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Uudistuksia kotitalouden hoidossa.
Nykyinen aikakausi on uudistuksien aikakausi. 

Joka alalla pyritään tutkimusten ja  kouluutuksen 
avulla kohottamaan kansantaloutta ja  elinkeino
elämää. Tiedemiehet ja keksijät ovat antautuneet 
maanviljelyksen ja  teollisuuden palvelukseen. 
Pitkäaikaisten tutkimusten tuloksena onkin tuo
tannon elpyminen eri aloilla. Valtion varoilla on 
perustettu ja  ylläpidetään suurenmoisia ammatti
kouluja ja  koelaitoksia, joissa tieteellisten tutki
musten perusteella kokeillaan mitä menetelmää 
noudattaen saataisiin tuotanto kohoamaan ja  tuo
tantokustannukset vähenemään. Tämä kaikki on 
hyväksyttävää, ja  kansantalouden kannalta kat
soen oikein. Mutta asialla on toinenkin puoli, ja 
se on kuluttajain etu. Kaikki se työ, mitä on 
tehty, on kohdistunut tuotannon lisäämiseen, siis 
tuottajiin, mutta kuluttajat saavat yhä edelleen 
olla niitä vanhanaikaisia kuluttajia, joiden talou
denhoito on enempi sattuman varassa kuin tietoi
sen tekijän käsissä. Tällöin on lisäksi otettava 
huomioon, että oikeastaan kaikki tuotanto tapah
tuu talouden ylläpitämistä varten. Sillä mitä hyö
tyä on tuotannon kehittymisestä ja  lisääntymisestä 
jollei sitä osata tarkoituksenmukaisesti käyttää. 
Kodeissa ruoka valmistetaan samaan tapaan kun 
ennen isoisän aikana, kaikki uudenaikaiset tieteet 
ja  keksinnöt ovat useimmissa tapauksissa koti
taloudessa tuntemattomia, eivätkä tiedemiehet ole 
edes kiinnittäneet kotitalouteen huomiota. Tun
tevatko perheenäidit mitä ravintoarvoa on mil
läkin ruokatavaralla ? Tietävätkö he, millä tavalla 
ruoka olisi laitettava säästäväisyyttä silmälläpitäen 
ja  millä tavalla olisi kodin hoito järjestettävä, että 
se tulisi nykyoloja vastaavaksi ? Kotitalousopetus 
on jäänyt yksityisten yrittelijäin varaan ja  vain 
mitättömän pienessä määrässä on valtion varoja 
uhrattu sen avustamiseksi. Tosin uusi oppivel
vollisuuslaki edellyttää, että talousopetusta tullaan 
opettamaan kansakoulujen jatkoiuokilla, kun ne 
saadaan kerran käyntiin, mutta kun oppivelvolli
suuslain täytäntöönpanoaika on laissa määrätty 16 
vuodeksi ja  porvarit ehdottavat sitä vielä siitäkin 
pidennettäväksi 10 vuodella, niin talousopetus käy 
sitä tietä kovin vitkallisesti eteenpäin.

Talousopetuksen opettamista kansakouluissa 
vaikeuttaa vielä se, että kansakouluopettajat eivät 
osaa taloudenhoitoa opettaa. Seminaareissa on 
taloudenhoito vasta nyt otettu ohjelmaan, mutta 
kestää kauan ennenkuin koko opettajakunta vaih
tuu ja  ennenkuin siis sitä tietä päästään uudistuk
siin. Kaupungissa voidaan .asia nopeammin jä r
jestää sillä siellä voidaan palkata erikoinen talous- 
opettaja, joka opettaa varsinaisen kansakoulun 
neljännellä luokalla sekä jatkoluokilla, mutta maa- 
laiskansakouluissa on erikoisen talousopettajan

palkkaaminen mahdotonta. Näin ollen olisi mie
tittävä muitakin keinoja talousopetuksen joudut
tamiseksi.

Jos me periaatteessa olemme selvillä talousope
tuksen välttämättömyydestä, niin silloin olisi huo
mio kiinnitettävä niihin elimiin, joiden kautta täl
lainen opetus olisi aikaansaatava, s.o. kuntaan ja  
valtioon. Kuten alussa viittasin, on valtio pitänyt 
huolen tuottajain kouluttamisesta. Samaa pitää 
myös vaatia kuluttajain kouluttamiseen nähden.

Se vähäinen talousopetus, mitä kansalle on an
nettu on tapahtunut yksityistä hyväntekeväisyys- 
tietä, n.s. kotitalousneuvontatvön kautta. Mutta 
niin kauan kuin porvarilliset seurat ovat tämän 
työn takana, ei se saa sitä kantavuutta kuin pitäisi. 
Siksi olisikin herätettävä kysymys kunnallisten 
kotitalousvaliokuntien perustamisesta, joihin va
liokuntiin valtuusto valitsisi jäsenet saman suh
teellisuuden mukaan kuin muihinkin kunnallisiin 
lautakuntiin. Tämä kotitalouslautakunta saisi teh
täväkseen neuvotella ja  ehdottaa millä tavalla koti- 
taloudellista valistustyötä olisi paikkakunnalla 
tehtävä, miten olisi saatava talousopetus kansa
kouluissa käyntiin sekä mitä muuta menettely
tapaa noudattaen voitaisiin saada kodinhoito-, las
tenhoito- ja  taloudenhoito-opetusta paikkakunnalla 
aikaan. Yksi menettelytapa on koettaa saada pal
kattua paikkakunnalle ammattitaitoinen koti- 
talousneuvoja, joka antaisi ohjausta puutarhan
hoidossa, kodinhoidossa, ruuanlaitossa ja  yksin
kertaisemmissa käsitöissä y.m. Neuvojan palk
kaamista varten olisi vaadittava valtuustoa myön
tämään kotitalousvaliokunnille käyttövaroja. Kun 
valtion varoista nykyään myönnetään porvarilli
sille järjestöille runsaita apurahoja kotitaloudelli
sen neuvontatyön tukemiseksi, niin on luonnol
lista, että valtionvaroja on myönnettävä myöskin 
kunnallisille kotitalousvaliokunnille samaa toimin
taa varten, joka toiminta kohdistuisi kokonaan 
kunnan vähävaraisten kotitaloudellisen toiminnan 
tukemiseksi.

Näin kunnallisten vaalien aikana olisi tärkeätä, 
että naisjärjestöt ottaisivat edellä esitetyn kysy
myksen keskustelunalaiseksi, ja  jos asia saa 
yleistä kannatusta paikkakunnalla, tulee ryhtyä 
sitä ajamaan valtuustossa. Naisten pitäisi omalla 
toiminnallaan näyttää, että he ymmärtävät ajan 
vaatimukset ja  osaavat antaa opetukselle oikean 
arvonsa. Miina S.

Tähänastisessa yhteiskuntajärjestelmässä on kaikki 
valta ja rikkaus ollut muutamilla harvoilla yksilöillä, 
kun taasen rikkauksien luojat, työntekijäin laskematon 
lauma, on jätetty kokonaan elämän varjopuolelle. Sosia
lismi merkitsee sellaista yhteiskuntajärjestelmää, jossa 
kaikilla on ihmisarvoiset elinehdot. — Robert Owen.


