
This is a self-archived version of an original article. This version 
may differ from the original in pagination and typographic details. 

Author(s): 

Title: 

Year: 

Version:

Copyright:

Rights:

Rights url: 

Please cite the original version:

In Copyright

http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en

Nomadeja ja aktiiveja kansalaisia. Pääkirjoitus, Aikuiskasvatus 2/2003

© Kirjoittaja, 2003

Published version

Heikkinen, Anja

Heikkinen, A. (2003). Nomadeja ja aktiiveja kansalaisia. Pääkirjoitus, Aikuiskasvatus 2/2003.
Aikuiskasvatus, (2). https://doi.org/10.33336/aik.93471

2003



98

Anja Heikkinen

AI
KU

IS
KA

SV
AT

U
S 

2/
20

03
  P

ÄÄ
KI

R
JO

IT
U

S

Kansallisvaltioiden ja kansalaisuuden itsestään selvät merkitykset
näyttävät olevan muuttumassa tavalla, joka muistuttaa niiden
aktiivisen tekemisen aikakausia. Aikuiskasvatuspolitiikka, -käytäntö

ja -tutkimus ovat mukana muutoksessa: onko niissä kehitteillä kansalaisuuden
uusi muunnos, joka yhdistää globaaleille markkinoille kelpaavan kuluttaja-
tuottaja-työllistyjän ylikansallisesti toimivaan kulttuuriseen nomadiin?

Kansallisvaltio, jota halutaan sotilaallisesti, taloudellisesti ja poliittisesti puo-
lustaa ja jonka uskotaan puolustavan asukkaitaan, tarvitsee kansan ja kansa-
laiset. Ne näyttävät puolestaan tarvitsevan edustuksen, näkyväksi tekemisen
ja henkilöitymisen. Valtion, kansan ja kansalaisuuden suhteet ovat saaneet
maailmassa monenlaisia muotoja. Ilkka Liikanen on tutkimuksissaan osoitta-
nut fennomaanien pitkän ja esimerkillisen projektin itsensä, ajattelunsa ja toi-
mintatapansa tekemiseksi suomalaisen kansan edustukseksi. Kansanliikkeiden
ja järjestöjen tuli osaltaan tukea valtion ja kansalaisen suhteen välittömyyttä.
Yhdysvaltoihin sopivaa kansalaisuutta taas muotoiltiin Putnamin mukaan yh-
teisöllisyyttä rakentavissa liikkeissä ja itsekasvatuksellisissa ohjelmissa, joi-
den murentuminen uhkaa kansallisvaltiollista yhteisyyttä. Kansallisvaltioiden
rakentamisen vaihtoehdoille näyttää silti olleen yhteistä niihin kelpaavien kan-
salaisten systemaattisen ja massaluonteisen kasvattamisen institutionalisoi-
minen. Se käynnistyi yhtäältä lasten ja nuorten koulumaisesta kasvatuksesta,
toisaalta alueellisesti tai sosiaalisesti rajattujen yhteisöjen elämäntapojen ja
asenteiden muovaamisesta aatteellisen, poliittisen ja ammatillisen valistuksen
kautta.

Akateeminen intelligentsia on perinteisesti pyrkinyt tai joutunut muotoile-
maan sosiaalisen osallistumisen ja asemoitumisen käsitteellisiä ja ideologisia
perusteita. Kansallisvaltioyhteiskuntien ja kansallisten talouksien rakentami-
seen liittyi myös kasvatuksen ja sivistyksen tieteellisten käsitteiden ja mallien
kehittäminen. Kun kansa ja sivistyneistö ovat tuottaneet toisiaan, on tulkinta
sivistyksestä ollut keskeinen. Juha Siltala on kuvannut suomalaisen sivisty-
neistön sisäistä, psykohistoriallista itsensä muotoilun projektia, jossa se on
etsinyt kansaa itsestään ja itseään kansasta. Sivistyneistön tulkintamahdolli-
suudet ovat riippuneet sen suhteesta kansallisiin poliittisiin ja taloudellisiin
eliitteihin tai sellaisiksi pyrkiviin ryhmiin.

Perinteinen suomalainen aikuiskasvatus on määritellyt itsensä sivistyk-
sen edustukseksi, sivistyneistön ja kansan itseymmärryksen mahdollis-
tavaksi toimintakentäksi. Kuitenkin sen sivistyskäsitystä ovat hallinneet

länsimaisen opillisen eliitin henkiset arvot ja usko tieteeseen ja tiedolliseen
oppimiseen. Vaihtoehtoisiin tulkintoihin pyrkivät ohjelmat näyttävät sopeutu-
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neen dominoivaan sivistysdiskurssiin synnyttäen puhetta esimerkiksi teknil-
lisestä ja ammatillisesta sivistyksestä tai vaikkapa sydämen sivistyksestä.

Aikuiskasvatuksen paraatipuolella sivistyneistön, taloudellisen ja poliitti-
sen eliitin ylläpitämä itseymmärrys on edelleen voimissaan. Kansalliseen ai-
kuisten koulutustason nostamisohjelmaan pyrkivät koulutusinstituutiot eivät
epäröi sovittaa sosiaali- ja työvoimapoliittista alihankintatehtäväänsä vapaan
sivistystyön kunniakkaisiin kansakunnan rakentamisen ja sivistymisen perin-
teisiin. Erityisesti Irakin sota on tuonut näkyviin talouden ja politiikan ylikan-
sallistumiseen sisältyvän sotilaallisen ulottuvuuden. Kansalaisen uuden muun-
noksen on haluttava puolustaa jotain kansallisvaltioon samaistumatonta enti-
teettiä ja uskottava sen puolustavan itseään. Sivistysdiskurssin muuntumi-
nen, jopa korvautuminen, yhtäältä markkinataloudellisella oppimis- ja työllis-
tymisdiskurssilla, toisaalta itserefleksiivisellä yksilödiskurssilla ilmentää myös
sivistyneistön muuntumista. Millaista tiedollis-ideologista edustusta uudelle
kansalaisuudelle se rakentaa uusissa sivistyksen tulkinnoissa ja millaisiin ta-
loudellis-poliittisiin liittoutumiin sen on projektissaan nojauduttava? Zygmunt
Bauman jatkaa teoksessaan Notkea moderni länsimaisten sosiologien ja post-
modernien ajattelijoiden vuosia kestänyttä kertomusta kehkeytyvästä uuspai-
mentolaisuudesta kansalaisuuden ylittävänä maailmassa olemisen tapana. Mil-
laista aikuiskasvatuksen itseymmärrystä oikeuttaa paikkaan ja aikaan sitoutu-
mattoman, toiseen ja vieraaseen alati uteliaan avoimesti ja vastavuoroisesti
suhtautuvan intellektuellin esikuva?

Tässä Aikuiskasvatus-lehden teemanumerossa herätellään keskustelua
kansan ja kansalaisuuden vanhoista ja uusista muunnoksista. Samalla
kokeillaan sisällön uutta jäsennystä, joka toivottavasti viestii lukijoille

ja kirjoittajille toimituskunnan pyrkimyksiä lehden kehittämiseksi keskustele-
vampaan suuntaan. Kaikkien numeroiden rungoksi odotamme aikuiskasvatus-
tutkimusta ilmentäviä tieteellisiä artikkeleita, aikuiskasvatuksen käytännöistä
nousevia ja ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä käsitteleviä kirjoituksia sekä
teoriaa, käytäntöjä ja politiikkaa kommentoivaa keskustelua ja puheenvuoroja.
Myös kirja-arviointien toivomme edustavan monipuolisesti teoriaa, politiik-
kaa ja käytäntöjä.


