
Valistajia, sivistäjiä,
poliitikkoja ja
asiantuntijoita

Millaiseen maaperään, minkälaisille ideoille, ajatuksille ja 
tavoitteille suomalainen aikuiskasvatus on rakentunut? Millaisten 
perinteiden varaan ovat alkuvaiheen orastavat valistuksen ja 
sivistyksen pyrkimykset sekä myöhemmin yhä organisoidummat 
koulutusjärjestelmät paalutettu? Entä millaisia henkilöitä ja mitä 
tahoja edustivat suomalaisen aikuisväestön sivistämisestä ja 
kouluttautumisesta kiinnostuneet ja sitä organisoivat vaikuttajat?  
     Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asian-
tuntijoita -kirjassa tarjotaan näkökulmia aikuiskasvatuksen 
kentän vaikuttajiin. Kirjassa lähdetään liikkeelle aina 1700-lu-
vun talousseuran patrioottisen kansanvalistuksen toimijoista, ja 
edetään eri sivistyskenttien ja kerrostumien kautta nykypäivän 
aikuiskoulutuspolitiikan vaikuttajiin. Kirja tarjoaa kiinnostavia 
ja monitieteisiä tarkastelukulmia eri aikakausien ja koulutus-
poliittisten vaiheiden organisoitumiseen. Kirjan kirjoittajat ovat 
historian- ja kulttuurintutkijoita, kasvatustieteilijöitä, fi losofeja ja 
kentän asiantuntijoita.
     Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asian-
tuntijoita on toinen osa Suomalaisen aikuiskasva-
tuksen kentät ja kerrostumat -kirjasarjaa. Se soveltuu 
oppikirjaksi kasvatus-, yhteiskunta- ja historiatieteen opintoihin 
sekä aikuiskasvatuksen asiantuntijoiden koulutukseen. Se on 
myös tietokirja kaikille sivistysajattelun historiasta kiinnostuneil-
le. Kirja tarjoaa kiinnostavia kulmia moniin aikuiskasvatuksen 
kehitykseen vaikuttaneisiin henkilöihin. Heitä ovat muun muassa 
Anders Chydenius, J.V. Snellman, Zachris 
Castrén, Hannes ja Hedvig Gebhard, Santeri 
Alkio, Väinö Voionmaa, Urpo Harva ja Aulis 
Alanen.
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Millaiseen Maaperään, minkälaisille ideoille, ajatuksille ja tavoitteille suomalainen aikuiskasvatus on rakentunut?
Millaisten perinteiden varaan ovat alkuvaiheen orastavat valistuksen ja sivistyksen pyrkimykset sekä myöhemmin yhä 
organisoidummat koulutusjärjestelmät paalutettu?  Entä millaisia henkilöitä ja mitä tahoja edustivat suomalaisen ai-
kuisväestön sivistämisestä ja kouluttautumisesta kiinnostuneet ja sitä organisoivat vaikuttajat?  

Valistajia, siVistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita -kirjassa tarjotaan näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikutta-
jiin. Kirjassa lähdetään liikkeelle aina 1700-luvun talousseuran patrioottisen kansanvalistuksen toimijoista, ja edetään 
eri sivistyskenttien ja kerrostumien kautta nykypäivän aikuiskoulutuspolitiikan vaikuttajiin. Kirja tarjoaa kiinnostavia ja 
monitieteisiä tarkastelukulmia eri aikakausien ja koulutuspoliittisten vaiheiden organisoitumiseen. Kirjan kirjoittajat ovat 
historian- ja kulttuurintutkijoita, kasvatustieteilijöitä, filosofeja ja kentän asiantuntijoita.

Valistajia, siVistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita on toinen osa Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostu-
mat -kirjasarjaa.  Se soveltuu oppikirjaksi kasvatus-, yhteiskunta- ja historiatieteen opintoihin sekä aikuiskasvatuksen 
asiantuntijoiden koulutukseen. Se on myös tietokirja kaikille sivistysajattelun historiasta kiinnostuneille. Kirja tarjoaa 
kiinnostavia kulmia moniin aikuiskasvatuksen kehitykseen vaikuttaneisiin henkilöihin. Heitä ovat muun muassa Anders 
Chydenius, J.V. Snellman, Zachris Castrén, Hannes ja Hedvig Gebhard, Santeri Alkio, Väinö Voionmaa, Urpo 
Harva ja Aulis Alanen.    
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Myynti: kampuskirjakauppa@juvenes.fi ja http://granum.uta.fi
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Näkökulmia 
aikuiskasvatuksen 
kentän vaikuttajiin
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