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Karjalan tasavallan taidemuseon 
(sijaintipaikka Petroskoi) amanu-
enssi Anita Dunkers esittelee Ka-
levalan naishahmoja Kotiseutukes-
kuksen Ravintola Tyyskänhovissa 
Kalevalan päivän iltana, 28.2. klo 
18.00. Anita Dunkers on opiskel-
lut Petroskoin suomen kielen ja 
kirjallisuuden osastolla. Hän kertoo 
Kalevalan naisista kuvien kera suo-
men kielellä.

Tilaisuudessa kuulemme myös 
tulkittua Kalevalaa sekä suomeksi 
että savoksi.

Taideopettaja Margarita Jufa on 
kuvittanut mm. Kalevalan 150-vuo-
tisjuhlien yhteydessä Petroskoissa 
julkaistun Kalevala –teoksen yh-
dessä äitinsä, taiteilija Tamara Jufan 
kanssa, sekä kuvittanut Anita Dun-
kersin tekemän lasten taidekirjan. 
Illan aikana Margarita Jufa piirtää 
tai maalaa Kotiseutukeskuksessa. 
Hänen töitään on myös myynnissä 
illan aikana.

Ravintola Tyyskänhovista saata-
vana mm. kahvia ja pullaa 3,50 e:
n hintaan.

Arpajaiset!
Tilaisuus on maksuton.

Illan järjestävät Venäjä-Seuran 
Varkauden Seudun osasto, Var-
kaus-seura ry , Kirja-Varkaus ry ja 
kaupungin kulttuuritoimi.

Kalevalan päivän iltana naiskuvia Ainosta Louheen

Syntymäpaikka Joensuu, var-
kautelainen vuosina 1979-2004, 
nykyisin outokumpulainen

Toimipaikat Varkaudessa:

- lastentarhanopettajana 
  Päiviönsaaren päiväkodissa
- käynnistämässä harjaantumis
  opetusta ja harjaantumis-
  opetuksen erityisluokan-
  opettajana toimiminen
- sosiaali- ja terveysalan oppilai-

toksen lehtorina,  toimien tuona 
aikana useissa eri tehtävissä, mm. 
apulaisrehtorina ja koulutusala-
johtajana

- Joensuun yliopiston erityispe-
dagogiikan oppiaineen lehtorina 
v:sta 2003, suunnittelemassa ja 
koordinoimassa erityislastentar-
hanopettajien koulutusta Joensuun 
yliopistoon.

Koulutus:

- lastentarhanopettaja
- erityislastentarhanopettaja
- sosiaalialan opettaja
- ammatillisen koulutuksen 
  erityisopettaja
- johtamisen erikoisammatti-
   tutkinto (JET)
- FM
- 2.2.2007 tarkistettiin kasvatus-

tieteen alaan kuuluva väitöskirja 
Joensuun yliopistossa tohtorin 
tutkintoa varten

Perhe:

- aviomies Esa
- poika Teemu, joka 
   on työelämässä

- tytär Päivikki, joka opiskelee
- Heady, Tulearin puuvillakoira

Edellisessä luettelossa olisi tehtäviä 
useammallekin perheenäidille! Mi-
kähän on innostanut Ritva Rouvi-
sen pitkän linjan opiskelijaksi?

Ritva Rouvinen kertoo aina halun-
neensa toimia eri-ikäisten ihmisten 
parissa.

- Kaikessa opiskelussani on ollut 
punaisena lankana ihmisläheisyys. 
Lastentarhanopettajana toimiessa-
ni tunsin, että halusin syvemmin 
perehtyä eri-ikäisten ihmisten kas-
vattamiseen ja opettamiseen.

Lisäksi Ritva toteaa syynä olleen 
myös halun kehittyä sekä  ihmisenä 
että ammatillisesti.

Ritva Rouvinen toteaa olevansa 
elinikäinen oppija. Sen jälkeen, kun 
hän läksi opiskelemaan lastentarhan 
erityisopettajaksi, opiskelu on ollut 
jatkuvaa työn ohella opiskelua. 
Mottona hänellä onkin: Eteenpäin 
menevän mieli!

Mistä löytyy voimia toimimiseen, 
sillä työn, perheen ja aktiivisen opis-
kelun yhteensovittaminen ei liene 
helppoa. Millä tavoin aktiivinen 
nainen rentoutuu?

- Luonto on minulle tärkeä. 
Kesäisin olemme niin paljon kuin 
mahdollista mökillä. Siellä on hyvä 
olla vain hiljaisuudessa. Silmät 
seuraavat kasvien kehittymistä ja 
lintujen liikehdintää niin ilmassa 
kuin vedessä. Mökillä voi keskittyä 
vain olennaiseen, luontoon ja sen 
ilmiöihin.

Kun mökkikausi on ohitse, nautin 
hiljaisuudesta kotona. Katselen 

kynttilöiden liekkejä. Tuli takassa 
ja palavien puiden ritinä ovat 
hiljentävä kokonaisuus. Silloin 
voi rauhoittua ja vain olla. Välillä 
on hyvä lueskella muutakin kuin 
ammatillista kirjallisuutta.

Millainen on Ritva Rouvinen 
ihmisenä, omasta mielestään?

-Uskon olevani melko sosiaali-
nen. Tulen toimeen kaikenlaisten 
ihmisten kanssa. Taidan olla luon-
teeltani myös positiivinen, sillä eräs 
vakiolausahdukseni on ’asioilla on 
tapana järjestyä’. Uskon ihmisen 
mahdollisuuksiin. Lapsi on minulle 
tärkeä. Lapsen kasvatus ja opetus 
on ’mahdollisuuksien maailma’. 
Kasvattajan ja opettajan on vain 
ymmärrettävä selvittää itselleen, 
millainen juuri tämä lapsi on ja 
millaiset ovat hänen lähtökohtansa. 
Lapsen kasvaminen ja oppiminen 
perustuu vuorovaikutukseen, jota 
ei voi syntyä, ellei lapsen ja aikui-
sen välillä ole luottamusta. Se ei 
synny itsestään, vaan aikuisen on 
ansaittava se.

Hiljattain tarkistettu väitöskir-
jakin liittyy kasvatuksen ja peda-
gogiikan maailmaan. Kirjan nimi 
on ”Tässä työssä yhdistyy kaikki.” 
Lastentarhanopettajat toimijoina 
päiväkodissa. Peruskoulutukseltaan 
lastentarhanopettajaa kiinnosti tut-
kia,  mistä lastentarhanopettajien 
käsitysten mukaan heidän työnsä ja 
toimintansa koostuu nykyisellään.

Tutkimus toteutettiin haastatte-
lutukimuksena. Aineiston analy-
soinnin pohjalta tutkimuksen kes-
keisiksi tulososa-alueiksi nousivat: 

Ritva Rouvinen: 
Eteenpäin menevän mieli!

lastentarhanopettajien käsitykset 
oman toimintansa perustasta, it-
sestään pedagogeina ja kasvattajina, 
lapsista, vanhemmuudesta, pedago-
gisen toiminnan toteuttamisesta, 
päiväkodin sisäisestä yhteistyöstä 
ja vanhempien kanssa tehtävästä 
kasvatusyhteistyöstä. Tutkimuksen 
tulosten Ritva Rouvinen toivoo 
antavan viitteitä eri toimijoille 
kasvatuksen ja varhaiskasvatuksen 
pedagogiikan merkityksestä lapsen 
tasapainoisen kehityksen ja kasvun 
turvaamisessa.

Yksi pitkä opiskeluvaihe on nyt 
takanapäin. Tietäen Ritva Rouvisen 
opiskelutaustan on vaikea ajatella, 

että kaikki loppuisi tähän. Hänen 
omia sanojaan lainaten, väitöskirjan 
tekeminen lisää sekä oman alan 
asiantuntijuutta että pätevyyttä 
tutkijana. Kasvatuksen ja opetuksen 
alaan liittyviä tutkimuskohteita on 
runsaasti, joista Ritva Rouvinen 
kertoo mahdollisissa jatkotutki-
muksissakin keskittyvänsä edelleen 
eri-ikäisiin ihmisiin, heidän  käsitys-
tensä, kokemustensa ja toimintansa 
tutkimiseen, mahdollisuuksien 
maailman tarkasteluun.
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Ritva Rouvinen väitöstilaisuudessa.
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