
Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (SAKKE)-teossarjan kolmas osa Aikuisten kasvu ja aktivointi 
käsittelee aikuisten kasvua ja oppimista, aikuiskasvatuksen toimintatapoja ja pedagogisia ratkaisuja sekä aikuiskasva-
tuksen ammattilaisuutta.
      Aikuiskasvatuksen tutkijat ja asiantuntijat luotaavat suomalaiselle aikuiskasvatukselle suosittuja tapoja lähestyä 
aikuisuutta pedagogisena ja psykologisena ilmiönä - ohjauksellisesti, ongelmaperustaisen oppimisen ja kehittävän 
työntutkimuksen sekä ajattelun uusien kehityspsykologisten tulkintojen perustalta. Aikuiskasvatustoiminta on kuitenkin 
muotoutunut pikemminkin yhteiskunnan ja organisaatioiden käytännön haasteiden kuin aikuisten kasvun ja oppimisen 
teorioiden pohjalta, vaihdellen aikuisia yhteiskuntaan osallistavista pedagogiikoista henkilöstön kehittämisoppeihin ja 
aikuisia työllistävään ammatilliseen koulutukseen.
      Kirjassa luonnehditaan myös aikuisten kasvattamisen, opettamisen ja aktivoinnin hajanaista kenttää, sen uusia 
avauksia ja painopisteen siirtymää kasvattajista digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.
      Aikuisten kasvu ja aktivointi-teos soveltuu oppikirjaksi kasvatus- ja opetusalan sekä aikuisten oppimisen, kasvun ja 
aktivoinnin parissa työskentelevien asiantuntijoiden koulutukseen ja täydentää muiden SAKKE-sarjan teosten raken-
tamaa kuvaa suomalaisesta aikuiskasvatuksesta.
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Myynti: kampuskirjakauppa@juvenes.fi ja http://granum.uta.fi



Lukijalle .................................................................................      7

Johdanto
Eeva Kallio & Anja Heikkinen   ...............................................    11

I AIKUINEN, OPPIMINEN, KASVU

Luku 1
Kuinka moneus muuttuu ykseydeksi: 
integroinnin teema aikuisen ajattelussa
Eeva Kallio .............................................................................    19

Luku 2
Aikuisten opiskelu, työ ja elämässä suunnanotto 
ohjauksen ja neuvonnan mahdollisuutena
Marjatta Vanhalakka-Ruoho ....................................................    32

Luku 3
Ongelmaperustainen aikuisopiskelu
– tarinankerronta osana oppivaa matkailua
Esa Poikela & Sari Poikela .......................................................    71

Luku 4
Aikuisten ekspansiivisen oppimisen mahdollisuudet 
verkostossa – kehittävän työntutkimuksen näkökulma
Hanna Toiviainen & Hannele Kerosuo .....................................    91

II KASVATUS,OPETUS JA AKTIVOINTI

Luku 5
Sosiaalipedagogisen osallistumisen 
näkökulma aikuiskasvatukseen
Leena Kurki ..........................................................................    117

Luku 6
Aikuisdidaktisia oppeja Tampereelta 
kentälle 1970–1980-luvuilla
Eeva Manni ..........................................................................    138

Luku 7
Henkilöstön kehittäminen ja oppimisen moninaisuus
Anu Korhonen  ......................................................................    145

Luku 8
Noste-ohjelman aktivoivuus ammatillisessa koulutuksessa
Hanne Laukkanen .................................................................    154

III AIKUISTEN KASVATTAJAT, OPETTAJAT JA AKTIVOIJAT

Luku 9
Päteviä vai sopivia aikuiskasvatuksen ammattilaisia? 
Anja Heikkinen .....................................................................    161

Luku 10
Yliopistopedagogiikan nousu Suomessa ................................    188
Asko Karjalainen

Luku 11
Verkko-oppimisympäristöt ja niihin liittyvät pedagogiset 
haasteet aikuis- ja korkeakoulutksen kentillä
Vesa Korhonen .......................................................................    215

Sisällys


