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Esittely
Nöyrimmät kiitokset kaikille opiskelijoilleni, jotka muistivat minua Avoimen yliopiston 40vuotisjuhlavuonna! Opiskelijat saivat äänestää ja kiittää opettaja, joka on erityisesti jäänyt heidän
mieleensä vuosien varrella. Sain mm. seuraavanlaista palautetta:
”Kävin useamman Pirkko Raudaskosken pitämän verkkokurssin kasvatustieteen perus- ja aineopinnoista.
Ensimmäisen kurssin jälkeen osasin jo odottaa innolla hänen kurssejaan, sillä oppiminen oli taattua. Raudaskosken
kurssit ovat joidenkin opiskelukollegoitteni mielestä olleet rankkoja niihin sisältyneiden lukuisten keskustelutehtävien
vuoksi, mutta minä koen juuri tästä syystä oppineeni niillä kursseilla eniten. Kurssien sisältämät kirjoitetut keskustelut
ja ryhmätyöt ovat auttaneet todella sisäistämään asioita ja pohtimaan niitä usealta eri ka nteilta.”

Nimeni on Pirkko Raudaskoski. Lapsuuteni muistot ovat Torniojokilaaksosta. Myöhemmin tutuksi tulivat
pääkaupunkiseudun maisemat. Olen opettanut aikuiskasvatustiedettä niin perus- kuin aineopinnoissa.
Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa vuodesta 1993. Nykyään toimenkuvaani kuuluu opettaminen
kursseilla, jotka sisältävät sekä yleisen kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen aineksia. Olen toiminut
päätoimisena lehtorina sekä verkko-opettajana vuodesta 1999 lähtien. Olen kiinnostunut verkkooppimisympäristöihin kohdistuvasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Harrastan lenkkeilyä koiran kanssa,
vesijuoksua, kesällä kalastusta mökillä, perhe-elämää ja pianon soittoa sekä kulinaarisia nautintoja. Olen
myös kolmen nuoren aikuisen äiti. Omat opinnäytetyöni pro gradu ja lisensiaatin työni ovat käsitelleet
päiväkodeissa tapahtuvaa opetusharjoittelun ohjausta ja varhaiskasvattajien kasvatusajattelun aineksien
tunnistamista ja kriittistä tiedostamista vertaisryhmässä. Tutkimustyön teoreettiset lähtökohdat nousivat ja
Jack Mezirowin uudistavan oppimisen teoriasta ja Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan
teoriasta. Opiskelun, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmat ovat tulleet tutuksi vuosien varrella.
Suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja sen eri instituutioihin olen tutustunut paitsi teoreettisesti niin myös
käytännönläheisesti sekä lasteni että oman koulutukseni ja opetustyöni kautta.
1997 tempauduin mukaan Yleisradion "Kasvava aikuinen" tv-sarjan käsikirjoitus - ja valmistusprosessiin.
Kyseinen sarja sisältyi useamman vuoden ajan Johdatus aikuiskasvatustieteeseen oheismateriaaliin. Vuonna
2006 olin mukana Yleisradiossa ideoimassa uutta Elä niin opit – sarjaa kasvatustieteellisiin opintoihin. Se
esitettiin viimeksi Yle Teemalla keväällä 2008. Hyödynnän opetuksessani
edellä mainittuja oppimateriaaleja. Aikuiskasvatustieteilijänä ja aikuiskouluttajana minua kiinnostavat
työorganisaation ja aikuiskoulutuksen ja siihen sisältyvän opetuksen kehittäminen ja niihin kytkeytyvät
ongelmat. Olen ollut
• Avoimen yliopiston toimintaa kehittävissä erilaisissa työryhmissä mm. strategiatyöryhmissä, laatutyön
projektiryhmässä, laatuverkostossa ja opettajien työn suunnittelua ja opisto-opetusta kehittävässä
työryhmässä.
• määrittelemässä Avoimen yliopiston perusprosesseja, ideoimassa palautejärjestelmiä sekä
laatumittareita.
• kehittämässä verkkokurssejani ProWo- tutkimus- ja kehittämishankkeessa.
• keväällä 2010 osallistuin Studia Generalia toimintaa ideoivaan vapaan sivistystyön projektiryhmään
• toimin SL 2013 – KL 2014 Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston laatuyhdyshenkilönä.
• olen mukana kehittämässä Helsingin yliopiston, Avoimen yliopiston ohjauspalveluja lukukautena
SL2015 ks. Alustus Ohjausiltapäivässä 3.12.2015
• toimin SL 2015 – KL 2016 Helsingin yliopistossa vertaismentorina usealle Helsingin yliopiston
opettajalle eri tiedekunnista.
• toimin myös opetusharjoittelun ohjaajana yliopistopedagogiikkaan suuntautuvissa opettajan
pedagogisissa opinnoissa (lukukausi 2016 -2017)
• Kevätlukukaudella 2018 teen yhteistyötä aikuiskasvatustieteen emeritusprofessori Reijo Miettisen
kanssa editoiden hänen luentosarjastaan tehtyjä videoita ja kytkemällä digitalisoitua aineistoa
opiskelijoiden iloksi omalle verkkokurssilleni ”Oppimisen tutkimuksen klassikot”.

