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lyttää sekä kasvatuksen tutkimukselta että
kasvatuksen käytännöiltä erityistä tilanneherkkyyttä, joka tarkoittanee ainakin kahta
asiaa. Ensinnäkin on otettava vakavasti
ajatus toiminnan sosiaalisista seurauksista
ja kustannuksista, olipa kysymyksessä sitten
koulutuspoliittinen päätös tai arkipäivän
kasvatustilanne. Toiseksi on kiinnitettävä
erityinen huomio siihen, miten lasten ja
vanhempien sosiaaliset suhteet tulevaisuudessa rakentuvat. Onko ihmisillä halua
ja mahdollisuuksia puhtaaseen läsnäoloon
ilman alituista suorituspakkoa.
Ottamalla vakavasti nämä kysymykset
sekä tutkimuksessa että käytännön kasvatuksessa, voidaan myös pitkälle olla päättämässä siitä, eletäänkö elämää onnellisuuden taloudessa vai onko tulevaisuudessa
jaettavana vain pientä ja suurta kärsimystä.
Tähän ajattelutapaan kuuluu näkymä kasvatuksesta demokraattisen yhteiskunnan
keskeisosana ja koulusta osallistumisen
areenana ja yhteisöllisen välittämisen keitaana. Lopettaakseni Ojakankaan tärkeistä
ajatuksista nousevaan peruskysymykseen.
Yhteisöllisyys ja yhteistoiminta, mikseivät
myös toveruus ja liittolaisuus, voivat olla
puuttuvia sanoja rakastavien ja arvostavien kasvatussuhteiden rakentamisessa.
Yhteisyydestä nousevat tulevaisuudenkuvat,
vastakohtana yksityisyydelle, muistuttavat
siitä, että kasvatus on piste, jossa joudumme päättämään rakastammeko maailmaa
niin paljon, että otamme siitä vastuun.
Juha Suoranta

OHJEITA KIRJOITTAJILLE
Lehteen toivotaan artikkeleita, kes kustelupu heenvuoroja ja kirja-arvioita sekä suomennoksia.
niin & näin noudattaa referee-menettelyä. Käsikirjoitukset osoitetaan toimitukselle ja niihin
liitetään kirjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero,
mahdollinen faksinumero ja sähköpostiosoite
sekä kirjoit tajatiedot, joita tulisi voida käyttää
kirjoittajat-palstalla. Käsikirjoitukset lähetetään
toimitukselle sähköpostitse tai levykkeellä talletettuna RTF-muotoon (rich text for mat) ja
kolmena paperikopiona. Tekstiä ei tule muotoilla
(ei sisennyksiä, tavutuksia yms.) ja korostuksien
tulee näkyä myös paperiversiossa. Otsikoinnin ja
väliotsikoinnin tulisi olla lyhyttä ja ytimekästä.
Mukaan on liitettävä ingressi / abstrakti / lyhennelmä, joka on aiheeseen johdatteleva sekä sitä
esittelevä. Kuvat, kuviot, ja taulukot toimitetaan
erillisillä liuskoilla numeroituna.
Lähdeviitteet ja loppuviitteet nume roidaan
juoksevasti ja sijoitetaan tekstin loppuun. Läh-
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FILOSOFIAN JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON
PALKINTOJA
Parhaina reaaliaineiden kevään 
ylioppilaskokeen filosofian vastaajina
palkittiin Rosa-Maria Lehto Madetojan
musiikkilukiosta Oulusta sekä Mikko
Pelttari Vammalan lukiosta. Parhaaksi
elämänkatsomustiedon vastaajaksi valittiin puolestaan Alina Mänttäri Tammerkosken lukiosta Tampereelta. Parhaat
onnittelut sekä kirjoittajille että heidän
opettajilleen!
Tilaisuus pidettiin nyt kahdeksannen
kerran ja palkitsijoina olivat vuonna 
käynnistetyn perinteen mukaisesti niin
& näin -lehti sekä Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO ry).
Voittajille lahjoitettiin Vastapainon kirjapalkintoina Boethiuksen Filosofian lohdutus ja Genevieve Lloydin Miehinen järki,
kunniakirjat sekä niin & näin-lehden
vuosikerta. Voittajien vastauksia julkaistaan lehtemme syysnumerossa, joka

sisältää myös keskustelua filosofian ja
elämänkatsomustiedon tekeillä olevien
uusien opetussuunnitelman perusteiden
etenemisestä.
Suomalaislukiolaiset menestyivät myös
kansainvälisissä filosofian olympialaisissa
Tokiossa ... Suomen Aksa Pettersson saavutti kolmannen sijan ja Helena
Sorva oli kahdeksas. Lukiolaiset kilpailivat filosofisilla tiedoilla, argumenttien
pitävyydellä ja ajattelun omaperäisyydellä.
Olympialaisiin osallistuivat joukkueet 18
eri maasta. Olympialaiset olivat järjestyksessä kymmenennet ja suomalaiset
olivat edustettuina nyt ensimmäistä
kertaa. Seuraavan kerran kokoonnutaan
Argentiinassa .
Palkitut yo-vastaukset sekä opetussuunnitelmien uusimmat hahmotelmat
ovat luettavissa FETOn internet-sivuilla:
www.feto.fi

deviitteissä ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi,
kirjoituksen painovuosi ja viittauksen sivunumerot
(Levinas , s. –). Sisä- tai alaviitteitä
ei käytetä.
Lähdeluettelo liitetään artikkelin loppuun otsikolla kirjallisuus ja se laaditaan tekijän sukunimen
mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kirjoista ilmoitetaan kirjoittajan etu- ja sukunimi, teoksen nimi,
kustantaja, kustantajan kotipaikka ja ilmestymisvuosi (Maurice Merleau-Ponty, La prose du monde.
Gallimard, Paris .). Toimitettuun teokseen
viitattaessa ilmoitetaan artikkelin kirjoittaja, artikkelin otsikko, teoksen toimittajan nimi, teoksen
nimi, kustantaja, kustannustiedot ja sivunumerot
(Rainer Alisch, Heideggers Rektoratsrede im
Kontext. Teoksessa W. F. Haug (toim.), Deutsche
Philo sophen . Argument-Verlag, Hamburg
, s. –.) Viitattaessa aikakauslehtiartikkeliin
ilmoitetaan kirjoittajan nimi, kirjoituksen nimi,
julkaisun nimi, lehden numero, ilmestymisvuosi
ja sivunumerot (Roberto Finelli, La libertà tra
eguaglianza e differenza. Critica marxista n. ,

maggio–giugno , s. –.).
Arvosteltavista kirjoista tulee sopia etukäteen
arvosteluista vastaavan Sami Syrjämäen kanssa.
Kirjasta on ilmoitettava tekijän (tai toimittajan)
etu- ja sukunimi, kirjan nimi ala otsikoineen,
kustantaja, kustantajan kotipaikka, ilmestymisvuosi
ja sivumäärä (käännöskirjoista myös alkuperäinen
nimi ja ilmestymisvuosi sekä suomentajan nimi).
Esim. Kaj Ilmonen (toim.), Kestävyyskoe: kirjoituksia -luvun Suomesta. Vastapaino, Tampere .
 s. Tai Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mitä
filosofia on? (Qu’est-ce que la philosophie, ).
Suomentanut Leevi Lehto. Gaudeamus, Helsinki
.  s.
Toimitus ei vastaa tilaamattomasta aineistosta.
Kirjoittajalle toimitetaan artikkelista kolme, kirjaarvostelusta kaksi vapaakappaletta. Kirjoituspalkkiota ei makseta.
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