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Kuulin ensimmäisen kerran Johannes Käisin nimen 1980-luuvn lopussa keskustellessani Turun 

yliopiston opettajankoulutuksen professorin Erkki Lahdeksen (1929–2006) kanssa 

vaihtoehtopedagogiikasta ja pedagogiikan uudistamisesta. Johannes Käisin vaikutus Suomessa 

ennen toista maailman sotaa oli suuri. Hän kävi luennoimassa Suomessa ja tapasi opettajia. 

Lähdeksen mukaan Turussa työskenteli vielä 1960-luvulla kansakoulunopettajia, jotka olivat olleet 

mukana Johannes Käisin opettajaverkostossa ja näin saaneet häneltä vaikutteita omaan työhönsä.   

Käisin kirjoja myös käännettiin suomeksi. Tärkeimmät kirjat olivat Yksilöllinen työtapa 

koulunopetuksessa” (1935) ja ”Uuden koulun työtapoja” (1937). Lainasin kirjat ja innostuin 

lukemastani. 

Toisen kerran keskustelin Johannes Käistä Tallinnan yliopiston varhaiskasvatuslaitoksen 

konferenssissa vuonna 1994. Minulle kerrottiin, että Johannes Käisin kirjasta ”Isetegevus ja 

individuaalne töövis” oli otettu uusintapainos jo muutama vuosi aiemmin. Tuntui hyvältä ajatella, 

että Virossa oli pedagoginen uudistustyö alkanut hyödyntäen omia kansallispedagogisia juuria. 

Ennen omaa esitelmääni, jonka aiheena oli lapsilähtöinen pedagogiikka, sain kirjan itselleni ja 

halusin ottaa kirjan kannesta kalvon esitelmääni. Tein näin ja kalvoa näyttäessäni sain tilaisuuden 

kertoa omasta Käis -innostuksestani ja samalla motivoida virolaisia kollegoita tutkimaan ja 

perehtymään omaan virolaiseen pedagogiseen kirjallisuuteen uuden ulkomaalaisen kirjallisuuden 

ohella. Olen sittemmin kuullut, että monet lastentarhanopettajat ovat lukeneet Käisin kirjoituksia 

myös Neuvosto-aikana ”salassa”, olihan kirjat kiellettyjä tuona aikana. Yksilöllisyys ei sopinut 

kollektiiviseen ideaan! 

Loppu onkin historiaa. Tutustuessani 1990-luvun puolivälissä silloiseen Piilupesan 

lastentarhanjohtajaan Maarika Pukk’iin oli Johannes Käis ja hänen pedagogiikkansa yhä useammin 

keskusteluissamme mukana. Mitä enemmän Maarika kertoi minulle Johannes Käisitä, sitä enemmän 

aloin häntä arvostaa. Kehitellessämme Maarikan kanssa lapsilähtöistä pedagogiikkaa on Johannes 

Käis ollut yksi innoittajamme. Seuraavat kiteytykset sisältyvät sekä Johannes Käisin 

pedagogiikkaan että meidän lapsilähtöiseen pedagogiikkaamme. ”Vanhalla koululla” oli 

parannettavaa näissä asioissa: 

 Yksilöllinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kasvatus pitää integroida toisiinsa. Ne kuuluvat 

yhteen, mutta ”ääripäiden” vaarat pitää tiedostaa. 

 Lasten omatoimisuus sisältää myös vapaan ja spontaanin toiminnan. Spontaani toiminta tuo 

pedagogiikkaan luovuutta.  

 Opetussuunnitelma ei saa olla liian oppiainekeskeinen, sillä se tuottaa kaavamaista 

pedagogiikkaa vähentäen lasten luontaista motivaatiota oppia. 

 Liiallinen opettajajohtoisuus kasvattaa lapsista tottelevaisia alamaisia samanlaistaen ja 

tasapäistäen lapset toistensa kaltaisiksi hävittäen yksilöllisyyden.  

 Opettajien ja lasten väliset suhteet eivät saa olla liian opettajakeskeisiä, sillä se passivoi lapset.  

 Pedagogisissa käytännöissä ei saa synnyttää kilpailua lasten ja nuorten välisiin suhteisiin, sillä 

kilpailu estää yhteistyön ja toisen auttamisen. 



Johannes Käis (1885-1950) oli suomalaisen Aukusti Salon (1887-1951) aikalainen. Aukusti Salo 

uudisti suomalaista kansakoulupedagogiikkaa erityisesti eheyttävän opetuksen periaatteiden 

mukaisesti. Hän hyödynsi omassa ajattelussaan paljon myös fröbeliläistä lastentarhaoppia ja 

lastentarhametodiikkaa ollen edelläkävijä myös pienten lasten opettajien koulutuksen kehittäjänä. 

Tiedossani ei ole olivatko Johannes Käis ja Aukusti Salo yhteistyössä keskenään, tapasivatko he 

toisensa tai vaihtoivatko he keskenään pedagogisia näkemyksiään. Joka tapauksessa me suomalaiset 

ja virolaiset voimme olla ylpeitä ja onnellisia siitä, meidän historiassamme on kaksi tällaista 

suurmiestä. Jos he olisivat vaikuttaneet saksan- tai englanninkielisillä alueilla omana aikanaan, 

olisivat he nyt maailmankuuluja pedagogeja. Heidät olisi nostettu 1900-luvun pedagogisen historian 

suurimpien nimien joukkoon. Pienen kielialueen edustajat jäävät yhä tänäkin päivänä helposti 

marginaaliin. 

Olisi hienoa, jos joku virolainen tai suomalainen kasvatuksen historian tutkija innostuisi tutkimaan 

Johannes Käisin ja Aukusti Salon pedagogista yhteistyötä ja vertailemaan heidän pedagogisia 

periaatteitaan.  

 


