intentionaalisuudesta ja mielen ky
vystä tajuta todellisuuden oleellisia rakenteita. 

Näistä aikoinaan nuorista filosofeista Karol Wojtyla analysoi Husserlin oppi
laan Max Schelerin ( 187 4- 1928) etiikkaa ja antropologiaa, ja Wojtylan väitös
kirja käsitteli Schelerin näkemyksiä moraalista ja ihmisestä. Ensin Wojtyla lä
hestyi Schelerin työtä tomistisesta perspektiivistä aikaisempien teologisten 
opintojensa perustalta . Pian hän havaitsi Schelerin fenomenologian olevan 
kokonaan uusi menetelmä ymmärtää persoonaa. Se tapahtuu keskittymällä toi
mintaan ja kokemuksiin, ja Scheler loikin toiminnan teorian filosofiset perustat. 
Schelerin arvoetiikalla oli näiden perusteiden luomisessa oleellinen merkitys . 
Siinä hän keskittyy pohtimaan inhimillisiä tunteita , rakkautta ja persoonan 
luonnetta . 

Väitöskirjatutkimus vaikutti suuresti myös Wojtylan omiin ajatuksiin. Se loi 
aivan uusia perusteita filosofiselle antropologialle, ja kyseisen tutkimuksen jäl
keen Wojtyla kiinnitti huomionsa ranskalaiseen filosofiseen antropologiaan, 
erityisesti Emmanuel Mounierin ajatuksiin. Wojtyla päätyi ajatukseen, että in
himillisen toiminnan analyysi voi tarjota lähtökohdan kaikelle filosofiselle 
aktiviteetille . Analyysin perusteemat ovat tuolloin inhimillinen subjektiviteetti 
j a  autonomia, inhimillisen arvokkuuden tunnustaminen, inhimillisten oike
uksien teoria, intersubjektiviteetti ja toimivan persoonan ontologinen asema -
ruumis, sielu , mieli, sydän ja tahto. 

Sekä Wojtylan 'persoonan' eettiseen ja metafyysiseen asemaan keskittyvä 
fenomenologia että hänen toiminnan teoriansa ovat Schelerin lisäksi saaneet 
vaikutteita Tuomas Akvinolaiselta. Tomismin ja fenomenologian yhteys j a  
Wojtylan kiinnostus personalismiin näkyvät myös monien 1980- 1990 -luvun 
puolalaisten filosofien töissä . Personalismin filosofia - Marcel , Mounier ja  
Maritain - on muutoinkin vaikuttanut vahvasti uuteen puolalaiseen filosofi
aan. Myös muutamat marxilaiset filosofit ovat perustaneet aj attelunsa 
personalismiin. Wojtyla olikin ennen paaviksi tuloaan yksi Puolan merkittä
vimmistä fenomenologeista, ja Lublinin katolisessa yliopistossa Wojtyla ja hä
nen filosofian opiskelijansa muodostivat aikoinaan puolalaisen personalismin 
ydinjoukon. Valinta paaviksi lisäsi innostusta hänen filosofiaansa kohtaan, ja  
Puolassa on tehty paljon filosofisia tutkimuksia juuri Wojtylan innoittamana. 
(http ://www. fmag.unict.it/PolPhil/Phenomenology/Phenom.html#anchor 18720) 

On tosin vaikea sanoa, miten Wojtylan ajatukset personalismista ovat enää 
paavi Johannes Paavali II :na vaikuttaneet hänen toimintaansa. Erityistä häm
mennystä tässä suhteessa aiheuttaa hänen voimakas vapautuksen teologian 
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vastustamisensa 1980-luvulla . Hän hyökkäsi tuolloin myös jesuiittoja vastaan, 
koska he olivat eri puolilla maailmaa vapautuksen teologian ehkäpä vahvin 
yhtenäinen tukijoukko, joka oppineisuutensa ja  koulujensa ja  yliopistojensa 
korkean tason vuoksi oli tässä suhteessa uhka katolisen kirkon vanhoillisen 
siiven ajattelulle. Samalla on kiintoisaa, että vaikka paavi piti jesuiittoja liian 
liberaaleina, hän salli heidän jatkaa katolisen kirkon varmasti kuuluisimman 
yliopiston, roomalaisen Universita Gregorianan , Vatikaanin radion j a  
intellektuaalisesti vahvasti vaikuttavan aikakauslehden La Civilita Cattolican 
johtamista . Monet jesuiitat ovat muutoinkin tärkeissä asemissa paavin curiassa. 
(Szulc 1996, 352-355 . )  

Wojtylan propagoiman puolalaisen personalismin teemat ovat yhteenvedon
omaisesti seuraavat (http ://acton.org/publicat/occasionalpapers/personalism.htm) : 
Persoonan hesheisyys. Inhimillinen persoona on filosofisen reflektion ontologinen 
ja epistemologinen lähtökohta. Personalistinen filosofinen reflektio on inhimilli
sen olennon konstituutioon, asemaan ja arvokkuuteen persoonana kohdistuvaa 
metafyysistä tutkimusta. Persoonan arvokkuus ja arvo ovat personalistisen filoso
fian ytimessä perustana kaikelle myöhemmälle filosofiselle analyysille. Personalistit 
·viittaavat ihmisiin aina autonomisina subjekteina. 

Subjehtiviteetti ja autonomia. Subjektiviteetilla viitataan inhimillisten persoonien 
sisäiseen tietoiseen elämään. Pitäessään yllä sisäistä elämäänsä ihmiset jäävät avoi
miksi ympärillään olevalle maailmalle. Inhimillisillä olennoilla on intuitiivista 
tietoisuutta, joka ei ole vain ihmisen välittömään ympäristöön suuntautuvaa tie
toisuutta, vaan persoonat ovat myös itsestään tietoisia siten, että he kokevat itsen
sä "sisältä käsin" . He sitoutuvat oman olemassaolonsa muistamiseen, ovat tietoisia 
siitä, että juuri he itse ovat niitä, jotka reflektoivat. Kuten persoona tietoisuuden 
kautta tulee tietoiseksi subjektiviteetistaan, niin subjektiviteetin kautta hän tun
nistaa myös oman olemassaolonsa erikoislaatuisuuden. Se tarkoittaa olleellisesti 
oman olemisen ja  olemassaolon autonomiaa, jolloin todellinen, persoonallinen 
Minä on kaiken toiminnan perustana. Tämä Minä on tietoinen persoonallinen 
Itse; se on persoona, joka todella on olemassa ja todella toimii. juuri persoonan 
subjektiviteetti on linkki olemassaolon ja toiminnan välillä. Se on dynaaminen ja 
aina muuttuva vastauksissaan uusiin olosuhteisiin. 

Subjektiviteetti on kuitenkin eri asia kuin subjektivistinen etiikka. Subjektiviteetti 
tarkoittaa sitä, että persoona on tietoinen subjekti. Subjektivistinen etiikka taas 
·viittaa siihen, että moraalinen totuus olisi subjektiivinen, että moraalinen todel
lisuus olisi mitattavissa ja arvioitavissa persoonallisen tietoisuuden avulla. Se on 
kuitenkin näkökulma, jota personalismi välttää. 

Inhimillinen arvohhuus. Inhimillisen persoonan arvokkuus ja arvo on aivan 
olennainen. Persoonan arvo ei ole johdettavissa yksilöllisistä kontribuutioista, 
lahj akkuuksista tai saavutuksista, vaan se liittyy ihmisen olemassaolon 
ontologiseen merkitykseen. Inhimillinen olemassaolo on varustettu tietoisen, 
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vapaan ja luovan olennon arvokkuudella . Useat toisiinsa limittyvät tekijät il
maisevat tätä persoonan arvokkuutta. Ensinnäkin on paljon sellaisia kykyjä ja 
voimia , joita vain ihmisellä on, kuten äly, luovuus ja vapaus. Rakastamisen 
kyky on ehkä inhimillisen olemassaolon suurin kyky, ja juuri se kuvaa ihmisyy
den ainutlaatuisuutta verrattuna muuhun luomakuntaan. Ihmisellä on myös 
kyky saada tietoa maailmasta, eli inhimilliset persoonat eivät ole välittömään 
ympäristöönsä rajoittuneita olioita. Inhimillinen tieto antaa persoonalle mah
dollisuuden älykkääseen j a  määrittelemättömään suhteeseen kokemus
maailmassaan oleviin tapahtumiin, ideoihin ja ihmisiin. 

Inhimillisten olentojen fyysinen ja geneettinen ainutlaatuisuus tukee inhimillisen 
arvokkuuden määritelmää. jokainen persoona on ainutlaatuinen ja kertaamaton 
yksilö, eli jokaisen ihmisen arvo korvaamattomana olentona tunnustetaan. Puola
lainen personalismi kulminoituu maksimissa "each person ought ta be affirmed J or his or 
her own sahe". Se tarkoittaa yksinkertaisesti jokaisen ihmisen arvon tunnustamista ja 
siihen vastaamista. Ihmisiä ei siis koskaan saa käyttää pelkästään keinoina päämää
riin pääsemiseksi. 

Persoona yhteisössään. Kun inhimillisen olemassaolon mysteeriä pohditaan edel
leen, tunnustetaan sen sosiaalinen luonne. jotta ihminen voisi olla kukoistava in
himillinen persoona, hänen tulisi olla suhteessa toisten persoonien kanssa. Ollak
seen persoona ihmisen on annettava itsensä toisille. Persoonat ovat syntyneet yhtei
sössä ja myös yhteisöä varten niin, että persoonallinen olento on aina "suhteissa 
oleva olento". Persoona on jonkun tytär, mies, veli, lapsi, isä tai isoäiti, naapuri tai 
ystävä. Persoonan subjektiviteetin ja inhimillisen yhteisön keskinäisen suhteen luon
ne on kuitenkin aivan erityislaatuinen, eli yhteisö ei tarkoita sitä, että useat ihmiset 
vain eläisivät ja toimisivat yhdessä, vaan se tarkoittaa persoonien yhteisyyttä. Yhtei
söihin kohdistuva tutkimus ei tällöin voi olla pelkkää yksinkertaista objektiivisen 
realiteetin tarkastelua, jolloin tuon realiteetin ajatellaan vaikuttavan kaikkiin ihmi
siin samalla tavalla. Pitäisi keskittyä yksittäisten ihmisten, persoonien, tietoisuuteen 
ja persoonalliseen kokemukseen. Vain sellaisen lähestymistavan avulla on mahdol
lista tavoittaa yhteisön todellisuus ja myös aavistuksenomaisesti sen oleellinen mer
kitys. 

Personalistisen metodin keskiössä on vakaumus, että kyky osallistua on Itselle 
oleellista. Tätä kykyä täytyy luonnollisesti aktivoida ja kultivoida, jotta se pääsisi 
täyteen realisaatioonsa. Persoona elää ja toimii toisten kanssa ei vain siksi, että se on 
hänen luonnolleen ominaista, vaan koska emme voi elää erillään toisista ihmisistä. 
Persoonalla on myös toiminnan vapaus, mutta hänellä ei ole rajoittamatonta va
pautta toimia epämoraalisesti. Persoonat ovat vapaita vain siihen pisteeseen saak
ka, että he kykenevät valitsemaan hyvän. 

E delliseen liittyy kysymys toisaalta individualiteetista j a  toisaalta 
individualismista . Personalismin mukaan inhimillinen yksilö on uniikki it
sensä. Siten yksilö on sosiaalista järjestystä rakentava pilari . Tämä individualiteetti 
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ei ole sama asia kuin individualismi, sillä individualismi on asenne, joka eris
tää persoonan atomistiseksi teoreettiseksi konstruktioksi. Se asettaa ihmisiä toi
siaan vastaan, jolloin sosiaaliset suhteet ovat jännitteen täyttämiä.  Individualis
mi on solidaarisuuden vastakohta. Se on itsekeskeinen asenne, jolloin elämää 
tarkastellaan ja arvioidaan sisältäpäin ikään kuin oman itsen ympärillä .  

Osallistuminen ja solidaarisuus . Käsky rakastaa lähimmäistä kuten itseään tar
koittaa, että meidän olisi tuotava hyvää toisten ihmisten elämään niin kuin 
tuomme omaan elämäämme. Kaikkien persoonien ja yhteisöjen tulisi kunni
oittaa rakkauden käskyä, jotta toimiminen ja oleminen toisten persoonien kanssa 
olisi todellista. Inhimillinen sosiaalinen järjestys voidaan tavoittaa vain siten, 
että aidosti ymmärretään ja toteutetaan inhimillisen persoonan ajatusta suh
teessa yhteiskuntaan. jokaista persoonaa täytyisi hänen arvokkuutensa takia 
vahvistaa hänen itsensä tähden, ja oikeus osallistumiseen kuuluu tähän vah
vistamiseen kiinteästi. 

Sosiaalisena filosofiana personalismi keskittyy käsitteisiin vieraantuminen 
(alienation) ja osallistuminen. Itse-integraatio ja täyteys eivät ilmene vain yksi
lön saavuttamana autenttisena sisäisenä ykseytenä,  vaan sellaisena ykseytenä, 
joka saavutetaan yksilön (persoonan) ja toisten yksilöiden välillä. Siksi ihmis
ten pitäisi yhteiskunnassa olla vapaita osallistumaan yhdessä toisten kanssa .  
Yhteiskunnan täytyisi antaa jokaiselle jäsenelleen mahdollisuus saavuttaa tämä 
perimmäinen osallistumisen tavoitteensa sopusoinnussa hänen objektiivisen 
luontonsa ja subjektiivisten tarpeidensa kanssa. Osallistuminen tarkoittaa tuol
loin kääntymistä toisia kohti ja liittymistä sosiaalisen maailman sfääreihin, po
liittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin . 

Vieraantuminen määrittyy itsetoteutuksen kyvyn katoamisena. Sosiaalinen 
vieraantuminen tarkoittaa, että yksilö on kykenemätön kehittymään autenttista 
elämäntapaa kohti. Sosiaalinen prosessi on uhattuna, koska persoona ei voi 
pitää selvänä identiteettiään yksilönä yhteiskunnan kahleiden sisällä. Sosiaali
nen elämä on hänen ulkopuolellaan ja saavuttamattomissaan, ja yhteiskunta 
toimii ikään kuin hänen kustannuksellaan. 

Vieraantumisen vastakohtana juuri osallistuminen vahvistaa Itseä ja antaa 
yksilölle mahdollisuuden kukoistaa. Osallistuminen auttaa yksilöitä saavutta
maan realisaationsa persoonallisissa ja sosiaalisissa suhteissaan. Personalistisen 
maksimin sovellus eli se, että jokaisen ihmisen pitäisi olla vahvistettu itsensä 
vuoksi kaikissa sosiaalisissa tilanteissa ,  saa samalla aikaan aitoa solidaarisuutta. 
Solidaarisuus onkin sellainen sosiaalisten asioiden ja olosuhteiden tila, jossa 
täysi osallistuminen on mahdollista kaikille . Inhimillisen luonnon 
epätäydellisyyden vuoksi persoonallisen maksimin sovellukset voivat kuiten
kin osoittautua vaikeiksi. (http ://www.canisius.edu/gallaghr/pers.htm) 
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Aito , todellinen persoonallisuus on kaukana itseensä sulkeutumisesta. Hän on 
avoin toisille, hän kasvaa, kypsyy ja kehittyy sen mukaan, kuinka hän palvelee ja 
uhrautuu jalomielisesti. (Karol Wojtyla eli Johannes Paavali II  Costa Ricassa 3 .3 . 1983) 

Personalistinen ajattelu levisi vahvasti myös USA:ssa, jonne Bostonin yliopis
ton ympärille syntyi 1900-luvun alussa Boston School of Personalism . Tunnetuin 
varhaisimmista amerikkalaisista personalisteista ja  koulun aloittaja  oli Borden 
Par ker Bowne ( 184 7 - 19 10) .  Liikkeeseen liittyivät myös Edgar Sheffield Brightman 
(1884- 1954) , Walter George Muelder, teologi Albert Cornelius Knudson (1873-
1954) , myöhemmin filosofi Peter Anthony Bertocci ja psykologiassa Harvardin 
professori Gordon Allport . Martin Luther King (1929- 1968) teki väitöskirjansa 
Bostonin yliopistossa ja opiskeli Brightmanin ja Muelderin ohjauksessa. 

Bostonin koulukunnan personalismi vaikutti syvästi amerikkalaiseen kasvatus
ajatteluun kahdennenkymmenennen vuosisadan alusta aina sen loppupuolille 
saakka . Personalistit kehittelivät tuolloin ajatteluaan kahta tietä, joista toinen 
oli järkeä korostava ratio (Bowne ja Brightman) ja toinen luovuutta korostava 
poesis (Bertocci) . (http ://software2 .bu. edu/WCP/Papers/Educ/EducBufo.htm) 

Myös Kaliforniassa syntyi oma personalismin koulukuntansa,  ja aate innoitti 
lisäksi monia feministejä. Nykyisin tunnetuimpia personalisteja on prahalaisen 
Kaarlen yliopiston professori Erazim Kohak . Hän varoittaa muun muassa 
tekstuaalisesta oppineisuudesta ja käsitteellisistä järjestelmistä sekä siitä kieles
tä , jolla filosofinen kirjoittaminen useimmiten tehdään, ja joka ei ole persoonien 
kieltä vaan filosofisten teknikkojen. Hän jatkaa, että personalismi on sellaisista 
persoonallisista kategorioista nousevaa filosofiaa, jotka hallitsevat merkityksel
listä interaktiota persoonallisten olentojen välillä. Kategoriat ovat merkityksen 
paremmin kuin syyn, kunnioituksen enemmän kuin pakon, moraalisen arvon 
paremmin kuin tehokkuuden, ymmärtämisen paremmin kuin selittämisen 
luokituksia . Hän tunnustaa myös materialististen ja vitalististen luokitusten 
pätevyyden tiettyihin tarkoituksiin, mutta pitää moraalisia kategorioita 
epistemologisesti ja ontologisesti perustavanlaatuisina. (http ://www canisius.edu/ 
gallaghr/pers .htm) 

Ranskalainen personalismi on personalismin suuntauksista kuitenkin vai
kutusvaltaisin . Ranskassa tekivät päätyönsä myös monet muualta tulleet 
personalistit. Tässä kirjassa esittelen heistä ensin venäläisen Nikolai Berdjajevin, 
sitten ranskalaisen Jacques Maritain'in Ga sen jälkeen varsin lyhyesti skotti john 
Macmurrayn) ajattelua. Ranskalaisen personalismin keskeisin hahmo on kui
tenkin Emmanuel Mounier, j onka Gonzales ( 1 98 1 ) toteaa merkitsevän 
personalismille samaa kuin Marx marxilaisuudelle tai Tuomas Akvinolainen 
tomismille. Muita ranskalaisia personalisteja  ovat filosofi ja draamakirjailija  
Gabriel Marcel ( 1889- 1973) ja liettualaissyntyinen juutalainen filosofi Emmanuel 
Levinas ( 1906- 1 995) .  Myös Levinasille suhde toiseen ihmiseen ja  toiseuteen oli 
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erityisen tärkeä. Hänen mukaansa eettinen suhde toiseen ihmiseen on suoras
taan edellytys filosofiselle olemisen ymmärtämiselle. Hän oli saksalais-juutalai
sen Martin Buberin (esitellään myöhemmin kirj assa) tavoin niin sanottu 
dialoginen aj attelija ,  vaikka Levinasin käsitys suhteesta toiseen ihmiseen 
poikkeaakin Buberin näkemyksestä. Levinasille suhde ei ole samalla tasolla 
olevien Minän ja Sinän suhde niinkuin Buberille, vaan "intersubjektiivinen 
suhde on epäsymmetrinen. Se tarkoittaa, että olen vastuussa toisesta odottamat
ta vastavuoroisuutta, vaikka se maksaisi minulle henkeni. Vastavuoroisuus on 
hänen asiansa . . .  " (Levinas 1996, 80) . 

Sitä vastoin Carl Rogersin (1902- 1987) ja hänen persoonakeskeisen terapiansa 
suhde personalismiin on ongelmallisempi. Carl Rogers syntyi Chicagon esikau
pungissa, mutta kasvoi vuodesta 1914 maalla perheen siirtyessä maatalouden pa
riin. Myös Rogers itse opiskeli aluksi agronomiaa, siirtyi siitä historiaan ja sen jäl
keen teologiaan. Teologian hän jätti myöhemmin kokonaan ja opiskeli Columbian 
yliopistossa New Yorkissa pedagogiikkaa William Kilpatrickin ja John Deweyn hen
gessä omistautuen sen ohessa psykoterapiaan. 1930-luvulla Rogers sai yhteyden 
Otto Rankiin, joka oli Nietzschen innoittamana lanseerannut eksistentialistisen 
psykoanalyysin. Se sopi täysin Rogersin omaan ajatteluun. Hänen koko filosofiansa 
keskeinen ajatus oli sittemmin, että ihmisellä on oma sisäinen ytimensä, jota hän 
kehittää itsenäisyyteensä ja täyteyteensä . Myöhempinä vuosinaan Rogers korosti 
tiedostetulla tasolla ajattelussaan välillä taustalle jääneen spiritualiteetin merkitystä 
terapeutti-asiakas -suhteessa. Hän sanoi aikaisemmin aliarvioineensa mystisen ja 
spirituaalisen merkityksen. Tämä spirituaalisen ulottuvuuden "uudelleen" löyty
minen merkitsi myös Rogersille itselleen yhä lisääntyvää henkilökohtaista kykyä 
jakamiseen ja intiimiin yhdessäoloon. (Egidius 1999 , 5 1-54; Thome 1999 , 1-23 .) 

Rogersia on kuitenkin kritisoitu muun muassa siitä , että hän hylkäsi 
persoonallisuusteorian ja tarjoaa vain epämääräisiä näköaloja inhimilliseen kehi
tykseen. Psykologi Paul Vitz on jopa sitä mieltä, että Rogersin tunnetuin teos On 
Becoming a Person on oikeastaan On Becoming an Individual . (http :// 
www.cfpeople.org!Apologetics/page5 la054.htm) 

Rogersin julkinen keskustelu Martin Buberin kanssa vuonna 1957 on erityi
sen kiinnostava. Buberin näkemys inhimillisestä kehityksestä nojaa paljolti sii
hen perusolettamukseen, että miehet ja naiset ovat oleellisesti "suhteissa olevia" 
olentoja. Elämä on Buberille kohtaamista, ja pelastus on avoimessa dialogisessa 
suhteessa, ei individualismissa eikä kollektivismissa. Rogers puolestaan painot
ti suuresti asiakkaan ja terapeutin suhdetta. Buber kritisoi tämän suhteen luon
netta, sillä hän epäili asiakaskeskeisessä terapiassa "tuotettavan" yksilöitä eikä 
persoonia. Buber oli lujasti individualismia vastaan, sillä hänen mukaansa ih
minen voi kehittyä yhä vahvemmin yksilöksi tulematta samalla yhtään humaa
nimmaksi . Rogers puolestaan uskoi, että ihmiset ovat luonnoltaan oleellisesti 
sosiaalisia . Kun heille annetaan mahdollisuus ilmaista omaa arvoaan, he väis-
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tämättä kehittyvät sosiaalisesti rakentavalla tavalla. (Ks. Thome 1999, 33, 69; Ro
gers ja Stevens 1998.) 

Personalismi on mielestäni erityisen tärkeä filosofia pohdittaessa 
sosiaali pedagogisesti yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta, kansalaisyhteiskuntaa 
ja esimerkiksi käsitettä "empowerment". Se suorastaan varoittaa siitä 
valtaistamiskäsitteen (empowerment) sisällöllisestä tulkintamahdollisuudesta, että 
kysymyksessä olisi joillekin kuuluva valta, jota ikään kuin sopivissa annoksissa 
jaettaisiin toisille (alemmille, vallasta osattomille). 

Personalismissa korostuvat rinnakkain yksilön persoonallisuuden tukeminen ja 
sosiaalisten suhteiden sosiaali pedagoginen rakentuminen. Se asettaa omat haasteensa 
myös yhteisöanalyyseille; niidenkin tulisi lähteä persoonan käsitteestä. jos esimer
kiksi kansalaisyhteiskunnassa tuetaan pelkästään ihmisten kollektiivista liikehdin
tää ja unohdetaan persoonallisten kokemusten merkitys, ei olla tiellä kohti aitoa 
demokratiaa. Erityisesti personalismi valottaa myös sitä, että jos me vahvistamme ja 
innostamme yksilöitä individualistisessa mielessä ja unohdamme persoonan, yh
teisön, dialogin ja persoonalliset suhteet, vajoamme yhä syvemmälle vieraantumi
seen ja välinpitämättömyyteen. 

4.1.2. Nikolai Berdyaev (Berdjajev) 

"Man is personality not by nature but by spirit. By nature he is only an individual. Personality in 
man is not determined by heredity, biological and social; it is freedom in man, it is the possibility af 
victory over the world af detem1ination. " (Berdjajev) 

Nikolai Berdjajev (187 4-1948) on luultavasti laajimmin tunnettu moderni venäläi
nen filosofi. Hän tosin eli suurimman osan elämäänsä maanpaossa Ranskassa. 
Berdjajevin ajatukset ja kirjoitukset ovat - verrattuina useimpiin filosofeihin - varsin 
eläviä ja raikkaita. Hän oli kiinnostunut kysymyksistä, miten ihmisen pitäisi elää 
elämäänsä, mihin se perustuu, miten yksilöllinen ja yhteiskunnallinen ovat suhtees
sa keskenään, mitä persoonana oleminen merkitsee, mitä vapauden seuralaiset ah
distus ja vieraantuminen ovat, mikä on historian merkitys ja ihmiskunnan kohtalo, ja 
mikä merkitys luovuudella on meidän kaikkien elämässä. 

Berdjajev piti "porvarillisuuden" hengen nousua oman aikansa keskeisenä his
toriallisena ongelmana. Tämä porvarillisuus ei tarkoittanut Berdjajeville sosiaalista, 
ekonomista tai eettistä olosuhdetta vaan spirituaalista tilaa ja sielun suuntaa. "Por
vari" oli Berdjajeville vain keskinkertainen hedonisti, joka on kadottanut sekä us
konsa kaikkiin yleviin arvoihin että asenteensa sankarillisiin tekoihin. Materiaalis
ten asioiden ja hyödyn etsintä ovat porvarin elämän keskiössä, ja juuri porvarillisuus 
on tämän maailman epäjumala. Elämän tärkein osa, spirituaalinen, on työnnetty 
syrjään. Kulttuuri on kadottanut sielunsa. (http ://www. chebucto. ns. ca/Philosophy / 
Sui-Generis/Berdyaev/intro.htm) 
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Kuten jo  mamitsm,  Suomessa Berdj aj evia ei erityisesti tunneta ,  j a  
personalismia yleensäkin o n  varsin vähän tutkittu . Urpo Harva, itsekin 
sosialisaatio-personalisaatio -aj attelussaan ilmeinen personalisti , oli tosin pit
kään varsin innostunut Berdjajevista ja kirjoitti hänestä paljon. Myös G.H. von 
Wright, joka määrittelee Berdjajevin lähinnä eksistentialistiksi ( 1975,  19) ,  on 
osoittanut kiinnostusta Berdjajevin näkemyksiä kohtaan. (Alanen 1 997 ,  3 1 ;  
Mäki-Kulmala 1997 ,  1 1 7- 1 28; Toiviainen 1997,  66-69, von Wright 1999 ,  482-
494.) 

Laajimmin Berdjajeviin on kuitenkin perehtynyt Veikko Tajakka (Metropo
liitta Tiihon) , jonka väitöskirjasta (Joensuun yliopisto 1990) saa varsin hyvän 
kuvan Berdjajevin ajattelusta ja elämästä . Oudolta tuntuu, että kirja ei ole he
rättänyt erityisen paljon keskustelua.  

Tajakan mukaan (1990, 1 ,  8 ,  22) ihmisen sisäisen vapauden etsintä j a  sen 
kokeminen inhimillisen elämän todellisuudessa muodostivat Berdjajevin elä
mäntyön ja ajattelun ydinsisällön. Perusteemoja ovat vapauden ensiarvoisuus 
ja persoonan asema maailmankaikkeudessa. Persoona on vapaa ja kuuluu "va
pauden ja hengen olopiiriin" . Parhaiten persoona toteuttaa itseään luomis
prosessissa, mutta ihminen ei kuitenkaan aina ymmärrä itseään subjektiksi, 
vaan saattaa pitää itseään objektina. Se on ihmisen lankeemus, joka saa aikaan 
sidonnaisuuden, objektivaation sekä alistumisen luonnon lainalaisuuteen, 
kosmiseen j a  historialliseen aikaan. Persoonan tehtävänä on murtaa tuo sidon
naisuus sekä kohota eksistentiaaliseen aikaan ja hengen vapauteen. Näissä si
säisen vapauden etsinnöissään Berdjajev oli vahvasti myös Fedor Dostojevskin 
oppilas . 

Berdjajev syntyi Kievissä sotilasaristokratiaan kuuluvaan perheeseen. Hän aloitti 
opiskelunsa sotilaskoulussa ja siirtyi opiskelemaan lakia Kievin yliopistoon, mutta 
ei koskaan valmistunut. Nuoruudessaan hän hyväksyi marxismin ja  yhdisti sen 
uuskantilaisuuteen sekä otti osaa poliittiseen agitaatioon, minkä vuoksi hänet ero
tettiin yliopistosta ja karkoitettiin kolmeksi vuodeksi Vologdaan. Hyvin varhain 
hän kuitenkin alkoi pitää marxilaisuutta riittämättömänä oppina, erityisesti sen 
determinismin vuoksi, onhan Berdjajev nimenomaan vapauden filosofi. Niinpä 
hän rikkoi välinsä marxismiin yhdessä Sergei Bulgakovin kanssa ja alkoi arvostaa 
kristillistä maailmankäsitystä. Silti bolshevikit nimittivät Berdjajevin, Lokakuun val
lankumouksen jälkeen, filosofian professoriksi Moskovan yliopistoon, jossa hän 
kuitenkin pian joutui epäsuosioon itsenäisten poliittisten mielipiteidensä vuoksi. 
Hänet vangittiin pariin otteeseen ja karkoitettiin maasta vuonna 1922 . Aluksi hän 
asettui Berliiniin, jossa avasi Russian Academy of Phiiosophy and Reiigion'in. Sieltä 
Berdjajev muutti Clamarf in, lähelle Pariisia, jossa luennoi samanlaisessa instituu
tissa ja kirjoitti lähes kaikki pääteoksensa. Vuonna 1939 hänet kutsuttiin luennoi
maan Sorbonneen. Berdjajev kuoli 24.03 . 1948. (http://www. chebucto .ns .ca/ 
Philosophy/Sui-Generis/Berdyaev/allenbio .htm) 
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Pariisissa Berdjajevista tuli luovan tutkimustyönsä ansiosta arvostettu filoso
fi, jonka merkitys kasvoi kasvamistaan. Hänet on asetettu sellaisten tunnettujen 
eurooppalaisten filosofien rinnalle kuten Jaspers, Schelling, Hartmann, Kier
kegaard ja Heidegger. Saksalaista alkuperää oleva personalistinen terminologia 
juurtui Ranskaan luultavasti juuri Berdjajevin ja hänen ranskalaisten oppi
laidensa vaikutuksesta. Englanniksi personalistisella keskustelulla on ollut omat 
vaikeutensa.  (Tajakka 1990, 79-80.) 

Berdjajev halusi tarkastella ihmisen ongelmaa filosofisen antropologian nä
kökulmasta. Max Scheler edusti samaa näkemystä ja hahmotti osaltaan perus
taa eksistenssifilosofian kehitykselle. Berdjajev tunsi kuitenkin erityistä yhteyttä 
Karl jaspersin edustamaan eksistentialismiin, joka hänen mielestään edusti fi
losofisen aj attelun peruslinj aa j a  loi siten pohj aa Berdj aj evin omalle 
personalistiselle näkemykselle. Etsiessään vapauden filosofiaa myös saksalaisen 
idealismin piiristä Berdjajev suuntautui kohti Immanuel Kantin henkistä pe
rintöä, mutta myös Nietzschen ajatukset elähdyttivät häntä - ovathan sekä Nietz
sche että Berdjajev niin sanottuja profeetallisia filosofeja.  Berdjajevilla oli nuo
ruudessaan edellä mainittuj en ja Karl Marxin lisäksi myös muita opettajia, 
erityisesti saksalainen mystikko Jacob Boehme. Heidän kaikkien ajattelut hän 
sitten yhdisti taitavasti eklektiseksi synteesiksi, joista muovasi omien persoo
nallisten elämänkokemustensa kautta aivan uuden ja raikkaan näkemyksen 
maailmasta. Itse hän on luonnehtinut itseään lähinnä eksistentialistiksi j a  
personalistiksi. (mt, 84-86.) 

Georgii P Fedotov (alkuperäinen artikkeli 1 948) on kirjoittanut kiinteän 
esseen Berdjajevin aj attelusta (http ://www.chebucto .ns . ca/Philosophy/Sui
Generis/Berdyaev!fetodov.htm) . Hänen mukaansa Berdjajevin filosofia on 
personalismin, vapauden ja luovuuden filosofiaa . Berdjajev kantoi mukanaan 
- esimerkiksi juuri Dostojevskin kautta - myös monia sellaisia venäläisen maa
ilmankuvan elementtejä,  jotka toivat länteen aivan uutta näkökulmaa, vaikka 
hän itse oli toisaalta henkisesti lähempänä länttä kuin Venäjää. 

Berdjajev on filosofiassaan vihamielinen kaikelle systematisaatiolle. Hän oli 
epätavallisen radikaali sekä ilmaisultaan että olemukseltaan, ja hänen filosofi
ansa ydin on elämisen ja moraalisen kokemuksen ykseyden ajatus. Berdjajevilla 
on neljä keskeistä käsitettä, jotka ovat tiukasti toisiinsa sidoksissa ja heijastavat 
yhtä ja samaa ideaa. Ne ovat persoona, henki (spirit) , vapaus ja luovuus. Berdjajev 
kirjoitti erittäin paljon, ja kirjojen nimissä heijastuu myös hänen ydinsanomansa. 
Kirjoja ovat monien muiden muassa "The Meaning of the creative Act (191 6)'', 
"Freedom and the Spirit (192 7-28) ", "The Destiny of Man (1931) ", "Spirit and Reality 
(193 7)"  ja  "Truth and Reveiation (1953)".  (http ://www. chebuto.ns .ca/Philosophy/ 
Sui-Generis/Berdyaev/biblio l .htm) 

Berdjajevin mukaan persoona eroaa radikaalisti yksilöstä individualistisessa 
mielessä.  Berdj ajev oli individualismin vihollinen eli porvarillisiin arvoihin 
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perustuvan maailman rakentamisen vihollinen, mutta hän rakasti personalismin 
filosofiaa. Yksilön individualismi kuuluu luonnolliseen järjestykseen ja  jakaa 
orjuuden ja kuoleman sen kanssa. Individualistisena yksilönä ihminen on so
siaalisen yhteisön ja siis samalla luonnon osa. Persoonana ihminen taas pyrkii 
olemaan tämän alistavan kokonaisuuden ulkopuolella. Siinä on ihmisen elä
män paradoksi: empiirisenä olentona ihminen arvostaa ja pitää totena kaikkea 
ulkonaista, mutta persoonana hän arvostaa sisäistä ja  henkistä. Persoona ei 
myöskään ole osa jostakin. Se ei voi olla osa suhteessa johonkin muuhun, 
olipa sitten kysymyksessä vaikka koko maailma, sillä persoona on mikro kosmos, 
oma pienoismaailmansa. 

Koska persoona on mikrokosmos, ihminen ei ole itse itselleen riittävä eikä 
itseensä rajoittuva. Persoonan muotoutuminen ihmisessä on jatkuvaa itsensä 
ylittämistä, sillä muussa tapauksessa ihminen olisi suljettu omaan ahtaaseen ja 
subjektiiviseen olopiiriinsä. Ihmisen riittämättömyys itselleen ilmenee muun 
muassa siinä, että persoona ei voi olla täysin yksin, vaan hän tarvitsee toisia 
ihmisiä, toisia persoonia. 

Ihmisen elämänajassa persoona tahtoo murtautua eri tavoin ulos subjektiivi
sesta yksinäisyydestä . Empiirisenä olentona ihminen voi tuolloin kulkea 
ihmisyhteisöön, yhteiskuntaan, johtavaa tietä tulemalla ihmisyhteisön jäsenek
si . Silloin hän joutuu yhteisön normien ja  muotojen alaiseksi , ja tie on vie
raantumisen, alienaation tie. Sitä kulkien ihminen ei voi kehittyä persoonaksi. 
Toinen mahdollisuus on ihmisen persoonan kohoaminen transsubjektiiviseen, 
eksistentiaaliseen yhteyteen, jossa persoona voi vapaana todellistaa itseään. 
Transsendenttinen tila on aktiivinen ja dynaaminen tila, jossa vallitsee eksis
tentiaalinen vapaus. Elämänajassaan ihminen pyrkii jatkuvasti kurottautumaan 
sitä kohti . (Tajakka 1990, 1 10- 1 13 .) 

Yhteiskunta yhteisönä pakottaa ihmisen elämään yhteisön järjestyksen mu
kaan, ja  yhteiskunta onkin ihmistä ulkoapäin determinoiva realiteetti. Siksi 
ihminen voi sosialisaatiossa kokea yhtä hyvin vapautta kuin orjuutta. Ihmisen 
eli yksilön ja yhteiskunnan väliset suhteet näyttävät paradoksaalisilta , sillä his
toriallisessa ajassa ihmisen persoona on suuressa määrin yhteisön osa, mutta 
sisältäpäin nähtynä yhteisö on persoonan osa, eli se on persoonan sosiaalinen 
puoli. Persoona ei siis ole osa mitään kokonaisuutta, se ei ole osa yhteiskuntaa. 
Päinvastoin, yhteiskunta on vain persoonan osa tai tietty puoli. Tajakka toteaa, 
että persoonan ja yhteisön välisen suhteen ongelma ei ole ainoastaan sosiaali
seen elämään kuuluva ongelma, sillä persoonan toiminta edellyttää sekä 
ihmisyhteisöä fyysisessä merkityksessä että myös persoonien välistä yhteenkuu
luvuutta, henkistä kanssakäymistä. Yhteisö ei kuitenkaan rajaa persoonan ase
maa fyysisessä ihmisyhteisössä eikä henkisessä kanssakäymisen vapaudessa, vaan 
tuo asema määräytyy persoonasta käsin suhteessa yhteisöön. Persoona pysyy 
ylimpänä arvona, ja sillä on vapaus myös sosiaalisessa elämässään. Persoonan 
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henkinen ja itsenäinen todellisuus ei kuulu sosiaaliseen yhteisöön, eikä sitä 
yhteisö säätele. 

Elämänajassa ihminen kokee vapauden nimenomaan persoonana, jolloin 
persoona ei ole vain staattinen substanssi, vaan dynaaminen akti, eli persoona on 
aktien yhteys . jokainen akti voi olla luova akti, jonka kautta tulee maailmaan 
jotakin uutta. Persoonan elämässä jokainen luova akti, jokainen ihmisen elävä 
suhde toiseen ihmiseen, tapahtuu hengessä ja luovassa liikkeessä. Sen sijaan 
kaikki ulkonainen aktiivisuus, massojen liikehdintä, poliittinen tai muu aatteel
linen kiihotus, voi merkitä persoonallisen vapauden kadottamista ja antautumis
ta välttämättömyyteen. Ihmisen vapaus kasvaa ja kehittyy persoonan elämänajassa, 
sillä ihmisenä persoona ei synny valmiina eikä kehity tiettyjen lakien mukaan. 
Vapautta omaavana persoona luo itse itsensä. Y dinihminen, persoona, voi siten 
olla ylevä tai alhainen, vapaa tai orjuutettu, kykenevä nousemaan, mutta myös 
lankeamaan. (Tajakka 1990, 1 16- 1 19 .)  

Berdjajev ei määrittele tarkoin hengen käsitettä, mutta hän näkee, että hengen 
ja luonnon välinen vastakohtaisuus on lähtökohta muotoiltaessa teoriaa maail
masta. Tieto, taide, inhimilliset suhteet, kaikki nämä ovat spiritualiteetin sfäärejä. 
Missä on henkeä,  siellä on vapautta. Vapautta on puolestaan kolmenlaista, on 
irrationaalista vapautta, joka on mielivaltaisuutta, ja on rationaalista vapautta, 
j oka on moraalisten velvollisuuksien täyttämistä ja voi orjuuttaa j a  tulla 
pakonomaiseksi. Kolmas vapauden laji on se vapaus, jonka olemme saaneet ju
malan rakkauden takia. Vapaus ei kuitenkaan ole mikään staattinen kategoria, 
vaan hengen sisäinen dynamiikka on siinä olennaista. Vapauden juuret ovat 
syvällä henkisessä olotilassa, ja siten vapaus kuuluu olemisen toiseen eli henki
seen järjestykseen eikä luonnon olemisen piiriin. (mt, 1 76- 1 77.) 

Henki on "subjekti, elämä, vapaus, tuli ja luova voima" . Luonto sitä vastoin on 
"objekti, asia, välttämättömyys, liikkumattomuus, passiivisuus ja rajoittuneisuus". 
Luonnon todellisuuteen kuuluu kaikki aikaan ja tilaan jaettuna oleva objektiivi
nen ja aineellinen, ja siihen kuuluu myös ihmisen älyllinen (mental) elämä. 
Hengen todellisuus on luonteeltaan toisenlainen, se ei ole objektiivista eikä sub
jektiivista todellisuutta, vaan se on rakkauden valtaamaa todellisuutta. 

Luovuus on Berdjajevin mielestä ihmisen elämän tarkoitus; sitä varten ju
mala hänet loi. Persoona ei kuitenkaan voi toteuttaa itseään erossa toisista, sillä 
yksinäisyys raunioittaa. Minä löytää itsensä Sinun kautta. Se ei tapahdu ainoas
taan romanttisessa kahden ihmisen yhteydessä, vaan myös Meissä, monien 
persoonien vapaassa vuorovaikutuksessa. Niin kauan kuin ihminen on luova 
olento ja hänellä on luovaa aktiviteettia, hän on myös henkeä. Silloin rakkaus 
on tuon luovan aktiviteetin aikaansaaja. Rakkaudessa suhde ei ole Minän suh
de Siihen vaan Minän suhde Sinuun (vrt. Buber myöhemmin) . 

Berdjajev joutui taisteluun yhteiskunnan kanssa korostaessaan yhteisyyden 
merkitystä. Sosiaalinen näyttäytyy hänelle usein "brutaalina ajatuksena, häijynä 
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ideana" .  Sosiaalinen elämä on täynnä syntiä ja pahuutta, mutta sosiaalisen 
luonne itsessäänkään ei ole hyvä. Pahimmillaan yhteiskunnan kaikki pahuus 
manifestoituu valtiossa ,  kaikissa valtioissa, ei ainoastaan tyrannioissa .  Elämä 
valtioissa ja yhteiskunnissa on usein pimeää, demonista, sellaista elämää, joka 
pyrkii alistamaan ihmisen persoonallisuuden ja tekemään sen vain välineeksi 
tiettyihin päämääriin pääsemiseksi . Sosiaalisessa elämässä ihmisen tietoisuus 
hajoaa objektifikaation ja sääntöjen prosessissa .  Aito , alkuperäinen tietoisuus 
voikin manifestoitua vain persoonassa ja sen kautta. Myös avioliitoissa tylsyys 
usein ylittää rakkauden. Ja kirkko instituutiona on sosiaalinen objektifikaatio , 
se on hengen ja rakkauden yhteisöllisyyden vääristymä. 

Berdjajev itse oli sosialisti koko elämänsä. Hän ei silti koskaan ollut puhdas
oppinen marxilainen, koska hän ei koskaan ollut materialisti . Berdjajev tun
nusti transsendentaaliset, kokemusperäisen maailman ulkopuolella olevat ar
vot ja normit. Hänen nuoruuden välirikkonsa Marxiin ei silti ollut lopullinen, 
vaan hän palasi vähitellen nuoren Marxin opetuksiin, joissa hän arvosti erityi
sesti kapitalistisen järjestelmän kritiikkiä .  Samalla hän näki Marxissa humanistin, 
koska marxismi on mahdollista nähdä myös taisteluna sitä vieraantuneisuutta 
vastaan, joka ihmisellä on inhimillisestä luonnostaan. Sosialistisen liikkeen 
merkitys Berdjajeville on nimenomaan ajatuksessa persoonallisuuden vapaut
tamisesta luokattomassa yhteiskunnassa. Persoonallisuus on silloin eturinta
massa, ja Berdjajev käyttää omasta sosialismistaan juuri nimeä personalismi tai 
personalistinen sosialismi. Marx puolestaan näki yhteiskunnan ongelman aina 
ensisijaisena verrattuna ihmisen ongelmaan. (http ://members.nbci.com/ _XMCM/ 
frsj anos/berdiaev/berd_lib/19 3 5 _ 400. htm) 

Vaikka sosialistiset sympatiat olivat Berdjajevilla vakaat, niin hänen poliitti
set näkemyksensä olivat varsin epävakaat. Vain yksi asia oli hänelle tärkeä: per
soonan puolustus ja sen vapaus korkeimmissa ilmenemismuodoissaan eli aja
tuksen, tietoisuuden ja sanan vapaus. Poliittisista muodoista Berdjajev ei pal
jon piitannut ja vaihtoi jopa usein kantaansa. Osin se johtui hänen inhostaan 
elämän kaikkea muodollista perustaa kohtaan. (http ://www. chebucto.ns . ca/ 
P hilosoph y /S ui-Generis/Berdyaev /lossky. htm) 

4 . 1 . 3 .  ] acques Maritain 

Man is by no means for the state. The state is for man. (Maritain 195 1 .  Man and the 
State) 

Jacques Maritain ( 1881 - 1973) oli tomistinen filosofi, jonka ajattelu tunnetaan 
hyvin myös kasvatusfilosofiassa. Hän kirjoitti sekä spekulatiivista että käytän
nöllistä filosofiaa, ja oli kuollessaan yksi kahdennenkymmenennen vuosisadan 
vaikutusvaltaisimpia filosofeja.  Kirjoituksissaan Maritain käsitteli modernin 
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maailman ihmisen perusongelmia . Hänen oman persoonallisuutensa on 
vahvuudessaan ja lämmössään sanottu vaikuttaneen paaveihin ja presidenttei
hin , runoilijoihin ja taiteilijoihin, ihmisiin monissa maissa ja monissa yhteis
kunnan kerroksissa. 

Maritain on tyypillinen moderni poliittinen ajattelija .  Hän oli ajattelunsa 
monipuolisuudessa suorastaan henkeäsalpaava liikkuessaan metafysiikan, fy
siikan, psykologian, matematiikan, teologian, logiikan, historian tarkoituksen, 
pedagogiikan ja taiteen maailmoissa. Tämä laaja tausta heijastuu myös kaikessa 
siinä, mitä Maritain kirjoitti politiikasta. Hän olikin sitä mieltä, että jos ihmi
nen todella haluaa tuntea poliittiset asiat, ei riitä ainoastaan niiden tuntemi
nen. Poliittisen ajattelun tulee liittyä laajaan älylliseen ja kokemukselliseen 
kokonaisuuteen. (Schall 1 998, xi-xiii .) 

Maritain syntyi 18. 1 1 . 1882 Pariisissa varakkaaseen, liberaalismieliseen pro
testanttiseen lakimiesperheeseen. Kotoaan Maritain peri idealistisen rakkau
tensa ihmisiä kohtaan kuten myös tasavaltalaisen hengen ja taistelun vapauden 
puolesta. 

Jacques Maritainista ei ole mahdollista puhua mainitsematta hänen venäj än
juutalaisesta emigranttiperheestä kotoisin olevaa vaimoaan Raissaa. He opiske
livat yhdessä Pariisissa ja olivat kiinnostuneita luonnontieteistä ja filosofiasta. 
Sen aikaiseen ilmapiiriin ja sen tyhjyyteen he tosin olivat niin pettyneitä, että 
tekivät seurusteluaikanaan sopimuksen itsemurhan tekemisestä, jolleivat vuo
den sisällä löydä "totuutta" . Henri Bergsonin luennot auttoivat heitä kuitenkin 
löytämään niitä vastauksia, joita he etsivät. Luennot auttoivat Maritainia hyl
käämään myös filosofisen skeptisisminsä. 

Mentyään naimisiin vuonna 1 904 Maritainit tutustuivat esseisti ja novellista 
Leon Bloy'n, ja hänen henkilönsä ja kirjoituksensa vaikuttivat heihin suuresti 
ja olivat osaltaan vaikuttamassa heidän siirtymiseensä roomalaiskatolisen kir
kon j äseniksi vuonna 1906. 

Maritain oli tomisti, eli hän nojasi erityisesti 13. vuosisadan filosofin ja teo
login Tuomas Akvinolaisen - ja aikaisempiin Aristoteleen - ajatuksiin ja kehitti 
niitä edelleen. Tomismi auttoi Maritainia muokkaamaan näkemyksiään per
soonasta ja yhteiskunnasta, ihmisestä ja  valtiosta, auktoriteetista ja vapaudesta, 
inhimillisistä oikeuksista ja tasa-arvosta sekä kasvatuksesta ja koulutuksesta. 

Maritain luennoi paljon eri puolilla maailmaa. Hänellä oli oppituolit Parii
sissa, Torontossa ja Princetonissa Yhdysvalloissa, ja erityisen vaikutusvaltaisia 
hänen ajatuksensa ovat olleet Latinalaisessa Amerikassa. Rio de Janeirossa on 
vuodesta 1 925 alkaen ollutJacques Maritain -tutkimuskeskus.  Maritain oli myös 
taitava diplomaatti ja palveli monia vuosia Ranskan lähettiläänä Vatikaanissa ja 
Ranskan edustajana Unescossa. 

Maritainin filosofinen työ oli eklektistä, ja hän kirjoitti monelta alalta. Ystä
vyys Nikolai Berdjajevin (vuodesta 1924) ja Emmanuel Mounierin (vuodesta 
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1928) kanssa rohkaisi Maritainia kehittämään liberaalin kristillisen humanismin ja 
luonnollisten oikeuksien puolustamista. Maritain piti luonnonoikeutta universaalina 
ja muuttumattomana. Koska persoonan luonnollinen tavoite on saavuttaa moraali
nen ja spirituaalinen täydellisyys, tarvitaan myös välineitä sen saavuttamiseen. Pitää 
olla oikeuksia, jotka ovat luonnollisia juuri siksi, että ne auttavat persoonaa todellista
maan luontoaan. (Luonnonoikeus voidaan määritellä erityisesti 
oikeudenmukaisuustaidoksi. Tällöin oikeudenmukaisuus ei ole henkilön tai sään
nön vaan yhteiskunnallisen tilanteen ominaisuus. Luonnonoikeudellisesti oikean 
toiminnan löytämiseksi on yhteiskunnallinen tilanne, siihen luettuna ns. positiivi
nen oikeus, tarkoin tunnettava. Luonnonoikeus on ikuinen ja muuttumaton, ja se 
voidaan oppia tuntemaan järkeä käyttämällä. Kyseessä on eräänlainen ihanteelli
nen yhteiskunnalle ja kulttuurille sekä historialle - menneelle ja tulevalle - avoin 
oikeus. Klami 1980, 2 1 7; Tenkku 1967, 477.) 

Epistemologiassaan (esimerkiksi the Degrees of Knowledge 1 932) Maritain 
korosti metafysiikan merkitystä ja nimitti näkemystään kriittiseksi realismiksi 
vastustaessaan erityisesti empirististä ja rationalistista tiedonkäsitystä . 
Metafysiikassa ja taiteessa Maritain korosti sitä, että metafyysinen ymmärrys ei 
kehity vain sanoj en avulla vaan elävässä yhteydessä olemassaoleviin asioihin. 
Silloin mielen aktiivinen, tarkkaavainen hiljaisuus mahdollistaa sen olemassa
olon mysteerin kuulemisen, jota kaikki "asiat" kuiskivat. Maritain luonnostelikin 
monia sellaisia mahdollisia kokemuksia tai kohtaamisia konkreettisen todelli
suuden kanssa, joilla voisi olla vaikutuksensa kykyymme irrota niistä käsitteis
tä, jotka estävät metafyysisen visiomme syntymisen, ja jotka antaisivat heijastuksen 
olemassaolon mysteeristä. 

Moraalifilosofiassa Maritainin keskeisin kiinnostuksen kohde oli inhimilli
nen vapaus. Ihmiskunnan tavoite on "olla vapaa" , mutta vapaus ei tarkoita 
mitään puhdasta rationaalista autonomiaa vaan inhimillisen persoonan 
realisaatiota oman luontonsa mukaan eli erityisesti moraalisen ja spirituaalisen 
täydellistymisen saavuttamista. Maritainin moraalifilosofiaa ei olekaan mahdol
lista tarkastella irrallaan hänen käsityksestään ihmisluonnosta . Hän erottaa in
himillisen olennon toisaalta yksilönä individualistisessa mielessä ja toisaalta 
persoonana. Inhimilliset olennot ovat yksilöinä suhteessa siihen yhteiseen sosi
aaliseen järjestykseen, jonka osia he ovat . He ovat kuitenkin myös persoonia, ja 
persoona on kokonaisuus, arvokkuuden ja arvonannon kohde, ja häntä pitää 
sellaisena kohdella. Persoonalla on transsendentaalinen kohtalo . Yksilönä ih
minen on materiaalinen olento , mutta persoonana hän kykenee älylliseen toi
mintaan ja vapauteen. Kuitenkin molemmat elementit ovat inhimilliselle olen
nolle yhtä tärkeitä ,  sillä molemmissa järjestyksissä, sekä materiaalisessa yksi
löön liittyvässä että spirituaalisessa persoonaan liittyvässä, ihmiset osallistuvat 
"yhteiseen hyvään" . Yksilöillä individualistisessa mielessä on sosiaaliseen jär
jestykseen liittyviä velvollisuuksia, mutta persoona puolestaan pitää huolta sii-
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tä , että tuo järjestys ei häntä alista . Maritain näki juuri personalismin keskitienä 
individualismin ja sosialismin välillä. (Ks . Schall 1998, 1 54.) 

Maritain ei kuitenkaan hyökkää ihmisen Itseä (SelO vastaan. Hän on suoras
taan sitä mieltä, että Itseä ei pidä kiirehtiä hylkäämään. Kenestäkään ei esimer
kiksi voi tulla pyhimystä, jollei hänellä ole vahva itsetaju (sense) . Sitä vastoin 
Maritain ohjaa perehtymään aiheeseen ja tekee myös tässä eron yksilöllisen 
individualismin ja persoonan välillä. 

Maritainin filosofisen elämän motto oli "erottaa, jotta voisi yhdistää" 
(distinguish in order to unite) . Filosofia on erottelua, mutta sen lopullinen pää
määrä ei kuitenkaan ole hajoittaa asioita osasiksi, vaan päämäärä on ymmärtää 
yhä syvemmin erilaisuuden ja ykseyden suhdetta, the diversity within unity, ole
misen monikasvoista rakentumista, tapaa jolla filosofisen tutkimuksen kohde 
on integroitunut. Maritain haluaa meidän ymmärtävän, kuinka individualiteetti 
j a  persoona yhdistyvät kuten ruumis ja sielu muodostaakseen yhden, yhdisty
neen, inhimillisen olennon. Individualiteetti ja personaliteetti ovat kuitenkin 
periaatteita paremmin kuin riippumattomia todellisuuksia . Niitä ei ole mah
dollista erottaa toisistaan konkreettisessa inhimillisessä olennossa, vaikka se 
aj atuksellisesti on mahdollista . (http ://www. cfpeople . org/ Apologetics/ 
page5 la054.htm) 

Rakkaus on se liike, joka Maritainin mukaan suuntautuu yksilön persoonalli
suuden keskiöön. Persoonallisuuden metafyysisena ytimenä on siis kyky antaa it
sensä persoonana ja ottaa vastaan toisen persoonan lahja. Se ei ole mahdollista, jos 
esimerkiksi rakastavaiset eivät ole subjekteja ja kykeneviä subjekti-subjekti vasta
vuoroiseen vahvistamiseen. Rakkaudella on lähteensä juuri tässä imtersubjektiivisen 
metafysiikassa. Persoona jakaa elämäänsä toisten persoonien elämän kanssa. Tässä 
persoonallisen yhteisöllisyyden kehittymisen prosessissa vaaditaan dialogia. Tosin 
aidon dialogisen kommunikaation saavuttaminen on nykyisin hyvin harvinaista. 
Siksi persoonallinen j a  älyllinen vieraantuminen ovat modernille ihmiselle 
luonteenomaisempia kuin rakastava persoonallinen yhteisyys. Maritain sanoo "paha 
nousee silloin kun annamme omassa toiminnassamme vallan olemuksemme indi
vidualistiselle puolelle". (Ks. Schall 1998, 154.) 

Myös Maritainin poliittinen filosofia nousee hänen moraalifilosofiastaan. 
Maritain oli personalisti, jolle persoonan arvo on yhteiskunnan yläpuolella. 
Vapaan yhteiskunnan tulee tunnustaa tämä, mutta yhteiskunnan tulee tun
nustaa myös se tosiasia , että persoonat suuntaavat luonnostaan kohti poliittista 
yhteisöä. Silloin yhteinen hyvä on yksilöiden itsekeskeisen hyvän edellä. Poliit
tisen filosofian tavoite on luoda linjoja  niille olosuhteille, jotka ovat välttämät
tömiä, jotta ihminen voisi tulla joka suhteessa enemmän humaaniksi. Maritainin 
integroitu humanismi pyrkii yhdistämään inhimillisen persoonan eri dimensiot 
yhteen kieltämättä tai väheksymättä mitään ulottuvuutta. Kun yksilön henkilö
kohtainen, individualistinen , hyvä voi olla alisteista yhteiskunnan yhteiselle 
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hyvälle , persoonana yksilön spirituaalinen hyvä on yhteiskunnan yläpuolella -
ja se on asia , joka poliittisten yhteisöjen pitäisi tunnistaa , ja tässä Maritain 
puhuu personalistisesta demokratiasta. (mt, 63-65 .) 

Maritainin kestävin anti on epäilemättä hänen moraalinen ja poliittinen 
filosofiansa ja se inhimillisten oikeuksien parissa tehty työ , jonka vaikutukset 
ovat nähtävissä paitsi YK:n julistuksessa vuodelta 1948, myös monissa muissa 
kansallisissa julistuksissa, muun muassa Canadian Charter af Rights and Freedoms 
ja Ranskan neljännen tasavallan perustuslaki vuodelta 1946, joista viimeksi 
mainittuun on vaikuttanut erityisesti Maritainin pitkäaikainen kirjeenvaihto 
Charles de Gaullen kanssa. 

Maritainin vaikutus on ollut vahva myös estetiikassa ja kasvatusfilosofiassa 
(esimerkiksi Education at the Crossroads 1943 ; ks . myös Maritain 1962) . Kasva
tuksellinen vaikutus on näkynyt varsinkin Latinalaisessa Amerikassa ja rans
kankielisessa Afrikassa 1 930-luvulta viime aikoihin saakka. 

Maritainin pääteoksia englanniksi käännettyinä ovat esimerkiksi Art and 
Schoiasticism with other Essays ( 1 930) ; Man and the State (195 1) The Rights ofMan 
and NaturaI Law (1944) ; Schoiasticism and Poiitics (1940) . Chttp ://plato.stanford.edu/ 
archives/fall l998/entries/maritain) ; (http ://www. acton .org/resources/libtrad/ 
maritain.htm) ; (http ://www. cfpeople .org/Apologetics/page5 la054 .htm) ; (http:/ 
/www. acton. org/ cep/bios/maritain . htm) ; (http ://www. nd .ed u/Departments/ 
Maritain/etext/lives .htm) ;(http ://www. innerexplorations .com/philtext/cul .htm) 

4. 1 .4 .  John Macmurray 

John Macmurray ( 189 1- 1 976) (toisissa lähteissä MacMurray) , filosofian profes
sori Edinburghin yliopistosta Skotlannista , lienee meillä vielä edellä esitettyjä 
tuntemattomampi filosofi, vaikka hänen vaikutuksensa esimerkiksi pääminis
teri Tony Blairiin on ollut huomattava, kuten aikaisemmin jo mainittiin - tosin 
on sanottu , että Blairin olisi ehkä kannattanut lukea Macmurraynsa paremmin. 

Otan seuraavassa lyhyesti esiin Macmurrayn ajatukset kahdesta syystä . En
sinnäkin hänen personalistiset kirjoituksensa tekivät minuun suuren vaiku
tuksen löytäessäni ne 1980-luvulla Irlannissa . Havaitsin, että filosofia on ollut 
Macmurraylle selvästi elämäntapa .  Kasvatuksellisesti kiinnostavia ovat muun 
muassa hänen ajatuksensa ihmisen persoonallisen maailmankuvan tärkeydes
tä, jonka yhteydessä korostuu yksilön merkitys agenttina, toimijana, jolloin 
ajattelu on yksi toiminnan muoto. Kaikki todella tärkeä tieto tähtää toimintaan, 
ja kaikki todella tärkeä toiminta tavoittelee ystävällisyyttä, inhimillisyyttä. Toi
minta tarkoittaa nimenomaan valinnan tekemistä ja siihen sitoutumista . 
(MacMurray 1957, 12-20, 139 ;  196 1 .) 

Toinen syy Macmurrayn ajatusten lyhyeen esittelyyn on, että viime aikoina 
hänen kirj oistaan on otettu useita uusintapainoksia , j a  amerikkalainen 
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kommunitaristinen keskustelu on osaltaan löytänyt hänet. Hänen ajatuksensa 
ovat näin uudelleen nousemassa esiin myös tämänpäivän keskusteluna, ja  
esimekiksi Tam ( 1 998, 264) viittaa häneen Buberin ja Mounierin rinnalla pu
huessaan kommunitarismin eurooppalaisista juurista - kuten aikaisemmin jo 
mainittiinkin. 

Macmurray oli tosin myös Englannissa unohduksissa aika pitkään, sillä niin 
sanottu lingvistinen linjaus englantilaisessa kielifilosofiassa jätti hänet sivuun. 
Lisäsyy Macmurrayn maineen kärsimiseen oli, että hän kirjoitti yksinkertaisella 
ja suoralla tyylillä, minkä vuoksi toiset filosofit eivät häneen oikein luottaneet. 
juuri hänen tyylinsä teki kuitenkin esimerkiksi minuun suuren vaikutuksen. 

Macmurray syntyi skottilaiseen presbyteeriseen kalvinistiperheeseen, tosin 
hänen vanhempansa olivat etääntyneet tiukasta kalvinistisesta traditiosta. Eläke
vuosinaan Macmurray itse päätyi kveekariksi . Monien opiskeluun, sotaan ja 
tieteellisen elämään liittyvien vaiheiden jälkeen eräänlaiseksi käännekohdaksi 
muo dostui , kun Macmurray ku tsuttiin vuonna 1 9 3 0  BBC : n  
aikuiskoulutusohjelmaan luennoiman kahdentoista luennon sarja aiheesta 
Reality and Freedom. Luennot olivat alusta alkaen suuri menestys, ja niitä alettiin 
vaatimalla vaatia myös kirjana. Syntyi teos Freedom in the Modern World, j oka 
aloitti filosofisen seitsemän kirjan sarjan vuoteen 1 939 mennessä. 

Vuonna 1940 Macmurray kutsuttiin kansainväliseen symposiumiin puhu
maan vapaudesta, ja tuolloin hän teki eron käsitteiden society ja community 
välillä. Edellinen on luotu yhteistä tarkoitusta varten, jälkimmäinen puoles
taan nousee yhteisen elämän jakamisesta. Samaa ongelmaa hän käsitteli myö
hemmin myös yksilön kannalta. Ihmisen elämässä on kaksi puolta. Toinen on 
työn piirin kattava funktionaalinen puoli, jolloin ihmiset ovat suhteissa toisiin
sa hierarkkisesti. Vallitsee epätasa-arvo , kuri ja järjestys; velvollisuus ja tottele
vaisuus ovat etusijalla . "Persoonan puolen" piirissä inhimillisillä olennoilla 
sitä vastoin on lopullinen arvo, ja siinä erot rodun, sukupuolen, luokan ja  
tehtävän välillä ovat irrelevantteja. Tässä yhteydessä Macmurray kritisoi indivi
dualismin ylikorostamista. Hänen mukaansa persoonallinen olemassaolo ei ole 
individualismia, vaan siinä on aina kysymys samalla persoonallisesta suhteesta, 
kahdesta persoonasta persoonallisessa suhteessaan. Persoonallisen yksikkö ei 
siis ole Minä vaan Sinä ja Minä. Ihmisen molemmat puolet, funktionaalinen ja 
persoonallinen, ovat kuitenkin molemmat tärkeitä, niiden välillä on jännittei
tä , ja pitäisi löytää välineet niiden sovitukseen. Se voi tapahtua toiminnan avulla, 
ja todellisuus on Macmurraylle aina toimintaa. Todellinen maailma määrittyy 
toiminnan kautta, toiminnassa. Persoona on ennen kaikkea toimija, "tapahtu
mat tapahtuvat, mutta toiminta tehdään" . 

Macmurraylle "todellisuus" ei siis ole yksilö individualistisessa mielessä, mutta 
se ei ole myöskään yhteiskunta. Todellisuus on "kolmas tie", jonka ydin on 
"persoonalliset suhteet". Hän otti samassa yhteydessä kantaa myös kansalaisuu-
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teen ja oli siinä sitä mieltä, että kansalaisuus on paljon persoonaa alempana , 
koska kansalaisuus on vain persoonan yksi ja varsin rajoitettu puoli. (http:// 
www cis. plyac. uk/SciMedN et/library/reviewsN 66+/N 68persona1World.htm; http:/ 
/www.findarticles. com/cf_O/mOFQP/n4320_v126/1 935834 3/print.jhtm; http :// 
wwwardue.org.uk(jmfi'discover.htm; Conford 1996;  Kreamer 1996,  12-49 .) 

4 . 1 . S. Martin Buber 

"Perussana Minä-Sinä voidaan sanoa vain koko olemuksella. Keskittyminen ja  
sulautuminen kokonaiseksi olemukseksi ei voi koskaan tapahtua minun kauttani, 
ei voi koskaan tapahtua ilman minua. Tarvitsen Sinän tullakseni ; tullessani Minäksi 
sanon Sinä. Kaikki aktuaalinen elämä on kohtaamista. " (Buber 1993 , 33-34 .) 

Martin Buber ( 1 878- 1965) oli itävaltalaissyntyinen juutalainen filosofi, tari
nankertoja ja pedagogi, joka kehitteli erityisesti kohtaamisen ja dialogin filoso
fiaa. Hänen tunnetuin teoksensa Minä ja Sinä ( 1923) on runollinen - ja aika 
vaikeasti avautuva - teos, jossa hän esitti pääajatuksensa . 

Buber on varsin monipolvinen ja monia tulkintoja saanut ajattelija. Tähän 
kirjaan olen kuitenkin tulkinnut Buberia "kevyesti" , eli keskityn ainoastaan 
Buberin personalistiseen puoleen, hänen näkemyksiinsä persoonallisista ja 
yhteisöllisistä suhteista . Niissä oleellista on, että Buberin mielestä ihminen voi
daan ymmärtää vain dialogisessa suhteessa toiseen ihmiseen, ja dialogi on san
gen radikaali asia. Oikea oleminen ja oikea todellisuus ei ole subjektiviteettia, 
vaan se on persoonien välistä kohtaamista (Ortega et al. 1996,  28-29 .) 

Martin Buber kasvoi vanhempiensa avioeron jälkeen isovanhempiensa luo
na; isoisä oli tunnettu oppinut Salomon Buber. Myöhemmin Buber opiskeli 
Wienissä,  Leipzigissa, Zurichissä ja Berliinissä filosofiaa ja taidehistoriaa muun 
muassa filosofi W Diltheyn ja sosiologi G. Simmelin opissa. Vuonna 190 1 
Buberista tuli sionistisen die Welt lehden toimittaja. Sittemmin Buber oli juu
talaisen uskonnon ja etiikan professorina ja uskontojen historian kunnia
professorina Frankfurtin yliopistossa . Hän erosi yliopistosta Hitlerin tultua val
taan ja siirtyi johtamaan juutalaista aikuiskoulutuskeskusta Saksassa. Vuonna 
1938 hän muutti Palestiinaan ja toimi kyseisestä vuodesta vuoteen 195 1 hep
realaisen yliopiston sosiaalifilosofian professorina Jerusalemissa . Vuonna 1949 
Buber p erusti aikuiskasvatusinstituutin , j oka koulutti o pettaj ia 
maahanmuuttoleireille . 

Buber on parhaiten tunnettu dialogifilosofiastaan, ja hän oli myös varsin 
arvostettu hasidismin tutkija. Se on 1 700-luvulta peräisin oleva itäeurooppa
lainen juutalainen uskonnollinen liike , josta Buber ammensi dialogifilosofiansa 
perusteita. Buberin vaikutukset myös hahmoterapian kehittämisessä ovat olleet 
vahvat, varsinkin sen anarkistiset juuret ovat paljolti Buberin ajattelussa. (Fried-
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man 1988; http://www. gestalt. de/doubrawa_buber.htm;) 
Buberin ajattelu on eksistentialistis-personalistista filosofiaa, jossa Buber 

puhuu erityisesti kahdenlaisesta inhimillisten suhteiden tyypistä. jonkin ver
ran yksinkertaistaen ja vivahteita riisuen näitä tyyppejä voidaan kuvata niin, 
että toinen niistä on suora, molemminpuolinen Minä-Sinä -suhde, jossa per
soona vahvistaa toista persoonaa tunnistaen tämän ainutlaatuisen arvon. Minä
Sinä -suhde on myös ihmisen ja hänen maailmansa välinen avoimuuden, suo
ruuden ja  molemminpuolisuuden dialoginen suhde. Aitona eletty suhde Si
nun kanssa on edellytys sille, että ihmisestä tulee aidosti myös Minä. 

Veli-Matti Värri on väitöskirjassaan 'Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään' (1997) 
analysoinut dialogisuutta Buberin filosofiassa ja sen haasteita kasvatukselle. 
Dialogia olennaisesti määrittävä periaate Buberille on, että ihmisellä on kyky 
elää tämän hetkinen tapahtuma ottamalla huomioon myös toisen osapuolen 
näkökulma. Toinen ihminen on kaikesta huolimatta kuitenkin Toinen, ja juu
ri tämän toiseuden tunnustaminen erottaa dialogin periaatteen Buberin 
kritisoimasta empatiasta . 

Minä-Sinä -suhteessa on kysymys kahden persoonan välisestä suhteesta, jos
sa korostuvat toisaalta yksilön arvokkuus ja toisaalta sosiaalisuus: persoona yh
dessä toisten persoonien kanssa. Tässä yhteisöllisessä suhteessa on kyse nimen
omaan jakamisesta, siis aivan tietyntyyppisestä vuorovaikutuksesta. Buber sa
noo , että siellä, missä ei ole jakamista, ei ole todellisuutta. Aito refleksiivisyys 
on siten pohj immiltaan aina dialogista , j olloin dialogi tarkoittaa myös 
"puhumattomien" asioiden kuulemista. Minä-Sinä -suhteessa vallitsee todelli
nen dialogi, koska Minä on totaalisesti suhteessa Sinun kanssa luoden liiton, 
siteen näiden kahden välille. Minä-Sinä -suhde sisältää aina myös riskin, koska 
totaalisessa sitoutumisessa ei ole mahdollista ennustaa niitä haavoja, joita Sinä 
voi Minuun aiheuttaa. Siksi inhimilliset suhteet voivat vain lähestyä täydellistä 
Minä-Sinä -dialogia, eivät sitä täysin saavuttaa . (Buber 1 987, 32-35 ,  48-50 ;  
Wood 1969 .) 

Aito Minä-Sinä -suhde on läsnäoloa, jossa toinen ihminen koetaan koko 
olemuksella, vertailematta. Toisin sanoen tämä Minä-Sinä -suhde on Buberille 
myös eettinen ideaali, joka osoittaa tien ihmisen kasvulle, persoonaksi tulemi
selle. Persoonalla Buber tarkoittaa ihmisen erilaisissa suhteissa toteutuvaa mah
dollisuutta, jonka vastakohtana on minäkeskeisesti, monologisesti maailmaan 
suuntautuva yksilö . (Ks. Värri 1997,  69.) 

Dialogilla on Buberin ajattelussa perustava eettinen merkitys . Itse asiassa 
etiikka ja arvot voivat olla ainoastaan siellä, missä ihminen on konkreettisesti 
vastuussa kohdatessaan Toisen. Ihminen on vapaa nimenomaan dialogisen ole
muksensa ansiosta. Minän vapaus perustuu maailman ja toisten ihmisten ole
massaoloon. Siksi vapaus on myös kohtalo, joka kutsuu meitä. Vapaus toteu
tuu Minän ja Sinän välillä. Sen edellytys on Sinän kohtaaminen, jolloin Minä 
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ylittää minäkeskeisyytensä ja saa vahvistuksen omalle aidolle olemiselleen. (emt, 
79-80 .) 

Toinen suhteiden tyyppi eli Minä-Se -suhde puolestaan on rationaalinen 
subjekti-objekti -suhde, jossa toista ihmistä kohdellaan esineenä, häntä ei osa
ta kuunnella. Yksilö on individualistisen minäkeskeisesti maailmaan suuntau
tuva ja suhtautuva olento . Minä-Se -suhde on epäsuora monologinen hyöty
suhde,  jossa ihminen tuntee toisen ihmisen j a  käyttää häntä , mutta ei näe 
häntä arvokkaana persoonana. Monologissa on kyse poiskääntymisestä. Siksi 
myös weberiläinen aidon karisman käsite on modernille individualistiselle , 
kollektivistiselle ja  rationalistiselle yhteiskunnalle tuntematon. Toisin sanoen 
karisma ei silloin ole persoonan luovaa, transsendentaalia ja vallankumouksel
lista voimaa. (Ks. Buber 1 965 ,5 ,22-32,  200-203.)  

Ihminen ei voisi kuitenkaan elää jatkuvassa Minä-Sinä -suhteen välittömässä 
vuorovaikutuksellisuudessa, sillä vaikka käytännöllinen elämämme perustuu 
Minä-Sinä -suhteen välittömyyteen, niin se voi toimia vain Minä-Se -maailman 
vakiintuneissa muo doissa .  Niin yksilöllisen elämän kuin sosiaalisten 
suhteidenkin luotettavuus ja jatkuvuus edellyttävät sosiaalisten roolien ja insti
tuutioiden olemassaoloa eli Minä-Se -maailman olemassaoloa. Tässä Minä-Se -
objektimaailmassa on kyse rationaalisesta vaihtosuhteesta ihmisten välillä. Se 
on modernin maailman yksilöiden individualismia painottava suhde , jossa 
yksilö ikään kuin erotetaan toisesta ihmisestä. (mt, 5 ,  22-32, 200-203 .)  

jokainen ihminen elää siis tietyllä tavalla kaksoisminässä: kukaan ei ole täy
sin persoona, mutta ei myöskään täysin, itsekkäässä individualistisessa mieles
sä, yksilö. Buber ajattelee kuitenkin, että mitä syvemmin individualismi hallit
see yksilön minää, sitä syvemmin hän uppoaa epätodellisuuteen. Mitä vah
vempi taas on persoonallinen Minä-Sinä -suhde, sitä rikkaampaa ja syvempää 
inhimillinen elämä on. Tämä suhde kasvaa dialogin ja rakkauden avulla, ja 
sitä kautta ihminen täydellistyy 

Friedman (1965) korostaa Buberin ajatusta, että suurin ongelma ei ole yksi
lön ja yhteiskunnan välisessä suhteessa, vaan se on individualismissa ja 
kollektivismissa. Molemmat tuhoavat dialogin aidon luonteen: individualismi 
näkee ihmisen vain suhteessa itseensä, mutta kollektivismi ei näe lainkaan ih
mistä ,  ainoastaan yhteiskunnan. Siksi todellinen muutos pinnallisesta 
kommunikaatiosta yhteisöllisyyteen on dialogi-käsitteen ruumiillistumisessa, 
kääntymisessä toista ihmistä kohti. Vain Minä-Sinä -yhteydessä Minä tunnistaa 
itsensä persoonaksi menettämättä persoonallista ydintään ja lakkaamatta näke
mästä omin silmin. Minä kykenee silloin samalla ylittämään yksilöllisyytensä 
rajat ja katsomaan ympärilleen myös Toisen silmin. 

Buber rakentaa myös yhteisöteoriaansa edelliselle perustalle . Hän oli huo
mattava sosiaalinen aktivisti , joka lähti siitä, että vain sellaiset ihmiset, jotka 
voivat sanoa toisilleen aidosti Sinä, voivat sanoa myös Me. Yhteisöteoreetikkona 
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Buber oli kommunitaristinen sosialisti. Hän halusi rakentaa yhteisöä (yhteis
kuntaa) ilman valtiota, ja hänen ihanteensa oli tuolloin yhteisö, jossa yhteisyys 
syntyisi "ei pakon vaan hengen vaikutuksesta" . Se syntyisi sellaisista pienistä 
elävistä yhteisöistä, joissa vallitsee suora, vitaali suhde ihmisten välillä. Sosialis
mi tarkoittaa Buberille juuri valtiotonta, väkivallatonta, todellista rakkauteen 
perustuvaa yhteisöä. Sen rakentamiseen pitää alkaa Buberin mielestä heti, tästä 
ja nyt. 

Buberin sosiaalisen utopian peruskäsite on Gemeinschaft,  eli uutta yhteis
kuntaa, uutta kulttuuria ja uutta henkistä totaliteettia voidaan synnyttää vain, 
jos ihmisten välillä jälleen vallitsee todellinen yhteisö ja yhteisöllisyys, todelli
nen yhdessäoleminen ja todellinen välittömyys . Tällaiset suhteet ovat Buberin 
mielestä mahdollisia. Buberin ajattelu onkin varsin lähellä Tönniesin, ja myös 
Weberin, ajattelua. Myös Buber tekee jaon Gemeinschaftiin ja Gesellschaftiin, 
jolloin yhteisö on välitöntä persoonallista suhdetta ihmisten välillä ja yhteis
kunta taas on massaa ja mekaniikkaa . Tämä jako näkyy erityisesti hänen 
käsiteparissaan rakkauden yhteisö (Liebesgemeinde) ja automatisoitu valtio . 
(http ://www. gestalt.de/doubrawa_buber.htm) 

Buberin näkemyksiä alkuperäisistä ihmisten välisistä suhteista on käytetty 
heuristisena välineenä myös analysoitaessa vanhojen ja modernien kaupunkien 
rakenteita. Vaikka monet modernit kaupungit näyttävät heijastavan upeasti tiettyä 
yhteisöllistä atmosfääriä, ne eivät tarkemmin tarkasteltaessa kuitenkaan heijasta sitä 
elämälle tarpeellista etäisyyden ja läheisyyden jännitettä, joka aidossa Minä-Sinä ja 
toisaalta Minä-Se - maailmassa vallitsee. (vrt. Scharoun 1957, 17.) 

Buberin eksistentialistisella personalismilla on suorat sovellutuksensa myös 
käytännön kasvatusajatteluun. Se syventää varsinkin pedagogisen suhteen 
sosiaalipedagogista määrittelyä. Buber korostaa, että kasvatus ei voi perustua 
"erokseen" , vaan kasvattajan rakkauden täytyy olla epäeroottista, askeettista. 
Askeesin vaatimus perustuu kasvattajan vastuuseen ja koko kasvatustehtävään. 
Kasvattaja ei ole p elkkä luovien voimien herättelij ä ,  sivustaseuraaja tai 
kasvatettavan rakkauskumppani, vaan hän on maailman olennaisten asioiden 
valikoij a  j a  välittäj ä .  Siksi lapsen lu ovien voimien vapauttaminen j a  
rohkaiseminen on lähtökohtana tärkeää, mutta se ei ole kasvatuksen päämäärä. 
Lapsen alkuperäinen luomisvaisto voi jalostua kasvattaviksi kokemuksiksi vain 
kasvatuksellisessa kontekstissa, kasvattavien voimien kohtaamisessa, eli lapsi 
voi löytää maailman olennaiset asiat vain yhteisyydessä, intersubjektiivisina 
merkityksinä. Hänen subjektiiviset merkityksensä ja maailmankuvansa saavat 
alkunsa juuri tästä yhteisyydestä. Buberin ontologian mukaan kasvatus siis voi 
tapahtua ainoastaan dialogissa, kasvatussuhteessa, jossa kasvattajalla on ensisi
jainen merkitys lapsen luovien voimien kanavoijana ja välittäjänä lapsen ja 
maailman välillä. (Värri 1997,  90-9 1 ;  Buber 1953.) 
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Värri (mt, 92) lainaa Peter Collinsin Buberin kasvatusetiikan edellytysten 
kiteytystä, jossa on kolme periaatetta . Ensimmäinen on kuuntelu, joka tarkoittaa 
herkkyyttä kasvatettavan kokonaisuudelle, koko olemiselle . Kasvatussuhteen 
laatu (dialogisuus) on kuuntelevalle asenteelle tärkeämpää kuin lapsen erityi
siin ominaisuuksiin kohdistuva "erityiskasvatus" . Toinen periaate on tietoiseksi 
tuleminen, ja se merkitsee erityisesti kasvatettavan yksilön erilaisten tarpeiden 
tiedostamista. Kolmas prinsiipeistä on kasvatettavan hyväksyminen, ja se edellyt
tää kasvatettavan ainutlaatuisen elämän ehdotonta hyväksymista j a  
kunnio itusta . Viimeksi mainittu on p eriaatteista tärkein . (http : // 
www.websophia . com/faces/buber.htm) (http ://www. emanuelnyc .org!bulletin/ 
archive/34 .htm) 

4. 1 .6 .  Emmanuel Mounier ( 1905- 1950) 

Personalisaation liike on elävää itseluovuuden, kommunikaation ja kiinnittymisen toimin
taa, joka on tavoitettavissa ja tunnistettavissa tässä toiminnassa eli juuri personalisaation 
liikkeenä. Tähän kokemukseen ketään ei voida ehdollistaa eikä pakottaa. (Mounier 1984, 
7.) 

Emmanuel Mounier oli profeetallinen kasvattaja, joka kohteli jokaista ihmistä 
"tavoitteena itsessään" , ei hyödyn tai minkään muun instrumenttina, välinee
nä. Tutustuin hänen ajatteluunsa alunperin Kolumbiassa 1980- ja 1990 -luku
jen taitteessa, jolloin olin siellä useaan otteeseen tekemässä tutkimustyötä 
vaihtoehtopedago giikasta nimeltä educaci6n personalizada (persoonakeskeinen 
kasvatus) . Päädyin silloin vakaumukseen, että Mounierin ajattelu on jälleen 
erityisen ajankohtainen. Se keskeinen huomio , jonka Mounier antoi persoo
nan käsitteelle individualistisen yksilön sijasta ja erityslaatuinen näkemys 
yhteisöllisyydestä siihen liittyneenä, on oleellinen lähtökohta demokraattisen 
yhteiskunnan syntymiselle ja säilymiselle. Mounierin mukaan tarvitaan uutta 
persoonallista ja yhteisöllistä sivilisaatiota, joka kyseenalaistaa nykyisen yhteis
kunnallisen ja poliittisen. Mounier kirjoitti erityisesti teollista kapitalismia vas
taan, ja hänen personalistisen sivilisaation vaatimuksensa asettaa erityisen suu
ret haasteet - ja antaa samalla vahvan tuen - juuri kansalaisuuteen kasvattami
selle ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamiselle. 

Mounierin mielestä valtio on ihmistä varten, ei ihminen valtiota. Silti hän 
sanoo, että personalismissa on yhteyksiä marxilaisuuteen, erityisesti Marxin 
varhaisempiin aj atuksiin ihmisen vieraantumisesta ja vapautumisesta yhteis
kuntaan alistumisen asemasta. Tosin erot ovat myös merkittävät, ja suurin ero 
on siinä, että marxilaisuus hylkää ihmisen spirituaalisen ulottuvuuden. (http:/ 
/www. acton.org/ cep/bios/mounier. htm) 

Individualismi on Mounierille sellainen moraalin, tunteiden, ideoiden ja 
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instituutioiden järjestelmä, jossa yksilöt organisoituvat eristäytyneisyyteen ja 
puolustukseen. juuri individualismi on ollut läntisen porvarillisen yhteiskun
nan vallitseva ideologia, j a  ihminen on silloin kykenemätön liittymään mihin
kään luonnolliseen yhteisöön. Hänellä on ohjaamatonta ja rajoittamatonta va
pautta, ja hän kääntyy toisten ihmisten puoleen vain osoittaen epäluottamusta 
ja laskelmointia . Yksilön individualistinen, rajoittamaton ego ja suuntaamaton 
vapaus kuristavat moraalisen kutsumuksen, varsinkin toisia ihmisiä kohtaan 
suuntautuvan kutsumuksen. Ihmisen pitäisikin uudistaa tämä moraalinen 
kutsumuksensa , ja se on mahdollista vain yhteisössä . Toisten ihmisten 
rakastaminen kietoutuu juuri persoonien välisiin suhteisiin ja yhteisölliseen 
vuorovaikutukseen , j o ka j ättää ihmisen avoimeksi kokemuksille j a  
transsendenssille. Individualismissa ihminen keskittyy itseensä, personalismissa 
hänen perspektiivinsä ovat avoimet. Siten individualismi on personalismin 
antiteesi ja sen pahin vihollinen. 

Vaikka persoonan käsite on Mounierin ajattelussa keskeisen tärkeä, ei sitä 
hänen mukaansa ole mahdollista tarkoin määritellä. Persoonan rikkaus on niin 
suuri, että mitään sille luonteenomaisia piirteitä ei voida luetteloida, mutta 
p ersoonaan sisältyviä mahdollisuuksia voidaan toki kuvailla - tosin 
epätäydellisesti. Mounierin mukaan ei edes ole tärkeää puhua persoonan 
ominaisuuksista, vaan tärkeämpää on johdattaa kokemukseen siitä , mikä on 
persoona. 

Toisaalta on helpompaa kuvailla, mitä persoona ei ole ; persoona ei ole objekti , 
ei esine, persoona ei ole manipuloitavissa, esineellistettävissä tai hyväksi käytet
tävissä . Persoona ei ole vain eläimestä vähän kehittyneempi biologinen olento , 
mutta persoona ei ole myöskään mystifioitavissa. Koska persoonalla on oma 
fyysinen, psykologinen ja  sosiaalinen luontonsa, hän ei siis voi olla objekti, 
jota voitaisiin kuvailla kuten esinettä; persoona jopa vastustaa jokaista täydel
listä kuvailuyritystä. Ruumiillisena olentona ihmisellä on toki oma paikkansa 
maailmassa . Hän on olemassa juuri tietyissä olosuhteissa , jotka muodostavat 
hänen rajoituksensa . Ihminen on universumin asukas, jolla on oma konkreet
tinen historiansa maassa, jossa on syntynyt ja perheessä, johon on syntynyt. 
(Ks. Torrado et al . 1987, 1 1 2 .) 

Mounierin ensimmäinen tutkimus aikoinaan oli johdatus eksistentialismiin. 
Siinä hän ei täysin hyväksynyt esimerkiksi Sartren jokseenkin pessimistisiä aja
tuksia , vaikka Sartreen hänet toisaalta yhdisti systemaattisen filosofian 
vierastaminen. Mounier itse oli optimisti, joka näki elämän taisteluna toivon ja 
rakkauden puolesta. Myös tahdon merkitys oli hänelle oleellisen tärkeä; sitä 
tarvitaan rakastamaan oppimisessa. Hän uskoi yksilön luovaan vapauteen ja 
korosti kokemusten merkitystä. Hän ajatteli myös, että "ihminen on kokonaan 
ruumis" , mutta hän on myös "kokonaan henki" . Tässä yhteydessä Mounier 
puhuu ruumiillistuneesta olemassaolosta; henki on se, joka ruokkii ajattelua 
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ja ruumis on se , joka tuo ajattelulle ilmenemismuodon. Ruumiin objektiivi
nen eksistenssi yhdistyneenä hengen subjektiiviseen kokemukseen aktualisoi 
persoonan, ja  personalismissa spirituaalinen on inhimillisen todellisuuden 
ytimessä. 

Mounier antoi elämänsä personalismin aatteelle ja puolusti erityisesti kaik
kein heikoimpia, köyhimpiä ja kärsivimpiä ihmisiä. Hän loi Ranskaan sosiaa
lisen ja älyllisen Esprit-liikkeen, joka on innoittanut intellektuelleja kuten Ricoeur, 
Levinas ja Berdjajev. Lisäksi hän loi personalismiin perustuvia ajattelun ja toi
minnan yhteisöjä eri puolille Belgiaa, Ranskaa ja Sveitsiä. Nykyisin aate on 
ranskankieliseltä alueelta levinnyt eri puolille maailmaa, erityisen vahvasti Es
panjaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja joihinkin Afrikan maihin. Myös vapau
tuksen teologiassa Mounierin ajattelua lainataan paljon. 

Emmanuel Mounier syntyi Grenoblessa vuonna 1905 farmaseutin poikana. 
Isä tienasi perheelleen elannon, mutta ei koskaan tarpeeksi voidakseen lunas
taa apteekin itselleen. Suvun juuret olivat maaseudulla, ja Mounier tunsi juuri 
maaseudun ja vuoret omaksi elinpiirikseen. Jo koulussa hänen ajattelunsa sy
vyys herätti hämmästystä, ja aluksi Mounier aloitti vanhempiensa toivomukses
ta lääketieteen opinnot Grenoblessa. Ne hän keskeytti varsin pian ja siirtyi 
opiskelemaan filosofiaa ensin kotikaupungissaan ja sitten Sorbonnen yliopis
tossa Pariisissa. Vuonna 1928 Mounier kutsuttiin yllättäen - hänen maalainen 
taustansa hämmästytti erityisesti - yliopiston toisen filosofian oppituolin halti
jaksi (ensimmäinen oli Raymond Aronilla) - saavutus, joka esimerkiksi Sartrelta 
ei koskaan onnistunut .  Vuodet 1 9 28- 1 9 33 Mounier oli hyvin läheinen 
Maritainin kanssa , ja Maritainin kodissa hän sai vaivatta henkilökohtaisen kon
taktin lähes kaikkiin tuon ajan merkittäviin ranskalaisiin intellektuelleihin ja 
pääsi näin nopeasti sisään ajassa liikkuvaan keskusteluun ja samalla Pariisin 
ilmapiiriin . 

Mounierilla olikin jo varsin arvostettu yliopistoura, kun hän siitä huolimat
ta jätti professuurinsa ja ryhtyi julkaisemaan Esprit -lehteä vuonna 1932 . Kysei
sen lehden hän toivoi tuovan spirituaalista valoa hengeltään köyhtyneeseen 
Ranskaan. Tässä lehdessä Mounier ystävineen lanseerasi personalismin peri
aatteet, ja juuri personalismin hän näki vastauksena individualismin vaaroi
hin. (Diaz 200 1 ,  13-20.) 

Vuonna 194 1  Esprit- lehti kiellettiin, mutta se ei hiljentänyt Mounier'a ja 
hänestä tuli Ranskan vastarintaliikkeen aktiivinen jäsen, joka toimi vasemmisto
katolisten ja sosialistien muodostaman Combat-vastarintaryhmän henkisenä 
johtajana. Viholliset, joita vastaan hän tuolloin taisteli, olivat aivan erityisesti 
natsismi, mutta myös stalinismi. Sodan aikana Mounier vangittiin, mutta va
pautettiin myöhemmin lähinnä nälkälakon seurauksena . Sodan jälkeen hän 
toimi aktiivisesti personalismin asianajajana, ja  matkusti laajasti aatteensa puo
lesta. Heikko terveys ei kuitenkaan kestänyt Mounierin ahkeruutta ja hengen 
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paloa, vaan hän kuoli sydäninfarktiin jo neljäkymmentäviisivuotiaana. (Diaz 
200 1 .) 

Nykyisin Mounierin nimellä on instituutteja,  seuroja,  kouluja, palkintoja,  
seminaareja ja  konferensseja  ympäri maailmaa. Myös Esprit-lehti ilmestyy edel
leen kansainvälisenä, nykymaailman ongelmiin monipuolisesti kantaa ottava
na ku 1ttuuri1 e h tenä .  (http : /  / a c t on .  o r g/ c e p/b i os/ m o uni e r. h t m ;  http : // 
www. ba u tz . de/b b kl/m/mou nier. sh tm; http ://www. p angea . org/ s pie/iem/ 
Aniversario/ Aniversario . htm#Biografia) 

Mounier oli erityisen kiinnostunut kasvatuksesta. Hänelle kasvatuksen teh
tävä ei ole "tehdä, vaan herättää" persoonia (1984, 64) . Grenoblelaisen Lycee 
Emmanuel Mounierin erityinen kansalaisuuteen kasvattamisen ohjelma luku
vuonna 1999-2000 on edelliseen liittyen varsin mielenkiintoinen. Se perustuu 
personalismin periaatteisiin. Tavoitteena on kasvattaa oppilaita rauhan kult
tuuriin, ja kasvatus tapahtuu jokapäiväiseen elämään perustuen. Tavoitteena 
on arkipäivän ja sen ihmissuhteiden kehittyminen rauhan ja dialogin henges
sä. Menetelminä käytetään "sosiokulttuurisen innostamisen" (tarkemmin myö
hemmin) monia muotoja .  Pyrkimyksenä on oppia välttämään sekä fyysisen että 
sanallisen väkivallan käyttöä ja oppia kohtamaan toiset ihmiset positiivisella 
tavalla, dialogisesti ja toisen ihmisen persoonaa kunnioittaen. Tavoite on, että 
nuoret oppivat säätelemän jokapäiväistä käyttäytymistään ja elämään yhdessä. 

Oleellista on tällöin, että nuoret oppivat monipuolistamaan ja kehittämään 
ilmaisuaan, ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan tavalla, j oka suosii dialogia 
sekä nuorten kesken että nuorten ja aikuisten välillä. Ei ajatella, että kaikkien 
pitäisi olla samaa mieltä, ei kielletä konfliktien olemassaoloa, vaan rohkaistaan 
jokaista nuorta juuri omasta tilanteestaan käsin dialogiin toisten kanssa, kerto
maan itsestään ja jakamaan ajatuksiaan, arvojaan, valintojaan ja niin edelleen. 
Tuetaan nuoria hallitsemaan paremmin sanojaan ja tekojaan. 

Ohjelman pedagogiikka on aktiivista, osalhstavaa ja jokaisen oppilaan persoo
nan huomioon ottavaa. Oppimismenetelminä käytetään monenlaista ilmaisun tu
kemista. Kehitetään erilaisia suullisen kommunikaation muotoja, eli tehdään eri
laisia käytännöllisiä harjoituksia liittyen muun muassa siihen, miten asetutaan pa
remmin suhteisiin toisten kanssa, miten opitaan reagoimaan positiivisesti aggressii
viseen asennoitumiseen, työskentelemään luottamuksen hengessä, ratkaisemaan 
ristiriitoja ja niin edelleen. Apuna käytetään sopiviin teemoihin liittyvää luovaa 
kirjoittamista esseinä, runoina ja ajatelmina. Myös esittävän taiteen muodot ovat 
ohjelmissa vahvasti mukana eli maalaustaide, kuvanveisto, sarjakuvat ja niin edel
leen. Niissäkin aiheet käsittelevät muun muassa intoleranssia, konflikteja, dialogia, 
yhdessä elämistä ja rauhan etsimistä. 

Itsensä hallitsemisen harjoitukset ovat ohjelmassa varsin keskeisessä asemas
sa. Harjoituksina ovat "kinomichi" eli harmonisen liikkeen taide, joka muis
tuttaa aikidoa, opettaa sulaviin liikkeisiin ja lähenee tanssia. Sen avulla lähes-
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tytään persoonaa globaalisuudessaan. jooga ja jousiammunta puolestaan kehit
tävät erityisesti keskittymistä ,  sisäistä rauhaa ja  itsehillintää . Kiinalainen ja 
arabialainen kalligrafia auttavat nekin keskittymään ja  lisäksi hallitsemaan kättä 
ja kirjoitusta. (http://www ac-grenoble. fr/Citoyennete/mounier.htm) 

4.2 .  Personalistinen antropologia 

Emmanuel Mounierille oli selvää, että tarvitaan antropologian syventämistä 
ennen kuin voidaan lähteä personalismin tielle. Tarvitaan antropologiaa, jon
ka lähtökohta on ajatus, että persoonaa ei ole mahdollista tuntea samoin kuin 
havaittavan maailman objektia . Persoona tunnetaan toiminnan kautta . 

Antropologiassa - sen tutkimisessa ,  mitä on ihminen olemassaolossaan -
on monia lajeja .  On biologista, etnis-kulttuurista ja filosofista antropologiaa, 
joista viimeksi mainittu pohtii inhimillisen olennon syviä ulottuvuuksia.  Pu
hutaan vapaudesta , oikeudenmukaisuudesta ja solidaarisuudesta . Biologiset, 
fyysiset, historialliset ja kulttuuriset tietämykset auttavat meitä tunnistamaan, 
"mikä inhimillinen olento on", mutta vasta filosofinen tietäminen auttaa meitä 
syventämään käsitystä siitä, "millainen ja mitä varten hän on" . Filosofinen 
antropologia ei kuitenkaan ole mikään ykseys, vaan niitä on monia, j a  ne 
jakaantuvat kolmeen päälinjaan. On materialistista monismia, spirituaalista 
monismia ja dualismia. (Bouche et al . 1998,  2 1 .) 

Tässä kirjassa lähestytään ihmistä filosofisen antropologian perspektiivistä. 
Tosin lähestymistapa rakentuu tietyllä tavalla kevyesti. Ei pyritä mihinkään sy
viin filosofisiin analyyseihin, ainoastaan sellaisiin synteeseihin, jotka voisivat 
auttaa lukijaa hänen omissa inhimillisissä suhteissaan, sosiaalipedagogisessa 
toiminnassaan ja kasvatustehtävässään sekä johdattaa syvemmälle kirjan alussa 
mainittuun sosiaalipedagogiseen koulukuntakeskusteluun personalismin pers
pektiivistä . 

Kirjassa ihmistä, inhimillistä olentoa, on lähestytty persoonan käsitteen kautta . 
Se on vanha käsite, jonka merkitys ja erilaiset tulkinnat ovat edelleen mitä 
ajankohtaisimmat . Käsitettä on yritetty - ja yritetään - määritellä monin tavoin, 
ja jotkut tutkijat ovat löytäneet ainakin viisikymmentä erilaista määritelmää. 
Tässä kirjassa on lähdetty personalistisen näkemyksen pohjalta, eli silloin aja
tellaan, että persoonan käsitettä ei edes ole mahdollista tarkoin määritellä. 

Peruslähtökohta persoonan ymmärtämiseen on, että persoona ei ole yksilö 
individualistisessa mielessä, vaan hän on arvojen, autonomian, sosiaalisuuden 
ja avoimuuden kantaja .  Näin persoonaa ovat antropologisesti analysoineet 
muun muassa Scheler, Buber, Maritain, Mounier ja myös Freire. (Ks. Bouche 
et al . 1998, 54-57 ,  13 1- 132.)  
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Vaikka persoonan käsitettä ei personalismissa varsinaisesti määritellä, niin 
Mounier oli sitä mieltä, että persoonaan sisältyviä mahdollisuuksia voidaan 
kuitenkin yrittää kuvailla. Seuraavassa tätä kuvailua on tehty Mounierin itsensä 
lisäksi latinalais-amerikkalaisten, erityisesti kolumbialaisten, kasvatusfilosofien 
avulla. He ovat analysoineet perusteellisesti personalismin antropologiaa ja sen 
haasteita pedagogiselle toiminnalle. (Vasquez 198 1 ;  1986; jaramillo 1988 ; Pe
reira 1976; Diccionario 1983 ,  1 1 1 5- 1 1 16 ;  ks. Kurki 199 1 .) 

Ensinnäkin persoona ymmärretään transsendenttina, yliaistillisena, olentona. Hä
nen on mahdollista ylittää transsendenttisesti paikalliset ja aj alliset rajansa. 
Persoona transsendoituu kyvyssään tietää, ja se antaa hänelle mahdollisuuden 
ikään kuin irrota itsestään, ottaa kontaktia toisiin ihmisiin ja asettua suhteisiin 
maailman kanssa . Ihminen ei olekaan saavuttanut tietojensa rajaa, vaan hänen 
tietoisuutensa laajenee jatkuvasti, päivä päivältä. Persoona transsendoituu myös 
kyvyssään rakastaa. Ihminen voi siten sitoutua toisiin ihmisiin ja jakaa heidän 
kanssaan tietonsa, ideansa ja toimintansa . Persoonallinen rakkaus perustuu 
kommunikaatioon ja vastavuoroisuuteen. Siihen kuuluu molemminpuolinen 
jakaminen ja sitoutuminen. Kolmanneksi ihminen transsendoituu - irtoaa 
itsestään - niiden toimiensa kautta, jotka koskevat häntä itseään. Tämä trans
sendenssi ei tarkoita vain henkilön toimintaa käsillään tai välineiden avulla, 
vaan se tarkoittaa myös sellaisten uusien ajatusten ja käsitteiden muovaamista, 
joiden kautta on mahdollista muuttaa maailmaa. 

Persoona siis transsendoi rajansa tiedoillaan, kyvyllään rakastaa ja  historial
lisella toiminnallaan maailmassa. Ihmisellä on näin kyky ylittää itsensä, kehit
tyä olemassaolonsa yhä suurempaa täydellistymistä kohti. Transsendenssissaan 
hän kulkee hetki hetkeltä "kauemmaksi itsestään" , hän on aina matkalla. Siksi 
transsendentit kokemukset on mahdollista saavuttaa erityisesti kokemuksina 
siitä, että ihminen on enemmän kuin elämänsä. Ihmisen autotranssendenssi 
tiedoissa ja rakkaudessa sisältää lisäksi sekä jalouden pyrkimyksen että persoo
nallisesta egoismista luopumisen. Transsendentti kokemus voidaan saavuttaa 
myös persoonan produktiivisten aktiviteettien kautta. 

Persoona on vapaa olento. jokainen ihminen kykenee vastaamaan myönteisesti 
kutsumukselleen transsendenssiin. Tämä kyky sisältää ihmisen vapauden. Va
paus ei siis ole absoluuttista vapautta vaan vapautta LÖYTÄÄ ITSE 
KUTSUMUKSENSA ja omaksua vapaasti keinot toteuttaa tätä kutsumusta. Va
paus ei myöskään ole mitään perittyä ja ilmaista vapautta, vaan se on jatkuvasti 
tavoiteltavaa ja toimintaan sitoutuvaa vapautta. Persoonan ja vapauden käsit
teet ovat erottamattomat, ja persoonana oleminen merkitsee aina samanaikai
sesti vapaana olemista.  Persoona tekee itsensä vapaaksi ja kokee vapautta teke
miensä päätösten kautta, ja persoonan vapaus on juuri tämän persoonan va
pautta tässä ja nyt; se on tähän hetkeen sitoutunutta vapautta. Siihen liittyy 
oleellisesti niiden rajojen hyväksyminen, jotka tekevät vapauden mahdolliseksi 
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kaikille. Personalismin mukaan vapaus on vapautta jotakin varten, se on va
pautta sekä persoonallisen elämänkutsumuksen että sen toteuttamiseen sopivi
en välineiden löytämiseen. 

Päätöksenteko on persoonallisen vapauden peruskysymys. Päätöksen teke
minen on usein tuskallista ja siihen liittyy jatkuva jännite , koska juuri teke
miensä päätösten kautta ihminen rakentaa tulevaisuuttaan, ja mukana on sil
loin aina epävarmuuden elementti . Päätöstensä kautta ihminen pyrkii 
olemassaolossaan pääsemään uudelle ja korkeammalle tasolle. Uskollisuus 
tehdyille päätöksille on siksi hyvin tärkeä ihmisen persoonallisen elämän 
rakenneosa. 

Edellä esitetty on perustavanlaatuista myös autonomian käsitteelle. Autono
mia tarkoittaa itseohjautuvuutta ja kykyä tehdä päätöksiä eli sitä, että ihminen 
on omien toimintojensa lähde, omien prosessiensa subjekti. Ihminen kykenee 
näin myös arvioimaan sekä tapaansa ajatella että toimintojaan. Autonominen 
henkilö asettaa kaiken toimintansa arvioinnin kohteeksi, ja arviointi tapahtuu 
hänen vapaasti omaksumiensa arvojen pohjalta. 

Persoona on aktiivinen, luova ja omaperäinen. Transsendoinnin kyky ja persoo
nan kutsumus sisältävät pyrkimyksen ja kyvyn luovuuteen. Ihminen ei ole vain 
kertaaja ja toistaja ,  vaan hän ajattelee itse omia ajatuksiaan. Personalistit ovat
kin pohtineet pitkään luovuuden olemusta (esimerkiksi Vasquez 1986) .  

Persoona on ennen kaikkea toimija, j a  juuri persoonan toiminta integroi 
koko hänen inhimillisen olemassaolonsa, tavoitteet, ajattelun ja tahdon. "Minä 
toimin" asettaminen perinteisen filosofisen käsityksen "minä ajattelen" paikalle 
on antanut kyseiselle filosofialle hyvät mahdollisuudet arvioida myös vaikeita 
ongelmia. Ihminen ilmaisee spesifiä tilannettaan ainoastaan toimintojensa kautta, 
ja vain toiminnassa persoona harjoittaa vapauttaan. Sen kautta hän samalla luo 
ja rakentaa itseään. Toiminnassa onkin mukana persoonan eettiseen kehittymi
seen tähtäävä dimensio . Tämä ulottuvuus sisältää ihmisen sitoutumisen, sillä 
toiminnassaan ihminen sitoutuu , ja juuri sitoutuminen on hänen persoonalli
sen elämänsä integroiva osa. 

Tehokas toiminta sisältää ainakin seuraavat elementit: 

-Sitoutuessaan toimintaan ihmisen tulisi tarkistaa, onko toiminta todella hänen 
arvojensa mukaista, vai onko kyseessä esimerkiksi vain ulkoisesti tehokkaalta näyt
tävä puuhastelu. Toiminnan analysointiin tarvitaan kurinalaisuutta ja sellaista arvi
oivaa asennetta , jonka avulla ihmisen on mahdollista jatkuvasti korjata virheitään. 

-Sitoutuessaan toimintaan ihmisen tulisi irrottautua kaikista niistä epäoikeuden
mukaisista rakenteista (sosiaalisista, poliittisista, uskonnollisista ja muista vastaa
vista) , jotka haavoittavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja j okaisen ihmisen per
soonan kunnioittamista. 
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-Persoonan pitäisi toiminnassaan aina tietoisesti sitoutua. Sitoutuminen on tärkeää 
huolimatta kaiken inhimillisen toiminnan epäpuhtaudesta. Sitoutumista ei pidä
kään viivyttää ja olettaa, että toiminnan syy olisi täydellinen ja välineet moitteettomat. 
On parempi sitoutua jopa epätäydelliseen toimintaan kuin olla ottamatta osaa 
mihinkään, sillä osallistumattomuus, neutraalius, on vain illuusio. Persoonan on 
vain hyväksyttävä se jännite , joka vallitsee hänen toimintansa ja arvouskollisuutensa 
välillä. 

-Sitoutuminen on välttämätöntä , jotta tietoisuutta, teoriaa, voitaisiin vahvistaa tai 
todistaa se vääräksi. Teoria on arvioitavissa vain käytännössä , ja juuri liike teorian 
ja toiminnan välillä antaa ajattelulle sen tarvitseman autenttisuuden. Ainoa tapa 
toimia tehokkaasti on, että ihminen analysoi historiallista tilannettaan, elää samalla 
keskellä sitä ja sitoutuu siihen. 

Persoona on avoin olento . Ihmisen kyky kommunikaatioon sisältyy transsendens
sin kykyyn ja kutsumuksen toteuttamiseen. Suhde toisiin ihmisiin on persoo
nan kehittymiselle välttämätön. Persoona elää jatkuvassa interaktiossa toisten 
persoonien ja asioiden kanssa. Maailma, jossa hän elää, on kaikkien persoonien 
yhteinen maailma. Se kuuluu yhtä hyvin toisille kuin hänelle itselleen. Persoo
nan suhteiden laatua toisten persoonien kanssa voidaan lyhyesti kuvata avain
sanoilla avoimuus, käytettävissä oleminen, palvelevuus, ymmärtäminen, jaka
minen, jalomielisyys, aktuaalisuus ja uskollisuus. Inhimillisen persoonan suh
de toiseen persoonaan on parhaimmillaan Minä-Sinä - suhde. Sitä vastoin 

Minä-Se -tyyppinen suhde ei ole avoin, vaan se sisältää toisen ihmisen asetta
misen objektiksi, ja samalla se sisältää eristämistä ja orjuuttamista. 

Persoona on integraalinen (hokonainen, täydellinen). Transsendenssi, vapaus, luo
vuus ja kommunikaatio ovat jokaisen persoonan oleellisia ominaisuuksia. jo
kainen persoona on samalla ainutkertainen ja korvaamaton, ja hänellä on oma ainut
kertainen perspektiivinsä maailmaan. (Vrt. Mounier 1976, 60-73; Kurki 199 1 ;  2000; 
Torrado et al. 1987, 1 13- 1 14; Väsquez 1986, 10-37.) 

Persoonan käsitteelle asetetuista kriteereistä tärkein on siis inhimillisen persoonan 
asettaminen arvokkuudessaan kaiken muun edelle. Persoonan arvo on riippumaton 
sellaisista tekijöistä kuten sosiaalisesta asemasta, uskonnosta ja uskomuksista, rodusta, 
sukupuolesta ja niin edelleen. Lisäksi persoonalle ovat luonteenomaisia edellä 
luonnehditut persoonan elementit ja toiminnot, joita ilman "personalistinen vallan
kumous" ei voi tapahtua. 

Inhimillinen persoona sisältää kuitenkin oleellisesti myös yhteisöllisen dimension 
sillä tavoin, että kaikki ihmiset ovat samalla tavalla persoonia, joilla on yhtäläinen 
arvo. Yhteiskunnan muutoksen tulisi orientoitua toteuttamaan kaikkien ihmisten 
yhteisöllistä elämää, ja se voi tapahtua vain yhteisöllisten prosessien välityksellä. Sosi
aalinen muutos persoonallisen ja yhteisöllisen vallankumouksen aikaansaamiseksi 
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on jatkuva ja päättymätön prosessi, ja tuo prosessi itsessään on hyvm tärkeä. Kysymys 
ei ole tällöin vain joidenkin keinojen löytämisestä tavoitteen saavuttamiseksi, vaan 
oleellista on osallistuminen historialliseen dynamiikkaan personalisaation -persoonaksi 
tulemisen - ja yhteisöllisyyden jatkuvassa liikkeessä. (Torrado et al. 1987, 107-108.) 

Personalistinen ja yhteisöllinen vallankumous on todellinen utopia - dynaamises
sa, avoimessa ja positiivisessa mielessä. Se ei ole jotakin kaukaista ja mahdotonta 
saavuttaa, vaan utopia - sen luominen - on yksi tietoisuuden toiminnoista, ja juuri se 
muodostaa kaikkien toimintojemme mielen ja hengen sekä orientaatiomme koko 
elämän ajaksi. Vallankumous ei ole pelkästään historiallista toimintaa, jonka tulisi 
organisoitua ja ilmetä taisteluna ja uhrauksina, vaan ennen kaikkea se on elämäntyyli, 
radikaali tapa nähdä, arvioida ja kuvitella sekä toimia kaikissa elämän tilanteissa ja 
jokaisessa hetkessä. Se on persoonan tapa elää inhimillisissä suhteissa ja toteuttaa 
niitä. Samalla se on myös tapa arvostaa sekä itseä että toisia persoonia. Personalistisessa 
vallankumouksessa ei siis ole kyse vain sellaisten rakenteiden muuttamisesta, jotka 
pitävät yllä yhteiskunnan eräänlaista jatkuvaa vakaata kaaosta, vaan pohjimmiltaan 
vallankumous muodostuu sisäisestä ja syvällisestä persoonan muutoksesta, todelli
sesta persoonallisesta kääntymyksestä. (Vrt. Freire s.a. , 31 .) 

Personalistisen kasvatusajattelun pohjaksi voidaan edellisiä määrittelyjä mukaillen 
tarkentaa varsinainen personalistinen antropologia, personalismin peruskäsitys ih-
misestä seuraavasti (vrt. Unigarro 1986, 16-34; Väsquez 1981 ;  1986; Kurki 199 1): 

-Ihminen on määrittelemätön olento eli häntä ei voida määritellä, vaikka monet 
antropologiat niin tekevät. Kukaan ei voi kuitenkaan olla enempää kuin määritelmänsä ja 
ilimisyyteenkuuluu nimenomaanmahdollisuus "olla enemmän", eli ihminen etsii jatku
vasti mahdollisuutta olla enemmän kuin on juuri tällä hetkellä. 

-Ihminen on henkinen ja transsendentti olento . Hän etsii muuta kuin vain ajallisia 
rajojaan, eli hänessä elää kaipuu ylittää fyysiset rajansa. Henkisyys sisältää muun 
muassa sen, että ihminen on olemisessaan itsenäinen ja riippumaton niin, että hän 
voi vapaasti valita arvonsa ja sitoutua niihin. Hänen transsendessinsa suuntautuu 
nimenomaan arvoihin. 

-Ihminen on luonnollinen olento . Hän muodostaa osan luontoa lihallisen ruumiin
sa välityksellä. Hän on kuitenkin "luonnollinen ruumissaan", eli ihminen on "koko
naan ruumis ja kokonaan henki" .  Ruumis ja sielu eivät eroa toisistaan, vaan ruu
miin asema ihmisen hengellisen elämän välittäjänä on välttämätön. Hengellinen 
elämä siis vaatii ruumiillisen välityksen. 

-Ihminen on oleellisesti kommunikaatiota. Hänen fundamentaali kokemuksensa 
on olla kommunikaatiossa toisten ihmisten kanssa. Tällöin hänellä on myös kyky 
ymmärtää,  ottaa huolekseen toisten tuska ja ilo. Ihmisellä on kyky rakastaa, ja  näin 
hänellä on jatkuva kaipuu suhteisiin toisten ihmisten kanssa. Tähän liittyy kuiten-
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kin oleellisesti pelko siitä , että toinen ei häntä ymmärrä , koska toisen maailma on 
erilainen kuin omamme. Siksi kommunikaatio tapahtuu helposti ikään kuin maskien 
läpi. Kommunikaatio onkin vaikeaa, ja inhimillinen olento etsii jatkuvasti tätä puut
tuvaa kommunikaatiota .  Jo p elkkä läsnäolo saattaa j oskus olla este 
kommunikaatiolle, eli ihminen voi suorastaan jäykistyä jonkun toisen ihmisen ruu
miillisen läsnäolon vaikutuksista. Juuri kommunikaatio synnyttää kuitenkin sitä 
syvää yhteisyyttä,  joka on ihmisen olemassaoloa integroiva tekijä.  

-Ihminen on yksilö , persoona. Tämä on hyvin monimutkainen asia, ja  se pitää 
ottaa huomioon. Ihmisellä on siis kaksi puolta. Toinen on yksilö individualistisessa 
mielessä , ja se on ihmistä hajoittava puoli, koska kommunikaation puuttumiselle 
tyypilliset eristymisen ja puolustautumisen asenteet lisäävät tätä individualismia. 
Persoona taas on integraatiota ja avoimuutta toisille ihmisille. Personalismissa ei 
yksilöä ja persoonaa voida kuitenkaan erottaa, vaan kaikissa toimissaan ihminen 
on läsnä sekä yksilönä että persoonana. Se pitää yllä jatkuvaa jännitettä. Mounier 
korostaa, että siitä huolimatta on olemassa transsendentti personalisaation proses
si, joka voi ylittää individualisaation (individualismin) häpeällisen prosessin ja avata 
tietä persoonaksi kehittymiselle. 

-Ihminen on yhteisöllinen. Juuri avoimuudessaan universaalisuudelle persoona 
löytää itsensä suhteessa toisiin. Ihminen on olemassa ainoastaan sen kautta, että 
hän on toisia varten. Mounierille koko olemassaolo on rakastamista. Ihmisellä siis 
on kaipuu elää yhteisössä , ja se mahdollistaa myös toisten ihmisten horisonttien 
ymmärtämisen. Pelkkä erilaisten ryhmien lisääntyminen ei kuitenkaan takaa 
yhteisöllisyyden hengen lisääntymistä, vaan siihen tarvitaan enemmän. Todellinen 
yhteisö syntyy ainoastaan sellaisessa kommunikaation maailmassa, j ossa toiset ih
miset ovat lähimmäisiä , eivät pelkästään lajitovereita. Todellinen yhteisö on 
personalistinen yhteisö , j ossa jokainen persoona toteuttaa kutsumustaan, jokaisel
le on siellä oma harmoninen paikkansa,  ja rakkaus on vallitseva side ihmisten 
välillä. 

-Ihminen on kuitenkin myös yksityinen. Hänellä on oma sisäinen elämänsä ja  
hänellä on oikeus salaisuuksiin. Hiljaisuudessa hän kykenee toipumaan ja  kokoa
maan itsensä henkisesti. 

-Ihminen on olento ,  joka omistaa. Persoonallinen elämä voi kukoistaa vain, jos 
ihmisen olosuhteet ovat turvalliset ja hänellä on välineet hyvinvointiin. Se tarkoit
taa muun muassa sitä, että hänellä on asunto ja ruokaa. Omistamisessa täytyy 
kuitenkin olla varovainen, kohtuullinen, sillä ihmisestä tulee helposti omistamisen 
vanki. 

-Ihmisenä oleminen merkitsee oleellisesti sitä, että yksilö etsii omaa horisonttiaan 
elämässä. Siten ihmisen kutsumus yhdistää kaikki hänen toimintansa. Ihminen itse 
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löytää kutsumuksensa ja luo kohtalonsa . Kukaan toinen ei voi sitä hänen puoles
taan etsiä. Persoonan vapaus syntyy juuri siitä, että hän löytää itse kutsumuksensa 
ja välineet sen toteuttamiseksi. Kutsumukseen kuuluu oleellisesti sitoutuminen 
vastuullisuuteen myös toisista ihmisistä. Kutsumuksen seuraaminen ei ole helppoa 
ja ongelmatonta, vaan se vaatii taistelua ja voimia koko elämän ajan. 

Edellä monien ajattelijoiden toimesta selvennetty Mounierin personalistinen 
antropologia on hyvin dynaaminen antropologia. Sen mukaan ihmisen koko 
olemassaolo on itse asiassa toimintaa .  Täydellisin olemassaolo on siten 
täydellisintä toimintaa. Toiminnan teoria ei olekaan mikään personalismin lisäke, 
vaan sillä on siinä aivan keskeinen asema. Kulttuurin käsite on tässä yhteydessä 
hyvin tärkeä. Kulttuuria ei silloin ymmärretä minään kulttuurituotteina tai 
eliittien etuoikeuksina vaan kulttuuri on osallistumista, ihmisten oman arki
päivän rakentamista, oman kohtalon luomista, toimintaan sitoutumista pa
remman ja oikeudenmukaisemman yhteisön ja yhteiskunnan rakentamiseksi. 

4.3.  Personalismi pedagogiikan suuntaajana 

Personalismi haastaa kasvatusajattelun hyvin selkeästi . Tarvitaan laajaa pedago
gista antropologiaa. Kasvatuksellisen tutkimuksen tulisi toki aina lähteä sitä 
tietoisesti tavoittelemaan ainakin sosiaalipedagogiikassa juuri sen eettis
normatiivisen perusluonteen vuoksi. Pedagogista antropologiaa luodaan yh
dessä kaikkia ihmistä koskettavien tieteiden kanssa . 

Antropologian peruskysymys siis on: mikä on ihminen olemassaolossaan. 
Kasvattajan näkyviin pitäisi tuoda tämä ihmisen totaliteetti ikään kuin filosofi
sena visiona, vaikka pedagoginen antropologia ei ole filosofisesta luonteestaan 
huolimatta varsinaista kasvatuksen filosofiaa. Antropologia on kuitenkin avain 
kaikkiin pedagogisiin järjestelmiin, sillä ne kaikki sisältävät implisiittisesti tie
don ihmisestä ja näkemyksen siitä , mikä on ihmisen kasvun tavoite; pohditaan 
sitä, mikä on ihmiselle arvokasta. (Beming 1980 ; Dienelt 1979 .) 

On monia antropologioita, joiden mukaan ihminen syntyy yksilönä ja muun
tuu kasvatuksen avulla persoonaksi . Niissä on sitten eri painotuksia (ks. esi
merkiksi Quintana 1988, 129) .  Persoona ja yhteisö -sosiaalipedagogisen kes
kustelun antropologia on tämän kirjan paradigmaattisten sitoutumisten mu
kaan parhaimmillaan juuri edellä kuvattu personalistinen antropologia. 

Personalistisen ajattelun varsinaisia pedagogisia sovelluksia on eri kirjoittaj i
en toimesta kuvattu monella tasolla. Kasvatuksellinen keskustelu lähtee tuol
loin usein käsitteestä "vapauttava personalisaatio" ,  joka perustuu ajatukseen, 
että ihminen on ainutkertainen, uniikki ja korvaamaton olento . Siksi yksilölli
set erot pitää hyväksyä. Yksilön kehittymistä ja orientaatiota luovuuteen tulisi 

98 



tukea siten, että hänen persoonallista kehittymisen rytmiään kunnioitetaan. 
Kasvattajan pitäisi auttaa kasvatettavaansa kaikissa niissä vaiheissa, joita tarvi
taan aidossa luovuuden prosessissa. Oleellista on, että jokaiselle nuorelle pitäi
si antaa mahdollisuus löytää itse kutsumuksensa j a  olla kutsumuksensa mukai
nen. Kasvattaj a  - esimerkiksi koulun opettaj a  - ei kuitenkaan saisi j ättää 
kasvatettavaansa olemaan "luova" yksinään. 

Luovuuteen liittyy myös se , että persoona on avoin toisille ihmisille, ja siksi 
kasvatusinstituution ilmapiiriin tulisi kiinnitttää erityinen huomio . Ilo j a  
spontaanisuus ovat niitä elementtejä, jotka auttavat avoimuuden ja  kommuni
kaation kehittymisessä. Kasvattajan pitäisikin huolellisesti valmistella erilaisia 
tilaisuuksia kommunikaatioon. Yksi tapa on, että esimerkiksi koulun oppilail
le tarjotaan jatkuvasti erilaisia mahdollisuuksia työskennellä ryhmässä ja ottaa 
vastuuta koko yhteisöstä. 

Ihminen on myös vapaa. Kasvatuksen tulisi siksi tapahtua vapauden ja hy
väksynnän sekä valintojen ja aloitteellisuuden mahdollisuuksien ilmapiirissä. 
Myös sosialisaation merkitys on hyvin tärkeä, tosin hieman uudella tavalla 
ymmärrettynä. Sen perustana on käsitys, että jokaisella persoonalla on kyky 
avoimuuteen, kommunikaatioon, suhteeseen ja  dialogiin. Persoonan on kui
tenkin opittava hallitsemaan vapauttaan, opittava kantamaan vastuuta. Tässä 
kasvattajan tehtävä on luoda sellainen ilmasto, j ossa lasta ja nuorta tuetaan 
siihen, että hän oppisi valitsemaan parhaat välineet persoonalliseen toimin
taansa j a  henkiseen kasvuunsa. 

Kasvatuksessa pitäisi ottaa huomioon myös se, että ihminen on transsendentti 
olento, jolla on syvä kaipuu yhteyteen absoluuttisen kanssa. Siksi kasvatuksen 
prosessi on tärkeämpi kuin oppiaineen irralliset sisällöt . Kasvatuksen tavoite ei 
ole pelkkien tietojen omaksuminen vaan oleellinen on se tapa, jolla tiedot 
hallitaan ja sen avulla kehitytään ihmisenä. Tavoitteena on joka hetki suurem
pi itsen ja oman kohtalon hallinta. Muodollinen koulukasvatus on alku koko 
elämän kestävälle kasvun prosessille . 

Edellä mainitut periaatteet ovat luonnollisesti yhteydessä toistensa kanssa. 
Kasvatuksen eli vapauttavan personalisaation tavoitteena on tällöin, että 
kasvatettava progressiivisesti muotoilee ja toteuttaa omaa elämänprojektiaan. 
Koska persoona on integratiivinen olento, pitäisi kasvattajan siis kaikissa toi
missaan lähteä siitä, että kasvatettava on sekä vapaa, transsendentti, luova että 
kommunikatiivinen. Ilmapiirin tulisi olla sellainen, että kasvatettava voisi ke
hittää kaikkien näiden ominaisuuksiensa integraatiota. (Leon Guevara 1 980; 
Torrado 1987; jaramillo 1 988.) 

Kolumbialainen jesuiitta ja jesuiittojen Latinalaisen Amerikan alueen kasvatus
johtaja Carlos Vasquez SJ (198 1 , 139 ; 1986) , joka on tehnyt jatkotutkintonsa 
mounierilaisesta personalismista Lontoon yliopistossa, on analysoinut kasvatus
tapahtumaa samalla tavoin kuin edellä on esitetty. V asquez korostaa sitä, että 
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koska jokaisella persoonalla on oma kutsumuksensa, hänellä on oikeus tulla 
kohdelluksi mitä suurimmalla kunnioituksella. Kunnioitus kohdistuu sekä 
hänen persoonallisten ominaisuuksiensa kehittymiseen että hänen oikeuteensa 
rakentaa omaa kohtaloaan. Yksilöä tulee kasvatuksen avulla auttaa tämän per
soonallisen kutsumuksen löytämisessä,  mutta myös sosialisaation merkitys on 
hyvin tärkeä. Siihen liittyy ajatus, että vaikka persoonalla on oma paikkansa 
maailmassa, niin hän on aina myös olento toisten olentojen kanssa .  Tämä oleel
linen yhteisöllinen piirre on kriteeri, joka yhdistää ihmisen yhteiskuntaan. 
Kyseinen kriteeri painottaa sekä sosialisaatiota että kutsumusta luoda sellaista 
persoonien yhteisöä, jossa ihminen voi elää ja kehittää personallista elämäänsä, 
elämää, jossa hänen on mahdollista toteuttaa maksimaalista aloitteellisuutta ja 
vastuullisuutta; siksi kasvatuksen tulisi olla sekä persoonallista että yhteisöllis
tä. Sen tehtävänä on auttaa jokaista olemaan oma isäntänsä ja vastuussa omasta 
sekä persoonallisesta että sosiaalisesta kehityksestään. 

Personalismiin perustuen on laadittu myös seuraavanlaisia kasvatustavoitteita, 
jotka toteutuessaan samalla merkitsisivät onnistumista personalistisessa kasva
tuksessa (Torrado 1 987, l l S) : 

-Ihminen kykenee transformoimaan sitä todellisuutta (sekä luonnon että sosiaa
lista) , joka häntä ympäröi. 
-Samanaikaisesti hänellä on kyky transformoida itseään fyysisesti, biologisesti, 
psyykkisesti, henkisesti ja moraalisesti. 
-Ihminen kykenee kriittisyyteen. Hän kykenee sekä arvioimaan että arvostamaan 
niitä olosuhteita, joissa hän elää ja niitä asioita ja tapahtumia, joita hän kohtaa. 
-Hän on luova siten, että hänellä on kyky etsiä aina uusia ratkaisuja sekä uusia teitä 
ja muotoja toiminnan toteuttamiseksi. Näin hän myös kykenee muuttamaan todel
lisuutta. 
-Ihminen on vastuullinen siten, että hän kykenee vastaamaan toiminnoistaan sekä 
itselleen että muille. Hän kykenee myös ottamaan vastaan toimiensa seuraukset. 
-Ihminen on sosiaalinen ja yhteisöllinen niin, että hän toteuttaa tehtäväänsä ja 
inhimillistä kutsumustaan persoonallisessa suhteessa toisten persoonien kanssa . 
-Ihminen on olento , joka antaa merkityksen maailmalle,  omalle toiminnalleen ja 
historialleen. Hän on olento, j oka inhimillistää maailmaa. 

Edellä esitetystä käy ilmi , että personalistinen pedagoginen antropologia pai
nottaa moraahkasvatukseen liittyviä kysymyksiä varsin selkeästi . Myös 
sosiaalipedagogiikan normatiivis-eettinen perusta on tuonut mukanaan sen, 
että kaikki sosialipedagogiikan kirjoittajat pohtivat laajasti moraalikysymyksiä .  
Esimerkiksi Vives , Pestalozzi , Dewey ja  Ruiz Amado ovat ottaneet vahvasti kan
taa moraalikasvatukseen. Paul N atorp korosti aikanaan sitä, että kaikki kasvatus 
on sosiaalista kasvatusta , ja  sosiaalipedagogiikka on luonteeltaan oleellisesti 
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eettistä ja moraalista . Hän painotti, että opimme rakastamaan vain ollessamme 
kontaktissa toisten ihmisten kanssa, ja kasvattaminen on siksi aivan erityisesti 
tahdon k asvattamist a .  Myös Paul B arth näki sosiaalipedagogiikan 
moraalipedagogiikkkana j a  korosti siinä tahdon merkitystä. Samaa korosti Her
man Nohl ja lisäsi tahdon kasvattamisen yhteyteen luottamuksen, rakkauden, 
kunnioituksen ja kuuliaisuuden. Myös hän korosti yhteisön keskeisyyttä tässä 
kasvun prosessissa. (vrt. Quintana 1988, 1 52- 1 53 ;  1 995,  35 1- 353,  388-389 .) 

Moraalikasvatuksessa on monenlaisia mallej a, jotka kukin heijastavat omaa 
ideologista käsitystään kasvatuksesta ja tuovat siten oman koulukunnanomaisen 
näkemyksensä myös sosiaalipedagogiikkaan. Jose Maria Quintana (1995,  448-
450) erottaa neljätoista erilaista mallia , joista personalistinen malli on vain yksi 
traditionaalisen, klassisen, itämaisen, rationaalisen, liberaalin, vapauttavan, 
sosiologisen, psykoanalyyttisen, kognitiivis-kehityksellisen , käyttäytymis
teoreettisen, sosiaalisen oppimisen, pragmatistisen ja spiritualistisen moraali
kasvatusmallin rinnalla . Tosin malleja  voidaan ryhmittää myös pienempiin ryh
miin , kuten mekanistisiin , romanttisiin j a  dialogisiin malleihin , jolloin 
personalismi kuuluu selvästi viimeksi mainittuun ryhmään. 

Victor Garcia Hoz , j oka oli Espanj an vaikutusvaltaisin j a  tunnetuin 
kasvatustieteilijä noin vuodesta 1 940 noin vuoteen 1980, ja joka loi maahan ja  
sen koululakeihin personalismiin perustuvan persoonakeskeisen kasvatuksen 
järjestelmän, oli vahva moraalikasvatuksen puolestapuhuja  hänkin. Siinä hän 
tietoisesti asettui vahvaan espanj alaiseen moraalikasvatuksen traditioon j a  
juurrutti ajatuksensa Ignatius de Loyolan "hengellisten harjoitusten" linj aan. 
Hän puhui "taistelun pedagogiikasta" sekä kasvatuksen välineenä että sen ta
voitteena. jesuiittojen cura personaliksen tavoin hän korosti sitä, että kaiken 
todellisen kasvatuksellisen toiminnan tulee perustua persoonallisuuden 
harmoniseen kehitykseen . Pedagogiikalla on aina arvoj en j a  toiminnan 
kaksoisolomuoto. Garcia Hoz puhuu poeettisesta kasvatuksellisesta aktiviteetista, 
jossa yhtyvät luonnollinen äly, intuitio ja inspiraatio . Persoonakäsityksensä hän 
siis perusti personalismiin ja erityisesti Mounierin ajatteluun, eli hän oli sa
moilla linjoilla kuin edellä esitetyt personalismin ja personalistisen antropolo
gian puolustaj at. Samalla tavoin hän näki myös personalismin ja persoona
keskeisen kasvatuksen merkityksen uudelle yhteiskunnalle, koska niissä ovat 
näkyvissä menneisyyden juuret , mutta myös vahva perusta tulevaisuudelle. 
Kasvatuksellinen personalisaatio onkin traditionaalisen j a  nykyaikaisen ajatte
lun synteesi. Se sisältää pysyvyytä ja jatkuvaa dynaamista muutosta; ihminen 
on aina matkalla. Kasvatuksen avulla ihminen vahvistuu tuolloin persoonana, 
ja sitä kautta hän on myös yhä vahvempi yhteiskunnan jäsen. (Garcia Hoz 
1972 ;  Bemal Guerrero 1 994; Quintana 1 995 ,  372 .) 

Varsinaisena pedagogisena antropologiana personalismi kuuluu erityisen 
kiinteästi niin sanottuun vapauttavaan, osin anarkistiseen pedagogiikkaan. 
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Latinalais-amerikkalainen jesuiitta Manuel Unigarro (1 986) onkin analysoinut 
rinnakkain mounierilaista personalismia ja freireläistä 'tiedostamista' ja toden
nut niiden olevan toisaalta toisiaan hyvin lähellä ja toisaalta toisiaan täydentä
viä. Mounier ja Freire tosin käyttävät hieman eri käsitteitä. Mounier puhuu 
enemmän esimerkiksi yksilöstä j a  persoonasta , Freire subj ektista , mutta 
päälinjoiltaan heidän ajattelunsa ovat yhteneväiset. Se perusajatus, että ihmi
nen pyrkii 'joka päivä olemaan enemmän kuin tänään", on molemmille yhtei
nen, ja kyseinen lähtökohta reflektoituu kauttaaltaan läpi molempien ajatte
lun. Tässä yhteydessä erityisesti Mounier puhuu kutsumuksen merkityksestä. 
Kumpikin myös lähtee konkreettisesta, historiallisesta todellisuudesta juuri tässä 
ja nyt. 

Lisäksi molemmat kirjoittavat ajattelevat, että vaikka ihminen on osa luon
toa, hän on siinä sillä tavoin erityislaatuinen, että hänessä on sisäänrakennettuina 
mahdollisuudet muuttaa maailmaa. Mounier puhuu paljon spiritualiteetista. 

Freire ei käsitettä niinkään käytä , mutta molemmat puhuvat transsendenssista, 
ja Freirelle transsendenssi on juuri ihmisen spirituaalista liikettä "olemaan 
enemmän". Molemmille aj attelijoille kommunikaatio , dialogi, on oleellinen 
perusta elämälle toisten ihmisten kanssa .  Dialogi luo solidaarisuutta . Se on 
reflektiivistä toimintaa (praksista) , joka inhimillistää ihmistä ja maailmaa . 
Mounier ja Freire eivät ymmärräkään yhteisöä minään kollektiivina, massana, 
vaan ihmisen singulariteetin säilyminen on oleellisen tärkeää, eli ihminen on 
persoona yhdessä toisten persoonien kanssa. 

Mounierilainen personalismi sekä lähtee persoonasta että tavoittelee persoo
nan täydellistymistä, mutta Mounier keskittyy analyyseissaan eksplisiittisesti ehkä 
enemmän tavoitteisiin kuin tavoitteiden edellyttämään toimintaan. Freireläinen 
praksis puolestaan on erityisesti juuri sellaista konkreettista, reflektiivistä toi
mintaa, joka johtaa vapauttavaan personalisaatioon, persoonan vahvistumiseen. 
Tosin myös mounierilaisen personalisaation omista rakenteista löytyy sama tie
dostamisen tie, mutta freireläinen tiedostaminen on latinalais-amerikkalaisista 
juuristaan johtuen selkeämpää ja poliittisempaa, eli personalismin elementit 
näyttäytyvät freireläisyydessä radikaaleimmissa muodoissaan. Siten Mounierin 
ja Freiren kirjoitukset täydentävät erinomaisesti toisiaan. 

Edellä esitetyn antropologisen pohdinnan lyhyenä yhteenvetona korostan 
vielä, että personalismissa persoona siis ymmärretään autonomisena, avoimena 
ja solidaarisena olentona. Personalismin tavoitteena on persoonan kasvaminen 
kohti moraalista autonomiaa.  Persoonaan keskittyvä kasvatus orientoituukin 
ensi sijaisesti juuri moraaliseen kehittymiseen, ei kuitenkaan pelkässä persoo
naan - jokaiseen persoonan - liittyvässä eettisessä mielessä, vaan tavoitellaan 
myös sosiaalista, yhteisöllistä , moraalia . Tarvitaan ikään kuin sellaista uuden
laista asenteiden, orientoitumisen, moraalia, joka heijastaa asennoitumistamme 
paitsi itseemme, myös toiseen ihmiseen ja yhteiskuntaan kokonaan uudella, 
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personalistisella tavalla . Se on jatkuva prosessi, jossa kirjassa aikaisemmin mai
nitun Maria Ossowskan "kahden pilarin" ilmaisema sekä yksilön henkilökoh
tainen arvokkuus että sosiaalisuus kehittyvät rinnakkain. (Ks. Quintanal 995,  
78-79 ; Kurki 1984.) 
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5 SOSIAALIPEDAGOGISEKSI 
KOULUKUNTAKESKUSTELUKSI -
PERSONALISMIN HAASTEET 

Edellisissä luvuissa olen pyrkinyt luomaan kiinteän teoreettisen näkemyksen 
personalistisen sosiaalipedagogiikan käytännön sovellusten perustaksi. Samal
la olen pyrkinyt siihen, että lukijalle alkaisi muodostua sellainen oma henkilö
kohtainen ajattelun tapa, j oka suuntaisi hänen käytännön toimintaansa. Vain 
sitä kautta, teorian kääntymisellä sitoutuneeksi toiminnaksi, syntyy aitoa praksista, 
aitoa sosiaalipedagogista työtä. 

Seuraavat luvut esittelevät joitakin sosiaalipedagogiikan keskeisiä toiminta
muotoj a  personalismin persp ektiivis tä .  Mitä ehtoj a  personalistisen 
sosiaalipedagogiikan toteuttaminen asettaa eri tilanteissa? Ehdot ja haasteet ovat 
tosin aina sillä tavoin samanlaisia , että en ole kyennyt välttämään tiettyä pääl
lekkäisyyttä. Personalismin sosiaali pedagogisen toteutuskentän laajuuden vuoksi 
- johtajuudesta päiväkotiin - tämä kirjan kolmas osa ei myöskään muodostu 
kovin kiinteäksi kokonaisuudeksi. Toivottavasti se näistä puutteistaan huoli
matta kykenee herättelemään lukijan omaan työhön liittyviä sosiaalipedagogisia 
ajatuksia. 

5. 1 "Persoonakeskeinen kasvatus" varhais- ja 
koulukasvatuksessa 

Personalismia on sovellettu sekä varhais- että koulukasvatuksessa eri puolilla 
maailmaa. Kuten on jo mainittu, Espanjan koululait saivat perusteensa Victor 
Garcia Hozin persoonakeskeisen kasvatuksen filosofiasta ja pedagogisista peri
aatteista , j a  erityisesti kolumbialaiset jesuiitat ovat kehittäneet edelleen 
mounierilaista, Ranskassa syntynyttä persoonakeskeisen kasvatuksen pedago
gista filosofiaa. Tosin tässä yhteydessä lienee syytä palauttaa mieleen, että ylei
simmin sosiaalipedagogiikka määritellään muodollisten koulutusinstituutioiden 
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ulkopuoliseksi pedagogiseksi toiminnaksi, eli koulukasvatuksen ei katsota kuu
luvan sen piiriin. Olen kuitenkin niiden ajattelijoiden kanssa samaa mieltä, 
jotka pitävät sosiaalipedagogista perspektiiviä hyvin tärkeänä myös muodolli
sessa koulukasvatuksessa. Erityisesti sosiaalikuraattorin työ koulussa on mieles
täni mitä puhtainta sosiaalipedagogista työtä - silloin kun kuraattorilla on työ
kenttänään vain yksi koulu, ja hän kykenee täysipainoisesti sekä sosiaaliseen, 
pedagogiseen että kulttuuriseen työhön pedagogisessa suhteessaan oppilaiden 
kanssa . 

Persoonakeskeinen kasvatus (la educaci6n personalizada) on syntynyt vastauk
seksi varsin perinteiseen kysymyksenasetteluun, sillä staattinen ja dynaaminen 
näkemys kasvatuksesta ovat eurooppalaisen kasvatusajattelun historiassa tais
telleet jatkuvasti toistensa kanssa. Dynaamisen käsityksen mukaan ihminen on 
oman historiansa kirjoittaja ,  ja useiden suurten ajattelijoiden esittämä kysymys 
onkin ollut, voimmeko kontrolloida kohtaloamme. Voimmeko olla oman elä
mämme subjekteja? (vrt. Young 1 989 , 2 .) 

Maailmalla on vallinnut jo suhteellisen pitkään yksimielisyys siitä , että pitäi
si jatkuvasti löytää sellaisia uusia lapsen ja nuoren kasvua tukevia metodeja, 
jotka herättelevät aloitteellisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötä. Siksi myös ylei
sessä kasvatusalan teoreettisessa keskustelussa on nähtävissä lähes personalistisesti 
ainakin kolme tendenssiä, joista ensimmäinen on pyrkimys individualistiseen 
opetukseen siten, että jokaisen lapsen on mahdollista seurata omaa rytmiään. 
Keskitytään erityisesti lapsen ja nuoren yksilöllisiin mahdollisuuksiin , jotka 
ovat suuremmat tai pienemmät riippuen muun muassa luonteesta, ympäris
töstä tai älyllisistä kyvyistä. Opetuksessa pyritään minimoimaan vertailu ja kil
pailu, vaikka oppimisen kontrollointi sinänsä hyväksytään. Yksilön (individu
alistisessa mielessä) ja persoonan suhde jää tämän tendenssin sisällä kuitenkin 
pohtimatta. 

Toiseksi painotetaan sosialisaatiota . Korostetaan erityisesti sitä, että vaikka 
nuori oppii omassa rytmissään, hän oppii silti nimenomaan elävän ja dynaa
misen yhteisönsä hengessä . Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä, koska juuri ne 
muokkaavat elämässä tarpeellisia hyveitä kuten yhdessä työskentelemisen kyky, 
mukautuvuus, kyky kriittisyyteen ja  valintaan sekä vastuuseen, tietoisuus omasta 
arvosta ja niin edelleen. Tässä puolestaan kysymykseksi jää ,  mikä on sellainen 
aito yhteisö , joka todella tukee myös persoonan yksilöllistä kasvua. 

Kolmanneksi pyritään aktiiviseen ja inhimilliseen opetukseen. Tällöin ha
lutaan välttää passiivista , yksinkertaista 'kysymys ja siihen annettu vastaus' -
vuoropuhelua. Vastauksissa pyritään ainakin jonkin asteiseen toiminnallisuu
teen. (vrt. Chico Gonzales 1977.) 

Historian kuluessa on tosin usein esitetty edellisen tyyppisiä ajatuksia. jo 
Sokrates ja Platon pyrkivät majeuttisen menetelmänsä avulla siihen, että oppi
laat löytäisivät itse oman totuutensa ,  Montaigne korosti opetuksen aktiivisia 
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menetelmiä , ja 1 500- 1600 -lukujen jesuiittakoulujen didaktinen perusperiaa
te cura personalis, oppilaan kaikinpuolinen henkilökohtainen huomioonotta
minen, toi mukanaan ensimmäiset opetussuunnitelmauudistukset uudenai
kaisessa merkityksessä (Ratia Studiorum v. 1 599) . Reimer (1976) on sanonut, 
että jesuiitat uudistivat kasvatuksen koko perspektiivin kasvattaessaan oppilai
taan passiivisen sopeutumisen sijasta aitoon näköalojen ja aistien elämään. Myös 
vallankumousten aikana korostettiin edellä esitettyjä perusperiaatteita, samalla 
kun vaadittiin koulua avoimeksi kaikille, varallisuudesta riippumatta. Varsi
naiset yksittäiset uudistusten uranuurtaj at tulivat pääosin esiin myöhemmin: 
Rousseau, Montessori, Decroly, Parkhurst, Dewey, Piaget, Freinet ja niin edel
leen. Kaikki he korostivat erityisesti oppilaan oman aktiivisuuden merkitystä. 
(vrt . Faure 1976; jaramillo 1988.) 

Edellä esitettyjen kolmen perusperiaatteen mukaisia uudistajia löytyy siis 
koko kirjo. He eivät kuitenkaan yleensä ole tehneet ajattelunsa pohjaksi kovin 
selkeää analyysia ihmisen pohjimmaisesta olemuksesta . Kyseinen puute on 
paljolti aiheuttanut sen, että monet kasvatuksen ja koulutuksen uudistusliikkeet 
ovat kutistuneet lähinnä uusien metodien esittelyksi. Kestääkseen näiden uu
sien mallien tulisi kuitenkin tietoisesti nousta sellaisista kysymyksistä, kuten 
mikä on universumin, ihmisen elämän j a  yhteiskunnan todellinen luonne. 
Toisin sanoen tarvitaan antropologista analyysia. 

Useat uudistajat ovat vaatimustensa lähtökohtana korostaneet individualismia 
tavalla tai toisella. Individualismin painottamisessa on tosin kaksi toisistaan 
selvästi poikkeavaa linjaa. Toinen on lähinnä brittiläis-yhdysvaltalainen paino
tus, jolloin puhutaan muun muassa itsenäisestä oppimisesta ja käytetään käsi
tettä independent study .  Tällöin keskitytään työn individualistisiin piirteisiin. 
Espanj alais-ranskalainen linj a  puolestaan perustuu juuri personalistiseen 
antropologiaan ja keskittyy persoonakeskeiseen tai persoonallistavaan työhön 
(trabajo personalizado), jolla tarkoitetaan oppilaan itsenäistä asennoitumista koko 
kasvatukselliseen toimintaan. Sen yhteydessä korostuu aikaisemmin mainittu 
uudenlainen sosialisaatio , eli persoonallisuuteen (yksilöllisyyteen) liittyy aina 
sosiaalinen (yhteisöllinen) aspekti. Ihminen ottaa kasvussaan huomioon myös 
sosiaalisen ympäristönsä siten, että keskeinen kasvun tavoite on kehittyminen 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta kohti. Oikeudenmukaisuuden perustana on 
jokaisen ihmisen, hänen persoonansa, kunnioittaminen. Tämän kirjan peda
goginen ajattelu on luonnollisesti jälkimmäisen linjan mukainen, ja silloin 
nousee oleelliseksi kysymys juuri siitä , mikä on persoona. (Faure 1976;  Garcia 
Hoz 1 972 ; 1988; Bernal Guerrero 1994; Le Gall 1976.) 

Personalismiin perustuvaa persoona-käsitteen määrittelyä on kirjassa jo pe
rusteellisesti pohdittu , mutta yhdellä lauseella lyhyesti kerraten personalismi 
on orientaatio , jossa keskitytään pohtimaan sitä, mikä ihmisenä olemisessa on 
arvokkainta - ja arvokkainta on nimenomaan olla 'persoona'. 
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Personalismilla on oma antropologiansa niin kuin edellä on esitetty, ja siitä 
seuraa vaatimus uudenlaisesta näkökulmasta kasvatukseen. Mounierin mieles
tä kasvatus on paljolti ollut eräänlaista 'viattomien teurastamista' aikuisten pers
pektiivistä . Kasvatuksen tavoite ei saakaan olla konformistisuus. Sitä vastoin 
tulee pyrkiä siihen, että kasvatettava kypsyisi ja sen mukana varustaisi itsensä 
parhaalla mahdollisella tavalla löytääkseen kutsumuksensa, jonka löytämisessä 
ja toteuttamisessa on hänen oleellinen olemuksensa. Myös Paula Freire koros
taa sitä, että ihmisen kutsumus on olla subjekti, joka kykenee sitoutumaan ja 
toimimaan sitoumustensa mukaan konkreettisessa elämäntilanteessaan. Ihmi
nen (persoona) on myös Freiren mukaan olento, joka tavoittelee joka hetki 
"olla enemmän" kuin on tällä hetkellä . Edellinen on kasvatuksen ydin; ihmi
nen on subjekti omassa kasvatuksessaan. Ihminen toteuttaa tätä subjektina ole
misen kutsumustaan yhdessä toisten subjektien kanssa. Sekä Freire että Mounier 
sanovat, että ei ole olemassa neutraalia kasvatusta, vaan kasvatus on aina joko 
vapauttavaa tai tukahduttavaa. Kasvatuksen suoranainen lähetystehtävä onkin 
herättää elämisen ja persoonallisen sitoutumisen kyky. (esim. Freire 1975 ;  1976;  
Mounier 1976; 1 984 .) 

Vaihtoehtopedagogiikka 'persoonakeskeinen kasvatus' pohjautuu tietoisesti 

erityisesti Mounierin näkemyksiin. Se on kasvatusajattelu , joka on siis syntynyt 
lähinnä Ranskassa ja Espanjassa. Ranskalainen jesuiitta Pierre Faure (s . 1904) 
on keskeinen henkilö suuntauksen ranskalaisen linjan kehittämisessä . Hän 
perusti vuonna 1945 aikakauslehden "Pedagogie" ,  ja siitä lasketaan usein koko 
ajattelun synty. Aluksi Faure piti opettajille ajatuksiinsa pohjautuvia kursseja, 
mutta systemaattisesti työtapojen ja metodien kehittäminen alkoi vasta 1970-
luvulla . Latinalaisessa Amerikassa, varsinkin Kolumbiassa, on ajattelun rans
kalaista linjaa sittemmin kehitetty edelleen nimenomaan Mounierin persoona
käsitteen pohjalta. Nykyisin persoonakeskeistä kasvatusta toteuttavia kouluja 
on lähinnä eri puolilla Latinalaista Amerikkaa, Kanadassa, Afrikassa ja Euroo
passa espanjan-, ranskan- ja portugalinkielisissä maissa . (Ks. Kurki 199 1 ;  Faure 
1973 ;  1976.) 

Kasvatuksen peruskysymys persoonakeskeisessä kasvatuksessa on, mitä tar
koitusta varten ihmistä kasvatetaan. Tavoitteeksi esitetään ihmisen muotoutu
minen autenttisen humanismin periaatteiden mukaisesti. Se tarkoittaa yksilöl
listen ja sosiaalisten intressien harmoniaa. Korostetaan sitä, että vain ihmisen 
luovien voimien kautta - kutsumuksen löytämisen ja toteuttamisen kautta -
saavutetaan hänen humanistinen ulottuvuutensa. 

Varsinaisia personalismin pedagogisia sovelluksia kuvaillaan monella tasol
la. Yleistasolla puhutaan vapauttavasta personalisaatiosta. Sen lähtökohdat ovat 
- jälleen jo aikaisemmin sanottua hieman eri sanoin lyhyesti kerraten - seuraa
vat (vrt. Leon Guevara 1981) :  
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- Ihminen on ainutkertainen, uniikki ja korvaamaton olento. Siksi yksilölliset erot 
tulee hyväksyä. On tuettava yksilön kehittymistä ja orientaatiota luovuuteen siten, 
että hänen persoonallista rytmiään kunnioitetaan. Jokaiselle pitää antaa mahdolli
suus löytää kutsumuksensa ja olla kutsumuksensa mukainen. 

- Ihminen on vapaa. Siksi myös kasvatuksen on tapahduttava vapauden, hyväk
synnän sekä valintojen ja  aloitteellisuuden mahdollisuuksien ilmapiirissä. 

- Sosialisaation merkitys on hyvin tärkeä. Sen perustana on käsitys , että j okaisella 
persoonalla on kyky avoimuuteen, kommunikaatioon, suhteeseen ja dialogiin. 

- Ihminen on transsendentti olento , jolla on syvä kaipuu yhteyteen absoluuttisen 
kanssa. 

Edellisistä yleistason luonnehdinnoista on sitten nostettu kasvatuksellisia tavoite
lauseita, joiden mukaan ihmisellä pitäisi koulusta lähtiessään ensinnäkin olla 
kyky tehdä vapaita, autonomisia ja vastuullisia päätöksiä. Hänen tulisi olla 
älyllisesti hyvin kehittynyt, mutta hänen pitäisi kyetä myös ilmaisemaan rak
kautta ihmisten välisissä suhteissa. Lisäksi hänen tulisi kyetä solidaarisuuteen 
j a  yhteisölliseen sitoutumiseen sekä olemaan avoin muutokselle 
oikeudenmukaisemman yhteiskunnan suuntaan. (ks . Kurki 199 1 ;  Vasquez 
1 986.) 

Persoonakeskeinen kasvatus on pedagogiikkaa , j onka perustana oleva 
personalistinen antropologia löytyy jokaisen ihmisen pohjimmaisesta olemuk
sesta. Siitä seuraa luonnollisesti se, että kasvatuksen perustana on tietynlainen 
perspektiivi ja henki, ja vasta sen jälkeen tulevat mahdolliset didaktiset järjes
telyt. Didaktiikka ei siten konkretisoidu niinkään työtapoina kuin suotuisan 
ilmapiirin luomisena. Ilmapiirin tulisi olla sellainen, että se mahdollistaa ih
misen kasvun persoonana, kaikkine ulottuvuuksineen. Personalismi kasvatus
tieteellisen teorian perustana tarkoittaakin erityisesti sitä, että persoona-käsite 
on kaikkia periaatteita , suosituksia ja metodeja yhdistävä arvo . Kyse on proses
sista kasvaa joka päivä täydellisemmäksi ihmiseksi. (Pereira 1976; Vasquez 1 98 1 .) 

Toisaalta on aivan selvää, että esitettyyn antropologiaan pohjautuva kasvatus
ajattelu tuo välttämättä mukanaan muutoksia myös käytännön kasvatus
menetelmiin. Perinteinen oppituntikeskeinen luokkaopetus ei toimi, vaan oli
si löydettävä aivan uusia ohjannan muotoja. Niiden pitäisi olla sellaisia, j otka 
suovat oppilaalle laajat mahdollisuudet valintoihin ja  itseilmaisuun. Lasta ja 
nuorta tulisi myös myös menetelmien avulla auttaa parhaalla mahdollisella 
tavalla löytämään oma kutsumuksensa. Kasvatuksen tavoitteiden toteutumista 
tukevat silloin ainakin seuraavat työtavat: 
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- Opiskelun ohjelmointi , j onka avuksi laaditaan erilaisia pitkän-ja  lyhyentähtäimen 
sekä yksilöllisiä työsuunnitelmia. Samalla selvitellään ne resurssit ja päämetodit, 
j otka parhaiten auttavat oppimisessa. Suunnitelmat laaditaan niin, että oppilas 
kykenee jatkuvasti arvioimaan, missä hän on menossa. Pitkän- ja lyhyentähtäyksen 
suunnitelmien puitteissa oppilas tekee itse oman henkilökohtaisen suunnitelman
sa. Hänellä on vapaus valita, missä järj estyksessä opiskelee. 

- Työohjeet eli opettajan määrätyksi ajanjaksoksi, yleensä pariksi viikoksi, 
laatimat opiskeluohjeet. Ne ohjaavat opiskelijaa työsuunnitelman toteuttamisessa. 
Niissä esitetään opiskelujaksojen tavoitteet, ehdotetaan metodeja,  esitetään kysy
myksiä,  annetaan kirjallisuusviitteitä ja  niin edelleen. 

- "Työpajat", joiden periaate on antaa mahdollisimman laaja  pohja sekä yksityiselle 
työskentelylle että yhteisille aktiviteeteille ja ajatusten jakamiselle . Luokat j ärjeste
tään tällöin työpajoiksi aineluokkien tapaan siten, että saatavissa on runsaasti kir
j allista ja  muuta materiaalia. Oppilaat työskentelevät luokissa itsenäisesti työohjeiden 
avulla, saavat itse valita työskentelytapansa ja voivat vaihtaa työpaj aa halunsa mu
kaan. Tämä yksilöllinen työskentely on kasvatuksellisen prosessin tärkein elementti. 
Perinteisestä oppituntijaosta voidaan siten luopua. Itsenäiselle työskentelylle on 
vain varattava tarpeeksi aikaa, ja sen tulee tarjota useita erilaisia mahdollisuuksia 
tutkia ja konsultoida sekä soveltaa opittua. Samalla pitäisi olla mahdollisuus työs
kennellä myös yhteisöllisesti, sillä se on toinen persoonakeskeisen kasvatuksen 
tärkeä työtapa. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että opiskelu ei ole 'luokatonta' , 
vaan oppilaiden omalla tutulla ryhmällä on oppimisessa tärkeä rooli. Periaatteena 
on tuolloin tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset yhteisille aktiviteeteille ja  
ajatusten jakamiselle. Opettajat kiertelevät työpajoissa ja antavat konsulttiapua 
tarpeen mukaan. Esimerkiksi yläasteikäisellä oppilaalla pitäisi tällaista vapaata 
työpajatyöskentelyä olla ainakin 2 .5 tuntia päivässä. 

- Ryhmäkokoontumiset eli opettaja  kokoaa muutaman kerran viikossa ryhmänsä 
yhteen keskustelemaan ongelmista , ohjelmoinnin etenemisestä ja  tavoitteiden saa
vuttamisesta. Myös kirjalliset ja suulliset arvioinnit pidetään ryhmäkokoontumisten 
aikana. Nytkään opettaja ei ohjaa perinteisen luokkaopetuksen tapaan, vaan oppi
laat keksivät itse ratkaisunsa opettajan tukiessa. 

- Yhteiset kokoontumiset keskusteluun (la Puesta en Comun) , eli oppilaat kokoontuvat 
vaihtamaan oppimiskokemuksiaan, löydöksiään ja ideoitaan. Tämä on persoona
keskeisen kasvatuksen erityisen tärkeä yhteisöllinen työtapa ,  ja se on laadultaan 
erilainen kokoontuminen kuin edellä mainittu . Kyse ei siis ole esimerkiksi j oiden
kin ongelmien pohdinnasta , vaan nimenomaan oppimiskokemusten jakamisesta. 
Opettaja  on sivustakatsoja , joka voi tosin kiinnittää lisähuomion erityisen kiinnos
taviin löydöksiin. Tällaisiin keskusteluihin kokoonnutaan ala-asteella päivittäin, 
j olloin päivän päätteeksi j aetaan tunnetason kokemuksia. Yläasteella kokoonnu-
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taan noin kerran kahdessa viikossa ja lukiossa kerran kuussa. Keskusteluaika on 
silloin selvästi pidempi kuin alemmilla luokka-asteilla. 

- Kirjasto on tällaisen itsenäisen työskentelyn pääinstrumentti. ] okaisessa työ
pajassa on oma kirjastonsa , ja sen lisäksi koulussa on yhteinen suuri kirjasto. 
(tarkemmin Kurki 199 1 . ) 

Kasvattajan rooli voidaan persoonakeskeisessä kasvatuksessa kuvailla iskusanoilla: 
ystävä, opas, innostaja ,  orientoija, helpottaja ,  neuvonantaja, elävöittäjä  tai tutor. 
Kasvattaja kunnioittaa kasvatettavien erityislaatua muistaen, että persoonan 
kasvatus on kuitenkin aina nimenomaan itsekasvatusta. Voidaan puhua oppi
laan autodidaktiikasta, eli jokainen on oman oppimisensa 'agentti' . Kasvatta
jan ja "kasvatettavan" välisen pedagogisen suhteen laatu on oleellisen tärkeä, ja 
kasvattajan pitää tuolloin aidosti uskoa kasvatettavaansa persoonana . Vasta sitä 
kautta hänen on mahdollista löytää erilaisia oppilaan kasvulle tarpeellisia avoi
muuden, hyväksynnän j a  ymmärtämisen ilmauksia .  Vain kasvattaj an 
'personalistisella' hengellä - ei pelkällä ulkoisten j ärjestelyjen hallinnalla - on 
viime kädessä merkitystä. Tähän liittyy opettajan oman esimerkin vaikutus . 

Olen tutkinut persoonakeskeistä kasvatusta erityisesti Kolumbiassa (myös 
Ecuadorissa ja Espanjassa sekä ignatiaanisena pedagogiikkana Itävallassa, Ir
lannissa ja Italiassa) , ja olen saanut mielestäni lähes hämmästyttäviä tuloksia. 
Ensinnäkin persoonakeskeinen kasvatus toimii käytännössä selvästi . Opettaji
en j a  oppilaiden väliset suhteet ovat aitoja, personalistisia pedagogisia suhteita, 
ja oppilaat kokevat tulevansa kohdelluiksi persoonina. Suhteet ovat avoimet, 
kunnioittavat ja rakastavat . Oppilaiden vapaita ilmaisuja, valintoja, itsenäistä 
työskentelyä ja mielikuvituksen kehittymistä tuetaan voimakkaasti . Opetus pe
rustuu erityisesti ajatusten vaihtoon, ja siksi tärkeinä menetelminä ovat keskus
telut ja väittelyt eri aiheista ; kriittisen, reflektiivisen ajattelun kehittymiseen 
kiinnitetään erityinen huomio. Kouluissa pyritään kaikin tavoin myös aidon 
kasvatuksellisen yhteisön muodostumiseen. Myös valtakunnallisissa tutkinnoissa 
(esimerkiksi ylioppilastutkinto) persoonakeskeistä kasvatusta toteuttavat kou
lut menestyvät erittäin hyvin. joku onkin sanonut, että jos myös yliopistot al
kaisivat toteuttaa persoonakeskeistä kasvatusta, tapahtuisi suoranainen vallan
kumous , ja niinpä persoonakeskeisten koulujen entiset oppilaat ovat aluksi 
hämmästelleet yliopistojen varsin näennäistä demokratiaa. (Kurki 1987; 1989 ; 
199 1 .) 

Perso onakeskeiseen kasvatukseen liittyy selkeästi sellainen käsitys 
sosialisaatiosta, joka kirjassa on jo aikaisemmin esitetty. Sosialisaatiota ei silloin 
pidä tuttuun ja totuttuun tapaan määritellä menneisyydestä käsin; ei pidä pu
hua yksilöiden sopeuttamisesta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan. Sitä vastoin 
sosialisaatio tulisi ymmärtää ennen kaikkea sellaisten asenteiden kehittymiseksi, 
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joihin pohjaava toiminta luo uutta, humaania ja oikeudenmukaista yhteiskun
taa .  Tulevaisuuden luominen nähdään tällöin freireläisittäin tulevaisuuden 
utopian luomisena .  Utopia ei ole kuitenkaan mitään idealismia tai tyhjää 
verbalismia, vaan se on konkreettisen toiminnan kautta luotavaa todellisuutta. 

Tätä uutta personalistista sosialisaatiota voidaan kuvata myös muilla käsit
teillä. Voidaan puhua oppilaan tukemisesta 'henkilökohtaisen kulttuurin' luo
misessa .  Yksilöiden henkilökohtaisista kulttuureista muodostuu sitten uusi, 
yhteisöllinen kulttuuri. Parhaimmillaan se tavoittelee personalistista sivilisaatiota, 
jonka rakenteet ja henki ovat orientoituneet ihmisen mahdollisuuksiin olla 
persoona. Tämän uuden sivilisaation perustermejä ovat persoonallisuus ja  
yhteisöllisyys . Se  on sivilisaatio , jossa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus to
teuttaa omaa persoonallista kutsumustaan. Keskeisiä elementtejä henkilökoh
taisen kulttuurin luomisessa ovat reflektointikyvyn kehittäminen, arvioinnin 
hengen korostaminen ja asenteiden tarkistaminen oikeiden valintojen pohjak
si . Yhdellä käsitteellä ilmaistuna tavoitteena on kriittisen tietoisuuden kehitty
minen, koska juuri ja vain sen avulla on mahdollista rakentaa tulevaisuuden 
utopiaa. 

Ilmeistä on, että yksi reflektointikykyä kehittävä menetelmä on oppilaan 
ohjaaminen meditaatioon. Voidaan myös puhua yksinkertaisesti 'miettimisestä'. 
Jo personalistisessa antropologiassa korostettiin yksityisyyden oikeutta ja  mer
kitystä. Siksi kasvatettava ohjataan pysähtymään ja  kysymään itseltään rehelli
sesti, mitä jokin asia hänelle todella merkitsee. Miksi hän rakastaa ja miksi 
vihaa? Pohdiskelulle olisi kuitenkin varattava riittävästi aikaa ja sille tulisi uh
rata voimavaroja .  Tavoitteena on tässäkin päästä ikään kuin oman kohtalonsa 
herraksi. Esimerkiksi Steiner-koulujen leviämisen yhdeksi syyksi onkin mai
nittu juuri antroposofian meditatiivinen tausta (ks . Kurki 1986) . 

Henkilökohtainen kulttuuri - j a  sen luominen - voisi olla jopa uuden 
sosialisaation keskeinen käsite. Kulttuuri on tässä yhteydessä määriteltävissä 
ihmishengen jalostamiseksi, ei ainoastaan ihmisen toiminnaksi ja sen tuotteik
si tieteessä , taiteessa tai tekniikassa . Koska ihminen on sekä kulttuurinsa tuote 
että sen käyttäjä, jalostuu myös kulttuuri koko ajan ihmisen pyrkiessä noudat
tamaan kutsumustaan 'olla enemmän' kuin juuri nyt on. 

Kaikesta edellä esitetystä nousee kysymys: voitaisiinko persoonakeskeistä 
kasvatusta soveltaa suomalaiseen kasvatusajatteluun ja koulumaailmaan? Tut
kimusten mukaanhan näyttää selvältä, että kyseinen kasvatusajattelu toimii käy
tännössä . Ei tarvita edes erityisjärjestelyjä  kuten monissa vaihtoehtopeda
gogiikoissa. Monet suomalaisen koulun nykyiset järjestelyt näyttäisivät jopa 
antavan varsin hyvät puitteet persoonakeskeisen kasvatuksen toteuttamiselle . 

Voitaneen perustellusti olettaa, että persoonakeskeinen kasvatus sopisi to
teutettavaksi suomalaisessa peruskoulussa ja lukiossa - tosin luokaton lukio 
vaikeuttanee osaltaan yhteisöllisyyteen kasvamista. Persoonakeskeiselle kasva-
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tukselle pitäisi kuitenkin luoda oma suomalainen sovelluksensa. Jos Suomessa 
päätettäisiin lähteä kehittämään koulua persoonakeskeisen kasvatuksen hen
gessä, tarvittaisiin kehitystyön pohjaksi freireläiset kolme työvaihetta. Ensim
mäinen niistä on 'todellisuuden tutkiminen' eli suomalaisen kasvatusajattelun 
j a  -käytännön analyysi . Toinen vaihe on tuon todellisuuden tulkinta, siihen 
liittyvä näkemys paremmasta j a  siitä seuraava mahdollisesti tarvittavan muu
toksen mallin valinta. Sen j älkeen täytyisi vielä löytää uuden mallin toteuttami
seen sopivat välineet. 

Koulukasvatuksen lisäksi persoonakeskeinen kasvatus haastaa myös suoma
laisen varhaiskasvatuksen - erityisesti päiväkotikasvatuksen - sangen vahvasti. 
Alkaahan p ersonalis tinen yksilön j a  yhteisön suhde rakentua j o  
varhaiskasvatuksessa, tiedostetaan se tai ei . J o  varhaiskasvatuksessa sosialisaatio 
tulisi ymmärtää rinnakkain toisaalta persoonan, ainutlaatuisen j a  arvokkaan, 
tukemisena ja toisaalta aidon yhteisön kehittymisenä; ihminen kasvaa täyteyteensä 
vain yhdessä toisten persoonien kanssa, ja kahden ihmisen välinen suhde on 
aina myös yksilön ja yhteisön välisen suhteen perusta. Personalismissa se ym
märretään esimerkiksi juuri buberilaisena minä-sinä -suhteena . Työntekijä  ei 
silloin ole lasta ja hänen vanhempiaan ylempänä oleva asiantuntija, vaan kai
kissa suhteissa on aina kyse dialogista, aidosta 'jakamisesta". Varsinaiset kasvatus
menetelmät ovat tällöin menetelmiä, jotka tukevat lasten sosiaalistumista, 
yhteisöllisyyttä, ja samalla myös hänen omia valintoj aan j a  persoonallista 
arvokkuuttaan. 

Pedagogisen suhteen laatu lienee varhaiskasvatuksen sosiaalipedagogiikan 
olennainen kysymys. Miten mikrotason ohjaustyössä lasta ja hänen vanhempi
aan lähestytään? Minkälainen oikeus heille suodaan olla omien ongelmiensa 
asiantuntijoita , pohtijoita ja ratkaisijoita, ja miten ammatillinen apu tuodaan 
mukaan dialogiseen suhteeseen? Mihin taas pyritään makrotason työssä? Onko 
tavoitteena hyväksyä status quo, yhteiskunta sellaisena kuin se on, vai pyritäänkö 
ihmisiä osallistamaan muuttamaan yhteiskuntaa askel askeleelta paremmaksi ja 
oikeudenmukaisemmaksi paikaksi elää? 

Oleellisin lähtökohta persoonallisten minä-sinä -suhteiden dialogisessa ke
hittämisessä on kuitenkin niiden yhteisöllisten suhteiden laatu, jotka vallitse
vat kasvatusyhteisössä itsessään. Kasvatusyhteisön, päiväkodin, olisi heijastettava 
omassa toiminnassaan aidosti niitä arvoja ja tavoitteita, joita se retoriikassaan 
esittää, muutoin ei sosiaalipedagogisessa kasvatustyössä ole mahdollista onnis
tua .  

Persoonakeskeisen kasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa toisi il
meisesti mukanaan joitakin tietoisia tarkennuksia päiväkotien kasvatusajatteluun. 
Erityinen huomio tulisi kiinnittää erilaisuuden - toiseuden - hyväksymiseen 
j a  kunnioittamiseen. Päiväkoti-ikäinen lapsi ei esimerkiksi ymmärrä kaukana 
eläviä kulttuureja  ja niiden erilaisuutta, mutta hän ymmärtää erilaisuuden "tässä 
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ja nyt" . Avoimuus,  lämpö ja suvaitsevaisuus juuri omassa ryhmässä ja omassa 
päiväkodissa ovat myös kansainvälisyyskasvatuksen peruslähtökohtia. 

Myös päiväkodin fyysisen suunnittelun tulisi tukea aitoa yhteisöllisyyttä si
ten, että lasten fyysinen ympäristökin edistäisi lämpöä ja vapauden tunnetta. 
Siksi päiväkotien suunnittelun, arkkitehtuurin ja muun siihen liittyvän, pitäisi 
olla joustavaa ja yksinkertaista , kasvatuksellisia periaatteita tukevaa. Päiväkodin 
tulisi olla mahdo llisimman avoin yksikkö , j onka toiminnalliset 
muuntelumahdollisuudet olisivat suuret. Päiväkotien 'arkkitehtonisella täydel
lisyydellä' tarkoitettaisiin silloin kauneuden lisäksi erityisesti juuri yksinkertai
suutta, joustavuutta ja  muuntelun mahdollisuuksia. 

Aidossa yhteisöllisessä elämässä lapsi oppii arkea 'mukana eläen'. Päiväkoti
kasvatuksessa tähän avoimeen arkeen, yhteiseen työhön, opitaan muun muas
sa niin, että kaikki tekevät yhdessä kaikkea (ei olisi esimerkiksi eri henkilöstö
ryhmien erityistä työnjakoa) ja kasvavat näin yhteiseen vastuuseen ja oikeuden
mukaiseen elämään. 

Edelliseen liittyy päiväkotien osittainen koulunkaltaisuus. Tietoista opetta
mista saatetaan pitää hyvin tärkeänä asiana. Oppimisen tulisi kuitenkin tapah
tua lapsen inno stuksen mukaan , mukana eläen . Tärkeintä tällaisessa 
yhteisöllisessä ajattelussa on, että aikuinen on aktiivisesti läsnä, läsnäolo on 
kannustavaa , sallivaa ja keskustelevaa, vain aggressioiden hallintaan puutu
taan. Tämä ei silti päiväkodissakaan tarkoita, että jokainen saa tehdä mitä halu
aa, sillä se ei ole laitosmaisessa ympäristössä edes mahdollista. Sitä vastoin se 
tarkoittaisi taustalla olevaa näkemyksellistä, personalistista asennetta , joka hen
kilöstöllä tulisi olla, ja jonka kautta he sitten miettisivät varsinaista kasvatusta . 
Moraalikasvatuksen alueella ja moraalisten kysymysten ratkaisussa tulisi silti 
aina lähteä juuri lapsen omista ajatuksista. jos kuitenkin varhaiskasvatuksessa 
jostakin syystä välttämättä halutaan painottaa koulutusulottuvuutta, niin sil
loin persoonakeskeisen kasvatuksen sovellukset ovat käytettävissä. 

Päiväkodissa vallitsee myös käytäntöjä, joiden juuret ovat epäselvät . Ne liit
tyvät erityisesti ateria- ja lepotilanteisiin. Oleellista kaikissa käytännöissä pitäisi 
kuitenkin olla se, että lapsen luonnollisia tarpeita ei saisi tukahduttaa. Kyseessä 
ei silti ole mikään antaa-mennä -kasvatus . Päinvastoin, lapsen tarpeista lähtevä 
kasvatus vaatii henkilökunnalta varsin paljon. (Ks. Kurki 1984; 200 l a .) 

Persoonakeskeinen kasvatus keskittyy siis kasvatettavaan siten, että kasvatettava 
on aktiivinen toimija  omassa kasvussaan - ikäkauteen sopivalla tavalla. Opis
kelu on yksilöllistä ja perustuu todelliseen elämään . Tavoitteet määritellään 
yhdessä koko kasvatusyhteisön kanssa, eli kasvatettavat itse osallistuvat kaik
keen päätöksentekoon. Ei siis ole oikeastaan edes mahdollista antaa ulkoapäin 
jotakin varhais- tai koulukasvatuksen didaktiikan yleistä ohjeistoa, vaan kasvatus
työ ja  siihen liittyvät ratkaisut nousevat juuri siitä yhteisöstä, siitä arkipäivästä, 
jossa lapsi tai nuori elämäänsä elää . Kasvatustyössä - myös opiskelussa -
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orientoidutaan luovaan lopputulokseen, eikä keskitytä oppimisprosessin aika
na ilmenneisiin pieniin yksityiskohtiin. Koulukasvatuksessa sekä opettajat että 
oppilaat ovat dynaamisia ja liikkuvia "oppituntien" aikana, ja oppilaiden väli
nen dialogi ja  keskinäinen apu ovat tärkeitä oppimisen välineitä. Opettajan 
tärkein tehtävä on innostaa, orientoida työtä ja antaa konsulttiapua. 

Personalismi haastaa luonnollisesti varsin vahvasti myös opettajankoulutuksen 
ja varhaiskasvatuksen koulutuksen. Koulutuksen sisältöjen tarkistamisen kaut
ta on samalla mahdollista aloittaa uudella tavalla orientoituvan ihmisen kas
vun tukeminen. Juuri koulutus on vaihe, jolloin opiskelijan sosiaali pedagoginen 
personalistinen orientaatio luodaan. Tämän orientaation luominen on oleelli
sen tärkeää, sillä opiskelijan oma ajattelutapa, hänen eettiset sitoumuksensa ja 
niiden jo  koulutuksen aikana tapahtuva perusteellinen pohtiminen tukevat 
häntä myöhemmin ammatillisessa työssä. 

Tätä opiskelijan 'persoonallista katsetta' voidaan koulutuksessa kehittää muun 
muassa opiskelemalla ihmisten olemassaoloon, yhteiskunnan olemukseen ja 
oppimiseen liittyviä filosofisia teorioita ja harjoittelemalla niiden pohjalta per
soonallisen näkemyksen muodostumista Opiskellaan myös pedagogiikan auk
toriteettien ajatuksia (Rousseau , Pestalozzi, Tolstoi , Dewey, Freinet ,  Freire , 
Montessori ja niin edelleen) ja muodostetaan niistä opiskelijan oma näkemys. 
Lisäksi tehdään monenlaisia herkistäviä harjoituksia, yhteisöteatteria, runout
ta, väittelyjä,  kuvataiteita ja niin edelleen. Tärkeitä ovat myös sellaiset harjoi
tukset, jotka auttavat luomaan visioita, eli harjoitellaan esimerkiksi metaforien 
ja  mielikuvien käyttöä,  luetaan maailmankirjallisuutta, opiskellaan palveluun 
antautuneiden ihmisten (esimerkiksi Martin Luther King, Gandhi ja Äiti Tere
sa) elämää ja niin edelleen. 

0 leellista on siis korostaa sitä, että kasvatustehtävässä on aina kyse persoonallisesta 
asennoitumisesta. Se on myös opettajankoulutuksen perushaaste. Koulutuksen olisi 
autettava tulevaa opettajaa ensi sijaisesti juuri persoonallisen näkemyksen muodosta
misessa, oman oivalluksen kehittämisessä . Se puolestaan edellyttää pohjakseen käsi
tystä kasvatuksen päämäärästä. Personalismin päämäärät on edellä perusteellisesti esi
tetty: Laajan näkemyksen sisäistämisen perustaksi opettajankoulutuksen oppiaineiksi 
tarvittaisiin siis paljon filosofiaa, sosiologiaa ja kasvatuksen historiaa. Kasvattajien kou
lutuksen tulisi tähdätä myös erilaisten elämäntyylien ymmärtämiseen. Se puolestaan 
tarkoittaisi esimerkiksi sosiaali- ja kulttuuriantropologian lisäämistä oppiaineisiin. 

Erityisen tärkeää olisi, että opiskelijoihin tulisi luottaa myös oman itsensä 
arvioitsijoina. Opettajiksi koulutettavien itsetuntemusta tulisi tässä yhteydessä kehit
tää. Opettajankouluttajan ja hänen koulutettavansa välinen pedagoginen, keskusteleva 
suhde on perusta myös sille pedagogiselle suhteelle, jota tuleva opettaja myöhemmin 
omien oppilaidensa kanssa toteuttaa. Opiskelijan voimavaroja tulisi tämän suhteen 
kautta tukea niin, että hän vähitellen kykenee kohtaamaan yhä uusia kokemuksia, 
ongelmia ja valintatilanteita. 
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Suomalaisessa opettajankoulutuksessa on vastaavanlaista ajattelua toki aina 
ollut .  Legendaarisen opettajankouluttajan Martti Haavion kirj a Opettaja
persoonallisuus ( 1 948) on jälleen mitä ajankohtaisin. Siinä on paljon varsin 
sosiaalipedagogista , viisasta ja syvää ajattelua opettajankoulutuksessa pohditta
vaksi. Opettajan ja oppilaan välisestä pedagogisesta suhteesta Haavio sanoo muun 
muassa (s. 1 87) : 

Oppilaiden henkistä johtamista ei saa harjoittaa sillä tavalla, että se muuttuu heitä 
painostavaksi väkivallaksi. johtamisessa tulee kaiken aikaa vallita myös kunnioi
tuksen oppilaan sielua ja sen yksilöllistä kehittymistä kohtaan. Opettajan j ohtami
nen on siis kaiken aikaa myötäjohtamista, so. oppilaan tulee samalla omaehtoisesti 
olla toiminnassa mukana. Opettajan on näin johdettava oppilaitaan vapaudessa ja 
muistettava, että hänen tehtävänsä on kasvattaa vapaasti ajattelevia ja vapaasti 
toimivia ihmisiä. 

5 .2 Kansalaisuuteen kasvaminen ja vapaaehtoistyö 

Kirjassa on pitkin matkaa sivuttu kansalaisena toimimisen pedagogista perus
taa . Asia on Suomessa nyt varsin ajankohtainen, sillä kansalaisyhteiskunta
ajatus vahvistuu j atkuvasti, ja esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslakiin on jo  
omaksuttu osallistumisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun periaatteita. On 
siis välttämätöntä 'kasvattaa kansalaisuuteen'. Olemassaolevien yhteiskunnal
listen ja persoonallisten arvojen, asenteiden ja ehtojen transformaatio ei voi 
tapahtua ilman kasvatuksen apua, ja tarvitsemme vahvoja yksilöllisiä ja samalla 
yhteisesti jaettuja arvoja. Kansalaisuus on siten mitä syvimmin pedagoginen 
kysymys. 

Kansalaisyhteiskunnan nopea vahvistuminen ilman tietoista kasvattamista 
kriittiseen ajatteluun onkin huolestuttavaa, sillä kansalaisyhteiskuntakeskustelun 
avulla luodaan helposti illuusiota aidosta osallistumisesta, vaikka todellisuu
dessa osallistumista määräävät ja suuntaavat erilaiset piilovaikuttajat. Esimer
kiksi poliitikot voivat huonossa tapauksessa saada entistä suurempaa piiloista 
valtaa, kun ihmiset luulevat ajattelevansa itse ja tekevänsä vapaita ratkaisuja .  
Syntyy suoranainen vaara uudenlaisiin hiljaisiin vallankaappauksiin ja tukah
duttamisen muotoihin. 

Kasvatusajattelun historiassa on kasvatuksen ja yhteiskunnan suhteita ja sa
malla kansalaisuuteen kasvamista sivuttu ainakin Platonista lähtien (lukemat
tomien muiden muassa Kant, Pestalozzi , Herbart , utooppiset sosialistit , 
Kerschensteiner ja Dewey) . Antonio Gramsci halusi tässä yhteydessä tukea au
tonomisen ja vastuullisen persoonallisuuden syntymistä. Paul Natorpin mie
lestä sosiaalinen hyve voidaan oppia vain osallistumalla yhteisöön ja sen toi-
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mintaan. Myös kasvatus tapahtuu silloin yhteisöllisesti. Personalisteista erityi
sesti Jacques Maritain ja Emmanuel Mounier ottivat kantaa kansalaisuuteen. 
He näkivät hyvin tärkeäksi persoonan herättämisen myös siinä mielessä, että 
tämä kykenisi poliittisesti astumaan yhteiskuntaan ja toteuttamaan siellä per
soonallista ja  yhteisöllistä kumousta. He ymmärsivät ihmisen vahvasti myös 
yhteisöllisenä olentona, jolloin solidaarisuus on avainkäsite . Paulo Freire on 
puolestaan modernin kriittis-emansipatorisen kansalaisuuteen kasvamisen 
pedagogiikan tukipilareita ja niin edelleen. (Ks. Mayordomo 1 998, 22-62 .) 

Personalistisessa diskurssissa tavanomainen kansalaisuus ymmärretään vain 
yhtenä persoonan lähinnä toiminnallisena ulottuvuutena, sillä persoona on 
tuon kansalaisuuden yläpuolella . Persoonakeskeisen kasvatuksen koko filoso
fia ja metodologia , sen omien valintojen, autonomian, päätöksenteon ja 
sitoutuneen toiminnan tukeminen, luovatkin uutta pohjaa demokratiaan ja 
siten myös "aitoon" kansalaisuuteen, aitoon toimintaan, kasvamiselle eli tasa
vertaiseen keskusteluun ja päätöksentekoon kykenevien persoonien kasvulle. 
Silloin persoonallinen vapaus ja solidaarinen vastuullisuus kehittyvät rinta rin
nan, ja aito kansalaisuus ymmärretään laajasti . Se sisältää perinteisen "yhteis
kunnallisen kansalaisuuden", mutta aivan erityisesti tätä kansalaisuutta pohdi
taan osana laaj empaa persoonan kokonaisuutta j a  persoonallisen 
elämänkutsumuksen etsintää. 

Mitä kansalaisuuteen kasvamisella yleensä ymmärretään, riippuu sekin siis 
filosofisesta ja ideologisesta perustasta, eli halutaanko säilyttää vallitsevaa jär
jestystä, yhteiskuntaa, sellaisena kuin se on, vai halutaanko muuttaa sitä. Halu
taanko kasvattaa kilttiä ja kuuliaista sopeutujaa vai kriittistä transformaattoria? 
juuriltaan vanha 'poliittinen' kasvatus eroaa kansalaisuuteen tukemisesta siinä, 
että sen tarkoituksena on ensisijaisesti kasvattaa hyviä, poliittisesti osallistuvia 
valtion kansalaisia. Se on kuitenkin vain yksi osa kansalaisuudesta. Laajem
masta perspektiivistä kansalaisuuteen kasvaminen on ymmärretty Valistuksesta 
lähtien, ja kansalaisen hyveiksi on sen jälkeen nähty ainakin solidaarisuus, 
vastuullisuus,  suvaitsevaisuus, lakien ja yhteiskunnallisen järjestyksen kunni
oitus ja  tiettyjen eettisten periaatteiden noudattaminen. (Ks. Fermoso 1994.) 

Aito kansalaisuuteen kasvaminen on kuitenkin nimenomaan kasvamista elä
mään yhdessä. Se on kasvamista sekä sisäiseen että ulkoiseen rauhaan. Ilman 
persoonien sisäistä rauhaa ei maailmanrauhan tavoittaminenkaan ole mahdol
lista. Siksi kansalaisuuteen kasvaminen vaatii perustakseen suorastaan uuden 
"kansalaisuuden kulttuurin" syntymistä.  Tarvitaan siirtymistä pois minä
keskeisestä individualismista. Uusi kulttuuri hyväksyy moraaliset säännöt, joi
den perusta  on inhimillisessä arvokkuu dessa , molemminpuolisessa 
kunnioituksessa, kärsivällisyydessä, yhteistyössä ja kaikinpuolisessa moraali
sessa rehellisyydessä. Valencian yliopiston professorin Alejandro Mayordomon 
(1998, 126- 1 2  7, 14 1) mukaan onkin selkeästi löydettävissä kolme perusarvoa, 
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vapaus, autonomia ja solidaarisuus, jotka ovat välttämättömät silloin, kun kan
salaisuutta rakennetaan pedagogisesti. Todellinen demokratia tarvitsee avuk
seen "kansalaisuuden etiikkaa" . Vain siihen liittyvän kasvatustyön avulla on 
mahdollista pelastaa jäänteet siitä, mitä voidaan kutsua aidossa mielessä yhtei
sön ideaksi. 

Jesuiittojen kasvatusajattelun tavoite , men and women for others -periaate, hei
jastaa erinomaisesti juuri personalistiseen aitoon kansalaisuuteen kasvamista, 
kasvamista elämään yhdessä. Tähän palvelutehtävään kasvaminen tarkoittaa, 
että myöhemmin nuoret työskennellessään missä tahansa ammatissa, juristeina, 
lääkäreinä, insinööreinä ja opettajina, tekevät työtään toisten ihmisten, lähim
mäisten, palvelemiseksi . Päämäärään kasvun apuna käytetään muun muassa 
erilaisia vapaaehtoistyön sosiaali- ja yhteisöpalveluohjelmia . Tutkimustyöni 
ohessa tutustuin aikoinaan myös näihin ohjelmiin jesuiittojen kouluissa ja 
yliopistoissa eri puolilla maailmaa, ja  aloin uskoa ja luottaa kyseisen toiminnan 
kykyyn auttaa nuoria ihmisiä kasvamaan sekä kriittisessä ajattelukyvyssä että 
palvelutehtävässä ja samalla vapaaehtoisessa kansalaistoiminnassa ja sitä kautta 
kansalaisuudessa. 

Vapaaehtoistyöllä on idealistinen ja moraalinen perusluonne . Juuri se saa 
aikaan käytännön toiminnan eli sen, että teoria todella muuttuu lihaksi. Alku
perältään armeliaisuustyöhön juurtuva, uskonnon eri tavoin inspiroima palve
lu onkin ollut päävirike vapaaehtoistoiminnan synnylle . Nykyisin toiminta on 
levinnyt maailmanlaajuisesti myös monipuoliseksi sekularistiseksi työksi oppi
laitoksiin, j ärjestöihin, yhdyskuntatyön muotoihin ja niin edelleen. Joissakin 
oppilaitoksissa halutaan kuitenkin irrottautua vapaaehtoistyön idealistisesta 
perussävystä ja korostetaan ensisijaisesti juuri kansalaisuuteen kasvamisen (ei vie 
education) tavoitteita . Silloin saatetaan kuitenkin unohtaa kansalaisuuden 
syvemmät merkitykset. (Ks. Coles 1993.) 

Silloin kun keskustelua käydään kansalaisuuteen kasvamisesta, on juuri 
vapaaehtoistoiminta yksi personalistisen sosiaalipedagogisen kasvatuksen me
netelmistä. Sen avulla tuetaan erityisesti nuorten kriittisen ajattelukyvyn kehit
tymistä, jotta he kykenisivät yhä vapaammin ja puolueettomammin arvioimaan 
konkreettista tilannettaan, yhteisöään, yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä. Osin va
paaehtoistyön avulla nuoret kykenisivät sitten vähitellen herkistymään tietoi
suuteen ympärillään olevasta maailmasta ja sen sosiaalisista tarpeista, tietoisuu
teen köyhyydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta, tyranniasta ja sodista. Samal
la ymmärretään, että yksilöllinen persoona kasvaa täyteen ihmisyyteen vain suh
teessa toisiin ja "moniin toisiin" . 

Paitsi yleiseen sosiaalipedagogiseen keskusteluun kansalaisuuteen kasvami
nen liittyy erityisen hyvin varsinkin espanjan-, italian-, portugalin- ja ranskan
kielisessa maailmassa vaikuttavaan sosiokulttuuriseen innostamiseen (animation 
socioculturelle) , joka on sekin saanut vaikutteita muun muassa sekä Mounierin 
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että Freiren pedagogiikasta. Innostaminen on pedagoginen liike, jonka tavoite 
on saada ihmiset osallistumaan oman elämänsä ja yhteisöjensä elämän aktiivi
seen ja tiedostavaan rakentamiseen. Innostamisen rakenteissa on aina mukana 
kolme ulottuvuutta: pedagoginen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Tämä innostamisen 
kolmitahoisuus muodostaa myös kansalaisuuteen kasvamisen perustaksi sopi
van integroituneen kokonaisuuden, jonka avulla pyritään sekä ihmisten 
yhteisölliseen sitoutumiseen että heidän persoonallisten arvojensa kehittymi
seen. 

Innostamisen kulttuurisen toiminnan tavoitteena on erityisesti ihmisen luo
vuuden ja yleensä monipuolisen ilmaisun kehittyminen. Tällöin toiminnassa 
korostuvat taiteet eri muotoineen. Sosiaalinen ulottuvuus puolestaan keskittyy 
ryhmään ja yhteisöön. Avainasemassa ovat toisaalta ihmisten oma osallistumi
nen ja sen avulla integroituminen yhteisöön ja yhteiskuntaan ja toisaalta pyrki
mys niiden transformaatioon eli laadulliseen muutokseen. Kasvatuksellisen 
ulottuvuuden ydin on persoona. Kasvatuksellisen toiminnan avulla tavoitel
laan ihmisen persoonallista kehittymistä, asenteiden muutosta, kriittisen ajat
telun kehittymistä, oman vastuun tiedostamista, herkistymistä ja motivaation 
heräämistä. (Ks. Ventosa 1 993 ,  18 ,  184- 185;  innostamisesta tarkemmin Kurki 
2000; Gillet 1995 .) 

Kaikki edellä mainitut sosiaalipedagogisen toiminnan periaatteet ovat siis 
myös kansalaisuuteen kasvun tukemisen periaatteita. Oleellisin lähtökohta on, 
että lähdetään aina "sieltä, missä ihmiset ovat" , eli toiminnan lähtökohta on 
ihmisissä itsessään ja siinä arkipäivässä, jota he elävät, heidän omassa ympäris
tössään. Toiminnan tavoite on, että ihmiset lähtevät liikkeelle, ryhtyvät osallis
tumaan j a  toimimaan "isäntinä omassa historiassaan" . Avuksi tarvitaan 
herkistämistä ja motivointia, jotta ihmiset kykenisivät vähitellen ottamaan käyt
töön joskus kovin tukahdutettuina olevat voimavaransa. Ihmisiä siis tuetaan 
kriittiseen osallistumiseen niin, että samalla heidän tietoisuutensa itsestään ja 
ympäristöstään herää, ja he näkevät vähitellen yhä selvemmin omat mahdolli
suutensa muuttaa olosuhteitaan ja löytävät näin, personalistisessa mielessä, 
kutsumuksensa. 

Toinen oleellinen elementti sosiaalipedagogisessa kansalaisuuteen tukemi
sessa on, että työntekijöiden ja niiden ihmisten, joiden parissa he työtään teke
vät, väliset suhteet ovat aitoja "pedagogisia suhteita" . Suhde perustuu autentti
seen esimerkiksi buberilaiseen ja freireläiseen-dialogiin, jossa jokaisen ihmisen 
persoonallista arvokkuutta ja autonomiaa kunnioitetaan. Myös tämän dialogin 
avulla ihminen etsii omaa elämänkutsumustaan ja tekee itse siihen liittyvät 
valintansa. Työntekijä on valmis väistymään silloin, kun ihmisten omat voima
varat ovat lähteneet liikkeelle. 

Tämä sosiaalipedagoginen, osin vapaaehtoistyön avulla tapahtuva, kansalai
suuteen tukeminen luo vahvat haasteet myös oppilaitosten opetussuun-
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nitelmille . Suunnitelmiin on jo pitkään kohdistunut paineita . Niiden pitäisi 
muuttua niin, että tulevaisuus kyettäisiin ottamaan huomioon entistä parem
min, ja siksi erityisesti opiskelijoiden kriittistä ajattelukykyä tulisi kehittää. 
Hallitseva opetuksen ja oppimisen kehys on myös ollut aitoon kansalaisuuteen 
kasvamisen kannalta liian pragmaattinen siinä merkityksessä, että korostetaan 
liiaksi ammattisuuntautuneisuutta ja hyötynäkökohtia. Kuitenkin myös filoso
fiset, humanistiset ja sosiaaliset sisällöt pitäisi integroida kasvatukseen ja kou
lutukseen, sillä niiden kautta arvokysymykset nousisivat esiin nykyistä parem
min. 

Lisäksi oppimisen paradigma korostaa liikaa muistia ja yleensä rationaali
suutta. Ihmisten ja yhteiskuntien kehittymisen ja transformaation keskeiset ele
mentit, kuten kriittinen ajattelu, arvojen sisäistyminen ja kulttuurinen kasvu, 
vaativat myös paljon muuta kuin pelkkää muistia. Siksi oppilaita pitäisi auttaa 
kehittämään itsessään varsin monimuotoisia oppimisen, ymmärtämisen, sovel
tamisen, arvioinnin ja sitoutumisen tapoja. 

Erityisen ongelmallista on, että monimuotoisten ongelmien kohdalla tyydy
tään usein liian yksinkertaisiin ratkaisuihin. Asioita pitäisi opetella tarkastele
maan monesta perspektiivistä, sillä vain sitä kautta voidaan tavoittaa kattavampi 
totuus. Se on kansalaisena toimimisen kannalta oleellisen tärkeää. 

Onkin kiinnostavaa, että esimerkiksi yliopiston rooli opiskelijan persoonal
lisuuden kehittämisessä ikään kuin kielletään. Joskus tosin ajatellaan, että per
soonan kehittäminen voidaan helposti hoitaa jonkinlaisen lisäkurssin avulla. 
Kyseinen strategia tarkoittaa esimerkiksi sitä, että insinöörin tai taloustieteilijän 
opintojen loppuvaiheeseen lisätään etiikan kurssi jonkinlaiseksi loppusi
laukseksi . Sillä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta, jos opiskelija on jo omak
sunut passiivisen sivustakatsojan roolin. Sivusta katsovan kansalaisen rooli jat
kuu myöhemmin varsin helposti. (Ks. Palmer 1993.) 

Suomalainen yliopistomaailma heijastaa selkeästi samaa kriisiä. Yliopistojen 
vanha humanistinen henki näyttää kadonneen. Aika pitkälle lienee unohtu
nut, että yliopiston tehtävä on myös kulttuurin välittäminen - ammatillisuuden 
ja tutkimuksen edistämisen lisäksi. Juuri kulttuuri antaa elämälle merkityksen, 
ja siksi myös yliopistoilla on oma kasvatuksellinen tehtävänsä ihmisen persoo
nallisen elämän ja spiritualiteetin kehittymisen edistämisessä. Se tapahtuu muun 
muassa lisäämällä opetukseen eettistä pohdintaa ja palvelua. Niitä tarvitaan, 
jotta nuorista kasvaisi elämänkutsumuksestaan tietoisia, arvokkaita ihmisiä ot
tamaan kansalaisina paikkansa yhteiskunnassa ja sen kehittämisessä. (Ks. myös 
Bernal Guerrero 1 994, 1 76- 1 78.) 

Edellä esitetyt vakavat syytökset edellyttävät välttämättä myös opetus
suunnitelmallisia uudistuksia. Niitä on jo tehty ja ollaan tekemässä edelleen. 
Modernissa koulutussuunnittelussa lähdetään usein lähes sosiaalipedagogisesti 
siitä, että kunkin yksilön lähestymistapa esimerkiksi opetussuunnitelmaan hei-
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jastaa hänen käsitystään maailmasta, todellisuudesta , arvoista, joita hän pitää 
tärkeinä sekä siitä tiedon määrästä, joka hänellä on. Paula Freiren ajatukset ja 
perusteesit kasvatuksesta ovat nousseet varsin tärkeiksi myös opetussuunnitelma
keskustelun yhteydessä. Ajatus siitä, että ollakseen inhimillinen ihmisen pitää 
antautua täydesti suhteeseen toisen ihmisen ja maailman kanssa, on tuolloin 
perusvaade myös opetussuunnitelman laatimisessa. 

P Slattery (1995,  67-69) toteaa, että postmoderni opetussuunnitelmateoria 
on 1990-luvulla tuonut spiritualiteetin uudelleen mukaan keskusteluun, joka 
laantui Valistuksen ja empirismin vaikutuksesta. Siten postmoderni suunnitel
ma poikkeaa täysin niin sanotusta modernista suunnitelmasta , joka on luon
teeltaan teknologista tekstiä . Postmodemissa opetussuunnitelmassa sitä vastoin 
on Slatteryn mukaan ( 1995 ,  93-95) kolme oleellisen tärkeää elementtiä. Ne 
ovat myös kansalaisuuteen kasvamisen peruspilareita. 

Ensimmäinen elementeistä on yhteisöllinen yhteistyö mieluummin kuin 
yritysmaailman ajatteluun perustuva kilpailu ja tulosjohtaminen. Toisena on 
holistinen prosessiperspektiivin omaksuminen liiallisen yksinkertaistamisen 
sijaan. Ymmärretään, että menneisyys ja tulevaisuus kuuluvat integroituneesti 
yhteen: historia on kertomus, johon jokaisella opiskelij alla on aktiivinen 
spirituaalinen suhde. Sen avulla hän luo merkityksiä tapahtuneelle ja rakentaa 
sitä kautta suuntaa ja perustaa tulevalle, oikeudenmukaiselle, globaalille yhtei
sölle . 

Kolmanneksi spiritualiteetti integroidaan kasvatuksellisen prosessin jokai
seen dimensioon. Tällöin oikeudenmukaisuus ja välittäminen ovat tärkeimmät kä
sitteet. Niihin kasvaakseen opiskelijan pitää alusta lähtien saada mahdollisuuksia 
kysyä , tutkia , mietiskellä , ihmetellä ja reflektoida elämäänsä myös akateemisten 
kokemustensa läpi. Hänet on ohjattava reflektoivaan dialogiin ympäröivän yh
teiskunnan kanssa. 

Muun muassa vapaaehtoistoiminnan tuominen oppilaitosten ohjelmiin vas
taisi parhaimmillaan moniin yllämainittuihin haasteisiin. Toiminta tarjoaa sekä 
opiskelijoille että heidän opettajilleen mahdollisuuden eettiseen kasvuun, koska 
se integroi annettavan opetuksen tärkeisiin oikeudenmukaisuuden ja myötä
elämisen kysymyksiin. Lisäksi vapaaehtoistoiminta vetää opiskelijan marginaalista 
toiminnan keskiöön, se antaa hänelle sekä sosiaalista merkitystä että käsityksen 
omasta persoonallisesta arvostaan oppimisen prosessissa ja yhteisössä ja yhteis
kunnassa toimimisessa . Tällöin dialogi yhteiskunnan eri ihmisryhmittymien 
välillä on aivan välttämätöntä, erityisesti dialogi onnettomien ja eri tavoin 
marginalisoitujen ihmisten kanssa. Tehokkaan sosiaalipalveluohjelman raken
teeseen sisältyy aina myös järjestettyjä mahdollisuuksia pohtia kriittisesti palvelu
kokemuksia. Pelkkä palvelukokemus ei nimittäin riitä, vaan juuri keskustelut 
toisten kanssa ja oma moraalinen pohdinta auttavat kasvamaan yhä syvempään 
vastuuseen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan. Jotta edelliseen kyettäisiin, tarvi-

12 1 



taan juuri spiritualiteettiin pohjautuvaa kasvatuksen muutosta, joka haastaa 
persoonan aivan uudella tavalla. (Slattery 1995 ,  67-69 ; Sergiovanni ja Starratt 
1988, 201-230 ; 1993 ; vapaaehtoisohjelmien järjestämisestä tarkemmin Kurki 
200lb.) 

Brasilialainen Pedro Demo ( 1988) korostaa - myös personalistiseen kansa
laisuuteen kasvamisen yhteydessä mielestäni välttämättömänä asiana - laadun 
merkitystä sosiaalitieteissä .  Hän sanoo, että laatua ei kuitenkaan osata oikein 
lähestyä, j a  siksi sosiaalitieteiden keskeinen olemus, ihmisten arkipäivä ja elä
män laatu , jää helposti tavoittamatta. Tieto ymmärretään pelkkänä rationaalisena 
tietona ja tiedon muut, laadulliset elementit , viisaus, hyvä ymmärrys ja taide 
(taito) sivuutetaan. Ne ovat kuitenkin rationaalisuuden rinnalla sosiaali tieteiden 
laadun oleellisia ulottuvuuksia. Tarvitaan herkkyyttä, ymmärrystä ja tunnetta, 
onnea, kurinalaisuutta ja kauneutta. Sosiaalitieteiden tehtävä ei Demon mu
kaan ole puolustaa varmuuksia ja itsestäänselvyyksiä, vaan "luominen" on nii
den aivan erityinen tehtävä . Sosiaalitieteiden harjoittamisessa pitäisi siksi aina 
lähteä sieltä, missä ihmiset ovat, heidän arkielämästään, kulttuuristaan ja siitä 
tiedosta ja viisaudesta, joka näillä ihmisillä itsellään jo on. Merkityksellisen 
elämän ydin on juuri ihmisen ulkopuolella olevaan todellisuuteen liittyvän 
tiedon j a  hänen oman persoonallisen tietonsa hedelmällinen yhdistyminen. 
(Ks. myös Bemal Guerrero 1994, 41-43 .) 

Aitoon kansalaisuuteen kasvamisessa - ja myös vapaaehtoistyössä - näitä 
ulottuvuuksia yhdistävä käsite on osallistuminen, ja kaikki ulottuvuudet määrittävät 
osallistumisen laatua ja  auttavat sitä syvenemään. Myös kasvatustyön arviointi 
perustuu kyseisiin ulottuvuuksiin, eli ei ole mahdollista arvioida osallistumatta 
itse ihmisten elämään sen kaikissa ulottuvuuksissa. On keskusteltava, juteltava, 
istuttava yhdessä, on otettava osaa yhteisölliseen elämään ja on myös sitoudut
tava yhteisön kulttuuriin ja sen politiikkaan. Ydinkysymys siis on, että laatua ei 
tavoiteta observoimalla vaan elämällä. 

Edelliseen liittyy aina solidaarisuuden, yhteisvastuullisuuteen sitoutumi
sen, ulottuvuus . Espanjalaisen Caritas-liikkeen johtohahmoihin kuuluva Luis 
Aranguren ( 1998) on vapaaehtoistyön yhteydessä erinomaisesti analysoinut 
solidaarisuuden erilaisia muotoja  eli hedonistista näyttävyyden solidaarisuut
ta, katastrofien yhteydessä tavattavaa kampanjasolidaarisuutta, lähinnä kehitys
yhteistyöhön liittyvää yhteistyön solidaarisuutta ja kohtaamisen solidaarisuut
ta. Näistä kohtaamisen solidaarisuus tarkoittaa elämistä ja ajattelemista kokonaan 
uudella tavalla .  Kohdataan kärsimyksen ja epäoikeudenmukaisuuden maail
ma, eikä jäädä sen edessä välinpitämättömäksi. Kohtaamisen solidaarisuus 
merkitsee kykyä ajatella ja siten myös analysoida mahdollisimman objektiivi
sesti sitä inhimillistä ja epäoikeudenmukaista todellisuutta, jossa elämme. Se 
merkitsee elämistä sillä tavoin, että solidaarisuus rakentaa peruspilarin ihmi
sen koko elämänprojektille. 
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Tällainen solidaarisuus voi syntyä vain kokemalla aidosti toisen ihmisen 
todellisuus ,  sen ihmisen, jonka persoonallinen arvokkuus on haavoittunut, 
joka on syrjään heitetty "ei kukaan". Se voi toki tapahtua erilaisissa konkreetti
sissa projekteissa, mutta kohtaamisen solidaarisuudessa projektit itsessään ei
vät ole tavoite, vaan ne ovat vain välineitä ihmisten inhimillisen kasvun ja  
kehityksen tukemiseksi. Kyse on yhteisöllisestä liikkeelle lähtemisestä, uusien 
ajatusten ja  toimintatapojen löytämisestä sille, miten demokratia voisi saada 
ilmaisunsa ihmisten arkipäivän elämässä. Ihmiset itse ovat todellisia toimijoita, 
ongelmiensa ratkaisijoita sekä oman persoonallisen ja yhteisöllisen autonomiansa 
puolesta taistelijoita. Kohtaamisen solidaarisuuden pitäisikin olla tavoitteena 
kaikessa siinä pedagogisessa työssä, joka nuorten kansalaisuuteen kasvamiseen 
liitetään. (Solidaarisuuden ulottuvuuksista tarkemmin Kurki 2000 .) 

juuri vapaaehtoistoiminta voi kohtaamisen solidaarisuuden personalistisessa 
kehyksessä omalta osaltaan auttaa nuoria ihmisiä sellaisen eettisen elämän
kutsumuksen löytämiseen, jonka peruspiirteitä ovat ainakin kyky paljastaa val
litsevan kulttuurin ja muun yhteiskunnallisen elämän todelliset kasvot ja löy
tää uudelleen solidaarisuuden aidot lähteet ihmisten arkipäivästä, naapuruu
desta, ihmisten vieraantuneisuudesta ja syrjäytymisestä. Samalla se auttaa si
toutumaan sellaiseen eettisen kulttuuriin, jonka kautta on mahdollista ymmär
tää myös omien persoonallisten asenteiden toiminnaksi muuttumisen merkitys 
aidon onnellisuuden eksistentiaalisena perustana. 

Aranguren sanoo, että kohtaamisen solidaarisuuden kutsumus tarvitsee 
perustakseen solidaarisuuden personalistisen antropologian, jossa persoona 
ymmärretään dynaamisena ja koko ajan sekä persoonallisesti että sosiaalisesti 
kehittyvänä avoimena toimijana. Pedagogisesti tässä antropologiassa ja samalla 
solidaarisuuden prosessissa on omat periaatteensa. Niitä ovat ainakin seuraa
vat: 

- Persoona. Olemme tekemisissä ihmisten, arvokkaiden persoonien, kanssa . 
Persoonaksi kasvun tukeminen on kasvatuksellisen prosessin ydinkysymys , myös 
kansalaisuuteen kasvamisessa. Siihen tarvitaan sellaisen "uuden" humanismin syn
nyttämistä , jonka keskuksena on persoonan käsite. Samalla uskotaan toiseen ihmi
seen yhtä arvokkaana persoonana , olentona , joka haluaa ja kykenee antamaan 
parhaan itsestään. Persoonalla on kyky toteuttaa vapaasti valitsemaansa elämän
projektia , jossa solidaarisuus ei ole vain tyhjä kirjain, vaan se on koko elämää 
ylläpitävä voima. Persoonan kasvattaminen tarkoittaa tässä , Mounierin sanoin, 
nimenomaan persoonan herättämistä. Ihmistä autetaan lukemaan omaa mennyttä 
historiaansa ja rakentamaan tämän hetken ja tulevaisuuden historiaa siltä perustal
ta , j onka solidaarisuuden moraalisen arvon omaksuminen tarj oaa. 
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- Yhteisö. Kasvatuksessa solidaarisuuteen on oleellista, että jokaista ihmistä aute
taan aidosti liittymään siihen yhteisöön, j ossa hän elää. Solidaarisuuteen sitoutumi
nen on kuitenkin kaukana individualistisesta taistelusta tai menneiden aikojen 
sankaruudesta. Kyse on usein varsin hitaasta , ihmisen omasta arkipäivästä voi
mansa saavien persoonallisten j a  yhteisöllisten suhteiden elvyttämisestä, kehittä
misestä ja lujittamisesta. Aitojen yhteisöjen syntyminen onkin ehkä aikamme suu
rin haaste. 

- Toiminta-reflektio. Erillinen ja yksinäinen reflektio kulminoituu steriiliksi ajatte
luksi, kun taas reflektoimaton toiminta tuottaa vastuuttomia toimij oita. Siksi aivan 
erityinen haaste on sen vaikean tasapainon ilmaisemisessa , joka syntyy ajattelun ja  
toiminnan jännitteessä elämisestä. Tätä jännitettä ei  ratkaista keskinkertaisella 
mekaanisella "vähän enemmän toimintaa - vähän enemmän reflektiota" -tavalla. 
Oleellista on toiminta ja sen aito reflektointi. Arkipäivän todellisuudessa ja  sen 
paremmaksi muuttamisessa tarvitaan aina tiettyä radikaalisuutta ja intensiteettiä, 
vaikka muutos olisi vain vähäistä. Perustaksi tarvitaan syvää reflektiivistä analyysiä 
siitä todellisuudesta , j ota aiotaan muuttaa. Keskeistä on siis toiminnasta saatu ko
kemus, joka osaltaan muuttaa tätä samaa toimintaa. 

- Toivo. juuri toivo on alati matkalla olevan ihmisen salainen ase; se on kaiken 
tavanomaisen vastakohta. Solidaarisuuteen kasvamisessa on välttämätöntä, että 
jokainen tuntee oman persoonallisen historiansa ja myös sosiaalisen todellisuuten
sa historian. 0 lemme avoimia jatkuvalle muutokselle, ja se voi olla myös vaarallista. 
Toivo on tuolloin kaiken hyvän muutoksen oivallinen ja välttämätön opas . Se on 
samalla kärsivällisyyden sisar, positiiviset muutokset näkyvät hitaasti. Kärsivällisyyt
tä tarvitaan myös sen tasapainon etsimisessä, joka syntyy, kun toiminnan kuluessa 
tulee esiin aina uusia ja yhä uusia ongelmia . 

- Rakkaus. On opittava elämään siinä vastavuoroisuudessa, dialogissa ja jakamises
sa, joka vahvistaa rakkautta ihmisten välillä ,  sillä rakkaudessa kasvamisessa on 
myös monia depersonalisoivia uhkia. Niistä omistava rakkaus on vaarallinen, kos
ka se välineellistää kaiken saavutettavilla olevan hyvistä aikomuksistaan huolimat
ta. Toinen vaara on uhrautuva rakkaus , jolloin ikään kuin kadotaan toiseen ihmi
seen. Monissa tilanteissa tällainen rakkaus päättyy luovuttamiseen, koska se j ohtaa 
ikään kuin tyhj entymiseen, ei jaksa enää. Molemmissa tapauksissa niin sanotun 
rakastavan minän dynamiikka suuntautuu toiseen ihmiseen vain rakkauden 
vastaanottajana, altruismin kohteena. Siksi on aivan välttämätöntä oppia siinä 
subjektien välisessä vastavuoroisuudessa, j ota rakkaus synnyttää, vaikka subjektit 
olisivatkin asymmetrisesti toisiinsa nähden "sij oittuneita". 

- Prosessi. Kasvu solidaarisuuteen ei tapahdu yksittäisten kampanjoiden ja  teema
päivien avulla , vaan siihen tarvitaan pitkällinen prosessi. Kasvatusinstituutioiden 
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tulisi kaikessa toiminnassaan olla sitoutuneita tähän solidaarisuuteen kasvamisen 
prosessiin. Tavoitteena on, että esimerkiksi vapaaehtoistyö , vaikka se alkaisi yksit
täisenä projektina tai sosiaalipalvelukurssina, leviäisi ajatuksena vähitellen koske
maan esimerkiksi koko nuorisotyön organisaatiota tai koulun koko opetus
suunnitelmaa ja siitä edelleen oppilaitosta ja sen kulttuuria leimaavaksi yleiseksi 
palvelun asenteeksi , uudenlaiseksi yhteisölliseksi 'kansalaisuuden' eetokseksi. 

- Luovuus. On tärkeää tukea kaikkea solidaarisuuden lisäämiseen liittyvää luovuut
ta ja mielikuvitusta. Nuorilla on sitä varmasti. Kansalaisuuteen kasvuun välttämättä 
liittyvän tietoisuuden heräämisen alueella tarvitaan erityisesti myös sellaista 
transsendentaalista luovuutta, joka ulottuu muun muassa lainsäädäntöä ja kunnal
lista päätöksentekoa syvemmälle ja pidemmälle . 

- Konflikti. Solidaarisuuteen kasvattamista tarvitaan erityisesti siksi, että elämme 
maailmassa,  joka on läpeensä epäoikeudenmukainen ja sosiaalisesti epätasa-arvoi
nen. Konfliktit on siksi saatava näkyviksi , niiden syyt on paljastettava ja on tuettava 
niistä kärsiviä ihmisiä. Solidaarisuus eettisenä periaatteena voi syntyä vain siten, 
että se juurtuu konfliktiin tavoitteenaan konfliktin ylittäminen sen eettisen voiman 
avulla,  jota solidaarisuus luo.  

- Pysyvyys . Kontaktin solidaarisuuteen tulisi olla jatkuvaa ja jokapäiväistä. Sen tulisi 
kasvaa asteittaisen persoonallisen sitoutumisen avulla autenttisten prosessien, ei 
tilapäisten projektien, avulla. Kasvaminen tapahtuu pitkällä tähtäimellä ja vaatimat
tomalla tavalla, ei näyttävien julkisuustapahtumien avulla. Ne ovat vain yhden päi
vän kukkia. Ainoastaan sellainen arkipäivän toiminta , joka koskettaa solidaari
suutta joka päivä ja päivä päivältä lisääntyvästi, voi muokata ihmistä kasvamaan 
askel askeleelta palvelutehtävään. 

- Utopia. Hyvin usein utopia sekoitetaan irrationaaliseen romanttiseen 
utooppisuuteen. Emme kuitenkaan voi tukea persoonan kasvamista , jollei siinä 
oteta huomioon kaikkia inhimillisen olemassaolon ehtoja,  jolloin inhimillisyys on 
ajattelemista ja toimimista utooppisessa jännitteessä. Annetaan konkreettinen 
muoto sille, mitä ei vielä ole. Kasvatus solidaarisuuteen lähtee tilanteen, yhteiskun
nan ja maailman, analyysista. Nähdään sen tuska ja  kärsimys. Tätä todellisuutta 
freireläisittäin tulkitessamme havaitsemme, että näin ei voi jatkua. Utooppinen 
horisontti on välttämätön, koska tarvitaan paitsi analyysia maailmasta ja sen kärsi
myksistä myös näky siitä, millainen olisi parempi maailma , ja miten se voidaan 
saavuttaa. Utopian suuruus on siinä, että se ei sitoudu mihinkään ideologiaan vaan 
ylittää ja  puhdistaa kaiken olemassaolevan. Ilman utooppista horisonttia ei toimin
nan välineitä edes ole mahdollista löytää. Tässäkin lähtökohdat ovat vaatimatto
mat. On parempi toimia luku taito- tai muissa projekteissa maahanmuuttajien kans
sa kuin pitää suurellisia puheita rasismista, on parempi kuvitella parempaa mah-
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dollista tulevaisuutta tälle lähiölle , sen nuorille ja vanhuksille kuin kovalla äänellä 
valittaa niitä puutteita ja toiveita , joita ei mitenkään ole mahdollista täyttää. 
Utooppista horisonttia lähestytään vaatimattomin askelin. (Ks . Aranguren 1998, 
124-128; Kurki 199 1;  200 1;  Mounier 1981 .) 

Aitoon kansalaisuuteen kasvamisen opiskelutavoitteiden kannalta olisi hedel
mällistä, jos sekä se että siinä apuna oleva vapaaehtoistoiminta samalla nähtäi
siin tutkimustyönä "maailmaa ei voi muuttaa, jos ei sitä tunne"- periaatteen 
valossa. Opiskelijat ovat tuolloin toimintatutkimuksen tekijöitä yhdessä yhtei
sön muiden jäsenten kanssa. He kartoittavat ympäristöä ja sen tarpeita ja tuovat 
yhteisön kehittämiselle sitä kautta oman vahvan panoksensa. Vapaaehtoistyön 
avulla voidaan osaltaan oppia kriittisesti arvioimaan yhteiskunnan sosiaalisia ja 
ekonomisia rakenteita . Opitaan myös analysoimaan päivittäisiä kokemuksia ja 
niiden laajempia yhteyksiä . Samalla kehitytään itseilmaisussa ja omien arvojen 
tunnistamisessa. Ymmärretään, että ihminen tekee ratkaisujaan aina omien 
merkitystensä ja viitekehystensä perustalta, ja siksi ne pitää saada tietoisiksi . 
Juuri siksi vapaaehtoistyöllä voi olla varsin keskeinen tehtävä kansalaisuuteen 
ja demokratiaan kasvattamisessa .  

Sosiaalipedagogisessa kehyksessä yhdistyvät kansalaisuuteen kasvamisen 
personalistiset, sekä eettis-normatiiviset että kriittiset, ulottuvuudet varsin hy
vin. Paula Freiren ongelmakeskeinen metodi on hyvä apu tässä pedagogisessa 
työssä . Se lähtee ihmisten jokapäiväisistä ongelmista j a  laajenee siitä yhä 
laajemmille tasoille . Lopullisena tavoitteena on, että ihmiset heräävät tietoisuu
teen tilanteestaan j a  ryhtyvät toimimaan sen parantamiseksi. Silloin he 
freireläisittäin siirtyvät transitiivisen hriittisen tietoisuuden asteelle ja kykenevät tul
kitsemaan ongelmia syvällisesti, hylkäävät hiljaisuuden ja passiivisuuden, käyt
tävät dialogia ja ovat avoimia tilanteen uudelleen arviointiin. He myös kieltäy
tyvät siirtämästä vastuuta . Siirtyminen kohti transitiivista tietoisuutta on elä
mänikäinen prosessi; se on osa elämänkutsumuksen etsimistä ja löytämistä . 

5. 3 Personalistinen yhteisö työ 

Personalistisen sosiaalipedagogisen yhteisötyön olennainen peruspilari - joka 
samalla erottaa sen 'perinteisemmästä' yhteisötyöstä - on, että työssä pyritään 
dialogisesti kohtamaan yksittäisen ihmisen, persoonan, kokemus. Työssä tue
taan rinnakkain yksilön persoonan vahvistamista, kohtaamista kasvoista kas
voihin ja yhteisön kehittämistä aidon dialogin ja buberilaisen 'jakamisen" avulla . 
Yhteisötyö on samalla aitoon kansalaisuuteen kasvamisen tukemista, ja tätä 
aitoa kansalaisuutta tarvitaan, jotta ihmiset kykenisivät täydesti osallistumaan 
sekä oman arkipäivänsä että yhteiskuntansa kehittämiseen ja laadulliseen muut-
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tamiseen . Myös osallistuminen erottaa sosiaalipedagogisen yhteisötyön 
perinteisemmästä työstä, sillä osallistuessaan ihmiset itse rakentavat arki päiväänsä. 
Ihminen itse on viranomaisen sij asta keskeinen toimija omien tarpeidensa 
määrittelyssä,  todellisuutensa tutkimisessa ja analyysissa, toiminnan suunnitte
lussa, huomisen utopian luomisessa j a  toiminnan jatkuvassa arvioinnissa .  
Ammatillinen työntekijä on lähinnä vain tuki , koordinoij a ,  motivoija ja 
herkistäjä. 

Personalistinen sosiaalipedagoginen yhteisötyö on paljolti sama asia kuin 
aikaisemmin mainittu sosiokulttuurisen innostamisen aate nähtynä erityisesti 
siitä perspektiivistä, että käytäntö (praksis) sisältää sekä jatkuvan vuoropuhe
lun teorian ja toiminnan välillä että "luomisen ulottuvuuden" , joka perustuu 
tietoon paremmasta . Tällainen käytäntö avaa autonomisen näkemyksen sosiaa
liseen elämään: ihmiset ovat vapaita ja siten kykeneviä ottamaan itse vastuuta 
toimistaan. Yhteisötyössä ei siis silloin ajatella, että virkamiehet suunnittelevat 
ohjelmia ja projekteja keskenään ja esittävät ne sitten valmiina ihmisille, vaan 
ihmiset itse osallistuvat omasta arkipäivästään ja omista tarpeistaan käsin kaik
keen toimintaan projektien suunnittelusta niiden arviointiin saakka. Kuvaan 
'innostamista' tässä kuitenkin vain lyhyesti, koska se on 'kaksine kolmihaaraisine' 
ulottuvuuksineen, toisaalta ideologinen, metodologinen ja metodinen ja toi
saalta pedagoginen, sosiaalinen ja kulttuurinen, perusteellisesti esitelty toisessa 
kirjassa (Kurki 2000; kyseisestä kirjasta löytyy tarvittaessa myös tämän luvun 
tarkempi lähdekirjallisuus) . 

Innostamisen kaltaista toimintaa on toki 'aina' ollut. Nyt tämä vanha toi
minta on vain entistä selkeämmin käsitteellistetty ja jäsennetty Sosiokulttuurisen 
innostamisen nimellä toiminta käynnistyi varsinaisesti Ranskassa toisen maail
mansodan jälkeen. Sitä tarvittiin avuksi rakentamaan sortunutta ja tukahtunutta 
yhteiskuntaa uudelleen demokraattiseksi vapauden, veljeyden ja tasa-arvon 
yhteiskunnaksi. Varsinaisena sosiaalisen kasvatuksen ammattina innostaminen 
syntyi 60-luvulla vapaaehtoistyön pohjalta. Myös Unesco otti tuolloin käsitteen 
omakseen, ja sen jälkeen toiminta on viime vuosikymmeninä levinnyt voimak
kaasti varsinkin ranskaa, espanjaa, portugalia ja italiaa puhuvissa maissa niin 
Euroopassa, Kanadassa, Afrikassa kuin Latinalaisessa Amerikassa. 

Innostaminen syntyi aikoinaan yhteiskuntien kriisistä. Myös nyt yhteiskun
nat ovat selkeästi kriisissä, ja innostaminen näyttäytyy sellaisena sosiaalisen toi
minnan muotona, joka sopii erinomaisesti nykyisen postmodemin - tai mitä 
nimitystä siitä kukin haluaa käyttää - yhteiskunnan luonteeseen ja vastaa sen 
tarpeisiin . Innostaminen on ikään kuin uusi mahdollisuus taistelussa 
yhteiskuntien sosiaalisia sairauksia vastaan. Innostaminen sopii postmodemin 
yhteiskunnan luonteeseen myös siksi , että kyseinen yhteiskunta-ajatus ei enää 
hyväksy teollisen yhteiskunnan kurinalaistavia ja rationaalisuutta ja sopeutu
mista korostavia muotoja, vaan antaa tietä improvisaatiolle, mielikuvitukselle ja  
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luovuudelle. Myös innostamisessa korostuvat luovuuden, mielikuvituksen ja 
ihmisten oman osallistumisen periaatteet. Innostaminen onkin ensi sijaisesti 
osallistumista. Se on elämää yhteisössä, lähiössä ,  kaupungissa ja maailmassa .  
Juuri osallistuminen on lääke sitä sosiaalista patologiaa vastaan, joka ajassam
me vallitsee . Innostaminen siis orientoituu ihmisten arkipäivään, kohti jokai
sen ihmisen sekä persoonallista että sosiaalista (yhteisöllistä) heräämistä ja sitä 
kautta hänen tietoisuutensa heräämistä. 

Innostaminen on sosiaalipedagogiikkaa, ja muun sosiaalipedagogisen työn 
tavoin se on moraalista toimintaa. Personalistisesti se liittyy ajatukseen, että 
kaiken sosiaalisen työn perusta ja tehtävä on laadullinen: kyse on aina ihmis
ten välisestä kohtaamisesta, palvelusta , dialogista ja solidaarisuudesta. Ajatuk
seen liittyy, että myös kulttuuri kuuluu laadulliseen järjestykseen eikä ole mi
tattavissa kvantitatiivisesti. Kulttuuri ei ole teknologiaa, vaan se rakentuu oleel
lisesti symboleista, arvoista ja koko siitä herkkyydestä, joka määrittää ihmisenä 
olemisen tapaa. Kulttuuri ymmärretään tällöin laajasti inhimillisen käyttäyty
misen rakenteena. Se on jokaisen yhteisön juuri sille ominainen ilmaisun ja 
kommunikaation tapa, jota tulee kunnioittaa. Siksi kaikilla kulttuurisilla toimi
joilla on selkeä kutsumus osallistumiseen aina toiminnan suunnittelusta sen 
arviointiin saakka - ulkoapäin ei sosiokulttuurista toimintaa ole mahdollista 
määritellä .  

Innostamisen avulla pyritään luomaan sosiaalisen transformaation - laadul
lisen muutoksen - mahdollistavia tilanteita, eli pyritään parantamaan ihmisten 
elämän laatua. Samalla innostamisen keskeisiä tavoitteita on, että ihmiset tule
vat tietoisiksi historiallisesta roolistaan yhteisössään, yhteiskunnassaan ja maa
ilmassa. Jo innostamisen käsitteen etymologiassa (anima!animus lat .) korostuu 
dynaaminen elämän ja hengen antaminen. Etymologisesti innostaminen on 
elämän antamista, toimintaan motivoitumista ,  suhteeseen asettumista ja myös 
yhteisön ja  yhteiskunnan puolesta toimimista. 

Innostamisen määritteleminen ei kuitenkaan ole helppoa . Freireläisesti 
määriteltynä kyseessä on vahvasti emansipatorinen sosiaalinen liike ja samalla 
yksi osallistavan metodologian muoto . Innostaminen on tuolloin tavoitteellista 
toimintaa, joka ihmisten oman osallistumisen avulla suuntautuu aivan erityi
sesti muuttamaan sekä yksilöllisiä että kollektiivisia asenteita ja sitä kautta myös 
sosiaalista todellisuutta. Se herättää ihmisten tietoisuutta, organisoi heitä ja  saa 
heidät liikkeelle , eli ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimij oiksi omassa j a  
yhteisöjensä, yhteiskuntiensa kehityksessä. 

Edellisen määrittelyn perustana on varsin personalistinen käsitys ihmisestä 
ja yhteiskunnasta, j a  ihmisen ja yhteiskunnan välistä suhdetta pohditaan usein 
juuri Emmanuel Mounierin näkemysten pohjalta. Hänen mukaansahan pitäisi 
tavoitella sellaista persoonallista ja yhteisöllistä kumousta, jonka tuloksena on, 
että jokaisella ihmisellä on samalla tavalla oikeus ja mahdollisuus toteuttaa 
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persoonallista elämänkutsumustaan. Sosiokulttuurinen innostaminen on sil
loin kasvatuksellista toimintaa yksilön (persoonan) ja yhteisön tukemiseksi ja  
yhteiskunnan parantamiseksi. Innostaminen on väline taistelussa taloudellista 
ja kulttuurista syrjäytyneisyyttä vastaan kohti vapauttavaa ja aitoa kulttuuria, 
personalistista sivilisaatiota. Sitä voidaan soveltaa kaikilla elämän aloilla, ja se 
liittää yhteen kaikki yksilön kehittymiseen liittyvät tekijät. Sen keskeisiä käsit
teitä ovat persoona, yhteisöllisyys, osallistuminen, herkistyminen, dialogi, luo
vuus ja toimintaan sitoutuminen. 

Sosiokulttuurinen innostaminen edellyttää perustakseen optimistista näke
mystä ihmisestä. Uskotaan persoonaan eli siihen, että jokainen ihminen kyke
nee dialogiin ja päätöksentekoon - riippumatta rodusta, väristä, uskonnosta, 
älykkyydestä, iästä, sukupuolesta tai varallisuudesta. Sen lisäksi uskotaan ryh
mään, yhteisöön. Ajatellaan, että vain dialogisen yhteisöllisen suhteen kautta 
ihmisten on mahdollista rikastua ja kasvaa. Ihminen on ihminen juuri siksi, 
että hän kykenee suhteeseen toisen ihmisen kanssa .  Vain ihmisten oman osal
listumisen avulla , heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen, voi yksilöi
den ja yhteisöjen elämänlaatu parantua. Ajatellaan, että näin jokainen ihmi
nen kykenee myös transformoimaan j a  muokkaamaan sitä yhteiskuntaa,  jossa 
hän elää. Innostamisen prosesseissa ei kehityksen rytmiä olekaan mahdollista 
keinotekoisesti määritellä, vaan se riippuu yksilöiden omasta kyvystä ja tahdos
ta kehittää yhteisöään. 

Aito osallistuminen ei silloin ole vain ihmisten kokoontumista yhteen, vaan 
se on ainutlaatuisten persoonien yhteyttä. Siksi aidon yhteisön rakentuminen 
on innostamisen onnistumisen perusedellytyksiä, eli toiminnan pohjaksi tar
vitaan laadultaan yhteisöllisiä minä-sinä -vuorovaikutussuhteita. Nämä aidot 
yhteisölliset suhteet voidaan ymmärtää myös poliittisiksi suhteiksi, koska nii
hin liittyy sitoutuminen toimintaan ja  toiminnan merkitykselliseksi kokemi
nen. Toiminta tapahtuu yhdessä toisten ihmisten kanssa, ihmisten, jotka jaka
vat yhteisen tietoisuuden, yhteiset unelmat ja tavoitteet paremmasta arkipäiväs
tä . Ymmärretään, että ihmiset eivät ole vain tietyn historiallisen ja kulttuurisen 
ajanjakson jäseniä vaan myös rakentajia ,  uusien muotojen luojia .  He ikään 
kuin transsendoivat, ylittävät, yksilöllisyytensä rajat yhteisessä toiminnassa oman 
sosiaalisen todellisuutensa uudelleen luomiseksi. Samalla innostamisessa ko
rostetaan giddensiläisittäin yksilön ja yhteiskunnan, toimij an ja rakenteen, 
suhteen ja sen laadun merkitystä. Rakenne luo toki toimintaa, mutta samalla 
toiminta uusintaa rakenteita . Rakenteita ei luonnollisestikaan voida ohittaa, 
mutta niitä voidaan hitaasti, askel askeleelta, muovata uudelleen. Innostaminen 
on demokratian demokratisoimista. 

Innostaminen on siis oleellisesti osallistumista. Käytännössä eli innostamisen 
toiminnan metodologiana tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihmisillä on yh
teiseen päämäärään suuntautuvaa, vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa. 
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Innostamisen tavoite on tuon toiminnan avulla saada aikaan laadullisia muu
toksia yhteiskunnassa. Tosin innostamisen käytännöissä on maailmalla monia 
ulottuvuuksia lähtien traditionaalisista, vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä 
ja sen arvoja korostavista näkemyksistä aina transformatiivisiin, vallankumouk
sellisiin käsityksiin. Viimeksi mainitut ovat erityisen personalistisia ,  sillä niissä 
tavoitellaan sellaista syvää kulttuurisen tyylin muutosta, johon perustuen jo
kainen ihminen tulisi vähitellen kykeneväksi transformoimaan arkipäiväänsä, 
rikastumaan ihmisenä ja olemaan oman elämänsä toteuttaja sekä yhdessä tois
ten ihmisten kanssa yhteisönsä muuttaja kohti oikeudenmukaista yhteiskun
taa. Tällöin taistellaan erityisesti passiivisuutta, välinpitämättömyyttä ja keskin
kertaisuutta vastaan. Innostamisen avulla ihmisiä tuetaan analysoimaan omia 
kokemuksiaan ja panemaan ne dialogissa vastakkain toisten kokemusten kans
sa. Vähitellen ihminen sitten kykenee ymmärtämään oman paikkansa ja pää
määränsä ihmiskunnan kollektiivisessa historiassa, luomaan tietoista solidaari
suutta ja kieltäytymään välinpitämättömyydestä. 

Spontaanisuus, ilmaisun herkkyys ja luovuus luonnehtivat innostamista il
miönä. Siksi innostajan työn oleellisin piirre on se pohjalla oleva perusasenne, 
joka säätelee innostajan ja hänen ryhmänsä elävää ja alati muuttuvaa suhdetta. 
Toisin sanoen innostajan omat asenteet, odotukset ja uskomukset sekä persoo
nalliset piirteet ovat varsin tärkeät. Innostajan oman persoonan heräämisellä ja 
elämänkutsumuksen löytämisellä on erityinen merkitys hänen itsetuntemukselleen 
ja kehittymiselleen sitä kautta kohti psyykkistä tasapainoa ja kypsyyttä. Se mah
dollistaa niiden monimuotoisten paineiden ja ongelmien kohtaamisen, joita työ 
tuo mukanaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että innostajalla tulisi työssään olla 
palvelun asenne . 

Ennen kaikkea innostajan tulisi kyetä herättämään ihmisten aktiivista osallis
tumista. Siksi hänen tulisi olla läsnä yhteisön ihmissuhteissa, ihmisten arkipäi
vän elämässä. Innostaja on toimija, joka herkistää ryhmiä aloitteellisuuteen ja 
yhdistää ihmiset ympäristöönsä motivoiden heissä tutkimisen, luovuuden, 
reflektion ja sosiaalisen organisoitumisen taipumuksia. Hänen tehtävänsä on olla 
katalysaattorina, joka auttaa aikaansaamaan prosesseja ,  joiden varsinaisina 
toteuttajina ovat ihmiset itse. 

Ilman herkistymistä ja motivoitumista ei aitoa osallistumista synny. 
Herkistäminen tarkoittaa puuduttavaa arkipäiväänsä elävien ihmisten 
herättelemistä, heidän tietoisuutensa koskettamista. Herätellään tiettyjä intresse
jä, eli saadaan ihmisten huomio kiinnittymään johonkin sellaiseen toimintaan, 
jonka he kokevat subjektiivisesti, oman elämänsä kannalta, arvokkaaksi ja merki
tykselliseksi. Silloin heissä herää tarve saada lisää informaatiota elämästään, suh
teestaan historiaansa j a  ympäristöönsä . Ihmisten varsinaisen toimintaan 
motivoitumisen perustana ovat sitten heidän omat kulttuuriset vaateensa ja tar
peensa; mitä ihmiset itse tahtovat. Toiminta perustuu aina vapaaehtoisuuteen. 
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Perustaksi ihmisten herkistymiselle ja motivoitumiselle tarvitaan informaa
tiota todellisuudesta. Siksi varsinaisina metodologisina vaiheina ovat aina sa
mat freireläiset askeleet. Ensimmäinen niistä on todellisuuden analyysi, sillä 
todellisuus on tunnettava ennen kuin sitä voi muuttaa. Analyysi tulee tehdä 
perusteellisesti, ja apuna voidaan käyttää kokonaista kirjoa erilaisia menetel
miä. Seuraavana vaiheena on analyysin tulkintaan perustuva sosiaalisten pro
sessien suunnittelu ja inhimillisten resurssien organisointi. Suunnittelu tähtää 
aina utooppiseen horisonttiin eli nähdään konkreettisena kuvana se tilanne, 
jota kohti on tarkoitus pyrkiä; Freire puhuu tällöin suorastaan neitsytmariamaisen 
ilmestyksen näkemisestä. Vasta perusteellisen selvitys- ja suunnittelutyön poh
jalta, utopian luomisen ja sen toteuttamiseksi tarvittavien välineiden etsimisen 
perustalta, toteutetaan sitten varsinaiset sosiokulttuuriset interventiot eli vähin
tulot, jotka nekin sisältävät varsin monia muotoja  ja vaiheita. Oleellista on 
lisäksi, että sosiokulttuurista toimintaa arvioidaan yhdessä kaikkien siihen osal
listuvien kanssa . Personalistisessa yhteisötyössä ei riitä kvantitatiivinen arviointi 
esimerkiksi siitä, paljonko osallistujia on eri tilaisuuksissa ollut ja niin edel
leen, vaan yksilöllinen kokemus pitäisi saavuttaa myös arvioinnin avulla. Siksi 
arvioinnin tulisikin kestää koko prosessin ajan. Kun kaikki vaiheet on läpi
käyty, juhlitaan sitä hyvää, mikä on saavutettu. Juhlaan ei kuitenkaan pidä 
jäädä, vaan suunnataan katse eteenpäin kohti uusia innostamisen projekteja ja 
prosesseja. (Ks. metodologiasta tarkemmin Kurki 2000.) 

Innostaa voidaan metodisesti monella tavalla, ja  tärkeimmät toimintamuo
dot ovat erilaiset kasvatukselliset, kulttuuriset ja taiteellisen ilmaisun aktiviteetit 
sekä sosiaalinen ja  vapaa-ajan virkistyksellinen toiminta . Kaikkien näiden 
sosiokulttuuristen aktiviteettien tavoitteena on edistää ihmisten liittymistä yh
teen, yhteisöllistä dialogia ja oppimista tekemällä ja kokemalla . 

Kuten on jo todettu, innostaminen ole mikään uusi asia, vaan sitä on ollut 
'aina'. Esimerkiksi setlementtityö on siitä selkeä esimerkki, eli "herätetään hen
kiin elämää siellä, missä sitä ei ole" . Setlementtityön piirissä Suomessa onkin 
parhaillaan menossa - ainakin Tampereen Haapahnnassa ja Helsingin Kivikossa 
- sosiokulttuurisen innostamisen kehykselle rakentuvia alue- ja yhteisötyön 
projekteja. Myös muualla on jo syntynyt useita innostamisen hankkeita. (Ks. 
Kurki 2000 b, 167 . )  

Myös nuorisoseura-aate on ollut selkeää innostamista. Nuorisotyön kehyk
seksi innostaminen sopiikin erityisen hyvin. Nuorisotyöntekijän täytyy ennen 
kaikkea ymmärtää ihmistä, kyetä asettumaan dialogiseen pedagogisen suhtee
seen. Perinteisen ymmärtämisen rakenteen uudistamiseksi tarvitaan silloin 
uudenlaista kommunikaation etiikan horisonttia, eli toiminnan tulee nousta 
toimijan persoonallisesta suhteesta ammattiinsa. Sosiaahpedagogisen nuoriso
työn tavoitteena on, että nuoret itse kykenisivät vähitellen yhä enenevästi otta
maan vastuuta elämästään ja nousemaan kriiseistään: heillä olisi kyky toimia ja 
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luoda näin kohtaloaan. Samalla he kokisivat identiteettinsä, persoonansa, vah
vistuvan niin, että pystyisivät arkielämässään osallistumaan monipuoliseen in
himilliseen, kulttuuriseen j a  yhteiskunnalliseen toimintaan. Sosiaalisuutta ja  
normaalisuutta tarkastellaan tuolloin sekä persoonallisesta, yhteisöllisestä että 
vuorovaikutuksellisesta, mutta myös institutionaalisesta ja organisatorisesta pers
pektiivistä. Pohditaan, miten instituutioiden ja organisaatioiden pitäisi muut
tua rakenteiltaan j a  toiminnaltaan, jotta ne edistäisivät kasvatuksellista tehtä
väänsä . 

Nykyisin myös suomalaisessa aikuiskasvatuksessa nostetaan esiin samantyyp
pisiä kysymyksiä. Korostetaan yhä vahvemmin elämänikäista, ihmisten arkipäi
vän ympäristöissä tapahtuvaa sosiaalista oppimista , jolloin sekä persoonan vah
vistaminen että yhteisöllinen vuorovaikutus ja 'jakaminen" ovat tasavertaisina 
tavoitteina mukana toiminnassa. Sosiokulttuurinen innostaminen ja jatkuva 
kasvatus ovatkin "saman kolikon kaksi puolta" . Ollakseen tehokasta elinikäi
nen, jatkuva kasvatus tarvitsee avukseen innostamisen politiikkaa, sanoo ar
gentiinalainen, maailmalla varmasti tunnetuin innostamisen vaikuttaja, Ezequiel 
Ander-Egg. Sosiaalipedagogisesti myös aikuiskasvatus siis ymmärretään ensisi
jaisesti tiedostamisen ja transformaation välineenä. 

Personalistinen sosiokulttuurinen innostaminen on alue- ja yhteisötyön sekä 
nuoriso-ja aikuiskasvatuksen lisäksi oiva ja monipuolinen sosiaalipedagoginen 
menetelmä kautta ihmisen elämänkaaren, sen kaikissa vaiheissa j a  monissa 
ongelmissa (esimerkiksi huumetyö) . Aivan erityisesti innostaminen on kuiten
kin viime aikoina vallannut alaa yhä laajenevalla kolmannen ikäkauden ken
tällä eli työssä vanhojen ihmisten parissa - siitä enemmän seuraavassa luvussa .  

5.4 Personalismi ja  kolmas ikäkausi 

Personalisti ja  persoonakeskeisen kasvatuksen espanjalainen tiennäyttäjä Vic
tor Garcia Hoz ( 1995 ,  7 ;  kirjan 1 .  painos 1985)) kirjoittaa ilosta kolmantena 
ikäkautena: 

Nyt kun olen ylittänyt seitsemännenkymmenennen ikävuoteni, haluaisin kirjoittaa 
tai lukea, j os joku toinen sen kirjoittaisi, kirj an vanhuudesta, kirjan j ossa ilman 
liikatunteellisuutta näytettäisiin selkeästi , kuinka tämä vaihe on inhimillisen elämän 
täyteyden, kokemuksen ja  asian ytimeen liittyvän viisauden, ilon, taistelun ja  toivon 
vaihe . . .  

Hän tosin joutui itse kirjoittamaan tuon kirjan, josta vuoteen 1995 mennessä 
oli otettu jo kahdeksan painosta. 
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Kolmas ikäkausi on yksi niistä käsitteistä , joiden avulla keskusteluun van
huudesta etsitään uusia orientaatioita. Edelleen puhutaan toki myös ikäihmisistä, 
vanhemmista ihmisistä, vanhoista ja niin edelleen. Personalistisen ajattelun 
kehyksessä ei mielestäni ole tärkeää, mitä termiä käytetään, vaan miten sitä 
käytetään, mitkä ovat ne sisällöt, jotka eletyiltä vuosiltaan vanhempaan ihmi
seen persoonana ja yhteisönsä jäsenenä liitetään. Tässä kirjassa en sitoudu mi
hinkään termeistä, vaan käytän niistä monia. Otsikossa tosin käytän kolmatta 
ikäkautta, joka sinänsä ei oikein sano mitään tai ehkä se viittaa erityisesti ai
kaan, jolloin edessä voi olla vielä paljon vuosia, mutta nuo vuodet eivät ole 
enää sidottuina työhön. Kolmas ikäkausi on vapaan ajan kausi. 

Myös Alex Comfort ( 1986, 14-22) kirjoittaa kolmannesta ikäkaudesta, ja 
hän puhuu siitä hyvänä ikäkautena . Samalla hän varoittaa siitä, että olemme 
varanneet vanhoille ihmisille osan, joka on selkeästi destruktiivinen. Ajatte
lemme, että he ovat fyysisesti ja emotionaalisesti invalideja, hitaita reagoimaan 
ja jäykkiä tapoineen. Emme tiedosta, että he ovat sorrettu vähemmistö - vai 
kohta enemmistö? - eli freireläisittäin ilmaisten suorastaan kielletään tuon 
sorretun vähemmistön olemassaolo. Kieltäminen tulee pitkällä tähtäimellä (van
hoina) koskettamaan myös kaikkia nykyisiä kieltäjiä. Kuitenkin ikäihmiset ovat 
vain ihmisiä ,  jotka ovat eläneet tietyn määrän vuosia, heissä ei ole muuta eri
koista. Tietysti heillä on muun muassa fyysisiä ongelmia, mutta niitä on myös 
nuorilla. Näinä elämämme myöhempinä vuosina olemme samoja nuoria, joilla 
nyt vain on vanhat vartalot. Vanhemmat ihmiset joutuvatkin kulkemaan suora
naisen ristin tien tuntiessaan olevansa poissuljettuja muiden kansalaisten yh
teisöstä. Varakkaammat eläkeläiset tosin sulkevat asialta osin silmänsä, sillä hei
dän on mahdollista täyttää aikaansa mukavasti ja halutessaan myös varsin sosi
aalisesti. He pelaavat golfia, lukevat pokkareita, matkustelevat ja syövät hyvissä 
ravintoloissa. Mutta silti vanhojen ikäluokalla ei ole enää oikeaa sosiaalista osaa 
ja roolia. Köyhillä ikäihmisillä poissulkeminen on vielä täydellisempää. (Ks. 
Altarejos 200 1 ,  43-57.) 

Monissa muissa kulttuureissa (meillä esimerkiksi romanit ja saamelaiset) 
vanhoilla ihmisillä sitä vastoin on tärkeä rooli . Saattaa olla myös niin, että 
jossakin vanhusten elintaso ei ole kovin korkea, mutta heidän sosiaalinen osal
listumisensa ja arvostamisensa ovat korkealla tasolla, ja niin myös heidän elä
mänsä persoonana ja yhteisönsä jäsenenä on arvokasta . Ensimmäinen askel 
onkin, että asenteemme vähitellen muuttuisivat niin, että emme näe vanhaa 
ihmistä vanhuksena vaan persoonana ja nimenomaan sellaisena persoonana, 
joka - paitsi että on vanhempi - on edelleen sitä, mitä hän on aina ollut. Hän 
on kykenevä kokemuksiin, joita tietysti fyysiset muutokset osaltaan rajoittavat. 
Vanhenemiseen kohdistuvat asenteet ovat siis oleellinen ongelma, ja asentei
den muuttuminen on poliittinen kysymys ; se on aidon praksiksen kysymys . 
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Vanhat itse voivat herätä freireläiseen tietoisuuteen käyttämällä apunaan kaikkia 
niitä välineitä , mitä muutkin vähemmistöt käyttävät. Organisoidutaan ja 
aktivoidutaan; ennen kaikkea ryhdytään osallistumaan sosiokulttuurisen 
innostamisen hengessä . Oleellista on silloin, että jos ihmiset haluavat todella 
muuttaa tilanteensa, heillä täytyy olla selkeät tavoitteet. Pelkästään konkreetti
siin ongelmiin liittyvät tavoitteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tavoitteiden tulisi 
suuntautua yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan perusteelliseen muutta
miseen. Kysymys on samalla koko kasvatus- , koulutus- ja kommunikaatio
järjestelmän haastamisesta niin, että vähitellen omaksutaan uusi käsitys ihmi
sestä, käsitys, joka ei perustu ikään. Muutostyön ei pidä kuitenkaan liittyä mi
hinkään puoluepoliittiseen liikehdintään, vaan sen tulisi juurtua palj on 
syvempiin merkityksiin ja arvoihin. Pitäisi suuntautua kohti sellaista persoonien 
yhteisöä,  jossa jokainen ihminen on yhtä arvokas ja dialogiin oikeutettu . Ikään
tyminen onkin tulevaisuuden suuri kriisi , jolleivat ihmiset itse ole täysivaltaisesti 
luomassa omaa kohtaloaan. (vrt. Gonzales 200 1 ,  88-87 ; Naval 200 1 ,  182 ;  Tout 
1995,  33 ;  Sallila 2000, 7- 1 7 .) 

Vanhat ihmiset voivat siis toimia varsin monin tavoin. He voivat esimerkiksi 
järj estää näkyviä kampanjoita, joita viranomaisten on mahdotonta sivuuttaa. 
He voivat toimia suorastaan koko yhteiskuntaa uudistavana voimana ja tuoda 
elinikäisen kasvatuksen käsitteeseen uusia aktiivisia tulkintoja. Näitä tulkintoja 
tukevat myös sosialisaatiokäsitteen personalistiset painotukset (ks. sosialisaatiosta 
aikaisemmin) . Tuolloin perustana voisi olla, että sosialisaatio nähtäisiin tasa
vahvana elämänsyklinä, jännitteenä syntymän ja kuoleman välillä, jolloin kol
mannen ikäkauden "arvokkuusroolit" saisivat yhteisöllisessä elämässä yhtä vah
van painotuksen kuin aikaisemmat ammatti- tai muut roolit. Asenteiden muu
toksen tulisikin suuntautua siihen, että ihmisen sisäinen arvo nousisi erityisen 
tärkeäksi ja sivuuttaisi nuoruuden, aseman ja kauneuden arvot. (ks . Kurki 
1984, 6 1 ;  Sykes 1995 ,  48 .) 

Vanhojen ihmisten herkistämiseen, motivoimiseen ja osallistumisen synty
miseen tarvitaan juuri sosiokulttuurista innostamista pedagogisine, sosiaalisine 
ja kulttuurisine ulottuvuuksineen. Tosin anglosaksisella kielialueella puhu
taan enemmän empowerment- ajattelusta, jonka vaaroista on jo aikaisemmin 
mainittu - niistä suurin on, että valta pohjimmiltaan kuitenkin jää niille , jotka 
"valtaistaessaan" toisia antavat siitä pois vain tietyn tarkoin rajatun osan. Myös 
Daniel Thursz ( 1 995 ,  xiii) pohtii empowerment -käsitteen ongelmia, ja samas
sa yhteydessä hän pitää ongelmallisena myös viime vuosien uuden ammatti
ryhmän "case-" or "caremanagers" syntymistä . Vanhat ihmiset eivät halua olla 
"cases", eivätkä he myöskään halua "to be managed". 

Empowerment-keskustelu jakautuu Thurszin mukaan kahteen linjaukseen 
eli yksilölliseen ja kollektiiviseen. Ensimmäinen liittyy yksilön itsemääräysvaltaan 
ja jälkimmäinen demokraattiseen ajatteluun siitä, että ryhmät, joilla on samoja 
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päämääriä, voivat myös organisoitua yhteiseen toimintaan. Personalistisesta 
perspektiivistä edellinen jako sisältää esimerkiksi Buberin osoittaman vaaran 
toisaalta individualismin korostamisesta ja yhteisön hylkäämisestä tai toisaalta 
kollektiivin korostamisesta j a  persoonan hylkäämisestä . S iksi myös 
empowerment-käsite - jos sitä halutaan käyttää - pitäisi määrittää aina persoo
na-yhteisö -kehyksessä. En mielelläni puhukaan empowerment-ajattelusta. 
Mieluummin olisi kiinnityttävä pedagogiseen ajatteluun asenteiden muuttami
sesta, jolloin luotaisiin myös sellaisia strategioita, joiden avulla ihmiset olisivat 
vapaita toteuttamaan elämänkutsumustaan, olemaan aktiivisia, tuottavia, luo
via eli Marcusea mukaillen olemaan uudella tavalla aistiherkkiä ihmisiä, "jotka 
eivät häpeäisi itseään" . 

Ken Tout ( 1995 ,  5-6, 26) kertoo ecuadorilaisesta Vilcabamban "ikääntyneiden 
laaksosta" (Valley of the Aged) , jossa ympäristö ja kulttuuri ovat otollisia inhi
milliselle selviytymiselle eli pitkälle iälle. Ilma on kuulas ja vesi puhdas, ilmas
to on miellyttävä, syödään enimmäkseen kasvisravintoa, modernit aika-ja tehtävä
paineet sekä sitoumukset puuttuvat, ei ole teollisuutta , sukupolvien väliset 
suhteet ovat hyvät ja niin edelleen. Toinen, sinänsä hyvin samantapainen, paikka 
on Potosi Bolivian vuorilla. Siellä puolestaan ei ole miellyttävää elää. Jo vuonna 
1 550 eräs dominikaanipappi kuvasi paikkaa Helvetin Suuksi "the Mouth of 
Hell" . Potosi on hyvin korkealla, mutta siellä on kaivoksia , joihin tarvitaan 
alempaa laaksoista kotoisin olevia työläisiä. He eivät totu helposti korkeaan 
ilmanalaan, työpaineet ovat kovat, työläiset ovat vieraantuneet omasta kulttuu
ristaan j a  laajennetuista perheistään . Potosi on suoranainen antiteesi 
Vilcabamballe. Perusero on, että Potosissa aktiviteetit suuntautuvat kaupalli
seen ja Vilcabambassa inhimilliseen hyvinvointiin. 

Toutin tutkimukset osoittivat, että ihmiset Vilcabambassa elävät kauan. On 
paljon 90- 100 -vuotiaita, jotka tekevät aktiivisesti päivittäiset työnsä, ja joiden 
mieli on virkeä,  jotka ottavat innokkaasti osaa yhteisiin väittelyihin ja keskuste
luihin, ja joilla on hyvä huumorintaju. Vilcabambassa toimii myös "Vanhojen 
Puolustuskomitea" , jonka jäsenistä puolet on yli 80 vuotiaita - toisin kuin 
yleensä vanhusten asioita ajavissa järjestöissä tai toimikunnissa. Potosissa puo
lestaan kaivostyöläiset uupuvat sekä henkisesti että ruumiillisesti usein jo 35-
40 -vuotiaina. He eivät kykene edes päivittäisin toimiinsa .  Elämää määrittävät 
monenlaiset onnettomuudet, hengityselinsairaudet, huono ravitsemus ja niin 
edelleen, eli uupuminen on yksinkertaisesti elämän seurausta. 

Edelliset tarinat kertovat monta asiaa, mutta personalistisen teeman valossa 
ainakin sen, että ihmisen ikä ei ole ikäkysymys. Vanhusten kanssa tehtävässä 
sosiaalipedagogisessa työssä se on yksi keskeisistä huomioista. Huomion tulisi 
myös kääntyä praksikseksi, eli työntekijän olisi pedagogisessa suhteessaan 
herkistyttävä toisella, usein entisestä poikkeavalla, tavalla kohtaamaan ihminen 
ja hänen ikänsä. 
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Sosiaalipedagogisen työntekijän on hyvä tuntea myös vanhenemiseen liitty
vät erilaiset myytit (Lim6n 1997,  297-299;  ks . myös Comfort 1986) . Ensimmäi
nen niistä on kronologisen vanhenemisen myytti, eli ihmistä mitataan ja arvi
oidaan niiden ikävuosien lukumäärän mukaan, jotka hän on elänyt. Vanhuus 
olisi ikään kuin objektiivinen, kvantifioitavissa oleva asia. Samantekevää on, 
mikä on ihmisen psyko-fyysinen tilanne. Kuitenkin monet vuosiltaan nuoret 
ovat jo varsin vanhoja j a  päinvastoin. 

Tuottamattomuus on vanhuuden myyteistä toinen. Vanha ihminen on hyö
dytön. Tutkimusten avulla on kuitenkin selvästi osoitettu, että ihminen voi olla 
tuottava, elämästä kiinnostunut ja hyödyllinen yhteiskunnalle varsin pitkään. 
Monet taiteilijat, kirjailij at, tiedemiehet ja poliitikot ovat sen selkeästi osoitta
neet (Pablo Picasso , Albert Schweitzer, Bertrand Russell, George Bernard Shaw, 
Coc6 Chanel, Mahatma Gandhi, Margaret Mead, Leo Tolstoi, Golda Meir, Vic
tor Hugo , Giuseppe Verdi, Benjamin Franklin, Henrik Ibsen, Charles Darwin, 
Marc Chagall, Claude Monet, Artur Rubinstein, Duke Ellington, Karen Blixen, 
Franz Liszt, Charles de Gaulle , Thomas Alva Edison, jomo Kenyatta, Mao-Tse
tung, äiti Teresa j a  monet monet muut) . 

Myytti innostuksen, mielenkiinnon ja sitoutumisen puutteesta perustuu 
puolestaan väärään uskoon siitä , että nuo puutteet kuuluisivat vääjäämättä 
normaaliin vanhenemisen prosessiin. Kuitenkin on selvästi osoitettu juuri päin
vastaista. Aktiivisuus, osallistuminen sosiaaliseen toimintaan ja sosiaalisten suh
teiden vilkkaus ja palkitsevuus nimenomaan estävät vanhenemista. Edelliseen 
liittyy läheisesti myös myytti joustamattomuudesta ja kyvyttömyydestä muuttua 
ja mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Ne ovat kuitenkin paljon enemmän 
yksilön luonteeseen ja sosiokulttuuriseen tasoon liittyviä kysymyksiä kuin van
huuteen. 

Seniliteetin myytti liittyy käsitykseen muistin menettämisestä, huomiokyvyn 
vähenemisestä, ajatusten sekaannuksista ja  niin edelleen. Vanhenemista ta
pahtuu toki, mutta se ei kuitenkaan ole sairaus, sen ei tarvitse rajoittaa. Van
huus voi olla yhtä terve vaihe kuin muutkin, vaikka aistit olisivat jo iän 
koskettamia. Rauhan ja tyyneyden myytti on puolestaan edelliselle vastakkai
nen. Ajatellaan vanhan ihmisen jo elävän ikään kuin paratiisissa onnellisena ja 
rakkaittensa ympäröimänä. Kuitenkin suuri osa vanhuksista joutuu kohtaa
maan enemmän stressiä kuin monet nuoremmat ikäluokat. He ovat sairaita ja 
yksinäisiä, heihin vaikuttavat suurten kaupunkien melu ja saasteet ja niin edel
leen. 

Konservatiivisuuden myytin mukaan vanhat ihmiset ovat konservatiivisia ja  
traditioon pitäytyviä. Tässäkin kysymys on enemmän kulttuurisesta mentalitee
tista ja hengen avoimuudesta kuin iästä. Myös seksuaalisuuden heikentymisen 
myytti on gerontologiassa todistettu varsin vääräksi. Tutkimukset osoittavat, kuinka 
emotionaalinen asenne , kyky rakastaa, sentimentaalinen mielenkiinto toista 
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ihmistä kohtaan ja seksuaaliset suhteet voivat jopa lisääntyä ja syventyä iän 
mukana, vaikka niiden muoto ehkä muuttuu . 

Myytti vanhuudesta rampauttavana j a  vastenmielisenä ikänä ennen kuole
maa on sekin tietysti väärä, sillä kokemus osoittaa kuinka monet ihmiset elävät 
kolmatta ikäkauttaan tasapainoisina, rauhan ja persoonallisen hyvinvoinnin 
elähdyttäminä ja kohtaamalla yhä uusia mahdollisuuksia. Vaihe sisältää aivan 
uusia persoonallisen kehittymisen elementtejä ,  tosin kehitys ei ole nyky-yh
teiskunnan hallitsevien materiaalisten ja teknisten arvojen mukaista. 

Viimeisenä on myytti nuoruuden yliarvostamisesta, jolloin ajatellaan, että 
vanhempien ihmisten tulisi nuorten hyväksi vetäytyä tuottavasta työstä ja yh
teiskunnallisesta toiminnasta. Ajatus on virheellinen, sillä se tuomitsee vanhan 
ihmisen tylsistymiseen ja pitkästymiseen, turhautumiseen ja melankoliaan, vaik
ka vanhuuden kohtaaminen voisi olla nuoremmalle polvelle monella tapaa 
rikas oppimisen kokemus. 

Personalistisesta perspektiivistä myös vanhojen ihmisten elämässä on 
kaksiulotteinen peruskutsumuksensa. Toinen ulottuvuus on yksilöllisen per
soonan kehittyminen "päivä päivältä enemmäksi kuin tänään" ja toinen on 
yhteisöllisyyden jakaminen yhdessä toisten yhtä arvokkaiden persoonien kans
sa . Tähän liittyy luonnollisesti osallistumisen tukeminen niin, että ihmiset 
kykenisivät mahdollisuuksiensa mukaan ottamaan haltuunsa oman arkipäivänsä 
ja olisivat kykeneviä kehittämään sitä edelleen, luomaan omaa kohtaloaan ja 
laajemmin yhteisönsä ja yhteiskuntansa kohtaloa. 

Myös vanhojen ihmisten kanssa tehtävän sosiaalipedagogisen työn avain on 
siis osallistumisen lisääminen. Luodaan kommunikaation verkostoja  ihmisten 
välille ja käytetään apuna erilaisia innostamisen ulottuvuuksia ja menetelmiä. 
Toimintojen tulisi olla joustavia ja herkkiä erilaisille tarpeille, mutta yleisinä 
tavoitteina ovat kuitenkin aina persoonallisen kehittymisen, luovuuden ja va
pauden tukeminen, jotta ihmiset voisivat toteuttaa elämänkutsumustaan yhä 
täydempänä. Samalla tuetaan yhteisöllistä osallistumista ja integroitumista yh
teiskuntaan niin, että jokaista kuullaan ja jokaisen ajatukset ovat tärkeitä . Tue
taan elinikäistä oppimista ja autetaan nauttimaan kulttuurista. Tuetaan myös 
kriittisen arviointikyvyn kehittymistä esimerkiksi keskustelujen ja väittelyiden 
avulla. Tuetaan avoimuutta toisia ikäryhmiä kohtaan ja luodaan asenteita ja  
välineitä, joiden avulla elämä voidaan kokea yhä täydempänä. (Ks Requejo 
1997,  26 1 ;  Quintana 1993 , 149- 152 .) 

Kolmannen ikäkauden sosiaalipedagogisen työn perusongelmia on, että van
hat ihmiset eivät ole mikään yhtenäinen, homogeeninen kollektiivi, vaan he 
ovat persoonia ,  ainutlaatuisia yksilöitä yhteisöissään . Heillä j a  heidän 
yhteisöillään on hyvin monenlaisia ja erilaisia tarpeita , joiden kuulemiseen 
tulisi erityisesti herkistyä. Yhteistä kuitenkin kaikille on, että heillä on käytettä
vissään aikaa. He eivät ole enää työkiireiden ahdistamia, vaan heillä on tämä 
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nykymaailmassa kovin arvokas rikkaus, aika. Ihmisen elämä on kuitenkin usein 
ollut niin työn määrittämä, että työn loppuminen rapauttaa pahasti hänen 
identiteettiään, ja hän tuntee itsensä turhaksi ja tarpeettomaksi. Nyt tämä uusi 
asia, aika, on käytettävissä ja sen käyttäminen perustuu vapaaseen päätöksente
koon, luovuuteen ja autonomiaan persoonallisten ja yhteisöllisten tarpeiden 
tyydyttämiseksi . Tässä ei ehkä tarvita apua - ainakaan niin kauan, kun terveys 
on hyvä. Usein ollaan kuitenkin valmistautumattomia tähän luovuuden ja itse
toteutuksen mahdollisuuteen, ja siksi on tärkeää, että ihmisille on tarjolla eri
laisia vapaaehtoisen osallistumisen mahdollisuuksia, ja he ovat niistä tietoisia .  
Tärkeää tietysti olisi se, että ihmiset itse olisivat alusta asti mukana luomassa 
näitä mahdollisuuksia juuri omien tarpeidensa perspektiivistä ja juuri siinä 
arkipäivässä, jossa he elämäänsä elävät. 

Kuten on jo sanottu, filosofis-metodologinen sosiokulttuurinen innostaminen 
on oiva väline personalistiseen sosiaalipedagogiseen työskentelyyn vanhojen 
ihmisten kanssa. Sen soveltaminen kolmanteen ikäkauteen vaatii tosin jälleen 
aivan oman herkkyytensä ja omat kasvatukselliset, sosiaaliset ja kulttuuriset 
menetelmänsä. Kuitenkin myös vanhojen ihmisten parissa tehtävän innostamisen 
sosiaalipedagogisen työn lähtökohtana on pedagoginen suhde. Vanhuksen ja 
työntekijän suhteen luonteen tulisi olla sellainen personalistinen, dialoginen 
minä-sinä -suhde, jota aikaisemmin kirjassa on kuvattu . Pyritään rohkaise
maan kokemuksia ja antamaan tilaa ihmisen piilevien, luovien ja autonomisten 
voimavarojen löytymiselle . 

Lisäksi innostamisessa on aina oleellista se, että se tapahtuu siellä, missä 
ihmiset ovat. Vanhusten kohdalla innostamista siis toteutetaan ainakin kodeis
sa, monenlaisissa klubeissa, kerhoissa ja kokoontumisissa sekä erilaisissa van
husten laitoksissa, vanhainkodeissa ja sairaaloissa . Näissä arkipäivän ympäris
töissä on erilaiset tarpeensa ja erityisesti laitoksissa tapahtuvaan innostamiseen 
on paneuduttu maailmalla huolellisesti (esimerkiksi Elizasu 2000, 68- 1 10 ,  120-
155 ;  Orduna 200 1 ;  289-292) . 

Kolmannen ikäkauden innostamiseen sopivia menetelmiä en tässä lähem
min kuvaa. Se on toiseen yhteyteen kuuluva tehtävä . Silti mainitsen yhden, eli 
vapaaehtoistyö sopii personalistiseen kehykseen erinomaisesti . Vapaaehtoistyön 
yhteydessä ajatellaan ehkä helposti sitä vapaaehtoistyötä, jota "muut" tekevät 
vanhojen ihmisten keskuudessa. Tässä tarkoitetaan kuitenkin sitä monipuolis
ta työtä, mitä vanhat ihmiset itse vapaaehtoisina työntekijöinä esimerkiksi eri 
yhdistysten puitteissa voisivat tehdä. He voivat aivan samalla tavoin sitoutua 
siihen solidaarisuuden työhön, jota kirjassa on aikaisemmin kuvattu kuin 
muutkin vapaaehtoistyöntekijät. 

Sosiaalisessa työssä 'vanhat' ihmiset voivat auttaa toisia vanhuksia, jotka eivät 
ehkä selviä yksin päivittäisissä askareissaan. He voivat myös sitoutua työskente
lemään lasten, vammautuneiden, maahanmuuttajien ja muiden ryhmien kanssa. 
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Kulttuurisessa työssä he voivat olla järjestämässä vaikkapa teatteri- tai muita 
esityksiä laitoksiin , tukemassa toisen vanhuksen osallistumista 
kulttuuririentoihin, tai he voivat olla vahvasti mukana pelastamassa alueen 
omaa kulttuuria, luontoa ja ympäristöä. Kasvatuksellisissa yhteyksissä on mah
dollista olla järjestämässä varsin monenlaista palvelua. Yhteiskunnassa on pal
jon väliinputoajia, ja vanhat ihmiset voisivat olla tietonsa ja taitonsa mukaan, 
esimerkiksi oman aikaisemman ammattitaitonsa puitteissa, luomassa erilaisia 
mahdollisuuksia korjata koulutuksellisia ja kasvatuksellisia puutteita. Kasva
tuksellinen, terveydellinen ja virkistyksellinen urheilutoiminta antaa omat 
mahdollisuutensa monenlaiseen vap aaehtoistyöhön. Toisin sanoen 
vapaaehtoistyö on todellista sosiaalista praksista, joka tarjoaa myös vireille van
huksille laajan toimintakentän. (Ks. myös Elizasu 2000, 1 72- 195 .) 

Kolmannen ikäkauden tehtävistä mieluisin on silti varmasti isovanhemmuus, 
joka avautuu tässä modernissa , kiireisessä maailmassa aivan erityisen tärkeänä 
pedagogisena tehtävänä. Näyttääkin siltä, että isovanhemmat ovat tämän tehtä
vän innokkaasti omaksuneet. He ovat mukana lastensa ja lastenlastensa elämäs
sä eräänlaisena laajennettuna, modernina suurperheenä, joka ei asu yhdessä, 
mutta jonka yhteydenpitomahdollisuudet ja -välineet ovat mitä moninaisim
mat. Tämän isovanhempien pedagogisen tehtävän tukemisessa tarvitaan sekä 
sosiaalisen että yleisen pedagogiikan apua. Ehkä osaksi sitä kautta myös moder
nissa yhteiskunnassa vähitellen voitaisiin löytää se yhteisöllisissä kulttuureissa 
perinteisesti tiedostettu ja omaksuttu käsitys, jonka mukaan vanhoja ihmisiä 
kunnioitetaan arvokkaina persoonina, kokemuksellisen viisauden kantajina ja 
yhtenä kulttuurin tärkeimmistä välittäjistä. -Siksi onkin iloiten todettava, että 
eurooppalaisessa keskustelussa kasvatuksellinen gerontologia on nostamassa 
vahvasti päätään lääketieteellisen ja sosiaalisen rinnalla (esimerkiksi Orduba ja 
Naval 2000) . 

5.5 Personalistinen johtajuus 

Tässä kirjan varsinaisessa viimeisessä luvussa siirryn ehkä hieman yllättäen 
puhumaan personalistisesta johtajuudesta. Se on kuitenkin asia, joka haastaa 
vahvasti sosiaalipedagogiset j ohtaj at projekteissaan , instituutioissaan j a  
organisaatioissaan . johtajuus o n  nimittäin avainasemassa toteutettaessa 
personalistista sosiaalipedagogiikkaa. Ilman personalistista johtajuutta ei aidon 
yhteisön syntyminen onnistu. 

Max Weberiin on kirjassa aikaisemmin jo useaan otteeseen vedottu. Hän on 
myös paljon arvostellun byrokratian arkkitehti, mutta hänen johtajuuteen so
veltuvat analyysinsa, erityisesti pohdinnat karismaattisesta auktoriteetista, ovat 
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tämän kirjan personalistisen ajattelun valossa jälleen mitä moderneimmat. 
Kuten kirjan alkupuolella on mainittu , Weberin analyysit traditionaalisesta, 

rationaalis-legitiimistä j a  karismaattisesti vallasta ovat osa weberiläistä 
rationalisaatioproblematiikkaa ,  jolloin karismaattinen valta ja  siihen perustuva 
karismaattinen yhteisö ponnistavat arvorationaalisen ja affektiivisen toiminnan 
pohjalta. Toiminnan olennainen osa tällöin on emotionaalinen sitoutuminen, 
ja vastaava ajattelu on myös useiden modernien johtajuusteorioiden keskeisiä 
ajatuksia. (Freund 1 979,  168- 169; Dave 1979,  392-394.) 

Tarkemmin Weber ( 1976 1 ,  140) määrittelee karisman olevan sellainen 
arkipäiväisyyden ylittävä inhimillisen persoonan laatu, jonka vuoksi ihminen 
tulee arvostetuksi yliluonnollisten, yli-inhimillisten tai ainakin tavallisille ih
misille saavuttamattomien voimien tai ominaisuuksien haltijana . Tähän voi 
liittyä myös näkemys ihmisestä Jumalan lähettämänä tai hänen 
esikuvallisuudestaan. Näiden ominaisuuksien perusteella häntä sitten arvoste
taan johtajana. 

Karisma on siis tietyllä tavalla armolahja. Weber ei kuitenkaan tehnyt selväksi 
tuon armolahjan laatua ja suhdetta johtajan ominaisuuksiin tämän suhteessa 
yhteiskuntaan ja seuraajiinsa. Weber sanoo ( 1977, 22 , 46, 5 1) ,  että karismaatti
nen johtaja  ei johda auktoriteettiaan vallasta ja asemasta vaan todistamalla 
vahvuutensa elämässä. Karisma on tietysti myös valtaa, mutta se on vision valtaa, 
ei johtajan. Ihmiset seuraavat visiota ja niin heistä itsestään tulee karismaattisia. 

Jo aikaisemmin esitettyä edelleen kerraten, Weber siis korostaa karismaattisen 
auktoriteetin merkitystä. Se on ikään kuin vastakohta sekä byrokraattiselle että 
traditionaaliselle auktoriteetille. Byrokraattinen auktoriteetti on erityisen ratio
naalinen sitoutuessaan intellektuaalisesti analysoitavissa oleviin sääntöihin. Ka
rismaattinen auktoriteetti puolestaan on irrationaalinen siksi, että se vierastaa 
kaikkia sääntöjä .  Toisin kuin menneisyyteen sidoksissa oleva traditionaalinen, 
karismaattinen auktoriteetti kumoaa osaltaan menneisyyttä, ja siksi karisma sisäl
tää tietyissä olosuhteissa suuren vallankumouksellisen voiman. Kun rationaali
nen järjestys tuottaa myös vallankumousta rationaalisesti ja ulkoapäin ohjautuvasti, 
karisma puolestaan vaikuttaa sisältäkäsin: se tuottaa metanoian, täydellisen mielen
muutoksen. Tällaisessa puhtaassa ja arvovapaassa muodossa karismaa voidaan 
pitää erityisen luovana voimana. (Weber 1976 1, 140- 142 ;  II , 658; Sica 1988, 2 13-
2 14.) 

Weber sanookin, että mikään poliittinen käytäntö ei saa oikeutustaan pelkäs
tään järjen avulla. Poliitikko toki käyttää asiantuntijana teknistä tietoaan. Kuiten
kin hänen vallankäyttönsä lepää viime kädessä siinä päätöksenteossa ja valinnas
sa, jota hän jatkuvasti tekee kilpailevien arvojen välillä. Kyseinen valinta ei ole 
rationaalisesti perusteltavissa, ja siksi Weberin mielestä pelkän ekspertin ja toi
saalta poliitikon tehtävien välillä on selvä ero. (McCarthy 1984, 9 .) 

140 



Alunperin karisman käsite yhdistettiin erityisesti juuri määrättyihin 
erityislaatuisiin persooniin. Vähitellen käsite institutionalisoitui ja ryhdyttiin 
ajattelemaan, että karisma voi tulla välitetyksi ihmiseltä toiselle tietyn prosessin 
avulla. Kuten on jo mainittu, Weber itse siis käytti innostavasti juuri jesuiitta
järjestöä esimerkkinä karismasta ja  sen institutionalisoitumisesta (Eisenstadt 
1 977,  xxxi; Weber 1976 1, 142 ,  II , 656) . 

Myöhemmin karisman käsite on irronnut weberiläisistä analyyseista ja alka
nut elää omaa elämäänsä. Se on kiehtova, jopa romanttinen, käsite ja siksi sen 
määritykset ovat saaneet varsin monenlaisia painotuksia, jotka ovat hämärtäneet 
alunperin vaikeaa käsitettä edelleen. Pekonen ( 1993,  13- 14) toteaa, että on 
ongelmallista ,  minkä näkökulman meistä itsekukin omaksuu sinänsä 
normatiiviseen karisman käsitteeseen. Korostetaanko yksilön karismaattisia 
ominaisuuksia vai sen suhteen laatua, joka vallitsee seurattavan ja seuraajien 
välillä .  

Pekonen valitsee viimeksi mainitun painottaen Weberin karisma-analyysin 
moderneja,  antiautoritaarisia elementtejä. Pekonen korostaa, että Weberin mie
lestä juuri karismaattinen politiikka on mahdollinen keino luoda uusia merki
tyksiä muutoin epäpersoonalliseen rutinoituneeseen maailmaan. Tässä yhtey
dessä korostuu karisman transsendentaali kieli. Karisma puhuu metaforien ja 
symbolien avulla edustaessaan todellisuutta ikään kuin uudesta perspektiivis
tä. Metaforan avulla yritetään sanoa jotakin enemmän. 

Pekonen j atkaa, että karisma voidaan herättää, mutta sitä ei voida opettaa. 
Karismaattinen johtajuus ponnistaa visiosta ja toimii yhdessä sellaisten käsit
teiden kanssa kuten yhteisö ja draama. Karisma ja  rationalisaatio ovat toistensa 
vastakohtia, sillä karismassa on kysymys subjektiivisesta toiminnasta, jonka juuret 
ovat epätyypillisessä arvokontekstissa . Rationalisaatiossa taas sopeudutaan ole
vaan. 

Erityisesti latinalais-amerikkalaisesta johtajuusnäkemyksestä löytyy oiva 
heijastuspinta modemeille karisman analyyseille ja samalla myös personalisti
sen johtajuuden pohdinnoille. Perinteisempi käsitys karismasta näkyy siellä 
caudillismossa eli poliittisessa caudillo-johtajassa, joka eroaa ratkaisevasti euroop
palaisesta diktaattorityypistä. Alkuperäiseltä olemukseltaan caudillo ei ollut 
totalitaarinen. Hänellä ei ollut omaa armeijaa,  puoluetta tai salaista poliisia. 
Sitä vastoin caudillo oli erityistä johtajankykyä osoittava mies, todellinen per
soona, joka näytti vahvuutensa elämässä ja sai ihmiset seuraamaan itseään. 
Hänet kuitenkin saatiin suhteellisen helposti myös pois vallasta ja lähetettiin 
yleensä maanpakoon.  Juan Peron toi myöhemmin mukaan perinteistä 
caudillismoa murtavat, osin totalitaariset piirteet. (Boume 1 969 ; Neumann 
1 960 , 659-660, 704-705 .) 

Personalismi ei latinalais-amerikkalaisessa poliittisen filosofian keskustelu
perinteessä olekaan alkujaan tarkoittanut samaa kuin tässä kirjassa, vaan yksin-
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kertaisesti ainoastaan sitä, että yksilö saa yleisön tuen tai voittaa valtaa omilla 
ansioillaan eikä esimerkiksi armeijan tuella tai ideologisilla ohjelmilla. 

Uusimmissa latinalais-amerikkalaisissa j ohtajuuspohdinnoissa ei enää keskitytä 
persoonalliseen johtajuuteen, vaan niissä on siirrytty yhteisöanalyyseihin ja  
niin sanottujen perusyhteisöjen (comunidades de base) puitteissa yhteisölliseen 
johtajuuteen. Kyseisiä keskusteluja käydään myös "maestro" käsitteeseen liitty
en. Se on juuri yhteisölliseen johtajuuteen liittyvä käsite, jonka mukaan johta
ja ei ole mikään eristetty asiantuntija,  vaan yhteisöllisten voimien dynamisoija .  
Tällaista johtajuutta opetetaan erilaisten projektien yhteydessä (muun muassa 
Escuela de Lideres Campesinos) , ja erityisesti se kehittyy freireläisessä yhteisöllisessä 
toiminnassa. Taustalla on siis Freiren ajattelu ja metodologiana on tilanteen 
analysointi, sen tulkinta , tietoiseksi tuleminen sorron syistä ja muutoksen mal
lin ja välineiden luominen oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseksi . 
(Kurki 1993; Gutierrez 1985; Carrol s .a . , 12 . ) 

Uudessa latinalais-amerikkalaisessa johtajuudessa mantereen ongelmia py
ritään ratkaisemaan nimenomaan freireläisittäin eli yhteisöllisten arvojen, va
pautuksen teologian ja vapautuksen kasvatustieteen ja niihin liittyvän persoo
nallisen ja yhteisöllisen karisman pohjalta. Pyritään kaikinpuoliseen osallista
vaan toimintaan niin, että tukahdutetut, marginalisoidut ihmiset luovat itse 
tietoisuuttaan olla  muutoksen agenttej a .  Johtajuuden keskiössä on 
hermeneuttinen ymmärrys, visio elämän tarkoituksesta ja  yhteisöllisiin ihmis
suhteisiin perustuva toiminta vision juurruttamiseksi instituution rakenteisiin. 
Johtajuuden juuret ovat freireläisessä -ja jopa weberiläisessä - mielessä persona
listisen poliittiset: tarvitaan persoonallista ja yhteisöllistä vallankumousta oi
keudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Personalismin filosofia onkin 
juurtunut moderniin latinalais-amerikkalaiseen johtajuusajatteluun erityisesti 
juuri Freiren yhteisöllisen johtajuuden ja toisaalta vapautuksen teologian kautta. 

Omissa johtajuustutkimuksissani Intiassa, Yhdysvalloissa ja Kolumbiassa 
( 1993) pedagogiset johtajat - lähinnä jesuiittakoulujen rehtorit - määrittivät 
karisman käsitettä monin tavoin. Kolumbialaisten määrittelyjen yhteinen ydin 
oli näkemyksessä, että persoonallinen karisma on johtajuuden perusta. Se nä
kyy monenlaisena herkkyytenä ja kykynä: herkkyytenä havaita välttämättömyydet 
ja kykynä organisoida toiminnat kohti päämääriä. Johtaja on herkkä ihmisten 
tarpeille, ja  hänellä on kyky suunnata toiminnat kohti tavoitteita siten, että ne 
samalla vastaavat näihin tarpeisiin. Herkkyys ja kyky muodostavat yhdessä joh
tajan. Karismaa ei myöskään pidetty minään ihmeellisenä, vaan aivan luonnol
lisena asiana. Tutkimuksen yhdysvaltalaiset rehtorit sitä vastoin ymmärsivät 
karisman usein joksikin suureksi, harvojen ja valittujen, esimerkiksi suurmies
ten, ominaisuudeksi. Kuitenkin käsite tuli myös heillä jatkuvasti esiin. Yksi 
haastateltavista totesi : "Vision juurruttaminen ja  uudistaminen on palapeliä, 
jatkuvaa ristisanatehtävää. Siihen tarvitaan karismaa" . 
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Karisman käsite on varsin vaikea käsite . Ehkä osin siksi monet johtajuus
teoreetikot karttavat sitä. Sen sij aan johtajuuden yhteydessä on alettu puhua 
spiritualiteetista entistä enemmän. Spiritualiteetti on ymmärtääkseni käsitteenä 
hyvin lähellä karisman käsitettä; ehkäpä karismalla on juurensa juuri ihmisen 
spiritualiteetissa. Spiritualiteetti onkin elävää todellisuutta jokaiselle ihmiselle, 
on hän sitten tiedostanut sen tai ei . Personalistisesti spiritualiteetti liittyy ihmi
sen elämänkutsumuksen etsintään ja löytämiseen, hänen transsendenssiinsa,  
kykyynsä "olla joka päivä enemmän kuin tänään" . Se juurtuu ihmisen elämän 
perusmerkityksiin, eli ihminen (persoona) toimii sellaisten uskomusten poh
jalta, joita hänellä on liittyen esimerkiksi ihmiselämän kunnioitukseen, sosiaa
liseen oikeudenmukaisuuteen tai muihin hänelle tärkeisiin arvoihin. Arvot 
nousevat uskonnolliselta, poliittiselta , kulttuuriselta tai muulta perustalta. Yh
teistä niille kuitenkin on, että ne ovat moraalisia arvoja.  Jokaisella ihmisellä on 
siten myös oma tapansa toteuttaa johtajuutta. Tapa heijastaa ihmisen elämän 
perusmerkityksiä, joiden valossa hän arvioi kaikkea toimintaansa. Siten johta
juus on aina moraalista toimintaa. Olkoon näiden perusmerkitysten lähde mikä 
tahansa, johtaja keskittää niihin koko elämänsä.  Ne muodostavat johtajan visi
on perustan. Hänen inspiraationsa siis nousee kontaktista tavallisen kokemuk
sen takana oleviin merkityksiin, realiteetteihin ja  arvoihin, yhdellä sanalla juu
ri spiritualiteettiin. Siksi on erityisen tärkeää, että jokainen johtaja tiedostaisi 
oman spiritualiteettinsa, sillä se ei aina suuntaudu hyvään. Kuten on jo mai
nittu , esimerkiksi Hitlerin on sanottu olleen spirituaalinen henkilö . (vrt .  
Wakefield 1983 , 361-362.) 

Kirjassa on aikaisemmin pohdittu spiritualiteetin käsitettä, joka karisman 
tavoin on varsin vaikea käsite. Siksi pyrin seuraavassa löytämään muita , ehkä 
helpompia, tapoja - ja sanoja - puhua spiritualiteetista. Nykyisin maailmalla 
yhä vahvemmin painottuva uudenlainen johtajuuden pohdinta tarjoaa etsinnälle 
hyvät mahdollisuudet. 

Esimerkiksi liikkeenjohdon analyyseillaan aikoinaan tunnetuksi tullut Peter 
Vaill korostaa, että johtajaksi kehittyminen on aina syvähenkistä (spiritual) ke
hitystä. Tarvitaan uusi johtajuus-näkemys, joka ei perustu yksilöön individua
listisessa mielessä, vaan haastaa koko persoonan. Siinä on Vaill'in mielestä 
yhdistettävä sekä läntisen maailman kyvyt organisaatiosuunnitteluun että idän 
mietiskelevä viisaus, spiritualiteetti . Tämä spiritualiteetti on hengen syvimpien 
kokemusten etsintää. Vaill nostaa organisaation tehtävän (mission) johtajuuden 
keskiöön. Johtaja keskittyy organisaation perustavoitteisiin ja tietää, miten kään
tää nämä tavoitteet prioriteeteiksi ja organisaation avainelementeiksi. (Vaill 1989 , 
19-29 ,  120, 2 1 1-224; ks . myös Palmer 1983 .) 

Vaillin ajatukset heijastavat erinomaisesti viime aikoina eri puolilla maail
maa syntyneiden johtajuusteorioiden yhteistä perussisältöä. Organisaatioita on 
päädytty analysoimaan yhteisöinä, joissa arvot ja tavoitteet korostuvat . Johta-
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juus on moraalista toimintaa , jonka juuret ovat spiritualiteetissa . Näissä uusis
sa teorioissa kritisoidaan vahvasti aikaisemmin vallinneita näkemyksiä. Hylä
tään niin 'tieteellinen liikkeenjohto' ,  'ihmissuhteiden koulukunta' kuin 
'neo-scientific managementkin' . Ei enää hyväksytä niihin pohjautuvia piirre
ja tyyliteorioita tai ihmissuhde-asiajohtajuus ulottuvuuksia, vaikka 'tyyleissä 
onkin ollut, mistä valita' . Vallinneita teorioita syytetään muun muassa siitä, että 
niiden ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset ovat epäselvät. Niitä on alettu yhä ene
nevästi pitää sekä kulttuurisesti että poliittisesti naiiveina. Uudet äänet ovat 
alkaneet vaatia johtajuuden ymmärtämistä milloin radikaalin poliittiseksi , mil
loin kulttuurisen profeetalliseksi . Johtajuuden täytyy olla kriittistä, kasvattavaa 
ja eettistä . Lainataan esimerkiksi Gramscia ja hänen orgaanisten intellektuelli
en käsitettään, ja erityisen kiinnostuneita ollaan jälleen Paula Freiren ajatuk
sista. Tällöin painotetaan kulttuurisen toiminnan merkitystä, ja yhteiskunnal
liset rakenteet tulevat tärkeiksi . Tunnetuimmissa uusissa teorioissa rakenteet 
jäävät kuitenkin taka-alalle. Sitä vastoin arvot ja tavoitteet korostuvat, ja inhi
millinen persoona monimuotoisuudessaan nähdään näiden tavoitteiden asetta
jana. Myös karisman käsite vilahtaa edelleen esiin muodossa tai toisessa. (Kurki 
1993;  1994.) 

James McGregor Burns ( 1978) lienee tunnetuin uuden johtajan mallin 
luoja puhuessaan jo seitsemänkymmentäluvulla toisaalta transaktionaalisesta 
ja toisaalta transformatiivisesta johtajuudesta. Nämä johtajuustyypit eroavat toi
sistaan erityisesti siinä, miten johtaja  toimii seuraaj iensa kanssa. Trans
aktionaalisessa johtajuudessa kyseessä on vaihtosuhde . Vaihdetaan haluttuja ja 
arvostettuja  asioita, jolloin suosio vaihtuu esimerkiksi ääniin. Sopimukset ovat 
kuitenkin selvät, toisten oikeudet ja tarpeet otetaan aina huomioon, ja vaihto
suhdetta välittävät moraaliset arvot kuten rehellisyys ja lojaalisuus. Tällöin on 
vielä kyse välinearvoista. 

Transformatiivinen johtajuus sitä vastoin juurtuu samanlaisiin näkemyksiin 
kuin tässä kirjassa esitetään. Sitä voidaan helposti analysoida Tönniesin luon
nollisen tahdon yhteydessä , puhumattakaan esimerkiksi buberilaisista tai 
mounierilaisista käsitteistä. Transformatiivisessa johtajuudessa suhde johtajan 
ja alaisten välillä on perusteiltaan toisenlainen kuin transaktionaalisessa johta
juudessa. Johtaja  auttaa ihmisiä transsendoimaan, ylittämään, yksilöllisten ta
voitteidensa raj at j a  tavoittelemaan yhteisiä , korkeampia päämääriä .  
Transformatiivinen suhde liittyy päätearvoihin kuten vapaus, yhteisöllisyys, tasa
arvo , oikeudenmukaisuus tai veljeys . Ihmisten huomio kiinnittyy organisaati
on perustavoitteeseen ja  organisaation ja  yhteiskunnan väliseen suhteeseen. 
Vähitellen ihmisten asenteet, arvot ja sitoutumiset muuttuvat transformatiivisen 
osallistumisen, sitoutumisen ja  toiminnan kautta kohti korkeampia, altruistisia 
uskomuksia , asenteita ja arvoja.  Sekä transaktionaalinen että transformatiivinen 
johtajuus ovat kuitenkin molemmat arvojen ohjaamaa moraalista toiminta, ja  
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johtajuuden ymmärretään perustuvan ensisijaisesti kykyyn kuunnella ja  ky
kyyn ymmärtää toista ihmistä ja hänen elämäänsä. 

Modernissa johtajuusdiskurssissa on myös monia muita samantapaisia lin
jauksia. Robert G. Greenleafin ( 1977,  7- 1 3) ajatukset johtajasta palvelijana -
suuri johtaja on ensi sijaisesti palvelija  - ovat innostaneet keskustelua varsin
kin kasvatuksellisen johtajuuden yhteydessä,  samoin on tehnyt Edgar H. Schei
nin ( 199 1 ,  2-9) näkemys kulttuurin merkityksestä. Hän sanoo,  että kulttuuri ja  
johtajuus ovat saman kolikon kaksi puolta, j a  johtaja luo ja  johtaa nimen
omaan kulttuuria. Organisaatiokulttuurin analysoiminen on siten oleellisen 
tärkeä lähtökohta. 

Donald A. Sehän ( 1982 ; 1984; Egidius 1999 123- 130) on edistänyt huma
nistista johtajuustutkimusta kehitellessään johtajuuden reflektiivistä tiedettä, 
vastustaessaan teknistä rationaliteettia ja painottaessaan intuition tärkeyttä . 
Thomas B .  Greenfield puolestaan ( 1 984 , 142- 1 49)  korostaa lähinnä 
fenomenologisessa lähestymistavassaan johtajan merkitystä yksilönä, ei kuiten
kaan individualistisesti, vaan ehkä juuri personalistisessa mielessä . Hän sanoo , 
että niin sanotut tosiasiat eivät päätä mitään, vaan me päätämme tosiasioista. 
Siten myös kasvatukselliset yhteisöt ovat kulttuurisia tuotteita, inhimillisen 
imaginaation tuotteita. Ne kantavat niissä toimivien yksilöiden - miesten ja  
naisten - leimaa. johtajuus on aina moraalista toimintaa juuri siksi, että orga
nisaatiot ovat arvojen ympäröimien ihmisten yhteenliittymiä. Tässä yhteydessä 
pitäisi Greenfieldin mielestä kuunnella buddhalaisia, jotka ymmärtävät tiedon 
spirituaalisena valaistumisena, persoonallisena siteenä gurun ja oppilaan välil
lä. Vähitellen oppija  tulee yhdeksi yhä syvemmän kokemuksen kanssa, ja näin 
tiedon kehä jatkuu sukupolvelta toiselle . Tutkimuksessani mukana olleiden 
intialaisten rehtoreiden analyyseissa tämä mietiskelevä spiritualiteetti näkyikin 
selvästi . 

Edellä esitetyt johtajuuslinjaukset edellyttävät selkeästi matkaa behavioristis
empiristisestä johtajuusajattelusta transsendentaalis-spirituaaliseen, joka tämän 
kirjan sitoumusten mukaan täsmennetään personalistiseksi johtajuudeksi. Matka 
on pitkä ja vaikea. Matkalla on kuitenkin löydettävissä tiennäyttäjiä, jotka tar
joavat selviä viittoja siitä, miten tietä voidaan kulkea. Ensimmäinen niistä voisi 
olla Lee G. Bolmanin ja Terrence E. Dealin esittämä perspektiivi , joka toimii 
ikään kuin keskitienä vanhojen ja radikaaleimpien uusien näkemysten välillä. 
Seuraavana viittana matkalla ovat Thomas Sergiovannin ajatukset ja viimeise
nä, ikään kuin personalistisena yhteenvetona entisen jesuiitan, professori Ro
bert ] . Starratrin näkemys johtajuudesta . Aivan lopuksi sivuan myös uutta 
liikkeenjohdon kirjallisuutta , j ossa personalismia lähellä olevat painotukset 
näkyvät selvästi. 
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A. Bolman ja Deal: johtamisen kehykset 

Bolman ja Deal ( 1 99 1) lähtevät siitä, että johtajuus on moraalinen ja eettinen 
kysymys. Johtajat ovat taiteilijoita, joiden toiminnassa tarvitaan sekä luovaa rea
listisuutta että syvää sitoutumista arvoihin ja itseä suurempiin tarkoituksiin. 
On sitouduttava yhtä paljon spirituaalisiin kuin älyllisiin arvoihin. 

Bolmanin ja Dealin mielestä organisaatioita ja johtajuutta olisi syytä tarkas
tella useista eri perspektiiveistä. Tällöin sama tilanne näyttäytyy erilaisena. Usein 
tehdään se virhe , että organisaatiota tarkastellaan vain yhdestä näkökulmasta, 
ja siksi kuva jää epätäydelliseksi. Bolman ja Deal ovat sitä mieltä, että tulevai
suuden johtajat tarvitsevat toimintansa avuksi useita kehyksiä tai linssejä. Sa
malla on syytä muistaa, että ihminen - myös johtaja - näkee joka tapauksessa 
maailman omasta perspektiivistään ja olisi oleellisen tärkeää, että ihminen tu
lisi tietoiseksi näistä kehyksistään. 

Viisas johtaja  tuntee oman vahvuutensa, oman tapansa tarkastella maail
maa. Hän tekee omat kehyksensä tietoisiksi. Samalla hän pyrkii vahvistamaan 
ja kehittämään kykyään tarkastella tilanteita myös muista näkökulmista, eli hän 
opettelee ja  harjoittelee tietoisesti käyttämään eri kehyksiä. Siten hän tunnistaa 
omat rajansa ja  rakentaa vähitellen ympärilleen sellaisen johtamisyhteisön, 
tiimin, jonka yhteistyönä kaikki kehykset ovat käytössä. 

Bolman ja Deal ovat sitä mieltä, että johtajuutta voidaan tarkastella ainakin 
neljän kehyksen tai näkökulman avulla. Jokaista kehystä on mahdollista käyt
tää strategisesti hyvin tai huonosti, riippuen käyttäjän kyvyistä ja  taiteellisuu
desta. Tätä tehokkuus-tehottomuus -arviointia voidaan elävöittää metaforien 
avulla seuraavasti : 

* Rakenteellinen kehys (the stmctural frame) perustuu lähinnä sosiologiselle 
teorianmuodostukselle. Kehys korostaa muodollisten roolien ja suhteiden merki
tystä. Rakenteelliset j ohtajat j ohtavat analyysin ja designin kautta enemmän kuin 
karisman ja  ins-piraation avulla. Parhaimmillaan he ovat tehokkaita sosiaalisia ark
kitehtej a,  mutta huonoimmillaan vain mitättömiä tyranneja ja pilkun perään 
kyttääjiä 

* Inhimillisten voimavarojen kehys (the human resource frame) rakentuu lähinnä 
sosiaalipsykologiselle traditiolle j a  korostaa yksilön merkitystä tarpeineen, 
oppimiskykyineen ja ihmissuhteineen. Tässä kehyksessä toimivat johtaj at ovat par
haimmillaan palvelujohtajia ja katalysaattoreita, huonoimmillaan tehottomia 
nyhertäjiä,  joiden kohdalla johtajuudesta ei voida edes puhua. 

* Poliittinen kehys (the political frame) nojaa valtio-oppiin. Kehyksen mukaan 
organisaatio nähdään ihmisryhmien välisten kamppailujen kilpa-areenana. Tällöin 
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tehokas johtaja on realisti, hän on hyvä asianajaja ja neuvottelija ,  tehoton puoles
taan on manipulaattori ja kyynärpäätaktikko. 

* Symbolinen kehys (the symbolic Jrame) perustuu sosiaali-j a  kulttuuriantropologi
aan. Se hylkää rationaliteetin, j oka on vielä muiden kehysten perustana. Symboli
nen kehys näkee organisaation esimerkiksi teatterina tai heimoyhteisönä. jokai
nen näyttelee j otakin roolia. Johtajan tehtävä on tulkita merkityksiä ja kokemusta. 
Tulkinnat ovat täynnä kauneutta ja intohimoa. Hyvä johtaja onkin inspiroiva runoi
lija j a  profeetta, huono puolestaan totaalinen hölmö, joka markkinoi vain epäto
dellista savua ja kangastusta. 

Bolmanin ja Dealin mielestä modernit organisaatiot luottavat liikaa insinööri
tyyppiseen tehokkuuteen ja hylkäävät taiteellisen näkemyksen. johtaja on kui
tenkin aina myös taiteilija, jonka tulisi luottaa kuviin (images) yhtä paljon kuin 
muistioihin, runouteen yhtä hyvin kuin tehokkaaseen toimintapolitiikkaan. 
E dellä esitetyt kehykset kuvaavatkin organisaatioelämän eri puolia . 
Yksikehyksinen tapa tarkastella organisaatioita rajoittaa ymmärrystä ja toimin
taa. Monikehyksinen tapa sitä vastoin on lupaus paremmasta, ja kehystä pitäisi 
kyetä vaihtamaan aina tavoitteen ja tilanteen mukaan. 

Bolmanin ja Dealin näkemys on varsin kiinnostava, mutta spirituaalisesta 
personalistisesta perspektiivistä tarkasteltuna siinä on omat vaaransa. Myös sitä 
voidaan lähteä toteuttamaan teknisesti , instrumentaalisen rationaliteetin oh
jaamana. Voidakseen toimia täyteläisenä j ohtamisen kehyksenä se tarvitsee 
perustakseen juuri personalistisen antropologian käsityksen ihmisestä ja sen 
ohessa myös yhteiskunnasta. 

B. Sergiovanni: johtamisen voimat 

Thomas Sergiovannin näkemyksessä on samat vaarat kuin Bolmanin ja Dealin 
kehyksissä. Sitä on kiusaus lähteä soveltamaan teknisesti. Sergiovannin näke
mys on kuitenkin varteen otettava, sillä Sergiovanni lienee tuotteliaimpia ja 
tunnetuimpia koulun johtamisen tutkijoita ja uuden rehtorinäkemyksen luojia 
USA:ssa. Vuosien varrella hän on muuttanut käsityksiään yhä filosofisempaan 
suuntaan. Varsin auliisti hän myöntää hylänneensä vanhat näkemykset j a  
alkaneensa nähdä rehtoriuden nimenomaan moraalisena toimintana. Siihen 
suuntaan on vaikuttanut myös se tutkimus- ja kirjoitustyö, jota Sergiovanni on 
tehnyt yhdessä professori Robert ] .  Starratrin kanssa. Vaikka Sergiovannin omat 
tutkimukset ovat lähinnä koulututkimuksia, on hänen ajattelunsa varsin sa
mansuuntainen myös modernien liikkeenjohdollisen johtajuuskeskustelun 
kanssa (esimerkiksi Chowdhury 2000) . 
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Jo 19 7 0-luvulla Sergiovanni painotti hallinnon sekä tieteellistä että taiteellis
ta luonnetta. Johtajuudesta on mahdollista tehdä teoriaan perustuvia alku
oletuksia, mutta siinä on aina mukana taiteellinen yllätyksellisyyden elementti . 
Nykyisin Sergiovanni korostaa, että koulun täytyy muuttua organisaatiosta 
yhteisöksi . Hän on hylännyt johtamistyyliteoriat, sillä ne ovat hänen mielestään 
osoittautuneet epäonnistuneiksi. Epäonnistumisen keskeinen syy on, että joh
taminen on nähty käyttäytymisenä, ei toimintana, psykologisena, ei spirituaalisena 
ja yhteydessä henkilöihin, ei ideoihin. Johtajuuden moraalinen dimensio pi
täisi tuoda periferiasta keskiöön. (Sergiovanni 1984; 1992 , 2-3 , 39, 3 17 ;  Brandt 
1992,  46-49 .) 

Sergiovannin mukaan koulun johtamisessa löytyy erilaisia voimia, joista eri
tyisesti symbolisilla ja kulttuurisilla näyttää olevan yhteys koulun menestymi
seen . Sergiovanni lähtee siitä, että erinomaisuus (excel lence) on multi
dimensionaalinen ja holistinen käsite . Pätevyys, kelpoisuus (competence) puo
lestaan on arvioitavissa aina tiettyjen perusteiden mukaan. On olemassa sekä 
hyviä, kompetentteja kouluja että erinomaisia kouluja. Koulun johtamisesta 
voidaan löytää tekijöitä, jotka ovat selvässä yhteydessä sekä pätevyyteen että 
erinomaisuuteen. Ne voidaan kuvata vahvuuksina tai voimina (force) , jotka 
ovat rehtoreiden ja opettaj ien - johtajan j a  alaisten - käytettävissä heidän 
vaikuttaessaan koulun toimintaan. Sergiovanni on löytänyt viisi tällaista vah
vuutta ja niihin liittyvää johtajuuden metaforaa seuraavasti (Sergio-vanni 1984 
5- 12 ;  1987, 338-340) : 

* Tekninen voima rakentuu hyvistä hallintotekniikoista. Kyseessä on aikataulu
jen, tilanteiden ja strategioiden suunnittelu ja muut rakenteelliset rutiinit. Tavoit
teena on yleisen tehokkuuden saavuttaminen, ja johtamista voidaan kuvata insi
nöörin toimintana (management engineer) . 

* Inhimillinen voima syntyy käytettävissä olevien sosiaalisten ja inhimillisten voi
mavarojen valjastamisesta. Siihen liittyy ihmissuhteiden korostaminen, kannustus 
ja rohkaisu,  ristiriitojen selvittely, päätöksenteon jakaminen, ryhmän kiinteydestä 
huolehtiminen ja niin edelleen. Johtaminen on inhimillistä insinööritaitoa (human 
engineer) . 

* Koulutuksellinen voima (educational) juurtuu asiantuntijatietoon kasvatukseen 
ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Kyseessä on opetuksen tehokkuus, ope
tussuunnitelmien kehittäminen, koulutuksellisten ongelmien diagnostisointi , opet
tajien konsultointi, arviointi ja niin edelleen. Metaforana voidaan käyttää kliinisen 
yleislääkärin metaforaa (clinical practitioner) . 
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* Symbolinen voima syntyy ihmisten huomion kiinnittämisestä todella 
merkityksellisiin asioihin. Niiden perustalta luodaan koulun ja kasvatuksen visio . 
Kyseinen voima sisältää muun muassa päämäärien asettelun ja esikuvallisten mal
lien muotoilun. Tällöin rehtori tuntee oppilaansa,  kiertelee luokissa, pitää yllä sere
monioita ja rituaaleja. Hän on päällikkö (chiej) . 

* Kulttuurinen voima juurtuu uniikin koulukulttuurin raken-tamiseen Oleellista 
on kouluilmaston luominen, ideologian selkeyttäminen, koulun tehtävän artikulointi 
ja  niin edelleen. Johtaja  on tällöin ylipappi (high priest) . 

Näistä voimista kolme ensimmäistä - tekninen, inhimillinen ja koulutukselli
nen - luovat yhdessä perustan hyvälle, kompetentille koululle. Erinomaisuutta 
ne eivät kuitenkaan tavoita, vaan siihen tarvitaan symbolisten ja kulttuuristen 
voimien läsnäoloa . 

Voimat järjestäytyvät hierarkkisesti, alimpana tekninen ja ylimpänä kulttuu
rinen voima . Vaikka hierarkian ylimpiä voimia eli symbolista ja kulttuurista 
tasoa ei saavutettaisikaan, voi koulu siis olla hyvä, mutta ei erinomainen. Mitä 
vahvemmin korkeammat tasot vaikuttavat, sitä merkityksettömämpinä näyttäy
tyvät alemman tason voimat. Toki ne ovat olemassa . 

C. Robert Starratnn teoria johtajuudesta 

Fordhamin yliopiston (New York) koulutushallinnon emeritusprofessori Ro
bert J. Starratt on luonut spiritualiteettiin perustuvaa johtajuusteoriaansa use
an vuosikymmenen ajan (Kurki 1993,  9 1- 100) . Hän on toiminut lukuisissa 
koulutuksen hallinnon tehtävissä,  rehtorina, koulutussuunnittelijana ja yhte
nä tärkeimmistä jesuiittojen kasvatusfilosofian muotoilijoista USA: ssa (USA:ssa 
jesuiitoilla on kolmisenkymmentä yliopistoa ja lähes 50 high schoolia) . 

Starratt toteaa toiminnastaan ( 1993, ix) : 

Yli kolmekymmentä vuotta olen ollut kiinnostunut johtajuuden ilmiöstä. Ensinnä
kin halusin olla johtaj a  ja onnistuin olemaan aktiivinen julkisessa elämässä. Voi
daanko sitä, mitä onnistui tekemään, pitää johtajuuden prosessina on muiden 
arvioitavissa . . .  

Starratt kertoi minulle alkaneensa rakentaa johtajuuden teoriaa taistellessaan 
aikoinaan rehtorina koulunsa ignatiaanisen identiteetin Qesuiittojen kasvatus
näkemyksen) selkeyttämisen puolesta . Tällöin hän joutui pohtimaan 
pedagogiikan ja spiritualiteetin suhdetta. Pohdintojensa tuloksena hän ym
märsi selvästi, että tarvitaan selvä teoria, jota voidaan käyttää apuna johtajien 
kouluttamisessa. Teorian on perustuttava sen käsittämiseen, että jokaisella ih-
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misellä on oma spiritualiteettinsa. Siihen liittyy kasvatuksen yhteydessä keskei
sesti se , mitä ihminen pitää kasvatuksen tavoitteena. Spiritualiteetin syvin pää
määrä pedagogiikassa on, että lapsi kasvaessaan oppii rakastamaan ja antamaan 
anteeksi. Moraalisuus liittyy siihen saumattomasti, eli opettajan on rakastettava 

ja kunnioitettava jokaista oppilastaan. 
Kasvattajan moraalinen toiminta perustuu visioon. jos hänen visionsa tärkein 

sisältö on rahan ansaitseminen , muuttuu toiminta vääj äämättömästi 
epämoraaliseksi. jos vision perustana puolestaan on toisten ihmisten palveleminen, 
toiminta muodostuu moraaliseksi aktiviteetiksi, ja vision ja toiminnan yhteys on 
aivan selvä. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että visio on varsin laaja 
käsite ja siihen liittyvät omat vaaransa. Visiota voidaan markkinoida myös 
instrumentaalisen rationaliteetin (vrt. Weber) pohjalta, ja silloin siitä tulee kont
rollin ja manipulaation väline. (Ks. tarkemmin Kurki 1993 .) 

Starratt ei sinänsä ole sanonut mitään kovin uutta. Kuitenkin hän on yksi en
simmäisistä, jotka - jo 70-luvulla - liittivät johtajuus-keskusteluun vision, merki
tyksen, tavoitteen, arvon ja sitoutumisen sekä organisaatiokulttuurin käsitteet. jo 
seitsemänkymmentäluvun alussa Starratt ( 1973,  4-5 ; s.a.) korosti, että johtaja on 
visionääri aistiessaan yhdessä alaistensa kanssa kohtaamiensa tehtävien dramaatti

sen välttämättömyyden. johtaja näkee niiden kauneuden, arvokkuuden ja syvyy
den sekä vaistoaa näin oman roolinsa historiassa. johtajuus tapahtuu aina arvo- ja 
tavoitekontekstissa. Siksi johtajan pitää erityisesti innostaa alaisiaan näkemään mer
kitys kaikissa niissä tehtävissä, joita he tekevät. Lisäksi hänen tulisi omassa elämäs
sään jatkuvasti reflektoida arvoja ja hyvän elämän edellytyksiä. Samalla johtaja haastaa 
')ahdettavansa" etsimään omaa versiotaan inhimillisyydestä. Hän johtaa heidät to
tuuden etsimiseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden hengessä. Myös johtaja itse 
elää koko ajan keskellä oppimisen kokemusta, ainoastaan siten hänen on mahdol
lista inspiroida muita. Hänen tulisi irrottautua tylsyydestä ja keskinkertaisuudesta 
ja tavoittaa elämän draama. johtajuus (leadership) on jotakin sellaista, joka on hal
linnon (administration) ja liikkeenjohdon (management) takana, mutta ne voivat 
kuitenkin kohdata toisensa niin, että niiden välinen kuilu ylittyy: 

Starratt'in johtajuusnäkemys sisältää myös freireläisen taistelun: jos visio on sel
vä, se johtaa välttämättä vastakkain asetteluun mahdollisten epähumaanien raken
teiden kanssa. Ne lukitsevat vision, ja siksi vision täytyy aina olla emansipatorinen. 
Starratt (1990, 99 ; 199 1) on monessa yhteydessä määritellyt vision käsitettä. Hän 
sanoo, että se tarkoittaa asioiden ihannetilaa ja intohimoista sitoutumista, joka ajaa 
johtajan ja seuraajat intensiiviseen ja keskittyneeseen pyrkimykseen kohti tätä ihan
netta. Vision juuret ovat syvissä, keskeisissä ihmiselämän merkityksissä, arvokkuudessa, 
kauneudessa ja niin edelleen. Sen taipumus on saada metaforan tai myytin muoto. 
Visio yhtyy sellaisiin arvoihin kuten vapaus, kunnia, epäitsekkyys, lojaalisuus, kiin
tymys yhteisöä kohtaan, tasa-arvo , rauha, rohkeus , harmonia ja persoonan 
integriteetti. 
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Seitsemänkymmentäluvun puolivälissä Starratt jäsensi teoriansa kasvatuksellisen 
johtajuuden kuudeksi toisiaan seuraavaksi vaiheeksi, joita hän on edelleen kehittä
nyt. Nyt Starratt puhuu koulusta mieluummin yhteisönä kuin organisaationa. johta
juus koulussa tarkoittaa yhtei-söllisen instituution rakentamista, ei kuitenkaan byro
kraattisessa vaan modernin weberiläisessä tai toisaalta giddensiläisen sosiaalisen toi
minnan mielessä. Se tarkoittaa yhteisön kollektiivisen energian liikkeelle saattamista. 
Myös ignatiaanisen karisman käsite on mukana Starratt'in ajattelussa. Hän puhuu 
johtajuuden karismasta tai inspiraatiosta. Kyseisen käsitteen määrittelyllä hän tarkoit
taa sitä, että johtaja on usein se, joka näkee pintaa syvemmälle etsiessään asioiden 
syviä merkityksiä. Karisma syntyy juuri kontaktista merkitykseen, todellisuuteen ja 
arvoihin, jotka kaikki ovat tavallista kokemusta syvemmällä. Esimerkiksi rehtorin pi
täisi inspiroida koulunsa opettajia etsimään niitä perusarvoja ja merkityksiä, jotka 
ovat heidän toimintansa takana. 

Esitän seuraavassa Starratt'in johtajuusteorian vaiheet oman empiirisen tutkimuk

seni (1993) tuloksilla täydennettyinä ja tämän kirjan perusajattelun valossa. (Ks. 
Sergiovannija Starratt 1988, 201-230; 1993; myös Starratt 199 1 ; 1993; 1994; 1995 aja 
b; Kurki 1994.): 

1. Johtajuus juuttuu merkitykseen. johtaja toimii sellaisten syvien uskomusten 
pohjalta, jotka juurtuvat hänen spiritualiteettiinsa. Tällöin hänen toimintansa perus
tuu keskeisiin inhimillisiin arvoihin kuten ihmiselämän kunnioitus, tieteellisen tie
don, terveyden tai veljeyden edistäminen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tarve ja 
niin edelleen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että johtajilla - kuten kaikilla ihmisillä 
-on aina oma suodattimensa (filosofiansa) jonka läpi he elämää tarkastelevat. Kielteisissä 
tapauksissa johtajuus voi tällöin saada myös epäterveitä sointuja, kuten ryhmän edun 
ajaminen tai muu sellainen. Hyvin usein kyseiset perusmerkitykset juurtuvat syvälle 
johtajan omaan kulttuuriin. Esimerkiksi poliittiset johtajat nostavat merkitykset kan
sansa historiasta. Uskonnolliset johtajat puolestaan lähtevät siitä, mikä on elämän 

tarkoitus. Olkoon johtajan toiminnan perusmerkitysten lähde mikä tahansa, johtaja 
keskittää elämänsä noihin arvoihin. Ne muodostavat johtajan vision perustan, ja 
tällöin johtajan inspiraatio nousee kontaktista tavallisen kokemuksen takana oleviin 
merkityksiin, realiteetteihin ja arvoihin. 

Personalistisessa johtajuudessa johtajan suodattimen, jonka läpi hän elämää tar
kastelee, pitäisi luonnostaan olla sellainen, että kysymykset aidosta yhteisöllisyydestä, 
persoonan ja yhteisön välisistä suhteista, pedagogisen suhteen laadusta ja niin edel
leen olisivat aivan luonnolliset . Myytin taso on tuon filtterin perusta. johtajuudessa 
pyritään tällöin radikaaliin muutokseen, personalistiseen ja yhteisölliseen kumouk
seen. Tavoitteena on juurrutettu muutos siten, että personalistinen ja yhteisöllinen 
kumous institutionalisoituu vähitellen yhteisenä karismana koko instituution ra
kenteisiin ja toimintaan. 
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Personalistisessa painotuksessa johtajan ja kasvattajan syvin tehtävä on palvelu
tehtävä. Palvelu läpäisee kaiken toiminnan ja siitä löytyy johtajan koko "tyyli" . 
Hän toimii pedagogisessa suhteessa ohjaten ja inspiroiden ohjattaviaan täydes
sä vapauden ja dialogin ilmapiirissä. johtajuus on tuolloin reflektiivistä, hil
jaista, riskejä ottavaa, esimerkillistä, ihmiskeskeistä ja vapauttavaa. Syvien mer
kitysten kieli on mukana kaikessa toiminnassa. Tätä personalistista kieltä hei
jastavat muun muassa käsitteet toivo, tietoisuus, muutos, jokaisen ihmisen arvo , 
oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, dialogi, vapaus ja avoimuus . johtajuus on 
ennen kaikkea sosiaalista (yhteisöllistä) . johtajan pitäisi kyetä irrottautumaan 
omista kulttuurisista taustoistaan siinä mielessä,  että hän kykenisi ymmärtä
mään myös toisen ihmisen kokemuksen ja pysähtyisi kuuleman toisen ihmisen 
tarinaa.  Silloin hänen pitäisi ikään kuin kyetä neutralisoimaan itsensä 
kulttuurisena olentona, mutta ei inhimillisenä olentona. Olisi ymmärrettävä, 
että historia on ihmisten jaettujen tarinoiden historiaa, ja on aidosti arvostettava 
sitä, mitä ihmiset sanovat. Vain siten on mahdollista nähdä kulloinkin edessä 
olevat mahdollisuudet . 

2 .  johtajuus nousee visiosta, joka siis juurtuu oleellisiin merkityksiin. 
Visiolla ei tarkoiteta mitään mystistä fantasiaa. Paremminkin se on melko yksi
tyiskohtainen kuva juuri tietynlaisesta sosiaalisesta - yhteisöllisestä - yksiköstä. 
Kyseinen yksikkö toimii tavalla, jonka avulla saavutetaan ja reflektoidaan ydin
merkityksiä ja johtajan tietoisuuden keskiössä olevia arvoja .  johtajuuden voi
ma, tai heikkous , virtaa instituution yhteisesti jakamasta visiosta : millaiselta 
instituutio voisi parhaimmillaan näyttää, millaiseksi se voi tulla. Visio ei kui
tenkaan yleensä synny salaman leimahduksena vaan ajan mittaan spesifioituen, 
sillä visio ja jokapäiväinen elämä saattavat usein olla ristiriidassa toistensa kans
sa.  

johtajuus tarvi tsee siis pohj akseen kokonaisnäkemyksen, j o ta yksi 
haastateltavani runollisesti kuvasi : 

johtajuudessa on keskeistä metsän näkeminen puilta. Täytyy nähdä metsän kol
lektiivinen kauneus ja kyetä arvostamaan sitä samalla kun ihailee yksittäisen puun, 
kukan ja lehden kauneutta. Usein hallinnolliset tehtävät ja paineet vain estävät sen 
ja huomaa keskittyvänsä puuhun ja menettää metsän, eli hallinto tukahduttaa 
keskittymisen puiden, kukkien ja metsän kokonaisloistoon. Kyseessä onkin jatku
va taistelu johtaj uuden - vision - ja  hallinnon - rutiinien - välillä. 

Oleellista on siis se, että visio tähtää tulevaisuuteen, paremman maailman 
syntymiseen, ja siksi sen täytyy myös aina johtaa toimintaan. Personalisti
sen vision tulisi ensisij aisesti johtaa sellaiseen toimintaan, joka tähtää jo
kaisen persoonaan aitoon huomionottamiseen ja  aidon yhteisön syntymi
seen . 
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3 .  Johtajuus syntyy dramaattisen aistin avulla. johtaj an työ on jännittävää, 
sillä johtajalla on taipumus kokea elämä dramaattisena, koska hän on yhtey
dessä inhimillisen elämän syviin merkityksiin. Hän myös ymmärtää tilanteissa 
piilevät mahdollisuudet ja on siksi innostuksen ja jännityksen vallassa. Sano
taan, että johtajuus näkyy usein selvimmillään ja parhaimmillaan kriisiaikana. 
Kuitenkin johtajuus perustuu myös kriisiajan ulkopuolella johtajan dramaat
tiseen tietoisuuteen. Oikea johtaj a  nauttii siitä draaman sävystä, joka on muka
na kaikessa inhimillisessä elämässä. 

Tähän liittyy läheisesti se , että aito yhteisö syntyy vain ihmisten aitouden 
avulla ja on kiehtovaa inspiroida ihmisiä olemaan aitoja .  Siihen tarvitaan into
himoa ja kuuntelukykyä. jokainen persoona pitäisi tällöin ottaa juuri sellaise
na kuin hän on, ja erityisesti häntä pitäisi auttaa löytämään vahvuutensa ja 
tulkitsemaan tunteitaan. 

Haastateltavani toivat vahvasti esiin, että draama on hyvä metafora johtajuu
teen. joskus johtajuus on tragediaa, joskus komediaa ja luonneosia on paljon. 
Aika usein johtaja on tragedian tyyppi. Interaktio on kuitenkin kaikkein tär
keintä ja, kuten hyvässä näytelmässä,  kukaan ei voi etukäteen aavistaa, miten 
näytelmä päättyy Kuten hyvässä draamassa, kaikilla yhteisön jäsenillä pitäisi 
myös olla osallisuuden tunne, heissä pitäisi herätä toivo, halu muutokseen. 
johtaja on usein käsikirjoittaja ,  usein ohjaaja, joskus taas näyttelijä ,  tuottaja,  
näyttämömestari tai yleisö . johtajan rooli voi riippua myös yhteisön muista 
jäsenistä, eli minkä roolin he johtajalle antavat . Aina on kuitenkin tärkeää 
innostua, tuoda mukaan persoonallinen panos. johtajan täytyisi kyetä olemaan 
"monena monelle" . Silti täytyy olla aikaa vision selvittämiseen. Siihen liittyy 
taiteellinen mielenlaatu, symbolit, kuvat , metaforat ja liturgia. Myös karisma on 
osa hyvää johtajuutta, sillä karisma on "elämän potkua". johtajuus ei kuiten
kaan koskaan voi olla samanlaista, sillä jokaisella ihmisellä on oma karismansa 
(spiritualiteettinsa) . johtajuutta ei myöskään ole tarkoitettu "pidettäväksi" lop
pumattomiin vaan se täytyy osata antaa pois . Toisin sanoen johtajuus siirtyy 
vähitellen jokaisen yhteisön jäsenen johtajuudeksi. Myös siksi dialogi ja jaka
minen ovat johtajuuden avainsanoja .  

4. Johtajuus vaatii vision artikuloinnin ja sopimuksen rakentamisen sillä 
tavoin, että alaisten mielikuvitus herää. Useimmiten visio rakentuu kuuntele
malla aidosti toisia, havainnoimalla ja dialogin avulla. Täten visio jo syntyessä
än sisältää jaettuja  arvoja ,  j otka muodostavat pohjan sellaiselle yhteiselle 
sopimukselle, joka sekä ohjaa yhteistä päätöksentekoa että juurtuu merkityksiin. 
johtajan omat arvot toimivat syntetisoivana voimana silloin, kun hän alkaa 
artikuloida visiota, joka on muodostunut havaintojen, keskustelujen väittelyjen 
ja  reflektion pohjalta. Tärkeää on, että seuraajat (alaiset) tunnistavat siitä myös 
omia ideoitaan, unelmiaan ja  viitekehyksiään. johtajan avulla he näkevät ne 
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nyt laajemmassa valossa. johtaja siis yhdistää ideat syviin merkityksiin ja inhimil
lisen elämän keskeisiin arvoihin. Sen jälkeen hän antaa niille käytännöllisen 
muodon. johtajan pitäisikin kommunikoida visio sekä sanoin että esimerkin 
avulla. Hänen on käytettävä kieltä, jonka ihmiset ymmärtävät, mutta uudella 
tavalla. Visio pysyy raikkaana esimerkiksi mielikuvien ja metaforien avulla. 

Myös vision artikuloinnissa on johtajan ja alaisten välinen pedagoginen suhde 
oleellisen tärkeä. johtaja on opas, joka auttaa muita selkeyttämään ajatuksiaan. 
Hän haastaa jokaista löytämään itsestään päivä päivältä enemmän, olemaan 
avoimia kokemuksille. Erityisesti oman esimerkkinsä avulla hän auttaa jokaista 
ymmärtämään palvelun merkityksen. Myös vision artikulointi ja sopimuksen 
rakentuminen vaativat pohjakseen aidon yhteisön syntymisen ja sen perustaksi 
jatkuvan dialogin ilmapiirin. 

5. johtajuus juurruttaa vision organisaation rakenteisiin, politiikkoihin ja  
prosesseihin. Se  vie aikaa. johtajan pitää kuitenkin ymmärtää, että instituution 
rakentaminen on hänen tärkein tehtävänsä.  jo vision artikulointi ja sopimuk
sen rakentaminen ovat samalla vision juurruttamista. Vision artikulointi olisi 
syytä tuottaa selkeään muotoon vision documentiksi tai mission s tatementiksi. Ne 
ovat virallisia muistutuksia siitä, mihin instituutio on sitoutunut. Ne eivät kui
tenkaan saisi jäädä pelkästään kehyksiin seinälle tai pölyttymään kansioon, 
vaan niiden tulisi alkaa elää. Viralliset dokumentit tai muodolliset järjestelyt 
eivät siis riitä, sillä ainoastaan jatkuvan prosessinomaisen dialogin avulla visio 
elää, kehittyy ja juurtuu yhä syvemmälle instituution rakenteisiin. Ihmisten 
pitäisi oppia jakamaan kokemuksiaan myös emotionaalisella tasolla. Se ei ole 
helppoa, sillä ihmisillä on taipumus kieltää kokemukset jopa itseltään. johta
jan tehtävä olisi erityisesti rohkaista kokemusten vastaanottamiseen. Kokemus
ten jakamisessa on kyse spirituaalisesta keskustelun tasosta, eli mitä todella 
ajattelen elämästä, sen tarkoituksesta ja niin edelleen. 

johtajan merkitys on myös vision juurruttamisen prosessissa oleellisen tär
keä. Hän antaa tarvittavaa materiaalia pohdittavaksi ja vetäytyy sitten taaemmaksi . 
Hänen tehtävänsä on nytkin palvella eli luoda tilanteita , jotka tekevät avoimen 
dialogin mahdolliseksi. On muistettava , että hyvät ideat eivät itsessään vie asi
oita eteenpäin, vaan ihmiset vievät. Ihminen innostaa toista ihmistä . johtajan 
työ on ikään kuin karismojen koordinointia . Hän on peili, joka heijastaa uu
desta perspektiivistä alaisten näkemykset takaisin heille itselleen. Siksi johtajan 
pitäisi olla näkyvästi läsnä, sillä hän on toiminnan symboli sekä ideatasolla että 
käytännön tasolla. Hän on elävä todiste vision voimasta ja jatkuvuudesta. jos 
johtaja  itse ei ole täysin sydämin sitoutunut visioon ei myöskään sen 
juurruttaminen onnistu . 
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6. johtajuus tarjoaa mekanismeja instituution jatkuvaan tai ajoittaiseen 
uudistumiseen. Välillä tapahtuu myös taaksepäin menoa. Lisäksi on huomat
tava, että ympäröivä yhteiskunta muuttuu koko ajan. Vaara piilee siinä, että 
rakenteista ja keinoista tulee itsestään päämääriä, ja silloin ne muuttuvat j äykiksi, 
rigideiksi. johtajan pitäisi tarjota mahdollisuudet sekä vision jatkuvaan uudel
leen arviointiin että päivittäiseen inspirointiin. 

Karisma on oikeastaan vision uudistamisen keskeinen väline. Kyse on tuol
loin sekä karisman jakamisesta että siitä, että jokainen löytää oman karismansa.  
Vision uudistaminen ei onnistu pelkkien käsitteiden ja teorioiden avulla, vaan 
tarvitaan konkreettisia muutoksen näköaloja  ja  toiminnan kuvia , sillä kuten 
yksi haastateltavistani sanoi : "Tulevaisuuden horisontti on edessä ja laivan suunta 
täytyy osata ajoissa tarkistaa. Siihen tarvitaan intohimoista sitoutumista" .  

Instituution uudistumisen perustaksi johtajalla täytyy olla hyvän etnografin 
ominaisuudet eli kyky observoida, asettaa hypoteeseja, muuttaa niitä, haasta
tella, vaihtaa lähestymistapoja ja niin edelleen. Erimielisyyden prosessin jatku
va läpikäyminen, luottamuksen saavuttaminen ja yhä uudelleen saavuttami
nen ovat tässä johtajan työn alati uudistuvia haasteita. johtajuus on "dance of 
life" . 

Starratt ( 1988, 2 14) itse kutsuu teoriamalliaan sipuliksi, jota voidaan lähteä 
kuorimaan. Sipulin sydämessä on myytti, joka on läheisessä suhteessa visioon 
siten, että vision juuret ovat myyttisellä tasolla. Tätä tasoa on vaikea muotoilla 
sanalliseen muotoon, sillä on vaikeaa selvittää sitä, miten ihmiset määrittävät 
arvonsa, mikä on heille elämän tarkoitus, j a  mitkä ovat heidän heroisminsa 
innoittajat. Starratt kehittelee malliaan lähtien myytin tasolta vision juurista 
edeten vision artikulointiin oletusten, uskomusten, päämäärien ja tavoitteiden 
tasoilla. Lopulta visio operationaalistetaan toimintojen tasolla . Se näyttäytyy 
sipulin ohuimpana pintakerroksena. jos sipulin sydämen, myytin merkitystä 
ei ymmärretä vaan puuhastellaan pahimmillaan pelkällä teknisten toiminto
jen, aktiviteettien, pintatasolla, ei johtajuus ole onnistunut. johtajuuden tulisi 
aina olla aitoa - freireläisessä ja personalistisessa mielessä - praksista eli teorian 
dialektista muuttumista sitoutuneeksi toiminnaksi . 

johtajien koulutusohjelmat olisi samalla arvioitava uudelleen. Oleellista on, 
että niiden avulla johtajan pitäisi kyetä kirkastamaan omaa henkilökohtaista 
näkemystään johtajuudesta. Fordhamin yliopistossa on Starratrin teorioiden 
pohjalta kehitetty rehtorinkoulutusohjelmia, joiden sisällöt painottuvat filoso
fiaan, kasvatuksen teorioihin, runouteen, draamaan, journalistiikkaan, ryh
mätyön teoriaan, ongelmanratkaisuun, väittelyihin, organisaatioteorioiden 
analysointiin ja vaihtoehtoisten koulutusmallien etsintään. 

Koulutusohjelmat on suunniteltu selkeästi teorian kuuden vaiheen pohjal
ta. Ensimmäisen vaiheen - johtajuus juurtuu merkitykseen - tueksi opiskel
laan ihmisen olemassaoloon, yhteiskunnan olemukseen ja oppimiseen liittyviä 
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filosofisia teorioita. Niistä opiskelijat muotoilevat kukin oman persoonallisen 
näkemyksensä. Johtajuus nousee visiosta -vaihetta tuetaan opiskelemalla kou
lutuksen teorioita (Platon, Aristoteles , Rousseau, Dewey ja niin edelleen) . Myös 
niistä muotoillaan jokaisen koulutukseen osallistujan persoonallinen käsitys. 
Johtajuus syntyy dramaattisen aistin avulla, joten tehdään monenlaisia harjoi
tuksia, jotka liittyvät runouteen, draamaan, journalistiikkaan, ryhmätyön teo
riaan, ongelmanratkaisuun ja niin edelleen. Starratt (1 993) itse on erityisen 
innostunut draamasta (hänen veljensä onkin näyttelijä) ,  ja hän on analysoinut 
johtajuutta erinomaisesti juuri draaman metaforan avulla . Johtajuus vaatii visi
on artikuloinnin -vaiheen avuksi tehdään harjoituksia, jotka tuovat esiin visi
on merkityksen eli tuotetaan vision design. Harjoitellaan metaforien ja mieli
kuvien käyttöä,  tehdään kirjoitetun ja suullisen vaikuttamisen harjoituksia, 
väitellään ja niin edelleen. Johtajuus vaatii instituution jatkuvaa rakentamista -
vaiheet saavat sitten tukea erilaisista organisaatioteorioista ja sen analysoimises
ta, miten ne kanavoivat ja kontrolloivat toimintaa. Etsitään ja kehitellään kou
lutuksen vaihtoehtoisia malleja.  

D. Uudet analyysit 

Tässä kirjassa on johtajuutta pohdittu lähinnä personalistis-sosiaalipedagogisesti . 
Starratfin johtajuusnäkemys on siitä selkeä esimerkki. Kuitenkin myös monet 
liikkeenjohdon uusimmat linjaukset seuraavat samoja  suuntaviivoja ,  vaikka 
niiden kielenkäyttö ei olekaan suoraan personalistista. Linjauksista kiinnosta
vimpia on Subir Chowdhuryn (2000) toimittama laaj a  artikkelikokoelma 
Management 21 C - someday we'll all manage this way. Artikkelien 2 7 kirjoittajaa ovat 
alansa huippuja eri puolilta maailmaa, USA:sta , Australiasta, Itävallasta, Ruot
sista, Ranskasta, Kanadasta, Hollannista, Englannista ja Sveitsistä . Joukossa on 
useita Harvardin yliopiston ja London Business School' in professoreja .  Koko 
kirjan mottona voitaneen pitää sen toimittajan Silicon Valleyssa vuonna 1998 
saamaa "herätystä" , jolloin hänelle selvisi, että tarvitaan unelmia etsivää johta
juutta; search a dream, act the dream and mahe the dream real. Johtajuuden tulee 
koskettaa sekä sydäntä, mieltä että tunnetta. Johtajan tulee olla varsin monitai
toinen ja hänen tulee erityisesti kyetä rohkaisemaan erilaisuutta. Hänen tulee 
ymmärtää myös työntekijöiden tunnetason sitoutumisen merkitys , johon orga
nisaation ilmapiiri liittyy keskeisesti. Jos ilmapiiri on esimerkiksi pelon värittä
mä, se vaikuttaa suuresti organisaation menestykseen ja vahvuuteen. Chowdhury 
kertoo nähneensä liian paljon tällaista ilmapiiriä kaikkialla, Delhistä Detroit
iin, Tukholmasta Souliin. 

Dream-searching -johtajuuden lisäksi kirjoittaja korostaa toista kiinnostavaa 
käsitettä, eli hän puhuu talent-management järjestelmästä. Johtajan tulisi löytää 
organisaatiosta kaikki se piilevä lahjakkuus, joka siellä on. On havaittu , että 

156 



yleensä organisaatioissa on varsin paljon lahjakkuutta , jota ei saada käyttöön. 
Ihmiset ovatkin usein turhautuneita ,  ja turhautuneet lahjakkuudet ovat myös 
organisaation kannalta huono asia. johtajan tulisi kasvattaa sellaista ilmapiiriä, 
että lahjakkuudet ensinnäkin löytyisivät, haluaisivat jäädä organisaatioon ja 
voisivat vielä kehittää lahjakkuuttaan täyteen kukoistukseen. johtajan siis tulisi 
uskoa ihmiseen, persoonaan, ja hänen täytyisi osata innostaa tästä esiin paras. 

Samantapaiset ajatukset kulkevat hieman eri käsitteillä läpi kirjan kaikkien 
artikkeleiden. Korostetaan sitä, että keskivertoiset, traditionaaliset johtajat ei
vät enää menesty; vaan tarvitaan intohimoa, aistimellisuutta, emotionaalisuutta 
ja imaginaatiota - ehkäpä uuden aistiherkkyyden tapaan. Tarvitaan arvopohjaista 
johtajuutta . Uuden vuosituhannen ensimmäisen vuosisadan ihannoiduin 
johtajatyyppi voisi olla sellainen edu-leader, jonka toiminta pohjautuu ydin
arvoihin, ja joka rakentaa luottamuksellisia suhteita tehokkaan kommunikaati
on välityksellä. 

James M. Kouzes ja Barry Z. Posner toteavat kirjassa, että arvot ovat henkilön 
luotettavuuteen vaikuttavaa ydinainesta. Ihmiset odottavat johtajiltaan juuri 
sitä, että nämä seisoisivat tärkeiden asioiden takana ja heillä olisi rohkeutta . 
Siksi johtajan pitäisi selvittää omat persoonalliset arvonsa, tuntea itsensä ja 
luoda selvät periaatteet eli oma johtajuuden filosofiansa. 

johtajuus ei ole mikään yksittäinen toimi. Välittäminen (caring) on sen pe
rusasia. Välittämisen ytimessä on ihmisten sydänten rohkaiseminen. jos näin 
tapahtuu, ihmisillä on parempi olla, ja niin myös heidän henkensä vapautuu 
ja he inspiroituvat - personalismiin sopivasti suomennettuna, mutta ajatuksen 
muuttumatta - "tulemaan enemmäksi kuin ovat tänään" . 

Kirjan perusajatuksia on myös se, että emootio ja imaginaatio eivät ole mi
tään erillistä , vaan niiden tulisi muodostaa tulevaisuuden johtajan "mielen 
kehys" (frame of mind) , sillä ilman sielua myös taidot ovat rajoittuneet. Harvard 
Business Schoolin professori Linda A. Hill painottaa kirjassa erityisesti sitä, että 
johtajan tehtävä on tukea ja integroida yksilöllisiä eroja ja saada niitä samalla 
liikkeelle yhteisiin päämääriin pyrkimiseksi . Luovat yhteisöt antavat yksilöidensä 
olla erilaisia ja vapaita, ja samalla he kuitenkin ovat sitoutuneita yhteisiin pää
määriin. Tulevaisuuden johtaja todella uskoo ihmisiin. Hänelle johtajuus on 
erityisesti sitä, että hän saa esiin parhaan alaisistaan. Hän näkee jokaisen per
soonan ainutlaatuisuuden ja erilaisuuden myös silloin, kun toiset eivät sitä 
näe . 

Eettistä johtajuutta korostetaan myös esimerkiksi Motorolan oman yliopis
ton julkaisussa Uncompromising Integrity ( 1998) ,  jossa huipputiedemiesten voi
min, joukossa yksi jesuiitta, pohditaan niitä haasteita, joita johtajuudessa ny
kymaailmassa kohdataan. jokaisen persoonan kunnioittaminen, luottamus, 
oikeudenmukaisuus sekä arvojen, osallistumisen ja dialogin merkitys nousevat 
etusijalle. Korostetaan hyveiden - rohkeus, kunnia, integriteetti, rehellisyys ja 
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toisten kunnioittaminen - merkitystä ; hyveelliset ihmiset toteuttavat toimissaan 
tervettä päätöksentekoa, luovuutta ja viisautta. Lähdetään sosiaalipedagogisesti 
kultaisesta säännöstä (regula aurea) : kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän 
teille, tehkää te heille. Myös organisaatiokulttuurin j a  traditioiden vaalimista 
pidetään hyvin tärkeänä. (mt. 1 2 ,  30.) 

Sosiaalipedagogis-personalististyyppiset eettis-normatiiviset ajatukset ovat siis 
tällä hetkellä johtajuusanalyysien yhteydessä esillä monella suunnalla. Kui
tenkin niiden toteutumiseksi tarvittaneen todellista metanoiaa, mielen vallan
kumouksellista muuttumista, personalistis-yhteisöllistä kumousta. Samalla ta
valla kun on tarpeen puhua demokratian demokratisoimisesta ( Giddens) tai 
yhteisön käsitteen täsmentämisestä ja aidon yhteisön syntymisen välttämättö
myydestä , on puhuttava myös aidosta johtajuudesta , joka nousee ihmisen 
spiritualiteetista ja kehittyy konkreettisen kokemuksen, sen pohdiskelun ja ar
vioinnin kautta uudeksi korkeamman asteiseksi toiminnaksi. Kokemusten 
reflektointiin liittyy niiden käsitteellistäminen, tunteiden lähteiden tunnista
minen, seurausten ennakointi , persoonallisen näkemyksen synty ja itse
tuntemuksen kasvu. Jokaisella ihmisellä on oma spiritualiteettinsa. Se voi olla 
uskonnollinen tai moraalinen, mutta joka tapauksessa se antaa pohjan ihmi
sen persoonallisen kutsumuksen etsimiselle , löytämiselle ja siihen sitoutumi
selle ja näin koko elämäntavalle . Spiritualiteetti muotoutuu dynaamisesti ih
misen koko elämän ajan. Se syntyy siis persoonan kontaktista tavallisen koke
muksen takana oleviin merkityksiin j a  arvoihin j a  juurtuu transsendentille , 
myyttiselle ja kulttuuriselle tasolle. Johtajuuden yhteydessä on oleellista tämän 
spiritualiteetin tunnistaminen j a  sen muuttuminen toiminnaksi , aidoksi 
praksikseksi, jonka yhteydessä myös johtajuuden aidon pedagogisen suhteen 
kehittäminen on perustavanlaatuisen tärkeää. 

Onkin selvää, että ilman personalistista sosiaalipedagogista johtajuutta ei ole 
mahdollista tukea aitojen yhteisöjen kehittymistä. Johtajuus on jopa perusta
vanlaatuisen tärkeää . Sanonta 'näytä minulle hyvä koulu , niin minä näytän 
sinulle hyvän rehtorin' , pitää täysin paikkansa.  Personalistisen johtajuuden 
tärkeimpiä tunnusmerkkejä on tuolloin, että johtaja antaa toiselle ihmiselle, 
ainutlaatuiselle ja  arvokkaalle, täyden tilan ja  hänen suhteensa "alaisiinsa" on 
aito dialoginen, pedagoginen suhde. Personalistisen ajattelun valossa ei myös
kään ole syytä puhua niinkään johtajasta vaan johtajuudesta. Tavoitteenahan 
on, että johtajuus vähitellen siirtyy sellaiseksi yhteisölliseksi johtajuudeksi, 
jolloin voidaan täydesti puhua demokratian demokratisoimisesta. 
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5. 6 Personalismin merkitys sosiaali pedagogiikalle 

Sosiaalipedagoginen toiminta tietoisessa personalistisessa kehyksessä ei vielä 
näy suomalaisessa keskustelussa. Kuitenkin setlementtityö, nuorisoseura- , rait
tius-, työväen- ja ammattiyhdistysliike, harrastaj ateatteri- , urheiluseura- ja 
musiikkitoiminta, kansan- ja työväenopistot, monipuolinen kyläyhteisötoiminta 
ja niin edelleen ovat osaltaan osa myös suomalaisen sosiaalipedagogiikan his
toriaa , ja siksi ainakin osin ne ovat varmasti olleet ja  ovat myös lähellä 
personalistista ajattelua. Kolmannen sektorin moninainen vapaaehtoistyö jat
kaa nykyisin samaa ketjua, vaikka toiminnassa ei usein pohditakaan ääneen 
persoonan, yhteisön ja  niiden välisen suhteen merkitystä. 

Syventyäkseen, juurtuakseen ja kehittyäkseen sosiaalipedagoginen ajattelu 
ja toiminta tarvitsevat kuitenkin enemmän eksplisiittistä keskustelua ihmisestä, 
toisesta ihmisestä ja heidän paikastaan ja mahdollisuuksistaan yhteisöissään ja 
yhteiskunnassaan kuin ehkä on ollut tapana. jollei tällaista keskustelua käydä, 
on olemassa vaara, että toiminta jää pelkäksi tekniseksi puuhasteluksi tai kau
niiksi ja romanttisen idealistiseksi puheeksi. Tässä kirjassa tuota keskustelua 
käydään personalistisesta perspektiivistä, j a  toivottavasti personalistinen kes
kustelu alkaa nyt myös laajemmin. 

Lopuksi yritän istahtaa kirjan lukijan kanssa hetkeksi pohtimaan, mitä on 
ehkä opittu, tai mitä on ollut tarkoitus sanoa.  Tässä tukeudun kaunokirjallisen 
reseptioestetiikan sanomaan, että kirjoittaja  on toki halunnut sanoa jotakin 
omasta mielestään oleellista, mutta kirjoittajan tavoitteet eivät ole sinänsä tärke
ät. Tärkeää sitä vastoin on, mitä lukija on tekstiä pohtiessaan kokenut, miten 
hänen ajattelunsa on herännyt ja  lähtenyt liikkeelle raivaamaan omia polkujaan. 
Silti haluan kerrata personalistisen sosiaalipedagogiikan ydinsanoman seuraa
vasti : 

Ihminen, persoona, on ainutkertainen ja  arvokas . jokainen ihminen maail
massa, mies ja nainen, on samalla tavoin ainutkertainen ja  täyteyteensä hän 
kasvaa vain dialogisessa suhteessa toiseen ihmiseen ja suhteessa "moniin toi
siin" . Sosiaalipedagogisen kasvatustyön tehtävänä on tukea ihmistä tässä per
soonallisen kasvun prosessissa. Häntä tulisi tukea erityisesti kokemusten vastaan
ottamisessa ja niiden pohdiskelevassa arvioinnissa niin, että hän samalla tulee 
askel askeleelta kykenevämmäksi ottamaan vastuuta arki päivästään, yhteisöstään 
ja  yhteiskunnastaan persoonana, yhdessä toisten persoonien kanssa .  Tavoite 
on, että myös yhteisöt samalla vähitellen kehittyisivät kohti oikeudenmukaista 
ja inhimillistä yhteisöä, joka laajimmillaan on koko maailmanyhteisö . Dialoginen 
pedagoginen suhde ja siihen liittyvä rakkauden ulottuvuus on kasvun tukemi
sen lähtökohta. Tukeminen ei kuitenkaan ole mitään sentimentaalista puhetta 
tai pehmeää empatiaa, vaan rakastaminen on kova ja vaikea asia. Siihen tarvi-
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taan ajattelua, tunnetta ja tahtoa .  Se on silti personalistisen kasvatustyön 
peruspilari, ja intialainen Nobel-kirjailija  ja kasvatusfilosofi Rabindranath Tagore 
onkin sanonut painokkaasti: "So I repeat, we never can have a true view of man unless 
we have a love f or him" .  

On kiinnostavaa huomata, että pedagogiikan transsendentaalien kysymysten 
pohdintaan on samanaikaisesti jälleen herätty Euroopan eri puolilla. Espanja
laisen sosiaalipedagogiikan pioneeri, humanistisen pedagogiikan rohkea puo
lustaja,  emeritusprofessori Jose Maria Quintana lähetti juuri viimeisimmän kir
jansa Las creencias y la educaci6n - pedagogia cosmovisional (2001) . Quintana luo 
kirjassaan uutta, kosmovisionaalista pedagogiikkaa ja sen oppihistoriaa hyvin 
perusteellisesti; motto on Mounierilta . Tosin kyseisen pedagogiikan nimi nou
see Quintanan läheisen kollegan, saksalaisen sosiaalipedagogiikan vahvoihin 
hahmoihin kuuluvan Wolfgang Brezinkan kirjoituksista. Kosmovisionaalinen 
pedagogiikka on sisällöltään filosofista ja antropologista, ja se auttaa ihmistä 
elämänsä ja maailmansa syvien merkitysten etsinnässä. Se auttaa häntä muo
dostamaan sellaisen kokonaisnäkemyksen, jonka avulla hän löytää orientaationsa 
elämään ja paikkansa yhteisössään, yhteiskunnassaan j a  maailmassa; se on 
transsendentaalista kasvatusta. Quintanan mielestä sellainen kasvatus on nyt ja  
tulevaisuudessa oleellisen tärkeää, ja  siksi kasvatusfilosofian pitäisi välttämättä 
omaksua kosmovisionaalinen pedagogiikka oppisisältöihinsä. 

Myös tämän kirjan yksi tavoite on pysähdyttää lukijansa miettimään elämän
sä merkityksiä j a  samalla kehittymään sosiaalipedagogisena toimij ana . 
Personalistinen sosiaalipedagogiikka antaa pohdintaan oman kehyksensä -
ehkäpä kosmovisionaalisen perspektiivin. 
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