
Kutsu

Teoksen ovat toimittaneet Timo Jantunen ja Eero Ojanen ja 

kirjoittajina on joukko merkittäviä kasvatuksen ammattilaisia.

Tilaisuutta vietetään 11.8.2011 torstaina klo 14.00–16.00 

Sanomatalon Mediatorilla. Kahvitarjoilu.

Julkistamisen yhteydessä saamme kuulla seuraavat alustukset: 

opettaja Timo Jantunen esittelee teoksen sisältöä ja ajatuksia 

kouluopetuksesta. Filosofi  Eero Ojanen kertoo fi losofi n 

näkökulmasta kasvatukseen. Emeritusprofessori Matti Bergström 

puhuu otsikolla Lapsen luovuuden aivofysiologiset perusteet ja 

päiväkodin johtaja Marja Jantunen Varhaiskasvatuksen perustoja 

luova merkitys. 

K
asvatus kaipaa keskustelua. Se kaipaa sitä aina; 

siitä huolimatta, että kaikki tuntuisi olevan hy-

vin ja maamme rankattu maailman parhaaksi 

maaksi elää ja asua tai nuoremme parhaiksi lukijoiksi tai kärki-

matemaatikoiksi ties monennenko kerran. (Teoksen toimittajat)

Sydämen sivistys on keskustelun avaus; sen artikkeleissa toivo-

taan  kasvatuksen ja opetuksen jatkuvaa arviointia lähtökohtana 

lapsi ja lapsen hyvä. Pelkkä tiedon kaataminen lapsen päähän ei 

riitä, vaan lapsen tunne-elämän kehitys tulee myös huomioida. 

Teos  sisältää 20 kirjoitusta kasvatuksen ammattilaisilta. Sydä-

men sivistys on runsaudensarvi kaikille, joilla lapset ja kasvatus 

ovat lähellä sydäntä – ei pelkästään ammattikasvattajille vaan 

myös jokaiselle vanhemmalle.
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Sisällys

Timo Jantunen ja Eero Ojanen: Alkusanat

Kasvatuksen arvot

1  Jarno Paalasmaa: Tehokkuutta vai ihmisyyttä? 

Sydämen sivistystä kasvattava koulu

2  Simo Skinnari: Kasvu kauneuteen – Onko 

arvokasvatuksemme metsässä?

3  Lars Karlsson: Mistä tulen – minne menen? 

Itsekasvatuksen mahdollisuus

4  Timo Jantunen: Esirippu on auki

Hyvän mahdollisuus

5  Raisa Cacciatore: Olemmeko vaarassa menettää 

jotain todella arvokasta?

6  Anja Riitta Lahikainen: Lapsen hyvinvoinnin 

vaaliminen

7  Sari Vesikansa: Hyvän kasvatuksen

 mahdollisuuksista on taisteltava.

8  Timo Jantunen: Kasvatammeko elämäntaitoisia 

ihmisiä

Leikki on totta

9  Marja Jantunen: Kaikki alkaa

 varhaiskasvatuksesta

10  Raija Lautela: Matkalla tunnetietoon

11  Maija Hintikka: Leikki – lapsen tapa elää

12  Timo Jantunen: Satujen merkitys ihmiselle

Yhteisö ja kasvatus

13  Paula Moilanen: Matka yhteisöllisyyteen

14  Elina Harjunen: Kuka täällä määrää: sinä, 

minä vai me yhdessä?

15  Matti Bergström: Väkivalta, sanavalta ja 

arvovalta

16  Timo Jantunen: Mielikuvitus ja koulu 

Koulu ja ihmisyys

17  Eero Ojanen: Ylitajunta, lapsi ja hyvyys

18  Reijo Wilenius: Suomen koulun kivinen tie

19  Veli-Matti Värri: Kasvatuksen

 välineellistämistä vastaan

20  Timo Jantunen: Luonnonmukainen 

kasvatus auttaa lasta kasvamaan


