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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuskohde on suomalaisen päivähoidon ja lastentarhaopettajakoulutuksen edelläkävijälaitos Sörnäisten kansanlastentarha vuosina
1890–1900. Kansanlastentarha toimi Sörnäisten työväenasuinalueella, jonne monet sosiaaliset ongelmat olivat keskittyneet. Kansanlastentarhan
perustajan Hanna Rothmanin mukaan laitoksen periaate oli hoitaa ja kasvattaa köyhien ja muutoin heikossa asemassa olevien perheiden lapsia eli
kansan lapsia. Lastentarhan yhteydessä olleessa seminaarissa koulutettiin kasvattajattaria, jotka perustivat Suomeen uusia kansanlastentarhoja.
Kasvattajattaret olivat sivistyneistönaisia. Kansanlastentarhan toiminta perustui saksalaisen Friedrich Fröbelin pikkulapsipedagogiikkaan.
Pedagogiikka oli edistyksellinen aikanaan korostaessaan muun muassa yksilöllistä lapsikäsitystä, lapsen ja aikuisen tasavertaista vuorovaikutusta
sekä leikin merkitystä.
Tutkielmassa käsitellään Sörnäisten kansanlastentarhan henkilökunnan näkemyksiä työväen vanhempien kasvatustaidoista eli tutkitaan,
millaisina kasvattajina kansanlastentarhan työntekijät näkivät hoitolasten perheet. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, lukeutuivatko lasten
vanhemmat köyhään työväestöön kansanlastentarhan periaatteiden mukaisesti. Lähteenä ovat seminaarin luentomuistiinpanot,
kansanlastentarhan aktiivitoimijoiden kirjoitukset, sanoma- ja aikakausilehtiartikkelit, lasten henkilötiedot ja kansanlastentarhan
toimintakertomukset. Lähteet ovat Ebeneser-säätiön arkistosta.
Tutkimuksen mukaan 1890-luvun Sörnäisten kansanlastentarhan näkemykset työväenkotien kasvatustaidoista ja mahdollisuuksista voi jakaa
kahteen osaan. Ensinnäkin kansanlastentarhan kasvatustehtäväksi määriteltiin työväenkotien kasvatustyön tukeminen, mutta tarvittaessa kotien
korvaaminen. Ajan yhteiskunnallisten aatteiden mukaisesti kansanlastentarhassa oma koti nähtiin lapsen parhaaksi kasvuympäristöksi ja oma äiti
parhaaksi kasvattajaksi myös työväenperheissä. Työväenlasten vanhempia tuli auttaa ja opastaa sekä tukea materiaalisesti ja henkisesti, jotta he
jaksaisivat köyhyyden ja muun raskaan taakkansa kanssa. Tarvittaessa kansanlastentarha oli varautunut olemaan kotikasvatusta korvaava paikka
niille lapsille, joiden kotikasvatus nähtiin turmiolliseksi tai puutteelliseksi. Vanhempien ja kotikasvatuksen kunnioittaminen oli Fröbelin
pedagogiikan mukaista. Toinen osa-alue työväen kasvatustaidoista puhuttaessa oli niin kutsuttu ongelmapuhe. Työväenperheillä nähtiin olevan
sosiaalisia, taloudellisia ja moraalisia puutteita lastensa kasvatusvelvollisuudesta suoriutumisessa. Näiden puutteiden nähtiin aiheuttavan
yhteiskunnallisia ongelmia, kuten rikollisuutta. Ongelmapuheilla perusteltiin kansanlastentarhatyön lastensuojelullinen merkitys yhteiskunnalle.
Tutkielman mukaan Sörnäisten kansanlastentarhan henkilökunnan näkemykset työväestön kasvatustaidoista poikkesivat julkisessa keskustelussa
esiintyneestä näkemyksestä. Julkisessa keskustelussa korostui vain kansanlastentarhan lastensuojelullinen tehtävä ja etenkin kansanlastentarhatyö
rikollisuuden ennaltaehkäisijänä. Julkisessa keskustelussa Fröbelin pikkulapsipedagogiikan sisältö jäi lastensuojelullisten näkökulmien varjoon.
Yhteiskunnallisessa varhaiskasvatuskeskustelussa ei ilmeisesti ollut tilausta pedagogiselle puheelle ja yksilöllisyyden huomioimiselle.
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