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OSA IV: KAKSINAINEN AMMATTIOPPI

Naisena oleminen ei ole sisällöltään vakio vaan kulttuurisesti ja sosiaali-
sesti varioiva ja muuttuva. Eri kulttuureilla ja yhteiskuntaryhmillä on eri-
laisia naisena olemisen tapoja, joita voi pitää omaksuttavina, opetettavina
ja opittavina kulttuurisina malleina. (Gordon 2004, 80.) Naiseksi kas-
vattamista ja kasvamista ohjaavat erilaiset kulttuuriset käsikirjoitukset ja
siten esimerkiksi yksilön sosiaaliseen taustaan sitoutuvat kulttuuriset odo-
tukset, sisällöt ja ihanteet naisena elämisestä sekä käsitykset naisen tehtä-
vistä niin julkisen kuin yksityisen tilan suhteen.

1900-luvun alkupuolella tyttöjen ja poikien koulutus oli julkilausutusti
erilaista eri kouluineen, opetettavine oppiaineineen, oppisisältöineen
sekä päämäärineen. Kasvatustavoitteita eriytti sukupuolen rinnalla myös
yksilön yhteiskuntaluokka. (Ks. esim. Kaarninen 1995; Ollila 1998; Saari
1995; Haataja et al. 1990, 124.) Tyttöjen, ja erityisesti työläistyttöjen,
kasvatus ja koulutus on historiallisesti katsoen kiinnittynyt julkilausu-
tusti työelämän rinnalla myös kodin yksityiseen tilaan - perheenemän-
näksi kasvattamiseen (esim. Kaarninen 1995; Purvis 1987; Kolehmainen
2002, 205). Esimerkiksi tyttökoulujen perustamista ei perusteltu naisten
vapautumisella, vaan koulujen ohjenuoraksi otettiin naisten kasvattami-
nen kutsumukseensa: perheenemännyyteen ja äitiyteen (Ollila 1998, 35).
Myös kansakoulun jatko-opetuksessa oli 1900-luvun alkupuolella nähtä-
vissä sukupuolen mukaisesti eriytyneet tavoitteet ja opetussisällöt. Tyttö-
jen ammatillisuus ja kansalaiskelpoisuus sidottiin äitiyteen, perheenemän-
nyyteen ja kodin hoitamiseen. Opissa oli lähinnä työväestön tyttöjä, joi-
den katsottiin tarvitsevan erityistä ohjausta ja opastusta kodin askareisiin.
Työläisäitien kykyyn ohjata tyttäriään taloudenpitoon ei luotettu. (Jauhi-
ainen 2001.)

Nykyäänkin oppilaitosten arjessa sekä koulutuksen ja kasvatuksen käytän-
nöissä on sukupuolineutraaleista tavoitteista huolimatta läsnä julkilausu-
mattomia kasvatustavoitteita ja prosesseja, jotka eriyttävät naisten ja mies-
ten elämänpiirejä. Tyttöjä ja poikia kasvatetaan sekä tietoisesti että huo-
maamatta tavoitteisiin, jotka kiinnittyvät perinteiseen miesten ja naisten
väliseen työnjakoon niin työmarkkinoilla kuin kodin piirissä. Työelämäs-
sä toimimisesta huolimatta naista ja naisen tilaa yhteiskunnassa määrite-
tään yksityisen ja kodin kautta niin, että äitiys on yhä keskeinen naisen
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yhteiskunnallisen aseman määrittäjä (Immonen 1990, 8; Koski
2003b). Tosin äitiyskin on luokkaspesifi ilmiö (Walkerdine et al.
2001, 54).

Osion ensimmäisessä luvussa analysoin, mihin tehtäviin ja
minkälaiseen elämänmuotoon työläistyttöjä siivoojaksi
kouluttautumisen rinnalla epävirallisesti ohjataan ja kasvatetaan.
Osion toisessa, ja samalla koko tutkimuksen viimeisessä
empiirisessä luvussa, pohdin naisten itsensä näkökulmasta sitä,
millaisena he näkevät työn ja äitiyden väliset suhteet — oman
paikkansa yhteiskunnassa. Mikä on heille elämässä arvokasta,
merkityksellistä ja tavoiteltavaa?
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1         KASVATUS ÄIDIKSI JA KOTITALOUDEN
YLLÄPITÄJÄKSI

Siivoojanaisella työ, kodin tehtävät, naisena oleminen sekä julkinen
ja yksityinen tila kiertyvät monin tavoin toisiinsa, sillä
siivoojanainen tekee samoja arjen askareita eri tiloissa sekä
palkallisena että palkattomana työnä. Kerron seuraavaksi, kuinka
tämä tehtävien limittäisyys mahdollistaa virallisen siivoojaksi
kouluttamisen rinnalla tapahtuvan epävirallisen työ-läistyttöjen
kasvatuksen.

"Niin työpaikalla kuin kotitaloudessakin" - välähdyksiä
kaksinaisesta ammattiopista

Kouluttautumisen arkea havainnoidessani huomasin, että yhteen
kietoutuminen ilmenee konkreettisesti kaksinaisen ammattiopin
rakentumisena osaksi siivoojaksi kouluttautumista. Kun
työläistyttöjä koulutetaan virallisesti ammattiin työelämää varten,
heitä opastetaan samalla hyviksi ja neuvokkaiksi perheenäideiksi
sekä taitaviksi kotitalouden ylläpitäjiksi (vrt. Kaarninen 1995;
2001; myös Klemelä 1999, 174-175, 356). Naisen elämänpiiriin ja
kotitöihin nivoutuvat oppisisällöt mahdollistavat tällaisen
kasvatuksen kaksinkertaisuuden. Kahden opiskeluvuoden aikana
tytöille opetetaan perinteistä nais- ja ammattisivistystä, siis kodin
tarpeet huomioiden hyödyllisiksi katsottuja taitoja, kuten
ruoanvalmistusta, vaatehuoltoa, silittämistä, viherkasvien hoitoa,
pöydän kattamista ja siivoamista.

"Olihan siellä. Mankeloimia ja tiskijuttuja ja muita. Hyödyllistähän se on
tietysti. "

"Kyllä muistaakseni Liisa [opettaja] kyllä se aika monesti sanoi, että ihan
muutenkin normaalia ja jokapäiväisiä asioita, että on niistä [opeteltavista
asioista on] hyötyä vaikka ei töissä olisikaan. "

"Itse sen [kaksinkertaisuuden] ajatteli. Kyllä siellä joku saattoi sanoakin,
että 'koti-koti.. '[...]Oli siellä vähän sitä 'koti, koti' ja tämmöinen. Ei siellä
tainnut hirveästi miehiä ollakaan siellä koulussa. "

Tulevista siivoojista koulutettiin ja kasvatettiin kodin tilaan
käytännöllisesti taitavia, "marttamaisen" kyvykkäitä
monitaitureita (vrt. Skeggs 1997, 125-126).
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Kotitaloudessa tarvittavien taloustaitojen opettaminen on ollut keskeistä
nimenomaan ei-akateemisessa koulutuksessa, jossa koti ja äitiys oletetaan
keskeisiksi tyttöjen elämässä (Griffin 1985, 42, 45, 79; Kaarninen 1995).
1900-luvun alkuvuosikymmeninä kotitaloustieteen kehittymisen myötä
tyttöjen ammattikoulutus painottui vahvasti kotitalousopetukseen. Tyttöjä
ohjattiin ammattityöhön, mutta ammattikasvatuksen päämääräksi tuli
opettaa erityisesti työläistytöille, millainen on hyvä äiti ja perheenemäntä.
(Ollila 1990, 316, 318, ks. myös Purvis 1987.) Työläistytöt oli saatava
ymmärtämään kodin, lastenkasvatuksen ja oikeanlaisen perhe-elämän
merkitys (Kaarninen 1995, 72-73).

Jos 1900-luvun alkuvuosikymmeninä opetuksen kaksinkertaisuus oli tie-
toista toimintaa, nykyisin se piiloutuu osaksi virallisesti sukupuolineut-
raalia koulutusta. Koulutusta koskevat opetussuunnitelmat, etenkin "Am-
matillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet" (1994), on kirjoitettu
sukupuolineutraalista vaikka tasa-arvo tavoitteena mainitaankin1. Femi-
niinisyys ja sukupuolistuneisuus tulevat esille enemmän "rivien välistä"
klp-alan valtakunnallisessa ja oppilaitoksen omassa opetussuunnitelmassa.
On mahdollista, että ammatillisessa koulutuksessa sukupuolineutraalius
tai sukupuolen "unohtaminen" eivät ole edes epävirallisesti tavoitteina,
sillä ammatillisessa koulutuksessa on kysymys ammattiin kasvattamisesta.
Ammattialat ja ammattikulttuurit, kuten myös oppilaitosten perinteet ja
historiat, ovat usein eri tavoin sukupuolistuneita.

Kasvatuksen kaksinkertaisuus ei ole virallisissakaan tavoitteissa piilossa,
vaikka sukupuolta ei suoraan mainitakaan (vrt. myös Skeggs 1997, 46).
Kuitenkin yleisesti tiedetään, että siivoojiksi opiskelevat ovat lähinnä
naisia. Esimerkiksi oppilaitoksen omassa opetussuunnitelmassa (1997)

1 "Tasa-arvokasvatuksen tavoitteena on sekä sukupuolten että eri väestöryhmien tasa-
arvon edistäminen yhteiskunnassa. Naisten ja miesten tulee saada yhtä hyvä valmius
toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin työelämässä, perhe-elämässä ja
yhteiskunnassa. Opiskelijalle kehittyy sellaisia asenteita ja valmiuksia, jotka auttavat
häntä toimimaan tasa-arvoisena, aktiivisena ja vastuuntuntoisena kansalaisyhteiskunnan
jäsenenä. Useimmat työtehtävät soveltuvat nykyään molemmille sukupuolille.
Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun näkökulmaa on tärkeää laajentaa niin, että
herätetään toisenkin sukupuolen kiinnostus perinteisesti mies- tai naisvaltaisiin
ammatteihin sekä kannustetaan tällaista suuntautumista. Konkreettisimmillaan tasa-
arvotyötä tehdään opettajien ja oppilaiden yhteistoimintana. Oppilaitoksen tulee laatia
tasa-arvon edistämiseen tähtäävä suunnitelma. Paikallisissa opetussuunnitelmissa tulee
painottaa sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Muita keinoja ovat tasa-arvoa edistävän
oppi- ja virikeaineiston tuottaminen sekä tasa-arvonäkökulman liittäminen osaksi
koulutuksen ja opetuksen arviointia. "(Ops 1.)
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kurssin "Palvelu, yhteistyö ja yritystoiminta" tavoitteissa kaksinaisen
ammattiopin idea tulee näkyväksi, vaikkakin ilman sukupuolten
suoraa eriyttämistä.

"Opiskelija oppii:
- toimimaan omassa kotitaloudessaan ja työpaikallaan taloudellisesti käytet-
tävissä olevien voimavarojen suhteessa
- tuntemaan kuluttajan oikeudet, velvollisuudet ja vaikuttamismahdollisuu-
det
- ottamaan vastuuta toimintansa taloudellisuudesta, tuoteturvallisuudesta ja
kestävästä kehityksestä niin työpaikalla kuin kotitaloudessakin'. (Ops 3, al-
leviivaukset MK.)

Tekstissä oletetaan implisiittisesti, että siivooja(nainen) hoitaa
kotitaloustyöt myös kodin piirissä. Useimmiten asia onkin näin,
sillä kotityöt ovat yhä jakautuneet niin, että mies hoitaa
ensisijaisesti kodin satunnaiset huolto- ja korjaustyöt, nainen taas
jokapäiväiset ylläpitotyöt (ks. esim. Julkunen 1995b, 97; Melkas
2001; Reuna 1997; 1998; Jokinen 2004). Myös Siivoustyön
käsikirjassa (1996, 181) kotityöt määritetään vähintäänkin
implisiittisesti naiselle kuuluviksi.

"Siivoustyössä fyysinen kuormitus saattaa olla sopivaa, mutta henkinen kuor-
mitus liian vähäistä, työ ei tunnu mukavalta ja työntekijä ei voi hyvin. Voi-
dakseen hyvin ihminen tarvitsee haasteita, kuormitusta. Kuormitus on sopi-
vaa, kun työpäivän jälkeen olo tuntuu useimmiten virkeältä ja rennolta, ja
voimia on vielä jäljellä kotitöihin ja harrastuksiin. " (Siivoustyön käsikirja
1996, 181, alleviivaus MK.)

Opetussuunnitelmissa ja opiskelijoille jaetuissa oppimateriaaleissa
puhutaan kodista. Koska siivoustyötä tehdään ammattityönä myös
yksityisissä kodeissa, on teksteistä mahdoton selvittää, jaetaanko
tietoa esimerkiksi kukkien hoidosta, kodin jätehuollon
suunnittelusta ja järjestämisestä, kodin sisustamisesta ja keittiössä
viihtyvistä elintarviketuholaisista (ainoastaan) siivoojana ihmisten
kodeissa tehtävää siivoustyötä varten vai (myös) siivoojan oman
kodin ylläpitoa varten. Siivoojan työssä tarvittavaa tietämystä voi
kuitenkin hyödyntää molemmissa yhteyksissä. Työläistyttöjä
valmennetaan koulutuksessa naisten kaksinkertaiseen uusintamis- ja
huolenpitotyöhön (vrt. Jolkkonen, Koistinen & Kurvinen 1991).

"[Hyvä nainen] on hyvä kokki, pitää kodin puhtaana ja huolehtii lapsista.
Eikö se vähän ollut tämmöistä [viittaa koulun kasvatukseen]. "
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Koulutuksessa koti määritetään palkkatyön rinnalla
(siivooja)naiselle keskeiseksi elämänalueeksi ja toimintakentäksi.
Vaikka opiskelijat asetetaan vastuuseen kodista ja oletetun tulevan
perheen arjesta, ei naiseutta rakenneta ainoastaan äitiyden varaan.
Naisen paikan nähdään olevan myös työelämässä, mutta ei
niinkään rakentamassa nousujohteista uraa vaan ylipäänsä
toimimassa työelämässä. Tosin Tiina, joka on tehnyt teräviä
huomioita koulutuksen arjesta, kertoo haastattelussa, että erityisesti
ensimmäisenä opiskeluvuonna sukupuolirooli- ja perhekasvatus oli
perinteistä, naista kotiin suuntaavaa ja patriarkaalista työnjakoa
tukevaa: mies nähtiin perheen ensisijaiseksi "leivän kotiin tuojaksi".

"Ensimmäinen vuosi tuntui silleen, että se oli, että kouluttivat siihen, että
naisen paikka on kotona. Just niin kuin ennen vanhaan on ollut, että nai-
nen ei käy töissä vaan tekee kotona, hoitaa lapsia, ruokkii isännän ja tälleen
näin. Että isäntä tekee rahan taloon. [...]. Se niin kuin rivien välistä kierrel-
len ja kaarrellen tuli. Minusta ei ole ikinä siihen hommaan. Minun mieles-
tä ainakin tuli silleen, että sinä olet kotona ja (naurua). [...] Siellä [toisena
opiskeluvuotena] oli enemmän että nyt ollaan töissä ja tehdään rahallisesti
tätä hommaa, että ei omaksi huviksi. "

Ensimmäinen opiskeluvuosi muodostui sisällöllisesti yleisten
peruskodintaitojen opettelusta (vrt. Strömpl 2002, 181-182, 189).
Tuolloin opiskeltiin muun muassa ruoanvalmistuksen perusteita,
ruokien oikeanlaista säilyttämistä ja hygieenistä työskentelyä.
Toisena opiskeluvuonna, jolloin oma suuntautumisvaihtoehto oli jo
valittu, suunnattiin opinnoissa enemmän työelämään. Tytöt
ajattelivat kasvatussisältöjen erilaisten painotusten liittyvän myös
opettajien toisistaan eroaviin käsityksiin naisen paikasta .

"Eka vuonna oli vähän niin kuin, tietysti eri opettajathan sitä silloin oli,
niin oli vähän silleen, että joko töissä tai kotona. Joku opettaja oli vähän
semmoinen, että naisen paikka on kotona. "

Työväenluokkaiset naiset ottavat usein itse oman paikkansa kodissa
"perinteisenä" naisena, sillä työläisperheessä sukupuolten roolit ja
tehtävät ovat selvemmin jaoteltuja kuin keskiluokkaisessa
perheessä (ks. Kortteinen 1982; Kinnunen et al. 2000, 17; Reuna
1998). Myös historiallisesti katsottuna työläisperhe voidaan nähdä
sekä rakenteena, käytäntönä että ihanteena sukupuolitetuksi.
Vaikka yleensä perheen molemmat vanhemmat käyvät
palkkatyössä, on mies työväenluokkaisessa kulttuurissa symbolisesti
ollut ensisijainen perheenelättäjä ja leiväntuoja. (Ks. Markkola
1994, 162—163, 232.) Kunniallisen työväenluokan naisen
tehtäviin on
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kuulunut kotitalouden puhtauden ja järjestyksen ylläpito. Hyvin
hoidettu koti on työväenluokkaisissa perheissä ollut naisen arvon
mitta. (Allatt & Bates 1994.) Työväenluokan nainen ei välttämättä
edes odota, että mies osallistuisi kotona perinteisiin "naisten
tehtäviin".

Tutkimuksen naiset kertovat saaneensa sekä koulutuksesta että
myöhemmin myös työelämästä hyviä neuvoja oman kodin
ylläpitoon. He tunnistavat opetuksen kaksinkertaisuuden ja näkevät
samalla itsensä kotitöiden ensisijaisiksi tekijöiksi.

"Kyllähän se on hyvä kun töissä oppii jotakin ainetta käyttämään, niin sitä
voi hyödyntää kotona ja juuri tämmöisiä vakauksia ja. Sitä oppii sitten kun-
nolla, niin voi joskus kotonakin tehdä. Vinkkejä saa aina. "

"Sitten kun alettiin enemmän puhumaan näistä, kun on tätä allergiaa ja
tälleen, että miten pitää, että miten minäkin pidän kodin puhtaana. "

Osalle tutkimuksen naisista oman kodin hoitaminen ja
ylläpitäminen ovat mieluisia vapaa-ajan puuhia. "Kun minä olen
kotona, pitää laittaa tätä huushollia kuntoon. " Tämä ei silti
tarkoita, että siivoojanaisten kodit alati kiiltäisivät tai että. he
jatkuvasti siivoaisivat paikkoja kodeissaan. Tehtävät ja hankitut
arjen taidot nähdään kuitenkin itsestäänselvyyksiksi, jotka
kunniallisen naisen on osattava.

"Se on osattava. Niin kuin pyykinpesussakin. Jos ei osaa pyykkiä pestä, niin
eihän sitä kehtaa aikuisenakaan viedä äidille, äiti pesemään. Minua hävet-
täisi. "

Naisilla ei ole myöskään varaa keskiluokkaisten sisariensa
kaltaisesti palkata itselleen ulkopuolista apua kotitaloustöihin.

Naissukupolvien perinteet

Kasvatuksen kaksinkertaisuus viestii oppilaitoksen kirjoitta-
mattomista, kotitalousideologiaan sitoutuvista ihanteista ja
perinteistä. Siivoojia kouluttavan oppilaitoksen historia ja perinne
ovat monella tapaa naisvoittoisia. Marttojen perustamassa
oppilaitoksessa ovat toimineet muun muassa emäntäkoulu ja
talouskoulu, minkä lisäksi oppilaitoksessa on pidetty
emännöitsijäkursseja ja erilaisia ammatilliseen kotitalousopetukseen
liitty-
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viä kursseja. Siivoojakoulutuksen hengestä ja oppisisällöistä sekä
tyttöihin kohdistuvista odotuksista on aistittavissa aiempien
naissukupolvien perinteet ja kotitalousideologian henki -
perheenemäntien kasvattaminen (vrt. Haataja et al. 1990, 123;
Purvis 1987; Kaarninen 1995).

Saamassani oppilaitoksen historiikissa kerrotaan samoissa tiloissa
aiemmin toimineesta talouskoulusta, jonka lukusuunnitelma 1900-
luvun alkuvuosikymmeniltä muistuttaa sisällöltään paljon
havainnoimani koulutuksen oppisisältöjä, vaikka toki oppiaineiden
nimet on muutettu uudenaikaisemmiksi ja niiden sisältöjä
ajanmukaistettu. Talouskoulun lukusuunnitelmaan kuului
kodinhoitoa, ruokatavaraoppia, käsityöteoriaa, lastenhoito- ja
terveysoppia, kirjanpitoa, yhteiskuntaoppia ja laskentoa. Lisäksi
teoriaopetusta annettiin talouskemiasta, kasvitarhaopista, sisätöistä,
pesuja silitysopista, terveysopista, pienten lasten hoidosta ja
yhteiskuntaopista (Koulun historiikki). Sekä tämä talouskoulun
lukusuunnitelma että klp-linjan oppisisällöt ovat rakentuneet
pitkälti 1930-luvun loppupuolella määritellyistä
kotitaloustehtävistä: kodin taloudesta, ruokataloudesta, ko-
dinhoidosta, terveydenhoidosta, puutarhanhoidosta ja käsitöistä
(vrt. Ollila 1993, 116; Ollila 1994, 339; Kaarninen 1995, 97; myös
Jauhiainen 2001, 101)2.

Koulutuksen arjessa ei suoraan puhuta martoista3, mutta koti-
talousideologiaan kytkeytyvät marttojen neuvot ja tavoitteet ohjata
työväenluokkaisia naisia hyviksi perheenemänniksi — oikean-
laiseen, suunnitelmalliseen, taloudelliseen, hygieeniseen sekä
tehokkaaseen kodinhoitoon ja lastenkasvatukseen — tulevat esille
oppisisällöissä ja tavoitteissa (ks. esim. Männistö 2003, 73; Ollila
1990, 276-278, 319; 1993).4 Kirjallisissa do-

 2 Myös havainnointini aikainen talouskoulun opetussisältö on osittain lähellä klp-
linjan opetusta. Oppilaitoksen mainosesitteessä viisi kuukautta kestävää
talouskoulua, sen tehtävää ja oppisisältöjä kuvattiin seuraavasti: "Talouskoulu antaa
opiskelijalle valmiuksia selviytyä oman kotitalouden hoitamisesta. Tavoitteena on
kädentaidot ja kotitalouden käytännön töiden hallinta, taloudellinen ajattelu ja kustan-
nustietoisuus, yhteistyö- ja ihmissuhdetaidot sekä luovuus ja yrittäjyys " Talouskoulun
käyminen korvasi klp-linjan koulutuksesta 10 opintoviikkoa.
3 Marttojen merkitys näkyy konkreettisesti oppilaitoksen fyysisessä tilassa. Seinillä on
kehystettyinä merkittävien marttanaisten mustavalkoisia valokuvia. Viimeisenä kou-
lupäivänä jaetut stipendit myönnettiin rahastoista, jotka on nimetty paikallisten,
vanhempiin sukupolviin kuuluneiden marttanaisten mukaan.
4 Martta-järjestön tehtävänä oli järjestää muiden naisjärjestöjen (esimerkiksi maatalo-
usnaiset ja työläisnaisliitto; ks. Lähteenmäki 1995) kanssa 1900-luvun alussa naisille
suunnattua kotitalousneuvontaa, toimintaa kotien hyväksi ja perheenemäntien valis-
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kumenteissa ja koulun arjessa siivoustyön tavoitteiksi mainitaan
usein marttojen periaatteiden tapaan hygieenisyys, turvallisuus,
edustavuus, esteettisyys, viihtyvyys, toimivuus ja taloudellisuus.
Nämä mainitaan tavoitteina myös muissa koulutukseen sisältyvissä
opinnoissa kuin puhdistuspalveluissa. Esimerkiksi ensimmäisen
opiskeluvuoden pakollisen "Ruoanvalmistus ja puhtaanapito" -
kurssin tavoitteiksi mainitaan periaatteista hygieenisyys ja
taloudellisuus.

"Tutkinnon suorittaja hallitsee tavallisimmat ruoanvalmistusmenetelmät
sekä koti- ja laitostalouksissa käytettävät työvälineet, koneet ja laitteet. Hän
osaa huolehtia työympäristönsä puhtaudesta sekä työskennellä hygieenisesti,
ergonomisesti, työturvallisesti ja taloudellisesti. Tutkinnon suorittaja osaa
ylläpitää työympäristössään ja kaikessa toiminnassaan tarkoituksenmukaista
puhtautta ja hygieniaa. Hän osaa valita pintamateriaalien ja tekstiilien puh-
distukseen, suojaukseen ja hoitoon tarkoituksenmukaisimmat aineet, koneet
ja laitteet. Hän hallitsee puhtaanapidon ja tekstiilienhoidon keskeiset työme-
netelmät ja niihin liittyvät huoltotehtävät. " (Ops 2.)

Marttojen toimintaperiaatteet ovat läsnä myös
käsityökasvatuksessa. Käsitöiden taitaminen on perinteisesti
liitetty hyvään perheenäitiyteen ja naiseuteen (ks. esim. Strömpl
2002, 182, 189). Käsityötunneilla harjoitellaan valmistamaan arjessa
tarpeellisia, hyödyllisiä käsitöitä, kuten pyyhkeitä, tyynynpäällisiä,
takkeja ja sukkia. Opetukseen sisältyy myös oletus tyttöjen
tulevasta potentiaalisesta äitiydestä, sillä opetukseen liittyy äitiyteen
suuntaavia ja kasvattavia sisältöjä (vrt. Lehtonen 2003, 63, 88;
Kokko 2003; Isaksson 1990). Työläistytöille opetetaan niukkuuden
mentaliteettiin sitoutuen myös muun muassa lastenvaatteiden
paikkaamiseen, polvipaikkojen tekemiseen ja lastenvaatteiden
suurentamiseen liittyviä niksejä (vrt. Kaarninen 1995, 96-97;
Koski 2001, 130).

tamiseksi. Johtavat (keskiluokkaiset) marttanaiset olivat huolestuneita erityisesti työ-
väenluokkaisten naisten taitamattomuudesta ja tietämättömyydestä kotiin liittyvissä
tehtävissä. Nämä naiset nähtiin koko perheen hyvinvoinnin uhkaksi. (Ollila 1993;
ks. myös Purvis 1987, 256-257.)
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Valmentaminen äitiystehtävään ja "oikeanlaiseen"
perhe-elämään

Kotitalouden taitavaksi ylläpitäjäksi kasvattamisen rinnalla
kaksinaiseen ammattioppiin kuuluu äitiyteen kasvattaminen.
Tutkimuksen tyttöjen ei odota olevan vain monitaitoisia siivoojia ja
kotiaskareiden taitureita vaan myös tulevia äitejä, kenties
piakkoinkin. Griffin (1985) huomasi Englannissa tekemässään
tutkimuksessa, kuinka koulu yhdessä kodin kanssa pyrkii
vakiinnuttamaan miesten ja naisten sfäärit (ks. myös esim. Lehto-
nen 2003). Griffinin (1985) tutkimuksessa opettajat jaottelivat
oppilaat keskiluokkaisiin tyttöihin, joista tulee lopulta päteviä
naisia työelämään, sekä koulunvastaisiin työväenluokkaisiin
tyttöihin, joista olisi tuleva superäitejä. Sosiaalisen aseman
ajatellaan määrittävän paitsi koulukokemuksia ja koulutukselle
annettuja merkityksiä myös työelämässä toimimisen/ työuran ja
äitiyden välistä suhdetta, siis tulevaa elämänkulkua.

Tyttöjen kasvattaminen äitiystehtävään (sekä tietoisesti että huo-
maamatta) kuuluu yleisemminkin tyttöjen kasvatukseen (Koski
2003b, 282, 287—288). Tytöt mielletään jo pienestä pitäen tuleviksi
potentiaalisiksi äideiksi, mikä ilmenee kasvatuksessa esimerkiksi
sukupuolittuneena kontrollina ja sukupuolisidonnaisena
ohjaamisena. Tyttölasten mieliin juurrutetaan naisellisina pidettyjä
suhtautumistapoja - vastuuntuntoa, altruisti-suutta ja hoivaamista.
Tyttölapsista pyritään kasvattamaan kelpo malleja, jotka olisivat
myöhemmin itse kypsiä toimimaan kunnollisten kansalaisten
kasvattajina (ks. Koski 1999). Äitiys on patriarkaalisen kulttuurin
määrittelemä naisen rooli, yhteiskunnallinen instituutio, jota on
pidetty naiselle kutsumuksena, jopa moraalisena velvollisuutena (ks.
esim. Sipilä 1998, 138).

Kuten jo edellä mainitsin, esimerkiksi käsityötunneilla tyttöjä
ohjataan säästäväiseen perheenäitiyteen. Oppitunnilla opettaja
kannustaa esimerkiksi Mirkaa tekemään nukenpeittoa todeten, että
peiton tarve voi tulla äkkiäkin. Koulutuksen aikaan raskaana oleva
Oona valmistaa käsityötunnilla lapselleen kastepuvun. Muutamat
muut tytöt tekevät potkupukuja tuttavien lapsille ja myös itselleen
vastaisen varalle.

Erityisesti hoivapalveluiden opinnoissa tytöille annetaan
konkreettisia neuvoja lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta (vrt.
Skeggs 1997, 2-3). Näitä tietoja voi tarvita siivoojan oheistehtävissä
esimerkiksi päiväkodissa,
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mutta samaiset tiedot ovat hyödyllisiä myös potentiaalisille tuleville
äideille. Tytöille jaetaan erinäisiä monisteita lasten kasvusta ja
kasvatuksesta. Monisteissa, jotka muistuttavat neuvoloissa jaettavia
vihkosia, käydään läpi lapsen eri ikävaiheita ja niihin liittyvää
kasvua. Eräs monisteista on "Miksi vauva itkee". Monisteessa on
kuvia itkevistä vauvoista, konkreettisia neuvoja vauvan
rauhoittamiseksi (hyväily, taputtelu, keinuttaminen, kapalointi)
sekä tietoa koliikista. Allergia ja siivous -oppitunneilla puhutaan
esimerkiksi aiheista "Astma ja lapsi" sekä "Allerginen nuha ja lapsi".
Opiskelijoille annetaan käytännönläheistä tietoa astman
puhkeamisesta, lääkityksestä, kodin ilmanlaadusta, eläinallergioista
ja ruoka-aineallergioista. Opiskelijoiden tehtävänä on myös etsiä
jaetusta "Atooppinen iho ja lapsi" -monisteesta vastaukset
seuraaviin kysymyksiin (olen tiivistänyt kohtia):

Mikä aiheuttaa vaippaihottuman ja miten hoidat?
Imeväisen atooppisen ihottuman ilmeneminen?
Miten atooppista ihottumaa hoidetaan (imeväisikäinen)?
Miten atooppinen iho oireilee kouluikäisellä? (moniste)

Lasten kehitykseen ja hoitamiseen liittyvät ohjeet painottuvat
pikkulapsi-vaiheeseen. Ohjeita lukiessa herääkin kysymys,
koskevatko nämä neuvot siivoojan työnkuvaa vai kuitenkin
mieluummin tyttöjen oletettua tulevaa äitiyttä. Selvimmin
kysymyksen herättää tytöille jaettava kaavio, jossa kerrotaan lapsen
odotusajasta viikko viikolta ja kerrotaan muun muassa, minkä
kokoinen alkio/vauva milläkin raskausviikolla on sekä tietoja lap-
sen syntymästä.

Vauvat ja lapset kiinnostavat opiskelijoita itseään jo kouluaikana.
Heistä useampi tekee pakollisen päättötyön vapaavalintaisesti lapsiin
liittyvästä aihepiiristä. Minnan työn otsikkona on "Vauvanhoito ja
allergia". Opettaja vitsailee tytöille, että aihe on hyvin
ajankohtainen, kun moni tytöistä on valitellut vatsakipuja. Hän
ehdottaa leikillisesti, että pitäisiköhän työ kopioida kaikille
"kesälukemiseksi". Opiskelijoiden kiinnostus äitiyteen nähdään
koulussa positiivisena, jopa toivottavana asiana vastoin yleensä
yhteiskunnassa nähtävää moraalista "paniikkia" varhaisesta
äitiydestä (ks. esim. Hirvonen 2000; 2002; Niemelä 2003). Yksi
ryhmän tytöistä sai ensimmäisen lapsensa koulutuksen aikana.

"Mirja [opettaja] sanoi, että se on kuulemma jokavuotinen perinne, että joku
tullee raskaaksi. Ei siihen ollut semmoista negatiivista. " (Haastattelu.)
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Myöhemmin haastatteluissa useampi nuorista naisista mainitsee
(ilman kysymistä) oppilaitoksessa olevan eräänlaisen perinteen, että
aina on joitain tyttöjä raskaana. "Siellähän oli kolme vai mitä niitä
oli. Odotti lasta kouluaikaan." Varhaisen äitiyden sijaan tyttöjä
varoitellaankin koulussa hienovaraisesti sukupuolitaudeista.
Seksuaalivalistus otetaan luontevasti esille muiden opintojen ohessa
sopivan paikan tullen, jolloin vältytään "paasaamiselta". Esimerkiksi
oppitunnilla, jonka aiheena ovat desinfektioaineet, tyttöjä
muistutetaan siitä, että sukupuolitautibakteereja on hankala tuhota.
Sukupuolitaudeista varottelu kytkeytyy muistutteluun tilapäis-
suhteiden vaaroista. Opettajat varoittelevat tyttöjä auttavaisesti
etukäteen mahdollisista vaaroista sekä niiden seurauksista, ohjaten
samalla tyttöjä oikealle tielle.

Osana kasvatusta opiskelijoille korostetaan kotitalousideologian
mukaisesti perhekeskeistä elämäntyyliä (vrt. Skeggs 1997, 125—
126; Männistö 2003, 73). Perhe on keskeinen yhteiskunnallisen ja
sosiaalisen järjestyksen määrittäjä ja ideologinen instituutio. Se
edustaa yhteiskunnan järjestyksen ja kulttuurin kannalta toivottuja
arvoja sekä toimii niiden välittäjänä jälkipolville. 1900-luvun
alkupuolella perheettömiä jopa tietoisesti kasvatettiin perheen
perustamisen normiin tai perhekeskeisyyteen (Markkola 1994,
223—225). Tällöin kunnon kansalaisen tärkeä tunnusmerkki ahke-
ruuden, työteliäisyyden ja raittiuden ohella oli perheellisyys.
"Kyllähän ne [opettajat] aina sano, että tietystihän se on perinteenä
mennä naimisiin. "

Itsestään selvänä oletuksena ja ihanteena tutkimuksen tytöille
esitetään kulttuurimme ideaalimalli heteroseksuaalisesta5, alun
perin keskiluokkaisesta, familistisesta ydinperheestä.
Nykytodellisuuden moninaiset perhemuodot, kuten yksin-
huoltajuus, uusperhe tai "sinkkuus" (ks. Gordon 1994; Harinen
1998; Oinonen 2001, 122) eivät kiinnity siivoojakoulutuksessa ja
opetusmateriaaleissa ilmenevään perhekäsitykseen. Erilaisissa
perhekäsityksissä ja niistä muotoutuvissa perhemalleissa on kyse
yksilön, yhteiskunnan ja sukupuolten välisistä suhteista ja
roolijaoista sekä naiseuteen ja mieheyteen liittyvistä käsityksistä.

Ydinperheideaali syntyi 1800-luvulla porvarillisena elämäntavan
ihanteena, mutta se vakiintui 1920—1930-luvuilla koko kansalle
tarjotuksi ja toivotuksi elämäntavan malliksi (Nätkin 2003, 18).
Keskiluokkainen perhemalli on esitetty sekä sivistyneenä ja
rationaalisena että luonnolli-

5 Heteronormatiivisuudesta ks. esim. Lehtonen 1995; 1999; 2003; 2005; Rossi 2003.
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sena järjestyksenä (Koivunen 1995, 64). Ydinperheideologialla on
legitimoitu uskomusta sukupuolten erilaisista olemuksista ja
kutsumuksista (Ollila 1994, 61). Ydinperheellä on kulttuurinen
symboliarvo, joka näkyy esimerkiksi ihanteessa, jonka mukaan
lapset tulisi kasvattaa kansalaisiksi nimenomaan ydinperheessä
tarjoten heille näin "kelvollinen" elämän moraalinen perusta. Ehjän
ydinperheen uskotaan olevan lapselle paras (Nätkin 2003, 16, 17).
Esimerkiksi seuraavista tytöille jaettujen monisteiden tekstipätkistä
voi panna merkille kehotuksen: jos on hankkimassa lapsia, tulisi olla
naimisissa.

"Valmistautuminen lapsen hoitoon ja kasvatukseen alkaa tulevien vanhem-
pien kasvamisesta aviopuolisoiden tehtävään/rooliin, [teksti on valmiiksi al-
leviivattu, MK][...] Milloin nuori aikuinen on valmis ottamaan vastuuta
toisesta ihmisestä?"[...] (Opiskelijoille jaettu moniste.)

Kypsyminen vanhemmuuteen (otsikko)
Aviopuolisoiden keskinäinen kunnioitus, luottamus ja suhteen hoitaminen
niin, että perhe voi olla lapselle pysyvä ja turvallinen kasvuympäristö. (Opis-
kelijoille jaettu moniste.)

Osana aikuistumista ja perhekeskeistä elämäntyyliä tytöille
esitetään mallia oletetusta ja toivottavasta asumismuodosta. Oi-
keanlaisen asumismuodon on ajateltu luovan pohjan onnelliselle
perhe-elämälle (Markkola 1994, 134—151). Ihanteena on
omakotitalo, jota on pidetty nimenomaan perheasuntona (ks.
Saarikangas 2004, 23). Omakotitaloideaali tulee sii-
voojakoulutuksessa esille esimerkiksi valinnaisella viher-
kasvienhoito-oppitunnilla, jossa opiskelijoiden tehtävänä on
suunnitella ja piirtää paperille pihasuunnitelma kukkineen ja
istutuksineen kuvitellun oman talonsa pihalle. Kaikkien tuli siis
olettaa asuvansa tulevaisuudessa omakotitalossa. Myös esimerkiksi
seuraava tenttikysymyksen sisältö viestii oman kodin ihanteesta ja
itse rakennetun omakotitalon ideaalisuudesta.

Allergia ja siivous -kotitentti
1. Kun suunnittelet asunnon ostoa tai omakotitalon rakentamista, niin mitä
tarkistat tai suunnittelet, jotta sinun asunnossasi olisi hyvä sisäilma. [...]
(oppitunnin muistiinpanot).

Myös Martat liittivät ydinperhe-ideaaliin kuvan harmonisesta
perheestä nimenomaan omakotitalossa (ks. Ollila 1993; myös
Markkola 1994, 230; Lähteenmäki 1995, 109-110).
Omakotitalo-ajatteluun liitetään myös isänmaallinen ajattelu.
Esimerkiksi Viherkasvit-oppitunnilla opet-
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taja mainitsee tärkeästä asiasta, joka opiskelijoiden on muistettava
pihasuunnitelmaa piirtäessään: "Lipputanko pitää piirtää
isänmaallisuuden vuoksi." Isänmaallisuus oli yksi keskeinen osa-
alue myös marttojen kasvatustyössä 1900-luvun alkupuolella
(Ollila 1993, 136-137). Isänmaallisuus tulee koulutuksessa esille
myös esimerkiksi siinä, että hyvän naisen nähdään toimivan
suomalaisten perinteiden puolustajana ja kansallisen identiteetin
ylläpitäjänä osatessaan tehdä suomalaista perinneruokaa, jonka
valmistamista koulussa ensimmäisen vuoden opinnoissa
harjoitellaan. Perinneruokien rinnalla koulutuksessa tutustutaan
nykyisin kuitenkin myös kansainvälisten ruokien tekemiseen.

Siivoojakoulutuksen aikana tytöt saavat perustiedot ja -taidot niin
kodin hoidosta, ruuanlaitosta, käsitöiden tekemisestä kuin
lastenhoidostakin. Kokonaisuudessaan tyttöjä kasvatetaan ja
ohjataan siivoojaksi kouluttautumisen rinnalla toivotunlaiseen
järjestystä ylläpitävään elämänmuotoon, säännöllisiin
elämäntapoihin, äitiyteen ja perhekeskeiseen elämään — puhtauteen
ja järjestykseen.

Aikaisemmin käsitykset naisten ja miesten eri tehtävistä
yhteiskunnassa ja perheessä määräsivät julkilausutusti tyttöjen ja
poikien opetukselle ja kasvatukselle erilaiset tavoitteet (Haataja et al.
1990, 137). Kaksinaisen ammattiopin idean mukaisesti työläistyttöjä
kasvatetaan kuitenkin edelleen ammattiin kouluttamisen rinnalla
myös taitavaan perheenemännyyteen ja äitiyteen — tämä tapahtuu
kuitenkin "piilossa", julkilausumattoman kasvatuksen kautta.
Kasvatuksen kaksinkertaisuus kietoutuu siivousalan nais-
valtaisuuteen, alan sukupuolistuneisiin työtehtäviin sekä oppilai-
toksen naissosialisaatioon, jossa on havaittavissa ilmentymiä
kotitalous-ideologian ja marttojen perinteistä. Koulutuksessa
pyritään säätelemään myös siivoojien elämänvalintoja esimerkiksi
ohjaamalla heitä perhekeskeiseen elämäntyylin ja puhtaisiin
elämäntapoihin. (Perhe)kasvatuksen eetos ja siihen liittyvä
moraalinen kasvatus kiinnittyvät ideaalitasolla suomalaisuuteen
liitettyyn "koti, uskonto, isänmaa" -ajatteluun, kristillis-siveel-
liseen kasvatukseen sekä luterilaiseen moraalikoodiin (vrt. Koski
2001, 23-26, 182)6.

6 Koti, uskonto ja isänmaa -ajattelussa uskonto ei tule suoranaisesti kristinuskon (kir-
kollisessa) muodossa vaan muuntautuneena kulttuurisesti protestanttiseksi etiikaksi
ja perinteiksi, joilla on aiemmin ollut eksplisiittisempi uskonnollinen pohja.
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Välitettävissä arvoissa ja normeissa heijastuvat vanhempien
(nais)sukupolvien ihanteet. Perinteiden kunnioittaminen näkyy
esimerkiksi siinä, kuinka naishistorian tutkimustulokset, jotka
koskevat 1900-luvun alkuvuosikymmeniä, sopivat ideaalitasolla
kuvaamaan siivoojia kouluttavan oppilaitoksen eetosta jossain
muodossa vielä 2000-luvullakin. Kasvatuksessa menneisyys ja
nykyisyys elävät dialogissa ja tulevat esiin esimerkiksi kulttuuristen
ihanteiden muodossa.


