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TiiviSTeLmä 

Tutkimukseni Kotitalousopettajan koulutus ”Sturella” – muistoja ja ajankuvia vuosilta 
1956–2002  käsittelee kotitalousopettajien koulutusta rajattuna siihen 50 vuoden aikaan, 
jonka koulutus on toiminut tätä tarkoitusta varten rakennetussa omassa talossa (Sturen-
katu 2a). Tavoitteena on, että näköalojen avaaminen kotitalousopettajan koulutuksen 
historiaan auttaa ymmärtämään ja arvostamaan pioneeriopettajien työtä. Tutkimuksen 
keskeisenä tehtävänä on kuvata kotitaloustaitojen opetusta Sturen aikana. Toisena kiin-
nostuksen kohteena on opiskeluympäristön ilmapiiri, joka Sturenkadun oppilaitokseen 
syntyi ja jota ryhdyttiin kutsumaan Sturen hengeksi. Sturen henki -käsite viittaa sellaiseen 
yhteisyyden ja sitoutuneisuuden ilmapiiriin, joka alkoi kehittyä oman koulutalon raken-
nusvaiheen aikana ja lujittui koko henkilökunnan yhteisten talkootöiden, myyjäisten, 
projektityöskentelyn ja juhlaperinteiden ansiosta. Pyrin avaamaan tämän käsitteen sisältöä 
opettajien ja opiskelijoiden kokemusten kautta. Tutkimusaineistona on käytetty entisten 
opettajien ja opiskelijoiden kertomia muistoja sekä valokuvia. Tarkastelu on jaettu kotita-
lousopettajaopiston aikaan (1956–1975) ja yliopiston aikaan (1975–2002). Tutkimuksen 
toteuttaminen kuvataan liiteosan alussa, jotta aikakausien kuvaus muodostuisi eheäksi 
kokonaisuudeksi. Kertomusaineistojen analyysi on toteutettu sisällönanalyysin tapaan. 
Reflektoin kertomuksia omien kokemusteni kautta.

Kotitalousopettajaopiston ajan kertojien muistoissa korostui käytännön taitojen opetus 
pienryhmissä. Kutsun sitä työpedagogiikaksi. Koska opetusryhmät pysyivät samoina useita 
vuosia, työskentely oli omiaan lujittamaan yhteishenkeä. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustai-
dot kehittyivät pienryhmien toiminnassa. Opistoajan teoriaopetus oli käytännönläheistä 
ja toteutui pääosin luento-opetuksena ja tentteinä. Tutkielmaa kutsuttiin erityistyöksi, 
ja sen laatiminen opetti itsenäistä tiedonhakua ja tieteellisyyden periaatteita. Kemian 
työharjoituksissa ja kokeellisessa ruoanvalmistuksessa harjoiteltiin luonnontieteellisen 
tutkimuksen periaatteita. Kansalaiskoulu, talouskoulu ja aikuisten iltakurssit olivat ope-
tusharjoittelupaikkoina opistotasoisen koulutuksen aikana. 

Yliopistollisen opettajakoulutuksen aikana kotitalouden käytännön toiminnan har-
joitukset toteutuivat monin osin entiseen tapaan, tosin entistä niukemmin resurssein. 
Hyväksi koettu käytäntö opetusharjoittelussa jatkui myös yliopistoaikana. Yliopistollisen 
opettajakoulutuksen aikana kotitalousopettajien koulutuslinjalle saatiin kotitalouden di-
daktiikan ja kotitaloustieteen professuurit, ja tutkimus nousi keskeiseksi opetustyön ohella. 
Opiskelijoita ohjattiin soveltamaan kasvatustieteen ja kotitaloustieteen teorioita opinnäy-
tetöissä. Didaktiikan teoriasta omaksuttuja uusia oppimiskäsityksiä pyrittiin soveltamaan 
myös opetuksen suunnitteluun. Monet yliopistoajan kertojat muistivat ryhmäopetuksen 
yhteisöllisen ilmapiirin ja juhlaperinteet Sturen hengen luojana. 
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AbSTrAcT 

My study The education of home economics teachers in Sture – memories and period 
pieces 1975–2002 will refer to those times when the home economics teacher education 
was located in its own house in Sture street. This period can be divided into the time of 
the home economics teacher college (1956–1975) and that of the subsequent university 
education (1975–2002). 

The central motive of this study is the respect towards those courageous and persis-
tent women, whose voluntary work made the building of the Sture house possible. The 
research has two main objectives. First, I will describe the kind of memories the inter-
viewees have about the teaching of practical skills, social skills and knowledge skills. In 
addition, my interest is to describe the interaction between the teachers and the students 
and the atmosphere. It is the ethos of Sture that I want to focus on, in order to inspire 
young students through examining the developers’ pioneers’ work. 

I have chosen the narrative approach, because it can be used to describe personal 
experiences. It is important that, in addition to the historical facts, the personal feelings 
and moods are taken into consideration. The students of home economics teacher edu-
cation have interviewed teachers and written narratives about their discussions. I have 
interviewed five teachers and some persons have sent stories by email. The narratives 
have been analyzed according the themes that have been used during the discussions. 

During the period of the home economics teacher college, the teaching and learning of 
skills were traditionally emphasized concerning the practical skills. This kind of teaching 
should be referred to as work pedagogy. In the laboratory and in experimental cooking 
the principles of scientific study were practiced. Social skills were connected with the prac-
tical activities. The teachers and students were themselves bound to work and studying. 
The lecturing employed a typical teaching method when learning theoretical knowledge. 
During the academic teacher training, professorships of didactics and home economics 
were brought to the institute and gradually research became the main focus of teaching 
and learning. The parallel practice of subject studies and the pedagogical studies continued 
during the university time. Many interviewees remember most of the party traditions and 
the practical activities that created the communal atmosphere of Sture. 

Key words: home economics teacher education, teaching and learning of skills, narrative 
approach, ethos of Sture
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eSipuHe

Opiskelin Sturella 1960-luvulla, ja kotitalousopettajaopiston opettajat elävät muistossani 
kutsumustietoisina persoonallisuuksina, jotka omalla olemuksellaan ja toiminnallaan loivat 
yhteisöllistä ilmapiiriä ympärilleen. Kun tulin opettajaksi Sturelle 1990-luvun taittees-
sa, tuntui siltä, että olin palannut tuttuun kotiin – Sturen hengen vaikutuspiiriin, vaikka 
paljon muutoksia oli tapahtunut. Kotitalousopettajaopiston opetusohjelma oli uudistettu 
yliopiston koulutusohjelmaksi, ja tutkimuksen tekeminen opetustyön ohella oli noussut 
keskeiseksi. Kotitaloustaitojen opettamisen ja oppimisen tutkimus on ollut kiinnostuksen 
kohteeni viimeisinä työvuosinani. Tässä raportissa kuvaan kotitalouden opetusta Sturen 
ajan opettajien ja opiskelijoiden kertomusten kautta ja pohdin Sturen hengen ilmenemistä. 

Kotitalousopettajan koulutuksen 120. merkkivuosi innosti nostamaan esiin alamme 
kehittäjien vapaaehtoista työtä oman koulutalon aikaan saamiseksi. Sydämelliset kiitokset 
kaikille teille, entisille sturelaisille, joiden muistoja olen koonnut tähän raporttiin. Arvostan 
sitä, että järjestitte ajan keskusteluun. Teidän kertomuksia lukiessani ja kuunnellessani olen 
elänyt uudelleen Sturen aikaa. Haastateltujen henkilöiden joukossa lehtori Rauni Rautiainen 
edustaa rakentajasukupolvea. Hän siirtyi ensimmäisen muuttokuorman mukana Siltasaa-
resta Sturenkadun uuteen opistotaloon ja toimi siellä opettajana kolmen vuosikymmenen 
ajan. Haluan kohdistaa lämpimät kiitokset hänelle niistä muistoista, joita hän on auliisti 
jakanut keskusteluissamme ja valokuvista, joissa avautuu opiston arjen ja juhlan tapahtumat. 

Parhaat kiitokset FT Hille Janhonen-Abruquah:lle, joka suostui ottamaan yhdeksi ko-
titaloustutkimuksen perusteet ja tiedonhankinta -kurssin tehtäväksi entisten sturelaisten 
haastattelun. Kiitän lämpimästi opiskelijoita, jotka paneutuivat antaumuksella tehtäväänsä, 
järjestivät haastatteluajan ja kirjoittivat narratiivit, joita käytin aineistona. Monet entisistä 
kollegoistani ovat lukeneet ja kommentoineet keskeneräisiä työversioita – sydämellinen 
kiitos teille: MMM Merja Huovinen, HuK Toini Jolma, KM Eira Mäkinen, professori Päivi 
Palojoki, MMT Anneli Pranttila, professori, emerita Terttu Tuomi-Gröhn, professori Kaija 
Turkki, professori Erja Syrjäläinen. Teidän arvokkaat kommenttinne ja kannustavat palaut-
teenne ovat auttaneet korjaamaan tekstiä ja saamaan sen päätökseen. Kiitokset myös KM 
Kaija Kiikalle ja FT Sari Kivilehdolle valokuvien luovuttamisesta. Kiitos julkaisuryhmälle ja 
sen puheenjohtajalle FT Ritva Koskennurmi-Sivoselle, että raporttini on hyväksytty kotita-
lous- ja käsityötieteiden tutkimuksia -sarjaan. Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahastosta 
olen saanut rahoituksen tutkimukseni painatukseen. Kiitän rahaston puheenjohtajaa, FT 
Pirjo Korvelaa ja rahaston hoitokuntaa. Tieteellisen kirjoittamisen opettaja Jepa Piiraista 
kiitän lämpimästi kielenhuollon avusta.

Toiveeni on, että raportin lukijat pysähtyvät muistamaan, kuinka suuria asioita on 
saatu aikaan yhteistyöllä, yksimielisesti yhteiseen tavoitteeseen ponnistelemalla. Raportin 
kirjoittaminen on ollut mieluinen tehtävä. Katson tähän päivään ja luotan, että myös ny-
kyiset kotitalousopettajat pitävät esillä niitä arvoja, joita Sturen ajan opettajankouluttajat 
ovat pitäneet tärkeinä. 

”Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisille.” Ivo Andric

Oulunkylässä 20.9.2012

Liisa Haverinen
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1 HiSToriALLinen näKöKuLmA KoTiTALouSopeTTAjAn  
 KouLuTuKSeen  

Tutkimukseni Kotitalousopettajan koulutus ”Sturella” – muistoja ja ajankuvia vuosilta 
1956–2002 on rajattu siihen 50 vuoden aikaan, jonka koulutus on toiminut tätä tarkoitusta 
varten rakennetussa talossa (Sturenkatu 2a). Kyseinen ajanjakso jakautuu kotitalousopet-
tajaopiston aikaan (1956–1975) ja yliopiston aikaan (1975–2002), joka jatkuu edelleen 
uudessa ympäristössä Siltavuorenpenkereellä. Tutkimuksen painopiste ei ole kuitenkaan 
hallinnossa eikä koulutusrakenteissa. Jäsennän tutkimukseni kahteen kiinnostuksen koh-
teeseen. Tarkastelen ensinnäkin sitä, millaisia muistoja entisillä opettajilla ja opiskelijoilla 
on kotitaloustaitojen opetustilanteista. Kotitalousopettajien koulutus on perinteisesti pai-
nottunut käytäntöön, ja siksi keskeinen kiinnostuksen kohde on käytännön taitojen opetus. 
Käytännöllisillä taidoilla ei tarkoiteta vain teknistä taitavuutta tai välineiden käsittelytaitoja, 
vaan elämisen taitoa ja arjen hallintaa kokonaisvaltaisesti. Teorian opetus ja vuorovaikutus 
kytkeytyvät käytännön toimintaan ja palvelevat sitä. Toisaalta kiinnostuksen kohteena on 
opiskeluympäristön ilmapiiri, joka Sturenkadun kotitalousopettajaopistoon syntyi ja jota 
ryhdyttiin kutsumaan Sturen hengeksi. Opiskelijoita oli vuosittain lähes sata, opettajia ja 
henkilökuntaa 15–20. Entisten opettajien ja opiskelijoiden kertomusten kautta pyrin hah-
mottamaan opiskeluilmapiirin syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja sen merkitystä. 

Keskeisenä virikkeenä on ollut kunnioitus niiden kotitalousopettajien työtä kohtaan, 
joiden määrätietoisen ponnistelun tuloksena ajanmukaiset opetustilat saatiin aikaan. Vaik-
ka kuusi vuosikymmentä on kulunut, on tärkeää tuntea pioneeriopettajien toimintaa, ”että 
osaisimme antaa riittävästi arvoa rohkeiden ja sinnikkäiden naisten uroteolle” (PM). Koti-
talousopettajien koulutus oli toiminut ahtaissa vuokratiloissa, ja unelma omasta talosta oli 
alkanut itää vaikeiden sotavuosien jälkeen. Jälleenrakennuksen ajan ilmapiiri oli otollinen 
uudistavalle ajattelulle. Ajatus oman talon rakentamisesta heräsi kotitalousopettajaopiston 
60-vuotisjuhlien aikaan vuonna 1951. Kun rohkea päätös tehtiin, säätiön johdossa oli Ella 
Kitunen ja opiston rehtorina Kerttu Sihvonen. Sysiharju (1995, s. 152) toteaa, että vastuuta 
kantaneet päättäjät olivat rakennustyön alkaessa jo aika vanhoja – viisi hallituksen jäsentä 
oli iältään jo 60 vuotta täyttäneitä ja toisetkin olivat yli 50-vuotiaita. Alkupääomaa ei ollut, 
mutta ylivoimaisilta tuntuneet esteet voitettiin, kun oli riittävästi tahtoa ja yhteishenkeä. 
Hankkeeseen saatiin taloudellista tukea valtakunnallisella keräyksellä, mutta merkittävin 
apu oli mittava talkootyö rakennustyön aikana ja vielä vuosia valmistumisen jälkeen. Nyt 
– 60 vuotta myöhemmin – suomalaisessa hyvinvointivaltiossa tuntuu käsittämättömältä, 
miten uhkarohkea yritys onnistui. Ihmetystä herättää se, mistä koulutuksen henkilökunta 
sai voimaa ja taitoa toimia epäitsekkäästi yhteisen hyvän puolesta. Vaikka oman opistotalon 
rakennushanke aloitettiin erittäin niukoilla resursseilla, se valmistui yllättävän nopeasti, ja 
maaliskuussa 1956 muutto uuteen taloon toteutui. Suunniteltu muuttoaika uhkasi viivästyä 
yleislakon vuoksi, mutta sekin este voitettiin opiskelijoiden innostuksen avulla: ”Ja ajat-
tele – tytöt kantoivat naulakoita ja tuoleja pitkänä letkana Hakaniemestä Sturelle, koska 
just silloin oli se kuuluisa yleislakko, eikä autokuljetusta saatu riittävästi, mutta muuttoa 
ei haluttu siirtää.” (RR) Ensimmäiset työskentelyvuodet omassa talossa olivat vilkkaan 
toiminnan ja kehitystyön aikaa.

Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksien kautta tarkastellaan sitä, miten oppiaineeseen 
liittyviä käytännön taitoja, opettajuuden taitoja ja tutkijantaitoja on painotettu eri vuosi-
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kymmenillä. Millä tavalla kotitalousopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaa kehitet-
tiin Sturen aikana? Keskeisen taitekohdan muodostaa opettajakoulutuksen uudistaminen 
1970-luvulla. Muutos opistotason koulutuksesta yliopistokoulutuksen rakenteisiin ja sisäl-
töihin oli käänteentekevä. Tutkimus ja itsenäinen tiedonhankinta saivat merkittävästi lisää 
arvostusta, mutta miten käytännön työtaitojen harjoittelu toteutui yliopistokoulutuksessa? 
Miten jo vakiintunut opetusharjoittelun käytäntö sopeutettiin yliopistoaikaan? Ensimmäiset 
kasvatustieteen kandidaatit (nyk. maisterit) valmistuivat kotitalousopettajan koulutuslin-
jalta vuonna 1979. He ovat edelleen mukana työelämässä. On kiinnostavaa tarkastella sitä, 
miten he arvioivat yliopistokoulutuksen tuomia muutoksia taitojen opetukseen. Millaisia 
kokemuksia opettajilla on yliopistokoulutuksen tuomista haasteista 1980-luvulla? Miten tie-
teelliset opinnot saatiin integroitua käytännön taitojen ja opettajuuden taitojen opetukseen? 

Yliopistokoulutuksen toteutuminen oli siinä mielessä merkittävä, että kotitalousopetta-
jat saivat tällöin yhtenäisen statuksen muiden aineenopettajien kanssa. Taitojen opetuksen 
näkökulmasta yliopistollisen opettajankoulutuksen alkaminen merkitsi monenlaisia ope-
tussisällön muutoksia. Opetussuunnitelmauudistukset aiheuttivat kasvavaa huolta tulevien 
opettajien ammattitaidosta ja asiantuntijuuden tasosta. Kun aloitin kotitalouden didaktii-
kan lehtorina kotitalousopettajien koulutuslinjalla 1990-luvun alussa, keskustelimme opet-
tajankokouksissa usein siitä, miten tutkimusopintojen lisääminen muuttaa valmistuvien 
opettajien ammattipätevyyttä. Saavatko opettajat riittävät käytännön taidot tulevaisuutta 
varten? Miten perinteinen Sturen henki säilyy yliopistokoulutuksen aikana, jolloin opiske-
luympäristö laajeni yliopiston muille laitoksille?

Kotitalouden taitojen opetuksesta ja oppimisesta puhuttaessa on tarpeen lähtökohtai-
sesti täsmentää joitakin käytettyjä käsitteitä. Kotitalousopettajaopiston aikaan puhuttiin 
yleensä käytännön työn opetuksesta ja opetusharjoittelusta. Opetustaito-käsite oli omak-
suttu todistuksen arviointiasteikkoon. Käytän kuitenkin taitojen opetuksen tarkastelussa 
myös niitä käsitteitä, jotka ovat vakiintuneet vasta yliopisto-opetuksen aikana 1990-luvun 
pedagogiikassa ja opetussuunnitelmissa. Näitä ovat käytännön työtaidot, ihmissuhde- ja 
vuorovaikutustaidot sekä tiedonhankintataidot (Myllykangas, 2002). Taitojen jäsentely 
kolmeen alueeseen otettiin tietoisesti käyttöön kotitalouden didaktiikan opinnoissa perus-
koulun opetussuunnitelman (POP, 1994) jälkeen julkaistuissa arviointiohjeissa (PPK, 1999). 
Tämä kolmijakoinen taitojen jäsentely on otettu käyttöön myös nykyisessä perusopetuk-
sen suunnitelmassa (POP, 2004), ja se on yksi perusopetuksen arvioinnin ja tutkijoiden 
teoreettinen apuväline.

Yhtenä innoittajana koulutuksemme tutkimukseen on ollut työskentely ryhmässä, jossa 
toteutettiin valokuvanäyttely kotitalousopettajakoulutuksen 120-juhlavuoden kunniaksi Sil-
tavuorenpenkereelle tammikuussa 2011. Valokuva-arkiston läpikäynti paljasti runsaasti pii-
loon jäänyttä historiaa, jonka hyödyntämisen koen tärkeäksi. Henkilökohtaisiin muistoihin 
perustuvan tutkimuksen merkityksenä näen sen, että näköalojen avaaminen menneeseen 
auttaa toisaalta ymmärtämään koulutuksen ajankohtaista tilannetta ja toisaalta löytämään 
perusteita ja ratkaisuja taitojen opetuksen jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on, että 
koulutuksen historiaan liittyvät muistot innostaisivat 2000-luvun opiskelijoita kotitalous-
opettajakoulutuksen historian tutkimiseen. Anna-Liisa Sysiharjun teokset Kotitalouden 
opetuksen ongelmia vuosisadan ajalta (1977) ja Naisasian tytär – vuosisata kotitalous-
opettajien koulutusta Helsingissä (1995) ovat olleet tässä tutkimuksessa keskeisiä lähteitä 
varhaisten vaiheiden osalta. Lisälähteinä käytän muun muassa aikakauden oppimateri-
aaleja, koulutusta käsitteleviä pro gradu -tutkimuksia (Pyöräniemi, 1967; Ilmanen, 1997; 
Vanhanen, 2011), vuosikertomuksia ja opetussuunnitelmia. 
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2 KoTiTALouSopeTTAjAopiSTon AiKA 1956–1975

2.1 opiSKeLijoiDen vALinTA KoTiTALouSopeTTAjAopiSToon

Kotitalousopettajien koulutukseen on ollut toiminnan alusta alkaen runsaasti pyrkijöitä. 
Helsingin kotitalousopettajaopistossa (HKO) järjestettiin erillinen pääsytutkinto vuodesta 
1952 lähtien. Pääsytutkintoon kutsuttiin kaksinkertainen määrä hyväksyttäviin nähden eli 
76–80 pyrkijää. Helsingin kotitalousopettajaopistoon pyrkijöiden määrä lisääntyi 1950-lu-
vulla voimakkaasti, mutta Sysiharju (1995, s.186) arvioi, että muutaman vuoden aikana 
tapahtunut pyrkijöiden määrän tilapäinen väheneminen 1960-luvulla saattoi johtua siitä, 
että pääsykokeisiin lisättiin tällöin psykologiset soveltuvuuskokeet, joilla mitattiin yleistä 
soveltuvuutta opettajan tehtäviin. Kokeissa oli myös pieni opetustuokio ja ryhmäkeskus-
telutehtävä. 

Uuden opetussuunnitelman mukaan vuodesta 1961 lähtien opiskeluaika oli kolme ja 
puoli vuotta, johon sisältyi vuoden kestävä, opiston valvoma työharjoittelu. Siihen kuu-
luivat koulutuksen valitsemat paikat perheessä, sairaalassa, kansanopistossa ja ravinto-
lassa, myöhemmin vaihtoehtoisena harjoittelupaikkana oli myös koekeittiö. Pääsyvaati-
muksina olivat ylioppilastutkinto ja talouskoulukurssi. Talouskoulu antoi perustaidot, ja 
sen ansiosta opiskelijoiden taitotason heterogeenisuus väheni. Opiskelijoiden valinnassa 
kiinnitettiin huomiota toisaalta koulutodistuksiin, toisaalta työ- ja harjoittelupaikoista 
annettuihin lausuntoihin. Nuorten kohtaamista ja vuorovaikutusta arvioitiin opetusteh-
tävällä, jossa pyrkijä piti lyhyen opetustuokion annetusta aiheesta. Vuodesta 1976 lähtien 
otettiin käyttöön vertausluku, joka muodostui lukion päästötodistuksen keskiarvosta, kes-
kustelun johtotehtävästä ja psykologien antamasta soveltuvuusluvusta, jota painotettiin 
nelinkertaisena. Soveltuvuusluku muodostui kyky- ja persoonallisuustestien tuloksesta 
sekä haastattelutiedoista. Rehtori Aune Saloheimo (1974b) teki kasvatustieteen lisensi-
aattityön kotitalousopettajaopiston opiskelijavalintoihin liittyen. Tutkimus osoitti, että 
teoreettinen opintomenestys oli eniten riippuvainen yleissivistävän koulun ja talouskoulun 
tuloksista. Talouskoulun suoritukset osoittautuivat parhaiksi opintomenestyksen ennus-
tajiksi, mutta opetustaidon ennustaminen oli epäluotettavaa kaikilla mittareilla (mt. s. 
293). Opiskelu alkoi tammikuussa, ja ensimmäinen lukukausi (I kurssi) oli luonteeltaan 
orientoivaa opetusta, jolloin pyrittiin vahvistamaan taitojen osaamista ja valmennettiin 
opiskelijoita harjoittelua varten. Harjoitteluvuosi alkoi välittömästi kevätlukukauden jäl-
keen kesäkuussa. Ensimmäisen vuosikurssin ja harjoittelujakson opiskelu olivat koeaikaa. 
Sen jälkeen opiskelijat saivat kirjallisen arvioinnin ja vahvistuksen siitä, että opiskelu voi 
jatkua opettajaopistossa.  

2.2 opeTuSSuunniTeLmA KoTiTALouSopeTTAjAopiSTon AiKAnA

Olen koonnut taulukkoon (liite 6) opetusajan suhteellisia osuuksia taitojen opetuksen 
näkökulmasta säätiön hallintokauden ajalta, kouluhallituksen ajalta ja yliopistollisen kou-
lutuksen ajalta. Opetussuunnitelmien tiedot olen koonnut Sysiharjun teoksesta (1995, ss. 
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211, 251), vuosikertomuksista ja yliopistoajan opinto-oppaista. Vertailun tavoitteena on 
osoittaa keskeisiä muutoksia, joita vuosikymmenien kuluessa tapahtui kotitalousopetta-
jien koulutuksen opetussuunnitelmassa. Luotettavaa vertailua vaikeuttaa muun muassa 
se, että 1970-luvulla kuusipäiväinen työviikko muuttui viisipäiväiseksi ja yliopisto-ajan 
opetusresurssi mitoitettiin opintoviikkoina (1OV= 40 h), jotka muodostuivat osittain läs-
näolosta ja osittain omatoimisesta työstä. 

Kun vertaa säätiön toimintakauden opetussuunnitelmaa ja kouluhallituksen aikaista 
kotitalousopettajaopiston suunnitelmaa, tietopuolisen opetuksen voimakas lisääntymi-
nen herättää huomiota. Teoriaopintojen sisältöjen lisäystä edellytettiin säätiön toiminta-
aikana kouluhallituksen tarkastuskertomuksissa. Uutena teoria-aineena opetusohjelmaan 
otettiin kodinhoito-oppi, ruokavalio-oppi ja ulkopuolisten luennoitsijoiden pitämät eri-
koisluennot. Vaikka käytännöllisten harjoitusten tuntimäärä näiden muutosten johdosta 
aluksi supistui, käytäntöön liittyvää harjoittelua voitiin vähitellen monipuolistaa uusien 
tilojen ansiosta. Opetusharjoitteluun varattua aikaa lisättiin muutettaessa uuteen taloon. 
Keskeisenä tekijänä oli ilmeisesti harjoittelun ja opetuksen seurannan mahdollisuuksien 
lisääntyminen omassa talossa. Opetusharjoitteluun valmistautumiseen kuului itsestään 
selvästi omatoiminen opetustehtävien ennakkoharjoittelu, joka vahvisti käytännöllistä 
osaamista. Käytännön työtaitojen opetus oli suurimmillaan (n. 40 %) 1970-luvulla ennen 
yliopistoaikaa. Harjoitteluvuoden aikana saatu käytännön työkokemus ei näy laskelmissa. 

Käytännön taitojen osaaminen oli arvostettua suomalaisessa yhteiskunnassa sotien 
jälkeisenä jälleenrakennuksen aikana. Sodan ja pulavuosien aikana oli opittu tekemään 
itse niukoista raaka-aineista terveellistä ruokaa, kasvattamaan porsaita, muokkaamaan 
kasvitarhoja jokaisen omakotitalon takapihalle, keräämään ja säilömään marjat ja sienet. 
Pyykkiä pestiin vielä monissa kodeissa ilman koneita, siivous ja vaatehuolto edellyttivät 
kädentaitoja. Hyvät työtaidot, säästäväisyys ja kekseliäisyys lisäsivät kotitalouksien hyvin-
vointia. Äidit ompelivat liinavaatteet itse, paikkasivat ja parsivat, käänsivät ja muokkasivat 
vanhoja vaatteita uuteen malliin. Sodan raunioiden keskellä oli varmaan kaivattu kauniita 
esineitä, viihtyisyyttä ja juhlaa arjen vastapainoksi. Kotien viihtyisyydestä huolehtiminen 
oli naisten ja lasten vastuulla. 

Kun kotitalous hyväksyttiin yleissivistävän perusopetuksen oppiaineeksi, korostettiin 
myös sitä, että kotitalous saa koulun oppiaineiden joukossa aivan erityisen kasvattavan 
merkityksen (Sysiharju, 1995, s. 49). Tätä taustaa vasten hahmottuu kuva hyvästä kan-
sakoulun jatkoluokkien kotitalousopettajasta 1950-luvulla: 1) kotitalousopettaja on kas-
vattaja, jonka arvomaailmaa hallitsevat koti, uskonto ja isänmaa; 2) kotitalousopettaja on 
”tuhattaituri”, hän osaa tehdä itse kaikki ne työt, joita suomalaisissa kodeissa tehdään; 3) 
hän on tarkka taloudenhoitaja, joka osaa ohjata oppilaita säästäväisyyteen ja ahkeruuteen.

”Kotitalousopettajaopiston aikana päätöksiä teki opettajakunta, jolla oli yhtenäinen 
näkemys koulutuksen tavoitteista. Oman koulurakennuksen tilaratkaisut ilmentävät ko-
titalousopettajan koulutuksen vision konkretisoitumista – käsitystä siitä, millaisia taitoja 
kotitalousopettajalla pitää olla erilaisissa työtehtävissä. Yhteinen näkemys tavoitteista oli 
lähtökohtana siinä vaiheessa, kun koulutusta johtavan säätiön hallitus käynnisti uusien tilo-
jen suunnittelun 1950-luvun alussa. Unelma omasta koulurakennuksesta sai konkreettisen 
hahmon Sturenkadulle rakennetussa kiinteistössä. Kun Sturenkadun 2a-kiinteistö valmis-
tui, siellä oli tarkoituksenmukaiset tilat kaikkien käytännön taitojen harjoitteluun.” (MH)

Säätiön johdon alaisena opettajakunnan oli mahdollista kehittää opetusta niiden nä-
kemysten mukaan, jotka koettiin tarpeellisiksi. Kotitalousopettajien koulutus oli alkanut 
keittotaidon opetuksesta ja painottunut ruoanvalmistukseen ja ravitsemukseen useiden 
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vuosikymmenien ajan. Käsitys kotitalousopetuksen sisällöistä oli laajentunut 60 toiminta-
vuoden aikana niin, että 1950-luvun alkaessa siihen kuuluivat käytännöllisen ruoanvalmis-
tuksen ja ravitsemuksen ohella kodinhoito, kemia, fysiikka, kodin talousoppi, lastenhoi-
to, käsityö ja keittiökasvitarhan hoitaminen. Valmistuessaan uusi koulurakennus vastasi 
säätiön johdon ja opettajakunnan näkemystä kotitalousopetuksen ja opettajakoulutuksen 
sisällöstä sekä sen kehittämisestä. Ruoanvalmistuksen käytännön harjoittelu jakaantui 
uudessa koulurakennuksessa kolmeen opetuskeittiöön; jokaisella kurssilla oli oma keit-
tiönsä, ja ruokasali oli kahden keittiön yhteisenä tilana. Leipomossa oli suurtalouden ko-
neistus, ja siellä valmistettiin talonväen tarvitsemat leivonnaiset ja ulkopuolisille myytävät 
tuotteet. Talouskoulukursseja toimi rinnakkain kaksi, ja molemmilla oli omat keittiötilat; 
toisessa keittiössä oli erikoisuutena puulämmitteinen leivinuuni. Lisäksi talon kadun puo-
leisessa päädyssä oli opetuskeittiö yksivuotisen ammatillisen keittäjäkurssin eli liikelinjan 
opetusta varten sekä ravintolasali ja kahvila heidän työharjoittelupaikkanaan. Oppilas-
ruokalaan liittyi kodikas ruokasali, jota voitiin käyttää myös juhlasalina. Kodinhoidon 
opetusta varten oli kolme hyvin varustettua opetustilaa ja kellarikerroksessa lisäksi suuri 
pesula, mankelihuone ja puulämmitteinen sauna. Kemian ja fysiikan harjoitustöitä varten 
oli hyvin varustettu laboratorio ja demonstraatiotila sekä pieni kokeilukeittiö. Käsityön 
opetukselle oli oma luokkatila ylimmässä kerroksessa, jossa olivat myös hallinnon tarvit-
semat opettajainhuone, rehtorin kanslia ja toimisto. Varastotilat olivat pohjakerroksessa. 
Puutarhanhoitoa harjoiteltiin talon aurinkoiseen päätyyn perustetussa kasvitarhassa. Va-
paaehtoisina aineina tarjottiin mahdollisuutta osallistua voimisteluun ja kuorolauluun. 

Kuva 1. Helsingin kotitalousopettajaopisto (Sturenkatu 2a).
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Kun tarkastelen uuden koulurakennuksen pohjapiirroksia (Sysiharju, 1995, ss. 164-167), 
voin ymmärtää niitä kiitollisuuden ja ilon tunteita, joita opettajat ja opiskelijat kokivat 
uudessa talossa. ”Kaikki oli uutta ja ihanaa omassa talossa, vaikka kylmiöitä ei vielä ollut 
ja perunoita säilytettiin ruokasalin nurkassa.” Siellä sitten opetus alkoi eikä ehditty mu-
rehtia sitä, että tuoleja ja pöytiä oli liian vähän ja sisustamiseen ei ollut rahaa riittävästi. 
Työtä oli paljon eikä työtunteja laskettu. Leivontatalkoita ja myyjäisiä pidettiin.”(RR) 
Eräänä kiitollisuuden näkyvänä osoituksena on mustavalkoinen täkänä, jonka opiske-
lijat kutoivat ja lahjoittivat opistolle keväällä 1956. Aloittaessani opiskelun kahdeksan 
vuotta myöhemmin, näytti siltä, että talo oli ehditty varustaa parhaimpaan kuntoonsa. 
Tilat hohtivat vielä uutuuttaan, välineet ja koneet olivat ajanmukaisia, viihtyisyys ja ko-
dikkuus ihastuttivat jo ensi silmäyksellä. Toimintaa voi luonnehtia kuten eräs sen ajan 
opiskelijoista sanoi: ”Se oli parasta aikaa.” (LL)

Kertomusaineisto havainnollistaa sitä iloa ja ylpeyttä, mitä on koettu omaan taloon 
muutettaessa. Koulutuksen henkilökunta joutui ponnistelemaan uudessa talossa niuk-
kojen resurssien keskellä, ja opetustilojen kalustaminen toteutui monin osin lahjoitusten 
turvin, joita opettajat ja henkilökunta kekseliäästi hankkivat eri tahoilta. Opetustyön ohella 
henkilökunta ja opiskelijat järjestivät muun muassa lastenjuhlia ja lukuisia myyjäisiä, joi-
den tuotto käytettiin talon yhteiseksi hyväksi. Sota-ajan kokeneet opettajat olivat tottuneet 
tekemään talkootyötä työtunteja laskematta. Kolme vuotta muuton jälkeen 1959 uusi 
koulurakennus siirtyi varoineen ja velkoineen valtion haltuun, jolloin toiminnan rahoi-
tukseen liittyvät huolet vähenivät. Silloin ei osattu aavistaa, millaisia muutoksia valtion 
hallintaoikeus aiheuttaa tulevina vuosikymmeninä. 

2.3 KäyTänTöä jA TeoriAA KoTiTALouSopeTTAjAopiSToSSA 

Kun tarkastelen opetussuunnitelman tuntimääriä ja vertaan niitä kertomuksista saamaani 
vaikutelmaan, on oikeastaan hämmästyttävää, että kerrotut muistot liittyvät enemmän 
käytäntöön kuin teoriaan, vaikka teorian opiskeluun käytettiin oikeastaan noin puolet 
opetusajasta: ”Se oli työssä oppimista kaiken aikaa”, totesi lehtori Rauni Rautiainen. Käy-
tännön taitojen harjoittelu oli monipuolista: työskenneltiin opetuskeittiössä, ruokalassa, 
leipomossa, kodinhoitoluokassa, laboratoriossa, kahvilassa, varastonhoitajana ja puutar-
hassa. Lehtori Ulpu Järvisen johdolla tehtiin pieni kasvitarha jyrkän kalliorinteen päälle. 
(Sysiharju, 1995, s. 190.) Opetusmenetelmää voisi luonnehtia siten ”työpedagogiikaksi”, 
joka liitetään didaktisessa kirjallisuudessa yleensä progressiiviseen pedagogiikkaan ja De-
weyn kasvatusfilosofiaan. (ks. Bruhn, 1968; Miettinen, 1990.) Kotitaloustaitojen opetus ja 
oppiminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa tietämistä, taitamista ja vuorovaikutusta 
on vaikea erotella: ”Haluan korostaa käytännön ja teorian yhteen kietoutumista. Se oli tosi 
vahva, ja ne tukivat toisiaan. Teoriassa ei menty kovin pitkälle, mutta taitojen opettamisen 
kannalta se kyllä riitti.” (JV) 

Työskentelyä opetuskeittiössä

”Vuosikurssin 36 opiskelijaa oli jaettu neljään yhdeksän hengen ryhmään. Nämä oli edel-
leen jaettu kolmeen kolmen hengen pienryhmään. Ryhmät pysyivät samoina koko opiske-
luajan ja niille muodostui oma identiteetti. Jako oli tehty sukunimen mukaan aakkosjärjes-
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tyksessä, mutta ryhmistä muodostui niin tiiviitä kokonaisuuksia, että vaikka jonkun nimi 
muuttui naimisiinmenon jälkeen, ryhmiä ei kuitenkaan haluttu vaihtaa – oli semmoinen 
pysyvyyden tunne, joka loi Sturen henkeä.” (JV) 

Ruoanvalmistuksen opetus toteutui opetuskeittiössä yleensä perinteisesti niin, että 
”ohjetunti pidettiin ja ruokaohjeet käytiin läpi ja sitten vaan ryhdyttiin työhön. Käytäntö-
painotteisuudesta huolimatta työvaiheiden toistokertoja oli joskus liian vähän, sillä eihän 
kalan fileointia kerrasta opi.” (LK). ”Vaikka työskentely tapahtui pienryhmässä (9–12 
henkilöä), varsinaista ryhmätyötä se ei ollut, vaan tehtävät annettiin yksilötyönä tai pa-
rityönä.” (MF).  

Käytännön työtaitojen oppimisessa painotettiin voimakkaasti muutamia ydinasioita, 
jotka nousivat esiin keskusteluissa: järkevä työjärjestys, oikeat työvälineet ja oikeat työ-
tavat. ”Kun oikeita työtapoja korostettiin, tuli selkeä tieto, että noin se pitää tehdä. Jos 
ei ollut aiempaa kokemusta, sai oppia heti oikean tavan.” (JV) ”Käytännön työtaitojen 
opetuksessa korostettiin rationalisointia ja tehokkuutta. Vie mennessäs, tuo tullessas, tee 
siellä ollessas. Rationalisoinnin korostaminen on ymmärrettävää, koska kotitaloustyö oli 
siihen aikaan hyvin fyysistä ja kaikki tehtiin itse. Esimerkiksi liharuoan valmistus alkoi 
lihan paloittelusta.” (TJ) 

”Ydinasioihin kuului ruokataloutta käsittelevä opetus, jonka pääpaino oli perusruoan 
terveellisyydessä ja taloudellisuudessa. Muistan käytännön työskentelystä sen, että taidon 
harjoittelua tuettiin korostamalla voimakkaasti oikeiden työvälineiden käyttöä. Diogenes-
veitsi oli oikeaoppinen täytekakkupohjan halkaisija.” (LL) 

Reijo Miettinen (1990, s. 63) yhdistää rationaalisuuden korostamisen opetuksessa 
Frederic Taylorin (1856–1915) tieteellisen liikkeenjohdon ajatteluun, Edward Thorndiken 
(1977) tieteelliseen kasvatusoppiin, positivistiseen kasvatussosiologiaan ja behavioristiseen 
psykologiaan. Nämä suuntaukset muodostivat toisiaan täydentävän perustan rationalisoi-
dun opetustyön mallille, joka ohjasi opetuksen suunnittelua sekä koulun työn järjestämistä 
ja ohjausta. (Mt. s. 63.) Ilmeistä on, että nämä suomalaisessa yhteiskunnassa vallinneet 
ajattelumallit olivat siirtyneet kasvatusajatteluun ja hyvän opettajan ihannetoiminnan 
malliksi myös kotitalousopettajan koulutuksessa. 

Opettajan ohjaus tapahtui toisaalta etäältä, toisaalta opiskelijan vieressä mallia anta-
en: ”Silloin se opettaminen oli kädestä pitäen ohjaamista, ja opettaja oli koko ajan läsnä. 
Hän antoi työt, ohjasi ja korjasi, jos ei mennyt oikein, ja siellä opetuskeittiössä oltiin koko 
päivä. Ja sitten olivat käytännön kokeet lopussa ja juhlapäivälliset. Ehkä se oli vanhanai-
kaista, mutta se oli turvallista, ne asiat kyllä opittiin.” (RM) Jälkikäteen arvioiden muis-
toissa heijastuu kiireetön työskentely. ”Opetuskeittiössä jokaisella oli yleensä vain yksi 
työtehtävä, ja silti työskentelyaikaa oli monta tuntia. Kiireen tuntua ei yleensä ollut.” (LP) 
Tämä toteamus vahvistaa omia kokemuksiani käytännön työskentelyn aikana vallinneesta 
rauhallisesta tunnelmasta. 

”Ulpu Järvinen oli jo lähellä eläkeikää, hän ohjasi etäältä, ei hän tullut siihen lähelle 
sorkkimaan. Jäniksen nylkemisen hän näytti itse kaunis ametistisormus kädessään, mutta 
kyllä se sujui hyvin. Me katsoimme siinä vieressä. Kerran joku oli tehnyt prinsessakakun 
tapaisen kakun ja siinä oli paksu marsipaanikuorrutus. Minä uskalsin kriittisesti sanoa, 
että miten tollasta voi olla! Ulpu vain katsoi minua pitkään, mutta ei sanonut mitään. 
Kyllä siinä työskentelyvaiheessa jännityselementtejä oli, että tuleeko kritiikkiä, mutta en 
ole kuullut kenenkään sanovan, että ei siellä ollut kivaa.” (LL)

Kun kertojat muistelevat lehtori Järvisen opetusta, useimmat puhuvat legendaarisesta 
persoonasta: ”Yksi vaikuttavimmista muistoistani tapahtui legendaarisen Ulpu Järvisen 
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opissa. Meneillään oli kolmannen vuosikurssin harjoittelulounas, ja yksi ruokailutilan 
kaapiston veto-ovista oli jäänyt auki. Opettaja pyysi sulkemaan sen ja sanoi, että koti-
talousopettajan pitää oppia häiriintymään pienistäkin yksityiskohdista. Sitä oppia olen 
pyrkinyt noudattamaan kaikissa tärkeissä tilanteissa koko elämäni.” (PS-J) 

     Kuva 2. Lehtori Ulpu Järvinen ohjaa työskentelyä opetuskeittiössä.  

Ohjetunti sujui perinteisesti niin, että käytiin läpi päivän ohjelmaan kuuluvien ruoka-
aineiden käsittely; tämä vaihe edusti ruokatavaraoppia. Taitojen opetuksessa korostettiin 
tietysti käden taitoja. Lehtori Järvinen kiinnitti erityisesti huomiota ruokien makuun, 
tarjollepanoon ja pöytäkeskusteluun: ”Kun omasta mielestäni olin jo laittanut kalavadin 
valmiiksi, lehtori Järvinen saattoi tarkistaa sen ja hiukan korjailla. Hän lisäsi ehkä hiu-
kan persiljaa tai jotain muuta ehostusta, ja sen jälkeen se oli aivan kuin toinen vati. Siinä 
opittiin ruoanvalmistuksen estetiikkaa.” (TJ) 
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Esteettinen vaikutelma oli tietysti tärkeä myös kattauksessa. Muistan tilanteen, jol-
loin olin kattanut aamupalapöydän ruokasaliin valmiiksi ja huomasin, että lehtori Järvi-
nen seisahtui ovelle katsomaan sitä. Odotin jännittyneenä hänen kommenttiaan, mutta 
hän ei sanonut mitään, vaan kääntyi ja käveli ulos keittiöstä – seurasin tietysti hänen 
kannoillaan hämmästyneenä. Lehtori meni puutarhaan, jossa ruska oli parhaimmillaan, 
taittoi jonkun oksan ja toi sen pöytään. Sanaton opetus oli todella tehokasta: vaatimaton 
aamupala-ateriakin voi olla esteettinen elämys! Peruskouluopettajana toimiessani muistin 
usein legendaarisen lehtorin opetusta ja lähetin pöydänkattajat hakemaan lähimetsästä 
pöytäkoristeita.

”Työtaitojen vaatimukset eri vuosikymmeninä ovat tietysti erilaisia; vuonna 1966 val-
mistutuneen opettajan taidot olivat hyvin käytännönläheisiä, koska silloin piti osata tehdä 
raaka-aineista ruokaa, mutta nykyisin ruoka ‘organisoidaan’ pöytään käyttäen ainakin 
osittain teollisuuden valmiita tuotteita. Jälkikäteen muistellen opetettiin myös jotain sel-
laista, jota ei ole koskaan tarvinnut, esimerkkinä kalaliemen kirkastaminen kananmunan 
valkuaisella kalahyytelöä varten.” (MH) 

”Ruoanvalmistuksen opetuksen tärkeänä sisältönä jäi mieleen ruokalistan suunnittelu 
ja ruokien yhteensopivuus sekä kulttuurihistoria ja ruoanvalmistuksen historia. Monipuo-
liset säilömistaidot opetettiin ja pakastuksestakin puhuttiin jo 1960-luvulla. Maakunta- 
ja perinneruokia opeteltiin osana ruoanvalmistustaitoja. Tässä erityisesti opiskelijoiden 
juurilla oli merkitystä, sillä kukin pääsi esittelemään ja opettamaan oman alueensa ruo-
kakulttuuria. Kansainvälisistä keittiöistä ei juurikaan vielä puhuttu.” (AJ) Kansainvälisyy-
den trendi tuli vallitsevaksi vasta yliopistollisen koulutuksen aikana 1980-luvun lopulla, 
jolloin kansainvälisten keittiöiden ruokia alettiin sisällyttää opetukseen monipuolisesti 
peruskouluissakin. 

Kokeellista ruoanvalmistusta

Käytännön taitoja opittiin kotitalousopettajaopiston aikana myös kokeillen ja tutkien. 
Kokeellisten ruoanvalmistusmenetelmien käyttö oli alkanut 1950-luvulla aluksi pieni-
muotoisesti osana opetuskeittiötyöskentelyä: opiskelija teki saman ruoan parilla kolmella 
erilaisella tavalla ja sitten verrattiin makuja ja rakenteita. Opiskelijat saivat omatoimisesti 
kokeilun kautta itse nähdä erilaisia tuloksia. Tutkiva ja kokeileva ajattelutapa vakinaistui, 
kun lehtori Kerttu Mäkelä aloitti systemaattisen kokeellisen ruoanvalmistuksen opetuksen 
1962 vuodesta alkaen. Päähuomio kiinnitettiin ruoka-aineissa tapahtuviin muutoksiin 
ja niiden fysikaalis-kemiallisiin syy-yhteyksiin (Sysiharju, 1977, s. 122.) Mäkelä kirjoitti 
tästä opetustavasta Kotitalous-lehdessä (1963, ss. 327–329) seuraavasti: ”Kokeileminen 
voi ruoanvalmistuksessa olla varsin monitahoista, esimerkiksi työvälineiden kätevyyden 
kokeilua, tai erilaisten valmistustapojen kokeilua. Helsingin kotitalousopettajaopistossa 
on kokeellisella ruoanvalmistuksella alusta alkaen arveltu olevan arvokkain tehtävänsä 
opetuksessa erityisesti ruoanvalmistusopin havainnollistajana. Koesarjojen avulla voidaan 
silloin seurata ruoanvalmistuksen aikana ruoka-aineissa ja ravintoaineissa tapahtuvia 
muutoksia ja oppia seuraamaan ja hallitsemaan reaktioita.” Alkuvaiheessa kokeellinen 
ruoanvalmistus oli ensimmäisen vuosikurssin ohjelmassa, mutta muutaman vuoden ku-
luttua se siirrettiin kolmannen vuoden ohjelmaksi.

Monet haastateltavat muistavat kokeellisen ruoanvalmistuksen parhaana ruokata-
louden kurssina, jota kutsuttiin myös ruoanvalmistuksen laboroinniksi. ”Minun aikanani 
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kokeilukeittäminen oli ohjelmassa viimeisellä vuosikurssilla. Erityisesti on jäänyt mie-
leen eri menetelmillä sakeuttaminen ja tulosten vertailu sekä kananmunan hyytymisen 
tutkiminen. Näissä opetustilanteissa sekä teoria että käytäntö kietoutuivat hyvin yhteen. 
Opittiin, kuinka suuri merkitys kemialla on ruoanvalmistuksessa ja puhdistuksessa. Oli 
hienoa, että sai oppia perusteita, miksi tehdään näin.” (JV) 

Mäkelän opetus oli mielestäni uutta ja innostavaa. Se ohjasi tekemään itsenäisiä 
havaintoja, ajattelemaan, vertailemaan ja soveltamaan. Tärkkelyksen liisteröityminen, 
kiisselin ja murotaikinan ainesuhteet, majoneesin valmistus sekä sitkon merkitys jäivät 
pysyvästi mieleen näistä opetuskerroista. Mäkelän ohjeita olen soveltanut peruskoulussa 
ja kotikeittiössä. Hänen kauttaan sain omakohtaisen kokemuksen empiirisen tutkimuk-
sen perusteista hyvin käytännönläheisellä tavalla. Opetukseen sopivaa, suomenkielistä 
oppikirjaa ei ollut vielä 1960-luvulla. Huomasin, että opettaja käytti tuntien valmiste-
luun paljon aikaa, koska hän oli laatinut yksityiskohtaiset ohjeet monisteina jokaisesta 
opetuskerrasta. Mäkelän opetus on säilynyt parhaana tietopankkina läpi opettajuuden 
vuosien. ”Kerttu Mäkelää voi luonnehtia tiedenaiseksi.” (MF) Hänen kauttaan saimme 
omakohtaisen kokemuksen empiirisen tutkimuksen perusteista. 

Käytännön harjoittelua ruokalassa 

Ruokalan toiminnasta vastaava opettajana oli Rauni Rautiainen. Sturen opetusruoka-
lassa valmistettiin koko talon väelle aamupala ja lounas. Ruokasaliin mahtui syömään 
keskimäärin 100 henkeä. Tavoitteena oli antaa opettajiksi valmistuville perustaidot kou-
lukeittiön toiminnasta, koska monissa kunnissa kotitalousopettajan virkavelvollisuuksiin 
oli yhdistetty koulukeittolatoiminnan suunnittelu ja valvonta. Ruokalassa työskentely oli 
yhteistyön opettelua eri-ikäisten ja eritasoisten opiskelijoiden kesken. Ruokalassa oli sa-
manaikaisesti talouskoululaisia, liikelinjalaisia ja opettajakurssilaisia. Viimeisenä opiske-
luvuotena opetusharjoitteluun kuului vastuu ruokalan emännyydestä viikon ajan. Siinä sai 
monipuolisia kokemuksia työn organisoinnista ja johtamisesta. Muistan vieläkin, kuinka 
ruokalan vastuuviikko huolestutti etukäteen. Edellisellä viikolla olin ollut seuraamassa 
työskentelyä ja opetellut suurtalouslaitteiden käyttöä. Tietenkin olin laatinut yksityiskoh-
taisen suunnitelman, johon kuuluivat ruokaohjeet ja ohjetunnilla esille otettavat keskeiset 
asiat. Suunnitelmasta oli keskusteltu etukäteen ja tilaukset olin tehnyt, mutta huolet var-
jostivat kuitenkin elämää seurantaviikolla. Yhteistyöongelmia en osannut pelätä, ilmapiiri 
oli siinä määrin vapautunut. Pelkäsin pikemminkin sitä, onnistuuko ruoka, joutuuko se 
ajoissa valmiiksi ja riittääkö se kaikille. ”Se oli haastava näytön paikka, koska koko talon 
väki oli ruokailemassa ja sitä arvioitiin. Kyllä sieltä oppia jäi mieleen ja hyvä olo jäi mie-
leen kun siitä oli selvinnyt.” (TJ) 

”Talouskoululaiset nuorimpina ja kokemattomina olivat juoksutyttöjä. Liikelinjalaiset 
(suurtalouden keittäjien ammattitutkinto) olivat jo verraten päteviä suurtalousasioissa, 
koska he tunsivat kippikattiloiden ja höyryuunin toimintaperiaatteet. Pidin hyvin tär-
keänä huolehtia yhteishengestä ja hyvästä työilmapiiristä, että opetusharjoittelijat saivat 
kokemuksen erilaisten ihmisten työn ohjauksesta. Kyllä se yhteistyö onnistui enimmäk-
seen, ja minä siinä tietysti yritin olla mukana välittäjänä. Joskus tietysti tuli ongelmiakin 
tämän hierarkian vuoksi, koska opettajakurssien opiskelijat olivat johtavassa asemassa, 
vaikka heillä ei yleensä ollut mitään kokemusta suurtaloudesta. Kyllä se oli aika raskas 
vastuuviikko monelle opiskelijalle, koska ruokittavia oli yli sata ja kaikki piti hoitaa tilauk-
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sista lähtien.” (RR) Monet kertojista olivat kokeneet suurtalouden vastuuvuoron erityisen 
raskaana. Muistelin, että ohjeita etsittiin tavallisista keittokirjoista, mutta Rautiainen to-
tesi: ”Ei oppikirjoja käytetty suurtalousopetuksessa, vaan armeijasta saatuja ohjekortteja. 
Opiskelijat tekivät tietysti muistiinpanoja.” (RR)

Kuva 3. Lehtori Rauni Rautiai-
nen opiskelijoiden ja ruokala-
apulaisen kanssa yhteiskuvassa.

Vaikka kokemukset suurtalouskeittiöstä jäivät aika vähäisiksi, jälkikäteen ajatellen ne 
olivat ilmeisen hyödyllisiä, koska merkittävä osa opettajaksi valmistuneista valitsi amma-
tikseen suurtalouden johtotehtävät opettajan työn sijasta. ”Leipomon työskentely muistutti 
luonteeltaan suurtalousleivontaa, koska siellä valmistettiin koko talonväelle ruokaleipä 
ja kahvileivät sekä kahvilassa ulkopuolisille myytävät leivonnaiset. Työskentelystä ”äiti” 
Mannisen (Raili Manninen) johdolla on opiskelijoille jäänyt lämpimiä muistoja.” (LKi). 

Kuva 4. Lehtori Raili Manninen 
ohjaa leipomon työskentelyä.
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Kokeilua ja kilpailua kodinhoidon ryhmissä 

Kodinhoidon opetustiloja kutsuttiin lattiamateriaalin värin mukaan siniseksi, punaiseksi ja 
vihreäksi. Kodinhoitoa opettivat opettajakursseilla Mailis Kortteinen ja Rauni Pylkkänen, 
talouskoulussa Pirkkoliisa Mikkonen.

”Mailis Kortteinen sai kaikista siivouksen ja vaatehuollon aiheista mielenkiintoisia 
pelkästään oman innostuksensa kautta. Opittiin käytännön taitoja, kuten viemärin puh-
distusta ja ikkunanpesua, joista on ollut hyötyä myöhemminkin. Lehtori Pylkkänen opetti 
kodinhoitoa ja materiaalitietoa tavaraopillisesta näkökulmasta. Erityisen mielenkiintoista 
oli huonekalujen verhoilu.” (JV) Talouskoulun kodinhoidon opetuksessa muistan itse 
hämmästyneeni siitä, että siivouksen ja vaatehuollon lisäksi opetukseen kuuluivat myös 
kynttilöiden valaminen ja erilaiset askartelutyöt, esimerkiksi lampunvarjostimen teko. 
Opettajakoulutuksessa harvinaisia kodinhoidon aiheita olivat kodin pienet korjaustyöt, 
muun muassa tapetointi, maalaus, tuolin päällysten uusiminen ja polkupyörän huolto. 

”Ikivanha sanomalehden käyttö ikkunoiden kuivaamisessa opetettiin vielä silloin. Sil-
loin alkoi tulla markkinoille kotitalouskoneita, ensimmäiset puoliautomaattiset pyykin-
pesukoneet. Meidän piti opetella pyykinpesua myös käsin. Mankeloinnin harjoittelu oli 
myös tärkeää, koska opiskelijoiden vastuulla oli koko talon liinavaatehuolto. Pellavaliinat 
saatiin todella sileiksi isolla laakamankelilla.” (LKi) Kodinhoidon opetukseen kuului muun 
muassa materiaalintuntemusta. ”Saatiin näytepalaset ja tehtiin itse erilaisia pintakäsit-
telyjä vanerilevyn palasille ja niihin sitten kokeiltiin erilaisia hoitoaineita. Levyt oli tar-
koitettu itselle havaintovälineiksi tulevia opetustilanteita varten.” (TJ). Muistan, kuinka 
pakkasimme pieniin muovipusseihin höyhen- ja untuvanäytteitä, superlon-rouhetta ja 
dacron-vanua ja opettelimme niiden hyviä ja huonoja ominaisuuksia, jotta tulevaisuudessa 
voisimme käyttää näitä havaintovälineinä vuodevaatteiden pesun opetuksessa. ”Opetuk-
sen sisältöä ajatellessa mieleen nousevat monet huvittavat yksityiskohdat, joita jo silloin 
kurssitovereiden kanssa ihmeteltiin. Kukapa koskaan pesisi ylioppilaslakkinsa samettia 
opiston jälkeen? Enkä minä ainakaan ole koskaan joutunut tärkkäämään frakkipaidan 
kauluksia.” (PS-J) Valkean sametin pesu haudutuspesuna tuli joka tapauksessa tällä tavalla 
tutuksi, vaikka uuden ylioppilaslakin purkaminen hiukan harmitti. Nailonsukat vaativat 
1950-luvun lopulla oman pesuohjeensa, mikä on jäänyt mieleen erikoisena yksityiskoh-
tana: ”Nailonsukkien pesussa opettaja korosti sitä, sukat kannattaa kääntää veden alla. 
Tämä ohje tuntuu todella turhalta nykyisten tarjoussukkien aikakautena!” (LL) Opiske-
lijana iloitsin siitä, että saimme tuoda pestäviksi muun muassa omia vuodevaatteita ja 
villavaatteita kodinhoidon ryhmätuntien aikana, koska opiskelija-asunnossa pyykinpesu 
oli yleensä hankalaa. 

Kokeilevat menetelmät olivat käytössä myös kodinhoidon opetuksessa. Vertailtiin 
puhdistusaineiden ja välineiden tehoa ja kätevyyttä. ”Käsiteltiin erilaisilla lakoilla vaneri-
levyjä ja kokeiltiin pintojen kestävyyttä eri aineilla.” (TJ) Harjoiteltiin myös tahranpoistoa, 
pipettien ja lasimaljojen avulla. Näissä harjoitustöissä opittiin ymmärtämään kemian ja 
fysiikan ilmiöiden merkitystä kotitaloudessa ja saatiin hyviä valmiuksia luonnontieteel-
lisen tutkimuksen menetelmistä. “Tahroja tuli oppia poistamaan oikeilla aineilla. Opit-
tiin, miten happo-emäs käsittely tehoaa. Yksi opiskelija poisti kuitenkin kaikki tahrat 
mäntysuovalla opettajan silmän välttäessä ja tahratonta tuli.” (ML) Ilmeisesti kokeilevan 
työtavan ideaa oli vaikea sisäistää siinä mielessä, että epäonnistunut tulos on periaattees-
sa myös yhtä hyvä ”tulos”. Toinen esimerkki kokeilevasta opetustavasta olivat virkatut 
tabletit, jotka tärkättiin erilaisilla aineilla. Myös moni muu työtehtävä tehtiin useammalla 
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eri tavalla ja tyylillä. ”Lopputuloksena tästä syntyi monipuolinen tieto-taidon hallinta ja 
muuntelukyky. Peruskirjana oli Kodinhoidon kirja (Pylkkänen & Mikkonen, 1970). Se 
on ollut kovassa käytössä. Se oli silloin uunituore ja sillä oli melkein ’Raamatun rooli’ 
koko opiskelujen aikana.” (SM) Siivouksen opetuksesta muistan, että tutkivan asenteen 
omaksumista korostettiin aina ennen työskentelyn alkamista. Käytössä oli runsas valikoi-
ma erilaisia pesuaineita ja työvälineitä, ja niiden vertailun tuloksia pohdittiin ryhmässä 
ennen työskentelyjakson päättymistä. 

Kuva 5. Ensimmäinen puoliautomaattinen pyykinpesukone. 

Kodinkoneita alkoi tulla Suomen markkinoille 1950-luvulla, ja Sturelle hankittiin uu-
tuuksia vähitellen. Puoliautomaattinen pyykinpesukone, erillinen linko ja kotikäyttöön 
tarkoitettu mankeli olivat kodinkoneiden uutuuksia. ”Jääkaapit olivat opetuskeittiöissä 
ja ruokalassa sekä yksi pakastinarkku. Monet opiskelijat saivat siten ensi kosketuksen 
kotitalouskoneisiin koulutuksen aikana, vaikka kodeissa ei vielä yleisesti ollut koneita 
siihen aikaan. Opetuskäyttöön oli saatu tutustumista varten myös yksi mikroaaltouuni ja 
’amerikkalaismallinen’ lattiankiillotuskone, jonka ansiosta linoleumi-lattiat pysyivät hoh-
tavan kiiltävinä.” (TJ) Erikoisuutena muistan kahvinkeittimen, jonka kätevyyttä ihasteltiin 
ja jota lainailtiin opetuskeittiöstä toiseen tärkeissä tilanteissa. Sähkövatkain oli jokaisessa 
keittiössä, mutta lehtori Järvinen muistutti aina, että kerman vatkauksessa varpuvispilällä 
saa parhaan vaahdon. 
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Kuva 6. Villavaatteiden käsinpesu.

Teoriaopintoja iltapäivisin ja lauantaisin

Vaikka muistoissa kotitalousopettajaopiston aika on ollut useimpien mielestä pääosin 
käytännön työskentelyn harjoittelua, Sturen ajan opetusohjelmaan (Sysiharju, 1995, ss. 
173–174) lisättiin teoriaopetus lähes kaksinkertaiseksi käytäntöön verrattuna. Silti eräs 
haastatelluista totesi, että ”teoriaa oli käytännön opetukseen verrattuna niukasti ja sitä 
kaivattiinkin lisää. Teoriajakso oli johdatuksena tietysti myös jokaisen käytännön ope-
tustilanteen alussa, ainakin kemiaa ja fysiikkaa olisi voinut olla enemmän.” (LK) Nämä 
muistot osoittavat, että kiinnostuksen kohteet luonnollisesti vaihtelivat. 

Kun kysyin Rauni Rautiaiselta teoriaopetuksesta, hän totesi spontaanisti: ”Luennoin-
tiahan se oli!” Samansuuntaisesti monet kertojat muistavat: ”Opetusmuodot olivat siihen 
aikaan opettajakeskeisiä. Välillä edettiin johdattelevien kysymysten avulla.” (MF) Opettajat 
kirjoittivat luennon pääkohdat taululle ja opiskelijat tekivät muistiinpanoja. Koska tarkoi-
tuksenmukaista kirjallisuutta ei ollut riittävästi, muistiinpanojen tekeminen ymmärret-
tiin tärkeäksi. ”Muistiinpanojen merkitystä korosti se, että ne piti kirjoittaa mustekynällä 
puhtaaksi ja ne tarkastettiin.” (MH) Teoriapäiviä oli 1950-luvulla ollut jopa kaksi viikossa, 
1960-luvulla teoriapäivä oli lauantai. Omat kokemukseni lauantaisesta teoriapäivästä ovat 
hyvin myönteisiä. Tuntui mukavalta, että sai levähtää viikon käytännöllisen työskentelyn 
jälkeen – istuttiin ja kuunneltiin rauhassa luentoja muistiinpanoja tehden. Omien koke-
musteni mukaan luennoilla ei yleensä keskusteltu aktiivisesti.

Kurssikirjoina 1960-luvulla oli käytössä tietyt peruskirjat, jotka hankittiin usein itse, 
koska samanlaista opiskelijoiden kurssikirjojen lainapalvelua ei ollut kuin nykyisin. Useim-
pien käytössä olevien oppikirjojen tekijöinä olivat opiston omat opettajat. ”Ruoanvalmis-
tuksen tukena käytettiin tietysti Ulpu Järvisen Joka kodin keittokirjaa (1954) ja kodin 
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talousopista muistan Sirkka Koukin kirjan Kodin talousoppi (1962).” (LKi) ”Mäkelä oli 
saanut juuri valmiiksi ruokatavaraopin kolmiosaisen kirjan. Monisteita käytettiin opetuk-
sen tukena kokeellisessa ruoanvalmistuksessa, ja iltakurssien materiaaleiksi ruokaohjeet 
monistettiin. Äiti Viherlahti (vahtimestari Lyyli Viherlahti) hoiti monistustyön opiskelijoi-
den puolesta, kun veimme hänelle valmiit vahakset. Opiskelijoiden käytössä oli kirjoitus-
kone, vahaskone ja spriikone. Yritykset (Valio, Vaasan Höyrymylly) lähettivät esitelehtisiä 
ja näytemateriaaleja (esimerkiksi mausteet, viljalajit), joita käytettiin opetuksen tukena 
kursseilla.” (JV) 

Sturenkadun kiinteistöön muutettaessa kirjastoon saatiin asianmukaiset tilat. Kirjas-
ton kokoelmiin kuuluivat keskeiset kotitalousalan teokset ja kasvatustieteen kirjallisuutta. 
Opettajien ja opiskelijoiden käsikirjasto järjestettiin uuden sisältöluokituksen mukaan, 
ja lainausjärjestelmä uudistettiin. Kirjastossa oli kotitalousopettajaopiston vuosina lähes 
3000 nidettä, ja sinne tuli 40 kotitalous- ja kasvatusalan lehtien vuosikertaa. (Sysiharju, 
1995, s. 179.) ”Oma kirjasto oli tavattoman tärkeä. Siellä oli kotitalousalan kirjallisuutta ja 
alan julkaisut. Ei kyllä ollut mahdollisuutta mennä muihin kirjastoihin, kun päivät olivat 
pitkiä.” (TJ) Kirjastoa käytettiin paljon. Se oli samassa talossa, ja tuntui kätevältä, että 
kirjat olivat helposti saatavilla, luokkatiloissa oli lisäksi käsikirjastot.” (KL) 

Kuva 7. Opiskelua kotitalousopettajaopiston kirjastossa.

Havaintoesityksiä valmisteltaessa opeteltiin tietojen hankintaa itsenäisesti, ja erityistöiden 
tekeminen opetti myös käyttämään kirjastoa tiedonlähteenä. Kaikki haastateltavat eivät 
muistaneet kirjaston merkitystä kovin suurena opiskelun kannalta. ”Olisiko se johtunut 
opiskelun käytäntöpainotteisuudesta tai siitä, että peruskirjoina olevat tenttikirjat ostettiin 
usein itselle tai lainattiin toisilta opiskelijoilta. Tentit olivat enimmäkseen tavanomaisia 
luentoihin pohjautuvia tenttejä, mutta myös käytännön kokeita oli, kuten esimerkiksi 
koeaterian valmistaminen viimeisellä vuosikurssilla.” (MF) Ruokatalouden hoitoon liit-
tyi mausteiden, viljojen ja kasvisten tunnistustenttejä. Kodinhoidon opetuksessa järjes-
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tettiin miehen paidan silityskilpailu, jossa opiskelijat arvioivat ja pisteyttivät toistensa 
silitystaitoa ennalta annetun asteikon mukaan. Muistan tämän kilpailun erityisen hyvin, 
koska suureksi hämmästyksekseni voitin oman ryhmäni kilpailun. Luultavasti nopeus 
oli kehittynyt jo kouluvuosina, jolloin säännöllisenä kotityönä silitin siskojeni mekot ja 
veljieni kauluspaidat. 

Tutkijan asennetta harjoiteltiin kemian työtunneilla, kodinhoidon ryhmäharjoituksis-
sa ja kokeellisessa ruoanvalmistuksessa. Käytäntöä lähellä olevat tutkimukset opettivat 
tiedonhankintaa, havainnointia ja vertailevaa tarkastelua. Sysiharju uudisti tutkimuksen 
opetusta siten, että opiskeluun sisällytettiin kirjallinen tutkielma, niin sanottu erityistyö, 
vuodesta 1957 lähtien. Se merkitsi jo suuntautumista tietoisesti akateemiseen tyyliin, 
koska opiskelija joutui perehtymään tieteellisen työskentelyn alkeisiin. Erityistyöt tarkoit-
tivat omaan henkilökohtaiseen selvitystyöhön perustuvan suppean tutkielman laatimista 
jostakin kotitalouden opetukseen kuuluvasta osa-alueesta. Aiheet sovittiin ensimmäisen 
vuosikurssin syyslukukaudella, ja toisen vuosikurssin keväällä opiskelijat esittelivät tut-
kielmat opettajille ja ryhmälleen. (vrt. Sysiharju 1995, s. 176.) Erityistyö oli luonteeltaan 
poikkeuksellinen siksi, että jokainen joutui tekemään sen yksin – käytännössä se oli 
loma-aikojen kotityötä. ”Työn ohjausta ja opetusta raportin laatimiseen olisi tarvittu 
huomattavasti enemmän kuin oli mahdollista saada.” (LK) Siksi opiskelijan kokemus 
saattoi olla, että ”tieteellisyys oli kaukana nykypäivän vaatimuksista.” (LK) Eritystyöt 
kuuluivat opetusohjelmaan vuoteen 1972 saakka. Työt säilytettiin omassa kirjastossa, 
ja ne muodostivat antoisan lähdeaineiston opiskeluajan tiedonhankintaan. Esimerkki 
ravitsemukseen liittyvästä päättötyöstä oli aihe: Kuinka paljon suomalaisperheet käyt-
tävät rasvoja? Tutkimukseen oli haastateltu 20 perhettä. ”Tähän aikaan öljyjen käyttö 
oli harvinaista, mutta sitä alettiin jo suositella, joten koin tutkimuksen teon hyvin mie-
lenkiintoisena.” (MF) Asunto-oppiin liittyi tutkimus valaistuksesta:” Tein haastattelun 
ja valokuvasin lamppuja, oliko paikallisvalo vai yleisvalo ja mittasin valon vahvuutta 
lux-mittarilla.” (LKi) 

Aiheiden valinta osoittaa, että käsitys kotitalouden tutkimuskohteista oli hyvin laaja-
alainen: Lautamäki Eila, 1959. Tutkimus munien lisäämistavan vaikutuksesta kakun 
rakenteeseen; Mock Ulla, 1959. Piirteitä lautasen kehityksestä; Rauhamaa Maija-Liisa, 
1959. Kotitalous Kuopion lehdistössä vv. 1879–1958; Jokinen Ritva, 1960. Naisurheilijoit-
ten ravinnosta urheiluopistossa ja kotona; Pojanluoma Riitta, 1960. Alle 15-vuotiaitten 
näpistelytottumuksiin liittyvistä tekijöistä; Yrjänä Seija. Unico-keitin; Äijälä Ulla, 1960. 
Tutkimus eräiden kukkaruukkujen ominaisuuksista. Kouhi Kaija, 1961. Vaatteiden pe-
susta Pyhäselän kunnassa 1900-luvun alussa.

Ylioppilaskunnan vaatimuksesta erityistöiden tekeminen lopetettiin, koska viisipäiväi-
seen työviikkoon siirryttäessä päivittäinen työaika oli opiskelijoiden mielestä liian raskas, 
eikä erityistöiden tekemiseen ollut opetusohjelmassa riittävää resurssia. Tämän muutok-
sen harmilliset seuraukset huomattiin vasta siinä vaiheessa, kun yliopisto-opetus alkoi, 
eikä kotitalousopettajien koulutusohjelmaa hyväksytty kasvatustieteen kandidaatin tut-
kintoon oikeuttavaksi, koska siihen ei ollut sisältynyt tutkielmaa viimeisinä vuosina ennen 
yliopistoon siirtymistä. (Sysiharju, 1995, s. 212.) 

Kemian laboratoriotöissä opittiin luonnontieteellisen tutkimuksen alkeita. Lehtori 
Anneli Pranttila tuli kemian, fysiikan ja ravitsemuksen opettajaksi Sturelle 1960-luvun 
alussa oltuaan sitä ennen muun muassa Amerikassa lisää oppia saamassa. Hän opetti 
kemiaa, fysiikkaa ja ravitsemusta, ei siis oman kertomansa mukaan mitään käytännön 
aineita. ”Kemian opiskeleminen auttoi ymmärtämään eri prosessien aikana tapahtuvia 
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muutoksia.” (LL) Erikoiset harjoitustyöt jäivät muistiin, koska laboratorion käsitteet 
olivat uusia: ”Kemian ryhmissä titrattiin!” (LKi) Pranttilan teorian opetus oli kuitenkin 
käytännönläheistä. Hän oli saanut itse myös kotitalousopettajan koulutuksen ja osasi 
havainnollistaa opetusta kotitalouden esimerkeillä. Hänen kirjoittamansa Kotitalouden 
luonnonoppi (1966) oli aikanaan harvinainen kotitalouteen sovellettu kemian ja fysiikan 
ilmiöitä valaiseva teos. Se on esimerkki oppikirjasta, jonka sisältö ei vanhene. 

Kuva 8. Harjoitustöitä kemian laboratoriossa.

Vaikka Pranttila piti opettamiaan aineita pääosin teoreettisina, tehtiin niissä myös 
käytännön kokeita. Eräs niistä jäi oppilaille erityisesti mieleen loppuelämäksi. Siihen kuu-
lui kolme paria rottia, joista yksi pari sai eläinvalkuaisainepitoista ruokaa, toinen pari 
kasvivalkuaista ja kolmas pari hiilihydraattipitoista ruokaa ilman valkuaisainelisää. Ko-
keen tulos jaksoi aina hämmästyttää, ja se myös konkretisoi solujen kasvuun liittyviä 
tosiasioita: ”Hiilihydraattipitoista ruokaa saaneet rotat eivät kasvaneet, kasvivalkuaista 
saaneet kasvoivat minkä kasvoivat, mutta maitorotat olivat komeita poikia! Myöhemmin, 
kun kaikki rotat saivat valkuaista, myös hiilihydraattirotat kasvoivat, mutta eivät koskaan 
niin paljon, kun jo alun perin maidon valkuaista saaneet.” (AP) Lähellä asuvat opiskelijat 
saivat ylimääräisiä hoitovuoroja viikonlopun aikana. Lieneekö kokeilu loppunut yhteen 
kertaan? Kaiken kaikkiaan kemian oppimäärä oli varsin laaja ja antoi vahvat perustie-
dot ruoanvalmistuksen ja puhdistuksen ilmiöiden ymmärtämiselle. ”Jos oli kiinnostunut 
opiskeltavasta asiasta, sai valtavasti tietoa. Mutta jos jotakuta ei niin paljon kiinnostanut, 
jäi tiedon määrä luonnollisesti vähemmälle. Eli omasta itsestään oli kiinni, kuinka paljon 
sai oppia. Kemian tenttiin lukeminen on jäänyt mieleen suurena urakkana.” (SM) 

Kemian harjoitustöinä tehtiin muun muassa saippuaa ja shampoota. Nämä harjoi-
tustyöt havainnollistivat rasvojen ominaisuuksiin liittyviä kemiallisia prosesseja. Vuosi-
kymmenien ajan saippuan valmistustaito tuntui turhalta taidolta, mutta viime vuosina 
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olen huomannut, että jotkut harrastelijat ovat kehittäneet kotitekoisesta saippuan valmis-
tuksesta tuottoisan yritysidean. Olen oppinut, että opiskeluaikana ei kannattaisi koskaan 
sanoa, että tätä taitoa ei kukaan tarvitse.

2.4 DiDAKTiiKKAA jA opeTTAjuuDen TAiTojen HArjoiTTeLuA 

Kotitalousopettajaopiston opettajakunta seurasi opettajakoulutukseen liittyvää kan-
sainvälistä keskustelua (Sysiharju, 1977, 1995). Norjasta saatiin 1950-luvulla vaikutteita 
opetusmetodisesta keskustelusta; muun muassa Hornes (1952) arvosteli voimakkaas-
ti esitelmässään pohjoismaisessa kokouksessa kotitalousopetuksen taipumusta vaipua 
kaavamaisuuteen, yritykseen opettaa jokaiselle samaa ja samalla tavalla, samassa ajassa. 
Kotitaloutta väitetään kyllä elämänläheiseksi ja työkouluperiaatteita toteuttavaksi aineeksi, 
mutta siihen ei hänen mukaansa vielä riitä, että on fyysistä liikuntaa ja toiminnallisuutta.  
Ei riitä luovuus näkyvien tulosten tuottamisena, eikä riitä yhteisen ryhmässä työskentelyn 
sosiaalinen merkitys – jos kuitenkin varsinainen itsenäisyys ja oppilaan toiminnallisuus 
puuttuvat, jos ryhmässä ne tekevät, jotka osaavat mutta toiset eivät, jos suuri osa opetuk-
sen suunnittelusta tarjotaan oppilaille valmiina, annettuna. Tämän voimakkaan kritiikin 
pohjalta hän kasvattavan työn tuntomerkkiin vedoten vaati opetukseen lisää itsenäisten 
tehtävien valintaa, suunnittelua, kontrollointia ja arviointia. (Sysiharju, 1977, s. 104.) Ko-
titalousopettajaopiston ajan opetussuunnitelmaa selostaessaan Sysiharju (1995, s. 175) 
on luetteloinut erilaisia 1950-luvun opetuksen työmuotoja seuraavasti: oppilasesityksiä, 
seminaarikeskusteluja, ryhmätyöskentelyä sekä opetusharjoitteluun liittyviä yhteiskes-
kusteluja.

Didaktiikassa luennoitiin erilaisista opetusmuodoista (Koskenniemi & Hälinen, 1970; 
Lahdes, 1969) ja niitä myös harjoiteltiin kotitalouden erityismetodiikan tunneilla. ”Sysi-
harju korosti erityisesti sellaista periaatetta, että kysymysten avulla pitää ohjata oppilai-
den ajattelua.” (MF) ”Sitten kun didaktiikan opettajaksi tuli Maija Hyry, luento-opetus 
väheni ja alettiin harjoitella erilaisia opetusmuotoja. Muutos oli hyvin selvä, ja koin sen 
hyvin innostavana.” (LP)

Hyry (1959) kirjoitti filmiprojektorin käytöstä Kotitalous-lehteen. Siinä hän pohti 
filmin mahdollisuuksia ja tehoa opetusvälineenä ja korosti sitä, että mitkään audiovisu-
aaliset välineet eivät sellaisenaan takaa hyvää opetusta, vaan tarvitaan tueksi kokeellista 
tutkimustietoa. Filmit olivat opetuskäytössä vielä harvinaisia, ja siksi kotitalousopet-
tajayhdistys oli asettanut filmivaliokunnan osastopäällikkö Maiju Gebhardin johdolla 
arvostelemaan kotitalousaiheisia filmejä. Valiokunta laati opetuksen avuksi kattavan 
arvostelutaulukon, jolla opettajien oli mahdollista valita tarkoituksenmukaisia filmejä, 
joissa mainonta ei ollut hallitseva. (Mt., ss. 243–247.) Omana opiskeluaikanani Stu-
rella opetuksen ja opetusharjoittelun apuvälineinä olivat diaprojektori, filmiprojektori, 
episkooppi ja magnetofoni. Didaktiikan ryhmissä opeteltiin AV-välineiden käyttöä ha-
vainnollistamisvälineinä. Muistan filmin, jonka avulla opetettiin pesuaineen toimintaa. 
Se havainnollisti erinomaisesti pesuaineen vaikutusta veden pintajännitykseen ja pesu-
ainemolekyylin eri osien tehtäviä. Tämän filmin opetuskäyttö jatkui vielä 2000-luvulla 
DVD-muotoon muunnettuna. 

Jotkut opettajat käyttivät teoriatunneilla ryhmätyömenetelmää ja didaktiikan ryhmis-
sä opiskeltiin sen soveltamista opetusharjoittelutilanteisiin. ”Ryhmätyöt tulivat muotiin 
1960-luvulla. Erilaisia ryhmätyöaiheita jaettiin ja yhdessä tehtiin toteutus. Ainahan ko-
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titaloudessa on ollut tapana tehdä ryhmissä, ja oppilaiden on opittava hoitamaan oma 
osuutensa. Yhdessä tekemisen eetos tulee olla mukana toiminnassa.” (MH) Hyry se-
losti kahdessa artikkelissa (1963a, ss. 139–142; 1963b. ss. 177–180) ryhmätyömenetel-
mää käyttäen esimerkkinä ruokatavaraopin tuntisuunnitelmia. Muistan lehtori Mäkelän 
ryhmätyömenetelmällä toteutetuista opetustilanteista muun muassa sienet, mausteet ja 
omenalajikkeet. ”Havaintomateriaalin käyttämistä ja demonstraatiota korostettiin. Ellei 
opettajalla ollut havaintomateriaalia, tuli hänellä olla edes huono omatunto mukanaan. 
Korostettiin sitä, että monia kanavia pitkin tulee viestin tulla, ei vain puhuttuna. Tämä 
didaktinen ’resepti’ on jäänyt erinomaiseksi ohjeeksi mieleen. Draama opetusmuotona 
tuli myös tutuksi didaktiikan ryhmässä, kun teimme ryhmäopetuksessa pieniä näytelmiä 
kuluttajakasvatuksesta.” (MH) ”Taulupiirustusta opeteltiin ’Kylli-tädin’ ohjauksessa. Hän 
otti liidun ja havainnollisti kuvien avulla piirustusta ja henkilöpiirustusta. Piti piirtää muun 
muassa juoksija, konttaaja ja kantaja.” (LL) Se oli hyödyllistä didaktiikan harjoitusta te-
levisiosta tutun erityisasiantuntijan johdolla. 

Kasvatusopissa herbartilainen kasvatusfilosofia alkoi väistyä, ja tieteellisyyden ihan-
teita haettiin eksakteista yhteiskuntatieteistä, psykologiasta ja sosiologiasta. Kasvatuspsy-
kologian opiskelua lisättiin opetusohjelmaan Sysiharjun aloitteesta. Oppikirjoina olivat 
Lehtovaaran ja Koskenniemen Kasvatuspsykologia (1958), Rainion Käytännön psyko-
logia I (1960) ja Koskenniemen Opettamisen taito (1953). Oppilaantuntemusta harjoi-
teltiin siten, että jokainen sai oman nimikko-oppilaan, jota haastateltiin ja tarkkailtiin 
opetustilanteissa. ”Tavoitteena oli siten tutustua nuoren ihmisen kehitykseen ja ajatus-
maailmaan.” (TJ). Muistan, että tehtävään kului myös vierailu nimikko-oppilaan kotona. 
Aineistosta laadittiin lopuksi raportti. Se oli pienimuotoinen esimerkki tutkivan työtavan 
soveltamisesta opettajuuden taitojen opiskelussa. 

Suomessa suunniteltiin 1960-luvulla perusopetuksen uudistusta, joka oli keskeinen 
koulutuspoliittinen puheenaihe. Koska olin itse opiskelijana 1964–1968, juuri tämän ajan-
jakson didaktiikasta minulla on omakohtaisia muistoja. Mirja Enqvistin kasvatusopin 
luennoilla tutustuttiin tulevan peruskoulu-uudistuksen yleisperiaatteisiin ja harjoiteltiin 
erilaisia peruskouluun soveltuvia työtapoja. Näitä työtapoja kuvattiin kotitalouden didak-
tiikan opettajan oppaassa (Enqvist, Jolma & Levanto, 1972). Peruskouluun siirtyminen 
toteutettiin vaiheittain siten, Lapin läänin kouluissa aloitettiin peruskouluopetus 1972, 
Oulun läänissä 1973–1974 ja viimeisenä Uudenmaan läänissä niin, että vuonna 1977 koko 
maassa noudatettiin peruskoulun opetussuunnitelmaa. 

Kotitalouslehdissä oli runsaasti peruskoulu-uudistukseen liittyvää koulutuspoliittista 
keskustelua. Poikien erillistä opetusta oli kokeiltu jo ennen peruskoulua sekä kansalais-
koulussa että oppikoulussa. (Latola, 1965, ss. 111–113; Levanto, 1963, ss. 345–346.) Uran-
uurtajana oli Kallion yhteiskoulu, jossa poikien kotitalouskurssit aloitettiin jo 1950-lu-
vulla (Knuuttila, 1951, ss.95–97). Kotitalousopettajien huolenaiheena olivat ensisijaisesti 
suunnitelmat opetustuntien vähenemisestä. Tuntien supistuksen uhkan vuoksi vaadittiin 
myös erillistä lastenhoidon ja perhekasvatuksen opetusta yhdeksännen luokan yhteiseksi 
aineeksi. Tämä toteutui vasta 1985, mutta valitettavasti se poistettiin tosin jo seuraavan 
opetussuunnitelman aikaan 1994. 

Peruskouluopetuksen suunnitteluvaiheen aikoihin keskusteltiin tuntiresurssien lisäksi 
myös siitä, pitäisikö kotitalousopetus ymmärtää taitoaineena, tietoaineena, vai kenties 
”terapia-aineena” tai luovana oppiaineena (Opettaja-lehti, 1975, ss. 12–13). Murrosikäiset 
oppilaat toivovat opettajien kokemusten ja monien tutkimusten mukaan yksimielisesti 
käytännön taitojen harjoittelua enemmän kuin teoriaa. Tarkastellessaan peruskoulun 
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opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä sekä joidenkin helsinkiläiskoulujen opetus-
suunnitelmia Poikonen (1975, s. 319) ennakoi, että peruskoulun kotitaloudessa on vaara 
painottaa liikaa tiedollista sisältöä. Hän suosittelee selkeästi, että vähintään 80 prosenttia 
opetuksesta tulisi olla käytännöllistä tekemistä ja että annettavan tiedon pitäisi niveltyä 
toisaalta tekemiseen ja toisaalta oppilaiden omaan kokemusmaailmaan. 

Ella Kitunen toi Kotitalous-lehden syntymäpäivähaastattelussa selkeää kritiikkiä koti-
talousopetuksen vähentämisestä ja korosti samalla perhekasvatuksen merkitystä vedoten 
filosofian historian klassikkojen esikuviin: ”Miksi vähennetään kotitaloutta. Tuntuu kuin 
Suomen nykyiset kouluviranomaiset eivät olisi huomanneet sitä, että historian suurille 
persoonallisuuksille, kuten Goethelle, Pestalozzille, Hegelille ja monille muille oli täysin 
selvää: kaikki oikein ja taitavasti suoritetut kotitalouden erilaiset tehtävät ovat juuri se 
voima, joka parhaiten kohottaa kotien ja siten koko kansakunnan elämisen tasoa. Kor-
keatasoinen kotisivistys edellyttää tietoja ja taitoja, toisen kunnioittamista ja palvelualt-
tiutta, ei koskaan vallanhalua, toisen tai toisten hallitsemisen halua. Yliopistotasoinen 
opetus on hyväksi, kunhan siitä ei leikata käytännön työtä, vaan liitetään se välttämät-
tömäksi osaksi.” (Manninen, 1975, ss. 241–242.) Peruskouluun siirtyminen lisäsi tietysti 
oppilasaineksen heterogeenisuutta. Kotitalousopetuksessa heterogeenisuutta lisäsi vielä 
se, että poikia ja tyttöjä opetettiin yhdessä. Yhteinen opetusaika rajoittui vain seitsemän-
teen luokkaan. Valinnaisten kurssien suunnittelu oli myös uusi haaste. Heti alkuvuosina 
selvisi, että kotitalous kuului suosikkiaineiden joukkoon ja opetustunteja saatiin onneksi 
runsaasti lisää valinnaistunteina.

Peruskoulun alkaminen 1970-luvulla antoi vahvan sysäyksen myös arviointiajatte-
lun uudistamiselle ”bloomilaisen” taksonomian pohjalta (Soininen, 1991, ss. 69–72; ss. 
131–141). Kasvatustieteen lisensiaatti Jorma Ekola luennoi 1975 kotitalousopettajien liiton 
syyspäivillä kotitalouden arvioinnista pohtien niitä ongelmia, joita taitoaineen arviointiin 
liittyy. Hän muistutti, että kotitalouden tavoitteissa on kohtia, joissa korostetaan kriitti-
syyttä ja taitoa arvioida itse suorituksiaan, ja siksi on tarpeen ohjata oppilaita vähitellen 
arviointiin tiettyjen kriteerien pohjalta. (Ekola, 1976, ss. 3–5.) Tämä pedagoginen idea 
toteutui joissakin perusopetuksen kotitalouden oppikirjoihin liittyvissä oppaissa kriteeri-
taulukkoina, joiden avulla oppilaille pyrittiin osoittamaan, että kotitalousopetuksen nume-
ro rakentuu tietojen ohella taitojen ja asenteiden arvioinnista. Kun vuosien 1994 ja 2004 
opetussuunnitelmien ohjeissa monipuolistettiin arviointikäytäntöjä ja alettiin korostaa it-
searviointiin liittyviä periaatteita, se tuntui jo monien kotitalousopettajien mielestä tutulta. 

Pranttila otti käyttöön monivalintatehtävät jo 1960-luvulla kotitalousopettajaopistos-
sa. Uusi arviointimalli liittyi tenttikysymyksiin, joita Pranttila piti opettamissaan aineissa. 
Monivalintatehtävissä kysyttiin muun muassa kaavoja, aineiden tunnistusta ja reaktioyh-
tälöitä. Pranttila totesi, että hänen aineissaan oli helpompi kuin muiden aineiden opetuk-
sessa tehdä kysymyksiä, joihin saattoi vastata oikein/väärin. Mukaan mahtui aina myös 
jokin lasku ja korkeintaan yksi essee tehtävä, sillä 35 oppilaan esseekysymykset olivat 
hänen mielestään mahdottomia tarkistaa oikeudenmukaisesti.” Pranttila kertoi myös sano-
neensa yleensä etukäteen opiskelijoille, minkälaisia kysymyksiä tentissä oli odotettavissa. 
On ymmärrettävää, että luonnontieteellisen koulutuksen edustajana hän otti mielellään 
käyttöön objektiivisuutta korostavat monivalintatehtävät. 

Pranttilan antamien esimerkkien mukaan harjoittelin innokkaasti monivalintatehtävi-
en laatimista valmistellessani ensimmäistä teoriatuntia Alppilan kansalaiskoulun oppilaille 
syksyllä 1967. Oli mielenkiintoista kokeilla tällaisten tehtävien arviointia ja pisteytystä. 
Kvantitatiivisia menetelmiä toteutettiin laajasti 1960-luvulta lähtien perusopetuksessa ja 
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yliopistojen tenttikäytännöissä. Kun osallistuin vuonna 1969 Jyväskylän yliopiston kasva-
tustieteen approbatur-kurssin tentteihin, kaikki tentit olivat monivalintatehtäviä, ja niihin 
vastaaminen tuntui tutulta. Vastaukset tarkistettiin jonkinlaisia reikäkortteja käyttäen, 
koska varsinaisia tietokoneita ei vielä ollut käytössä. Uusi käytäntö liittyi Yhdysvalloista 
alkunsa saaneeseen opetusteknologian ihannointiin. Vasta vuosia myöhemmin ryhdyttiin 
kyseenalaistamaan yksipuolisten monivalintakokeiden epäkohtia. Ne ohjasivat oppimista 
irrallisten faktatietojen ulkoa oppimiseen. 

Kasvatustieteen tutkimus ja opetus olivat 1970-luvulla positivistisen ja kvantitatiivisen 
tutkimuksen valta-aikaa, jolloin evaluaatiotutkimukset ja asennemittaukset olivat yleisiä. 
Hyry (1977, 1978) selosti Kotitalous-lehdessä tutkimusta, johon hän oli kerännyt aineiston 
vuosina 1964–1967. Hän pyrki tutkimuksessa selvittämään koetehtävätyyppien vaikutusta 
niissä suoriutumiseen. Taustalla oli Koortin (1960) tutkimus, jossa opiskelijat luokiteltiin 
kuvailevaan, toistavaan ja hahmottavaan lahjakkuustyyppiin sen perusteella, miten he 
selviytyivät avoimissa ja suljetuissa tehtävissä eri oppiaineissa. Tulokset osoittivat, että 
avointen ja suljettujen tehtävien merkitystä on vaikea luotettavasti osoittaa. Siksi periaat-
teena on, että kokeisiin kannattaa laatia molempia tehtäviä yhtä paljon, jotta turvataan 
evaluaation yhdenvertaisuus erilaisille opiskelijoille. Kokeiden tarkoituksenmukaisuus 
on riippuvainen ennen kaikkea siitä, että tehtävät mittaavat juuri niitä tavoitteita, mihin 
ne on tarkoitettu. Hyry (1977) korosti riittävien harjoitusten järjestämistä opiskelijoille 
didaktiikan opetuksessa ja kiinnitti huomiota myös siihen, että koulutuksessa pidetyt ko-
keet ovat oikeastaan tehokkaampia malleja kuin varsinainen evaluaatio-kurssin opetus. 
(Mt. ss. 17–19.) 

Didaktisiin opintoihin kuului kurssi kotitalouden erityismetodiikka ja niillä tunneilla 
opetettiin muun muassa erilaisia opetusmenetelmiä. Opetusharjoittelussa tuli sitten teo-
rian pohjalta kokeilla erilaisia menetelmiä. ”Se tuntui usein vaikealta, koska opetuksen 
seuraamisen aikana ei ollut nähnyt näiden menetelmien sovelluksia.” (ML) Opiskelu-
aikanani kotitalousopettajaopistossa lehtori Enqvistin luennoilla käsiteltiin peruskou-
lupedagogiikkaa jo 1960-luvun lopulla. Käytännössä peruskouluopetus alkoi Helsingin 
seudulla kuitenkin vasta 1977, ja siksi opetusharjoittelu toteutui kotitalousopettajaopiston 
ajan entiseen tapaan kansalaiskoulussa, talouskoulussa, työväenopistossa ja oman talon 
iltakursseilla. ”Alustunniksi sanottiin sellaista opetusharjoittelutilannetta, jossa ryhmä 
seurasi didaktikon ja luokan oman opettajan kanssa opiskelijan harjoitustuntia. Oppilaana 
tällöin olivat Sturenkadun opetuskeittiössä opetusta saaneet kansalaiskoulun oppilaat.” 
(TJ) Opistorakennuksen yksi opetuskeittiö oli varustettu kansalaiskoulun opetusta varten 
ja palveli harjoitusluokkien opetustilana. Talouskoulun ja keittäjäkurssin opetus kuului 
aikuisopetuksen harjoitteluun samoin kuin oppilasruokalan vastuuvuorot ja aikuisten il-
takurssit. Opetusharjoittelun ja siihen liittyvän kuuntelun kokonaisaika lisääntyi Sturen 
ajan opetusohjelmassa kaksinkertaiseksi verrattuna Siltasaaren aikaan (ks. liite 6). Har-
joittelua keskitettiin mahdollisimman paljon omassa talossa toimivan kansalaiskoulun 
opetusryhmiin. (Sysiharju, 1995, ss. 174–176.) Ohjaajien ja opiskelijoiden yhteistyö oli 
kätevää, ja aikaa säästyi, kun opetusharjoittelua ja opetuksen seurantaa voitiin toteuttaa 
monipuolisesti omassa talossa. 

Opetusharjoittelu jakaantui toiselle ja kolmannelle vuosikurssille. Kokelaat pitivät 
sekä teoriatunteja että käytännön työn opetusta. Oppilaat olivat Kallion, Alppilan, Mäke-
länkadun tai Aleksis Kiven koulun kansalaiskoululaisia. ”Muistan opetustilanteen, jolloin 
opetin porkkanamuhennoksen kansalaiskoulussa. Se oli niin sanottua luokkaopetusta, 
ja jokainen teki oman annoksensa. Vasta sen jälkeen kun kaikki perusruokalajit oli teh-
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ty, harjoiteltiin perheannoksia.” (TJ) Luokkaopetus-käsite on oikeastaan hämmentävä, 
koska kyseessä oli yksilöllinen harjoitus. Hannula (1933, s. 48) käyttää tästä työtavasta 
laborointi-käsitettä, joka taas viittaa pikemminkin kokeelliseen ruoanvalmistukseen.  Niin 
sanottua laborointi-opetusta oli jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä käytetty Norjassa ja 
Tanskassa. Sitä noudatettiin Suomessa vielä 1960- ja 1970-luvuilla kansalaiskouluissa ja 
oppikouluissa. Koska peruskoulussa yhteistä opetusta oli vain yhtenä lukuvuotena, tällöin 
yksilölliset luokkaopetusharjoitukset vähenivät niin, että kevätlukukaudella siirryttiin jo 
perheryhmäopetukseen. 

Kuva 9. Opetusharjoittelutilanne kansalaiskoulussa, ohjaavana opettajana Leena Wiio. 

Kansalaiskoulun opetusharjoitteluun kuului sekä teoriatunteja että käytännön ope-
tusta. Esimerkkinä kansalaiskoulun opetusaiheista opiskeluaikanani 1960-luvulla olivat 
teolliset ruokavalmisteet, joiden valikoima oli monipuolistunut vähitellen, ja opetus-
aiheenani oli valmisruokien käyttö Alppilan kansalaiskoulussa. Kurssikaverini opetti 
muun muassa perusmurotaikinasta pursotettuja vaniljavannikkeita. Ruokatalouteen 
liittyvien aiheiden ohella oli tietysti kodinhoitoon liittyvää opetusharjoittelua ja joskus 
lastenhoitoakin: ”Lastenhoito kuului teoriatuntien harjoitteluaiheisiin. Erityisen onnistu-
neena muistan vauvaperhehaastattelun, jota käytin opetusmateriaalina kansalaiskoulun 
opetusharjoittelussa.” (JV) 

Aikuisopetuksen harjoittelumuotona oli kurssi tai havaintoesitys. Niitä pidettiin omas-
sa talossa talouskoululaisille ja koulutuksessa oleville opiskelijoille sekä iltaopetuksena 
Sturella ja työväenopistossa. Havaintoesitysteni aiheista opiston opiskelijoille muistan 
joulumakeiset, uudet aerosolipakkaukset, villavaatteen pesun ja kodin pienet korjaustyöt. 
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”Vaikka havaintoesitykset ovat toisaalta osa opetusharjoittelua, niihin valmistautuminen 
edellyttää opiskelijan omatoimista tiedonhakua ja taitojen harjoittelua Ne olivat hyviä ti-
lanteita taidon oppimisen kannalta, koska silloin joutui todella harjoittelemaan tekemistä 
etukäteen ja testaamaan, osaanko todella.” (LL) ”Opiston iltakurssille olin saanut huonona 
sienivuonna aiheekseni sienet. Sieniä ajettiin hakemaan sitten opiskelukaverin miehen 
autolla Sipoosta asti. Toinen mieleen jäänyt havaintoesityksen aihe oli kodinkoneet miesten 
iltakurssilla. Yleisesti opiskelijat panostivat havaintoesityksiin, muiden esityksiä käytiin 
seuraamassa ja upeita esityksiä kadehdittiinkin.” (JV) ”Sysiharjun aikana kokeiltiin myös 
sellaista käytäntöä, että joku opiston opettajista järjesti havaintoesityksen opiskelijoille, 
jonka jälkeen järjestettiin palautekeskustelu.” (RR) 

Opetusharjoittelutilanteissa ryhmän oma opettaja oli seuraamassa, toisinaan myös 
didaktiikan lehtori. ”Ohjaus oli kannustavaa, ja negatiivista palautetta saatiin vain silloin 
kun sitä ansaittiin. Palautteet olivat yleensä asiallisia, mutta joskus harjoittelija oli tietysti 
eri mieltä ja hiukan tyytymätön saamaansa palautteeseen. Hänelle oli esimerkiksi huo-
mautettu, kuinka hänen olisi tullut käyttää hyödyksi omenan kuoret, mutta hän ei kuiten-
kaan keksinyt, mihin omenankuoret olisi tunnilla voinut käyttää.” (MF) Tämä muisto 60 
vuoden takaa on eräs osoitus opetusharjoittelun arvioinnin problemaattisuudesta. Joku 
sinänsä mitätön esille otettu yksityiskohta saattaa ottaa hallitsevan aseman palautekes-
kustelussa, ja oleelliset asiat saattavat jäädä huomiotta. 

Loppuarviointi annettiin kotitalousopettajaopiston aikaan tavallisella koulunumeroi-
den asteikolla 4–10, jossa olivat käytössä myös kymmenykset. Yhteiset palautekeskustelut 
jälkikäteen opettivat itsearviointia ja vertaisarviointia. ”Opetustaidon arvosana oli siihen 
aikaan merkittävä tekijä viranhakuprosessissa. Vaikka arviointi yritettiin nostaa yleiselle 
tasolle, kyllä harjoittelija saattoi kokea sen henkilökohtaisena. Sitten kun opetustaidon nu-
meroarviointi poistettiin 1990-luvulla, se vapautti opiskelijan ajattelemaan toisella tavalla, 
että virheistä voi oppia. Suullinen palaute ja vertaisarviointi tulivat entistä tärkeimmiksi. 
Opiskelijat muodostivat niin sanottuja peer coaching -ryhmiä, joiden jäsenillä oli vastuu 
antaa palautetta ja tukea toinen toisiaan harjoittelun aikana. Tämä järjestely lisäsi luonte-
vasti opetuksen yhteissuunnittelua ja rohkaisi avointa keskustelua palautetilanteissa.” (TJ) 

Muistot opetusharjoittelusta toivat mieleen myös jännityksen ja epävarmuuden tun-
teita. ”Jännitettiin toisaalta opettajien, toisaalta omien opiskelutovereiden palautetta.” 
(AJ) ”Monenlaisia opetustyylejä käytettiin ja kokeiltiin. Annetut palautteet opetustyöstä 
saattoivat olla yllättäviä. Jos omasta mielestään oli onnistunut hyvin, arviossa haettiin 
virheitä. Toisaalta, jos epäonnistui, ei sitä suoraan sanottu, vaan asia pehmitettiin. Pa-
lautteen vastaanotto oli haastava tilanne, kun ei osannut arvata, mitä oli tulossa.” (SM) 

Negatiivisia muistoja nousi esiin muun muassa joidenkin opettajien ohjaustavasta 
ja vahvasta auktoriteetista. Käytännön työn aikana joidenkin opettajien rooli saattoi olla 
opiskelijan näkökulmasta pikemminkin arvioitsija kuin ohjaaja: ”Jos opettaja ei puut-
tunut oppilaiden virheelliseen toimintaan, saattoivat lopputulokset olla sen mukaisia ja 
tuntui ikävältä, jos virheitä ruodittiin vasta työskentelyn päätteeksi.” (LK) ”Jos opettajan 
ja opiskelijan kemiat eivät kohdanneet, se saattoi aiheuttaa negatiivisen asenteen itse si-
sältöä kohtaan.” (KT) Jotkut innostuivat erityisesti ruoanvalmistuksen opetuksesta, eikä 
”kodinhoito auennut ikinä samalla tavoin kuin ruuanvalmistukseen liittyvä opetus. Joku 
toinen taas syttyi kodinhoidon harjoitustöiden aikaan.” (MF) ”Osa opiskelijoista oli teori-
aan suuntautuneita ja käytännön työ uuvutti heitä erityisen paljon, ja se lisäsi opiskelijoi-
den paineita. Toisinaan he olivat huolissaan omasta jaksamisestaan tai jännittivät joitakin 
harjoitteluja tai suullisia esityksiä, joita oli muun muassa puhetekniikan tunneilla” (AJ).
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Opettajat saattoivat olla opiskelijan mielestä ”pikkumaisia” vaatimuksissaan: ”Kyllä-
hän se opetus oli koulumaista ja pikkutarkkaa. Luovan ruoanvalmistuksen opetus puut-
tui tuohon aikaan kokonaan. Joidenkin opettajien opetustavat koettiin liian tiukoiksi ja 
empaattisuutta oppilaita kohtaan toivottiin lisää. Joillakin kursseilla syntyi häiritsevää 
kateutta ja kilpailuhenkeä opiskelijoiden keskuudessa.” (MF, LL) ”Kokeneena leipojana 
ei aina ymmärtänyt, miksi korvapuusteja leivottaessa taikinalevy mitattiin viivoittimella.” 
(JV) Leivonnaiset oli tarkoitettu pääosin myyntiin, ja siksi leipomon opettaja piti huolta 
siitä, että korvapuusteista tuli tasakokoisia. 

Opettamisen harjoittelu jatkui koulutuksen jälkeen auskultointivaiheessa. Kotita-
lousopettajaopiston tutkintotodistus antoi pätevyyden kansalaiskoulun virkaan, mutta 
oppikoulun virkaa varten vaadittiin opistotasoisen tutkinnon lisäksi yhden lukukauden 
auskultointi normaalilyseossa sekä approbatur-arvosanat kasvatustieteessä ja kodin talo-
ustieteessä tai ravitsemustieteessä. Onneksi kesäyliopistotoiminta alkoi Suomessa 1960-lu-
vulla, ja lisäpätevyyttä oli mahdollista hankkia loma-aikana. ”Kesäkursseilla tutustuttiin 
uusiin menetelmiin, kuten ryhmätyöhön. Uusia menetelmiä kokeillessani huomasin omas-
sa opetuksessa, että nämä työtavat vaativat enemmän työtä ja valmistelua opettajalta kuin 
perinteinen opettajakeskeinen opetuspa.” (MF) Vasta 1970-luvulla opiskelijoiden aloit-
teesta toteutui toive siitä, että kotitalousopettajaopistossa suoritetut kasvatustieteelliset 
opinnot hyväksyttiin osaksi yliopistollista approbatur-arvosanaa. Se oli yksi askel kohti 
yliopistollista koulutusta. (Sysiharju, 1995.)

2.5 STuren HenKi – yHTeiSToiminTAA jA yHTeiSöLLiSyyDen  
 KoKemuKSiA 

Kotitalousopettajaopiston, niin kuin muidenkin suomalaisten opettajaseminaarien, ylei-
nen ilmapiiri oli uskonnollis-isänmaallinen vielä 1960-luvulla. Opetusilmapiirin luojana 
olivat kutsumustietoiset opettajat, jotka olivat itse saaneet koulutuksensa yhtenäisen ar-
voilmapiirin vallitessa ja ylläpitivät perinteitä uskollisesti. 

Sturen henki -käsite viittaa kertojien puheessa sellaiseen yhteisyyden ja sitoutuneisuu-
den ilmapiiriin, joka alkoi kehittyä oman koulutalon rakennusvaiheen aikana ja lujittui 
koko henkilökunnan yhteisten talkootöiden, myyjäisten ja juhlien valmistelun ansiosta. 
Merkitystä oli myös sillä, että koko opettajakunta oli pitkäaikaisissa työsuhteissa, ja opis-
kelijoiden työjärjestys oli yhtenäinen. ”Sturen opettajilla oli yhteinen näkemys koulutuksen 
tavoitteista ja he puolustivat omaa alaansa, jos koulutuksen merkitystä mitätöitiin. Sturen 
hengen voi kiteyttää 1950-luvun arvoilmapiirin avulla: koti, uskonto ja isänmaa ilmenivät 
monin tavoin suomalaisessa yhteiskunnassa – niin myös opiskelussa Sturella.” (MH) 

Kotien merkitys yhteiskunnan keskeisenä tukirakenteena oli omakohtaisesti koettu 
sotavuosien aikana. Vaikka aineellinen niukkuus jatkui vielä 1950-luvulla, keskeinen ar-
vomaailma oli verraten yhtenäinen. Toimintaa kannatelleet henkiset arvot oli luontevaa 
tuoda julki juhlapuheissa, kuten säätiön hallituksen ja johtokunnan puheenjohtaja Ella 
Kitunen teki uuden talon vihkiäisissä 1957: ”Mutta koti ja kotitalous eivät ole – kuten 
erheellisesti luullaan – vain huolenpitoa ihmisen ruumiillisista tarpeista. Ei saa unohtaa, 
että ihmisellä on myös sielu ja henki. Niistäkin huolehtiminen vaatii osansa kodin varoista. 
Kotitalous joutuu huolehtimaan siitä, mihin raha, mihin työvoima, mihin rationalisoin-
nissa voitettu aika käytetään. Vaikka kotitalous ei voi määrätä suoraan ihmisen elämän 
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tavoitteita – nehän syntyvät ihmisessä itsessään – niin se voi kuitenkin paljon vaikuttaa 
siihen, kääntyykö ihmisen mieli vain aineellisiin arvoihin vai onko henkisilläkin arvoilla 
siinä osansa. Kun tämä tajutaan, niin kotitalouden ja sen opetuksen merkitys yhteiskun-
nassa saa aivan toiset mittasuhteet. …Kotitalouden tulee olla alituisessa kehitysvaiheessa, 
niin elämänläheinen ala kuin se on. Sen tulee aina kuunnella, mitä ajassa liikkuu ja ottaa 
huomioon ihmisten tarpeet ja koettaa auttaa.” (Sysiharju, 1995, s. 160.) Kun oppilaitos 
siirtyi sitten kokonaan valtion haltuun 1959, Alli Wiherheimo piti säätiön hallituksen 
päätöspuheen ja kiteytti sen henkistä ilmapiiriä kannattaneen tunteen sanoihin: ”Koti ei 
ole paikka, vaan voima.” (Sysiharju, 1995, s. 153.) Aineettomien arvojen korostaminen ei 
jäänyt vain juhlapuheiden tasolle. Omien opiskeluvuosieni kokemusten perusteella olen 
vakuuttunut siitä, että opettajat ja henkilökunta kokonaisuudessaan jakoivat nämä ajatuk-
set kodin ja kotitalousopetuksen merkityksestä suomalaisen yhteiskunnan voimavarana. 

Tapakulttuuri muodostui hyvin yhtenäiseksi Sturen opiskelijoiden keskuudessa. Oli 
itsestään selvää, että opiskelijat eivät tulleet luentosaliin tai luokkaan päällystakki yllään 
eivätkä istuneet väliajoilla käytävillä tai portailla. Opiskelijat puhuivat yleisesti opistoko-
dista: ”Sturenkadun oppilaitosta kutsuttiin opistokodiksi, joka kuvaa hyvin siellä vallin-
nutta yhteisöllisyyttä ja toimintaa. Kaikki osallistuivat yhdessä koulun ylläpitoon. Opet-
tajien ja oppilaiden lisäksi yhteisöön kuuluivat talonmies Isä Viherlahti ja vahtimestari 
Äiti Viherlahti sekä siivooja Elma Pakkanen, joka piti tarkkaa kuria siitä, ettei käytävillä 
kuljettu kurakengät jalassa. Opiskelijat ja opettajat kokivat talon henkilökuntaan kuuluvat 
ystävinään ja kunnioittivat heidän työtään. Tilat sisälsivät kaikki koulutukseen liittyvät 
toiminnot: teorialuokat, opetuskeittiöt, leipomo, kodinhoitotilat, pieni kirjasto, ruokala ja 
sauna. Lähes kaikki opetukseen liittyvä toiminta tapahtui siis Sturenkadulla.” (LK) ”Opis-
tokodin merkityksen ymmärtää muistaessaan, että useimmat opiskelijat tulivat kaukaa 
maaseudulta, rahaa oli vähän, eikä kotiin päässyt käymään monta kertaa lukukauden 
aikana. Opiskelijoiden asunnot olivat hyvin vaatimattomia, lähinnä nukkumapaikkoja.” 
(TJ) Tyypillinen asumismuoto oli alivuokralaishuone, jossa ei ollut läheskään aina edes 
oikeutta käyttää keittiötä. ”Poikaystäväni toi minulle sähkökahvipannun, jolla keitin kah-
via. Vesi maistui aina kahville, joten tee ei maistunut. Kahvipannussa voi keittää myös 
perunoita, ja kun sisään laittoi litran kattilan, vesihaude oli valmis. Koska opistolla saatiin 
aamupalat ja lounaat kuutena päivänä, nälkä yllätti vain sunnuntaisin.” (KN) 

”Oltiin kuin yhtä suurta perhettä. Annettu vastuu kannettiin yhdessä ja jokaisen työ-
panos oli tärkeä. Koulun aulassa ollut vahtimestari oli tärkeässä roolissa veivatessaan 
monisteet oppilaille. Kokonaisvaltainen opiskelu täytti koko päivän, ja vapaa-aikaa vietet-
tiin samalla porukalla.” (SM) Kotoisuuden tunnetta toivat yhteiset ruokailutilanteet, jotka 
rytmittivät päivän työskentelyä. Aamupala-ateriat ja lounaat syötiin kauniisti katettujen 
ruokapöytien ääressä, ja ruokalan tarjoilijat toivat kulhot ja vadit pöytiin. Silloin oli mahdol-
lisuus rauhoittua ja levähtää hetki. ”Ryhmien pysyvyys samana vuodesta toiseen, toistuvat 
ruokailukäytännöt ja aamuhartaudet olivat osaltaan ylläpitämässä Sturen henkeä.” (JV) 

Sturen henkeä ilmentää myös yhteistyö Alppilan seurakunnan kanssa. Syksyn toi-
minta alkoi osallistumisella jumalanpalvelukseen, ja keväisin opiskelijat ja opettajat 
aloittivat lukukauden päätösjuhlan jumalanpalveluksella. ”Joulun aikaan järjestettiin 
juhlava adventtilounas, ja siihen liittyi hartaushetki, jonka piti Alppilan seurakunnan 
kirkkoherra ja kanttori.” (MH) Uskonnolliset arvot sävyttivät toimintaa myös jokapäi-
väisissä aamuhartauksissa. Niiden toteuttamisesta huolehtivat opiskelijat ja opettajat 
vuorotellen. Osallistuminen aamuhartauksiin oli samalla opetustilanne, jossa opiskelijat 
saivat kokemuksen koulun aamuhartauksien järjestämisestä. ”Aamunavauksia pidettiin 
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joka aamu, ensin uskonnollisia ja sittemmin maallisia, kunnes käytäntö yliopistoaikana 
vähitellen jäi pois. Aamuhartauksien pitäminen valmisti opiskelijoita koulussa pidettä-
viin aamunavauksiin.” (AP) 

Kuva 10. Aamuhartaus ruokasalissa, rehtori Saloheimo flyygelin vieressä.

Perinteisen arvoilmapiirin muutos 1970-luvulla merkitsi kotiin, uskontoon ja isän-
maahan liittyvien merkitysten ohentumista, ja yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos alkoi 
näkyä myös kotitalousopettajaopistossa. Oman opiskeluaikani opiskelijoiden ”mielen-
osoituksena” muistan vaatimukset työasujen uudistamisesta. Ruutumekoista, valkeista 
esiliinoista ja tärkätyistä sairaanhoitajien päähineistä haluttiin luopua. ”Oppilaskunnan 
toiveita kuunneltiin, ja Tello Anttila suunnitteli uuden mekko- ja esiliinamallin.” (LKi) 

Opiston toimintakäytännöt olivat olleet varsin vakiintuneita, kunnes 1970-luvulle tul-
taessa ylioppilasmaailman yleinen liikehdintä ja radikalisoituminen tavoittivat Sturen 
opiskelijat ja monia perinteitä kyseenalaistettiin. Rehtori Saloheimo pohtii ilmapiirin muu-
tosta hämmentyneenä ja surullisena: ”Päättäjäisjuhla haluttiin typistää, ylioppilaskunnan 
vuosijuhla siirtyi ravintolaan ja aamuhartaudet haluttiin pois.” (Sysiharju, 1995, s. 210.)

Juhlien monet merkitykset 

Sturenkadun opistotalossa pidetyt juhlat toimivat yhteishengen luojina, ja samalla niillä 
oli opetuksellinenkin funktio: ”Juhla on myös yksi opetusmuoto. Kun koulussa järjeste-
tään juhlia, kotitalousopettajan työnkuvaan sopii hyvin, että hän voi olla juhlien vetäjänä 
koulussa. Juhlien järjestelyssä sellaista puolta ei pitäisi aliarvioida, että on jotain pientä 
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tarjottavaa ja kokonaisuus näyttää hyvältä. Kotitalousopettajia menee aika paljon töihin 
liikelaitoksiin, joissa saattaa joutua vastaamaan monesta tilaisuudesta.” (MH) Omien opis-
kelukokemusteni mukaan esteettisyyden merkitys tuli korostuneesti esille Ulpu Järvisen 
opetustilanteissa, mutta myös kaikissa yhteisten juhlien järjestelyissä. Liinojen manke-
lointi, kukkien asettelu, astioiden valinta ja pöydän kattaminen olivat sellaisia tehtäviä, 
joissa esteettisyyden tajua harjoiteltiin. 

Monimuotoinen yhteinen toiminta juhlien valmistelujen aikaan vahvisti myös yh-
teishenkeä. ”Sturella oli sellainen systeemi, että kaikissa juhlissa oli mukana koko hen-
kilökunta. Se oli todella mukavaa ja minä nautin siitä, se oli lämmintä yhteiseloa.” (RM) 

”Kun koulutus täytti 75 vuotta (1966), pidettiin juhla, johon kuului myös kunniakäynti 
entisten opettajien haudoilla, jonne marssittiin pitkänä kulkueena, ja eräs opiskelija piti 
hyvin vaikuttavan puheen.” (AP)  

Kuva 11. Seppeleen lasku Hietaniemen hautausmaalla kotitalousopettajaopiston 75-vuotisjuhlien aikaan. 

Itsenäisyyspäivänä 1967 järjestettiin itsenäisyysjuhla, jonka monipuolinen ohjelma 
heijasti vahvoja isänmaallisia arvoja. Useimmat tämän aikakauden opettajat olivat itse 
kokeneet sota-ajan, ja heidän asenteensa ja toimintansa kautta isänmaalliset arvot lujit-
tivat Sturen henkeä. 

Joka syksy järjestettiin lastenjuhlat, johon kutsuttiin osallistujia ulkopuolelta, ja mu-
kana oli tietysti opettajien lapsia. Juhlilla oli monia merkityksiä: opittiin yhteistyötä ja 
yhteiskunnallista vaikuttamista, ja buffetin kautta kerättiin rahaa kurssimatkaa varten. 



28

Joulun alla oli tietysti talonväen yhteinen joulujuhla, joka oli samalla ensimmäinen iso 
yhteistyöprojekti ykköskurssilaisille. Ohjelmaa harjoiteltiin ja koristelut suunniteltiin joka 
vuosi erilaisiksi. 

Lehtoreiden joululahjoista muodostui aikaa myöten hauska perinne pikkujouluissa. 
Ulpu Järvinen oli joskus ruokia maistellessaan todennut: ”Ei maistu honka eikä haa-
pa!” Tietysti se jäi opiskelijoiden mieleen, ja arvokkaalle lehtorille uskallettiin lahjoittaa 
männynoksa haapalastukorissa. Pranttila sai lahjaksi hakaneuloja, koska opiskelijat oli-
vat huomanneet hänen käyttävän niitä luentopapereiden kiinnityksessä, ja Saloheimon 
paketista paljastui punaista lankaa jaettavaksi opetusharjoittelijoille tunnin keskeisen 
teeman ideointiin. Hauskin pikkujoulumuistoni on kuitenkin se, kun lehtorit yllättivät 
pikkujouluväen esittämällä Tiernapoikien näytelmän hyvin upeasti. Huumorin viljely 
vahvisti vapauden ilmapiiriä. 

Valmistuvan kurssin juhlassa toukokuun lopussa oli monia perinteitä. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kokoonnuttiin Sturelle ruokailu- ja kahvitilaisuuteen. Sen jälkeen seurasi 
juhlaohjelma, jossa kurssin opettaja piti valmistuville läksiäispuheen ja jakoi todistukset. 
Joku valmistuvista piti puheen kiittäen opettajia ja henkilökuntaa, ja joku kakkoskurssin 
opiskelijoista puhui valmistuville. ”Erityisen juhlallinen oli kurssin päättäjäistilaisuus. 
Valmistuvat opiskelijat poistuivat juhlan päätteeksi kunniakujaa myöden valkoisissa me-
koissaan. Kunniakuja tehtiin kaikenlaisesta  ’tilpehööristä’,  kuten leipälapioista ja muista 
keittiövälineistä. Juhlien järjestäminen tarjosi hyvää harjoitusta opiskelijoille, ja yhteiset 
tapahtumat loivat kotoisen hengen, joka väheni huomattavasti yliopiston alaisuuteen siir-
tymisen myötä.” (AP) 

Kuva 12. Valmistuva kurssi B2/1956 portailla, opettajat ovat järjestäytyneet parvekkeelle hyvästelemään.
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Perinteenä oli, että kurssin valmistujaiskuvaan järjestäydyttiin ulos portaille. Valkoiset 
työasut ihmetyttävät varmaan nykyisiä opiskelijoita; vaikutelma on, että kuvassa hymyilee 
joukko sairaanhoitajattaria. ”Kerran laitoin ylleni Vuokon pitkät housut ja jännitin kovasti, 
mitä niistä sanotaan. Minun opiskeluaikani (1969-1971) oli sellaista murrosaikaa, eikä 
pitkiä housuja vielä yleisesti käytetty.” (JV)

Kuva 13. Pukumuodin vaihtelua kotitalousopettajaopiston aikana.

Oppilaskunnan toimintaa 

Opiskelijat järjestivät joka vuosi oppilaskunnan vuosijuhlat. ”Ne olivat alkuvuosina suuria 
juhlia, ja hyvä ruoka houkutteli vieraita. Niihin juhliin oli muiden tiedekuntien opiskeli-
joilla kova hinku, koska kotitalousopettajaopiskelijoiden juhlissa oli niin hyvät tarjotta-
vat, että eivät opiskelijat sellaisia ruokia normaalisti nähneet.” (AP, MH) Opettajien ja 
opiskelijoiden keskinäiseen yhteistyöhön liittyen juhlat jäivät erityisen antoisina mieleen. 
”Opettaja–oppilassuhde ei ollut juhlien järjestelyn aikana niin jäykkä ja juhlava, vaan pi-
kemminkin toverillinen. Ylipäätään koko henkilökuntaa kunnioitettiin, myös siivoojia ja 
vahtimestareita, jotka osallistuivat yhteisiin juhliin muiden tapaan. Vuosijuhlat uudessa 
talossa herättivät huomiota opiskelijapiireissä, ja teekkarien lehdessä kirjoitettiin otsikolla: 
”Kun kotitalousoppilaitoksella tuoksui mieheltä! Vapaa-ajalla pystyttiin irrottautumaan 
koulussa vallitsevista käyttäytymisnormeista, ja koulun ulkopuolella opiskelijoilla oli yh-
teistä ajanviettoa, käytiin muun muassa osakuntatansseissa.” (LK) 

Leena Löyttyniemi muisteli, että hänet valittiin oppilaskunnan edustajaksi opettajien 
ja opiskelijoiden yhteistyötoimikuntaan, ja tämän toimikunnan aloitteesta Sturelle perus-
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tettiin kulttuuritoimikunta. ”Kutsuttiin luennoitsijoiksi kirjailijoita, muun muassa Antti 
Hyry ja julkisuudessa radikaalina persoonana tunnettu Max Rand.” (LL)  

Vierailuja, kurssimatkoja ja yhteistyöverkostoja 

Kotitalousopettajaopistossa vieraili luennoitsijoina muun muassa kotitalousalan, kou-
luhallituksen ja teollisuuden edustajia. Vierailevien luennoitsijoiden aiheista Sysiharju 
(1995, s. 214) mainitsee seuraavia esimerkkejä: kouluhallituksen alainen kotitalousopetus, 
1960-luvulla kotitaloudellinen neuvontatyö, kouluruokailu, sekä perhekasvatuksen aiheet, 
1970-luvulla lisäksi mielenterveystyö, kasvatus kansainvälisyyteen sekä peruskouluun 
liittyvät kysymykset. 

Kurssien opetusohjelmaan liittyen tutustuttiin muun muassa Arabian, Turun Saip-
puan ja HK:n tehdaslaitoksiin – seurattiin lihan paloittelua ja opittiin lihan valintaa eri 
ruokalajeihin. Koska kotitalouskoneet alkoivat yleistyä, oli tärkeää hankkia ajankohtaista 
tietoa: ”Oli hyvä yhteistyö Siemensin kodinkonetehtaan kanssa ja tehtiin monipuolista 
yhteistyötä. Saatiin kokemuksia myös neuvontatyöstä, kun pääsimme esittelemään uusia 
kotitalouskoneita perheenemännille. Siitä maksettiin palkkaa, joka käytettiin kurssimat-
kaan Hampuriin, ja siellä käytiin tutustumassa Siemensin tehtaisiin. Oli myös syysretkiä – 
sieniretket ja perunannostoretket, jotka olivat koko talonväen yhteisiä. Olihan se tavallaan 
taitojen opettelua ainakin kaupunkilaisopiskelijalle, kun opittiin esimerkiksi perunoiden 
käsittelyä, ja pitihän eväistä huolehtia - retkien tavoite oli joka tapauksessa opetukselli-
nen.” (TJ) Torin ja kauppahallin ostosmatkat olivat erinomaisia opetustilanteita: ” Kalat 
piti ostaa aina Vihmalta ja Vihman mamma opetti kalalajit ja tuoreen kalan. Kalatietous 
tuli siten käytännössä kalakauppiaalta. Purjeen Väiski näytti lihan paloittelua ja piti sii-
hen aikaan liharuokien havaintoesityksiä K-kaupoissa, joita käytiin katsomassa. Talous-
opettaja Maija-Leena Seuna Vaasan Höyrymyllyssä opetti viljoihin liittyvä tuotetietoutta. 
Näillä vierailuilla saatiin ikään kuin johdanto liike-elämän kuluttajaneuvontaan.” (LKi) 
”Myös joukkoruokailun opetukseen kuului vierailuja suurtalouksiin – se oli taidon oppi-
misen täydennystä.” (EM) Vaikka kaikki kertojat eivät kokeneet yrityksiin suuntautuvia 
vierailuja merkittävinä taitojen oppimisen kannalta, retket olivat tervetullutta vaihtelua 
opiskeluun, ohjekirjoja, jotka täydensivät niukkaa oppimateriaalia. Vierailut avarsivat 
näkemystä kotitalousalan yhteiskunnallisista kytkennöistä ja osoittivat myös, millaisia 
työtehtäviä kotitalousopettajakoulutus voi tarjota tulevaisuudessa. 

2.6 KoTiTALouSopeTTAjAopiSToAjAn TArKASTeLuA 

Sturenkaduin kiinteistössä toimivasta Helsingin kotitalousopettajaopistosta oli lähes kah-
denkymmenen toimintavuoden aikana valmistunut yli 600 kotitalousopettajaa. Koska 
pyrkijöitä kotitalousopettajaopistoon oli yleensä monikertainen määrä hyväksyttyihin 
nähden, ne jotka pääsivät, tiedostivat olevansa onnekkaita. Kertojien puheesta heijastui 
monin tavoin oppilaitoksen arvostaminen. ”Opettajia kunnioitettiin ja heidän ammat-
titaitoaan arvostettiin. (JV) Opistossa opittiin tekemään kovasti töitä. Valmistumisen 
jälkeen oli tunne siitä, että koulutus antoi monipuoliset valmiudet erilaisiin tehtäviin. 
Valmistujaisjuhlan puheesta muistui mieleen lause: ”Tästä koulutuksesta saatte ilmaa 
siipienne alle.” (ML) Koska opettajat itse asennoituivat kotitaloustyöhön arvostavasti, 
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heidän toimintansa kautta opiskelijat saattoivat omaksua ajattelun kutsumustietoisuu-
den merkityksestä. 

Kertojien puheessa opetusmenetelmistä nousevat esiin pääasiassa luennot, liitutaulu 
ja muistiinpanojen kirjoittaminen sekä jonkin vaativan työvaiheen demonstrointi. Ole-
tukseni on, että kysyttäessä nimenomaan taitojen opetukseen liittyviä menetelmiä, ky-
symys ohjaa ajattelemaan pääasiassa käden taitoja. Käytännön taidot kehittyivät niissä 
työtehtävissä, joita harjoiteltiin pienryhmissä. Opintoihin sisältyvä vuosi käytännön työn 
harjoittelua ravintolassa, sairaalassa, kansanopistossa ja perheessä vahvisti nimenomaan 
käytännön työn osaamista.

Vaikka kotitaloutta on perinteisesti pidetty taitoaineena, kotitaloustaito-käsite ei kuu-
lunut arkiseen puhetapaan. Sen sijaan puhuttiin yleensä käytännön harjoituksista tai käy-
tännön työstä ja osaamisesta: osaatko valmistaa ruokaa tai osaatko pestä pyykkiä? Siksi 
kutsun Sturen ajan ensimmäisten vuosikymmenien opetusta ”työpedagogiikaksi.” Karl 
Bruhn (1968, s. 41) pitää työkoulupedagogiikkaa, Dewey´n learning by doing -menetel-
män eurooppalaisena vastineena. Siinä korostuivat oppilaiden aktiivinen työskentely ja 
sosiaalinen vuorovaikutus. Käsitys kotitalouden toimintaan liittyvistä taidoista oli säilynyt 
verraten pysyvänä vuosikymmenien ajan. Taidon ja tiedon käsitteellisiä yhteyksiä ei ope-
tuksessa problematisoitu. Opiskelijoiden pääasiallisena tietolähteenä oli suomenkielinen 
kirjallisuus. Tiedonhankintataitojen opetukseen olen sisällyttänyt tässä tutkimuksessa 
teoriaopetukseen kuuluvat luennot ja tenttikäytännöt. Tiedonhankintaan ohjattiin eri-
laisia lähteitä esitellen, mutta teoreettisella tasolla niiden pohdinta tuli ajankohtaiseksi 
vasta yliopistoaikana 1990-luvulla. Myös vierailut liikeyrityksiin ja muihin oppilaitoksiin 
laajensivat tiedonhankintaa. Luonnontieteellisen tutkimuksen tekemistä harjoiteltiin ko-
titalousopettajaopiston aikana omassa kemian laboratoriossa ja kokeellisessa ruoanval-
mistuksessa. Erityistöiden laatiminen opetti itsenäistä tiedonhankintaa ja raportointia. 

Kotitalousopettajaopiston aikana ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen opettamista ei 
yleensä tarkasteltu erillisenä osa-alueena, vaan vuorovaikutuksen opetuksen ymmärrettiin 
toteutuvan käytännön harjoitusten aikana ryhmäopetuksessa. Pienryhmissä työskentely 
opetti ymmärtämään toinen toisiaan. Vaikka ruoanvalmistuksen, kodinhoidon ja kemian 
opetus toteutuivat yleensä ryhmäharjoituksina, opetusmuotona sellaista työskentelyä ei voi 
varsinaisesti kutsua ryhmätyöksi. Koska opettaja antoi tavallisesti jokaiselle oman työn, se 
oli lähinnä rinnakkaista yksilöllistä työskentelyä ja joissakin tilanteissa parityöskentelyä. 
Toki oli mahdollista keskustella ryhmän muiden jäsenten kanssa ja kysyä heiltä, mutta 
varsinainen taidon harjoittelu oli itsenäistä työskentelyä. Jokaisella oli oma vastuutehtävä, 
ja siitä saatu palaute koettiin henkilökohtaisena. Toisten työskentelyyn saattoi osallistua 
avustamalla ja kommentoimalla. Tätä taustaa vasten olisi luontevaa ajatella, että myös 
peruskoulujen opetuskeittiöt varustettaisiin oppilaiden itsenäistä työskentelyä varten. 

Keskusteluaineisto osoittaa, että opetusharjoitteluun liittyvien kokemuksien muistot 
edustavat kahta ääripäätä: toisaalta riemastuttavia onnistumisen tunteita ja toisaalta ah-
distusta ja jännitystä. Tästä voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että opetusharjoittelun 
aikana tunteet heilahtelevat laidasta toiseen, ja erityisesti epäonnistumisen kokemukset 
ja palautekeskustelut jäävät mieleen. Opetustaidon numeroarviointi oli omiaan lisäämään 
keskinäistä kilpailua ja ahdistavaa jännitystä. ”Vaikka vuosikurssien kesken saattoi esiin-
tyä kilpailua, monet muistavat oman ryhmänsä hyvän ryhmähengen. Opiskelijat tunsivat 
hyvin toisensa ja osasivat toimia erilaisissa pienryhmissä. Sturen henki vaihteli vuosikurs-
seittain: kaikilla vuosikursseilla ei ollut yhtä hyvä ilmapiiri.” (ML) Yleisimmin kertojien 
kesken vallitsi sellainen käsitys, että yhteishenki oli erinomainen niin henkilökunnan 
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kuin opiskelijoidenkin kesken. Oman koulutalon rakennusajan aikaiset ponnistelut olivat 
vielä eläviä muistoja, ja opiskelijat olivat kuulleet kertomuksia talkootyöstä ja myyjäisistä. 
Yhteisöllisyyden ja yhteistyön perinteet säilyivät, koska verraten pienessä yhteisössä oli 
itsestään selvää, että lähes kaikki innostuivat yhteisiin hankkeisiin mukaan. 

Monesta syystä 1970-lukua voi pitää erityisesti koulutuspolitiikassa suurten uudistuk-
sen vuosikymmenenä. Siirryttiin rinnakkaiskoulujärjestelmästä yhtenäiseen peruskou-
luun, ja opettajankoulutuksen uudistus varmisti kaikille yleissivistävän koulun opettajille 
ylemmän korkeakoulututkinnon. Helsingin kotitalousopettajaopiston aika itsenäisenä 
oppilaitoksena päättyi ja toiminta jatkui yliopiston osana.
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3 yLiopiSToLLiSen KouLuTuKSen AiKA 1975–2002 

3.1 opiSKeLijoiDen vALinTA KoTiTALouSopeTTAjAn KouLuTuSLinjALLe

Ylioppilastutkinto oli ollut pääsyvaatimuksena virallisesti jo vuonna 1959 kotitalousopet-
tajaopiston siirtyessä valtion haltuun. Opiskeluaika oli tällöin neljä vuotta talouskoulu 
mukaan lukien. Sen lisäksi oppikoulun lehtorin virkaa varten vaadittiin puolen vuoden 
auskultointia vastaava opetusharjoittelu ja kahden approbatur-arvosanan suorittaminen 
(kasvatustieteen ja kodin taloustieteen tai ravitsemustieteen approbatur-arvosanat). Siten 
kotitalousopettajan tutkinto oli periaatteessa jo yli kymmenen vuotta täyttänyt muodol-
liset edellytykset yliopistotasoiselle koulutukselle silloin, kun uusi opettajankoulutuslaki 
(844/71) elokuun alussa 1973 tuli voimaan. Sen mukaan peruskoulun ja lukion opettajien 
koulutus siirtyi kokonaan korkeakoulujen tehtäväksi vuonna 1975. Jos erityistöiden laa-
timinen olisi tällöin ollut vielä koulutusohjelmassa, opistotasoinen kotitalousopettajien 
koulutus olisi hyväksytty sellaisenaan alemmaksi korkeakoulututkinnoksi. Helsingin yli-
opiston filosofiseen tiedekuntaan perustettiin kasvatustieteiden osasto, johon kuuluivat 
kasvatustieteen laitos ja opettajankoulutuslaitos. Opettajankoulutuslaitokseen muodos-
tettiin kotitalousopettajan ja tekstiilikäsityönopettajan koulutuslinjat, joilla saavutettiin 
peruskoulun ja lukion aineenopettajan pätevyys ilman erillistä auskultointia. Kotitalouden 
opettamiselle oppiaineena luotiin näin sama akateeminen valmennus kuin muissakin 
yleissivistävän koulun oppiaineissa. (Saloheimo, 1974c, s. 366.) 

Kotitalousopettajan koulutus oli vaihtanut nimeään neljä kertaa ennen yliopisto-
uudistusta. Akateeminen hallintobyrokratia toi viidennen, vaikean ”nimihirviön”: Filo-
sofisen tiedekunnan kasvatustieteellisen osaston opettajankoulutuslaitoksen kotitalo-
usopettajan koulutuslinja, joka muuntui nopeasti puhekielessä KOTI-linjaksi samoin 
kuin käsityöopettajien koulutus sai kutsumanimen KÄSI-linja. Ensimmäiset viisi vuotta 
(1975–1979) olivat niin sanottua siirtymäaikaa, jolloin koulutuksessa suunniteltiin koti-
talousopettajaopiston opetusohjelman mukauttamista yliopisto-opetukseksi. (Sysiharju, 
ss. 1995, 247, 249.) Vasta vuonna 1979 opiskelijavalinnat toteutettiin uuteen koulutus-
ohjelmaan ensimmäistä kertaa suoraan yliopistotutkinnon pohjalta. Tällöin pyrkijöitä 
oli enemmän kuin koskaan ennen (655), ja pyrkijämäärät pysyivät 500 henkilön tasolla 
vuoteen 1985 saakka. Yliopiston yhteys edellytti pääsymahdollisuutta koulutukseen myös 
sellaisille opiskelijoille, jotka olivat kiinnostuneita tutkimuksesta. Kokeiluluontoisesti jo 
vuonna 1986 kokeiltiin pyrkijöiden tutkimusorientoituneisuuden painottamista haastat-
telun perusteella: ”Silloin kun meidät valittiin, pyrittiin ottamaan tutkijoita. Siten kävikin 
niin, että vuoden kuluttua kymmenen lähti muualle opiskelemaan.” (MM) Myöhemmin 
(2001) pääsykokeeseen lisättiin kiintiö sellaisille kotitaloustieteen opiskelijoille, joiden 
opintoihin ei kuulu pedagogisia opintoja. Nykyisin suuntautumisen kotitaloustieteeseen 
voi valita sen jälkeen, kun on aloittanut opiskelun. Tällainen vaihtoehto avaa uusia mah-
dollisuuksia sivuaineiden valintaan. 

Opettajankoulutuksen uudistus lähes samanaikaisesti antoi paljon virikkeitä lehdis-
tön koulutuskeskustelulle. Ylitarkastaja Latola (1976, s. 335) arvioi Kotitalous-lehdessä 
koulutuksen uudistumista seuraavasti: ”Kotitalousopettajien koulutuksen saaminen 
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korkeakoulutasoiseksi on kuluneen kymmenvuotiskauden tärkeimpiä tuloksia. Opetta-
jankoulutuksen uudistuminen vaikuttaa koko kotitalousopetuksen kehittymiseen. Opet-
tajahan on koulujärjestelmässä se henkilö, jolle viime kädessä kuuluu vastuu opetustyön 
onnistumisesta… Opettajan vastuun ja toimintavapauden kannalta on välttämätöntä, 
että hän on hyvin selvillä myös työnsä yhteiskuntapoliittisesta merkityksestä sekä yh-
teiskunta- ja koulutuspolitiikan välisestä merkityksestä.” Latola (1977) korosti opettajan 
muuttuvaa roolia ja opettajan työn vaikuttavuutta kymmeniä vuosia eteenpäin. Opettaja 
ei ole vain tietyn aineen opettaja, vaan hän on samalla kasvattaja, joka vaikuttaa tieten 
tai tiedostamattaan oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehittymiseen ja joutuu otta-
maan kantaa yhteiskunnassa ja vaikuttamaan sen arvomaailmaan. (Mt. ss. 170–171.)

Kotitalousopettajakoulutuksen näkökulmasta kasvatuksen ja kotitalouden yhteen kie-
toutuminen oli ollut itsestään selvää jo oppilaitoksen perustamisesta lähtien. Siihen vii-
tattiin oppilaitoksen nimen valinnalla: Pedagogiska Matlagninsskolan i Helsingingfors/ 
Kasvatusopillinen keittokoulu/ Kasvatusopillinen ruoanlaittokoulu/ Kasvatusopillinen 
Talouskoulu. Toisaalta kasvatus kietoutuu opettajakoulutuksen sisältöihin hyvän opet-
tajuuden ominaisuuksien kehittämisen kautta. Yliopistokoulutuksen aikana yhteys kas-
vatustieteelliseen tiedekuntaan vahvisti kotitalouden ja kasvatuksen yhteyttä: opiskelijat 
saivat kasvatustieteen kandidaatin/maisterin arvon sen ohella, että Kotitalousopettajien 
liitto oikeutti heidät käyttämään kotitalouden aineenopettajan nimeä. Toisaalta kasvatus 
ymmärretään kotitalouden toiminnassa laaja-alaisesti inhimillisenä kasvuna ja lasten 
kasvun turvaamisena sekä perheen ihmissuhteiden jatkuvana huolenpitona. Olkoonpa 
kysymys kotitalouden toiminnasta tai opetuksesta, olennaista on inhimillisen vuorovai-
kutuksen merkityksen vahvistaminen kaikessa päätöksenteossa ja konkreettisessa toi-
minnassa (ks. Turkki 1999, s. 98). 

3.2 opeTuSSuunniTeLmA AKATeemiSenA AiKAnA 

Vaikka hallinnollisesti siirtyminen yliopistoon tapahtui vuonna 1975, tosiasiallisesti koti-
talousopettajien kouluttaminen tapahtui syksyyn 1979 saakka kokonaan ja vuoden 1981 
loppuun saakka osittain entisen opetussuunnitelman mukaan. Kotitalousopettajakoulu-
tuksen opettajakunta paneutui siirtymäaikana suunnittelemaan akateemista opetusta. 
Ensimmäinen kasvatustieteen kandidaatti (sittemmin maisteri) sai tutkinnon valmiiksi 
1983, ja satavuotisjuhlien aikaan vuonna 1991 oli koulutuslinjalta valmistunut 141 kasva-
tustieteen kandidaattia. (Sysiharju, 1995, ss. 231–242, 247.) 

Asetus ja tutkintosääntö loivat yhtenäiset kehykset kaikille opettajiksi valmistuville. 
Kotitalousopettajan koulutusohjelma muodostui 160 opintoviikosta (yksi opetettava aine) 
(tai 180 opintoviikosta, kaksi opetettavaa ainetta). Opinnot muodostuivat yleisopinnoista, 
aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Syventävät opinnot ja siihen kuuluvat tutki-
musopinnot muodostivat olennaisimman uuden osan opistoajan koulutukseen verrattuna. 
Tyypillinen muutos yliopistoajan opetuskäytännöille oli yhteistyön lisääntyminen yliopis-
ton eri laitosten välillä. Opiskelijoiden perusopintoihin kuului opintoja kasvatustieteen, 
erityispedagogiikan, kielikeskuksen, kemian, fysikaalisen kemian, biokemian, ravitsemus-
tieteen ja kasvitieteen laitoksilla. Opiskelu eri puolilla kaupunkia asetti valtavasti haas-
teita järkevälle ajankäytölle ja työjärjestyksen suunnittelulle, koska opiskeluohjelmassa 
oli jokaisena vuonna käytännön taitojen, opettajuuden taitojen ja tieteellisten opintojen 
kursseja. (Sysiharju, 1995, s. 252.)
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Koulutukseen hyväksytyillä oli usein jo muita opintoja takana, ja he osasivat vertailla 
opiskelun sisältöjä ja metodeja. Vain harvat kevään ylioppilaat onnistuivat saamaan opis-
kelupaikan suoraan. Monet olivat suorittaneet jo etukäteen kasvatustieteen approbatur-
arvosanan tai muita yliopistollisia perusopintoja. Talouskoulukurssin suoritusta pääsyvaa-
timuksena ei ollut yliopistoaikana, ja vuoden kestäneestä laitostalouden työharjoittelusta 
säilytettiin vain perheharjoittelu vuoteen 1987. Perheharjoittelun tarkoituksenmukaisuu-
desta keskusteltiin monissa yhteyksissä, ja mielipiteet olivat ristiriitaisia. Kriittisiä kan-
nanottoja nousee esiin sekä opiskelijoiden että opettajien kokemuksista. Jotkut opiske-
lijat kokivat sen ”piikomisena”, jotkut taas arvostivat sen merkitystä: ”Perheharjoittelu 
oli ihan loistava. Se kesti kolme kuukautta, neljä päivää oltiin siellä työssä. Se oli antoisa 
harjoittelujakso, mutta minun kurssillani osa opiskelijoista halusi ehdottomasti tällaisen 
työpalvelun poistamista opiskeluohjelmasta, koska haluttiin lisää akateemista vapautta. 
Lisäksi olin myös kotipalveluharjoittelussa ja tutustuin vanhustyöhön. Tämmöisiä har-
joittelujaksoja sai valita.” (MM) Vanhustyöhön tutustuminen kuului valinnaiseen työ-
harjoitteluun, jolloin oli mahdollista saada lisää kokemusta kotitalouksien toiminnasta 
kiertämällä kodinhoitajien mukana. 

Haikonen (1984) kartoitti opiskelijoiden kokemuksia perheharjoitteluun liittyvistä 
ongelmista. Erityisesti lastenhoitoon liittyvät ongelmat koettiin raskaina, ja muu opiskelu 
häiriytyi harjoittelun aikana. Palaute ja ohjaus olivat liian vähäisiä (mt. s. 106). Haikonen 
(mt. s. 107) ehdotti, että perheharjoittelun tavoitteita tulisi täsmentää ja ne tulisi jo etukä-
teen selvittää entistä paremmin kiinnittäen samalla huomiota opiskelijoiden myönteisten 
asenteiden syntymiseen. Tutkimuksen mukaan opiskelijat olisivat ilmeisesti tarvinneet 
lisäohjausta muun muassa lastenhoidon käytännön taidoissa. 

Kaiken kaikkiaan yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttui siihen suuntaan, että opiske-
lijoiden toiveita pyrittiin kuulemaan entistä enemmän. Kun opiskelijoiden näkemyksiä 
otettiin huomioon koulutusohjelmia kehitettäessä, vaikeutena oli se, että eri vuosikurs-
sien palautteet olivat usein ristiriitaisia. Yhtenäistä palautteissa oli useimmiten se, että 
käytäntöä – erityisesti ruoanvalmistuksen harjoittelua – toivottiin aina lisää. Käytännön 
ryhmätyöskentelyn merkittävä lisääminen oli kuitenkin vuosi vuodelta vaikeampaa, koska 
tutkinnon rakenne oli ”ylhäältä säädeltyä”, ja yliopiston opetussuunnitelmassa tutkimus-
opintoihin käytettiin vuosi vuodelta yhä enemmän opetusresursseja. Opettajien kokemus 
oli, että kokonaisuutena kotitalouden aineenhallinta ja taitotaso heikkenivät aineopintoihin 
käytetyn tuntiresurssin vähenemisen vuoksi. (Liite 6.)

Käytännön taitojen opetuksen sisällössä tapahtui yliopisto-opetuksen alkaessa joi-
denkin osa-alueiden karsimista: käytännön taitojen opetuksesta poistettiin ensin puu-
tarhanhoito, sittemmin myös käsityö. Opiston ruokalaan liittyvä suurtalouden ruoan-
valmistuksen harjoittelu supistui huomattavasti. Se käsitti yliopistoaikana perehtymistä 
pääasiassa kouluruokailun käytäntöihin, koska kotitalousopettajien toimenkuvaan kuului 
kouluruokailun valvonta kunnissa. 

Laajakantoisin kotitalousopettajan koulutusta koskeva muutos yliopistoaikana oli seu-
rausta kasvatusalan tutkintoja koskevan asetuksen voimaantulosta vuonna 1995. Muutos 
merkitsi sitä, että sivuaineopinnot sisältyivät tutkintoon (160 OV). Silloin, kun opiskelija 
valitsi pääainetta tukevan sivuaineen, kotitalouden aineenhallinta saattoi vahvistua. Toi-
nen opetettava aine sivuaineena laajensi pätevyyttä peruskoulun näkökulmasta ja paransi 
työnsaantimahdollisuuksia tulevaisuudessa 
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3.3 KäyTännön TAiTojen opeTuS yLiopiSToAiKAnA 

Käytännön taitojen harjoitteluun liittyvä ryhmäopetus omassa talossa ja teoreettisen ope-
tuksen hajaantuminen eri laitoksille edellyttivät työjärjestyksen huolellista suunnittelua. 
”Meillä oli tarkka lukujärjestys ja minä pidin siitä, koska tuskin me olisimme edes olleet 
kypsiä akateemiseen vapauteen siinä vaiheessa. Osa opiskelijoista piti lukujärjestystä liian 
koulumaisena.” (MM) Eniten akateemista vapautta rajoitti tietysti käytännön työskente-
lyyn liittyvä ryhmäopetus, johon osallistuminen oli siten pakollista, että poissaolon joutui 
korvaamaan. Läsnäolovaatimusten avulla pystyttiin turvaamaan tietty käytännön taitojen 
osaamisen taso. 

Vielä 1980-luvulla opiskelijat muistavat kuitenkin käytännön taitojen merkityksen 
ensisijaisena: ”Käytännön taitojen hallitseva merkitys kotitalousopettajien koulutuksessa 
ilmeni jo pääsykokeissa. Siellä oli järjestetty toiminnallisuustehtävä, johon kuului jon-
kinlainen ’kaaostilanne’. Tehtävänä oli järjestää huone lyhyessä ajassa järkevästi – tiskit 
tiskatuksi tai piiloon, vuode sijatuksi, yleisilme siistiksi. Oli myös opettamiseen liittyvä 
käytännön tilanne, ja kaikki tämä johdatti ajattelua jo tekemisen kulttuuriin.” (KL) Siirty-
mävaiheen jälkeen opettajat joutuivat pohtimaan, miten voidaan huolehtia tulevien opet-
tajien käytännön taitojen hallinnasta, koska esimerkiksi ruoanvalmistuksen käytännön 
harjoituksien opetusaika lyhentyi huomattavasti. Kunkin kurssin opetussisällöstä laadittiin 
entistä tarkempi suunnitelma, jolla turvattiin aikakauden vaatimusten mukainen perus-
taitojen oppiminen. Tiedollista asiasisältöä ja harjoitteluun kuuluvaa toistoa karsittiin 
luottaen siihen, että myöhemmässä vaiheessa taidon hallinta syvenee myös opiskelijoi-
den omatoimisen harjoittelun ansiosta. Opetuskeittiön päivittäistä siivoustyötä siirrettiin 
entistä enemmän vakinaisten siivoojien tehtäväksi. (Sysiharju, 1995, ss. 252–253.) 

Sysiharju arvioi (1977, s. 99), että ”selkeä integrointi erikoistuneen yliopistollisen tut-
kimuksen ja opetuksen sekä kodin elämän kokonaissynteesiin tähtäävän koulutyön ja 
opettajakoulutuksen välillä on silti todettu olevan vaikeampi saavuttaa kuin ehkä aluksi 
oletettiin.” Koulujen opettajat kyselivät huolestuneina, onko opetus teoretisoitunut, ja 
Mäkelä (1978, s. 135) vastasi Kotitalous-lehden välityksellä, että ”teorian ja käytännön 
tuntisuhde on säilytetty ennallaan ja tiedon lisäksi korostetaan edelleen kotitaloutta tai-
toaineena. Koulutusohjelmaa on tiivistetty, kaikki turha on pyritty karsimaan ja ajanmu-
kaiset tarvemuutokset on toteutettu.” 

Käytännön taitojen, teoriaopetuksen ja tutkimusopintojen resurssien jakaminen toi 
paljon haasteita. Terttu Tuomi-Gröhn pohti opetussuunnitelman muutoksia ja niiden 
tuomia ongelmia yliopistoaikana: ”Aika paljon jouduttiin karsimaan kaikkea – enemmän 
vielä kotitalouden käytännön puolella. Kuristamista on tapahtunut koko ajan ja ryhmiä piti 
suurentaa. Läsnäolo-opetuksen määrää vähennettiin jokaisen uudistuksen aikana. Käytiin 
kamppailua tuntijaosta kotitalous- ja kasvatustieteen opettajien kesken, sillä molemmat 
olisivat olleet valmiita supistamaan tunteja ennemmin toisesta kuin omasta aineestaan. 
Tämä kiista näkyi myös opettajainkokouksissa eräänlaisena kahtiajakona, vaikka opettajat 
muuten tulivat hyvin toimeen toistensa kanssa.” (TTG)

Käytännön työskentelyyn liittyvän opetuksen vähentymisestä huolimatta KOTI-linjan 
omaleimaisuus kädentaitoja harjoittavana koulutuksena haluttiin säilyttää.” Tiedon tulvas-
sa pitää ottaa huomioon käden taidot, mutta samalla pitää hyväksyä realiteetit. Lopullinen 
harjaantuminen perusasioiden opetuksen jälkeen jää opiskelijan omalle vastuulle. Toisaal-
ta omaleimaista kotitalousopettajan koulutuslinjalle on kädentaitojen opettelu ryhmissä. 
Opiskelijat oppivat yhteistyötä ja toisen huomioon ottamista.” (Sysiharju, 1995, s. 255) 
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Siirtymävaiheen opiskelijoiden kokemukset käytännön taitojen opetuksesta ovat hiu-
kan ristiriitaisia, mutta pääosin silti positiivisia: ”Käytännöllisyys kaikessa oli tärkeää ja 
sitä painotettiin. Vaikka käytäntöä oli suhteellisen paljon, sitä tuntui kuitenkin olevan liian 
vähän joidenkin opiskelijoiden mielestä. Niissä tilanteissa asiat piti oppia niin, että osasi 
itse esittää taidot muille systemaattisesti. Käytännön työn opettajat itse myös havainnol-
listivat paljon. Kiisselin havainnollistaminen muistuu yhä mieleen vahvasti. Ja leivottiin 
esimerkiksi sitkopalloja, jotka ovat vieläkin tallella. Demot olivat todella hyviä, sillä ne 
ovat mielessä yhä ja osaisin vieläkin näyttää kyseiset asiat. Myös kodinhoitopuolella ha-
vainnollistaminen oli monipuolista. Ryhmätyötä käytännössä oli paljon, ja se oli kivaa. 
Työparit saattoivat olla niin vahvoja, että niistä on jäänyt edelleen jatkuvia ystävyyssuh-
teita.” (KL) ”Käytännön opetuksessa korostettiin sitä, että tulevan opettajan pitää osata 
itse tehdä, jotta hän osaa näyttää oppilaille, miten asiat tehdään. Demonstraatiotilanteen 
järjestämistä harjoiteltiin myös opetuskeittiötyöskentelyn aikana.” (OK) 

Kotitalouden aineopintoihin kuuluivat tuttuina sisältöinä ravitsemus ja ruoanvalmis-
tus, kodin teknologia (kodinhoito), kodin talous ja kuluttajakasvatus sekä perhekasvatus, 
johon yhdistyivät aikaisemmat lastenhoidon ja terveydenhoidon opetussisällöt. Suur-
talouden opetussisältöjen vähentyessä opetus keskitettiin entistä enemmän yksityiseen 
kotiin ja perheeseen. ”Varmasti ruokalassa työskentelyn aika oli hyödyllinen, mutta se ei 
itselleni ollut se mieluisin osio.” (KL) Asenteisiin vaikutti ilmeisesti myös opistoaikaisen 
harjoitteluvuoden lopettaminen. Suurkeittiöympäristö oli joidenkin mielestä pelottava ja 
harvoilla opiskelijoilla oli enää kokemuksia laitoskeittiöistä. (Sysiharju 1995, ss. 249–250.) 
Käytännön harjoittelun väheneminen yliopistoaikana johti väistämättä siihen, että, opis-
kelijoiden käytännön taitojen heterogeenisuus lisääntyi: ”Kun olin opettajana, jouduttiin 
vähentämään käytännön työtä koko ajan. Pohdittiin kovasti, miten korvataan se vähenevä 
tuntimäärä.” (RM)

Harjoittelun vähäisyys oli kohtalokasta erityisesti niille, jotka tulivat opiskelemaan 
suoraan lukion jälkeen. ”Opettajavuosien muistoina tulee mieleen, että käytäntö on vä-
hentynyt todella paljon. Vastuu jää opiskelijalle itselleen. Koulutuksen jälkeen on niitä, 
jotka ovat hyvin avuttomia ja sitten on niitä, jotka ovat kerta kaikkiaan hankkineet tietonsa 
jostain mistä lie. Ryhmissä oli perheellisiä, jotka tiesivät huushollin hoidosta, ja he ahmivat 
tietoa suorastaan, toisin kuin tuoreet ylioppilaat, joita äiti oli vielä hoitanut. Nuoremmilla 
ei ollut tartuntapintaa, mihin voisi soveltaa tietoa. Toisaalta ’ensi kylvön’ into oli nuorilla, 
toisin kuin vanhemmilla, jotka joutuivat pois oppimaan ensin vanhasta taidosta.” (MH) 
”Käytännön työn ohjaus riippuu siitä, minkä tason opiskelijoista on kysymys. Ohjaus on 
erilaista, jos opiskelu on alkuvaiheessa tai jos opiskelija jo hallitsee asioita neljännellä 
kurssilla. Ihan sama kuin peruskoulussa, että aika paljon pitää ihan kädestä pitäen itse 
näyttää. Ilmapiiri oli yleensä ihan kiva. Opiskelijat olivat aktiivisia ja halusivat oppia.” (EM) 

Mahdollisuus taitojen yksilölliseen harjoitteluun koulutuksen aikana koettiin tärkeä-
nä. Sitä jouduttiin määrätietoisesti puolustamaan tilojen korjausremontin aikana 1981, 
kun yliopiston teknisen osaston johto kyseli, miksi opetuskeittiössä tarvitaan kymmenen 
työpistettä. Kodin teknologian lehtori Merja Huovinen antoi selkeän vastauksen: ”Jos 
koulutetaan kymmenen viulunsoittajaa, tarvitaan kymmenen viulua ja jos koulutetaan 
kymmenen ruoanvalmistuksen opettajaa, tarvitaan kymmenen työpistettä siihen tarkoi-
tukseen.” (MH) Tämä perustelun jälkeen keittiö remontoitiin toiveiden mukaan ja se 
nimettiin ”kymmenen viulun keittiöksi.”

Käytännöllisen harjoittelun tuntiresurssin väheneminen edellytti käytännön ryhmä-
opetuksen tarkastelua uudessa valossa. Opiskelun kokeellinen, tutkiva luonne ja koko-
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naisuuksien oppiminen olivat oleellisia käytännön taitojen opiskelussa yliopistoaikana: 
”Esimerkiksi leivonnassa opetettiin isoja kokonaisuuksia. Kun tehdään kääretorttu, ei 
siis ole kyse vain kääretortusta, vaan opetellaan taikinatyyppejä – sokerikakkutaikina ja 
siitä erilaisia sovelluksia. Kokeellinen työskentely herätti epävarmuutta siksi, että pelkäsin 
omien taitojeni riittävyyttä. Tuleeko kokeen tuloksesta oikea, jos taidot eivät ole riittävät? 
Olipa mikä tahansa asia esillä, siihen liitettiin käytäntöä ja tekemistä ja sen ohella poh-
dittiin opettajuutta, eli opettajuus ja tekeminen olivat aina läsnä.” (MM) Opettajuuden 
näkökulma tuli esiin sekä opiskelijoiden että opettajien kertomuksissa: ”Käytännön taidon 
opetuksessa korostettiin tietysti taidon prosessointia, miten se tapahtuu aivoissa ja miten 
se liittyy käden taitoihin. Totta kai korostettiin myös veitsitekniikkaa ja käden taitoa ja 
sitä, että opitaan analysoimaan taitoa niin, että pystyy sen toiselle opettamaan.” (EM)

Leivontataitojen harjoittelu on säilynyt vuosikymmenestä toiseen mieluisana muis-
tona. Leipomon ison puupöydän ympärille sopi koko ryhmä yhtä aikaa, ja siinä oli tilai-
suus vaihtaa kokemuksia ja kertoa kuulumisia. ”Leipomo oli edelleen koko Sturen sydän 
ja ”äiti Mannisen” perintönä siellä vallitsi aina kotoinen, intiimi tunnelma. Leipomossa 
valmistui paljon erilaisia tuotoksia, ja vahvasti on jäänyt mieleen lämmin uuni ja pullan 
tuoksu. Leipominen on niin terapeuttista ja mukavaa yhteisen pöydän äärellä. Siinä sa-
malla keskusteltiin monta sielua terveeksi.” (TH) 

Kotitalouden aineopintojen sisältöjä opiskeltaessa sopivan kirjallisuuden puute oli yksi 
keskeinen yliopistoajan alkuvaiheiden ongelma. ”Oppimateriaaleina toimivat monisteet, 
havainnollistamisaineistot sekä oppikirjat, jotka hankittiin usein itse, mutta tietysti myös 
kirjastoa käytettiin. Muovien maailma -kirja (Pohjanpalo, 1965) on jäänyt erityisesti epä-
mukavimpana mieleen, biokemia taas muistuu mieleen kiinnostavana.” (KL) Opiskelijat 
vertasivat teoreettisen opetuksen ja käytännön opetuksen yhteyksiä. He olisivat kaivan-
neet myös koulutuksen käytännön opetukseen uusien oppimiskäsitysten periaatteiden 
soveltamista: ”Opetus oli mielestäni behavioristista, ylhäältä alaspäin annettua tietoa – 
ainakin ruoanvalmistuksessa. Kun toistoa ei ole paljon, käytiin vain oleelliset asiat läpi, 
jokaista ruoka-ainealuetta käsiteltiin hiukan, mutta punaista lankaa ei erottunut. Ruoan-
valmistustaitojen opetus pohjautui raaka-aineisiin ja ohjeeseen. Jos korostettiin esimer-
kiksi ergonomista otetta ja työvälineen kahvan muotoa, siinä vaiheessa se ei ilmeisesti 
yhdistynyt vielä käytännön tekemiseen ja veitsen käytön harjoitteluun. Leivonnassa oli jo 
silloin enemmän sitä tyyliä, että annettiin perusohje ja siitä tehtiin sovelluksia. Nykyiset 
opiskelijat ovat onnekkaita, koska heillä on käytössä oppikirja, joka rakentuu juuri pe-
rusohjeille ja niiden sovelluksille. Meillä ei ollut tätä kirjaa.” (KT) Sopivan kirjallisuuden 
puute aktivoi KOTI-linjan opettajia oppikirjojen tekijöiksi, ja 1990-luvulla ruoanvalmis-
tuksen opetuksessa palveli Ruoanvalmistajan kirja, (Mäkinen, Kiikka & Meriluoto, 1997), 
johon kertoja edellä viittasi. Kodin teknologian opetuksessa käytettiin työskentelyn tukena 
koulutuksen omien opettajien laatimaa teosta Asuminen ja puhtaanapito (Huovinen & 
Mikkonen, 1992.) ”Osa käytännön työn opetuksesta oli kriittistä, kyseenalaistavaa, var-
sinkin teknologian opetus. Tosin koen niin, että on vaikea erottaa tunnelataus opettajiin 
ja tunnelataus tekemiseen.” (KT) Tunneväritteisten muistojen suuri osuus on ymmärret-
tävää henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvassa tutkimusaineistossa.

”Kodinhoitotyötä olivat kaikki tehneet jossain määrin omalla tavallaan ennen koulu-
tukseen tuloa, ja sitten niitä alettiin purkaa tieteellisemmiksi ilmiöiksi. Silittää jokainen 
osasi, mutta että silitit oikein ja tiesit mitä siinä tapahtuu, olikin asia erikseen. Teimme 
erilaisia harjoituksia, jotka joskus tuntuivat enemmän ja joskus vähemmän mielekkäiltä, 
mutta kaikella oli tarkoituksensa. Osaamista testattiin käytännön kokeella.” (KL) Kun 
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opiskelijat toivat omia vaatteita pestäväksi, opetus yhdistyi todelliseen arkielämään ja 
oppiminen toteutui ongelmalähtöisesti: ”Alakerran pesulaan saimme tuoda opiskelija-
boksista pestäviä vaatteita. Minäkin toin lampaankarvamatot pesuun ja niistä tuli hienot! 
Olen jatkanut omassa opetuksessani tätä perinnettä, ja oppilaat ovat tuoneet omia farkku-
jaan pestäväksi ja värjättäväksi.” (MM) Tämä on hyvä esimerkki siitä, että koulutuksessa 
hyväksi koetut käytännöt siirtyvät omaan opetukseen. 

Kuva 14. Arjen taitojen opiskelua akateemisena 
aikana. 
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Käytännön työskentelyä arviointiin sekä ruokataloudessa että kodinhoidossa järjes-
tämällä erilaisia koetilanteita: ”Kokeita oli monenlaisia. Oli sellaisia kokeita, jossa puolet 
ryhmästä oli tekemässä ja toinen puoli arvioi. Työskentelyn arvioinnin oppiminen oli tärke-
ää tulevan opettajan työn kannalta. Joskus arvioitiin yhdessä paritenttiä, ryhmätenttiä tai 
kotitenttiä. Arvosanan antaminen oli vaikeaa. Paritentissä oli vaikea antaa numeroa, ja oli 
kurja antaa toisen työstä arvosana toiselle.” (EM) Opiskelijoilla käytännön koetilanteisiin 
liittyy muistoja jännityksestä ja epävarmuuden tunteesta: ”Käytännön kokeessa sai usein 
käteensä lapun, josta piti itse keksiä esimerkiksi torttu tai jokin muu ruokalaji ulkomuis-
tista. Näyttökokeet olivat siitä ikäviä, että taitava tekijä saattoi epäonnistua näytössä.” (KL)

Yliopistokoulutus avasi miehille kotitalousopettajan ammatin. Useimmilla vuosikurs-
seilla oli yksi – enintään kolme – miesopiskelijaa 1980- ja 1990-luvuilla. Varsinkin per-
hekasvatuksen ja didaktiikan ryhmäkeskusteluissa miesten läsnäolo avarsi näkökulmia. 
Sturen miesopiskelijat muodostivat Me Miehet -kerhon. Ensimmäisenä heistä valmistui 
Keijo Mikkonen vuonna 1991 satavuotisjuhlien aikaan. ”Jos opiskelijalla oli kokin tutkinto 
pohjakoulutuksena, uutta ja mielenkiintoista olivat ennestään hieman tuntemattomammat 
kodinhoidon opinnot. Kaiken kaikkiaan opetuksessa tuntui korostuvan käytännönlähei-
syys sekä oppilaslähtöisyys.” (HL) 

3.4 TeoriAopinnoT jA TuTKijAnTAiDoT 

Kun yliopistoajan alkuvaiheiden opiskelijat kertovat opiskelukokemuksia, vaikuttaa sil-
tä, että he ovat toisaalta tiedostaneet uuden tilanteen tuomia tieteellisyyden haasteita, 
mutta toisaalta mieltyneet käytännönläheiseen ja turvalliseen Sturen opiskeluympäris-
töön. Ristiriitaiset kannanotot liittyivät muun muassa kemian opiskeluun, joka siirrettiin 
osaksi yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetusta. ”Kemian opiskelu oli 
hauskaa, silloin pääsi Sturelta pois tieteellisempään maailmaan, sillä Sturehan oli omalla 
tavallaan itsenäinen sisäpiiri verrattuna muuhun yliopistomaailmaan. Oli kiva päästä 
keskustaan kemianlaitokselle. Tykkäsin kemian töistä, mutta olisi kuitenkin pitänyt löytää 
tiukemmin kemian yhteys käytäntöön: olisi pitänyt ymmärtää, että kemiaa opiskeltiin, 
jotta ymmärrettäisiin ilmiöitä. Kemia jäi hieman irralliseksi, se oli kuitenkin mukavaa ja 
siinä oli hyvä vetäjä. Myös ravitsemuksen opiskelu Viikissä oli mukavaa, siellä sai val-
miiden kalvojen jäljentämisen sijasta poimia asiat itse puheesta ja ote opetukseen tuntui 
paljon tieteellisemmältä kuin Sturella.” (KL) ”Luennot omassa talossa olivat maanlähei-
siä ymmärtää. Siellä oli vuorovaikutusta ja keskustelua. Kun mentiin yliopiston muille 
laitoksille, luennot olivat etäisiä. Ravitsemuksen luennot (maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa) olivat liian korkealentoisia. Se oli teoreettista ja ulkokohtaista – keskustelu 
oli pinnallisia heittoja.” (MM)

”Kemia oli sovellettua ruoanvalmistuksen kemiaa, mutta se ei linkittynyt käytännön 
ruoanvalmistukseen eikä siinä erottunut oleellinen siihen aikaan niin hyvin kuin nykyisin 
tässä RIS-kokonaisuudessa (Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset). Ongelmana oli 
myös se, että kirjallisuus oli englanniksi ja se oli liian vaikeaa. Utelias kokki -kirja (Park-
kinen & Rautavirta, 2003) on poistanut osittain tämän vaikeuden.” (KT) 

Tiedonhankintataitojen oppimista ei korostettu vielä 1980-luvulla – tämä käsite on 
otettu käyttöön vasta 1990-luvulla. Tutkivaa asennetta tiedonhankinnassa harjoiteltiin esi-
merkiksi perehtymällä opetussuunnitelmiin didaktiikan ryhmissä. ”Opetuksessa painottui 
enemmän tiedonjakaminen kuin nykyisin. Teoriaopetuksessa kirjoitettiin ja jäljennettiin 
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muistiinpanoja valtavasti, tuhansilta tuntuneet käsialalla laidasta laitaan kirjoitetut piir-
toheitinkalvot piti kiireellä kopioida omaan vihkoon. Kiireessä ei pystynyt omaksumaan 
kirjoittamaansa, ja käsialakin muuttui jatkuvan kirjoittamisen takia epäselväksi.” (KL) 

Vieraskielisen kirjallisuuden ja tutkimusraporttien osuus kurssivaatimuksissa lisään-
tyi merkittävästi yliopistokoulutuksen aikana, ja kirjaston käytön opetusta tehostettiin. 
Oppilaskeskeiset harjoitukset ja seminaarityöt lisäsivät kirjaston käyttöä. Kirjastoa hoiti 
vakituinen amanuenssi ja kirjastomäärärahat kasvoivat. (Mäkelä, 1978, s. 135.) ”Oma 
kirjasto palveli parhaiten kotitalouden tiedonhankintaa, kasvatustieteen kokoelmat oli-
vat Bulevardilla.” (TTG) Sturenkadun kirjasto koettiin kotitalousalan kannalta tärkeänä 
myös yliopistokoulutuksen aikaan, koska kotitalousalan lehdet ja aikakausikirjat olivat 
kätevästi saatavilla kirjaston lukusalissa. Sen sijaan kasvatustieteen kirjallisuus oli tietysti 
monipuolisempaa Bulevardilla sijaitsevassa kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastossa. 
”Bulevardin opiskelijakirjasto toimi hienosti.” (MM) 

Lastentarhanopettajien koulutustilojen yhteyteen Nilsiänkadulle perustettiin uusi kir-
jasto 1998, ja tällöin sekä kotitalouden että käsityön opetuksen kirjakokoelmat siirrettiin 
sinne. Kotitalousopettajien koulutuksessa olisi haluttu säilyttää kotitalousalan perinteinen 
kirjakokoelma koulutuksen omassa kirjastossa, mutta opettajien toiveita ei kuultu, koska 
työvoimaa kirjakokoelmien hoitamiseen ei enää ollut. ”Haikein mielin nähtiin hyllyjen 
tyhjenevän ja pelastettiin vanhoja keittokirjaklassikoita, joita oli viety roskalavalle.” (MH) 
Vasta sitten kun käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto sai uudet tilat Siltavuo-
renpenkereellä, tuntui tilanne korjautuvan. Siellä kaikki kokoelmat olivat taas yhdessä 
muuttovaiheen jälkeen. 

”Eikä silloin ollut tietokoneita, vaan gradukin piti kirjoittaa kirjoituskoneella ja kor-
jauslakalla. Tietokoneet yleistyivät vasta opiskelujen loppuvaiheessa, jolloin järjestettiin 
myös yksi tietotekniikkakurssi niiden käytön oppimiseksi.” (KL) Varsinainen opiskeli-
joiden tietokoneluokka varustettiin Sturelle 1990-luvun taitteessa, jonka jälkeen myös 
opettajien työhuoneisiin saatiin henkilökohtaiset koneet ja yhteydet yliopiston verkkoon.

”Ryhmätenttejä oli toisinaan, mutta niitä kritisoitiin, koska jäsenet olivat usein 
eriarvoisissa asemissa ja joukossa saattoi olla mukana muutama ’siipeilijä’. Nykyään 
tenttikäytäntö on monipuolistunut. Tuotetaan esseitä ja tehdään ryhmätehtäviä, jotka 
raportoidaan.” (HL) 

Kasvatustieteen opinnot jakaantuivat opettajankoulutuslaitoksella järjestettyihin yh-
teisiin luentoihin ja koulutuslinjalla annettuun kotitalouden didaktiikkaan, jonka tärkeä 
merkitys oli luoda yhteys opetusharjoittelun käytäntöihin. Jo 1960-luvulla tuntiopettajana 
toiminut Maija Hyry sai lisensiaatin tutkinnon suoritettuaan erivapauden didaktiikan leh-
torin viranhoitoon, koska yliopistoajan alkaessa hakijoissa ei ollut yhtään kasvatustieteen 
lisensiaatin tutkinnon suorittanutta kotitalousopettajaa. 

Didaktisesti ajatteleva opettaja oli 1970-luvulta alkaen didaktiikan oppikirjojen kes-
keinen käsite, jota korostettiin yhtenä opettajankoulutuksen tavoitteena. Kari Uusikylä 
(1980, s. 93) kiteyttää joustavuuden yhdeksi didaktisesti ajattelevan opettajan keskeiseksi 
piirteeksi. Opetustapahtuman observointitutkimusta tehtiin Helsingin yliopiston kasva-
tustieteen laitoksella professori Matti Koskenniemen johtamassa tutkimusryhmässä vuo-
desta 1967 (DPA-Helsinki -tutkimus). Uusikylä oli tehnyt väitöskirjansa tässä ryhmässä. 
Kun Uusikylä hoiti didaktiikan apulaisprofessorin virkaa KOTI-linjalla, hänen johdollaan 
toisen vuosikurssin opiskelijoille pidettiin opetuksen analysointikurssi, jonka aikana he 
analysoivat yhden opetusharjoittelijan pitämän kotitalouden oppitunnin DPA-Helsinki 
-kuvausjärjestelmän avulla (ks. Uusikylä, 1980). Heitä ohjattiin erottelemaan oman ope-
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tuksensa piirteitä objektiivisesti. Analyysissa keskityttiin verbaaliseen interaktioon ope-
tusjakson ensimmäisen vaiheen eli niin sanotun teoriatunnin aikana. Tulokset osoittivat, 
että kotitalousopetus ei merkittävästi poikennut DPA-Helsinki-tutkimuksen yleispiirteistä. 
”Opettajat periaatteessa kannattavat oppilaskeskeisyyttä, oppilaiden aktiivista osallistu-
mista ja demokraattista opetusta. Opetus on kuitenkin perusluonteeltaan opettajakeskeis-
tä, asiapitoista ja tunneköyhää ja yksipuolisesti tiedollisia tavoitteita palveleva prosessi. 
Kotitalousopetuksessa on opetussuunnitelman tunne-elämän ja sosiaalisiin taitoihin liit-
tyvien tavoitteiden lähestyminen käytännössä helpompaa kuin monissa muissa aineissa, 
ja kotitalousopettajilla on siksi suuri vastuu siitä, että kotitalouden opetukseen sisältyvät 
mahdollisuudet käytetään hyväksi oppilaiden monipuolisen kokonaiskehityksen edistä-
miseksi.” (Uusikylä, 1978, ss. 286, 288.) Didaktisen tutkimuksen yhdistäminen opetus-
harjoitteluun oli yksi esimerkki opetuksen kehittämisestä tutkimuksen keinoin yliopisto-
aikana. Aloittaessani didaktiikan ryhmäopetuksen 1989 kokeilin muutaman kerran DPA: 
n sovellusta siten, että opiskelijat tallensivat nauhalle osan omasta harjoitustunnistaan ja 
opettelivat ryhmissä verbaalisen vuorovaikutuksen analysointia. 

”Teorian opetus muuttui yliopistoaikaan vähitellen, portaittain. Sitten se muuttui, kun 
saatiin professuuri.” (RM) Kotitalouden, erityisesti kotitalouden didaktiikan apulaisprofes-
suuri saatiin kotitalousopettajan koulutukseen vuonna 1975. Kasvatustieteellistä ajattelua 
ja oppimista ohjasi 1970-luvulla opetusteknologinen opetus-oppimisnäkemys, joka on 
luonteeltaan hyvin atomistinen (Gröhn, 1987, s. 12). Sen yhtenä ilmenemismuotona oli 
behaviorismi, joka tuli suomalaiseen didaktiikkaan Bloomin (1966, 1979) Magerin (1980) 
tavoitetaksonomioiden muodossa. Oppitunnin tavoitteet pyrittiin ilmaisemaan ulkoisesti 
havaittavana päätekäyttäytymisenä. ”Tuli ne tavoitteet, joita kirjoitettiin pitkiä listoja.” 
(MH) Tavoitelistat viittaavat opetusharjoittelun käytäntöihin 1970- ja 1980-luvuilla, jol-
loin opiskelijoita vaadittiin kirjaamaan tuntisuunnitelmiin opetustapahtuman tavoitteet 
yksityiskohtaisina suorituksina. Behavioristinen ajattelutapa ilmeni vielä muun muassa 
perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteissa vuonna 1985.

Vuoden opetussuunnitelmassa (POP, 1994) kotitalousopetuksen tavoitteet ja sisältö 
hahmotettiin uudella tavalla ajankohtaiseen didaktiseen ja kotitaloudelliseen tutkimustie-
toon perustuen. Lähtökohtana olivat kotitalouden kansainvälisen kattojärjestön (IFHE) 
määritelmä kotitalouden tehtävästä ja kotitalouden ympäristösuhteita kuvaava ekologinen 
teoria (Bubolz &Sontag, 1993), jossa kotitaloutta kuvataan luonnon fysikaalis-biologisen 
ympäristön, sosiokulttuurisen ympäristön ja ihmisen rakentaman ympäristön yhteyksien 
kautta. (Turkki, 1994, ss. 10–11.) 

Behaviorismin kritiikki voimistui 1990-luvulle tultaessa, ja uusia oppimiskäsityksiä 
pyrittiin soveltamaan opettajankoulutuksessa ja kasvatustieteen tutkimuksessa (Enge-
ström, 1983; Gröhn, 1984, 1985). Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan on keskeistä 
selkeyttää ensin yleisperiaatteet ja kiteyttää opetuksen tavoitteet ydinkäsitteiden muotoon. 
”Mutta jos opetuksessa lähdetään yleisperiaatteista, niin opetuksen määrän supistamisesta 
huolimatta soveltamistaito kasvaa, eikä tarvitse jokaista pikkuasiaa erikseen opettaa. Tie-
donhankkimisessa on tapahtunut iso ero verrattuna 1990-luvun opetukseen. Opettajan 
ei tarvitse olla kaikkitietävä, jos oppilaita ohjataan tiedonhankintataitojen harjoitteluun. 
Tiedon jakamisen sijaan tiedon itsenäinen hankkiminen ja tietolähteiden arviointi on 
korostunut kaikessa opetuksessa.” (TTG) 

”Tehtiin tutkimusta eri vaiheissa, teemaseminaareissa ja graduseminaareissa. Tee-
maseminaarit olivat järkevällä tasolla, ei vaadittu liikaa.” (MM) Seminaaritöihin liittyvien 
kokemuksien muistot nostivat esiin myös kriittistä palautetta: ”Negatiivisin kuva jäi sekä 
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gradun että proseminaarin ohjauksesta. Sellaisissa tilanteissa, kun ohjaajan ja opiskeli-
jan kemiat eivät kohdanneet, ohjaustuokioista ei juuri ollut apua. Minulla oli liian laaja 
aineisto, mutta ohjaaja ei sanonut ajoissa sitä, että tätä ei kannata tehdä, ja siksi koke-
mukseni opiskelijana oli, että tein turhaa työtä. Koulutuksesta jäi kuitenkin kokonaisuu-
tena rikas ja positiivinen kuva. Se, joka ei pitänyt tutkijan koulutusta itselleen sopivana, 
saattoi suuntautua selkeästi opetusalalle. Mahdollisuus tiedon syventämiseen tarjottiin 
kuitenkin kaikille.” (HL)

Tiedonhankintataitojen harjoittelu monipuolistui tietysti seminaaritöiden ja pro gradu 
-tutkielmien laatimisen yhteydessä. ”Yliopistokoulutuksen alkuaikoina gradujen ohjauk-
sessa oli sellainen ote, että täällä ei huonoja töitä tehdä. Laitoksen pitää todistaa olevansa 
yliopistokelpoinen ja taistella paikkansa siellä – teemaseminaareihin ja graduseminaa-
reihin pitää satsata, aikaa täytyy antaa riittävästi. Ollaanko me yliopistossa vai ollaanko 
me talouskoulussa? Teoria – käytäntö -skisma jokaisen opetussuunnitelmauudistuksen 
yhteydessä nousee juuri tästä, koska tutkimusopinnot veivät paljon tuntiresursseja.” (TTG) 
Sysiharju (1995) kiinnitti 1980-luvun lopussa huomiota siihen, että ensimmäisten pro 
gradu -tutkielmien joukossa ei ollut yhtään sellaista tutkimusta, jossa olisi käytetty luon-
nontieteelle tyypillistä kokeellista tai vertailevaa menetelmää konkreettisen kotitaloustyön 
alueelta. Kaiken kaikkiaan ravitsemustieteeseen ja ruokatalouteen liittyviä tutkimuksia oli 
vähän, mutta sen sijaan pedagogisia ja perhekasvatukseen liittyviä tutkimuksia enemmän 
verrattuna vanhoihin erityistöiden aiheisiin. Muutamien vuosien ajan maatalous-met-
sätieteellisessä tiedekunnassa oli mahdollista suorittaa syventävät opinnot ja pro gradu 
-tutkielma ravitsemustieteessä. Pohdittiin sitä, että tutkimuksessa olisi tarpeen vahvistaa 
kotitalouden arjen tutkimusta: ”Kasvatustieteen tutkimus tulee liian aikaisin. Liian vähän 
tutkimusta on kotitalouden käytännön toiminnasta.” (MH) Yhtenä vaikuttavana tekijänä 
käytäntöön orientoituvaan tutkimuksen vähäisyyteen saattaa olla se, että pääaineena oli 
useita vuosia kasvatustiede ja syventävät opinnot tehtiin kasvatustieteeseen. 

Vuonna 1988 lehtorien virkoja yhdistämällä perustettiin kotitalouden ainetieteen oma 
professuuri, jonka hoitajaksi nimitettiin MMT Kaija Turkki, ja kotitalous hyväksyttiin 
pääaineeksi vuonna 1989. (Sysiharju, 1995, s. 254.) Kuitenkin vasta vuonna 1999 oppiai-
neen nimi muutettiin kotitaloustieteeksi, ja Turkki nimitettiin professorin virkaan sama-
na vuonna. Sen jälkeiset vuodet ovat osoittaneet, että enemmistö opiskelijoista valitsee 
kotitaloustieteen pääaineeksi. Kotitaloustieteessä tavoitellaan laaja-alaisen asiantuntijan 
(generalists) koulutusta. Sen sijaan maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa koulute-
taan ”erikoisasiantuntijoita” (specialists), joiden tiedetaustana kodin taloustieteessä ovat 
taloustieteet, kodin teknologiassa fysiikka ja kemia sekä ravitsemustieteessä biokemia 
ja fysiologia. (Turkki, 1990, ss. 20–22.) Kotitaloustieteen tutkimuksessa pyrittiin löytä-
mään oma, kokonaisvaltainen (holistinen) tarkastelutapa ja haluttiin korostaa ihmisen 
käyttäytymiseen integroituvaa kotitalouden tutkimusta. (Turkki, 1999, ss. 61–62). Koti-
taloustieteen ensimmäisessä väitöskirjassa (Haverinen, 1996. Arjen hallinta kotitalouden 
toiminnan tavoitteena) tarkasteltiin kotitalouden toimintaa teoreettisesta ja filosofisesta 
näkökulmasta. Arjen hallinta -käsitteen malli palveli opinnäytetöissä jäsentäjänä (mm. 
Granberg, 2000; Hirvonen, 1999). Toisena esimerkkinä uudentyyppisestä tarkasteluta-
vasta on ravitsemusta käsittelevä väitös (Palojoki, 1997), jossa nostettiin painopisteeksi 
ruokakäyttäytyminen ravitsemustieteellisen näkökulman sijaan. Tarvittiin kuitenkin pai-
nopisteen suuntaamista perheen todellisen toiminnan empiiriseen tutkimukseen, ja se 
toteutui Korvelan (2003) väitöstutkimuksessa, jossa käytettiin perheen arkitoiminnan 
videoaineistojen analyysia.  
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Vuonna 1992 nimitettiin kotitalouden didaktiikan professorin viran vakinaiseksi 
viranhaltijaksi FT Terttu Gröhn (sittemmin Tuomi-Gröhn), joka hoiti virkaa vuoteen 
2008 saakka. Jo 1980-luvun lopussa Gröhn kokosi tutkimusaineistoa haastattelemalla 
kotitalousopettajaksi opiskelevia aiheenaan kotitalouden tieteenalaan liittyvien käsitys-
ten muuttuminen korkeakoulutuksen eri vaiheissa. Hänen opiskelijansa muisteli, että 
oli jo sinänsä silmiä avaavaa, kun sai osallistua tutkimukseen ja tajusi, kuinka opettaja 
itse tekee opetuksen ohella tutkimusta ja pyrkii tutkimuksen kautta kehittämään ope-
tustaan. Gröhn kertoo itse opetustyön alkuvaiheista: ”Kun menin opettamaan 1990-lu-
vulla didaktiikkaa, ajateltiin niin, että teoria ohjaa käytäntöä eikä päinvastoin – käytäntö 
teoreettisen taustan ymmärtämistä. Kognitiivisen oppimiskäsityksen taustana oli idea, 
että tunnettaisiin erilaiset oppimiskäsitykset, jolta pohjalta pystytään ymmärtämään nii-
tä ratkaisuja, joita opettaja voi tehdä luokassa. Kognitiivinen oppimiskäsitys oli ikään 
kuin työkalu, jonka perusteella opettaja voisi suunnitella opetusta. Pyrin herättämään 
keskustelua luennoilla, yhteys teoriasta harjoittelukoulujen käytäntöön ei kuitenkaan 
toiminut aivan ihanteellisesti.” (TTG) 

Kognitiivisen oppimiskäsityksen juuret ovat psykologisessa tutkimuksessa, jossa ko-
rostuu yksilön ajattelu ja toiminta. Gröhnin pääaineena oli psykologia ja siksi on ymmär-
rettävää, että kognitiiviseen oppimiskäsitykseen liittyvä ajattelu tuli hänelle läheiseksi 
näinä vuosina. Gröhn herätteli opiskelijoita keskustelemaan luennoilla ja seminaariryh-
missä ja kyseenalaistamaan vallitsevia opetuskäytäntöjä. Eräs sovellus kognitiivisesta op-
pimiskäsityksestä kotitaloustaidon opetukseen on sämpylän leivonnan opetustapahtuma, 
jota Gröhn selosti Kotitalous-lehdessä (1989). Didaktiikan ryhmäopetuksessa harjoitel-
tiin orientaatioperustan laatimista, ja opetusharjoittelussa opetuksen keskeinen sisältö 
kuvattiin orientaatioperustan muodossa. Jotkut opiskelijat innostuivat näiden mallien 
rakentelusta tuntisuunnitelmissaan niin, että sovellukset eivät mahtuneet enää yhdelle 
A4-paperille. 

Kognitiivisen oppimiskäsityksen rinnalle tuli 1990-luvulla muun muassa konstruk-
tivistinen ja sosiokonstruktivistinen ajattelu. Uuden vuosituhannen taitteessa Gröhnin 
luennoilla käytettiin taulukkoa, jossa vertailtiin rinnakkain viittä erilaista suuntausta 
oppimisesta, tiedosta, opetuksen tavoitteista, menetelmistä ja arvioinnista. Uudet op-
pimiskäsitykset siirtyivät luonnollisesti opiskelijoiden opinnäytetöiden taustateorioiksi 
ja keskeisiksi keskusteluaiheiksi tutkimusseminaareihin. (Esim. Huvila, 1993.) Siten on 
perusteltua olettaa, että behavioristisen koulun käyneet opiskelijat saivat opiskeluaikanaan 
voimakkaan ”heräämisen” uudistavaan ajatteluun ja rohkeutta itsenäiseen päätöksente-
koon opetuksen suunnittelussa. 

Uudet oppimiskäsitykset haastoivat luonnollisesti myös opetusharjoittelua ohjaavia 
opettajia pohtimaan omia opetustapojaan ja niitä malleja, joita he antoivat oman ope-
tuksensa kautta opiskelijoille. Myös opettajat arvioivat kriittisesti teorian, käytännön ja 
tutkimuksen yhteyttä: ”Opetusmuodot eivät ole juurikaan kehittyneet. Muutosvaatimuksia 
tuli nopeassa tahdissa. Aina esiteltiin jokin uusi ideologia ja tuntui, että mitkään vanhat 
ideat eivät kelvanneet enää. Tutkimus, joka laitokselta valitettavasti puuttuu, liittyy kotita-
louden käytäntöön. Pitäisi tehdä nykyistä enemmän tutkimusta siitä, mitä taitoja kodeissa 
nykyisin tarvitaan.” (MH) Koteihin liittyvä tutkimus on suuntautunut enemmän perhe-
kasvatukseen kuin käytännön toimintaan. Yhtäältä aiheiden valintaan saattaa vaikuttaa 
myös ohjaajina toimivien professorien omaksuma teoreettinen suuntautuneisuus, jonka 
mukaan opiskelijat tekevät valintoja. Toisaalta on pidetty tärkeänä, että opiskelijat saavat 
valita itse aiheensa ja siksi on vaikea organisoida laajoja tutkimusprojekteja, joihin gra-
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duntekijät osallistuisivat eri näkökulmia hyödyntäen. Mahdollisesti yhtenä vaikuttavana 
tekijänä on myös perheharjoittelun lopetus 1980-luvulla, jolloin luontevat tutkimusyh-
teydet koteihin katkesivat. 

KOTI-linjan kansainväliset kontaktit vahvistuivat ja monipuolistuivat yliopistollisen 
koulutuksen aikana vähitellen. Kotitaloustieteen professuuria hoitava professori Turkki 
oli 1980-luvulta alkaen luonut aktiivisesti verkostoja kansainvälisen kotitalousjärjestön 
(IFHE) keskeisiin toimijoihin, ja siten yhteyksien luominen myös muille opettajille ja 
jatko-opiskelijoille helpottui. Opettajia ja jatko-opiskelijoita kannustettiin ja tuettiin talo-
udellisesti osallistumaan kansainvälisiin kongresseihin (Hannover 1992, Bangkok 1996, 
Ghana 2000, Kioto 2004), joissa he esittelivät tutkimuksiaan. ”Tutkijat menevät yleensä 
työskentelemään maailmalle nykyään, ja sillä tavalla syntyy uusia kontakteja, kun huomaa, 
että on samanlaisia tutkimusintressejä. Konferenssien ulkopuolella oli usein mahdollisuus 
tutustua myös paikallisiin kulttuureihin, Japanin vierailulla käytiin kodeissakin. IFHE: n 
kautta ovat päässeet mukaan jotkut opiskelijatkin. Opiskelijoiden mahdollisuus ja kiin-
nostus hakea kansainvälistä kokemusta ulkomailta oli aiemmin paljon vähäisempää, eikä 
varmastikaan yhtä tietoista, kuin nykyään.” (TTG)

Koulutuksen vieraiksi saatiin kotitalousalalla tunnettuja professoreita, muun muassa 
IFHE:n presidentti Doris Badir, professorit Patricia Thompson ja Eleanore Vaines. Doris 
Badir promovoitiin kotitaloustieteen kunniatohtoriksi 1997 filosofisessa tiedekunnassa. 
Tämä promootio oli myös siinä mielessä merkittävä, että koulutuksen kaksi ensimmäistä 
kotitaloustieteen tohtoria olivat promovoitavana silloin. 

Kuva 15. Filosofisen tiedekunnan promootio keväällä 1997, kotitalouden kunniatohtoriksi vihitty professori 
Doris Badir edessä oikealla.  
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Kotitalouden kongressi 1998 (International Household & Family Research Confe-
rence “New Approaches of the Study Everyday Life May 31st May– 3rd June) muistetaan 
merkittävänä kansainvälisenä tapahtumana, joka oli vasta perustetun kotitalous- ja käsi-
työtieteen laitoksen ensimmäinen yhteinen tehtävä yhdessä kuluttajatutkimuskeskuksen 
kanssa. Kongressin järjestelyt onnistuivat hyvin, ja siihen liittyvät kokemukset vahvisti-
vat suomalaisen kotitaloustieteen merkitystä sekä kotimaassa että ulkomailla. Professori 
Turkki toimitti kongressin esitykset kahtena julkaisuna (1999b, 1999c). 

Kuva 16. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen perustaminen vuonna 1998: yläkuvassa kotitaloustieteen, 
käsityötieteen ja kasvatustieteen nauhat sidottiin yhteen Josafatin kalliolla, alakuvassa omenapuun istutus 
puutarhaan.
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3.5 opeTuSHArjoiTTeLun KäyTännöT yLiopiSToAiKAnA  

Hyväksi koettu käytäntö opetusharjoittelussa jatkui myös yliopistoaikana siten, että har-
joittelujaksoja oli jokaisena opiskeluvuotena rinnakkain aineopintojen kanssa. Opetta-
juuden kasvamiselle haluttiin antaa riittävästi aikaa. Talouskoulun toiminnan päättyessä 
aikuisopetuksen harjoittelu painottui työväenopistoon ja oman talon kurssitarjontaan. 
Kursseja järjestettiin muun muassa somalialaisille rouville ja suomea vieraana kielenä 
opiskeleville yliopisto-opiskelijoille, jotka harjoittelivat ruoanvalmistuksen ohella suomen 
kieltä. Aikuisharjoittelun mahdollisuuksia kokeiltiin myös tiedekeskus Heurekassa, ruo-
kamessuilla, Elma-messuilla, sosiaalialan oppilaitoksissa ja Ensikodissa; jopa etäopetusta 
kokeiltiin videoneuvottelun avulla. Nämä uudet harjoittelutilanteet olivat opiskelijoille 
mieleenpainuvia kokemuksia. Aikuisopetuksen harjoittelujaksot avasivat mahdollisuuk-
sia tutustua erilaisiin kotitalousopettajien työkenttiin ja antoivat varmuutta opetus- ja 
neuvontatyöstä vaihtelevissa ympäristöissä. 

Kaksi normaalikoulua liitettiin hallinnollisesti yliopiston laitoksiksi, ja peruskouluhar-
joittelu siirtyi osittain normaalikouluihin. Kenttäkouluja tarvittiin silti harjoittelupaikkoi-
na. ”Koulutuksemme ei ole ollut puhtaasti aineen opetusta eikä puhtaasti opettajakou-
lutusta. Ne ovat limittyneet toisiinsa koko koulutuksen ajan. Aineasiantuntijuus ei riitä, 
jos aikoo toimia opettajana. Kotitalousopettaja on organisoinnin osaaja ja vuorovaikutus-
ohjaaja. Ja kursseja pitäisi tarjota ristiin – ruokakulttuuria, tapakulttuuria, kuluttajakas-
vatusta. Kotitalousopettaja on organisoinnin ja vuorovaikutuksen monitaitoinen osaaja 
kouluyhteisössä.” (MM) 

”Jokaiseen vuoteen sisältyi opetusharjoittelu. Ensimmäisen opetusharjoittelun tein 
Ruskeasuon erityiskoulussa. Siellä oli ihana opettaja joka antoi meidän myös opettaa.” 
(MM) Didaktiikan opettajana olen todennut monta kertaa, että juuri ensimmäisen harjoit-
telun kokemukset merkitsevät opiskelumotivaation kannalta paljon opiskelijan tulevaan 
suuntautumiseen. Kuitenkin useat harjoittelujaksot mahdollistavat sen, että opettajuuteen 
voidaan kypsyä vähitellen opiskelun aikana 

”Opetusharjoitteluun liittyivät ryhmäohjaukset ja yksittäisohjaukset. Minusta oli kiva 
olla opiskelijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Siinä tutustui hyvin opiskelijoihin, suhde 
opiskelijaan tuli yllättävän läheiseksi. Kävin seuraamassa normaalikouluissa ja muissa 
kouluissa. Minäkin itkin, kun opiskelija jännitti, ja se kertoi siitä läheisyydestä. Siinä vai-
heessa oli mahdollista paikata käytännön taidon aukot, koska ne tulivat ilmi, ja siinä sitä 
käden taitoa oppi, ruoanvalmistuksen tekniikkaa ja kodinhoidon tekniikkaa. Varsinkin 
jos osasi ottaa oppia myös toisten virheistä. Ne, jotka olivat seuraamassa, osallistuivat 
arviointiin ja oppivat myös käytännön taitoja, jos osasivat ottaa opikseen. Tärkeintä oli 
tietysti koko peruskoulutilanteen hallinta. Opetustaito arvioitiin yhdestä viiteen. Jokai-
nen opetusharjoittelun ohjaaja antoi oman numeron, ja kokouksessa sovittiin yhteisesti 
lopullinen arvosana. Se oli tärkeä numero, koska sillä haettiin virkaa. Varmaan jokainen 
ohjaaja painotti vähän eri asioita. Minä arvioin varmaan kaikkein eniten sitä, miten har-
joittelija suhtautuu oppilaisiin. Opetusharjoittelu on kyllä aika rankkaa, koska siinä pitäisi 
löytää itsestään se opettajuus. Ja siinä on isoja eroja sen suhteen, miten kemiat kohtaavat 
opetusharjoittelussa oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.” (RM)

Opiskelijat vertailivat harjoittelukoulujen käytäntöjä ja arvioivat työtapoja. ”Opetusti-
lanne suunniteltiin tarkkaan, ja suunnitelmasta saatiin etukäteispalautetta. Ja opetustilan-
teen jälkeen saatiin uudestaan palautetta. Silloin harjoiteltiin kahdessa normaalikoulussa. 
Toisessa koulussa piti suunnitella tarkkaan ja toisessa sai kokeilla. Ruoanvalmistuksen 
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havaintoesitys oli työväenopistossa ja teknologian havaintoesitys Sturella oman koulutuk-
sen opiskelijoille. Olen saanut Sturella hyvät eväät opettajuuteen. Punainen lanka oli aina 
opettajuus. Saatiin laaja näkemys oppiaineen kokonaisuuteen ja perheen kokonaisuuteen 
ja opetusharjoittelua siinä ohella. Kun tunteja suunniteltiin, tutkittiin opetussuunnitelmia. 
Meidät opetettiin käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja. Olen siirtänyt senkin 
asian omaan opettamiseen, käytin erilaisia oppikirjasarjoja rinnakkain ja etsin tietoa eri 
lähteistä, ja se tuli sieltä Sturen työtavoista. Toisessa harjoittelukoulussa lähdettiin atomista 
liikkeelle. Omassa opetuksessa päätin lähteä käytännöstä. Mielestäni pitää lähteä konk-
retiasta eikä teoriasta. Siihen aikaan kirjoitettua tietoa arvostettiin ja sen avulla koetettiin 
vahvistaa opettajuutta. Se ei mielestäni sovi oppiaineen luonteeseen. Suunnittelin uuden 
opetussuunnitelman käytännön pohjalta. Peilaan omaa tapaani oppia.” (MM) 

”Suunnitelmat tehtiin minuuttiaikatauluna. Opetusharjoittelusta saatiin suullista pa-
lautetta. Aika raskas systeemi se oli. Kaikki istuivat ringissä ja sanoivat oman mielipiteen-
sä. Tartuttiin joskus ’lillukanvarsiin’. Opetusharjoittelut saattoivat olla mieltä kuohuttavia 
tilanteita. …Kenttäharjoittelu oli mielenkiintoista, koska saimme kokeilla erilaisia tapo-
ja opettaa. Jotkut aikuisten havaintoesitykset saivat ’spektaakkelin’ luonnetta. Ne olivat 
hauskoja, kun sai laittaa luovuuden kukkimaan. Ruokamessuilla oli kotitalousopettajan 
koulutuksella oma osasto. Messuvieraat, koululaisryhmät saivat tulla sinne valmistamaan 
ruokaa. Vaikka en itse ollut harjoittelijana mukana, tajusin, että ’vau – tämä on hieno 
juttu’. Siellä opetettiin keiton keittäminen siten, että, että litra kiinteitä aineita ja litra 
nestettä ja se oli oikeasti innovaatio, koska lähdettiin liikkeelle ainesuhteista ja perusoh-
jeista. Aikuisopetuksen havaintoesitykset olivat haastavia, siinä sai kokeilla luovuuttaan.. 
Minulla oli aiheena ’patee, timbaali ja terriini’ – aika erikoinen aihe! Tiedonhakeminen 
oli haasteellista, koska ei ollut internetin ihmeellistä maailmaa.” (KT) 

Kuva 17. Opetusharjoittelua ruokamessuilla, Tee ja opi –keittiössä.
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Kuva 18. Sienivärjäyksen havaintoesitys Sturen sieninäyttelyssä syksyllä 1991.

Akateemisena aikana palautetilanteetkin vapautuivat, koska opiskelijat ja opettajat 
sinuttelivat toisiaan. ”Palautetilanne oli pääsääntöisesti ryhmäpalaveri, jossa paikalla oli-
vat ryhmän toiset opiskelijat ja Sturen opettaja koulutuslinjalta sekä harjoittelupaikasta 
sekä opiskelijatovereita. Kyllä siinä ruodittiin eri puolia ja sai palautetta, joka kasvattaa. 
Minusta ne olivat hyviä tilanteita. Tosin joskus ajattelin, että eikö ole enempää sanottavaa, 
vaikka olin tehnyt viikkotolkulla valmisteluja, tutkinut ja etsinyt tietoja.” (KL)
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”Palaute harjoittelusta tuli suullisena heti opetuskerran jälkeen. Mitään erillistä kir-
jallista palautetta ei jaettu. Palautetilanteet olivat usein positiivisia kokemuksia, jos pa-
laute oli rehelliseltä. Välillä kuitenkin tuntui, että palautteen anto oli puutteellista siksi, 
että palautetta ei saanut tarpeeksi omaan panostukseensa nähden. Kritiikkiä ja korjat-
tavia asioita olisi voinut antaa paljon enemmän. Olisi ollut tarpeen tietää, mitä asioita 
olisi pitänyt parantaa ja miten. Opetusharjoittelun ohjaus oli mielestäni liian varovaista 
– arasteltiin negatiivisen palautteen antamista. Mielestäni ei saisi olla liian helläkätistä. 
Oppipojan rooliin kuuluu saada palautetta. Ei ollut mitään koontia. Olisi ollut hyvä, jos 
palautetta annetaan siitä, miten voi parantaa.” (HL) ”Opetusharjoittelusta norsseista on 
jäänyt hieman skitsofreeninen muisto, sillä ohjaajat olivat hyvin vastakohtaiset toisiinsa 
nähden. Se oli tietysti hyvä sikäli, että se kasvatti kohtaamaan erilaisia ihmisiä, mutta 
opintojaksojen järjestelyihin olisin toivonut lisää selkeyttä. Norssissa piti opettaa esimer-
kiksi vauvanhoitoa, josta ei ollut aikaisempaa kokemusta. Erityisesti kuitenkin muistuu 
mieleen, kuinka tärkeää oli kurinpito, sillä eräällä tunnilla yksi oppilas karkasi ikkunasta. 
Opetusharjoittelussa suomenkielisellä työväenopistolla taas ei tarvinnut keskittyä kurin-
pitoon, vaan sai keskittyä täysin asiaan ja kurssin vetämiseen. Ohjaajalta sai kannustusta, 
ja aikuispuolen ohjaaminen tuntui ihanalta, mikä sitten suuntasikin hakeutumaan myö-
hemmin töihin työväenopistoon. Työväenopiston havaintoesitys aiheesta ’Omenatarhan 
antimet’ muistuu yhä mieleen.” (KL)

Opettajat muistelivat usein rinnakkain omaa opiskeluaikaa ja opettajuutta Sturella. 
”Ero nykypäivän harjoittelun ohjaukseen näkyy siinä, että ohjaukseen oli ennen käytettä-
vissä enemmän aikaa. Opiskelijaa nähtiin useammin ja ohjaava opettaja kävi seuraamassa 
useita tunteja. Pidettiin tärkeänä oppia tuntemaan opiskelijan vahvuudet ja kehittämisen 
kohteet, jotta tiesi, millaista palautetta hänelle on tarpeen antaa. Mieluiten palaute annet-
tiin aina kasvokkain keskustelemalla. Opetustaidon arvosana arvioitiin päättöharjoittelus-
sa yhdestä viiteen. Arvosana viisi oli tosi harvinainen.  Arviointi oli rankkaa – korostaako 
yhteistyötaitoja vai käden taitoja, vai mitä? Sitten oli semmoinen vaihe, että jokainen oh-
jaava opettaja kirjoitti sanallista arviointia. Sitten poistettiin numeroarvostelu ja oli vain 
keskustelupalautetta ja ruvettiin korostamaan vertaisryhmien merkitystä. Ensimmäisenä 
pitää antaa harjoittelijan itse kertoa, mikä meni hyvin ja mikä jäi harmittamaan. Ei saisi 
olla kiire, ja kaikkien pitäisi olla saman pöydän ääressä. Ohjausta en halunnut antaa pu-
helimessa, koska haluan nähdä silmiin – ihmistuntemusta se vaatii. Yleensä aloitetaan 
siitä, mikä on hyvää. Totta kai vahvuuksia voi korostaa ja heikkoudet ovat sellaisia, joista 
pitäisi oppia. Useimpien kanssa keskustelu oli tosi antoisaa.” (EM)

Sitten kun opiskelijoiden harjoitteluraporttien muoto kehitettiin portfolio-tyyppiseksi 
1990-luvulla, se antoi mahdollisuuden raportoida monenlaisia harjoittelukokemuksiin 
liittyviä tunteiden purkauksia. Erityisesti naisopiskelijoiden kirjoitelmissa oli runsaasti 
tunnekokemusten pohdintaa, mutta sen sijaan miehet kirjoittivat niukasti omista mieli-
aloistaan. Olin ilahtunut siitä, että portfolioista muodostui vähitellen tarkoituksenmukai-
nen apuväline oman opettajuuden kehittymisen pohdintaan. Kun kysyin opiskelijoiden 
toiveita ja kehittämisehdotuksia, henkilökohtaisen palautteen antamista pyydettiin aina 
lisää. Ongelmana oli se, että yksilöllisen palautteen antamiseen ei ohjaajilla läheskään 
aina ollut riittävästi aikaa. 
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3.6 miTen STuren HenKi SäiLyi yLiopiSToAiKAnA?  

Viittauksia Sturen opiskelijoiden yhteisöllisyyden kokemuksiin nousi runsaasti esiin vie-
lä 1980- ja 1990-lukujen muistoissa. ”Me oltiin kaikki sturelaisia, niin kauan kun oltiin 
siellä Sturella. Opettajat eivät olleet etäisiä akateemisia tutkijoita, vaan meillä oli samat 
tavoitteet. Viestittiin läsnäolosta ja opettajat olivat läheisiä – me olimme kaikki menossa 
samaan päämäärään. Mutta kun kävimme Ratakadulla kasvatustieteen luennoilla, joillakin 
luennoitsijoilla oli erikoinen, hiukan väheksyvä ja hymähtelevä asenne meihin: ”Tekin 
siis olette täällä!” (MM) 

”Oli mukava mennä töihin 1980-luvulla, oli hyvä ilmapiiri.” (EM) Opiskelijoiden ko-
kemusten mukaan talon ilmapiiri ja vuorovaikutus ilmenivät sitoutumisena yhteistyöhön: 
”Nyt ollaan täällä, tehdään nämä tehtävät tunnilla, koska jälkikäteen on paljon hanka-
lampaa opiskella sitä yksin. Ryhmän yhteistyö oli rohkaisevaa. Huolenaiheena oli oma 
osaaminen ja ilonaiheena oli yhteistyö.” (MM) Yliopistoaikanakin yhteisöllinen toimin-
ta lisäsi turvallisuuden tunnetta: ”Yhteisöllisyys, paikan pienuus ja tiivis toiminta olivat 
Sturen etuja. Sturella opiskelu oli turvallista pikkukaupungista tai maalta tuleville opis-
kelijoille. Oman vuosikurssin tiivis yhteydenpito oli tärkeää, varsinkin omassa pienryh-
mässä. Tällaista turvaverkkoa nykyiset opiskelijat eivät enää taida saada. Sturen opiskelu 
muokkasi meitä jossain määrin samoja asioita arvostaviksi. Ne, jotka halusivat enemmän 
akateemista vapautta, muuttivat muualle opiskelemaan.” (TH) Pikkukaupungista tulleena 
muistan hyvin turvallisuuden tunteen, jonka Sturen opiskelijayhteisössä vallitsi. Turval-
lisuutta loi myös tieto valmistumispäivämäärästä, jonka jälkeen oli mahdollista hakea 
kotitalousopettajan virkaa. 

”Omasta vuosikurssista jäi positiivinen muisto, opiskelijat olivat motivoituneita ja 
heterogeenista joukkoa. Eri-ikäisyys ja erilaisuus olivat opiskelun rikkautena. Yhteistyö 
opiskelijoiden välillä sujui hyvin. Opiskelijoiden välinen solidaarisuus näkyi muun muassa 
siinä, että opiskelumateriaalia kopioitiin ja kierrätettiin aktiivisesti.” (HL) ”Henkilökunnan 
kanssa oli paljon vuorovaikutusta ja kohtaamista. Mieleen ovat jääneet siivoushenkilöt, 
jotka olivat lämpimiä ja ymmärtäviä, ikään kuin osa meitä. Myös vahtimestari muistuu 
yhä mieleen elävästi: hän oli ydinpersoona, joka aina kyseli kuulumisia ja kuunteli mur-
heitamme. Ilonaiheisiin kuului myös yhteisöllisyys ja kuuluminen sturelaisiin, vaikka 
opiskelu ei ollutkaan niin yliopistollista kuin olin ajatellut.” (KL) ”Siellä oli pitkään samat 
henkilöt – me oltiin yhtä suurta perhettä.” (OK, MM) 

”Kyllä opettajien ja opiskelijoiden välit oli aika lailla kaverillisia, varsinkin käytän-
nön opetuksessa. Se suhde oli hyvin erilainen kuin yliopistossa keskimäärin, erityi-
sesti teoreettista opetusta antavissa isoissa laitoksissa. Pieni taistelu on ollut teorian 
ja käytännön välillä. Koska resursseja on aina vähän, niin on vaikea tehdä päätöksiä, 
kuka saa ne. Sitten kun ruvettiin keskustelemaan tuntijaosta, niin silloin se kahtiajako 
tuli.” (TTG) 

Jälkikäteen kerrotuissa muistoissa ”silloin (1988) oli autoritäärisempi ote opetukses-
sa kuin nykyään. Vahvat roolit vallitsivat: opettaja oli opettaja ja opiskelija oli opiskelija. 
Nykyään usein ajatellaan, että opettaja on valmentaja ja ohjaaja, mutta silloin ei opettajan 
ja oppilaan välistä yhteistyömuotoa oikeastaan ollut.” (KL) Joillakin kertojilla muistot 
opettajien ja opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta olivat ristiriitaisia. Toisaalta vuo-
situhannen vaiheessa nuoren kertojan muistoissa ”tunnelman luoja oli opettaja – joillakin 
tunneilla tunnelma oli jopa riehakas, joillakin toisella tunneilla se oli jäykkä, jos opetta-
jan ohjauksessa korostui auktoriteetti. Ilonaiheita oli huumori – siitä tunnelma vapautui 
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työskentelyn lomassa: kotiläksyksi annettiin ”etsiä viikonloppuna joku kaksilahkeinen, 
koska seuraavalla kerralla harjoitellaan housujen prässäystä.” (KL)

Yliopiston opetussuunnitelman mukaan opiskelevat pohtivat myös muutoksen merk-
kejä KOTI-linjan toiminnassa ja ilmapiirissä: ”Ilmapiirissä tapahtui murrosta, kun van-
hemman polven opettajat alkoivat jäädä eläkkeelle, ja tilalle alkoi tulla uusia nuoremman 
polven opettajia. Vanhan polven opettajat vasta opettelivat, mitä se yliopistossa oleminen 
oikein oli ja miten voitaisiin muuttaa hyvin käytännönläheiset aiheet tieteellisiksi: oppilaat 
olivat ikään kuin koekaniineja, koska opettajien piti niin paljon pohtia yliopistoon liitty-
misen vaikutuksia omaan opettamiseen. Nuoremmat edustajat alkoivat ravistaa omalla 
panoksellaan sitä Sturen henkeä. Sturella vallitsi hyvä ilmapiiri, mutta ei liian rento mis-
sään nimessä.” (KL) 

Jaatinen (1985) arvioi pro gradu -työssään, että ensimmäisten vuosien aikana yli-
opistokoulutukseen siirtyminen ei ollut suuresti vaikuttanut opiston ilmapiiriin, vaan 
koulutuslinjan yhteishenki oli edelleen hyvin kokonaisvaltaista ja omaleimaista johtuen 
osittain siitä, että laitos sijaitsi erillään yliopiston muista yksiköistä ja taustalla vaikutta-
vista perinteistä. Tosin opiskelijoiden käsityksissä ilmeni enemmän kriittisiä sävyjä kuin 
opettajilla. Voisi olettaa, että opettajat aistivat ilmapiirin muutoksen herkemmin kuin 
opiskelijat, koska heillä on muistoja entisestä runsaasti. (Mt. s. 67.)

Kun jokapäiväisistä aamuhartauksista luovuttiin, se koettiin henkilökunnan keskuu-
dessa uuden aikakauden arvomurroksena. Yhteiskunnallinen ilmapiiri kokonaisuutena oli 
muuttunut arvoneutraaliin suuntaan, ja yhteisöllisyyden sijaan korostettiin yksilöllisyyttä 
(Sysiharju, 1995). Vaikka lukukauden päätösjumalanpalveluksia ei enää järjestetty, yh-
teydenpito Alppilan seurakuntaan jatkui yliopistoaikana keskustakampukselle muuttoon 
asti siten, että adventtilounaan yhteydessä järjestettiin hartaustilaisuus, jossa puheen piti 
kirkkoherra ja kanttorin johdolla laulettiin Hoosianna -hymni. Päivittäinen lounasruo-
kailu Sturella säilyi, ja siitä vastasi päätoiminen emäntä. Perinteinen ruokailukäytäntö, 
aamupalan tarjoaminen ja pöytätarjoilu hylättiin, ja tarjoilutapa muuttui noutopöydäk-
si. Syynä oli ilmeisesti se, että talouskoulun ja liikelinjan kurssit loppuivat vuonna 1975, 
eikä opiskelijatyövoimaa riittänyt ruokalaan yhtä paljon kuin ennen. Opettajakurssien 
ohjelmassa suurtalouden opetussisältöön kuuluivat yliopistoaikana pelkästään koulu-
ruokailuun liittyvät asiakokonaisuudet, koska kotitalousopettajien virkavelvollisuuteen 
oli yhdistetty monissa kunnissa kouluruokailun valvonta. ”Opiskelijoiden osallistuminen 
ruokailuun Sturella oli yliopistoaikana satunnaista, koska he saattoivat valikoida myös 
muita yliopiston ravintoloita, sen mukaan, missä heidän luentonsa olivat. Luonnollisesti 
päivittäiseen ruokailuun liittyvä yhteisyyden tunne alkoi hävitä vähitellen.” (AP) Siitä 
huolimatta yhteisestä toiminnasta on säilynyt muistoja 1990-luvulle asti. Liikelinjan ope-
tuksen päättyessä kotitalousopettajaopiskelijoiden oma järjestö (vuodesta 1976 lähtien 
Kopeda) sai viihtyisät oleskelutilat entisestä liikelinjan kahvilasta. Siellä kokoonnuttiin 
viettämään vapaa-aikaa tai tekemään ryhmätehtäviä. ”Sturella oltiin aina. Suunniteltiin 
yhdessä tunteja tai seminaaritöitä. Siihen aikaan emme olleet töissä opiskeluaikana yhtä 
paljon kuin nykyiset opiskelijat – pääasiassa vain opiskelun väliaikoina. Meitä kannus-
tettiin ottamaan oman alan töitä, jotta käytännön taidot kehittyisivät. Olin työssä muun 
muassa ravintolassa.” (MM) 

Juhlakurssit jatkuivat akateemisena aikana, ja ne ovat jääneet elämään kullattuina 
muistoina sekä opiskelijoiden että opettajien mielessä. ”Yliopisto-opettajuuden mieleen-
painuvimpia kokemuksia olivat juhlakurssit. Toiseksi viimeinen kurssi toteutti juhlan 
valmistuvalle kurssille. Tello Anttilan organisoimat juhlat olivat hyvin vaikuttavia ta-
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pahtumakokonaisuuksia, jotka jättivät opiskelijoille pysyvän muiston. Juhlassa oli aina 
joku teema, joka pidettiin salaisuutena loppuun asti. (Linnan pidot, Roomalaiset pidot, 
Sirkusväen juhla, Risteily Välimerellä). Roomalaiset pidot olivat ikimuistoiset. Kokonai-
suudesta muodostui eräänlainen teatteriesitys. Orja tuotiin ruokasaliin maistamaan ja 
varmistamaan, että ruoka ei ole myrkytetty. Ruokapöydässä ei ollut lautasia ollenkaan, 
syötiin rieskan päältä käsin. Tarjoilijat olivat pukeutuneina toogaan. Kaikista juhlista on 
tehty arkistoidut kansiot. Juhlassa oli mukana kotilieden toimittaja valokuvaajan kanssa. 
Kotiliesi-lehdessä oli iso artikkeli juhlista. Satavuotisjuhlat olivat ehkä kaikkein viimei-
simmät, jotka ovat jääneet mieleen.” (MH) 

Koulutuksen satavuotisjuhlan muistot elävät erityisesti niiden opiskelijoiden mie-
lessä, jotka osallistuivat juhlien järjestelyyn monin eri tavoin. Osallistuminen korvattiin 
muodollisesti opintoviikkoina, mutta työhön käytetty aika oli monikertainen. ”Valmiste-
luja tehtiin talkooperiaatteella ja opiskelijat purnasivat välillä sitä, että muiden opintojen 
eteneminen hidastui.” (TH) 

Myös opettajat osallistuivat vapaa-aikanaan juhlien järjestelyyn. ”Juhlien järjestämi-
nen oli mieleenpainuvaa. Kun järjestettiin juhlia, silloin opettajat tulivat läheisiksi – oltiin 
kuin omaa perhettä. Juhlakurssi, jossa valmistuvalle ryhmälle järjestettiin juhlaillallinen, 
oli erityisen positiivinen kokemus, koska silloin luotiin jotakin uutta ja suurta.” (KL) Aka-
teemista sävyä satavuotisjuhliin toi kotitalouden tutkimusta esittelevä symposium.

Kuva 19. Kasvatustieteen osaston lounaspöytä juhlavuoden keväällä 1991.  
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Kuva 20. Kotitalousopettajakoulutuksen 
 juhlavuoden postimerkki.

juva 21. Pääjuhla yliopiston juhlasalissa 25.10.1991. 

Kuva 22. Neljä sukupolvea 1991: 
Ulpu Järvinen, Kerttu Mäkelä, 
Riitta Meriluoto, Peter Bjugg.
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3.7 yLiopiSToAjAn TArKASTeLuA

Yleiskuva yliopistoajan koulutuksesta ei ole niin yhtenäinen kuin kotitalousopettajaopis-
ton aikana. On ymmärrettävää, että usean vuoden siirtymävaiheen aikana kokemukset 
opiskelusta saattoivat olla ristiriitaisia. Monet virkojen hoitajat vaihtuivat vuosittain ja 
opetuksen seuraaminen eri laitoksilla toi tietysti epäyhtenäisyyttä toimintakäytäntöihin. 
Käytännön töiden harjoittelutilanteet ja juhlaprojektit säilyivät kuitenkin yhteishengen 
luojina myös akateemisena aikana. 

Tieteellisen asenteen oppimista korostettiin yliopistoaikana kotitalouden sisältöjen 
opetuksessa pyrkimyksenä ilmiöiden ymmärtämiseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Ker-
rotuissa muistoissa nousi esiin myös tavoitteet yhdistää kasvatustieteen teoreettisia malleja 
kotitalouden didaktiikkaan ja opetusharjoittelun käytäntöön. Uusien oppimiskäsitysten 
sovellukset siirtyivät vähitellen tuntisuunnitelmiin ja seminaaritöiden taustateorioiksi. 
Sitten kun kotitalous oli hyväksytty pääaineeksi, ja kotitaloustieteen professorin viran 
ala ja nimi vahvistettiin 1990-luvun lopussa, voitiin täsmentää myös kotitaloustieteen 
tutkimuksen tehtäväala, johon kuuluu virantäyttöselosteen mukaan kotitalouteen ja ko-
titalouden käytännön toimintaan liittyvä tutkimus ja opetus sekä kotitalouden aineen-
opetuksen kehittäminen. Kotitaloustieteen tarkastelutavoissa korostuvat toiminnan sosi-
aaliset kulttuuriset ja kasvatukselliset kytkennät. (Turkki, 2001, s. 512.) Kotitaloustieteen 
tutkimus alkoi saada kansainvälistä tunnustusta ja tutkimusnäkökulmat monipuolistuivat 
jatko-opiskelijoiden opinnäytetöissään käyttämien erilaisten tutkimusotteiden ansiosta. 

Kotitaloustieteen nimen vahvistamisella selkeytettiin kotitalousalalla vallinnutta tilan-
netta, jossa kotitaloutta käytetään monissa eri merkityksissä. Tieteenalan ja yliopistollisen 
oppiaineen ohella kotitalous viittaa yleissivistävän koulun oppiaineeseen ja yksityiseen 
kotitalouteen ja sen merkitykseen keskeisenä osana yhteiskunnallista toimintaa. Koti-
taloustieteen uudet lähestymistavat rakensivat vähitellen kuvaa siitä, mitä kotitalouden 
toiminnan tutkimus tarkoittaa käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Kotitaloustieteen 
tutkimuskohteeksi vahvistettiin kotitalous sen eri ilmenemismuodoissa ja tehtäväksi tä-
män ilmiön käsitteellistäminen. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat kotitalouden, yksilön 
ja perheiden toiminta, kotitalous-oppiaine sekä kotitalouden ja arjenhallinnan taidot. 
(Turkki, 2001, ss. 511–513.) Kotitaloustieteen vaikuttavuus ilmeni perusopetuksen ope-
tussuunnitelmassa (POP, 1994) teoreettisena jäsentäjänä, jonka taustana oli kotitalouden 
suhde luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön (Bubolz 
& Sontag, 1993). 

Monet yliopistoajan kertojat muistavat ryhmäopetuksen yhteisöllisen ilmapiirin Stu-
ren hengen luojana. Kun nostetaan esille yksittäiset, hyvät muistot kotitalousopettajakou-
lutuksen yliopistoajasta, ne liittyvät sekä opettajilla että opiskelijoilla useimmiten juhla-
projekteihin, joiden kautta kasvettiin yhteisöllisyyteen myös yliopistoaikana: ”Opettajien 
ja opiskelijoiden yhteiset juhlat ja illalliset ruokalan tiloissa olivat säilyneet muistoissa 
tapahtumina, jotka olivat Sturenkadulla luoneet yhtenäisyyden tunnetta koko koulutuksen 
väelle. Ilmapiiri opettajien ja opiskelijoiden kesken olikin ollut hyvin tuttavallinen.” (TTG) 
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4 KoonTiA jA poHDinTAA

4.1 TuTKimuKSen LuoTeTTAvuuSnäKöKoHTiA

Tässä tutkimuksessa kotitalousopettajan koulutusta on tarkasteltu rajattuna siihen aikaan, 
jolloin koulutus sijaitsi omassa talossa Sturenkadulla (1956–2002). Kuvaus opetuksesta 
ja oppimisesta sekä opiskeluilmapiiristä perustuu entisten opettajien ja opiskelijoiden 
kertomiin muistoihin. 

Koska lähestymistapa on narratiivinen, kertomuksiin perustuva, tosiasioiden ohella 
kertojien puheessa korostuvat erilaiset arvostukset. Kuvauksiin liittyy runsaasti henkilö-
kohtaisiin kokemuksiin kuuluvaa tunnesisältöä ja mielipiteitä. Narratiivisessa tutkimuk-
sessa luotettavuusnäkökohtia ei yleensä arvioida samoin perustein kuin tosiaperusteita 
käyttävää, paradigmaattista tietämistä edustavissa tutkimuksissa, vaan käytetään toisen-
laisia käsitteitä. Paradigmaattinen tieto vakuuttaa totuudesta (truth), kun taas narratiivit 
vakuuttavat todentunnusta (verisimilitude). Menneisyyteen liittyvien kertomusten kautta 
voidaan ymmärtää aikakauden tilanteita niin, että eläytymällä niihin saadaan kokemus 
vahvasta todentunnusta. Kertomusten todentunnusta vakuuttuminen on siten kokonais-
valtaisempi kokemus kuin väitelauseina kuvattu totuus. (Heikkinen, 2002, s. 195.) Tosi-
asiatietoja olen tarkistanut mahdollisuuksien mukaan Sysiharjun julkaisuista (1977, 1995) 
ja vuosikertomuksista. 

Tutkimuksen rajoittuneisuus liittyy suppeaan, harkinnanvaraiseen aineistoon, joka 
ei edusta kattavasti kaikkien Sturen ajan opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia. Kun 
tarkastelee haastattelussa mukana olleiden henkilöiden opiskeluvuosia (taulukko 2, lii-
te 5), kotitalousopettajaopiston ajan muistoissa painottuvat 1960-luvun opiskelijoiden 
kokemukset. Epätasapainoa tuo myös se, että yliopistoajalta kertojia on huomattavasti 
vähemmän kuin kotitalousopettajaopiston ajalta. On ymmärrettävää, että monet ker-
tomukset kymmenien vuosien takaa saattavat olla ”muistojen kultaamia”, ja itse kukin 
on pyrkinyt tietoisesti ja tiedostamattaan unohtamaan harmeja. Varmaan siksi kriitti-
set kannanotot olivat aineistossani hyvin maltillisia. Merkitystä on myös sillä, että useat 
haastatteluun osallistuneet ovat olleet sekä opiskelijoina että opettajina Sturella. Yhtenä 
luotettavuutta lisäävänä tekijänä pidän sitä, että annoin haastattelua tehneille opiskeli-
joille keskustelun perustaksi kotitaloustaitoihin ja Sturen henkeen liittyviä kysymyksiä, 
ja siten olen voinut vertailla eri ajankohtina opiskelleiden kokemuksia. Olen peilannut 
niitä myös omiin muistoihini sekä kotitalousopettajaopiston ajalta että yliopistoajalta. 
Tosin valmiiden keskusteluteemojen vuoksi kertomusaineiston rikkaudessa on varmasti 
menetetty jotain tärkeää, joka olisi spontaaneissa keskustelutilanteissa voinut tulla esiin 
varsinkin silloin, jos haastattelijat olisivat itse olleet Sturen aikakauden tuntijoita. 

Tutkimusavustajina toimineet opiskelijat ovat koonneet haastattelussa ydinsisällön yh-
tenäiseksi kertomukseksi. Kertomuksia lukemalla ja nauhoituksia kuuntelemalla olen eläy-
tynyt keskustelutilanteisiin. Monet kiinnostavat yksityiskohdat vahvistuivat siitä syystä, 
että samansisältöiset kokemukset toistuivat kertomuksissa. Harmillista on se, että jokaisen 
kertojan ääni ei ole tullut raporttiin mukaan tasapuolisesti, ja paljon arvokkaita muistoja 
jäi nyt hyödyntämättä siitä syystä, että tavoittelin selkeän kokonaisuuden rakentamista. 
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Tutkimuksen sisältö on jäsentynyt kahden teeman ympärille. Toisaalta tarkastellaan 
kotitaloustaitojen opetusta ja kotitalousopettajien koulututusta yleensä. Toiseksi teemaksi 
näistä pohdinnoista nousee Sturen henki, joka ilmentää koulutuksen ilmapiiriä, opettajien 
ja opiskelijoiden sekä koko henkilökunnan vuorovaikutusta. Tarkastelen seuraavaksi Stu-
ren hengen ilmenemistä peilaamalla kertomuksissa esille tulleita ilmapiiriin liittyviä asioita 
Yrjö-Paavo Häyrysen (1970) tekemään tutkimukseen yliopiston eri tiedekuntien ilmapii-
ristä. Häyrysen tutkimusaineisto on kerätty Helsingin yliopiston opiskelijoilta 1960-luvun 
lopulla, jolloin Helsingin kotitalousopettajaopistossa jo pohdittiin yliopistoon siirtymisen 
mahdollisuutta. Perustelen vanhan tutkimuksen hyödyllisyyttä sillä, että se on heijastumaa 
saman aikakauden ilmapiiristä, jota oma tutkimukseni käsittelee. 

4.2 yHTeiSöLLinen iLmApiiri KouLuTuKSen TuKenA

Sysiharjun historiateosta (1995) lukiessani olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että kotitalo-
usopettajakoulutuksen säätiön hallitus ja opettajakunta olivat omaksuneet 1950-luvulle 
tultaessa yhtenäisen näkemyksen kotitalous-oppiaineesta, kotitalousopettajan taidoista ja 
opettajien koulutuksesta sekä koulutuksen merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Entisten opettajien kertomat muistot vahvistavat tätä näkemystä. Yhteinen päätös oman 
opistotalon rakentamisesta kannusti toimimaan päämäärän puolesta, ja vuosien ponnis-
telut synnyttivät vähitellen yhteisöllisen ilmapiiriin, jota kutsuttiin Sturen hengeksi. Se 
ilmentää käsitykseni mukaan opiskeluyhteisössä hyväksyttyjä, yleensä tiedostamattomia, 
juhlapuheissa myös ääneen lausuttuja arvostuksia, jotka ohjasivat opiskelijoiden ja opet-
tajien jokapäiväistä toimintaa. Sturen henki -käsitteen voi rinnastaa opintoilmasto- ja 
sosiaalinen ilmasto -käsitteisiin, joita Häyrynen (1970) käytti tutkimuksessaan. Hänen 
näkemyksensä mukaan sosiaalinen ilmasto viittaa niihin kollektiivisiin – usein lausu-
mattomiin – normeihin, odotuksiin ja tabuihin, jotka säätelevät yhteisön jäsenten kom-
munikaatiota, aloitteentekoa ja vuorovaikutusta. Opintoympäristön ilmapiirin vaihtelua 
määräävät fyysinen miljöö, institutionaalinen rakenne ja yhteisössä toimivat yksilöt. Yk-
silön näkökulmasta ilmapiiriä (ilmastoa) voidaan kuvata paineina, jotka tukevat määrä-
tyntyyppisiä toimintoja ja ehkäisevät toisentyyppisiä. (Mt. s. 7.) 

Häyrynen (1970, s. 9) on tehnyt tutkimuksissaan sellaisen johtopäätöksen, että eri-
laiset oppilaitokset pyrkivät vetämään piiriinsä nimenomaan sellaisia opiskelijoita, jotka 
vastaavat institutionaalisia odotuksia. Opiskelijat hakeutuvat tavoitteitaan vastaaviin lai-
toksiin ja samaistuivat osittain jo ennakolta ammattiroolinsa arvostuksiin. Tähän viittasi 
eräs kertojista: ”Kotitalousopettajat ovat jossain määrin samankaltaisia, ja Sturen tiivis 
opiskelu ehkä muokkasi meitä vielä enemmän samoja asioita arvostavaksi.” (TH) Voi olet-
taa, että siihen saakka kun pääsyvaatimuksiin kuului vuoden harjoittelu kotitalousalalla 
ja puolivuotinen talouskoulu, ne olivat omiaan tasoittamaan hakijoiden välisiä asenne-
eroja. Samansuuntainen vaikutus lienee ollut myös psykologisilla soveltuvuuskokeilla, 
joita käytettiin parikymmentä vuotta 1950-luvulta alkaen. 

Koska ylioppilastutkinto oli pääsyvaatimuksena jo kotitalousopettajaopiston aikana, 
opiskelijat olivat järjestäytyneet yliopiston osakuntien tapaan ennen varsinaista yliopisto-
yhteyttä. He perustivat Helsingin kotitalousopettajaopiston ylioppilaskunnan 1951 (nyk. 
Kopeda Ry) ja osallistuivat yliopiston opiskelijajärjestöjen yhteiseen toimintaan. Koska 
päivittäinen toiminta omassa talossa oli kiinteästi työjärjestykseen sidottua, varsinainen 
yliopistonuorison radikaali liikehdintä ei levinnyt sturelaisten yhteisöön erityisen voimak-
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kaana. Päivänavauksiin ja yhtenäiseen pukeutumiseen kohdistuvat kriittiset kannanotot 
osoittivat, että opiskelijoiden aktiivisuus lisääntyi 1970-luvulle tultaessa ja yhtenäinen 
arvomaailma muuttui yksilöllisyyttä korostavaan suuntaan niin kuin suomalaisessa yh-
teiskunnassa yleisesti. 

Koulutusyksikön ilmapiiriin vaikuttaa Häyrysen mukaan (1970) myös koulutustehtä-
vän luonne sinänsä. Voidaan puhua tieteenaloittain eriytyneestä akateemisesta kulttuu-
rista, joilla on kullakin tyypilliset perinteensä ja arvostushierarkiansa. Kotitalousopettaja-
opiston aikana ja pitkälti vielä yliopistollisen koulutuksen aikanakin kotitalousopettajien 
koulutus oli selkeästi ammatillista suuntautumista. Koulutus välitti niitä normeja ja ar-
vostuksia, jotka olivat yhdenmukaisia yleissivistävässä koulussa ja niissä kotitalousalan 
ammattiyhteisöissä, johon opiskelijoita valmennettiin. On mielenkiintoista havaita, että 
laajan, tilastollisesti käsitellyn aineiston tuloksista löytyy joitakin yhtymäkohtia Sturen 
ajan opettajien ja opiskelijoiden muistoihin. Sturen ajan kotitalousopettajan koulutusta 
voi verrata Häyrysen tutkimuksessa olleisiin ammatillisesti suuntautuneisiin tiedekuntiin, 
joissa ryhmätyöskentelytilanteet ja tottumus projektiluonteisiin työskentelytilanteisiin 
vahvistivat opiskelijakeskeisyyttä ja opettajien ja opiskelijoiden läheistä vuorovaikutusta. 
(Mt. s. 43.) Sekä kotitalousopettajaopiston että yliopistoajan opiskelijat muistivat ryhmä-
tilanteiden yhteishengen ja kurssitovereiden tuen. Juhlien valmistelut olivat projektiluon-
teisia työskentelyjaksoja, joissa myös opettajat vapautuivat rooleistaan.  

Toinen yhteispiirre ilmenee johdon aseman kautta. Johto ja opettajakunta edustavat 
asemansa kautta instituution virallista ”self-imagea”, omakuvaa, joka sisältää käsitykset 
instituution toteuttamista arvoista ja sen suhteista ympäristöönsä. Institutionaaliseen 
omakuvaan kuuluu opetuksen tietosisällön määrän ja laadun ohella muun muassa laaja-
kantaisen kulttuuritehtävän korostaminen, jota ilmennetään juhlissa, traditioissa ja arkki-
tehtuurissa. Häyrynen (1970, s. 3) muistuttaa, että suuri osa niistä asenteista ja toiminta-
valmiuksista, joita yliopistosta valmistuvat opiskelijat vievät mukanaan yhteiskuntaan, on 
tulosta opettajien ja opiskelijoiden muodostaman yhteisön usein ”informaalisesta”, mutta 
silti varsin ratkaisevasta vaikutuksesta. Näistä ilmapiiriin liittyvistä ympäristövaikutteista 
riippuu suuresti, millaiset kotitalousopettajat ovat vaikuttamassa tulevaisuuden kouluissa 
ja muilla kotitalousalan työtehtävissä seuraavien vuosikymmenien aikana. Samoin kuin 
muutamilla aineistoni kertojilla, oman opiskeluaikani kokemus oli, että Helsingin kotita-
lousopettajaopisto oli saavuttanut arvostetun aseman kotitalousopettajien kouluttajana. 
Sen opettajilla oli yhtenäinen näkemys laitoksen keskeisestä kulttuuritehtävästä kouluttaa 
yleissivistäviin oppilaitoksiin päteviä kotitalousopettajia. Koulutuksen anti ei ollut pelkäs-
tään monipuolisessa ammattitaidossa, vaan yhtä merkittävänä näen Sturen hengen vai-
kutuspiirissä omaksutun arvomaailman kodin merkityksestä yhteiskunnan perussoluna.  
Opettajuuden ihanteen ytimenä oli kasvattaa nuoret kykeneviksi ottamaan vastuuta oman 
kodin hoitamisesta. Yhtenä kotoisten arvojen arkkitehtonisista ilmentymistä oli viihtyisä 
ruokasali. Helsingin kotitalousopettajaopiston ylioppilaskunta teetti opistosta valmistu-
ville muistoksi kultaisen HKO-merkin, jossa yhteisten arvojen symbolina oli kodin liekki. 

4.3 KoTiTALouSopeTTAjAn TAiTojen moninAiSuuS 

Kotitalousopettajien työkentät ovat olleet hyvin vaihtelevia 120 vuoden aikana. Kun kartoi-
timme erilaisia ammattinimikkeitä valokuvanäyttelyä varten, luetteloon kirjattiin ainakin 
35 nimikettä – eivätkä kaikki ole siinä. Keskimäärin puolet kasvatustieteen maistereista 
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toimii nykyisin erilaisissa opetustehtävissä. Siksi on ymmärrettävää, että käsitys kotitalo-
usopettajan ammattiin liittyvistä taidoista vaihtelee riippuen siitä, millaista tehtäväkenttää 
ajatellaan. Perinteisesti käytännön taidot ovat olleet arvostettuja kotitalousopettajan työs-
sä. Kertomuksista nousee kuva opettajasta, joka osasi itse näyttää, miten uusi työvaihe 
tehdään, antoi mallin kätevästä suoritustavasta ja arvioi työsuoritusta korjaten vääriä 
työtapoja. Käytännön taitojen hallintaan kuului itsestään selvästi töiden organisointi niin, 
että tuloksia saatiin aikaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Kun lopputuloksia arvioitiin, 
esteettinen vaikutelma ei saanut unohtua: ruoat opittiin asettelemaan kauniisti tarjolle, 
astioiden valintatilanteissa mietittiin värejä ja muotoja, liinojen piti olla tahrattomia ja 
sileitä, paidan sileydestä kilpailtiin. Oma-aloitteinen työympäristön siisteydestä ja viih-
tyisyydestä huolehtiminen kuuluivat itsestään selvästi Sturen ajan opettajakoulutuksessa 
arvostettuihin käytännön taitoihin. 

Käytännön taitojen pedagogisina periaatteina korostuivat kertojien mukaan ryhmä-
työskentely pienryhmissä ja tekemällä oppiminen sekä työn laatuun liittyvä palautteen an-
taminen. Kemian ja fysiikan harjoitustyöt, tahranpoistomenetelmien ja puhdistusaineiden 
kokeilut sekä ruoanvalmistuksen kokeilukeittiön ryhmät harjaannuttivat tutkivaa, kriit-
tistä asennetta ja itsenäistä ajattelua. Yliopistollisen opettajankoulutuksen aikana uusina 
korostuksina käytännön taitojen opetuksessa kertojat muistivat muun muassa perusoh-
jeisiin liittyvien ainesuhteiden ja yleisperiaatteiden opettamisen yksittäisten työohjeiden 
sijaan. Suurimmat muutokset yliopistoaikana liittyivät tiedonhankinnan laajenemiseen, 
tutkimukseen ja kansainvälisten kontaktien lisääntymiseen. Vuorovaikutustaitojen oppi-
misesta ei varsinaisesti korostettu erillisenä taitona ennen 1990-lukua, vaan se ymmär-
rettiin kiinteänä osana ryhmässä työskentelyä ja yhdessä elämistä. Kun käytännön taitoja 
harjoiteltiin pienryhmissä, oma ryhmä muodosti kiinteän, toisiaan tukevan joukon, eivätkä 
luonteen särmät päässeet korostumaan häiritsevinä. Totta kai yksittäisillä opiskelijoilla oli 
myös sellaisia kokemuksia, joita ei ole mukava muistella jälkeenpäin, mutta pohjavirtana 
ovat muistot ilmapiiristä, jossa huolehdittiin toinen toisestaan. ”Ne opiskelijat, joilla oli 
aikaisempia opintoja muissa oppilaitoksissa, antoivat kiitosta siitä tavasta, kuinka lämpi-
mästi heidät vastaanotettiin ja perehdytettiin Sturen opiskeluyhteisöön.” (EM)

Omia opiskelumuistoja peilaten on helppo yhtyä Sysiharjun (1995, s. 179) toteamuk-
seen, että uudessa talossa työskenteli innostunut henkilökunta. Tarkoituksenmukaisessa, 
esteettisessä ympäristössä oli ilo työskennellä, ja henkilökunnan yhteisöllisyys oli hyvänä 
esimerkkinä myös opiskelijoille. Kurssin valvojaksi nimetty opettaja oli emohahmo, joka 
piti yhteyttä opiskelijoiden kanssa myös opetustilanteiden ulkopuolella. Haastateltujen 
opettajien puheissa toistui usein muisto ”omasta kurssista”, jonka kanssa käytiin kurssin 
yhteisellä matkalla opintojen päättyessä. 

Monet kertojat luonnehtivat opettajia unohtumattomina persoonallisuuksina. Tähän 
opettajuuden muotokuvaan haluan lisätä voimakkaan kutsumustietoisuuden. Hansen 
(2007) on nostanut tutkimuksissaan esiin joitakin kriteereitä, joiden mukaan merkittä-
viä kasvattajapersoonia voidaan kuvata: heidän toimintansa synnyttää ideoita, jotka ovat 
kestäviä myös nykymaailmassa, ja he välittävät sellaisia kasvatusperiaatteita, joita voidaan 
toteuttaa käytännössä. (Mt. 8–10.) Edellä oleva kuvaus tiivistää mielestäni jotain oleellista 
sen arvoilmapiirin merkityksestä, jota olen kuvannut Sturen hengen käsitteellä. Vaikka 
kotitalousopettajaopiston opettajakunnan välittämät perinteet olivat vahvasti kiinni suo-
malaisuudessa, Sysiharjun historiateos (1995) osoittaa, että kotitalousopettajaopistossa 
seurattiin kotitalousalan kehitystä sekä Pohjoismaissa että USA:ssa, ja yliopistollisen kou-
lutuksen aikana kansainväliset yhteydet monipuolistuivat entisestään.
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Kun akateeminen aika alkoi kotitalousopettajien koulutuksessa, Sturen henki sai vähi-
tellen uusia sävyjä. Opiskelun hajaantuminen yliopiston muille laitoksille toi vertailukoh-
teita, ja kriittiset kannanotot uskallettiin tuoda esiin. Uusia sävyjä Sturen ”opistokodin” 
ilmapiiriin tuli myös siksi, että yliopistokoulutuksen aikana opettajakuntaan kuului entistä 
enemmän erilaisten tiedeyhteisöjen edustajia. Satavuotisjuhlien aikaan vuonna 1991 ko-
kemukseni oli, että juhlien valmistelu ja lukuisat tapahtumat elvyttivät yhteisöllisyyden 
ilmapiiriä ja Sturen hengen merkitystä voimavarana työssä. 

Sturen hengen vahvuutta koeteltiin erityisen paljon niinä vuosina, jolloin yliopiston 
keskittämisvaatimukset kohdistuivat laitokseemme. Neuvotteluja käytiin useiden vuosien 
aikana, ja huoli talon kohtalosta vaikutti tietysti ilmapiiriin, koska epävarmuuden kausi 
kesti lähes kymmenen vuotta. Luopuminen omasta kiinteistöstä oli monivaiheinen proses-
si, jonka aikana etsittiin vaihtoehtoja: olisiko Viikin kampus maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan yhteydessä paras vaihtoehto, kuten Varjonen (1995) selvitysraportissaan esitti 
vai pitäisikö perustaa itsenäinen laitos. Kun neuvottelujen tuloksena päätettiin perustaa 
itsenäinen laitos yhdessä käsityöopettajakoulutuksen kanssa vuonna 1998, se monipuolisti 
erityisesti kasvatusaineiden yhteistyötä näiden koulutusten välillä. 

4.4 KoTiTALouDen yHTeyS KASvATuSTieTeeSeen

Muutto Siltavuorenpenkereelle käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yhteyteen toteutui 
syyslukukauden lopussa 2002. Se merkitsi uuden aikakauden alkamista kotitalousopetta-
jan koulutuksessa. Tämän ratkaisun keskeisenä etuna oli se, että yhteys opettajakoulutuk-
seen ja kasvatustieteelliseen (nyk. käyttäytymistieteellinen) tiedeyhteisöön säilyi. Kotita-
lousopettajia kouluttavan oppilaitoksen nimeen on liitetty alusta alkaen kasvatuksellinen 
näkökulma. (Pedagogiska matlagningsskolan i Helsingfors/Helsingin Kasvatusopillinen 
Keittokoulu). Sysiharjun (1977, s. 65) mukaan jo varhaisten vuosikymmenten aikana il-
meni pysyvä jännite toisaalta kasvatuksellisten tavoitteiden ja lähinnä ruoanvalmistuksen 
tuotannollisten sisältötavoitteiden välillä. Kotitalouden toiminnalla on merkitystä myös 
yleisenä kasvatuskeinona kokonaisvaltaisesti – ei vain teknisten taitojen näkökulmasta 
(Sysiharju, 1977, s. 89). Tämä kotitalousopetukseen piilevästi kytkeytyvä jännite on säily-
nyt 120 vuoden ajan. Sysiharjun opetus ohjasi opiskelijoita 1950-luvulla ottamaan kantaa 
yhteiskunnan ilmiöihin, ja vielä eläkkeellä ollessaan hän pohti kotitalousopetuksen sisällön 
suhdetta yhteiskunnan muutoksiin Löyttyniemen (1997, ss. 5–6) haastattelussa: ”Teolli-
suustuotanto on muuttanut kotitalouksien kulutustottumuksia ja elämäntapoja. Mutta se, 
mikä ei ole muuttunut, on toisaalta suunnittelun ja ajattelun, toisaalta ihmisten välisten 
suhteiden merkitys. Kotitalousopettaja on ennen kaikkea kasvattaja. Kotitalousopettaja on 
vaikutusvaltainen henkilö, sillä hän siirtää paitsi tietoa, myös elämisen mallia oppilaisiin. 
Pelkään, että nykyään ei riittävästi arvosteta käden taitoja. Kotitalousopetuksessa kasva-
tuksen rinnalla on osaaminen. Kodissa kotitalous on yksi kokonaisuus, johon kuuluvat niin 
käytännön työt kuin ihmissuhteetkin. Kodin merkityksen osoittaminen ja kodissa tarvitta-
vien tietojen ja taitojen opettaminen ovat edelleen kotitalousopetuksen arvokas tehtävä.” 
Haastattelupuheenvuoro osoittaa, että Sysiharju on yhtenä innovatiivisena edelläkävijänä 
tiedostanut käytännön toiminnan kasvattavan merkityksen kotitalousopettajien koulu-
tuksessa ja perusopetuksessa. Myös joidenkin muiden aineenopettajien koulutuksessa 
on nykyisin otettu käyttöön aineopintojen ja pedagogisten opintojen rinnakkain etenevä 
malli, jota kotitalouden ja käsityön opettajien koulutus ovat toteuttaneet jo yli sata vuotta. 
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Opetusharjoittelun toteuttaminen neljässä vaiheessa varmistaa sen, että opettajuuteen 
kasvamiseen varataan riittävästi aikaa tutkimusopintojen ohella.

Kasvatuksen ja kotitalouden yhteydet eivät merkitse vain opettajuuteen kasvamista. 
Kotitaloustieteen ydinolemukseen kuuluu inhimillinen näkökulma ja ihmisyyteen kasvun 
ulottuvuus, jota kuvataan kotitaloustieteen keskeisissä teorioissa ja malleissa. Esimerkiksi 
Human ecology -teoriassa inhimillinen kasvu ilmenee moniulotteisena vuorovaikutuksena 
ja laaja-alaisena vastuuna (Bubolz & Sontag, 1993). Kasvatuksen ja kotitalouden yhteys 
ilmentää myös kotitaloustieteen holistisuutta, joka on omaksuttu sen keskeiseksi omi-
naispiirteeksi. Holistisuus heijastaa kotitaloustieteen pyrkimystä tarkastella kotitalouden 
toimintaa erilaisista perspektiiveistä käsin kehittämällä ja soveltamalla uusia käsitejärjes-
telmiä. (Turkki, 1999, ss. 61–63.) 

4.5 TieDonHAnKinTA jA TuTKimuKSen merKiTyS  
 KoTiTALouSopeTTAjien KouLuTuKSeSSA

Tiedonhankinta tarkoitti kotitalousopettajaopiston aikana luentojen kuuntelua, muistiin-
panojen tekemistä ja tentteihin lukemista. Toisaalta tiedonhankinta oli osa käytännön 
työskentelyä, jonka aikana etsittiin tietoa keittokirjoista ja käsikirjaston lähteistä. Omien 
opetustilanteiden suunnittelu opetusharjoittelussa opetti monipuolista tiedonhankintaa. 
Vaikka yhteiskunnan ajankohtaisen tilanteen seuraamista korostettiin opetuksessa, käsitys 
tiedosta oli viime vuosisadan puolivälissä hyvin staattinen. Vasta 1970-luvulle tultaessa 
koulutuskeskustelussa dynaaminen tiedonkäsitys ja uudet oppimiskäsitykset tulivat ajan-
kohtaisiksi (Voutilainen, Mehtäläinen & Niiniluoto, 1989). 

Tutkimuksen merkityksen korostaminen suomalaisessa kotitalousalan koulutuksessa 
voidaan jäljittää yli sadan vuoden taakse siihen mietintöön (1915:5), joka annettiin Keisa-
rilliselle Majesteetille naisten kotitaloudenhoito-opetuksen järjestämistä varten. 

Samanaikaisesti kun tutkimusopinnot tulivat akateemisena aikana keskeiseksi osaksi 
kotitalousopettajien koulutusta, tiedonhankintataitojen harjoittelu monipuolistui radi-
kaalilla tavalla. Opintovaatimuksiin lisättiin vieraskielistä kirjallisuutta ja kansainvälisten 
julkaisujen seurantaa. Kotitalousopettajakoulutuksen alkuvaiheista lähtien alan kehittä-
jät ovat tiedostaneet oppiaineen voimakkaan sidonnaisuuden yhteiskunnan tekniseen, 
taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja tämän kehityksen vaikutuksesta koteihin 
ja kotitalousopetukseen. Oppiaineen opettamiseen kohdistuu voimakas ajankohtais-
tamisen tarve ja kansainvälisen kehityksen seuraamisen vaatimus. (Sysiharju, 1977, s. 
64.) Sotavuosien viivästyttämänä kului kuitenkin yli neljäkymmentä vuotta, ennen kuin 
maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan perustettiin kodin taloustieteen professorin 
(1946), ravintokemian (1947) ja kodin teknologian professorien virat (1969). Maatalo-
us-metsätieteellisessä tiedekunnassa kotitalouden tutkimus ja opetus nojasivat vahvasti 
luonnontieteisiin, taloustieteisiin ja teknisiin tieteisiin, ja siksi kotitaloustutkimus vähitel-
len suuntautui pitkälle erikoistuneen tiedon omaksumiseen. Kun yliopisto-opetus avasi 
jatko-opiskelumahdollisuuksia Suomessa, monet kotitalousopettajakoulutuksen opetta-
jista täydensivät opintojaan yliopistossa. Kotitalousalan yliopisto-opetuksen myötä heräsi 
keskustelu kotitalousalan luonteesta ja kotitalousopetuksen sisällöstä.  

Keskustelu kotitalousalasta oli saanut voimakkaita vaikutteita niistä pohdinnoista, 
joita kotitalousalan asiantuntijat olivat käyneet USA:ssa vuosisadan alkupuolella pidetty-
jen konferenssien (1889–1908) aikana ja sen jälkeisinä vuosikymmeninä. Kannanotoissa 
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tuli esille kaksi erilaista näkemystä: erityisosaajien ajattelutapa nojasi luonnontieteisiin 
ja empiiriseen tutkimukseen sekä korosti tehokkuutta ja rationalisointia; yleistaitajien 
näkemyksissä korostui kotitalouden kokonaisuuden merkitys, humanistiset tieteet, yhteis-
kuntatietieteet sekä perhe-elämän sosiaaliset suhteet. Näiden kesken etsittiin tasapainoa. 
(Turkki, 1990, ss. 11–13.) 

Opiskelijoiden ohjaaminen tieteelliseen ajatteluun oli toteutunut kotitalousopetta-
jaopistossa innovatiivisten opettajien opetuskokeiluina 1960-luvulla aluksi luonnon-
tieteelliseen ajatteluun tukeutuen. Yliopistokoulutuksen alkaessa kasvatustieteellinen 
lähestymistapa hallitsi tutkimusta siksi, että koulutuksen ensimmäinen professuuri oli 
kotitalousopetuksen professuuri. Kun MMT Kaija Turkki ryhtyi hoitamaan kasvatus-
tieteelliseen tiedekuntaan perustettua kotitalouden professuuria 1988, tällöin virisi uu-
dentyyppinen ajattelu kotitaloudesta oppiaineena ja tieteenalana. Se avasi kotitalous-
tieteellisen tutkimuksen näkökulmia yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden 
kautta. Kun Turkki nimitettiin kotitaloustieteen professuuriin vuonna 1999, uuden vuo-
situhannen alkaessa vahvistui näkemys kotitaloustieteestä monitieteisenä oppiaineena 
ja tieteenalana.  

4.6 opiSKeLuA SiLTAvuorenpenKereeLLä 

Aineiston kertomuksissa koulutuspaikan muuttoa Siltavuorenpenkereelle arvioitiin toi-
saalta surullisena, toisaalta iloisena asiana. Positiivista oli se, että opetustiloihin saatiin 
yhtenäinen opetusteknologinen varustus ja teknisen tuen henkilökunnan palvelut. Opis-
kelijat iloitsivat myös siitä, että keskustakampuksen kaikki laitokset olivat verraten lähellä, 
ja Siltavuorenpenkereellä saattoi tavata päivittäin ”huippuyliopiston” muiden laitosten 
opiskelijoita ja luoda lähikontakteja helpommin kuin ennen. Siltavuorenpenkereen yli-
opistoyhteisö tuli läheiseksi, ja yhteistyö oli vaivatonta, kun matkoihin ei kulunut paljon 
aikaa, mikä oli varsinkin sivuaineiden opiskeluvaiheessa tärkeää. Keskustakampuksen 
kirjastopalvelut ja Minervan oppimiskeskus olivat lähellä. Opiskelijoiden kokemukset 
olivat heti alkuvaiheessa voittopuolisesti positiivisia, koska he tunsivat nyt olevansa todella 
osa yliopistoväkeä. 

Kymmenen vuoden aikakausi Siltavuorenpenkereellä antaa jo näkymää siihen, millai-
seksi opetuksen ilmapiiri ja yhteistyö keskustakakampuksella on kehittynyt. Positiivisena 
näen sen, että kasvatustieteeseen liittyvien yhteisten opintojen toteutus on helpottunut. 
Erityisesti sinä aikana, kun kotitalous- ja käsityötieteiden koulutus toimi omana laitok-
sena, yhteisten kokousten järjestely sujui luontevasti ”taitojen talossa”. 

Menetyksen tunteita liittyi Siltavuorenpenkereen rakennuksen kodikkuuden ja esteet-
tisyyden puutteeseen: ”Sturenkadun rakennus oli Siltavuorenpenkereen tiloja kauniimpi 
ja viihtyisämpi puutarhaan avautuvine ovineen, sekä muine kauniine yksityiskohtineen. 
Siellä oli avara, kaunis aula ja portaikko ja suuri ruokasali, jotka loivat ’glamourin’ tunnel-
man koko rakennukselle. Oli hienot puitteet järjestää Kopedan vuosijuhlia, valmistuvien 
kurssien päätösjuhlat ja karonkat. Tietenkin harmittaa näistä viihtyvyyteen vaikuttavista 
seikoista luopuminen. Teorian- ja kasvatustieteen opetustiloihin muutto sen sijaan ei juu-
ri vaikuttanut.” (TTG) Käytännön työtaitojen opetukseen muutto aiheutti hankaluuksia, 
koska omassa talossa oli ollut käytössä enemmän opetuskeittiöitä ja kodinhoidon tiloja. 
Vaikka Siltavuorenpenkereen opetustilat olivat hyvin varustettuja uudenaikaisin laittein 
ja välinein, tilanahtaus vaikeutti jonkin verran ryhmäopetuksen järjestelyjä.  
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Arkitoimintaan ja juhliin liittyvät perinteet muuttuivat vähitellen. Opettajien ja opis-
kelijoiden yhteinen adventtilounas ja kevätlounas jäivät pois. Sen sijaan joulujuhla on 
säilynyt uudistetussa muodossa, ja valmistuvan kurssin (5. opiskeluvuosi) juhlaillalli-
sen järjestelyt kuuluvat edelleen opiskelijoiden organisoiman juhlakurssin sisältöön. 
Koulutuksen omien juhlaperinteiden sijaan yliopiston perinteisiin kuuluvat juhlat ja 
kansainväliset kongressit ovat saaneet lisää merkitystä. Nämä perinteet liittävät koti-
talousopettajakoulutuksen entistä paremmin yliopiston tiedeyhteisöön ja akateemiseen 
traditioon.

Opiskelijoiden eteneminen kurssilta toiselle ei nykyisin toteudu samassa tahdissa en-
simmäisen vuosikurssin jälkeen. Vilkastunut opiskelijavaihto estää opintojen yhtenäistä 
etenemistä, ja työssäkäynti opiskelun ohella on yleistynyt. Uuden vuosituhannen opiskeli-
jat laativat opiskelun alkaessa yksilöllisen opiskelupolun itselleen. Muuttuneet käytännöt 
vaikuttavat luonnollisesti opiskeluilmapiiriin. Viimeisin yliopiston laitosrakenneuudistus 
(2010) kohdistui erityisesti hallintoon. Sen jälkeen on herännyt arviointikeskustelua, jossa 
pohditaan sitä, onko yliopistoon omaksuttu jo liikaa sellaisia yritysmaailman tulostavoit-
teita, jotka eivät kuulu perinteisesti sivistysyliopiston toimintaan. 

Suomalainen opettajankoulutus on saanut runsaasti kansainvälistä tunnustusta vii-
me vuosina. Yliopistotasoisen opettajankoulutuksen keskeinen pätevyys liittyy tutkijan 
taitoihin ja uuden tiedon tuottamiseen tutkimuksen kautta, kriittisen ajattelun taitoi-
hin, kansainvälisyyteen ja verkostomuotoisen oppimisen osaamiseen. Perusopetuksen 
opetussuunnitelmassa on ryhdytty korostamaan tiedon jakamisen sijaan tiedonhankin-
tataitoja ja kriittistä asennetta tietolähteisiin (POP, 1994, 2004). Tietojen hankinta on 
helpottunut, mutta luotettavan tiedon valikointi vaatii kriittisyyttä ja uudentyyppisiä me-
dialukutaitoja. Siksi on tärkeää, että tämän vuosituhannen kotitalousopettajat hallitsevat 
kansainvälisen verkostoitumisen ja ovat halukkaita ottamaan kantaa yhteiskunnallinen 
keskusteluun mediassa. 

Opettajankouluttajat ovat vähitellen hyväksyneet ajatuksen siitä, että kasvatustieteen 
maisterin tutkinto tuottaa erilaisia taitoja kuin kotitalousopettajaopistossa suoritettu 
opettajan tutkinto. Kotitaloustieteen tutkimus on antanut uusia käsitteellisiä välinei-
tä kotitalousopetuksen sisällön jäsentämiseen. Tutkivan asenoitumisen omaksuminen 
omaan työhön antaa valmiuksia suhtautua kriittisesti olemassa olevaan tutkimustietoon 
ja opettaa valikoimaan oleellisia tietoja opetuksen sisällöksi. Yhteiskunnan nopea muu-
tos on vähentänyt käytännön työtä ja teknisten taitojen osaamista kodeissa. Tosin on 
viisasta muistaa, että viimeaikaiset aivotutkimukset korostavat käsillä tekemisen mer-
kitystä kognitiivisen kehittymisen kannalta merkittävänä. Myös vuorovaikutustaitojen 
merkitystä on viimeisten 20 vuoden aikana julkisessa keskustelussa korostettu vuosi 
vuodelta yhä enemmän monissa ammateissa. Opettajan rooli kasvattajana on noussut 
keskeiseksi, ja samanaikaisesti kotitalouden toiminnan kasvattava merkitys on vahvistu-
nut. Yhteisöllisen ilmapiirin turvallisuutta lisäävä merkitys opiskelussa on noussut esiin 
viime vuosien koulutuskeskusteluissa. Opettajien ja opiskelijoiden kertomat muistot 
Sturen hengestä antavat 2000-luvun opiskelijoille eläviä mielikuvia siitä, miten yhtei-
söllinen ilmapiiri voi syntyä ja vaikuttaa opiskeluympäristössä. Kotitalouden taitojen 
opiskelu on samanaikaisesti yhteisöllisen vastuun oppimista. Käytännön työskentely 
ryhmissä opettaa tarkastelemaan omien valintojen vaikutusta sekä lähiympäristössä 
että globaalilla tasolla.
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4.7 muSeovirASTon TiLAT STureLLA 

Kun matka sattuu suuntautumaan Sturenkatua pitkin, monet lämpimät muistot koti-
talousopettajakoulutuksen opiskeluyhteisöstä palaavat mieleen elävinä. Sturenkatu 2a 
– kiinteistössä on alkanut uusi aikakausi. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen, kotita-
louspedagogiikan opiskelijoiden ja kotitalousopettajien liiton aloitteen mukaan on saatu 
voimaan rakennuksen suojelupäätös. Senaatti-kiinteistöt on luovuttanut talon museovi-
raston käyttöön. Koko rakennus on peruskorjattu. Pääsin tutustumaan uusittuihin tiloihin 
Helsingin kotitalousopettajayhdistyksen järjestämällä vierailulla. Olin ilahtunut siitä, että 
talon uudet käyttäjät ovat osanneet arvostaa talon kulttuurihistoriaa. Ulkoista arkkitehtuu-
ria ei ole muutettu, ja sisätilojen ratkaisuissa on onnistuttu säilyttämään rakennusajalle 
tyypillisiä, tuttuja yksityiskohtia. Kirjastoksi muutettu ruokasali ja takkanurkkaus luovat 
kodikasta ja arvokasta tunnelmaa, vaikka ruokapöydät ovat vaihtuneet kirjahyllyiksi. 

Kun kuljin vierailun aikana tuttuja portaita ja käytäviä, häivähdys Sturen hengestä kävi 
mielessäni. Ajattelin, että sama tunnelma ei tietenkään voi enää elää täällä, missä museo-
viraston työyhteisö luo oman toimintakulttuurinsa ja sitä ilmentävän henkisen ilmapiirin. 
Ihmiset ovat yhteisöllisyyden kannalta tärkeämpiä kuin seinät. Me entiset ja nykyiset 
kotitalousopettajien kouluttajat ja kotitalouspedagogiikan opiskelijat voimme huolehtia 
siitä, että Sturenkadun opistotalon rakentajien työ ei unohdu. Puhe yhteisöllisyydestä on 
noussut ajankohtaiseksi viime vuosina. Nyt on meidän vuoro osoittaa toiminnallamme, 
että yhteisöllinen osaaminen on yksi kotitalousopettajien asiantuntijuuden vahvuus. 
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LiiTe 1.   Tutkimuksen toteuttaminen 

1 TuTKimuSproSeSSin vAiHeeT 

Tutkimusaineistona on käytetty opettajien ja opiskelijoiden kertomusaineistoja. Hen-
kilökohtaisiin muistoihin perustuva narratiivinen tutkimus eroaa historiallisesta tutki-
muksesta siksi, että näkökulma on monin tavoin rajoittunut. Aloitin kertomusaineiston 
keräämisen vuonna 2009, jolloin Kotitalous-lehdessä julkaistiin pyyntö kirjoittaa koke-
muksia Sturen ajasta. Tällöin sain muutamia yhteydenottoja ja haastattelin neljää henkilöä. 
Haastatteluaineistot ovat laajoja ja hajanaisia osittain siitä syystä, että alkuvaiheessa olin 
vielä epävarma, mihin asioihin keskustelua pitäisi suunnata enkä siksi halunnut rajoittaa 
keskusteluaikoja. Vain kahden henkilön nauhoitukset on litteroitu. Luovuin litteroinnista 
siksi, että henkilökohtaisten muistojen yksityiskohtainen kirjaaminen ei tuntunut jär-
kevältä ajankäytöltä. Sain aineistoa sähköpostin kautta kahdelta entiseltä opiskelijalta 
ja kahdelta opettajalta sain kirjeen. Tämä aineisto (A) on sisällöltään suppeampaa kuin 
myöhemmin kerätty. Keskeisenä teemana oli alkuvaiheessa hyvin väljästi tulkittu käsi-
te Sturen henki, jonka avulla pyrin valaisemaan koulutuksessa vallitsevaa ilmapiiriä ja 
toimintakäytäntöjä. A-aineisto antoi hyvän lähtökohdan tutkimuksen suunnittelulle ja 
vahvisti näkemystä siitä, että muistot Sturen ajoista kannattaa koota. Aineiston määrä jäi 
kuitenkin niukaksi ja arvioin, että keskeinen teema oli ilmeisesti liian abstrakti. 

Keväällä 2011 päätin käyttää tutkimusavustajia, ja toinen aineisto (B) kerättiin yhteis-
työssä kotitalousopettajakoulutuksen opiskelijoiden kanssa. Haastatteluaineistoja kerän-
neet opiskelijat olivat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita vuonna 2011. Opiskelijoiden 
nimet (N 44) ovat liitteenä (liite 3). Aineiston hankintatehtävä kuului kotitaloustutki-
muksen perusteet ja tiedonhankinta -kurssiin, jonka opettajana oli FT Hille Janhonen-
Abruquah (liite 2). Pidin yhdessä kurssin opettajan kanssa opiskelijoille infotilaisuuden, 
jossa selostimme tehtävän luonteen, ja opiskelijat saivat esittää kysymyksiä. Valitsin itse 
haastateltavat henkilöt pääasiassa pääkaupunkiseudulta niin, että opiskelijoille ei tullut 
kohtuuttoman pitkiä matkoja. Mukaan tuli myös kaksi opiskelijoiden itse valitsemaa haas-
tateltavaa. Valintaperusteena oli se, että haastateltavat olivat saaneet kotitalousopettajan 
koulutuksen Sturen aikana ja / tai toimineet siellä opettajana. Lähetin ensin tiedustelu-
kirjeen tai sähköpostiviestin valituille henkilölle. Sen jälkeen varmistin soittamalla tai säh-
köpostilla suostumisen haastatteluun. Opiskelijat sopivat itse keskusteluajan ja -paikan. 
Keskustelut nauhoitettiin; vain yksi haastateltava ei halunnut nauhoitusta. Litteroinnin 
sijaan opiskelijat kuuntelivat itse nauhoituksia ja kirjoittivat keskustelusta kertomuksia 
(narratiiveja), joiden pituus vaihteli yhdestä neljään A4 -sivua. Koska nauhoitukset talle-
tettiin Moodle-alustalle, saatoin kuunnella keskusteluja ja vertailla opiskelijoiden tekemiä 
koosteita alkuperäiseen aineistoon. 

Opiskelijoiden kokemukset tutkimusaineiston keräämisestä yhtenä kurssitehtävänä 
olivat kauttaaltaan myönteisiä. He pitivät tutkimusavustajan työtä tärkeänä harjoituksena 
tulevia opinnäytetöitä varten. Jotkut kertoivat innostuneensa menneisyyden tutkimukses-
ta. Opiskelijoiden mielestä oli avartavaa huomata, kuinka monenlaisissa tehtävissä koti-
maassa ja kansainvälisillä kentillä samanlaisen koulutuksen saaneet kotitalousopettajat 
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olivat toimineet. Eräs opiskelija kertoi, että oli mukava kuunnella vanhojen aikalaisten 
elämänkokemuksia. Toinen oli huomannut, että keskustelun tyyli muuttui siinä vaihees-
sa, kun nauhoitus laitettiin päälle. Olin varautunut siihen, että tarvitsen mahdollisesti 
lisäaineistoa, mikäli täydennystä vaativia teemoja ilmenee. Sain muutamia täydentäviä 
kertomuksia sen jälkeen, kun jaoin kahden kurssikokouksen yhteydessä lyhyen selostuk-
sen tutkimuksesta. Tähän lisäaineistoon (C) yhdistän sellaiset kertomukset (3), jotka olen 
saanut sähköpostilla siten, että joku aktiivinen osallistuja on innostanut mukaan omia 
kurssikavereitaan. Kokonaisuutena A-, B- ja C-aineistoissa on muistoja 28 henkilöltä ker-
tomuksina. Käytössäni on myös valokuvia, joita liitetään tekstin lomaan. 

Taulukko 1. Aineiston keräämisen vaiheet ja aineiston luonne

Ajankohta haastattelut narratiivit/litteraatit

2009  A 2 2 

2011  B 23 23

2011  C 1 3

yhteensä 28 28

Kurssin opiskelijoita perehdytettiin infotilaisuudessa narratiiviseen tutkimukseen, ja 
heiltä edellytettiin omatoimista perehtymistä Hannu. L. T. Heikkisen kirjoittamaan artik-
keliin: Narratiivisuus – ei yksi, vaan monta tarinaa. Opiskelijoiden kirjoittamia kerto-
muksia kutsutaan narratiiveiksi. Muutamissa kirjoitelmissa onkin onnistuttu tavoittamaan 
narratiiville tyypillinen rakenne, mutta useimpien kirjoitustapa muistuttaa esiin tulleiden 
tosiasioiden tiivistä koontia. On ymmärrettävää, että myös haastateltujen henkilöiden 
persoona ja tilanne on vaikuttanut kirjoitustapaan. Liitteenä olevassa taulukossa 2 (liite 
5) kertojat on ryhmitelty kotitalousopettajaopiston aikaan ja yliopistollisen koulutuksen 
aikaan. Kertojien sijoittamista eri ajanjaksoille ei ole mahdollista tehdä täysin yksiselittei-
sesti, koska opettajina Sturella toimineet kertovat opiskeluajastaan ja opettajuuden ajasta. 
Suurin osa kertojista on opiskellut kotitalousopettajaopistossa 1960-luvun alkupuolella. 
Kahdeksan kertojaa on toiminut myös kotitalousopettajien kouluttajana. Monet opettajat 
ovat toimineet sekä kotitalousopettajaopiston aikana että yliopistoaikana. Yksi kertojis-
ta on ollut opettajana Sturella vuodesta 1956 ja hänen kokemuksensa yltävät yliopiston 
aikaan saakka. Kaksi aineistoon kuuluvista henkilöistä ovat kurssitovereita, jotka ovat 
aloittaneet opiskelun Siltasaaressa ja olleet järjestämässä muuttoa Sturenkadulle; toinen 
heistä on jatkanut opettajana Sturella heti valmistumisensa jälkeen. Siksi jäsentelynä 
toimiva rakenne on oikeastaan jossain määrin harhaan johtava. 

Keskusteluaineisto osoittaa, että opiskeluympäristö oli 1960-luvun alussa kaikin ta-
voin jo valmis, taloudelliset huolet olivat vähentyneet ja opettajakunta saattoi keskittyä 
opettamiseen perinteitä vaalien: ”Olen käynyt parhaaseen aikaan sen oppilaitoksen, koska 
silloin siellä oli todella kulturelleja persoonia.” (LL) Tällainen muisto vahvistaa oman opis-
keluaikani käsitystä Sturen ajan opettajista. He olivat kutsumustietoisia, yhteisiin arvoihin 
sitoutuneita persoonallisuuksia, jotka omalla olemuksellaan ja toimintatavoillaan loivat 
opetusilmapiiriin sellaista yhteisöllisyyttä, jota leimasi toinen toisensa kunnioittaminen.  
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2 nArrATiivinen LäHeSTymiSTApA 

Tutkimuksen lähestymistapa on narratiivinen. Narratiivisuus ei ole mikään yksittäinen 
metodi tai koulukunta, vaan pikemminkin hajanainen muodostelma kertomuksiin liittyvää 
tutkimusta (Heikkinen, 2002). Koska narratiivisuus ja narratiivi määrittyvät eri tavoin eri 
tieteissä, monimuotoisuus ilmenee siten, että narratiivinen lähestymistapa voi tarkoittaa 
tutkimuksessa viitekehystä, taustafilosofiaa, tutkittavana olevaa ilmiötä, aineiston keruuta 
ja analyysitapaa tai tulosten raportointia (Hänninen, 2000, s. 126; Polkinghorne, 1995, ss. 
3, 7). Tässä tutkimuksessa narratiivisuus liittyy ensisijaisesti aineiston keräämiseen, koska 
pääosa aineistosta on opettajien ja opiskelijoiden tai henkilökunnan kertomuksia. Narra-
tiivisuus liittyy myös taustafilosofiaan siten, että tarkoituksena ei ole kuvata pelkästään 
historiallisia tosiasioita, vaan opettajapersoonia ja heidän toimintaansa sekä opiskelijoiden 
henkilökohtaisia kokemuksia taitojen opetuksesta. Tällöin ei voida tukeutua vain fakta-
tietoon, vaan keskeistä on päästä ymmärtämään sitä tunneilmastoa ja vuorovaikutusta, 
josta käytetään käsitettä ”Sturen henki”. 

Tässä tutkimuksessa narratiivien monimerkityksellisyys ja sosiaalinen konteksti ko-
rostuvat. Pääosa haastatteluista on tuotettu käyttäen opiskelijoita tutkimusavustajina, ja 
heidän laatimansa narratiivit ovat kokemusten tulkintaa nuoren näkökulmasta. Toinen 
tulkintataso muodostuu, kun tutkija itse raportin kirjoittajana tulkitsee nauhoitettuja 
kertomuksia kuuntelemalla ja lukemalla niistä tuotettuja narratiiveja. Omat kokemuk-
seni Sturen ajasta kattavat opiskeluvaiheen vuosina 1964–1968 ja opettajuuden vuosina 
1989–2002, yhteensä 17 vuotta. Kun tutkijana kuuntelen esimerkiksi oman kurssitove-
rini muistelua Sturen ajasta ja sen opetuksesta, huomaan väistämättä tunnekokemusten 
yksilöllisen luonteen; paljastuu yksityiskohtia, jotka itselle ovat olleet merkityksettömiä, 
kun taas toinen on pitänyt niitä tärkeinä.  

Saresman (2007, ss. 130–132) mukaan tunteet liittyvät narratiivisen tietämiseen siten, 
että kertomusten kertojina, kuulijoina ja lukijoina olemme emotionaalisesti kiinnittyneinä 
kertomuksiin, ja kun antaudumme niiden valtaan, teksti saa aikaan emotionaalisen tun-
nelatauksen meissä. Tällainen tietämisen tapa korostaa mielikuvituksen luovaa voimaa ja 
kykyä yhdistää ajattelu ja tunteminen. Siksi on helppoa yhtyä Saresman (2007) väittee-
seen, että kertomukset ovat prosessi, jossa tutkija ajattelijana ikään kuin palaa menneisiin 
kokemuksiin ja antaa kertomusten elää uudelleen omassa sisäisyydessään. ”Kertomusten 
kanssa”-ajatteleminen korostaa ajatteluprosessin dynaamisuutta ja dialogisuutta, ja se voi 
viedä syvemmälle kuin tavanomainen analyysi. Vaikka kertomukset eivät välttämättä ker-
ro meille, mikä on oikein ja väärin, ne kuitenkin horjuttavat luottamusta yhteen ainoaan 
oikeaan totuuteen silloin kun ratkaistaan eettisiä ristiriitoja. (Mt. ss. 133–134.) Eettiset 
ristiriidat tässä tutkimuksessa nousevat esiin sellaisissa tilanteissa, joissa koulutuksen 
tavoitteista ja kehittämisen suunnista esiintyy eriäviä mielipiteitä. 

Narratiivit luovat uusia merkityksiä ja helpottavat ilmiöiden ymmärtämistä, selittä-
mistä ja tulkitsemista (Bruner, 1996, s. 122; Josselson, 1995, s. 33). Narratiivi ei ole kopio 
eletystä elämästä, se ei ole joukko faktoja eikä pysyvä tila, vaan se on merkityksenantoa, 
tunnetta ja tulkintaa eletystä elämästä. Kun faktatiedot kerrotaan ja tulkitaan, ne saa-
vat merkityksensä. Tästä syystä historiallinen tutkimus ja narratiivista lähestymistapaa 
käyttävä tutkimus eroavat ratkaisevalla tavalla toisistaan. Kerronta ei ole vain vanhan 
kertaamista ja muistelua, vaan se tuottaa aina jotain uutta. Itsestä kertominen on aina 
myös itsensä etsimistä, uudelleen näkemistä ja tuottamista. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 
2005, s. 220.) 
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Narratiivinen tietäminen eroaa merkittävällä tavalla rationaalisesta tietämisestä. Se on 
luonteeltaan paikallista ja sitoutunut erilaisissa yhteisöissä elävien kokemukseen. Tällöin 
hyväksytään lähtökohtaisesti tietämisen moniulotteisuus, mikä tarkoittaa sitä, että tietoa 
voi tuottaa myös dialogisesti. Tutkija ei ole tiedon suhteen ylin auktoriteetti, vaan hän 
on dialogin osapuoli ja osallistuu tiedon tuottamiseen tuntevana persoonana. (Saresma, 
2007, ss. 130–132.) 

Narratiivi on keino, jonka avulla sekä tutkittavina että tutkijoina rakennamme ymmär-
rystä eri ihmisten kokemuksista. Ei ole oleellista kysyä, onko narratiivinen lähestymistapa 
tiedettä, vaan sen sijaan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten onnistutaan tuo-
maan elämäkerrallinen keskustelu tieteellisen ymmärryksen yhteyteen. Narratiivit eivät 
ilmaise yksinomaan tosiasioita, vaan niihin liittyy aina merkityksen antamisen prosessi, 
mikä antaa mielekkyyden havainnoille ja kokemuksille. Havainnot ovat ikään kuin lyhyt 
tutustumismatka eri ihmisten elämään. (Josselsson, 1995, ss. 32–33.) 
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LiiTe 2.   pyyntö osallistua tutkimukseen 

Hyvä kollega!        

Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuksessa on meneillään taitopedagogiikan 
tutkimushanke. Tutkimuksen työnimenä on ”Sturen ajan taitopedagogiikkaa”. Tarkoituk-
sena on kuvata taitojen opetusta kotitalousopettajien koulutuksessa vuosina 1956–2002. 
Kiinnostuksen kohteena ovat Sturen ajan opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaiset 
kokemukset opetustilanteista ja opiskeluilmapiiristä. Tarvitsemme tutkimusaineistoksi 
muistoja käytännön työn opetuksesta, kirjallisuuden ja oppimateriaalin käytöstä, opetus-
harjoittelusta, teoriatunneista, yhteisestä toiminnasta opettajien, opiskelijoiden tai hen-
kilökunnan kesken. Toivomme tutkimukseen osallistuvien kertovan nimenomaan omia 
kokemuksiaan ja tunnelmiaan opetustilanteista – mukavia ja ikäviä muistoja. Millaisena 
muistatte ”Sturen hengen”? Kaikki kokemukset ovat yhtä arvokkaita.

Maalis-huhtikuun aikana ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat toimivat tutkimus-
avustajina ja keräävät haastatteluaineistoa osana ”Kotitaloustutkimuksen perusteet ja 
tiedonhankinta” –kurssia. Kurssin vastuuopettajana toimii Hille Janhonen-Abruquah. 

Otamme lähipäivinä yhteyttä puhelimitse ja tiedustelemme, oletteko halukas osallis-
tumaan tutkimukseen. Jos lupaudutte olemaan mukana haastattelussa, opiskelijat ottavat 
sen jälkeen yhteyttä ja sopivat keskusteluajasta; aikaa varataan noin tunti. Keskustelu 
nauhoitetaan ja se käydään toivomassanne paikassa. 

Kiitämme jo etukäteen yhteistyömahdollisuudesta! Annamme mielellämme lisätietoja.  

Keväisin terveisin

Liisa Haverinen  Hille Janhonen-Abruquah
e-mail: liisa.haverinen@helsinki.fi  e-mail: hille.janhonen-abruquah@helsinki.fi
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LiiTe 3. Tutkimusavustajina toimineet opiskelijat,  
 1. vuosikurssi/2011

Haveri Susanna 

Heino Pirjo 

Hintsala Matleena 

Honkanen Pia-Maria

Ijäs Anni 

Jämsen Tiina 

Kaartti Noora 

Kailio Outi 

Kalliokoski Outi 

Karlsson Krista

Karvonen Heini 

Kivinen Minna 

Koistinen Tiina

Kovanen Henrik 

Kuivalainen Nina 

Kulju Essi 

Kurtti Sirpa

Lagerström Julia

Laine Annika

Latva-Koivisto Jasmin 

Lehtiniemi Pirjo 

Leino Hanna 

Leivo Merja

Lepistö Anne-Mari 

Lähteenmäki Mari 

Maliniemi Anna-Maria

Mehto Outi 

Mettälä Katri 

Mononen Pirjo 

Myllyviita Emilia

Niemi Hanna 

Pimenoff Larissa 

Pousi Päivi 

Rantamoijanen Antti 

Romana Miila

Rossin Anni 

Rumbin Satu 

Räsänen Elina 

Saarinen Emma 

Salminen Hanna-Mari

Sariola Heini 

Soinola Outi 

Tiilikka Sirpa 

Viljaala Mirva
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LiiTe 4.   Keskusteluteemoja   

Teemat on jäsennetty kolmeen taitoalueeseen: käytännön työtaidot, vuorovaikutustaidot ja 
tiedonhankintataidot. Tarkoitus on, että kerrot henkilökohtaisista kokemuksista ja muistois-
ta, jotka liittyvät opetukseen ja opetustilanteiden ilmapiiriin.  

I Käytännön työtaidot  
 Ruoanvalmistustaitoja harjoiteltiin opetuskeittiössä, oppilasruokalassa ja leipomossa. 

 Kodinhoitotaitojen opiskeluun kuului vaatehuolto, siivous, varastonhoito ja liinavaat-
teiden ompelu sekä saunanlämmitys. Myös kemian opetukseen kuului ryhmätöitä. 

1 Millaisia kokemuksia/muistoja on jäänyt mieleen opetuskeittiön, ruokalan tai kodin-
hoidon tai kemian ryhmissä työskentelystä? 

2 Millaisia asioita korostettiin taitoja opetettaessa? 
3 Millaisia muistoja on opettajan ohjauksesta ja työtavoista? (yksilöohjaus, ryhmätyöt, 

 demonstraatiot, havainnollistaminen) 
4 Millainen oli ilmapiiri ja tunnelma työskentelyn aikana?  
5 Millaisia ilonaiheita/huolenaiheita työskentelyyn liittyi? 
6 Millaisia vierailuja tehtiin talon ulkopuolelle ja mitä merkitystä niillä oli taitojen oppimi-

sen kannalta?

II Vuorovaikutustaidot, opetustaito, opetusharjoittelu: Opetusharjoittelua oli muun muas-
sa kansalaiskoulussa, talouskoulussa, työväenopistoissa, ruokalassa ja leipomossa sekä 
aikuisten iltakursseilla. Erilaisten näyttelyiden ja juhlien järjestelyt edellyttivät opettajien, 
henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyötä

1 Mitä kokemuksia on jäänyt mieleen opetusharjoittelusta/opetusharjoittelun ohjauksesta? 
2 Miten opetustaitoa arvioitiin? Millaista muistoa on jäänyt mieleen opetusharjoittelun 

palautetilanteista?
3 Millaisia opetusmuotoja suosittiin?
4 Millaisia kokemuksia on jäänyt mieleen yhteistyöstä opiskelijoiden ja opettajien ja kesken? 
5 Millaisia muistoja on henkilökunnan toiminnasta, miten he osallistuivat yhteistyöhön? 

III Tiedonhankintataidot/tutkijantaidot/teoreettisen opetuksen osuus: Lauantai oli teoriapäi-
vä 50–60-luvulla. Luento-opetusta saattoi olla myös iltapäivällä työskentelyn päätyttyä.

1 Millaisia muistoja teillä on teorian opetuksesta?  
2 Millaista oppimateriaalia/oppikirjoja käytettiin? Millainen merkitys oli laitoksen omalla 

kirjastolla?
3 Millaisia tenttejä ja käytännön kokeita järjestettiin?  
4 Millaisia tutkimuksia tehtiin ennen yliopistoaikaa? 
5 Millä tavalla teoreettisen tiedon opetus muuttui siinä vaiheessa kun liityttiin yliopiston 

yhteyteen?
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LiiTe 5.   Taulukko 2. Kertojat ja heidän työtehtävänsä

I Kotitalousopettajaopiston aika - Säätiön johdossa 1949–1959, valtion laitoksena 1959–1975

Kertojat Opiskelijana Sturella
Opettajana
Sturella 

Kertojien työtehtäviä 

1 (RR) Rauni Rautiainen 1947–1949 KtaO 1951–1985 ruoanvalmistuksen lehtori 

2 (AP) Anneli Pranttila 1950–1952 MMT KtaO 1960–1990
kemian, fysiikan ja 
ravitsemuksen lehtori 

3 (LK) Laija Korpela 1959–1961 KtaO - kotitaloustiedottaja ja kouluttaja

4 (PLM) Pirkkoliisa Mikkonen 1955–1957 KtaO 1957–1975 kodinhoidon lehtori  

5 (ML) Marketta Levanto 1955–1957 KM KtaO -
oppikoulun lehtori/peruskoulun 
opettaja

6 (MF) Marja Fontell 1957–1959 KtaO -
oppikoulun ja peruskoulun 
opettaja
perheharjoittelun ohjaaja 

7 (LP) Leena Pyöräniemi 1957–1959 MMM, KtaO - kotitalouden lehtori 

8 (LL) Leena Löyttyniemi 60–62 MMM, KtaO, - Kotitalous-lehden päätoimittaja

9 (TJ) Toini Jolma 61–64 HuK, KtaO, 1968–1996 kodin teknologian lehtori

10 (AJ) Annikki Jäntti 1961–1964 MMM,KtaO, 1966 kouluruokailun ylitarkastaja 

11 (RM) Riitta Meriluoto 1962–1965 MMM, KtaO 1979–1999 kotitalouden didaktiikan lehtori 

12 (LKi) Leena M. Kirjavainen 
1963–1967 MMT, KtaO,
(MSc, PhD, MPA- USA) 

-

kotitalousalan, naiset ja 
kehitys -kysymysten sekä 
kansainvälisen kehitysyhteistyön 
asiantuntija 

13 (MH) Merja Huovinen 1963–1966 MMM, KtaO 1978–2007 kodin teknologian lehtori 

14 (KN) Kaisa Nurhonen 1963–1966 MMM, KtaO - kouluruokailun ohjaus 

15 (PS-J) Päivi Suorsa-Jäppinen 1964–1968 KtaO - ravintolapäällikkö 

16 (MK) Marjetta Karttunen 1964–1968 KtaO - Marttaliiton neuvoja

17 (JV) Johanna Varjonen 1968–1971 MMT, KtaO 1994–1997
kodin taloustieteen lehtori, 
tutkija

18 (EM) Eira Mäkinen 1969–1972 KM, KtaO 1985–2003
ravitsemuksen lehtori, 
peruskoulun opettaja

19 (SM) Sinikka Montell 1971–1974 KtaO - peruskoulun opettaja

20 (KW) Kaisa Wilamo 1971–1974 KtaO - ammattiopiston lehtori

II Yliopiston aika 1975–2002 

21 (OK) Outi Kailio 1978–1980 KtaO - suurtalouden tehtäviä

22 (TTG) Terttu Tuomi-Gröhn FT 1983–2008
kotitalouden didaktiikan 
professori

23 (MM) Marjaana Manninen KM, KtaO - opetusneuvos

24 (KT) Kaisa Torkkeli KM, KtaO - ruokatoimittaja

25 (KL) Kristiina Lappi KM, KtaO -
työväenopiston opettaja, 
opetusharjoittelun ohjaaja

26 (TH) Terhi Hinkkanen KM, KtaO -
sekä peruskoulun opettaja että 
opetusharjoittelun ohjaaja

27 (HL) Hannu Laaksonen KM, KtaO - peruskoulun opettaja

28 (SK) Soili Kämäri KM, KtaO - elintarvikkeiden markkinointi
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LiiTe 6. opetussuunnitelman muutoksia  
 (Sysiharju, 1995, ss. 174, 211)    

Kotitalousopettajaopiston ajan 
opetussuunnitelmat

Yliopiston ajan 
opetussuunnitelmat

Opetuksen sisältö  HKT/HKO
1948/1949

Säätiön 
aika

HKO 
1959/1959 

Koulu-
hallituk-
sen aika

HKO 
1964/1965

Koulu-
hallituk-
sen aika

HKO/HY 
1974/1975

HY 
1990/1991 

yksi opetet-
tava aine

HY 
1997/1999

sivuaine sisäl-
tyy tutkintoon 
793 h  
22 %

Käytännön taitojen 
opetus 

1600 h
66 %

1057 h 
40 %

1173 h
36 %

1329 h
41 %

808 h
544 h
yht. 1352 h
50 % 

1082 h   
30 %

Aineenhallintaa 
tukeva teoria

655 
28 %

965 h
37 %

1263 h
39 %

1365 h
43 %

Tutkimusopinnot  - - - - 460 h
17 %

865 h     
24 %

Didaktiikka ja 
opetusharjoittelu 

168
6 %

609 h
23 % 

835 h
25 %

523 h
16 %

592 h 
21 %

649 h       
18 %            

Yleisopinnot: 
opintojen suunnittelu, 
viestintä, kemia

- - - - 322 h   
12 %
L 211 R 322

216 h   
6 %                

Yhteensä 2423 h 2631 h    3271 h 3217 h 6400 h   
160 OV

6400 h 
160 OV  
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LiiTe 7.   Kuvaluettelo 

1. Helsingin kotitalousopettajaopisto (Sturenkatu 2a), sivu 5 

2. Lehtori Ulpu Järvinen ohjaa työskentelyä opetuskeittiössä, sivu 8

3. Lehtori Rauni Rautiainen opiskelijoiden ja ruokala-apulaisen kanssa yhteiskuvassa, 
sivu 11

4. Lehtori Raili Manninen ohjaa leipomon työskentelyä, sivu 11 

5. Ensimmäinen puoliautomaattinen pyykinpesukone, sivu 13

6. Villavaatteiden käsinpesu, sivu 14 

7. Opiskelua kotitalousopettajaopiston kirjastossa, sivu 15 

8. Harjoitustöitä kemian laboratoriossa, sivu 17 

9. Opetusharjoittelutilanne kansalaiskoulussa, ohjaavana opettajana Leena Wiio,  
sivu 22 

10. Aamuhartaus ruokasalissa, rehtori Saloheimo flyygelin vieressä, sivu 26 

11. Seppeleen lasku 75-vuotisjuhlien aikaan Hietaniemen hautausmaalla, sivu 27 

12. Valmistuva kurssi B2/1956 portailla, opettajat ovat järjestäytyneet parvekkeelle 
hyvästelemään, sivu 28 

13. Pukumuodin vaihtelua kotitalousopettajaopiston aikana, sivu 29

14. Arjen taitojen opiskelua akateemisena aikana, sivu 39 

15. Filosofisen tiedekunnan promootiokulkue keväällä 1997, kotitalouden 
 kunniatohtori, professori Doris Badir edessä oikealla, sivu 45 

16. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen perustaminen vuonna 1998:  
yläkuvassa kotitaloustieteen, käsityötieteen ja kasvatustieteen nauhat sidottiin yh-
teen Josafatin kalliolla, alakuvassa omenapuun istutus puutarhaan, sivu 46    

17. Opetusharjoittelua ruokamessuilla ”Tee ja opi” -keittiössä, sivu 48 

18. Sienivärjäyksen havaintoesitys Sturen sieninäyttelyssä syksyllä 1991, sivu 49 

19–21 Kuvia satavuotisjuhlista: 

19. Kasvatustieteen osaston lounaspöytä juhlavuoden keväällä 1991, sivu 53 

20. Juhlavuoden postimerkki, sivu 54

21. Pääjuhla yliopiston juhlasalissa 25.10.1991, sivu 54 

22. Neljä sukupolvea 1991: Ulpu Järvinen, Kerttu Mäkelä, Riitta Meriluoto,  
Peter Bjugg, sivu 54 
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