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Vuosi 2005 tulee olemaan kansalais- 
kasvatuksen teemavuosi. Tämä tu- 
lee näkymään voimakkaasti myös 

HYOL:n toiminnassa. Vuoden valmistelut 
aloitettiin, kun tehtiin liiton tämän vuoden 
toimintasuunnitelmaa. HYOL on neuvotellut 
monien yhteistyökumppaneiden kanssa ja 
erilaista täydennyskoulutusta tulee olemaan 
tarjolla ennätysmäärä. 

Tohtori Pauli Arola määrittelee väitöskir-
jassaan Tavoitteena kunnon kansalainen 
kansalaiskasvatuksen tietoiseksi kasvatustoi-
minnaksi, joka tähtää yhteiskunnan jäsenten 
valmentamiseen kansalaisuuden asettamiin 
vaatimuksiin. Hän tekee myös reunahuomau-
tuksen siitä, että tällainen määritelmä jättää 
avoimeksi kansalaiskasvatuksen harjoittajan, 
sen muodon ja sisällön. 

Kansalaiskasvatus ei ole Pauli Arolan 
mukaan muodostanut minkään yksittäisen 
oppiaineen ydinsisältöä. Kansalaiskasva-
tusta on harjoitettu myös koulujärjestelmän 
ulkopuolella. Yhteistä näille monille pyr-
kimyksille on hänen mielestään ollut vain 
se, että tarjotut opiskelu- ja itsensä kehit-
tämismahdollisuudet on arvioitu kansalaisille 
hyödyllisiksi ja niiden on uskottu raken- 
tavan myönteistä kansalaisuutta.

Edellä sanotusta huolimatta histo-
r ian ja yhteiskuntaopin opettaj ina 
katsomme kuitenkin usein olevamme kan-
salaiskasvatuksen keskiössä, ainakin mitä 
yleissivistävään kouluun tulee. Kansalaisuuskasva- 
tusta annetaan toki monella muullakin tahol-
la; meidän on vain joskus vaikea tunnustaa 
sen arvoa. Koulun kansalaiskasvatus perustuu 
opetussuunnitelman perusteissa määritel-
tyihin tavoitteisiin ja sisältöihin, jotka ovat 
syntyneet demokraattisessa prosessissa. 
Koulujärjestelmän ulkopuolella annetulta 
kansalaiskasvatukselta puuttuu tällainen 
”laatusertifiointi”.

Kansalaiskasvatuksen tulee alkaa op-
pilaiden ja opiskelijoiden lähiympäristöstä 

kouluista. Koulujen on kyettävä luomaan 
osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannus-
tava toimintakulttuuri. Tähän on loistava 
mahdollisuus nyt, kun koulujen toiminta-
kulttuuri on kirjattava opetussuunnitelmiin. 
Kansalaiskasvatusta voidaan rikastaa yhteis-
työllä ulkopuolisten tahojen kanssa. Omassa 
koulussani on luotu esimerkiksi aktiivisen 
kansalaisen opintokokonaisuus, joka lähti 
liikkeelle opiskelijoiden kanssa käydyistä 
keskusteluista. Opintokokonaisuuden to-
teuttamisessa hyödynnetään ympäröivän 
yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia kou-
lun toimiessa enemmänkin koordinaattorin 
ominaisuudessa. 

Suomessa on ollut aikaisemminkin 
erilaisia vaikuttamisen yms. vuosia. Ne 
ovat sinänsä olleet hyviä asioita, mutta 
itsekin mukana olleena voin todeta, että 
aivan liian usein oppilaat ja opiskelijat 
unohdettiin. Ensi vuonna voisimme asettaa 
itsellemme haasteen tehdä kansalaiskasvatuk- 
sen vuodesta myös yhteistyön vuoden nuor-
ten kanssa. 

Katsellessani Peter von Baghin loistavaa 
kulttuurihistorian sarjaa Sininen laulu ryhdyin 
erään osan jälkeen miettimään, mihin muutos-
halu on hävinnyt yhteiskunnasta. Muutoksia 
on yleensä ajanut nuoriso. Kouluissa toimittiin 
pitkään niin, että opettajat istuivat pikemmin-
kin muutosjunan jarrumiehen vaunussa kuin 
muutosjunan veturissa. Nyt koulut joutuvat kan- 
nustamaan nuoria aktiiviseen kansalai-
suuteen. Onko tämä suurten ikäluokkien 
halua ohjata muutoskehitystä, vai onko ky- 
seessä todellisesta tarpeesta lähtevän pas-
siivisen nuorison herättäminen?

Huhtikuussa 2005 tullaan järjestämään 
opetushallituksen ja HYOL:n yhteistyönä 
ensimmäinen suuri yhteiskuntaopin foorumi. 
Toivottavasti mahdollisimman moni voi osal-
listua tähän tilaisuuteen. HYOL tulee esittä-
mään myös nuorisoa edustavien järjestöjen ja 
kansalaisliikkeiden kutsumista foorumiin.

Kansalaiskasvatuksen 
teemavuosi
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Muutokset kouluissa edel lyttävät 
myös muutoksia opettajakoulutuksessa. 
Helsingin yliopiston soveltavien kasva-
tustieteiden laitoksella on aloitettu kansalaisvai- 
 kuttaminen opettajankoulutuksessa -hanke, 
jota vetää professori Sirkka Ahonen. Aktii-
viseen kansalaisuuteen tähtäävät elementit 
ovat tähän asti puuttuneet opettajakoulutuk-
sesta. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
lisäksi koulutusta tulee antaa myös kaikille 
muille opettajaryhmille. Koulu tulee tarvit-
semaan aktiivisia opettajia säilyttääkseen 
toimintakykynsä ja -mahdollisuutensa tässä 

niukkenevien resurssien maailmassa. 

Oikein hyvää vuotta 2005
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pidetään sunnuntaina 20.3.2005 klo 10.00 Kirkonkrannissa, 

Ala-Kuljunkatu 1 A, 60100 Seinäjoki.
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