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Kotitalousopetta j aopiston kolmantena j a n el j äntenä työvuotena, vuosina 1931 ja 1932, on nuoren oppilaitoksen toiminta vakiintunut säännöllisiin muotoihinsa. Jo vuoden1931 alusta asti noudatettiin työssä opetusohjelmaa, joka aluksi hyväksyttiin vain sanottua vuotta varten, mutta jonka Maataloushallitus joulukuun 29 p:nä 1931 ilman huomattavia muutoksia vahvisti noudatettavaksi vastai- sinakin vuosina, siihen saakka, kunnes kenties jälleen osoittautuisi tarpeelliseksi tehdä siihen muutoksia.Vuoden 1931 alussa otettiin opiston kotitaloudeno>pet- tajaosaston ohjelmaan uusi tärkeä toimintamuoto. Opiston II vuosikurssin oppilaitten harjoittelukeittiöksi järjestettiin entisten lisäksi n.s. kokeilukeittiö, jossa oppilaat itsenäisesti, ravintoaine- ja hintalaskelmia suorittaen, ovat hoitaneet 6:n hengen taloutta, kukin vuoroviikkonaan. Kokeilu-keittiössä on työskentely silmälläpitäen kahta tämän opiston ruokatalousopetuksen päätarkoitusta : ruokatalous-työn järkiperäistyttämistä  luonnontieteeseen iperustuvain laskelmien pohjalla ja siihen läheisesti liittyvää säästötaloudellisuutta. Kun kokeilukeittiön ruokatalouteen käytettävät vihannekset on otettu määrätyltä, emäntäkoululaisten hoitamalta, pikkupuutarhapalstalta, on myöskin pienen, järkiperäisesti suunnitellun, vähävaraisen kodin talouteen liittyvän puutarhan hoito yhdistetty kokeilukeittiön työhön.Kokeilukeittiötyön syventävä vaikutus on varmaankin ollut opistosta valmistuville opettajille erikoisen kehittävä. Viikon ovat he tavallaan saaneet olla varattoman työläisperheen äidin asemassa. Työläisvaimonhan on suoritettava itse kaikki kodin talousaskareet siitä huolimatta, että hänen välillä on tehtävä kodin ulkopuolella ansiotyötä. Kodin ulkopuolella suoritettavaa työtä on täällä jossain määrin vastannut opettajaksi valmistuvan kokei-



lukeittiönhoitajan koulutyö oppitunteineen luokalla ja läk- synlukuineen y.m. kotitehtävineen oppilashuoneessa. Niinpä on aamiainen ollut pantava alulle ennen kuin tunnit klo 8 :lta alkavat, minkä jälkeen vasta klo 11 :lta on päästy ruokaa lämmittämään ja lopullisesti tarjottavaksi valmistamaan yhtä opettajaa ja niitä 4:ää pyykillä tai muissa ruumiinvoimia vaativissa ja ruokahalua herättävissä töissä ollutta oppilasta varten, jotka yhdessä kokeilukeittiön emännän kanssa lieden lähelle katetun yksinkertaisen ruokapöydän ääreen ovat istuutuneet.Kuten edellisestä näkyy, on kokeilukeittiön ruokatalous sopivalla tavalla täydentänyt sitä kokemusta, minkä tulevat talousopettajat opiston havaintotilalla ovat saaneet pienviljelijäperheen ruokataloudesta ja elinehdoista.Kokeilukeittiötyötä laajennettiin vuoden 1932 alussa niin, että kotitaloudenopettajaasaston II vuosikurssin oppilaat nyt joutuivat olemaan kahteen otteeseen, viikon kerrallaan kokeilukeittiövuorolla suorittaen varsinaista ruuanlaittotyötä siten, että he ensimmäisenä viikkonaan noudattivat määrättyjen ohjeiden mukaisia ruokalistoja, ja toisena omatoimisesti sovelluttivat käytäntöön opistossa nauttimaansa tietopuolista ja käytännöllistä opetusta. Sen lisäksi joutui suurin osa heistä seuraavina viikkoina tilastollisesti selvittelemään työnsä tuloksia sekä säästötaloudellisuuteen että ravintoarvoon nähden.Opiston toiminta laajentui vuoden 1932 alkupuolella huomattavasti sen johdosta, että Maataloushallitus vuoden1931 lopussa määritteli ne ehdot, joilla Lepaan Puutarha- opiston oppikurssin suorittaneet hyväksytään puutarhan- hoidonopettajiksi kotitalousoppilaitoksiin, sisällyttäen sanottuihin ehtoihin opetusnäytteiden ja niitä varten tarvittavien harjoitusten suorittamisen Kotitalousopettajaopistossa kahden kuukauden aikana. Määräyksen mukainen opetus opillinen kurssi järjestettiin opistoon ensi kertaa helmi- ja maaliskuun ajaksi 1932, ja otti siihen osaa 4 puutarhanhoidonopettajaa suorittaen kurssin päätyttyä opistossa opetusnäytteet.Sanottu kurssi on osaltaan vaikuttanut, että seminaarikokousten eli kasvatusopillisten keskustelukokousten määrä on kuluvan vuoden aikana lisääntynyt. Kun kokouksia v. 1931 oli 7, pidettiin niitä kuluneena työvuotena 10. Kukin kokous kesti 2 tuntia, ja käytettiin siis kasvatusopillisiin keskusteluihin vuoden kuluessa kaikkiaan 20
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tuntia. Keskustelukysymysten pohjana oli kussakin kokouksessa yleensä 2, joskus 3:kin alustusta, jotka valaisivat asiaa eri puolilta, milloin väittäjän ja vastaväittäjän, milloin eri osakysymysten esittäjäin kannalta. Kokouksissa näin käsitellyt keskustelukysymykset olivat:
Oppilaiden tieto- ja harrastuspiirin tutkiminen.
Oppilaiden harrastuksen herääminen ja vireillä pitäminen.
Havaintovälineiden valmistuksesta, esittämisestä ja säilyttämisestä.
Miten valpas opettaja kerää ainehistoa opetustaan varten.
Miten toiminnan opetustunnilla on jakauduttava opettajan ja oppilaiden kesken.
Emäntäkoulun ruokataloudenopetus.Emäntäkoulun kodinhoidonopetus.Talous- ja puutarhaopettajain yhteistyö puutarhan- tuotteiden käytön lisäämiseksi.Opettajan suhde oppilaihinsa.Neuvojain valmistus ja neuvontatyö.
Opiston kirjasto on varsinkin viimeksi kuluneena vuotena runsaasti lisääntynyt. Vuoden 1930 lopussa oli nidosluku 1062. Vuotta myöhemmin oli se 1832 ja vuoden1932 lopussa 3530. Kirjaston nopeasta kasvusta on opisto kiitollisuuden velassa useille arvoisille lahjoittajille.Arvokkaimmat kirjalahjoitukset on opisto saanut seuraavilta lahjoittajilta: Hovineuvos K. J. Collan, lehtori Katri Laine, norjalainen yhdistys: Landslaget for Husstell- laererinner, professori K. Linkola, Werner Söderström Osakeyhtiö (Kotiliesi), vapaaherratar Iida Yrjö-Koskinen ja rouva Hedvig 0vergaard Tanskasta.Lisäksi on opiston kirjasto saanut ilmaiseksi Valtioneuvoston Julkaisuvarastosta lähes 1000 nidosta ja monilta yksityisiltä ja yhtymiltä pienempiä laihjoituksia.Opiston havaintotilan, Kyrölän, toimintaa on tuntuvasti edistänyt vuoden 1932 kuluessa tapahtunut koti- eläinsuojien parannus. Väliseinää sopivasti siirtämällä on navettaa voitu laajentaa niin paljon, että on saatu lisätilaa neljälle lehmälle. Tämän uudistuksen kautta on havainto- tilan maito saatu ympäri vuoden riittämään sekä opiston että emäntäkoulun ruokatalouden tarpeisiin.



II. Opettajisto.
Aino Voipio, f  il. maisteri, kasvatus- ja opetusopin lehtori, johtaja, opettanut kasvatus- ja opetusoppia, äidinkieltä ja kirjallisuutta.
Ella Kitunen, f il. maisteri, luonnontieteiden ja ruo- katalousopin lehtori, opettanut yleistä ruokatalousoppia, ruokatavaraoppia, ravintofysiologiaa, terveysoppia, sää- oppia, maaperä- ja lannoitusoppia, kemiaa, fysiikkaa, bakteriologiaa ja laboratoriotöitä, vuosina 1931— 1932 sekä kasvioppia v. 1931 ja geologiaa v. 1932.
Saara Hyrkäs, talousopettaja, kotitalouden lehtori, opettanut ruuanvalmistus- ja säilykeoippia, käytännöllistä ruuan ja säilykkeiden valmistusta, leipomista ja käytännöllistä kodinhoitoa vuosina 1931—32 ja kodinhoito-oppia v. 1932, johtanut opiston ruokalaa. Virkavapautta sairauden vuoksi elok. 3 pistä syysfc. 3 piään 1931, sijaisena Tyyne Nakari, talousopettaja.
Hanna Karttunen, agronoomi, (toukok. 19 p :stä maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti), v.t. maatalous- ja yhteiskunta-aineiden lehtori, opettanut kotieläinhoitoa, maitotaloutta, maanviljelysoppia ja yihteiskunta-aineita, hoitanut opiston havaintotilaa, Kyrölää, vapautettu o<pin- tojen viaksi tietopuolisten aineiden opetuksesta I vuosikurssilla lokak. 1 pistä marrask. 30 piään 1931 ja tam- mik. 15 pistä huhtik. 15 ipiään 1932, sijaisena Elsa Listo, fil. maisteri.
Aili Kyselin, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, puutarhanhoidon lehtori, opettanut yleistä puutarha-oppia, vihannesviljelyä, hedelmän- ja marjanviljelyä, kasvinsuojeluoppia ja käytännöllisiä puutarhatöitä, vuosina 1931—32 sekä geologiaa ja kirjanpitoa 1931 ja kasvioppia 1932.Emmi Seppälä, käsitöiden opettaja, hoitanut tietopuolista ja käytännöllistä käsitöiden opetusta, virkavapaa ulkomaisen opintomatkan vuoksi elok. 16 pistä lokak. 10 piään 1931.sijaisena Aino Vuorio, käsitöiden opettaja.
Anni Kirjavainen, puutarhanhoidonopettaja, opettanut avomaan koristekasvinviljelyä, ruukkukasvinviljelyä, puutarhansuunnitteluoppia, karttapiirustusta, käytännöt lisiä puutarhatöitä ja puutarhansuunnittelua. Vapautettu
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opintojen vuoksi käytännöllisten aineiden opetuksesta 2 viikoiksi huhtikuussa 1932,sijaisena puutarhanhoidonopettaja Katri Kot salainen. Mirja Hiidenheimo, talousopettaja, opettanut kirjanpitoa, käytännöllistä ruuanvalmistusta, leipomista ja säilykkeiden valmistusta vuosina 1931—32 ja kodinhoito- oppia v. 1931, valvonut pientilan ruokataloutta. Virkavapaa sairauden vuoksi 2 viikkoa kesäkuun aikana, sijaisena talousopettaja Liisa Marttila.
Opiston opetukseen ja työskentelyyn ovat sen emäntä- koulun opettajat tehokkaasti ottaneet osaa, opetusharjoi- tuksen ohjaustyön lisäksi on johtaja Saara Koponen toiminut laulunopettajana ja oppilaskuoron johtajana ja puutarhanhoidonopettaja Hertta Collan hoitanut v:n 1932 alusta opiston kirjastoa.Opiston ruokalan hoitajana on vuoden 1931 lopusta asti toiminut talousopettaja Tyyne Nakari ja elokuun lopusta v. 1932 talousopettaja Nanny Svedström .

III. Erikoisluennoitsijat ja tuntiopettajat.
V. 1931.

Johtajatar Agnes Sinervo: Pientenlasten hoidosta, 10 luentoa kotitalousqpettajaosastolle.Tohtori Helmi J<mkkimainen: Naishygieniasta ja ensiavusta tapaturmissa, 14 luentoa kaikille oppilaille.Arkkitehti Toivo Salervo: Kodin suunnittelu- ja rakennusoppia, 6 luentoa kotitalousopettajaosastolle.Arkkitehti Rafael Blomstedt: Värisommittelusta, 4 luentoa kaikille oppilaille.Maisteri Laura Harmaja: Kotitalouden asemasta nykyajan yhteiskunnassa, 10 luentoa kaikille oppilaille.Insinööri V. A. Harju: Käytännöllistä sähköoppia, 4 luentoa ja 10 . tuntia käytännöllisiä töitä II vuosikurssin oppilaille.Konsulentti Siiri Siikaniemi: Vesilinnun hoidosta, 3 luentoa.Voimistelunopettaja Martha Kyselin: Voimistelunope- tusta 60 tuntia, niistä 30 kumpaisellekin vuosikurssille.



Talousopettaja Aino Johansson: Käytännöllistä kodinhoidon opetusta 4 kuukautta.Edellämainittujen luennoitsijoiden lisäksi esitelmöi tarkastaja Elina Kanervia koko opistolle kotitalousopetuksen kehityksestä Suomessa 1920—30.

V. 1932.
Professori K. Jutila: Kotimaisten ruoka-aineittemme käytön lisäämisestä, 3 luentoa kaikille oppilaille.Tarkastaja Kaisu Antila: Nykyajan Saksan puutarhataiteesta, 3 luentoa puutarhanhoidonopettajaosastolle.Konsulentti Siiri Siikaniemi: Siipikarjanhoidosta, 4 luentoa puutarharihoidonopettajaosastolle.Arkkitehti Yrjö Laine: Kodin sisustuksesta, 6 luentoa kaikille oppilaille.Konsulentti Kerttu Olsoni: Neuvontatyöstä, 1 luento kaikille oppilaille.Insinööri V. H arju: Käytännöllistä sähköoppia, 15 tuntia II vuosikurssin oppilaille.Agronoomi Einari Kaskimies: Mehiläishoitokurssit, 11 tuntia puutarihanihoidonopettajaosastolle.Rouva Maiju Rikala: Sidontakurssit, 10 tuntia puu- tarhanhoidonopetta j aosastolle.Konsulentti Toivo Kalervo: Hedelmien luokittelu- ja pakkauskurssit, 5 tuntia puutanhanhoidonopettajaosastolle.Voimistelunopettaja Martha Ryselin-Ikonen: Voimistelua 66 tuntia, ^niistä 33 kumpaisellekin vuosikurssille.

IV. Tarkastuksia.
Maatalousneuvos J. E. Hällström syysk. 24 |p. 1931. Tarkastaja Elina Kanervio toukok. 19—23 p. 1931 ja syysk. 9 ja 22 p. 1932.Tarkastaja Kaisu Antila marrask. 13 ja 21 p. 1931 ja syysk. 10 p. 1932.Tarkastaja Tyyne Alanko kesäk. 15— 16 p., syysk. 14— 15 p. ja 24—26 p. 1931 ja huhtik. 19—20 p., elok. 8—10 p. ja 22—24 p. 1932.



Y. Oppilaat v. 1932.
I vuosikurssi.

Nimi. Kotipaikka Syntymäpaikka.
Syntymä- vuosi- -kuukausi ja  -päivä.

Kotitalouden opettaja- osasto.
Heikkilä, Eeva Lemmikki Luopioinen Luopioinen 30. 12. 1910.Hillo, Sisko Mirjam Ilona ........................... Lahti Kotka 20. 12. 1908.Hälli, Elisabet ............... Huittinen Huittinen 20. 4. 1908.Jalkanen, Hellin Maria Rautalampi Rautalampi 9. 2. 1910.Karhumäki, Terttu  Annikki .............................. Helsinki Leivonmäki 1. 6. 1911.Kettunen J u s t i in a ......... Iisalmi Iisalmi 19. 7. 1911.Listo, Ulla Annikki . .. Helsinki Kalvola 3. 8. 1911.Liuttu, Helmi Elisabet Tampere Tampere 27. 12. 1908.Paajanen, A u n e ............. Ruokolahti Ruokolahti 3. 1. 1910.Pahkala, Anna Leena . . Tampere Kangasala 4. 9. 1909.Parviainen, Henrika Edita ........................... Riistavesi Kuopion ms. 12. 9. 1904.Pitkänen, Eelin ............. Ruskeala Ruskeala 18. 2. 1911. !Raittila, Lea ................... Kuopio Kuopio 7. 8. 1910.:
Rauvola, Aino Tellervo Tampere Tampere 15. 4. 1909.Tapaninen, Suoma Margareta ........................... Hämeenlinna Hämeenlinna 28. 7. 1909.
Tuomisto, Alli K erttu Helena ......................... Tyrvää Tyrvää 6. 9. 1909.
Puutarhanhoidon-opettajaosasto.
H arja, Kyllikki ............. Kauhajoki Kauhajoki 13. 10. 1911.
Lieto, Aino Ilm atar . . . Helsinki Helsinki 11. 1. 1910.
Motti, Helvi Aune . . . . Hollola Hollola 15. 10. 1908.
Nuutinen, Saima .......... Kuopio K arttula 28. 10. 1910.
Ojala, Liidä Onerva .. Seinäjoki Perho 11. 11. 1908.



II vuosikurssi. ')
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Nimi. Kotipaikka
1

Syntymäpaikka.
j

Syntymä- j vuosi- -kuukausi ja  -päivä.
Kotitaloudenopettaja-osasto.
Ahlgren, Toini E lisabeth ............................... Viipuri Seinäjoki 19. 1. 1910.Haapaniemi, Hellä Marja tta  .............................. Sahalahti Sahalahti 15. 4. 1906.Hannula, Rakel Maire Tellervo ....................... Lahti Kärkölä 13. 4. 1908.Laakso, Ester Maria . . Turku Turku 24. 3. 1910.Mikkola, Eeva Esteri . . Lammi Lammi 19. 4. 1907.Pohjanlehto, Maire Marja tta  .............................. Viipuri Viipuri 21. 5. 1910.Rastas, H e lv i ................. Johannes Johannes 21 1. 1907.Ryynänen, Eini Maria Lapinlahti Pielavesi 2 . 7. 1910.Räsänen, Tyyne Annikki Kontiolahti Kontiolahti 5. 3. 1910.Salpa, Ir ja  E l i n a .......... Turku Turku 24. 10. 1907.Savijoki, Elma Matilda Keikyä Huittinen 23. 3. 1910.Sirkka, Anni ................. Konnevesi : Rautalampi 31. 8. 1908.Sulo, Lempi Johanna . . Lieto Laitila 13. 6 1906.Tissola, Aili Auroora . . Korpilahti Korpilahti 21. 12. 1908.Väänänen, Elsa .......... : Siilinjärvi Muuruvesi 15. 11. 1909.Yli-Pohja, Mirjam . . . . Ruovesi Ruovesi 1. 8. 1907.
Puutarhanhoidon-opettajaosasto.
Eskola, Eeva Susanna Kauhava Kauhava 25. 5. 1909.Haltia, M anja ............... Salmi Salmi 4. 8. 1907.Kananen, Anni .............. Pälkjärvi Pälkjärvi 23. 1. 1897.Lauttamäki, Hilkka Aino Lyydia ................... Pylkönmäki Pylkönmäki 28. 6. 1910.Metsäniemi, Aili Maria Merikarvia M erikarvia 22. 12. 1908.Paksula, Taimi Kyllikki Ylöjärvi Pieksämäki 24. 8. 1905.Saukkonen, Aino .......... Saari Vpl. Parikkala 17. 9. 1907.Siitonen, Selma .......... Parikkala Parikkala 20. 10. 1905.Sutinen, Aino K atariina Pielisjärvi Pielisjärvi 13. 6. 1899.

j Vehkaniemi, Aune . . . . Ruovesi Ruovesi ! 18. 1. 1907.

1) Sama kuin v :n  1931 ensimmäinen vuosikurssi.



VI. Opetusnäytteet.
Opettaj apätevyyden saavuttamista varten säädetyt opetusnäytteet on Kotitalousopettajaopiston päästötutkin- non suorittaneista opettajista vuoden 1931 loppuun mennessä suorittanut 9 puutarfianjhoidonopettajaa ja 9 talous- opettajaa ja vuoden 1932 kuluessa 17 talousopettajaa ja1 puutarhanhoidonopettaja. Ensimmäisenä opiston oppilaista oli opetusnäytteensä suorittanut jo vuoden 1930 lopulla:

Lyyli Hyyryläinen, puutarhaopettaj a-kokelas jouluk. 9—10 p. 1930

V. 1931 suorittivat opetusnäytteensä :
Eevi Nivala, talousopettaja-kokelas kesäk. 15—16 p.Aino Johansson, talousopettaja-kokelas syysk. 14—15 p.Aune Korpela, talousopettaja-kokelas >r ttK erttu Pesonen, puutarhaopettaj a-kokelas tt 21—23 p.Toini Sederholm, puutarhaopettaj a-kokelas tt ttM artta Koskinen, puutarhaopettaj a-kokelas tt ttAili Viljakainen, talousopettaja-kokelas tt 24—26 p.Aune Sipilä, talousopettaj a-kokelas tt ttSaimi Sulkava, talousopettaja-kokelas tt ttHelmi Huhtinen, puutarhaopettaj a-kokelas marrask. 13—14 p.Maija-Liisa Ahtela, puutarhaopettaj a-kokelas »t ttIr ja  Anttila, puutarhaopettaj a-kokelas tt 20—21 p.



Kirsti Varis, puutarhaopettaja-kokelas m arrask. 20—21 p. 1931Liisa M arttila, talousopettaja-kokelas „ 24—26 p. „Ir ja  Uotila, talousopettaja-kokelas „ „ „M artta Lipponen, talousopettaja-kokelas „ „ „Enni Järvinen, puutarhaopettaj a-kokelas jouluk. 10—11 p. „
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V. 1932 suorittivat opetusnäytteensä:
Helvi Rinne talousopettaja-kokelas helmik. 15—16 p. 1932Aino Oker-Blom talousopettaja-kokelas n tt trSylvi Kiviranta, talousopettaj a-kokelas 25—27 p. rtElli Koiskenalusta talousopettaja-kokelas tt tt nSiiri Korpela, talousopettaj a-kokelas tt tt tiLinda Lehtinen, talousopettaja-kokelas huhtik. 19—20 p. tiIlma Sipilä, talousopettaja-kokelas tt tiKirsti Kilpi, talousopettaja-kokelas elok. 8—10 p. tiHelvi Varho, talousopettaj a-kokelas tt tt tiKyllikki Vesterinen, talousopettaja-kokelas tt tr tiRaili Partio, talousopettaja-kokelas tt 22—24 p. itRauni Lähteenkorva talousopettaja-kokelas tr tr tiK atri Virtaniemi, talousopettaja-kokelas tt tr itK aner/a  Yrjö-Koskinen, puutarhaopettaja-kokelas syysk. 9—10 p. itHelka Putkisto, talousopettaj a-kokelas tt 21—%2 p. nOnerva Pättiniemi, talousopettaja-kokelas tt tt ttLea Ilen talousopettaja-kokelas m arrask. 14—15 p. itRhode Vikman talousopettaja-kokelas tt tt ti



—  13 —

Opetusnäytteiden suorittajista sai 
v. 1930
1 puutarhaopettajakokelas arvosanan kiitettävä äänim äärällä 26
v. 1931
1 talousopettajakokelaista 132 21 'puutarhaopettaj akokelaista 131 ' „11

1932
talousopettajakokelaista

arvosanan kiitettävä, äänim äärällä
It tl„ hyvin tyydyttävä
tt tt tttyydyttävä kiitettävä 

tt 
>.thyvin tyydyttävä

kiitettävä

puutarhaopetta j akokel a s

hyvin tyydyttävä

tyydyttävä välttävä hyvin tyydyttävä

29262423 
20 28 27 2624 23 21

23 27 2624 23 22 19 1525
Opiston päästötutkinnon suorittaneiden opettajakoke- laiden lisäksi on opistossa vuoden 1932 aikana suorittanut opetusnäytteet 4 Lepaan Puutarhaopiston oppijakson suorittanutta opettajaa ja 1 erivapauden saanut Reitkallin Puutarha- ja Maatalouskoulun opettajakurssin suorittanut opettaja. Heistä on

1 opettaja saanut arvosanan kiitettävä äänim äärällä 30
1 29t t  t t  t t  t t  t t1 a a m tt a 261 „ „ „ hyvin tyydyttävä „ 251 a it a - a a ti 24
Maataloushallituksen määräämänä arvostelulautakunnan jäsenenä on ollut [professori K. E. Kivirikko puutar- hanhoidonopettajain ja lehtori Katri Laine tai tarkastaja Tyyne Alanko talousopettajain opetusnäytteissä.



VII. Työ- ja oppimäärät sekä opetusharjoitus.1)
1. KOTITALOUDENOPETTAJAOSASTO.

A. TIETOPUOLINEN OPETUS.
a) V a r s i n a i n e n  o p e t u s .

Kasvatus- ja opetusoppi.
I vuosikurssi (78 tuntia). Luettu Aukusti Salon Kasvatusopillisen sielutieteen pääpiirteet, I osa ja Mikael Soinisen Lyhyt kasvatus- ja opetusoppi.II vuosikurssi (67 tuntia). Luettu Salon yllämainitun teoksen lyhyt II osa laajentaen esitystä kasvavien sielunelämästä A. Liliuksen, W. Sternin, Edw. Sprangerin, Charlotte Euihlerin ja Grundtvigin teoksiin nojautumalla. Kasvatusopin historiaan on luotu lyhyt yleiskatsaus kuvaten yksityiskohtaisemmin Rousseaun ja Pestalozzin kasvatusaatteita ja nykyisen, kasvavien omatoimisuuteen tähtäävän kasvatussuunnan köhitystä. Uusille periaatteille rakentuvaa kotitalous- ja puutarhanhoidonopetusta on valaistu luentojen muodossa, jotka perustuivat Rosa Peter’in teokseen: Methodik des nahrungskundlich-haus- wirtschaftlichen Arbeitsunterrichts ja August Heyn’in kirjaseen: Die Gartenarbeitsschule. — Suomen kotitalous- ja puutarihanopetuksen kehitystä on selvitetty Katri Laineen y.m. esitysten pohjalla. Nykyisiä koulumuotoja ja erilaisia koulunpito- ja opetuskysymyksiä on käsitelty Ko- titalousopetuskomitean III mietinnön ja Pieni Lakisarja N :o 48-nimisen (Kotitalousoppilaitoksia koskevat lait, asetukset ja ohjesäännöt sisältävän) kokoelman avulla.

T) Oppimäärät ovat vuoden 1932. Edellisen vuoden oppimäärät, joista aikanaan koneella kirjo itettu selonteko on Maataloushallituk- selle lähetetty, ovat pääasiassa samat, kuin tässä esitetyt I vuos;- 
kurssin.



Osa tunneista käytettiin aikaisemmin selostettuihin seminaarikokouksiin, joissa kukin oppilaista piti vuoden kuluessa 1 alustuksen.
Kodinhoito-oppi.

I vuosikurssi (52 tuntia). Käsitelty etupäässä ha- vainto-opetuksen muodossa erilaisia kodinhoitoon kuuluvia tehtäviä, kuten: huoneitten siistimistä, erilaisten huonekalujen, keittoastioiden ja ruokailuvälineiden hoitoa, vaatteiden pesua, mankeloimista ja silitystä sekä pito-, vuode- ja liinavaatteiden hoitoa, pöydän kattamista ja tarjoilua, matkatavarain, talousesineiden y.m. pakkausta.
Yleinen ruokatalous oppi ja  ruokatavaraoppi.

I vuosikurssi (106 tuntia). Luettu prof. Carl Tiger- stedtin Ravinto-opin mukaan lisätiedoilla runsaasti täydentäen IV luku: Ruoka-aineet. Oppilaat pitäneet aineen alalta 6 esitelmää.II vuosikurssi (70 tuntia). Luettu prof. Tigerstedtin Ravinto-opin mukaan seuraavat luvut: V Ruoka-aineiden kemiallinen kokoomus ja ravinto-arvo. VI Ruoka-aineiden ravintoarvo ja hinta. VII Ruuan kokoonpano eri ruoka- aineista. VIII Ateriat. IX Elintarvesäännökset. Käsitelty ruokatavaraoipin opetusmenetelmää koskevia kysymyksiä.
Ruuanvalmistusoppi.

I vuosikurssi (28 tuntia). Käsitelty ja kerrattu erilaiset Jeipomiset ja ruokalajit muodostaen ryhmiä niiden käytön, valmistustavan ja aineitten mukaan. Painettu mieleen tavallisimpain ruokalajien ainesuhteet sekä opittu arvioimaan annoksien suuruutta.
Säilykeoppi.

I vuosikurssi (18 tuntia). Käsitelty erilaiset vihanneksien, marjain ja hedelmien sekä lihan, kalan y.m. eläinkunnan ruoka-aineitten säilöönpanotavat ja säilytys.
Kemia.

I vuosikurssi (107 tuntia). Luettu ja kerrattu epäorgaaninen ja orgaaninen kemia ipitäen pohjana oppikou-
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lukirjoja. Opetusta on muistiinpanoilla, havaintovälineillä ja kokeilla runsaasti täydennetty silmälläpitäen kotitalouden eri puolia. Oppilaat ovat pitäneet 3 esitelmää kodin- hoidollisen kemian alalta.
Fysiikka.

II vuosikurssi (20 tuntia). Luettu koulufysiikka painostaen ja täydentäen kotitaloudessa, erityisesti kodinhoidon alalla, kysymykseen tulevia seikkoja samalla sivuuttaen kotitaloudelle vieraampia puolia.
Ravintofysio lo g ia.

I vuosikurssi (34 tuntia). Luettu ja kerrattu prof. Carl Tigerstedtin Ravinto-opin mukaan: I Ihmisruumiin aineenvaihto. II Ruuansulatus ja ravintoaineiden hyväksikäyttö. III Ihmisen ravinnontarve ja ruuan kokoonpano eri ravintoaineista. Oppilaat pitäneet näiltä aloilta 3 esitelmää.
Bakteriologia.

II vuosikurssi (24 tuntia). Käsitelty bakteerein ja yleensä pilkku-olioiden (hiiva- ja homesienen) elintavat ja -ehdot, ruuassa, ruuansulatuskanavassa, vedessä, maassa y.m. esiintyvät tavallisimmat bakteerit, yleisimmät tarttuvat taudit ja niiden vastustaminen: rokotus, immuniteetti ja desinfioiminen.
Mcbatalousaineet.

I vuosikurssi (50 tuntia). Lypsykarjanhoidossa luettu Nylander—Cajander—Poijärven Lyhyt lypsykar- janhoidon oppikirja, perehdytty tarkastuskirjanpitoon ja taloudellisiin laskelmiin. Maitotaloudessa luettu Hirvensalo—Pessin Lyhyt maito talousoppi. Siipikarjanhoitoopetettu luentojen muodossa.
Tervey soppi.

I vuosikurssi (34 tuntia). Luettu SchmeiPin »Ihminen» kirjaa pohjana pitäen ja täydentäen ihmisruumiin rakenne, toiminta ja hoito sekä tavallisimmat sairaudet ja niiden hoito. Kouluhygienan alalta ovat oppilaat pitäneet 4 esitelmää.
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Pientenlashenhoito-oppi.
Erikoisluennot joka toinen vuosi.

Yhteiskuntapaineet.
I vuosikurssi (45 tuntia). Luettu Munch—Stähl- bergin Yhteiskuntaopista valtiota, kuntaa, kirkkoa ja perhettä käsittelevät kohdat. Luettu Laura ja Leo Harmajan Kansantaloustieteen oppikirja paitsi kulutusta koskeva osa.II vuosikurssi (45 tuntia). Luettu sama oppimäärä kuin I vuosikurssillakin, koska yhteiskunta-aineet vasta v:n 1932 alusta siirrettiin jo I vuosikurssilla alettaviksi ja pääasiassa luettaviksi. Kotitalousneuvonta esitetty luennoiden. Oppilasesitelmiä pidetty 11.

Kirjanpito.
II vuosikurssi (33 tuntia). Kotitalouskirjanpitoa opetettu Elli Saurion»Kotitalousharjoittelukotien kirjanpitoa» seuraten. Perehdytty valtion koulujen kirjanpitoon.

Äidinkieli ja  kirjallisuus.
I vuosikurssi (20 tuntia). Kirjoitettu 10 ainetta. Ääntämis- ja puheharjoituksia seuraten Ilmari Räsäsen teosta: Lyhyt (kaunoluvun opas.II vuosikurssi (18 tuntia). Kukin oppilas on pitänyt kaunokirjallista teosta selostavan esitelmän.

Laulu.
Molemmat osastot ja  vuosikurssit yhdessä (23 tuntia). Laulettu 1-äänisesti pianon säestyksellä sekä 3- ja neli- äänisesti naiskuorolauluja.

b) O p e t u s h a r  j o i t  us.
Kuuntelu- ja harjoitustunnit.

I vuosikurssi.
Kuuntelutunteja emäntäkoulussa oppilasta kohti 28 opettajain pitämää tuntia. Lyhyitä havaintoesityksiä 1 oppilasta kohti.1
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II vuosikurssi.
Kuuntelutunteja emäntäkoulussa oppilasta kohti 134 tuntia (niistä 115 opettajakokelaiden ja 19 opettajain pitämää tuntia).Harjoitustunteja oppilasta kohti 7 tuntia (niistä 4 tietopuolisia tunteja — 2 ruokatalousopin, 1 kemian ja 1 terveysopin alalta — ja 3 havainto tuntia — 1 kodinhoidon ja 2 ruuanvalmistuksen alalta).Harjoitustuntejaan varten ovat opettajakokelaat laatineet kirjoitetun, yksityiskohtaisen ohjelman, josta sekä suullinen esitys että havaintoesitykset ovat käyneet selville, ja jonka asianomaiset opettajat ovat, tarkastaneet. Jokaista harjoitustuntia on seurannut noin %  tuntia kestävä arvostelu, johon kuuntelijoina olleet opettajat ja opettajakokelaat ovat ottaneet osaa.

B. KÄYTÄNNÖLLINEN OPETUS JA  TYÖ SEKÄ KÄYTÄN
NÖLLISEN OPETUKSEN HARJOITUS.

I vuosikurssi.
Oppilaat ovat olleet jaettuina 2:een ryhmään, 8 oppilasta kummassakin.I ryhmä on kokonaisuudessaan työskennellyt opetuskeittiö-vuorolla.II ryhmän työt on jaettu seuraavasti oppilaiden kesken :

3 ruokalan keittiö-vuorolla,2 pientilalla,2 kodinhoitovuorolla,1 luokka/päivystäjänä.
Ryhmien vuorot ovat vaihtuneet joka viikko.
Opetuskeittiövuoro (20 i/ 2  viikkoa oppilasta kohti 4—5 päivää viikossa — keskimäärin 6 tuntia päivässä). Valmistettu erilaisia aterioita allkaen yksinkertaisista perus- ruokalajeista, joitten, samoinkuin yksinkertaisten säilykkeiden valmistusta, on sähkölevyjä käyttäen opetettu osittain luökkaopetusmuotoa seuraten. Yksinkertaisista aterioista on vähitellen siirrytty hienompiin. Leivottu monenlaista ruoka- ja kahvileipää, tehty makkaroita, sylttyjä



y.m . leikkeleitä. Jokainen oppilas on ottanut osaa ruuanvalmistus- ja työtehokokeeseen, jolloin 4 oppilasta yhtäaikaa, kukin eri hellaa ja työpöytää käyttäen, on valmistanut 2 varsinaista ruokalajia käsittävän aterian — opettajan ja kaikkien samaan opetuskeittiövuoroon kuuluvien tovereitten seuratessa heidän työtään. — Koeaterian jälkeen on pidetty yleinen suoritusten arvostelu.Valmistusofajetunnit. Opetuskeittiössä on ennen käytännöllisen työn alkua ollut V2 tuntia kestävä työselostus, jolloin — ennen opittuun vedoten — on selvitetty sinä päivänä kysymykseen tulevain ruokien ja leipomusten valmistus ja tarjoaminen kiinnittäen huomiota töitten oikeaan järjestelyyn ja sisäkkäin asettamiseen sekä sopi vain välineitten valintaan.Ruokalakeittiövuoro (7—8 viikkoa oppilasta kohti —7 päivää viikossa — keskimäärin 8—9 tuntia päivässä). Oppilaista 1 emäntänä, 1 leipojana, 1 pöydänkattajana. Viimemainittu on huolehtinut järjestyksestä ja siisteydestä ruokasalissa. Tarjoiluun ovat kaikki ottaneet osaa.Pientilan emäntävuoro (18 päivää oppilasta kohti ja10 työtuntia päivää kohti). Joka toinen kerta pientila- vuorolla ollessaan on oppilas ollut emäntänä pientilan keittiössä, jolloin ihän on laatinut ruokalistan, minkä opettaja on tarkastanut. 'Sitä noudattaen hän on itsenäisesti hoitanut pientilan ruuanvalmistuksen. Samalla hän on osittain itse suorittanut, osittain valvonut pientila-vuorolla olevan emäntäkoulun oppilaan kodinhoitotöitä sekä hoitanut pientilan ruokatalouskir j anpitoa.Pientilan kotieläinhoitovuoro (18 päivää oppilasta kohti ja 9 tuntia päivää kohti). Joka toinen kerta pientila- vuorolla ollessaan on oppilas työskennellyt maatalouspuo- lella karja- ja maitotaloudessa, kanalassa, sikalassa, kesäaikaan peltotöissä ja sekalaisissa tilan töissä. Väliaikoina on oppilas hoitanut pientilan kanala-, sikala- ja navetta- kirjanpitotehtäviä.Talkooptiivmä (4 päivää vuodessa oppilasta kohti) ovat kaikki I vuosikurssin oppilaat S^henkisissä ryhmissä olleet suorittamassa erilaisia pientilan töitä (perunan- panoa, heinänkorjuuta, juurikasvien harvennusta ja nostoa).Kodinhoitovuoro (5—6 viikkoa oppilasta kohti — 6 päivää viikossa — keskimäärin 5 tuntia päivässä). Pesua, mankeloimista, silitystä ja saippuankeittoa.
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Luokkapäivystysvuoro (2—3 viikkoa oppilasta kohti— 7 päivää viikossa — keskimäärin 5 tuntia päivässä). Luokkien ja aulan siistimistyöt. Kodinhoitovuorolaisten avustamista vaatteiden pesussa ja silityksessä.Laboratoriotyöt (35 tuntia oppilasta kohti). Kahteen ryhmään jaettuina ovat oppilaat suorittaneet joukon peruskurssia selventäviä kokeita sekä lisäksi käytännöllisiä kokeita kotitalouden eri aloilta.
II vuosikurssi.

Oppilaat ovat olleet jaettuina 2 :een ryhmään, 8 oppilasta kummassakin.I ryhmä on kokonaisuudessaan työskennellyt opetuskeittiössä.II ryhmän työt on jaettu seuraavasti oppilaiden kesken: 3 ruokalan keittiövuorolla,1 johtovuorolla emäntäkoulussa,1 pesu johtovuorolla,1 laboratoriopäivystäjänä,1 kodinhoidonvalvoj ana,1 kokeilukeittiössä.
Ryhmien vuorot ovat vaihtuneet joka viikko.
Opetuskeittiövuoro (21 viikkoa oppilasta kohti, yleensä 4 — säilöönpanoaikana 5 — päivää viikossa, keskimäärin 6 tuntia päivässä). Oppilaat ovat työskennelleet jaettuina 4:ään alaryhmään, 2 oppilasta jokaisessa. Kukin ryhmä on viikon kerrallaan vuorostaan suorittanut samoja, määrätynlaisia töitä sekä ruuanvalmistuksen että siistimisen aikana. Osittain on edellisenä vuonna opittua kerrattu, mutta suureksi osaksi on käytetty uusia valmistusohjeita, joista erittäin mainittakoon erilaisissa sairaustapauksissa soveltuvat ruuat sekä eri paikkakunnilla käytettävät kansallisruuat. Viipurin maatalousnäyttelyn ohjelman mukaan on järjestetty ruuanlaittokilpai- luja. Jokainen oppilas on vuoden aikana kerran kattanut pöydän jotain määrättyä erikoistilaisuutta varten itse suunnitellen koristelun. Työkauden lopussa on järjestetty yhdistetyt leipomis- ja ruuanlaittokokeet, joissa kukin oppilas on valmistanut 2—3 ruokalajia ja leiponut jotain— kaikki itsenäisesti, ilman ohjeita. Säilykkeiden lait
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toon on käytetty 3 viikkoa oppilasta kohti. Kaikki ovat olleet mukana teurastuksessa ja eläinten paloittelussa.Valmistusohjetunnit. Opetuskeittiössä on ennen käytännöllisen työn alkua ollut % tuntia kestävä työselostus, jolloin sinä päivänä valmistettavat ruokalajit ja leipo- mukset tai säilykkeet on selitetty vedoten oppilaille annettuihin yleisiin sääntöihin, samalla kuitenkin antaen oppilaiden mahdollisimman paljon itse keksiä valmistustapoja taululle merkityistä ainemääristä ruokia valmistaessaan taikka ennen oppimiinsa ruokalajeihin määrätä itse aineet.Ruokalakeittiövuoro (8 viikkoa oppilasta kohti — 7 päivää viikossa — keskimäärin 9 tuntia päivässä). Työt on jaettu seuraavasti: 1 opettajakokelas on johtanut ruokalan keittiötä (kukin kaikkiaan 2 viikkoa) laatien ruokalistan myös sitä varten — 1 työtä leipomossa .huolehtien samalla leipävarastosta — 1 on ollut apulaisena suorittaen sekalaisia tarpeen vaatimia töitä.Johtovuoro-emäntäkouliLS&a (10 päivää oppilasta kohti): Kukin opettajakokelas on johtanut töitä emäntä- koulun opetuskeittiössä 4 :llä vuorolla, 2—3 päivää kerrallaan.Johtovuorolaisen valmis tus ohj e tunni t . Työn alussa on ollut V2 tuntia kestävä työselostus, joka ensimmäisellä kerralla on laadittu samoin kuin varsinaisten tietopuolisten harjoitustuntien ohjelmat kirjallisesti edeltäkäsin tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Puolet opettajakokelaista (opetuskeittiövuoro) on kuunnellut näitä valmistusohje- tunteja, jotka jälestäpäin on arvosteltu samoin kuin muutkin harjoitustunnit, kaikkien kotitaloudenopettajaosaston opettaj^kokelaiden läsnäollessa, koska samalla on annettu yleisiä ohjeita. Arvosteluun on käytetty 1 tunti viikossa.Pesunjahtovuoro (2—3 viikkoa oppilasta kohti, keskimäärin 5 tuntia päivässä). Pesunjoihtovuorolla oleva opettajakokelas on johtanut I vuosikurssin oppilaiden töitä pesutuvassa sekä mankeli- ja silityshuoneessa.LabonatoriopäivystysvUoro (15 päivää oppilasta kohti, keskimäärin 5 tuntia päivässä). Päivystäjä on huolehtinut laboratorion puhdistustöistä, kokoelmain kunnossapidosta ja omatöisestä kartuttamisesta, ottanut esille havaintovälineitä sökä valmistanut kokeita ja asetelmia tuntiopetusta varten, toiminut assistenttina oman osastonsa alemman vuosikurssin laboratoriotöissä, tehnyt osto-
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matkoja opetustarkoituksia varten sekä suorittanut kaluston luetteloimisen.Kokeilukeittiövuoro. Oppilasta kohti keittiötyötä 15 päivää ja järjestelytyötä 3 %  päivää, keskimäärin 9 tuntia päivässä vuosikertomuksen alussa kuvatun ohjelman mukaan.Kodinhoidonvalvontavuoro (2—3 viikkoa oppilasta kohti). Kodinhoidonvalvojana on opettajakokelas valvonut oppilasasuntolat ja erittäinkin siivousvälinekomeroiden järjestystä, jakanut siivouspyyhkeet ja -aineet, suorittanut erilaisia korjaustöitä, kuten pientä maalausta, paikkaamista ja parsimista sekä valmistanut säkeistä pyyhkeitä y.m. taloudessa tarvittavaa.Toimistopäivystysvuoro (12— 18 tuntia oppilasta kohti). Päivystäjä on hoitanut opiston puhelinkeskusta sekä suorittanut erilaisia toimistotöitä, monistus- ja kone- kirjoitustöitä, laskujen jäljentämistä y.m.
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2. PUUTARHANHOIDONOPETTAJAOSASTO.
A. TIETOPUOLINEN OPETUS,

a) V a r s i n a i n e n  o p e t u s .
Kasvatus- ja  opetusoppi.

(Opetus yhteisesti molemmilla osastoilla).
Sama tunti- ja oppimäärä kuin kotitaloudenopettaja- osastolla. Kukin puutarhanhoidonopettajaosaston oppilas on pitänyt 1 esitelmän joko kasvatusoppitunnilla tai alustuksena seminaarikokouksessa.

Yleinen puutarhaoppi.
I vuosikurissi (63 tuntia). Luentojen ja kertausten muodossa käsitelty: kasvien lisääminen, maan kosteus- suhteiden järjestely, maanmuokkaus, suoja-istutukset, aitaus, rikkaruohot ja niiden hävittäminen, työkalut, niiden ikäyttö ja hoito, lavojen ja yksinkertaisten kasvihuoneiden rakentaminen ja hoito.



—  23 —

II vuosikurssi (11 tuntia). Luentojen muodossa käsitelty lavojen ja yksinkertaisten kasvihuoneiden rakentaminen ja hoito. (Opetus molemmille vuosikursseille yhteinen) .
Vihannesviljely.

I vuosikurssi (55 tuntia). Luettu ja kerrattu Frans Salosen Puutarhakirja-nimisen oppikirjan mukaan vihannesviljely, vihannesten säilyttäminen, lajittelu ja pakkaus sekä siemenviljely. Laatujen eroavaisuuksia ja niiden tuntemista opetettu (käytännöllisten töiden yhteydessä mainittujen) kenttäkokeiden avulla; (kokeiden tulokset on kukin oppilas kasvukauden lopulla esittänyt havainnollisesti valaisemassaan esitelmässä, jota on seurannut lyhyt keskustelu ja arvostelu.II vuosikurssi (3 tuntia). 6-henkisen perheen vihan- nespalstan suunnittelua.

Hedelmän- ja  marjanviljely.
I vuosikurssi (21 tuntia). Luettu Salosen Puutarha- kirjaa seuraten hedelmä- ja marjatarhan perustaminen sekä hedelmäpuiden hoito kasvupaikallaan.II vuosikurssi (18 tuntia). Luettu Collanin Hedelmän- ja marjanviljelyksen käsikirjan mukaan hedelmä- oppi ja suoritettu kustannuslaskelmia.

Avomaan koristekasvinviljely.
I vuosikurssi (62 tuntia). % Luentojen mukaan luettu ja kerrattu havupuut, lehtipuut sekä koristepensaat, niiden lisäys, taimistohoito ja hoito kasvupaikalla. Monivuotiset kukkakasvit luettu Karlssonin Kodin kukkaista rha-oppikirj an mukaan. Lisäksi koristekasveihin tutustuttu retkeilyillä, niiden lepo- ja (kasvukauden aikoina. Kukin oppilas on pitänyt 1 esitelmän.II vuosikurssi (33 tuntia). Osaksi luentojen, osaksi Elfvingin Kuikkavilj elys avomaalla-oppikirjan mukaan luettu yksivuotiset koristekasvit. Tehty siementilauksia, kukkaryhmäehdotelmia ja kustannuslaskelmia. Kesällä on kasvintuntemusta kehitetty retkeilyillä.
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Ruukkukasvinvilj ely.
II vuosikurssi (44 tuntia). Luettu ja kerrattu täydentäen Tigerstedtin Kodin ruukkukasvit ja Lind— Abrähamson’in : Kukkaviljely lasisuojuksissa.

Puubarkansuunnitteluoppi.
I vuosikurssi (34 tuntia). Luettu ja kerrattu Ranckin Puutarhataiteen historia. Varsinainen puutarhansuunnit- telu luettu ja kerrattu osaksi Reijosen Puutarhakauneus- oppikirjan, osaksi luentojen mukaan. Pääpaino on pantu kotitalouskoulujen ja maalaiskotien puutarhojen suunnittelun perusteihin.(Lisäksi edellämainitut 3 tarkastaja Antilan luentoa).

Kasvinsuojeluoppi.
II vuosikurssi (57 tuntia). Luettu ja kerrattu pääasiassa Salosen: Puutarhakirja-nimisen oppikirjan mukaan tärkeimmät tuhohyönteiset ja niiden torjumiskeinot, samoin täydentäen huomattavimmat puutarhassa esiintyvät tuhosienet. Luentojen muodossa käsitelty pakkasen, liiallisen kosteuden ja kuivuuden, sopimattoman lannoituksen, valonpuutteen y.m. seikkojen aiheuttamia tauteja ja kasvuhäiriöitä. Retkeilemällä opiston puutarhassa on koetettu tutustuttaa oppilaat siellä esiintyviin kasvitautei- hin ja tuhohyönteisiin.

Kasvioppi.
I vuosikurssi (68 tuntia). Luettu ja kerrattu prof. Fr. Elfvingin Kasvitieteen oppikirjaa seuraten oppi kasvien ulkomuodosta, sisärakenteesta ja elintoiminnasta sekä systematiikasta eri järjestelmät ja jaoitukset. Kerätty 200 kotimaista kasvia käsittävä kasvisto, jossa vähintäin 50 tavallisena rikkaruohona esiintyvää.

Geologia ja maaperäoppi.
II vuosikurssi (30 tuntia). Luettu ja kerrattu Pentti Eskolan Geologian mukaan geologian alkeet.Luettu ja kerrattu tärkeimmät maaperäopin perusteet.
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Lannoitusoppi ja bakteriologia.
II vuosikurssi (22 tuntia). Nojautuen etupäässä prof. RindelPin Maa ja metsä teoksen: Kasvituotanto, Iosassa julkaistuun kirjoitukseen on luettu lannoitusopin pääpiirteet, erikoisesti silmälläpitäen lannoitusaineiden tuntemista, hoitoa ja käyttöä. Luettu bakteerien elintavat ja -ehdot yleensä sekä maaperän bakteeerit.

Kemia.
I vuosikurssi (63 tuntia). Luettu ja kerrattu epäorgaaninen ja orgaaninen kemia pitäen pohjana oppikou- lukirjoja, mutta samalla muistiinpanoilla, havaintovälineillä ja kokeilla runsaasti täydentäen, silmälläpitäen puutarhanhoidon eri puolia.II vuosikurssi (6 tuntia). Selvitetty, kasviksien ravintoarvoa silmälläpitäen, ravinto-opin pääpiirteet, erilaiset käsitykset puutarhatuotteiden ravintoarvosta, aineenvaihto, ravinnontarve, ruoka-aineiden ravintoarvo, sopivat ruoka-ainemäärät.

Fysiikka.
II vuosikurssi (19 tuntia). Luettu fysiikasta perusseikat sekä puutarha-alaan läheisesti liittyviä kohtia.

Sääoppi.
II vuosikurssi (11 tuntia). Selitetty fysiikkaan perustuen tavallisimmat ilmatieteelliset havaintovälineet ja niiden käyttö, tärkeimmät ilmastolliset seikat sekä lisäksi Maatalouden tietosanakirjaa seuraten S'uomen ilmasto, erikoisesti lämpö- ja valosuhteet, hallat ja routa sekä maanviljelyksen — ja puutarhanhoidon — kannattavai- suuteen vaikuttavat seikat.

Säilykeoppi.
I vuosikurssi (10 tuntia). Käsitelty erilaiset vihanneksien, marjain ja hedelmien säilöönpanotavat.

Maatalousaineet.
I vuosikurssi (16 tuntia). Siipikarjanhoitoa opetettu yhteisesti molemmilla osastoilla (oppimäärä edellä esitetty kotitaloudenopettajaosaston oppimäärän yhteydessä).



II vuosikurssi (24 tuntia). Maanviljelysopin alalta opetettu maanmuokkaus, ojitus, kylvö-, hoito- ja korjuutyöt.
Terneysoppi.

(Tällä osastolla ainoastaan erikoisluennot joka toinen vuosi).
Y h t eiskunta^aineet.

(Opetus yhteisesti molemmilla osastoilla).
Sama tunti- ja oppimäärä ikuin kotitaloudenopettaja- osastolla. Oppilasesitelmiä pidetty 8.

Käsityöoppi.
I vuosikurssi (48 tuntia). Opetus keskitetty käsitöiden apuopettajille välttämättömimpiin tietoihin ja taitoihin. Geitelin, Jorvan ja Jutilan kaavapiiTUstusmenetel- miä seuraten piirustettu luokalla kunkin mittojen mukaan alusvaatteiden ja pukujen kaavoja vihkoon pienoiskoossa sekä sen mukaan kotitehtävänä paperiarkille luonnollisessa koossa. Ohjausta erilaisiin käsityöopetuksessa käytettäviin työtapoihin ja ompelukoneen hoitoon.II vuosikurssi (33 tuntia). Kaavojen piirustusta. Työtapoihin ja -välineihin, kangaslajeihin ja liinavaatteiden koristeluun tutustumista.
Kirianmto ^Äidinkieli ' Sama oppi- ja tuntimäärä kuinK i r i a l l i ! kotitaloudenopettajaosastolla. (Ope-
Laulu I tus molemmilla osastoilla yhteisesti).
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b) O p e t u s h a r  j o i t u s .
Kuuntelu- ja  harjoitustunnit.

I vuosikurssi.
Kuuntelutunteja emäntäkoulussa oppilasta kohti 21 opettajain pitämää tuntia.Lyhyitä havaintoesityksiä oppilasta kohti 2,
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II vuosikurssi.
Kuuntelutunteja emäntäkoulussa oppilasta kohti 110 tuntia (niistä 90 opettajakokelaiden ja 20 opettajain pitämää tuntia).Harjoitustunteja oppilasta kohti 9 tuntia (niistä 6 tietopuolisia tunteja — 4 puutarhanhoidon, 1 käsityöopin ja 1 kasvatusopin alalta — ja 3 havaintotuntia — 2 puutarhanhoidon ja 1 käsityöopin alalta).Harjoitustuntejaan varten ovat opettajakokelaat laatineet kirjoitetun, yksityiskohtaisen ohjelman, josta sekä suullinen esitys että havaintoesitykset ovat käyneet selville ja jonka asianomaiset aineenopettajat ovat tarkastaneet. Jokaista harjoitustuntia on seurannut noin 

1 4  tuntia kestävä arvostelu, joihon kuuntelijoina olleet opettajat ja opettajakokelaat ovat ottaneet osaa.

B. KÄYTÄNNÖLLINEN OPETUS JA  TYÖ SEKÄ 
KÄYTÄNNÖLLISEN OPETUKSEN HARJOITUS.

a) V a r s i n a i n e n  o p e t u s  j a  t yö .
I vuosikurssi.

Puutarhanhoito (585 tuntia oppilasta kohti). Pääpaino pantu siihen, että oppilaat oppisivat kaikkia kouluja (kotipuutarhoissa esiintyviä vihannes-, hedelmä- ja koristekasveja viljelemään sekä lavoissa että avomaalla, samoin yksinkertaisia työvälineitä ja tarvikkeita valmistamaan ja (korjaamaan. Työtehoa kehitetty työkilpailu- jen avulla.Kullakin oppilaalla on ollut hoidettavanaan 1—4 aarin suuruinen palsta kenttäkokeilua varten. Koekentillä tehdyistä havainnoista on pidetty kenttäkirjaa. Kenttäkokeen tarkoitus on ollut 1) jokaiselle oppilaalle annetun erikoistyön kautta havainnollisesti valaista koetoimintaa, 2) kehittää oppilaita itsenäiseen, yhtenäiseen työhön rajoitetulla alalla, jossa on tilaisuus oppia erikoisalaan syventymistä, 3) olla kasvilajien, -laatujen ja -tautien y.m. tuntemista selventävänä opetusvälineenä. Erikoistyönsä tulokset on kukin oppilas kasvukauden lopulla esittänyt aikaisemmin tietopuolisen opetuksen yhteydessä mainitussa esitelmässä.
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Laboratoriotyöt (132 tuntia oppilasta kohti). Kasvi- anatomiaan liittyvä mikroskopeerauskurssi ja lisäksi useita yksinkertaisia kokeita kasvifysiologian valaisemiseksi. Lyhyt siementarkastuskurssi. Kemian alalta joukko peruskurssia selventäviä ja käytäntöön liittyviä kokeita an.m. eri lannoitusaineiden toteamiseksi.
Päivystysvuorot ovat jakautuneet seuraavasti:

Ulkopäivystystä .................. 9 viikkoa oppilasta kohtiLuokkapäivystystä .............. 9 » » »Lavapäivystystä .................. 7 » » »Pientilavuoro ........................ 2 ^  » » »
Ulkopäivystäjänä ollessaan on kukin oppilas tehnyt3 viikon ajan päivittäisiä säähavaintoja.
Pientilavuorolain&n on ollut siipikarjanhoitotöissä 14 päivää ä 6 tuntia, ja pientilan puutarhassa töissä 2 päivää, ä 5 tuntia, sekä 1 päivän talkootyössä.Karttapiirustus ja puutarhansuunnittelu (94 tuntia). Suunnittelupiirustuksessa on suoritettu harjoitus- ja jäljennöstehtäviä sekä suunniteltu kotipuutarhoja. Kenttä- mittausharjoituksena on mitattu suunniteltava alue.Säilykkeiden valmistus (24 tuntia). Valmistettu erilaisia säilykkeitä vihanneksista, hedelmistä, marjoista ja raparpereista.Käsityöt (188 tuntia). Valmistettu puutarhatyöpuku ja naisen alusvaatekerta, suoritettu neule-, paikkaus- ja parsintatöitä.

II vuosikurssi.
Puutarhanhoito (590 tuntia). Oppilaat ovat työskennelleet kasvihuoneessa, lavatarhassa, vihannes-, hedelmä- ja koristekasvitarhassa suorittaen kaikkia vuoden kuluessa esiintyviä töitä. Heidän työtaitoaan ja työtehoaan on koetettu kehittää työkilpailujen avulla, samoin on myös eri työvälineitä käyttäen kokeiltu erilaisia työmenetelmiä.
Päivystysvuorot ovat jakaantuneet oppilasta kohti seuraavasti:

Kasvihuone- ja lavataiihapäivystystä...............  8 viikkoaToimistopäivystystä .............................................  4Koristekasvitarhapäivystystä ............................  2Laboratoriopäivystystä .......................................  4



Säähavainnot. Kukin oppilas on tehnyt päivittäiset säähavainnot yhteensä 3 :n viikon aikana.Kasvinsuojeluopin työt (15 tuntia). Sairaita kasveja ja kasvinosia tarkastamalla on koetettu selventää oppilaille eri sieniryhmiin kuuluvien tuhosienien esiintymistapaa, tuhon laatua ja sienen tuntomerkkejä. Samaten on tarkastettu hyönteisten yleistä ruumiinrakennetta ja muutamien tärkeimpien ryhmien toukkia, tutustuttu hyönteisten keräämiseen ja preparoimiseen. Varsinaisen käytännöllisen työn aikana on tutustuttu eri ruiskumal- leiihin ja valmistettu erilaisia ruiskutusnesteitä sekä käytetty niitä tuholaisten vastustamiseen.Kartt\apiirustus ja puutarhasuunnittelu (101 tuntia). Suunniteltu kotitalouskoulun ja maalaiskotien puutarhoja, samoin työläis- ja siirtolapuutarhoja, sekä laskettu kustannusarvioita. Valmistettu opetusvälineitä, harjoiteltu maan mittausta sekä yksinkertaista maan punnitusta.Käsityöt (188 tuntia). Ommeltu miehen päiväpaita, naisen yöpaita, pikkulapsen paita ja pikkutytön puku, johon oppilas on leikannut kaavat suoraan ilman piirustusta mallina olevalle pikkutytölle pukua sovitellen. Har- joituslappuun tehty virkkausmalleja ja erilaisia konsteja hyötypistoja. Neulottu pikkulapsen sukka ja virkattu paita. — 6 tuntia kestävät käsityökokeet järjestetty.Laboratoriopäivystysvuoro. Suoritettu samoja tehtäviä kuin kotitaloudenopettajaosastollakin.
b) K ä y t ä n n ö l l i s e n  o p e t u ik s e n h a r j o i t u s .

Puutarhanhoito. Kukin opettajakokelas on yhteensä8 päivää johtanut käytännöllisiä puutarhatöitä emäntä- koululla. Ennen töiden alkamista tai työn kuluessa on pidetty havainnollinen selostus kunakin päivänä esille- tulevista töistä ja niiden suorittamisesta.Sitäpaitsi on kukin opettajakokelas 1 viikon ajan johtanut oppilaiden ja harjoittelijain käytännöllisiä puutarhatöitä opiston puutarhassa. Töiden järjestelystä on johtovuorolla oleva opettajakokelas tehnyt suunnitelman, joka opettajan korjaamana ja hyväksymänä on toteutettu.Käsityöt. Kukin opettajakokelas on yhteensä 1 viikon ajan, kolme päivää kerrallaan, johtanut emäntäkoulun oppilaiden käsitöitä. Kummankin johtovuoron alussa on opettajakokelas pitänyt %tuntia kestävän työselostuksen, joka myöhemmin on arvosteltu.
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- s o 

v in . Retkeilyt.
Opetuksen havainnollistuttamiseksi on vuonna 1931— 32 suoritettu runsaasti retkeilyitä. Vuoden 1931 kuluessaoli kotitaloudenopettajaosastolla 6 ja puutarhanhoidon- opettajaosaston I vuosikurssilla 8 sekä II vuosikurssilla 10 retkeilypäivää. Vuoden 1932 aikana oli retkeilypäiväin luku kotitaloudenopettajaosastolla 8 ja puutarhanhoidon opettajaosaston I vuosikurssilla 5 sekä II vuosikurssilla 9 päivää.

IX. Opiston vieraat.
Opistolla käyneiden retkikuntien lukumäärä on kahtena viimeksi kuluneena vuotena kireästä ajasta huolimatta ollut sangen huomattava. Kotimaisten retkeilijöiden ohella on opistolla käynyt vieraita useista Europan maista, jopa maanosamme ulkopuoleltakin: Amerikasta, Japanista ja Uudesta Seelannista.Vierailuiden yhteydessä on erikoisesti syytä mainita Helsingissä tammikuussa 1932 pidettyjen puutarhanhoi- donopettajain luentokurssien osanottajain vierailu opistolla, Tuusulan Maamiesseuran Naisosaston opistolle järjestämät emäntäpäivät huhtikuussa 1932 ja Helsingissä joulukuussa 1932 pidetyn kotitalousharjoittelukotien emäntien ja kotitalousoppilaitosten opettajien neuvottelukokouksen vierailu opistolla.



Kotitalousopettajaopiston Emäntäkoulun 
toimintakertomus vuodelta 1931—32.*)

Työvuosi alkoi marraskuun 3 p:nä 1931 ja päättyi lokakuun 25 p:nä 1932.

OPETTAJISTO.
Saara Koponen, johtaja, talousopettaja, opettanut ruokatalousoppia, kodinhoito-oppia, terveysoppia, pienten- lastenihoito-oppia, laskentoa ja laulua sekä käytännöllisiä ruokatalous- ja ikodinhoitotöitä.
Hertta Collan, puutarhateknikko, opettanut tietopuolista ja käytännöllistä puutarhanhoitoa sekä kirjanpitoa ja asioimiskirjoitusta.Lisäksi ovat opetusta emäntäkoulussa hoitaneet seu- raavat kotitalousopettajaopiston opettajat:
Emmi Seppälä, opettanut käsityöoppia, ompelua ja kankaankutomis ta.
Hanna Karttunen, opettanut maatalousaineita ja yhteiskuntaoppia sekä käytännöllisiä maataloustöitä (osittain virkavapaa 1. 11.— 15. 12. 1931 ja 10. 1.—30. 3. 1932, sijaisena maisteri Elsa Listo).
Ella Kitunen, opettanut kemiaa.
Aino Voipio, opettanut kasvatusoppia.
Tuntiopettaja Märtha Ry selin, opettanut voimistelua.

x) Kertomukseen sisältyy myös luettelo v:n 1930—31 oppilaista.
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OPPILAAT V. 1930—31.
Nimi Syntymävuosi- ja  -^päivä Kotipaikka

Airisto, Lea ....................................... 29. 11. 1912. TurkuAuvinen, Inkeri Kyllikki ............... 18. 5. 1909. MikkeliHeikkilä, Aune T e lle rv o ................... 18. 9. 1910. HuittinenHollo, Valma Serafia ....................... 7. 4. 1907. LoimaaHätilä, Lyydi ................................... 27. 3. 1913. KiteeJaakkola, A n n i ................................... 6. 4 1909. Hyvinkää
Kause, Impi Maria ........................... 14. 6. 1912. E uraKrusberg, Lempi M a r ia ................... 30. 3. 1909. Vanaj aLaamanen, Jenny Kanerva .......... 6. 6. 1911. Kerimäki
Liimiola, Eva Johanna ................... 22. 9. 1911. YlöjärviMantere, Katri A n n ik k i................... 16. 11. 1908. Karjalohja
Marila, Laura E m ilia ....................... 1. 7. 1907. Pielisjärvi
Mattila, Anna Dagmar ................... 20. 4. 1913. IittiParkkonen, Eevi M a r ia ................... 10. 9. 1906. KiteePitkänen, Siiri Maria ....................... 29. 10. 1913. Ruskeala
Sariola, Anna Tuulikki ................... 16. 12. 1911. LahtiSykäri, Helvi Inkeri ....................... 5. 10. 1908. Hausjärvi
Syvälahti, Toini Ester ................... 18. 8. 1909. Toivakka
Tolonen, Hilja Tellervo ................... 4. 12. 1910. Pielavesi
Vierto, Sylvi Ester ........................... 24. 6. 1911. Vihti

OPPILAAT V. 1931—-32.
Nimi Syntymävuosi ja  -päivä Kotipaikka

! "
Alopaeus, M arja-Liisa ................... 1. 4. 1911. SortavalaBrummer, Kerttu Annikki *) 20. 4. 1913. Nastola
Haapea, Tellervo ............................... 6. 4 1914. Koivisto
Hirvonen, E ster Edit ....................... 6. 12. 1913. Lohja
Hoikkala, Maila ............................... 8. 12. 1915. Koivisto
Itkonen, Kirsti ................................... 13. 6. 1910. Tampere
Joutsela, Aino ................................... 30. 5. 1912. Längelmäki
Kivelä, Kerttu ................................... 26. 5. 1913. Kuorevesi
Kivi, Terttu Elisa ........................... 29. 8. 1911. Jämsä
Krappe, Katri Tuulikki ................... 20. 4. 1912. Laitila
Leppälä, Aune E ster ....................... 16. 3. 1906. Hausjärvi
Mikkola, Annikki Karoliina .......... 25. 4. 1911. Helsingin pit.
Mutanen, Aino Mirjam ................... 28. 4. 1914. Kontiolahti
Paasikivi, Immi **) ........................... 3. 6. 1912. Kiuruvesi
Pietikäinen, Aino ***) ................... 6. 2 1911. Kiuruvesi
Rantala, H ilja Sofia ....................... 5. 10. 1908. Kiikoinen
Saario, lilja ....................................... 2. 11. 1910. Orivesi
Sääksi, A u n e ....................................... 11. 4. 1912. Teisko
Trogen, Helvi ................................... 3. 5. 1913. Hyvinkää
Varis, Sanni ....................................... 17. 6. 1912. Kontiolahti

*) Erosi 7. 8. 1932.**) Erosi 3. 6. 1932.***) Erosi 5. 7. 1932.
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OPETUS.
K o d i n h o i t o-o p p i.
Tietopuolinen opetus.

(41 tuntia.)
Mahdollisimman havainnollisesti tutustuttu tärkeimpiin kodinhoidossa esiintyviin töiihin. Oppikirjana on käytetty Elina Kanervion Kodinhoito-oppia.

Käytännöllinen työ.
Jokainen oppilas on suorittanut käytännöllisiä kodin- hoitotöitä sisäpäivystäjänä ollen huolehtiessaan kouluhuo- neiden siivoustöistä, vaatteiden pesusta, mankeloimisesta, silityksestä sekä liinavaatevaraston hoidosta. Käytännöllisiä työpäiviä on oppilasta kohden ollut 17 ja työtunteja päivää kohti 8 tuntia.

R u o k a t a l o u s o p p i .
Tietopuolinen opetus.

(114 tuntia, niistä 44 havaintotunteja.)
On tutustuttu kotitaloudenhoidossa esiintyviin työpaikkoihin, niiden käytännölliseen järjestelyyn ja tarkoituksenmukaiseen sisustukseen, korostaen niiden merkitystä työtehon edistäjinä, luettu ravinto-oppi ja tutustuttu eri ruoka-aineisiin, niiden kokoomukseen, ravintoarvoon, käyttöön, säilytykseen ja hintaan, suunniteltu ruokalistoja sekä arkielämää että juhlatilaisuuksia varten, silmälläpitäen etupäässä maalais-, mutta myös jonkinverran kaupunkilaisoloja. Erikoisesti on kiinnitetty huomio kansallisruokiin. Oppikirjana on käytetty Elina Kanervion Ruokatavaraoppia. Tunneista on 44 ollut ruuanval- mi stusha vaintotuntej a.

Käytännöllinen työ.
Taloustöissä on kerralla ollut 6 oppilasta, joista 4 opetus- ja 2 ruokalan keittiössä. Opetuksen tarkoituksena on ollut totuttaa oppilaita itsenäisesti valmistamaan mau



kasta, vaihtelevaa ja terveellistä sekä arki- että juhlaruo- kaa. Opetuskeittiössä on kurssin alussa 8 viikon aikana sekä myöhemmmin 1 päivänä viikossa luokkaopetusmuotoa käyttäen tutustuttu perusruokalajeihin ja yksinkertaisempiin leipomuksiin alkaen helpommista ja siirtyen vähitellen vaikeampiin tehtäviin. Opetusohjelmaan on kuulunut myös säilöönpano ja tarjoilu. Jokainen oppilas on ottanut osaa ruuanlaittokilpailuiihin Viipurin Maatalousnäyttelyn ruuanlaittokilpailujen supistetun ohjelman mukaan. Kurssin lopulla valmisti jokainen oppilas itsenäisesti »koepäi- vällisen», joka arvosteltiin. Käytännöllisiä työpäiviä on oppilasta kohti ollut 80 ja työtunteja päivää kohti 7 J/2—9.
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P u u t a r h a  n h o i t  o-o p p i.
Tietopuolinen opetus.

(130 tuntia, niistä 25 havaintotuntia.)
Puutarhaoppi jakautui seuraaviin aineisiin: keittiö- kasvi-, marja- ja hedelmäviljelyyn, ruukkukasvi- ja koristekasvi viljelyyn, maaperä- ja lannoitusoppiin, kasvitauti- ja tuhohyönteisoppiin. Oppikirjana käytettiin Pöyhösen Kodin kasvitarhakirjaa. Piirustustunneilla kopioitiin puutarhakartta, piirrettiin tunnilla käytettävä ha- vaintokuva ja annettiin opastusta yksinkertaisen puutarhasuunnitelman laadinnassa kodin lähimpään ympäristöön.

Käytännöllinen työ.
Talvella pidettiin huolta varastoista, korjattiin työkaluja, kudottiin olki- ja risumattoja ja valmistettiin veistossa laatikoita, istutuspulikoita, kukkakeppejä ja nimi- vaajoja. Osa työtunneista käytettiin piirustukseen. Kevät-, kesä- ja syksytyöt kohdistuivat pääasiallisesti oppilaiden omiin yhden aarin suuruisiin palstoihin, joilla viljeltiin kaikkia yleisimpiä yksivuotisia keittiökasveja. Näistä töistä tehtiin tarkat merkinnät palstapäiväkirjaan. Käytännöllisiä työpäiviä on oppilasta kohti ollut 62 ja työtunteja päivää kohti 6.



Kemia.
(24 tuntia.)

Luettu — Karikosken Maatalouskemia pohjana — lyhyesti epäorgaaninen ja orgaaninen kemia.

K ä s i t y ö o p p i .
Tietopuolinen opetus.

(59 tuntia.)
Jokainen oppilas on piirtänyt kaikkiin koulussa valmistamiinsa töihin kaavat omien mittojensa mukaan. Muutamia kaavoja on piirretty pienoiskoossakin. Liina- vaatteihin, kuten naisen päivä- ja yöpaitoihin, on opeteltu sommittelemaan tarkoitustaan vastaavia malleja. On myös tarkemmin tutustuttu ompelun yksityiskohtiin eri töissä.Kutomaopissa ovat oppilaat käyttäneet oppikirjanaan joko Anna Henrikssonin tai Ester Perheentuvan kudonnan oppikirjaa. Tunneilla on käsitelty: lankamenekin laskemista kankaisiin, kankaan rakentaminen, analyseeraus, yksinkertaiset kankaat sekä kuviollisista: leppäliina, n. s. Naantalin raanu, taalain drelli ja kilpikangas. Sen lisäksi on merkitty vihkoihin valmiita rakenneohjeita esim. kaikki ne kankaat, mitä koulussa on kudottu.
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Käytännöllinen työ.
Liinavaate- ja pukuompelussa: naisen päivä- ja yöpaita sekä housut, keittiöpuku, -päähine ja -esiliina, puu- tarihapuiku, pikkulapsen vaatteet, miehen alushousut ja paita, paikkaus- ja parsintaharjoituksia, villapuku tai kansallispuku ja tyynyliina. Välitöinä on valmistunut joku tyyny, pöytäliina tai kahvipannunmyssy. Kangaspuissa kudottiin pöytä-, kaita- ja kahviliinoja, sängynpeitteitä, lautas- ja koriliinoja, sohvatyynyjä, keinutuolinmattoja, takkikangasta, akkunan verho ja ja seinävaatteita. Niihin käytettyjä sidoksia ovat olleet: panama, palttina, 8-varti- nen ristitoimikas, leppäliina, kanava, pohjalainen 4-vart.i- nen kilpikangas, 8-vartinen ja kaksilla varsilla kudottava
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kilpikangas ja mukailtu kuvikas. Käytännöllisiä työpäiviä on oppilasta kohti ollut 59 ja työtunteja päivää kohti 6.
M a a t a l o u s a i n e e t .

Tietopuolinen opetus.
(60 tuntia.)

Lypsykarjanhoito on luettu Nylander—Cajander— Poijärven Lyhyt lypsykarjanhoidon oppikirja-teoksen mukaan, maitotalous käyttäen Pessin oppikirjaa: Maidon hoito kotona. Kanan- ja sianhoito opittu luennoilla tehtyjen muistiinpanojen perusteella.

Käytännöllinen työ pientilalla.
Emäntäkoulun oppilaista on ollut 2 samalla kertaa pientilalla, toinen maataloustöissä, toinen apuna ruuanlaitto- ja kodinhoitotöissä.Maataloustöitä karja- ja maitotaloudessa, kanalassa, sikalassa, pelloilla ja sekalaisissa tilan töissä on tullut oppilasta; kohti 19 */2 päivää, työtunteja päivää kohti 9 tuntia.Ruuanlaitto- ja kodinhoitotöitä pientilalla on tullut oppilasta kohti 16 päivää, päivässä 9 työtuntia.

L a s t e n h o i t o - ,  t e r v e y s -  j a  
s a i r a s i h o i t  o-o p p i.

(28 tuntia.)
Terveysopin opetuksessa on kiinnitetty huomio henkilökohtaisen terveyshoidon vaatimuksiin asuntoon, vaatetukseen, ravintoon sekä ruumiin eri elinten toimintaan nähden, lisäksi on puhuttu bakteereista ja niiden toiminnasta tautien aiheuttajina, tuberkuloosista sekä kodin sai- rashoidosta ja ensiavun antamisesta. Oppikirjana on käytetty tohtori Kaarina Karin kirjaa: Terveydenhoidon opas kodeille ja naisille.Pientenlasten hoidossa on oppikirjana käytetty prof. Ylpön Neuvoja pikkulapsen hoidossa ja ruokinnassa.



Y h t e i s k u n t a o p p i .
(20 tuntia.)

Yhteiskuntaopissa on käytetty oppikirjana K. Merikosken Kansalaistietoa. On luotu yleiskatsaus niihin yhteiskunnallisiin oloihin ja laitoksiin, lainsäädäntöön ja kansantaloudellisiin oloihin, jotka määräävät etupäässä naisen aseman.
K a s v a t u s o p p i .

(20 tuntia.)
Tärkeimpiä kotikasvatus- ja itsekasvatuskysymyksiä käsitelty seuraamalla Aino Voipion oppikirjaa: Kodin kasvatustyöstä.
K i r j a n p i t o  j a  a s i o i m i s k i r j o i t u s .

(25 tuntia.)
Kirjanpitotunneilla suoritettiin yksinkertaisen talous- kirjanpidon viennit. Oppilaita tutustutettiin tavallisimpiin asioimiskaavoihin.

Laskento.
(12 tuntia.)

Laskettu kalorialaskuja ja palstalaskelmia.
Laulu.

(16 puolituntia.)
Laulettu yksiäänisiä lauluja pianon säestyksellä.

Voimistelu.
.(24 tuntia.)

RETKEILYT.
Työvuoden aikana käytettiin 2 päivää retkeilyihin Helsinkiin, Hyvinkäälle ja Janakkalaan.
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Tietoja Kotitalousopettajaopistoon aikoville.
Pääsyvaatimuksena kotitalousopetta j aopistoon on 20 vuoden ikä, suoritettu vähintäin keskikoulukurssi ja kokovuotinen oppijakso maatalousihallituksen hyväksymässä kotitalousoppilaitoksessa. Lisäksi vaaditaan, että kotitaloudenopettajaosastolle pyrkijä on suorittanut yhden vuoden kestäneen valvonnanalaisen harjoittelun koti- talousharjoittelutilalla, sekä puuta rhanhoidonopettaja- osastolle pyrkijä puolitoista vuotta kestäneen, kaksi kesäkautta käsittäneen harjoittelun puutarhaharjoittelutilalla.Kotitalousharjoittelupaikkoja välittävät maanviljelysseurat ja Martta-piiriliitot, puutarhaharjoittelupaikkoja kotitalousopettajaopiston johtaja. Kotitalousharjoittelu alkaa vuosittain marraskuun alussa ja puutarhaharjoit- telu maaliskuussa.Opiston kurssi on kaksivuotinen. Oppilasmaksu on 300 mk. ja asuntomaksu 900 mk. vuodessa. Ruoka on tänä vuonna maksanut 325 mk. kuukaudessa.Varattomuustodistuksen nojalla voivat varattomat oppilaat saada apurahoja.Opiston työvuosi alkaa tammikuun puolivälissä. Hakuaika päättyy marraskuun 30 päivänä.Järvenpäässä helmikuun 16 päivänä 1933.

AINO VOIPIO.










