
HYVÄ KIRJAN LUKIJA

JAETAAN YHTEISTÄ OSAAMISTAMME!

Koska kirja Pedagoginen rakkaus on saanut myön-
teistä palautetta useilta tahoilta, on teeman työstämis-
tä päätetty jatkaa. Avainasemassa ovat nyt yksittäiset 
kasvattajat ja opettajat eri puolilla maatamme.

Pedagoginen rakkaus on klassinen käsite, joka ohei-
sessa kirjassa saa osittain uusia ulottuvuuksia. Koska 
teeman tutkimista on tarkoitus jatkaa yhdessä eri kou-
lujen ja opettajien kanssa, pyydämmekin palautetta 
teemasta sekä ehdotuksia ja kuvauksia asian konk-
retisoimiseksi. Mikäli pidätte asiaa tärkeänä, voisitte-
ko miettiä seuraavia kysymyksiä:

1. Kirjassa väitetään kyseessä olevan opetuksen ja kas-
vatuksen ytimen, ”korkeimman kasvatuksen teori-
an”. Onko näin? Mitä mieltä olette kirjassa esitetyis-
tä asioista?

2. Millä tavoin yksittäiset opettajat ovat soveltaneet 
kirjassa esitettyjä ajatuksia? Entä miten tulevaisuu-
dessa? Nykyisyyttä ja tulevaisuutta voi pohtia esi-
merkiksi seuraavien teemojen kautta:

• jokapäiväiset kohtaamiset oppilaiden, kollegojen, 
lasten ja nuorten sekä vanhempien ja muiden kou-
lun sidosryhmien kanssa

• oma ”henkisen kasvun koulutus/itsekasvatus” 
(erilaisia ideoita, mitä käytetty, mitä voisi käyttää, 
mitä tehdä vielä eettisemmin?)

• uudet ehdotukset ovat tervetulleita!

3. Mitä erilaiset ryhmät ovat tehneet? Mitä erilaiset 
ryhmät voisivat tehdä?

• ideoita opettajakunnan sujuvampaan yhteistyö-
hön (Esimerkiksi pedagogiset keskustelut kiin-
teäksi osaksi opettajakuntakokouksia? Löytyykö 
motivaatiota? Miten?)

• projekteja tai tempauksia yksittäisessä luokassa 
tai koko koulussa

• uudet ehdotukset ovat tervetulleita!

Pedagoginen rakkaus on tulevaisuuden haaste kaikes-
sa opetuksessa ja kasvatuksessa. Vasta opettajien ja 
koulujen yhteistyöllä ja yhteisen osaamisen jakamisen 
kautta se voi muodostua entistä kiinteämmäksi osaksi 
suomalaista (koulu)kasvatusta. Ehkä myös viihtymi-
nen ja oppiminen sitä kautta tulevat voimistumaan.

Runsasta palautetta toivoen

Simo Skinnari ja PS-kustannus

PALAUTUSOHJEET

Kirjoita vastauksesi edellisellä aukeamalla esitettyihin 
kysymyksiin vapaamuotoisesti erilliselle paperille. Lai-
ta vastauksesi sekä tämä sivu kirjekuoreen ja lähetä se 
osoitteella: PS-kustannus, Lari Tapola, Vastauslähe-
tys, Tunnus 5009583, 40003 Jyväskylä. Postimaksu on 
maksettu puolestasi. Voit lähettää vastauksesi myös säh-
köpostilla osoitteeseen  lari.tapola@ps-kustannus.fi , 
mutta muistathan siinä tapauksessa liittää postiin myös 
alla kysytyt tiedot. Tästä sähköpostiosoitteesta saat myös 
tarvittaessa lisätietoja. Kaikki lähettämäsi materiaalit 
toimitetaan edelleen Simo Skinnarille. 

Nimi:  ____________________________________

Osoite:  ___________________________________

__________________________________________

Puh:  _____________________________________

Sähköposti:  _______________________________

Oppilaitos:  ________________________________

Simo Skinnari saa ottaa minuun yhteyttä:

Kyllä    Ei  

Lari Tapola
Puhelin (014) 337 0074


