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Lujala, Elise, For the benefit of early childhood education in the north of Finland.
Education of kindergarten teachers in Oulu in 1967–1995
University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 175, 2018
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This work discusses the stages of the northernmost kindergarten teacher education scheme in
Finland from its foundation to the move to the university. The plans for training in Oulu started as
part of an idea for a multidisciplinary teacher college, under which the training of kindergarten
teachers maintained by a supporters’ association was launched in 1967. All the kindergarten
teacher seminars in Finland were changed into state-run kindergarten teacher colleges in 1977.
Like the temporary programs to train kindergarten teachers in the universities, they were made
permanent in 1995 as programs subject to the universities’ faculties of education.

A kindergarten teacher training program was established in Oulu to improve the educational
circumstances and to remove the shortage of kindergarten teachers in northern Finland. Issues
distinctive of Oulu were the introduction of training for men, efforts to introduce university-level
study modules in education, and development of teaching methods. It was linked to increasingly
advanced integration and projects between the various teaching areas and diverse child group
activities. Development was significantly fostered by the completion of the building project
designed for the program in 1987. The new look of the renovated premises at the seashore also
added to coverage and awareness of the existence of the program.

A new northern Finnish viewpoint on the training was brought by a decision on student
admission in the 1980’s, according to which Sami-speaking applicants had a special pre-selection
quota, and through their admission teaching expanded to the Sami areas. International activities
began to develop strongly in the early 1990’s, when student and teacher exchange and cooperation
started on a regular basis through the Nordplus, Erasmus and ATEE programs in addition to
bilateral exchange agreements.

With the increase in university-level courses, the Faculty of Education called for increased
resourcing by the college for teaching them. As a result, the program first paid for a lecturership
in the Faculty, followed by an assistant professorship after three years, under whose leadership
preparations were made to implement the future university education based on the idea of a so-
called early childhood education center, essentially combining training, practical early childhood
education and research in the area.

Keywords: early childhood education, history of kindergarten teacher education,
kindergarten teacher college, kindergarten teacher seminar





Lujala, Elise, Pohjoisen varhaiskasvatuksen puolesta. Oulun lastentarhanopettaja-
koulutus vuosina 1967–1995
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. E 175, 2018
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Tämä julkaisu käsittelee Suomen pohjoisimman lastentarhanopettajakoulutuksen vaiheita sen
perustamisesta yliopistoon siirtymiseen. Oulun koulutushankkeen suunnittelu käynnistyi osana
monialaisen opettajaopiston ideaa, josta lastentarhanopettajien koulutus toteutui vuonna 1967
perustetun kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Kaikki maamme lastentarhaseminaarit muuttui-
vat vuonna 1977 valtion ylläpitämiksi lastentarhanopettajaopistoiksi. Ne samoin kuin korkea-
koulujen yhteydessä toimineet väliaikaiset lastentarhanopettajien koulutukset vakinaistettiin
vuonna 1995 yliopistojen kasvatustieteiden tiedekuntien alaisiksi koulutuksiksi.

Oulun lastentarhanopettajakoulutuksen perustamisen tavoitteena oli Pohjois-Suomen koulu-
tusolojen kehittäminen ja lastentarhanopettajapulan poistaminen. Omaleimaista Oulussa oli
miesten koulutuksen aloittaminen, pyrkimys kasvatustieteen arvosanaopintojen laajentamiseen
sekä opetusmenetelmien kehittämistyö. Siihen liittyivät eri opetusalueiden välinen integraatio- ja
projektitoteutuksen syventäminen sekä monimuotoinen lapsiryhmätoiminta. Kehittämistyötä
edisti ratkaisevasti koulutukselle suunnitellun rakennushankkeen valmistuminen vuonna 1987.
Saneeratun, meren rannalla sijainneen toimitalon uusi ilme toi myös näkyvyyttä ja tietoisuutta
koulutuksen olemassaolosta.

Uutta pohjoissuomalaista näkökulmaa koulutukseen antoi 1980-luvun opiskelijavalintoja
koskeva päätös, jonka mukaan saamen kielen taitoisille hakijoille määriteltiin kiintiö esivalin-
nassa, ja valintojen myötä opetus laajeni saamelaisalueille. Kansainvälisen toiminnan voimakas
kehittyminen alkoi 1990-luvun alussa, jolloin kahdenvälisten vaihtosopimusten lisäksi käynnis-
tyi Nord plus-, Erasmus- ja ATEE- järjestöjen kautta säännöllinen opiskelija- ja opettajavaihto
sekä yhteistyö.

Korkeakoulutasoisten opintojen laajentumisen myötä edellytti kasvatustieteiden tiedekunta
opistolta kyseisen opetuksen resursointia. Tällöin koulutus rahoitti tiedekuntaan aluksi lehtorin
ja kolmen vuoden kuluttua apulaisprofessorin, jonka johdolla valmisteltiin tulevan yliopisto-
opetuksen toteuttamista ns. varhaiskasvatuskeskus-ajatuksen mukaisesti. Siinä keskeistä oli kou-
lutuksen, käytännön varhaiskasvatuksen ja alueen tutkimustyön yhteen liittäminen.

Asiasanat: lastentarhanopettajakoulutuksen historia, lastentarhanopettajaopisto,
lastentarhaseminaari, varhaiskasvatuksen koulutus





 

Esipuhe 

Lastentarhanopettajakoulutus Oulussa täyttää 50 vuotta. Oululainen lastentarhan-

opettajakoulutus on alusta saakka toteuttanut sille annettua tehtävää tehokkaasti. Se 

on kouluttanut lastentarhanopettajia erityisesti Pohjois-Suomeen valtakunnallista 

koulutustehtävää unohtamatta. 

Teoksen kirjoittajaa, KT Elise Lujalaa, sopivampaa tutkijaa historiahankkeelle 

ei olisi voitu saada. Lujala oli mukana jo silloin, kun hakemuksia lastentarhasemi-

naarin saamiseksi Ouluun laadittiin. Lujalan työura erilaisissa opetus- ja hallinto-

tehtävissä koulutuksen alusta yliopistoon siirtymiseen saakka on tarjonnut korvaa-

mattoman tiedollisen aarreaitan. Kokemuksellinen tieto on jalostunut tutkimuksel-

lisen otteen avulla mielenkiitoiseksi matkakirjaksi oululaisen lastentarhanopettaja-

koulutuksen ensimmäisten vuosikymmenten vaiheisiin. 

Fraasi ”Oulusa koulusa” tarkoittaa myös terveesti itsetietoista uskallusta ky-

seenalaistaa ”etelän sääntöjä”. Lukiessani teosta hämmästyin siitä, kuinka rohkeasti 

oululaista lastentarhanopettajakoulutusta lähdettiin kehittämään omaleimaiseksi. 

Visionäärinen johtokunta uskalsi nähdä kauas. Koska lastentarhaseminaareja joh-

dettiin tuolloin sosiaalihallinnosta käsin, uusien ajatusten läpivieminen ei ollut it-

sestään selvää. Helsingissä oltiin hämmentyneitä oululaisesta rohkeudesta ajatella 

toisin. Aloitusvaiheessa jouduttiin keskustelemaan siitä, voiko miehistä tulla las-

tentarhanopettajia, voiko opiskelupaikan saada yksinhuoltaja tai siviilirekisteriin 

kuuluva. Johtokunnan näkemykset valintaperusteista toteutuivat, vaikka lastentar-

haseminaarin avajaisissa juhlapuheessa ihmeteltiinkin miesten pääsyä alalle. Sa-

moin yhteistyö yliopiston kanssa oli tiivistä jo aivan ensimmäisistä vuosista alkaen. 

Vaikka yhteistyötä yliopistojen kanssa tehtiin muissakin seminaareissa ja opistoissa, 

Oulussa korkeakoulutasoisia opintoja oli mahdollista suorittaa enemmän kuin 

useimmissa muissa oppilaitoksissa. Niinpä siirtyminen syksyllä 1995 kokonaan 

yliopistoon sujui opetussuunnitelman osalta varsin kivuttomasti. 

Lämpimät kiitokset KT Elise Lujalalle! Ilman hänen innostustaan, laajaa tieto-

määrää ja sitkeää uurastusta tätä teosta ei olisi. 

 

Oulussa 9.9.2017 Eila Estola 

varhaiskasvatuksen professori 

kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani 
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Tutkimuksen alkusanat 

Vuoden 2015 alussa, kun Riitta-Liisa Korkeamäki oli kasvatustieteiden tiedekun-

nan dekaanina ja Kimmo Spets hallintopäällikkönä, allekirjoitettiin sopimus Oulun 

lastentarhanopettajakoulutuksen vaiheiden kuvaamisesta lähtien sen perustami-

sesta ja päätyen koulutuksen yliopistoon siirtymiseen. Tuon vuoden elokuun en-

simmäisenä päivänä tuli yliopistoon siirtymisestä kuluneeksi kaksikymmentä 

vuotta ja varhaiskasvatuksen koulutus oli myös siirtynyt Linnanmaalle täysin muun 

opettajankoulutuksen yhteyteen. 

Ajatus maamme pohjoisimman lastentarhanopettajien koulutuksen kolmikym-

menvuotisen taipaleen kuvaamisesta syntyi koulutuksen lähtökohtiin ja omaleimai-

siin piirteisiin liittyneistä keskusteluista. Koulutuksen suunniteltiin vuonna 1965 

olevan osa monialaista Oulun opettajaopistoa ja parantavan Pohjois-Suomen kou-

lutusoloja. Omana yksikkönä käynnistyneen lastentarhanopettajakoulutuksen uusia 

ratkaisuja olivat miesten ja saamen kielen taitoisten opiskelijoiden koulutuksen 

aloittaminen. Opetuksen sisällön kehittämisen on arvioitu onnistuneen muun mu-

assa integraatio- ja projektiopintojen vakiintumisena, kansainvälisen toiminnan 

monipuolisuutena sekä yliopistoyhteistyöstä seuranneena korkeakoulutasoisten 

opintojen merkittävänä laajenemisena. Pohjoisuuden huomioon ottaminen säilyi 

opetuksen sisällöissä myös valtion oppilaitoksena toimimisen aikana. 

Henkilökohtaisesti kirjoittamistyöhön ryhtyminen tuntui mielenkiintoiselta, 

mutta haasteeksi koin erityisesti luotettavuuden toteutumisen omaan työuraan liit-

tyvässä tutkimuksessa. Tietoisuus ongelmasta vaikutti sekä lähdeaineiston käyt-

töön että arvioivaan kirjoittamiseen. Ratkaisevaa tehtävän vastaanottamisen kan-

nalta oli, että toiveeni ohjaavan asiantuntijaryhmän nimeämisestä toteutui. Siitä 

parhaat kiitokseni dekaani Riitta-Liisa Korkeamäelle sekä ryhmän jäsenille, eme-

ritusprofessori Reijo Heikkiselle, dekaanina ja Oulun lastentarhanopettajaopiston 

johtokunnan jäsenenä toimineelle emeritusprofessori Jaakko Luukkoselle sekä var-

haiskasvatuksen professorille ja aiemmin koulutuksen rehtorina toimineelle Eila 

Estolalle. 

Ohjaavan ryhmän jäseniä haluan kiittää tutkimuksen sisältöön paneutumisesta 

ja heidän kannanotoistaan. Samoin kiitän kaikkia haastateltuja ja henkilökohtaisen 

näkemyksensä ilmaisseita osuudestaan kokonaisuuden muotoutumisessa. Julkai-

sun lopulliseen muotoon saattamisesta kiitän kasvatustieteiden tiedekunnan henki-

lökuntaa ja erityisesti dekaani Eila Estolaa hänen johdollaan tehdyistä ratkaisuista. 

 
Oulussa 6.9.2017   Elise Lujala 
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Lyhenteet 

AVOA Ammatinvalinnan ohjauksen piiritoimiston arkisto 

ELA Elise Lujalan arkisto 

Ha Haastattelut 

KaHA Oulun Kaupunginhallituksen arkisto 

KAOu Kansallisarkisto Oulu 

KKLLA Kotitalous-, käsityön- ja lastentarhanopettajien lisävalmistusta 

tutkiva toimikunta 

NYA Nuorten Ystävät -yhdistyksen arkisto 

OKA Oulun kaupunginarkisto 

OLO Oulun lastentarhanopettajaopisto 

Om Opiskeluajan muistelmatekstit 

OyPA Oulun yliopiston päätearkisto 

RHa Ryhmähaastattelut 

SeA Oulun lastentarhaseminaarin arkisto 

SLOL Suomen Lastentarhaseminaarien Oppilaskunnan Liitto, vuodesta 

1975 Suomen Lastentarhanopettajiksi Opiskelevien Liitto ry 

SPA Selina Pirilän arkisto 

Uk Lastentarhanopettajakoulutukseen liittyvät urakuvaukset 

sähköpostivastauksina 

ULO Väliaikainen korkeakoulujen yhteydessä toimiva eli niin sanottu 

uusimuotoinen lastentarhanopettajien koulutus 

VAKAA Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen materiaalia 

Ynni Oulun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys NMKY 
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1 LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS 
SUOMESSA 1859–1995 

Maamme ensimmäiset lastentarhanopettajat saivat koulutuksensa Keski-Euroo-

passa, mistä he palasivat kotimaahan tekemään työtä pienten lasten kasvatuksen 

hyväksi, ja samalla lastentarhatyö tuli tunnetuksi eri paikkakunnilla. Alkuun las-

tentarhat olivat kansakoulujen osana, ja joissakin kaupungeissa kokonaisuuteen yh-

distyi myös laajempi kansalaisten kasvatuksen edistäminen. Lastentarhanopettajien 

koulutuksen käynnistyminen liittyi Suomessa kiinteästi niin sanottuun kansanlas-

tentarhatyöhön, joka kohdistui ensisijaisesti kaupunkien vähäosaisten lasten hoi-

toon ja kasvatukseen. 

1.1 Fröbelin pedagogiikan kaksi suomalaista toteutumismuotoa 

Suomen lastentarhanopettajakoulutuksen ja julkisen varhaiskasvatuksen lähtökoh-

dat ovat kiinteästi yhteydessä 1860-luvulla toteutettuun kansanopetuksen kehittä-

miseen, minkä myötä maamme ensimmäiset lastentarhanopettajat saivat koulutuk-

sensa Saksassa. Koulujärjestelmämme suunnittelijaksi valittu Uno Cygnaeus oli 

opintomatkansa aikana vuonna 1859 tutustunut Friedrich Fröbelin luomaan lasten-

tarhaan ja opettajien koulutukseen vieraillessaan Hampurissa Louise Fröbelin yllä-

pitämässä laitoksessa.1 Saamiensa myönteisten vaikutteiden pohjalta Cygnaeus ha-

lusi liittää lastentarhan osaksi suomalaista tyttökoulua. Käytännön esimerkkinä 

toimi Jyväskylän seminaarin mallikoulu ja sen lastentarha, johon tarvittiin lasten-

tarhapedagogiikkaan perehtyneitä opettajia. Heistä ensimmäisenä stipendiaattina 

koulutettavaksi lähetettiin Cygnaeuksen sisarentytär Fanny John, tuleva seminaarin 

johtajatar, joka opiskeli vuosina 1859–1863 Hampurin lastentarhanopettajattarien 

valmistuslaitoksessa ja Bernin kansakouluseminaarissa. Lisää koulutettuja lasten-

tarhanopettajia maahamme saatiin, kun eräät yksityishenkilötkin olivat valmiita 

kustantamaan vuonna 1861 alkaneen Saksassa tapahtuneen opiskelun. Näistä nel-

jästä stipendiaatista valtion varoin koulutuksensa sai Christina Nappa, joka toimi 

Jyväskylän mallikoulun lastentarhanopettajana liki kolmekymmentä vuotta.2 

                                                        
1 Nurmi 1988: 97. 
2 Hänninen & Valli 1986: 47, Lujala 2007: 70. Muut kolme stipendiaattia kehittivät myös Suomeen 
palattuaan lastentarhatyötä. Ida Lindroos, jonka opinnot oli kustantanut Aurora Karamzin, perusti Hel-
sinkiin ruotsinkielisen lastentarhan ja valmistavan koulun. Serafina Rautian oli saanut opintomatkansa 
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Sosiaalipedagogisiin kasvatuslähtökohtiin painottuneen lastentarhatyön loi 

Friedrich Fröbelin oppilas ja työtoveri Henriette Schrader-Breyman, joka Berliiniin 

muutettuaan oli kokenut tarpeelliseksi kohdistaa fröbeliläisen lastentarhakasvatuk-

sen kaupungin vähäosaisiin ja huolenpitoa vailla oleviin lapsiin. Suomessa vastaa-

van toiminnan aloitti Hanna Rothman, joka tyttökoulun suoritettuaan oli hakeutu-

nut opiskelemaan Berliiniin Pestalozzi-Fröbel-Hausiin. Valmistuttuaan sieltä 

vuonna 1882 hän oli hankkinut aluksi toimeentulonsa ylläpitämällä pikkulasten-

koulua ja lastentarhaa, mutta saatuaan avustuksen kansanlastentarhan perustami-

seen käynnisti Helsingin Fröbel-laitoksen toiminnan vuonna 1888. Parin vuoden 

päästä hän sai työtoverikseen myös Pestalozzi-Fröbel-Hausissa koulutuksen saa-

neen Elisabeth Alanderin. Yhdessä he jatkoivat Sörnäisten kansanlastentarhan toi-

minnan kehittämistä ja monipuolistamista. Heillä säilyi koko työuran ajan yhteys 

omaan koulutuslaitokseensa, ja siellä vieraillen he saivat myös uusia virikkeitä sekä 

lastentarhakasvatuksen että lastentarhanopettajien koulutuksen kehittämiseen.3 

1.2 Lastentarhanopettajien koulutus käynnistyy maassamme 

Jo 1860-luvulla Saksassa valmistuneet lastentarhanopettajat olivat kukin omalta 

osaltaan edistäneet lastentarhatyötä paitsi Jyväskylän seminaarin mallikoulussa 

myös Helsingissä, Sortavalassa ja Turussa. Ensimmäisen kansanlastentarhan pe-

rustaminenkin lisäsi kiinnostusta uusien lastentarhojen perustamiseen eri puolilla 

maata. Kun Hanna Rothmanille ja Elisabeth Alanderille esitettiin toistuvasti kyse-

lyjä pätevien lastentarhanopettajien saamisesta, päättivät he aloittaa koulutuksen.4 

Ensimmäinen lastentarhanopettajien koulutuskurssi käynnistyi vuonna 1892 

Sörnäisten kansanlastentarhan yhteydessä. Pääsyvaatimuksena vuoden kestävälle 

lastentarhankasvattajatarkurssille oli 18 vuoden ikä ja tyttökoulun päästötodistus 

tai muulla tavalla hankitut vastaavat tiedot. Pienten lasten kasvatuksen vaativuuden 

vuoksi tulevilta kasvattajilta vaadittiin hyvä pohjasivistys, luontainen soveltuvuus 

                                                        
rahoituksen nimineuvos Sedmigradskin varoista ja jatkoi palattuaan Helsingissä Sedmigradskin pikku-
lastenkoulun koulun ja Marian Asylin johtajana kehittäen siellä fröbeliläistä lastentarhatyötä. Ebba 
Böcker siirtyi kahden vuoden opintojen jälkeen opettajaksi hänen opiskelunsa rahoittaneen asessori Her-
man Hallonbladin perustamaan Siitoisten tyttökouluun. Tämä Sortavalassa sijainnut koulu oli maamme 
ainoa Uno Cygnaeuksen laatiman mallin mukainen tyttökoulu, ja se siirtyi myöhemmin Sortavalan se-
minaarin mallikouluksi. 
3 Lujala 2013: 19. 
4 Lujala 2007: 77–79. 
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ja asianmukainen ammattikoulutus. Opiskelun sisältöön kuului sekä teoreettista 

opetusta että käytännön valmiuksien harjaannuttamista.5 

Lastentarhanopettajien koulutus muuttui jo vuonna 1896 kaksivuotiseksi. Täl-

löin ”lukukauden kestävän koeajan jälkeen oppilaat jaetaan kahdelle osastolle: 

ylemmälle ja alemmalle, heidän erilaisen kehityksensä mukaan. Edellisellä valmis-

tuu pääasiassa lastentarhain johtajattariksi, jälkimmäisellä opettajiksi sopivia.”6 

Joidenkin vuosien kuluttua osastojakoisuus poistui ja koulutus yhtenäistyi. Opis-

kelu oli alusta asti tapahtunut ruotsin kielellä, mutta kouluhallitus kehotti aloitta-

maan myös suomenkielisen koulutuksen. Se toteutui ensimmäisen kerran vuonna 

1905, minkä jälkeen koulutuksesta valmistui vuorovuosin ruotsin- ja suomenkieli-

siä opettajia.7 

Kansanlastentarhatyö ja -koulutus saivat vuonna 1908 valmistuneen oman ra-

kennuksen myötä loistavat tilat ja vakiintuneen toimintaympäristön. Uudeksi ni-

meksi tuli Ebeneserkoti, ja koulutuksen nimitys kasvattajatarseminaari muuttui 

myöhemmin lastentarhaseminaariksi. Ebeneserkodin lastentarhaseminaaria alettiin 

nimittää Lastentarhaseminaari Ebeneseriksi. Koulutus laajeni lastentarhatoiminnan 

vakiintumisen myötä. Ensimmäisellä kurssilla oli ollut kolme opiskelijaa, ja määrä 

säilyi alle kymmenenä 1910-luvulle asti. Yli kahdenkymmenen vuosittain valmis-

tuneen opiskelijan määrä ylittyi vuoden 1920 vaiheilla. 1930-luvun ajan Ebeneser 

pystyi tyydyttämään niin suomen- kuin ruotsinkielistenkin lastentarhanopettajien 

tarpeen maassamme.8 

Suomi oli molempien alussa kuvattujen lastentarhatoiminnan painotusten 

osalta työn uranuurtaja ja ensimmäinen käytännön toteuttaja kaikissa Pohjois-

maissa. Pohjoismainen yhteistyö ja säännöllisesti toteutetut pohjoismaiset lasten-

tarhakongressit alkoivat Lastentarhaseminaari Ebeneserin 30-vuotisjuhlista vuonna 

1923. Tällöin oli kutsuttu mukaan edustajia muista Pohjoismaista ja sovittu ensim-

mäisen yhteisen kokoontumisen järjestämisestä ”lähiaikoina”. Ensimmäinen kong-

ressi pidettiin Kööpenhaminassa 26.8.–3.9.1925, ja sen jälkeen ne toistuivat vuo-

roin eri Pohjoismaissa kolmen, neljän vuoden välein.9 

                                                        
5 50 vuotta lastentarhaseminaarityötä 1942: 11. 
6 50 vuotta lastentarhaseminaarityötä 1942: 12. 
7 Ebeneserkoti 1923: 135. 
8 Hänninen & Valli 1986: 218. 
9 Hänninen & Valli 1986: 252. Lastentarhatyö alkoi Ruotsissa vuonna 1896, Tanskassa vuonna 1897 ja 
Norjassa vuonna 1918. 
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1.3 Valtion valvonnan ja hallinnon muutoksia 

Lastentarhanopettajien koulutus sai ensimmäisen kerran valtionapua kaksivuo-

tiseksi muuttumisen jälkeen vuonna 1897. Samalla koulutus muuttui kouluhallituk-

sen valvonnan alaiseksi, minkä jälkeen kouluhallitus myös hyväksyi opetuksen si-

sältöä määrittävän opetussuunnitelman. Suomenkielisen rinnakkaiskurssin aloitta-

misen ehtona oli ollut kouluhallituksen tarkoitukseen myöntämä valtionapu. 10 

Kouluhallituksen ja sen kansanopetusosaston alaisuudessa niin lastentarhatyö kuin 

koulutuskin olivat vuoteen 1924. Tuona aikana toteutui nuoressa itsenäisessä valti-

ossa toimeenpantu laaja valtakunnallinen hallinnonuudistus, jossa pyrkimyksenä 

oli keskushallinnon tehostaminen ja supistaminen. Lastentarhatyön kannalta uudis-

tukset johtivat ministeriön vaihdokseen. Hallintovastuu siirtyi uudistuksen myötä 

kouluhallituksen kansanopetusosastolta sosiaaliministeriöön perustetun lastensuo-

jelutoimiston alaisuuteen. Vastaavasti myös lastentarhanopettajien koulutusta kos-

keva hallinto siirtyi sosiaaliministeriön hallinnonalaan kuuluvaksi.11 

Uuden hallinnon alaisuudessa tapahtuneeksi edistysaskeleeksi voidaan katsoa 

lastentarhoja koskevan valtionapulain syntymisen. Kyseinen laki ja sitä tarkentava 

asetus annettiin vuonna 1927.12 Lain ansiona oli, että se määritteli tarkoituksenmu-

kaisten olosuhteiden ja toiminnan raportointivelvoitteiden lisäksi myös lapsiryh-

mäkoot sekä henkilökunnan pätevyysvaatimukset. Jokaista lapsiryhmää kohti tuli 

olla vastuuhenkilönä koulutuksen saanut lastentarhanopettaja. Ongelmallista sen 

sijaan oli, että toiminnan pedagogisen sisällön kehittämiseen ei uuden hallinnon 

taholta kiinnitetty huomiota. Kasvatuksellisten tavoitteiden määrittäjäksi jäi vaati-

mus pätevistä lastentarhanopettajista, ja siten vastuu toiminnan kehittämisestä siir-

tyi koulutuksissa tapahtuneen sisällön kehittämisen velvoitteeksi. 1920-luvulla 

käytyjen voimakkaiden lastentarhatyötä koskeneiden kannanottojen jälkeen seu-

raava kasvatustavoitteiden ja sosiaalipalvelun vastakkainasettelua koskeva valta-

kunnallisen keskustelun ja päätöksien tekemisen vaihe alkoi vasta 1960-luvun lop-

pupuolella ja ratkaisut syntyivät 1970-luvun alussa. 

                                                        
10 50 vuotta lastentarhaseminaarityötä 1942: 12–13. 
11 Lujala 2007: 198. 
12 Asetus 297/1927, Laki 296/1927. 
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1.4 Koulutuksen tarve lisääntyy voimakkaasti 

Toisen maailmansodan jälkeen yhä useammat kunnat näkivät tarpeelliseksi lasten-

tarhojen perustamisen. Ongelmaksi muodostui kuitenkin lainsäädännön valtion-

apuedellytysten mukainen pätevien lastentarhanopettajien saaminen.13 Paine uu-

sien koulutusmahdollisuuksien luomiseen kohdistui Lastentarhaseminaari Ebene-

seriin, jossa vuotuisten aloituspaikkojen lisäämisen ohella järjestettiin vuonna 1949 

myös pätevöittävää poikkeuskoulutusta alakansakoulunopettajille ja sosiaalikas-

vattajille.14 

Vuonna 1947 Lastentarhaseminaari Ebeneserin toiminta laajeni Jyväskylään, 

jonne perustettiin ylioppilaspohjainen Ebeneserkodin Jyväskylän seminaariosasto. 

Paikkakunnan valintaan vaikuttivat paitsi kaupungin maantieteellinen sijainti myös 

Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun tarjoamat mahdollisuudet saada päte-

vää teoriaopetusta muun muassa kasvatustieteen, psykologian ja eräiden harjoitus-

aineiden alueelta. Samoin korkeakoululta oli saatavana teorialuokan lisäksi erityis-

tiloja vaativien oppiaineiden opetustiloja ja -välineitä sekä koko kampusalueen pal-

velut, jopa mahdollisuus osallistua värikkääseen ylioppilaselämään. Ensimmäisen 

vuosikertomuksen mukaan lastentarhaseminaariosasto pääsi alkamaan ”samalla 

paikalla, missä noin 80 vuotta sitten Uno Cygnaeus perusti maan ensimmäisen las-

tentarhaosaston seminaarinsa yhteyteen”.15 

Jyväskylässä pohjakoulutusvaatimuksen lähtökohtana oli ajatus lastentarhan-

opettajakoulutuksen liittämisestä opettajankoulutuksen yhteyteen. Keväällä 1949 

korkeakoulun opettajaneuvosto teki opetusministeriölle ensimmäisen esityksen 

lastentarhanopettajien valmistuksen sisällyttämisestä korkeakoulun ohjelmaan ja 

40 lapsen tutkimuslastentarhan perustamisesta. Suunnittelutyö lastentarhanopetta-

jakoulutuksen ja opettajakoulutuksen yhdistämisestä jatkui senkin jälkeen, kun Jy-

väskylän koulutus jatkoi itsenäisenä lastentarhaseminaarina 11.1.1965 lähtien. Hal-

linnollisesti koulutuksen toiminnasta vastasi marraskuussa 1964 perustettu Jyväs-

kylän lastentarhaseminaarin kannatusyhdistys. Vuonna 1969 seminaari aloitti yli-

opisto-opintojen sisällyttämisen lastentarhanopettajatutkintoon. Opetusohjelmaan 

kuuluivat kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja sosiologian peruskurssit sekä 

kasvatustieteiden approbatur-arvosana. Näin pyrittiin kohti yliopistokoulutusta ja 

opettajankoulutukseen nivoutuvaa koulutusohjelmaa.16 

                                                        
13 Laki 296/1927. 
14 Ruokonen 2007: 124. 
15 Kasurinen & Saares 1998: 11–12. 
16 Kasurinen & Saares 1998: 39, 81–82. 
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Tampereella tehtiin aloite valtion ylläpitämän lastentarhanopettajakoulutuksen 

aloittamisesta vuonna 1947 samoin kuin Pietarsaaressa vuonna 1954. Tampereen 

koulutuksesta eduskunta-aloitteen teki seitsemän kansanedustajaa, ja Pietarsaaren 

ruotsinkielisen koulutuksen perustamisaloitteen takana olivat kaikkien eduskunta-

puolueiden ruotsinkieliset kansanedustajat. Pietarsaaren hankkeella oli myös kou-

luhallituksen ruotsinkielisen osaston tuki, sillä ruotsinkielisen koulutuksen asema 

haluttiin pitää vakiintuneena. Opettajien määrän lisäämistä perusteltiin myös sillä, 

että koulutus antoi hyvän peruslähtökohdan muihinkin sosiaalisiin hoitotehtäviin, 

kuten lastenkotien johtajattariksi ja koululaisten iltapäivähoitoon eli nuorimpien 

koululaisten hoitoryhmiin17. Tampereen uudistamissa aloitteissa painotettiin toi-

minnan pedagogista merkitystä ja äitien työssäkäynnin mahdollistamista naistyö-

valtaisesta teollisuudestaan tunnetulla paikkakunnalla. Olennaista Tampereen aloit-

teiden valmistelussa oli paikallisten naisjärjestöjen yli puoluerajojen ja muiden aat-

teellisten näkökantojen tekemä yhteistyö.18 

Toistuvien eduskunta-aloitteiden tultua hylätyksi Tampereen kaupunginhalli-

tus päätti maaliskuussa 1954 asettaa seminaaritoimikunnan valmistelemaan koulu-

tuksen perustamista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi jo toukokuussa 1954 Tampe-

reen Lastentarhaseminaarin Säätiön perustamisen ja lahjoitti toiminnan aloittami-

sen mahdollistavan alkupääoman. Seminaarin pääsyvaatimuksena oli Lastentarha-

seminaari Ebeneserin tavoin keskikoulututkinto. Tampereen lastentarhaseminaari 

aloitti toimintansa 2. helmikuuta 1955 Kalevan lastentalon tiloissa.19 

Kun Pietarsaaressa ilmeni, että valtio ei edelleenkään ollut valmis ylläpitämään 

lastentarhanopettajakoulutusta, haluttiin hanke toteuttaa perustamalla yksityinen 

koulutuslaitos. Koska Ebeneser oli vastannut maamme ruotsinkielisestä koulutuk-

sesta, tuli seminaarin perustamista valmistelevan valiokunnan varmistaa Ebene-

serin valmius ruotsinkielisen koulutuksen lopettamiseen. Lisäaikaa uuden koulu-

tuksen aloittamiseen saatiin, kun Ebeneser järjesti vielä vuonna 1957 valmistunei-

den opiskelijoiden koulutuksen. Ruotsinkielisen koulutuksen sijaintipaikkakun-

naksi oli esitetty Helsinkiä, mutta muun muassa opetusharjoittelupaikkojen riittä-

mättömyys muodostui esteeksi. Lisäksi sosiaaliministeri Tyyne Leivo-Larsson il-

moitti, että hän puoltaa koulutuksen perustamista vain, jos se sijoitetaan johonkin 

Pohjanmaalla olevaan kaupunkiin.20 Kyseessä oli siis myös aluepoliittinen ratkaisu. 

                                                        
17 Sjöberg 2007: 13. 
18 Hänninen & Valli 1986: 227. 
19 Jerkku 2011: 26–27, 31–32, 47, 74–76, 105, 114. 
20 Sjöberg 2007: 13–17. 
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Pietarsaari valittiin koulutuspaikaksi vastustuksesta huolimatta, sillä eduiksi kat-

sottiin, että seminaari rikastuttaa maaseudun kulttuurielämää pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella, kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö on laajempaa pienessä kaupun-

gissa, valtion määrärahamahdollisuudet ovat suuremmat maaseutukaupungissa ja 

että suomenruotsalaisten kannalta ei ole suotavaa liian suuri keskittyminen pääkau-

punkiseudulle. 

Pietarsaaren koulutuksesta vastaava kannatusyhdistys perustettiin elokuussa 

1956. Opiskelijoiden pohjakouluvaatimukseksi tuli keskikoulututkinto, ja Pietar-

saaren lastentarhaseminaarin, Svenska barnträdgårdsseminariet i Jakobstad, ensim-

mäiset opiskelijat aloittivat opintonsa tammikuun toisena päivänä 1958.21 Sen lu-

kuvuosi noudatti siis Ebeneserin ja Tampereen seminaarin tavoin kalenterivuotta, 

kun taas Jyväskylän seminaarissa opiskeluvuosi noudatti koulujen ja muiden oppi-

laitosten tavoin yleistä lukuvuosikäytäntöä. Vastaavaa käytäntöä tultiin noudatta-

maan myös Oulun lastentarhaseminaarissa. 

Sosiaaliministeriön organisaatiossa tapahtuneen muutoksen myötä oli lasten-

tarhaseminaarien ohjaus ja valvonta siirtynyt vuonna 1968 perustetulle sosiaalihal-

litukselle. Jo kahden vuoden kuluttua oli käynnistynyt voimakas päivähoidon ke-

hittämistyö, joka edellytti lastentarhanopettajien koulutuksilta aktiivista paneutu-

mista valtakunnalliseen päivähoidon kehittämistyöhön samoin kuin koulutuksen si-

sällölliseen kehittämiseen. Pian tapahtui myös hallinnon muutos, ja lastentarhase-

minaarien koulutus siirtyi vuoden 1972 alusta lähtien kouluhallituksen alaisuuteen. 

Näin kouluhallituksen tehtäväksi tuli vastata uuden päivähoitolain voimaantulosta 

aiheutuneisiin koulutuksen kehittämisen haasteisiin. 

1.5 Päivähoitolaki lähtökohtana – yliopistokoulutus tavoitteena 

Niin koulutoimen kuin päivähoidonkin voimakas kehittäminen oli alkanut 1960-

luvun lopulla. Oppivelvollisuuskoulun osalta ryhdyttiin peruskoulun toteuttamisen 

myötä purkamaan rinnakkaiskoulujärjestelmää. Päivähoidon kehittämisen kannalta 

taas ratkaiseva taitekohta oli päivähoitolain voimaantulo vuonna 1973. Sen sisältö 

määritteli valtakunnallisesti päivähoidolle sekä määrällisen että laadullisen tavoit-

teiston. 

Päivähoitojärjestelmän toteutumisen lähtökohtana oli monien työryhmien, 

mietintöjen laatijoiden ja toimikuntien työskentely. Kehittämiseen liittyvä ensim-

mäinen kannanotto oli ollut Lasten päivähoitolaitostoimikunnan periaatemietintö 

                                                        
21 Sjöberg 2007: 14–35, 59. 
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(1967: B46), minkä jälkeen aikaansaatua Lasten päivähoitotoiminnan säännöstoi-

mikunnan mietintöä (1969: B104) sosiaalihallituksen pääjohtaja Alli Lahtinen ar-

vosti voimakkaan kehittämistyön perustana. Sitä seurasi Lasten päivähoitokomi-

tean mietintö (1971: A20), mikä osaltaan jatkoi päivähoidon kehittämistyötä. 

Vuonna 1968 perustettu sosiaalihallitus oli paneutunut myös lastentarhanopet-

tajien koulutuksen kehittämiseen. Kuitenkin niin sosiaalihallituksen, kouluhallituk-

sen kuin lastentarhaseminaarien hallintokuntienkin edustajille tuli yllätyksenä, että 

lastentarhaseminaarit oli vuoden 1972 tulo- ja menoarviossa budjetoitu opetusmi-

nisteriön alaisuuteen ja kouluhallituksen yhteyteen.22 Johdonmukaista ratkaisussa 

oli, että lastentarhanopettajien koulutusta koskettivat monet ajankohtaiset koulutoi-

men ja muun opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyneet esitykset ja mietinnöt. 

Kannanottojen ja toteutuksen pohjina olivat muun muassa Esikoulukomitean mie-

tintö (1972: A13), Päivähoidon kasvatustavoitteita koskeva alustava muistio 

(10.12.1974), Peruskoulun alkukasvatuksen yleistavoitemuistio (16.12.1974), Pe-

ruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö (1974: A4), Varhaiskasvatuksen 

henkilökunnan koulutuskomitean mietintö (1974: 15), Vuoden 1973 opettajankou-

lutuskomitean mietintö (1975: 75), Varhaiskasvatuksen koulutuskomitean mietintö 

(1975: 115), Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta (1978:5), Valtioneu-

voston periaatepäätös päivähoidon henkilöstön kehittämisestä (1.2.1979), Päivä-

hoidon kasvatustavoitekomitean mietintö (1980: 31) ja Päivähoidon henkilöstön 

opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö (1981: 13). Näin yli vuosikymmenen ai-

kana pyrittiin pohdintojen ja vastakkainasettelujenkin pohjalta vaikuttamaan las-

tentarhanopettajakoulutuksen asemaan sekä koulutuksen kehittämiseen ja sen tuot-

taman ammattipätevyyden laatuun. 

Opetusministeriönkin piirissä pohdittiin lastentarhanopettajien koulutusratkai-

suja, mikä johti uuteen koulutuskokeiluun. Ministeriö käynnisti yliopistojen yhtey-

dessä toteutetun kaksivuotisen väliaikaisen eli niin sanotun uusimuotoisen lasten-

tarhanopettajien koulutuksen (ULO). Se aloitettiin varhaiskasvatuksen henkilökun-

nan koulutuskomitean suuntaviivojen mukaisesti syksyllä 1973 sekä Jyväskylän 

yliopistossa että Joensuun korkeakoulussa. Seuraavana vuonna ULO-koulutus laa-

jeni alkamaan Kajaanin, Rauman ja Savonlinnan filiaaleissa eli sivutoimipisteissä 

sekä vuonna 1975 vielä Turun yliopiston Turun toimipisteessä. Koulutukset liitet-

tiin kunkin korkeakoulun opettajankoulutuslaitosten yhteyteen kaikkialla muualla 

                                                        
22 KAOu SeA Cc:1 30.9.1971, 3.2.1972. 
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paitsi Jyväskylässä, jossa koulutus oli suoraan kasvatustieteellisen tiedekunnan 

alainen yksikkö.23 

Yliopistokoulutusta ennakoitiin jo vuoden 1973 opettajankoulutustoimikunnan 

mietinnössä (1975), jossa ehdotettiin, että lastentarhanopettajien koulutus tulisi liit-

tää muuhun korkeakouluissa tapahtuvaan opettajankoulutukseen. Tavoitteeksi ase-

tettiin nelivuotinen, 160 opintoviikon laajuinen ja muuhun opettajankoulutukseen 

laadullisesti rinnastettava koulutus. Kolmivuotiseksi koulutuksen tuli laajeta jo 

1970-luvulla ja nelivuotiseksi seuraavalla vuosikymmenellä. Samalla määriteltiin, 

että luokanopettajien koulutusta voitaisiin osin hyödyntää lastentarhanopettajiksi 

koulutettaville. Koulutusohjelmia toisiinsa kytkemällä saavutettaisiin myös talou-

dellisten voimavarojen säästöä. Lisäksi nähtiin, että nelivuotiseen koulutukseen 

voitaisiin sisällyttää erikoistumista varhaiskasvatuksen eri aloille. 

Vuonna 1973 voimaan tullut päivähoitolaki aiheutti suuren pätevien työnteki-

jöiden pulan. Lastentarhanopettajien koulutuksiin oli jo 1970-luvun alussa toivottu 

vuosittaisten sisäänottojen lisäämistä. Kurssien opiskelijamäärien kaksinkertaista-

miset yhtä vähän kuin ULO-koulutuskaan ei ollut tuonut tilanteeseen huomattavaa 

määrällistä helpotusta. Kunnat perustivat uusia päivähoitolaitoksia ja pyrkivät näin 

päivähoidon määrällisen yleistavoitteen toteuttamiseen. Lastentarhanopettajapulan 

vuoksi tarvittiin lisäksi väliaikaista lastentarhanopettajien koulutusta, ns. poikkeus-

valmistusta. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea lähetti kyseistä 

yksivuotista koulutusta koskevan tiedustelun seminaareille lokakuussa 1973, ja 

kouluhallitus uudisti kyselyn joulukuussa 1973. Poikkeus- eli pikakoulutusta jär-

jestettiin vuosina 1974–1977 paitsi lastentarhaseminaareissa myös kolmessa am-

mattikurssikeskuksessa, joissa se toteutettiin työllisyyskoulutuksena. Ratkaisu 

edellytti kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen yhteistyötä, sillä ammat-

tikurssikeskuksissa annettu koulutus oli hallinnollisesti ammattikasvatushallituk-

sen alaista, mutta opetussuunnitelmasta vastasi kouluhallitus.24 

Poikkeusvalmistukseen – kuten sitä aluksi nimitettiin – tulevien opiskelijoiden 

valintaperusteet ja siitä seuraava koulutuksen rakenne oli kaksijakoinen. Toisaalta 

koulutusta kohdistettiin käyttäytymistieteiden alalla alemman korkeakoulututkin-

non suorittaneille kandidaateille ja toisaalta päivähoitolaitoksissa työkokemusta 

saaneille lastenhoitajille. HuK-pohjaisen koulutuksen osuus jäi melko vähäiseksi, 

                                                        
23 Komiteamietintö 1974:15: 72–73, Outakoski-Aho 1998: 121, Turunen 2007: 275. 
24 Lujala 2004: 77. 
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ja sitä annettiin vain kahdessa yksikössä, Jyväskylän lastentarhaseminaarissa ja Po-

rin ammatillisessa kurssikeskuksessa. Lastenhoitajapohjaisen koulutuksen määrä 

oli suurempi, ja sitä toteutettiin kaikkien lastentarhaseminaarien lisäksi Etelä-Kar-

jalan ja Porin ammatillisissa kurssikeskuksissa sekä Helsingin kaupungin ammat-

tioppilaitosten alaisuudessa.25 

1.6 Vastuu lastentarhanopettajien koulutuksesta valtiolle 

Lastentarhaseminaarien yhteisen neuvottelukunnan monivuotisen työn tuloksena 

siirtyivät koulutukset viimein elokuun alussa vuonna 1977 valtion ylläpitämiksi 

oppilaitoksiksi, lastentarhanopettajaopistoiksi. Laki ja asetus oli annettu vuoden 

alussa, ja säädösten mukaan opistojen tehtäväksi tuli toteuttaa lastentarhanopetta-

jatutkintoon johtavaa koulutusta, jonka opetussuunnitelma jakautui yleis- ja aine-

opintoihin sekä käytännön harjoitteluun. Myös koulutusten nimet muuttuivat opis-

toiksi ja seminaari-nimitys jäi historiaan.26 

Opistoilla ja yliopistojen väliaikaisilla lastentarhanopettajakoulutuksilla ei ol-

lut virallista yhteistyöreittiä, mutta epävirallisesti toisen koulutusmuotojen edusta-

jia kutsuttiin molempien ryhmien järjestämiin seminaareihin ja koulutustilaisuuk-

siin. Myös opetussuunnitelmat erosivat toisistaan, kunnes ryhdyttiin valmistele-

maan koulutuksen pidentymistä kolmivuotiseksi. Tällöin suunnittelutyö alkoi kol-

mivuotisen opetussuunnitelman yhteisellä valmistelulla. Pyrkimyksenä oli saada 

kaikille lastentarhanopettajia kouluttaville yksiköille yhtenäinen ja vertailukelpoi-

nen opetussuunnitelma. Suunnittelutyön pohjalta kolmivuotinen koulutus alkoi 

opistoissa vuonna 1983 ja vuotta myöhemmin ULO-koulutuksissa.27 

Kolmivuotisen koulutuksen aloittamista oli viivästyttänyt 1970-luvulla vallin-

nut päivähoidon nopeasta laajenemisesta johtunut pätevien lastentarhanopettajien 

puute. 1980-luvulla jatkettiin koulutuksen sisällöllistä kehittämistä ja paneutumista 

uusien päivähoitomuotojen vaatimusten toteuttamiseen. Ajankohtaiseksi tuli tutki-

mustoiminnan laajentamisen ohella hallinto- ja johtotehtäviin keskittyvän koulu-

tuksen aikaansaaminen sekä päivähoidon ja peruskoulun saumaton yhteistyö. Näin 

entistä perustellummaksi tuli pyrkimys saada varhaiskasvatuksen koulutus muun 

opettajankoulutuksen yhteydessä toteutuvaksi yliopistokoulutukseksi. Tuo tavoite 

toteutui yliopistokohtaisten valmistelujen jälkeen 1.8.1995 lähtien. 

                                                        
25 Kasurinen & Saares 1998: 77, Lujala 2004: 77. 
26 Asetus 365/1977, Laki 80/1977, 81/1977. 
27 Lujala 1993: 10, Turunen 2007: 275. 
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Yliopistokoulutukseksi siirtyminen edellytti alan tutkimustoiminnan kehittä-

mistä, mikä oli ollut jo 1970-luvulla alkaneiden väliaikaisten lastentarhanopettaja-

koulutusten tavoitteena. Yliopistoon siirtymisen lähestyessä oli eri koulutusten 

opettajakuntiin kuuluville merkittävänä apuna yhteistyönä järjestetty koulutus. 

Vuonna 1994 alkanut Suomen Akatemian ja Ebeneser-säätiön tukema lapsuuden, 

varhaiskasvatuksen ja -kehityksen tutkijakoulutus (Vartutko) pyrki alusta asti var-

haiskasvatuksen nuoren tieteenalan kehittämiseen ja voimien kokoamiseen. Tavoit-

teisiinsa tutkijakoulutus pyrki monitieteellisyydellä ja yliopistojen välisellä yhteis-

työllä. Toiminnasta vastasivat vuorovuosin Oulun yliopisto (Aili Helenius ja Eeva 

Hujala), Joensuun yliopisto (Mikko Ojala ja Pirkko Niiranen), Jyväskylän yliopisto 

(Isto Ruoppila) ja Tampereen yliopisto (Kirsti Karila).28 

Tutkimukseen perustuvaa tietoa kaivattiin niin peruskäsitteiden määrittelystä 

kuin varhaiskasvatuksen eri toteutumismuodoista sekä niiden sisällöistä ja toimin-

nan erittelyistä aina eri ammattikuntien yhteistoimintaan ja vastuualueisiin. 1990- 

ja 2000-lukujen aikana useat kouluttajien tekemät väitöskirjat toivat monipuolista 

tutkimustietoa päiväkotitoiminnan arjesta, lasten keskinäisistä vuorovaikutussuh-

teista ja toiminnan laadusta samoin kuin vanhempien kokemuksista ja kasvatuskä-

sityksistä. Historian näkökulmasta oli arvokasta saada leikistä väitelleen, Fröbel-

asiantuntijana sekä leikin tutkijana tunnetun Aili Heleniuksen tuottama suomen-

nos29 Fröbelin kasvatusfilosofisesta pääteoksesta Die Menschenerziehung. Perin-

teisen suomalaisen lastentarhatyön arkea sekä kasvatukselle ja kasvattajattarille 

asetettuja vaatimuksia kuvaa laajasti puolestaan Maija Meretniemen väitöskirja30 

henkisestä äitiydestä ja hyvän kodin esimerkistä. Nykypäivän varhaiskasvatuksen 

kannalta oli puolestaan merkittävää, että Suomen kasvatuksen ja koulutuksen his-

torian kolmiosaista kokonaisuutta hahmoteltaessa painotettiin silloisen päivähoi-

don eli julkisen varhaiskasvatuksen kasvatustehtävää, vaikka toiminta oli vielä sel-

keästi sosiaalihallinnon ohjaamaa toimintaa. Ratkaisun myötä Suomen kasvatus-

toimintaa 1600-luvulta 2000-luvulle käsittelevässä teossarjassa on mukana myös 

varhaiskasvatuksen vaiheiden esittely. Niiden lähihistoriasta antaa Kinoksen ja Pa-

losen artikkeli31 tiiviin, kattavan kuvauksen. 

Nyt vuonna 2017 varhaiskasvatus on saanut vakiintuneen aseman opetus- ja 

kulttuuriministeriön alaisuudessa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunni-

                                                        
28 Ruoppila ym. 1999: 21. 
29 Fröbel 2012. 
30 Meretniemi 2015. 
31 Kinos & Palonen 2012. 
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telmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa koko-

naisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Toimintaa ohjaa paitsi varhais-

kasvatuslaki myös Opetushallituksen määrittelemät varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet. Työn kehittämisen ja koulutuksen toteuttamisen perustana ovat tutkimus-

tulokset, joiden hyödyntämisessä on tehty myös eri yliopistojen keskinäistä yhteis-

työtä. Siitä yhtenä osoituksena olkoon Varhaiskasvatuksen käsikirja32, joka sisältää 

tutun monitieteisen lähtökohdankin. 

                                                        
32 Hujala & Turja 2017. 
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2 OULUN LASTENTARHASEMINAARI 
PERUSTETAAN (1965–1967) 

Ammatillisen kouluttautumisen mahdollisuudet olivat Pohjois-Suomessa 1960-lu-

vulla huomattavasti eteläistä Suomea vähäisemmät. Myös harjoittelumahdollisuu-

det ja eri työtilaisuuksiin tutustumisen tilaisuudet olivat varsin rajallisia. Kun Ou-

luun oli perustettu kaupungin omaa ammatillista koulutusta, oli seuraavana tavoit-

teena opistotasoisen koulutuksen lisääminen. Luovaa aloitteellisuutta osoitti ta-

voite eri koulutusalojen resurssien yhdistämisestä niin, että eri koulutuksissa tarvit-

tavia erityistiloja ja muuta asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää yhteisesti. Samalla 

pyrkimyksenä oli integraatio ja myös taloudellisen edun saavuttaminen. 

2.1 Ammatinvalinnanohjauksen piiritoimiston aloite  

Ajatus lastentarhanopettajakoulutuksen saamisesta Pohjois-Suomeen ja erityisesti 

Oulun kaupunkiin syntyi alueen koulutusmahdollisuuksien kehittämisestä vastuuta 

kantaneen ammatinvalinnanohjauksen Oulun piiritoimiston neuvottelukunnan kes-

kuudessa. Helmikuussa 1965 pitämässään kokouksessa neuvottelukunta keskusteli 

keskikoulu- ja ylioppilaspohjaisten ammatillisten jatkokoulutusmahdollisuuksien 

lisäämisestä. Kokouksessa todettiin, että kansalaiskouluun peruskoulunsa päättä-

vien nuorten opiskelumahdollisuudet olivat kohentuneet Oulun ammattikoulun pe-

rustamisen ja Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulun uudistuneiden linjojen 

myötä. Sen sijaan erityisesti nuorten keskikoulun ja ylioppilastutkinnon suoritta-

neiden naisten opiskelumahdollisuudet olivat neuvottelukunnan mukaan rajoittu-

neita niin Oulussa kuin koko Pohjois-Suomessa, mikä tuotti ongelmia niin nuorille 

kuin heidän kodeilleenkin.33 

Lisäksi piiritoimiston neuvottelukunta tarkasteli myös alueen työllisyystilan-

netta ja niitä koulutusaloja, joiden työntekijöistä Pohjois-Suomessa esiintyi puu-

tetta. Osasyynä vallitsevaan tilanteeseen pidettiin sitä, että kaikki noiden koulutus-

alojen oppilaitokset sijaitsivat maamme eteläisissä osissa. Kolmena esimerkkinä 

tällaisista koulutusaloista mainittiin talousopettajat, käsityönopettajat ja lastentar-

hanopettajat. Neuvottelukunnan käsityksen mukaan voisi olla mahdollista perustaa 

                                                        
33 ELA E: Jouko Mäkelän haastattelu, OKA AVOA Ca:1 9.2.1965 § 7 ja liite 5. 
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Ouluun opettajaopisto, jossa koulutettaisiin kaikkia edellä mainittuja opettajankou-

lutuksen aloja. Lisäperusteluina hankkeelle mainittiin, että yhteisratkaisussa voitai-

siin saavuttaa tuntuvia taloudellisia säästöjä.34 

Hankkeen perustamisen eteenpäin viemiseksi, ja ”jotta tässä asiassa voitaisiin 

esiintyä riittävällä arvovallalla”, neuvottelukunta osoitti anomuskirjeen Oulun kau-

punginhallitukselle ja pyysi sitä asettamaan toimikunnan tutkimaan ja valmistele-

maan tarvittavia toimenpiteitä opettajaopiston saamiseksi Ouluun. Lisäksi ano-

muksessa esitettiin, että mahdollista toimikunnan asettamista ei saatettaisi tois-

taiseksi julkisesti tiedoksi. Vaitiolon katsottiin olevan asian eteenpäin viemiselle 

eduksi siksi, että ”Oululla tiettävästi on muita kilpailijoita – ainakin Rovaniemi ja 

Seinäjoki – tavoittelemassa samoja opetusaloja”.35 

2.2 Oulun opettajaopiston perustamishanke 

Oulun kaupunginhallitus käsitteli ammatinvalinnanohjauksen piiritoimiston neu-

vottelukunnan esityksen huhtikuussa 1965 ja päätti asettaa hanketta varten toimi-

kunnan. Sen puheenjohtajaksi nimettiin maisteri Jouko Mäkelä sekä jäseniksi reh-

tori Rakel Siilasvuo (talousopettaja/Oulun tyttölyseo), rehtori Olavi Ranto (Maa-

seutuammattien koulutuskeskus), koulunjohtaja Veikko Kerola (kansakoulutoimi), 

opettaja Lahja Koivunen (kansakoulutoimi/Oulun ammattikoulu), johtajatar Riitta 

Huumonen (lastentarhanopettaja/Allinpuiston lastentalo) sekä johtajatar Anja 

Harkko (käsityönopetus/Oulun naiskotiteollisuuskoulu). Toimikunnan sihteeriksi 

määrättiin kansliasihteeri Tapani Heinämäki, jolla toimikunnan puheenjohtajan 

mukaan oli ”hyvä kokemus tämäntapaisissa asioissa”, sillä hän oli toiminut vastaa-

vissa tehtävissä Oulun ammattikoulua perustettaessa.36 Nimetty talous-, käsityö- ja 

lastentarhanopettajien koulutuksen järjestämistä tutkimaan asetettu toimikunta37 

piti ensimmäisen kokouksensa 8. päivänä kesäkuuta 1965. Kokouksen aluksi esi-

                                                        
34 OKA AVOA Ca:1 9.2.1965 § 7 ja liite 5. 
35 OKA AVOA Ca:1 9.2.1965 § 7 ja liite 5. 
36 KAOu SeA Ua:1, OKA KaHA Ca:47 10.5.1965 § 1436. 
37 Toimikunnasta myöhemmin käytetyt nimitykset vaihtelevat sekä toimikunnan omissa että kaupun-
ginhallinnon käyttämissä asiakirjoissa. Aluksi mainitaan Talous-, käsityö- ja lastentarhanopettajien kou-
lutuksen järjestämistä tutkimaan asetettu toimikunta. Vuonna 1966 toimikunta on kirjannut omat asia-
kirjansa nimikkeellä Kotitalous- käsityön- ja lastentarhanopettajien lisävalmistusta tutkiva toimikunta. 
Tekstisisällöissä puhtaan myös Oulun opettajaopiston perustamisen valmistelusta ja vuonna 1967 aiem-
paa rajatummin Oulun lastentarhaseminaarin perustamismahdollisuuksia tutkivasta toimikunnasta. 
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teltiin ammatinvalinnanohjauksen piiritoimiston asettaman neuvottelukunnan kau-

punginhallitukselle lähettämä kirje ja muun muassa laskelma opettajaopiston toteu-

tumisesta aiheutuvista säästöistä. Asian esittelyssä puheenjohtaja Jouko Mäkelä to-

tesi, että kyseisten opetusalojen kuuluminen eri ministeriöiden alaisuuteen voisi 

tuottaa tiettyjä vaikeuksia. Toteutumisen edellytyksenä oli, että hankkeen hyväksy-

vät kouluhallitus, sosiaaliministeriö ja maataloushallitus. Asian jatkokäsittelyä var-

ten toimikunta päätti hankkia lisäselvityksiä Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen 

lastentarhaseminaareista, Helsingin ja Keski-Suomen kotitalousopettajaopistoista 

sekä Helsingin käsityönopettajaopistosta ja Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuus-

opistosta.38 

Kyselyyn saatujen vastausten mukaan millään kyseisistä kolmesta opettaja-

koulutuksen alasta ei ollut tuolloin suurta pulaa pätevistä opettajista, mutta tulevai-

suuden arviointi oli epävarmaa. Talousopettajien kohdalla viitattiin tulevan perus-

koulun mukanaan tuomiin mahdollisiin muutoksiin, käsityöopettajien lisätarpeen 

katsottiin riippuvan jo valmisteilla olevasta koulu-uudistuksesta, ja siihen mainit-

tiin liittyvän myös kotiteollisuusopettajien mahdollisuus toimia oppivelvollisuus-

koulun puolella. Seikkaperäisimmän selvityksen toimikunta sai sosiaaliministeriön 

toimistopäällikkö Niilo Kotilaiselta. Hän viittasi Jyväskylän lastentarhaseminaarin 

ajankohtaiseen laajentumiseen, mutta totesi lisäksi, että ministeriön käsityksen mu-

kaan ”tulee lähivuosina välttämättömäksi perustaa uusi lastentarhaseminaari”, 

jonka sijoituspaikasta ei vielä ollut tehty päätöksiä. Kaikkia koulutusaloja koske-

vissa lausunnoissa todettiin, että kyseisille opettajille ei ole tarjolla koulutusta Poh-

jois-Suomessa, ja samoin korostettiin, että tiettyjen koulutustilojen yhteiskäyttö on 

tarkoituksenmukaista ja taloudellista yhteisesti rakennetussa koulutuskokonaisuu-

dessa.39 

Lausuntojen pohjalta käytyjen keskustelujen tuloksena toimikunta näki tarkoi-

tuksenmukaisimmaksi pyrkiä kaikkien kolmen koulutusalan yhtäaikaiseen käyn-

nistämiseen. Ratkaisu edellytti kuitenkin sitä, että asianomaiset ministeriöt ja kes-

kushallitukset hyväksyvät suunnitelman. Hankkeen etenemisen kannalta nähtiin 

tarpeelliseksi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä lastentarhanopettajakoulutuksen 

osalta sosiaaliministeriöön, käsityönopettajien koulutuksen osalta kouluhallituk-

                                                        
38 OKA KKLLA 8.6.1965. 
39 OKA KKLLA 8.6.1965, 5.11.1965 § 6 ja liitteet A, B, C § 6. 
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seen ja kotitalousopettajien koulutuksesta maataloushallitukseen. Toimikunnan pu-

heenjohtaja ja sihteeri saivat kaupungilta valtuutuksen tarvittavan virkamatkan te-

kemiseen.40 

Seuraava tavoite oli laajan koulutustarpeita ja toteuttamismahdollisuuksia kä-

sittelevän yhteenvetoselvityksen laatiminen. Maaliskuun alussa pidetyn toimikun-

nan kokouksen jälkeen Oulun kaupunginhallitus sai 14.3.1966 pidetyssä kokouk-

sessa käsiteltäväkseen lisävalmistusta tutkivan toimikunnan kirjelmän, jossa selvi-

tettiin siihen asti käytyjen neuvottelujen tuloksia, jatkotehtäviä ja toteuttamisvaih-

toehtoja. Selvityksen pääkohtina olivat: I Opettajain tarve kunkin opettajankoulu-

tuksen osalta, II Opiston muodolliset perustamisesitykset, III Taloudelliset edelly-

tykset, IV Opiston perustaja, V Perustamiseen liittyvät toimenpiteet, VI Toimikun-

nan ehdotus jatkotoimenpiteistä. Opettajatarpeen osalta näkökulmat vaihtelivat sen 

mukaan, millaisia vaihtoehtoja eri alojen kehittymiselle oli odotettavissa, mutta 

loppupäätelmänä oli kaikkien kohdalla tavoite lisäkoulutuksen saamisesta Pohjois-

Suomeen. Opettajaopiston muodollisten perustamisedellytysten osalta selvityk-

sessä todettiin, että Suomessa kyseiset opettajat on koulutettu yleensä eri oppilai-

toksissa, ja ne ovat suurimmalta osin yksityisiä valtionapua nauttivia opistoja tai 

seminaareja. Uutta ajankohtaista yhteistyötä kuitenkin edusti Savonlinnan semi-

naarissa aloitettu kotitalousopettajien ja käsityönopettajien koulutus. Vastaavia pyr-

kimyksiä löytyi tuolloin myös muista Pohjoismaista ja Sveitsistä. Ratkaisusta saa-

vutettuja etuja olisivat: 

1. Voidaan saada käyttöön tiloja, joita mikään po. opetusala ei yksin saisi. 

2. Voidaan käyttää yhteisiä tiloja tehokkaasti hyväksi. 

3. Voidaan saada yhteisiä lehtoraatteja tai muutoin yhteisiä päätoimisia opettajan 

toimia.41 

Niin kouluhallitus, maataloushallitus kuin sosiaaliministeriökin suhtautuivat suun-

nitelmaan periaatteessa myönteisesti, mutta pohdintoja aiheuttivat kuitenkin jokai-

sen keskushallintotason päätöksiä rajoittavat säädökset. Kouluhallituksen asian-

omaiset ylitarkastajat totesivat, että senhetkisten säädösten pohjalta ei näyttänyt 

olevan mahdollisuutta niin sanotun sekaopiston perustamiseen kouluhallituksen 

alaisena. Samoin sosiaaliministeriön alaisuudessa tällaisen oppilaitoksen perusta-

minen ei olisi ollut mahdollista, koska tarvittava lainsäädäntö puuttui. Voimassa 

                                                        
40 OKA KKLLA 8.6.1965, 5.11.1965 § 6 ja liitteet A, B, C § 6. 
41 OKA KaHA Ca:48 14.3.1966 liite § 833. 
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olevien säädösten mukaan toteuttaminen sen sijaan olisi mahdollista maataloushal-

lituksen alaisuudessa, sillä maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitoksista 

annetun lain (62/1962 § 5) mukaan edellä mainittuja aloja edustavia oppilaitoksia 

voidaan yhdistää, ja laki mahdollisti muitakin opetusaloja edustavien opintosuun-

tien yhdistämisen valtioneuvoston luvalla. Toimikunta oli myös saanut tiedon, että 

maataloushallituksessa asiaa kohtaan oli osoitettu aktiivista mielenkiintoa.42 

Jatkotoimenpiteiden osalta toimikunta totesi, että se ”on kuulemiensa lausun-

tojen sekä hankkimansa materiaalin perusteella saattanut jo vakuuttua siitä, että ko. 

aloilla on koulutuksen lisätarvetta olemassa sekä että on reaalisia edellytyksiä op-

pilaitoksen perustamiselle lainsäädännöllisessä ja hallinnollisessa mielessä”. Hank-

keen eteneminen edellyttäisi perussääntöluonnoksen ja alustavan opetusohjelman 

luomista, huonetilaohjelmaa ja alustavaa arviota ylläpitokustannuksista ja rahoi-

tuksesta. Lisäksi toimikunta totesi, että työn jatkaminen edellyttäisi kaupungin kan-

nanottoa jatkotoimien tarpeellisuudesta samoin kuin kaupunginhallituksen kantaa 

oppilaitoksen omistajan osalta. Päätöksessään kaupunginhallitus oikeutti toimikun-

nan jatkamaan työtään ja laatimaan tarvittavat selvitykset sekä antoi luvan käyttää 

apunaan asiantuntijoita. Omistajaan liittyen oppilaitos oli kaupunginhallituksen 

mielestä ”mikäli suinkin mahdollista perustettava valtion toimesta”. Toisena vaih-

toehtona kaupunginhallitus katsoi, että laitos olisi perustettava kannatusyhdistys-

pohjalle.43 

Toukokuussa 1966 pitämässään kokouksessa toimikunta nimesi eri koulutus-

aloille opetussuunnitelmia laativat alatoimikunnat. Kotitalouden opetussuunnitel-

maa laatimaan nimettiin puheenjohtajana Rakel Siilasvuo ja jäseninä Kyllikki Kar-

vonen ja Eila Veijola. Lastentarhanopettajien opetussuunnitelmaa laativaan alatoi-

mikuntaan nimettiin puheenjohtajaksi Riitta Huumonen sekä jäseniksi Lahja Vei-

jola ja Elise Lujala. Käsityönopetuksen opetussuunnitelmaa laatimaan valittiin pu-

heenjohtajana Irma Veriö, ja kahden muun jäsenen valinta annettiin toimikunnan 

puheenjohtajan tehtäväksi. 44  Alatyöryhmien puheenjohtajat olivat varsinaisen 

opettajaopistoa valmistelevan työryhmän jäseniä, joten yhteys valmistelevaan toi-

mikuntaan säilyi, vaikka alatyöryhmät työskentelivätkin itsenäisesti puheenjohta-

jiensa johdolla. 

Syksyn 1966 aikana kolmen koulutusalan yhteishankkeen eteneminen vaikeu-

tui. Valtakunnallinen opetusalan kehittämistyö johti siihen, että kouluhallinnossa 

                                                        
42 OKA KaHA Ca:48 14.3.1966 liite ja päätös § 833. 
43 OKA KaHA Ca:48 14.3.1966 liite ja päätös § 833. 
44 OKA KKLLA 12.6.1966 § 14. 
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odotettiin peruskoulukomitean ehdotusta uusista opetuksen kehittämisjärjestelyistä. 

Tämän vuoksi kotitalous-, käsityön- ja lastentarhanopettajien lisävalmistusta tut-

kiva toimikunta joutui toteamaan, että suunnitellun hankkeen yhtenä esteenä oli 

peruskoulu-uudistus. Sen rinnalla ei opetustoimen keskushallinnossa oltu koulun 

kokonaisuudistuksen vuoksi halukkaita erillisratkaisuihin. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö oli kuitenkin antanut oman toimialansa osalta ymmärtää, että se olisi valmis 

myönteiseen ratkaisuun, joten lastentarhaseminaarin perustaminen olisi ministe-

riön mielestä mahdollista.45 Näin toimikunnan työ jatkui vuoden 1967 aikana las-

tentarhaseminaarin toteuttamishankkeena. 

2.3 Oulun lastentarhaseminaarin kannatusyhdistyksen 

perustaminen 

Lastentarhanopettajakoulutuksen käynnistämiseen keskittymisen perusteluista on 

toimikunta kirjannut seuraavaa: ”Asian saaman käänteen johdosta informoitiin 

kaupungin johtoa ja otettiin neuvottelukosketus sosiaali- ja terveysministeriöön, 

joka suhtautui myönteisesti lastentarhaseminaarin perustamiseen.” Maaliskuussa 

pitämässään kokouksessa toimikunnan puheenjohtaja Jouko Mäkelä kertoi olleensa 

yhteydessä kaupunginjohtajaan ja sosiaaliministeriön ylitarkastaja Kotilaiseen. Mi-

nisteriön käsityksenä oli, että lastentarhanopettajapula kasvaa jatkuvasti. Samalla 

oli myös käynyt selväksi, että Oululla on mahdollisuus saada perustamiseen tarvit-

tavat määrärahat valtion vuoden 1968 talousarvioon. Edellytyksenä kuitenkin oli, 

että on toimittava nopeasti.46 

Seminaarin hallinnon osalta oli jo aiemmin käynyt selväksi, että ylläpitäjä ei 

voinut olla valtio eikä liioin Oulun kaupunki. Vaihtoehdoiksi jäivät säätiö tai kan-

natusyhdistys, joiden tarkoituksenmukaisuutta arvioi asiantuntijalausunnon anta-

misen tehtäväkseen saanut apulaiskaupunginsihteeri Väinö Hannula. Mahdollisten 

ylläpitäjien erilaisuuksien luonnehdintojen pohjalta hän piti säätiötä tarkoituksen-

mukaisempana silloin, jos tuleva koulutus haluttaisiin sitoa kiinteästi muuhun kau-

pungin harjoittamaan opetustoimintaan. Kannatusyhdistykselle ei taas tarvittu oi-

keusministeriön edellyttämiä erillisiä selvityksiä eikä perustamispääomaa, mutta 

sen sijaan yhdistyksen tuli vuosittain antaa sosiaaliministeriölle selvitykset varsi-

                                                        
45 KAOu SeA Ua:1, OKA KKLLA 15.12.1966 § 16. 
46 KAOu SeA Ca:1 7.3.1967 § 2. 
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naisesta opetustoiminnasta sekä valtionavusta. Yhdistyksen etuna lausunnossa pi-

dettiin mahdollisuutta saada mukaan asiasta kiinnostuneita henkilöitä eri piireistä. 

Päätöstä tehdessään suunnittelijoiden käytettävissä olivat myös Jyväskylän 

11.1.1965 itsenäisenä käynnistyneen seminaarin kannatusyhdistyksen säännöt, 

joita Hannula piti sopivana lähtökohtana ilman sanottavia lisäyksiä.47 

Kannatusyhdistyksen ylläpitämän lastentarhaseminaarin perustamisesta olivat 

Jouko Mäkelä ja Riitta Huumonen käyneet neuvottelemassa kaupunginjohtaja 

Arvo Heinon sekä sosiaaliministeriön ylitarkastaja Niilo Kotilaisen ja tarkastaja 

Kyllikki Rusaman kanssa. Kaupunginhallitukselle perustamishankkeen käynnisty-

misestä tiedotettiin kirjelmällä. Lastentarhanopettajakoulutusta varten perustetun 

alatyöryhmän tehtävänä oli laatia luonnos opetussuunnitelmasta ja laatia luettelo 

sekä kustannusarvio koulutuksessa tarvittavista perusvälineistä ja materiaaleista. 

Lisäksi työryhmä laati alustavan esityksen yhden lukuvuoden talousarvioksi. Suun-

nittelutyön lähtökohtien laaja-alaisuus oli otettu huomioon alatyöryhmän jäsenten 

nimittämisen yhteydessä siten, että jäsenet edustivat jokaista silloista toiminnassa 

ollutta suomenkielistä koulutusta. Riitta Huumonen oli valmistunut Tampereen las-

tentarhaseminaarista, Lahja Veijola Lastentarhaseminaari Ebeneseristä ja Elise Lu-

jala Jyväskylän lastentarhaseminaarista.48 Talousarvioehdotuksessa päädyttiin lop-

pusummaan 104 000 markkaa, jota määrärahaa toimikunta anoi sosiaaliministeri-

öltä vuoden 1968 talousarvioon. Tavoitteena oli, että toiminta voitaisiin aloittaa 1. 

syyskuuta 1968 ja määräraha kattaisi ensimmäisen lukuvuoden kulut.49 

Kotitalous-, käsityö- ja lastentarhanopettajien lisävalmistusta tutkivan toimi-

kunnan työskentelyn viimeinen työvaihe oli Oulun lastentarhaseminaarin kanna-

tusyhdistyksen perustaminen. Kaupunki oli jo ollut hankkeen suunnittelussa vah-

vasti mukana, ja virallisen päätöksen jäsenyydestään kaupunginhallitus teki ko-

kouksessaan 14.11.1967. Samalla se valitsi 16.11.1967 pidettävään Oulun lasten-

tarhaseminaarin kannatusyhdistyksen perustavaan kokoukseen edustajikseen apu-

laiskaupunginjohtaja Eljas Mikkosen, maisteri Jouko Mäkelän ja sosiaalijohtaja 

Jori Rissasen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä vuoden 1968 talousarvioon 

10 480 markan määrärahan seminaarin kannatusyhdistystä varten. Kyseistä määrä-

rahaa toimikunta oli anonut kaupungilta saatuaan tietää, että sosiaaliministeriön 

myöntämän valtionavun suuruus olisi 90 000 markkaa.50 

                                                        
47 KAOu SeA Ua:1 Oulun apulaiskaupunginsihteerin kirje kaupunginhallitukselle 3.4.1967, Kasurinen 
& Saares 1998: 56. 
48 Ha 20.3.2015 Riitta Frondelius (Huumonen), KAOu SeA Ca:2 7.3.1967 § 3, 7.11.1967 § 6. 
49 KAOu SeA Ca:2 Toimikunnan kirjelmä kaupunginhallitukselle 8.11.1967. 
50 OKA KaHA Ca:49 14.11.1967 § 3475. 
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Kannatusyhdistyksen perustamispäätöksen yhteydessä oli keskusteltu niistä 

muista koulutusalaan liittyvistä yhteisöistä, jotka voisivat kaupungin ohella tulla 

kannatusyhdistyksen jäseniksi. Tällaisina mainittiin Oulun läänin muut kaupungit 

tai kauppalat, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Pelastakaa Lapset ry, Nuorten 

Ystävät ry -yhdistys sekä Oulu osakeyhtiö.51 Kannatusyhdistyksen jäseniksi liittyi-

vät lopulta Oulun kaupungin lisäksi Nuorten Ystävät -yhdistys sekä eräät yksityis-

henkilöt. 

Oulun lastentarhaseminaarin kannatusyhdistyksen perustava kokous pidettiin 

16. marraskuuta 1967 Oulun kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Kaupungin 

edustajina olivat aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti apulaiskaupunginjohtaja 

Eljas Mikkonen, maisteri Jouko Mäkelä ja sosiaalijohtaja Jori Rissanen, joka edusti 

samalla myös Nuorten Ystävät -yhdistystä. Yksityishenkilöinä mukana olivat 

edellä mainittujen lisäksi lastentarhanjohtaja Riitta Huumonen, lastentarhanjohtaja 

Lahja Veijola, maisteri Päivyt Rasi ja kansakouluntarkastaja Osmo Viikari. Perus-

tamispäätöksen lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kannatusyhdistyksen säännöt, 

jotka vielä haluttiin alistaa kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi.52 

Oulun opettajaopiston perustamishanke oli kaikissa vaiheissaan ollut kiireinen, 

ja asiakirjoissa tai niihin käsin tehdyissä lisämerkinnöissä korostettiin, että valmis-

telutietoja ei tullut antaa julkisuuteen. Toisin oli nyt Oulun lastentarhaseminaarin 

perustamisen varmistuttua. Hankkeen toteutumisen kannalta oli ratkaiseva sosiaa-

liministeriöltä saatu tieto valtionapumäärärahan saamisesta vuoden 1968 tulo- ja 

menoarvioon. Niinpä lokakuun 1967 lopussa asiasta tiedotettiin jo paikallisissa leh-

dissä. Oulu-lehden mukaan ”kolmen vuoden työn jälkeen toteutuu ensi syksynä 

hanke lastentarhanopettajain valmistuslaitoksen perustamisesta Ouluun”. Joulu-

kuun alkupuolella uutisoitiin laajemmin siitä, että lastentarhaseminaarin toiminta 

alkaa syksyllä 1968 kannatusyhdistyksen ylläpitämänä toimintana.53 

 

                                                        
51 KAOu SeA Ca:2 7.3.1967 § 3. 
52 KaOu NYA Ca:5 24.11.1967, SeA Ca:2 16.11.1967, Ca:4. 
53 Kaleva 25.10.1967, Kansan Tahto 8.12.1967, Oulu-lehti 30.10.1967, Pohjolan Työ 8.12.1967. 
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Kuva 1. Lastentarhanopettajien koulutuksen alkaminen Oulussa syksyllä 1968 varmis-

tui, kun Oulun lastentarhaseminaarin kannatusyhdistyksen perustamisasiakirja allekir-

joitettiin kaupunginhallituksen istuntosalissa 27.11.1967. Kuvassa vasemmalla selin so-

siaalijohtaja Jori R. Rissanen, allekirjoittamassa maisteri Jouko Mäkelä, seisomassa 

apulaiskaupunginjohtaja Eljas Mikkonen ja istumassa kansliasihteeri Kaarlo Paavola 

sekä lastentarhanjohtajat Lahja Veijola ja Riitta Huumonen. (Kuva: VAKAA A.) 

Jouko Mäkelä (1930–2001) oli merkittävä aloitteentekijä ja vastuun kantaja 

Pohjois-Suomen koulutusolojen kehittämisessä. Vuonna 1958 FK Mäkelä 

aloitti Oulussa ammatinvalinnanohjaajana ja siirtyi parin vuoden päästä am-

matinvalinnanohjauksen piiritoimiston päälliköksi. Vuonna 1971 hänet nimi-

tettiin Oulun lääninhallitukseen läänin sosiaali- ja terveysosaston osastopääl-

liköksi, sosiaalineuvokseksi. 

Jouko Mäkelä oli aktiivinen Pohjois-Suomen asioiden vaikuttaja. Hän toimi 

1960-luvulla Oulun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana, Oulun kau-

punginvaltuuston jäsenenä 1970-luvulla sekä kansanedustajana vuosina 

1975–1979. Hän oli aktiivisesti kehittämässä Oulun yliopistoa ja kuului sen 

rakentamisen neuvottelukuntaan. Jouko Mäkelä toimi muutoinkin aktiivisesti 

opetus- ja sivistystoimen luottamustehtävissä sekä sosiaali- ja terveyshuollon 

kehittäjänä, muun muassa romaniasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajan 
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vuosina 1982–1992. Hänet promovoitiin vuonna 1998 lääketieteen kunniatoh-

toriksi. 

Oulun lastentarhanopettajakoulutuksen kannalta Jouko Mäkelä oli oppilaitok-

sen perustamisen avainhenkilö. Hän toimi kannatusyhdistyksen hallituksen jä-

senenä sekä johtokunnan varapuheenjohtajana ja valtiollistamisen jälkeen 

Oulun lastentarhanopettajaopiston johtokunnan varapuheenjohtajana. Koulu-

tuksen kehittämisessä hän painotti pohjoissuomalaisuuden huomioon otta-

mista, opiskelijoiden valintaperusteiden laaja-alaisuutta ja yliopistoyhteis-

työtä sekä korkeakoulutasoisten opintojen kehittämistä. 

 

Kuva 2. Koulutushankkeen aloitteentekijä läänin sosiaalineuvos Jouko Mäkelä. (Kuva: 

VAKAA A.) 

Myöhempinä Oulun lastentarhaseminaarin juhlahetkinä ehkä muistelluin perusta-

mishankkeeseen liittynyt yksityiskohta on ollut ratkaisevan valtionapuanomuksen 

lähettäminen sosiaaliministeriöön. Tarkasta anomuksen lähettämisen aikarajasta ei 

ennakkoon ollut Oulussa varmuutta, mutta sosiaalijohtaja Jori Rissanen sai ehdot-

toman takarajan selville ministeriössä asioidessaan ja välitti tiedon pikaisesti Jouko 

Mäkelälle. Aikataulu oli todella kiireinen, sillä anomuksen tuli olla ministeriössä 

seuraavana aamuna virka-ajan alkaessa. Anomus ja osa liitteistä piti vielä kerran 

kirjoittaa puhtaaksi. Jouko Mäkelä viestitti asian Riitta Huumoselle, joka kutsui 

heti alatyöryhmän koolle kotiinsa. Myös Jouko Mäkelä tuli paikalle ja odotti, kun 
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työryhmän jäsenet viimeistelivät tekstin ja sihteerinä toiminut Elise Lujala kirjoitti 

anomuksen lopulliseen asiakirjamuotoon. Valtionapuanomus pakattiin lentorahti-

lähetystä varten Riitta Huumoselta löytyneeseen kansallispuvun puseron laatik-

koon, ja Jouko Mäkelä vei lentorahtilähetyksen taksilla kentälle illan viimeiselle 

Helsingin lennolle. Perillä koneen ja lähetyksen saapumista oli odottamassa Jori 

Rissanen, joka toimitti anomuksen seuraavana aamuna sosiaaliministeriöön. Hank-

keen käynnistyminen ei näin lykkääntynyt vuodella. Samoina aikoina tuli tietoon 

uusi peruste kiireiselle ja julkisuudelta salaa tapahtuneelle Oulun hankkeen valmis-

telulle. Alan päättäjien keskuudessa levisi tieto, että Lappeenranta oli myös ollut 

kiinnostunut maamme viidennen lastentarhaseminaarin perustamisesta kaupun-

kiinsa. Pian mainittiin muitakin koulutuksen aloittamisesta kiinnostuneita paikka-

kuntia, mutta Pohjois-Suomi ja Oulu uuden lastentarhaseminaarin kuitenkin sai.54 

  

                                                        
54 Ha 20.3.2015 Riitta Frondelius (Huumonen). 



38 

 



39 

3 LASTENTARHASEMINAARIN TOIMINNAN 
ALKUVUODET (1968–1972) 

Oulun opettajaopistohankkeen rauettua eteni Oulun lastentarhaseminaarin kanna-

tusyhdistyksen perustaminen varsin nopeasti. Oulussa oli perehdytty 1950-luvulla 

toimintansa aloittaneiden Tampereen ja Pietarsaaren koulutuksien pyrkimykseen 

valtion ylläpitämän oppilaitoksen aikaansaamisesta, mutta täällä päätettiin keskit-

tyä koulutuksen mahdollisimman pikaiseen aloittamiseen. Aktiivisten avainhenki-

löiden näkemyksen mukaan valtion ylläpitämä oppilaitos oli kyllä Oulussakin eh-

dottomasti tavoitteena, mutta perustamishetkellä ensisijaista oli tarvittavan koulu-

tuksen aloittaminen. Valtiollistaminen tapahtuisi perustajien arvion mukaan tule-

vaisuudessa yhtä aikaa muiden lastentarhaseminaarien kanssa. 

3.1 Kannatusyhdistyksen valmisteleva toiminta 

Oulun lastentarhaseminaarin perustamisvaiheen aikana lastentarhaseminaarien toi-

minta oli sosiaaliministeriön hallinnon alaista. Koulutusten asioiden hoidosta vas-

tasi huolto- ja väestöosaston alainen lastensuojelutoimisto, jonka toimistopäällik-

könä oli sosiaalineuvos Niilo Kotilainen55. Samana vuonna 1968, kun lastentarha-

seminaarin koulutus käynnistyi, muuttui myös maamme sosiaalitoimen hallinto. 

Sosiaaliministeriön alaisuuteen perustettiin sosiaalihallitus56, ja sen pääjohtajaksi 

valittiin Alli Lahtinen. Hänen alaisenaan lastenhuolto- ja väestöosaston päällikkönä 

toimi Niilo Kotilainen, joka vastasi lastenhuoltotoimistosta. Sieltä lastentarhasemi-

naareihin oli käytännön asioissa alkuvaiheessa yhteydessä lähinnä tarkastaja Kyl-

likki Rusama.57 

Oulussa lastentarhanopettajien koulutukseen johtavat toimet käynnistyivät 

7.12.1967 pidetyissä kannatusyhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa. Ylimää-

räisessä kannatusyhdistyksen kokouksessa hyväksyttiin lastentarhaseminaarin oh-

jesääntö ja syyskokouksessa kannatusyhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen jäseniksi 

nimettiin Oulun kaupunki ja Nuorten Ystävät ry. -yhdistys sekä seitsemän yksityis-

henkilöä. Kannatusyhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi apulaiskau-

punginjohtaja Eljas Mikkonen, varapuheenjohtajaksi piiritarkastaja Ilmari Hirvelä 

ja jäseniksi piirisihteeri Väinö Lasanen, rouva Helvi Niskanen, lastentarhanjohtaja 

                                                        
55 Suomen valtiokalenteri vuodeksi 1967: 60. 
56 Laki 24/1968. 
57 Suomen valtiokalenteri vuodeksi 1969: 509. 
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Lahja Veijola, sosiaalijohtaja Jori R. Rissanen, kansakouluntarkastaja Osmo Viikari 

sekä toimistopäällikkö Jouko Mäkelä. Lisäksi syyskokous vahvisti seminaarin ta-

lousarvioehdotuksen vuodelle 1968. Samana päivänä pidetyssä kannatusyhdistyk-

sen hallituksen kokouksessa valittiin seminaarin johtokunnan jäseniksi Riitta Huu-

monen, Martti Niemelä, Päivyt Rasi, Ilppo Klemetti, Jouko Mäkelä, Helvi Niska-

nen ja Jori R. Rissanen. Lisäksi päätettiin, että johtokunnan sihteerin tehtäviä hoitaa 

kansliasihteeri Kaarlo Paavola, kunnes seminaarille valitaan rehtori.58 

Apulaiskaupunginjohtaja Eljas Mikkonen (1925–1990) oli Oulun kaupungin 

edustajana mukana lastentarhaseminaarin perustamishankkeessa ja toimi Ou-

lun lastentarhaseminaarin kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana 

koko oppilaitoksen yksityisen hallinnon ajan, vuoteen 1977 saakka. Eljas Mik-

konen oli opiskellut teologisessa tiedekunnassa ja toimi pappina Oulussa sekä 

Tuomiokirkko- että Oulujoen seurakunnissa. Tuon työuransa aikana hän oli jo 

osallistunut aktiivisesti Oulun kaupungin luottamustehtäviin; kaupunginval-

tuustossa hän toimi sekä jäsenenä että puheenjohtajana. Apulaiskaupungin-

johtajaksi Eljas Mikkonen siirtyi vuonna 1967 ja toimi Oulun ensimmäisenä 

sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajana eläkkeelle jääntiinsä 

asti. Eljas Mikkonen tunnettiin myös taitavana valokuvaajana, jolla oli näytte-

lyjä Oulussa ja sen ystävyyskaupungeissa ulkomailla. 

Lastentarhaseminaarin johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran 24.1.1968. Ko-

kouksen alussa todettiin, että johtokunnan tehtävät on määritelty 7.12.1967 hyväk-

sytyssä ohjesäännössä. Tehtävien lukemisen jälkeen johtokunta valitsi puheenjoh-

tajakseen Jori R. Rissasen ja varapuheenjohtajaksi Jouko Mäkelän. Ensimmäisenä 

toiminnan käynnistämiseen liittyvänä asiana käsiteltiin rehtorin toimen haettavaksi 

julistaminen. Lehti-ilmoituksessa päätettiin mainita ohjesäännössä asetettujen pä-

tevyysvaatimusten lisäksi myös valtion A 26 palkkaluokkaa vastaava palkan suu-

ruus. Valinta haluttiin suorittaa varsin pikaisesti, sillä hakuaika päättyi jo noin kol-

men viikon kuluttua.59 

Ensimmäisessä kokouksessa valmisteltiin myös opiskelijoiden valintaa. Koko 

maata ajatellen täysin uutta oli miesten mahdollisuus opiskella lastentarhanopetta-

jiksi. Aloitteen syntymisestä kertoi perustavan toimikunnan puheenjohtaja Jouko 

Mäkelä myöhemmin seuraavasti: ”Oli nimittäin niin, että minä jouduin olemaan 

sosiaalilautakunnan puheenjohtajana juuri niinä aikoina ja siinä ominaisuudessa 

                                                        
58 KAOu SeA Cb:1 7.12.1967. 
59 KAOu SeA Cb:1 24.1.1968. 
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käymään lastenhoitoyksiköissä, mm. lastenkodeissa, ja kun minä siellä totesin, että 

lapset tulivat tutkimaan, minkälaisia olivat miehen vaatteet ja mitä miehen tas-

kuissa on, niin se herätti tavattoman selvästi sen ajatuksen, että nyt ollaan sellai-

sessa tilanteessa, jossa täytyy särkeä nuo vanhat ympyrät ja saada myöskin isähah-

moja näihin lastentarhoihin.” Aloitteeseen suhtautui myönteisesti koko valmiste-

leva työryhmä, mutta tarvittiin myös sosiaalihallinnon hyväksyvä päätös. Jouko 

Mäkelän mukaan: ”Vain sosiaalihallituksessa piti olla muurin murtajan tehtä-

vässä. … Siellä oli kuitenkin totuttu näkemään, että lastentarhanopettaja, se on nai-

nen. Ja nyt piti miehistä tehdä sellaisia.”60 Ennakkoluulojen muuri murtui, ja Ou-

luun otettiin hakijoiksi ja opiskelijoiksi myös miehiä. 

Keskeinen opiskelijavalintojen kysymys oli koulutuspohjaa koskeva vaatimus. 

Ensimmäinen johtokunnan käymä keskustelu ei kuitenkaan johtanut vielä päätök-

sen tekemiseen, sillä asia jäi pöydälle. Johtokunnan tehtävänä oli myös toimitilojen 

hankkiminen. Tilantarpeeksi oli arvioitu noin 500 m2, ja enimmäisvuokra sai val-

tioavun saannin ehtojen mukaan olla enintään 7 markkaa neliömetriltä kuukaudessa. 

Tiloja päätettiin aluksi tiedustella kaupungilta, ja yhtenä mahdollisuutena mainittiin 

ammattikoululta Raatista vapautuvien tilojen saaminen seminaarin käyttöön.61 

Helmikuun lopulla pitämässään kokouksessa johtokunta otti käsiteltäväksi reh-

torin valinnan. Kahdesta hakijasta kumpikaan ei täyttänyt asetettuja muodollisia 

pätevyysvaatimuksia. Keskustelun jälkeen johtokunta valitsi rehtorin toimeen hu-

manististen tieteiden kandidaatti Helena Peltolan. Hänet nimettiin yhden vuoden 

koeajaksi, minä aikana hänen tuli hankkia toimeen vaadittu muodollinen pätevyys. 

Päätös tuli vielä alistaa sosiaaliministeriön vahvistettavaksi.62 Seuraavassa kokouk-

sessa johtokunnalle tiedotettiin, että Helena Peltola oli ilmoittanut ottavansa rehto-

rin toimen vastaan 1.6.1968 lähtien.63 

Muita helmikuun kokouksessa käynnistettyjä asioita olivat kahden seminaarin 

opettajan toimen haettavaksi julistaminen, rahaliikenteen hoitaminen ja vuoden 

1968 talousarvion käsittely. Avoimiksi kysymyksiksi jäivät edelleen opiskelijoiden 

koulutuspohjasta päättäminen ja tilojen löytäminen. Niiden tiedustelu annettiin 

kaikkien johtokunnan jäsenten tehtäväksi. Tulevan toiminnan kartoittamista varten 

                                                        
60 ELA E: Jouko Mäkelän haastattelu. 
61 KAOu SeA Cb:1 24.1.1968. 
62 KAOu SeA Cb:1 27.2.1968 § 2. 
63 KAOu SeA Cb:1 25.3.1968. 
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päätettiin lähettää Jori R. Rissanen tutustumaan Jyväskylän lastentarhaseminaarin 

toimintaan ja Riitta Huumonen Tampereen lastentarhaseminaarin toimintaan.64 

Kevään aikana johtokunta hyväksyi Kiistola-Säätiön tarjouksen toimitilojen 

vuokraamisesta ja teki kansakoulujen johtokunnan kanssa sopimuksen veistotilojen 

vuokraamisesta Nuottasaaren kansakoululta.65 Toukokuussa käsiteltiin erityisesti 

opiskelijavalintaa, ja keskusteluun osallistui myös tuleva rehtori Helena Peltola 

käydessään 11.5.1968 tutustumassa seminaarin toiminnan alkuvaiheeseen. Valitta-

vien oppilaiden pääsyvaatimuksiksi määriteltiin vähintään keskikoulun oppimäärä, 

19–30 vuoden ikä, hyvä terveys ja soveltuvuus lastentarha-alalle. Helsingin Sano-

missa ja sanomalehti Kalevassa ilmoitettu hakuaika päättyi 8.6.1968.66 Seminaariin 

haki yhteensä 599 henkilöä, joista kaksi miestä. Ylioppilaita heistä oli yhteensä 410 

ja keskikoulun käyneitä 189. Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavia valittaessa määritel-

tiin perusedellytysten lisäksi ansioksi hyvät harjoitteluarvosanat, osoitus taiteelli-

sesta ja liikunnallisesta erityiskyvykkyydestä ja kätevyydestä, monipuolinen pereh-

tyneisyys teoreettiseen ja käytännölliseen lastenhoitoon, hyvä koulumenestys ja 

pohjoissuomalaisuus. Valintakokeisiin kutsuttiin yhteensä 75 naista ja kaksi 

miestä.67 

Valintakokeiden perusteella valittiin seminaarin ensimmäisen vuosikurssin 30 

opiskelijan joukkoon 29 naista ja yksi mies. Tällöin tehtiin lopulta koulutuspohja-

ratkaisu, kun ”perusteellisen pohdinnan jälkeen päätettiin pohjaksi ottaa ylioppilas-

tutkinto, paitsi seuraavissa tapauksissa”, joihin kuuluivat ns. jatkokoulutettavat las-

tenhoitajat.68 Opiskelijavalintojen lisäksi kesä- ja heinäkuun aikana valittiin semi-

naarinopettajiksi lastentarhanopettajat Elise Lujala ja Pirjo Mustonen sekä osa-ai-

kaiseksi toimistoapulaiseksi merkonomi Ritva Kinnunen. Myös tuntiopettajien 

kanssa tehtävät sopimukset valmisteltiin mahdollisimman pitkälle kesän aikana.69 

Rehtorin tehtäväksi annettiin seminaarin opetuksen jaksottaminen teoria- ja käy-

täntöjaksoihin. 

Kesäajan valmistelutehtäviin kuului myös perushankintojen suorittaminen. So-

siaaliministeriö oli ilmoittanut kalustomäärärahapäätöksestään (19 700 mk) kesä-

                                                        
64 KAOu SeA Cb:1 27.2.1968. 
65 KAOu SeA Cb:1 25.3.1968, 16.5.1968. 
66 KAOu SeA Cb:1 16.5.1968, 18.6.1968. 
67 KAOu SeA Cb:1 18.6.1968. 
68 KAOu SeA Cb:1 15.7.1968. 
69 KAOu SeA Cb:1 18.6.1968, 24.6.1968, 15.7.1968, 1.8.1968. 
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kuun lopulla, minkä jälkeen hankinnat oli mahdollista tehdä edullisimman tarjouk-

sen pohjalta. Niin kalusto- kuin opetusvälinehankintoja suoritettiin vielä työvuoden 

jo alettua.70 Lokakuun alussa tehtiin päätökset tuntiopettajien ja harjoittelua lasten-

tarhoissa ohjaavien lastentarhanopettajien palkkioista samoin kuin siivoojan työeh-

doista, siivousvälinekulujen maksamisesta sekä vakuutuksien kuluista.71 

3.2 Ensimmäinen lukuvuosi 

Ensimmäinen syyslukukausi aloitettiin 2.9.1968, mikä uutisoitiin seuraavana päi-

vänä sanomalehti Kalevassa. Uutisen lisäotsikossa viitattiin miesten koulutuksen 

aloittamiseen: Paikkoja avoinna ”isähahmoille”. Itse tekstissä kerrotaan rehtori He-

lena Peltolan yllättyneen, että ”sentään kaksi miehisen sukupuolen edustajaa us-

kalsi hakea tänne”. Johtokunnan puheenjohtaja, sosiaalijohtaja Jori R. Rissanen pe-

rusteli puolestaan miesten kouluttamista erään lastentarhan esimerkillä. Siellä yh-

dellä osastolla olleista lapsista vain kahdella oli isä, muut olivat orpoja tai avioero-

lapsia. Rissasen mukaan: ”Isähahmon luominen lapsille on nykyään ymmärretty 

tärkeäksi, ja tämän vuoksi on hyvä, että lastentarhaseminaareihin alkaa pyrkiä 

myös miehiä. Vaikka ajatus saattaa aluksi tuntua oudolta, niin siihen totutaan sa-

malla tavoin kuin ajatukseen miessairaanhoitajista.”72 

 

                                                        
70 KAOu SeA Cb:1 18.6.1968, 1.10.1968. 
71 KAOu SeA Cb:1 1.9.1968. 
72 Kaleva 3.9.1968. 
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Kuva 3. Oulun lastentarhaseminaarin johtokunnan puheenjohtaja sosiaalineuvos Jori R. 

Rissanen. (Kuva: VAKAA A.) 

Sosiaalineuvos Jori R. Rissanen (1936–2014) osallistui Oulun lastentarhase-

minaarin kannatusyhdistyksen perustamiseen sekä Oulun kaupungin että 

Nuorten Ystävät ry -yhdistyksen edustajana. Hän oli aloittanut työskentelynsä 

Oulun sosiaalitoimessa kaupungin lastensuojelusihteerinä, mutta nimitettiin 

kaupungin sosiaalitoimen johtajaksi jo vuonna 1964. Hänen johdollaan toteu-

tettiin kaupungissa 1970-luvulla laajamittainen päivähoitoyksiköiden perusta-

mis- ja kehittämistyö. Samanaikaisesti hän toimi merkittävää lastensuojelu-

työtä tekevän Nuorten ystävät ry -järjestön puheenjohtajana ja kehitti yhdessä 

yhdistyksen johdon kanssa ensimmäisen hajautetun perhekotimallin Muhok-

selle. Jori R. Rissanen oli julkisen sektorin ja järjestöjen välisen yhteistyön sil-

lanrakentaja. Hän toimi muun muassa Lastensuojelun Keskusliiton ja Huol-

taja-Säätiön luottamustehtävissä sekä Sosiaaliturva-lehden toimituskunnassa. 

Hän oli alansa monipuolinen asiantuntija ja siten myös suosittu puhuja ja kir-

joittaja. 

Oulun lastentarhanopettajakoulutuksen toiminnassa Jori R. Rissanen oli mu-

kana oppilaitoksen perustamisesta lähtien. Hän toimi Oulun lastentarhasemi-

naarin kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä johtokunnan puheenjoh-

tajana koulutuksen valtiolle siirtymiseen asti. 

Kalevan lehtiuutisessa korostettiin jälleen pohjoissuomalaisten lastentarhojen työ-

voimatarpeen tyydyttämistä ja kuvattiin kaksivuotisen koulutuksen toteutumista 
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seuraavasti: ”Opetusohjelmaan kuuluu sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Lu-

kuvuoden alussa on muutama viikko teoriaopetusta, mutta myöhemmin ollaan 

kolme päivää viikossa tarhassa ja loppuaika opiskellaan Pyrinnöllä.” Uutisen lo-

puksi viitattiin järjestyksessä toisen kurssin alkamiseen vuoden kuluttua.73 

Sosiaaliministeriön ohjeiden mukaan kahden vuoden opinnot olivat ohjeelli-

sesti mitoitetut niin, että teoriaopintojen määrä oli 1 450 tuntia ja opetusharjoittelun 

osuus 960 tuntia. Työvuoden kesto oli vähintään 198 työpäivää. Lisäksi opiskeli-

joiden tuli suorittaa kuuden viikon mittainen kesäharjoittelu pienten lasten hoito-

laitoksissa.74 Ensimmäisenä lukuvuonna työpäiviä oli yhteensä 199. Opiskelu alkoi 

kuuden viikon mittaisella teoriajaksolla, minkä jälkeen opetus toteutettiin siten, 

että ”kolme päivää viikossa käytettiin teoriaopetukseen ja kolme päivää lastentar-

hapraktiikkaan”.75 Työviikkohan oli tuolloin yleisesti kuusipäiväinen. 

Teoriaopinnot 

Päätoimisen opettajakunnan, rehtorin ja kahden seminaarinopettajan teoreettisten 

opintojen opetusalueita olivat kasvatusoppi, yhteiskuntatietous, lastentarhaoppi, 

lastentarhametodiikka, asioimistekniikka ja kirjanpito, askartelu, demonstraatiot ja 

opiskelijoiden praktikoinnin ohjaus. Tuntiopetuksena hoidettuja opetuksen alueita 

olivat uskonto, äidinkieli, psykologia, lapsipsykologia, terveydenhoito, laulu ja ryt-

mikasvatus, voimistelu ja lapsivoimistelun ohjaus, kuvaamataito, käsityö ja veisto. 

Teoriaopintojen sisältöä laajensivat eri asiantuntijoiden pitämät erityis- ja yhteis-

luennot.76 Samoin lisätietoa ja alan tuntemusta antoivat opinto- ja tutustumiskäyn-

nit eri päivähoitolaitoksiin ja erityiskasvatuksen kohteisiin sekä Oulussa että muilla 

paikkakunnilla. Yhteistyövalmiuksia rakensivat vierailut toisiin seminaareihin sekä 

esi- ja erityisopetukseen. Myös sairaalan lastenosastot ja neuvolatoiminta olivat 

opintokäyntien kohteina. Ensimmäisenä vuonna matkat suuntautuivat pääsääntöi-

sesti kotimaisiin kohteisiin.77 

Pianonsoiton opetuksen järjestämisestä oli neuvoteltu Oulun musiikkiopiston 

kanssa. Opetus oli suunniteltu tapahtuvaksi viiden opiskelijan ryhmissä, ja anomus 

sen toteuttamisesta oli jo keväällä 1968 lähetetty kaupungin musiikkilautakunnalle. 

                                                        
73 Kaleva 3.9.1968. 
74 ELA A: 1968–1970 liite 1. 
75 ELA B: 1968–1969: 5–6. 
76 ELA B: 1968–1969: 2–3. 
77 ELA B: 1968–1969: 10–11. 
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Lautakunnan vastaus oli kuitenkin kielteinen, joten lopulta soitonopetus jouduttiin 

hoitamaan tuntiopetuksena. 78  Paikallinen erityisratkaisu oli opetussuunnitelman 

perusvaatimusten ulkopuolella vapaaehtoisena aineena tarjottu mahdollisuus opis-

kella englannin kieltä. Opetus toteutettiin syyslukukauden aikana yhteistyössä Ou-

lun työväenopiston kanssa, ja sitä päätettiin jatkaa myös kevätlukukauden kulu-

essa.79 

Ennen ensimmäisen lukukauden alkamista oli johtokunta antanut rehtorille 

tehtäväksi myös teoriaopintojen järjestämisen niin, että opiskelijoille tarjoutuu 

mahdollisuus kurssin aikana psykologian sekä kasvatus- ja opetusopin peruskurs-

sien suorittamiseen ja edelleen approbatur-arvosanojen tenttimiseen Oulun kesäyli-

opistossa.80 Perinteisesti kesälukukauteen oli sijoitettu harjoittelu niin sanottujen 

pienten lasten eli alle 3-vuotiaiden osastoilla. Nyt johtokunta anoi sosiaalihallituk-

selta opiskelijoiden vapauttamista tuosta kuuden viikon mittaisesta harjoittelusta ja 

lupasi toteuttaa kesälukukauden opinnot niin, että oppilaat voisivat suorittaa psy-

kologian arvosanan kesäyliopistossa. Johtokunta perusteli esitystään sillä, 

että ”harjoittelu ei aina vastaa tarkoitustaan, koska pätevä ohjaustyöhön pystyvä 

henkilökunta on useinkin kesälomalla ja oppilaita käytetään näin ollen ilmaisena 

kesätyövoimana” 81. Sosiaalihallituksen vastaus oli tämän ensimmäistä vuosikurs-

sia koskevan ratkaisun kohdalla ehdottoman kielteinen. Se perusteli harjoittelun 

välttämättömyyttä sillä, että tulevat lastentarhanopettajat voivat joutua johtajiksi 

lastentarhoihin, joiden yhteydessä heidän tehtävänään on vastata myös lastensei-

men toiminnasta.82 Harjoittelu toteutettiin siten, että opiskelijat hakeutuivat harjoit-

telemaan itse valitsemaansa, mutta seminaarin johtokunnan harjoittelupaikaksi hy-

väksymään pienten lasten hoitolaitokseen eri puolille maata.83 

Demonstraatio-opetus ja käytännön harjoittelu 

Oulun lastentarhaseminaarille omaleimainen teorian ja käytännön yhdistävä ope-

tusmuoto oli demonstraatio-opetus. Tämän työopetuksen muodon toteuttivat semi-

                                                        
78 KAOu SeA Da:1 27.3.1968. 
79 KAOu SeA Cb:1 16.12.1968 § 5. 
80 KAOu SeA Cb:1 15.7.1968.1, 1.8.1968 § 5. 
81 KAOu SeA Da:1 3.10.1968. 
82 Ha 20.10.2015 Helena Kiviloog (Peltola), KAOu SeA Cb:1 1.8.1968 § 11, Fa:1 16.10.1968. 
83 KAOu SeA Cb:1 16.12.1968 § 4. 
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naarinopettajat kahdella lastentalon puolipäiväosastolla opiskelijakurssin neljän-

neksen osallistuessa kerrallaan tilanteen havainnointiin. Opiskelijoiden tehtävänä 

oli tutustua etukäteen toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin sekä toteutussuunnitel-

maan ja -menetelmiin. Demonstraation päätyttyä seurasi analysoiva keskustelu.84 

Demonstraatio-opetus toteutettiin ensimmäisen vuoden aikana Heinäpään lastenta-

lossa. Käytännön harjoitteluun kuuluvat lastentarhajaksot opiskelijat suorittivat 

neljässä Oulun kaupungin lastentalossa, Allinpuistossa, Heinäpäässä, Hintassa ja 

Kastellissa, kahdessa Nuorten Ystävät -yhdistyksen ylläpitämässä lastentarhassa, 

Ainolassa ja Heinätorilla, sekä Oulu Osakeyhtiön Nuottalan lastentarhassa. Har-

joittelun ohjaajina toimivat kyseisten lastentarhojen lastentarhanopettajat yhteis-

työssä praktikointia ohjaavien seminaarinopettajien kanssa.85 

Käytännön harjoittelua ohjaavien opettajien kanssa tehtyyn yhteistyöhön kuu-

luivat paitsi lastentarhakohtaiset kokoontumiset ja opiskelijoiden ohjaustilanteet 

myös säännölliset seminaarilla järjestetyt opettajankokoukset. Ensimmäisessä 

syyslukukaudella pidetyssä kokouksessa esiteltiin ohjaaville opettajille koulutuk-

sen teoriaopetukseen ja käytännön harjoitteluun liittyvät tavoitteet, ja ne jaettiin 

myös kirjallisina. Samoin käsiteltiin opetusjärjestelyjä, harjoittelujaksojen ajoituk-

sia ja suoritettavaa arviointia. Opettajille tiedotettiin myös opiskelijoiden teo-

riaopintoihin liittyneistä harjoitustehtävistä, kuten tarkkailukertomuksen laatimi-

sesta. Kevätlukukauden alussa pidetyssä kokouksessa lastentarhanopettajat esitti-

vät johtokuntaan vietäväksi toiveensa harjoittelulastentarhojen toimintamääräraho-

jen korottamisesta, sillä edellisen lukukauden harjoitteluaika oli osoittanut, kuinka 

opiskelijoiden toiminta oli lisännyt kyseisiä menoja muun muassa materiaalikulu-

tuksen osalta. Myös ohjauspalkkioiden korottaminen oli kokousaiheena, ja vertai-

lukohdaksi asetettiin sairaanhoito-oppilaitosten ja opettajanvalmistuslaitoksien 

palkkiot. Seminaari puolestaan tarjosi tilojaan lastentarhanopettajien käyttöön hei-

dän omiin kokoontumisiinsa. Seminaarin ja lastentarhanopettajien yhteistyönä jär-

jestettiin ohjaavien opettajien kokous ja seminaarin esittely Pohjois-Pohjanmaan 

lastentarhanopettajat ry -yhdistyksen vuosikokouksen yhteyteen. Yhdistyksen jä-

senkutsu kosketti näin ollen Oulun lisäksi Kemin, Tornion ja Kajaanin lastentar-

hanopettajia, sillä alueellisesti laajaan yhdistykseen kuuluivat tuolloin kaikki Ou-

lun ja Lapin läänien alueella toimineiden lastentarhojen opettajat.86 

                                                        
84 ELA B: 1968–1969: 6. 
85 ELA B: 1968–1969: 2–4. 
86 KAOu SeA Cb:1 26.11.1968, 28.1.1968, 25.2.1969, 22.4.1969. 
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Aloitteet opiskelijoiden ja opiskelun hyväksi 

Johtokunta halusi helpottaa uudelle opiskelupaikkakunnalle saapuneiden opiskeli-

joiden arjen olosuhteita neuvottelemalla ruokailumahdollisuuden läheiseen Oulun 

kauppaoppilaitoksen ruokalaan87. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö oli lähettänyt 

tarjouksen opiskelijoiden terveydenhoidon järjestämisestä jo vuoden 1968 alussa, 

ja syyslukukauden käynnistyttyä järjestetyssä luentotilaisuudessa lehtori Pentti 

Jänkälä esitteli opiskelijoille terveydenhoitosäätiön toimintaa ja organisaatiota. 

Ylioppilaiden terveydenhoitoasema ja hammashoitola huolehtivat opiskelijoiden 

terveydenhoidosta.88 Keväällä 1969 opiskelijoiden opintojen rahoittamisen tueksi 

säädettiin laki ”Eräissä ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevien hen-

kilöiden opintolainojen valtiontakauksesta”.89 Opintolainoista päätti valtion opin-

totukikeskus, mutta hakemuslomakkeiden välittäminen ja hakemuksista tiedotta-

minen kuuluivat seminaarin kanslian tehtäviin. 

 

                                                        
87 KAOu SeA Cb:1 16.5.1968 § 8, 18.9.1968 § 9. 
88 ELA B: 1968–1969: 5, 12, KAOu SeA Cb:1 24.1.1968 § 8. 
89 Laki 70/1969. 
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Kuva 4. Värikäs ryijy koottiin lankaliikkeen lahjoittamista ryijylankojen näytepaloista. 

Lattiapullo saatiin Oulu Osakeyhtiön Nuottasaaren tehtailta. Kirkas lasi sai mattavih-

reän maalivärin, ja näin se muuttui silloiseen ympäristöön luontevasti sointuvaksi si-

sustuselementiksi. Molemmat ovat kulkeneet mukana koulutuksen 49 vuotta kestäneen 

taipaleen. (Kuva: VAKAA A.) 

Opiskelijoiden opintojen tukemiseksi ja myös opettajien käyttöön kartutettiin kou-

lutuksen kirjastoa, johon koottiin eri opetusaloja koskevia kirjoja ja hakuteoksia 

sekä tilattiin kasvatusopillisia ja sosiaalipoliittisia aikakauskirjoja ja kaikki poh-

joismaiset lastentarhajulkaisut.90 Nuorten Ystävät -yhdistys halusi myös kannustaa 

                                                        
90 ELA B: 1968–1969: 12. 
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yhtä ensimmäisen vuosikurssin päättänyt opiskelijaa 250 markan suuruisella sti-

pendillä. Sen saajasta päättäminen oli määritelty opettajakunnan tehtäväksi.91 En-

simmäisen kerran stipendi jaettiin lukuvuoden päättäjäistilaisuudessa 28.5.1969, ja 

samalla avattiin opiskelijatöiden näyttely. 

Lukuvuoden aikana opiskelijat järjestivät opiskelijakuntana omia myyjäisiä, 

kahvikonsertteja ja opiskelijatilaisuuksia. Opiskeluympäristön kohentaminen oli 

opiskelijoiden ja opettajien yhteishanke. Talkoohenkisesti hankittujen ja lahjoituk-

sina saatujen materiaalien, maalien, kangasnäytteiden sekä kalusteiksi muokattujen 

laatikoiden ja muiden kookkaiden säilytysastioiden avulla kohennettiin karuja ti-

loja toimiviksi ja betonipintoja värikkäämmiksi opiskelu- ja oleskelutiloiksi. 

 

Kuva 5. Oulun lastentarhaseminaarin johtokunta kutsui ensimmäisen lukuvuoden viral-

lisen avajaispäivän vieraat ensin jumalanpalvelukseen Karjasillan kirkkoon ja sitten 

avajaisjuhlaan koulutuksen tiloihin Pyrinnön urheilutalolle. (Kutsu: ELA F.) 

3.3 Avajaisjuhla ja yhteistyöaloitteita 

Oulun lastentarhaseminaarin ensimmäisen lukuvuoden viralliset avajaiset järjestet-

tiin 19.9.1968. Juhlapäivän aloitti jumalanpalvelus Karjasillan kirkossa, jossa saar-

nasi rovasti, Oulun läänin sosiaalihuollon tarkastaja ja lastentarhaseminaarin kan-

natusyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Ilmari Hirvelä.92 Varsinaista ava-

jaisjuhlaa vietettiin Pyrinnön urheilutalon tiloissa. Tilaisuuden avaussanoissa apu-

laiskaupunginjohtaja ja kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Eljas Mik-

                                                        
91 KAOu SeA Cb:1 30.1.1968 § 17. 
92 ELA B: 1968–1969: 11–12. 
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konen totesi häntä yllättäneinä asioina koulutuksen nopean perustamisen ja opiske-

lijoiksi hakeneiden suuren määrän. Hän piti myös tärkeänä Pohjois-Suomessa val-

linneen lastentarhanopettajapulan poistamisen. 

Varsinaisen juhlapuheen piti sosiaalihallituksen tarkastaja, sosiaalineuvos 

Niilo Kotilainen, joka käsitteli puheessaan lastentarhan merkitystä paitsi lapsen 

myös perheen kannalta. Hänen mukaansa nyt oli alettu ottaa lapsen tarpeiden li-

säksi huomioon myös kotien, vanhempien ja erityisesti äitien tarpeet. Äitien kan-

nalta lastentarhat olivat tärkeitä siksi, että he voivat aikaisempaa paremmin osallis-

tua myös tuotantoelämän palvelukseen. Kokonaisuudessaan Kotilainen arvioi las-

tentarhanopettajien tarpeen kasvaneen räjähdysmäisesti ja totesi maamme lasten-

tarhanopettajien koulutuksen lisääntyneen Oulun lastentarhaseminaarin perustami-

sen jälkeen neljänneksellä.93 Puheiden lisäksi tilaisuuden ohjelmassa oli myös opis-

kelijoiden esityksiä, jotka kertoivat valintojen perusteena olleista opiskelijoiden 

aiemmin hankkimista taidoista. 

 

Kuva 6. Tilaisuudessa olivat kutsuvieraina kuvassa eturivissä vasemmalta muiden las-

tentarhaseminaarien rehtorit Ritva Mäkelä, May-Lis Virtanen, Siiri Valli ja Liisa Kasuri-

nen sekä piispa ja piispatar Hannes Leinonen. Juhlavieraina olivat myös yliopiston, 

                                                        
93 Kaleva 20.9.1968, Liitto 20.9.1968. 
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seurakuntien, sosiaalitoimen, lastentarhojen, seminaarin kannatusyhdistyksen ja joh-

tokunnan edustajat sekä opettajat ja ensimmäiset opiskelijat. (Kuva: Ilkka Laine/Ka-

leva/JOKA/Museovirasto.) 

Oman tervehdyksensä alkaneelle koulutukselle esittivät piispa Hannes Leinonen 

Oulun hiippakunnan puolesta, neljän jo aikaisemmin toimintansa aloittaneen las-

tentarhaseminaarin rehtorit, Oulun kaupungin sosiaalitoimi, Oulun luterilaiset seu-

rakunnat, Suomen lastentarhanopettajien liitto ja Oulun yliopiston ylioppilaskunta. 

Koulutuksen ensimmäisten opiskelijoiden puolesta puhui miesopiskelija Jorma 

Haapsaari. Tervehdyksen esittäneitä kiitti puolestaan seminaarin johtokunnan pu-

heenjohtaja Jori R. Rissanen. 

Avajaisjuhla pidettiin luokkatilojen tuntumassa, Pyrinnön urheilutalon suurhal-

lin sisäänkäynnin avaralla tasanteella, josta oli näkymät ulos aulan molemmilla 

puolilla olevista seinän korkuisista ikkunoista. Kun juhlaan saapuneet vieraat olivat 

nousseet toiseen kerrokseen, he päätyivät luontevasti istumaan selin lännen suun-

nan iltapäivän aurinkoon. Tilaisuuden lopuksi oli tuntiopettaja pastori Raimo Kar-

vosen päätössanojen aika. Edestä puhujan paikaltaan hän pyysi aluksi kaikkia nou-

semaan, kääntymään selin ja katsomaan Oulun merellistä maisemaa, jossa purje-

vene lipui hiljaa saaren ja mantereen välissä pitkin Rommakonselkää. Sitten Kar-

vonen aloitti puheensa muistuttaen, kuinka ensimmäiset voivat tulla viimeiseksi ja 

viimeiset ensimmäisiksi. Kutsuvieraiden takana istuneet opiskelijat saivat näin ase-

man ensimmäisinä ja viittauksen omaan elämäntehtäväänsä lasten varhaisvuosien 

kasvattajana. 

Oppilaitoksen avajaisista tiedotettiin heti seuraavana päivänä paikallisessa leh-

distössä. Niissä käsiteltiin sosiaalineuvos Kotilaisen puhetta, lastentarhatyön ta-

voitteita, Pohjois-Suomen lastentarhanopettajapulaa ja sen poistumista sekä haki-

joiden koulutustaustaa ja runsautta. Kaikissa mainittiin myös miesten koulutuksen 

aloittaminen.94 Tilaisuudessa mukana olleet kiinnittivät huomiota myös sosiaali-

neuvos Kotilaisen sanavalinnoista aiheutuneeseen ristiriitaan. Hän käytti puhues-

saan toistuen sanontaa tulevat lastentarhanopettajattaret, mikä muistutti edelleen 

sosiaalihallituksen kielteisestä kannasta miesten koulutuksen aloittamiseen. Jo pu-

heen aikana olivat Jorma Haapsaaren ympärillä istuneet vilkuilleet häneen päin95, 

mutta hänen pitämänsä opiskelijoiden puheenvuoron yhteydessä korostui koulu-

tuksen perustajien edistyksellinen ratkaisu näkyvästi. 

                                                        
94 Kaleva 20.9.1968, Kansan Tahto 20.9.1968, Liitto 20.9.1968. 
95 Ha 21.4.2017 Jorma Haapsaari. 
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Hallinnon ja koulutusten neuvotteluja 

Alkavan koulutuksen ensimmäiseen toimintavuoteen sisältyi luonnollisesti joukko 

tarkastuksia ja keskushallinnon kanssa käytyjä neuvotteluja. Osastopäällikkö sosi-

aalineuvos Niilo Kotilainen tutustui seminaariin avajaisjuhlan yhteydessä 

19.9.1968, ja lastentarhojen tarkastaja Kyllikki Rusama suoritti 1.11.1968 seminaa-

rin yleistarkastuksen. 25.11.1968 tutustuivat seminaariin sosiaalihallituksen pää-

johtaja Alli Lahtinen ja toimistopäällikkö Eero Metsola. Lisäksi rehtori Helena Pel-

tola neuvotteli 27.10.1968 sosiaalihallituksessa tarkastaja Rusaman kanssa semi-

naarin toimintaan liittyneistä kysymyksistä. Kevätlukukauden aikana pidettiin 

24.3.1969 sosiaalihallituksen kutsusta seminaarien rehtoreiden neuvottelutilaisuus 

pääjohtaja Alli Lahtisen ja sosiaalineuvos Niilo Kotilaisen johdolla. Lisäksi toteu-

tui kuukautta myöhemmin 23.4.1969 Tampereen lastentarhaseminaarin koolle kut-

sumassa tilaisuudessa Oulun lastentarhaseminaarin johtokunnan esittämä seminaa-

rien keskeisen yhteistyöelimen perustaminen. Sosiaalihallituksen edustajana mu-

kana oli tarkastaja Kyllikki Rusama.96 

Lastentarhaseminaarien yhteisen neuvottelukunnan jäseniksi nimettiin hallin-

non edustaja ja rehtori kultakin koulutuspaikkakunnalta. Neuvottelukunnan tehtä-

väksi määriteltiin ”yhteisten periaatteellisten ja toiminnallisten asioitten hoitami-

nen ja kehittäminen sekä siihen liittyen lausuntojen ja esitysten tekeminen semi-

naareille ja keskusvirastolle sekä seminaarien opettajien ja muun henkilökunnan 

koulutustoiminnan edistäminen”.97 Keskeinen seminaarien yhteiseen lähitulevai-

suuteen liittyvä haaste oli esitysten tekeminen sosiaaliministeriön asettamalle las-

ten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunnalle.98 

Omassa kaupungissaan Oulun lastentarhaseminaari oli jo ensimmäisenä toi-

mintavuotenaan aktiivinen ja aloitteellinen opetuksen kehittämisessä, kuten kasva-

tustieteen ja psykologian yliopistollisten arvosanaopintojen suorittamispyrkimyk-

sissään ja vapaaehtoisten aineiden opiskelumahdollisuuksien tarjoamisessa. Reh-

tori Helena Peltola piti tärkeänä yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa ja seminaa-

rin tunnetuksi tulemista kotipaikkakunnalla, mutta halusi myös tehdä yhteistyötä 

eri koulutuksien kanssa seminaarin toiminnan kehittämisessä. Opiskelijoiden kan-

nalta hän näki merkittäväksi avartajaksi ja opiskelijan asemaan ohjaajaksi yhteydet 

ylioppilaskunnan toimintaan. Terveydenhuollon, ruokailun ja matka-alennusten 

                                                        
96 ELA B: 1968–1969: 11. 
97 KAOu, SeA Cb:1 1.10.1968 § 11, 23.4.1969 § 5. 
98 KAOu, SeA Cc:1 23.4.1969 § 7. 
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järjestäminen ei myöskään ollut merkityksetön seikka opiskelijoiden elämisen ta-

son ja taloudellisen tilanteen kannalta. Yliopiston ja ylioppilaskunnan suuntaan asi-

oinnissa koulutuksella oli tukena Jouko Mäkelän kokemuksen tuoma kannustus ja 

asiantuntemus. 

Rehtori Helena Peltola määritteli oman pedagogisen toimintansa lähtökoh-

daksi ”learning by doing” -periaatteen ja koki tuolloin läheiseksi ruotsalaisen aktii-

visuuspedagogiikan. Näin hyväksi yhteistyökollegaksi muotoutui Pietarsaaren se-

minaarin rehtori May-Lis Virtanen, joka auttoi Helena Peltolaa saamaan uusia kon-

takteja, ja hänen kanssaan toteutui myös opintomatka Ruotsiin.99 Ensimmäisen työ-

vuoden jälkeen rehtori Peltola totesi toimintakertomustekstissään toiseen toimikau-

teen kohdistuvana odotuksena toiminnan vakiintumista. Lisäksi hän arvioi, että ai-

nakin vielä toistaiseksi on tarvetta suuntaviivojen tarkistamiseen ja koulutuksen te-

hostamiseen. ”Tätä lisää erityisesti se, että seminaarin toimitiloja on pidettävä tila-

päisinä ja epätarkoituksenmukaisina ja että lastentarhanopettajakoulutuksen asema 

samoin kuin lastentarhaseminaarien tehtävä muotoutuvassa suomalaisessa yhteis-

kunnassa ja pedagogisessa järjestelmässä on vailla selkeätä täsmennystä ja kehitys-

ohjelmaa.”100 

 

                                                        
99 Ha 20.10.2015 Helena Kiviloog (Peltola). 
100 ELA B: 1968–1969: 18. 
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Kuva 7. Ensimmäinen rehtori Helena Peltola. (Kuva: VAKAA A.) 

Helena Kiviloog (Peltola)101 kertoo: 

Perusoivallukseni: 

Ollessani 6-vuotias minulta kysyttiin, haluaisinko käydä vapaaehtoisesti vuo-

den kotikylän supistetussa koulussa oppilasmäärän ylläpitämiseksi ja uudes-

taan seuraavana vuonna varsinaisena ensimmäisen luokan oppilaana. Ilomie-

lin. Epävirallisena oppilaana sain mieleni mukaan osallistua minkä tahansa 

1–4 luokan opetukseen. Teoria-aineissa olin loistava, sillä luin serkuilta saa-

mani oppikirjat kotona läpi yhtä päätä. Käden taidoissa jouduin huulta purren 

pinnistelemään ekaluokkalaisten kanssa. Elämäni paras ja innostavin koulu-

vuosi. Varsinainen ekaluokka sammutti koulumotivaation, kun jouduin kirjain-

ten ja tavaamisen opettelusta alkaen seuraamaan luokan opetusta ja vain sitä. 

Tosin en ollut koskaan tavannut, sillä varhaisena lukemaan oppijana hahmotin 

kokonaisia sanoja. Seuraavan kerran motivoiduin opiskelusta vasta yliopis-

tossa. 

Opetuksena varhaisvuosien kokemuksista ymmärsin, että opettajan persoona 

ja kyky motivoida oppilasta on peruslähtökohta elinikäiselle oppimiselle. Mo-

                                                        
101 Uk 4.5.2017 Helena Kiviloog (Peltola). 
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tivaatiokysymys on askarruttanut mieltäni pedagogina ja kasvatusorganisaat-

torina. Uuden peruskoulujärjestelmän toteuttamisen yhteydessä sain selvitellä 

sitä pro gradu -työssäni. (Helena Peltola: Peruskoulun oppilaiden motivoitu-

misesta vieraan kielen opiskelua kohtaan, Pro gradu -tutkielma Turun yliopis-

ton kasvatustieteen laitos 1969). 

Muodollinen pätevyyteni: 

Ylioppilaaksi tulon jälkeen suoritin lastentarhanopettajan tutkinnon Ebene-

serin Lastentarhaseminaarissa vuonna 1962 ja seuraavana vuonna Kuurojen-

koulun esiasteen opettajan tutkinnon Turun kuurojenkoulussa 1963 ja toimin 

kolme vuotta kuulovammaisten opettajan virassa. Kelpoisuuden kansalais- ja 

työväenopistojen rehtorin virkaan suoritin vuonna 1967 ja sen jälkeen toimin 

vuoden Laitilan seudun kansalaisopiston rehtorin virassa. Valtiotieteiden kan-

didaatti -tutkinnon sain Turun yliopistosta vuonna 1969, minkä jälkeen olen 

jatkanut opiskelua Uppsalan ja Örebron yliopistoissa sekä Nordisk institut för 

samhällsplaneringissa, Tukholmassa. Monia opintomatkoja olen tehnyt eri Eu-

roopan maihin. 

Oulun lastentarhaseminaari – varhaiskasvatuksen start up -yhteisö: 

Rehtorin toimi Oulun lastentarhaseminaarissa 1968–1970 mahdollisti kuoriu-

tumisen lastentarhanopettajakoulutuksen kristillis-konservatiivisesta traditi-

osta ja siirtymisen varhaiskasvatuksen jäsentämiseen kehitystieteellisessä ja 

yhteiskunnallisessa kontekstissa. Erityinen kiitos tästä kuuluu silloiselle semi-

naarin johtokunnalle, jonka poliittinen ja akateeminen kompetenssi selkeästi 

artikuloi tilauksen uuden pedagogisen vision luomisesta poikkifunktionaalisen 

yhteiskunnan osana. Opetuksen sisältö ja oppimäärät tosin olivat samat ja so-

siaalihallituksen vahvistamat kuten varhaisemmissakin Suomen seminaareissa. 

Pedagoginen ja organisatorinen uudistus jatkui Ruotsissa, kun vuodet 1974–

2004 olin Ruotsissa Örebron kunnan virkamiehenä. Näihin vuosiin kuului 4-

lapsisen perheen luominen ja sen käyttäminen eräänlaisena pedagogisena la-

boratoriona observoidessani kolmekielisten lasten kielellistä ja kognitiivista 

kehitystä sekä seka-avioliittoa kasvuympäristönä. Työtehtäviin liittyi vastuu 

maahanmuuttajien integroinnista päivähoidon ja varhaiskasvatuksen mahdol-

lisuuksiin, kunnan esikoulutoimen johtajuus sekä Pedagogiska riktlinjer för 

Förskoleverksamheten i Örebro kommun 1985 -julkaisun kirjoittaminen. Ruot-

sissa kuntien työtä ohjeisti Allmänna råd 1987:3. Örebron 1988 vahvistetut 
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suuntaviivat katsottiin käyttökelpoiseksi esimerkiksi ja ne julkaistiin käsikir-

jana. Sen yhdeksi vahvuudeksi on nostettu ”suuntaviivojen laaja-alaisuus ja 

syvyys, joka auttaa luomaan perspektiiviä esikouluun ja sen funktioon yhteis-

kunnassa.” Tätä analyysimallia olen kantanut mukanani Oulun lastentarhase-

minaarista sen jälkeiseen toimintaani yhteiskunnassa. 

3.4 Opiskelijamäärä kaksinkertaistuu 

Toisena työvuotena opintonsa aloitti uusi kolmenkymmenen opiskelijan ryhmä, jo-

ten opiskelijoiden kokonaismäärä nousi kuudeksikymmeneksi. Uusiksi opiskeli-

joiksi hakevien luku laski huomattavasti edellisen vuoden hakijamäärästä, minkä 

todettiin johtuneen osaltaan keskikoulupohjaisten hakijoiden suhteellisen määrän 

vähenemisestä. Hakemuksia saatiin yhteensä 251 naishakijalta ja neljältä mieheltä. 

Valituiksi heistä tuli 29 naista ja yksi mies.102 Opettajakunnan kannalta opiskelija-

määrän kasvu johti uuden opettajantoimen saamiseen. Kolmannen seminaarinopet-

tajan toimen hakuaika päättyi 10.6.1969. Tehtävään valittiin 1.9.1969 lähtien las-

tentarhanopettaja Sirkka-Leena Mervola.103 

Teoriaopintojen laajuus kohosi 1 490 tunnin suuruiseksi. Vuoden aikana käy-

neet vierailevat luennoitsijat käsittelivät erityisluennoissaan muun muassa lapsiin 

liittyvää yhteiskuntasuunnittelua, ajankohtaisia lastensuojelun ja lastentarhatyön 

sekä lastensuojelulainsäädännön aiheita, esikouluikäisiin liittyviä teemoja, kuten 

lukuvalmiutta, lukemistutkimusta ja käynnistyneiden esikoulukokeilujen, erityi-

sesti Lahden kokeiluratkaisun sisältöä. Lisäksi päästiin kuulemaan esitystä saksa-

laisista lastentarhoista ja lastentarhaseminaareista sekä Yhdysvaltain esikoulujär-

jestelmästä.104 Alustuksia ja ajankohtaisia keskusteluteemoja liitettiin myös harjoi-

tuslastentarhojen ja tuntiopettajien kokouksien yhteyteen. Aineenopettajien ko-

kouksen alkupuheenvuorossaan rehtori toi esille koulutuksen kaksitahoiset pyrki-

mykset, metodisen koulutuksen ja opiskelijoiden persoonallisuuden kehittämisen, 

jota palvelee muun muassa periodiopetus. Samoin hän korosti eri aineiden opetta-

jien yhteyksien merkitystä, joka myös edistää teorian ja käytännön integraatiota.105 

Opetuksen rakenne, periodiratkaisut ja ainekokonaisuudet säilyivät uutena lu-

kuvuotena jokseenkin muuttumattomina, joskin opintojen ajoittamisessa pyrittiin 

                                                        
102 KAOu SeA Cb:1 17.6.1969 § 3. 
103 KAOu SeA Cb:1 9.5.1969 § 9, 17.6.1969 § 6. 
104 ELA B: 1969–1970: 4. 
105 KAOu SeA Cd:1 12.11.1969 § 3. 
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tasoittamaan opintojen liikaa painottumista ensimmäiselle vuodelle. Toisella vuo-

sikurssilla jatkettiin ainekohtaisesti opetussisältöjen syventämistä. Lastentarhatyön 

kehittämisen kannalta olennainen demonstraatio-opetus laajeni opiskelijapainot-

teiseksi. Nyt ryhmätöinä toteutettujen demonstraatiohetkien tarkoituksena oli ”uu-

sien työmuotojen kokeileminen, eri hetkien kehittely laajoiksi kokonaisuuksiksi 

sekä pienten ohjausryhmien käyttäminen ja kokeileminen”. Demonstraatioiden jäl-

keen käytiin toisenkin vuosikurssin kohdalla analysoiva keskustelu. Opetus toteu-

tettiin nyt kolmessa eri lastentalossa Heinäpäässä, Allinpuistossa ja Hintassa.106 

Opetusharjoittelun lastentarhajaksoja ajoittui kullekin lukukaudelle yksi, 

minkä lisäksi toisen opiskeluvuoden keväällä toteutettiin myös harjoittelu erityis-

laitoksissa. Ensimmäisen harjoittelujakson sisältönä oli lastentarhatyöskentelyyn 

sekä ohjaukseen orientoituminen ja toisen jakson tavoitteena toimintakokonaisuuk-

sien suunnittelu ja sen toteuttaminen. Kolmannen lukukauden pääsisältönä oli ko-

kopäivätoimintaan perehtyminen, ja neljännen lukukauden opetusharjoittelu pai-

nottui itsenäiseen toimintasuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen.107 Opetus-

harjoittelun ohjausta käsiteltiin seminaarilla järjestetyissä harjoittelulastentarhan-

opettajien kokouksissa. Niissä kuultiin myös koulutukseen liittyviä alustuksia ja 

keskusteltiin lastentarhakasvatuksen ajankohtaisista kehittämispyrkimyksistä. 108 

Tiedossa olivat jo sosiaalihallituksen käynnistämät päivähoitoa, koulutusta ja uusia 

säädöksiä koskevat kehittämistoimet. 

3.5 Kehittämishaasteita ja ensimmäiset lastentarhanopettajat 

Opetussuunnitelman mukaan koulutuksen tarkoitus oli edelleen ”kouluttaa lasten-

tarhanopettajia, jotka oppilaitoksen kurssin hyväksyttävästi suoritettuaan saavat 

päästötodistuksen ja pätevyyden toimia esikouluikäisten lasten opettajina ja kas-

vattajina lastentarhoissa ja vastaavissa laitoksissa”.109 Tietoa mahdollisista uusista 

valtakunnallisista kehittämishaasteista koulutukset saivat ensimmäisen kerran vi-

rallisesti sosiaalihallituksen koolle kutsumilla opintopäivillä 9.–10.4.1970. Kaik-

kien seminaarien vakinaisille opettajakunnille järjestetyn tilaisuuden avauspuheen-

vuorossa pääjohtaja Alli Lahtinen ennakoi vuoden 1970 ”muodostuvan merkkivuo-

deksi lastentarhatoiminnassa”. Hänen mukaansa ”edessä ovat suuret ratkaisut” ja 

                                                        
106 ELA B: 1969–1970: 4, 6–7, 12–13. 
107 ELA B: 1969–1970: 12. 
108 ELA B: 1969–1970: 13. 
109 ELA B: 1969–1970: 6. 
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niiden toteuttamisessa tultaisiin tarvitsemaan neuvoja ja hyvää yhteistyötä. Ensim-

mäisen sysäyksen tuleviin muutoksiin antoi vuodenvaihteessa valmistunut Lasten 

päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunnan eli niin sanottu ”Kotilaisen toimi-

kunnan mietintö”. Sen sosiaalineuvos Niilo Kotilainen lähetti vuoden alussa omana 

tervehdyksenään seminaarien rehtoreille ja ilmoitti lähetekirjeessään jäävänsä pian 

eläkkeelle. Samalla hän toivotti sekä rehtorille henkilökohtaisesti että tämän edus-

tamalle ”tärkeälle lastensuojelun työsaralle parhainta menestystä ja siunausta”. 

Koulutuksien kannalta mietintö oli sikäli ainutlaatuinen, että se sisälsi paitsi ehdo-

tuksen laiksi lasten päivähoitolaitoksista myös ensi kertaa säädösehdotukset lasten-

tarhaseminaareista.110 

Mietinnön sisällön työstäminen jatkui seinaarien yhteisen neuvottelukunnan ja 

jokaisen seminaaripaikkakunnan voimavaroja vaatineena tehtävänä. Oulussa eri-

tyisenä huolena ja koulutuksen tarkoituksenmukaisen jatkumisen käytännön ongel-

mana oli edelleen tarvittavien ja tarkoituksenmukaisten toimitilojen saaminen. Ke-

vätlukukauden 1970 alussa kannatusyhdistyksen hallitus kehotti johtokuntaa ryh-

tymään jälleen toimiin uusien toimitilojen saamiseksi.111 Aktiivisista yrityksistä 

huolimatta tilakysymys ei ratkennut kevään kuluessa ja seuraavakin lukuvuosi aloi-

tettiin Kiistola-Säätiöltä vuokratuissa Pyrinnön urheilutalon kerhotiloista muoka-

tuissa luentotiloissa. Veiston sekä voimistelun opetus jatkuivat Nuottasaaren kan-

sakoulun tiloissa.112 

 

                                                        
110 Ha 20.10.2015 Helena Kiviloog (Peltola), KAOu SeA Fa:1 13.1.1970. 
111 KAOu SeA Ca:2 3.3.1970 § 7. 
112 ELA B: 1969–1970: 15. 
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Kuva 8. Ensimmäisen kurssin Pietarsaaren vierailun aikaan haluttiin miesten koulutta-

minen aiheeksi Vasa Bladetiin 12.3.1969. (Lehtileike: Helena Kiviloogin arkisto.) 

Teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun lisäksi työnkuvaa ja alan tietämystä lisä-

sivät opetussuunnitelmaan kuuluvat opintomatkat. Ensimmäinen vuosikurssi vie-

raili Pietarsaaressa ja Uumajassa ja toisen opiskeluvuoden matka suuntautui Ruot-

siin, Tanskaan, Itävaltaan ja Saksan liittotasavaltaan. Seminaarien ja erityisesti 

opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta palvelivat seminaarien keskinäiset vie-

railut. Jyväskylän lastentarhaseminaarin rehtori, yksi opettaja ja 29 opiskelijaa vie-

railivat Oulussa 23.–24.10.1969. Pietarsaaresta saapui puolestaan 27.10.1969 Ou-

luun vieraaksi rehtori, yksi seminaarinopettaja, 9 lastentarhanopettajaa ja 31 opis-

kelijaa. Oulun seminaarin opiskelijat toimivat suurelta osin vierailujen emäntinä 

niin ohjelman kuin muunkin vieraanvaraisuuden osalta. Omassa toiminnassaan op-
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pilaskunta oli edelleen aktiivinen myyjäisten, tapahtumien ja opiskelijatilaisuuk-

sien järjestäjänä. Erityinen teematilaisuus oli lapsen oikeuksien 10-vuotisjuhlan 

johdosta järjestetty lastenjuhla.113 

Seminaarin johtokunta oli jo ennakkoon huolehtinut Oulusta ensi kertaa val-

mistuvien opiskelijoiden arvosanojen vertailukelpoisuudesta, minkä vuoksi arvos-

teluperusteiden määrittelyn taso oli ollut esillä neuvottelukunnan kokouksessa 

18.2.1970. Samoin esillä oli Oulun lastentarhaseminaarin aloite yhteisen opiskeli-

joiden hakukaavakkeen käyttöön ottamisesta sekä muina yhteisinä sopimusasioina 

palkkiokysymykset ja viisipäiväiseen työviikkoon siirtymisen käytännön toteu-

tus.114 

 

Kuva 9. Ensimmäisen kurssin opiskelijat kuvattuna toisena opiskeluvuotenaan luento-

luokassaan Pyrinnön urheilutalossa. Paikalla oli 28 opiskelijaa sekä kolme opettajakun-

nan jäsentä, joista toisessa rivissä oikealta istuvat opettajat Elise Lujala ja Sirkka-Leena 

                                                        
113 ELA B: 1969–1970: 14. 
114 KAOu SeA Cb:1 6.2.1970 § 11. 
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Mervola sekä rehtori Helena Peltola. Kuvasta puuttuu opettaja Pirjo Mustonen. (Kuva: 

VAKAA A.) 

Valmistumisjuhla 

Oulun lastentarhaseminaarin toisen työvuoden päätöstä ja ensimmäisen kurssin 

opiskelijoiden valmistumisjuhlaa vietettiin 29.5.1969 toimintakertomuksen mu-

kaan ”opiskelijoiden omaisten ja hallintokunnan jäsenten kunnioittaessa tilaisuutta 

läsnäolollaan. Tilaisuudessa sai päätöstodistuksen 28 lastentarhanopettajaa, jotka 

samalla olivat ensimmäiset Oulun lastentarhaseminaarista valmistuneet opettajat. 

Yhtenä heistä sai lastentarhanopettajan pätevyyden myös maamme ensimmäinen 

miespuolinen lastentarhanopettaja Jorma Haapsaari.”115  Hän oli ollut lehdistön 

huomion kohteena erityisesti opiskelun alkuvaiheessa, ja opiskelun aikana alan am-

mattikunnan piirissä pohdittiin hänen erikoisasemaansa muun muassa käytännön 

harjoittelun yhteydessä. Lastentarhoissa jouduttiin ratkaisemaan esimerkiksi puku-

huoneongelmia, mutta myös harjoittelulle mahdollisesti asetettavia uusia näkökoh-

tia. Kurssitoverien keskuudessa Jorma sai lempinimen ”kuuluisuus sarjassa koti-

maisia julkkiksia”. Hänen tunnuslauseensa oli kronikan mukaan: ”Tulipahan teh-

tyä”. 

Jorma Haapsaari116 on tiivistänyt lastentarhanopettajaksi valmistumisen jälkei-

sen työuransa etenemisen seuraaviksi eri vastuualueiden tehtäviksi: 

Allinpuiston lastentalo, lastentarhanopettaja ja apulaisjohtaja 

Hintan lastentalo, johtaja 

Sosiaalivirasto, vs. henkilöstösihteeri ja vs. sosiaalineuvoja 

Merikosken päiväkoti, johtaja 

Oulun lastentarhaseminaari/opisto, tuntiopettaja aiheena henkilöstöhallinto 

Sosiaalivirasto, päivähoidon tarkastaja ja päivähoitosihteeri 

Sosiaali- ja terveystoimi, Toppila-projektin vastuuhenkilö, missä tehtäväalu-

eina: 

- sosiaali- ja terveystoimen yhteisen työn kehittäminen eli moniammatilli-

nen työ 

- julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen eli moni-

toimijainen työ 

Sosiaali- ja terveystoimi, Hyve-suunnittelija, missä tehtäväalueina: 

                                                        
115 ELA B: 1969–1970: 14. 
116 Uk 23.4.2017 Jorma Haapsaari. 
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- kumppanuuskeskuksen toiminnan käynnistäminen yhteistyössä Sosiaali- 

ja terveysturvan keskusliiton työntekijän kanssa 

- monitoimijaisten yhteistyörakenteiden luonti 

- koulutusrakenteiden luonti muutoksen tueksi 

Edellisen työn ohella: 

- Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKE) Oulun yksikön 

toiminnan käynnistäminen, rahoitushakemusten valmistelu, tilojen järjes-

tely, henkilöstön rekrytointi jne. sekä jatkossa vastaaminen yksikön henki-

löstö-, talous- ja yleishallinnosta. POSKE:n toiminnan siirryttyä 

OAMK:n hallinnoitavaksi tehtäviäni tuli hoitamaan hallintojohtaja 

Merkittävimmät luottamustehtäväni: 

- Lastentarhanopettajaliiton valtuuston puheenjohtajuus 

- Lastentarhanopettajaliiton hallituksen varapuheenjohtajuus 

- Oulun lastentarhanopettajat ry:n puheenjohtajuus 

- Oulun kaupungin henkilökuntaneuvoston puheenjohtajuus. 

Jorma Haapsaaren niin kuin monien muidenkin ensimmäisen kurssin opiskelijoi-

den muistissa ovat rehtorin aloitteesta toisen opiskeluvuoden aikana järjestetyt yh-

teisluennot, joissa olivat paikalla kaikki opiskelijat ja vakituiset opettajat. Niissä 

luennon pitäjinä olivat vuoroin eri opettajat, ja aiheet liittyivät yleisesti lastentar-

hanopettajien koulutukseen sekä silloiseen lastentarhatyön kehittämiseen ja toimin-

tasisältöön. Rehtori Helena Peltola aloitti tilaisuuksien sarjan omalla luennollaan. 

Hänen esitystyylinsä oli lennokas ja puheenvuorojen otsikointi rentoa, vaikka si-

sältö olikin tiivistä asiaa. Kaiketi ensimmäinen, tai ainakin parhaiten muistoihin 

jäänyt otsikko oli: ”Lastentarhatyön funktio – rudimentti vai adekvaatti ilmiö?” 

Esitys sisälsi myös tuolloin yleiseen esitystyyliin nähden runsaasti sivistyssanoja. 

Rennosta otsikoinnista olkoon esimerkkinä ”Bongataanko vihjettäsi?”, joka käsit-

teli tiedottamista lähtien valtakunnallisesta tiedonvälityksestä aina pienten henki-

löryhmien ajatustenvaihtoon ja tiedon vastaanottamiseen.117 

Rehtori Helena Peltola oli puhujana ensimmäisten opiskelijoiden valmistumis-

juhlassa. Kuitenkin jo huhtikuussa pidetyssä johtokunnan kokouksessa oli ollut 

esillä hänen toukokuuta koskeva virkavapausanomuksensa ja irtisanoutuminen 

1.6.1970 lähtien. Syynä molempiin anomuksiin oli siirtyminen sosiaalihallituksen 

                                                        
117 Ha 3.4.2017 Jorma Haapsaari. 
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lastenhuolto- ja väestöosaston ylimääräisen tarkastajan toimeen. Myönteisten pää-

tösten jälkeen päätti johtokunta vielä samassa kokouksessa julistaa rehtorin toimen 

haettavaksi ensi tilassa. Hakuaika päättyi 15.5.1970.118 

 

Kuva 10. Ensimmäisten lastentarhanopettajien valmistumisjuhlassa 29.5.1970 puhui 

rehtori Helena Peltola. Silloin hänen näkökulmanaan oli jo maamme päivähoitotyön val-

takunnallinen kehittäminen. (Kuva: VAKAA A.) 

Toukokuussa 2017 Helena Kiviloog arvioi ja eritteli seuraavasti niitä Oulun rehto-

rikauden ajalta lähteneitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen val-

takunnalliseen kehittämiseen: 

– Lastentarhanopettajien sukupuolten tasa-arvo. Oulussa oli alusta alkaen myös 

miesopiskelijoita muissa Pohjoismaissa vakiintuneen tavan mukaan. 

– Lastentarhanopettajien sosiaalinen tasa-arvo. Poliittisiin puolueisiin, uskon-

nollisiin yhteisöihin kuuluminen tai kuulumattomuus ei ollut koulutukseen 

pääsyn este, ei myöskään opiskelijan perhesuhteet. 

                                                        
118 KAOu SeA Cb:1 13.4.1970 § 3–4. 
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– Lastentarhanopettajakoulutuksen osittainen integroiminen yliopistokoulutuk-

seen (vastoin sosiaalihallituksen lupaa ja uhalla lopettaa valtionapu seminaa-

rille). Toimenpide säästi seminaarin kustannuksissa, mahdollisti opiskelijoiden 

pääsyn ylioppilaskuntaan ja siten kontaktiin toisten oppilaitosten opiskelijoi-

den kanssa, opiskelijoiden terveydenhoitoon, matkalippujen alennukseen, ruo-

kaloiden käyttöön ym. 

– Opetuksen digitalisoituminen ja kansainvälistyminen, josta esimerkkinä olen 

nähnyt, kuinka päiväkodissakin saatettiin olla internetillä kontaktissa kreikka-

laiseen ystävyyspäiväkotiin. 

– Päivähoitoon liittyneiden käsitteiden korvaaminen sanalla varhaiskasvatus. 

Tätä käännöstä englanninkielisen ammattilehden termistä ”early education” pi-

dän Oulun aikani merkittävimpänä innovaationa, koska se kääntää suhtautumi-

sen lapseen ja hänen oman varhaisen kasvunsa tukemiseen. 

– Suurimman jäljen suomalaiseen ja osin ruotsalaiseenkin koulutus- ja sosiaali-

politiikkaan olen jättänyt päivähoidon kehittäjänä. Sen juuret ovat ehdotto-

masti Oulun kaupungissa, Oulun yliopistossa, Oulun lastentarhaseminaarin in-

nostuneessa opettajakunnassa ja motivoituneissa opiskelijoissa. Sosiaalihalli-

tuksen pääjohtaja Alli Lahtinen teki spontaanin pikavisiitin seminaariin 1970, 

salli tupakanpolton pituisen keskustelutauon ja Helsinkiin päästyään soitti, että 

hän haluaisi rakentaa Suomeen uuden päivähoitojärjestelmän seminaarissa 

kohtaamalleen asenteelle ja arvomaailmalle. Mikäli suostuisin vetämään tar-

vittavaa lainsäädäntötyötä, asetettaisiin tehtävää varten parlamentaarinen ko-

mitea ja minulle virka sosiaalihallituksessa. Otin haasteen vastaan ja erosin 

rehtorin virasta. Noin 30 kuukauden jälkeen tammikuun 19. päivänä 1973 an-

nettiin laki lasten päivähoidosta. Lain aikaansaaminen vaati taistelua hyvin jän-

nitteisellä poliittisella kentällä, jossa sosiaaliministerin salkun ollessa keskus-

talla potkittiin maaliin kotihoidon tukea ja sosiaalidemokraattisen ministerin 

aikana päivähoitoa maalivahdin tehtävän ollessa kouluhallituksen esikoulu-

suunnittelulla. Olin jäsenenä myös esikoulukomiteassa, jonka mietintö annet-

tiin 1972. Keskustelu päivähoitolain ympärillä jatkui jyrkkänä. Sen puoltoa 

eduskunnassa edesauttoi Etelä-Suomeen syntynyt työvoimapula, jota helpotta-

maan erityisesti työnantajaorientoituneet kansanedustajat toivoivat saavansa 

apua naisia palvelevasta päivähoidosta.119 

 

                                                        
119 Uk 4.5.2017 Helena Kiviloog (Peltola). 
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Kuva 11. Ensimmäisten opiskelijoiden valmistumisjuhlan yhteyteen oli koottu myös 

opiskelun aikana valmistuneiden töiden näyttely. (Kuva: VAKAA A.) 

3.6 Vaikuttamista ja yhteistyötä 

Rehtorin toimen ensimmäiseen hakuun ei saatu yhtään pätevyysvaatimukset täyt-

tävää hakijaa, joten toimi pantiin sosiaalihallituksen kehotuksesta uudelleen auki, 

ja Oulun lastentarhaseminaarin johtokunnan kolmas lukuvuosi alkoi seminaarin 

uuden rehtorin valinnalla. Elokuun lopussa pidetyssä kokouksessa päätettiin 15 ha-

kijan joukosta esittää sosiaalihallitukselle tehtävään nimettäväksi maisteri Selina 

Pirilä.120 Hän aloitti toimessa 1.9.1970. Lukuvuoden avajaisia vietettiin 7.9. ja 

syyslukukauden alussa oli ensimmäinen rehtori Helena Peltola kutsuttu pitämään 

sosiaalihallituksen tarkastajan ominaisuudessa erityisluentoa päivähoidon kehittä-

mistavoitteista. Näin uudella rehtorilla oli mahdollisuus aivan työtehtäviensä alussa 

neuvotella sosiaalihallituksen tarkastajan kanssa ja samalla tavata edeltäjänsä.121 

 

                                                        
120 KAOu SeA Cb:1 28.8.70 § 7. 
121 KAOu SeA Cb:1 28.8.70 § 4. 
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Kuva 12. Lastentarhaseminaarin toinen rehtori oli Selina Pirilä. Hän aloitti toimessa 

syyskuun 1970 alussa. (Kuva: VAKAA A.) 

Selina Pirilä122 on kuvannut omaa työuraansa seuraavasti: 

Ylioppilaaksi tulon jälkeen pääsin harjoittelijaksi Nuorten Ystävät ry:n lasten-

tarhaan. Koska olin liian nuori hakemaan lastentarhaseminaariin, lähdin seu-

raavana syksynä Turun yliopistoon opiskelemaan yhteiskuntatieteitä. Opiske-

lun ohessa olin professorin tutkimusapulaisena ja sen jälkeen sosiologian lai-

toksella assistenttina. Valmistuttuani sain Pellon kansalaisopiston rehtorin toi-

men. Pellossa vietetyn parin vuoden jälkeen muutin puolisoni työn vuoksi Ou-

luun. Minua pyydettiin Oulun yliopistossa juuri perustettuun sosiologian lai-

tokseen tuntiopettajaksi. Vuoden kuluttua sain Oulun lastentarhaseminaarin 

rehtorin toimen. Kun lastentarhaseminaariin perustettiin uusia lehtorin toimia 

ja mm. yhteiskuntatieteen lehtorin toimi, halusin vaihtaa työni siihen pienten 

lasteni vuoksi. Syynä oli myös se, ettei rehtorina ollut aikaa paneutua oman 

alan kehittämiseen. Seitsemän vuoden rehtorina toimimisen jälkeen siirryin 

Oulun lastentarhanopettajaopiston lehtorin virkaan, jossa opetusaineina oli-

vat sosiologia, sosiaalipolitiikka ja yhteiskuntatiede. 

                                                        
122 Uk 30.4.2017 Selina Pirilä. 
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Toimin Akavan luottamusmiehenä opistossa 1983 lähtien. Ammattiyhdistystoi-

mintani laajeni niin, että olin mm. Lastentarhanopettajien kouluttajat ry:n hal-

lituksessa, Opettajien ammattijärjestö OAJ:n korkeakoulutoimikunnan jäsen, 

Yliopistonlehtorienliitto ry:n hallituksen jäsen ja OAJ:n valtuuston varajäsen. 

Näiden jäsenyyksien ansiosta olin vaikuttamassa lastentarhanopettajaopisto-

jen siirtymiseen yliopistoihin ja sellaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi, 

että opiston työntekijät siirrettiin vanhoina työntekijöinä yliopistoihin. Ke-

väällä 1994 aloitin lisensiaattitutkintoon johtavat jatko-opinnot Lapin yliopis-

tossa pääaineena sosiaalipolitiikka. Tutkimuksen aiheena oli ehkäisevä lasten-

suojelu päiväkodissa. Tutkimuksen tuloksia hyödynsin opetuksessani ja konsul-

taatiopäiväkodeissani, joissa kehittämisaiheena oli juuri ehkäisevä lastensuo-

jelu. Tämän alueen tuntemista pidin erittäin tärkeänä lastentarhanopettajan 

työssä. Valitettavasti näitä asioita käsittelevä opetus poistettiin myöhemmin 

opetusohjelmasta. 

Vuoden 1970 opiskelijavalinnoissa oli koulutukseen hakeneiden opiskelijoiden 

määrä noussut edellisen vuoden luvuista yli puolitoistakertaiseksi. Opiskelijapaik-

kaa haki syksyllä 1970 alkavalle kurssilta yhteensä 400 hakijaa, 379 naista ja 21 

miestä. Heistä valituksi tuli 25 naista ja 4 miestä. Toimitilat sijaitsivat edelleen pää-

osin Pyrinnön urheilutalon kiinteistössä. Teoreettisten opintojen ja harjoitusaineit-

ten kokonaisuus noudatti aikaisempaa rakennetta ja samoin käytännön harjoittelun 

jaksotus sekä kunkin opetusharjoittelukokonaisuuden tavoitteellinen sisältö. Uu-

tena kokeiluna toteutettiin Lapsen luovan ilmaisun kurssi Oulun työväenopis-

tossa123. Yhteistyöstä oli neuvoteltu opiston rehtorin kanssa, ja kurssille osallistui-

vat molemmat vuosikurssit. Demonstraatio-opetus toteutettiin edellisen vuoden ta-

voin molempien vuosikurssien opiskelijoille, mutta nyt yhteistyötä tehtiin Allin-

puiston, Kastellin ja Välivainion lastentaloissa.124 

Tavoitteena edelleen arvosanaopinnot 

Vuoden 1970 elokuussa johtokunta pohti syksyn opetusjärjestelyistä päättäessään 

ratkaisujen taustalla olevia periaatteita ja määritteli johtavaksi ajatukseksi sen, 

että ”seminaarissa pyritään antamaan mahdollisimman paljon ja mahdollisimman 

pätevää opetusta”. Tähän viitaten päätettiin edelleen antaa opiskelijoiden osallistua 

                                                        
123 KAOu SeA Cb:1 21.9.1971 § 10. 
124 ELA B: 1971–1972. 
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yliopistossa annettavaan kasvatustieteen opetukseen ulkopuolisina opiskelijoina.125 

Ratkaisun varmentamiseksi lähetettiin sosiaalihallitukselle lokakuun lopussa ano-

mus siitä, että lastentarhaseminaarin oppilaat saisivat käyttää hyväkseen Oulun yli-

opistossa annettavaa kasvatustieteen ja psykologian opetusta. Esityksen mukaan 

kyseisten aineiden peruskurssit sisällytettäisiin opetusohjelmaan ja kurssien tunti-

määrät otettaisiin huomioon aineiden tuntimäärissä. Perusteluna johtokunta totesi, 

että ”tällaisin järjestelyin on mahdollisuus saada päteviä opettajia ja opetus on se-

minaarille ilmaista”.126 

Sosiaalihallituksessa vastauksen valmistelijana oli nyt tarkastaja Helena Pel-

tola, Oulun lastentarhaseminaarin ensimmäinen rehtori, joka oli 1.6.1970 siirtynyt 

uuteen tehtävään. Päätös oli myönteinen. Yliopiston antamaa kasvatustieteen ja 

psykologian opetusta saatiin käyttää hyväksi ”siltä osin kuin se soveltuu nivellettä-

väksi seminaarin opetussuunnitelmaan p.o. aineissa”. Käytännön ohjeena oli lisäksi, 

että yliopisto-opetuksen toteutuksen tulisi ajoitukseltaan palvella mahdollisimman 

hyvin lastentarhanopettajavalmistuksen kokonaisuutta ja jakautua mahdollisuuk-

sien mukaan eri lukukausille.127 Johtokunta sai asiasta virallisen tiedon 16.12.1970 

pidetyssä kokouksessa. 

Opiskelijat vaikuttajina 

Opiskelijoiden ja opettajien virallisen yhteistoiminnan kehittämiseen ja koulutuk-

sen sisäisen tiedonkulun parantamiseen kaivattiin hallinnon, opettajien ja opiskeli-

joiden neuvotteluyhteyden lisäämistä, minkä vuoksi koulutukseen perustettiin 

16.10.1970 opintoneuvosto.128 Sen perustavassa kokouksessa oli läsnä rehtori ja 

kaksi seminaarinopettajaa, kuusi vanhemman kurssin sekä kuusi ensimmäisen 

kurssin opiskelijaa. Kokouksen kulku hoidettiin miehisin voimin, kun puheenjoh-

tajaksi valittiin ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Osmo Turkka ja sihteeriksi 

toisen vuosikurssin opiskelija Olli Saarela. Opintoneuvoston työskentelyn osalta 

päätettiin, että se kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja kokouksissa käsitel-

lään kaikkia seminaarin toimintaan liittyviä asioita. Toimintaperiaatteisiin oli sel-

keästi kirjattu myös se, että kaikki syntyneet ristiriidat tai muut vastaavat ongelmat 

pyritään näin ratkaisemaan seminaarin keskuudessa. Koulutuksen kehittämiseen 

tähtääviksi tehtäviksi määriteltiin eritasoisten aloitteiden, esityksien ja suosituksien 

                                                        
125 KAOu SeA Cb:1 28.8.1970 § 5–6. 
126 KAOu SeA Da:1 26.10.1970. 
127 KAOu SeA Cb:1 16.12.1970, Fa:1 8.12.1970. 
128 ELA B: 1969–1970: 14. 
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antaminen niin seminaarin omalle opettajakunnalle ja johtokunnalle kuin seminaa-

rien yhteiselle rehtorien kokoukselle, neuvottelukunnalle ja oppilaskuntien yhteis-

työelimellekin. Vastaavasti tiedottamisesta ja päätösten esillä olosta sovittiin sel-

keät menettelytavat. Opintoneuvosto määriteltiin kymmenjäseniseksi. Rehtori ni-

mettiin välittäjäksi seminaarin hallintoon päin asioitaessa, ja muita jäseniä olivat 

vakinaiset opettajat sekä kolme jäsentä kummaltakin vuosikurssilta.129 

Opintoneuvoston ensimmäisiin aloitteisiin kuului opiskelijaedustajan saami-

nen mukaan johtokunnan kokouksiin. Johtokunta suhtautui asiaan myönteisesti ja 

määritteli päätöksessään, että oppilaskunnan vuodeksi kerrallaan valitsemalla edus-

tajalla oli nyt johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioi-

keutta.130 Näin opiskelijoille oli auennut suora tiedonsaanti- ja vaikuttamiskanava 

johtokuntaan. 

Oulun opiskelijoiden aloitteellisuuden taustalla oli eri lastentarhaseminaarien 

oppilaskuntien valtakunnallinen yhteistyö. Se käynnistyi lokakuussa 1970, kun Jy-

väskylän lastentarhaseminaarin oppilaskunta kutsui kaikkien seminaarien oppilas-

kuntien edustajat neuvottelutilaisuuteen Jyväskylään. Oulusta tilaisuuteen osallis-

tui kaksi opiskelijakunnan edustajaa, Maija Kaihilahti ja Osmo Turkka, joka valit-

tiin kokouksen sihteereiksi. Kokouksen työjärjestyksen mukaisia asioita olivat yh-

teistyöelimen perustaminen, liittyminen Suomen ylioppilaskuntien liittoon, 

SYL:iin, eri seminaareissa käytössä oleva käytännön harjoittelun arvostelujärjes-

telmä sekä annettavan opetuksen vertailu ja koulutuksen kehittäminen. Neuvotte-

lutilaisuuden tuloksena syntyi Suomen lastentarhaseminaarien oppilaskuntien yh-

teistyöelin, joka kokoontui vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. Siihen kuului vä-

hintään kaksi edustajaa jokaiselta seminaaripaikkakunnalta, mutta mukaan saivat 

tulla kaikki asioista kiinnostuneet.131 

Seuraava yhteistyöelimen kokous pidettiin Oulussa 12.–13.12.1970. Ensim-

mäisenä kokouspäivänä mukana olivat yhdeksän virallisen opiskelijaedustajan li-

säksi tarkastaja Helena Peltola sosiaalihallituksesta ja Oulun koulutuksen vakinai-

nen opettajakunta sekä joukko aktiivisia oululaisia opiskelijajäseniä. Kokouksen 

puheenjohtajaksi valittiin Osmo Turkka. Työjärjestyksen mukaisina käsiteltävinä 

                                                        
129 KAOu SeA Cd:1 19.10.1970. 
130 KAOu SeA Cb:1 26.10.1970, § 14, Cd:1 19.10.1970 § 14. 
131 KAOu SeA Cd:1 10.–11.10.1070. 
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asioina olivat koulutuksien hallinnon uudistaminen, opetussuunnitelmien uudista-

minen ja ohjesäännön laatiminen yhteistyöelimelle.132 Kokoukseen opiskelijat sai-

vat myös myönteisen tiedon aiemmasta neuvottelukuntaan liittyvästä anomukses-

taan. Yhteistyöelin oli jatkossa oikeutettu lähettämään seminaarien yhteisen neu-

vottelukunnan kokouksiin yhden nimeämänsä edustajan, ja näin se sai uuden vai-

kuttamis- ja yhteistyökanavan.133 Opiskelijat olivat nyt selkeästi koonneet valta-

kunnallisesti voimiaan ja aktivoituneet koulutusta ja päivähoitoa koskevien asioi-

den myönteisen kehityksen edistäjänä. Muutoinkin nähtiin tuolloin melko yleisesti, 

että opiskelijoiden ääntä kuunneltiin opettajakuntaa herkemmin valtakunnallisten 

päättäjien piirissä. Siksi opettajakunnat olivat myös osaltaan kannustamassa opis-

kelijoita jo opiskeluaikanaan valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön. 

Tarkastaja Helena Peltolan kokouksessa pitämä alustus käsitteli lastentarhase-

minaarien hallinnon kehittämistä ja lastentarhanopettajien tulevaa asemaa. Hän 

näki sen jokseenkin epämääräisenä tulevassa koulujärjestelmässä, ja osaksi sen 

vuoksi hän piti yliopistollisia arvosanoja ja loppututkintoja suositeltavina. Helena 

Peltola oli kyselyihin vastatessaan tukenut yliopisto-opiskelun arvosanasuorituksia 

ja piti lastentarhaseminaarien ja yliopistojen yhteistyötä tärkeänä. Samoin hän piti 

tarpeellisena uudistuksena saada seminaarit tulevaisuudessa valtion ja opetusmi-

nisteriön alaisuuteen.134 

Tilaisuudessa kuultiin myös opiskelijan pohtiva puheenvuoro. Osmo Turkka 

käsitteli alustuksessaan opetussuunnitelmaa ”lähinnä periaatteelliselta kannalta”: 

Työn tavoitteiden henkilökohtainen määrittely ja omakohtainen motivointi on tär-

keää. Jokaisen on tehtävä selväksi, haluaako ensisijaisesti kasvattaa vai opettaa. 

Tavoitteena tulisi olla lapsen itseilmaisun kehittäminen ja hänen tunne-elämänsä 

rikastuttaminen. Koulutuksen kannalta tavoitteet edellyttävät opiskelijan persoo-

nallisuuden kasvua, mikä vaikuttaa myös opiskelijavalintojen sisältöön. Osmo Tur-

kan loppupäätelmän mukaan kasvattaminen on opettamista vaikeampaa.135 

Opettajakunnan järjestäytyminen 

Lastentarhaseminaarien yhteisten neuvoteltavien asioiden kirjo oli 1960-luvun lo-

pulla varsin laaja-alainen, ja niihin sisältyi myös henkilökunnan kehnon palkkaus-

tilanteen parantaminen. Asiaa koskeneissa neuvotteluissa saatiin kuitenkin tieto 

                                                        
132 KAOu SeA Cd:1 12.–13.12.1970. 
133 KAOu SeA Cd:1 12.–13.12.1970. 
134 KAOu SeA Cd:1 12.–13.12.1970. 
135 KAOu SeA Cd:1 12.–13.12.1970. 
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siitä, että kyseiset asiat eivät kuulu hallinnon, vaan työmarkkinajärjestöjen kanssa 

neuvoteltaviin asioihin. Tältä pohjalta syntyi tarve oman ammattijärjestön perusta-

miseen. Sen tuli toimia kaikkien opettajaryhmien, rehtorien, lehtorien ja opettajien 

etujärjestönä. Neuvottelumahdollisuuden onnistumiseksi tuli löytää myös neuvot-

teluoikeudet omaava keskusjärjestö. Tiedusteluja ja tunnusteluja suoritti rehtori 

Liisa Kasurinen, ja ratkaisu löytyi muiden pienten Akavan alaisuudesta kiinnostu-

neiden yhdistysten kanssa. 

Ensivaiheessa oman yhdistyksen perustava kokous pidettiin 19.11.1971 Hel-

singissä Lastentarhaseminaari Ebeneserin tiloissa. Yhdistyksen nimeksi tuli Suo-

men lastentarhaseminaarien opettajayhdistys – Finlands barnträdgårdsseminarielä-

rares förening. Yhdistyksen perustamisen tarkoituksena oli seminaarien opettaja-

kuntien etujen ajaminen ja alan myönteiseen kehitykseen vaikuttaminen. Kokouk-

sessa laadittiin alustavasti yhdistyksen säännöt ja valittiin väliaikainen hallitus. 

Työehtoja koskevan neuvotteluorganisaation osalta kuultiin Akava r.y:n järjestö-

sihteerin esitys Akavaan liittymisen mahdollisuuksista, joka tapahtui anomalla 

Akavan Yleisen ryhmän henkilöjäsenyyttä.136 

Perustettavan yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jyväskylän seminaarin 

rehtori Liisa Kasurinen, varapuheenjohtajaksi Pietarsaaren seminaarin rehtori May-

Lis Virtanen ja sihteeriksi opettaja Elise Lujala Oulusta. Muita hallituksen jäseniä 

olivat opettajat Raija Jokinen ja Pirkko Salpakivi Helsingistä sekä rehtori Ritva 

Mäkelä Tampereelta, joka toimi myös yhdistyksen tilien hoitajana. Hallituksen jä-

senet oli valittu niin, että he edustivat kaikkia eri paikkakunnilla toimivia seminaa-

reja.137 

Yhdistyksen hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin Jyväskylän lastentarha-

seminaarilla, Löylykatu 10, joulukuun 6. päivänä 1971. Kutsu oli toimitettu kaikille 

hallituksen jäsenille ja samalla kaikille eri seminaarien jäsenille. Ensimmäinen jä-

senkokous pidettiin Pietarsaaren lastentarhaseminaarilla, Runeberginkatu 1, per-

jantaina 4.2.1972 alkaen klo 10.00. Esillä olivat hallituksen ensimmäisessä ko-

kouksessaan valmistelemat asiat, kuten jäsenmaksujen suuruudet ja vuoden 1972 

talousarvion vahvistaminen. Sen tulopuolen muodostivat jäsenmaksutulot ja suu-

rimman menoerän matkakulut, joihin oli laskettu neljä hallituksen kokousta sekä 

neljä kahden neuvottelijan matkaa. Muina hallituksen valmistelemina asioina käsi-

                                                        
136 OyPA E: Kokouskutsu 6.12.1971, Vuosikertomus 1971–1972. 
137 OyPA E: Vuosikertomus 1971–1972. 
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teltiin muun muassa harjoituslastentarhanopettajien palkkausta koskeva kirje Suo-

men Lastentarhanopettajaliitolle sekä edustajien valinta Akava r.y:n kanssa käytä-

viin neuvotteluihin.138 

Yhdistyksen ensimmäisen jäsenkirjeen139 mukaan yhdistyksen säännöt oli vi-

rallisesti rekisteröity 29.2.1972. Muutamaa päivää aikaisemmin, 25.2.1972 yhdis-

tyksen valitsemat edustajat puheenjohtaja Liisa Kasurinen, hallituksen varajäsen 

rehtori Silja Lihr ja sihteeri Elise Lujala olivat Akavassa neuvottelemassa uuden, 

keskusjärjestön sisäisen liiton perustamisesta. Sen nimeksi tuli Akava Erityisalojen 

Keskusliitto ry, ja perustajajäseninä olivat Kunnallisen koulutoimen hallintovirka-

miehet ry, Liikevaihtoverotoimistojen johtohenkilöt ry, Kuulo- ja näkövammaisten 

koulujen rehtorit ry sekä Suomen lastentarhaseminaarien opettajayhdistys ry. Kes-

kusliiton hallitukseen tuli edustus kaikista jäsenyhdistyksistä. Puheenjohtajaksi ni-

mettiin koulutoimenjohtaja Pekka Käppi, sihteeriksi tuomari Olavi Kaisla ja jäse-

niksi rehtorit Hilkka Brusila ja Silja Lihr. 

Syynä oman ammattiyhdistyksen perustamiseen ja keskusjärjestöön liittymi-

seen oli ollut erityisesti palkkaus- ja muiden työetujen ajaminen. Tavoitteena oli 

saada kuoppakorotusneuvottelujen avulla lastentarhaseminaarien opettajakunnan 

palkkaus nousemaan lähemmäksi muun opettajankoulutuksen palkkaustasoa. Palk-

kaneuvotteluja koskevien ratkaisujen vertailutietoina käytettiin lastentarhasemi-

naarien neuvottelukunnassa käsiteltyjä vertailutietoja, joissa oli Jyväskylän yliopis-

ton opettajavalmistuslaitoksen, Ammattikoulujen Jyväskylän Opettajaopiston, Ko-

titalousopettajaopiston, Käsityönopettajaopiston sekä Sairaanhoito-opiston opetta-

jakunnan palkkaluokitustiedot. Näin Akavan neuvottelutavoitteeksi tuli kahden 

palkkaluokan korotus opettajille ja yhden palkkaluokan korotus muille opettaja-

kuntien jäsenille. Uutena palkkauksen osana Akavan taholta esitettiin opetusaloilla 

yleisten määrävuosikorotusten saamista yhdistyksen jäsenille. Se tarkoitti 10-vuo-

tislisän määrittelemistä ylemmälle opettajakunnalle eli rehtoreille ja 5-vuotislisän 

saamista alemmalle opettajakunnalle eli seminaarinopettajille. Määrävuosikoro-

tuksen suuruus oli yksi palkkaluokka.140 Neuvottelujärjestelmän osalta yhdistys 

kuului yksityisiä valtionapulaitosten palveluksessa olevia toimihenkilöitä koske-

vaan työehtosopimukseen. 141  Jäsenistön palkkaetuihin saatiin liukumaneuvotte-

                                                        
138 OyPA E: Kokouskutsut ja liitteet 6.12.1671 ja 4.2.1972. 
139 OyPA E: Jäsenkirje 13.3.1972. 
140 OyPA E: Jäsenkirje 13.3.1972. 
141 OyPA E: Jäsenkirje 31.1.1973. 
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luissa syykauden aikana rehtoreille ja lehtoreille yhden palkkaluokan sekä opetta-

jille kahden palkkaluokan korotus. Lisäksi lehtorit ja opettajat saivat viiden vuoden 

opettajana toimimisen jälkeen yhden palkkaluokan suuruisen määrävuosikorotuk-

sen.142 

Yhdistys pyrki myös vaikuttamaan aktiivisesti yleisiin varhaiskasvatuksen ke-

hittämiseen liittyneisiin ratkaisuihin. Oulussa 24.11.1972 pidetyssä yhdistyksen 

sääntömääräisessä kokouksessa käsiteltiin päivähoitolain voimaantuloa ja erityi-

sesti valmistelutyön alaisena olevan päivähoitoasetuksen sisältöä. Yhdistyksen laa-

timassa kannanotossa korostettiin korkeatasoisen päivähoidon merkitystä 0–6-vuo-

tiaiden lasten kehitykselle, kaiken päivähoidon saamista valvonnan alaiseksi ja ase-

tuksen sisällön laadintaa pitkän tähtäimen näkökulmien kannalta. Yksityiskohtai-

sina asioina käsiteltiin lastentarhojen ohjaavaan henkilökuntaan kuuluvien johta-

jien kelpoisuusehtoja ja jatkokoulutusta, lastentarhanopettajien asemaa ja vastuuta, 

sosiaalikuraattorien ja erityishenkilökunnan saamista sekä kunnallisten tarkastajien 

nimeämistä vastaamaan päivähoidon toteutumisen korkeatasoisuudesta. Henkilö-

kunnan koulutuksessa tuli yhdistyksen kannanoton mukaan määritellä määrävuosin 

tapahtuva oikeus ja velvollisuus täydennyskoulutukseen sekä jatkokoulutuksena 

mahdollisuus johtajien ja erityisopettajien koulutukseen. 

Neuvottelukunta – yhteinen asioiden ajaja 

Sosiaalihallituksen pääjohtaja Alli Lahtinen oli rehtorien ensimmäisessä yhteisessä 

neuvottelukokouksessa epäillyt lastentarhaan kohdistuvan kiinnostuksen tähtäävän 

vain lasten valmentamiseen koulunkävijöiksi. Hänen mielestään koulutuksesta vas-

taavien oli syytä selvittää vastaukset neljään lastentarhanopettajakoulutusta koske-

vaan kysymykseen. Ne käsittelivät lapsen kaikinpuolisen kehityksen palvelemista 

nyky-yhteiskunnassa, toiminnan sosiaalisuutta ja kotien huollollisten tarpeiden 

tyydyttämistä, lastentarhan mahdollista kehittymistä koulumaiseksi ja sitä, pys-

tyykö lastentarhanopettajien koulutus valmentamaan opiskelijoita tulevaan sosiaa-

liseen ja pedagogiseen tehtävään.143 Lastentarhaseminaarien koulutustasoratkai-

sussa tuli hänen mielestään olla yhteistoimintaa ylemmän oppilaitoksen kanssa, 

mikä oli täydennys- ja jatkokoulutuksen kannalta tärkeää. Lastentarhanopettajien 

koulutusta ei ollut kuitenkaan syytä pitää astinlautana muihin tehtäviin, mutta silti 

                                                        
142 OyPA E Vuosikertomus 1971–1972. 
143 KAOu SeA Cd:1 23.3.1969. 



75 

siellä annettava opetus oli nivellettävä korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin siten, 

että seminaarissa suoritetut arvosanat kelpaavat korkeakoulussa osasuorituk-

siksi.144 

Lastentarhaseminaarien neuvottelukunnan yhteistyön tavoitteena oli paitsi 

koulutuksen valtiollistaminen myös hallinnollisen yhteyden saaminen muuhun 

opettajankoulutukseen. Perustavasta kokouksesta lähtien ensimmäisenä laajana 

asiana oli lausunnon antaminen päivähoitolaitosten säännöstoimikunnan mietin-

nöstä (1969: B104). Sen sisältöä ja sitä koskevaa lausuntoa käsiteltiin vuoden 1970 

alussa pidetyssä kahdessa kokouksessa.145 Neuvottelukunta keskittyi käsittelemään 

lastentarhaseminaareja koskevaa osuutta. Sen näkemyksen mukaan toimikunta ei 

ollut lopullisessa mietinnössä ottanut huomioon niitä neuvottelukunnan mielipiteitä, 

jotka se oli esittänyt aiemmassa syyskuun kokouksen päätösten pohjalta laaditussa 

kannanotossa. Helmikuussa 1970 annetussa lausunnossa neuvottelukunnan ehdo-

ton ja kriittinen kanta voimistui. Se päätti ”yksimielisesti esittää, ettei sosiaali- ja 

terveysministeriö esittäisi lakia lastentarhaseminaareista eteenpäin mietinnössä eh-

dotetussa muodossa, vaan että ministeriö ehdottaisi kiireellisesti uuden ja sellaisen 

toimikunnan asettamista, joka tutkisi perusteellisesti lastentarhanopettajien valmis-

tukseen liittyvät kysymykset”. Uudessa toimikunnassa tulisi olla ”opetustoimen, 

sosiaalihallinnon ja lastentarhanopettajien valmistuslaitosten” edustus. Opetus-

paikkaan liittyvän esityksensä neuvottelukunta muotoili todeten, että ”lastentarhan-

opettajien valmistuksen tulisi olla opetusministeriön johdon ja valvonnan alaista”. 

Lisäksi neuvottelukunnan mielestä oli ”syytä tutkia, olisiko se ja miten, nivellettävä 

yliopistossa tapahtuvaan opettajanvalmistukseen”.146 

Neuvottelukunnan ohella mietinnön sisällön ”kumoamista” valmisteltiin use-

alla taholla ja erilaisia vaihtoehtoisia reittejä käyttäen. Oulun lastentarhaseminaarin 

opettajien kokouksissa todettiin yhteistyössä harjoituslastentarhanopettajien kanssa, 

että ensisijainen vaikuttamisväylä on toimia neuvottelukunnan kautta, ja sen eväs-

tämiseksi valittiin työryhmä laatimaan kirjelmä. Siinä tuli vaatia nykyinen koulu-

tusta koskeva lakiesitys romutettavaksi, tuli siirtää lastentarhaseminaarit yliopiston 

yhteyteen, oli otettava huomioon ”koulutuksen pituus, laatu ja luonne” sekä vedot-

tava ”korkeaan pätevyysvaatimukseen ja kasvatuksen kokonaisnäkemykseen”. Pai-

kallisyhdistyksen puheenjohtaja oli yhteydessä lastentarhanopettajaliittoon, Oulun 

                                                        
144 KAOu SeA Cc:1 Ensimmäinen muistio. 
145 KAOu SeA Cc:1 29.1.1970, 18.2.1970 § 5. 
146 KAOu SeA Cc:1 18.2.1970 § 5. 
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kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen oli yhteydessä vaikutusvaltaiseen liiton en-

tiseen puheenjohtajaan ja luonnollisesti käyttöön otettiin myös kaikki epäviralliset-

kin yhteydet eduskuntaan. Tietoon tuli myös, että psykologiliiton asiaan liittyvä 

lausunto on valmistumassa.147 

Syksyn 1970 rehtorien kokouksessa oli esillä uusien opettajan, lehtorin ja kans-

listin toimien perustaminen. Yhteistyön lisääminen ja tiedonkulun parantaminen 

olivat tavoitteina, kun päätettiin, että yksi oppilaskunnan ja seminaarin opettaja-

kunnan edustaja kutsutaan osallistumaan kokouksiin. Edustajat valitaan kokoontu-

mispaikkakunnalta, ja valinnasta päättää oma opiskelija- tai opettajayhteisö. 148 

Seuraavan Lastentarhaseminaari Ebeneserissä pidetyn kokouksen avauksessa ”pu-

heenjohtaja lausui ilonsa siitä, että neuvottelukunnan kokouksessa on ensi kertaa 

edustaja sekä seminaarien opettajakunnasta että oppilaskuntien yhteistyöelimestä. 

Kokouksessa oli asiantuntijana mukana sosiaalineuvos Reino Rissanen, joka esit-

teli sosiaalihallituksen koulutukseen liittyviä suunnitelmia, hallinnon järjestämistä, 

lastentarhanopettajien määrän lisäämistä tulevaa tarvetta vastaavaksi ja lastentar-

hanopettajien jatkokoulutuksesta huolehtimista.149 

3.7 Kouluhallituksen alaisuuteen 

Syyskuussa 1971 pidetyn neuvottelukunnan kokouksen merkittäväksi asiaksi nousi 

tieto koulutuksen hallinnonalan siirtymisestä. Jo kokouksen avauksessa totesi pu-

heenjohtaja rovasti Pauli Vaalas, kuinka on yllättäen tullut tietoon, että vuoden 

1971 valtion tulo- ja menoarviossa lastentarhaseminaarit oli budjetoitu opetusmi-

nisteriön alaisuuteen ja kouluhallituksen yhteyteen. Sosiaalihallituksen näkökul-

maa oli pyydetty kokoukseen selvittämään pääjohtaja Alli Lahtinen, joka kertoi, 

että valtion tulo- ja menoarvioesityksessä esille tullut siirtoehdotus ”oli tullut hä-

nelle yllätyksenä”. Hän totesi sosiaalihallituksen kannaksi sen, että kaikki opetus-

työ kuuluu opetusministeriöön ja että lastentarhaseminaarien kohdalla siirtoa oli jo 

ennakoitu sosiaalihallituksessa rohkaisemalla seminaareja yhteistyöhön paikallis-

ten yliopistojen kanssa. Lastentarhanopettajien koulutusta ei kuitenkaan tulisi ni-

veltää peruskoulun opettajankoulutukseen, sillä lastentarhanopettajan tulee olla ko-

konaisvaltaisemmin orientoitunut kuin peruskoulunopettajan. Pääjohtaja Lahtisen 

mielestä olisi pitänyt odottaa päivähoitokomitean mietinnön valmistumista, ja hän 

                                                        
147 KAOu SeA Cd:1 13.2.1970. 
148 KAOu SeA Cc:1 18.11.1970. 
149 KAOu SeA Cc:1 4.3.1971. 
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esitti, ettei siirtoa vielä toteutettaisi, vaan asetettaisiin toimikunta selvittämään las-

tentarhaseminaarien asemaa ja valmistelemaan siirtymistä opetusministeriön alai-

suuteen. Neuvottelukunta päätti selvittää siirtoon liittyviä valmisteluja ja valitsi 

keskuudestaan nelihenkisen työryhmän hankkimaan asiaa koskevaa tietoa opetus-

ministeriöstä.150 

Uuden hallinnon alaisuuteen siirryttäessä olivat toteutumatta ne esitykset ja 

valmistelut, joita ensimmäisen lakiesityksen parantamiseksi oli tehty ja samoin 

kouluhallituksen alaisuudessa toimimisen edellytykset. Yhtenä kehittämistoimena 

sosiaalihallitus oli aloittanut syksyn 1971 aikana opetusharjoittelun kehittämistä 

edistävän koulutuksen151.. Jatkoa ajatellen oli tullut selväksi koulutuksia velvoit-

tava lastentarhanopettajakoulutuksen määrällisen lisäämisen tarve, mihin sekä pää-

johtaja Lahtinen että sosiaalineuvos Rissanen olivat neuvottelukunnan kokousten 

yhteydessä viitanneet. 

Lisäkoulutuksen tarve varmistui, kun Oulun lastentarhaseminaari sai sosiaali-

hallituksen esityksen uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen kaksinkertaistamisesta 

syksyllä 1972. Johtokunta halusi kuitenkin ennen päätöksentekoa lisätietoa siitä, 

oliko kyseessä niin sanottu pysyvä vai väliaikainen ratkaisu.152 Kannatusyhdistyk-

sen hallitus teki lopullisen päätöksen johtokunnan tekemän esityksen mukaisesti: 

50 opiskelijan suuruinen kurssi voidaan ottaa, jos tarkoitukseen saadaan tarvittavat 

varat ja tarkoituksenmukaiset tilat.153 Päätös tiesi jälleen uutta ja silloisten kaupun-

gin opetustilojen kannalta hankalaa haastetta sopivien toimintatilojen löytämisessä. 

Sosiaalihallituksen käynnistämä sekä ohjaama suunnittelu- ja kehittämistyö 

osoitti, että monien keskustelujen ja erilaisten mielipiteiden siivittämä päivähoito-

toiminnan resurssien ja sisällön kehittäminen heijastuisi pian laajamittaisena kou-

lutuksien toimintaan. Kannanottoja ja odotuksia tuotiin julki monin erin painotuk-

sin. Kysymyksissä oli aistittavissa pohdintoja siitä, onko lastentarhatyöllä ja alan 

koulutuksen kehittämisellä sinänsä arvostettava asema yhteiskunnan merkittävänä 

kasvatusalan sektorina vai palveleeko tuleva päivähoitotoiminta ensisijaisesti yh-

teiskunnan työllistämistavoitteita tai kouluun valmentajana varhaiskasvatuksen 

oman itsenäisen merkityksen jäädessä mahdollisesti taka-alalle. 

 

                                                        
150 KAOu SeA Cc:1 30.9.1971 § 7. 
151 KAOu SeA Cd:1 17.5.1971 § 7. Lastentarhaseminaarinopettajien ja harjoituslastentarhojen opetta-
jien seminaari 16.–20.8.1971 Jyväskylässä, johon Oulusta osallistuivat päätoimiset opettajat. 
152 KAOu SeA Cb:1 21.1.1971 § 6. 
153 KAOu SeA Cb:2 11.2.1972 § 5. 
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Kuva 13. Tiernapojista muotoutui monivuotinen koulutuksen oman pikkujoulun ohjel-

manumero, joka sai perinteestä poikkeaviakin muotoja. Joulukuussa 1970 oli koulutuk-

sessa jo useita poikia. Heistä esiintyjiksi valikoituivat vasemmalta lukien Olli Saarela 

toiselta kurssilta ja kolmatta kurssia edustaneet Osmo Turkka ja Kalevi Ekola. (Kuva: 

SPA B.) 

Muiden seminaarien tavoin lopetettiin vuoden 1971 syyslukukausi Oulun lasten-

tarhaseminaarissakin vielä sosiaalihallituksen alaisena ja perinteistä jouluista juh-

laa viettäen. Omissa ahtaissa tiloissa ei liki sadan hengen yhteinen ohjelmallinen 

kokoontuminen ollut mahdollista, joten kynttiläiltaa vietettiin Nuottasaaren kou-

lulla. Opiskelijoille olivat opetustiloina tuttuja sen liikunta- ja veistosalit, mutta nyt 

kokoonnuttiin glögiä juoden ruokalan tiloissa. 
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Kuva 14. Kynttiläilta Nuottasaaren koulun ruokalassa. Kuvassa lähimmän pöydän ää-

ressä vasemmalla selin rehtori Selina Pirilä ja pöydän oikealla puolella oikealta veistoa 

opettanut Unto Vuojala, johtokunnan puheenjohtaja Jori R. Rissanen ja johtokunnan 

jäsen Tapio Vaherva. (Kuva: SPA B.) 
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4 KOULUTUS LAAJENEE KOULU-
HALLITUKSEN ALAISENA (1972–1977) 

Lastentarhanopettajien koulutuksen samoin kuin lastentarhatyön ohjaus ja valvonta 

olivat 1920-luvulle asti kuuluneet kouluhallituksen kansanopetusosastolle, josta ne 

siirrettiin vuonna 1924 sosiaalihallintoon kuuluvaksi, sosiaali- ja terveysministe-

riön lastensuojeluosaston alaisuuteen. Ratkaisu liittyi nuoren itsenäisen valtion hal-

linnon uudistamiseen ja kehittämispyrkimyksiin, joiden avulla haettiin taloudellisia 

säästöjä valtakunnan keskushallinnon organisaatiota supistamalla. 1970-luvulla 

nopeasti toteutettua lastenseminaarien keskushallinnon siirtämistä opetushallin-

toon perusteltiin käynnissä olevalla opetusministeriön hallinnonalan kokonaisuu-

distuksella, jossa oli tarkoituksena keskittää kaikkien koulutusalojen opetustyön 

hallinto saman keskusviraston alaisuuteen. 

4.1 Uuden hallinnon epävarmuuden aika 

Lastentarhaseminaarit siirtyivät 1.1.1972 kouluhallituksen alaisuuteen, ja helmi-

kuun alussa pidetyssä neuvottelukunnan kokouksessa saivat läsnä olleet seminaa-

rien rehtorit ja hallinnon edustajat kuulla kouluhallituksen edustajan professori 

Onni Kurvisen toteavan, kuinka siirto oli tapahtunut kovin yllättäen ja siirron ai-

heuttamat järjestelyt olivat kesken.154 Lastentarhanopettajien koulutusta selvittävä 

työryhmä oli kuitenkin jo asetettu, mutta kokonaan koulutuksia kuulematta. Ko-

kouksessa neuvottelukunnalla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus tuoda esille 

oman ryhmänsä näkökantoja ja paitsi esittää keskeisiä kehittämiskysymyksiä myös 

painottaa tärkeänä pidettyä työryhmän täydentämistä lastentarhaseminaarien edus-

tajalla. Toive otettiin huomioon, sillä syyskuun kokouksessa neuvottelukunnan jä-

senet saivat kuulla, kuinka työryhmään oli kutsuttu jäseneksi ja koulutuksien edus-

tajaksi Jyväskylän lastentarhaseminaarin rehtori Liisa Kasurinen.155 

Kouluhallituksessa valmistelutyö jatkui toista vuotta, sillä 24.1.1973 Oulussa 

pidetyssä kokouksessa neuvottelukunnan asialistalla olivat edelleen kouluhallituk-

sen alaiseksi siirtymiseen liittyvät asiat. Kouluhallituksen puheenvuoron käyttänyt 

vt. ylijohtaja Erkki Kähkönen totesi aluksi, että ”kouluhallitus sai yllättäen lasten-

tarhaseminaarit alaisuuteensa vuoden 1972 alussa ja joutui tehtävän eteen, jota se 

                                                        
154 KAOu SeA Cc:1 3.2.1972. 
155 KAOu SeA Cc:1 21.9.1972 § 3. 
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ei osannut odottaa. Vuoden verran on nyt asioita tutkittu ja koetettu selvittää siir-

rosta johtuvia ongelmia. Nyt ollaan siinä vaiheessa, jolloin tulisi pohtia taloudelli-

sia asioita.”156  Lastentarhaseminaarien asioiden vastuuhenkilöksi kouluhallituk-

sessa oli nimetty ylitarkastaja Sven Gladh. Neuvottelukunta esitti puolestaan kii-

reellisesti valmisteltavaksi koulutusta koskevaa asetusta, oman lastentarhaseminaa-

rien koulutukseen perehtyneen tarkastajan nimeämistä, sosiaalihallituksen jo hy-

väksymien lehtorin toimien rahoittamista ja täydennyskoulutuksen saamista niin 

harjoituslastentarhanopettajille kuin seminaarien opettajakunnille.157 

Lastentarhanopettajakoulutusta tutkivan työryhmän puheenjohtajaksi oli ni-

metty ylitarkastaja Pirkko Poikonen. Työryhmä muuttui pian opetusministeriön 

työryhmäksi, jonka työn tuli olla valmis varsin nopeasti eli syyskuun 1972 loppuun 

mennessä. Käsiteltäviksi asioiksi oli määritelty senhetkisen tilanteen kartoituksen 

lisäksi lainsäädäntöön liittyvät asiat. Selvitystyönä oli läpikäyty muun muassa las-

tentarhaseminaarien opetus- ja työsuunnitelmat sekä opettajien työajat ja palkat, 

joiden kaikkien osalta oli havaittu selkeää tarvetta yhtenäistämiseen. Lainsäädän-

nön aikaansaaminen oli koettu kehittämisen tärkeimmäksi edellytykseksi. Ensisi-

jaisiin ratkaistaviin asioihin kuului opettajakunnan jäsenten eri tehtävänimikkeiden 

mukaisten pätevyysvaatimuksien määritteleminen. Opetussuunnitelmaan liittyen 

tuli nimike ”käytännön harjoittelu” korvata käsitteellä opetusharjoittelu. Tuli myös 

päättää yhtenäisestä todistuskaavakkeesta, joka noudattaisi luokanopettajien todis-

tuksen rakennetta ja jossa arvioitavia kokonaisuuksia olisivat perusopinnot, psyko-

logiset ja pedagogiset aineet sekä opetusharjoittelu.158 

Kehittämistyön tavoitteita 

Syyskuussa 1972 oli neuvottelukunta saanut käsiteltäväkseen sosiaalihallinnon ke-

hittämistyöhön liittyvän varsin ajankohtaisen aloitteen, lastentarhanopettajakoulu-

tuksen määrällisen lisäämisen. Seminaareissa oltiin valmiita kouluttamaan uusia 

opiskelijamäärältään suurempia kursseja, mikäli valtio huolehtii niiden aiheutta-

mista lisäkustannuksista. Yhtä yksimielisiä neuvottelukunnassa ei oltu yksivuoti-

sen poikkeuskoulutuksen järjestämisestä. Opiskelijoiden pohjakoulutusvaatimuk-

sen vaihtoehdoiksi oli esitetty humanististen tieteiden kandidaatin, sosiaalikasvat-

                                                        
156 KAOu SeA Cc:1 24.1.1973 § 4. 
157 KAOu SeA Cc:1 3.2.1972 § 3–7. 
158 KAOu SeA Cc:1 21.9.1972 § 3–6. 
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tajan ja lastenhoitajan tutkintoa. Tavoitteena oli, että kyseisten tutkintojen ja päivä-

hoitoalan työkokemuksen pohjalle eri painotuksin rakentuvat opetussuunnitelmat 

johtaisivat yhdessä vuodessa lastentarhanopettajaksi valmistumiseen. Koulutuksen 

toteuttamiseen liittyneistä vastakkaisista näkökannoista huolimatta neuvottelu-

kunta painotti yksimielisenä käsityksenään poikkeuskoulutusten toteuttamista vain 

väliaikaisena ratkaisuna.159 

Neuvottelukunnan tammikuisessa kokouksessa vuonna 1973 olivat esillä val-

tionavun hakemuksiin, niitä koskeviin päätöksiin ja maksumenettelyihin liittyvät 

asiat. Varsin myönteisenä koettiin Oulussa lupa kokopäiväisen kanslistin palkkaa-

miseen. Muutoin henkilökunnan palkkaukseen liittyen kävi ilmi, että palkkauspe-

rusteet vaihtelivat erityisesti rehtorien muodollisen pätevyyden suhteen, ja tavoit-

teena olivat kaikkien opettajakunnan nimikkeiden kohdalla selkeät tehtävien mu-

kaiset palkkaluokkaesitykset.160 Palkkaluokkakorotuksien ajamisessa viitattiin am-

mattijärjestöjen toimintaan, mikä lastentarhaseminaarien opettajakunnan osalta oli 

jo johtanut ammattijärjestön perustamiseen ja järjestäytymismahdollisuuksien tut-

kimiseen. 

Kehittämisen kannalta siirtymävaihe ja työryhmän työskentely sekä sen selvi-

tys- ja kartoitustyö loivat uutta pohjaa lastentarhanopettajien koulutukselle. Tiettyä 

yhteyttä luokanopettajakoulutukseen ennakoi esimerkiksi todistuskaavakkeen uu-

siminen niin, että annettavat arvosanat noudattaisivat luokanopettajien todistuskaa-

vakkeen arvosanoja161. Kouluhallituksen hallinnonalan ohjauksen ja yhtenäisten 

käytäntöjen vaatimuksen koki Oulun koulutuksen johtokunta aikaisempia sosiaali-

hallituksen menettelyjä johdonmukaisemmiksi, yksityiskohtaisemmiksi ja koulu-

toimelle läheisiksi. Joiltakin osin ehkä liiankin läheisiksi, sillä jatkossa jouduttiin 

koulutuksien yhteisissä kokouksissa palaamaan muun muassa poissaolosäädöksiin 

ja niiden yksityiskohtaisiin tulkintoihin162. Kokonaisuudessaan uusilla menettely-

tavoilla oli yhtymäkohtia laajempaan kasvatuksen ja koulutuksen viitekehykseen, 

ja ratkaisuissa näkyi yhdenmukaisuutta muuhun opettajankoulutukseen. 

                                                        
159 KAOu SeA Cc:1 21.9.1972 § 7–9. 
160 KAOu SeA Cc:1 24.1.1973. 
161 KAOu SeA Cc:1 21.9.1972 § 9. 
162 KAOu SeA Cb:2 15.5.1973 § 7. 
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4.2 Opiskelupaikkojen määrä kasvaa 

Oulun lastentarhaseminaari oli tammikuussa 1971 lupautunut kaksinkertaistamaan 

uusien opiskelijoiden määrän syksyllä 1972. Johtokunta palasi asiaan vuoden en-

simmäisessä kokouksessaan, jolloin vahvistettiin seuraavan alkavan kurssin opis-

kelijoiden lukumääräksi 50. Päätöksessä oli silti mukana jo aiemmin koettu tuttu 

ehto, valtiolta tulevien varojen ja riittävien lisätilojen saamisesta. Kokonaistilan-

teen selkiyttämiseksi johtokunta valtuutti rehtorin käymään kouluhallituksessa sel-

vittämässä alkavaan lisäkurssiin liittyviä ongelmia, erityisesti opettajavoimiin liit-

tyviä kysymyksiä ja valtionapua.163 

Opiskelijoiden aloituspaikkojen määrän suurentaminen syksyllä 1972 oli 

otettu huomioon jo talousarvioesityksessä muun muassa siten, että oli varauduttu 

yhden uuden seminaarinopettajan palkkaamiseen. Kun johtokunta käsitteli seuraa-

van lukuvuoden suunnittelua, se keskusteli seminaarinopettajien määrästä ja har-

joituslastentarhanopettajien panoksesta opiskelijoiden opetusharjoittelun ohjauk-

sessa. Uuden opettajan valinnan sijaan päädyttiin esittämään kouluhallitukselle 

palkkaukseen varatun määrärahan siirtämistä harjoituslastentarhanopettajien palk-

kioihin. Samalla ratkaisun tavoitteena oli pyrkimys yhtenäistää seminaarinopetta-

jien ja opetusharjoittelua ohjaavien opettajien määrä toisten lastentarhaseminaarien 

noudattaman käytännön mukaiseksi.164 

Opetusharjoittelun uudet ratkaisut 

Opetusharjoittelun toteuttamisen kannalta palkkausratkaisujen muutos johti de-

monstraatio-opetuksen siirtymiseen lastentarhojen ohjaaville opettajille, ja samalla 

ohjaus yhtenäistyi muiden lastentarhaseminaarien opetusmuotojen kanssa. Toteu-

tuneesta opetussuunnitelmasta kertoneen tekstin mukaan ”harjoituslastentarhojen 

opettajat ovat pitäneet lastentarhoissa opetusnäytteet ja ovat huolehtineet osaltaan 

opiskelijoiden henkilökohtaisesta ohjauksesta ja toimintasuunnitelmien käytäntöön 

soveltamisesta”.165 Näin ratkaisu laajensi lastentarhanopettajien ohjausvastuuta ja 

oli myös korotetun, joskin edelleen pienen palkkauksen mukaan mahdollista. Se-

minaarinopettajien demonstraatioihin varattu opetuspanos siirtyi teoriaopetukseen. 

Teorian ja käytännön integraatiotehtävä yhdistyi puolestaan lastentarhoissa tapah-

tuneeseen opiskelijoiden ohjaamien tilanteiden seuraamiseen, niiden analysointiin 

                                                        
163 KAOu SeA Cb:2 11.2.1972 § 6, § 15. 
164 KAOu SeA Cb:2 11.2.1972 § 6. 
165 ELA B: 1972–1973: 13. 
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ja keskusteluihin, joissa opiskelijaa ohjattiin toteuttamistapojen valinnoissa ja me-

todimahdollisuuksien pohdinnassa. Seminaarinopettajien ja ohjaavien lastentar-

hanopettajien välisten keskustelujen tehokasta toteutusta päätettiin edistää järjestä-

mällä pienryhmiä jokaisen seminaarinopettajan ohjaamien opiskelijoiden harjoi-

tuslastentarhanopettajista166. Ryhmissä käsiteltiin kunkin opetusharjoittelujakson 

yleisiä vaatimuksia ja käytiin myös läpi opiskelijoiden henkilökohtaisesti laatimiin 

toimintasuunnitelmiin liittyneitä eritasoisia tehtäviä, jotka usein koettiin harjoitte-

lun työläimmäksi ja vaativimmaksi osa-alueeksi. 

Opetusharjoittelua ohjaavien lastentarhanopettajien tehtävänkuvan laajenemi-

nen aiheutti heidän keskuudessaan kantaa ottavia ja vastustaviakin mielipiteitä oh-

jausvastuun muuttumisesta. Kriittisimmät uuden toimintatavan vastustajat esittivät 

esimiehelleen suoraan kysymyksen, voiko työnantaja yksipuolisesti lisätä kyseisen 

tehtävän viranhaltijalle? – Vastaus oli myönteinen. Joka tapauksessa tässä uudessa 

tilanteessa kaivattiin myös selkeää määrittelyä sekä ohjaavan opettajan että lasten-

tarhassa harjoittelevan opiskelijan asemasta ja tehtävistä samoin kuin seminaarin 

asemasta opetusharjoittelun toimeenpanijana. Tehtäväkokonaisuuksia selkiyttävä 

keskustelu aloitettiin 24.5.1972 Heinäpään lastentaloon koolle kutsutussa kokouk-

sessa. Siellä olivat mukana vt. sosiaalisihteeri Eila Rummukainen, 13 lastentarhan 

johtajaa ja 4 lastentarhanopettajaa eri harjoituslastentarhoista sekä lastentarhasemi-

naarin edustajina vs. rehtori Elise Lujala ja seminaarinopettajat Pirjo Mustonen, 

Tellervo Siikanen ja Marja Passi. Keskustelun pohjaksi esitti lastentalon johtaja 

Eine Lindén opiskelijoiden lastentarhaharjoittelusta laaditun muistion, jonka perus-

teluissa tuli esille opiskelijoiden esiharjoittelun puuttuminen, opettajien vastuulle 

siirtynyt ensimmäisen harjoittelujakson työhön tutustuttaminen sekä opiskelijoiden 

käytännön perusopetuksen omaksumisen puutteellisuudet teorian ja käytännön yh-

distämisessä. Lastentarhanopettajien opetusharjoitteluun liittyvät tehtävät haluttiin 

myös määritellä suhteessa kaupungin ohjesääntöön ja lisäksi käyttää muistion si-

sältöä omaan palkkataisteluun liittyvänä asiakirjana.167 

Käydyssä keskustelussa muistio todettiin hyväksi kaikkien kolmen osapuolen, 

lastentarhanopettajien, seminaarinopettajien ja opiskelijoiden kannalta. Yhteinen 

näkemys oli, että kitkattoman yhteistyön avulla voidaan jatkossa kehittää työtä las-

tentarhatoiminnan tavoitteiden yhdensuuntaistamiseksi. Seminaarin kannalta näh-

tiin tärkeäksi saada tietoa lastentarhanopettajien toiveista, jotta ne voidaan välittää 

                                                        
166 KAOu SeA Cd:1 27.4.1972 § 5. 
167 KAOu SeA Cd:1 24.5.1972 § 3–7. 
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eteenpäin seminaarien neuvottelukuntaan ja sieltä edelleen kouluhallitukseen. Li-

säksi koottiin luettelo asioista, joita seminaarilta toivottiin lastentarhoihin seuraa-

van vuoden opetusharjoittelun sisältöjen ohjeisiin. Päätettiin myös menettelyta-

voista, joilla tiedonvälitystä voidaan edistää. Tärkeänä kokonaisuuden osana pidet-

tiin lastentarhaseminaarin opiskelijoiden tehtäväkokonaisuuden selkiyttämistä. 

Alustavasti esillä olleen muistion pohjalta päätettiin valita työryhmä, joka laatii 

myös lopulliseksi tarkoitetun ohjeiston opetusharjoittelua ohjaavien lastentarhan-

opettajien tehtävistä.168 

Syksyllä pidetyssä seuraavassa neuvottelutilaisuudessa olivat mukana Oulun 

lastentarhanopettajien, lastentarhaseminaarin opettajien ja lastentarhaseminaarin 

oppilaskunnan edustajat. Tärkeimpänä asiana käsiteltiin muistiota ”Ohjeita oppi-

laille käytännön jaksolla lastentarhassa”, jonka tarpeellisuudesta kaikki kolme osa-

puolta olivat vakuuttuneita. Oppilaskunnan edustajat kuitenkin toivat esille kriitti-

sen kantansa muistion laatimistapaa kohtaan, sillä suunnitteluvaiheeseen ei ollut 

otettu mukaan oppilaskunnan edustusta eikä kuultu heidän mielipidettään. Lasten-

tarhanopettajat ilmoittivat puolestaan olevansa osa kaupungin sosiaalitoimea, ja he 

noudattavat työssään sosiaalilautakunnan, sen alaisten viranomaisten sekä virka-

miesten määräyksiä. Tästä johtuen he katsovat, etteivät voi suoranaisesti ottaa vas-

taan toimintaohjeita esimerkiksi lastentarhaseminaarilta tai sen oppilaskunnalta 

vaan pyrkivät neuvotteluteitse ratkaisuihin.169 Ohjaavien opettajien kannalta tilan-

netta laukaisi lokakuun lopun kokouksessa kuultu vahvistus korotetun ohjauspalk-

kion voimaan tulosta. Tieto selkiytti opettajien asemaa ja velvoitetta toimia opiske-

lijoiden opetusharjoitusjakson aikana toimintahetkien toteuttajina opiskelijoiden 

ollessa niitä seuraamassa. Opiskelijoille tarkoitettu toimintaohjeisto käsiteltiin 

myös johtokunnassa, ja vahvistamisen jälkeen se jaettiin kaikille opiskelijoille.170 

Seminaarien ja kuntien sekä muiden lastentarhojen ylläpitäjien välistä sopi-

mista selkiytti syksyllä 1974 saatu kaupunkiliiton kaavakemalli, joka oli laadittu 

kuntien ja päivähoitolaitosten henkilökuntaa kouluttavien oppilaitosten välillä teh-

täviä sopimuksia varten.171 Tämän jälkeen lastentarhaseminaari sopi opetusharjoit-

teluun liittyneestä yhteistyöstä päivähoidon ylläpitäjän kanssa joko toistaiseksi tai 

tietyksi määräajaksi. 

                                                        
168 KAOu SeA Cd:1 24.5.1972 § 3–7. 
169 KAOu SeA Cd:1 10.10.1972 § 1. 
170 KAOu SeA Cd:1 30.10.1972 § 6, 31.10.1972 § 2–3. 
171 KAOu SeA Fa:1 9.10.1974. 
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Opetusharjoittelun ohjaajien täydennyskoulutus 

Opetusharjoittelua ohjaavien opettajien täydennyskoulutuksen järjestämisestä esi-

tetty tavoite toteutui kouluhallituksen varoin jo vuoden 1972 alussa, kun jokainen 

seminaari sai tarkoitukseen varatun määrärahan. Oulussa koulutus järjestettiin 

syyslukukauden aikana, ja siihen osallistui noin 30 opettajaa. Lisäksi kouluhallitus 

järjesti maaliskuussa Heinolan kurssikeskuksessa lastentarhaseminaarien ja harjoi-

tuslastentarhanopettajien yhteisen kurssin, johon Oulusta osallistui kuusi lastentar-

hanopettajaa. Kurssin suunnittelusta vastasi työryhmä, johon kuului neljä opetus-

harjoittelua ohjaavaa opettajaa ja kaksi seminaarinopettajaa.172 Uusi Heinolan kou-

lutus järjestettiin ohjaaville opettajille 9.–11.1974, ja sinne osallistui Oulusta yh-

deksän lastentarhanopettajaa. Kurssin aiheista ennakkoon kiinnostavimpana pidet-

tiin pääjohtaja Alli Lahtisen puheenvuoroa ”Päivähoidon nykynäkymistä”. Laa-

jempi kaikille lastentarhanopettajille järjestetty koulutus ja informaatiotilaisuus pi-

dettiin seminaarilla 9.4.1975.173 

Syksyn 1975 aikana järjestettiin kouluhallituksen hyväksymän valtakunnalli-

sen ohjelman mukainen täydennyskoulutus, johon osallistui yhteensä 71 lastentar-

hanopettajaa. Koulutus toteutettiin kahdessa ryhmässä ajalla 6.10.–24.11., ja kurs-

sinjohtajana oli seminaarinopettaja Sirkka-Leena Mervola. Pääsääntöisesti opetus-

harjoittelua ohjaavien opettajien täydennyskoulutus jatkui lastentarhaseminaarin 

järjestämänä ja kouluhallituksen rahoittamana koulutuksena. Sisältöjen rakentami-

sessa lähdettiin ainakin osittain ohjaavien opettajien itsensä esittämistä toiveista, 

joista yksi toistunut aihe oli työnohjaus.174 

4.3 Toistuva ongelma – tarkoituksenmukaiset ja riittävät tilat 

Kevätlukukauden 1972 aikana johtokunnan tehtävänä oli ollut valmistella uuden 

50 opiskelijan suuruisen kurssin aloittamista ja myös varmistua ”lisäkurssin” eh-

tona olleiden tilojen saamisesta. Tavoitteena oli 600 m2:n suuruisten opetustilojen 

löytäminen. Johtokunnan puheenjohtaja ja rehtori tiedustelivat tiloja ”muun mu-

assa rakennustoimistoista, huoneistojen välittäjiltä ja kiinteistöjen omistajilta” ja 

                                                        
172 ELA B: 1972–1973: 15, KAOu SeA Cc:1 3.2.1972 § 6. 
173 ELA B: 1974–1975: 4–5, KAOu SeA Cd:1 29.10.1974 § 3. 
174 KAOu SeA Cb:2 24.2.1975 § 9. 
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heille oli lähetetty huonetilaesittelyjä. Maaliskuun lopulla johtokunta joutui totea-

maan, että toistaiseksi ei ollut löytynyt tarkoitukseen sopivia tiloja ja siksi piti edel-

leen tutkia mahdollisia väliaikaisratkaisuja.175 

 

Kuva 15. Lastentarhaseminaarin ensimmäiset opiskelutilat sijaitsivat kevyellä välisei-

nällä erotettuna Pyrinnön urheilutalon toisessa kerroksessa. Kanslia oli helpommin 

saavutettavassa ensimmäisen kerroksen kulmahuoneessa. (Kuva: VAKAA A.) 

Loppukevään aikana valmisteltiin jo järjestyksessä kolmannen kurssin valmistu-

mista. Juhla järjestettiin edelleen Pyrinnön urheilutalon tiloissa, tutussa opiskelu-

miljöössä ja opiskelijoiden läheisten vieraiden ollessa mukana. Nytkin tilaisuu-

dessa jaettiin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle Nuorten Ystävät ry:n lahjoit-

tama Waenerbergin säätiön stipendi, jonka saajasta päätti opettajakunta. Varsinaisia 

juhlan päähenkilöitä olivat valmistuvat lastentarhanopettajat. Yksi heistä oli Eeva 

Lönnqvist176, joka eläkkeellä olevana kuvasi oman merkittävän opiskeluajan muis-

tonsa näin: 

                                                        
175 KAOu SeA Cb:2 22.3.1972 § 3. 
176 Om 28.4.2017 Eeva Lönnqvist. 



89 

Mieleeni on jäänyt parhaiten viimeinen opiskelupäiväni, silloin oli kevätjuhla. 

Mukana olivat myös rakkaat, minulle erittäin läheiset vanhempani, jotka olivat 

silloin iältään jo vanhoja – äiti 67 vuotta ja isä 73-vuotias. 

Juhlassa mieleeni palautui myös vuoden takainen tilanne: Kun todistukset oli 

jaettu, kuulin, että nimeni mainittiin. Yllätyin, sain stipendin. Se oli minulle 

todella yllätys, sillä kouluaikanani Ylistaron yhteiskoulussa aina oppilaat, 

jotka olivat hyviä teoria-aineissa, saivat stipendin. Nyt arvostettiin minun tai-

tojani. Olen siitä edelleen kiitollinen. Se merkitsi minulle paljon. 

Olen saanut tehdä elämäntyöni mieluisassa, sydäntäni lähellä olevassa amma-

tissa. 

Kiitos koulutuksestani! 

Eeva 

Viides kurssi aloitti opiskelunsa syksyllä 1972, jolloin edelleen ainoaksi tilaratkai-

suksi löytyi vain Kiistola-Säätiön tekemä tarjous. Sen mukaan urheilutalon pik-

kuikkunaisia kerhotiloja muokkaamalla saatiin lisää yksi luokkahuone, yksi sosi-

aalitiloiksi sopiva huone ja yksi WC koulutuksen käyttöön. Näin käytettävissä oli 

kuitenkin tilat, joiden löytyminen oli ollut edellytyksenä lisäkurssin eli 50 opiske-

lijan suuruisen kurssin aloittamiseen. Vuokrasopimus tehtiin vajaaksi vuodeksi eli 

elokuun 1973 lopussa päättyväksi.177 

Keväällä 1973 löytyi uusi tiloja tarjoava yhteistyökumppani. Johtokunnan pu-

heenjohtaja ja rehtori neuvottelivat kauppaneuvos Runar Sandelinin kanssa Wel-

jekset Åström Osakeyhtiön Kasarminkatu 8:ssa olevien tilojen vuokraamisesta. 

Pohjapiirustuksiin tutustumisen jälkeen jatkuivat sopimusvalmistelut. Maaliskuun 

lopulla saatiin Åströmin Kiinteistö Oy:n vuokrasopimus, jonka johtokunta päätti 

hyväksyä. Opettajakunta oli myös ollut mukana tilasuunnitelmaa tehtäessä, ja tar-

jolla oli 760 m2:n tilat viideksi vuodeksi. Hanke ei kuitenkaan toteutunut, kun vuok-

ranantaja ilmoitti haluavansa siirtää vuokrasopimuksen aloittamista toistaiseksi.178 

Kyseisten tilojen vuokraamisen peruuntumisesta huolimatta johtokunta päätti, että 

se aloittaa syksyllä 1974 uuden 50 opiskelijan kurssin kouluttamisen, jos tarvittavat 

tilat vain löytyvät. 

                                                        
177 KAOu SeA Cb:2 19.6.1972 § 6, 30.12.1972 § 7.  
178 KAOu SeA Cb:2 2.2.1973 § 11, 27.3.1973 § 10, 15.5.1973 § 5. 



90 

Yliopiston vanavedessä 

Oulun kaupungissa koulutuskäyttöön sopivat tilat olivat useiden vuosien ajan 

vuokrattuna ensisijaisesti vuonna 1958 toimintansa aloittaneen Oulun yliopiston 

käyttöön. Yliopisto oli alkuun laajalti hajasijoitettuna ja kulki aluksi ”diasporasta 

pysyvään väliaikaisuuteen”179. Tiloja oli jouduttu vuokraamaan kaupungilta, liike-

laitoksilta, yhdistyksiltä, säätiöiltä ja yksityishenkilöiltä. Yksi keskeinen toimitilo-

jen sijaintipaikka oli Oulun Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen, NMKY:n, 

rakennus Linnankadulla. Sinne sijoitettujen eläintieteen laitoksien siirtyessä edel-

leen Kasarmintielle, sai lastentarhaseminaari vapautuneet tilat käyttöönsä.180 Kun 

seminaarin henkilökunta ensimmäistä kertaa vieraili tyhjentyvissä tiloissa, pohdit-

tiin, mikä opetus sijoitettaisiin tiloihin, jossa isoissa altaissa porisivat poronsarvet, 

tai pieniin kivijalan huoneisiin, joissa oli lähes koko tilan täyttäviä ”hyönteisakvaa-

rioita”. Yliopiston väki varoitteli suurhallin alla sijaitsevan suurimman luokan ”ur-

heilullisesta tunnelmasta” ja metelistä, mutta sehän ei sinänsä ollut uutta, kun Py-

rinnön urheilutalossa oli jo toimittu painonnostosalin vieressä ja voimanostajien 

harjoituksen kalkkeessa. 

Ensimmäisten yliopistolta vapautuneiden tilojen alustavat piirustukset arvioi 

johtokunta tarkoituksenmukaisiksi kesäkuun kokouksessaan vuonna 1973. Vuok-

rasopimus Oulun NMKY ry:n ja Oulun lastentarhaseminaarin välillä allekirjoitet-

tiin lokakuun alussa. Se kattoi seminaarin käyttöön tulevat opetus- ja toimistotilat 

sekä erillisen sopimuksen suurhallista, josta oli saatu yksi liikuntatunti viikossa. 

Liikunnan opetuksen tarkoituksenmukaisen toteuttamisen kannalta tuo tunti oli to-

della vähän, joten liikuntatunteja varten jouduttiin etsimään muita ratkaisuja181. Li-

säkurssin saamisen kannalta tilaratkaisu syntyi liian myöhään. Uutta 50 opiskelijan 

ryhmää koskevaa lisärahoitusta ei voitu enää saada kouluhallitukselta syksyksi 

1973, joten uusien opiskelijoiden määräksi jäi 32, mutta seuraavana vuonna aloi-

tuspaikkoja oli uudelleen 50:lle.182 

Jatkossa NMKY:n eli oululaisittain ”Ynnin” tiloja vuokrattiin seminaarin käyt-

töön sikäli, kun niitä vapautui yliopistolta. Pohjakerroksessa edettiin kohti Kasar-

minkadun päätyä, josta viimeisimpänä saatiin käyttöön lastenkirjastolta vapautuvat 

tilat, kun uusi kirjastotalo valmistui. Toisaalta saatiin Linnankadun puolelta lisää 

                                                        
179 Salo 1998: 184. 
180 Salo 1998: 185, 192. 
181 Ha 26.8.2016 Orvokki Lehtelä. 
182 KAOu SeA Cb:2 18.6.1973 § 4, 1.10.1973 § 5. 
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kerroksista myös luokkatiloja. Pyrinnöltä tuttuun tapaan muista tiloista oli niihin 

luokkatiloihin opiskelijoilla käynti ulkotilojen kautta. 

Muutto Pyrinnön urheilutalolta osoitteesta Rantakatu 30 toteutettiin suurelta 

osin opettajien ja opiskelijoiden kesken yhteisvoimin ja talkoohengessä. Varsinais-

ten kalusteiden siirtoon ja kuljetuksiin tarvittiin tietysti ammattilaisten asiantuntija-

apua. 

 

Kuva 16. Pyrinnön pihalla kantoivat muuttolaatikoita niin rehtori, opettajat kuin opiske-

lijatkin. Monta tyhjää laatikkoa sopi samaan aikaan Pirjo Mustosen kannettavaksi. Las-

tentarhaseminaarin ”nimikilpikin” piti saada mukaan. Siitä piti rehtori huolen. (Kuva: 

VAKAA A.) 

4.4 Integraatiota ja kasvua uusissa tiloissa 

Aiempaan tapaan Oulun koulutus halusi olla kouluhallituksenkin alaisena yhteis-

työssä monien alaan liittyneiden ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Opetusharjoittelu-

kohteiden henkilökunnasta kutsuttiin koulutukseen tutustumaan opettajien ja las-

tenhoitajien lisäksi myös keittiöhenkilökunnat ja samoin seurakunnan lastenohjaa-

jien kurssi. Yhteydet muiden seminaarien opettajien ja opiskelijaryhmien välillä 

jatkuivat muualta tulleiden tutustumiskäynteinä samoin kuin oululaisten vastavie-

railuina. Oulussa ja Oulun seudulla kuului opiskelijoiden tutustumiskohteisiin eri-

tyiskasvatuksen, lastensuojelun ja sosiaalihuollon laitoksia, ja lisäksi eri aineiden 

erityistietouteen liittyviä erityiskohteita. 

Käytännöksi muotoutui, että ensimmäisen vuosikurssin opintomatka suuntau-

tui keväällä kotimaan kohteisiin ja toisen vuosikurssin opintokohteet löytyivät val-

mistumisen lähestyessä ulkomailta. Lisäksi eri opintoihin liittyi ryhmien yhteis-

työtä ja koko koulutuksen välistä vuorovaikutustakin palvelevia luontoretkiä ja tee-
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mallisia toimintapäiviä Oulun seudulla, mutta oman opiskeluympäristön ulkopuo-

lella Virpiniemessä, Rokualla ja Hailuodossa. Syksystä 1971 lähtien ensimmäisen 

vuosikurssin kotimaisten opintoretkien suunta muuttui melko pysyvästi pohjoiseen 

ja mukaan liitettiin myös tunturimaisemista tuntumaa antava ulkoilupäivä. Ensim-

mäisen pohjoisen matkan kohteina olivat Kemi, Rovaniemi ja Kemijärvi.183 Osalle 

opiskelijoista tämä matka oli ensimmäinen käynti Napapiirin pohjoispuolelle. Vai-

kuttava kokemus oli aamuinen näkymä hirsimajasta, kun ensilumi oli hennosti kat-

tanut ruskan värittämän tunturinrinteen. 

 

Kuva 17. Sanomalehti Lapin Kansa uutisoi kuvan kera Rovaniemen vierailusta. Esille 

tuli ihmettely siitä, että kaupungissa ei ollut lainkaan alle 3-vuotiaille tarkoitettua seimi-

                                                        
183 ELA B: 1972–1973: 14. 
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hoitoa. Seuraavan vuoden opintomatkaa valmisteltaessa selvisi, että tuon, silloin arvos-

teluksi koetun lausuman jälkeen koulutuksen edustajat eivät olleet erityisen tervetul-

leita uudelle vierailulle. (Lehtileike: VAKAA C.) 

Seminaarin nuori opettajakunta oli innokas saamaan vaikutteita uusista opetusmuo-

doista ja kokeilemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Mahdollisuuksien mukaan käytet-

tiin apuna ulkopuolisia asiantuntijoita, ja yhteistyön sekä vuorovaikutuksen kehit-

tämistä painotettiin pitkäjänteisesti ja usealla eri tasolla. Ensimmäinen 50 opiskeli-

jan kurssi opiskeli syksystä 1972 kevääseen 1974. Noina vuosina opetussuunni-

telma oli vielä perinteisen ainejakoinen, mutta sisältöjä uudistettiin ajankohtaisin 

painotuksin. Huhtikuussa 1973 voimaan tullut päivähoitolaki vaikutti lastentarhan-

opettajien koulutuksen kokonaisuuteen, mutta jo ennen lain voimaantuloa se herätti 

laajalti julkista keskustelua. Eri kansalaisryhmien ja puolueiden käsitykset lain si-

sällöstä ja toteutuksesta poikkesivat suurestikin toisistaan. Erilaisten näkemysten 

esittelemiseksi oli siten koulutuksenkin piirissä paikallaan yhteiskunta- ja sosiaali-

politiikan opetuskokonaisuuteen liitetty erityisluentotilaisuus, jonne oli kutsuttu 

kaikkien silloisten puolueiden edustajat kertomaan oman puolueensa ohjelmasta ja 

erityisesti sen kannanotosta päivähoitokysymyksiin. Tätä yksi mukana olleista kan-

sanedustajista oli pitänyt ”rohkeana tekona”.184 

Toisen vuosikurssin syksyllä toteutui uutena kokonaisuutena ”Kommunikaa-

tioseminaari”. Sen tarkoituksena oli kehittää opiskelijoiden vuorovaikutukseen liit-

tyviä tietoja ja taitoja sekä auttaa heitä toimimaan paremmin yhteistyössä muiden 

kanssa. Opiskelijoiden saaman opintomonisteen mukaan kurssin keskeisiä tavoit-

teita olivat tietoisuus oman kommunikaation vaikutuksesta muihin ja muiden vai-

kutuksesta itseen sekä kyky kommunikoida selkeästi ja toimia yhteistyössä muiden 

kanssa erityyppisissä työtilanteissa. Kurssi kesti yhden viikon, ja sen kolme vetäjää 

työskenteli ryhmien kanssa iltaan kello 19:ään asti.185 Tämä vahvistanee osaltaan 

opiskelijoiden mielipiteitä vaativasta ja tiukasta, mutta antoisasta koulutuksesta. 

                                                        
184 ELA B: 1973–1974: 8, Ha 7.9.2016 Selina Pirilä. Mielipide oli kansanedustaja Matti Ahteen lausuma. 
185 ELA B: 1973–1974: 11. Kurssin kouluttajina olivat Harri Hyyppä, Matti Brummer ja Antero Juolas-

maa. 
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Integraatiota ja projektien kehittelyä 

Ilmaisuaineiden opetuksessa todettiin eri aineiden välisen vuorovaikutuksen palve-

levan erinomaisesti käytännön lastentarhatyötä, ja sen havaitseminen nähtiin tärke-

äksi jo opiskeluaikana. Tuntiopettajien yhteistyönä alkanut opetusmuoto oli musii-

kin, soiton ja liikunnan opetuksen integraatiokokeilu, joka oli käynnistetty ensim-

mäisen vuosikurssin opiskelijoille syyslukukauden 1971 alussa. Silloin oli määri-

telty kokeilun sisältö, käytettävä materiaali ja opetusohjelmat.186 Kevätlukukauden 

alussa pidetyssä kokouksessa täsmennettiin syyslukukauden aikana saatuja tuloksia 

ja päätettiin jatkaa kokeilua kevään teoriakauden ajan. Huhtikuussa pidetyssä ”yh-

distävässä arvioinnissa” käsiteltiin tuloksia, ongelmia ja niihin vaikuttaneita taus-

tatekijöitä. Musiikin päätavoite, lasten laulukirjan käyminen läpi ”sekä laulullisesti 

että soittaen”, oli toteutunut vaihtelevan tasoisesti yksilöiden taidoista riippuen. 

Kokonaisuudessaan opettajille oli jäänyt käsitys, että opiskelijat eivät olleet täysin 

ymmärtäneet musiikin, soiton ja liikunnan opetuksen yhdistämisen merkitystä. Yh-

deksi onnistumisen esteeksi arvioitiin muodostuneen opintoihin liittyneen arvoste-

lun ja tietoisuuden todistuksien edellyttämästä arvosteluasteikon käytöstä. Siitä 

huolimatta ainakin soiton ja musiikin yhteistä kokeilua päätettiin jatkaa seuraavana 

lukuvuotena.187 

Syksyllä 1974 haluttiin uudelleen toteuttaa opetuksessa eri aineiden integraa-

tiota. Työvuoden kokonaisuutta suunniteltaessa päätettiin lukukauden lopulla to-

teuttaa yhteinen teemallinen integraatiopäivä. Sen rakentaminen haluttiin tehdä 

projektimuotoisena, ja toteuttamistapaa selvennettiin opettajankokouksessa käy-

dyssä keskustelussa määrittelemällä, että ”projekti ei ole opetusmenetelmä vaan 

opetuksen organisointimalli”. Kevään integraatiopäivälle hahmoteltiin jo karkeaa 

toteuttamismallia. Tarkempi suunnitteluvastuu siirrettiin työryhmälle, johon kuu-

luivat psykologian lehtori Eeva-Liisa Kronqvist, kuvaamataidon tuntiopettaja Eija 

Hahtonen, äidinkielen ja ilmaisutaidon tuntiopettaja Eeva Laaksonen ja musiikin 

tuntiopettaja Jussi Nyman. Työryhmän tehtäväksi tuli esitellä suunnitelma opetta-

jakunnan kokouksessa sen valmistuttua. Projektin aihe jäi muutamista ehdotuksista 

huolimatta vielä avoimeksi ja työryhmän valmisteltavaksi. Toteutettavan ilmaisuta-

pahtuman puitteiden todettiin vaativan jonkin verran ylimääräistä rahoitusta, ja sitä 

                                                        
186 KAOu SeA Cd:1 11.4.1972 § 1–2. Kokoukseen osallistuivat musiikin tuntiopettaja Lotta Jaanu, lii-
kunnan tuntiopettaja Leena Koiso-Kanttila, soiton tuntiopettajat Eeva-Liisa Tähtinen ja Kristiina Tei-
rikko sekä seminaarinopettaja Elise Lujala. 
187 KAOu SeA Cd:1 11.4.1972 § 3–4. 
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päätettiin anoa seminaarin kannatusyhdistyksen varoista.188 Projektin aiheiksi va-

littiin lopulta 1950-luku ja kaupunki. Integraatiopäivä toteutettiin näyttävästi tar-

koitusta varten erikseen vuokratussa ”Ynnin” suurhallissa. 

 

Kuva 18. 1950-luvun mukaisesti sonnustautuneet kaupunkiprojektin opettajat asettau-

tuivat projektipäivän päätteeksi yhteiskuvaan. ”Ynnin” suurhallin tilat olivat vaatineet 

runsaasti työtä laajan ympäristön saattamisessa ajan hengen mukaiseksi. Kuvassa vas-

tuuopettajat vasemmalta Sirkka-Leena Mervola, Eija Hahtonen, Pirjo Mustonen, Eeva 

Laaksonen, Eeva-Liisa Kronqvist ja Selina Pirilä sekä edessä Jussi Nyman. (Kuva: VA-

KAA A.) 

Opetuksen monien ilmaisullisten sisältöjen lisäksi liittyi esittäminen ja yhdessäolo 

myös opiskelijoiden järjestämiin koko seminaariväen yhteisiin tilaisuuksiin, kuten 

tutustumisillanviettoihin ja jouluisiin tapahtumiin ja kevään viimeisiin opiskeli-

jayhdistyksen tapahtumiin. Opettajien esitykset olivat tervetulleita, mutta elleivät 

he olleet ennakolta valmistautuneet omatoimisesti, antoivat opiskelijat heille il-

tansa teemaan liittyneitä tehtäviä. Syksyllä 1974 pidetyssä illanvietossa saivat opet-

tajat tehtäväkseen esittää piirileikin Prinsessa Ruusunen. 

 

                                                        
188 KAOu SeA Cd:1 3.9.1975 § 7. 
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Kuva 19. Kuvassa leikkiin osallistuvat vasemmalta Selina Pirilä, Eeva-Liisa Kronqvist, 

Sirkka-Leena Mervola, Elise Lujala ja Pirjo Mustonen. (Kuva: VAKAA A.) 

Koulutusta kehittäviä päätöksiä 

Koulutuksen alusta alkaen tavoitteena olleet kasvatustieteen ja psykologian perus-

kurssiopinnot päätti johtokunta kesällä 1973 muuttaa yhden aineen opinnoiksi. Pe-

rusteena oli kyseisten arvosanaopintojen tehostaminen niin, että keskitytään yksin-

omaan kasvatustieteen kursseihin, jolloin opiskelijoilla on opiskelun aikana mah-

dollisuus suorittaa yksi approbatur-arvosana kokonaisuudessaan. Ajallisesti kesä-

yliopiston kasvatustieteen opinnot kestivät yhteensä 24 päivää eli yli kesälukukau-

den ohjeellisen kestoajan. Ylimääräiset neljä päivää päätettiin ottaa huomioon seu-

raavan syyslukukauden työpäivistä päätettäessä.189 Vastaavaa korvausmenettelyä 

noudatettiin kesällä 1975, kun kasvatustieteen approbatur-arvosanan suorittaminen 

kuului ensimmäistä kertaa pakollisena seminaarin opetusohjelmaan. Syyslukukau-

den alkuun sijoittuvia vapaapäiviä kertyi toiselle vuosikurssille tällöin yhteensä 

viisi.190 

                                                        
189 KAOu SeA Cb:2 27.3.1973 § 6. 
190 KAOu SeA Cb:2 21.5.1975 § 4. 
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Psykologian opetukseen toi laaja-alaisuutta ja uusia mahdollisuuksia kouluhal-

lituksen päätös psykologian lehtorin palkkaukseen varatuista määrärahoista. Johto-

kunta päätti julistaa toimen avoimeksi niin pian kuin se kouluhallituksen virallisen 

tiedon saavuttua oli mahdollista ja pätevyysvaatimukset olivat käytettävissä. Leh-

torin valintaa varten johtokunta kokoontui 20.12.1973 ja päätti esittää toimeen ni-

mettäväksi kasvatustieteen kandidaatti Eeva-Liisa Kronqvistin. Hän aloitti tehtävän 

hoitamisen 1.1.1974.191 

Lehtori Eeva-Liisa Kronqvist192 on kertonut työurastaan seuraavasti: 

Aloitin Oulun lastentarhanopettajaseminaarin ensimmäisenä vakituisena psy-

kologian lehtorina vuonna 1974. Valmistuttuani Jyväskylän yliopistosta 

vuonna 1973 tein aluksi sijaisuuksia eri työyhteisöissä mm. lastenpsykiatrian 

osastolla. Erityisesti on jäänyt mieleeni tehtäväni Oulun neuvolatutkimuksen 

psykologina. Hanketta johti karismaattinen lastenpsykiatrian professori Ole 

Wasz-Höckert. Seurasimme neuvolan perheitä aina 1980-luvulle saakka. Las-

tentarhaseminaarin psykologian opetuksesta oli aiemmin vastannut psykologi 

Päivyt Rasi, silloinen kasvatusneuvolan johtava psykologi, joka innosti minua 

hakemaan avautunutta lehtoraattia, olinhan auskultoinut ja saanut opettaja-

kelpoisuuden. Innokkaana vastavalmistuneena psykologina sain tammikuun 

alussa opetettavakseni sekä kurssin viisi, joka valmistui keväällä 1974, että 

syksyllä 1973 aloittaneen kurssi kuutosen, joka valmistui vuonna 1975. Kun 

katselen silloisten opiskelijoiden nimilistoja, on hämmästyttävää, miten hyvin 

muistan monet opiskelijoista. Oli helppo soljahtaa mukavaan ja pieneen työ-

yhteisöön ja saada työskennellä rentojen, taiteellisten ja monipuolisesti lah-

jakkaiden opiskelijoiden ja mukavien työtovereiden kanssa. Taisin olla aika 

teoreettinen tyyppi ja toteutin kaikista pedagogista opeistani huolimatta vah-

vasti sentyyppistä opetusta, jota itse olin yliopiston professoreilta saanut. Se 

oli varmaankin aika kaukana käytännönläheisyydestä. 

Kokemusta kuitenkin karttui ja vähitellen löysin oman tyylini. Olin jo työni 

alussa ollut yhteydessä Oulun yliopiston psykologian professori Pirkko Saari-

seen, jonka kanssa neuvottelimme siitä, voisiko osan seminaarin psykologian 

opinnoista laskea opiskelijalle hyväksi yliopiston psykologian approbatur-

opintoihin. Muistaakseni mitään erityistä neuvottelusopimusta emme tehneet, 

                                                        
191 KAOu SeA Cb:2 1.10.1973 § 7, 20.12.1973 § 3. 
192 Uk 9.5.2017 Eeva-Liisa Kronqvist. 
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vaan jokainen opiskelija anoi hyväksi lukemisen professorilta itsenäisesti. Yh-

teistyö yliopiston kanssa oli toimivaa ja tapahtui vahvasti henkilökohtaisten 

kontaktien välityksellä. 

Työ oli monipuolista ja luovaa ja toteutimme yhdessä kollegojen ja opiskelijoi-

den kanssa käytännönläheisiä projekteja, joita yhdessä innokkaana suunnitte-

limme. Toteutimme jo silloin ilmiöpohjaista oppimista. Projekteissa olivat mu-

kana niin taide- ja taitoaineet kuin teoreettisetkin opinnot. Mieleeni on jäänyt 

erityisesti ”Kaupunki”- ja ”Maaseutu”-teemat. Projektityöskentely on ollut 

siitä lähtien vahvana mukana koulutuksessa. Loppuprojektit opintojen päätyt-

tyä sekä jouluprojektit olivat huimaavia kokemuksia seminaarin – myöhemmin 

opiston – opiskelijoiden taidonnäytteinä. Vuorovaikutus opettajien ja opiskeli-

joiden kesken oli luontevaa ja helppoa. Ajattelen työtäni tulevien lastentarhan-

opettajien kanssa lämmöllä. 

Samaan aikaan ensimmäisen lehtorin toimen varmentumisen kanssa oli Oulun kou-

lutus saanut aiempaa suuremmat tilat ja pystyi aloittamaan syksyllä 1974 jo 96 uu-

den opiskelijan suuruisten kurssien sisäänoton. Kanslian toimintaa oli helpottanut 

vuoden 1973 alkupuolella tehty päätös kanslistin osapäiväisen toimen muuttumi-

sesta kokopäivätoimiseksi, ja vuonna 1975 saatiin koulutusasioiden hoitoon avuksi 

myös puolipäiväinen toimistoapulainen. Kanslistina toimi edelleen lastentarhase-

minaarissa alusta asti tehtävää hoitanut Ritva Kinnunen ja työpariksi asiakaspalve-

luun hänelle tuli Kyllikki Vaihoja.193 

Koulutuksen opiskelijamäärän kasvu aiheutti myös päätoimisen opettajakun-

nan lisätarpeen. Vuoden 1974 alussa johtokunta anoi uutta seminaarinopettajaa ja 

kahta lehtoria.194 Seuraavan vuoden alussa voitiin valmistautua liikuntapedagogii-

kan ja musiikkipedagogiikan lehtorin sekä yhden seminaarinopettajan valintaan. 

Liikuntapedagogiikan lehtorin tehtävään valittiin seuraavan lukuvuoden alusta lii-

kuntatieteen kandidaatti Kyllikki Ahlgren. Musiikkipedagogiikan lehtorin ja semi-

naarinopettajan toimia jouduttiin aluksi hoitamaan viransijaisvoimin.195 Vuonna 

1976 voitiin julistaa avoimeksi äidinkielen ja puhekasvatuksen sekä yhteiskunta-

                                                        
193 KAOu SeA Cb:2 2.2.1973 § 5, 30.1.1975 § 7. 
194 KAOu SeA Cb:2 21.1.1974 § 7. 
195 KAOu SeA Cb:2 12.3.1975 § 5, 21.5.1975 § 13–14, 16.6.1975 § 7–8. 
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tieteiden lehtorien toimet. Kesäkuussa valittiin avoimeksi tulleeseen opettajan toi-

meen Raija-Liisa Valjus, äidinkielen ja puhekasvatuksen lehtoriksi Päivi Jäälinoja 

ja yhteiskuntatieteiden lehtoriksi Selina Pirilä.196 

Päivi Jäälinoja197 on koonnut oman uransa sekä keskeiset ajatuksensa puhekas-

vatuksen ja draaman opetuksestaan seuraavasti: 

Olen koulutukseltani filosofian maisteri (1964) ja puheterapeutti (1976). 

Työurani alkoi puheenopettajana Helsingin Lastenlinnassa ja Helsingin yli-

opiston logopedian laitoksessa kurssin ohjaajana sekä tp. assistenttina. Tämän 

jälkeen toimin Yleisradion puheenhuoltajana, sitten näyttelijänä Collegium 

Artium -puhekuoron produktioissa, ja siirryin sitten puheenopettajaksi Suomen 

Teatterikouluun. Oulun yliopiston opettajanvalmistuslaitokseen tulin suullisen 

esitystaidon ap. lehtoriksi vuonna 1973 ja siirryin sitten vuonna 1976 äidin-

kielen ja puhekasvatuksen lehtoriksi Oulun lastentarhaseminaariin sekä las-

tentarhanopettajaopistoon ja edelleen Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen 

koulutukseen, josta jäin eläkkeelle vuonna 2001. 

Omakohtainen puhetekniikan ja laulutaiteen opiskelu johdatti toimimaan pu-

heen ja äänenkäytön opettajana. Ensikonsertti Oulun kaupungintalon juhlasa-

lissa oli vuonna 1978. Ensisijainen opetusaine, puhekasvatus, kehittyi vuosien 

myötä nimikkeeksi ilmaisutaito. Improvisoiduissa ilmaisuharjoituksissa ääni, 

puhe ja toiminta yhdessä avaavat persoonaa kokonaisvaltaisesti. Pienimuo-

toisten nukketeattereiden valmistamisessa opiskelija rohkaistuu löytämään 

omia ilmaisuvahvuuksiaan. Lasten leikkiä arvostavana ja siihen myös osallis-

tuvana aikuisen tärkeimpänä roolina on tukea ja antaa tilaa lasten omalle toi-

minnalle. 

Yhteiskuntatieteiden lehtorin toimen täyttämisen myötä tuli avoimeksi rehtorin teh-

tävän hoitaminen 1.1.1977 lähtien. Toimen täyttämistä lykättiin valtiollistamisjär-

jestelyjen keskeneräisyyden vuoksi, ja huhtikuun lopussa tehtävään valittiin KM 

Maarit Hult 15.5.1977 lähtien. Hän anoi ja sai virkavapautta toukokuusta heinä-

kuun loppuun asti. Selina Pirilää, jolle oli myönnetty ero rehtorin tehtävästä, pyy-

dettiin jatkamaan edelleen rehtorin sijaisena elokuun alkuun asti. Yhteiskuntatie-

teiden lehtorin opetus hoidettiin sijaisen voimin.198 

                                                        
196 KAOu SeA Cb:2 17.6.1976 § 10, § 12–13. 
197 Uk 7.5.2017 Päivi Jäälinoja. 
198 KAOu SeA Cb:2 7.10.1976 § 4, 17.11.1976 § 5, 13.12.1976 § 5, 25.4.1977 § 12, 16.5.1977 § 11. 
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Seminaarien opettajakuntien yhteistä koulutusta 

Kouluhallituksen säännöllisesti järjestämien seminaarien opettajakuntien yhtei-

sissä koulutustilaisuuksissa kehittyi opetuksen sisällöllinen yhtenäisyys ja eri kou-

lutuksien välinen yhteistyö. Ensimmäinen koulutus järjestettiin Pietarsaaressa 22.–

24.9.1972. Kurssin aiheena oli ajankohtainen teema, ryhmätyötaidot, jota opiske-

lemaan oli kutsuttu kaikkien seminaarien koko opettajakunta. Jatkossa Heinolan 

kurssikeskuksesta tuli kerran vuodessa pidetyn koulutus- ja neuvotteluseminaarin 

paikka, jonne vakinaisten opettajakuntien jäsenet kokoontuivat ensimmäisen ker-

ran 5.–9.3.1973. Vielä saman vuoden syksyllä järjestyi tapaaminen Tampereella 

Varalan liikuntaopiston tiloissa 7.–12.10.1973.199 Heinolassa tapaamiset sisälsivät 

usein yhteisten aiheiden lisäksi ainekohtaisia kokoontumisia, minkä lehtorit koki-

vat erittäin hyödylliseksi, kun he muutoin yksin vastasivat koulutuspaikkakunnil-

laan oman opetusalueensa kehittämisestä. Ajankohtaisia eri aiheiden vuoksi järjes-

tettyjä tapahtumia saattoi olla useampiakin kuten syyslukukaudella 1975. Tällöin 

päiväkotien ohjaavien opettajien koulutuksista vastaaville opettajille oli kolme yh-

teensä kuuden päivän tapaamista elo-, syys- ja joulukuussa Helsingissä. Uusille 

lehtoreille ja seminaarinopettajille oli järjestetty perehdyttämispäivät lokakuun 

puolivälissä Helsingissä. Seuraavassa kuussa pidettiin lastentarhaseminaarien opet-

tajien koulutuspäivät myös Helsingissä, ja joulukuun alussa olivat hallinnolliset 

koulutuspäivät lastentarhaseminaarien rehtoreille ja opettajille Aulangolla.200 Kou-

luhallitus siis vastasi monipuolisesti seminaarien taholta esitettyyn toiveeseen va-

kinaisen opettajakunnan täydennyskoulutuksen järjestämisestä. 

4.5 Uusi opetussuunnitelma – laajentunut lastentarhanopettajan 

työnkuva 

Uuden päivähoitolain voimaantulo oli laajentanut päivähoidon työmuotoja ja tuo-

nut siten uusia tehtäväalueita henkilökunnan vastuualueisiin. Kun lastentarhojen 

nimitys muuttui päiväkodeiksi, luovuttiin Oulussa samalla myös lastentalo-käsit-

teestä, joka oli tarkoittanut lastentarhan, lastenseimen ja neuvolan muodostamaa 

monitoimikokonaisuutta. Uusi päivähoitomuotojen kolmijako oli päiväkoti, perhe-

päivähoito sekä lasten leikin ja toiminnan ohjaus ja valvonta201. Viimeksi mainitulle 

kolmannelle toimintamuodolle annettiin pian yleisnimike leikkitoiminta. Alkuaan 

                                                        
199 ELA B: 1972–1973: 15, KAOu SeA Cb:2 2.2.1973 § 10, Cc:1 25.9.1973 § 13. 
200 ELA B: 1974–1975: 15. 
201 Laki 36/1973. 
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kolmanteen vaihtoehtoon oli sisällytetty ajatus erilaisista kehittämismahdollisuuk-

sista ja eri tavoin toteutuvista lyhytkestoisistakin niin sanotuista viriketoiminnan 

muodoista. Erilaisten kerhojen ohessa merkittäväksi toimintamuodoksi kehittyi 

pian avoimen päiväkodin toiminta. 

Lastentarhanopettajakoulutuksien opetussuunnitelmauudistuksen pohjana oli 

1.4.1973 voimaan tulleen päivähoitolain lisäksi varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

koulutuskomitean mietintö202. Koulutuksen kokonaistuntimäärä oli 2 400 tuntia, 

josta opetusharjoittelun osuus oli 1 000 tuntia ja teoriakokonaisuuden 1 400 tuntia. 

Rakennetta ohjasi myös teoriaopintojen aineryhmittely kuuteen osa-alueeseen, joi-

den lisäksi oman kokonaisuuden muodosti opetusharjoittelu. Lopullinen perusryh-

mittely oli seuraava: 

Psyykkinen kehitys 220 tuntia 

Fyysinen kehitys ja kasvatus 120 tuntia 

Varhaiskasvatuksen perusteet ja menetelmät 360 tuntia 

Ympäristö ja yhteiskunta 230 tuntia 

Itseilmaisu ja kommunikaatio 420 tuntia 

Opinto-ohjaus ja avoimet tunnit 50 tuntia 

Opetusharjoittelu 1 000 tuntia 

Yhteensä 2 400 tuntia. 

 

Opetussuunnitelma oli laadittu kouluhallituksen koolle kutsuman opetussuunnitel-

mien tarkistamistyöseminaarin toimesta. Valmistuneeseen esitykseen liittyen Ou-

lussa olisi haluttu muuttaa tuntijakoa niin, että musiikin ja liikunnan tuntimääriä 

olisi lisätty kumpaakin 30 tuntia, mikä vähennettäisiin psyykkisen kehityksen ja 

kasvatustieteen opintojen tuntimääristä. Samoin Oulussa toivottiin, että musiikin 

opinnoissa instrumentin soitto tulisi pakolliseksi.203 Tuntiopettajien kokouksessa 

uutta opetussuunnitelmaa esiteltäessä syntyi vilkasta keskustelua tavoitteiden aset-

tamisesta: Voidaanko mietinnön mukaista tavoiteasettelua204 noudattaa opiskelijoi-

den arvioinnissa ja onko mahdollista, että asetetuissa tavoitteissa on jotain sellaista, 

mitä ei voida mitata?205 

Lastentarhanopettajakoulutuksien opetussuunnitelmasisältöjen uusia paino-

tuksia olivat aikaisempaa laajempi perehtyminen alle kolmevuotiaiden lasten ryh-

                                                        
202 KAOu SeA Cc:1 29.1.1974 § 6. 
203 KAOu SeA Cb:2 21.1.1974 § 4. 
204 Komiteamietintö 1975:115. 
205 KAOu SeA Cd:1 3.9.1974 § 5. 



102 

missä tapahtuvaan toimintaan sekä perhepäivähoidon ohjaamiseen liittyviin tehtä-

viin. Nehän olivat nyt laajentaneet lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden 

tehtävänkuvaa. Opetusharjoittelun kokonaisuus noudatti jo aiemmin rakennettua 

asteittaista tehtävien ja vastuun etenemistä, ja opetusharjoitteluviikot jakautuivat 

neljään harjoittelun ja yhteen teoriaopetuksen päivään. Uudessa opetussuunnitel-

massa harjoittelujakso pienten eli alle kolmevuotiaiden lasten ryhmässä tehostui 

entisestään ja uudetkin päivähoidon toimintamuodot tulivat tutuiksi eri tavoin pai-

nottuneiden harjoittelutehtävien yhteydessä.206 

Aikaisemmat ilmaisuaineiden integraatioprojektit jatkuivat opetusharjoittelu-

paikkoina toimineiden päiväkotien kanssa tehtynä yhteistyönä. Tehtävänantona oli 

laatia päiväkoteja varten vuoden kokonaissuunnitelma tavoitteineen, toimintaviit-

teineen ja keskusaiheineen. Työryhmään oli valittu opiskelijoiden, seminaarinopet-

tajien ja harjoituslastentarhanopettajien edustajat, ja asiantuntijoina käytettiin se-

minaarin tuntiopettajia. Suunniteltua kokeiluohjelmaa toteutettiin lukuvuoden ai-

kana käytännössä, ja sitä täydennettiin musiikin, kuvaamataidon ja liikunnan ko-

konaissuunnitelmilla.207 

Opetussuunnitelman luova toteuttaminen antoi mahdollisuuksia koulutuksen 

ulkopuolelle ulottuviin yhteistyöhankkeisiin. Toukokuussa 1974 Oulun lastentar-

haseminaari oli mukana Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston, sosi-

aalihallituksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin sekä 

Oulun piirin Lastentarhanopettajat ry:n kanssa järjestämässä lasten kolmipäiväistä 

virikeympäristöseminaaria. Koulutuksen puolelta olivat työryhmän jäseninä mu-

kana seminaarinopettaja Sirkka-Leena Mervola ja lehtori Eeva-Liisa Kronqvist, 

joka myös piti luennon seminaarilaisille. Opiskelijoiden tehtävänä oli demonstraa-

tioiden järjestäminen päiväkodeissa, päiväkerhoissa, perhepäiväkodeissa ja leikki-

paikoilla.208 

4.6 Opiskelijat vaikuttajina ja vapaa-ajallaan 

Lastentarhaseminaarien opiskelijat olivat järjestäytyneet valtakunnallisesti 1970-

luvun alussa, ja vuonna 1973 he perustivat oman yhdistyksen, ”SLOL:n”, Suomen 

Lastentarhaseminaarien Oppilaskunnan Liiton. Nimi muuttui pian Suomen Lasten-

                                                        
206 ELA B: 1974–1975: 10–11. 
207 ELA B: 1974–1975: 14. 
208 ELA B: 1974–1975: 14. 



103 

tarhanopettajiksi Opiskelevien Liitoksi, kun mukaan tulivat myös ULO-koulutus-

ten opiskelijat. Kaikkien koulutusten yhteisenä organisaationa liitto ajoi aktiivisesti 

ajankohtaista päivähoidon ja lastentarhanopettajakoulutuksen kehittämistä ja huo-

lehti kannanottojensa tiedottamisesta painotuotteissa. Ensimmäisenä julkaistiin 

vuonna 1975 SLOL:n ohjelmallinen asiakirja, ja se sai 1970-luvun lopulla jatkoa, 

tavallaan uusintapainoksen nimellä Päivähoidon ja lastentarhanopettajakoulutuk-

sen kehityksestä Suomessa. 

Oulussakin opiskelijat olivat olleet aktiivisia 1970-luvun alusta lähtien ja saa-

neet puhevaltaisen edustajansa seminaarin johtokuntaan ja samoin ”vilkkaan kes-

kustelun jälkeen” myös opettajakunnan kokouksiin209. He olivat tasavertaisina pää-

töksentekijöinä opintoneuvostossa, jonka tehtävänä oli toimia opettaja- ja opiske-

lijakunnan yhteistyöelimenä, käsitellä sekä opiskeluympäristöä että opetusta kos-

kevia kysymyksiä ja toimia niiden eteenpäin viemiseksi. Opiskelijat saivat Oulus-

sakin edustajansa mukaan neuvottelukunnan kokouksiin puhevaltaisena jäsenenä. 

Opiskelijoiden oman valtakunnallisen yhteistyöelimen kokouksiin osallistuneet vi-

ralliset edustajat saivat anomuksesta johtokunnalta luvan osallistua kokouksiin il-

man poissaolomerkintää.210 

Opiskelijoiden perinteisin varojenkeruutapahtuma oli Oulu Oy:n joulukuinen 

lastenjuhla henkilökunnan lapsille. Opiskelijayhdistys oli mukana useana vuonna 

myös Lapsen oikeuksien päivän johdosta järjestetyissä tapahtumissa ja lastenjuh-

lien järjestäjänä Tahkokankaan keskuslaitoksella, OYKS:n lastenpsykiatrisella 

osastolla sekä eri päiväkodeissa samoin kuin Arktisen hysterian päivien yhteydessä 

olleen lastentapahtuman toteuttajina. He toimivat myös yhteistyössä paikallisten 

lastentarhanopettajien kanssa järjestämällä yhteisten kokoontumisten lisäksi tori-

päiviä ja myyjäisiä. Toimintakertomusten mukaan oppilaskunta teki yhteistyötä 

lastentarhanopettajien paikallisyhdistyksen ja Oulun yliopiston pedagogian yliop-

pilaat -killan kanssa. Pohjois-Suomen opettajapäiviin he osallistuivat koulutuksen 

lähettäminä osanottajina sekä lisäksi OPI-päivien järjestelytyöhön osallisina.211 

 

                                                        
209 KAOu SeA Cd:1 27.4.1972 § 3. 
210 KAOu SeA Cb:2 24.1.1973 § 10. 
211 ELA B: 1973–1974, 1974–1975, 1975–1976. 
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Kuva 20. Omaan koulutukseensa kuuluvaa laaja-alaista projektityöskentelyä esitelles-

sään opiskelijat toivat myös huolen koulutuksen tulevaisuudesta. (Lehtileike: VAKAA 

C.) 

Vuonna 1976 Oulun Lastentarhaseminaarin Oppilaskunta sai julkisuutta sanoma-

lehti Kalevan kirjoituksessa ”Lastentarhanopettajilla huoli koulutuksesta”.212 Op-
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pilaskunnan puheenjohtajan Jaakko Tawastin haastattelussa tulevat esille oppilas-

kunnan yleiskokouksen aiheet ja kannanotot valtakunnalliseen lastentarhanopetta-

jakoulutuksen kehittämiseen. Perustellusti selvitetään tarpeellinen koulutuksen liit-

täminen muun opettajankoulutuksen yhteyteen, koulutusajan pidentäminen, semi-

naari- ja ULO-koulutuksien yhdistäminen sekä kannanotto poikkeuskoulutuksen 

lopettamisesta. Lisäksi viitataan tutkimuksen kehittämisen tärkeyteen ja lapsen ko-

konaisvaltaisen kehityksen huomioon ottamiseen sekä arvioidaan kriittisesti yhteis-

kunnan tekemiä ratkaisuja. 

Oppilaskunnan kannanotto toi näkyvästi esille myös toisen vuosikurssin opis-

kelijoiden laajan maaseutuaiheisen ilmaisuaineiden integroitujen opintojen projek-

tin. Sen valmistelu oli ollut mittavaa ja vaatinut puurtamista myös ”Ynnin” suursa-

lin maaseutumaiseksi saattamisessa. Tarvittiin aitoja ”näyttämöelementtejä”. Siksi 

myöhemmin on ollut aihetta muistella muun muassa heinäseipäiden hankkimista 

rekvisiitaksi. Kun seipäitä oli jo tiedossa, mutta kuljetus puuttui, menivät reippaat 

opiskelijapojat rehtorin puheille ja ratkaisu löytyi. Heinäseipäät haettiin rehtorin 

Volvolla. 

Palautetta koulutukselle 

Eri yhteyksissä opiskelijat toivat esille näkökulmiaan koulutuksen kehittämisestä 

ja opintoneuvostoa laajempien keskustelutilaisuuksien järjestämisestä. Opettaja-

kunnan taholla haluttiin opiskelijoiden mielipiteitä myös kuulla laajemmalta jou-

kolta, joten päädyttiin niin kutsuttujen palautepäivien, käytännössä palauteiltapäi-

vien järjestämiseen. Niiden muoto vaihteli eri lukukausina, mutta pyrkimys laajan 

opiskelijajoukon äänen kuulemisesta säilyi samana. Opiskelijoiden toivomien 

muutosten toteuttamisen kannalta ongelmana olivat usein koulutusta sitoneet ohjeet 

ja päätökset. Kun opiskelijoiden kriittiset kannanotot eivät johtaneet toivottuun 

muutokseen, syntyi arvostelevia lausumia koko menettelyä kohtaan. Kerrankin 

kuultiin 1970-luvulle tunnusomainen opiskelijakritiikki, jonka mukaan ei olisi tar-

peen järjestää kyseisiä ”katonpaikkuutalkoita”, kun koko koulutuksen ”rakennus” 

pitäisi repiä alas ja rakentaa perustuksista lähtien uudelleen. Opettajakunta kuiten-

kin halusi säilyttää palautteen kuulemistilaisuudet, mutta pohti myös niiden raken-

teen muuttamista. Seuraavaksi päädyttiin järjestämään ”toimintapäiviä”, joihin lii-

tettiin palauteosuuden lisäksi pienryhmien yhteisvastuullista työskentelyä seminaa-

rin toimintaympäristön kunnostamiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. 

                                                        
212 Kaleva 10.2.1976. 
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Kuva 21. Kalevan kuvatekstissä kerrotaan: Maaseutu oli aiheena Oulun lastentarhase-

minaarin toisen kurssin oppilaiden ilmaisullisessa integraatiotyössä, jonka kurssin 50 

oppilasta esittivät maanantaina ensimmäisen kurssin oppilaille sekä opettajilleen. Ou-

lun lastentarhaseminaarissa opiskelee kaikkiaan 178 oppilasta, joista 32 on vuoden pi-

kakoulutuksessa. (Kuva: Eljas Sallmén/Kaleva/JOKA/Museovirasto.) 

Toisaalta näinkin kävi. Yllättäen saatiin palautetta keväällä 1975 valmistuneelta 

opettajalta. Rehtorin postiin tullut kirje213 kuului: 

Oulun lto-oppilaitoksen kouluttajille 

No heipä hei! 

Terveiset vanhalta oppipojaltanne. 

Elämä se jatkuu vain, opiskelusta on jo vierähtänyt 3 vuotta. Vielä usein käyvät 

mielessä ne iki-ihanat opiskeluajat. Lämmöllä muistelen sitä luovan purnaa-

misen vapaata ilmapiiriä, josta versoi niin, niin hyviä elämän varrellakin mie-

leen tulevia aatoksia. 

Työhön on asenne ankaran innostunut, vaikkei opiskeluaikana aina olisi us-

konut. 

                                                        
213 SPA A. 
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Kiitoksia menneistä vuosista ja kaikkea hyvää 

toivoo NN 

Toimintaan tukea kannatusyhdistyksen varoin 

Oppilaskunnan toimintana opiskelijat ryhtyivät ”Ynnin” tiloissa kehittämään har-

rastustoimintaa, joka liittyi toisaalta varojen keräämiseen, mutta myös laajempaan 

yhteistyöhön. Maaliskuussa 1975 johtokunta sai anomuksen, jossa toivottiin rahoi-

tusta kuoronjohtajalle. Tarkoituksena oli perustaa kuoro, ja musiikin lehtori Jussi 

Nyman oli lupautunut sen johtajaksi, jos rahoitus saadaan. Johtokunta kannatti aja-

tusta; johtajan palkkion suuruus oli 30 markkaa tunnilta.214 

Seuraavana vuonna johtokunta sai anomuksen, jossa kerrottiin, että ”opiskeli-

joiden toimesta on perustettu nukketeatteri”, ja sen toiminnan käyntiin saamiseksi 

toivottiin 200–300 markan suuruista avustusta materiaaleihin ja välineisiin, jotta 

nuket ja muu tarvittava voitaisiin valmistaa. Johtokunta päätti tukea tätäkin toimin-

taa. Sen sijaan kielteisen vastuksen sai urheilujoukkueen anomus, jonka avulla ha-

luttiin hankkia jääpallomailoja. Hakemuksen perusteluina oli mainittu: ”Seminaa-

rimme urheilujoukkue on kuluvana lukuvuonna ottanut menestyksekkäästi osaa 

yliopiston järjestämiin puulaakisarjoihin. … Jo alkaneessa kaukalopallosarjassa 

olemme asettaneet tavoitteeksi mitalisijan saavuttamisen.” Johtokunta hylkäsi ano-

muksen perustellen päätöstään opetukseen liittyneillä kuluilla: Huomattava osuus 

johtokunnan päätettävissä olevista kannatusyhdistyksen varoista oli mennyt integ-

raatiotyöskentelyyn.215 Huhtikuun lopulla tuli johtokunnalle vielä käsiteltäväksi 

oppilaskunnalta 150 markan anomus ”jalkapallon ja pelipaitojen hankkimiseen”. 

Vastauksen mukaan ”paitoja saa esim. pankeista ilmaiseksi, mutta jalkapallon har-

rastusta on pidettävä hyvänä”, joten opiskelijat saivat 100 markkaa jalkapallon 

hankkimiseen.216 Vuoden 1977 alussa johtokunta suhtautui myönteisesti uuteen 

kerhotoimintaan, kun opiskelijan ohjaama valokuvakerho sai 300 markan avustuk-

sen kerhon toiminnan ylläpitämiseen.217 Kyseiset esimerkit osoittavat, että johto-

kunnan suhtautuminen opiskelijoiden harrastustoiminnan tukemiseen oli pääsään-

töisesti myönteinen. 

                                                        
214 KAOu SeA Cb:2 12.3.1975 § 8. 
215 KAOu SeA Cb:2 26.2.1976 § 8. 
216 KAOu SeA Cb:2 29.4.1976 § 15. 
217 KAOu SeA Cb:2 14.2.1977 § 24. 
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Koulutuksen kehittämiseen tähtäävät kannanotot 

Opiskelijajärjestön toiminta oli laajentunut yliopistoissa alkaneen ULO-koulutuk-

sen myötä, ja yhteisvoimin kaikkien koulutuksien opiskelijat ajoivat SLOL:n väli-

tyksellä lastentarhanopettajakoulutuksen kehittämistä. Tavoitteena oli koulutuksen 

pidentäminen vähintään kolmivuotiseksi ja sen liittäminen korkeakoulujen yhtey-

teen. Työnkuvaan kuuluvan ikäalueen tuli jatkossa olla 0–6-vuotiaat, joten koulu-

tuksen sisältöä piti kehittää tätä ikäaluetta vastaavaksi. 

Väliaikaiseksi tarkoitetun uuden koulutusmuodon, pikavalmistuksen eli poik-

keuskoulutuksen suhteen SLOL:n kanta oli ehdottoman kielteinen. Voimakkainta 

kritiikkiä kohdistui ammattikurssikeskuksissa annettavaa koulutusta kohtaan. Päi-

vähoidon kehittämisen kokonaistilannetta arvioidessaan SLOL kuitenkin myönsi 

väliaikaisratkaisun merkityksen lastentarhanopettajapulan poistamisen nopeana 

ratkaisuna. 

4.7 ULOt aloittavat ja poikkeuskoulutusta Ouluunkin 

1970-luvulla syntyneiden lastentarhanopettajakoulutuksen uusien ratkaisujen taus-

talla oli paitsi lainsäädännön uudistumisen myötä syntynyt huomattava henkilökun-

tapula myös pyrkimys koulutuksen kehittämiseen kohti muuta opettajankoulutusta 

ja korkeakouluratkaisua. Niin kauan kuin peruskouluun, alkuopetukseen ja kuusi-

vuotiaiden opetukseen liittyvät kysymykset olivat valtakunnallisen keskustelun ja 

suunnittelun alaisena, oli lastentarhaseminaarien piirissä omaksuttu tavoitteen il-

maiseminen sanonnalla ”muun opettajankoulutuksen yhteyteen”. Päivähoidon 

suunnaton määrällinen kehittäminen ja siitä aiheutunut lastentarhanopettajien tarve 

jäädytti tilanteen esimerkiksi koulutuksen pidentämisen osalta. 

ULO-koulutus käynnistyi nopeasti 

Vuonna 1973 alkaneen väliaikaisen eli uusimuotoisen lastentarhanopettajakoulu-

tuksen valmistelu tapahtui jokseenkin samanaikaisesti lastentarhaseminaarien hal-

linnonalan muutoksen kanssa. Esikoulukomitea oli esittänyt kuusivuotiaiden opet-

tajien kouluttamista sekä luokanopettajista, että lastentarhanopettajista ja muuten-

kin oli ollut esillä koulutustason kohottaminen. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

koulutuskomitean ehdotuksen pohjalta vahvisti opetusministeriö elokuussa 1973 

koulutuksen väliaikaisen tutkintosäännön, joten koulutus voi alkaa vielä samana 

syksynä. 
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Tiedon halukkuudesta lastentarhanopettajien koulutuskokeilun käynnistämi-

seen oli opetusministeriö saanut kolmelta korkeakoululta. Asian etenemisestä ja 

päätöksien tekemisestä kertoi opetusneuvos Veli Nurmi Oulun koulutuksen 20-

vuotisjuhlassa pitämässään juhlapuheessa seuraavaa: ”Oulun ja Jyväskylän yliopis-

tot sekä Joensuun korkeakoulu olivat ilmoittautuneet vapaaehtoisesti ottamaan vas-

taan uusimuotoista lastentarhanopettajien koulutusta. Ja koska tämä asia oli minis-

teriössä minun hoidettavana, niin valitsin entiset omat korkeakouluni Jyväskylän 

yliopiston ja Joensuun korkeakoulun.” Valinnan ja aloitteen lopullisen ”uudenmuo-

toisten kokeiluluonteisten korkeakoulujen yhteydessä toimivien” koulutuksien, 

niin sanottujen ULO-koulutuksien aloittamisesta teki Veli Nurmi. Rahoituksen 

hankkimista hän kuvasi todeten: ”Samanaikaisesti varhaiskasvatuksen henkilökun-

nan koulutuskomitean työn vielä jatkuessa vein viime hetkillä valtiovarainministe-

riöön pikku lappusen, jossa luki tähän tapaan: Lastentarhanopettajien koulutuksen 

aloittamiseen kokeilutarkoituksessa Jyväskylän yliopistossa ja Joensuun korkea-

koulussa ehdotetaan varaamaan määräraha, oliko se nyt 200 000, muistelen.” Asian 

vakuudeksi Veli Nurmi jatkoi: ”Tämä on tosi. Minun tarkoitukseni oli, että lasten-

tarhanopettajien koulutus siirretään korkeakoulujen tehtäväksi ja yliopistojen 

osiksi.”218 

Ensimmäiset ULO-koulutukset käynnistyivät syksyllä 1973 Jyväskylän yli-

opiston kasvatustieteen tiedekunnan ja Joensuun korkeakoulun kasvatustieteen tie-

dekunnan opettajankoulutusyksikön alaisuudessa. Molemmissa yksiköissä oli kou-

lutusta valmistelemaan asetettu työryhmä, joka vastasi muun muassa opetussuun-

nitelman laadinnasta. Koulutuksen laajuudeksi oli määritelty 2 000 tuntia, josta teo-

riaopetuksen osuus oli 1 200 tuntia ja harjoittelun määrä 800 tuntia. Opetussuunni-

telmien rakenteet poikkesivat jonkin verran toisistaan. Jyväskylässä oli teoriaopin-

noista määritelty yleisopintojen laajuudeksi noin 150 tuntia, ammattiopintojen 

osuudeksi noin 850 tuntia ja syventävien opintojen määräksi noin 200 tuntia. Am-

mattiopinnot jakautuivat kolmeen osa-alueeseen: varhaiskasvatus, ympäristö ja yh-

teiskunta sekä ilmaisukasvatus. Varhaiskasvatuksen osa-alueeseen kuuluivat fyysi-

nen kehitys ja kasvatus, psyykkinen kehitys sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikka 

ja metodiikka, joista viimeksi mainitut eivät näy eriteltyinä Joensuun opetussuun-

nitelman rakenteessa. Siellä puolestaan oli omana opetuskokonaisuutena mainittu 

kasvatuksen approbatur. Molempiin koulutuksiin valittiin opintoja aloittamaan 32 

opiskelijaa.219 

                                                        
218 ELA E: Veli Nurmen juhlapuhe. 
219 Komiteamietintö 1974:15: 154, 178–179. 
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Lastentarhaseminaarien ja ULOjen opettajakuntien keskinäistä vuorovaiku-

tusta lisäsi ratkaisevasti opetusministeriön alainen Joensuun korkeakoulussa ULO-

koulutuksen yhteydessä syksyllä 1974 alkanut, vuoden mittainen ja 500 tunnin laa-

juinen periodeina toteutettu varhaiskasvatuksen kouluttajien koulutus.220 Oulusta 

koulutukseen osallistuivat kaikki kolme seminaarinopettajaa. Yhteisen koulutuk-

sen aikana syntyi koulutuksien välistä vuorovaikutusta ja tutustuttiin eri koulutus-

muotojen opetussuunnitelmien sisältöön. Kun lopulliset ratkaisut niin koulutuksen 

tulevasta muodosta kuin henkilökunnan asemasta olivat vielä avoinna, käytettiin 

huomattava osa vapaa-ajasta yhteisten kannanottojen hiomiseen. ULO-koulutuk-

sen etuna oli asema korkeakoulujen alaisena, ja lastentarhaseminaareissa niin kou-

lutuksella kuin opettajillakin oli vakaa rahoitus ja taattu asema. Kahta rinnakkaista 

koulutusmuotoa ei haluttu jatkaa ja siksi pyrittiin yhteistoimin vaikuttamaan kou-

lutuksien yhdistymiseen ja parhaaseen mahdolliseen lastentarhanopettajakoulutuk-

seen. 

Oulussa alkaa poikkeuskoulutus 

Lastentarhanopettajien niin sanotun pikavalmistuksen järjestäminen oli ensim-

mäistä kertaa esillä lastentarhaseminaarien neuvottelukunnan kokouksessa 

21.9.1972. Esitys herätti kannanottoja puolesta ja vastaan.221 Yhtenäinen näkemys 

tästä ”erikoiskurssista” kuitenkin oli, että se on suuren henkilökuntapulan aiheut-

tama poikkeusilmiö, josta ei muodostu jatkuvaa koulutusta. 

Vuoden 1973 lokakuussa Oulun lastentarhaseminaarin kannatusyhdistyksen 

hallitus sai varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitealta kirjeen, jossa 

kiireisenä asiana tiedusteltiin, ”voiko lastentarhaseminaarinne vuoden 1974 aikana 

järjestää vuoden kestävää poikkeusvalmistusta”. Vastaavan sisältöisen, mutta las-

tentarhanopettajiin rajatun poikkeuskoulutusta koskevan aloitteen johtokunta sai 

myös opetusministeriön kautta käsiteltäväkseen Kajaanista. Kajaanin kaupungin-

hallituksen ja Kajaanin seminaarin opettajakunnan kirjeessä 25.10.1973 pyydettiin 

kannanottoa yhteistyön aloittamisesta Kajaanissa mahdollisesti käynnistyvän las-

tentarhanopettajien pikavalmistuksen toteuttamisessa.222 

                                                        
220 Ha 29.10.2016 Aili Helenius, KAOu SeA Cb:2 19.6.1974 § 6, Kasurinen & Saares 1998: 79. 
221 KAOu SeA Cc:1 21.9.1972 § 8. 
222 KAOu SeA Cb:2 20.10.1973 § 3, Fa:1 9.10.1973. 
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Molempien aloitteiden kohdalla johtokunta päätyi toteamaan, ettei se pidä 

poikkeuskoulutusta tarkoituksenmukaisena. Johtokunta esitti ensisijaisena normaa-

lin lastentarhanopettajien koulutuksen lisäämistä ja oli valmis laajentamaan toimin-

taa myös muuhun päivähoitoalan koulutukseen. Kajaanin koulutuksen aloittami-

sessa johtokunta totesi tekevänsä mielellään yhteistyötä, mutta sielläkin tavoitteena 

tulisi olla normaalimuotoinen koulutus. Kielteistä kantaansa johtokunta perusteli 

näkemyksellä poikkeuskoulutuksen erityisistä ongelmista ja sen toteuttamiseen liit-

tyvillä vaikeuksilla.223 

Oulun kielteisestä vastauksesta huolimatta kouluhallitus uudisti poikkeuskou-

lutusaloitteen kirjeellään 12.12.1973. Siinä selvitettiin koulutuksen periaatteita ja 

esitettiin lastenhoitajapohjaisen koulutuksen toteuttamista. Nyt johtokunta otti pää-

töstä tehdessään käsittelyn pohjaksi saamansa uudet, tarkennetut tiedot. Niihin kuu-

lui rajaus lastenhoitajien koulutukseen ja pyrkimys päiväkotien henkilökunnan 

koulutuksen yhtenäistämiseen. Päätöksen yhteydessä johtokunta vielä korosti sitä, 

että koulutuksen tulisi kohdistua mieluummin niin sanottuun lastenhoitajareserviin 

kuin työssä oleviin lastenhoitajiin. Koulutuksen aloittamisen osalta edellytettiin 

riittävien määrärahojen, opettajavoimien ja tilojen saamista. Käytännön ratkaisujen 

osalta määriteltiin, että koulutuksen aloittavien opiskelijoiden määrä olisi 32, ja 

heidät jaettaisiin kahteen 16 opiskelijan ryhmään. Loppupäätelmään johtokunta 

vielä totesi, että se haluaa ensisijaisesti säilyttää joka vuosi valmiudet kahden uuden 

kaksivuotisen kurssin koulutuksen aloittamiseen.224 

Joulukuussa 1974 kouluhallitus ilmoitti, että Oulun lastentarhaseminaarille tul-

laan esittämään poikkeusvalmistuksen aloittamista keväällä 1975. Asia ei edelleen-

kään saanut täyttä johtokunnan kannatusta, ja opiskelijoissa se herätti epävarmuutta 

heidän omien opiskelumahdollisuuksiensa heikentymisestä. Johtokunnan jäsenet 

Riitta Frondelius ja Päivyt Rasi pyysivät merkitsemään poikkeuskoulutuksen aloit-

tamiseen eriävän mielipiteensä, koska heidän mielestään pikavalmistuksen toteut-

taminen ei ollut tarkoituksenmukaista. Oppilaskunta esitti omasta näkökulmastaan 

nousevan vaatimuksen, että vakinaiset opiskelijat on asetettava etusijalle harjoitte-

lupaikkoja jaettaessa ja lukujärjestyksiä laadittaessa.225 

 

                                                        
223 KAOu SeA Cb:2 20.10.1973 § 3, Fa:1 9.10.1973. 
224 KAOu SeA Cb:2 20.12.1973 § 4. 
225 KAOu SeA Cb:2 16.12.1974 § 8–9, Cd:1 25.11.1974. 
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Kuva 22. ”Ynnin” vanhan puupuolen tiloja voitiin tarvittaessa vuokrata tilapäiseen ope-

tus- tai kokouskäyttöön. Varsinaiset koulutuksen tilat olivat viereisessä, silloin valke-

assa kookkaassa kivirakennuksessa. (Kuva: VAKAA A.) 

Tammikuussa 1975 johtokunta käsitteli kouluhallituksen ilmoituksen opiskelijoi-

den hakuajasta sekä valintakokeiden järjestämisestä ja siihen osallistumisen mak-

sun suuruudesta. Koulutuksen aloittamiseen liittyen ongelmallista oli löytää rat-

kaisu tilakysymykseen. Alkuvaiheessa uskottiin väliaikaisesti saatavan luokkatila 

päiväkäyttöön NMKY:n vanhalta ”puupuolelta”, ja opettajien työtilat tuli yrittää 

löytää jostain lähistöltä. Pikaisiin käytännön ratkaisuihin kuului myös kouluttajien 
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valinta. Hakemukset oli saatu neljältä henkilöltä, joista johtokunta valitsi vastaa-

vaksi kouluttajaksi HuK, lastentarhanopettaja Riitta Ahon ja toiseen kouluttajan 

toimeen nimettiin lastentarhanopettaja Eeva Helama.226 

Opiskelijahaun päättyessä helmikuun puolessavälissä oli määräaikaan men-

nessä tullut yhteensä 122 hakemusta, joista noin puolet täytti täysin asetetut vaati-

mukset sekä pohjakoulutuksen että työkokemuksen osalta. Valintakokeisiin saapu-

neista 54 hakijasta oli 33 aikaisemmin pyrkinyt johonkin seminaariin, joten kiin-

nostus koulutusta kohtaan oli säilynyt ja toteutui joidenkin kohdalla nyt jatkokou-

lutuksen tavoin.227 Valitut opiskelijat saivat kutsun saapua aloittamaan opinnot 

21.4.1975 kello 12 Oulun lastentarhaseminaariin, osoitteeseen Kirkkokatu 3. Omaa 

luokkatilaa ei vielä ollut, joten reilun kuukauden ajan toimittiin vakinaisen koulu-

tuksen lomassa. Myös kurssin numero sijoittui 2-vuotisten koulutusten sarjaan nu-

merolla kurssi 8. 

Poikkeuskoulutuksen käyttöön tulevien ”omien” tilojen vuokraamisesta saattoi 

johtokunta päättää toukokuun lopulla pitämässään kokouksessa. Pohjolan Sähkö 

Oy:n kanssa tehtiin vuokrasopimus kolmen asunnon ja yhteensä 229 m2:n (150 + 

37 + 42 m2) suuruisten tilojen vuokraamisesta ensisijaisesti pikakoulutuksen käyt-

töön.228 Pohjolan Sähkön tilat saatiin käyttöön kesäkuun alusta lähtien. Opettajien 

työhuoneen kalustus oli tilattu maaliskuussa, mutta opiskelijoiden tilat olivat Ase-

makadulle siirryttäessä vielä täysin vailla varsinaisia kalusteita. Ilmeisesti edelli-

seltä asukkaalta oli tiloihin jäänyt ruskea samettinen nojatuoli ja joitakin muita is-

tuimia. Lattiaa hyödynnettiinkin alkuun monipuolisena opiskelualustana.229 

 

                                                        
226 KAOu SeA Cb:2 18.12.1974 § 6. 
227 KAOu SeA Cb:2 24.2.1975 § 2, 12.3.1975 § 3. 
228 KAOu SeA Cb:2 21.5.1975 § 10. 
229 RHa 23.8.2016, Aho, Halonen, Nummi. 
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Kuva 23. Pohjolan Sähkö Oy:n toimitalon yläkerran asuinhuoneistosta löytyivät vuok-

ratilat, jotka olivat pääasiassa poikkeuskoulutuksen käytössä. Asemakatu 28:ssa oltiin 

aivan rautatieaseman tuntumassa. (Kuva: ELA G.) 

Opetussuunnitelma ja sen toteutuminen 

Ensimmäisen yhteisen tapaamisen ja luentokerran Riitta Aho muistaa aloittaneensa 

opetussuunnitelman esittelyllä.230 Poikkeuskoulutuksen opetussuunnitelman laa-

juus oli 1 250 tuntia, josta teoriaopintojen osuus oli 950 tuntia ja opetusharjoittelua 

300 tuntia. Koulutusaika oli määritelty yhdeksi vuodeksi ja työpäivien lukumää-

räksi 215. Opinnot oli jaettu kolmeen opintojaksoon231, joihin jokaiseen sisältyi 

sekä teoriaosa että käytännön harjoittelua. Teoria-aineita oli ryhmitelty viiteen pää-

alueeseen: 

  

                                                        
230 Ha 23.8.2016, Aho.  
231 Koulutusjaksot: I opintojakso 21.4.1975–30.6.1975, II opintojakso 4.8.1975–19.12.1975, III opinto-
jakso 5.1.1976–9.4.1976. 
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Psyykkinen kehitys  160 tuntia 

Fyysinen kehitys ja kasvatus 50 tuntia 

Varhaiskasvatuksen perusteet ja menetelmät 320 tuntia 

Ympäristö ja yhteiskunta 120 tuntia 

Itseilmaisu ja kommunikaatio  300 tuntia.232 

 

Opinnot sisälsivät joitakin kaksivuotisesta koulutuksesta poikkeavia painotuksia, 

kuten yliopistossa suoritetun sosiaalipolitiikan peruskurssin, mutta yhtäläisyytenä 

taas oli kasvatustieteen approbatur -arvosanan suorittaminen. 

Käytännön opetusharjoittelun kolmijaon opetussisällöt olivat: 1. orientoiva 

jakso, 2. motivoiva jakso ja 3. syventävä jakso. Orientoivaan jaksoon kuului lapsi-

ryhmän toiminnan seurantaa, ja motivoivan jakson aikana työskenneltiin 3–6-vuo-

tiaiden lasten puolipäiväryhmissä. Syventävän jakson aikana jatkui perehtyminen 

yli 3-vuotiaiden ryhmissä, minkä lisäksi toimittiin vielä yhden viikon ajan 0–3-

vuotiaiden lasten ryhmissä. Pääsääntöisesti opiskelijat toimivat ryhmissä pareittain. 

Päätös koulutuksen jatkamisesta 

Ulkomaan opintomatkan ensimmäisen kurssin opiskelijat tekivät Budapestiin opin-

tojen loppuvaiheessa. Kaikki ensimmäisen kurssin, kurssi 8:n opiskelijat valmis-

tuivat lastentarhanopettajiksi 9.4.1976, jolloin järjestettiin juhlava päätöstilaisuus 

omissa tutuissa koulutustiloissa. Koulutuksen jatkamisesta oli kouluhallitus tehnyt 

seminaarille aloitteen jo syyskuussa 1975. Johtokunnan kanta oli periaatteessa 

myönteinen, mutta se totesi, että epävarmuutta aiheuttaa ennen kaikkea käytännön 

harjoittelupaikkojen riittävyys, sillä kaksivuotisen koulutuksen opiskelijamäärä oli 

noussut pysyvästi 192:een. Tilanteen selvittämiseksi Riitta Aho sai tehtäväksi kar-

toittaa käytännön harjoittelun suorittamista varsinaisen opiskelupaikkakunnan ul-

kopuolella.233 

                                                        
232 ELA B: 1975–1976, 1976–1977. Pääalueiden alakohdiksi eriteltyjä opintokokonaisuuksia olivat: lap-
sivoimistelu, liikuntakasvatus, terveyskasvatus, yhteiskuntatiede, sosiaalipolitiikka, työpolitiikka, eko-
logia ja biologia, musiikki, lapsirytmiikka, dramatisointi, puhekasvatus, äidinkieli, lastenkirjallisuus, 
tekninen käsityö, tekstiilikäsityö, kuvaamataito, askartelu, luovailmaisu, psykologia, kehityspsykologia, 
lastenpsykiatria, ryhmätyö, kasvatustieteen approbatur, erityispedagogiikka, metodiikka. 
233 KAOu SeA Cb:2 24.9.1975 § 3. 
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Oppilaskunnan suhtautuminen uuden poikkeuskoulutuskurssin aloittamiseen 

oli kielteinen. Kannanotto oli yhdenmukainen opiskelijoiden valtakunnallisen jär-

jestön SLOL:n kannan kanssa. Perustelujen mukaan poikkeusvalmistus oli irrallaan 

muusta lastentarhanopettajien koulutuksesta ja sen kehittämisestä, eikä se liioin 

vastannut työllisyyspoliittisia tarpeita.234 

Päätös uuden poikkeuskoulutuskurssin aloittamisesta tehtiin joulukuussa 1975. 

Riitta Aho kertoi kokouksessa ensimmäisen kurssin menestyksellisistä opinnoista 

ja oli itse myös halukas jatkamaan kurssinjohtajana. Hän esitteli myös kouluhalli-

tukselta saamansa pyynnön mukaisesti poikkeuskoulutuksen talousarvioesityksen 

vuodelle 1976. 235  Seminaarien yhteisen neuvottelukunnan kokouksessa tammi-

kuussa 1976 tehtiin päätös poikkeuskoulutuksen jatkamisesta kaikilla koulutus-

paikkakunnilla, mikäli hakijoita olisi riittävästi. Valintamenettelyä päätettiin muut-

taa siten, että koulutettavaksi otetaan vain päivähoitolaitoksissa toimivia lastenhoi-

tajia, millä pyrittiin edelleen päiväkotien henkilökunnan koulutuksen yhtenäistämi-

seen. Kouluhallituksen päätöksestä opiskelijavalinnan toteutusta muutettiin keski-

tetyksi. Yhteinen hakuaika oli helmikuussa, ja heti sen päättymisen jälkeen koulu-

tuksen johtajat kokoontuivat Helsinkiin suorittamaan yhteisen soveltuvuuskokei-

siin kutsuttavien valinnan. Johtokunta vahvisti esityksen vielä helmikuun aikana, 

ja soveltuvuuskokeisiin päätettiin kutsua 23 hakijaa. Heistä 11 valittiin suoraan ja 

muutoin opiskelupaikkojen täyttäminen jätettiin kouluttajien yhteiskokouksessa ni-

mettäviksi. 236  Hakijoiden määrä oli huomattavasti vähäisempi kuin edellisenä 

vuonna, joten ohjeellinen 32 opiskelijan ryhmä aloitti vain Lastentarhaseminaari 

Ebeneserissä. Muissa seminaareissa, kuten Oulussakin, kurssin suuruus oli noin 

puolet täydestä kurssilaisten vahvuudesta. Lopullinen valinta tehtiin Oulussa 

12.3.1976 pidetyssä johtokunnan kokouksessa. Lopulliseksi opiskelijavahvuudeksi 

kurssille tuli 15 opiskelijaa, ja uusi poikkeuskoulutusryhmä, kurssi numero 12 

aloitti opiskelunsa 12.5.1976.237 Sen opiskelijat valmistuivat lastentarhanopetta-

jiksi 6.5.1977, mitä ennen he olivat tehneet ulkomaan opintomatkan Odessaan. 

Matkan tavanomaista monipuolisemman annin takasi se, että ryhmä kuului osana 

Oulusta ystävyyskaupunkiin matkanneeseen viralliseen valtuuskuntaan. 

Kurssin ryhmäkoon pienenemisen seurauksena toisesta opettajantoimesta luo-

vuttiin. Samoin pieneni poikkeuskoulutukselle vuokrattujen tilojen koko vain 150 

                                                        
234 KAOu SeA Cb:2 24.9.1975 § 5. 
235 KAOu SeA Cb:2 15.12.1975.  
236 KAOu SeA Cb:2 2.2.1976 § 3–4. 
237 Ha 23.8.2016 Riitta Aho, KAOu SeA Cb:2 29.4.1976 § 3, 17.5.1976 § 3. 
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m2:n asuinhuoneiston suuruiseksi. Tuntiopettajien ja luennoitsijoiden palkkiot sa-

moin kuin käytännön harjoittelua ohjaavien lastentarhanopettajien palkkiot noudat-

tivat koko poikkeuskoulutuksen ajan vakinaisen 2-vuotisen koulutuksen palkkioi-

den suuruutta. Rehtoreille maksettiin koulutuksen suunnittelusta ja johtamiseen 

liittyvistä tehtävistä erillinen palkkio, joka oli määritelty komitean sihteerin palk-

kion suuruiseksi.238 

Opiskelu ja koulutus kokemuksena 

Oppilaskunnan kannanotoissa ilmennyt pelko kaksivuotisen koulutuksen opiskeli-

joiden aseman heikkenemisestä ei näytä toteutuneen. Poikkeuskoulutus toimi 

omana yksikkönä erillisissä tiloissa oman kurssinjohtajan ohjaamana. Hän vastasi 

koulutuksen käytännön toteutumiseen liittyvästä asioinnista niin kouluhallitukseen 

kuin seminaarin hallintoonkin päin ja vastasi tuntiopettajien ja luennoitsijoiden 

hankinnasta. Ennakkoon epäluuloja herättänyt käytännön harjoittelupaikkojen riit-

tävyys ei lopulta muodostunut varsinkaan kurssin 8:n ongelmaksi. Kurssi 12 joutui 

osittain suorittamaan käytännön harjoittelun uusien yhteistyökumppanien, ympä-

ristökunnista sopimuspäiväkodeiksi vuoden 1976 loppupuolella tulleiden päivähoi-

tolaitosten kanssa. 

Opiskelukokemuksista on voimakkaimmaksi jäänyt mielikuva vaativasta ja 

hyvästä koulutuksesta. Käytännön työssäolon jälkeen vaati erityistä paneutumista 

tenttikirjojen omaksuminen – ja erityisesti silloin, kun ”psykologiaa ei ollut omana 

kouluaikana ollenkaan lukenut”. ”Kesäaikana en lukematta liioin ollut kuin yhden 

viikon vierailulla veljen luona.” Työkokemuksesta opiskelijat kokivat saaneensa 

ennakkoon sen hyödyn, että monien luentojen ja harjoitusten yhteydessä pystyi 

miettimään käytännön esimerkin ja soveltamaan kuultua noihin tilanteisiin. Käy-

tännön harjoitteluun liittyvä ajankohtainen asia oli tuore valtakunnallisesti hyväk-

sytty ja voimaan tullut päivähoidon kasvatustavoitteisto. Sen sisällöllisiä määritte-

lyjä tuli soveltaa niin aihe-, viikko-, päivä- kuin tuokiokohtaisiinkin suunnitelmiin. 

Kokonaisuudessaan rakentavana ja kannustavana voimana oli kurssilaisten voima-

kas yhteishenki.239 

Ensimmäisen kurssin erityisenä huolenaiheena oli poikkeuskoulutukseen ylei-

sesti kohdistettu epäluuloinen asenne. Asiaa käsiteltiin kouluttajien ja kurssilaisen 

                                                        
238 KAOu SeA Cb:2 29.4.1976 § 3, 3.5.1976 § 3. 
239 RHa 23.8.2016.. 
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kesken ja päätöksenä oli tehokkaan tiedotuskampanjan järjestäminen eri tiedotus-

välineitten avulla. Sen yllättävin tulos lienee ollut Riitta Ahon Ruotsista, Götebor-

gissa asuvalta sukulaiseltaan saama toteamus ”olit esiintymässä televisiossa”. 

Asennemuutoksen aikaansaaminen ei kuitenkaan ole ollut helppoa, ja kuultavaksi 

on valmistumisen jälkeenkin tullut mainintoja ”olet käynyt jonkun lyhyemmän 

koulutuksen”. Kokonaisarvio koulutuksesta on kuitenkin ollut sen tehokkuutta ko-

rostava, ja kurssinjohtaja Riitta Aho totesi varsin monien päätyneen vastuullisiin 

johtajan tehtäviin.240 

Toisen kurssin käynnistyttyä antoi Riitta Aho johtokunnalle sen pyytämän sel-

vityksen poikkeuskoulutuksen tilanteesta. Sen mukaan uuden kurssin opiskelija-

aines oli taustoiltaan ja tasoltaan kirjavaa. Neljä oli kotoisin Oulusta, kolme iältään 

yli 30-vuotiasta ja muut huomattavasti nuorempia, hieman yli 20-vuotiaita, joilla 

oli varsin vähän päiväkotikokemusta. Teoria-aineissa opintojen taso oli ollut koh-

talainen, ja he olivat aktiivisia, mutta edellisen kurssin merkittävä pioneerihenki ja 

oma-aloitteisuus puuttuivat. Jatkoa ajatellen Riitta Aho esitti vakavasti harkitta-

vaksi, kannattaako poikkeuskoulutusta enää jatkaa. Hakijamäärän lasku oli toden-

näköisesti odotettavissa, ja hankaluudeksi oli osoittautunut käytännön harjoittelun 

toteuttaminen ympäristökunnissa. Lisäksi ongelmallista oli ollut myös pätevien 

tuntiopettajien saaminen.241 

Kouluttajana toimimiseen liittyen Riitta Aho piti erinomaisena tukena koulut-

tajien yhteisissä tapaamisissa tullutta tietoa ja ryhmässä saatua kokemusten käsit-

telyn hyötyä. Kouluhallitus kutsui kaikkien poikkeuskoulutusten opettajat yhteisiin 

koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin vuonna 1975 kolme ja vuonna 1976 neljä ker-

taa. Kokoontumispaikkoina oli joko kouluhallitus tai eri seminaaripaikkakunnat. 

Oulussa koulutus- ja neuvottelupäivät järjestettiin 24.–25.11.1975. Mukana tilai-

suuksissa oli laajimmillaan edustajat kaikista poikkeuskoulutuksista eli kaikista 

maamme lastentarhaseminaareista sekä Etelä-Karjalan ja Porin ammatillisen kurs-

sikeskuksesta sekä Helsingin kaupungin ammattioppilaitoksista.242 

Päivähoitolain voimaantulo oli aiheuttanut huolen pätevän päivähoitohenkilö-

kunnan riittävyydestä. Siitä ryhtyi ensinnä kantamaan vastuuta Varhaiskasvatuksen 

henkilökunnan koulutuskomitea, joka lähetti ensimmäisen kyselyn Oulun lasten-

tarhaseminaarin kannatusyhdistyksen hallitukselle suoraan ilman kouluhallituksen 

                                                        
240 RHa 23.8.2016. 
241 KAOu SeA Cb:2 7.10.1976 § 3.  
242 Ha 23.8.2016 Riitta Aho, KAOu SeA Fa:3. 
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kannanottoa. Koulutus käynnistettiin nimikkeellä poikkeusvalmistus, minkä jäl-

keen eri yhteyksissä puhuttiin myös pikavalmistuksesta ja pikakoulutuksesta. Ajan 

ilmiö oli kuitenkin korostaa koulutuksen asemaa alkuvaiheena, josta jatkuu kunkin 

yksilöllinen ammatillinen kehitys. Niin poikkeusvalmistus muuttui mielellään 

pika- tai poikkeuskoulutukseksi. Oulun koulutuksesta valmistuneet tunsivat omak-

seen nimityksen ”poikkeuskoulutus”243. 

4.8 Kohti valtiollistamista 

Lastentarhaseminaarien yhteistä kannanottoa tarvittiin keväällä 1973, kun tehtä-

vänä oli antaa ehdotuksia valtioneuvoston asettamalle lasten päivähoitoalan henki-

löstön koulutusta selvittävälle komitealle. Opetusministeriö oli määrännyt komi-

tean kuulemaan neuvottelukuntaa, jonka edustajina rehtorit kokoontuivat tammi-

kuussa valmistelemaan asiaa ylimääräiselle neuvottelukunnan kokoukselle. 244 

Syyskuun kokouksessa komitean jäsen, rehtori Liisa Kasurinen esitteli neuvottelu-

kunnalle Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietinnön senhet-

kisen valmistuneen osan, jonka edelleen työstäminen ja arviointi olivat esillä neu-

vottelukunnan jatkotyöskentelyssä. Samassa Oulussa pidetyssä kokouksessa toi-

votti paikallisen johtokunnan puheenjohtaja Jori R. Rissanen tervetulleeksi uuden 

ylitarkastajan Sinikka Rautakiven, joka oli ryhtynyt hoitamaan kouluhallituksessa 

lastentarhanopettajakoulutuksen tehtäväkenttää. 245  Neuvottelukunnan tavoite 

oman asiantuntijan saamisesta keskushallintoon oli toteutunut, ja nyt koulutuksissa 

tiedettiin yhteyshenkilö, jonka puoleen lastentarhaseminaareja koskevissa asioissa 

tuli kääntyä. 

Kouluhallinnon ohjauksen alaisuuteen vakiintuminen ajoittui jokseenkin sa-

maan aikaan kuin lastentarhanopettajien työkenttään ratkaisevasti vaikuttanut päi-

vähoitolain valmisteluvaihe. Huhtikuun alussa vuonna 1973 voimaan astunut laki 

edellytti lastentarhanopettajakoulutuksiltakin sisällöllistä kehittämistä ja laajenta-

mista. Uuteen päivähoitojärjestelmään perehtymistä ja opetuksen valmistelua aut-

toivat sosiaalihallituksen laatimat oheismateriaalit ja ohjeet, kuten Valtakunnalli-

nen suunnitelma lasten päivähoidon järjestämisestä vuosina 1973–1978. Siinä vii-

tattiin ylläpitäjätahojen järjestämän jatkuvan ja suunnitelmallisen täydennyskoulu-

tuksen merkitykseen ja työntekijöiden ammattitaidon säilyttämisen tärkeyteen. 

                                                        
243 RHa 23.8.2016. 
244 KAOu SeA Cc:1 24.1.1973 § 11. 
245 KAOu SeA Cc:1 25.9.73 § 1 § 5. 
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Vastaavasti tietoa toi erillisjulkaisujen sarja, joka alkoi päiväkodin toimitilojen 

suunnittelusta.246 

Sisällöllisten kysymysten lisäksi neuvottelukunnan kokouksien keskeisiin asi-

oihin kuuluivat lastentarhaseminaarien valtiollistamiseen liittyvät kysymykset. 

Tammikuussa vuonna 1975 todettiin neuvottelukunnan kokouksessa, että valtiol-

listamistyöryhmä oli asetettu 18.11.1974, ja siihen oli neuvottelukunnan edustajana 

valittu Thelma Ollila Tampereelta sekä opettajakunnan edustajana Akavan myötä-

vaikutuksella Pirkko-Leena Lehti Helsingistä. Seminaarien hallintokunnat olivat 

saaneet tiedon työryhmän tehtävistä samoin kuin kehotuksen asian valmistelusta 

Thelma Ollilan niille lähettämän kirjeen myötä. Kokouksessa käydyssä keskuste-

lussa kävi ilmi, että seminaarien juridiikka ja taloudelliset kysymykset oli kartoi-

tettu ja että sopimukset tullaan tekemään valtion ja seminaarien ylläpitäjien kesken. 

Jatkossa työryhmän edustajat tulevat ottamaan yhteyttä seminaarien ylläpitäjiin.247 

Valtiollistamistyöryhmä pyysi helmikuussa seminaareilta alustavaa lausuntoa 

esisopimusluonnoksen ehdoista. Oulun lastentarhaseminaarin kannatusyhdistys ja 

sen hallitus asettuivat yksimielisesti kannattamaan seminaarin siirtämistä valtiolle 

ja antoivat johtokunnalle oikeuden edustaa seminaaria siirtoasiassa. Johtokunta 

päätti asiaa käsiteltyään lähettää työryhmälle kirjeen, jossa todettiin, että ”johto-

kunta hyväksyy esitetyn esisopimuksen Oulun lastentarhaseminaarin kannatusyh-

distys ry:n ja Oulun kaupungin sekä Suomen valtion välillä”.248 

Lausuntopyyntöön liitetyssä Oulun lastentarhaseminaarin aseman järjestä-

mistä koskeneessa muistiossa todetaan työryhmän tehtävänanto sekä lähtökohtana 

oleva Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietintö ja opetusmi-

nisteriölle annetut lausunnot. Valtion haltuun siirtymisen tavoitteelliseksi ajankoh-

daksi mainitaan elokuun alku vuonna 1976.249 

Oulun seminaarin kohdalla Kannatusyhdistyksen säännöt eivät asettaneet siir-

rolle esteitä. Esisopimusehdotukseen liittyivät työryhmän ehdotukset laiksi lasten-

tarhaseminaareista sekä lastentarhaseminaareista annetun lain voimaan saattami-

sesta. Lailla oli tarkoitus säätää myös niistä viroista, joita seminaareihin voidaan 

perustaa ja myös seminaareissa olevan henkilökunnan aseman turvaamisesta siir-

tymävaiheessa. Tällöin heille annetaan muistion mukaan mahdollisuus jatkaa työ-

                                                        
246 KAOu SeA Fa:2 23.8.1973; 12.7.1974. 
247 KAOu SeA Cb:2 30.1.1975 § 4, Cc:1 28.1.1975 § 7. 
248 KAOu SeA Cb:2 12.3.1975 § 4. 
249 KAOu SeA Fa:2 20.2.1975. 
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tään valtion virkamiehinä, mikäli he siihen suostuvat. Seminaarin taloudellisen ti-

lan tarkastelussa todettiin, että koulutus on jatkunut useita vuosia yksinomaan val-

tionavun turvin, joten ”kannatusyhdistyksen omistama Oulun seminaarin käytössä 

oleva omaisuus on esitetty kokonaisuudessaan luovutettavaksi valtiolle” ja valtion 

laitoksena jatkavan lastentarhaseminaarin tarkoituksiin. ”Vastaavasti valtio ottaa 

vastatakseen Kannatusyhdistyksen maksuista ja veloista”.250 

Valtiollistamistyöryhmän jättämä muistio esiteltiin neuvottelukunnan kokouk-

sessa kesäkuussa 1975 Helsingissä. Siinä todettiin, että seminaarien ylläpitäjät nä-

kevät koulutuksen valtion tehtäväksi. Heille on tärkeää henkilökunnan aseman hoi-

taminen ja etujen takaaminen, ja valtiolle on etu saada valmis organisaatio ja opet-

tajakunta. Valtiollistamisen työryhmä oli nähnyt lähinnä tekniseksi toimenpiteeksi, 

minkä vuoksi siihen ei haluttu liittää ”suurempia periaatteellisia muutoksia”. Päin-

vastaisen kannan esittivät Suomen Lastentarhanopettajaliitto ja Suomen Lastentar-

hanopettajiksi Opiskelevien Liitto. Niiden kannanoton mukaan lastentarhanopetta-

jien koulutus olisi tullut liittää yliopistojen yhteyteen. Työryhmän mielestä se taas 

olisi johtanut seminaarien toiminnan lakkaamiseen ja uuden organisaation luomi-

seen. Koulutuskohtaiset lausunnot tuli jokaisen antaa työryhmälle muistioon liitty-

vänä. Oulun koulutuksella ei ollut siihen mitään huomauttamista.251 

Laki lastentarhaseminaareista allekirjoitettiin 21.1.1977. Helmikuussa pide-

tyssä neuvottelukunnan kokouksessa oli esillä siirtymävaiheen kysymykset ja eri-

tyisenä valmistelutehtävänä henkilökunnan siirtäminen valtion palvelukseen. 252 

Oulussa käsiteltiin johtokunnan kokouksessa 25.4.1977 kouluhallitukselle lähe-

tetty kirje, jossa ehdotettiin, että seminaarin opettajakunnasta nimitettäisiin palve-

lussuhteen kestoajan perusteella Oulun lastentarhanopettajaopiston peruspalkkai-

siin virkoihin 1.8.1977 lukien kolme opettajaa sekä yhteiskuntatieteiden ja psyko-

logian lehtorit. 16.5.1977 oli johtokunnan kokouksessa käsiteltävänä lastentarhase-

minaarin valtiolle siirtämiseen liittyvät sopimukset, jotka olivat saapuneet valtion 

edustajien allekirjoittamina. Johtokunnan tehtävänä oli nyt hankkia niihin Oulun 

lastentarhaseminaarin Kannatusyhdistyksen ja Oulun kaupungin edustajien allekir-

joitukset ja toimittaa yksi kappale kullekin asianomaiselle. Samassa tilaisuudessa 

jaettiin johtokunnan jäsenille myös jäljennökset saapuneesta lastentarhanopettaja-

opistoja koskevasta asetuksesta.253 

 

                                                        
250 KAOu SeA Fa:2 20.2.1975. 
251 KAOu SeA Cc:1 11.6.1975 § 5. 
252 KAOu SeA Cb:2 14.2.1977 § 3. 
253 KAOu SeA Cb:2 25.4.1977 § 8, 16.5.1977 § 9. 
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Kuva 24. Kirkkokatu 14:ssä sijaitsevat tilat olivat aivan kaupungin liikekeskuksessa ja 

monien palvelujen tuntumassa. Ongelmana tiloissa oli vain ilmanvaihdon huono toimi-

vuus esimerkiksi 32 opiskelijan opiskellessa samassa ”olohuoneessa”. (Kuva: VAKAA 

A.) 

Valtiollistamisen kynnyksellä 

Vuoden 1975 syksyllä oli opiskelijoiden kokonaismäärä noussut 192:ksi, ja opetus-

tilojen riittävyys oli jälleen tullut ongelmaksi. Seuraavan kevään kuluessa etsittiin 

lisätiloja, joiden saannin ongelmana olivat olleet myös valtionavun alhaiset neliö-

vuokranormit. Lopulta toukokuussa 1976 varmistui lisätilojen saanti Kirkkokatu 

14:ään valmistuvasta kiinteistöstä. Uusien tilojen kokonaispinta-ala oli 400 m2, 

josta huomattava osa tarvittiin opettajakunnan työskentelytiloiksi.254 

                                                        
254 KAOu SeA Cb:2 26.2.1976 § 6, 29.4.1976 § 17, 3.5.1976 § 3. 
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Kirkkokadusta, sen tuomiokirkon ja Saaristonkadun välisestä osuudesta, tuli 

nyt lastentarhanopettajakoulutuksen ”oma kävelykatu”, kun luentotaukojen aikana 

tuli vaihtaa paikkaa ”Ynniltä Telkolle255” tai päinvastoin. Vuokrasopimus tehtiin 

aluksi vuodeksi, mutta sitä jatkettiin vielä useita vuosia. Henkilökunnan työsken-

telyolosuhteet paranivat hieman, kun ikkunallinen varastokin otettiin yhdeksi työ-

huoneeksi, mutta uusien luokkatilojen ilmastointi ei täyttänyt toiveita. Ongelmal-

lista oli myös isoimmassa työhuoneessa työrauhan löytäminen, kun kahdelle hen-

gelle tarkoitettuun työtilaan oli sijoitettu neljän opettajan työpaikat. Työpöydät 

sinne saatiin juuri ja juuri mahtumaan, mutta esimerkiksi opiskelijoiden kanssa asi-

ointi oli siellä jokseenkin mahdotonta. Käydyt keskustelut eivät yleensä olleet tar-

koitetut kolmen muun opettajan kuultavaksi, ja heiltä muiden keskustelut veivät 

ahtaassa tilassa työrauhan. 

Opetussuunnitelmaa oli vuoden 1977 alussa uudistettu erityisesti varhaiskas-

vatuksen opetuksen osalta. Varhaiskasvatuksen perusteet ja menetelmät -koko-

naisuus sisälsi nyt kasvatustieteen approbatur-arvosanan, erityispedagogiikan ja 

varhaiskasvatuksen metodiikan opintokurssit. Päivähoitoon keskittyvä varhaiskas-

vatuksen sisältökokonaisuus oli siirretty yhteiskuntatieteen, sosiologian, sosiaali-

politiikan rinnalle ympäristö- ja yhteiskunta -osioon, jonne kuuluivat myös uskonto 

ja etiikka, biologia ja ekologia sekä päivähoitohallinto. Varhaiskasvatuksen meto-

diikassa keskityttiin uusimpaan sisältöalueeseen, 0–4-vuotiaiden opetukseen, ja tie-

toja sovellettiin aikaisempaa tehokkaammin pienten lasten hoidon opetuskokonai-

suuteen ja -harjoitteluun.256 

Valtiolle siirtymisen valmistelu oli lisähuolena, kun muutoinkin mietittiin, 

kuinka suoriutua tasokkaasta opetuksesta ja suuren opiskelijamäärän opetuksen or-

ganisoinnista vajavaisissa tiloissa. Valtiolle siirtymisen ajankohta tarkoitti henkilö-

kunnalle uusien normien noudattamista, viranhaltijoiksi siirtymistä, ja myös toi-

veikkaita tulevaisuudennäkymiä. 1.1.1977 alkaen seminaariajan rehtori oli luopu-

nut tehtävästään ja siirtynyt lehtoriksi. Valittua uutta, entuudestaan yhteistyötilan-

teista tuttua rehtoria odotettiin palaamaan entiseen kotikaupunkiinsa ja tuomaan 

Ouluun vaikutteita myös Joensuun ULO-koulutuksesta. 

Päivähoitolain voimaantulosta alkanut kehittämistyö oli johtanut varhaiskas-

vatus-käsitteen vakiintumiseen. Lastentarha-nimitys oli historiaa, mutta lastentar-

                                                        
255 Telko-nimitys aiheutui kyseisellä paikalla aiemmin sijainneen Telkon rautakaupan nimestä. 
256 ELA B: 1976–1977. 
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hanopettaja säilyi ammattinimikkeenä monista sen korvaamista tarkoittaneista esi-

tyksistä huolimatta. Lastentarhaseminaarit muuttuivat valtiollistamisen myötä las-

tentarhanopettajaopistoiksi. 
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5 OULUN LASTENTARHANOPETTAJA-
OPISTON MONIEN MUUTOSTEN AIKA (1977–
1985) 

Vuonna 1973 voimaan astunut laki lasten päivähoidosta oli muuttanut yksityisten 

säätiöitten tai kannatusyhdistyksien ylläpitämien lastentarhanopettajakoulutuksien 

opetussuunnitelmia ja vaikuttanut niiden kanssa yhteistyötä tehneiden opetushar-

joittelutahojen olosuhteisiin ratkaisevasti. Pitkään tavoitteena ollut valtion selkeä 

vastuu koulutuksien ylläpidosta alkoi yli neljä vuotta myöhemmin, kun elokuun 

ensimmäisenä päivänä vuonna 1977 tuli voimaan laki lastentarhanopettajaopis-

toista (80/1977), laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain voimaan saattami-

sesta (81/1977) ja asetus lastentarhanopettajaopistoista (365/77). 

Valtiollistaminen merkitsi Oulussakin kannatusyhdistyksen ylimmän paikalli-

sen johdon poistumista, hallinnon uudistumista ja kouluhallituksen valtakunnalli-

sesti antaman ohjeistuksen lisääntymistä. Uusi oppilaitoksen nimi opisto kertoi ase-

masta korkeakoulutasoa alempana koulutuksena, ja varojen suhteen oli käytettä-

vissä vain eduskunnan budjettiin hyväksymät ja kouluhallituksen jakamat määrä-

rahat. Toiminta jatkui kuitenkin vielä entisissä tiloissa, joskin tavoitteeksi oli jo pit-

kään asetettu tarkoituksenmukaisten toimitilojen saaminen. Itse koulutuksen kehit-

tämistavoitteella oli tuttu, yleisesti hyväksytty suunta ”muun opettajankoulutuksen 

yhteyteen”. 

5.1 Uudet määräykset ja hallinto-ohjeet 

Lakia tarkentavassa toukokuun 6. päivänä 1977 annetussa asetuksessa (365/77) to-

dettiin siinäkin opistoiksi muuttuneiden koulutuksien uudet nimet, opetuksen jär-

jestely, hallinto, opettajat ja muu henkilökunta, opiskelijat, oikeusturva ja kurinpito 

sekä erinäisiä säädöksiä. Kouluhallituksen tehtäviksi tulivat asetuksen mukaan 

määritellä lukukausien alkamis- ja päättymispäivät, vahvistaa opistojen ohjesään-

nöt, hyväksyä lastentarhanopettajakoulutuksien opetussuunnitelmat, kutsua johto-

kunnan jäsenet sekä nimetä johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mää-

rätä rehtorin sijainen, julistaa opettajakunnan jäsenten virat haettaviksi ja nimittää 

niiden haltijat, myöntää pitkäaikaiset virkavapaudet ja yli kolmen kuukauden pi-

tuisten viransijaisuuksien hoitajat sekä vahvistaa vuosittain otettavien opiskelijoi-

den määrä ja annettavan tutkintotodistuksen kaava. 
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Opistokohtaisesta hallinnosta vastasivat johtokunta, opistolautakunta, opetta-

jakunta ja rehtori. Johtokuntaan valittiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan viisi jäsentä 

ja heidän varamiehensä. Jäsenien tuli edustaa kouluhallintoa, korkeakoulua, sosi-

aalihallintoa, sijaintipaikan kunnallishallintoa ja lastentarhanopettajia. Lisäksi joh-

tokuntaan kuuluivat rehtori, opettajakunnan keskuudestaan kolmivuotiskaudeksi 

valitsema edustaja sekä opiskelijoiden keskuudestaan kalenterivuodeksi valitsema 

edustaja. Johtokunnan tehtävinä olivat yleinen valvonta ja vastuu toiminnasta, tulo- 

ja menoarvioehdotuksen laatiminen kouluhallitukselle, ohjesäännön ja opetussuun-

nitelman laatiminen sekä järjestyssäännön vahvistaminen. Johtokunta vastasi myös 

ohjeiden mukaisesta uusien opiskelijoiden valinnasta, ja sen tuli antaa kouluhalli-

tukselle sen pyytämät lausunnot sekä tehdä esityksiä opiston toiminnan edistä-

miseksi. 

Uuden lainsäädännön mukaan kouluhallitus vastasi nyt osittain myös niistä 

tehtävistä, jotka aiemmin olivat kuuluneet kannatusyhdistykselle ja sen hallituk-

selle. Johtokunnan asema ja tehtäväkuva olivat jokseenkin muuttumattomia, ja 

aiemman epävirallisen opintoneuvoston käsittelemät, opetukseen liittyneet asiat 

etenivät nyt pääosin opistolautakuntaan. Sen tuli päättää myös muun muassa kurin-

pitoasioista. Opistolautakunnan tavoin aiempaa virallisemman aseman sai rehtorin 

johtama opettajakunta, joka esitysten ja lausuntojen antamisen lisäksi päätti enti-

seen tapaan annettavista arvosanoista. Myös rehtorin tehtävistä annettiin asetuk-

sessa yhdeksänkohtainen luettelo. 

Opettajakuntaa koskevat kelpoisuusehdot määriteltiin aiempaa tarkemmin. 

Rehtorilta edellytettiin virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä siinä tai 

erikseen suoritettu kasvatustieteen tai kasvatus- ja opetusopin cum laude -arvosana. 

Lisäksi hänellä tuli olla hyvä perehtyneisyys päivähoitoalaan. Lehtoreiden päte-

vyyden määrittelyyn vaikutti nimetty opetusala ja sen asiantuntemus. Yleisenä vaa-

timuksena heilläkin oli perehtyneisyys päivähoitotoimintaan sekä opetustaidossa 

todettu hyvä opetustaito. Opettajilta vaadittiin lastentarhanopettajan tutkinto, cum 

laude -arvosana kasvatustieteessä tai kasvatus- ja opetusopissa sekä päiväkotitoi-

minnassa vaadittu vähintään kahden vuoden kokemus. Opettajakunnan vuotuinen 

työvelvollisuus oli määritelty toisaalta kokonaistyöaikana ja toisaalta opetusvelvol-

lisuutena. Kokonaistyöaika oli yhteensä 1 344 tuntia, minkä laskennallisena perus-

teena oli 42 viikon ja 32 viikkotunnin työaika. Vuotuinen opetusvelvollisuus oli 

rehtorilla vähintään 114 tuntia, lehtoreilla 608 tuntia ja opettajilla 228 tuntia luok-

kaopetusta, johon ei siten laskettu päiväkodeissa tapahtuvaa opetusharjoittelun oh-

jausta. Se luettiin työvelvollisuuteen. 
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Opiskelijoiden valintaperusteiksi määriteltiin ”hyvä terveys ja ylioppilastut-

kinto tahi päivähoitoalan ammatillisella koulutuksella täydennetty keski- tai perus-

koulututkinto”. Näin opiskelijaksi saattoi edelleen hakeutua niin ylioppilastutkin-

non kuin ammatillisen koulutuksen pohjalta. Valintaperusteissa oli poistettu ikära-

jamääräykset257 eikä asetuksessa liioin mainittu erikseen alalle soveltuvuudesta. 

Kouluhallituksen ohjeiden mukaan lopullinen valinta tehtiin edelleen soveltuvuus-

kokeiden pohjalta. 

Varsinaisina siirtymäkauden määrityksinä asetuksessa todettiin, että ”kunnes 

lastentarhanopettajaopiston hallintoelimet on tämän asetuksen mukaisesti valittu ja 

niiden toiminta on alkanut, hoitavat kouluhallitus ja lastentarhaseminaarin hallin-

toelimet soveltuvin osin ne tehtävät, jotka kuuluvat asetuksessa mainituille hallin-

toelimille”. Seminaarissa koulutuksensa aloittaneita opiskelijoita koskien määritel-

tiin, että ”ennen tämän asetuksen voimaantuloa opintonsa aloittaneet saavat opis-

kella aikaisempien määräysten mukaan kolmen vuoden ajan tämän asetuksen voi-

maantulosta lukien”. Asetuksen voimaantuloajankohdaksi oli määritelty 1. päivä 

elokuuta 1977, ja näin opiskelijoilla oli mahdollisuus seminaariaikaisten opintojen 

loppuunsaattamiseen aina 31. päivään heinäkuuta 1980 asti.258 

Opiston hallintoelimien toiminta alkaa 

Johtokuntaan kouluhallitus nimitti puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Matti 

Rossin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Eljas 

Mikkosen, joka aikaisemmin oli toiminut seminaarin kannatusyhdistyksen halli-

tuksen puheenjohtajana. He molemmat edustivat kaupunkia ja kunnallishallintoa. 

Varapuheenjohtajana toimi ensimmäisen viiden kuukauden ajan vt. osastopäällikkö 

Pekka Moilanen, mutta vuoden 1978 alusta lukien varapuheenjohtajuutta jatkoi 

koulutuksen perustamishankkeen käynnistänyt ja seminaariaikana johtokunnan va-

rapuheenjohtajana toiminut läänin sosiaaliosaston osastopäällikkö Jouko Mäkelä. 

Molempien varapuheenjohtajien henkilökohtaisena varajäsenenä toimi läänin sosi-

aalitarkastaja Juhani Kaimio. Korkeakoulun edustajana toimi kolme kolmevuotis-

kautta vt. apulaisprofessori Jaakko Luukkonen ja hänen varamiehenään aluksi al-

kuopetuksen lehtori Kaija Lehmuskallio. Kouluhallintoa edusti koulutoimentarkas-

taja Marja Rysä ja hänen varamiehenään toimi koulutoimentarkastaja Jouko Väy-

                                                        
257 Seminaarin valintaohjeissa oli mainittuna 19–30 vuoden ikä. 
258 Asetus 365/1977 § 44. 
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rynen. Lastentarhanopettajien edustajana toimi aluksi Riitta Aho ja hänen varamie-

henään koulutuksen perustajiin kuulunut päiväkodinjohtaja Riitta Frondelius. Toi-

sen kolmevuotiskauden aikana heidän tehtävänsä vaihtuivat. Opettajakunnan edus-

tajaksi valittiin lehtori Selina Pirilä, joka oli alkuvuoden 1977 toiminut rehtori Maa-

rit Hultin sijaisena ja johtokunnan sihteerinä. Johtokuntaan kuului nyt täysivaltai-

sena jäsenenä opiskelijoiden edustaja, jonka opiskelijakunta valitsi aina kalenteri-

vuodeksi kerrallaan. Varajäseniä ei tuolloin vielä määritelty opettajakunnan eikä 

opiskelijoiden edustajille. Muutos varajäsenien nimeämiseen saatiin kymmenen 

vuoden kuluttua annetulla asetuksen muutoksella259. 

Apulaiskaupunginjohtaja Matti Rossi260 on kuvannut Oulun lastentarhanopet-

tajakoulutukseen liittyviä yhteyksiään seuraavasti: 

Tehtäväni Oulun lastentarhanopettajaopistossa oli johtokunnan puheenjohta-

juus sen siirryttyä valtion hallinnon piiriin. Nimittämiseni tähän tehtävään joh-

tui ilmeisesti aikaisemmasta toiminnastani opettajana sekä yleensä koulutus- 

ja kulttuurialalla. Nämä tekijät olivat vaikuttamassa siihen, että olin myös 

omalta osaltani valmis ottamaan tehtävän vastaan. Lisäksi olin juuri tuolloin 

aloittanut Oulun kaupunginjohtajiston jäsenenä erityisesti sivistystoimesta 

vastaavana apulaiskaupunginjohtajana. Tuntui varsin luontevalta ja tarkoituk-

senmukaiselta tulla sekä lastentarhanopettajakoulutuksen kannalta että kau-

punkimme ja alueemme kannalta mukaan lastentarhanopettajaopiston työhön. 

Minulla oli mahdollisuus olla kehittämässä yhteydenpitoa ja yhteistyötä Oulun 

kaupungin sekä erityisesti sen koulutustoimen ja lastentarhanopettajakoulu-

tuksen välillä hyödyttämään molempia. 

Ennen Oulun kaupungin keskushallinnon palvelukseen siirtymistä vuonna 

1976 olin ehtinyt toimia ensin lyhyen aikaa opettajana Helsingin lyseossa ja 

sitten toistakymmentä vuotta lehtorina (historia, yhteiskuntaoppi ja taloustieto) 

Oulun lyseossa (sama koulu oli myös vähän aikaa Pokkitörmän yhteislyseo ja 

sitten lopulta Oulun Lyseon lukio), viimeiset vuodet sen rehtorina – pääasiassa 

lukiossa opettaen. Jo ennen käytännön opettajana toimimista olin tullut sisään 

lasten ja nuorten kasvatuksen – myös varhaiskasvatuksen – piiriin kasvatustie-

teen opinnoissani, joissa käsittelin mm. ”Kasvatus ja koulu”-lehdessä julkais-

tussa, opintoihini kuuluneessa kirjoituksessa ensimmäistä suomalaista kasva-

tusopin kirjaa. 

                                                        
259 Asetus 416/1987 § 8. 
260 Uk 28.4.2017 Matti Rossi. 
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Lastentarhanopettajien toiminta tuli minulle hyvin tutuksi työskennellessäni 

Oppikoulunopettajien Oulun piirin puheenjohtajana sekä sitten OAJ:n tehtä-

vissä: OAJ:n Oulun piirin varapuheenjohtajana, koko OAJ:n ensimmäisen liit-

tokokouksen puheenjohtajana Espoossa sekä lyhyen aikaa OAJ:n valtuuston 

jäsenenä. Erityisesti yhteistyöni lastentarhanopettajien kanssa korostui Oulun 

seudun opettajien aloitteesta ja toimesta järjestettyjen Pohjois-Suomen opet-

tajapäivien – OPI-päivien – yhteydessä. Olin mukana alusta pitäen järjestely-

toimikunnissa ja niissä opin hyvin tuntemaan kokeneita lastentarhanopettajia 

sekä heidän työkenttäänsä ja osaamistaan. Panin muuten merkille heidän tai-

tonsa ja kai kokemuksensa saada asiat organisoiduiksi ja luistamaan. Kyllä 

tämäkin tieto ja tuntemus oli minulle varsin hyvin hyödyksi päästessäni osal-

listumaan johtokunnan puheenjohtajana lastentarhanopettajakoulutuksen toi-

mintaan ja kehittämiseen muutamaa vuotta myöhemmin. Vuodet Oulun lasten-

tarhanopettajaopiston johtokunnassa ovat jääneet mieleen hyvinä kehittämi-

sen ja oman kehittymiseni aikoina. Vieläkin silloin tällöin tapaan hyvillä mielin 

entisiä kumppaneitani johtokunnasta ja käytännön toimijoita opistosta. 

Maunonkadun tilaratkaisun syntymisen ja lastentarhanopettajakoulutuksen 

kehittämiseen liittyneen ammattikorkeakoulukokeilun aloitusajan Matti Rossi 

mainitsi kirjoituksessaan erityisinä puheenjohtajakauteensa liittyneinä kehit-

tämiskohteina. Nuo tekstit on liitetty kyseisten ratkaisujen laajempaan esitte-

lyyn. 

Oulun lastentarhanopettajaopiston ensimmäiseen toimikauteen siirryttiin 1.8.1977. 

Sitä ennen lastentarhaseminaarin johtokunta kokoontui vielä heinäkuun 1977 lo-

pulla, jolloin se käsitteli omalta osaltaan kannatusyhdistyksen hallinnoiman ajan 

tilinpäätösasiat. Elokuun ensimmäisenä päivänä seminaarin johtokunta kokoontui 

Oulun lastentarhanopettajaopiston väliaikaisena johtokuntana261, ja pöytäkirjaan 

kirjattiin kouluhallituksen antamat työsuhteiden jatkumisen takaavat asiakirjat. 

Rehtori sai nimittämiskirjan ja päätoimiseen opettajakuntaan pitempään kuuluneet 

valtakirjan oman alansa lehtorin tai opettajan virkaan. Vuosina 1976 ja 1977 valitut 

lehtorit ja opettaja saivat valtakirjan ylimääräiseen lehtorin ja opettajan toimeen, ja 

opiston kanslisti sai valtakirjan kanslistin toimeen. Toimistoapulaisen kanssa teh-

tiin sopimus työsopimussuhteisen toimistoapulaisen tehtävästä ja siivoojan kanssa 

vastaavasti siivoojan työsopimussuhteisesta tehtävästä.262 

                                                        
261 Asetus 365/1977 § 43. 
262 OyPA A: 1.8.1977 § 4. 
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Seminaarien henkilökunnan työsuhteiden jatkuminen oli ollut pitkään epävar-

maa, ja vanhojen työntekijöiden aseman säilymistä oli ajettu voimakkaasti niin 

neuvottelukunnassa kuin ammattiyhdistyksenkin taholta. Viisi vanhinta opettaja-

kunnan jäsentä sai huhtikuussa varmuuden työsuhteen jatkumisesta, kun kouluhal-

litus ilmoitti, että kaksi lehtoria ja kolme opettajaa nimitettäisiin palvelussuhteen 

keston perusteella Oulun lastentarhanopettajaopiston peruspalkkaisiin virkoihin 

1.8.1977 lukien.263 

Kouluhallituksen nimittämä Oulun lastentarhanopettajaopiston johtokunta ko-

koontui ensimmäisen kerran 20.9.1977. Järjestäytymisen ja johtokunnan jäsenten 

esittelyn jälkeen käsiteltiin ilmoitusasiat, joihin kuului koulutuksen uuteen toimin-

taan liittyneiden henkilövalintojen tuloksien vahvistaminen ja kouluhallituksen 

päätöksistä tiedottaminen. Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin lehtori Orvokki Autio 

ja hänen varahenkilöikseen Selina Pirilä ja Pirkko Hiltunen. Rehtorin sijaiseksi ni-

mettiin kouluhallitukselle ehdotettavaksi Elise Lujala, johtokunnan opettajajäse-

neksi oli opettajakunta valinnut Selina Pirilän. Opistolautakunnan opettajajäseniksi 

oli nimetty Eeva-Liisa Kronqvist, Sirkka-Leena Mervola ja Mikko Myllykangas. 

Muuta henkilökuntaa edustamaan oli valittu kanslisti Ritva Kinnunen ja hänen va-

ramiehekseen toimistoapulainen Kyllikki Vaihoja. Opiskelijoiden yhteisestä 

NMKY:n eli ”Ynnin” suurhallista pidetystä kokouksesta saatiin tieto opiskelija-

edustajien valinnoista eri toimielimiin. Johtokunnan ensimmäiseksi opiskelijajäse-

neksi oli valittu kalenterivuoden loppuun asti Hilkka Rintala. Opistolautakunnan 

varsinaisiksi ja varajäseniksi tulivat valituiksi Paula Ahonen, varajäsenenään Merja 

Lehto, Ritva Korhonen varajäsenenään Riitta Rapo sekä Taija Pölkki, varajäsene-

nään Liisa Dahlgren. Kun samassa johtokunnan kokouksessa olivat esillä vielä 

kouluhallituksen päätökset opetussuunnitelman toteuttamisesta ja työvuoden alka-

mis- ja päättymispäivistä sekä opetus- ja työvelvollisuuksista, olivat puitteet opis-

ton toiminnan käynnistymiselle valtion ylläpitämänä ja ohjeistamana koulutuksena 

jo olemassa. Lisäksi johtokunnalle esiteltiin alkaneen lukuvuoden tuntiopetustarve. 

Ongelma oli edelleen soitonopetuksen järjestäminen, johon odotettiin kouluhalli-

tuksen ohjeita.264 

                                                        
263 OyPA A: 25.4.1977 § 8. 
264 OyPA A: 20.9.1977 § 2–6, § 10. 
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Opistolautakunnan vastuulliset tehtävät 

Opistolautakunnan vastuualueeseen kuuluivat yhteistyön edistäminen sekä oikeus-

turvaan ja kurinpitoon liittyvät asiat. Lausuntojen antamisvelvoite koski ohjesään-

töä ja opetussuunnitelmaa sekä muita siltä pyydettyjä kannanottoja ja esityksiä, 

muun muassa vuosittain käsiteltyjä oppimateriaalin ja kalustojen hankintasuunni-

telmia. Opistolautakuntaan oli jokaisella opiston opiskelijalla oikeus tehdä aloit-

teita ja esityksiä opistoa koskevissa asioissa, ja lautakunnan tuli tehdä esityksiä joh-

tokunnalle. Lisäksi opistolautakunnalle oli asetuksessa annettu tehtäväksi määri-

tellä asia tarvittaessa salaiseksi, jolloin lautakunnan jäsenille tuli velvoitteeksi vai-

tiolo tietoonsa saamistaan seikoista. Kun kalenterivuosittain valittavaan opistolau-

takuntaan oli mahdollisuus nimetä kahdesta neljään opettajien sekä opiskelijoiden 

keskuudestaan valitsemaa edustajaa, päädyttiin Oulussa kolmen opettajien ja opis-

kelijoiden edustajan valintaan. Lisäksi tuli nimetä yksi muun henkilökunnan edus-

taja. Puheenjohtaja valittiin kolmen ensimmäisen vuoden aikana opiskelijajäsenistä, 

ja sihteerinä toimi yksi opettajajäsenistä. 

Opistolautakunnan toiminta käynnistyi syyskuun lopulla. Ensimmäisiin pää-

tettäviin asioihin kuuluivat järjestyssäännön laatiminen mukaan lukien poissa-

olosäädökset, lukujärjestyksiin ja soittotuntien ajankohtiin liittyvät ongelmakysy-

mykset, tilaesityksen laatiminen johtokunnalle sekä kaluston ja opetusvälineiden 

hankintaesitykset.265 Opistolautakunnan käsiteltäviksi tulleet, koulutuksen arkeen 

vaikuttaneet kysymykset olivat suoranaista jatkoa seminaariaikaan kuuluneisiin 

opetusratkaisuja koskeneisiin päätöksiin. Nyt asioilla oli kuitenkin pääsääntöisesti 

selkeämpi ja ohjatumpi käsittelyreitti, ja opiskelijoiden edustukselliset vaikutta-

mismahdollisuudet oli määritelty asetuksen mukaisesti. 

Ensimmäisen valtion alaisena toimitun kevätlukukauden aikana jatkui opisto-

lautakunnan työ monivaiheisena järjestyssäännön muokkaamisena. Erityisesti 

poissaolosäädöksiin liittyvät kysymykset olivat edelleen ongelmallisia. Olennaisin 

oli määräysten mukaisen yli 20 prosentin ylityksen tulkinta ja siitä aiheutuvien kor-

vaustehtävien määrittelyt erityisesti päiväkotiharjoittelun osalta. Esityksiä tehtiin 

useita, ja asiaa käsiteltiin kaikissa kevään opistolautakunnan kokouksissa. Opetus-

harjoittelun osalta pohdittiin erityisesti sairausajan ratkaisuja. Korvauksen pituu-

den ei tullut johtaa sairaana päiväkotiin ”tartuttajaksi” menemiseen. Muutamien 

                                                        
265 OyPA C: 26.9.1977, 13.10.1977 § 4–7. 
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päivien korvaamisen ei taas katsottu vastaavan opetusharjoittelulle asetettuja ta-

voitteita. 

Alkuvaiheessa annettavista lausunnoista laaja-alaisin oli tammikuussa laadittu 

kannanotto opiston vuoden 1979 tulo- ja menoarvioesityksestä.266 

Opettajakunnan päätökset ja yhteistyö 

Opettajakuntaa koskevat tehtävät oli määritelty lyhyesti ja samalla laaja-alaisesti. 

Rehtorin johtamissa kokouksissa tuli päättää opiskelijoille annettavista arvosa-

noista sekä antaa lausuntoja ja tehdä tarvittavia esityksiä. Kokouksista muotoutui 

tärkeitä yhteistyön ja koulutuksen toteutusta koskevien päätöksien teon sekä tie-

donkulun varmistamisen tilanteita. Kokousten merkitystä lisäsi se, että vakinaisen 

opettajakunnan määrä oli kasvanut kymmeneksi, kun ryhmään oli kolme vuotta 

aiemmin kuulunut vain viisi jäsentä, rehtori, lehtori ja kolme opettajaa. Samalla 

opiskelijamäärä oli yli kaksinkertaistunut (88:sta 192:een), joten koko opettajakun-

nan yhteiset keskustelut, niissä sovitut toimintaperiaatteet ja opetuksen linjaukset 

selkiyttivät toimintaa. Yhteisen päätöksenteon ja tiedonkulun tarpeellisuus korostui 

myös koulutuksen hajasijoitettujen tilojen vuoksi. 

Ajankohtaisia keskusteluaiheita olivat johtokunnan ja opistolautakunnan toi-

mintaan liittyvät päätökset ja toiminnan toteuttaminen yhtä hyvin kuin opetuksen 

toteuttamiseen liittyvät kysymykset. Kokouksien yhteydessä sovittiin myös integ-

raatio- ja projektiopetukseen liittyneistä vastuutehtävistä ja päätettiin opetuksen 

edellyttämästä tuntijakojärjestelystä. Lukuvuoden päättymisen lähestyessä kokous-

asioiksi muodostuivat arvosanoista ja stipendeistä päättämiset, ja tällöin opettaja-

kunnan käsiteltäviksi tulivat opiskelijoiden paljon pohtimat poissaolorajojen yli-

tykset, korvaamiset ja viime kädessä niiden vaikutukset opiskelijoiden valmistumi-

seen. 

Asetuksen määräämien päätoimisen opettajakunnan kokousten lisäksi jatket-

tiin erillisiä opetusharjoittelua ohjaavien opettajien kokouksia, joissa käsiteltiin 

opetusharjoittelujaksojen sisältöihin liittyneitä ohjeita ja opiskelijoille annettuja 

tehtäviä. Kokousten järjestämisen ajankohta liittyi lähestyviin opetusharjoittelujak-

                                                        
266  OyPA A 13.3.1979 § 8.,C: 11.1.1978, 30.1.1978, 8.3.1978, 24.6.1978, 10.5.1978, 23.5.1978, 
31.3.1979. 
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soihin. Kokouksien aikana valmisteltiin myös kouluhallituksen järjestämän täyden-

nyskoulutuksen teemoja ja tiedotettiin paitsi alueellisista myös valtakunnallisista 

koulutustilaisuuksista.267 

Valtion ylläpitämäksi oppilaitokseksi siirtyminen toteutti kauan tavoitteena ol-

leen pyrkimyksen lapsuuteen ja varhaisiin ikävuosiin kohdistuvan koulutuksen ase-

man vakiinnuttamisesta maamme koulukokonaisuuden osana. Joidenkin lausumien 

mukaan lastentarhanopettajien koulutus oli viimeinkin valtiovallan ”hyväksymää” 

toimintaa. Välillisesti tuo ajatus siirtyi myös varhaiskasvatuksen merkityksen ar-

vostukseen. Käytännön toiminnassa muutos merkitsi organisaation laajenemista ja 

selkeän ohjeistuksen syntymistä, vaikka päätöskokonaisuuden tausta ei aina ollut-

kaan hahmotettavissa. Kouluhallituksen alaisuus merkitsi yhteyttä opetustoimeen 

ja eroa ammattikasvatushallituksen ohjaamasta ammatillisesta toiminnasta. Kans-

sakäyminen korkeakoulujen yhteydessä oleviin koulutuksiin toimi vain vapaaeh-

toisen yhteistyön ja kokouksien osanottajien vastavuoroisten edustajien välityk-

sellä. Opistojen kannalta keskusteluyhteyden ylläpitoa takasi jossain määrin kou-

luhallituksen toteuttama ULO-koulutuksen edustajan kutsuminen Heinolan kurssi-

keskuksessa järjestettyihin seminaareihin ja kokouksiin. 

5.2 Vaihtuvien rehtorien ajanjakso 

Tieto rehtorin vaihtumisesta oli ollut ennakoitavissa jo vuoden 1976 alkupuolella, 

kun seuraavan lukuvuoden opiskelijamäärä lisääntyi lähes kahteensataan. Tällöin 

oli johtokunta esittänyt kahden uuden lehtorin toimen saamista, ja ne päätettiin ni-

metä yhteiskuntatieteisiin ja puhekasvatukseen.268 Kesäkuussa pidetyssä kokouk-

sessa johtokunta päätti yhden opettajan, musiikkipedagogiikan lehtorin, äidinkielen 

ja puhekasvatuksen sekä yhteiskuntatieteiden lehtorin toimen täyttämisestä. Opet-

tajaksi valittiin Raija-Liisa Valjus, musiikkipedagogiikan lehtorin toimi jäi peruu-

tuksen vuoksi täyttämättä, äidinkielen ja puhekasvatuksen lehtorin toimeen valittiin 

Päivi Jäälinoja ja yhteiskuntatieteiden lehtoriksi rehtori Selina Pirilä.269 Hänen ero-

anomuksensa rehtorin toimesta käsiteltiin lokakuun alussa. Ero myönnettiin 

1.1.1977 lähtien, jolloin Selina Pirilä otti vastaan lehtorin toimen. Rehtorin toimi 

päätettiin julistaa haettavaksi 14.10.1976 niin, että hakuaika päättyy marraskuun 

alussa.270 

                                                        
267 OyPA B: 10.11.1977, 5.1.1978. 
268 OyPA A: 2.2.1976 § 7–8. 
269 OyPA A: 17.6.1976 § 10–13. 
270 OyPA A: 7.10.1976 § 4–5. 
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Rehtorin tointa ei lopulta esitetty täytettäväksi vuoden 1976 aikana, sillä joh-

tokunta halusi julistaa sen uudelleen haettavaksi sitten, kun valtiollistamisasia oli 

edennyt niin pitkälle, että hallinnonmuutoksesta ja uudesta palkkaluokasta voitiin 

tiedottaa. Tehtävä julistettiin haettavaksi helmikuun 1977 alussa, ja hakemuksessa 

ilmoitettiin, että virka on otettava vastaan 1.8.1977. Samalla päätettiin, että Selina 

Pirilä hoitaa vastaavan ajan rehtorin sijaisuutta ja hänen sijaisenaan yhteiskuntatie-

teiden lehtorina toimii edelleen Kerttu Weissenfelt.271 Uusi rehtorin valintakokous 

pidettiin huhtikuun lopulla, jolloin tehtävään valittiin FK, lastentarhanopettaja 

Maarit Hult. Hänet valittiin virkaan 15.5.1977 lähtien, mutta lyhyen virkavapauden 

jälkeen hän saapui hoitamaan rehtorin tehtävää 1.9.1977.272 

 

Kuva 25. FK, LTO Maarit Hult saapui Oulun lastentarhanopettajaopiston rehtoriksi Jo-

ensuun ULO-koulutuksen kouluttajan tehtävistä ja siirtyi edelleen Jyväskylän lastentar-

hanopettajaopiston rehtoriksi. (Kuva: VAKAA A.) 

Maarit Hultin rehtorikausi kesti vuoden. Toukokuussa 1978 hän esitti johtokunnalle 

eroanomuksensa. Myönteisen päätöksensä myötä johtokunta välitti kouluhallituk-

selle pyynnön viran auki julistamisesta.273 Virkaa haki kolme henkilöä, jotka kaikki 

olivat muodollisesti päteviä. Nimitysehdotusta tehtäessä niin opistolautakunta kuin 

opettajakuntakin arvioivat hakijoiden aikaisempaa työkokemusta ja erityisesti hal-

lintotehtävissä saatua kokemusta. Nimittämispäätöksessä kouluhallituksen ratkaisu 

                                                        
271 OyPA A: 17.11.1976 § 5, 12.12.1976 § 5. 
272 OyPA A: 25.4.1977 § 12, 16.5.1977 § 11, 1.8.1977 § 5. 
273 OyPA A: 24.5.1978 § 10. 
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poikkesi opiston näkemyksestä ja valituksi tuli 1.9.1978 lähtien opistossa kolman-

nelle sijalle asetettu, vähiten koulutuksen piirissä aikaisempaa kokemusta omannut 

lastentarhanopettaja KM Kari Suhonen.274 Jo rehtorin valinnan yhteydessä oli käy-

nyt ilmi, että Kari Suhosen tuli saada virkavapautta ja sijainen asevelvollisuuden 

suorittamisen ajaksi. Sijaiseksi valittiin FM Kari Kainulainen, jolle annettiin mää-

räyskirja ajalle 14.6.1979–30.4.1980.275 Kari Suhonen palasi hoitamaan rehtorin 

virkaa 1.5.1980. 

 

Kuva 26. Kari Suhonen oli valmistunut lastentarhanopettajaksi Joensuun ULO-koulu-

tuksesta, minkä jälkeen hän oli työskennellyt päiväkodinjohtajana Joensuussa. Oulun 

lastentarhaseminaarin rehtorina hän toimi 1.9.1978–28.2.1985. Tämän jälkeen hän siirtyi 

takaisin Joensuuhun ja liike-elämän palvelukseen. Kari Suhonen kuoli vuonna 1988 lii-

kenneonnettomuuden uhrina. (Kuva: VAKAA A.) 

Rehtorivaihdoksen lisäksi tapahtui muutoksia myös opettajakunnassa. Opettajan 

sijaiseksi tuli 1.8.1978 Aila Härö, jonka toimi jatkui kesäkuukausien tauon jälkeen 

                                                        
274 OyPA A: 3.7.1978, 15.8.1978 § 5, B: 3.7.1978. 
275 OyPA A: 24.5.1979 § 6. 
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uuden lukukauden alusta lukien vakinaisessa opettajan toimessa. Hän oli ensim-

mäisen uuden asetuksen mukaisin vaatimuksin276 Oulun lastentarhanopettajaopis-

toon valittu opettaja ja työhuoneen hän jakoi Sirkka-Leena Mervolan kanssa Kirk-

kokatu 14:n tiloissa. Aila Tiilikka (Härö)277 on kuvannut työuraansa seuraavasti: 

Olen toiminut lastentarhanopettajien kouluttajana vuodesta 1978, ensin Oulun 

lastentarhanopettajaopistossa ja sen jälkeen samassa tehtävässä vuodesta 

1995 lähtien Oulun yliopistossa opettajana kasvatustieteiden tiedekunnassa, 

viimeisimmäksi varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina vuoteen 2016 saakka. 

Ennen työelämään siirtymistä olin valmistunut lastentarhanopettajaksi Oulun 

lastentarhaseminaarista 1974 sekä suorittanut HuK tutkinnon 1975 Oulun yli-

opistossa. Ensimmäiset työpaikat olivat aikuiskoulutuksen parissa kasvatusai-

neiden opettajana Kalajoen Kr. Opistossa sekä lastentarhanopettajana Kokko-

lan kaupungissa. Työtehtävät ovat vaatineet ja innostaneet myös lisäopintoihin, 

joita ovat KM- ja PD-tutkinto sekä KT-tutkinto 2005. 

Opetettavista aihealueistani työn alkuaikoina oli keskeisin nk. metodiikka, 

myöhemmin varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Siihen liittyneenä mahdollistui 

vuonna 1987 valmistuneissa uusissa tiloissamme pian myös lapsiryhmätoi-

minta. Toiseksi opetusalueekseni tuli väitöskirjani aiheen myötä yhteistyön te-

matiikka. Muita opetuksen aihepiirejä ovat olleet ympäristökasvatus ja kestävä 

kehitys sekä ammatillisuus ja lastentarhanopettajan etiikka, jotka nekin liittyi-

vät aiempiin opinnäytteisiini. Opetusalueistani alle kolmevuotiaiden pedago-

giikka nousi alallamme huomion kohteeksi 2000-luvulle tultaessa. Opintojakso 

oli ensin opetussuunnitelmassamme valinnaisena, myöhemmin pakollisena. 

Opetusharjoittelun suunnittelu ja ohjaaminen on ollut mieluisa osa opettajan 

työtä – ikkuna päiväkodin, lasten elävään elämään sekä opiskelijoiden oppi-

misen todellisuuteen! Avartavia kokemuksia tarjosi myös harjoitteluyhteistyö 

Intiassa Toddledom Nursery and Kindergartenin kanssa vuosina 1993–2003. 

Tuona aikana siellä suoritti runsas toistakymmentä opiskelijaa osan harjoitte-

luistaan. 

Lisäksi mainittakoon, että graduohjaus on opettajalle haastavaa ja antoisaa 

työtä. Kaikkiaan voin todeta, että opettajan työssä myös opettaja oppii koko 

ajan opiskelijoiltaan – ja vuorovaikutus on palkitsevaa! Innostavia, opetus-

työtä tukevia sekä tutkimusmahdollisuuksia tarjoavia ovat olleet myös erilaiset 

                                                        
276 Asetus 365/1977 § 15. 
277 Uk 4.5.2017 Aila Tiilikka. 
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varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti-, hanke- sekä koulutus- ja konsultaa-

tiotehtävät Oulun sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Oulun yliopiston yhteis-

työnä. Varhaiskasvatussuunnitelmatyön, varhaiskasvatuksen perhetyön ja 

pienten lasten pedagogiikan kehittämishankkeet ovat tällaisia esimerkkejä 

vuosilta 2002–2013. 

Oman mausteensa työhön ovat tarjonneet vuosien varrella opintomatkat, joilta 

on saatu myös yhdessä kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa uusia ideoita, aja-

tuksia ja menetelmiä. Kohdemaita ovet olleet Englanti, Hollanti, Eesti, Ruot-

siin neljä matkaa, Intiaan kolme matkaa, Senegaliin kaksi matkaa. Tutkimus-

intressini ovat kohdistuneet seuraaviin teemoihin: Kasvatusarvot, kasvatusyh-

teistyö, pienten lasten pedagogiikka sekä ympäristön ja paikan merkitys kas-

vatuksessa. 

Musiikkikasvatuksen lehtoraatti oli saatu koulutukseen lukuvuoden 1975 alusta lu-

kien, mutta pätevien hakijoiden puuttuessa sitä hoidettiin viransijaisten voimin 

syyslukukauden 1978 alkuun asti. Tällöin musiikkikasvatuksen lehtoriksi valittiin 

elokuun alusta lähtien Paula Turtiainen, jonka omaksi opetusluokaksi muotou-

tui ”Ynnin” rakennuksen keskiosan ylimmissä kerroksissa ollut tila. Opiskelijoilta 

se vaati rakennuksen Heikinkadun puoleisen ulko-oven käyttämistä. 

Paula Westerlund (Turtiainen)278 on kuvannut omaa musiikkikasvatustyötään 

ja opintojaan seuraavasti: 

Toimin Oulun lastentarhanopettajaopiston musiikkipedagogiikan lehtorina 

1.8.1978–1.7.1985. 

Musiikinopettajaksi opiskelin Sibelius-Akatemiassa Helsingissä 1970–1975. 

Sibelius-Akatemiassa suoritin myös jatko-opintoja laulussa sekä piano- ja pia-

nopedagogiikassa. Musiikin lisensiaatin tutkintoni tieteellisellä linjalla val-

mistui 1994. Minulla on myös Musiikin management -opintoja Sibelius-Akate-

miassa. 

Helsingin yliopistossa, Joensuun korkeakoulussa sekä Oulun yliopistossa opis-

kelin kasvatustiedettä, musiikkitiedettä ja sosiologiaa. Kahden lukukauden 

opetusharjoittelun suoritin Helsingin yliopistoon. Unkarissa Kodály-instituu-

tissa opiskelin kesällä 1978 sekä koko syyslukukauden 1981. Tammikuussa 

1982 Katalin Forrai, unkarilainen arvostettu pedagogi, toimi musiikin var-

                                                        
278 Uk 19.5.2017 Paula Westerlund. 
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haiskasvatuksen mentorinani Budapestissa. Englannissa olen opiskellut poika-

kuoron johtamista. Erilaista täydennyskoulutusta ja kursseja musiikin, tekno-

logian, viestinnän ja ohjauksen alueilla on runsaasti. 

Kuorolaulu ja kuoronjohto ovat olleet elämässäni aina voimakkaasti läsnä. 

Olen itse laulanut lukuisissa kuoroissa, joista tärkein oli Sofia Magdalena –

lauluyhtye lähes 20 vuoden ajan. Oulun NMKY:n poikakuoro Ynnin Poikien 

kuoronjohtajana toimin yhteensä 11 vuotta. Tästä vaativasta mutta antoisasta 

työstä minulle on myös myönnetty Director cantus -arvonimi, Sulasolin Nuor-

ten kuoroliiton kultainen merkki ja sisukiila sekä Suomen NMKY:n hopeinen 

ansiomerkki. 

Eri yhdistyksissä olen toiminut aktiivisesti, esimerkkeinä Oulun seudun musii-

kinopettajat ry ja Koulujen musiikinopettajat ry. Oulun Tiernasäätiön hallituk-

sessa olin Oulun NMKY:n edustajana 8 vuoden ajan. Olin myös kutsuttuna 

Opetushallituksen OPS 2014 perustetyöryhmään musiikin asiantuntijana. 

Ennen Oulun lastentarhanopettajaopistoon tuloani toimin Vantaalla musiikin-

opettajana ja Savonlinnan OKL:ssä soiton lehtorina. Oulun lastentarhanopet-

tajaopistosta siirryin 1.8.1985 Oulun normaalikoulun (yläkoulu ja lukio) mu-

siikin lehtoriksi, jossa toimin 1.10.2014 eläkkeelle siirtymiseeni saakka. Kou-

lujen Musiikinopettajat ry palkitsi minut syksyllä 2014 ansiokkaasta työstä Pro 

Musica -ansiomitalilla sinisen ruusukkeen kera. 

Soiton opetuksen tilat sijaitsivat ”Ynnin” rakennuksen alimmassa kerroksessa, 

suurhallin alapuolella. Kulkureitit olivat mutkikkaat ja useat tilat opiskelijayhdis-

tyksen huoneiden tavoin ikkunattomia. Pianonsoitolle oli omat pienet ”kopit”. Sa-

moin kitaransoiton opetukselle oli varattu omat tilat, mutta tuota opetusta oli hel-

pohko sopivina hetkinä siirtää tyhjinä oleviin avarampiin luokkatiloihin. 

Kitaransoiton tuntiopettajaksi vuonna 1979 tullut Markku Pehkonen279 kertoo 

omista opetuskokemuksistaan seuraavasti: 

Kesätöitä hakiessani vuonna 1979 sain ystäväni kautta kuulla, että päiväko-

deissa on harjoittelijan paikkoja ja niin myös hakeuduin Koivumaansalvan 

päiväkotiin. Vasta kirjoittaneena ylioppilaana minulla oli vielä urasuunnitel-

mat todellakin hakusessa. Koin kovin arvokkaaksi lasten kanssa musisoinnin 

ja työ musiikkiopistolaisena oli minulle hyvin mieluista. 

                                                        
279 Uk 18.5.2017 Markku Pehkonen. 
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Samaan aikoihin kitaransoitonopettajani tarjosi minulle seuraavana syksynä 

muutamaa tuntia Oulun lastentarhanopettajaopistolla. Työn vastaanottaminen 

vähän arvelutti, koska minulla ei ollut kokemusta aikuisten opettamisesta, 

mutta päiväkodissa työskentely helpotti päätöstä. Silloisissa tiloissa, Ynnin 

alakerrassa aloinkin sitten viihtyä ja tunteja tuli seuraavana syksynä enemmän. 

Eräänä iltapäivänä opistolle tullessani rehtori Kari Suhonen viittoile minut 

toimistonsa ikkunasta puheilleen: 

– Hommaa joku tutkinto, että voin palkata sinut päätoimiseksi opettajaksi, hän 

aloitti. 

Mikäs siinä. Mikähän tutkinto se olisi? Mietin asiaa mielessäni; voisiko täm-

möistä työtä tehdä ihan päätöikseen? Olinhan jo musiikkiopistossa opiskele-

massa klassista musiikkia ja työ tulisi olemaan pääasiassa alkeisopetusta ja 

laulujen opettamista. Ymmärsin kuitenkin pian, että soitto on osa musiikkikas-

vatusta ja näin saisin jaettua musiikkia lapsille. 

Soittoa ja musiikkia oli silloisessa opetussuunnitelmassa paljon, ja parhaim-

millaan meitä soitonopettajia oli jopa kuusi. Silloinen Ynnin alakerta oli 

täynnä musiikin tekemistä, teatteria, askartelua ja opiskelijaelämää. Soittotun-

nit alkoivat vasta muun opetuksen jälkeen, ja ne saattoivat kestään jopa ilta-

kymmeneen. 

Vuonna 1987 opiston toiminta siirtyi Maunonkadulle, missä ensimmäisen ker-

ran soitonopettajan tehtävät muuttuivat päätoimiseksi lukukaudella 1986–

1987, ja samalla tein musiikkioppilaitoksen opettajan tutkintoa Ouluun. Aloin 

olla yhä tiiviimmin osa koko työyhteisöä. Soitto on ollut mukana näihin päiviin, 

mutta on sitä jouduttu sopeuttamaan kulloisenkin taloustilanteen mukaan pa-

riopetuksesta pienryhmiin. Yliopistoon siirtyminen toi minulle mukaan luokan-

opettajien opetusta ja työtehtävät ovat monipuolistuneet. 

Opiston opetussuunnitelma ja opetuksen kehittäminen 

Valtion ylläpitämissä lastentarhanopettajaopistoissa koulutuksen tavoiteasettelun 

viitekehykseksi oli määritelty ”päivähoidon henkilökunnalle sekä lasten päivähoi-

dolle asetetut koulutukselliset, kasvatukselliset ja yhteiskuntapoliittiset tavoitteet 

sekä yleisen koulutusjärjestelmän nykyinen tavoiteasettelu ja koulutusta koskeva 

kokonaisuudistus”. Lähtökohdiksi lueteltiin päivähoitolaki (36/1973) ja sitä kos-

keva asetus (239/73), päivähoidon kasvatustavoitteita koskeva alustava muistio 
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(1974), varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietintö (1975:15), 

peruskoulun alkukasvatuksen yleistavoitemuistio (1974), peruskoulun opetussuun-

nitelmakomitean mietintö (1974: A4), vuoden 1971 koulutuskomitean mietintö 

(1973: 52), filosofisten ja yhteiskuntatieteellisten tutkintojen toimikunnan mietintö 

(1972: A17) sekä vuoden 1973 opettajankoulutuskomitean mietintö (1975: 75).280 

Näin osoitettiin, että lastentarhanopettajien koulutus, sen valtiollistaminen ja ope-

tussuunnitelma olivat yhteydessä 1970-luvulla maassamme käytyyn laajaan koulu-

tuspoliittiseen keskusteluun ja uudistusten kokonaisuuteen, joka kattoi kaikki ope-

tuksen ja kasvatuksen asteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Lastentarhan-

opettajien koulutuksen toteutus oli edelleen kaksijakoista, joko lakisääteisesti eril-

lisissä opistoissa tai korkeakouluissa väliaikaisena tapahtuvaa, mutta sillä oli viite-

kehyksen pohjalta perusteltua pyrkiä kohti muuta opettajankoulutusta, kuten jo 

opettajankoulutuskomitean mietinnössä oli esitetty. 

Koulutuksen yleistavoitteiden mukaan lastentarhanopettajien opintojen tavoit-

teena oli, että opiskelija saa valmiudet 

1. toimia lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi ja ohjaamiseksi 

– suunnittelemalla ja toteuttamalla kasvatustavoitteiden mukaista toimintaa 

ottaen huomioon yksityisen lapsen ja lapsiryhmän tarpeet 

– osallistumalla kasvatustavoitteiden toteuttamiseen ja kasvatustyön tukemi-

seen yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa ja tarvittaessa muiden kasva-

tuksesta vastuussa olevien kanssa 

– edistämällä lapsen sosioemotionaalista kehitystä luoden turvalliset, lämpi-

mät ja jatkuvat ihmissuhteet lapselle päivähoidossa 

– vastaamalla yhdessä muun henkilökunnan kanssa päivähoidon kasvatus-

toiminnan tavoitteellisesta suunnittelusta 

2. kehittää jatkuvasti itseään ja ammattitaitoaan 

3. seurata varhaiskasvatusta koskevaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä 

4. työskennellä rakentavasti ja tuloksellisesti työyhteisössä 

5. toimia yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä lapsen aseman turvaamiseksi ja oman 

ammattinsa kehittämiseksi 

6. huolehtia työhön kuuluvista hallinnollisista tehtävistä ja kehittää niitä.281 

                                                        
280 ELA C: 1977: 2. 
281 ELA C: 1977: 3–4. 



141 

Koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyi asetuksen mukaan kouluhallitus. Oulun 

opiston opetussuunnitelman hyväksymispäätös tehtiin 24.8.1977. Sen rakenne seu-

rasi vielä seminaariaikaista jaottelua. Opetuksen sisältöalueina olivat psyykkinen 

kehitys, fyysinen kehitys ja kasvatus, varhaiskasvatuksen perusteet ja menetelmät, 

ympäristö ja yhteiskunta, itseilmaisu ja kommunikaatio sekä opetusharjoittelu. Li-

säksi oli määritelty 50 tunnin laajuinen kokonaisuus opinto-ohjaukseen ja tuntiva-

rauksiin, joita voitiin hyödyntää yhteistyössä sovittujen opetustuntien lisäksi pro-

jektien ja teemaopiskelun toteutuksessa. Koulutuksen kokonaistuntimäärä oli edel-

leen säilynyt päivähoitolain uudistamisen jälkeen laaditun opetussuunnitelman 

suuruisena eli 2400 tuntina, mistä opetusharjoittelun osuus oli 1 000 tuntia.282 

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, kouluhallituksen ohjeiden mukaan laaditun 

opetussuunnitelman rakenne ei vastannut asetuksen (365/77 § 4) mukaista jaottelua, 

yleisopinnot, aineenopinnot ja käytännön harjoittelu, jonka tuli olla myös tulevan 

tutkintotodistuksen kaava. Tästä syystä johtokunta päätti perustaa kahdeksanjäse-

nisen työryhmän laatimaan opetussuunnitelman muutoksen. Työryhmän puheen-

johtajaksi valittiin silloinen yliassistentti Jaakko Luukkonen. Hänen lisäkseen sii-

hen tuli kolme jäsentä opettajakunnasta ja neljä opiskelijoista, joista kaksi edusti 

nuorempaa ja kaksi vanhempaa kurssia. Opettajat ja opiskelijat valitsivat edusta-

jansa keskuudestaan, ja ryhmän koollekutsujaksi nimettiin rehtori.283 

Maaliskuun lopussa pitämässään kokouksessa Jaakko Luukkosen johtama ope-

tussuunnitelmatyöryhmä totesi aluksi työskentelynsä perusteet ja periaatteet. Pe-

ruslähtökohtana olivat asetuksen määräykset, jonka lisäksi sihteerinä toimiva reh-

tori välitti kouluhallitukselta kuukauden alussa saadun kannanoton. Sen mukaan 

opetussuunnitelmaa ei tässä vaiheessa voitu muuttaa sisällöllisesti eikä rakenteelli-

sesti, mutta opintojaksojen järjestystä voitiin muokata tuntimäärien puitteissa. 

Työskentelytavastaan työryhmä päätti, että toimitaan ”pohjapapereiden” perus-

teella, ja työskentelyperiaatteet kirjataan loppuraporttiin. Lisäksi päätettiin, että eh-

dotuksessa noudatetaan tutkinnonuudistuksen periaatteita. Näin rakenteeksi tuli 

myös asetuksen edellyttämä jaottelu yleisopintoihin, aineenopintoihin ja opetus-

harjoitteluun. Työskentelyssä lähdettiin opettajakunnan laatiman ehdotuksen poh-

jalta. Siihen oli sisältöjen osalta esitetty psykologian peruskurssin lisääminen, teo-

                                                        
282 ELA C: 1977: 4–5. 
283 OyPA A: 14.2.1978 § 6, C: 8.3.1978. 
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riaopetuksen ja käytännön harjoittelun uusia jaksotuksia sekä ainejaon ja eri aluei-

den sisältöjen muokkaamista. Lopullinen esitys valmistui toukokuussa, jolloin uusi 

ehdotus lähetettiin kouluhallitukselle.284 

Kouluhallitus hyväksyi osittaisia muutoksia Oulun opiston opetussuunnitel-

maan 1.9.1979 ja 11.6.1980, mutta pääosin se säilyi 24.8.1977 vahvistetussa muo-

dossa aina 3-vuotisen opetussuunnitelman työstämiseen asti. Projektit ja teema-

opiskelu tulivat eri aineiden yhteisinä opintoina näkyviksi opetussuunnitelmien to-

teutumisen kirjauksissa vuodesta 1977 lähtien. Niiden sisällöt liittyivät päiväkodin 

juhliin, toimintapäiviin, tilojen suunnittelu- ja ideointitehtäviin, leirikouluun ja 

kansanmusiikkitapahtuman järjestämiseen. Joitakin projekteja kehitettiin vuosit-

tain, kuten psykologian ja metodiikan yhteisteemana toteutunutta leikkiprojek-

tia.285 

Huolenaiheena kirjasto 

Opiskelijoiden opintojen tukemiseen liittyen oltiin edelleen huolissaan opiston kir-

jaston kehittämisestä. Sitä koskevia päätöksiä käsiteltiin lähinnä kalusto- ja opetus-

välinehankintojen yhteydessä, ja kirjaston kartuttamista perusteltiin opiskelijoiden 

opiskelumahdollisuuksien parantamisena. Vuoden 1978 alussa johtokunta käsitteli 

kirjastolle laadittua toimintasuunnitelmaa, joka liittyi vuosien 1978–1983 määrära-

hojen kehittämistarpeeseen. Suunnitelman mukaan Oulun opiston kirjaston kehit-

tämistyössä olivat olleet mukana niin opettajat kuin opiskelijatkin, ja ratkaisut oli 

tehty saatujen määrärahojen puitteissa. Yleisnäkemys oli, että valtiolle siirryttäessä 

kirjasto täytti melko hyvin varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean 

vaatimuksen, jonka mukaan ”kirjat ovat ensisijaisesti sen tyyppisiä, että niistä on 

hyötyä perusopintojen aikana”286. Hankintojen perusteluina olivat olleet myös ajan-

kohtaisuus, laaja-alaisuus ja tieteellisyys. Kirjastoon oli sijoitettu myös muuta ope-

tusmateriaalia ja -välineistöä, joka on ohjaavien opettajien, opiskelijoiden ja opet-

tajien käytössä sekä päivähoidon käytännön toteutuksen apuna. Tilojen ongelmaksi 

todettiin kirjaston sijainti levottoman käytävän varrella ja sen 25 m2:n suuruisen, 

osittain maan pinnan alla sijaitsevan huoneen ahtaus, joten se ei soveltunut täysi-

painoiseen kirjaston hyödyntämiseen. Lisäksi todettiin, että käsikirjastoa on vaikea 

                                                        
284 OyPA A: 24.5.1978 § 6, B: 31.3.1978, C: Opetussuunnitelmatyöryhmä 30.3.1978. 
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286 Komiteamietintö 1974:15: 1977 



143 

järjestää, kun opiston tilat sijaitsevat kahdessa erillisessä pisteessä. Lisäksi osa kir-

jastosta oli sijoitettu opettajien työhuoneisiin, koska ne palvelevat ensisijaisesti 

opetuksen valmistelua.287 

Kirjastossa todettiin vuoden 1977 loppuessa olevan noin 2 120 kirjaa, jotka oli 

luokiteltu 14 ryhmään. Niiden lisäksi olivat opinnäytetöinä tehdyt seminaarityöt ja 

referaatit sekä aikakausjulkaisut ja lehtien vuosikerrat, äänilevyt, kasetti- ja kela-

nauhat, dia- ja kuvasarjat, musiikkivälineet, oppimispelit ja lelunäytteet, liikunta-

välineet sekä lainauskäyttöön tarkoitetut av-koneet ja -laitteet. Kirjalainausten 

määrä oli lukuvuodesta 1975–1976 vuoteen 1976–1977 lisääntynyt keskimäärin 11 

lainauksesta opiskelijaa kohti noin 16:een laskennalliseen opiskelijakohtaiseen lai-

naukseen. Muun materiaalin lainauksien muutos oli ollut seitsemästä lainauksesta 

kymmeneen. Selkeä este tehokkaalle kirjaston käytölle oli tilojen ”kaikinpuolinen 

epätarkoituksenmukaisuus”. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean 

mietintöön288 viitaten pidettiin tarpeellisena saada lainausosasto, lukusali, kuun-

telu- ja katseluhuone, materiaalivarasto sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelytilat. Vuo-

sittainen opiskelijoiden toive oli saada kohtuullinen mahdollisuus tenttikirjojen lai-

naamiseen, sillä oppiaineiden moninaisuudesta johtuen oli opiskelijoiden käytän-

nössä mahdotonta hankkia kaikkia oppi- ja kurssikirjoja itselleen. Kirjaston infor-

matiivinen tehtävä ei myöskään voinut toteutua käytettävissä olleissa tiloissa. Sinne 

ei ollut mahdollista sijoittaa uusimman materiaalin esittelyhyllyä, ei koota esimer-

kiksi projektityöskentelyyn liittyviä teemaesittelyjä eikä liioin erilaisten opiskeli-

jatöiden esittelyjä. Tilaan ei myöskään voitu pyytää ulkopuolisten näytteillepanijoi-

den esittelyjä eikä kirjastoa voitu laajentaa hyödyntämään opiskelijoiden vapaa-

ajan toimintaa. Opiskeluajan ulkopuolella tapahtuneen vapaa-ajan käytön kannalta 

kirjaston suuri ongelma oli valvonta ja sen toiminnasta vastaavan henkilön puute. 

Kirjaston hoito oli aiemmin ollut yhden opettajan päävastuulla. Hän oli huolehtinut 

kirjaston yleisestä järjestyksestä ja järjestelyistä, mutta kirjojen sekä muun materi-

aalin kortistointi ja leimaus oli ollut toimistoapulaisen tehtävänä. Varsinaisesta lai-

naustoiminnasta vastasi kukin opiskelija vuorollaan laaditun ohjeen mukaisesti.289 

Kirjaston toiminnan kehittämisen kannalta pidettiin ehdottoman tärkeänä – 

paitsi tarkoituksenmukaisten tilojen saamista – myös työntekijän palkkaamista vas-

taamaan koko kirjastotoimen kehittämisestä ja järjestämisestä. Vuosittaisten kirjas-
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tolle osoitettujen määrärahojen osoittaminen nähtiin merkityksellisenä. Koulutuk-

sen alkuvuosina oli 60 opiskelijan tueksi voitu käyttää enimmillään 1 500 markan 

määräraha. 80 opiskelijan kokonaismäärän aikaan oli ylitetty 5 000 markan, ja ker-

ran myös 7 000 markan määräraha, mutta 192 opiskelijan aikana oli summa alen-

tunut 6 000 markkaan tai sen alle. Koulutuksen kehittämisesityksessä korostettiin, 

että eri oppiaineissa tapahtuva nopea tiedon uusiutuminen pakottaa tenttikirjojen 

uusimiseen. Lisäksi tulisi päästä kaikkien opetussuunnitelman osa-alueiden tasa-

puoliseen kehittämiseen.290 

Kirjaston hoidon päävastuun lisäksi oli opettajakunnan kesken jouduttu jaka-

maan monia muitakin yhteisvastuullisia tehtäviä, kuten vastuu oppimateriaaleista 

ja niiden kunnosta sekä ilmoitustaulujen ajan tasalla pitämisestä ja huolehtiminen 

niiden kokonaisilmeen selkeyden säilymisestä. Lukuvuoden aikana järjestettiin eri 

vuosikurssien toimintapäiviä, joihin liitettiin palautekeskustelua sekä oman oppi-

misympäristön viihtyvyyden hyväksi tehtyä talkootyötä. Opiskelijoiden ja opetta-

jakunnan välisen tiedonkulun varmistamiseksi jatkettiin edelleen aiempaa yhdys-

opettajakäytäntöä. Kyseiseen tehtävään liittyi kurssikohtaisen informaation välittä-

minen opiskelijoille ja opiskelijoilta opettajakunnalle, vastuu opintomatkojen, lei-

rikoulujen sekä muiden tapahtumien yhteissuunnittelusta kurssin kanssa, ja osallis-

tuminen opetussuunnitelman mukaisiin – ja myös vapaaehtoisiinkin – tapahtumiin. 

Kouluhallituksen ohjaustoimia 

Opiskelijoiden tutkintotodistuksen kaavasta päättäminen oli asetuksessa (365/77 § 

31) säädetty kouluhallituksen tehtäväksi. Päätöksen tekemiseen liittyi kuitenkin 

lastentarhanopettajaopistojen kuulemisvelvoite ja sosiaalihallitukselta saatava lau-

sunto. Oulun opiston kanta oli, että uusi päästötodistuskaava otettaisiin käyttöön 

vasta syksyllä 1977 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden saadessa tutkintotodis-

tuksensa. Kouluhallituksen yleiskirjeellään ilmoittama kanta oli yhdenmukainen: 

opistojen päästötodistuksen kaava ja opintosuoritusten arvostelu pysyivät vielä en-

tisellään291. 

Opiskelijavalintojen uudistaminen oli laaja, yhtenäisen kehittämisen hanke. 

Tavoitteena oli noudatettavien perusteiden yhtenäistäminen, joten Oulun koulutuk-

sen aiemmin noudattama pohjoissuomalaisten olosuhteiden huomioon ottaminen 

ei uudistuksen jälkeen ollut enää mahdollista. Kouluhallituksen lokakuun lopulla 
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1977 asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää pääsykokeiden rakennetta ja so-

veltuvuuskokeiden suorittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Työryhmän puheen-

johtajana toimi kouluhallituksen toimistopäällikkö Kalervo Virtanen ja jäseninä 

rehtori Liisa Kasurinen, lehtori Inkeri Repo ja rehtori Maarit Hult sekä sihteereinä 

kouluhallituksen ylitarkastajat Pirkko Salpakivi ja Alli Ruuskanen.292 

Kevään 1978 opiskelijavalintojen toteuttamista varten kouluhallituksen työ-

ryhmä kehotti nimeämään paikallisen valintojen suunnittelu- ja valintatyöryhmän. 

Siinä tuli olla koulutuksen psykologian lehtori, yhteiskuntatieteiden lehtori, yksi 

opettajajäsen ja heille varajäsenet. Lisäksi työryhmään valittiin Oulun ammatinva-

linnanohjaustoimiston toimistopäällikkö Alpo Ahola ja ammatinvalinnanohjaaja 

Jaakko Valinen.293 Näin opiskelijavalinnasta vastaava työryhmä noudatti samaa ko-

koonpanoperiaatetta kuin aikaisempina vuosina. Itse pääsykokeiden toteuttamiseen 

tuli koko opettajakunnan varata omaa vuotuista opetusvelvollisuuttaan.294 Jo kou-

lutuksen alkuvuosina oli suunniteltu kolmen päivän aikana tapahtuva valinta niin, 

että hakijat suoriutuivat osuudestaan yhden päivän aikana. Lisäksi pyrittiin siihen, 

että kauimpaa matkanneiden ei tarvinnut odottaa illan viimeisiin tunteihin asti. Aa-

mun ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijat saivat iltapäiväksi henkilökohtaisen 

aikataulun, ja aamupäivä oli yhteisten joukkokokeiden aikaa. Menettely ja sen sel-

keys sai hakijoilta runsaasti kiitosta, eikä pitkämatkalaistenkaan tarvinnut välttä-

mättä yöpyä Oulussa. 

Valtiollistamisen aiheuttama valtakunnallinen valintakriteereiden yhtenäistä-

minen oli nyt johtanut siihen, että Oulun koulutukselle aiemmin tunnusomainen 

pohjoisten olosuhteiden painottaminen ei ollut mahdollista. Viimeisin seminaariai-

kaan tehty koonti opiskelijoiden kotilääneistä osoitti, että suurin määrä sekä haki-

joista että valituista opiskelijoista tuli Oulun läänistä. Toiseksi suurin ryhmä oli ko-

toisin Lapin läänistä. 

Uutta henkilökuntaa avuksi 

Kahdessa toimipisteessä toimiminen ja lisääntynyt opiskelijamäärä aiheuttivat pe-

rustellun toiveen henkilökunnan lisäämisestä erityisesti kanslian työpainetta hel-

pottamaan. Vuoden 1978 alussa johtokunta teki esityksen amanuenssin toimen saa-

misesta ja ylimääräisten soiton opettajien toimien perustamisesta sekä pianon että 
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kitaran soiton opetukseen vuosien 1978–1983 aikana.295 Kanslian työpainetta hel-

potti jonkin verran työvoimapiirin keväällä 1980 myöntämä osapäiväinen ja mää-

räaikainen virastotyöntekijä, jonka tehtäviin kuului opiskelijavalintoihin liittyvien 

kansliatehtävien hoitaminen, kirjaston järjestäminen ja muitakin kansliatehtäviä. 

Keväällä 1981 kansliaan saatiin osapäiväinen työntekijä nimikkeellä toimistosih-

teeri.296 

Seuraavina vuosina työllistämisvaroilla palkatun kansliatyövoiman apu oli 

merkittävä. Palkattuna oli osa-aikainen tai puolipäiväinen toimistosihteeri, toimis-

toapulainen tai virastotyöntekijä-nimikkeellä oleva henkilö.297 Ongelmana oli työ-

suhteiden määräaikaisuus ja siitä johtuva henkilöiden vaihtuvuus. Tilojen ahtauden 

vuoksi jouduttiin myös miettimään, mistä löytyisi uudelle työntekijälle tarkoituk-

senmukainen ja riittävä työtila. Laaja-alaisten ja hajanaisten vuokratilojen hoitoa 

sekä valvontaa helpotti syyslukukauden 1982 alusta lähtien oman työsopimussuh-

teisen vahtimestarin ja toiseen toimipisteeseen sijoittuneen siivoojan saaminen. 

Vahtimestari Markku Huovisen sijoituspaikkana oli Kirkkokatu 3:n eli ”Ynnin” ti-

lat.298 

Markku Huovinen299 on muistellut toimeen valintaansa seuraavasti: 

Olin Vaalassa kesälomalla, kun vaimon sisko huomasi lehdessä ilmoituksen ja 

sano, että soitapa sinne, että varmaan näppärä paikka ja kehotti hakemaan. 

En ollut oikein innostunut, mutta soitin sitten kuitenkin Kari Suhoselle. Kari 

kutsui haastatteluun ja vaimon sisko lupasi hoitaa sen aikaa 2-vuotiasta poi-

kaani, kun ajoin Oulussa. Sen haastattelun aikana Kari kyseli niitä näitä ja 

muun muassa: Mitä sinä osaat tehdä? Vastasin: ”Jopa uusia ihimisiä!” Kari 

rupesi nauramaan. – Sitten kun lähin Vaalaan ajamaan, niin mietin, että tuli-

kohan mölläytettyä liikaa. Siinä meni joku aika, niin Kari soitti ja kysyi, otatko 

paikan vastaan. Mähän olin ihan onneni kukkuloilla. – Jossain illanvietossa 

sitten kysyin myöhemmin Karilta, että millä perustein tulin valituksi. Kari vas-

tasi, että sulla oli reipas ja itsevarma tyyli ja hänen savolaiseen huumoriin 

uppos se, että jopa uusia ihmisiä ossaat tehä. – Tapahtuneesta kertomisen yh-

                                                        
295 OyPA A: 17.1.1978 § 9. 
296 OyPA A: 22.4.1980 § 5, 7.4.1981 § 5, B: 17.3.1981. 
297 OyPA A: 28.8.1983 § 5, 25.4.1984 § 5, B:10.1.1984.  
298 OyPA A: 25.8.1982 § 5. 
299 Ha 8.6.2017 Markku Huovinen. 
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teydessä Markku totesi osaamiseensa liittyen, että oli valmistunut levyseppä-

hitsaajaksi Turussa, ja viiden vuoden työrupeaman jälkeen siirtynyt Ouluun 

suuren kauppaketjun palvelukseen. 

Säännöllistä täydennyskoulutusta 

Jo ensimmäisen syyslukukauden aikana kouluhallitus varasi määrärahan opistojen 

käyttöön opetusharjoittelua ohjaavien opettajien täydennyskoulutukseen. Vastaa-

vasti myös opiston vakinaiselle opettajakunnalle järjestettiin säännöllisesti täyden-

nyskoulutusta joko opiston omalla paikkakunnalla tai kaikkien opistojen yhteisenä 

koulutuksena. Useimmin kokoonnuttiin juuri ennen syyslukukauden alkua Heino-

lan kurssikeskuksessa. Talous- ja muut hallinnon koulutukset olivat yleensä koh-

dennetut rehtorille ja kansliahenkilökunnalle. Niiden sisällöt käsittelivät hallinnon 

tai esimerkiksi maksuliikenteen hoitamisen ajankohtaisia kysymyksiä300. 

Opetusharjoittelua ohjaavien opettajien koulutukset toteutettiin suurelta osin 

omalla opistopaikkakunnalla, ja niiden sisältöön saivat opettajat vaikuttaa esittä-

mällä toiveitaan. Osa koulutuksista oli nimetty selkeästi perehdyttämiskoulutuk-

siksi. Näin toteutettiin erityisesti kolmivuotiseen koulutukseen perehdyttävä ja 

uutta opetussisältöä tunnetuksi tekevä koulutus. Sen kohderyhmänä oli myös laa-

jasti koko päivähoidon henkilökunta.301 

Monien opetusharjoittelun haasteiden rinnalla opiskeluajalta muistetaan ope-

tusharjoittelua ohjanneiden opettajien osuus. Vuonna 1984 viimeiseltä kaksivuoti-

selta kurssilta valmistuneelle Jaana Rankiselle302 ovat opiskeluajasta jääneet erityi-

sesti mieleen opetusharjoittelu ja seminaarityön rakentuminen. Hän kertoo: 

Yksi opiskelun hienoin, haastavin ja opettavaisin jakso oli käytännönharjoit-

telu päiväkodissa. Pitkä sellainen ja harjoittelu kokeneen lastentarhanopetta-

jan huomassa. Ohjaajina toimi yksi tulevaisuuden palveluesimies, yksi päivä-

kodinjohtaja, Alaköökin asiantuntija ja yksi miespuolinen lastentarhanopet-

taja, jota kaikki oululaiset opiskelijat arastelivat. Vaan selvisin! 

Silloin ei ollut hajuakaan tietotekniikasta. Väänsimme hirmusia suunnitelmia 

lyijykynällä papereihin, joita niitäkin oli teipattu yhteen. Työtä tarkennettiin 
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tarkentamisen jälkeen. Korjauslakka aseena… Kieliasu – oliko se toiminnalli-

nen vai tavoitteellinen. Motivointi. Siirtymätilanne. Oheistyöskentely. Jatko-

työskentely. Kuka, missä ja milloinkin. Ja se KESKUSAIHE. Huoh!!! 

Lopputyön, seminaarityön, työstäminen jäi mieleen yhtenä haastavimmista ja 

kiinnostavimmista töistä opiskeluaikanani. Teimme työn aiheesta ”Näkövam-

maisen lapsen alkukuntoutus”. Tiimissäni oli mukana kaksi lukioaikaista kou-

lukaveria rinnakkaiskurssilta. Vuonna 1984 pohjatieto työhön etsittiin kirjalli-

suudesta. Haimme käsiimme kaiken mitä suomenkielisenä oli. Muistelen, että 

käytimme saksankielistäkin kirjallisuutta. Englannin ja ruotsinkielisen ohella. 

Saimme neuvoa Näkövammaisten keskusliitosta. Pääsimme heidän kauttaan 

esimerkiksi vierailemaan suurperheessä, jossa oli geneettisistä syistä useampi 

täysin sokea lapsi. Haastattelimme äitiä ja havainnoimme heidän arkeaan. 

Työ onnistui hyvin ja sai näytön vastaanottajan Hannu Soinin toteamaan mie-

lenkiintoisesti: ”On hienoa havaita, että tällaisen työn lopputuloksena voi huo-

mata oman ammattinsa ja ammattitaitonsa rajallisuuden.” Kyse oli ilmen-

neestä epäonnistuneesta alkukuntoutuksesta ja siitä, mihin se pahimmillaan 

johti. – Materiaalimme pyydettiin myös tietopaketiksi näkövammaisten lasten 

kuntoutusleirille ja meille tarjottiin myös mahdollisuutta osallistua leirille oh-

jaajina. Jostain syystä se ei kuitenkaan valmistumiskeväänä ollut opiston puo-

lelta mahdollista. 

Opistojen opettajakuntien koulutukset järjestettiin pääsääntöisesti Heinolan kurssi-

keskuksessa. Siellä pidetyt elokuiset kehittämisseminaarit toivat mahdollisuuden 

kaikkien opistojen yhteisten ajankohtaisten kysymysten käsittelemiseen. Osa semi-

naareista oli tietyille opettajaryhmille suunnattuja ja osa taas koko opettajakunnalle 

tarkoitettuja.303 Tärkeä merkitys yhteisillä tapaamisilla oli yksin omalla paikkakun-

nallaan työskenteleville eri aineiden lehtoreille. Koulutukset tarjosivat yhteisen si-

sältöannin lisäksi mahdollisuuden tavata ja neuvotella oman aineen kollegojen 

kanssa ja myös mahdollisuuden keskustella ainekohtaisista kysymyksistä. Kolmi-

vuotisen opetussuunnitelman käynnistyttyä oli kehittämisseminaariin Heinolaan 

kutsuttu varhaiskasvatuksen koulutusta antavien kasvatustieteiden tiedekuntien de-

kaanit ja varadekaanit, opistojen rehtorit sekä ministeriöiden ja keskusvirastojen 

virkamiehet.304 
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Oulun opistossa järjestetyt opettajakunnan täydennyskoulutukset käsittelivät 

ajoittain toivottuja teemaluentoja, mutta laaja-alaisin ja monin eri tavoin toteutettu 

aihe oli työnohjaus. Kokonaisuuteen perehdyttäneiden lyhyiden luento-osuuksien 

jälkeen haluttiin käytännössä perehtyä työnohjaukseen ja saada siitä koituva etu 

koko työyhteisön, pienempien työryhmien ja myös yksityisten opettajien hyödyksi. 

Lisäksi saatua kokemusta hyödynnettiin muun muassa opiskelijoiden opetushar-

joittelun aikana toimineiden opiskelijaryhmien työryhmätoiminnassa.305 

5.3 Kolmivuotinen koulutus 

Kolmivuotisen koulutuksen lähtökohtana oli valtioneuvoston periaatepäätös 

1.2.1979, jonka sisältönä oli kaikkien päivähoidon henkilöstöryhmien koulutuksen 

kehittäminen. Lastentarhanopettajien koulutuksessa toteutui viimein kaivattu kou-

lutuksen pidentyminen ja samalla kehittämisnäköalana mainittiin myös koulutuk-

sen laajeneminen ja rinnastaminen muuhun opettajankoulutukseen. Päivähoidon 

henkilöstön opetussuunnitematoimikunnan mietinnön mukaan koulutuksen tuli an-

taa valmiudet kokonaiskäsityksen muotoutumiseen ensinnäkin lapseen ja lapsen 

hoito-, kasvatus- ja opetustoimintaan liittyen, toiseksi kulttuuriin, yhteiskuntaan ja 

lapsen kehitysympäristöön liittyen sekä kolmanneksi opiskelijaan itseensä liittyen. 

Tutkinnon suunnittelun lähtökohtana olivat mietinnön mukaan päivähoidolle ja sen 

kasvatustyölle asetetut tavoitteet, päivähoidon henkilöstön koulutuksen yleiset ta-

voitteet, lastentarhanopettajan työtehtävien asettamat vaatimukset sekä opiskelijan 

oman persoonallisuuden kehittämiseen liittyvät tarpeet.306 

Koulutuksen sisällön ryhmittely noudatti nyt lastentarhanopettajaopistoista an-

netun asetuksen määrittelemää ryhmittelyä yleis-, aine- ja syventäviin opintoihin, 

joiden kunkin osuus oli jaoteltu opintokokonaisuuksiin ja niihin kuuluviin opinto-

jaksoihin. Aiemmasta poiketen kunkin opintojakson laajuus määriteltiin nyt sekä 

tuntimäärinä että opintoviikkoina, ja opintoviikolla tarkoitettiin 40 tunnin tavoit-

teellista opintokokonaisuutta. Tuntimäärät osoittivat ohjeellisen ohjatun opetuksen 

laajuuden, minkä lisäksi opintoviikko määritteli opiskelijan itsenäisen työskentelyn 

arvioitua osuutta. Kolmivuotisen koulutuksen laajuudeksi määriteltiin 120 opinto-

viikkoa, mihin sisältyvän ohjatun opetuksen laajuus oli ohjeellisessa opetussuunni-

telmassa 3 449 tuntia.307 
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Ensimmäiset tiedot kolmivuotisen koulutuksen alkamisajankohdasta saatiin 

keväällä 1981, ja vuoden päästä tuli tieto Heinolan kurssikeskuksessa elokuussa 

1982 pidettävästä opetussuunnitelmaseminaarista. Syyskuussa 1982 opetusminis-

teriö ilmoitti kouluhallitukselle kirjeellään n:o 9734/24/81 20.9.82, että lastentar-

hanopettajakoulutus pidennetään lastentarhanopettajaopistoissa kolmivuotiseksi 

vuonna 1983, ja samalla opetusministeriö siirsi kaikki valmistelutyöt kouluhalli-

tukselle. Marraskuussa 1982 pidetyssä rehtorien kokouksessa oli esillä opistoja 

koskevan asetusmuutoksen siirtyminen keväälle 1983 ja ennakkotieto kouluhalli-

tukselta saapuvasta hallinnollisesta kirjeestä, joka ohjaa kolmivuotisen koulutuk-

sen järjestämistä ja opetussuunnitelman laatimista.308 

Opetussuunnitelmaohjeet309 saapuivat vuoden 1983 alussa, ja opistokohtainen 

opetussuunnitelma tuli laatia opetussuunnitelmatoimikunnan (1981: 13) esitysten 

mukaisesti. Sen tuli olla valmis 31.3.1983 mennessä. Johtokunnan päätöksen mu-

kaisesti alustavan opetussuunnitelman laati opettajakunta opistolautakunnan ja 

opiskelijoiden avustamana, ja yliopistossa toteutettavien opintojaksojen osalta 

suunnittelu tuli toteuttaa yhteistyössä yliopiston kanssa. Lisäksi johtokunta päätti, 

että yliopiston kanssa tehtävää yhteistyötä tulee uuden opetussuunnitelman osalta 

toteuttaa aikaisempien periaatteiden mukaisesti.310 Sen laatiminen piti toteuttaa 

varsin lyhyessä ajassa. Opetussuunnitelman tekstiosa käsiteltiin johtokunnassa 

25.3.1983 ja lopullinen opintojaksokokonaisuudet sisältänyt esitys neljää päivää 

myöhemmin. Johtokunta kiinnitti huomiota siihen, että päätöksenteossa olisi pitä-

nyt olla liukumavaraa eri opintojaksojen tuntimäärissä. Lisäksi johtokunta korosti, 

että täydennyskoulutusta koskeva kohta edellyttää jatkossa määrärahojen varaa-

mista tähän tarkoitukseen.311 

Opetussuunnitelman tekstiosaan kuuluivat seuraavat otsakkeet: 

1. Johdanto 

2. Lastentarhanopettajakoulutuksen lähtökohdat 

3. Lastentarhanopettajatutkintoa koskevat säädökset 

4. Koulutuksen tavoitteet 

5. Valintaperusteet 

6. Lastentarhanopettajakoulutuksen rakenne ja sisältö 

6.1. Yleisopinnot 

6.2. Aineopinnot 

                                                        
308 OyPA A: 4.5.1982 § 5, 9.12.1982 § 5, B: 15.5.1981, 26.11.1982. 
309 OyPA A: Kouluhallituksen ryhmäkirje R13/1983 4.1.1983. 
310 OyPA A: 25.1.1983 § 5, 15.3.1983 § 6. 
311 OyPA A: 25.3.1983 § 6, 29.3.1983 § 6. 
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6.3. Syventävät opinnot 

7. Opetussuunnitelman toteuttaminen 

7.1. Opetusjärjestelyt 

7.2. Opintojen suorittaminen ja arviointi 

7.3. Opetusharjoittelusuunnitelma 

7.4. Opintojen ajoitus 

7.5. Syventäviin opintoihin kuuluvat projektiopinnot 

8. Opintojen arviointi 

9. Opiskelijan oikeusturva 

10. Opettajien yhteistyö ja täydennyskoulutus 

11. Opetuksen runko-ohjelma ja työjärjestys 

12. Opiston opetussuunnitelman vahvistaminen.312 

 

Tieto uuden kolmivuotisen opetussuunnitelman hyväksymisestä saapui kouluhalli-

tuksesta heinäkuun 1983 alkupuolella.313 Lukukauden alkaessa oli nyt huolehdit-

tava tiedotustilaisuuden järjestämisestä sekä opetusharjoittelua ohjaaville opetta-

jille, koulutuksen tuntiopettajille että kaikille niin sanotun kentän opettajille. Tilai-

suudet toteutettiin lokakuun lopulla ja marraskuun alussa.314 Keskustelua käytiin 

muun muassa tuntimääristä ja opintoviikoista. Ohjatun opetuksen määrä oli 3 084 

tuntia eli lähes neljäsataa tuntia vähemmän kuin toimikunnan laatimassa esityk-

sessä. Näin oli saatu varatuksi enemmän aikaa opiskelijoiden itsenäiselle työsken-

telylle. Kaksivuotisen koulutuksen opetussuunnitelmaan verrattuna ohjatun ope-

tuksen tuntimäärän kasvu oli vajaa kolmasosa, mikä korosti kaksivuotisen koulu-

tuksen ”tiukkuutta”. Uutena opintojaksona tuli syventäviin opintoihin opetushar-

joittelun lisäksi syventävä ammattitietous, joka edellytti opiskelijoiden itsenäistä 

työtä. Toisaalta opetussuunnitelman toteutuksessa eivät vieläkään täyttyneet eräät 

toivotut ja tarpeellisiksi koetut opetusalueet. Tunteja ja opintoviikkomääritystä ei 

riittänyt esimerkiksi johtajakoulutukseen, jota oli usein kaivattu. Edellisen kerran 

se oli selkeästi toteutunut maassamme 1800-luvun lopulla kaksivuotisen koulutuk-

sen alkaessa. 

Opetusharjoittelu muodosti edelleen merkittävän osan koulutuksen sisältöä. 

Opetusharjoittelusuunnitelman laatimista varten kouluhallitus antoi kehotuksen 

työryhmän perustamiseen. Syyskuussa annetun ryhmäkirjeen R 13/1983 mukaan 

                                                        
312 OyPA A: 25.3.1983 § 6. 
313 OyPA A: Kouluhallituksen kirje 31377/242 1983, 16.8.1983 § 5, B: 16.8.1983. 
314 OyPA B: 7.10.1983. 
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rehtorin tehtävänä oli valmistaa tehtävään määrättyjen opettajien avustamana kou-

luhallituksen ohjeiden mukainen opetusharjoittelusuunnitelma. Työryhmän tuli 

kuulla opiskelijoiden lisäksi myös ohjaavaa henkilöstöä ja kunnan päivähoitotoi-

men edustajaa. Johtokunta nimesi työryhmän, johon kuuluivat rehtorin lisäksi 

kaikki viisi opettajaa, kaksi opiskelijoiden ja kaksi ohjaavien opettajien edustajaa 

sekä kaupungin päivähoitotoimiston edustaja. Eri ryhmien tuli nimetä edustajat lo-

kakuun puoliväliin mennessä.315 

Korkeakouluissa tapahtunut väliaikainen lastentarhanopettajakoulutus piteni 

kolmivuotiseksi syyslukukauden 1984 alusta lähtien. Samalla kun opetusministeriö 

ilmoitti koulutuksen pitenemisajankohdan, se myös ilmoitti tulevista kehittämis-

suunnitelmista. Väliaikaisen lastentarhanopettajakoulutuksen tuli muuttua valtio-

neuvoston vahvistaman korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelman mukaisesti 

160 opintoviikon laajuiseksi kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoon johtavaksi 

koulutukseksi aikaisintaan 1.8.1986 alkaen. Koulutus oli tarkoitettu lähinnä lasten-

tarhanopettajien jatkokoulutusväyläksi, jonka tuli tuottaa ammatillista lisäpäte-

vyyttä sekä antaa mahdollisuudet uralla etenemiseen. Koulutus piti suunnitella si-

ten, että lastentarhanopettajatutkinnon korkeakoulutasoiset sekä muut soveltuvat 

opinnot otetaan huomioon koulutusta lyhentävänä tekijänä. Samassa yhteydessä 

esitettiin, että lastentarhanopettajaopistoissa annettavan koulutuksen tuli säilyä 

muuttumattomana ja sitä tuli lisätä perustamalla Itä- tai Lounais-Suomeen uusi 

koulutus. Lisäksi pääkaupunkiseudun erityistarpeet tuli ottaa huomioon koulutusta 

laajentamalla.316 

Opistoissa ja korkeakouluissa tapahtuvan lastentarhanopettajakoulutuksen 

kaksijakoisuus johti moniin koulutusratkaisuista käytyihin keskusteluihin sekä var-

haiskasvatuksen opetuksen ja tutkimuksen osalta laadittuihin kannanottoihin. Vuo-

den 1984 alussa käsittelivät opettajakunta ja opistolautakunta lausunnon antamista 

varhaiskasvatuksen kandidaattitasoisen koulutuksen suunnittelu- ja seurantaryh-

män välimuistiosta. Johtokunnan laatimassa lausunnossa kiinnitettiin huomiota las-

tentarhanopettajatutkinnon suorittaneiden jatko-opiskelumahdollisuuksien takaa-

miseen ja koulutuksellisen umpikujan poistamiseen. Tutkinnon sisällön osalta joh-

tokunta painotti opetusharjoittelun osuuden selvittämistä, monipuolistamista ja laa-

jentamista. Ensisijaiseksi lähtökohdaksi johtokunta näki lastentarhanopettajien pe-

                                                        
315 OyPA A: 28.9.1983 § 9. 
316 OyPA A: 23.5.1983 § 5, Opetusministeriön kirje 2.5.1983. 
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ruskoulutuksen kuntoon saattamisen, jotta se takaisi paremmat valmiudet alati laa-

jeneviin päivähoidon tehtäviin. Epäselvää oli vielä muun muassa pätevyys päivä-

hoidon ohjaustehtäviin silloin, kun tutkinto ei anna pätevyyttä lastentarhanopetta-

jien tehtävään. Varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutuksen sijaan suositeltavana 

pidettiin suuntautumista suoraan tutkimuksen ja tieteen alueelle.317 

Opettajakunta pohti myös osaltaan koulutuksen kehittämistä koskevien päätös-

ten vauhdittamista ja päätyi keväällä 1985 järjestämään paikallisille kansanedusta-

jille neuvottelu- ja kahvitilaisuuksia, joissa aiheena oli lastentarhanopettajakoulu-

tuksen silloinen tila ja kehittämisnäköalat. Keskusteluissa olivat mukana Tytti Iso-

hookana-Asunmaa, Liisa Jaakonsaari ja Riitta Jouppila.318 

5.4 Ongelmia opiskelun arjessa 

Lukuvuoden 1983–1984 aikana koulutuksen arki ei sujunut ristiriidattomasti. Kou-

luhallitus oli määritellyt päivämäärät, jotka rajasivat lukukausien alkamis- ja päät-

tymispäiviä. Toisaalta opistolautakunta käytti asetuksen mukaista oikeuttaan tehdä 

johtokunnalle esityksiä opistoa koskevissa asioissa.319 Opiskelijat olivat päättäneet 

esittää yhtä vapaapäivää sekä syys- että kevätlukukaudeksi. Koulutuksen sijainti 

Pohjois-Suomen pitkien etäisyyksien olosuhteissa oli johtanut viikonloppua pi-

dempien vapaiden toivomiseen. Opiskelijoiden toiveet tulivat esille opistolauta-

kunnassa, joka esitti, että itsenäisyyspäivän ja vapunaatto pidettäisiin vapaina. Ne 

katsottiin myös ”huonoiksi” työpäiviksi, koska ne ajoittuivat viikonlopun ja juhla-

päivän välipäiviin. Samoin opiskelijat esittivät viiden vuorokauden talvivapaata.320 

Johtokunnan päätöksen mukaan vapaapäivien myöntämistä rajoitti opetusministe-

riön ohje 185 työpäivästä, mutta käytännön järjestelynä opiskelijat voisivat esittää 

korvaavaa työskentelyä kahtena lauantaina. Opistolautakunta teki pyydetyn jatko-

esityksen, jonka mukaan itsenäisyyspäivän aatto korvataan 19.11. ja vapunaatto 4.2. 

tehtävillä työpäivillä.321 

Opiskelijoiden työpäivät vaikuttivat suoraan myös opettajien työaikakysymyk-

siin. Näin opettajakunnan työaikajärjestelyt tulivat käsittelyyn johtokunnassa, 

koska rehtori oli ”ilmoittanut, ettei hän neuvottele opettajien kanssa työaikakysy-

myksistä ja on kehottanut opettajia kääntymään asiassa johtokunnan puoleen”. 

                                                        
317 OyPA A: 6.2.1984 § 7, C: 3.2.1984. 
318 OyPA A: 27.3.1985 § 5, 20.5.1985 § 5. 
319 Asetus 365/1977 § 14. 
320 OyPA C: 27.9.1983 § 5. 
321 OyPA A: 28.9.1983 § 7, C: 19.10.1983. 
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Lähtökohtana oli opettajien työn luonteesta, erityisesti eri opetusjaksojen periodi-

suudesta johtuva työajan kasaantuminen. Aiemman käytännön mukaan työajan ta-

saaminen oli ollut mahdollista opiskelijoiden vapaiden avulla. Nyt rehtori ei ilmoi-

tuksensa mukaan ollut valmis neuvottelemaan tasoituspäivien järjestymisestä. 

Opettajakunnan johtokunnalle osoittamassa pyynnössä todettiin, että koska asetuk-

sessa määritellään vain kokonaistyöaika 1 344 tuntia eikä työpäivien lukumäärää, 

opettajilla olisi mahdollisuus kasaantuneen työajan tasaamiseen vapaapäivinä ai-

kaisemman käytännön mukaisesti. Lisäksi opettajakunta esitti, että johtokunta ryh-

tyisi toimenpiteisiin niin, että lukuvuodesta 1984–1985 lähtien opiskelijoille taat-

taisiin viikon mittainen talviloma.322 

Johtokunnan pyytämän rehtorin vastineen mukaan työajasta oli olemassa sel-

vät määräykset, joita rehtori noudattaa. Asetuksen lisäksi opettajakunnan työajasta 

oli hallinnolliset opetushallituksen ja kouluhallituksen määräyskirjeet, joiden mu-

kaan työpäivien lukumäärä on 185 ja lukuvuoden työaika käsitti 42 viikkoa, joista 

opetusta on 38 viikon aikana. Rehtorin puhelimitse saaman ohjeen mukaan koulu-

hallitus myös edellytti, että opettajat olivat opiskelijoiden tavattavissa joka päivä 

lukukauden aikana. Rehtori viittasi oman neuvotteluasemansa lisäksi myös siihen, 

että kysymystä koskevat neuvottelut olisivat silloisten säädösten mukaan Valtion 

työmarkkinalaitoksen ja opettajakuntaa edustavan Akavan välisiä asioita.323 Johto-

kunta päätti, että annettuja määräyksiä tulee noudattaa, mutta viittasi myös 

14.2.1978 tekemäänsä päätökseen, jonka mukaan rehtori voi poikkeustapauksessa 

myöntää opettajalle harkintansa mukaan vapaata kasaantuneen työvelvollisuuden 

tasoittamiseksi. Johtokunta viittasi myös aiemman kokouksen päätökseen, jonka 

mukaan lukuvuosien tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen tuli kiinnittää ensi vuo-

den suunnittelussa huomiota. Rehtorin tehtäväksi johtokunta antoi työaikatilanteen 

seuraamisen ja siitä johtokunnalle tiedottamisen.324 

Lokakuun alussa pidetyssä opettajakunnan kokouksessa rehtori pyysi opettaja-

kuntaa täyttämään tarkat tunti- ja työlistat ja totesi, että erityisjärjestelyt työajasta, 

kuten leirikouluista ja opintomatkoista, sovitaan aina erikseen, ja mikäli työajat ka-

sautuvat, voi rehtori myöntää poikkeustapauksissa vapaapäivän. Tarkempiin eritte-

lyihin kuului muun muassa se, että kotona tehtyä työtä ei saanut lukea työaikaan, 

ellei siitä oltu rehtorin kanssa sovittu. Vastaavat aiemmin käsitellyt työaikamää-

räykset koottiin vielä yhdeksi asiakirjaksi johtokunnan kokouksessa marraskuun 

                                                        
322 OyPA A: 28.9.1983 § 6. 
323 OyPA A: 28.9.1983 § 6 
324 OyPA A: 28.9.1983 § 6 
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lopulla. Silloin perusteena oli rehtorien neuvottelutilaisuudessa 8.11.1983 käsitellyt 

määräykset opettajien työvelvollisuudesta ja sen käytännön toteuttamisesta. Opet-

tajien vuosittaiseksi vapaa-ajaksi määriteltiin 8+2 viikkoa tai erityisestä syystä 

erikseen sovittaessa 8+1+1 viikkoa, kuitenkin niin, että vapaat olivat lukukausien 

ulkopuolelle.325 

Lastentarhanopettajien lakkouhka kiristi tilannetta 

Maalis-huhtikuussa 1984 tuli tietoon valtakunnallisten työmarkkinaneuvottelujen 

tiukkeneminen lastentarhanopettajien työehtosopimuksen osalta niin, että ammat-

tijärjestö, Lastentarhanopettajaliitto ry. uhkasi alueellisilla lakkotoimilla. Suuret 

kaupungit, kuten Helsinki ja Oulu, olisivat työmarkkinataistelun alkaessa pistelak-

kojen paikkakuntia. Tämä vaikutti myös toukokuun lopulla valmistumassa olevien 

opiskelijoiden tilanteeseen. 

Tilanne aiheutti lukuisia eri ryhmissä ja päättävissä elimissä käytyjä neuvotte-

luja opiskelijoiden päättöharjoittelun toteuttamisesta. Maaliskuun lopun opettajan-

kokouksessa päätettiin selkeästä seuraavan sisältöisestä opiskelijoille lähetettä-

västä kirjallisesta ohjeesta: Jos lakko alkaa, jokainen Oulussa harjoittelussa oleva 

opiskelija saapuu ”Ynnille” tiistaiaamuna klo 9. Tällöin kartoitetaan tilanne ja so-

vitaan opiskelijoille uudesta harjoittelupaikasta Oulun ulkopuolella.326 Johtokun-

nassa asian käsittelyyn liittyi kuitenkin laajempia vaihtoehtoja. Huhtikuun alussa 

pitämässään kokouksessa johtokunta kuuli aluksi opiskelijaedustajan puheenvuo-

ron asiasta. Kyse oli toisen vuosikurssin opiskelijoiden päättöharjoittelun keskey-

tymisestä. Harjoittelun loppuun suorittamista edellyttävän valmistumisen takaa-

miseksi kaikille Oulussa harjoittelua suorittaville opiskelijoille oli varattu uudet 

harjoittelupaikat lähikuntien ja kaupunkien päiväkodeista. Kouluhallituksen kan-

tana johtokunta sai kuulla, että kouluhallituksen kollegio oli kokouksessaan pää-

johtajan esittelyssä 4.4. päättänyt, että opiskelijoille tulee varata lakosta huolimatta 

tilaisuus suorittaa harjoittelujakso opiskelupaikkakunnan ulkopuolella. Tähänhän 

Oulussa oli jo varauduttu. Jatkoratkaisuna oli, että mikäli uuden harjoittelupaikan 

opettajat eivät olleet saaneet koulutusta opiskelijoiden arviointiin, siitä huolehtivat 

ensisijaisesti opiston opettajat. Toisaalta opiskelijalle tuli olla mahdollista myös 

harjoittelun loppuun suorittaminen aloittamassaan kohteessa lakon päätyttyä, mikä 

                                                        
325 OyPA A: 22.11.1983 § 5, B: 7.10.1983. 
326 OyPA B: 30.3.1984. 
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saattaisi merkitä valmistumisen lykkääntymistä. Kouluhallitus ei suostunut opiske-

lijoiden esittämään päättöharjoittelun suorittamiseen teoriaopintoina, projektityönä 

tai opiskelijan muuna itsenäisenä työskentelynä. Opiskelijat puolestaan esittivät, 

että harjoittelupaikan siirtäminen oli tavoitteiden saavuttamisen kannalta arvelutta-

vaa, koska siitä aiheutui opiskelijoille taloudellisia rasitteita, lastenhoidon ongel-

mia sekä soittotuntien, tenttien ja työnohjauksen järjestämisen vaikeutumista. Li-

säksi he katsoivat, että oli moraalisesti arveluttavaa siirtää maalaiskuntien opettajat 

tekemään lakonalaista työtä.327 

 

Kuva 27. Lastentarhanopettajien Oulua koskettanut lakko tuotti runsaasti ongelmia val-

mistumassa olevien opiskelijoiden päättöharjoittelun toteuttamisessa. Lehdistö seurasi 

                                                        
327 OyPA A: 4.4.1984 § 12, 6.4.1984 § 5. 
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ongelmatilanteen eri vaiheita ja ratkaisumahdollisuuksien löytymistä. (Lehtileikkeet: 

VAKAA C.) 

Käymänsä keskustelun johtopäätöksenä johtokunta totesi, että kouluhallituksen te-

kemän päätöksen mukaan opiskelijoilla on valittavanaan päättöharjoittelun lop-

puun suorittamisessa neljä eri vaihtoehtoa. He voivat suorittaa ensin erityisharjoit-

telun ja sitten aloittamassaan opetusharjoittelupaikassa päättöharjoittelun loppu-

osan ja valmistua 31.5. Toisena vaihtoehtona oli suorittaa päättöharjoittelun loppu-

osa osoitetussa paikassa ja valmistua 31.5. Kolmas mahdollisuus oli kieltäytyä 

päättöharjoittelun suorittamisesta kevään aikana, suorittaa se kesällä ja valmistua 

kesällä, jos opiston ja harjoittelupaikan opettajien ohjaus järjestyy. Neljäs mahdol-

lisuus oli kieltäytyä päättöharjoittelun suorittamisesta kevään ja kesän aikana ja 

suorittaa se syksyllä. Lisäksi johtokunta päätti vielä lähettää opiskelijoiden teke-

män kirjeen pohjalta kouluhallitukselle anomuksen päättöharjoittelun suorittami-

sesta teoriaopintoina.328 

Anomus päättöharjoittelun osittaisesta korvaamisesta sai edelleen kouluhalli-

tukselta kielteisen päätöksen. Kouluhallituksen kannanoton mukaan erityisesti vii-

meisen lukukauden päättöharjoittelu käsitti opittujen tietojen ja taitojen itsenäistä 

soveltamista ja työskentelyä ja antaa siten perusteita opetustaidon arvioinnille. 

Kouluhallitus kehotti etsimään poikkeuksellisiin olosuhteisiin soveltuvia vaihtoeh-

toisia ratkaisumalleja ja ottamaan mahdollisuuksien mukaan myös huomioon opis-

kelijoiden esittämiä näkökohtia. Johtokunta sai opettajakunnan lausuntona tiedon, 

että opettajat voivat suorittaa opiskelijoiden arvioinnin sen hetkisten tietojen poh-

jalta ja esityksen puuttuvan opetusharjoittelun suorittamisesta niin, että ensin toteu-

tuu erityisharjoittelu Oulussa huhtikuun lopussa, päättöharjoittelu toukokuun alku-

puolella ja viimeiset teoriapäivät aivan toukokuun lopussa. Johtokunnan päätöksen 

mukaan opiskelijoiden tuli ilmoittaa 19.4. mennessä oma kantansa, miten he halua-

vat harjoittelun suorittaa. Johtokunta läksi päätöksessään siitä, että kouluhallituk-

sen ohjeita tulee noudattaa, sillä kyse on myöskin opiskelijoiden oikeusturvasta 

sekä käytännön työtaitojen arvioinnista ja arvostelusta. Johtokunta päätti, että opis-

kelijat suorittavat päättöharjoittelun 2.–25.5. välisenä aikana vuoropäivittäisenä, 

portaittain tapahtuvana harjoitteluna lähikuntien päiväkodeissa. Tällöin ohjeena oli, 

että opiskelijat suorittaisivat opetusharjoittelupaikoissaan erilaisia ohjaustuokioita 

ja muita tehtäviä, joita valmisteltiin opistolla ennen niiden suorittamista opiston 

opettajan ohjauksessa. Ennakkosuunnittelussa valmisteltiin tilanteet mahdollisim-

man hyvin todellisia työtilanteita vastaaviksi. Niissä tuli ottaa huomioon kunkin 
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päiväkodin työskentelyn keskeiset piirteet mahdollisuuksien mukaan siten, kuin ne 

toimisivat todellisessa tilanteessa.329 

Opistolautakunta keskeinen toimija 

Opistolautakunnalla oli keskeinen asema koulutuksen arjen ongelmatilanteiden sel-

vittämisessä. Sen tehtäviin kuului edistää opettajien, opiskelijoiden ja muun henki-

lökunnan välistä yhteistyötä. Samoin sen tuli antaa johtokunnalle esityksiä ja lau-

suntoja. Opiston sisäinen työskentelyilmapiiri ei vastannut aiempaa hyvän ja aktii-

visen työyhteisön henkeä, joten opistolautakunta pyrki parhaansa mukaan löytä-

mään toimivan ratkaisun. Se kartoitti kokonaistilannetta ja mietti jatkotoimenpi-

teitä. 

Huhtikuun lopussa pitämässään kokouksessa opistolautakunta kartoitti koulu-

tuksen silloista tilannetta kokoamalla ne työskentelyssä ilmenneet ongelmat, jotka 

vaikeuttivat opiskelijoiden opintosuorituksia ja hankaloittivat opiskelutilannetta. 

Ensimmäisenä mainittiin, että opetuksen kehittäminen ja seuranta olivat puutteel-

lisia, mihin liittyi joidenkin oppiaineiden opetustason alhaisuus ja joidenkin tent-

tien helppous, ja näiden syiden katsottiin johtavan jopa koulutuksen arvostuksen 

laskuun. Tähän liittyi tuntiopettajien saaman informaation puutteellisuus, sillä he 

eivät olleet tietoisia opiston opetuksen tavoitteista ja tasosta. Ongelmia aiheuttivat 

myös jatkuvat epäjohdonmukaisuudet ja ristiriitaisuudet tiedottamisessa esimer-

kiksi opintosuorituksiin liittyvien vapautuksien suhteen ja kesälukukauden opinto-

jen epäselvyyksiin. Niin sanottujen lukupäivien käytöstä oli epätietoisuutta, ja työ-

järjestyksen myöhäinen ilmestyminen johti opiskelun suunnittelemattomuu-

teen. ”Luottamus johdon ja opiskelijoiden välillä puuttuu täysin. Tämä on johtanut 

siihen, että jokainen asia on selvitettävä monessa eri hallintoelimessä.”330 Käytän-

nössä opiskelijoiden keskuudessaan käsittelemät ongelmat etenivät kirjelmänä 

opistolautakuntaan ja sieltä edelleen johtokunnalle tiedoksi ja ratkaistaviksi. 

Ennen johtokunnan puoleen kääntymistä opiskelijat ja opettajat olivat pyrki-

neet eri tavoin selvittämään tilannetta maaliskuun lopussa pidetyn vuosikurssikoh-

taisen palautepäivän aikana sekä opiskelijoiden ja opettajien yhteistyöelimen ko-

kouksessa. Opistolautakunta oli puolestaan laatinut selkeän koonnin toimenpide-

ehdotuksista, joita koulutuksen senhetkinen tilanne vaati. Tilanne oli koettu hyvin 

vaikeaksi, joten koko organisaatiossa täytyisi tapahtua muutos. Sen edellytyksenä 
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olisi rehtorin vaihdos tai hänen asenteensa täydellinen muutos. Organisaatiouudis-

tusta edistäisi sellaisen työryhmän perustaminen, joka kartoittaisi opiskelua koske-

vat tehtävät ja niiden vastuuhenkilöt. Opettajakunnalle tulisi antaa enemmän pää-

tösvaltaa oman opetuksen ja siihen läheisesti liittyvien aineiden suhteen. Ongel-

maksi oli koettu, että kaikki asiat olivat kerääntyneet rehtorille, eikä hänellä ollut 

mahdollisuutta hallita pieniä ja isoja asioita. Pätevän päätoimisen toimistosihteerin 

saaminen auttaisi asiaa. Koulutuksesta ulospäin tapahtuvaa yhteistyötä esitettiin 

kehitettäväksi kaupungin päivähoitohallinnon ja yliopiston taholle. Eri opistoihin 

tapahtuvan yhteistyön lisäämisesityksen taustalla oli kysymys: ”Miten on mahdol-

lista, että eri opistojen välillä on niin suuria eroja opetuksessa?” Opetuksen kehit-

tämisessä nähtiin rehtorin asenteen ja toimenpiteiden olevan ratkaisevia, sillä ”reh-

tori luo opiston hengen”.331 

Kun tiedot ongelmista etenivät virallisesti johtokunnan käsiteltäviksi, se totesi 

syntyneen luottamuspulan, tutki saamansa kirjeet ja pyytämänsä vastineet ja totesi 

tilanteen niin tulehtuneeksi, että se vaati toimenpiteitä. Johtokunta pyysi kaikilta 

osapuolilta ehdotuksia tilanteen hoitamiseksi vielä toukokuun aikana. Rehtorin sai-

rasloman vuoksi ehdotusten käsittely siirtyi kesäkuun loppupuolelle. 19.6. pitämäs-

sään kokouksessa johtokunta totesi, että yhteistyön parantamista on haluttu käsi-

tellä positiivisessa hengessä. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa elokuussa, ja seuraa-

vaan kokoukseen mennessä rehtorin tuli laatia parannusehdotuksien pohjalta suun-

nitelma siitä, miten yhteistoiminta pelaisi. Elokuun johtokunnan kokouksen jälkeen 

päätettiin pitää yhteispalaveri opettajakunnan ja johtokunnan kanssa.332 

Vielä ennen uuden lukukauden alkua pidettiin johtokunnan, opettajakunnan ja 

muun henkilökunnan yhteiskokous opiston sisäisen yhteistyön parantamiseksi. 

Keskustelussa viitattiin lyhyesti eri osapuolten välillä syntyneisiin käsityksiin, 

jotka ovat vaikeuttaneet muun muassa rehtorin ja opettajakunnan välistä yhteis-

työtä. Johtokunnan puheenjohtaja otti yksilöidysti esille jokaisen tehdyn parannus-

esityksen sekä rehtorin että opettajakunnan kirjallisista esityksistä. Käsiteltyjä asi-

oita olivat yhteiset kokoukset, tiedotus, pitkän aikavälin suunnittelu, aikataulut, 

PR-toiminta, toimenkuvat ja yhteistyön käynnistäminen. Lisäksi johtokunnan ta-

holta ehdotettiin työnohjauksen käynnistämistä. Kokouksen päättyessä puheenjoh-
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taja kiitti käytetyistä puheenvuoroista, joissa oli pyritty löytämään eräitä tapoja yh-

teistyön löytämiseksi. Hän totesi myös, että johtokunta tuki opettajakunnan pyrki-

myksiä ja oli jatkossakin valmis keskustelemaan asiasta.333 

Opiston toiminta sai uuden käänteen, kun marraskuun lopulla 1984 pidetyssä 

johtokunnan kokouksessa tuli käsiteltäväksi tieto siitä, että rehtori Kari Suhonen 

oli irtisanonut opetusministeriön kanssa tekemänsä sopimuksen Oulun lastentar-

hanopettajaopiston sopimuspalkkaisen rehtorin virasta maaliskuun 1985 alusta lu-

kien. Johtokunta puolsi rehtorin anomusta, ja koska virkaa ei voitu täyttää ennen 

kuin 1.8.1985 lähtien, se päätti, että opettajakunnan tuli esittää viran vt. hoitajaa 

seuraavassa kokouksessa.334 Opettajakunta esitti tehtävään rehtorin sijaiseksi ni-

mettyä opettaja Elise Lujalaa ja perusteli sijaisuuden aloittamista jo rehtorin vuosi-

loman alkaessa 14.1.1985 sekä sijaisen nimeämistä opettajan tehtävään samasta 

päivämäärästä lukien ensimmäisen vuosikurssin opetusharjoittelun ohjaamisen 

hoitamiseksi. Kouluhallitukselle johtokunta esitti rehtorin viran hoitamista 14.1.–

31.7.1985 väliseksi ajaksi, sillä viran hoitaja joutui tuona aikana antamaan huomat-

tavan lisätyöpanoksen opiston uusien tilojen saneeraushankkeen suunnitteluun syk-

syllä käynnistyvän saneeraustyön vuoksi.335 

Samassa kokouksessa eroilmoituksen käsittelyn kanssa oli esillä myös rehtorin 

työtodistuspyyntö, jota seurasi myöhemmin myös pyyntö työtaitoa, ahkeruutta ja 

käytöstä koskevasta maininnasta. Työtodistusasia palasi vielä johtokunnan käsitel-

täväksi kouluhallitukselle tehdyn kantelun johdosta. Samalla esillä oli myös osa-

aikaisena ja työllisyysvaroin palkattuna toimistosihteerinä toimineen rehtorin puo-

lison Ritva Suhosen saaman työtodistuksen uusiminen. Kouluhallituksen esittämää 

lausuntopyyntöä valmisteltiin kesäkuun kokouksessa ja lopullinen vastaus annet-

tiin heinäkuussa 1985, jolloin puheenjohtaja oli varmistanut menettelyn olemalla 

yhteydessä kouluhallitukseen.336 

5.5 Väliaikaisuutta ja toivoa vakinaisista tiloista 

Valtiolle siirryttäessä Oulun lastentarhanopettajakoulutuksella oli käytössään semi-

naarin tiloina NMKY:ltä eli ”Ynniltä” Kirkkokatu 3:sta vuokratut yhteensä 1 000 

neliön tilat, johon kuuluivat alakerran luento- ja soitonopetustilat. Pohjakerrokseen 

oli sijoitettu myös opiskelijoille varatut omat ikkunattomat oleskelutilat. Lisäksi 

                                                        
333 OyPA A: 20.8.1984 § 2. 
334 OyPA A: 27.11.1984 § 5. 
335 OyPA A: 12.12.1984 § 5, B: 11.12.1984.  
336 OyPA A: 12.12.1984 § 5, 27.3.1985 § 5, 26.6.1985 § 8, 8.7.1985 § 6, Ha 25.10.2016 Matti Rossi. 
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rakennuksen toisesta kerroksesta oli saatu tilat kanslialle ja yhdelle opettajien yh-

teiselle työhuoneelle. Myöhemmin, lokakuussa 1978, vapautuivat kolmannessa 

kerroksessa olevan kanslian yläpuoliset tilat ja samoin kaksi huonetilaa kanslian 

alapuolelta. Toisiksi tiloiksi oli vuokrattu myös Stiftelsen Alma och K. A. Snellman 

Säätiöltä Kirkkokatu 14:stä 420 m2 luokka- ja opettajien työhuonetiloja. 

Syyskuun kokouksessa 1977 johtokunta oli antanut rehtorille tehtäväksi tulevia 

tiloja koskevan selvityksen laatimisen. Lokakuun lopun kokouksen johtokunta piti 

Kirkkokatu 14:n tiloissa, ja yhtenä kokousasiana oli valmistella kouluhallitukselle 

esitys tilantarpeesta. Rehtorin esitykseen johtokunta kokosi perustelut tilajärjeste-

lyjen kiireelliseksi aloittamiseksi. Painotettuja ongelmia olivat toiminta vuokrati-

loissa, tilojen sijaitseminen kahdessa eri toimipisteessä sekä tilojen epätarkoituk-

senmukaisuus. Lisäksi tilojen vuokra-aika oli päättymässä alkaneen lukuvuoden 

lopussa.337 

Seuraavassa maaliskuussa johtokunta katsoi aiheelliseksi kiirehtiä kouluhalli-

tukselta tilaratkaisua koskevaa päätöstä. Pikaisena ratkaisuna oli elokuun lopussa 

päättyvän vuokrasopimuksen uusiminen ja lisätilojen vuokraaminen Kirkkokatu 

14:n ylimmän kerroksen Oy Alko AB:n tiloista. Tuo sadan neliömetrin tila todettiin 

ilmaisuaineiden käyttöön sopivaksi, joten siitä rakentui draamaopetuksen tila.338 

Kevennetysti kertoen ja alkuperäisiä vuokranantajien nimiä muistaen sanailtiin sil-

loin olevamme Ynnin, Telkon ja Alkon vuokralaisina. – Vuoden 1979 aikana vuok-

rasopimusten tekeminen siirtyi rakennushallituksen piiritoimistolta kouluhallituk-

selle, ja vuokrasopimuksia jatkettiin kaikkien kolmen vuokranantajan kanssa. 

Mahdollisina uusina tiloina mainittiin Kasarmintieltä vapautuvat Oulun nor-

maalikoulun tilat, jotka sellaisenaan eivät olisi riittäneet, vaan olisi tarvittu lisära-

kentamista. Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona mainittiin myös kaupungin omista-

mat kauppaoppilaitoksen tilat, jotka olisivat riittävät, mutta edellyttivät omistaja-

vaihdosta. Valtion omistamat tilat olisi voinut olla mahdollista saada Oulun lyse-

osta. Kauppaopiston mahdollisuuksiin johtokunta tutustui pitäessään siellä ko-

kouksen 22.4.1980. Tällöin johtokunnan puheenjohtaja Matti Rossi kertoi edelli-

senä päivänä tutustuneensa kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Ahon kanssa opiston 

tiloihin. Mukana oli myös kansanedustaja Matti Ahde. Pääjohtajan mielestä tilat 

olivat todella epätarkoituksenmukaiset ja uutta ratkaisua tarvittiin.339 

                                                        
337 OyPA A: 20.9.1977 § 16. 
338 OyPA A: 20.3.1978 § 8, 20.10.1977 § 12, B: 8.9.1978 § 4. 
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Vuoden 1981 helmikuussa johtokunta sai kokouksessaan kuulla, että koulutus 

saisi yhtenäiset tilat aikaisintaan vuonna 1983 joko kauppaoppilaitoksesta tai Ou-

lun lyseosta. ”Ynnin” kanssa tehty vuokrasopimus oli päättymässä toukokuun lo-

pussa, mutta toisaalta saatiin myös tietoa siitä, että lastenkirjaston tilat, 180 m2, 

ovat vapautumassa uuden kirjastotalon valmistuttua vuoden lopussa. Tilojen kar-

toittamisen yhteydessä todettiin, että perusopetusryhmien tiloja oli käytössä vain 

viisi, mutta opetusryhmiä kuusi. Lisäksi puuttui kirjastotiloja, soitonopetuksen ti-

loja ja opiskelijoiden sosiaalisia tiloja, joten päätettiin vuokrata lastenkirjaston tilat 

ja jatkaa vuokrasopimusta kahdella vuodella. Piirirakennustoimisto solmi 

26.1.1982 ”Ynnin” kanssa vuokrasopimuksen vapautuneista lastenkirjaston ti-

loista.340 

Tilaratkaisut syntyvät 

Kauan odotettujen tarkoituksenmukaisten tilojen saaminen lastentarhanopettaja-

opistolle oli nyt sidoksissa kaupungissa sijaitsevia muita koulurakennuksia koske-

viin ratkaisuihin. Aiemmin 1970-luvullahan vuokratiloja oli saatu yliopistolta va-

pautuneista tiloista. Urheilun tuntumassa oli kuitenkin koko ajan eletty, ensin Py-

rinnön urheilutalolla ja seuraavaksi ”Ynnin” suurhallin yhteydessä. Nyt odotettiin 

omien tilojen saamista muiden kouluratkaisujen tuloksena. Heinäkuussa 1981 oli 

opetusministeriö kehottanut rakennushallitusta laatimaan Kasarmintiellä sijaitse-

van Oulun normaalikoulun ala-asteen kiinteistön käyttösuunnitelman. Laaditun 

esityksen mukaan vapautuvia tiloja tarvitsivat käyttöönsä Pohjois-Pohjanmaan kes-

kusammattikoulu ja Oulun lastentarhanopettajaopisto. Opistolle tarjolla oli nor-

maalikoulun ala-asteen tilojen ohessa Oulun kauppaoppilaitoksen tilat, joita Oulun 

kaupunki oli tarjonnut valtiolle.341 Selvitystyön yhteydessä rakennushallituksen 

tuli kuulla ammattikasvatushallitusta, kouluhallitusta, Pohjois-Pohjanmaan keskus-

ammattikoulua ja Oulun lastentarhanopettajaopistoa. 

Opiston opettajakunta asetti normaalikoulun ala-asteen tilat etusijalle, vaikka 

se osin tarkoittikin yhteiskäyttöä Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulun 

kanssa. Perusteluna oli tilojen sopivuus sellaisenaan opettajankoulutuksen käyt-

töön, koska siellä oli muun muassa pienryhmähuoneita ja soitonopetuksen tiloja. 

Sinne olisi mahdollista rakentaa kokeilupäiväkoti ja siellä olisi myös pihatilaa kii-
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341 OyPA A: 25.8.1981 § 9. 
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tettävästi. Ammattioppilaitoksen läheisyys toisi tilojen yhteiskäyttömahdollisuuk-

sia, mikä ratkaisisi esimerkiksi ruokailun järjestämisen ongelmat. Lisäksi asteittai-

nen käyttöönotto helpottaisi senhetkistä tilaongelmaa. Esitetyt kannanotot olivat 

esillä rakennushallituksen arkkitehdin Tuula Vainion vieraillessa Oulussa ja myös 

opistolla 8. päivänä syyskuuta. Keskustelutilaisuudessa olivat puheenjohtaja Matti 

Rossin lisäksi mukana myös varapuheenjohtaja Jouko Mäkelä ja rehtori Kari Su-

honen. Kuukauden lopulla saatiin tieto, että rakennushallitus oli sijoittanut Oulun 

lastentarhanopettajaopiston huonetilaohjelman Oulun kauppaoppilaitoksen kiin-

teistöön. Rakennushallituksen tekemän selvityksen mukaan normaalikoulun ala-

asteelta vapautuvat tilat menivät lähes kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan 

ammattikoulun käyttöön, joten opiston tilaratkaisu olisi edellyttänyt uudisrakenta-

mista, jonka rahoitusta ei ollut otettu huomioon valtion seuraavassa KTS:ssä. Tästä 

johtuen myös opiston johtokunta päätyi asettamaan kauppaoppilaitoksen kiinteis-

tön saamisen ensimmäiselle sijalle. Elokuussa 1982 kouluhallitus pyysi vielä opis-

tolta lausuntoa rakennushallituksessa laaditusta Oulun lastentarhanopettajaopiston 

tiloja koskevasta selvityksestä. Johtokunnan kokoaman, lausuntoihin perustuneen 

kannanoton mukaan esitetyt tilat soveltuvat opistolle hyvin, ja ne tulisi saada käyt-

töön mahdollisimman pian. Samoin johtokunta painotti tarkemman huonetilasuun-

nittelun nopeaa käynnistämistä ja painotti opettajakunnan kokemuksen huomioon 

ottamista suunnittelussa.342 

Kaupungin omistuksessa olleen Oulun kauppaoppilaitoksen kiinteistön saami-

nen lastentarhanopettajaopiston käyttöön edellytti valtion ja Oulun kaupungin vä-

lisen luovutus- ja vaihtosopimuksen syntymistä. Se valmistui reilun vuoden päästä 

siitä, kun tilaratkaisu oli tullut opistolle virallisesti tiedoksi. Sopimus oli allekirjoi-

tettu 4.11.1983. Siinä kaupunki luovutti valtiolle kauppaoppilaitoksen tontin raken-

nuksineen ja Oulunsuun kylästä hieman yli 10 hehtaarin suuruisen maa-alan. Valtio 

luovutti puolestaan kaupungille Oulun lyseon tontin rakennuksineen, Korvenky-

lästä noin 64 hehtaarin määräalan sekä Hupisaarilla sijaitsevat Oulun yliopiston 

kasvitieteellisen puutarhan rakennukset ja laitteet. Seikkaperäisten eri alueita kos-

keneiden luovutus- ja vaihtoehtojen mukaan kappaoppilaitoksen rakennuksen hal-

lintaoikeus siirtyi valtiolle viimeistään vuoden 1985 aikana, ja mikäli rakennus va-

pautuisi kaupungin käytöstä aikaisemmin, neuvoteltaisiin sen hallinnon luovutta-

misesta valtiolle erikseen. Olennaista sopimuksessa oli, että ”välirahaa ei puolin 

eikä toisin makseta”.343 
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Päätöksen syntymisen kannalta keskeinen vaikuttaja, lastentarhanopettajaopis-

ton johtokunnan puheenjohtaja Matti Rossi on tiivistänyt tapahtumien kulun seu-

raavasti: 

Kaupunki ja lastentarhanopettajaopisto olivat rinnan yhteisellä asialla, kun 

jouduttiin hakemaan ratkaisuja puutteellisten koulutustilojen löytämiseen. Jo 

ensimmäisessä vaiheessa saatoin olla osaltani vaikuttamassa kaupungin ja 

lastentarhanopettajaopiston taholta kouluhallitukseen, kun silloiselle pääjoh-

taja Erkki Aholle päästiin suoraan paikan päällä osoittamaan tilakysymyksen 

kiireellinen kohentamisen tarve. Tilannetta parantaneiden lyhytaikaisten rat-

kaisujen jälkeen päästiin kauppaoppilaitoksen entisten rakennuksen saneeraa-

miseen lastentarhanopettajaopiston pysyviksi tiloiksi. Tämähän kävi mahdol-

liseksi onnistuneen, laajan pääasiassa koulutustiloja koskeneen kaupungin ja 

valtion kiinteistö- ja maavaihdon seurauksena. Neuvotteluissa olin kaupungin-

johtaja Paanasen kanssa toisena Oulun kaupungin edustajana. Silloin saatoin 

olla edustamassa sekä kaupungin intressejä että edistämässä opiston vaikean 

tilakysymyksen myönteistä ratkaisua.344 

Kauppaoppilaitoksen tilat opiston käyttöön 

Rakennushallitus ilmoitti virallisesti kauppaoppilaitoksen tilojen varaamisesta 

opiston käyttöön kirjeellään 15.11.1983, mikä edellytti kustannusten pikaista saa-

mista opetusministeriön vuosien 1984–1988 KTS:ään. Johtokunnan varapuheen-

johtaja ja rehtori lähettivät alustavan tiedon jo ennen johtokunnan kokousta. Muu-

tostöistä ja korjauksista aiheutuneet kustannukset oli marraskuussa 1981 arvioitu 

rakennushallituksessa viideksi miljoonaksi markaksi, joten indeksitarkistuksen 

mukaan kustannukset olisivat 5 900 000 markkaa. Rakennushallituksen muistion 

mukaan rakennusten kunto oli melko hyvä, mutta rakennusteknisiä töitä vaativat 

ilmanvaihto, putkistot, sähköjohdot ja valaisimet, vesikatto ja täydellinen sisämaa-

laus. Nykyisten vaatimusten mukaan rakennukseen oli sijoitettava hissi liikuntaes-

teisiä varten, kolme siivouskomeroa, siivousvarasto sekä 10–11 wc-tilaa. KTS:ään 

tuli sisällyttää myös opiston kalustaminen ja laitteiston hankinta, johon tuli varata 

määrärahaa 1 400 000 markkaa. Se oli laskelmassa huomioitu etupainotteisesti 

vuosille 1986–1988. Kalustelaskelmien perusteena oli käytetty Pietarsaaren uuden, 
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vuonna 1981 valmistuneen lastentarhanopettajaopiston uudisrakennuksen kalusto- 

ja opetusvälinehankintamäärärahoja.345 

Kevään 1984 aikana rakennushankkeen käynnistyminen eteni jo nopeasti, ja 

opistossa oli laadittava rakennushanketta varten perustamis- ja esisuunnitelma 

mahdollisimman pian. Sen toteuttamisesta johtokunta esitti, että rehtori laatii ky-

seisen suunnitelman yhteistyössä Oulun piirirakennustoimiston kanssa ja pyytää 

siihen jo laadintavaiheessa lausuntoja opiston opettajilta ja opiskelijoita. Ennen pe-

rustamis- ja esisuunnitelman lopullista johtokuntakäsittelyä tuli siitä pyytää sekä 

opettajakunnan että opistolautakunnan lopulliset lausunnot. Kesäkuussa 1984 sa-

neeraushankkeen suunnittelu oli käynnistynyt, ja rakennushallituksen yliarkkitehti 

Sarvas ja rakennusmestari Tuliainen sekä kouluhallituksen rakennustoimiston yli-

tarkastaja Hirvelä suorittivat tutustumis- ja neuvottelukäynnin Ouluun. Neuvotte-

luja jatkettiin Helsingissä, jolloin käsiteltiin huonetilaohjelma ja kokonaisaikataulu 

ja saatiin tieto ehdotuspiirustusten laatimisen antamisesta jonkin oululaisen arkki-

tehtitoimiston tehtäväksi. Ylitarkastaja Pirkko Hirvelä laati esityksen lastentarhan-

opettajaopistojen huonetilaohjelmaksi, jota käytettiin soveltaen rakennushank-

keessa. Opiston tehtävänä olleen perustamis- ja esisuunnitelman tuli olla valmis 

viimeistään silloin, kun ehdotuspiirustukset olivat lopullisessa muodossa.346 

Piirustusten laatimisen oli saanut tehtäväkseen Arkkitehtitoimisto Huusko & 

Teppo, ja syyskuun lopun johtokunnan kokouksessa arkkitehti Jorma Teppo esitteli 

saneeraushankkeen silloisen vaiheen ja luonnospiirustukset. Lokakuun loppupuo-

lella johtokunnalla oli käytettävissään opistolautakunnan ja opettajakunnan lausun-

not, jotka sisälsivät muutamia huomioon otettavia ja johtokunnan hyväksymiä 

muutosehdotuksia. Yksi perusopetusryhmän tila haluttiin muuttaa suuremmaksi ti-

laksi siten, että siihen yhdistetään yksi ryhmätyöskentelytila esimerkiksi paljesei-

nällä. Tila on tarkoitettu varhaiskasvatuksen opetustilaksi, koska normaalikokoinen 

perusopetusryhmän tila ei ole riittävän suuri lapsiryhmän demonstraatiotilaksi. Soi-

tonopetukselle toivottiin lisätilaa samoin kuin joitakin henkilökunnan perustiloja. 

Alakerran työtuvan toimintoihin esitettiin lisättäväksi keramiikkatyötila, mikä 

edellytti viemäröintijärjestelmän suunnittelua kyseisen työskentelyn mukaiseksi. 

Lisäksi opistolautakunta esitti tuon ajan tilaratkaisuihin kuuluvan tupakointitilan 

järjestämistä niin, että se on irrallaan muista opiskelijoiden käyttöön varatuista va-

paa-ajantiloista.347 

                                                        
345 OyPA A: 22.11.1983 § 6. 
346 OyPA A: 4.4.1984 § 8, 19.6.1984 § 6. 
347 OyPA A: 26.9.1984 § 5, 24.10.1984 § 6. 
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Joulukuusta 1984 lähtien johtokunta sai säännöllisesti tietoa rakennushank-

keesta ja sen suunnittelun edistymisestä. Rakennuksen ilmoitettiin vapautuvan vuo-

den 1985 loppuun mennessä. Suunnittelun esitettiin ajoittuvan siten, että rakennus-

töihin voitaisiin ryhtyä syksyllä 1985, jolloin opisto voisi muuttaa korjattuihin ti-

loihin syksyllä 1986. Edellytyksenä kuitenkin oli tilojen vapautuminen edelliseltä 

käyttäjältä. Rakennushallituksen mielestä opiston esittämät huomautukset voitiin 

ottaa jatkosuunnittelussa huomioon. Opetusministeriön kirje 11557/44/84 vahvisti 

perustamis- ja esisuunnitelman. Lisäksi saatiin tieto, että hanke tullaan toteutta-

maan piirirakennustoimiston alaisena. Suunnittelutyötä jatkoi Arkkitehtitoimisto 

Huusko & Teppo, ja hanketta hoiti arkkitehti Jorma Teppo.348 

Toukokuun lopussa kuultiin saneerauksen pääsuunnittelijan edustajan Jorma 

Tepon esitys ja L 2 -vaiheen esittely sekä käytiin yksityiskohtia tarkentava keskus-

telua. Laajimmin esille tuli varhaiskasvatuksen opetustilan tarkoituksenmukaisuus 

ja erityisesti luokka- ja ryhmätilan välisen paljeoviyhteyden tarpeellisuus. Johto-

kunta tuki opettajakunnan käsitystä ja piti tärkeänä opiston keskeisimmän opetus-

alueen, varhaiskasvatuksen opetustilojen toteuttamista L 2 -vaiheessa esitetyllä ta-

valla. Luokkatilan ja niin sanotun ryhmätyötilan välistä yhteyttä tarvittiin ryhmä-

työtilan lisäämiseksi ja opetusmenetelmällisten harjoitusten toteuttamiseksi. Li-

säksi näin päästiin myös tilaa säästävään ratkaisuun. Havaintovälineenkin tavoin 

toimivaksi lasten miljööksi riitti esitetty pienehkö tila, kun sitä niin sanotun pal-

jeoviratkaisun avulla voitiin luokkatilaa hyväksi käyttäen avartaa esimerkiksi ku-

vanauhoitustilanteen vaatiman etäisyyden saamiseksi ja laajempaa työskentelytilaa 

edellyttävien toimintojen toteuttamiseksi. Keskustelun jälkeen johtokunta totesi 

suunnitelman edenneen hyvin ja siten, että opiston toiminnallinen puoli näyttää tul-

leen esityksessä huomioon otetuksi.349 

Heinäkuun alussa kuultiin uusien tilojen suunnittelun olleen rakennushallituk-

sen kollegion käsittelyssä 25.6.1985. Lisäksi saatiin tieto saneerauksen kustannus-

ten senhetkisen arvion olevan 11,7 miljoonaa markkaa. Piirirakennustoimiston ta-

holta esitettiin rehtorin vaihtumisen jälkeen käyttäjän edustajan pysymistä samana 

koko suunnitteluvaiheen ajan. Vt. rehtorin todettiin kuitenkin esittäneen myös uu-

den, tulevan rehtorin kutsumista mukaan kokouksiin, joten päätettiin, että elokuun 

1985 alusta hankkeessa on mukana kaksi käyttäjän edustajaa.350 

                                                        
348 OyPA A: 12.12.1984 § 5, 27.3.1985 § 5. 
349 OyPA A: 29.5.1985 § 6. 
350 OyPA A: 8.7.1985 § 5. 
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Uusi rehtori ja uutta opettajakuntaa 

Keväällä 1985 ei Oulun lastentarhanopettajaopistosta valmistunut koulutuksen kol-

mivuotisuuden vuoksi uusia lastentarhanopettajia, ja syyslukukauden alkaessa oli-

vat kaikki 288 opiskelijaa uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevia. Toimi-

tilat olivat vielä kahdessa eri osoitteessa, mutta uusien omien tilojen saneeraus-

hanke oli jo käynnistynyt. Myönteinen edistysaskel oli uusien opettajantoimien 

saaminen vastaamaan kasvaneen opiskelijamäärän koulutuksesta. 

Valtiolle siirryttäessä kuului opiston opettajakuntaan rehtorin lisäksi viisi leh-

toria, joiden opetusalueita olivat psykologia, liikuntapedagogiikka, musiikkipeda-

gogiikka, äidinkieli ja puhekasvatus sekä yhteiskuntatieteet. Opettajia oli neljä, ja 

he vastasivat varhaiskasvatuksen opetuksesta ja opetusharjoittelun ohjaamisesta. 

Kouluhallituksen pyrkimyksenä oli opiskelijamääriin suhteutettujen opettajare-

surssien yhtenäistäminen kaikkien opistojen kesken. Heikoin tilanne oli Oulussa ja 

Tampereella, joissa molemmissa opettajaa kohti oli 19,2 opiskelijaa, kun taas pie-

nin opiskelijamäärä, 14,2, oli Helsingissä ja Pietarsaaressa. Tältä pohjalta Oulun 

koulutus esitti syksyllä 1980 yhden varhaiskasvatuksen metodiikan opettajan toi-

men saamista. Lisäksi nähtiin tärkeänä vakinaisen toimistosihteerin toimen saami-

nen, ja perusteluna esitettiin luettelo opetuksen järjestämiseen liittyviä tehtäviä. 

Niiden hoitaminen ”vapauttaisi rehtorin opistoista annetun asetuksen 17 §:n mu-

kaisiin tehtäviin”.351 

Vuosiksi 1983–1986 tehdyssä henkilöstö- ja kehittämissuunnitelmassa oli mu-

kana jo varautuminen kolmivuotiseen koulutukseen, mutta opiskeluajan pitenemi-

sen vaatima opettajavoimien resursointi otettiin huomioon vasta vuosien 1984–

1988 henkilökunnan kehittämissuunnitelmissa. Uusina opettajavoimina esitettiin 

varhaiskasvatuksen lehtoria, yhtä opettajaa sekä edelleen kahta soitonopettajaa.352 

Uutta opettajakuntaa saatiin vasta vuonna 1985, jolloin kouluhallitus ilmoitti kol-

men uuden ylimääräisen opettajan toimen perustamisesta.353 

Kaivattu uusien opettajavoimien hakumenettely toteutui kouluhallituksen toi-

mesta. Se julkisti yhtä aikaa avoimeksi kaikkien opistojen uudet toimet touko-

kuussa 1985, ja ilmoitus julkaistiin myös sanomalehti Kalevassa. Ouluun oli hake-

nut kuusi kelpoista hakijaa, joiden kaikkien hakemukset oli lähetetty Helsingin 

opistoon. Kouluhallitukselle antamassaan lausunnossa johtokunta esitti kahteen 

                                                        
351 OyPA A: 25.9.1980 § 7. 
352 OyPA A: 21.9.1981 § 6, 25.8.1982 § 5. 
353 OyPA A: 27.3.1985 § 5. 
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toimeen Hannele Kessiä ja Marja Viklundia ja kolmanteen Jyrki Pulkkista. Koulu-

hallituksen päätöksen mukaan valituiksi tuli Jyrki Pulkkisen sijaan Kimmo Spets, 

sillä ensiksi mainittu oli valittu Helsingin opiston toimeen. Kun Kimmo Spets anoi 

vuoden virkavapautta, esitettiin hänen sijaisekseen valittavaksi Jyrki Pulkkinen, 

mikä puolestaan edellytti virkavapauden saamista Helsingin opiston opettajan toi-

mesta. Virkavapaudet myönnettiin, ja toimiin tulivat johtokunnan ensi vaiheessa 

esittämät henkilöt, jotka Marja Viklundia lukuun ottamatta olivat Oulun lastentar-

haseminaarin entisiä opiskelijoita.354 

Kevään 1985 aikana oli tullut avoimeksi myös helmikuun alussa eronneen 

opettajan ylimääräinen toimi. Tuohon haettavaksi julistettuun tehtävään tuli yh-

teensä kymmenen hakemusta, joista tehtyä alustavaa esitystä käsiteltiin johtokun-

nassa kesäkuun ja heinäkuun kokouksessa. Esittelyn laadinnassa käytettiin viimei-

simmän Suomen Laki -teoksen sanamuotoa, mutta siinä ilmenneen asiavirheen 

vuoksi esittelyperusteen selvittäminen siirtyi kouluhallitukseen. Johtokunta päätti 

puolestaan esittää kouluhallitukselle, että se ajaisi asetustekstin muuttamista ilmen-

neen virheen mukaiseksi eli siten, että työkokemukseksi määritellään päiväkotiko-

kemuksen sijaan laajemmin päivähoitoalan työkokemus. Tällöin koulutuksiin olisi 

paremmat mahdollisuudet saada erityisesti perhepäivähoitoon perehtyneitä opetta-

jia.355 Tätä asiantuntemusta Oulunkin koulutukseen tuolloin kaivattiin. 

Opiston rehtorin virka tuli avoimeksi Kari Suhosen irtisanouduttua ja eron tul-

tua voimaan helmikuun 1985 lopussa. Maaliskuussa johtokunta antoi lausunnon 

rehtorin viran hakijoista. Hakijoita oli kolme ja ensimmäiselle sijalla asetettiin yk-

simielisesti YK, LTO Eila Estola. Toukokuun lopussa pidetyssä kokouksessa joh-

tokunta sai tiedon, että Eila Estolan viran hoitoon liittyvä sopimus oli saapunut 

24.5.1985 ja hän aloitti rehtorin virassa 1.8.1985.356 

Eila Estola tuli ensi kertaa tutustumaan vielä ”Ynnillä” toimivaan opistoon jo 

kesän aikana. Vahtimestari Markku Huovinen357 muistaa tuon käynnin alkuvaiheet 

vieläkin: 

Olin siinä Ynnin pihalla rassailemassa auton pakoputken ongelmia, kun joku 

auto tuli pihaan ja siitä tulla sipsuttaa sievät naisen nilikat siihen mun auton 

viereen ja kysy opiston tiloja. Kerroin ohjeet ja kumarruin sitten auton perän 

                                                        
354 OyPA A: 20.5.1985 § 5–6, 26.6.1985 § 5, 26.6.1985 § 8. 
355 OyPA A: 11.6.1985 § 6, 8.7.1985 § 5. Asiavirhe löytyy Suomen laki II teoksesta vuodelta 1984 
sivulta 1399. 
356 OyPA A: 27.3.1985 § 7, 29.5.1985 § 5. 
357 Ha 8.6.2017 Markku Huovinen. 
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yli kattomaan, että onpa simpsakka tyttö, ja se käänty vielä ovella kattomaan 

mua. Meni sitten jonkin verran aikaa, niin selvisi, että se oli Eila, tuleva rehtori. 

Varsin vaiherikkaan opistovaiheen alun jälkeen odotettiin keväällä 1985 toiminta-

edellytysten paranevan ja varhaiskasvatuksen sekä lastentarhanopettajakoulutuk-

sen aseman selkiytyvän. Ainakin koulutuksen piteneminen oli saavutettu edistys-

askel. Laajentuneen koulutuksen arkea elävän opettajakunnan toivoma henkilökun-

nan lisäys ja pysyvien tilojen saaminen olivat myös toteutumassa, joten oli syytä 

katsoa aiempaa valoisammin tulevaisuuteen. Koulutuksen kehittämiseen oli kiin-

nitetty huomiota alkukevään perinteisen toisen vuosikurssin kehittämispäivän ai-

kana. Ilmenneitä ongelmia ja niiden parannusesityksiä pohdittiin ryhmissä, joiden 

teemat käsittelivät opintojen sisältöjä ja opetusmenetelmiä, opiskelijoiden vastuuta 

ja itsenäistä työskentelyä, ihmissuhteita ja harjoittelun jaksotuksia sekä ryhmien 

omavalintaista aihetta. Rakentavana ja työskentelymahdollisuuksien paranemista 

edistävänä koettu päivä päätettiin yhteiseen purku- ja loppukeskusteluun.358 

Lukukauden päättyessä koulutusratkaisut olivat kuitenkin vielä kaksijakoiset, 

opistoissa ja väliaikaisissa korkeakoulujen alaisissa koulutuksissa tapahtuvia. Var-

moja ratkaisuja ei vielä ollut lastentarhanopettajakoulutuksien siirtymisestä muun 

opettajankoulutuksen yhteyteen, mikä luokanopettajakoulutuksen uudistumisen 

jälkeen olisi tarkoittanut myös kaikkien lastentarhanopettajakoulutuksien siirty-

mistä yliopistojen ja korkeakoulujen yhteyteen. Niinpä opettajakunta päätti kevään 

aikana olla yhteydessä oman alueen kansanedustajiin ja välittää heille tietoa kehit-

tämistavoitteista. Helmikuussa opistolla vieraili kansanedustaja Tytti Isohookana-

Asunmaa, ja toukokuussa lähetettiin kehittämistavoitteita koskeva muistio kansan-

edustajille Vappu Säilynojalle, Matti Ahteelle, Riitta Jouppilalle ja Liisa Jaakon-

saarelle sekä sivistysvaliokunnan jäsenille.359 

  

                                                        
358 OyPA A: 19.2.1985. 
359 OyPA B: 5.2.1985, 30.5.1985. 
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6 TAVOITE SAAVUTETAAN – 
VIHDOINKIN ”OMA OLO” (1985–1988) 

Lukuvuoden 1985–1986 alkaessa aloitti kolmivuotisen koulutuksen ensimmäinen 

opiskelijaryhmä viimeisen opiskeluvuotensa. Opiskelijoita oli siten kolme 96 opis-

kelijan ryhmää eli yhteensä 288. Koulutusajan piteneminen heijastui jossain määrin 

myös opintojen keskeyttämiseen tai toisiin koulutuksiin hakeutumiseen. Aikaisem-

min vastaavat ratkaisut olivat olleet harvinaisia, mutta nyt niitä kirjattiin muutamia. 

Lisäksi tuli taas halukkaita kaksivuotisen koulutuksen loppuun suorittajia sekä hen-

kilökohtaisista syistä opiskelupaikkakuntaa vaihtavia. 

Lastentarhanopettajaopiston rehtorina oli elokuun alussa työnsä aloittanut Eila 

Estola, ja opettajakuntaan oli saatu koulutusajan pitenemisestä johtuen kolme uutta 

opettajaa. Päätoimiseen opettajakuntaan kuului nyt rehtori, viisi lehtoria ja seitse-

män opettajaa, joista neljä aloitti uusina toimenhaltijoina. Lehtoreiden opetusalu-

eita olivat psykologia, liikuntakasvatus, musiikki, äidinkieli ja puhekasvatus sekä 

yhteiskuntatieteet. Muuhun henkilökuntaan kuuluivat kanslisti, toimistoapulainen, 

vahtimestari ja hajasijoitettujen tilojen vuoksi kaksi siivoojaa. 

Eila Estola360 kuvasi Oulussa rehtorina alkanutta uraansa seuraavasti: 

Olin melko nuori tullessani valituksi Oulun lastentarhanopettajaopiston rehto-

riksi syksyllä 1985. Ehkä vaikutin nuorelta ja kokemattomalta, koska Raumalta 

lähtiessäni eräs kollegani neuvoi minua pukeutumaan ”sävy sävyyn” -asuihin, 

jotta näyttäisin uskottavammalta. En muista, miten noudatin sääntöä. Sen 

muistan, että sain ystävällisen uteliaan vastaanoton uudessa työpaikassani. 

Ensimmäisessä tapaamisessa istuimme kahvihuoneessa vapaamuotoisessa ym-

pyrässä ja vieläkin tunnen vilpittömän ”tervetuloa” -tunnelman. Kahvihuone 

toimi myöhemminkin niin virkistäytymisen kuin ideoiden kehittelyn paikkana. 

Siirryin rehtorin tehtävään Rauman opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasva-

tuksen lehtorin toimesta, jossa olin työskennellyt 7 vuotta. Lastentarhanopet-

tajaksi olin valmistunut vuonna 1976 Jyväskylän yliopiston ULO-koulutuk-

sesta eli niin sanotusta uudenmuotoisesta lastentarhanopettajakoulutuksesta. 

Kun joku kysyi minulta rehtorikauteni alkuaikoina, millaista oli johtamisfilo-

sofiani, mutisin, ettei minulla sellaista taida olla. Eipä taitaisi enää tulla rek-

rytointia noin epämääräisellä visioinnilla. Omasta epävarmuudesta saattoi 

olla myös hyötyä. Lähdimme kehittelemään opiston toimintaa yhdessä koko 

                                                        
360 Uk 27.6.2017 Eila Estola. 
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henkilökunta. Myös opiskelijat osallistuivat, sillä heillä oli kiintiöidyt paikat 

sekä opistolautakunnassa että johtokunnassa. Tunsin oloni turvalliseksi rin-

nallani asiansa osaava johtokunta, jonka jäsenistä osa oli ollut mukana opis-

ton perustamisesta saakka. Tukena oli myös opiston osaava toimistohenkilöstö. 

Monet heistä olivat pitkäaikaisia työntekijöitä, jotka suoriutuivat työstään it-

senäisesti ja toimivat tiiminä vastuullisesti niin, että työt tulivat varmasti teh-

dyksi. 

Kerran kuukaudessa rehtorit kokoontuivat kouluhallitukseen keskustelemaan 

ja kuulemaan ajankohtaisia asioita. Kokouksia luotsasi ylitarkastaja Alli 

Ruuskanen. Hän työskenteli ansiokkaasti varhaiskasvatuksen puolesta vuosi-

kaudet. Mieleeni on jäänyt Allin työhuone, jossa työpöydällä papereiden li-

säksi oli myös valkoinen sulkakynä ja kirkkaan punainen kynsilakkapullo. 

Koska opistossa oli kehittämismyönteinen henkilökunta, uudet ideat otettiin 

yleensä innokkaasti vastaan. Kun kouluhallitus tarjosi tietokonetta, jolla voisi 

lähteä kehittämään opinto- ja taloushallintoa, lähdimme mukaan. Niin otettiin 

ensimmäinen askel kohti uutta aikaa, jolloin muun muassa kansainvälinen yh-

teistyö helpottui ja lisääntyi nopeasti. 

Kehittämistoiminta oli mahdollista johtokunnan myötävaikutuksella. Ilman 

johtokunnan määrätietoista tukea olisimme tuskin saaneet samaa määrää 

opiston opinnoista korkeakoulutasoiksi. Yliopistotasoisten opintojen lisäämi-

nen huipentui siihen, että opisto palkkasi apulaisprofessorin vastaamaan 

näistä opinnoista. Yliopistoon siirtyminen oli sitten aikanaan verrattain help-

poa. 

Oulun lastentarhanopettajaopisto kasvatti minusta rehtorin. Sain osallistua 

johtamis- ja työnohjaajakoulutuksiin. Sain opintovapaata, kun jatkoin opinto-

jani lisensiaatintutkintoa varten. Työyhteisö oli kuitenkin suurin opettajani. 

Melkein koko rehtorikauteni yksi koulutuspoliittinen juonne oli lastentarhan-

opettajakoulutuksen saaminen pysyvästi yliopistojen opettajankoulutusten yh-

teyteen. Tämä toteutui vuonna 1995. Samalla tuli täyteen 10 vuotta rehtorina. 

Oli sopiva aika katsoa uuteen suuntaan. 
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6.1 Henkilökunta laajenee 

Uusien opettajavoimien saaminen oli varsin myönteinen asia, mutta toimivia työs-

kentelytiloja kaivattiin kipeästi. Tieto uuden toimitalon saneerauksesta auttoi asen-

teissa, kun uusien opettajien työpöydille haettiin sijoituspaikkoja ahtamalla niitä 

entisiin opettajien työhuoneisiin. Työpöytien väliin jääneet kulkureitit säilyivät 

sentään kulkukelpoisina, joskaan ei varsin leveinä. Neljän hengen työskentely yh-

dessä kahden hengen työtilaksi tarkoitetussa huoneessa ei juuri antanut mahdolli-

suutta esimerkiksi opiskelijan ja opettajan kanssa käytyihin luottamuksellisiin kes-

kusteluihin, eikä työrauhaa syntynyt puhelimien soidessa. Hankaluuksia aiheutti 

sekin, että jouduttiin vielä käyttämään entiseen tapaan kolmelta vuokranantajalta 

saatuja tiloja. 

Myös uusi liki sadan opiskelijan ryhmä joutui sopeutumaan aiempien kurssien 

lisäksi epätarkoituksenmukaisiin ja ahtaisiin tiloihin sekä kiireisiin, kahden Kirk-

kokadun varrella sijaitsevan osoitteen välisiin paikanvaihtoihin. Tuo ”reippailu” oli 

tuttua myös vahtimestarille, jonka tehtäviin kuului ”opiston kävelykadun”, Kirkko-

katu 3:n ja 14:n välisen osuuden päivittäinen kävely, kun kansliaan saapunut opet-

tajien posti piti toimittaa heidän postilaatikkoihinsa ja sieltä mahdolliset paluuvies-

tit kansliaan.361 Vastaavasti opiskelijat joutuivat sovittelemaan kansliassa asioin-

tiaan, ja siellä tehokkaan ja nopean palvelun ongelmana oli lyhyin aikavälein vaih-

tuvien työllistettyjen henkilöiden perehdyttäminen sekä ennen muuta vakinaisen 

kanslia- ja kirjastohenkilökunnan puute. 

Uuden lukukauden ja täysimääräisen kolmivuotisen koulutuksen alkaessa kai-

vattiin vielä vastuualueiden ja kokonaistilanteen selkiyttämistä. Aiemmin työssä 

olleiden opettajien piirissä oli vielä tuntumaa aikaisempien vuosien epäselvistä ja 

epäjohdonmukaisista työolosuhteista sekä opetusjärjestelyjen ristiriitaisista ratkai-

suista. Nyt oltiin toiveikkaita. Myönteistä muutosta odotettiin ennakoivan senkin, 

että joukkoomme oli saatu uusi rehtori, kolme uuden opettajan toimen hoitajaa ja 

neljäs uusi opettaja poismuuttaneen tilalle. Opettajien kesken oli nyt aika suunni-

tella ja jakaa tarkoituksenmukaisesti laaja varhaiskasvatuksen opetusalue. Alku ei 

kuitenkaan ollut aivan mutkaton, sillä käytännössä koettiin, että opettajakunnassa 

syntyi niin sanottu ”sukupolvikuilu”, ja havaittavissa oli ”rintamajakoa nuoriin ja 

vanhoihin opettajiin”. Sen koettiin heijastuvan opetusratkaisuihinkin. Myöhemmin 

Eila Estolan kokonaisnäkemys tilanteesta oli: ”Pystyimme keskustelemaan asiasta 

                                                        
361 Ha 7.6.2017 Markku Huovinen, OyPA A: 25.8.1982 § 5. 
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ja hakemaan ratkaisua tilanteeseen. Pidän tätä merkkinä henkilöstön kyvystä ja ha-

lusta toimia työyhteisön hyväksi.”362 

Melkoisesti uudistuneessa työyhteisössä kaivattiin uuden syyskauden alkaessa 

laajaa yhteisvastuullista työtehtävien kartoittamista ja tehtävien uutta organisointia. 

Opettajakunnan keskuudessa nähtiin, että oli tarpeen käydä läpi koko henkilökun-

nan työtehtäviä ja vastuualueita sekä selvittää ja sopia yksityiskohtaisesti työnja-

osta.363 Tehtävien tarkistamisen yhteydessä ilmeni tarvetta myös kanslian hoita-

mien toimien tasapainottamiseen, sillä siellä vakinaisen henkilökunnan määrä ei 

ollut lisääntynyt. Erityisesti vakinaisen toimistosihteerin saaminen koettiin nyt en-

siarvoisen tärkeäksi. 

Tammikuussa 1986 kouluhallitus ilmoitti tilapäisin työllistämisvaroin hoidet-

tujen toimien vakinaistamisesta silloin, kun tehtävää oli hoidettu näin vähintään 

viiden vuoden ajan. Oulun koulutuksessa kokopäiväistä toimistosihteerin työtä oli-

vat väliaikaiset työntekijät hoitaneet vuoden 1985 loppuun mennessä yhteensä viisi 

vuotta ja kahdeksan kuukautta. Vastaavasti toimistoapulaisen osapäiväistä tointa oli 

hoidettu edellä mainitulla tavalla neljä vuotta ja yhdeksän kuukautta.364 Perusteet 

toimien vakinaiseen täyttämiseen olivat näin olemassa, ja toimistosihteerin ylimää-

räinen toimi tuli viimein avoimeksi keväällä 1987. Koulutuksen, aikaisemman työ-

kokemuksen ja haastattelun perusteella tehtävään valittiin Eija Arposalo. Haastat-

telusta hän on muistanut suurimpana yksittäisenä tehtävänä esitellyn työjärjestyk-

sen laatimisen. Käytännössä monet muut laaja-alaiset toimistosihteerin tehtävät 

saivat työnkuvassa suuren roolin.365 

Eija Arposalo366 on kuvannut omaa työuraansa seuraavasti: 

Oulun lastentarhanopettajaopistossa oli avoinna toimistosihteerin virka, jo-

hon tulin valituksi 1.8.1987. Olin aiemmin työskennellyt Tampereen yliopiston 

hallinnossa toimistosihteerinä ja Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuk-

sessa kurssisihteerinä. Pääasiallinen tehtävä uudessa virassa oli opetuksen or-

ganisointi. Työjärjestykset laadittiin käsin isolle paperiarkille. Yhdellä vuosi-

kurssilla oli 96 opiskelijaa ja opiskelijat oli jaettu kolmeen ryhmään eli kussa-

kin ryhmässä oli 32 opiskelijaa. Pienryhmäopetuksessa oli 16 opiskelijaa. Työ-

järjestyksen laadinta oli varsinaista palapeliä, jotta opetuksen oikea ajoitus, 

opettajien ja opiskelijoiden toiveet sekä tuntiopettajien sanelemat aikataulut 
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saatiin sovitettua. Koko vuosikurssin luentojen peruuntuminen ja uuden ajan 

löytäminen sekä niiden aiheuttamat muutokset ja tilojen varaukset aiheuttivat 

aina koko paletin uudelleen muokkauksen. Mielenkiintoista oli huomata, miten 

opetusaikojen muutokset vaikuttivat eri tavalla eri opettajiin. Toisille ajoituk-

sen muutos sopi aina ja toisille se oli suuri suunnitelman romahdus. Niinpä 

sekin piti ottaa huomioon työjärjestyksiä tehdessä. Tietokoneet muuttivat työ-

tavat täysin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Työjärjestykset siirryttiin 

tekemään Untis-lukujärjestysohjelmalla, joka helpotti työtä ja myös opintosuo-

ritukset vietiin sähköiseen Osternet-järjestelmään. 

Kun lastentarhanopettajakoulutus siirtyi Opetushallituksen alaisuudesta Ou-

lun yliopiston alaisuuteen vuonna 1995, siirryin opintoasioista taloushallinnon 

tehtäviin toimistosihteeri Ritva Kinnusen jäädessä eläkkeelle ja Anna Korho-

sen tultua opintohallinnon tehtäviin. Lastentarhanopettajakoulutuksessa työs-

kentelin vuoteen 2000 saakka. Suuret hallinnolliset muutokset ja työskentely 

nuorten parissa innoittivat täydentämään yo-merkonomin opintojani ja opis-

kelin tuolloin työni ohella ensin tradenomiksi ja myöhemmin kauppatieteiden 

maisteriksi. Muistelen lastentarhanopettajaopiston aikaa suurella lämmöllä, 

jolloin tukipalvelut koettiin tärkeiksi ja me olimme osa ihanaa ja hyvin johdet-

tua työyhteisöä. 

Kansliahenkilökunnan pitkäaikaisin työntekijä oli seminaarin alusta asti kanslistina 

toiminut Ritva Kinnunen, jonka tehtävänimike oli myös muutettu toimistosihtee-

riksi. 1990-luvun alussa haluttiin tehtäväjaon kehittämisen yhteydessä korostaa 

Ritva Kinnusen pitkäaikaista vastuuta koulutuksen taloudenhoidosta, ja hänen teh-

tävänimikkeekseen muuttui taloudenhoitaja.367 

Opettajakunnan rakenteen kehittymiseksi oli esitetty varhaiskasvatukseen pai-

nottuneen lehtoraatin saamista vastaamaan varhaiskasvatuksen alueen opetuksen 

kokonaisuudesta ja sen yhteydestä muihin opetusalueisiin. Keväällä 1987 koulu-

hallitus julisti avoimeksi kasvatustieteen ja lasten päivähoitoalan lehtorin ylimää-

räisen toimen Oulun koulutuksessa. Kouluhallitus nimesi tehtävään johtokunnan 

esityksen mukaisesti opettajana aiemmin toimineen Jyrki Pulkkisen 1.8.1987 läh-

tien. Häneltä vapautuneeseen opettajan toimeen valittiin lukuvuodeksi väliaikainen 

hoitaja.368 Lehtoraatteihin liittyvät tavoitteet täyttyivät lukuvuoden 1989 alkaessa, 

                                                        
367 OyPA A: 2.5.1991 § 7. 
368 OyPA A: 22.4.1987 § 11. 



176 

kun kuvallisen ilmaisun alueelle saatiin lehtorin toimi, joka mahdollisti aikaisem-

paa monipuolisemmin eri taideaineitten keskinäisen yhteistyön ja projektitoimin-

nan. Edellisenä lukuvuotena Heikki Kastemaa oli hoitanut kuvaamataidon opetuk-

sen päätoimisen tuntiopettajan nimikkeellä. Muina päätoimisina tuntiopettajina toi-

mivat 1.8.1988 lähtien pianon- ja kitaransoiton tuntiopettajat, Olli Roman ja 

Markku Pehkonen, joiden päätoimisuus mahdollisti aiempaa monipuolisemman 

opetuksen ja laajemman yhteistyön muun musiikinopetuksen kanssa.369 

6.2 Kouluhallituksen koulutustuki ja ohjaus 

Kouluhallituksen osoittama täydennyskoulutuksen rahoitus kohdistui edelleen sekä 

päätoimiseen opettajakuntaan että opetusharjoittelun ohjaajiin. Opetusharjoittelua 

ohjaavien opettajien koulutus oli toisaalta kaikille tehtävää hoitaville suunnattua 

toistuvaa kurssitoimintaa, ja toisaalta toteutettiin tehtävään uusina tulleiden pereh-

dyttämiskoulutusta. Opistojen opettajakunnille oli suunnattu vuosittainen elokuun 

lopulla Heinolan kurssikeskuksessa tapahtuva kokoontuminen, jonka teemat ja 

opettajaryhmien rajaukset vaihtelivat ajankohtaisten kehittämisteemojen ja eri 

opistojen esittämien aiheiden mukaisesti. Kokoontumisten koettiin palvelevan tee-

masisältöjen lisäksi eri opistojen keskinäistä yhteydenpitoa ja ajatustenvaihtoa. Li-

säksi tilaisuuksiin oli kutsuttu myös yliopistokoulutuksen edustaja, mikä lisäsi yh-

teydenpitoa yli korkeakoulut–opistot-rajanvedon. Erityisesti eri opistopaikkakun-

nilla ainoana työtään tekevät lehtorit pitivät Heinolan tapaamisia hankalista liiken-

neyhteyksistä huolimatta merkittävinä oman alansa keskustelutilaisuuksina. 

Kolmivuotisen opetussuunnitelman toteutumisesta koottiin kahden vuoden jäl-

keen Heinolan kehittämisseminaarissa mielipiteitä tulevaa kouluhallituksen kan-

nanottoa varten. Korkeakoulutasoisten opintojen toteuttamisen osalta oli käynyt 

selväksi, että tarvitaan lisää henkilöresursseja joko opistoon tai yliopiston puolelle. 

Opetusjärjestelyjen osalta kaivattiin liukumaa ja harkinnanvaraa ryhmä- ja luento-

opetuksen erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. Kehittämisteemoiksi esitettiin ajan-

kohtaisuuden lisäämistä, ongelmakeskeistä opetusta ja eri aineiden välistä integ-

raatiota. Opintoviikko-käsitteen koettiin kaipaavan selkiyttämistä erityisesti itse-

näisen työn osuuden täsmentämisenä, ja eri lukukausien työpainetta piti pystyä tar-

kastelemaan aiempaa tarkemmin. Jatkossa harkittavaksi esitettiin opiskelijan kas-

vuun liittyvien kysymysten esille ottamista silloin, kun on kyse esimerkiksi uusien 
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haasteiden vastaanottamisesta, taitojen lisäämisestä aikuiskontakteissa ja tuen an-

tamisesta omaan vastuuseen kasvamisessa. Opetusharjoittelun osalta pidettiin eh-

dottoman myönteisenä seikkana perhepäivähoidon mukaantuloa. Jatkossa pohdit-

taviksi esitettiin teoriaopintojen ja opetusharjoittelun keskinäisen toimivuuden tar-

kastelua sekä mahdollisuutta keskittyä eri teemoihin, kuten esimerkiksi leikkiin, 

havainnointiin tai johtamiseen.370 

Eri opistoilla oli paikkakuntakohtaisesti käytettävissään erillispäätöksenä an-

nettu määräraha opiston opettajakunnan omaan täydennyskoulutukseen. Jonkin 

verran oli myös apurahaa haettavana opettajan henkilökohtaiseen täydennyskoulu-

tukseen. Koko opettajakunnan täydennyskoulutuksen teemat ja luennoitsijat opisto 

sai päättää ja toteuttaa itse saadun määrärahan rajoissa. Oulussa oli jo seminaariai-

kaan pyritty hankkimaan työyhteisössä ja koko koulutuksen kehittämisessä tarpeel-

lisia työnohjaustaitoja. Niiden merkityksen pohtiminen oli korostunut erityisesti lä-

himenneisyyden ongelmatilanteissa. Tuolloin johtokunta oli hyväksynyt opettaja-

kunnan esittämän täydennyskoulutusohjelman371, jossa työnohjauksen määrä oli 

rajatusti 24 tuntia, mutta sen toivottiin jatkuvan vastaisuudessakin. Oman työyhtei-

sön toimivuuden lisäksi koulutuksesta koettiin olevan hyötyä opiskelijoiden ope-

tusharjoitteluun liitetyn työnohjauksen toteuttamisessa. 

Koulutuksen uudistuminen vaikutti monella tavalla opiston kaikkien tahojen 

tehtävien laajenemiseen. Osa työpanoksesta aiheutui henkilökunnan omasta kehit-

tämistyöstä ja osa oli seurausta kouluhallituksen taholta tulleista päätöksistä, muu-

toksen seurannasta ja uusista aloitteista. Opetussuunnitelman kehittämistä jatkettiin 

sekä koulutuskohtaisesti että kaikkia opistoja koskevissa kokoontumisissa. Opetus-

harjoittelun kehittämistä varten toimi työryhmä ja samoin toinen työryhmä opiske-

lijavalintojen sisällön ja toteuttamisen uudistamiseksi. Opetussuunnitelmaan liit-

tyen kaivattiin suunnitteluryhmää sekä varhaiskasvatuksen opetuksen toteuttami-

sen täsmentämiseen että opettajien täydennyskoulutuksen suunnitteluun.372 

Opiskelijavalintojen suorittamista varten valittiin vuosittain työryhmä, joka 

vastasi kouluhallituksen antamien ohjeiden mukaisesta valintojen suorittamisesta, 

niiden käytännön järjestelyistä, eri osioiden sisältöjen kehittämisestä ja valintaesi-

tyksen tekemisestä johtokunnalle. Vuoden 1986 valintoja ryhdyttiin valmistele-

maan jo edellisen syyskauden aikana, sillä oli koettu, että opiskelunsa keskeyttä-
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neiden määrä oli noussut aiempaa suuremmaksi. Valintojen sisältöä päätettiin poh-

tia aiempaa perusteellisemmin, ja samalla päätettiin myös järjestää koulutusta opis-

kelijavalinnoissa mukana oleville opettajille. Huomiota oli jo aiemmin kiinnitetty 

esimerkiksi esivalintapisteiden vaikutukseen lopullisessa valinnassa valintakokei-

den merkitystä vähentävänä ja lopullista valintapäätöstä vinouttavana tekijänä. Va-

linnassa haluttiin tärkeimpinä tekijöinä painottaa soveltuvuutta ja opiskelumotivaa-

tiota. Oulu teki kouluhallitukselle esityksen esivalinnan pisteiden poistamisesta lo-

pullisen valinnan kokonaispistemääristä, kun valmisteltiin vuoden 1986 opiskelija-

valintojen uusia ohjeita. Muutos saatiin aikaan, joten esivalintapisteitä ei enää 

otettu huomioon lopullisessa valinnassa, vaan tulos perustui pelkästään valintako-

keissa saatuun pistemäärään. Siihen vaikutti 30 prosenttia haastattelu, 30 prosenttia 

ryhmätilanne ja 40 prosenttia joukkokoe. Valitsijoiden koulutus oli suunniteltu to-

teutettavaksi täydennyskoulutuksena.373 

Opetusharjoittelun kehittäminen 

Opetusharjoittelun valtakunnallista kehittämistä varten asetti opetusministeriö ope-

tusharjoittelun kehittämiseksi nimetyn työryhmän. Sen tehtävänä oli laatia ehdotus 

harjoittelun järjestämisen ja arvioinnin perusteista sekä laatia ehdotus opetushar-

joittelun ohjaajien täydennyskoulutuksen järjestämisestä.374 

Syksyllä 1987 antamassaan lausunnossa Oulun koulutus totesi, että työryhmä 

on käsitellyt ongelmia laajasti, muodostanut nykytilasta monipuolisen selvityksen 

ja hahmotellut parantavia toteuttamisratkaisuja. Myönteisenä pidettiin myös sitä, 

että työryhmä on hahmotellut opetusharjoittelun teoreettista viitekehystä. Sen tuli 

antaa mahdollisuus ymmärtää harjoittelun merkitys käytäntöä ja teoriaa integ-

roivana opintojaksona niin, että keskeisenä tehtävänä on opiskelijan oman ”käytän-

nön teorian” muodostuminen. Opetusharjoittelun ohjaajien täydennyskoulutuksen 

suurena ongelmana pidettiin siitä vastaavan henkilökunnan puuttumista. Ohjauk-

sen ongelma oli myös palkkioperusteiden määrittely, jonka tulisi muuttua tuntiope-

tuspalkkioiden luonteiseksi. Keskeinen lähtökohta tuli olla myös se, että ohjaus on 

aina vuorovaikutustapahtuma, jonka arvioiminen numeerisesti on kyseenalaista 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, joten se tulisi poistaa. Opetusharjoittelun sisäl-

lön kehittämisessä tulisi kiinnittää huomiota päiväkodin johtamiseen perehtymi-
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seen ja erityispedagogiikan painottumiseen. Erityistä painoarvoa nähtiin tarpeel-

liseksi antaa sille, että Oulussa saamen kielen taitoisten opiskelijoiden kiintiön poh-

jalta opiskelevilla tuli yksi sisällöllinen peruste olla opetusharjoittelun suorittami-

nen saamelaispäiväkodissa. Lisäksi koulutuksen lausunnossa tuotiin esille yhteis-

kunnallisten tavoitteiden merkitys, mikä opiskelijoiden tulisi omaksua kasvatuk-

selle asetettujen tavoitteiden perustana. Heidän tulisi kyetä arvioimaan tavoitteiden 

merkitystä ja tarvittaessa vaikuttamaan niiden muuttamiseen. Lähtökohta ei saisi 

olla kapea-alainen ja tehtäväpainottunut vaan laaja ja tieteeseen pohjautuva.375 

Opistokohtaisesti ajankohtainen päätösasia oli lukuvuonna 1985–1986 ensim-

mäistä kertaa toteutuneen muuhun ammattialaan liittyvän harjoittelun järjestämi-

nen. Opetussuunnitelmassa sen sisällöksi määriteltiin tutustuminen peruskoulun al-

kuopetukseen, koululaisten iltapäivätoimintaan, leikin ja toiminnan ohjaukseen 

sekä sosiaalitoimen hallintoon ja lastensuojeluun. Koska kyseinen harjoittelu jär-

jestettiin nyt ensimmäisen kerran, se oli kouluhallituksen ohjeiden mukaan siirty-

mävaiheen aikana mahdollisuus toteuttaa asiantuntijaluentojen, tutustumiskäyntien 

ja kirjallisuuden tai projektien avulla. Oulussa alkuopetuksen harjoittelun toteutta-

misen selvittäminen käynnistettiin syyskuussa 1985 kaupungin opetuspäällikön 

sekä opiston rehtorin ja opettajakunnan edustajien välisessä neuvottelussa. Sen jäl-

keen koulujen johtokunnille lähetettiin kouluviraston hyväksymä harjoitteluehtoja 

selventävä kirje, jossa tiedusteltiin johtokunnan kantaa harjoittelun toteuttamiseen. 

Myönteisten vastauksien antaneiden kesken alkuopetusharjoittelu voitiin toteuttaa 

kaupungin koulujen 1. ja 2. luokilla.376 Muilta osin kyseiseen harjoittelukokonai-

suuteen kuului harjoittelupäiviä koululaisten iltapäivätoiminnassa, tutustumiskäyn-

tejä ja niihin liittyviä luento-osuuksia.377 Kolmanteen opiskeluvuoteen kuuluva 

päättöharjoittelu rakentui aiemman harjoittelukokonaisuuden pohjalle. Samoin 

kouluhallituksen vahvistettavaksi lähetetty kolmivuotinen opetusharjoittelukoko-

naisuus noudatti kahden ensimmäisen opiskeluvuoden osalta aiemmin hyväksyt-

tyjä sisältöjä.378 

Yksi opetusharjoittelutyöryhmän vastuullisista jäsenistä oli Hannele Kess, ny-

kyisin Karikoski379, joka otsikoi oman työurakerrontansa: 

Lastentarhanopettajaopiskelijasta varhaiskasvatuksen opettajaksi ja tutkijaksi. 
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Pääsin opiskelemaan Oulun Lastentarhanopettajaseminaariin v. 1969, vuosi-

kurssille 2 ja valmistuin 2-vuotisesta koulutuksesta v. 1971. Koulutus pienessä 

yksikössä oli kotoista ja innostavaa ja tiesin sekä tunsin kouluttautuvani kut-

sumusammattiin. Valmistumiseni jälkeen toimin lastentarhanopettajana Raa-

hessa ja Oulussa, samalla opiskellen kasvatustiedettä työn ja perheen ohessa. 

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon (v. 1983) jälkeen v. 1985 pääsin varhais-

kasvatuksen opettajaksi Oulun lastentarhanopettajaopistoon. Se oli unelma-

ammattini, johon kuuluivat myös ainutlaatuiset työtoverit ja innostuneet opis-

kelijat. Mieleenpainuvat erilaiset projektit ja luovat yhteisopetuskokeilut olivat 

kohokohtia silloisessa koulutuksessa. Kouluttauduin myös luokanopettajaksi ja 

sitten kasvatustieteen tohtoriksi. Väitöskirjani aiheena oli lasten koulunaloit-

taminen vanhempien kokemana ja kuvailemana. Omaa osaamisaluetta oli hyvä 

laajentaa ja syventää koulutuksemme siirryttyä yliopistoon v.1995. Jatkoin 

opetustyöni ohessa tutkimustyötä mm. leikin tutkimusprojektissa. 

Jo työvuosieni aikana minua kiinnosti monikulttuurisuus, ja sain usein tehdä 

työmatkoja ulkomaille, milloin Erasmus- tai North-South-South-opettaja-

vaihto-ohjelmien kautta Euroopassa ja Afrikassa sekä osallistua kansainväli-

siin konferensseihin. 

Sama jo lastentarhanopettajaopiskelijana syntynyt sisäinen palo varhaiskas-

vatukseen jatkuu edelleen. Nykyisin viralliset työvuodet jo taakse jättäneenä 

kierrän kutsuttuna luennoitsijana kertomassa suomalaisesta koulutussystee-

mistä, erityisesti varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta muun muassa Kii-

nassa. Työurani on ollut rikas kokemuksiltaan ja rakas sisällöltään. 

Ensimmäisen kolmivuotisen koulutuksen opiskelijat pääsivät lopettamaan opiske-

lunsa uusissa toimitiloissa. Heidän pyynnöstään yksi juhlasalissa järjestettyjä en-

simmäisiä tapahtumia oli maaliskuun alussa toteutettu paneelikeskustelu aiheesta 

opetusharjoittelujaksot. Keskusteluun oli pyydetty ennalta valitsemaan opettaja-

kunnan edustajat, mutta myös koko opettajakunta osallistui tilaisuuteen.380 Kan-

nanotot vaihtelivat, mutta kokonaisuus palveli kehittämistyön kohteena ollutta ope-

tusharjoittelun opetuskokonaisuutta. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin ko-

koontuneet kurssit muistivat arvostaen opiskeluaikaansa ja saamaansa koulutusta, 
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joka jälkeenpäin arvioiden oli antanut hyvän perustan tulevalle varhaiskasvatus-

työn tekemiselle.381 

6.3 Korkeakoulutasoisten opintojen kasvu 

Syksyllä 1985 kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymiä korkeakoulutasoisia 

opintoja koskeneiden neuvottelujen tavoitteena oli saada periaatepäätös, miten ky-

seiset lastentarhanopettajaopiston opinnot voidaan järjestää. Lähtökohtana oli opis-

ton opetussuunnitelma, josta tiedekunnan päätösesityksen mukaan voitiin harkita 

muodostettavaksi seuraavat opintokokonaisuudet: kasvatustieteelliset opinnot, 

viestinnän opinnot, yhteiskuntatieteelliset opinnot ja psykologian opinnot. Kun ky-

seiset opinnot ajoittuivat lastentarhanopettajakoulutuksessa eri vuosikurssien opin-

toihin, ei yhdenmukaisen päätöksen tekeminen kaikkien vuosikurssien kohdalla ol-

lut mahdollista, ja tiedekunta ei hyväksynyt jälkikäteen aiemmin suoritettuja opin-

toja. Tästä johtuen tehtiin erilliset päätöksen kunkin vuosikurssin korkeakouluta-

soisten opintojen hyväksymisestä.382 

Monivaiheisten neuvottelujen lopputuloksena oli, että kolmannelle vuosikurs-

sille korkeakoulutasoisiksi hyväksyttyjen opintojen määrä oli 12,5 opintoviikkoa, 

mikä vastasi kasvatustieteen approbatur-arvosanan opintoja. Toiselle vuosikurssille 

hyväksyttyjen opintojen laajuus oli 16 opintoviikkoa ja syksyllä 1986 aloittavien 

opiskelijoiden korkeakoulutasoisten opintojen yhteismäärä oli 15 opintoviikkoa 

aiemman 12,5 opintoviikon sijasta.383 Opintojen toteuttamiseen liittyi kuitenkin pe-

riaatteellisia kysymyksiä, joista tiedekunta halusi neuvotella johtokunnan kanssa ja 

kuulla opetusministeriönkin kannan. 

Helmikuussa 1986 tiedekunta totesi, että lastentarhanopettajaopisto on saanut 

tehtyä hyvän periaatesopimuksen yliopiston kanssa, mutta totesi, että suuria vai-

keuksia näyttää olevan sopimuksen täytäntöönpanosta. Kysymykset liittyivät palk-

kioperusteisiin, tuntiopetuspalkkioiden suuruuksiin ja opettajien koulutuspohja-

vaatimuksiin, joita olivat lisensiaatti- tai tohtoritaso. Lastentarhanopettajaopiston 

johtokunnassa käsiteltiin puolestaan muistio, jossa esitettiin, että tuntiopetuspalkat 

korjataan välittömästi vastaamaan yliopistossa noudatettavia palkkioperusteita. Li-

säksi esitettiin, että lastentarhanopettajaopistoille tai yliopistoille annetaan mahdol-

lisuus palkata päätoiminen tuntiopettaja korkeakoulutasoisia opintoja varten niin, 

                                                        
381 Ha 30.10.2016 Anita Pakanen. 
382 OyPA A: 11.11.1985 § 5, 28.1.1986 § 5. 
383 OyPA A: 11.11.1985 § 5, 28.1.1986 § 5, 2.4.1986 § 8. 
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että tehtävä vastaa korkeakoulujen päätoimisen tuntiopettajan asemaa. Keskustelun 

jälkeen johtokunta päätti lähettää muistion kouluhallitukseen sekä tiedoksi yliopis-

ton rehtorin virastolle ja kasvatustieteiden tiedekunnalle.384 

Kesällä 1987 saatiin tiedekunnan päätös siitä, että syksyllä opintonsa aloitta-

vien opiskelijoiden korkeakoulutasoisten opintojen laajuus on 33,5 opintoviikkoa 

ja tiedekunta hyväksyi kyseisten opintokokonaisuuksien opettajat.385 Jatkoa ajatel-

len oli kuitenkin tärkeää saada opintojen opettajien palkkauksen vaatima lisärahoi-

tus, mihin liittyen saatiin elokuussa 1989 opetusministeriön kansliapäällikkö 

Jaakko Nummisen vastaus opiston johtokunnan asiasta lähettämään kirjeeseen. Sen 

pohjalta johtokunta lähetti kouluhallitukselle esityksen, jonka mukaan sen tulisi va-

rata vuotta 1990 varten määräraha korkeakoulutasoisia opintoja varten niin, että 

yliopisto voi varata kyseisellä määrärahalla opetuksen vaatiman tilapäisen lehtorin 

tai päätoimisen tuntiopettajan. Lisäksi johtokunta totesi esityksessään, että ratkaisu 

on opiston ehdotuksen mukainen ja siihen on saatu opetusministeriön kansliapääl-

likkö Nummisen periaatteellinen hyväksyminen. Kouluhallitukselle lähetetty esitys 

toimitettiin myös tiedoksi kansliapäällikkö Nummiselle.386 

Pientä vastavuoroisuutta Oulun lastentarhanopettajaopisto saattoi puolestaan 

tarjota tiedekunnalle, kun opettajankoulutuslaitoksen kaksi suomen kielen opetta-

jiksi valmistuvaa opiskelijaa sai hakemansa luvan suorittaa aineenopettajakoulu-

tukseensa kuuluvan kenttäharjoittelun Oulun lastentarhanopettajaopistossa lehtori 

Päivi Jäälinojan ohjauksessa. Kuukauden mittainen harjoittelu toteutui ensimmäi-

sen kerran vuoden 1991 alussa, mutta jatkui seuraavinakin vuosina.387 

6.4 Saamen kielen taitoisten kiintiö ja pohjoisen aloitteita 

Vuoden 1981 alussa saamelaisvaltuuskunnan kasvatus- ja koulutusprojekti 

SAAKO teki aloitteen saamelaisalueiden varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Se toi 

julki saamen kielen taitoisten lastentarhanopettajien koulutustarpeen ja teki aloit-

teen asian huomioon ottamisesta opiskelijavalintojen yhteydessä. Aloitteen poh-

jalta tehdyssä selvitystyössä ilmeni, että Oulun yliopistolla ja Lapin korkeakoululla 

                                                        
384 OyPA A: 26.2.1986 § 7. 
385 OyPA A: 3.6.1987 § 5. 
386 OyPA A: 11.8.1989 § 5, 29.8.1989 § 8. 
387 OyPA A: 17.1.1991 § 10. 
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on viiden prosentin kiintiö saamelaishakijoiden kutsumiseksi opettajankoulutuslai-

toksien pääsykokeisiin. Vastaavaa oltiin tiettävästi esittämässä myös Kajaanin las-

tentarhanopettajakoulutukseen.388 

Kouluhallituksen kantana esitti opettajanvalmistustoimiston toimistopäällikkö 

Virtanen, että yliopistot ja korkeakoulut varaavat tällaisia kiintiöitä, mutta niitä ei 

tulisi sisällyttää opistojen valintajärjestelmään. Opettajakunta puolestaan halusi 

keskusteluissaan puoltaa saamelaisopiskelijoiden mahdollisuutta päästä pyrkimään 

lastentarhanopettajakoulutukseen ja kannatti johtokunnalle antamassaan lausun-

nossa kolmen prosentin kiintiön varaamista saamelaishakijoiden esivalintoihin 

osallistumiseen. Johtokunta päätti keskustelunsa jälkeen esittää kouluhallitukselle 

opettajakunnan lausunnon mukaisesti, että saamen kielen taitoiset hakijat saisivat 

kolmen prosentin kiintiön opiskelijoiden esivalinnassa.389 

Kouluhallituksen myönteinen vastaus saatiin nopeasti, ja jo vuoden 1981 opis-

kelijavalinnoissa voitiin esivalinnassa varata kyseinen kolmen prosentin kiintiö 

saamen kielen taitoisille hakijoille. Lisäksi kouluhallitus edellytti, että mikäli kiin-

tiötä ei saada täyteen, tulee tilalle ottaa hakijoita, jotka muutoin täyttävät pääsytut-

kintoon asetetut vaatimukset.390 Uusi asiaa koskeva kouluhallituksen ohjekirje saa-

tiin kolmivuotisen koulutuksen alettua keväällä 1984. Lähtökohtana oli opetusmi-

nisteriön kirje 5.4.84/n:o 3475/44/84, jota koskevat ohjeet kouluhallitus antoi 

16.5.84.391 Kolmivuotisen koulutuksen ensimmäinen saamen kielen taitoinen opis-

kelija valittiin keväällä 1984, mutta hän aloitti opiskelunsa vuoden kuluttua yhtä 

aikaa kahden vuonna 1985 valitun opiskelijan kanssa.392 Vuoden 1986 valintoihin 

osallistui yksi saamen kielen taitoinen opiskelija.393 

Opiskelu käynnistyy 

Ensimmäinen tiettävästi saamelainen opiskelija oli aloittanut opiskelunsa Oulussa 

vuonna 1973 ja valmistunut lastentarhanopettajaksi keväällä 1975. Samaan aikaan 

voimaan tullut päivähoitolaki edellytti vähemmistöihin kuuluvien lasten kulttuuri-

taustan tukemista päivähoidossa, mutta se ei edellyttänyt erityistoimia. 

                                                        
388 OyPA A: 26.1.1981 § 10, 23.2.1981 § 7, Laki 36/1973. 
389 OyPA A: 23.2.1981 § 7, B: 13.2.1981. 
390 OyPA A: Kouluhallituksen kirje n:o 1905/kh 3337/242 1981, 7.4.1981 § 5. 
391 OyPA A: Kouluhallituksen kirje 16.5.1984, 27.6.1984 § 6. 
392 OyPA A: 26.6.1985 § 6. 
393 OyPA A: 25.6.1986 § 6. 



184 

Syksyllä 1985 opintonsa aloitti kolme saamen kielen taitoista opiskelijaa. Hei-

dän toiveenaan oli saada erikoisasemansa mukaisesti myös saamen kielen ja kult-

tuurin opetusta. Samoin he esittivät joidenkin opetusharjoittelujaksojen toteutta-

mista saamelaisalueella. Kieliopintojen osalta tavoitteena oli suorittaa saamen kie-

len ja kulttuurin kurssi ruotsin opintojen sijaan, ja harjoittelusta suunniteltiin tehtä-

väksi sopimus Utsjoen kunnan kanssa. Suunnitelma koski erityisesti perhepäivä-

hoidon harjoittelua samoin kuin erityis- ja alkuopetusharjoittelua. Alustavien neu-

vottelujen pohjalta saamen kielen ja kulttuurin opinnot piti toteuttaa keväällä 1986. 

Kurssin laajuus olisi 30 tuntia, ja sen alku olisi avoin kaikille opiskelijoille ja opet-

tajille. Kurssi korvaisi englannin kielen opinnot. Tavoitteena oli opintojen jatkami-

nen kaikkien kolmen opiskeluvuoden aikana.394 

Kouluhallitukselle helmikuussa 1986 lähetetyssä opintojen toteuttamisesityk-

sessä ja siihen liitetyssä muistiossa todettiin saamen kielen taitoisille opiskelijoille 

määritellyn kiintiön mukaiset opiskelijavalinnat vuosina 1984 ja 1985. Samoin to-

dettiin kiintiön hyväksymisen perusteena olleet päivähoitolain ja päivähoidon hen-

kilöstön opetussuunnitelmatoimikunnan mietinnön mukainen vähemmistöihin 

kuuluvien päivähoidon järjestäminen heidän omalla kielellään. Sen mukaan saa-

melaisopiskelijoiden valintaperuste tulisi huomioida heidän opetussuunnitelma- ja 

opetusjärjestelyissä. Tiedoksi todettiin myös, että opiston opetuksessa ei voitu hyö-

dyntää Oulun yliopistolla annettavaa saamen kielen opetusta, vaikka yhteistyöha-

lukkuutta siellä oli. Kartoituksen mukaan opiskelijat tarvitsivat erityisesti kirjallis-

ten taitojen opetusta, mutta ongelmia tuotti opetusministeriön määräysten mukai-

nen vähintään 10 opiskelijan ryhmäkoko. Opetusharjoittelun tarkoituksenmukaista 

järjestämistä vaikeutti saamenkielisen varhaiskasvatukseen tarkoitetun opetusma-

teriaalin puute ja se, että Suomessa ei ole yhtään saamenkielistä päiväkotia. Tämän 

vuoksi opiskelijat halusivat suorittaa opetusharjoittelua myös Norjassa. Koska op-

pilaitos halusi antaa opiskelijoille muiden opiskelijoiden tavoin valmiudet toimia 

päivähoidon tehtävissä, se teki kouluhallitukselle seuraavat pääkohdat sisältävän 

esityksen: 

– Ryhmäkokoa koskevia säädöksiä voidaan muuttaa siten, että tarvittaessa kye-

tään järjestää saamen kielen ja kulttuurin opetusta riippumatta kyseisten opis-

kelijoiden määrästä. 

– Opetusharjoittelu mahdollistetaan Norjassa saamenkielisessä päiväkodissa tai 

muussa päivähoidossa jollakin opetusharjoittelujaksolla. 

                                                        
394 OyPA B: 24.9.1985, 15.10.1985 § 13, 21.1.1986 § 8. 
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– Oppilaitokselle annetaan taloudelliset edellytykset saamelaisopiskelijoiden 

opetuksen toteuttamiseen.395 

Saamen kielen taitoisten opiskelijoiden opetuksen erityiskysymyksiä koskeneeseen 

esitykseen ei saatu vastausta kouluhallituksesta syyskuun alkuun mennessä, minkä 

vuoksi saamelaisvaltuuskunta lähetti asiaa koskevan kyselyn syyskuun lopussa.396 

Johtokunta päätti tiedottaa kouluhallitukselle tekemästään esityksestä lähettämällä 

saamelaisvaltuuskunnalle kopion helmikuussa tehdystä aloitteesta sekä johtokun-

nan saaman vastauksen ja tiedon, että esitys on edennyt kouluhallituksesta eteen-

päin. Saamelaisvaltuuskunnan kirje sisälsi tiedon siitä, että Utsjoelle on suunniteltu 

saamenkielistä päiväkotia ja Inariin puolestaan kiertävää saamelaispäiväkotia. Mo-

lempien hankkeiden on määrä toteutua lähivuosina, ja niihin tarvittaisiin saamen 

kielen taitoista henkilökuntaa. Valtuuskunnan toiveena oli, että opetussuunnitel-

maan sisällytettäisiin riittävästi saamen kielen ja kulttuurin opetusta sekä perehdy-

tettäisiin kaksikielisyyteen liittyviin kysymyksiin. Opetuksen toivottiin toteutuvan 

yhteistyössä Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen kanssa. Valtuus-

kunta toivoi opetusharjoittelun toteutuvan Ruotsissa tai Norjassa johtokunnan pää-

töksellä niin, että opiskelijat itse sopivat sen toteutumisesta päiväkotien kanssa.397 

Saamen kielen taitoisten opiskelijoiden opetusjärjestelyihin ei ollut saatu sel-

keää vastausta vielä syyskuuhun 1987 mennessä. Kouluhallituksen ohjeen mukaan 

opiskelijoiden tuli tehdä johtokunnalle opetussuunnitelman muutosesitys seuraa-

vaan opetussuunnitelmaesitykseen, jonka kouluhallitus hyväksyisi. Menettely olisi 

kuitenkin tarkoittanut sitä, että muutos voisi tulla voimaan aikaisintaan syksyllä 

1988, jolloin kyseisten opiskelijoiden kolmivuotinen opiskeluaika oli jo päättynyt. 

Asian ratkaisemiseksi johtokunta otti yhteyttä saamelaisvaltuuskuntaan ja pyysi 

lausuntoa. Samalla se tiedotti, että kouluhallituksen nykyisten ohjeiden mukaan ei 

voida harjoitella ulkomailla. Johtokunta pyrki järjestämään opinnot kaikin keinoin 

ja tarvittaessa päätti ottaa yhteyttä opetusministeriöön.398 Kuukauden kuluttua joh-

tokunta käsitteli saamelaisvaltuuskunnan lausuntoa, jossa esitettiin, että saamelais-

alueen ammatillinen kurssikeskus ja Oulun lastentarhanopettajaopisto järjestäisivät 

yhdessä jatko-, täydennys- ja erikoistumiskursseja varhaiskasvatuksen parissa 

                                                        
395 OyPA A: 26.2.1986 § 8. 
396 OyPA A: Kirje 29.9.1986 Dn:o Aa 2320. 
397 OyPA A: 16.10.1986 § 5. 
398 OyPA A: 21.9.1987 § 10. 
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työskenteleville. Samalla esitettiin, että opisto selvittäisi yhdessä yliopiston suo-

men ja saamen kielen laitoksen kanssa mahdollisuuksia täydennyskoulutuksen jär-

jestämiseen.399 

Opetusjärjestelyt toteutuivat lopulta niin, että ensimmäisen ja toisen vuosikurs-

sin opiskelijoille järjestettiin vapaaehtoinen saamen kielen ja kulttuurin kurssi. Saa-

menkieliseen päiväkotiin tutustuminen voitiin kouluhallituksen ohjeiden mukaan 

järjestää niin, että opetusharjoittelujakso muutettiin tutustumisjaksoksi, jota ei ar-

vioida. Opettajakunnan tekemässä päätösesityksessä otettiin huomioon myös Uts-

joella tapahtuvan seminaarityön aineistohankintaan liittyvä pyyntö. Esityksen mu-

kaan opiskelijoille varattiin kolmannesta harjoittelujaksosta kolme päivää oman 

saamelaiskulttuurin kasvatusta käsittelevää seminaarityötä varten. Vastaava har-

joitteluaika liitettiin neljänteen harjoittelujaksoon, joka suoritettiin samassa päivä-

kodissa kuin kolmas harjoittelujakso. Lisäksi kahdelle opiskelijalle annettiin lupa 

suorittaa alkuopetusharjoittelu Utsjoen ala-asteella. Tulevaisuutta ajatellen johto-

kunta päätti, että opetussuunnitelmaan tehdään kolmannen vuosikurssin opintoihin 

muutos saamen kielen taitoisten opiskelijoiden osalta. Sen mukaan he saavat kor-

vata englannin kielen opinnot, 30 tuntia, saamen kielen ja kulttuurin opinnoilla sekä 

suorittaa osan opetusharjoittelusta saamelaispäiväkodissa Norjassa.400 

Ensimmäiset kolme saamen kielen taitoisten kiintiön voimassa ollessa opiskel-

leet lastentarhantarhanopettajat, Irma Ahvenlampi, Anna-Liisa Guttorm ja Helena 

Guttorm, valmistuivat keväällä 1988401. Vuonna 1990 valituksi tuli yksi saamelais-

opiskelija, Päivi Helander, joka sai Zonta-International Suomen piiriltä 78 000 mar-

kan stipendin lastentarhanopettajaksi opiskelua varten. Stipendi liittyi järjestön tee-

maan ”Lapsen hyväksi – huomisen hyväksi”. Stipendin luovutustilaisuus oli opis-

tolla 19.10.1990. Myöhemmin Päivi Helander siirtyi perhesyistä opiskelemaan Jy-

väskylän lastentarhanopettajaopistoon.402 

Saamen kielen taitoisten opiskelijoiden kieliopintoja koskenutta periaateratkai-

sua noudatettiin myös muiden maamme vähemmistöjen opinnoissa. Vuonna 1991 

opintonsa aloitti romaniväestöön kuuluva Kirsi Virolainen, joka sai myös suunnata 

opiskeluaan omaan kieleen ja kulttuuriin perehtymiseen. Hän sai opiskella englan-

nin sijaan romanikieltä.403 Näin toteutui yhden opiskelijan kohdalla seminaariai-

kaan esillä ollut aloite romaniväestölle suunnattujen opintojen mahdollistamisesta. 

                                                        
399 OyPA A: 23.10.1987 § 9. 
400 OyPA A: 23.10.1987 § 9–10, B: 29.9.1987. 
401 Lujala 1993: liite 6: 24. 
402 OyPA A: 1.11.1990, § 5. 
403 OyPA A: 26.6.1991 § 8. 
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Sitä oli tuonut esille erityisesti Jouko Mäkelä, seminaarin aktiivinen perustajajäsen 

ja johtokunnan varapuheenjohtaja sekä seminaari- että opistoaikana. 

Koulutusaloitteita Lapin läänistä 

1980-luvun lopulla oli esillä lastentarhanopettajakoulutuksen laajeneminen Lapin 

läänin alueelle. Lapin lääninhallitus asetti vuonna 1986 työryhmän selvittämään 

mahdollisuuksia aloittaa lastentarhanopettajien koulutus Rovaniemellä. Työryh-

män jäseneksi kutsuttiin myös Oulun lastentarhanopettajaopiston rehtori Eila Es-

tola.404 Rovaniemellä opiskelun mahdollisuus oli tullut esille myös saamelaisopis-

kelijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa, mutta he pitivät Oulua itselleen sopi-

vimpana koulutuspaikkakuntana. Matkat tai liikenneyhteydet eivät heidän mieles-

tään olleet niinkään ratkaisevia. He painottivat ennen muuta Oulun yliopiston tar-

joamia saamen kielen ja kulttuurin opiskelumahdollisuuksia. 

Syksyllä 1987 teki Tornion kaupunki aloitteen Oulun lastentarhanopettajaopis-

ton sivutoimipisteen perustamisesta Tornioon. Tornion kaupunginhallituksen kir-

jeen ja seikkaperäisen kaupunginhallituksen muistion kävivät tuomassa silloinen 

apulaiskaupunginjohtaja Hannes Manninen ja kouluneuvos Yrjö Alamäki. Laajan 

muistion mukaan aloitteen perustana oli alueellinen lastentarhanopettajien tarve, ja 

Tornio tarjoaisi myös hyvän kouluympäristön. Opettajakunta keskusteli asiasta jou-

lukuussa ja laati lausuntonsa tammikuun kokouksessaan. Sen näkemyksen mukaan 

tuli odottaa, kunnes valtakunnallinen koulutuksen tasoratkaisu on tehty. Lapin alu-

een koulutus tuli opettajakunnan mielestä ratkaista itsenäisenä kysymyksenä niin, 

että koulutus tapahtuisi mielellään korkeakoulupaikkakunnalla. Johtokunta kävi 

asiasta laajan keskustelun rehtorin hankkimien taustatietojen pohjalta. Yhteyttä oli 

otettu Lapin lääninhallitukseen, keskusteltu opetusministeriön kanssa ja hankittu 

taustatietoja Helsingin ja Pietarsaaren opistoilta, joilla molemmilla oli kokemusta 

sivutoimipisteistä405 oman koulutuksensa osana. Omassa kannanotossaan johto-

kunta päätti esittää kouluhallitukselle ja opetusministeriölle harkittavaksi Oulun 

lastentarhanopettajaopiston sivutoimipisteen perustamista Lapin läänin alueelle. 

Sen perustamisesta ja toiminnasta aiheutuneista kuluista tuli laatia esitys vuoden 

1989 tulo- ja menoarvioesityksen liitteeksi. Lisäksi tuli kiinnittää huomiota siihen, 

että sivutoimipisteen koulutuksen tasovaatimuksen tulee olla sama kuin Oulussa ja 

                                                        
404 OyPA A: 27.6.1986 § 5. 
405 Helsingin lastentarhanopettajaopiston sivutoimipiste oli Vantaalla ja Pietarsaaren opiston ruotsinkie-
listä lastentarhanopettajakoulutusta varten oli hajautettu yhden kurssin opetus Helsingin opistolle.  



188 

perustamisen ei tule vaikeuttaa Oulussa toteutettavaa koulutusta eikä sen kehittä-

missuunnitelmia.406 

6.5 Opiskelijoiden opintososiaaliset edut 

Koulutuksen käynnistymisen alkuvaiheessa oli opiskelijoiden terveydenhoito jär-

jestynyt Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kautta, ja enemmistö oli valinnut 

myöhemminkin noiden opiskelijoille suunnattujen palvelujen käyttämisen, vaikka 

kunnallisten palvelujen hyödyntäminenkin oli mahdollistunut. Syksyllä 1985 otet-

tiin Oulun kaupungin terveysvirastosta yhteyttä ja kysyttiin, milloin opiskelijat siir-

tyvät käyttämään kansanterveyslain mukaisesti kaupungin terveyskeskuksen pal-

veluita.407 Toukokuussa pidetyssä neuvottelussa oli sovittu, että opiskelijoille tie-

dotetaan asiasta uuden lukukauden alkaessa. Samalla kuitenkin todettiin, että opis-

kelijat voivat edelleen käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluita. 

Näin useimmat opiskelijat myös edelleen tekivät. 

Heinäkuussa 1985 opetusministeriön kouluosasto ilmoitti kirjeellään, että las-

tentarhanopettajaopistojen opiskelijat kuuluvat opintososiaalisten etujen piiriin. 

Niihin kuuluivat lakisääteisenä maksuton ateriaetu ja matkakorvaukset. Oppilaitos 

saattoi järjestää opiskelijoille maksuttoman koulukuljetuksen tai suorittaa koulu-

matkoista aiheutuvat kustannukset.408 

Keväällä 1987 opetusministeriön kouluosasto tiedotti edelleen opiskelijoiden 

saaman tuen lisääntymisestä, sillä lastentarhanopettajaopistojen opiskelijat saivat 

nyt saman ruokailutuen kuin korkeakoulujen opiskelijat. Uusissa tiloissa sijaitse-

van ”Pomperipossaksi” nimikilpailun tuloksena nimetyn ravintolan kanssa oli ruo-

kalasopimus allekirjoitettu keväällä 1986, ja sen myötä kouluhallitus tiedotti sel-

vittävänsä alaisuudessaan olevien ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden opin-

tososiaalisia etuja. Niihin kuului myös ateriaetu. Ratkaisu merkitsi myös opistoja 

koskevan lainsäädännön muutosta, kun lakiin kirjattiin kyseisten opiskelijoiden 

opintososiaalisten etujen voimaantulo.409 Opiskelijoiden maksuton ateria säilyi jat-

kuvana opintososiaalisena etuna, josta kouluhallitus antoi uuden ohjekirjeen ke-

väällä 1989. Aterian maksuttomuus oli tiukan taloustilanteen vuoksi esillä opis-

tossa vuonna 1991, jolloin Opetushallituksen tulkinta ohjeesta oli, että lakisäätei-

nen maksuton ateria on opiskelijoilla oltava, mutta sen hinnasta voitiin neuvotella 

                                                        
406 OyPA A: 22.1.1988 § 9, B: 16.12.1988, 12.1.1988;  
407 OyPA A: 11.11.1985 § 9. 
408 Laki 498/1983 § 5–6. 
409 OyPA A: 11.11.1985 § 9, 2.4.1986 § 5, 20.8.1986 § 6, 6.4.1988 § 5.  
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ravintolan kanssa ja näin säästyneitä varoja käyttää matkakustannusten korvaami-

seen. Aterian hintana oli 18,50 markkaa, ja ruokalistalla oli tuolloin valittavana 

kolmekin lämmintä ruokaa, useampaa salaattia sekä leipä ja juoma. Valtion ravit-

semuskeskus oli valmis neuvottelemaan ruoan hinnan alentamisesta, mutta se mer-

kitsi vaihtoehtojen vähenemistä. Vaarana oli, että pienen ravintolan kyseessä ollen 

hinnanmuutos vaikuttaisi kannattavuuteen ruokailijoiden vähenemisenä, mikä taas 

aiheuttaisi hintojen korottamispainetta.410 

Koulumatkaedun myöntäminen käynnistyi lukuvuonna 1988–1989. Sillä tar-

koitettiin opiskelijan asunnon ja opiston tai opetusharjoittelupaikan välistä matkaa. 

Niin sanotun koulumatkan tuli olla yhteen suuntaan yli viiden kilometrin pituinen, 

ja sen maksaminen perustui opiskelijan tekemään anomukseen. Kouluhallituksen 

yhteistoimintasopimusta koskevassa kirjeessä ilmoitettiin tarkoitukseen varatun 

määrärahan suuruudeksi 66 000 markkaa. Ensimmäisen lukukauden aikana menet-

tely osoittautui kansliaa kovasti työllistäväksi, joten jatkossa jouduttiin selvittä-

mään maksun suorittamista jälkikäteen opiskelijan esittämien matkalippujen kan-

tojen mukaisesti. Oman auton käyttö oli sallittua vain poikkeustapauksissa. Jat-

kossa kouluhallitus täsmensi ohjeita niin, että kaikkia matkoja ei välttämättä tar-

vitse korvata, mikä selvensi esimerkiksi soittotunneilla käynteihin liittyvää menet-

telyä. Oman auton käyttö määriteltiin korvattavaksi vain sellaisille opiskelijoille, 

jotka todellakaan eivät pääse kulkemaan julkisilla kulkuneuvoilla tai jotka kuljet-

tavat lastaan hoitopaikkaan. Edellytyksenä heille oli ajopäiväkirjan pitäminen.411 

Seuraavina vuosina koulumatkojen korvaamiskäytännöissä jouduttiin kokeile-

maan näyttölippujen käyttöä ja matkakustannusten korvaamisajankohdan seuran-

taa. Ongelmana oli myös määrärahojen niukkuus, ja ajoittain johtokunta joutui te-

kemään ehdollisen päätöksen: Maksuja korvataan, mikäli eduskunta hyväksyy li-

säbudjettiin tehdyn määrärahaesityksen. Oman auton käyttöön liittyneet esitykset 

tiukkenivat ja perusteeksi tuli julkisten liikenneyhteyksien puuttumisen lisäksi eri-

tyiset syyt, kuten sairaus, yksinhuoltajuus ja lasten päivähoito. Keväällä 1991 pe-

rusteisiin lisättiin harjoittelu omalla paikkakunnalla tai Oulun kaupungin ulkopuo-

lella. Vuoden lopulla johtokunta joutui siirtämään maksuperusteita koskevaa pää-

töstä siihen ajankohtaan, jolloin oli saatu tieto käytettävistä määrärahoista.412 

                                                        
410 OyPA A: 21.3.1989 § 5, 9.12.1991 § 6. 
411 OyPA A: 2.11.1988 § 8, 30.11.1988 § 6, 1.2.1988 § 5. 
412 OyPA A: 19.10.1989 § 8, 4.1.1990 § 8, 26.6.1990 § 8, 26.6.1991 § 6, 29.10.1991 § 10, 19.12.1991 
§ 6. 
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Vuoden 1991 lopulla Opetushallitus kumosi kouluhallituksen aiemman koulu-

matkojen korvaamista koskevan ohjeen ja määritteli, että oppilaitos noudattaa asi-

assa muita annettuja säädöksiä. Tuolloin johtokunta päätti jälleen maksaa loppu-

vuoden maksut riippuen lisämäärärahan osuudesta. Tällä kerralla lisämäärärahaa 

saatiin, mutta jatkossa johtokunta joutui miettimään, voidaanko matkakorvausta 

maksaa ollenkaan. Kun Opetushallitus sitten suositteli, että kyseiset opiskelijan 

asemaa heikentävät muutokset on hyvä tehdä lukuvuoden alussa, oli esillä matka-

korvausten maksun lopettaminen syksyllä 1992. Lopulta kuitenkin korvattiin vielä 

ne opetusharjoitteluun liittyvät matkat, joiden maksu ylitti 10 markkaa. 1.1.1993 

lähtien sekä koulumatkojen että harjoittelumatkojen korvaaminen lopetettiin koko-

naan.413 Opiskelijoille korvauksien poistaminen oli menetys, mutta kanslia vapau-

tui nyt todella työllistäneestä ja lähes lukukausittain vaihtuneiden ohjeistuksien 

mukaisista maksatuksista. 

6.6 Viimeinkin omaan ”OLOon” 

Oulun kaupungin kiinteistövirasto luovutti Oulun kauppaoppilaitoksen entiset tilat 

valtiolle lokakuussa 1985. Samalla ilmoitettiin, että rakennustyöt oli mahdollista 

päästä aloittamaan joulukuun alkupuolella, jolloin Kuusiluodon koulukin luopuu 

juhlasalin käyttämisestä liikuntatilana. Suunnittelutyön kannalta vuorossa olivat si-

sustussuunnitelman laatiminen ja tilojen ensikertaisen kalustamisen hankinnat. 

Kouluhallitus oli varannut tarkoitukseen vuodelle 1986 määrärahaa 780 000 mark-

kaa. Lisäksi käytettävissä oli opiston aikaisemmista vuosilta tarkoituksella käyttä-

mättä jääneet 105 000 markkaa, jotka oli haluttu kouluhallitukselta saadun luvan 

mukaan siirtää uusien tilojen kalustamiseen. Kokonaisuudessaan ensikertaisen ka-

lustamisen määrärahatarpeeksi oli esitetty 1 725 000 markkaa.414 

Oulun lastentarhaseminaarin uusien tilojen peruskorjaustyö alkoi virallisesti 

8.1.1986. Pääurakoitsijaksi oli valittu Haukirakennus Oy, ja muina urakoitsijoina 

olivat LVI-Marjomaa Oy putkiurakoinnin osalta, Ilmateollisuus Oy ilmanvaih-

tourakoitsijana ja Valo-Ura Oy sähköurakoitsijana. Rakennusvalvojaksi oli nimetty 

Markku Ruokola. Vuoden 1987 alusta rakennuksen hoito ja huolto siirtyivät Oulun 

                                                        
413 OyPA A: 19.12.1991 § 6, 12.2.1992 § 5, 23.6.1992 § 10, 10.12.1992 § 8. 
414 OyPA A: 16.10.1985 § 5, 28.1.1986 § 5, 20.8.1986 § 6. 
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piirirakennustoimistolle, joten tilojen käyttömenoja ei varattu enää opiston määrä-

rahaesitykseen.415 Elokuussa 1986 piirirakennustoimisto esitti uusien tilojen val-

mistumispäiväksi seuraavan vuoden tammikuun 22. päivää. Sen johdosta johto-

kunta päätti, että opiston vuokratilat irtisanotaan helmikuun loppuun mennessä, jol-

loin helmikuu jää muuttokuukaudeksi ja irtokalusteiden toimitusajaksi.416 

Joulukuussa 1986 käsiteltiin kalusto- ja opetusvälinehankintoja. Ensisijaisten 

hankintojen kustannukset (883 717,00 mk) voitiin kattaa kouluhallituksen varaa-

milla ja aikaisemmilta vuosilta säästetyillä uusien tilojen kalustamiseen varatuilla 

varoilla. Kalustosuunnitelman toiseen vaiheeseen jääneiden hankintojen yhteisarvo 

oli 147 000 markkaa. Myös koneista, laitteista ja opetusvälineistä saadut tarjoukset 

olivat käsiteltävinä ja tekstiilisuunnitelmaa tehtiin arkkitehtitoimistossa. Vielä tar-

vittavista hankinnoista oli luvattu tehdä kouluhallitukselle esitys mahdollisimman 

nopeasti, ja kouluhallitus oli puolestaan luvannut jakaa tarvittavan määrärahan heti, 

kun eduskunta on hyväksynyt vuoden 1987 budjetin.417 

Rakennuksen saneeraukseen liittyi kaksi erityisen kallista rakennusratkaisua. 

Toinen oli lakisääteisiin vaatimuksiin kuulunut hissi ja toinen oli toimistokerrok-

seen valettava, liukuvalutekniikalla toteutettu, kutistumattomasta betonista valmis-

tettu kantava tukipalkki. Sen avulla kerrokseen saatiin keskikäytäväratkaisu ja tar-

koituksenmukaiset tilat sekä kanslialle, opettajien työhuoneille ja henkilökunnan 

sosiaalisille tiloille. Opettajien huoneiden koko aiheutti keskustelua, sillä ratkaisua 

ohjasi ikkunoiden sijainti. Arkkitehdit ehdottivat kahden ikkunan levyisiä ja kah-

delle opettajalle yhteisiä huonetiloja. Opettajat tahtoivat kuitenkin ehdottomasti yh-

den hengen huoneita. Perusteluna oli paitsi aikaisempi pitkäaikainen ”ahtautumi-

nen” usean hengen huoneisiin, myös työhön liittyvät henkilökohtaiset ohjauskes-

kustelut. Sitä kautta perusteluksi tuli myös opiskelijoiden oikeusturva. Huoneen 

lattiapinta-ala, noin 9 m2, ei arkkitehtien toteamuksen mukaan ollut ohjeiden mu-

kaan riittävä, mutta kun huoneet olivat korkeat, voitiin käyttää ohjeena kuutiotila-

vuutta, ja näin yhden hengen huoneet voitiin toteuttaa. 

Työhuoneiden määrä oli ollut esillä suunnittelun alkuvaiheessa vuoden 1984 

aikana. Käyttösuunnitelmaa koskevassa lausunnossa oli pidetty tarpeellisena kans-

lian työtilojen ja työhuoneiden määrän lisäämistä sekä lapsiryhmän demonstraa-

tiotilan saamista varhaiskasvatuksen opetustilan yhteyteen. Sitä pidettiin koulutuk-

sen keskeisimmän oppiaineen kannalta ehdottoman tärkeänä. Samaan kerrokseen 

                                                        
415 OyPA A: 28.1.1986 § 5, 20.8.1986 § 6. 
416 OyPA A: 20.8.1986 § 5. 
417 OyPA A: 4.12.1986 § 8. 
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esitettiin draamaluokan varustukseksi av- ja opetusvälinetilaa sekä näyttämöratkai-

sua. Erikoisluokkien, kirjaston, musiikin ja kuvaamataidon tilojen sijoittamista esi-

tettiin auditorion alapuolella oleviin tiloihin. 

Kellarikerrokseen suunnitellut työtupa- ja soittoharjoittelutilat oli ajateltu opis-

kelijoille myös iltakäyttöön sopiviksi, ja siksi sinne toivottiin opiskelijoiden omaa 

kahvilaa ja oleskelutilaa. Lisäksi korostettiin sitä, että muuta henkilökuntaa varten 

tuli varata toimivat sosiaaliset tilat sekä miehille että naisille.418 Suunnitelmien to-

teuttamisessa opiston henkilökunta tunsi tulleensa hyvin kuulluksi, ja heidän pe-

rustellut toiveensa pyrittiin toteuttamaan. Vaikeinta oli saada rakennushallinnon 

edustaja vakuuttuneeksi varhaiskasvatuksen luokan ”jakoseinän” tarpeellisuudesta 

demonstraatio-opetuksen mahdollisuuksien monipuolistamiseksi. 

Opiskelijoiden kannalta tilat olivat monikäyttöiset, ja heidän ehdotuksensa mu-

kaan käytäviä ja erityisesti kerrostasanteita hyödynnettiin opiskelijoiden oleilu- ja 

taukotiloina. Henkilökohtaiset lukolliset kaapit sijoitettiin eri kerroksien käytäväti-

loihin. Oppilaskunnan omat tilat ja tuolloin vielä tarpeellisena pidetty tupakka-

huone sijoitettiin salisiiven kellarikerrokseen, joten tupakointi ei haitannut tupakoi-

mattomia henkilöitä. Moni heistä kuitenkin ”vieraili” tauoilla tupakkahuoneessa 

siellä vallinneiden lennokkaiden ja mielenkiintoisten keskustelujen vuoksi419. Ylei-

nen ihailujen kohde oli ylimmän kerroksen porrastasanteelta kahteen suuntaan au-

keava Oulun merenrantamaisema. Se oli hyvä paikallinen käyntikortti myös niille 

monille luentotilaisuuksien esiintyjille ja kuulijoille, jotka alakerran aulasta siirtyi-

vät ylimmän kerroksen auditorioon. 

 

                                                        
418 OyPA A:29.9.1984 § 5, B: 8.6.1984. 
419 RHa 21.4.2017.  



193 

Kuva 28. Muuttokulkue tuli huomatuksi myös lehdistössä ja samalla saatiin jälleen julki 

asiaa varhaiskasvatuksen koulutuksen valtakunnallisesta asemasta. (Lehtileike: VA-

KAA C.) 

Toinen yleisötilaisuuksien paikka oli juhlasalinakin toimiva monitoimisali. Se oli 

1960-luvulla palvellut kaupungin konserttisalina nimellä Madetojasali. Nyt se oli 

saanut uuden ilmeen, ja suunnittelussa oli otettu huomioon paitsi juhlat ja liikunta 

myös opetussuunnitelmaan kuuluvan monimuoto- ja projektiopetuksen vaatimuk-

set. Kun samaan aikaan kaupungissa oli suuri pula eri palloilulajien harjoittelu-

saleista, oli opiston salille kysyntää jo ennen sen valmistumista. Opettajakunnan 

keskuudessa oltiin jo huolissaankin salin lattiapintaan valitun puuparketin kestä-

vyydestä ja yleisilmeen siistinä säilymisestä. Pian kuitenkin selvisi, että rankan ur-

heilun harjoittelupaikkaa salista ei tulisi, sillä se oli muun muassa kaikkien ylei-

simpien palloilulajien kenttäkoon vaatimusten suhteen joko liian lyhyt, liian kapea 
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tai liian matala. Liikuntasalina se kyllä palveli tehokkaasti, mutta rankkoja jouk-

kuekisoja salissa ei voitu järjestää. 

 

Kuva 29. Muuttokulkueen marssiessa jäi Tuomiokirkon torni ja sen tuntuma taustalle. 

Uutena suuntana oli nyt merenranta ja torin läheisyys osoitteessa Maunonkatu 2. (Kuva: 

SPA B.) 

Rakennuksen vastaanottotarkastus pidettiin 3.4.1987, jolloin pöytäkirjattiin raken-

nushallituksen vastaanottaneen rakennustyö valtiolle. Samalla kirjattiin urakoitsi-

jakohtaisesti puutteet ja haitat sekä niistä suoritettavat korvaukset. Kolmas jälkitar-

kastus pidettiin kesäkuun lopulla, jolloin tarkastettiin myös rakennuksen ulkopuo-

liset ja piha-alueiden työt, joiden seuraava tarkastusajankohta oli elokuun lo-

pulla.420 Saneerauksen valmistuminen siirtyi loppukeväälle, mutta muuttotarjouk-

sia käsiteltiin helmikuun alussa. Halvimman tarjouksen teki Oulun Suunnistajat ry, 

joka oli vastannut myös kauppaoppilaitoksen poismuuttamisesta puolitoista vuotta 

aiemmin. Suunnistajat hyväksyttiin nyt lastentarhanopettajaopistonkin rakennuk-

seen muuton suorittajiksi.421 Helmikuun opettajankokouksessa käsiteltiin muut-

                                                        
420 OyPA A: 22.4.1987 § 5. 
421 OyPA A: 4.2.1987 § 12. 



195 

toon liittyviä käytännön asioita. Opiskelutilojen vaihtumisesta haluttiin tehdä näyt-

tävä tapahtuma, johon yhdistyi opiston väen jatkuva Kirkkokadun kahden osoitteen 

välinen kulku. Niin päädyttiin siirtymään ”Ynniltä” Maunonkadulle muuttokulku-

eena. Sen valmisteluihin kuului opettajakunnalla muuttohaalareihin sonnustautu-

minen, ja kun materiaalit oli hankittu, varattiin puku- ja ohjelmatalkoisiin kaksi 

päivää. Varsinainen muutto tapahtui perjantaina 27.2.1987, mutta muuttokulkue 

vaelsi keskustan halki vasta maaliskuun puolella.422 

Kulkueena merenrantaan 

Opiskelijat olivat ideoineet ajankohtaan laajan tapahtumasarjan, joka ajoittui yli 

viikon mittaiseksi. Tavaroiden muuttoperjantai oli nimetty ”Ynnillä” tapahtu-

vaksi ”yleisen surun päiväksi”. Maanantaina 2.3. koitti taas ”ilon päivä”, kun vielä 

kokoonnuttiin vanhoissa tiloissa, mutta siirryttiin sitten kohti uusia toimitiloja. 

Muuttokulkue marssi Tuomiokirkon tuntumasta Kirkkokatua pitkin ”Telkon ja Al-

kon” tilojen ohi ja kääntyi kohti merenrantaa ja Maunonkatua. Matkalla oli katsojia 

opiskelijoille kovin tutussa ”välietapissakin”, Kirkkokadun varren kahvilan ovella, 

jossa sen henkilökunta tervehti entistä asiakasjoukkoaan. Tiistain ohjelmassa oli 

opiskelijoiden esityksiä uusissa tiloissa. Keskiviikko oli niin sanottu ”opiskelijoi-

den jippopäivä” ja torstaina taas vastaavasti ”opettajien jippopäivä”. Perjantai aloi-

tettiin pastori Patrick Dicksonin pitämällä aamunavauksella. Näin oli alustavasti 

asettauduttu uusiin tiloihin, mutta opiskelijat olivat suunnitelleet myös entisten ti-

lojen kuntoon saattamisen. Seuraavaan viikkoon oli varattu aikaa opiskelijoiden 

tavaroiden siirtoon niin ”Ynnin” kuin ”Anttilankin” eli ”Telkon” tiloista.423 Perille 

saavuttua oli yksi pieni historian ympyrä sulkeutunut: Ensimmäiset toimitilat Ou-

lun Pyrinnön urheilutalolla olivat naapurissa ja ruokailemaan palattiin samaan ra-

kennukseen ja huonetilaan, jossa ruokailu oli aloitettu parikymmentä vuotta aikai-

semmin. 

Toiminnan aloittamista Maunonkadulla vaikeutti ala-aulan saneerauksen kes-

keneräisyys, mutta muissa kerroksissa päästiin asettautumaan uusiin tiloihin. Tulo-

päivänä opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat juhlasaliin viettämään ”muutto-

kulkueen” perille tuloa ja päämäärän saavuttamista juhlistavaa yhteistä ohjelmal-

lista tilaisuutta. 

 

                                                        
422 OyPA B: 17.2.1987 § 7. 
423 OyPA B: 3.2.1987. 
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Kuva 30. Ala-aulassa oli ”tunnelmaa”, jopa ahdastakin, kun eri tavoin pukeutuneet opis-

kelijaryhmät hakivat reittiä eteenpäin vielä keskeneräisissä sisääntulon tiloissa. (Kuva: 

SPA B.) 

Maunonkadun tilojen lopputarkastus oli 16.3. ja jälkitarkastus 24.3.1987. Johto-

kunta piti ensimmäisen kokouksensa, juhlaistunnon, Maunonkadun toisen kerrok-

sen kokoushuoneessa 4.3.1987. Kokouksen aluksi johtokunta tutustui tiloihin reh-

torin ja opiston muun henkilökunnan toimiessa oppaana. Johtokunta totesi, että talo 

näytti lupaavalta, mutta ei vielä valmiilta. Selkeästi oli nähtävissä myös se, että 

kalustaminen oli vielä kesken.424 Seuraavissa kokouksissa johtokunta käsitteli yk-

sityiskohtaisemmin uuteen rakennukseen siirtymisen aiheuttamia muutospaineita, 

sääntömuutoksia ja periaatteellisia arkipäivään liittyneitä menettelyjä. Uusia mää-

rittelyjä kaipasivat kirjasto-ohjesääntö ja järjestyssäännöt, ilmoitustaulumenettely 

                                                        
424 OyPA A: 4.3.1987 § 5, B: 17.3.1987. 
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ja muu tiedottaminen sekä tilojen iltakäyttö. Ruokalatoimikunta teki päätöksiä au-

kioloajoista sekä maksumenettelyistä. Lisäksi se julisti kilpailun ruokalan nimestä. 

Päätöksiin kuuluivat myös kanslian aukioloajat ja oppilaskunnan monistuksen jär-

jestely. Oppilaskunnan monistuskone sijoitettiin takkahuoneen käytävälle. Uusista 

opetusvälinehankinnoista voitiin päättää huhtikuun lopussa, mutta ratkaisujen te-

ossa haluttiin myös odottaa muuton jälkeistä lopullisten käyttötarpeiden selkiyty-

mistä. Päätöksenteossa luotettiin perustetun työryhmän esitykseen ensisijaisista ja 

kiireellisistä hankinnoista.425 

Sääntösopimusten lisäksi arkisen toiminnan käynnistyminen edellytti monia 

muitakin päätöksiä ja yhteisiä ratkaisuja. Uusien laitteiden ja valojen käytön opetus 

järjestettiin maaliskuun loppupuolella, sisäiset puhelinnumerot jaettiin tilojen mu-

kaan, ruokalan toiminta alkoi kahvitarjoilun järjestämisellä, ja tupakointiin oli 

aluksi mahdollisuus vain ulkotiloissa. Yleisesti tiedotettavia ja omaksuttavia asioita 

olivat käytössä olleiden työskentelyvälineiden uusille omille paikoille palauttami-

nen, soittotuntikäytännöt, ilmoitustaulujen asiasisältöjen nimeäminen, ovien au-

kaisu- ja sulkemisajat sekä niihin liittyvät vastuut opettajilla ja opiskelijoilla. Yh-

teisestä sopimuksesta päätettiin käyttää sisäkenkiä. Ala-aulassa oleva vahtimesta-

rin työskentelytila sai keskeisen roolin ja jonkin ajan kuluttua, projektisomistuksen 

seurauksena lempinimen ”akvaario”. Vahtimestarilta löytyivät lukujärjestykset, ju-

nalippulomakkeet, monisteet ja postit sekä apu ja vastaus moniin käytännön ongel-

miin ja kysymyksiin. Kansliaan ja opettajille vahtimestari jakoi postin kunkin 

omaan lokeroon.426 

Opistolautakunta sai tehtäväkseen uusien järjestyssääntöjen laatimisen ja pää-

tettäväkseen monia päivittäiseen toimintaan liittyviä asioita. Sääntöehdotusten li-

säksi se otti kantaa tilojen iltakäyttöön ja oli ratkaisemassa opiskelijoiden lukollis-

ten kaappien jakoperusteita samoin kuin oppilaskunnan monistuskoneen sijaintia 

ja takkahuoneen käytön perusteita. Uusissa tiloissa sijaitsevan ravintolan toimin-

taan liittyen opistolautakunta toimi myös ruokalatoimikuntana. Sen tuli päättää ai-

katauluista ja aukioloajoista, tilojen viihtyvyyden lisäämisestä ja mahdollisuudesta 

ruokalippujen käyttöön. Varsin pian julistetun ruokalan nimikilpailun voitti touko-

kuussa tehdyn päätöksen mukaan satuun perustuva nimi ”Pomperipossa”.427 

Opetustilojen kuntoon saattaminen edellytti monia yhteisiä toimia. Ratkaisuksi 

päätettiin tuttuun tapaan toiminta- ja talkoopäivien järjestäminen. Ne toteutettiin 

                                                        
425 OyPA A: 25.3.1987 § 4, 7.4.1987 § 5, 22.4.1987 § 10. 
426 OyPA B: 25.3.1987 § 4, 17.3.1987 § 10. 
427 OyPA B: 7.4.87, C: 26.5.1987. 
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vuosikurssikohtaisina tai kaikkia opiskelijoita koskevina aiemmin laaditun suunni-

telman mukaisesti. Sen sisällön aikaansaaminen oli erikseen nimetyn suunnittelu-

ryhmän tehtävänä. Kaikki opettajat osallistuivat niin suunnitteluun kuin toteutta-

miseen. Kesäkuun alussa laadittiin myös suunnitelmat syyslukukauden alussa edel-

leen jatkuvalle tilojen toimintakuntoon saattamiselle.428 

 

Kuva 31. Maunonkadun kulmasta johti kävelytie pääovelle ja ala-aulaan, josta aukesivat 

kolmelle taholle sijoittuvat sisätilat. Juhla- ja monitoimisali oli oikealla. Vasemmalla, ne-

likerroksisen osan alakerrassa oli ravintola, toisessa kerroksessa kanslia sekä valtaosa 

opettajien työhuoneista ja kahdessa ylimmässä kerroksessa opetustiloja. Rakennuksen 

keskeinen osa oli avara portaikko, jonka välitasanteilta siirryttiin merta kohti olevan kol-

mannen siiven erikoisluokkiin ja ylimmän kerroksen auditorioon. Sieltä oli parhaat nä-

köalat rakennuksen takaa aukeavaan laajaan merimaisemaan. (Kuva: ELA G.) 

6.7 Juhlahetkiä ja kehittyvää opetusta 

Uutta salia oli jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien luonnehdittu erilaisten tapahtu-

mien monipuoliseksi toteuttamispaikaksi, monitoimisaliksi, jossa juhlavienkin ti-

laisuuksien, lasten ja aikuisten tapahtumien, yleisöluentojen sekä konserttien li-

                                                        
428 OyPA B: 17.3.1987 § 10, 31.3.1987, 4.6.1987. 
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säksi voitaisiin heittäytyä leikkimielisiksi niin opiskelijoiden kuin opettajien ja vie-

railijoiden kesken. Valtaosa tapahtumista oli eri tavoin sidoksissa opetukseen, 

mutta myös opiskelijoiden ja opettajien yhteisiä juhlia vietettiin opiston avarim-

massa tilassa. Juhlavimpia olivat esimerkiksi toiminnan merkkivuosien yhteydessä 

järjestetyt kutsuvierastilaisuudet. 

Integroidut ilmaisuaineiden projektit 

Lukuvuoden 1986–1987 suunnittelussa oli jo otettu huomioon, että ensim-

mäistä ”oman talon” kevättä juhlistettaisiin valmistuvan vuosikurssin ilmaisuainei-

den yhteisellä projektilla, jonka toteutus voitiin nyt suunnitella ilman aiemmin ra-

joituksia asettaneita tila- ja käyttösopimusongelmia. Myöhemmät muistiinpanotkin 

kertovat, että ”rakkaasta lapsesta” oli kyse, kun projektin nimiäkin oli monia: Sa-

tujen linna, Satulinna, Linnan juhlat, Prinsessa Ruususen linna. Selvää kuitenkin 

oli, että lähes kaikki koulutuksen tila muuttuivat ”linnan saleiksi”, jonne kutsuttiin 

vierailulle koulutuksen oman väen lisäksi ensisijaisesti opetusharjoittelupäiväko-

tien lapsiryhmiä. 

”Ensimmäisen projektin aiheen ja työskentelymuodon ideoivat opettajat. … 

Kutsuimme tuohon Satujen linnaksi lavastettuun opistoomme vieraiksi samalla 

kertaa sata päiväkotilasta. Aluksi kaikki kokoontuivat linnan pääsaliin, sekä hovi-

väki että lapset. Kuningas toivotti vieraansa tervetulleiksi ja esitteli hovinsa: palve-

lijat, musikantit, kummitukset, kellarin väen, narrit ja oppaina toimineet airuet. Ku-

ningas kertoili lapsille muistojaan, jotka esitettiin ikään kuin takautuvasti. … Ho-

viväen monipuolisten ohjelmaesitysten jälkeen kuningas kehotti vieraitaan tutustu-

maan tarkemmin linnaan, sen moniin jännittäviin, yllättäviin, hauskoihin ja tunnel-

mallisiin paikkoihin. … He saivat mm. musisoida linnan musikanttien kanssa, peu-

hata linnan lastenkamarissa, rauhoittua Ruususen tuoksuvassa huoneessa, virkis-

täytyä linnan keittiössä tai tutustua linnan kellarin salaperäisiin asukkeihin. – Mie-

lestämme juuri tämä oli erinomainen idea, että lapset kulkivat pienissä, ohjatuissa 

ryhmissä ja saattoivat näin itse osallistua tapahtumaan eivätkä olleet vain passiivi-

sia katsojia.” Näin kertoi draamaopetukseensa aiempaa paremmat opetusmahdolli-

suudet saanut lehtori Päivi Jäälinoja.429 

Tutustumiskäyntien lopuksi airuet saattoivat vieraansa linnan juhlasaliin. Pro-

jektin esityspäivä oli 7.5.1987, ja juhlasta pääsi päivän aikana nauttimaan kolme 

                                                        
429 Jäälinoja 2000: 128. 
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sadan lapsen ryhmää. Projektin työstämiseen, harjoituksiin, sisustukseen ja eri roo-

lien toteuttamiseen oli varattu kaikki projektiviikkojen aamupäivien tunnit. Niiden 

käyttösuunnitelman olivat tehneet ilmaisuaineiden lehtorit, jotka ennakkoon olivat 

varanneet projektikäyttöön tarvitun ajan omista opetustunneistaan. Opiskelijoiden 

kannalta oli olennaista, että tällainen tapahtuma mahdollisti jokaiselle opiskelijalle 

yksilöllisen roolisuorituksen ja vuorovaikutuksen lasten kanssa. Projekti oli vuosi-

kurssin ”viimeinen” opinnäyte.430 

 

Kuva 32. Pekka Töpöhäntä -esityksen valmisteluun liittyvä kuva osoittaa, kuinka vaati-

vasta salin ”sisustuksesta” kaupunkimaiseksi maisemaksi oli kyse. (Kuva: VAKAA B.) 

Seuraavina keväinä kolmannen vuosikurssin, yhteensä siis 96 opiskelijan, päättö-

projekteista muotoutui yksi koulutuksen näyttävä, eri tahoille suuntautunut yhteis-

työmuoto. Suunnittelijoiden yhteistyötä vaati suuren opiskelijajoukon organisoitu-

minen laajan hankkeen toteuttamiseen, ja toisaalta se oli yksi yhteistoiminnan 

muoto myös koulutuksen kanssa lukuvuoden aikana työskenteleville muille ta-

hoille. Välillä osallistumiskutsu suunnattiin avoimesti kaupunkilaisillekin. Projek-

tiopetuksesta saadun kokemuksen edetessä siinä lisääntyi opiskelijoiden suunnitte-

luvastuu, ja toteutus siirtyi lähiympäristöön. Aihe löytyi kansanperinteestä ja Kale-

valasta, kuten sininen hirvi tai tutusta satukirjasta, kuten Uppis eli Upponallen seik-

                                                        
430 OyPA B: 17.3.1987, 28.4.1987. 
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kailut. Yksi laajimpia produktioita oli Hietasaareen siirtynyt Astrid Lindgrenin sa-

tukylä, jossa tavattiin Eemeli ja Peppi Pitkätossu ja Ronja Ryövärintytär omalla 

saarellaan. Vapisevan valaan satama sijaitsi torinrannan tuntumassa ja Meri-aihei-

sen Ankkuri-teeman toteuttajat matkasivat laivaristeilylle, jossa toimintaa järjestet-

tiin kaikenikäisille, lapsista eläkeläisiin. 

 

Kuva 33. Toisen projektiryhmän tehtävänä oli vastuu esityksen musiikista, mihin liittyi 

aidot kissamaiset harjoitukset. (Kuva: VAKAA B.) 
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Kuva 34. Vapisevan valaan satama sijaitsi aidosti Torinrannassa, jonne valas saapui 

seuralaistensa saattelemana. (Kuva: VAKAA B.) 
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Kuva 35. Ankkuri-teemankin toteuttajat voitiin tavata Torinrannassa, mutta he läksivät 

myös aidosti ”merille”, laivaristeilyllä olijoita viihdyttämään. (Kuva: VAKAA B.) 

Tuntumaa ilmaisuprojekteihin opiskelijat saivat perinteisesti pian opintojen alettua. 

Kun ensimmäinen lukukausi lähestyi loppuaan, oli ensimmäisen vuosikurssin opis-

kelijoiden tehtävänä jouluprojektin toteuttaminen vieraaksi tuleville lapsiryhmille. 

Siihenkin opettajat olivat ennakkoon varanneet omat projektituntinsa. Pian huo-

mattiin, että uutta lukuvuotta suunniteltaessa sai aikaisempaa suuremman paino-

tuksen opetuksen toteuttamisen ja materiaalihankintojen ennakkosuunnittelu. Kun 

ensimmäisen vuosikurssin toteuttamiin jouluprojekteihinkin kutsuttiin vieraiksi 

päiväkotien lapsiryhmiä, osallistuvien lasten lukumäärä saattoi olla kaksisataa.431 

 

                                                        
431 OyPA B: 4.6.1987, 10.11.1987. 
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Kuva 36. Joulujuhliin kuuluivat tietenkin aikuisten esitykset ja myös lasten saamat pie-

net lahjat. (Kuva: VAKAA B.) 

Kuva 37. Esiintymislavan tapahtumat saivat lapsikatsojat eläytymään innokkaasti. 

(Kuva: VAKAA B.) 
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Kevätjuhla – lukuvuoden päättäjäiset 

Lukuvuosittaiseen vuodenkiertoon kuului yhteisvastuullisena ja juhlavana tapahtu-

mana kevätjuhla. Vuosikurssien välisessä työnjaossa oli päädytty siihen, että luku-

vuoden päättäjäiset ovat toisen vuosikurssin ”kädenojennus ja onnittelu” vuotta 

vanhemmalle valmistuvalle kurssille. Uusien lastentarhanopettajien tutkintotodis-

tusten saanti oli yksi juhlan huipentuma, mutta muun merkittävän ohjelmallisen 

osuuden suunnittelivat toisen vuosikurssin opiskelijat yhdessä yhdysopettajiensa 

kanssa. 

Kevään 1987 juhlassa Maunonkadun tiloissa tervehdyssanat lausui johtokun-

nan puheenjohtaja Matti Rossi, joka oli ollut keskeisenä vaikuttajana ja kaupungin 

edustajana tilaratkaisuja tehtäessä. Juhlapuheen piti sosiaalijohtaja Arvo Alanne, 

joka oli pitkään seurannut oman työnsä ohessa Oulu Oy:n Nuottalan lastentarhan 

toimintaa. Muilta osin opiskelijat vastasivat ohjelmasta siihen asti, kunnes oli juh-

lavan todistustenjaon vuoro. Nyt valmistuivat toiset kolmivuotisen koulutuksen 

käyneet lastentarhanopettajat. Lisäksi kevään juhlaan kuului myös oppilaitokselle 

kohdennettujen stipendien jakaminen niiden saajiksi nimetyille.432 

Vuotta myöhemmin valmistuivat jo kolmannet kolmivuotisen koulutuksen 

opiskelijat. Kevään 1988 juhlaa vietettiin toukokuun viimeisenä päivänä. Juhlapu-

heen piti koulutuksen aloittamisen avainhenkilö, johtokunnan varapuheenjohtaja 

läänin sosiaalineuvos Jouko Mäkelä. Muusta ohjelmasta ja juhlan järjestelyistä vas-

tasivat tuttuun tapaan toisen vuosikurssin opiskelijat. Kolmen opiskeluvuoden ko-

kemuksista ja valmistumisjuhlastaan poimi päiväkodinjohtaja Leena Kaltio433 seu-

raavat muistikuvat: 

Opiskelin Oulun lastentarhanopettajaopistossa 1985–1988. Olin tullut yliop-

pilaaksi keväällä 1985 ja pääsin heti opiskelemaan unelmieni ammattiin. Koko 

lapsuusajan olin puhunut, että haluan isona lastentarhanopettajaksi. Halu 

opiskelemaan oli kova. Ja jännitys oli huikea, kun elokuussa 1985 astelin en-

simmäistä kertaa vanhalle Ynnille, jossa opinahjomme silloin sijaitsi. Opiske-

luajasta on jäänyt mieleen monenlaista: 

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opistomme pääsi muuttamaan Maunon-

kadulle, jonne oli remontoitu upeat tilat ja kaikki tunnit pidettiin saman katon 

alla. Muuttopäivänä me opiskelijat olimme pukeutuneet erilaisiin asuihin ja 

                                                        
432 OyPA B: 28.4.1987, 31.3.1987, 14.4.1987.  
433 Om 6.5.2017 Leena Kaltio. 
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olimme kehitelleet uusia sanoja vanhoihin lastenlauluihin. Kävelimme kulku-

eena vanhalta Ynniltä uuteen opinahjoomme Kirkkokatua pitkin ja pidimme 

aika isoa ääntä laulaessamme ja huudellessamme eri iskulauluja. Kun pää-

simme Maunonkadulle, tanssimme piiritanssia uuden koulun pihalla. Me opis-

kelijat kotiuduimme nopeasti uuteen koulurakennukseen ja olimme tyytyväisiä 

uusiin tiloihimme. Opistomme vahtimestari Markku sai oman lasikopin koulun 

aulaan, josta hän auttoi meitä opiskelijoita aina yhtä ystävällisesti ja innok-

kaasti. 

Toinen tapahtuma, joka on jäänyt elävästi mieleeni, oli loppuprojekti, joka oli 

tapana järjestää viimeisen opiskeluvuoden keväällä. Meitä oli kolme rinnak-

kaista kurssia ja meidän kurssi 40:n projektin aiheeksi valitsimme Suomen La-

pin. Meidän kurssilla oli kolme saamenkielistä opiskelijaa ja aiheeksi valikoi-

tui jotenkin luonnollisesti heidän kotiseutunsa. Kurssimme sai rakentaa pro-

jektin koulun liikuntasaliin. Projekti koostui saamelaisista lauluista, loitsuista, 

joiuista ja kaikesta mikä liittyy Lappiin. Rakensimme saliin upean, ison kodan, 

johon lapsivieraat pääsivät sisälle ja kodassa oli lapinkaste – muistaakseni. 

Näyttämöllä esitimme lappilaista satua, jossa itse näyttelin lumikuningatarta 

ja tanssin valkoisessa puvussa lappilaisen musiikin tahdissa. 

Kolmantena haluan muistella valmistumispäiväämme. Saimme todistuksemme 

arvokkaassa valmistujaisjuhlassa koulun liikuntasalissa. Juhla oli hieno ja mi-

ten jännittävää olikaan valmistua unelmien ammattiin, josta olin haaveillut 

pikku tytöstä lähtien. Juhlan teki arvokkaaksi myös se, että silloin oli tapana, 

että kaikki valmistuvat lastentarhanopettajat pukeutuivat kansallispukuun. Oli 

upeaa, kun seisoimme yleisön edessä ylpeinä uudesta ammatistamme! 

Niin hieno päivä! 

6.8 Kaksi aihetta suureen juhlaan 

Syksyllä 1988 tuli kuluneeksi 20 vuotta opistoksi muuttuneen Oulun lastentarhase-

minaarin toiminnan alkamisesta. Toisaalta haluttiin juhlia myös koulutuksen tar-

koituksenmukaisten toimitilojen valmistumista. Käydyissä alustavissa keskuste-

luissa oli päädytty siihen, että molempia aiheita muistetaan syksyllä 1988 pidettä-

vässä juhlassa. Sen suunnittelun johtokunta käynnisti marraskuussa 1987 pitämäs-

sään kokouksessa, jossa se nimesi asiaa valmistelevan työryhmän. Sen puheenjoh-

tajaksi nimettiin Elise Lujala ja jäseniksi Riitta Frondelius sekä Lahja Veijola. He 
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kaikki kolme olivat olleet perustamisvaiheessa seminaarin suunnitteluryhmän jäse-

niä. Lisäksi juhlatyöryhmään nimettiin johtokunnan opettaja- sekä opiskelijajäsen, 

ja tarvittaessa työryhmä saattoi käyttää muita asiantuntijoita. Juhlan ajankohdaksi 

päätettiin syksyn 1988 viikko 38:n loppupuoli eli 23.–25.9.434 

Kevään kokouksissa käsiteltiin työryhmän esittämiä asioita, muun muassa juh-

lapuhujan nimeämistä. Kumpikaan opetusministereistä ei voinut saapua, joten tie-

dusteluja jatkettiin. Ehdotus juhlarahaston perustamisesta oli toinen valmisteltua 

päätöstä vaatinut asia. Oulun lastentarhanopettajaopiston juhlarahaston nimeä kan-

tavan stipendirahaston alustavaa luonnosta johtokunta käsitteli kesäkuun alun ko-

kouksessaan. Rahaston alkupääomaksi haluttiin koota ne rahalahjoitukset, jotka 

luovutetaan 20-vuotisjuhlien ja uuden toimitalon vihkiäisten yhteydessä. Luonnos-

teltujen sääntöjen mukaan rahastosta jaettaisiin stipendejä toisaalta tunnustuksena 

opiskeluaikanaan yhteistyökykyiselle ja vähintään kohtuullisen opintomenestyksen 

saavuttaneelle opiskelijalle ja toisaalta hakemuksesta yhdelle tai useammalle var-

haiskasvatuksen alueen tutkimustyötä tekevälle lastentarhanopettajalle. Puoltavana 

perusteena haluttiin pitää myös kouluttautumista Oulun lastentarhanopettajaopis-

tossa.435 

Syyskuun alkupuolella käytiin yksityiskohtaisesti läpi juhlaohjelma ja sen eri 

tapahtumat. Rakennuksen siunaaminen päätettiin järjestää opiston sisäisenä tapah-

tumana lukuvuoden avajaisten yhteydessä. Erillisenä tapahtumana päätettiin järjes-

tää myös opiston edesmenneen rehtorin Kari Suhosen haudalla käynti. Hän oli 

kuollut liikenneonnettomuudessa siirryttyään liike-elämän palvelukseen. Varmis-

tettavia asioita olivat tiedotusvastaavan nimeäminen, kutsuvierasluettelon tarkista-

minen, tervehdysten vastaanottajien nimeäminen, tervehdyskäynteihin liittyvien 

tarjoilukustannusten jakautuminen ja iltajuhlaan toivottujen seminaarin perustaja-

aktiivien Jouko Mäkelän ja Riitta Frondeliuksen puheenvuorot. 17.9.1988 pitämäs-

sään kokouksessa johtokunta vahvisti myös juhlarahaston säännöt.436 

Juhlallisuuksiin liittyi myös ratkaisevana tukena olleen pääjohtaja Erkki Ahon 

muistaminen. Hän oli ollut tutustumassa koulutuksen tilaratkaisuihin puheenjoh-

taja Matti Rossin johdolla huhtikuussa 1980. Uudelleen hän vieraili opiston vielä 

keskeneräisissä saneerattavana olevissa tiloissa 3. helmikuuta 1987. Kun hän 3.6. 

                                                        
434 OyPA A: 17.11.1987 § 7. 
435 OyPA A: 2.2.1988 § 11, 6.4.1988 § 5, 8.6.1988 § 12. 
436 OyPA A: 5.9.1988 § 8, 17.9.1988 § 9, B: 22.8.1988. 
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täytti 50 vuotta, saattoi johtokunta liittää onnittelusähkeen oheen kiitokset myön-

teisestä suhtautumisesta ja tuloksellisista toimenpiteistä opiston uusien tilojen saa-

misessa.437 

 

Kuva 38. Juhlakutsu viestitti molemmat juhlan aiheet. Näkyvissä oli saneerauspiirus-

tusten yhteydessä syntynyt hahmo uusista ”OLOn” toimitiloista, jota arkkitehtitoimis-

ton luvalla ryhdyttiin käyttämään oppilaitoksen tunnuksena seminaariaikaisen pyöreän 

merkin kera. Näkyvissä on myös toiminnan 20 vuotta. (Kuva: ELA F.) 

Juhlapuhuja 20-vuotisjuhlassa oli opetusneuvos, professori Veli Nurmi. Hänen pu-

heensa otsikkona oli ”Lastentarhan tähtihetkiä”. Niistä yhtenä hän käsitteli Uno 

Cygnaeuksen uraauurtavaa työtä Suomen kansakoululaitoksen perustamisessa ja 

totesi, kuinka Cygnaeus ”1860-luvun alussa liitti kansansivistysjärjestelmään alle 

kouluikäisten lastentarhan ja lastenseimen. Cygnaeus olisi muutoin selvinnyt 

melko vähin vaurioin ja sopivalla kritiikillä ehdotuksestaan, mutta juuri lastentarha 

ja -seimi aiheuttivat ankaraa kritiikkiä erityisesti Snellmanin taholta. Kun Cygna-

eus kirjoitti, että pikkulapsi piti vähitellen opettaa leikin kautta työhön, Snellman 

ihan sydämistyi. Snellman kirjoitti Litteraturbladetissa, että oli ”narripeliä panna 

talonpojan poika leikkimään herneillä438 siinä uskossa, että hänestä tällä tavalla tu-

lisi hyvä kyntömies.” Näin Veli Nurmi esitteli yhtä tähtihetkeä eli suomalaisen kou-

lujärjestelmän yhteyksiä Friedrich Fröbelin Saksassa luomaan lastentarhapedago-

giikkaan ja Cygnaeuksen opintomatkansa aikana saamia varhaiskasvatuksen vai-

kutteita.439 Ne eivät kuitenkaan tuolloin vielä juurtuneet maamme kansanopetusjär-

jestelmän osaksi, vaikka olisivat sisältäneet myös tyttökoulun vanhimpien luokkien 

                                                        
437 OyPA A: 4.2.1987 § 5, 3.6.1987 § 5, B: 3.2.1987. 
438 Friedrich Fröbelin luomassa johdonmukaisesti rakentuvassa leikki- ja toimintavälineiden sarjassa 
herneet niin kuin helmetkin kuvasivat matemaattisesti ottaen pisteitä, joista rakentui viiva. Viivat raja-
sivat edelleen alueita tai pintoja, joita kuvaamaan voitiin käyttää eri värisiä asettelulevyjä. Tasoista edet-
tiin kolmiulotteisiin kappaleisiin. Lapsen ensimmäinen leikkiväline oli pehmyt pallo, sitten puiset ”pallo, 
kuutio ja lieriö” -kokonaisuus sekä puulaatikkoihin sijoitetut eri tavoin jaotellut ”Fröbelin palikat”. 
439 ELA E: Veli Nurmen juhlapuhe.  
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oppilaiden lastentarhaharjoittelun, silloisen näkemyksen mukaisen paneutumisen 

vanhempien kasvatukseen. 

Oulun lastentarhanopettajaopiston juhlarahasto 

Koulutuksen 20-vuotisjuhlan onnittelurahoista johtokunta päätti perustaa juhlara-

haston, jonka nimi oli Oulun lastentarhanopettajaopiston juhlarahasto. Siitä oli hy-

väksyttyjen sääntöjen mukaan tarkoitus jakaa tunnustuksena stipendi yhdelle tai 

useammalle opiskelijalle, joka on osoittautunut yhteistyökykyiseksi ja rakentavaksi 

ja jonka opintomenestys on ainakin kohtuullinen ja joka on osittanut yhteisvastuul-

lisuutta opiston yhteisissä asioissa. Stipendeinä tuli jakaa pääsääntöisesti puolet ra-

haston edellisen tilikauden tuotosta ja vuosittaisesta osuudesta päätti tarkemmin 

johtokunta. Stipendien saajat valitsi opettajakunta ja niiden luovutus tapahtui luku-

vuoden päättäjäistilaisuudessa. Hakemuksesta myönnettävä stipendi jaettiin, kun 

rahaston pääoma ylittää 15 000 markkaa.440 Ensimmäinen stipendi päätettiin jakaa 

vuonna 1989 yhdelle valmistuvalle opiskelijalle. Muutoin varat päätettiin sijoittaa 

mahdollisimman tuottavalla tavalla, ja päätöksen asiasta tekevät johtokunnan pu-

heenjohtaja ja rehtori. Jatkossa rahastosta päätettiin jakaa stipendi joka toinen 

vuosi.441 

 

                                                        
440 OyPA A: 8.6.1988 § 12. 
441 OyPA A: 9.5.1989.  
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Kuva 39. Juhlan keskeiseksi asiasisällöksi nousi lastentarhanopettajakoulutuksen siir-

täminen yliopistoihin. Aihetta käsitteli sekä rehtori Eila Estola että juhlapuhuja Veli 

Nurmi. Aihetta käsitteli myös sanomalehti Kaleva uutisoidessaan juhlasta. (Lehtileike: 

VAKAA C.) 

Vuonna 1990 johtokunta totesi, että valmistuva kurssi on kartuttanut rahaston pää-

omaa erilaisilla tempauksilla niin, että pääoma on kasvanut 4 000 markasta 7 000 

markkaan, joten stipendi jaetaan tänä vuonna kiitoksena rahaston kartuttamisen hy-

väksi tehdystä työstä ja sen suuruus on 250 markkaa.442 Vastaavasti johtokunta teki 

jatkossakin joitakin harkinnanvaraisia, erityisin perusteluin tehtyjä päätöksiä. 

 

                                                        
442 OyPA A: 24.5.1990 § 9. 
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Kuva 40. Juhlarahastoa kartuttaneet viestit olivat värikkäitä tai valkoisia, virallisia tai 

itse taiteiltuja, suuria ja pieniä. Monista puroista karttui perustetun rahaston alkupää-

oma. (Onnittelut: VAKAA D.) 

Yhtenä stipendirahaston merkittävä kartuttajana oli musiikin valinnaisten opintojen 

opiskelijaryhmä lehtori Leena Poikelan johdolla. Leena Poikela443 on kuvannut 

varhaiskasvatukseen painottunutta musiikin sarkaansa seuraavasti: 

Valmistuttuani (LTO) työskentelin lastentarhanopettajana Vantaan kaupun-

gissa, jonka aikana erikoistuin Sibelius-Akatemiassa musiikkileikkikoulun-

opettajaksi ja suoritin musiikkiliikunnan erikoistumisopinnot. Lastentarhan-

opettajan työ opetti näkemään pienen lapsen erityisyyden ja päiväkodin mu-

siikkikasvatuksen oppimisympäristönä. Espoon musiikkikoulun musiikkileikki-

koulunopettajana sain kokemusta pienen lapsen erityisyydestä musiikin oppi-

jana. 

Sibelius-Akatemian erikoistumisopinnot ovat viitoittaneet työskentelyäni var-

haisiän musiikkikasvattajana niin lasten kuin aikuisten parissa. Musiikkikas-

vatuksen peruspilareita ovat kehollisuus, kokonaisvaltaisuus ja kokemukselli-

suus, tarinallisuus, eläytyminen ja integraatio, joihin nyt yliopistoaikana (v:sta 

1995) on vahvasti liittynyt välittämisen pedagogiikkaan perehtyminen ja sen 

                                                        
443 Uk 16.5.2017 Leena Poikela. 
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ymmärtäminen oleellisena osana musiikki- ja taito- ja taidekasvatusta. Oulun 

yliopistossa järjestetty taidekasvatuksen sivuaine (1997–98) oli ainutlaatuinen, 

jossa opiskeli sekä musiikin- ja taidekasvatuksen opettajia, didaktikkoja ja LO-

opiskelijoita. Se antoi hienon mahdollisuuden huomata oppijoiden tasavertai-

suuden uuden äärellä. 

Projektityöskentelyn koen yhdeksi vahvuudekseni. Hyppy tuntemattomaan ei 

pelota enää, sillä olen 30 vuoden ajan toiminut erilaisissa taide- ja musiikki-

produktioissa opettajana yksin ja yhteistyössä muiden taidekasvatuksen opet-

tajien kanssa. Tähän työhön sain vankan koulutuksen Royal Opera Housen ja 

Leedsin yliopiston (Englanti) ja Metropolitan Opera Guildin (USA) järjestä-

miltä Write an Opera ja Creating Original Opera -kursseilta (1996–1999). 

Opin luottamaan lapseen toimijana ja taiteentekijänä. Opin antamaan tilaa 

lapsen oivalluksille ja keskeneräisyyden estetiikalle, joka väistämättä on läsnä 

aina, kun on kyse ei-ammattilaisten tuotoksista. Opin, että lapsen näköinen 

juttu on arvokkain tuotos. 

Lapsiryhmätyöskentely on ollut tärkeä ja mielestäni yksi arvokkaimmista 

osista työni kuvasta. Ohjaan Vakan opiskelijoita päiväkotiharjoitteluissa, Mu-

kon opiskelijoiden työskentelyä pienten lasten musiikkikasvatushetkissä. Yh-

teistyötä tehtiin kasvatustieteen opettajien kanssa jo lastentarhanopettajaopis-

ton aikoina lapsiryhmätilassa. Tuolloin työparinani oli suuresti arvostamani 

varhaiskasvatuksen opettaja Marja Viklund. Yhteistyö oli antoisaa ja antoi mo-

nipuolista tietoa opiskelijoille lapsen kohtaamisesta myös musiikin ja muiden 

taiteiden kautta. 

Erilaiset täydennyskoulutukset, joista kansainväliset Orff-pedagogiikan kurs-

sit monen vuoden ajan olleet läsnä arjessa. Itse olen ollut myös lastentarhan-

opettajien ja varhaisiän musiikkikasvattajien täydennyskouluttajana. Näin 

olen saanut tietoa nykyhetken koulutustarpeista. Vapaa-aikana sävellän laulu-

musiikkia lapsille ja aikuisille. Yli 20 vuotta ovat lastentarhanopettajaopiske-

lijat säveltäneet pieniä lastenlauluja ohjauksessani. Näin on musiikinteoria 

saanut uusia merkityksiä ja oppimiseniloa. 

Taiteellinen toiminta on keskittynyt musiikkiin ja sen luomiseen. Yksi levy ”Sii-

vekäs tiikeri” sisältää mm. kehtolaulujani ja sovituksiani. Aito kohtaaminen, 

aito välittäminen, ilo ja huumori ovat olleet läsnä opettajuudessani. Mottoni 

on yhä: ”Lapsi ansaitsee parhaimmat opettajat”. 
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Taidehankintoja 

Uusien toimitilojen sisustukseen toivottiin saatavan myös valtion taidesijoituksia. 

Tilojen alkuperäiseen sisustussuunnitelmaan kuuluivat viherkasvit, jotka oli tar-

koin valittu sijoituspaikat huomioon ottaen ja allergiaa aiheuttamattomia lajeja 

käyttäen. Mutta lisäksi avariin tiloihin toivottiin myös viihtyvyyden ja kulttuuri-

myönteisyyden osoitukseksi taideteoksia. Niihin oli jo totuttukin, sillä koulutuksen 

tilat olivat toimineet jo aiemmin niin sanottuna väliaikaisena sijoituspaikkana kah-

delle Jussi Jäälinojan maalaukselle ja yhdelle puuveistokselle. Pian 20-vuotisjuhlan 

ja rakennuksen vihkimisen jälkeen päätettiin anoa valtion omistuksessa olevia te-

oksia sijoitettavaksi koulutuksen tiloihin, ensisijaisesti kokoushuoneeseen. Ano-

musta tehtäessä päätettiin anoa useampiakin teoksia eikä niiden sijoituspaikkoja 

haluttu ennakkoon määritellä. Kun taideteostoimikunnalle osoitettu kirje ei tuotta-

nut tulosta, päätettiin hankkia teoksia omatoimisesti.444 

Vuoden 1992 alussa johtokunta päätti, että koulutukselle hankittaisiin teoksia 

sellaisilta taiteilijoilta, joilla on yhteyksiä oppilaitokseen. Määrärahan suuruus oli 

korotuksen jälkeen 27 500 markkaa, ja hankintojen asiantuntijana toimi kuvaama-

taidon lehtori Heikki Kastemaa. Opettajakunnan tehtävänä oli selvittää, mihin paik-

koihin teoksia sijoitettaisiin ja samoin nimetä taiteilijoita, joilta töitä hankittaisiin. 

Hankintaehdotuksia käsiteltiin johtokunnan kokouksissa kesä- ja elokuussa 1992. 

Hankituksi tuli kokoushuoneeseen sijoitettu entisen opiskelijan Leena Ikosen koo-

kas puureliefi ”Railo”, Jussi Jäälinojan kolme teosta sekä entisen opiskelijan Mar-

ketta Romsin käsityö ”Maailman lapset”. Käsityö sijoitettiin toisen kerroksen luok-

katilojen käytävään, Jussi Jäälinojan puuveistos ”Birgitta” kansliakäytävään palve-

lutiskin läheisyyteen ja tauluista toinen henkilökunnan kahvihuoneeseen sekä toi-

nen kolmannen kerroksen aulatasanteelle.445 

6.9 Yhdessäoloa ja yhteistyötä 

Opiskelijoiden, opettajien ja koko henkilökunnan yhdessäololle on ollut joitakin 

keskeisiä lähtökohtia. Yksi kehittynyt toimintamalli on ollut koulutuksen opetussi-

sältöön niveltyvät yhteisöllisiksi tapahtumiksi suunnitellut tilaisuudet. Ne kehittyi-

vät esimerkiksi suunnittelu- ja palautepäivistä sekä projektien yhteydessä toistu-

vasti järjestetyistä alkuvaiheen suunnittelukokonaisuuksista. Toisaalta ei sovi 

                                                        
444 OyPA A: 30.11.1988 § 7. 
445 OyPA A: 12.2.1990 § 10, 23.6.1992 § 11, 27.8.1992 § 11. 
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unohtaa vuosittaisia ulkoilu- tai retkipäiviäkään erilaisten vapaamuotoisten juhlien 

ohella. 

Opiskelijayhdistyksen järjestämät tapahtumat olivat vuodenkiertoon kuuluvia 

tilaisuuksia, joihin myös henkilökunta sai kutsun. Näihin illanviettotilaisuuksiin, 

tutustumisiltoihin ja puurojuhliin liittyi toive, pyyntö tai miltei velvoitekin, että 

henkilökunnalla oli esitettävänä omaa ohjelmaa – vähintään yksi ohjelmanumero. 

Joskus ohjelmat syntyivät nopeasti juuri ennen juhlan alkua ja joskus taas pitempi-

aikaisen suunnittelun tuloksena. Marraskuussa 1988 oli ohjelma-aloite ilmaantunut 

monisteena henkilökunnan lokeroihin. Siitä446 selvisi muukin olennainen kyseisen 

kerran ohjeistus: 

Oulun lastentarhanopettajaopiston opettajat ja henkilökunta 

KENTTÄ – Dramatisointi opiskelijayhdistyksen pikkujouluun 30.11.1988. 

ENSIMMÄISET HARJOITUKSET TIISTAINA 29.11.1988 KLO 11.20 

KAIKKI PAIKALLE !!! 

Terv. Marjo – PS. Miettikää vaatteita yms. 

 

Monisteen lähettänyt opettaja Marjo Kemppainen myös ohjasi harjoitukset ja vas-

tasi kokonaisuuden toteutumisesta. Asiasisältönä oli ”viisastelevat” tulkinnat alan 

jargonista, kuten tuokion ”vetäminen”, ”kodinomaisesti ottaminen”, ”käsi kertoo” 

ja ”kentän ääni”. 

Lukuvuonna 1987–1988 koulutuksen uusia toimitiloja esiteltiin mielellään. 

Vieraina kävivät joidenkin päiväkotien ja koulujen opettajakunnat, useita lukiolais-

ryhmiä ja aiemmin valmistuneita opiskelijoita omien kurssikokoustensa yhteydessä. 

Samoin vieraina olivat Kajaanin lastentarhanopettajakoulutuksen lehtorikunta ja 

Pietarsaaren lastentarhanopettajaopiston toisen vuosikurssin opiskelijat. Lastentar-

hanopettajaliiton kulttuuritapahtuma ”Karuselli” vietettiin opistolla syyskuun 

alussa, ja tällöin liiton johto ja osa opettajia tutustuivat koulutukseen ja sen uusiin 

tiloihin. Tutustumassa kävi myös työsopimussuhteisten työtekijöiden luottamus-

mies Jaakko Veijalainen. Kansanedustajista vierailivat uusissa tiloissa Riitta Joup-

pila, Tellervo Renko ja Liisa Jaakonsaari. Heidän kanssaan keskusteltiin koulutus-

tasoratkaisuista, koulutuksen kehittämisestä sekä saamen kielen taitoisten opiske-

lijoiden aseman selkiyttämisestä. Näin uudet tilat tarjosivat mieluisan mahdollisuu-

den vierailukutsujen esittämiseen ja tutustumiskäyntiä pyytävien vastaanottami-

seen. 

                                                        
446 ELA F. 
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Miehet ja tasavertaisuus 

Kun 20 vuotta oli kulunut koulutuksen alkamisesta, ei kuulunut enää niitä ääniä, 

joissa miesten kouluttautumista lastentarhanopettajiksi olisi kyseenalaistettu. Enää 

ei alkuvuosien tapaan liioin pohdittu miesopiskelijoiden asemaa opetusratkaisujen 

yhteydessä. Alkuaikoina arvioitiin opiskelutilannetta helpottavaksi ratkaisuksi se, 

että yhteen kurssiryhmään sijoitettiin mielellään kaksi miesopiskelijaa, jos se oli 

luontevasti toteutettavissa. Opiskelun mahdollista eriyttämistä ei sen sijaan kirjattu 

esimerkiksi opetussuunnitelmiin tai opetusharjoittelun ohjeisiin. Ensimmäisten 

vuosien jälkeen tavoitteena kuitenkin oli, että miesopiskelija sai yhden opetushar-

joittelujakson aikana ohjaavaksi opettajakseen mieslastentarhanopettajan. Ennen 

muuta ajateltiin, että opiskelijalla olisi tuolloin mahdollista keskustella mahdolli-

sista työn painotuksista ja pohtia työyhteisöllisiä kysymyksiä myös miesten näkö-

kulmasta. 

Tämän koulutuksen historia-aineiston keräämisen yhteydessä miesnäkökulma 

on tullut esiin eri haastatteluissa. Miesopiskelijoille tunnusomaisten piirteiden poh-

dintaa ilmeni lähes kaikissa ryhmäkeskusteluissa. Selkeiden vastausten sisältö 

näytti kuitenkin saavan erilaisen ilmiasun erilaisissa haastattelutilanteissa. Vastauk-

set vaihtelivat myös tuntuvasti riippuen siitä, olivatko niiden antajina miehet vai 

naiset tai molemmat, taikka lastentarhanopettajat, päiväkotien johtajat, kouluttajat 

tai muutamat päiväkotipalvelujen käyttäjät.447 

Oli luonnollista, että mielipiteet vaihtelivat laajasti. Päiväkotityön arkea ajatel-

taessa kävi ilmi selviä eroja esimerkiksi siinä, miten miesopettajat olivat jo opiske-

luaikanaankin kokeneet heille asetetun erilaisia toiveita ja annetun erilaisia tehtäviä 

kuin naisopiskelijoille. Ja toisaalta johtajien taholta esitettiin kannanottoja siitä, 

millaisista tehtävistä miehet halusivat ottaa itselleen vastuun. Näissä toiminnan ra-

jauksissa oli useimmiten kyse voimaa ja teknisiä tai rakentamiseen liittyviä taitoja 

vaativista töistä. Haastatteluihin ei sisältynyt juurikaan syvällisiä mielipiteitä tai 

pohdintoja siitä, miten miehet näkivät varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuvan 

yksittäisen lapsen päiväkotiarjessa tai miten he perustelivat lapsikohtaisia ratkaisu-

jaan. 

Yleinen käsitys oli, että opiskeluaikana miehet eivät olleet valmiita perusteel-

listen ennakkosuunnitelmien tekemiseen, vaan halusivat suoriutua tehtävästä pin-

tapuolisesti ja kaivattuja pohdinnan perusteluja väistellen. Eri aikoina vaadittiin ra-

                                                        
447 Ha 3.5.2017 Asko Pekkarinen, RHa 19.5.2016, RHa 30.5.2016, RHa 21.4.2017. 
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kenteeltaan vaihteleviin malleihin pohjautuneita kokonaissuunnitelmia, mutta eni-

ten kaikilla opiskelijoilla liittyi arvioivaa muistelua laajan ”aukeaman” rakentami-

seen eli käsitteeseen ”lakanoitten laatiminen”. Yleistä ymmärrystä ei liioin saanut 

osakseen niin sanottujen toimintatuokioiden ulkopuolelle jäänyt lasten vapaan toi-

minnan hahmottelu. Käytännön esimerkkinä mainittiin kitaraa soittava miesopet-

taja silloin, kun työaikaan ei enää kuulunut tiukasti vastuu omasta lapsiryhmästä. 

Sama käytäntö saattoi joidenkin kohdalla jatkua vielä ensimmäisinä työvuosina. 

Eri teoria-aineissa saivat miesopiskelijat myös erilaisia kokonaisarvioita opet-

tajiltaan. Vaikka varhaiskasvatuksen opetukseen olennaisena kuulunut suunnittelu 

ei johtanut useinkaan kiitosmainintoihin, niin selkeän positiivisen arvion miesopis-

kelijoiden aktiivisuudesta antoi liikunnan lehtori. Valintakriteereiden pohjalta il-

menikin, että miesopiskelijoiden joukossa oli monia eri urheilulajien aktiivisia har-

rastajia. 

Toistuva kannanotto oli myös miesopiskelijoiden löyhä tai rento vastuunotto. 

Naisopiskelijoihin nähden he eivät olleet yhtä tunnollisia, ei yhtä velvollisuuden-

tuntoisia eikä yhtä tarkkoja esimerkiksi vastuussa opiskeluympäristöstään tai ope-

tusharjoittelupaikan säännöistä. Mitä ilmeisimmin miehet olivat kyllä tietoisia hei-

hin ryhmänä kohdistuvista kannanotoista. Haastattelujen aikana miesporukassa 

syntyi sanailua aikataulujen viivyttelystä vaikkapa syksyisessä kurahousupukeutu-

misessa, ja kuin vakuudeksi äidit olivat panneet merkille kotiin lähtijät ”kuravaat-

teet kainalossa”. Samainen miesjoukko kehitti kyllä hymyssä suin yksilöllisyyteen 

ja lasten omatoimisuuden tukemiseen liittyviä perusteluja aikataulujen muutoksista 

ja vastaavista tekemistään ratkaisuista. Osittain ne olivat tarkoituksenmukaisiakin. 

Työelämää ajatellen on kuitenkin syytä todeta, että niin mies- kuin naisopetta-

jienkin ratkaisut pohjautuivat heidän omiin vahvuuksiinsa ja henkilökohtaisiin kas-

vatusnäkemyksiinsä. Huomio kiinnittyi esimerkiksi siihen, että monet miesopetta-

jat eivät olleet naisopettajien tavoin valmiita ”passaamaan” lapsia yhtä usein kuin 

naiset. Miehet kehottivat ja neuvoivat lapsia itse toimimaan, esimerkiksi kokoa-

maan tarvitsemansa materiaalin. He ohjasivat lapsia aloitteellisuuteen ja parhaim-

millaan myös muokkasivat ympäristön sellaiseksi, että lasten omatoimisuus oli 

mahdollista. 

Mies- ja naisopiskelijoiden erittely tuntuu sinänsä uskaliaalta, mutta käytän-

nössä vertailu tai luonnehdinnat ovat tulleet jatkuvasti esille eri muodoissa. Vastaa-

vaa tunnusomaisten piirteiden yleistämistä voitaisiin pohtia naistenkin osalta, 

mutta lopulta jokaisella, sukupuolesta riippumatta, on oma ammatillinen kehitys-

kaarensa. Miehistäkin on todettava, että heidän työsarkansa on löytynyt varsin mo-

nilta eri tahoilta. Osa on halunnut myöhemmin jatkaa määrätietoisesti opiskeluaan 
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ja osa on tähdännyt selkeästi alalla eteenpäin. Lastentarhanopettajan tutkinnon 

opiskeluajan perusteella on ollut vaikea arvioida tulevaa motivaation kohdistumista 

ja uusiin vastuullisiin tehtäviin siirtymistä. 

Oma erityinen oululaisten mieslastentarhanopettajien erikoisuus on ollut niin 

kutsuttu ”Nallekerho”. Aktiivisen alkuvaiheen jälkeen on kerho kokoontu-

nut ”säännöllisen epäsäännöllisesti” miesporukan keskeisiin kokouksiin tai sau-

nailtoihin, joissa on keskusteltu miehisestä työnkuvasta ja työyhteisössä vastaan 

tulleista tilanteista. Varsin tärkeä merkitys kokoontumisissa on kuitenkin ollut va-

paamuotoisella yhdessäololla. 

Oulun koulutuksen opettajiksi tuli muutaman vuoden sisällä kolme miestä. 

Yksi näkökulma heidän mukaantulossa oli se, että he kaikki olivat koulutuksen en-

tisiä opiskelijoita, joita tuolloin vielä kutsuttiin usein pojiksi. Heistä ensimmäisenä 

saapunut Jyrki on kuvannut opiston opettajakuntaan kuulumista ja heidän puhutte-

luaan seuraavasti: ”Kolmen miesopettajan (Kimmo, Asko ja minä) tulo oli varmasti 

iso muutos. Olimme kaikki pikemminkin villapaitanallekarhuja kuin ”pukumiehiä”. 

Saimmekin tästä kuulla aika-ajoin, ja meitä pojiteltiin, koska emme olleet ilmeisesti 

naiskollegoiden mielestä tarpeeksi miehekkäitä pukeutumisessamme. Ei taitaisi 

pojittelu enää onnistua näinä tasa-arvon aikoina. Kaikki oli tietenkin hyväntahtoista 

letkauttelua eikä kukaan siitä koskaan suuttunut, ainoastaan asialle naureskeltiin. 

Oulun lastentarhanopettajaopistossa oli tosi hyvä henki ja tunnelma. Kaikista pie-

nistä erimielisyyksistä huolimatta kaikki tunsivat olevansa osa yhteisöä, niin opet-

tajat, opiskelijat kuin kanslian väki ja vahtimestari Markkukin.”448 

  

                                                        
448 Uk 2.5.2017 Jyrki Pulkkinen. 



218 

  



219 

7 MONIPUOLISTA KEHITTÄMISTYÖTÄ (1989–
1995) 

Uusissa tarkoituksenmukaisiksi suunnitelluissa toimitiloissa ryhdyttiin viemään 

eteenpäin niitä monia kehittämishankkeita, joita oli aiemmin hahmoteltu ja kokeil-

tukin, mutta ei voitu täysin toteuttaa puutteellisissa olosuhteissa. Samoin auttoi va-

kinaiseksi valitun opettajakunnan lisääntyminen, kun kuvallisen ilmaisun opetuk-

sesta vastaamaan saatiin pätevyysvaatimukset täyttävä lehtori Hannu Kaakko. Näin 

päästiin kehittämään muun muassa ilmaisuaineiden ja varhaiskasvatuksen projek-

tiyhteistyötä, yhteistoimintaa opetusharjoittelupäiväkotien kanssa ja lapsiryhmätoi-

mintaa. 

Oman ”OLO”-rakennuksen myötä oli koulutuksella nyt oma ”maamerkki” 

kaupungin kartalla, ja sinne voitiin kutsua vierailijoita ja koulutukseen tutustujia. 

Koulutuksen arkea rakennus palveli toiveiden mukaisesti, eikä rakennuksesta löy-

tynyt tarkoituksettomia ratkaisuja. Tiloja oli riittävästi niin opetuksen, opiskelijoi-

den kuin henkilökunnankin käyttöön. Kaikki ulkopuoliset eivät tilojen merkitystä 

ymmärtäneet, sillä silloin tällöin saatiin vastata kysymykseen: Mitä muuta siellä on? 

– Koulutuksen pitkäaikaisten työntekijöiden kannalta oli mielenkiintoista, että oli 

tultu – alkuvuosien tavoin – takaisin merenrannan tuntumaan ja ensimmäisten toi-

mitilojen viereen. Muistiin palasi Pyrinnön aikaan ruokailupaikaksi neuvoteltu 

kauppaoppilaitoksen ruokala, joka nyt oli oman koulutuksemme arkea palveleva 

ravintola. 

7.1 Kokeilua ja hallinnon muutoksia 

Koulutuksen pitkäaikainen kehittämistavoite ”muun opettajankoulutuksen yhtey-

teen” oli edelleen avoinna. Opetusministeriön vuonna 1988 asettamassa lastentar-

hanopettajien organisaatiotyöryhmän muistiossa ei päästy yksimieliseen ehdotuk-

seen. Vaihtoehtoina olivat ammattikorkeakoulututkinto tai lastentarhanopettaja-

koulutuksien liittäminen osaksi muuta opettajankoulutusta.449 Lastentarhanopetta-

jakoulutuksien pyrkimys oli pitkään ollut opistot–ULOt-kaksijakoisuuden poista-

minen ja yhteinen koulutus yliopistoissa. Samoin opiskelijajärjestön kantana oli 

koulutuksien siirtäminen yliopistoon. Sen puolesta järjestettiin myös mielenil-

mauksia, vaikka SLOL:n historiikin mukaan ”leveät vuodet saivat yhteiskunnan 

                                                        
449 Opetusministeriön työryhmien muistioita 1988: 43.  
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kierimään hyvässä olossa” ja opiskelijoiden aktiivisuus laski 1980-luvun lopussa 

sekä seuraavan vuosikymmenen alussa näkyvästi.450 

Ammattikorkeakoulukokeilu 

Ajatus liittymisestä ammattikorkeakoulukokeiluun syntyi samaan aikaan Oulun 

kaupungin laajan kokeiluhankkeen kanssa vuoden 1989 lopussa. Seuraavan vuoden 

alussa sitä käsiteltiin niin johtokunnan, opettajakunnan ja koko henkilökunnan ko-

kouksissa. Suunnitteluryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen hankkeesta oli kes-

kusteltu myös kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin Jaakko Luukkosen ja yhteis-

kuntatieteiden professori Timo Järvikosken kanssa. Kokeilusuunnitelman pääperi-

aatteiden mukaan lastentarhanopettajan tutkinto on 120 opintoviikon laajuinen 

opiskelukokonaisuus, jonka pääaineena on varhaiskasvatukseen painottunut kasva-

tustiede. Siitä suoritetaan 35 opintoviikon laajuinen kokonaisuus.451 

Vuoden 1990 alussa lähetettiin ammattikorkeakoulukokeilua koskeva anomus 

opetusministeriölle ja tiedoksi myös kouluhallitukseen ja lääninhallitukseen. Ano-

muksen liitteeksi oli laadittu selvitys niistä perusteista, jotka tekevät Oulun lasten-

tarhanopettajaopistosta hyvän kokeilukohteen. Perustelujen mukaan oppilaitok-

sella on hyvät toimitilat ja tontilla on myös lisärakennusoikeutta, opiston opettaja-

kunta on korkeasti koulutettua, sillä 18:sta kahdellatoista on ylempi korkeakoulu-

tutkinto, kolmen tutkinto on valmistumassa ja viisi on aloittanut lisensiaatin tutkin-

toon johtavat opinnot. Opetussuunnitelman suhteen opistossa on ollut käynnissä 

omaehtoinen pitkäjänteinen opetussuunnitelman menetelmien kokeilu- ja kehittä-

mistoiminta sisällöllisen kehittämisen rinnalla. Opistolla on myös koko toimintansa 

ajan ollut yhteyksiä yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan, ja vuonna 1983 ta-

pahtuneen kolmivuotistamisen jälkeen yhteydet ovat lisääntyneet niin, että korkea-

koulutasoisten opintojen määrä on 35,5 opintoviikkoa koko tutkinnon 120 opinto-

viikosta. Lisäksi todettiin, että opistolle on palkattu vuoden 1990 alusta kasvatus-

tieteiden tiedekuntaan tilapäinen lehtori, ja kokeilun yhteydessä lehtoraatti muute-

taan apulaisprofessorin viraksi. Perusteluissa lueteltiin myös yliopiston eri laitosten 

ja professorien kanssa käydyt neuvottelut. Samalla painotettiin, että kokeilun yh-

teydessä pidetään tärkeänä ammattikorkeakoulussa tehtävän tutkimuksen liitty-

mistä kiinteästi tiedeyhteisön tutkimustoimintaan.452 

                                                        
450 SLOL:n historiikki 1973–93: 15–16. 
451 OyPA A: 4.1.1990 § 7, B: 9.1.1990 § 5, 23.1.1990, 6.2.1990. 
452 OyPA A: 23.1.1990 § 7. 
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Ammattikorkeakoulukokeilun toteuttamisen todettiin toteutuvan siten, että yh-

teistyötä tehdään ainakin Sibelius-Akatemian, taideteollisen korkeakoulun/Lapin 

korkeakoulun, Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitoksen, Kajaanin opet-

tajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen yksikön, Jyväskylän yliopiston liikun-

tatieteellisen laitoksen sekä teatterikorkeakoulun kanssa. Samassa yhteydessä vii-

tattiin opistossa käynnissä oleviin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin Odessan, 

Uppsalan ja Uumajan lastentarhanopettajakoulutuksien kanssa. Johtokunnassa kä-

siteltiin myös hanketta edistävien neuvottelujen käymistä opetusministeriössä sekä 

keskusteluja kansanedustajien kanssa joko Oulussa tai Helsingissä. Hankkeeseen 

liittyneen kolmen suunnittelutehtävän toteuttamisjärjestykseksi asetettiin opetus-

suunnitelman laatiminen, tutkimustoiminnan organisointi ja hallintomallin kehit-

tely.453 

Vuoden 1990 aikana ammattikorkeakoulukokeilua valmisteltiin erityisesti 

opettajakunnan ja johtokunnan kokouksissa. Vuoden alussa kutsuttiin Ouluun ope-

tussuunnitelman kehittämisseminaariin kaikkien opistojen edustajat. Helmikuun 

8.–9. päivinä pidetystä seminaarista muodostui myös ammattikorkeakoulukokeilua 

käsittelevä keskustelutilaisuus, jossa keskusteltiin opetussuunnitelman kehittämi-

sen periaatteista erityisesti ammattikorkeakouluun siirtymisen näkökulmasta. 454 

Muiden opistojen keskuudessa hanke oli vieraampi kuin Oulussa, jossa oli vertai-

lukohtana kaupungin yhteishankkeena olevan Oulun terveydenhuolto-oppilaitok-

sen, Oulun kauppaoppilaitoksen, Oulun sosiaalialan oppilaitoksen, Oulun diako-

niaopiston ja maatalousoppilaitoksen yhteinen aloite. Muut koulutukset eivät liioin 

olleet valmiita vielä käynnistämään vastaavaa hanketta, mutta Oulussa käytiin ke-

vään aikana keskustelua kokeiluun liittyvästä suunnittelusta ja sen etenemisestä. 

Yhteistyö kaupungin kokeilun kanssa jatkui ja maaliskuussa oli Oulun kaupun-

gista koottu lähetystö esittelemässä ammattikorkeakoulukokeilun hanketta opetus-

ministeriössä ja eduskunnassa. Ryhmään kuuluivat apulaiskaupunginjohtaja Matti 

Rossi, rehtori Annikki Lämsä terveydenhuolto-oppilaitoksesta, rehtori Raimo Kiu-

kas kauppaoppilaitoksesta, rehtori Eino Ojala maatalousoppilaitoksesta ja rehtori 

Eila Estola.455 Puheenjohtaja Matti Rossi456 on kuvannut omaa yhteyttään ammat-

tikorkeakoulukokeiluun seuraavasti: 

                                                        
453 OyPA A: 23.1.1990 § 7.  
454 OyPA B: 23.1.1990.  
455 OyPA A: 16.3.1990 § 5. 
456 Uk 28.4.2017 Matti Rossi. 
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Toisena esimerkkinä taustani vaikutuksesta lastentarhanopettajaopiston ja las-

tentarhanopettajakoulutuksen kehittämiseen mainitsen ammattikorkeakoulu-

jen aloitusajan. Olin silloin Ouluun suunnitellun ammattikorkeaakoulun val-

mistelutoimikunnan puheenjohtaja ja sitten väliaikaisen ammattikorkeakoulun 

johtoryhmän puheenjohtajana. Kun lastentarhanopettajien koulutuksen tule-

vaisuus ei ollut vielä selvä, varauduttiin heti ammattikorkeakoulun perustamis-

vaiheessa lastentarhanopettajaopiston toiminnan liittämistä osaksi sitä. Tämä 

malli oli vain hetken esillä, kun lastentarhanopettajakoulutus päätettiin siirtää 

valtakunnassa yliopistoihin. Onneksi näin kävi. Minulla oli vielä hyvä mahdol-

lisuus olla myötävaikuttamassa Oulun lastentarhanopettajaopiston koulutuk-

sen siirtymiseen osaksi yliopistoa sekä lopettavan johtokunnan puheenjohta-

jana että kaupungin virassani, johon kuului yhteydenpito ja yhteistyö yliopis-

ton kanssa. 

Kesäkuussa Oulun kaupunki oli saanut kehotuksen jatkaa ammattikorkeakouluko-

keilun suunnittelua. Päätökseksi oli kirjattu niin, että se olisi Oulun terveyden-

huolto-oppilaitoksen, Oulun sosiaalialan oppilaitoksen, Oulun diakonissaoppilai-

toksen, Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen ja Oulun lastentarhanopettajaopiston 

muodostama ammattikorkeakoulukokeilu. Johtokunta totesi puolestaan, että päätös 

ei ole opiston oman esityksen mukainen, sillä siinä lähdettiin oman, yhden oppilai-

toksen kokeilusta. Johtokunnassa päätettiin seurata tilannetta ja varautua yhteistyö-

hön Kajaanin lastentarhanopettajakoulutuksen kanssa, joka myös oli saanut keho-

tuksen jatkaa omaa suunnitteluaan. Elokuussa johtokunta pohti tietoa Kajaanin 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kajaani oli ilmoittanut olevansa valmis yhteistyö-

hön, mutta siellä suhtauduttiin epäillen kokeiluun ja laadittiin sen sijaan kannanotto 

lastentarhanopettajakoulutusten liittämisestä yliopistojen yhteyteen. Oulussakin 

johtokunta korosti, että kaikkia mahdollisuuksia tulee tutkia ja kehotti rehtoria neu-

vottelemaan asiasta Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa.457 

Syyskuussa 1990 Oulun kaupunki oli asettamassa omaa ammattikorkeakoulu-

kokeilun johtoryhmää, johon kuuluivat terveydenhuolto-oppilaitos, diakoniaopisto, 

sosiaalialan oppilaitos sekä Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos. Oulun lastentar-

hanopettajaopistolla oli mahdollisuus liittyä mukaan, mutta sen osalta johtokunta 

totesi aiemman kantansa, joka edellytti kaikkien muidenkin mahdollisuuksien sel-

vittämistä. Rehtori oli käynyt neuvotteluja Kajaanin koulutuksen lisäksi myös mui-

                                                        
457 OyPA A: 26.6.1990 § 7, 15.8.1990 § 8. 
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den opistojen kanssa ja ratkaisu oli ollut esillä lastentarhanopettajaliiton järjestä-

mässä koulutuspoliittisessa seminaarissa. Tilaisuudessa oli vaikuttanut siltä, että eri 

sidosryhmät tukevat vain Oulun lastentarhanopettajaopiston alkuperäistä kokeilu-

mallia. Tärkein perustelu oli se, että yhteinen kokeilu ei tue lastentarhanopettaja-

koulutuksen tason nousua eikä paranna yhteyksiä muuhun opettajankoulutuk-

seen.458 

Syyslukukauden alussa kokeilun suunnittelu eteni päätoimisen suunnittelijan 

nimeämiseen. Opettaja Asko Pekkarinen vapautettiin opettajan tehtävästä ja nimet-

tiin kokeilun suunnittelijaksi 17.9. ja 31.10.1990 väliseksi ajaksi. Samalla päätettiin, 

että suunnittelijan tehtävää jatketaan tarvittaessa myös vuoden 1991 tammikuun ja 

helmikuun aikana. Syyskuun kokouksessaan opettajakunta keskusteli kokeiluun 

osallistumisen jatkamisesta, ja opettajakunnan yhteinen mielipide oli, että opisto 

jatkaa oman kokeilun suunnittelua. Samalla todettiin, että kaupungin kokeiluun ei 

varsinaisesti osallistuta, mutta sitä seurataan mahdollisuuksien mukaan. Kokeilu-

suunnitelman tuli olla valmis 15.12.1990, ja jos kokeilun haluttiin alkavan syksyllä 

1991, tuli opetussuunnitelman olla opetusministeriössä maaliskuussa.459 

Jatkokehittämisen kannalta oli ratkaisevaa, että joulukuussa 1990 eduskunta 

totesi valtioneuvoston koulutuspoliittiseen selontekoon antamassaan vastauksessa, 

että lastentarhanopettajakoulutus tulee siirtää yliopistojen kasvatustieteellisiin tie-

dekuntiin. Tämä merkitsi myös sitä, että opiston tulee irtisanoutua ammattikorkea-

koulukokeilun suunnittelusta. Johtokunta suuntasi nyt valmistelutyön kohdistu-

maan yliopistojen yhteyteen siirtymiseen.460 Koulutuksen aiemman pitkäaikaisen 

tavoitteen kannalta ammattikorkeakokeilun valmistelutyö oli joiltakin osin ollut 

ristiriitaista, ja samaan aikaan pyrittiin vaikuttamaan myös yliopistoon siirtymisen 

toteutumiseen. Suunnittelijaksi nimetty Asko Pekkarinen totesikin haastattelussa, 

että koko ajan tehtiin työtä hankkeen toteutumiseksi, mutta toisaalta toivottiin yli-

opistoon siirtymisen toteutumista461. Kokeilun aikana tehty opetussuunnitelman 

kehittämistyö hyödynsi joka tapauksessa opetussuunnitelman kehittämistä, jota 

työstettiin syksyllä 1991 opintonsa aloittavien koulutusta varten. 

                                                        
458 OyPA A: 20.9.1990 § 5. 
459 OyPA A: 20.9.1990 § 5, B: 18.9.1990. 
460 OyPA A: 17.1.1991 § 6. 
461 Ha 30.5.2016 Asko Pekkarinen. 



224 

Kulttuurialan jatkolinja 

Vuoden 1990 aikana valmistui lastentarhanopettajien taidekasvatustyöryhmän 

muistio, joka kattoi myös varhaiskasvatuksen alueen taidekasvatuksen tavoitteet462. 

Sitä koskevan lausunnon opisto antoi marraskuun alussa. Huomio kiinnittyi tällöin 

siihen, että maassamme ei ollut johdonmukaista alle kouluikäisille tarkoitettua tai-

teen perusopetukseen perehdyttävää koulutusta, joten koulutus esitti, että Oulun 

lastentarhanopettajaopisto voisi aloittaa erikoistumisopinnot musiikissa, kuvaama-

taidossa ja käsityössä. Kyse oli myös siitä, että näin voitaisiin järjestää maksupal-

velukoulutusta, joka koulutustavoitteen lisäksi hyödyntäisi jossain määrin myös 

oppilaitoksen taloutta. 

Maaliskuussa 1992 rehtori Eila Estola selvitti johtokunnalle, kuinka lastentar-

hanopettajien yliopistokoulutustyöryhmä oli saanut tehtäväkseen selvittää pääteh-

tävänsä lisäksi taidekasvatuksen erikoistumisopintojen aloittamista lastentarhan-

opettajien jatkokoulutuksena. Esillä oli myös rehtorin ja kulttuuriministeri Tytti 

Isohookana-Asunmaan välinen keskustelu, jossa ministeri oli kehottanut tekemään 

opetusministeriöön konkreettisen ehdotuksen opetuksen aloittamisesta. Mahdolli-

sia erikoistumisaloja voisivat olla musiikki, kuvaamataito, tanssi ja ilmaisutaito. 

Johtokunta päätti selvittää mahdollisuudet koulutuksen aloittamiseen edellä maini-

tuilla neljällä taiteen alueella yhteistyössä kyseisten aineiden oppilaitosten ja Lapin 

yliopiston kanssa.463 

Toukokuussa 1992 pidettiin koulutuksen tiloissa kokous, jossa olivat mukana 

Liisa Tiitinen tanssinohjaajakoulutuksesta, Leena Hyvönen opettajankoulutuslai-

toksen musiikinopetuksen edustajana, Yrjö Renvall kaupunginteatterista, Tuovi 

Monola yliopiston ilmaisutaidon koulutuksen edustajana ja Liisa Härö konservato-

riosta sekä opiston edustajina johtokunnan jäsen Marja Rysä, rehtori Eila Estola, 

liikunnan lehtori Orvokki Autio, äidinkielen ja ilmaisutaidon lehtori Päivi Jäälinoja, 

kuvaamataidon lehtori Heikki Kastemaa ja musiikin lehtori Leena Poikela. Lisäksi 

asiasta oli neuvoteltu Rovaniemellä kuvataiteen opetuksesta vastaavan Pirkko Sei-

tamaa-Oravalan kanssa. Asiasta päätettiin pikaisesti tehdä opetusministeriöön ”kar-

keahko esitys”, joka ehtisi sinne ennen kuin vuoden 1993 tulo- ja menoarvioesitys 

annetaan. Anottavan määrärahan suuruudeksi päätettiin 280 000 markkaa.464 Sel-

vittelytyön jälkeen Oulun koulutus oli valmis aloittamaan kokeiluluontoisesti tai-

                                                        
462 Opetusministeriön työryhmien muistioita 1990:19. 
463 OyPA A: 20.9.1990 § 10, 1.11.1990 § 8, 13.3.1992 § 10, B: 18.9.1990. 
464 OyPA A: 21.5.1992 § 11. 
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teeseen erikoistavat opinnot musiikissa, kuvaamataidossa, tanssissa ja ilmaisutai-

dossa, sillä kaikkiin aineisiin löytyi Oulusta yhteistyökumppaneita mukaan lukien 

kuvaamataidon asiantuntemus Rovaniemeltä. Yhteistyön perustana käytettäisiin 

opetusministeriön työryhmän ehdotuksen mukaisesti asetusta ammatillisten oppi-

laitosten ja korkeakoulujen yhteistoimintakokeilusta (948/89). 

Laaditun esityksen mukaan taiteisiin erikoistavien opintojen aloittamisajan-

kohta olisi syksyllä 1993, ja Oulun lastentarhanopettajaopisto huolehtisi kaikista 

käytännön järjestelyistä. Päätoimista henkilökuntaa tarvittiin ensimmäisenä 

vuonna vain tilapäisesti koulutuksen käynnistämiseen liittyvissä tehtävissä ja 

opinto-ohjauksessa, koska opiskelusuunnitelmat tulisivat olemaan hyvin yksilölli-

set. Opetusministeriöltä anottu rahoitus lukuvuodeksi 1993–1994 oli opiskelijoiden 

lukukausimaksujen vähentämisen jälkeen 200 000 markkaa. Johtokunnan esityk-

sen mukaan ensisijaisena perusteena oli suunnitella tutkinto, joka on tarkoituksen-

mukainen nimenomaan lastentarhanopettajien taiteisiin erikoistavana tutkintona. 

Toissijainen kriteeri oli saada mainittu tutkinto korvaavaksi kokonaisuudeksi mah-

dollisissa jatko-opinnoissa.465 

Laman vuoksi opetusministeriö ei katsonut olevan valmiuksia taiteisiin eri-

koistavan lastentarhanopettajien jatkokoulutuksen järjestämiseen, joten koulutuk-

sen rahoittamisessa käännyttiin lääninhallituksen puoleen. Anomuksessa esitettiin, 

että kokeilu aloitettaisiin musiikin, kuvaamataiteen, tanssin ja draaman alueilla. 

Lääninhallitus myönsi rahoituksen puoli vuotta kestävän koulutuksen aloittamiseen. 

Koulutus tuli aloittaa vuoden 1993 puolella, ja se oli avoin sekä lastentarhanopet-

tajille että sosiaalikasvattajille. Valintaperusteissa painotettiin hakijan innostunei-

suutta ja alan riittäviä valmiuksia ja lahjoja sekä soveltuvuutta. Koulutukseen haki 

31 lastentarhanopettajaa ja kaksi sosiaalikasvattajaa. Valintakokeeseen kuului haas-

tattelu, jossa käsiteltiin myös työllisyysnäkökulmia. Musiikin valinnassa musikaa-

lisuutta testasi kaksi konservatorion opettajaa, ja kuvataiteen valintakokeeseen liit-

tyi ennakkotehtävä sekä valintakokeessa toteutettu plastisen sommittelun työ. 

Tanssin valinnoista vastasi tanssinohjaajakoulutus.466 

Taiteisiin erikoistuvissa opinnoissa haluttiin tuoda esille varhaiskasvatuksen 

käytäntöjen kokonaisvaltainen luonne, ja siksi opinnot sisälsivät myös kaikille yh-

teisiä eri taideaineita integroivia opintojaksoja. Suurimman osan opinnoista muo-

dostivat kuitenkin oman taideaineen aineenopinnot sekä soveltavat opinnot, joihin 

                                                        
465 OyPA A: 2.6.1992 § 6. 
466 ELA D: 1993–1994: 23–24, OyPA A: 13.10.1992 § 10, B: 5.10. 1993 § 4, 2.11.1993 § 6. 
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kuului opetusharjoittelu ja muu käytännön työskentely. Yhteistyötahoja olivat Ou-

lun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Oulun 

konservatorio ja sen tanssinkoulutus, Oulun lasten ja nuorten taidekoulu, Oulun 

kaupunginteatteri sekä Oulun kansalaisopisto. Opiskelijoiden yhdyshenkilöinä oli-

vat koulutuksen omat lehtorit, jotka samalla kiinnittivät huomiota myös alan jatko-

koulutuksen kehittämiseen. Vuoden 1993 lokakuusta lähtien taideaineisiin erikois-

tavan koulutuksen suunnittelijana oli KL Seppo Saanio.467 

Koulutukseen valittiin yhteensä 20 opiskelijaa, ja he suorittivat 20 opintovii-

kon laajuisen A-moduulin. Koulutus päättyi 18.5.1994. Lääninhallitukselle tehtiin 

jatkoanomus B-moduulin toteuttamisesta, mutta siihen saadussa vastauksessa lää-

ninhallitus tiedotti Opetushallituksen 26.9.1994 lähettämästä kirjeestä. Sen mukaan 

kyseisen tyyppinen Oulun lastentarhanopettajaopiston kulttuurialan jatkolinjan jär-

jestäminen ei koulutuksen siirtymävaiheessa ollut tarkoituksenmukaista. Lisäksi 

kirjelmässä todettiin, että opisto voi neuvotella Oulun yliopiston sekä muiden mu-

kana olevien oppilaitosten kanssa jo toteutetun koulutuksen antamasta mahdolli-

sesta lisäpätevyydestä ja jatko-opiskelumahdollisuuksista.468 

Keskushallinnon muutoksia ja uusia ohjeita 

1990-luvulle tultaessa oli opetusministeriön alainen ammatillinen koulutus jakau-

tunut sekä kouluhallituksen että ammattikasvatushallituksen vastuualueeksi. Kai-

ken opetustoiminnan keskittäminen saman hallinnon alaisuuteen nähtiin kuitenkin 

tarpeelliseksi, ja niin vuonna 1991 kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus yhdis-

tyivät 1.4. lähtien Opetushallitukseksi. Se vastasi nyt laaja-alaisesti opetukseen ja 

koulutukseen liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteena oli myös, että uusi virasto kes-

kittyy opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien kehittämiseen sekä koulu-

tuksen tuloksellisuuden seurantaan ja edistämiseen. 

Uusia muutoksia oli tulossa jo vajaan kahden vuoden kuluttua. 14.–15.12.1992 

pidetyn rehtorien koulutuksen yhteydessä saatiin tietoa hallituksen 1.1.1993 voi-

maan tulevaksi kaavaillusta hallituksen esityksestä, jonka mukaan lastentarhan-

opettajaopistoja, musiikkioppilaitoksia ja kansanopistoja koskevat lait uudistettai-

siin ammatillista koulutusta koskevia säännöksiä vastaaviksi. Lakimuutoksen toi-

                                                        
467 ELA D: 1993–1994: 24, OyPA B: 7.12.1993 § 5. 
468 OyPA A: 27.10.1994 § 5. 
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sen pykälän mukaan lastentarhanopettajaopistot tulivat kuitenkin opetusministe-

riön alaisiksi, ja ensimmäisen pykälän tekstilisäys laajensi ammatillisista oppilai-

toksista annetun lain 487/87 koskemaan myös lastentarhanopettajaopistoja. 469 

Mahdollisuus lastentarhanopettajakoulutuksen siirtymiseen ammattikorkeakoulu-

jen yhteyteen oli tuolloin siis edelleen olemassa. 

Opiston sisäiseen hallintoon toi uuden ja yllättävän lisäportaan tieto yhteistyö-

komiteamenettelystä, jota tuli noudattaa kouluhallituksen välittämän nimeämisvel-

voitteen myötä. Perusteena oli yhteistoiminnasta annetun lain 651/88 pykälän 15 ja 

sitä koskevan asetuksen velvoitteesta. Kyseessä oli virastokohtainen ja oppilaitos-

kohtainen yhteistoimintasopimus. Yhteistoiminnan tarkoituksena oli antaa henki-

löstölle vaikutusmahdollisuus sen työhön ja työoloihin vaikuttavaan, oppilaitoksen 

toimintaa koskevaan päätöksentekoon. Yhteistoimintasopimus oli sovittu tulevaksi 

voimaan 1.1.1992 lukien. Sopijaosapuolten kesken oli tehty ratkaisu, että yhteis-

toiminta oppilaitoksissa tulee saattaa oppilaitoskohtaisen yhteistoimintasopimuk-

sen mukaiseksi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.5.1992 lukien. 

Ensimmäinen yhteistoimintasopimuksen mukainen kokous pidettiin maalis-

kuussa 1992. Läsnä olivat rehtorin lisäksi opettajien ja muun henkilökunnan edus-

tajat, ja käsiteltävänä asiana oli opiston määrärahojen käyttö vuonna 1992. Seuraa-

vassa kokouksessa käsiteltävänä oli opettajien koulutussuunnitelma vuodelle 1992, 

ja vuoden viimeisellä kerralla asioita olivat vuoden 1993 talousarvio ja siihen liit-

tyvät muutokset sekä opettajien koulutussuunnitelman toteutuminen syksyllä 

1992.470 

Maaliskuussa 1993 käsiteltiin erityisesti apulaisprofessorin palkkaukseen liit-

tyviä määrärahoja sekä opettajakunnan muutoksiin liittyviä palkkamäärärahoja. 

Loppuvuoden asioita taas olivat vuoden 1994 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä 

virkajärjestelyihin liittyvät kysymykset. Joulukuun kokouksessa oli esillä erityi-

sesti yliopistoon siirtymiseen liittyvät kysymykset, jotka jatkuivat myös vuoden 

1994 asioina talousarvioesityksiä koskevien keskustelujen ohessa. Yliopistoon siir-

toon liittyen oli edelleen esillä työryhmien perustaminen ja Oulua koskevien neu-

vottelujen pääkohtia. Vuoden 1995 alussa käsiteltiin säästyneiden varojen käyttö-

suunnitelmaa. Esillä oli myös tila- ja tietoliikennekysymyksiä sekä vakinaisen hen-

kilökunnan palkkaus- ja tehtävänimikekysymyksiä. Kevään aikana laadittiin myös 

                                                        
469 Hallituksen esitys 297/92. 
470 OyPA D: 12.3.1992, 27.3.1992, 2.10.1992. 
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määrärahan käyttösuunnitelmia ja opistokauden päättymiseen liittyvät juhlallisuu-

det.471 

7.2 Kansainvälinen toiminta 

Oulun lastentarhaseminaarin varhaisimmat kansainvälisen yhteistyön aloittamista 

koskevat neuvottelut koskivat Oulun ystävyyskaupunki Odessan lastentarhanopet-

tajakoulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Toukokuussa 1987 vieraili opistossa 

Odessan lastentarhanopettajakoulutuksen rehtori, musiikinopettaja ja pioneeripa-

latsin johtaja. Lokakuussa johtokunnan puheenjohtaja Matti Rossin, kaupunginsih-

teeri Ilkka Vauran ja vs. rehtori Elise Lujalan neuvottelussa päädyttiin siihen, että 

yhteistyö aloitetaan epävirallisella tasolla esimerkiksi turistimatkoina. Koulutuk-

sien vierailuun liittyvissä järjestelyissä tehdään yhteistyötä kaupungin kanssa. Kau-

punginhallituksen taholta yhteistyöhön ei ollut mitään esteitä, mutta muun muassa 

matka- ja muut kustannukset oli anottava opetusministeriöltä.472 Opiskelijoiden ja 

opettajien vierailu toteutui 11.–16. toukokuuta 1992, kun Odessan Pedagogisen 

Instituutin 14-henkinen opiskelijakuoro ja neljä opettajaa olivat Oulun lastentar-

hanopettajaopiston vieraana.473 

Vuonna 1990 osallistuivat yksittäiset opettajat kansainvälisiin kongresseihin, 

ja myös ammattikorkeakoulukokeiluun liittyen kirjattiin maininta yhteyksistä 

Odessaan, Uppsalaan ja Uumajaan. Syksyllä 1991 tekivät Oulun koulutuksen 

kolme opettajaa vierailun Viron Pedagogiseen Instituuttiin, ja lukuvuoden aikana 

tuettiin viiden opettajan pääsyä ulkomaiselle opintomatkalle. Kansainvälisistä 

vaihto-ohjelmista ensimmäisenä haettiin varoja Nordplus-ohjelmasta ja haluttiin 

päästä mukaan Erasmus-ohjelmaan. 474  Syksyllä 1992 perustettiin koulutukseen 

kansainvälinen työryhmä, johon kuuluivat Hannele Kess, Asko Pekkarinen ja Aila 

Tiilikka sekä puheenjohtajana Elise Lujala. Työryhmä näki kansainvälisen toimin-

nan perusteena kehittämistyön, tutkimustiedon laajentamisen, vieraiden kulttuurien 

ymmärtämisen ja oman suomalaisuuden arvostamisen. Se totesi myös, että samalla 

kun perehdytään monikulttuurisiin ympäristöihin, tehdään suomalaista kulttuuria 

tunnetuksi muissa maissa ja rakennetaan kansainvälisyyden verkostoja.475 

                                                        
471 OyPA D: 24.3.1993, 11.10.1993, 20.12.1993, 13.4.1994, 20.2.1995, 24.4.1995. 
472 ELA D: 1987–1988: 20, OyPA A: 23.10.1987 § 5. 
473 OyPA A: 21.5.1992 § 5. 
474 ELA D: 1991–1992: 23, OyPA A: 23.1.1990 § 7, 24.5.1990 § 8. 
475 Lujala 1994: luku Kansainvälistä yhteistyötä, OyPA A: 13.10.1992 § 6. 
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Perustetun työryhmän kiireisin asia oli hakea Erasmus-ohjelmaan liittyen jäse-

nyyttä ICP-yhteistyöhön, jonka koordinaattori oli Englannissa Oxfordissa, West-

minster Collegessa. Johtokunnan päätöksen mukaan tuli jatkoa varten selvittää toi-

mintaan tarvittavat määrärahat sekä vaihtoon liittyvät työaikajärjestelyt ja opetus-

suunnitelmien vastaavuudet. Maaliskuussa koulutus sai tiedon, että Oulun lasten-

tarhanopettajaopisto oli hyväksytty Erasmus-ohjelman ICP-renkaaseen, johon kuu-

lui lisäksi kaksi oppilaitosta Englannista, yksi Hollannista, yksi Portugalista, yksi 

Kreikasta, yksi Italiasta ja yksi Ruotsista.476 Näin Oulun lastentarhanopettajaopisto 

oli ensimmäinen ICP-renkaaseen hyväksytty varhaiskasvatuksen koulutus Suo-

messa. 

Kyseisen ICP-renkaan koordinaattori Elaine Nicol vieraili Oulussa 20.–

28.3.1993. Kevään aikana ilmoitettiin opiskelijoille haettavaksi kaksi opiskelija-

vaihdon paikkaa Englantiin.477 Syksyjen 1993 ja 1994 aikana oli kaksi opiskelijaa 

vastavuoroisesti kummastakin koulutuksesta opiskelemassa kolmen kuukauden 

ajan yhteistyöoppilaitoksessa. Suomessa englantilaiset opiskelijat suorittivat ope-

tusharjoittelua suomalaisissa päiväkodeissa ja koulun ala-asteella sekä osallistuivat 

ilmaisuaineiden opetukseen. Lisäksi he pitivät omana toimintanaan niin sanottua 

kerhoa englanninkielisille lapsille. Suomalaisopiskelijat osallistuivat vastaavasti 

syyslukukauden opintoihin Oxfordissa ja hankkivat samalla materiaalia omia tut-

kielmaopintojaan varten. Syksyllä 1993 ICP-renkaan toiminnan arvioinnin yhtey-

dessä saadun palautteen mukaan oli Oulun kanssa tehty yhteistyö parhaiten sujunut 

vaihto478. 

 

                                                        
476 OyPA A: 13.10.1992 § 6, 23.4.1993 § 5. 
477 ELA D: 1992–1993: 29. 
478 OyPA A: 24.5.1994 § 5. 
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Kuva 41. ”Täällä Oxford, Koponen ja Laakso” -otsikolla kirjoittivat opiskelijat Sari ja 

Terhi omista harjoittelukokemuksistaan SLOL:n RÖÖ-PELI-lehden numeroon 4/93. Jo 

aukeaman ensimmäisen sivun ensimmäinen väliotsikko ”Suomiko kallis?” vaikutti kiin-

nostavalta. (Lehtileike: ELA F.) 

Nordplus-yhteistyö Uppsalan yliopiston lastentarhanopettajakoulutuksen kanssa 

alkoi syksyllä 1992. Opettajavaihtoon kuuluvana oli lehtori Marja Kuisma koulu-

tuksen vieraana 23.11. ja 4.12. välisen ajan. Vierailu oli ensimmäinen Nordplus-

määrärahoilla tehty vaihto, ja kevätkaudella saattoi vastaavasti yksi opettaja Ou-

lusta vierailla vastaavasti Uppsalassa. Kevään 1993 aikana ilmoitettiin haettavaksi 

seuraavan lukuvuoden kolme opiskelijavaihtopaikkaa ja valittiin opiskelijat syk-

syllä 1993 alkavaan opiskelijavaihtoon. Kevään 1994 aikana saapuivat Uppsalan 

yliopistosta 17.–27.4. opettajavaihtoon Jacqueline Altberg ja Agneta Lindh-Munter, 
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jotka pitivät opiskelijoille ja ohjaaville opettajille kaksi täydennyskoulutustilai-

suutta aiheesta draama ja leikki. Vuodeksi 1994 myönsi Nordisk Ministerråd 

Nordplus-vaihtoon määrärahoja paitsi Uppsalan kanssa tehtävän vaihto-ohjelmaan 

myös yhteistyöhön Kautokeinon kanssa479. 

Keväällä 1993 hyväksyttiin Oulun lastentarhanopettajaopisto myös Asso-

ciation for Teacher Education in Europe eli ATEE-järjestön jäseneksi. Syyskuussa 

1994 osallistuivat Aila Tiilikka, Kimmo Spets, Asko Pekkarinen sekä Elise Lujala 

ATEE-kongressiin Prahassa, ja 8.9.1994 pidetyssä ATEE:n yleiskokouksessa oli 

Oulun koulutuksen edustajana Elise Lujala. Hollannissa 3.–10.9.1994 pidetylle In-

ternational Summer Course’lle osallistuivat Eila Estola ja Hannele Kess. Lisäksi 

Oulun lastentarhanopettajaopisto oli valittu Suomen edustajaksi ”sateenvarjopro-

jektiin”, jonka tarkoituksena oli vertailla eri maissa tapahtuvaa alle kouluikäisten 

lasten opettajien koulutusta. Projektiin oli saatu rahoitusta Euroopan unionilta ja 

sen jatkosuunnittelua vietiin eteenpäin Tukholmassa 17.–18.11.1994 pidetyssä ko-

kouksessa.480 

Syksy 1994 oli edellä kuvattujen monien kansainvälisten yhteyksien aikaa, ja 

Nordplus-ohjelman kautta pyrittiin myös luomaan yhteyksiä, joiden avulla voitai-

siin parantaa koulutukseen tulevien saamen kielen taitoisten opiskelijoiden omaan 

kulttuuriin liittyviä opiskelumahdollisuuksia. 14.–17.9. koulutuksen henkilökunta 

tutustui Kautokeinon saamelaiskorkeakouluun ja neuvoteltiin saamen kielen tai-

toisten opiskelijoiden opetusharjoittelun mahdollisuuksista. Sami Allavskolan 

kanssa neuvoteltiin myös Nordplus-sopimuksen mukaisesta yhteistyöstä ja opetus-

harjoittelun järjestämisestä Kautokeinossa.481 

Kansainvälisten vierailijoiden käynnit loivat myös yksityisten henkilöiden vä-

lisiä yhteyksiä samoin kuin apurahojen turvin tehdyt opintomatkat. Vuonna 1993 

Aila Tiilikan, Marja Viklundin ja Jyrki Pulkkisen Intiaan tekemän opintomatkan 

seurauksena käynnistyi keväällä 1995 opiskelijavaihto Goassa sijaitsevan Toddle-

dom Nursery School and Kindergarten’in kanssa. Opiskelijavaihto toteutettiin ope-

tushallituksen vuonna 1994 myöntämän erillismäärärahan turvin. Hankkeeseen liit-

tyi myös opettajien ennalta työstämä opetusmateriaali, jonka pohjalta Marja Vik-

lund jatkoi PD-opintojen työtään.482 

Jyrki Pulkkisen 1994 virkavapauden aikana aloittaman koulutusteknologiaan 

perehtymisen tutkimusverkostot poikivat Tempus-hankkeen, joka liittyi läheisesti 

                                                        
479 OyPA A: 13.10.1992 § 5, 10.12.1992 § 5, 13.12.1993 § 5, 14.4.1994 § 5. 
480 OyPA A: 23.4.1993 § 5, 22.9.1994 § 5. 
481 OyPA A: 22.9.1994 § 5. 
482 OyPA A: 21.2.1995 § 5. 
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myös varhaiskasvatukseen. Kyseessä oli kolmen puolalaisen yliopiston (Krakova, 

Bydgosk ja Olsztyn), brittiläisen Exeterin yliopiston ja Oulun yliopiston yhteinen 

hanke kehittää Puolaan englanninkielisiä koulutusohjelmia. Mukana oli Olstynin 

opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen yksikkö, jonka kanssa Oulun yli-

opiston varhaiskasvatuksen koulutuksella syntyi pidempääkin yhteistyötä. Yhteis-

työstä innostuivat erityisesti Oulun Eila Estola ja Olsztynin Malgorzata Suswillo. 

Kimmo Spets ja Asko Pekkarinen olivat myös kouluttamassa Puolan kollegoi-

tamme.483 

Omaa uraansa varhaiskasvatuksen piiristä laajempiin kansainvälisiin yhteyk-

siin Jyrki Pulkkinen484 on kuvannut seuraavasti: 

Tulin lastentarhanopettajaopistoon metodiikan opettajaksi 1.8.1985. Auskul-

toin siinä työn ohessa aikuiskoulutuksen opettajaksi kasvatustieteessä ja psy-

kologiassa ja sitten siirryinkin 1.8.1987 kasvatustieteen lehtorin tehtäviin. Vas-

tuullani oli pääasiassa kasvatustieteiden approon liittyviä opintojaksoja sekä 

varhaiskasvatuksen perusteita. 

Lastentarhanopettajaopistolle tuli ensimmäiset tietokoneet muistaakseni 1987. 

Opetushallitus lähetti ne pyytämättä tietenkin, niin kuin monet muutkin uudis-

tukset tulivat ylhäältä annettuina siihen aikaan. Taisin olla ainoa, joka oli kiin-

nostunut tietokoneista, ja niin minut valittiin heti ATK-vastaavaksi. Tehtä-

vänäni oli aluksi lähinnä neuvoa hallinnon kollegoita tietokoneen toimistokäy-

tössä. Koska en jaksanut koko ajan olla neuvomassa, otin ja ohjelmoin lasten-

tarhanopettajaopistolle oppilashallinnon ohjelman, ”Lastu” nimeltään. Tai-

sipa sen ottaa käyttöön myös Tampereen lastentarhanopettajaopisto. 

Seuraavina vuosina tietokoneita hankittiin myös opiskelijoiden käyttöön. Mi-

nulle tietenkin lankesi automaattisesti tietotekniikan opettaminen opiskelijoille. 

Koska joskus oli vaikeaa tehdä varhaiskasvatuksen opinnoista kiinnostavia, 

eikä tietokoneen konttorikäyttökään tainnut naisvaltaista opiskelijakuntaa 

kiinnostaa, yhdistin nämä kaksi kuivahkoa ainetta ja kehittelin tietokoneavus-

teista opetusmenetelmää, joka sopisi samalla kertaa molempiin tarkoituk-

seen. Aloimme tehdä varhaiskasvatukseen liittyviä pieniä multimediaesityksiä. 

Opiskelijat tekivät ryhmätöinä kirjallisuushakuja ja niiden pohjalta hankittu 

materiaali muokattiin hypertekstimuotoon ja tallennettiin CD:lle. Montesso-

                                                        
483 Uk 2.5.2017 Jyrki Pulkkinen. 
484 Uk 2.5.2017 Jyrki Pulkkinen. 
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rista tehdyt multimediaesitykset taisivat saada opiskelijoiden insinööripoika-

kaveritkin kateelliseksi. Suosio oli taattu. Tuli siinä samalla edistettyä oppilas-

keskeistä projektiopiskelua ja näyttöön perustuvaan arviointia. Sain siitä kyllä 

kuulla kollegoiltani: Jyrki on taas laittanut opiskelijat ”etäopiskeluun”, kun 

opiskelijat parveilivat käytävillä ja kirjastossa luentojen aikaan. Saattoihan se 

hieman häiritäkin luennoivia kollegoitani. 

Innostuin opetusmetodien kokeiluistani muuhunkin konstruktiivisen oppimis-

psykologian kokeiluihin, ja tein siinä ohessa Pikkurilli-nimisen ohjelman esi-

kouluikäisille. Siinä lapsi opetteli lukemaan ja kirjoittamaan keksimällä tari-

noita ja leikkimällä kirjaimilla ja tavuilla sanoja muodostaen ja aikaansaan-

noksiaan kuunnellen. Oulun kaupunki innostui hankkimaan sen kaikkiin päi-

väkoteihin joskus 1990-luvun alussa. Kaikkiin kolmeen tietokoneeseen ;-). Ei 

tainnut silloin olla enempää koko kaupungin päiväkodeissa. Sain siitä kuiten-

kin kipinän tietokoneavusteiseen opetukseen, joka veikin minut Oulun yliopis-

ton leipiin joitakin vuosia aiemmin kuin muut kollegani. Otin virkavapaata leh-

torin toimestani 1994 ja aloitin koulutusteknologian opintojen projektipäällik-

könä Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Virkavapautta sitten jat-

kuikin pitkän aikaa. Koulutusteknologia sopi sivuaineeksi myös lastentarhan-

opettajaopiskelijoille koulutuksen siirryttyä yliopiston yhteyteen 1995. Lehto-

rin virkani muuttui samalla yliassistentin viraksi, josta taas otin virkavapaata. 

Koulutusteknologiaa sitten veikin minut mukanaan ja varhaiskasvatus sai väis-

tyä. Koulutusteknologian koulutus laajeni tutkimusyksiköksi ja toi mukanaan 

erilaisia kansainvälisiä hankkeita. Vuosituhannen vaihteessa koulutusteknolo-

giaprojektit veivät minut töihin Etelä-Afrikan opetusministeriöön, josta palat-

tuani tein väitöskirjan Oulun yliopistossa. Afrikka muutti koulutusteknologiaan 

liittyvän ajatteluani 180 astetta ja kiinnostuin entistä enemmän siitä, miten tie-

totekniikalla voisi ratkaista globaaleja oppimisen ongelmia erityisesti kehitys-

maissa. Tämä ajatus veikin minut töihin ulkoministeriöön tietoyhteiskunta- ja 

innovaationeuvonantajaksi. 

Ulkoministeriön ohella olen ollut erilaisissa kansainvälisissä asiantuntija- ja 

johtotehtävissä kuten YK:n ICT Task Forcen perustaman Global e-Schools and 

Communities Initiativen (GESCI) toimitusjohtajana, UNESCOn hallitusten vä-

lisen viestinnän erityisohjelman (IPDC) hallintoneuvoston puheenjohtajana, 

Global Knowledge Partnershipin (GKP) Excomin varapuheenjohtajana sekä 
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ITU:n ja UNESCO:n yhteisen laajakaistakomission asiantuntijajäsenenä. Ul-

koministeriön evaluointiyksikön päällikkönä olen toiminut lokakuusta 2013 

lähtien. Kauaksi siis olen ajautunut varhaiskasvatuksesta, mutta kiinnostus op-

pimiseen ja tietoon on säilynyt koko ajan. 

7.3 Monia merkkivuosia 

Oppilaitoksen 20-vuotisjuhlien ja uusien toimitilojen käyttöön vihkimisen jälkeen 

seurasi muutaman vuoden välein useiden varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liit-

tyvien juhlavuosien viettoa. Niiden valmisteluun osallistuminen saattoi vaatia pit-

kähkönkin ajan. Tällainen oululaisen päivähoidon merkkitapahtuma oli päivähoi-

don 90-vuotisjuhlien viettäminen. Juhlan varsinaisena järjestäjänä oli Oulu-seura, 

joka oli asettanut työryhmän Oulun päivähoito 90 vuotta. Seuran puheenjohtaja 

Jouko Mäkelä välitti pyynnön koulutuksen mukanaolosta, ja työryhmään valittiin 

Eila Estola ja Elise Lujala sekä varalle Pirjo Mustonen.485 

 

Kuva 42. Vaalean sinivalkoisen alkuperäisen Ainola-merkin oli suunnitellut kuvataitei-

lija Elina Asunta, jonka omat pojat olivat sodan jälkeen Ainolan lastentarhalaisia. Nyt 

merkki oli kookkaampi, värikkäämpi, kestävämpi ja toiminnallisempi. (Kuva: VAKAA B.) 

Merkkivuoden viettämisen alkulähtökohtana pidettiin Oulun ensimmäisen, Sak-

sassa Pestalozzi-Fröbel-Hausissa koulutuksensa saaneen Hanna Åströmin aloitta-

maa lastentarhatyötä. Sen toiminta alkoi vuonna 1901 niin sanotussa Porttimökissä, 

joka oli Ainolan alueen portinvartijan entinen asunto. Kahta vuotta myöhemmin 

                                                        
485 OyPA B: 6.2.1990. 
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Hanna Åström rakennutti läheisen Kiikkusaaren Laskuniemeen huolellisesti suun-

nitellun, karelianistisia piirteitä omaavan hirsisen lastentarhan. Se tuhoutui talviso-

dan pommituksessa tammikuun lopussa 1940, mutta oli säilynyt monien kaupun-

kilaisten mielessä mieluisana ja mieliin painuneena lasten kasvun paikkana, ”Poh-

joismaiden kauneimpana lastentarhana”. 90-vuotisjuhlan viettoa Jouko Mäkelä pe-

rusteli myös taloon liittyvien muistojen kokoamisella. Hän korosti, että vielä oli 

löydettävissä niitä henkilöitä, joilla oli rakennuksesta omakohtaisia kokemuksia. 

Ne haluttiin nyt myös koota yhdeksi seuraaville sukupolville tiedoksi. Juhlan vaa-

timia kustannuksia rahoitettiin osaltaan sotien jälkeen suunnitellun paperisen Ai-

nola-merkin kestävämmällä kopiolla, vanerisella kahden palan ”palapelillä”. 

Huhtikuussa 1991 Eila Estola kertoi opettajakunnalle, että merkkivuoden pää-

juhla pidetään 22.9.1991. Päiväkodit järjestävät juhlanäyttelyn, jonka teemana 

on ”eläimet metsässä”, ja opiskelijat voivat opetusharjoitteluun liittyen olla mukana 

projektin toteuttamisvaiheessa. Elise Lujala kokoaa historian Oulun lastentarha-

työstä, ja juhlallisuuksiin kuuluu myös nykyisin Ainolan lastentarhan nimellä kul-

kevan ensimmäisen lastentarhan muistomerkin aikaansaaminen Pakolansaaren 

Kiikkusaaren puoleiselle laidalle. Juhlaan liittyviä näyttelyjä on kirjastossa ja nuo-

risotalolla.486 

Vuonna 1992 tuli kuluneeksi sata vuotta lastentarhanopettajakoulutuksen alka-

misesta Suomessa. Maamme kansanlastentarhatyön uranuurtajat Hanna Rothman 

ja Elisabeth Alander aloittivat koulutuksen oman lastentarhatyöhön keskittyneen 

laitoksensa ohessa syksyllä 1892. Koulutus oli aluksi yksivuotinen, mutta muuttui 

kaksivuotiseksi jo vuonna 1896. Oman toimitalon valmistuttua vuonna 1908 toi-

minta sai nimekseen Ebeneserkoti, ja koulutuksen nimeksi tuli oli Ebeneserkodin 

lastentarhaseminaari. Koulutuksen juhlavuoden kunniaksi Ebeneser-säätiö julisti 

apurahan haettavaksi varhaiskasvatuksen ja -kehityksen tutkimusta ja kehittämistä 

koskeviin hankkeisiin sekä opetus- ja julkaisutoimintaan487. Varsinaisia juhlalli-

suuksia vietettiin syksyn aikana eri koulutuksissa, mutta pääjuhlapaikkana oli kou-

lutuksen alkujuurilla. Ebeneserkodin lastentarhatyön jatkaja, Helsingin lastentar-

hanopettajaopisto vietti lastentarhanopettajakoulutuksen juhlaa 1.9.1992. Opisto-

jen yhteisenä lahjana 100-vuotisjuhlaan vietiin Hannu Kaakon maalaus. Oulun 

koulutuksesta juhlaan osallistuivat rehtori Eila Estola ja lehtori Selina Pirilä.488 

                                                        
486 Lujala 1992, OyPA B: 3.4.1991. Pakolansaaressa oli sijainnut Hanna Åströmin kotihuvila, jonka 
Hanna lahjoitti äitinsä kanssa kaupungille kirjasto- ja museorakennukseksi. Sen palon jälkeen paikalle 
rakennettiin uusi kivinen kirjasto- ja museotalo. 
487 OyPA B: 10.3.1992. 
488 OyPA A: 27.8.1992 § 5, 11.9.1991 § 9. 
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Oulussa koulutuksen juhlavuotta pyrittiin hyödyntämään lähinnä tehostamalla 

ulkoista tiedottamista. Juhlaa suunnittelevaan opettajakunnan käynnistämään työ-

ryhmään johtokunta valitsi edustajakseen Ulla Nummen. Päätapahtumana järjestet-

tiin koulutuksen 100-vuotisjuhlan juhlaseminaari 20.11.1992 opiston juhlasalissa. 

Juhlapuhujina olivat apulaisprofessori Mikko Ojala ja professori Jorma Heikkilä. 

Tilaisuuteen osallistui opettajakunnan, ohjaavien opettajien ja päiväkotiväen lisäksi 

yksi opiskelija kultakin kurssilta. Opiskelijoiden aloitteesta oli koulutuksen juhla-

vuoden vietto aloitettu jo keväällä, kun 15.5.1992 järjestettiin juhlavat tanssiaiset 

ravintola Vaakunassa.489 

Valtakunnallisena tapahtumana vietettiin 75-vuotiaan Suomen itsenäisyyden 

juhlavuotta. Koulutuksessa todettiin, että jokainen opettaja pyrkii ottamaan tapah-

tuman huomioon omassa opetuksessaan. Lisäksi juhla-aihe oli esillä ilmaisuainei-

den tapahtumaprojektissa, jossa musiikin, liikunnan ja ilmaisutaidon opettajat kä-

sittelivät teemaa itsenäisyys ja suomalaisuus. Tapahtuma järjestettiin perhepäivä-

hoidossa oleville lapsille.490 

25 vuotta lastentarhanopettajien koulutusta Oulussa 

Oulun lastentarhaseminaarin ensimmäisten opiskelijoiden opiskelu oli alkanut 

syyskuun 1. päivänä 1968 Pyrinnön urheilutalon kerhotiloissa osoitteessa Ranta-

katu 30. Oulun lastentarhanopettajaopistoksi muuttuneessa koulutuksessa päätet-

tiin 25 vuoden mittaista koulutusrupeamaa juhlistaa 26. lukuvuoden avajaispäivänä 

1. syyskuuta 1993. Lisäksi oli mahdollista järjestää pieniä tapahtumia koko luku-

vuoden ajan. Avajaispäivän ohjelmaan kuului jumalanpalvelus tuomiokirkossa 

kello 12.00 ja pääjuhla opiston tiloissa kello 14.00. 

Pääjuhlan ohjelman avauksena oli opiskelijoiden edellisenä keväänä laatima 

kuvakooste koulutuksen aikaisemmista vuokratiloista. Avaussanat lausui johtokun-

nan puheenjohtaja Matti Rossi ja juhlapuheen piti sosiaalineuvos, johtokunnan va-

rapuheenjohtaja Jouko Mäkelä. Tilaisuuden muusta annista vastasivat opettajakun-

nan edustajat, kitaraduo Pehkonen ja Ruonala. Eino Leinon ”Väinämöisen laulun” 

tulkitsi lehtori Päivi Jäälinoja, minkä jälkeen oli rehtori Eila Estolan päätössanojen 

ja maakuntalaulun vuoro. Päivätilaisuuden päätti kahvitarjoilu. Illalla alkoivat opis-

kelijoiden järjestämät tanssiaiset kello 19.00. 

                                                        
489 OyPA A: 11.9.1991 § 9, 10.4.1992 § 5, B: 24.8.1992. 
490 OyPA B: 24.8.1992 § 8. 



237 

Painetun ja ennalta ilmoitetun ohjelman lisäksi johtokunta oli päättänyt jakaa 

juhlassa Oulun lastentarhanopettajaopiston numerolaatoin varustetut standaarit 

koulutuksen perustajajäsenille, hallinnon edustajille, merkittäville yhteistyökump-

paneille ja työntekijöille.491 

 

Kuva 43. Standaarin kuva-aiheena oli Oulun lastentarhanopettajaopiston tunnukseksi 

lastentarhaseminaarin aikaan hyväksytty pyöreä merkki, joka myöhemmin saatiin myös 

rakennukseen seinäreliefiksi. (Kuva: VAKAA B.) 

Juhlan viettoon liittyi olennaisesti koulutuksen tunnetuksi tekeminen. Juhlapäivänä 

järjestettiin tiedotustilaisuus kello 10.30, ja silloin esittäytyi koulutuksen uusi yli-

opiston kasvatustieteiden tiedekuntaan opiston määrärahoista palkattu apulaispro-

fessori Eeva Hujala-Huttunen. Juhlan kutsuvieraiksi oli kutsuttu Oulun alueen vai-

kuttajia ja läheisiä yhteistyökumppaneita. Koulutuksen esittelyä jatkettiin 2. ja 3. 

päivänä syyskuuta, kun opisto esittäytyi avoimin ovin. Tilojen näyttelyvitriinejä 

                                                        
491 OyPA A: 14.4.1993 § 9. 
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haluttiin käyttää tehokkaasti muun muassa saamelaisaiheesta kertomalla. ”Avoi-

mista ovista” tiedotettiin laajalti lehdissä ja viestiä kohdennettiin esimerkiksi kou-

lulaisryhmiin.492 

Oman tunnuksen vaiheet 

Jo koulutuksen ensimmäisinä vuosina oli työstetty johtokunnan aloitetta koulutuk-

sen oman merkin aikaansaamisesta. Suunnittelukilpailut oli annettu opiskelijayh-

distyksen hoidettavaksi. Johtokunnan hyväksymäksi tuli kolmannen vuosikurssin 

opiskelija Veikko Nevatalon suunnittelema ympyräkuvio, jonka graafisista mustan 

ja valkoisen värisistä alueista saattoi hahmottaa liikkuvan ja leikkivän lapsihah-

mon493. Merkki otettiin tuolloin käyttöön erityisesti seminaarin kirjepapereissa ja 

kirjekuorissa. Opistoksi siirtymisen jälkeen merkin käyttö väheni, mutta palasi uu-

delleen näkyväksi omien toimitilojen suunnittelutyön jälkeen. 

Maunonkadun toimitilojen saneerauksen yhteydessä loi suunnitteleva arkki-

tehtitoimisto omien piirustuksiensa tunnukseksi saneerattavan rakennuksen piirros-

kuvan. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen haluttiin oman toimitalon näkyvän 

myös koulutuksen kaikissa julkaisuissa, joten arkkitehtitoimistolta pyydettiin lupaa 

kuvan käyttöön jatkossakin opiston tunnuksena. Myönteisen vastauksen jälkeen 

yhdistettiin alkuvuosien merkki ja saneerausajan piirustus yhdeksi kokonaisuu-

deksi, jota käytettiin erityisesti toimintakertomuksissa, opetussuunnitelmissa ja 

opiskelijoille vuosittain jaettavissa opinto-oppaissa. 

 

                                                        
492 OyPA A: 17.5.1993 § 5, 5.7.1993 § 8, B: 9.2.1993 § 7, 3.6.1993 § 6, 20.8.1993 § 9. 
493 Ha 12.5.2017 Veikko Nevatalo. 
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Kuva 44. Uutta tunnusta käytettiin Oulun lastentarhanopettajaopiston julkaisuissa, 

opinto-oppaissa, opetussuunnitelmissa ja toimintakertomuksissa sekä monissa yksit-

täisissä painotuotteissa. (Kuva: VAKAA B.) 

Koulutuksen 25-vuotisjuhlien yhteydessä syntyi hanke opiston tunnusreliefin pal-

jastamisesta rakennuksen ulkoiseksi tunnukseksi. Reliefin toteuttaminen jäi kuvaa-

mataidon lehtori Hannu Kaakon ja opiskelijoiden tehtäväksi. Betonin valutyössä 

avainhenkilö oli kiinteistön huollosta tuolloin vastannut Matti Hinkkanen. Syksyi-

nen reliefin paljastustilaisuus päätettiin yhdistää pikkujoulutapahtumaan 

13.12.1994. Johtokunnan päätöksen mukaisesti paikalle kutsuttiin merkin suunnit-

telija ja reliefin toteuttaneet kurssi 62:n opiskelijat sekä tiedotusvälineiden edusta-

jat, joille samalla järjestettiin tiedotustilaisuus koulutuksen ajankohtaisista asioita. 

Paljastustilaisuuden ohjelmaan kuului puheenjohtaja Matti Rossin puhe, ja ohjel-

masta vastasi musiikin valinnainen ryhmä lehtori Leena Poikelan johdolla sekä 

Emilia-päiväkodin lapset. Koulutus tarjosi kahvit opiston ravintolassa. Opiskelijoi-

den ja henkilökunnan päivä jatkui perinteisen yhteisen puurojuhlan vietolla.494 

                                                        
494 OyPA B: 1.11.1994 § 11. 
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Stipendirahastot ja stipendit 

Seminaariaikaan oli koulutuksen perustajiin kuulunut Nuorten Ystävät -yhdistys 

antanut yhdelle ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle Waenerbergin rahastosta 

jaetun stipendin.495 Näin tapahtui viimeisen kerran keväällä 1984. 

Opistoon siirtymisen yhteydessä oli seminaarin kannatusyhdistys perustanut 

stipendirahaston, jonka suuruus oli 10 000 markkaa. Sääntöjen mukaan rahastosta 

jaettiin toisen vuosikurssin opiskelijoille kahtena ensimmäisenä vuonna kolme 

1 000 markan stipendiä ja kolmantena vuotena rahaston loppusumma jaettuna kol-

men opiskelijan kesken. Stipendien saajista pyydettiin jakoa varten opistolautakun-

nan lausunto. Lopullisen päätöksen teki johtokunta. Stipendin saannin perusteina 

otettiin huomioon menestyminen opinnoissa, sosiaalinen tausta ja muut vaikuttavat 

seikat. Stipendien saajat julkistettiin opiston joulujuhlassa.496 Viimeiset kannatus-

yhdistyksen rahaston stipendit jaettiin joulujuhlassa vuonna 1980. 

Uudeksi stipendien lahjoittajaksi tuli vuonna 1982 pankkien edustaja, kun Suo-

men Työväen Säästöpankin Oulun Säästöopintorahasto lahjoitti jaettavaksi 500 

markan suuruisen kannustuksen toisen vuosikurssin opiskelijalle. Apurahan saajan 

valinta tuli oppilaitoksen tehtäväksi, mutta siinä edellytettiin, että oppilaskunta tai 

vastaava osallistuu valintaan. Stipendi tuli luovuttaa koulutuksen päättäjäistilaisuu-

dessa.497 Vuonna 1985 uusina pankkeina tulivat stipendien lahjoittajiksi mukaan 

Oulun Aluesäästöpankki ja Oulun Osuuspankki. Aluksi stipendien summat olivat 

samansuuruisia, mutta jatkossa vaihtelivat jonkin verran. Suomen Työväen Säästö-

pankin stipendin jako päättyi vuonna 1990 ja Aluesäästöpankin seuraavana vuonna. 

Oulun Osuuspankki jakoi stipendin aina vuoteen 1995 asti. 1980-luvun lopulla var-

sinaisten rahastipendien rinnalle tuli vaihtelevasti Musiikkimiehen ja Kirjakauppa 

Pohjalaisen lahjakortteja ja kirjalahjoja joko Pohjalaiselta tai WSOY:ltä. 

Koulutuksen 20-vuotisjuhlan viettoon liittynyt onnittelurahoista koottu Oulun 

lastentarhanopettajaopiston juhlarahasto oli stipendien jakolähteistä monialaisin. 

Stipendien saajiksi määriteltiin paitsi opiskelijat myös hakemuksensa esittäneet jo 

valmistuneet lastentarhanopettajat. Juhlarahaston säännöissä oli määritelty sekä sti-

pendin myöntämisen perusteet ja ajoitus että jaettavan vuosittaisen osuuden suu-

ruus. Ensimmäinen stipendi päätettiin jakaa vuonna 1989 yhdelle valmistuvalle 

                                                        
495 KAOu NYA Ca:6 17.6.1968, 7.10.1968. 
496 OyPA A: 3.10.1978 § 11, 29.11.1978 § 6. 
497 OyPA A: 4.5.1982 § 10, 25.4.1984 § 10. 



241 

opiskelijalle. Jo seuraavana vuonna johtokunta palkitsi varoja kartuttaneen valmis-

tuneen kurssin jakamalla ylimääräisen stipendin, ja jatkossakin johtokunta teki vas-

taavia harkinnanvaraisia, perusteltuja päätöksiä. 

Koko koulutuksen aikana pitkäaikaisin stipendin antaja oli kannatusyhdistyk-

sen perustajajäsen Nuorten Ystävät ry jakaessaan maineikkaan toiminnanjohtaja 

Waenerbergin nimeä kantavan stipendin opintojen kannustustarkoituksessa ensim-

mäisen vuosikurssin opiskelijalle. Koulutuksen kannalta huomattavia ja opiskeli-

joita innostavia olivat kannatusyhdistyksen toiminnan päättymiseen ja 20-vuotis-

juhliin liittyvien rahastojen perustamiset. Viimeksi mainittu sai opiskelijaryhmiä 

yhdistämään voimiaan osin opettajajohtoisestikin yhteiseen toimintaan. Rahaston 

apurahojen jakamisperiaatteisiin liittyi myös ensimmäistä kertaa suunta kohti tule-

vaa laajempaa tavoitetta, varhaiskasvatustyön tutkimusta. Merkittävin rahallinen 

tuki oli Zonta-järjestön saamelaisopiskelijalle vuonna 1990 jakama apuraha, joka 

oli mitoitettu kattamaan kolmen vuoden opinnot. Sen jakamisessa korostuivat paitsi 

varhaiskasvatukseen myös pohjoisuuteen liittyvät arvot. 

7.4 Taloushallinnon muutoksia ja koulutuksen arviointia 

Vuoden 1991 lopulla oli ajankohtaista tehdä tarkentava budjettiesitys vuodelle 

1992 sekä laatia tulo- ja menoarvioesitys vuosille 1993–1996. Uusi ohjeellinen 

tieto oli Opetushallituksen siirtyminen toimintamenobudjetointiin vuonna 1993, 

mikä tarkoitti, että määrärahoja ei enää jaettu tiukasti eri momenteille. Opetushal-

litukselle laaditussa esityksessä viitattiin Oulun lastentarhanopettajaopiston vire-

ään ja uudistusmyönteiseen ilmapiiriin, josta osoituksena oli vuoden takainen am-

mattikorkeakoulukokeilun suunnittelu. Kun opetusministeriö oli nyt asettanut las-

tentarhanopettajien yliopistokoulutuksen työryhmän, oli pyrkimyksenä kehittää 

koulutusta niin, että muutokset edesauttavat yliopistoon siirtymistä. Tällöin kolme 

keskeistä asiaa olivat virkarakenne, kirjaston ja tietopalvelujen kehittäminen sekä 

opetussuunnitelman kehittäminen. Vuodelle 1993 esitettiin lisämäärärahoja kan-

sainväliseen toimintaan, kirjastotoiminnan kehittämiseen, opiskelijavalintaan ja 

täydennyskoulutukseen niin päätoimiselle opettajakunnalle kuin opetusharjoittelua 

ohjaaville opettajillekin. Henkilöstötavoitteeksi esitettiin ainoastaan kirjastosihtee-

rin saamista.498 

                                                        
498 OyPA A: 2.5.1991 § 7. 
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Vuotta myöhemmin, joulukuun puolivälissä 1992 Opetushallitus järjesti rehto-

reille ja heidän sijaisilleen koulutustilaisuuden, jossa tavoitteena oli tukea lasten-

tarhanopettajaopistojen johtoa kehittämään oman oppilaitoksensa henkilöstön 

osaamista koulutuspoliittisten tavoitteiden suuntaisesti, auttaa hyödyntämään oman 

oppilaitoksen vahvoja puolia ja vähentää heikkoja piirteitä, tukea johtoa kehittä-

mään omaa johtajuuttaan sekä selvittää tulosjohtamisen tilaa ja käyttökelpoisuutta 

lastentarhanopettajaopistoissa. 

Tilaisuudessa käsiteltiin lastentarhanopettajakoulutuksen haasteita, tulevaa la-

kimuutosta, tulosjohtamisen periaatteita ja koulutuskohtaisesti ennakkoon laadit-

tuja SWOT-analyysejä. Oulun koulutuksessa oli laaditun analyysin mukaan vah-

vuutena hyvät resurssit niin tilojen kuin henkilökunnan suhteen, opiskelijayhteistyö 

ja samoin yhteys työelämään. Lisäksi kehittämisilmapiiri oli positiivinen, ja ope-

tuksen sisällön vahvuutena oli vasta toteutettu opetussuunnitelmauudistus sekä yh-

teistyö yliopiston kanssa. Heikkoudeksi koettiin varhaiskasvatuksen asema, sillä 

sitä ei yleisesti mielletty tärkeäksi kasvatuksen osa-alueeksi, ja lastentarhanopetta-

jien koulutus oli erillään muusta opettajankoulutuksesta. Voimavarojen suhteen 

heikkoutena oli vähäisestä hallinnollisesta yhteistyöstä aiheutuvat kehittämisongel-

mat ja hallinnollisen tuen puuttuminen. Työskentelyilmapiiriin taas liittyi erilaisuu-

den kunnioittamisen ongelmia ja syvällisen yhteistyön vaikeus. Tulevaisuuden 

mahdollisuuksiksi koettiin hallinnon uudistuminen, yhteydet yliopistoon, uudet ke-

hittyvät alueet, kuten tietotekniikka ja kansainvälistyminen, sekä opiskelijayhteis-

työ. Tulevaisuuden uhkat puolestaan liittyivät ajankohdan epävarmaan tilanteeseen. 

Vaihtoehtoina olivat siirtyminen yliopistoon tai ammatillinen koulutus ja tuosta rat-

kaisusta seuraava tehtävänkuvan muotoutuminen. Myös resurssien nopea vähene-

minen sekä koulutuksen henkilökunnan aseman epävarmuus olivat uhkaavia teki-

jöitä. Eri koulutuksista laaditussa yhteenvedossa korostuivat myös epävarmuuste-

kijöinä koulutuksen tulevaisuus, varhaiskasvatuksen asema sekä talous ja kehittä-

misresurssien puutteellisuus.499 

Seuraava Opetushallituksen rehtoreille ja rehtorin sijaisille järjestämä koulu-

tustilaisuus oli helmikuun lopussa 1993. Tällöin esillä oli ajankohtaista tietoa kou-

lutuksen kustannuksista ja lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijakohtaisten 

kustannusten edullisuudesta. Opiskelijan yhden päivän kustannukset (146 mk) oli-

vat oppilaitosten vertailussa viidenneksi halvimmat. Koulutusten kehittämiskysy-

myksiin liittyvänä tehtävänä oli kilpailumuotoinen oman oppilaitoksen toiminta-

ajatuksen ja tehtävien mahdollisimman selkeä esittäminen. Oulun opiston ympyrän 

                                                        
499 ELA F: Koulutusmuistiinpanot 14.–15.12.1992. 
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muotoon laaditussa kaaviossa oli yhteiskunnan ja varhaiskasvatuksen keskiössä 

toiminnan tarkoitus, varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kouluttaminen. OLOn 

oman logon alla ovat toimintaa kuvaavina lauseina: luotan oppimiseen, uskallan 

ideoida, tutkin ja tarkastelen työtäni.500 

 

Kuva 45. Oulun koulutukselle valitun pyöreän merkin ympärille oli luontevaa luoda ulot-

tuvuudet opiskelusta yhteiskuntaan ja samalla oman toiminta-ajatuksen selkiyttäminen. 

(Kuva: ELA F: Koulutusmateriaalit.) 

Koulutuksen sisäinen kehittämistyö liittyi opetusharjoittelun uusiin painotuksiin, 

opetussuunnitelman kehittämiseen samoin kuin näkyvyyteen ja yhteistyöhakuisuu-

teen. Opetussuunnitelman opetusharjoittelukokonaisuuden näennäinen vähenemi-

nen oli yhteydessä koulutuksen tiloissa toimivan lapsiryhmätoiminnan kehittämi-

seen. Yhteistyö liittyi muun muassa opiskelijoiden aikaisempaa laajempaan yhteis-

toimintaan kaupungin muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Samoin koulutus osal-

listui laajoihin ”Tsemppiä” ja ”Abi-päivät”-tapahtumiin. Koulutuksen esittelyvi-

deon tekeminen johti myös näkymiseen paikallistelevision omassa ohjelmassa, ja 

opiskelijat olivat aktiivisia oman opiskelijajärjestönsä järjestämissä tapahtumissa 

ja yhteistempauksissa. Ehkä näkyvyyden onnistumisen mittarina voi käyttää sitä, 

että jo muutaman vuoden ajan laskussa ollut koulutukseen hakijoiden määrä nousi 

vuonna 1993 lähes neljätoista prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteistyötä 

                                                        
500 OyPA B: 9.3.1993 § 5. 
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kaupungin kulttuurikouluttajien kanssa tiesi myös koulutuksessa käynnistynyt kult-

tuurialan jatkolinja. 

Huolellisen kehittämistyön kannalta olennaista on toiminnasta saatava palaute. 

Eri aikoina palautetta on pyydetty opiskelijoilta eri muodoissa. Yksi alkuvuosien 

tapa oli palautepäivien järjestäminen, jota seurasivat toimintapäivät. Niissä arvi-

ointiosuuteen liitettiin myös toiminnallisia osuuksia, joiden tarkoitus oli myös yh-

teisvastuullisista asioista huolehtiminen. Jokaisen opettajan omalla vastuulla oli pa-

lautteen kerääminen omasta opetuksestaan. Vuonna 1986 oli oppilaitoksessa alka-

nut kirjallisten itsearviointien kerääminen opiskelijoilta501. Keväällä 1993 toimin-

takertomukseen kirjatuissa opiskelijapalautteissa näkyy, että oppilaitoksen arvoista 

parhaiten toteutuu yhteistyöhakuisuus (90,5 %). Huonoimmin taas koulutus oli on-

nistunut antamaan opiskelijoille työhön liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitoon 

liittyneitä taitoja. Parhaiten kuitenkin oli toteutunut tavoite toimia lapsen kasvun ja 

kehityksen tukemiseksi, lähes sataprosenttisesti. Opetuksen toteuttamiseen liittyen 

toivottiin parannuksia tiedottamiseen, kun taas periodiopetus oli koettu hyvänä. Sa-

moin opettajiin ja yleensä oppilaitoksen henkilökuntaan oltiin tyytyväisiä. Neljä 

vuotta aiemmin oli myös opetus koettu yleisesti hyväksi, mutta hallinto oli epäsel-

vää ja oppiaineista ongelmallisia olivat kielet. 

Vuonna 1994 palautekysely suunnattiin myös koulutuksen ulkopuolisille si-

dosryhmille. Kyselyn lähetekirjeessä todettiin, että ”Lastentarhanopettajakoulutuk-

sen hallinnollinen uudistus on nyt ajankohtaista, mutta jatkuva sisällöllinen kehit-

täminen on myös tärkeää.” Perusteluina mainitaan myös, että nyt halutaan laajentaa 

opetussuunnitelman kehittämistä työelämän taholta saatavilla tiedoilla. Kysely 

osoitettiin tärkeimpien harjoittelupaikkakuntiemme päivähoitohallinnon henkilö-

kunnalle. Tutkimuksen tekijä Seppo Saanio pohti yhteenvedossaan koulutuksen uu-

den identiteetin etsimistä. Tutkimus ei hänen mielestään anna mitään ratkaisevasti 

uutta laitoksen linjan rakentamiseen. Lopuksi hän kuitenkin arvioi, että ”omaan 

toimintaansa kohdistuneen tutkimus- ja kehittämistyön kautta se (laitos) on saatta-

nut itsensä lähes yliopistokuntoon”.502 

7.5 Opetussuunnitelmauudistus 

Koulutuksen pedagogista toimintaa ohjasi rehtori Eila Estolan mukaan näkemys 

lastentarhanopettajan toimenkuvasta varhaiskasvatuksen asiantuntijana pienten 

                                                        
501 ELA D: 1992–1993: 34–35. 
502 Saanio 1994. 
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lasten oppimisessa ja kasvatuksessa, toiseksi keskustelut ja päätökset oppilaitoksen 

perusarvoista sekä kolmanneksi näkemykset oppimisesta. Kehittämistyöllä halut-

tiin lisätä opiskelijoiden vastuunottoa omista opinnoistaan sekä edistää yksilöllis-

ten opiskelumenetelmien kehittämistä.503 Konkreettinen pedagogisen kehittämis-

työn tulos oli 1990-luvun alussa toteutettu laaja opetussuunnitelman muutos, jonka 

toteuttaminen aloitettiin vuonna 1991 opintonsa aloittaneille opiskelijoille. 

Uudet opetussuunnitelmauudistuksen perusteet tulivat kootusti esille uudistuk-

sen hyväksymisen perusteissa. Perusteellisia muutoksia oli tehty edellisen kerran 

vuoden 1986 opetussuunnitelmassa. Nyt muutostarvetta oli arvioitu ammattikor-

keakouluhankkeen suunnittelun yhteydessä, ja toisaalta oli tiedossa, että suureh-

koja muutoksia oli tehty viime vuosina myös muissa opistoissa. Oulussa oli ha-

vaittu tarvetta muun muassa ohjatun opetuksen määrän vähentämiseen. Opetus-

suunnitelmaa valmisteleva työryhmä oli valmisteluvaiheessa käynyt vuoropuhelua 

koko opettajakunnan kanssa ottaen huomioon, että kukin opettaja on vastuussa 

oman aineensa kehittämisestä. Uuden opetussuunnitelman pääperiaatteita olivat: 

– Oppimisnäkemyksenä kokemuksellisen oppimisen teoria, jossa ei eroteta teo-

riaa ja käytäntöä. Näin on päästy opetusharjoittelun määrän vähentämiseen ja 

käytännön kokemuksien hankkimisen sisällyttämiseen teoriaopetukseen. 

– Tavoitteet muokattiin prosessitavoitteiksi, jolloin lähtökohtana on ajatus, että 

koulutus ei tee valmiita ammattilaisia, vaan kehitys jatkuu tutkinnon suoritta-

misen jälkeen. 

– Opintoihin sisältyy kasvatustieteen cum laude -arvosanan suorittaminen ja tar-

vittava määrä yliopistotasoisia opintoja. 

– Pyrkimys aiempaa suurempiin opintokokonaisuuksiin ei täysin toteutunut, 

mutta ohjatun opetuksen määrä väheni 2 990 tunnista 2 604 tuntiin, jolloin 386 

tuntia voitiin siirtää opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn. 

– Jokaiseen lukuvuoteen sisältyi 40 opintoviikkoa, ja kesälukukaudet poistui-

vat.504 

Uudistuksella oli selkeä yhteys yliopiston hyväksymiin korkeakoulutasoisiin opin-

toihin ja yliopistolle palkatun opettajavoiman kehittämiseen. Opiston kesäkuussa 

1992 tekemä esitys oli edennyt Opetushallituksesta opetusministeriöön, mutta 

1.1.1993 voimaan tulleen asetuksen mukaan virkajärjestelyn käsittely kuului oppi-

                                                        
503 Lujala 1993: 2. 
504 OyPA A: 2.5.1991 § 7. 
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laitokselle ja näin päätöksen tekeminen palautui koulutukselle. Johtokunnan maa-

liskuussa tekemän päätöksen mukaan tuleva apulaisprofessori toimii yliopiston ja 

opiston välisenä yhteyshenkilönä, joka suunnittelee ja koordinoi korkeakoulutasoi-

sia opintoja. Tavoitteeksi asetettiin kolmivuotinen työsopimussuhteinen toimi, joka 

täytetään vuodeksi kerrallaan. Tehtäviin kuului myös päätös kehittää opetussuun-

nitelmatyötä ja velvoite työskennellä osa työajasta oppilaitoksessa.505 Heinäkuun 

kokouksessaan johtokunta sai tiedon, että apulaisprofessoriksi oli valittu opiston 

esityksen mukaisesti KT Eeva Hujala-Huttunen.506 

 

Kuva 46. Allekirjoitustilaisuus apulaisprofessorin palkkaamisesta kasvatustieteiden 

tiedekuntaan järjestettiin Oulun lastentarhanopettajaopiston kokoushuoneessa. Opis-

ton puolesta allekirjoittajina olivat rehtori Eila Estola ja johtokunnan puheenjohtaja, 

apulaiskaupunginjohtaja Matti Rossi. Kasvatustieteiden tiedekunnan edustajina ja alle-

kirjoittajina olivat dekaani, apulaisprofessori Jaakko Luukkonen ja suunnittelija Juhani 

Lehtimäki. (Kuva: ELA B: 1992–1993: 10.) 

Syyskuun alussa järjestettiin johtokunnan ja Eeva Hujala-Huttusen tapaaminen. 

Tällöin kasvatustieteiden tiedekuntaan palkattu apulaisprofessori kertoi johtokun-

nan jäsenille suunnitelmistaan ja esitteli meneillä olevia tutkimuksiaan.507 

                                                        
505 OyPA A: 25.3.1993 § 6. 
506 OyPA A: 5.7.1993 § 5. 
507 OyPA A: 8.9.1993 § 6. 
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Eeva Hujala508 on kuvannut omaa urapolkuaan seuraavasti: 

Aloitin akateemisen urani tutkijana Jyväskylän yliopistossa, joka on myös mi-

nun ensimmäinen Alma materini. Opiskelun kautta saamani asiantuntijuus ra-

kentui kehityspsykologiasta, erityispedagogiikasta ja kasvatustieteestä, jotka 

kaikki antoivat erinomaisen perustan siirtyä varhaiskasvatuksen toimintaken-

tälle. Ensimmäinen varhaiskasvatuksen työpaikkani oli Joensuun korkeakou-

lussa, jossa työskentelin jopa 20 vuotta alkaen assistentin tehtävistä ja edeten 

apulaisprofessuuriin. Joensuun korkeakoulussa suoritin tohtorintutkintoni. 

Väitöskirjani kautta pysyvästi sitouduin varhaiskasvatukseen. Tuona aikana 

löysin kansainvälisyyden merkityksen tutkimuksessa. Vietinkin vuoden 

Fullbright-apulaisprofessorina Virginian yliopistossa Yhdysvalloissa. Tämän 

jälkeen seurasi noin 10 vuoden työrupeama Oulun yliopistossa sekä toinen 10 

vuotta Tampereen yliopistossa. Professorin työurani jälkeen olen ollut vierai-

levana professorina ensin Tarton yliopistossa ja nyttemmin Etelä Afrikan yli-

opistossa Pretoriassa. 

Tutkimusteemani ovat kiinteästi liittyneet varhaiskasvatukseen. Aloitin lasten 

kielellisten valmiuksien harjoitusohjelmien vaikuttavuuden tutkimisesta. En-

simmäinen päivähoitoon kohdentuva tutkimukseni oli silloisen Päivähoidon 

neuvottelukunnan tilaustutkimus päivähoitohenkilöstön toimenkuvista. Väitös-

tutkimukseni kohdentui kodin ja päivähoidon yhteistyöohjelman kehittämiseen 

ja sen vaikuttavuuden tutkimiseen. Yhteistyötutkimukseni käynnistäjänä oli 

tarve nostaa vanhempien ääntä voimallisesti keskusjohtoisesti normitetussa 

päivähoidossa. Heti väittelyn jälkeen sain ensimmäisen Suomen Akatemian ra-

hoituksen tutkimukselleni ”Perhe ja päivähoito kasvuympäristöinä”. Tämä tut-

kimus oli laaja monivuotinen projekti, joka tuotti myös useita, melko kriittisiä-

kin julkaisuja kentälle, mm. ”Onko lasten hyvä olla päivähoidossa” tai ”Päi-

vähoidon toimiva arki” sekä laajaa keskustelua päiväkotien kasvatuskäytän-

nöistä. Kasvuympäristöjen tarkastelu luontevasti johti laadun tutkimiseen, jo-

hon virikkeen sain Amerikan matkaltani. Laatututkimus johti kansainvälisiin 

tutkimushankkeisiin, jotka tulivatkin jäädäkseen. Varhaiskasvatuksen laadun-

tarkastelu ja sen kehittäminen pakottivat johtajuuden analyysiin ja johtajan 

työn tutkimukseen. Näin tutkijanurani palasi takaisin juurilleen, päivähoito-

henkilöstön professionaalisen työn tarkasteluun. 

                                                        
508 Uk 10.5.2017 Eeva Hujala. 
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Oman tutkimustyön lisäksi olen vaikuttanut voimakkaasti varhaiskasvatukseen 

kouluttamieni lastentarhanopettajien, varhaiskasvatuksen maistereiden ja toh-

toreiden kautta. Olen ohjannut yli 30 lisensiaatti- ja väitöstutkimusta urani ai-

kana sekä ollut tarkastajana ja vastaväittäjänä suunnilleen saman määrän. 

Ohjaamieni varhaiskasvatuksen kehittämisprojektien sekä valtakunnallisten 

johtajuusfoorumien kautta tutkimus on siirtynyt kentälle ja kentän näkökulmat 

tutkimukseen. 

Akateemisen urani aikana osallistuin paljon varhaiskasvatuksen kehittämiseen 

myös yliopiston ulkopuolella, jäsenenä erilaisissa työryhmissä ja johtoryh-

missä, sekä kotimaassa että ulkomailla. Merkittäväksi koin vuosien ajan kes-

täneen varapresidenttiyden kansainvälisessä varhaiskasvatusjärjestössä 

(ACEI), jonka innoittamana perustin yhdessä oululaisten kollegojeni kanssa 

nykyisen Suomen Varhaiskasvatus ry:n. Kyseinen ry on vakiinnuttanut paik-

kansa ja kokoaa niin tutkijoita, kouluttajia ja kenttää yhdessä kehittämään las-

ten hyvää elämää ja varhaiskasvatusta, mikä on ollut myös minun urani kiin-

totähti. 

7.6 Koulutuksen arkea 

Monien kehittämistavoitteiden, epävarmuustekijöiden ja ratkaisuja odottavien tun-

nelmien ohessa toteutettiin kuitenkin perustehtävää, varhaiskasvatuksen asiantun-

tijuuteen johtavaa koulutusta. Henkilökunnassa aiheuttivat jonkin verran muutok-

sia muun muassa opettajakunnalle tarjolla olleet tutkimusvapaat ja assistentuurit, 

jotka edesauttoivat pätevöitymistä kohti yliopiston vaatimaa pätevyyttä. Kansliaan 

saatiin toimistosihteerin sijaiseksi Anna Korhonen, joka jatkoi tehtävässä keväästä 

1990 kesäkuun 1992 loppuun. Hän palasi myös tauon jälkeen tuttuna työnteki-

jänä ”Vakaan” heti koulutuksen yliopistoon siirtymisen jälkeen. 

Opiskelijoiden yhdistystoiminnassa keskeistä oli SLOL:n keskeinen yhteistyö 

muiden lastentarhanopettajakoulutusten kanssa samoin SOOLin509 kanssa. Luku-

vuoden 1994 alkaessa opiston opiskelijayhdistyksen virallinen nimi oli vielä Oulun 

lastentarhanopettajiksi opiskelevat ry, mutta syksyllä 1992 järjestetyn ”lempinimi-

kilpailun” tuloksena saatu uusi nimi, Lastarit, voitiin ottaa virallisesti käyttöön jo 

keväällä 1995. Tällöin järjestettiin jo ensimmäinen yhteistapaaminen Kajaanin 

                                                        
509 Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto ry. 
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sekä Oulun kasvatustieteiden tiedekunnan viiden ainejärjestön kanssa.510 Oulun 

opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden kanssa lastentarhanopettajaopiston opis-

kelijat olivat yhteisvoimin ajaneet jo aiemmin yliopistokoulutusta, ja muun muassa 

toukokuussa 1993 he järjestivät Rotuaarilla yhteisen tempauksen koulutuksen yli-

opistoon siirtymisen ja Oulussa säilymisen puolesta.511 

Merkittävien valtakunnallisten ratkaisujen ajankohtaisuudesta huolimatta säi-

lyivät edelleen koulutuksen oman joukon yhteiset vapaamuotoiset tilaisuudet, 

joissa ohjelmaa suoritettiin yhteisvastuullisesti. 

 

Kuva 47. Opiskelijoiden järjestämissä potkiaisissa keväällä 1994 oli opettajien esityk-

sessä mukana sekä miehiä että naisia! (Kuva: VAKAA B.) 

Tärkeänä pidettiin myös henkilökunnan omien retki- ja suunnittelupäivien toteutu-

mista. Tavaksi oli tullut kokoontua henkilökunnan kesken aloittamaan lukuvuosi 

poissa varsinaiselta työpaikalta ja mielellään lähellä luontoa. Ajoitus oli tärkeä: En-

nen opiskelijoiden saapumista. Syksyllä 1991 vietettiin kehittämispäiviä Hossassa. 

                                                        
510 ELA D: 1994–1995: 20–21. Mukanaolijoiksi mainitaan OPELA:n ja KULO:n edustajat Kajaanista 
sekä PEDO:n, MUKAVA:n, MOTIVA:n ja LASTARIT ry:n edustajat Oulusta. 
511 ELA D: 1992–1993: 26. 
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Ohjelmaan kuuluivat suunnittelun lisäksi patikointi, nuotiohetket ja kalastuskin. 

Tällä kertaa saaliista oli tullut erityinen tutkimuksen kohde. 

 

Kuva 48. Retkeilyreitti polveili metsäisessä varvikossa joen ja laavun tuntumassa. 

(Kuva: VAKAA B.) 
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Kuva 49. Mäntymetsän harjunrinne tarjosi sopivan taukopaikan. Istumassa vasemmalta 

Pirjo Mustonen, Selina Pirilä, Päivi Jäälinoja, Orvokki Lehtelä, Eila Estola ja Aila Tiilikka 

sekä Anna Korhonen. (Kuva: VAKAA B.) 

Kuva 50. Nuotiolle makkaranpaistoon ovat asettuneet piirissä ensimmäisenä vasem-

malta Ritva Kinnunen, sitten Pirjo Mustonen, Selina Pirilä, Anna Korhonen, Aila Tillikka 

sekä Orvokki Lehtelä ja hänen takanaan Eila Estola. (Kuva: VAKAA B.) 
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Kuva 51. Miesten kalastusmatkan tuloksena on ilmennyt jotain tutkimisen arvoista. Kat-

seet tarkkoina ”arvoitusta” ratkaisevat Heikki Kastemaa (vasemmalla), Markku Pehko-

nen (keskellä) ja Jyrki Pulkkinen. (Kuva: VAKAA B.) 

Opettajakunnan asema ja tulevaisuus 

Opettajakunnan oman ammattijärjestön ajankohtaiseen koulutuksen ja koko var-

haiskasvatuksen sisällön kehittämiseen liittyi muun muassa lausuntojen antaminen 

ajankohtaisista kehittämistyöryhmien mietinnöistä. Varhaiskasvatuksen sisältöön 

liittyvä oli Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet512. Koko koulutuksen kan-

nalta kattava sen sijaan oli Lastentarhanopettajien yliopistokoulutuksen työryhmän 

                                                        
512 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -muistio 31.12.1992. 
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muistio513, jossa oli työryhmän tehtävänannon mukaisesti tehty selvitykset ja ehdo-

tukset valtakunnallisten koulutusratkaisujen pohjaksi. Opettajakunnan eli Lasten-

tarhanopettajien kouluttajat ry:n keskusjärjestönä yliopistosiirtoon liittyneissä neu-

votteluissa oli OAJ, joka omalta osaltaan järjesti useita neuvottelutilaisuuksia ja oli 

tarvittaessa pikaisestikin yhteydessä kouluttajien silloiseen oululaiseen luottamus-

mieheen Selina Pirilään. Neuvottelut antoivat myös uskoa toivottuun ratkaisuun. 

Mutta Opetushallituksen taholta tulleet viestit loivat epävarmuutta. Opiskelijoiden 

sisäänoton aleneminen 64 opiskelijaan syksyllä 1993 vaikutti myös saatavien mää-

rärahojen suuruuteen, mikä puolestaan lisäsi epätietoisuutta taloudellisten edelly-

tysten riittävyydestä. Oman koulutuksen piirissä jatkettiin kuitenkin eri työryhmien 

aloittamaa kehittämistyötä muun muassa projektiopintojen, lapsiryhmätilan kehit-

tämisen ja opetusharjoitteluratkaisujen pohjalta etenevän varhaiskasvatuskeskus-

ajatuksen suuntaan. 

Yliopistokoulutuksen mahdollisuuden kasvaessa tuli Oulussa selkeästi esille 

myös kasvatustieteiden tiedekunnan näkemys siitä, että opettajilta tultiin edellyttä-

mään yliopiston vaatimusten mukaisia pätevyyksiä vakinaisen työtehtävän saami-

sessa. Toisaalta tiedekunta ja myös opiston johtokunta tuki jatko-opintojen aloitta-

mista ja päätökseen saamista. Ensimmäisenä vaiheena järjestettiin niin sanottua 

PD-koulutusta514, johon kuuluvat opinnot hyväksyttiin osaksi lisensiaatin ja tohto-

rin tutkinnon suorittamista. Useimmat opettajakunnan jäsenet käyttivät tätä mah-

dollisuutta, mutta jatkoivat samalla muitakin opintojaan kohti vaadittuja tutkintoja. 

Tuolloin dekaanina toiminut Jaakko Luukkonen totesi haastattelussa, että yksi kes-

keinen tekijä Oulun opiston opettajakunnan yliopistoon siirtymisessä oli sen jäsen-

ten myönteinen ja aktiivinen suhtautuminen jatko-opintoihin515. 

Opetusharjoittelu monimuotoiseksi 

Opetusharjoittelua hyödyntävien uusien ratkaisujen pohtiminen oli käynnistynyt 

ajankohtana, jolloin koulutuksen kolmivuotisuus aiheutti muutoksia opetusharjoit-

telun toteuttamiseen, ja samaan aikaan tuli ajankohtaiseksi uusien toimitilojen 

suunnittelun alkaminen. Tällöin tehtyä ensimmäistä uusien tilojen esisuunnitelmaa 

varten oli Aila Tiilikka esittänyt samassa huoneessa työskennelleelle Sirkka-Leena 

                                                        
513 Opetusministeriön työryhmien muistioita 1992:18. 
514 PD lyhenne tulee sanoista professional development. Sillä tarkoitetaan yleisesti huomattavan työko-
kemuksen omaaville henkilöille suunnattua yliopistotasoista täydennyskoulutusta. 
515 Ha 7.7.2017 Jaakko Luukkonen. 
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Mervolalle lapsiryhmätilan saamista ja demonstraatioluonteisen opetuksen uudel-

leen aloittamista tulevissa omissa tiloissa516. Ajatus sai muun silloisen opettajakun-

nan kannatuksen, ja tilaratkaisu liitettiin esisuunnitelmaan nimellä lapsiryhmätila. 

Rakennushankkeen edetessä muotoutuivat myös kolmiosaisen tilan lopulliset rat-

kaisut, vaikka ne olivatkin yksi erityisten keskustelujen kohteista. Vastakkain olivat 

luentoluokkien kokonaismäärä, luokan ja ryhmätilan välioviratkaisu sekä ”tarkkai-

luikkunalla” varustettu pienryhmähuone. 

Tilojen valmistuttua lähti lapsiryhmätilan tehokas käyttö varsin monipolvisesti 

liikkeelle. Aluksi vastuuta kantoivat yksittäiset opettajat oman opetuksensa yhtey-

dessä. Yhdeksi käytännöksi vakiintui pienen opiskelijaryhmän vastuu suunnitte-

lusta ja lapsiryhmän ohjaamisesta. Opetuksen toteuttamismalleja olivat opettajat 

miettineet myös vapaa-aikanaan: Asko, Jyrki ja Kimmo olivat pohtineet ratkaisuja 

pubi-illassaan olutlasin ääressä 517 . Ilmaisuaineiden integraation toteuttamisessa 

muotoutui lehtorin ja opettajan työpareja musiikin, kuvaamataidon ja draaman alu-

eilta. Edetessään lapsiryhmän toiminta sai jatkuvasti selkeämmän muodon kohti 

avoimen päiväkodin toimintaa. Opiskelijoiden ryhmätoiminnan ohjaaminen ja vi-

deoitujen tilanteiden pedagoginen käyttö muotoutui lopulta lähinnä Marja Viklun-

din opetusalueeksi ja yliopistoon siirtymisen vaiheessa otti avoimen päiväkodin 

toiminnasta vastuun Pirjo Mustonen. 

Lapsiryhmän toiminta perustui suurelta osin yhteistyöhön lähiseudun päiväko-

tien kanssa. Lapset saapuivat ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti ”retkelle” 

läheisistä päiväkodeista. Opetuksesta vastaava opettaja huolehti paitsi kokonaisuu-

den organisoinnista, tilanteiden videoinnista ja analyysikeskustelun johdattelusta 

myös yhteistyöstä päiväkotien kanssa. Lapsiryhmän tila oli varustettu hyvin kame-

roin, joten lapsia ohjanneet opiskelijat saattoivat keskustelujen jälkeen halutessaan 

itse varmistaa, missä määrin halusivat omaksua ”tarkkailuikkunan” takana istunei-

den opiskelutovereiden palautekeskusteluissa antamia arviointeja. Opiskelijalla oli 

mahdollisuus videon henkilökohtaiseen katseluun ja analysointiin. Lapsiryhmän 

teemat vaihtuivat suurelta osin opiskelijaryhmien laatimien suunnitelmien mukai-

sesti, mutta kehittyivät myös vastuussa olevien opettajien tai lehtorien asettamien 

tavoitteiden pohjalta. Lisäksi lapsiryhmätila tarjosi myös mahdollisuuden erilaisten 

tarkkailu- ja havainnointitehtävien suorittamiseen tai halutun tutkimusaineiston ke-

räämiseen. 

                                                        
516 Ha 20.4.2017 Aila Tiilikka. 
517 Ha 3.5.2017 Asko Pekkarinen.  
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Opetusharjoittelun kehittämistyössä kiinnitettiin 1990-luvulla huomiota myös 

harjoittelun teoriapohjan kehittämiseen ja toiminnan monipuoliseen integrointiin. 

Opetusharjoittelua palvelleen lapsiryhmätoiminnan hyvien kokemusten pohjalta se 

liitettiin myös osaksi laajempaa varhaiskasvatuskeskushahmotelmaa. Sitä koskeva 

työryhmän raportti valmistui lokakuun lopussa 1994. Johtokunta antoi siitä lausun-

tonsa seuraavan tammikuun kokouksessaan ja totesi, että suunnitelma mahdollistaa 

tutkimustoiminnan ja erilaisten opetusmenetelmien integroitumisen. Ohjausproses-

sin korostaminen ja päiväkotien ohjaavien opettajien opetuksellinen panos on op-

pimisprosessissa huomioitu kiitettävästi, ja opetusharjoittelupaikkoina toimivat 

päiväkodit mahdollistavat hyvän yhteistyön. Lisäksi varhaiskasvatuskeskus luo 

edellytykset teorian sekä käytännön joustavaan integroimiseen, ja se palvelee myös 

täydennyskoulutusta. Yhtenä mahdollisuutena suunnitelmassa oli rakentaa perus-

koulun ja päivähoidon välistä yhteistyötä sijoittamalla päiväkotiryhmän toimintaa 

myös harjoittelukoulun alimpien luokkien yhteyteen.518 

Tämä ”Eteenpäin”-suunnitelma niin kuin lapsiryhmätoiminta muutenkin johti 

Oulun kaupungin päivähoidon kanssa tehtyyn vanhempia palvelevaan yhteistyö-

hön. Valtiollistamisen yhteydessä suunniteltiin pysyvästi toimivan avoimen päivä-

kodin aloittamista lapsiryhmän tiloissa. Syynä oli osaltaan se, että kaupungin avoi-

meen päiväkotiin oli tulijoita enemmän kuin sinne voitiin ottaa. Näin sieltä voitiin 

tarjota myös koulutuksen yhteydessä toimivan päiväkodin palveluja, joita kävi 

myös esittelemässä toiminnasta vastuun ottanut opettaja Pirjo Mustonen. Samalla 

hän neuvotteli kaupungin yksikön kanssa yhteisistä toimintaperiaatteista. Touko-

kuussa 1995 tiedotettiin johtokunnalle, että varhaiskasvatuskeskuksen hanke ete-

nee. Jos siihen liitetään kokopäivätoiminta, tarvitaan kokonaisuuteen kahden opet-

tajan työpanos.519 

 

                                                        
518 Eteenpäin 1994, OyPA A: 12.1.1995 § 6. 
519 Ha 12.1.2017 Pirjo Mustonen, OyPA A: 19.5.1995 § 9. 
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Kuva 52. Opiston henkilökunnalla oli keväällä 1995 tiedossa tulevat ratkaisut ja vastas-

saan tutuissa toimitiloissa tapahtuva suuntautuminen yliopistossa jatkuvaan koulutus-

tehtävään. (Kuva: VAKAA A.) 

Opiskelijanäkökulma 

Opiskelijoiden keskuudessa koulutusratkaisu otettiin yleisesti iloiten vastaan. Tun-

nelmana oli päämäärän saavuttaminen – viimeinkin. Toisaalta muutokset ja mur-

roskohdat asettavat aina jotkut tilanteeseen ennen tai jälkeen muutoksen. Tuleva 

saattaa herättää epäluuloja oman aseman säilyttämisestä ja etuuksien turvaamisesta. 

Ehkä yhteen epävarmimmista opiskelijaryhmistä kuuluivat ne, jotka valmistuivat 

keväällä 1995. Viimeiset kolmivuotisesta opistokoulutuksesta valmistuneet opiske-

lijat. Heillä ei ollut suoraan mahdollisuuksia siirtymävaiheen mahdollisten etujen 

hyödyntämiseen omassa opiskelussaan. 

Yksi keväällä 1995 valmistuneista uusista lastentarhanopettajista oli johtokun-

nan opiskelijajäsenenäkin siirtymävaiheen aikana ollut Timo Kuorikoski520. Hän 

muisteli opiskeluajan tapahtumia, poikien keskinäistä opiskelijaeloa ja joitakin 

opiskelutilanteita seuraavasti: 

Aloitin opistossa syksyllä -91, kurssi 60A. Ensimmäinen oman kurssin tunti oli 

Kastemaan Heikin kuvaamataitoa. Istuimme Lambergin Arton kanssa vierek-

käin hiljaa, kunnes Arto siirsi luentopaperin eteeni ja siinä oli rasti keskellä 

paperia. Piirsin nollan viereiseen ruutuun ja annoin takaisin. Siitä alkoi peli, 

kolmen vuoden opiskelu ja ystävyys. 

                                                        
520 Om 23.5.2017 Timo Kuorikoski. 
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Opiston ilmapiiri tämmöselle 19-vuotiaalle keski-pohojalaiselle maalaispo-

jalle oli aivan uutta. Kaikki oli iloisia, avoimia ja joka puolella oli iloista pu-

hetta ja naurua. Se oli kuin amerikkalaisesta college-elokuvasta. Se ilmapiiri 

kai on se mikä ensimmäisenä tulee opistosta mieleen. Oli projekteja, laitettiin 

itsemme likoon taideaineissa ja heittäydyttiin mukaan kaikkeen uuteen. Erityi-

sesti kolmannen vuoden taideaineiden päättöprojekti Ruotsin laivalle on jäänyt 

mieleen. Siellä esiinnyttiin ja viihdytettiin muita matkustajia. Omat lasten kir-

jat tehtiin vissiin kolmantena vuonna. Itse tein laulukirjan, jossa oli kahdeksan 

laulua ja kuvitukset. Se on vielä tallessa nuottisalkussa. 

Lukion ja armeijan jälkeen opettajien suhtautuminen meihin opiskelijoihin oli 

jotain uutta. Meitä pidettiin aikuisina. Olihan toki meilläkin kurssilla opiskeli-

joita, jotka olivat vanhempia kuin jotkut opettajat. Opetus ei ollut monestikaan 

mitään ylhäältäpäin annettua vaan tuntui, että meitä ohjattiin hankkimaan tie-

toa, kokemuksia ja elämyksiä. Kellarin tupakkahuoneessa istuttiin yhdessä ja 

juteltiin muustakin kuin opiskelusta. 

Luennoilla alkoi melko nopeasti tulla meille Arton ja myöhemmin myös Aura-

mon Annen kanssa vakiopaikaksi taaimmaisen täyden penkkirivin keskimmäi-

set istuimet. Sieltä kokeiltiin joukkohysterian luomista, kun tenttiä ennen kysel-

tiin toisiltamme, mitä mieltä oltiin jostain teoriasta, jota ei ollut olemassakaan. 

Hirvittävä muistiinpanojen selaaminen alkoi ympärillä. Toinen harrastus oli 

yrittää lopettaa luennot ennen aikojaan. Noin viittä minuuttia ennen loppua 

aloitettiin reppujen kahisuttaminen lattialla ja kirjoitusvälineiden äänekäs 

pakkaaminen. Pakkaamisvimma tarttui yleensä muihinkin. 

Omalle opistoajalle sattui lastentarhanopettajaksi opiskelevien liiton 20-vuo-

tisjuhlat Helsingissä, jossa olimme Arton ja Annen kanssa Oulun edustajina. 

Taisipa olla vuonna -93, kun juhlittiin Oulun lto-koulutuksen 25-vuotista tai-

valta ja teimme diaesityksen paikoista, joissa koulutusta oli ollut. Sen lisäksi 

järjestimme iltajuhlat, joihin hain oppilaskunnan rahoilla viiniä laatikoittain, 

ja täysiä pulloja palauttaessa unohdin kuitin Alkoon. Onnekseni myyjä oli löy-

tänyt ja säästänyt sen. 

Koulutuksen yliopistoon siirtyminen oli silloin tapetilla ja erilaisia tukimielen-

ilmaisuja järjestettiin opiskelijoiden toimesta. Yhden plakaatin muistan ja 

siinä luki: Jos metsän kasvattamista opetetaan yliopistossa, niin miksi ei lasten 

kasvattamista? Olin koulun johtokunnassa opiskelijajäsenenä silloin, ja jonkin 

verran oli oppilailla huolta siitä, kuinka taideaineiden opetuksen ja käytännön 
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harjoittelumäärien käy. Myös tulevaisuuden näkymät pelotti, että olisimmeko 

samalla viivalla kandien kanssa työn haussa? 

7.7 Koulutuksen siirtyminen yliopistoon 

Kehittämistoiminnassaan Oulun lastentarhaseminaari pyrki vuoden 1990 alkupuo-

lella selkeästi toimimaan niin, että muutokset edesauttavat yliopistoon siirtymistä. 

Tavoitteen suuntainen toiminta korostui sen jälkeen, kun oli saatu tieto yliopistoon 

siirtymisestä. Päätöksen selkiytymisen vaiheita tuo esiin myös opetusministeriön 

14.10.1991 asettaman Lastentarhanopettajien yliopistokoulutuksen työryhmän 

muistion johdannon teksti. Siinä ilmeni vielä vuonna 1990 vallinnut kahtiajakoi-

suus, kun eduskunnan koulutuspoliittisessa selonteossa todettiin, että ”lastentar-

hanopettajien koulutusta kehitetään ammatillisena kasvatus- ja käyttäytymistieteel-

liseen tutkimukseen tukevana koulutuksena”. Eduskunnan vastauksessa kuitenkin 

todettiin, kuinka lastentarhanopettajakoulutuksen tulee olla kiinteässä yhteydessä 

muuhun opettajankoulutukseen samanlaisen tieto- ja asennepohjan turvaamiseksi 

kasvatusjärjestelmässä. Saamansa tehtävänannon pohjalta työryhmä totesi, että sen 

tavoitteena on kohottaa koulutusjärjestelyin lastentarhanopettajien koulutuksellista 

tasoa ja mahdollistaa joustava jatkokoulutus.521 Oman koulutuksen tiukoista sääs-

tötoimista keskusteltaessa välitti työryhmän jäseneksi kutsuttu rehtori Eila Estola 

opettajankokoukseen mielenkiintoisen tiedon lastentarhanopettajakoulutuksien 

edullisuudesta. Tarkoin verrannollisia eivät opistojen ja väliaikaisten korkeakoulu-

koulutusten summat olleet, mutta opistoissa opiskelijakohtaiset kulut (19 885 

mk/vuosi) olivat kuitenkin hieman ULO-koulutuksen vastaavia (17 321 mk/vuosi) 

kalliimmat. Molemmat kuitenkin jäivät alle kasvatusalan opiskelijakohtaisten kus-

tannusten, jotka olivat 25 000 markkaa. 

Lastentarhanopettajakoulutuksen siirtyminen yliopistojen yhteyteen oli lopulta 

esillä hallituksen esityksessä 196/1994, joka koski sivistysvaliokunnan mietintöä 

23/1994. Hallituksen esityksessä ehdotettiin lastentarhanopettajaopistoista annetun 

lain kumoamista, ja alempaan korkeakoulututkintoon johtava lastentarhanopetta-

jien koulutus aloitettavaksi Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja 

Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa 1. päivänä elokuuta 1995. Lastentarhan-

opettajaopistot lakkautettaisiin 31. päivänä heinäkuuta 1995. Lastentarhanopettaja-

opistojen opiskelijat siirtyisivät yliopistojen opiskelijoiksi, mutta voisivat halutes-

                                                        
521 Opetusministeriön työryhmien muistioita 1992: 18: 1–2. 
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saan suorittaa lastentarhanopettajan tutkinnon opistossa voimassa olleiden sään-

nösten mukaisesti. Lastentarhanopettajaopistojen virat ja virkamiehet siirtyisivät 

sivistysvaliokunnan esityksen mukaan asianomaisten yliopistojen viroiksi ja virka-

miehiksi sekä työntekijöiksi.522 

Sivistysvaliokunta korosti kannanotossaan lastentarhanopettajan merkitystä 

pienten lasten opetuksessa ja kasvatuksessa ja totesi, että opettajan asiantuntijuuden 

perusta on kasvatustieteessä ja kehityspsykologiassa. Varhaiskasvatus ja esiopetus 

kytkeytyvät alkuopetukseen ja siten koko peruskouluopetukseen. Sen vuoksi on 

tärkeää, että tutkimus ja kehittäminen kuuluvat yliopistojen kasvatustieteellisille 

tiedekunnille ja lastentarhanopettajien koulutus on korkeakoulutasoista. Lastentar-

hanopettajaopistojen virkojen ja virkamiesten yliopistoihin siirtämisen rinnalla si-

vistysvaliokunta kiinnitti huomiota myös yliopistojen väliaikaisten koulutusten 

henkilökunnan asemaan ja piti tärkeänä, että alan uutta yliopistollista tutkintoa ke-

hitettäessä täysimääräisesti käytetään hyväksi se kokemus, mikä tällä henkilökun-

nalla on.523 

Edellä esitetyt henkilökunnan siirrot herättivät jossain määrin vastakkaisia 

mielipiteitä sivistysvaliokunnan 9.11.1994 järjestämässä kokouksessa, jossa kuul-

tavina olivat ylijohtaja Markku Linna, neuvotteleva virkamies Veikko Wilenius ja 

hallitusneuvos Matti Rajakylä opetusministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Pirjo 

Staffans ja nuorempi hallintosihteeri Kirsi Äijälä valtionvarainministeriöstä, eri yli-

opistojen ja lastentarhanopettajaopistojen sekä OAJ:n, Yliopistonlehtorien liiton ja 

Suomen Lastentarhanopettajiksi Opiskelevien Liiton edustajat. Oulun yliopistoa ti-

laisuudessa edusti rehtori Lauri Lajunen ja lastentarhanopettajaopistoa vs. rehtori 

Elise Lujala sekä Lastentarhanopettajien kouluttajat ry:n hallituksen jäsen Selina 

Pirilä. Valiokunnan kannanoton mukaan virkojen ja virkamiesten siirtyminen yli-

opiston työntekijöiksi turvaisi koulutuksen häiriöttömän jatkumisen ja lastentar-

hanopettajaopistoissa olevan varhaiskasvatuksen asiantuntemuksen hyödyntämi-

sen. Vastaavasti todettiin, että yliopistojen väliaikaiselle opettajakunnalle on kerty-

nyt myös pitkä työkokemus ja perehtyneisyys muun muassa opetussuunnitelman 

kehittämiseen. Siksi myös väliaikaisen lastentarhanopettajakoulutuksen henkilö-

kuntaa tuli sijoittaa lastentarhanopettajakoulutuksen tai yliopiston muihin tehtä-

viin.524 

                                                        
522 Hallituksen esitys 196/1994. 
523 Hallituksen esitys 196/1994.    
524 ELA F: Kokousasiakirjat 9.11.1994. 
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Oulussa lastentarhanopettajakoulutuksen kehittämissuunnitelmien yhteydessä 

oli jo kesällä 1992 pohdittu yliopistoon siirtymiseen liittyviä jatkokoulutustarpeita. 

Vuotta myöhemmin pyrittiin siihen, että oppilaitoksen säilyminen varmistetaan sel-

kiyttämällä oma toimintaidea. Sen mukaan Oulussa suoritettavasta tutkinnosta ke-

hitetään 120 opintoviikon laajuinen alempi korkeakoulututkinto. Tässä yhteydessä 

korostettiin, että säästöjä ei tulisi kohdentaa alalle, sillä se on erittäin halpaa kou-

lutusta. Samalla jouduttiin keskustelemaan siitäkin, säilyykö lastentarhanopettaja-

koulutus Oulussa, mikä liittyi myös lastentarhanopettajien määrälliseen koulutus-

tarpeeseen Pohjois-Suomessa.525 

Nyt Oulussakin oli syntymässä vastakkainasettelu saman yliopiston alaisuu-

dessa olevan kahden koulutuksen välille. Samalla oli myös kyse eri tahoilla esillä 

olleesta kahden työehdoiltaan erilaisen koulutuksen työntekijöiden työsuhteiden 

jatkumisesta. Väliaikaisten koulutusten opettajat olivat määräaikaisissa työsuh-

teissa, vaikka ne monien kohdalla olivat jatkuneet useita vuosia. Opistoissa henki-

lökunta oli valtion viran- tai toimenhaltijoita, joten heidän asemansa oli näin peri-

aatteessa suojattu. Toisaalta heidän edellytettiin pätevöityvän yliopiston edellyttä-

mien kelpoisuusehtojen mukaisesti. Tilanne oli myös yliopistokohtainen. Ammat-

tiyhdistysten kanta oli siirtoa puoltava, esimerkiksi OAJ:n koulutuspoliittinen sih-

teeri Seija Mutikainen liitti asiasta eriävän mielipiteensä lastentarhanopettajien yli-

opistokoulutuksen muistioon. Samoin asia oli esillä lastentarhanopettajaopistojen 

opettajien etuja ajaneen Lastentarhanopettajien kouluttajat ry:n taustajärjestössä 

OAJ:ssä. 

Asiaa käsiteltiin opetusministeriön 30.3.1994 asettamassa työryhmässä, jonka 

tehtävänä oli seurata ja koordinoida toimenpiteitä koulutuksen siirtämiseksi ja vä-

liaikaisen koulutuksen vakinaistamiseksi. Työryhmän toimeksiannossa erityis-

huomio kiinnitettiin henkilöstön sijoittamiseen. Työryhmän puheenjohtajana oli 

neuvotteleva virkamies Veikko Wilenius ja jäseninä yliopistojen edustajia. Työryh-

män tuli kuulla OAJ:n edustajaa. OAJ:n tavoitteena oli, että siirtymisvaiheessa niin 

lastentarhanopettajaopistojen kouluttajille kuin yliopistoissa väliaikaista lastentar-

hanopettajakoulutusta antaville on turvattava työpaikka yliopistossa ja kohtuullisen 

siirtymäkauden kuluessa tulisi mahdollistaa opiskelua tukemalla kelpoisuuksien 

                                                        
525 OyPA A: 2.6.1992, 5.7.1993. 
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hankkiminen laajemmaltikin yliopiston virkoihin.526 Oulun yliopiston kasvatustie-

teiden tiedekunnan kantana oli selkeä vaatimus yliopiston edellyttämiin kelpoi-

suusehtoihin pätevöitymisestä myös lastentarhanopettajaopiston opettajille.527 

Työryhmissä ja niiden käsiteltäviksi tulevien asioiden yhteydessä Oulun kou-

lutuksen opettajakunta oli aikaisempaa useammin yhteistyössä ja neuvottelutilai-

suuksissa Kajaanin koulutuksen kanssa. Aikaisempaa useammin nousivat myös 

esille koulutuksien välillä olevat lähtökohtien vastakkaisuudet. Yliopistokoulutus 

koki arvonsa tutkimusyhteisön osana, mutta oli joutunut vuosia kestämään väliai-

kaisuutta ja epävarmuutta omien työtehtävien jatkumisesta. Kajaanin ULO oli kui-

tenkin voinut vuonna 1991 kokeiluluontoisesti aloittaa varhaiskasvatuksen maiste-

rikoulutuksen. Opistokoulutuksissa, niin kuin Oulussa oli viimein vuonna 1977 

saatu vakaa asema valtion oppilaitoksena ja myös viran- tai toimenhaltijan selkeä 

työtehtävä. Se ei ollut edellyttänyt jatkuvaa kouluttautumista arvosanaopintojen 

mielessä. Omaan saavutettuun ammattitaitoon uskottiin ja viime kädessä luotettiin 

oman 1970-luvulla muotoutuneen ammattiyhdistysjärjestön neuvottelutukeen. 

Yliopistokoulutuksen ongelmat pääyliopistopaikan ja filiaalien välisistä risti-

riidoista olivat tiedossa, ja siksi Oulun koulutuksessa oltiin varovaisia yhteisiin työ-

ryhmäkokouksiin matkatessa. Tilanne oli dekaani Jaakko Luukkosellekin 

tuttu: ”Oulun yliopiston ja Kajaanin välillä joutuu kiusallisiin tilanteisiin. Pitää olla 

melkein erotuomari.” Varhaiskasvatuksen kyseessä ollen hän mietti koulutuspoliit-

tisen ajattelun suuntaa. Minkä verran korostetaan koulutuksen arvoa ja mihin kou-

lutuksessa tulee satsata. Pohtimisen arvoista on myös koulutus yhteistyöhön. Miten 

rakennetaan hyvä tiimi!528 Yliopistokoulutuksesta käytyjen keskustelujen yhtey-

dessä on Jaakko Luukkonen toistuvasti tuonut esille sen, että hämmästyttävää vas-

tarintaa oli ilmennyt varsin arvovaltaiseltakin taholta. Keskusteluissa oli ilmaistu 

varhaiskasvatuksen sisällön olevan vain ”kengännauhojen sitomisen opettamista”. 

Dekaanin tehtäväksi oli näin ollen tullut varhaiskasvatukseen liittyvän vastarinnan 

murtaminen.529 

Oman työuransa ja sen yhteyden varhaiskasvatukseen on Jaakko Luukkonen530 

tiivistänyt seuraavasti: 

                                                        
526 OyPA A: 30.3.1994 § 5, Poutala 1994. 
527 Ha 20.9.2016 Jaakko Luukkonen.  
528 Ha 20.9.2016 Jaakko Luukkonen. 
529 Ha 20.9.2016 ja 7.7.2017 Jaakko Luukkonen. 
530 Uk 7.7.2017 Jaakko Luukkonen. 
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Toimin yliopiston edustajana Oulun lastentarhanopettajaopiston johtokun-

nassa jäsenenä vuosina 1977–1982 ja 1986–1988 ja uudelleen varajäsenenä 

vuosina 1992–1995. 

Johtokunnan jäsenyys tuntui läheiseltä paitsi yliopiston, myös oman opiskelu-

taustani vuoksi. Jyväskylän yliopistossa suoritin lastenkliinisen psykologian 

graduopintoihin liittyneet tutkimukset paikallisissa lastentarhoissa ja kodeissa. 

Työn aihe oli psykolingvistinen, ja siinä tutkittiin, voiko tehokkaalla valmen-

nuksella, ”yliopettamisella” edistää lasten kielellistä kehitystä. Tulokset koros-

tivat kasvuympäristön merkitystä. Valmistumiseni jälkeen olin jo lupautunut 

kehitysvammalaitoksen psykologiksi, kun professori Oiva K Kyöstiö soitti Ou-

lusta ja pyysi puoleksi vuodeksi hoitamaan lehtoraatin sijaisuutta. Kyöstiön 

kutsu voitti, kun näin pääsin yliopiston piiriin. Jatko-opintoni samoin kuin hoi-

tamani työtehtävät painottuivat kasvatuspsykologiaan. Jatkossa tutkimustyöni 

liittyi lukemaan oppimiseen ja laajemmin aihealueeksi tuli varhainen oppimi-

nen ja opettaminen. Päätehtäväni kasvatustieteiden tiedekunnassa on ollut 

hoitaa kasvatustieteen professuuria, mutta lyhyen jakson toimin myös työnpsy-

kologian apulaisprofessorina teknillisessä tiedekunnassa. Hallintotehtävien 

hoitaminen alkoi 1970-luvun lopussa, kun toimin varadekaanina ja yliopiston 

hallintokollegion jäsenenä. Dekaanina toimin vuodesta 1988 vuoden 1999 lop-

puun, jolloin siirryin kahdeksi vuodeksi työtehtäviin ulkomaille. 

Ulkomaisissa yliopistoissa toimin tutkijana ja vierailevana psykologian pro-

fessorina USA:ssa ja Etelä-Afrikassa. Lukuvuonna 1991–1992 olin vieraile-

vana tutkijana Minnesotan yliopistossa. Tällöin perehdyin oman tutkimustyöni 

suunnitteluun ja laajasti käsitteeseen ohjaus (counselling). Vuonna 1996 vas-

taanotin kutsun vierailevaksi psykologian professoriksi Stellenboschin yliopis-

toon Etelä-Afrikkaan. 

Koulutusteknologiaan perehtyminen käynnistyi Oulun, Jyväskylän ja Helsingin 

yliopistojen yhteistyönä 1990-luvun alussa. Eri maiden kanssa tehdyn yhteis-

työn koordinoijana toimi Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Vuosina 

2000 ja 2001 toimin Etelä-Afrikassa käynnistetyn maan opettajankoulutuksen 

uudistamisen Suomen yhteistyöhankkeen vastuuhenkilönä. Lähtökohtana oli 

1990-luvun lopussa tehty päätös opettajankoulutuksen uudistamisesta yliopis-

totasoiseksi. Hanke oli osittain Suomen rahoittama, ja siihen liittyi hightech-

pohjaisen opetuksen käyttöön ottaminen koulujen normaali- ja erityisopetuk-

sessa. 
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Kuva 53. Oulun lastentarhanopettajaopiston johtokunta oli suurelta osin vastuullinen 

tehtäessä päätöksiä koulutuksen siirtymisestä yliopistoon. Vuonna 1993 valokuvattuun 

johtokuntaan kuuluivat edestä vasemmalta rehtori Eila Estola, puheenjohtaja Matti 

Rossi, opiskelija Timo Kuorikoski ja läänin sosiaalitarkastaja Juhani Kaimio varajäse-

nenä. Lastentarhanopettajia edusti ylärivissä vasemmalla seisova päiväkodinjohtaja 

Ulla Nummi, yliopiston edustajana oli dekaani Jaakko Luukkonen ja opettajakuntaa 

edusti johtokunnan jäsenenä Jyrki Pulkkinen. (Kuva: VAKAA A.) 

Neuvotteluja ja työryhmätyöskentelyä 

Lastentarhanopettajaopiston koulutuksen yliopistoon siirtymiseen liittyvät toimet 

käynnistyivät syksyllä 1993 – jokseenkin samaan aikaan, kun Oulun lastentarhase-

minaarin ensimmäisten opiskelijoiden opintojen alkamisesta oli kulunut 25 vuotta. 

Syyskuun 15. päivänä vieraili opistolla yliopiston rehtori Lauri Lajunen, ja mukana 

tilaisuudessa olivat kaikki johtokunnan jäsenet, kasvatustieteiden tiedekunnan de-

kaani ja lastentarhanopettajakoulutuksen apulaisprofessori. Neuvottelussa käsitel-
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tiin koulutuksen yliopistoon siirtymistä, aloituspaikkojen määrää ja tilakysy-

mystä.531 Lokakuussa tuli tieto siitä, että yliopisto on asettanut työryhmän valmis-

telemaan lastentarhanopettajakoulutuksen siirtymistä yliopistoon. Työryhmä toimi 

hallintojohtaja Pekka Heikkisen johdolla. Opistokoulutuksen edustajana ryhmässä 

oli opiston rehtori Eila Estola. Työryhmän sihteerinä oli Anna-Maija Liuhanen ja 

jäseninä vararehtori Jouni Koiso-Kanttila, dekaani Jaakko Luukkonen, professori 

Juhani Suortti, apulaisprofessori Aili Helenius ja opiskelija Nina-Marika Niskanen. 

Työryhmä oli ensimmäisessä kokouksessaan päättänyt esittää koulutuksen jatka-

mista sekä Oulussa että Kajaanissa, jossa koulutus keskittyy ylempää tutkintoa an-

tavaan koulutukseen. Tärkeäksi ehdoksi kyseiselle ratkaisulle kuitenkin todettiin, 

että koulutuksien aloituspaikkoja on riittävästi, ja tältä osin kokous päätti olla yh-

teydessä opetusministeriöön.532 Joulukuussa pitämässään kokouksessa johtokunta 

kuuli, että työryhmän kokouksessa on käsitelty erityisesti Oulun lastentarhanopet-

tajaopiston henkilöstön asemaa ja siirtoa niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. 

Tiedoksi tuli myös Oulun koulutuksen säilyminen Maunonkadulla. Johtokunta 

esitti, että määrärahat säilyisivät toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyn (5,5 

milj.) suuruisina, mikä mahdollistaisi edelleen 64 opiskelijan sisäänoton. Lisäksi 

johtokunta oli huolissaan saamen kielen taitoisten opiskelijoiden valintakiintiön 

säilymisestä ja toivoi, että heidän opiskelumahdollisuuksiaan kehitetään. Opiskeli-

joiden opetusharjoittelun järjestämisestä tulee sopia neuvottelu kaupungin päivä-

hoidosta vastaavien työntekijöiden kanssa.533 

Lastentarhanopettajaopiston johtokunnan lausunnon antoa varten rehtori Eila 

Estola välitti Pekka Heikkisen työryhmän työskentelyn etenemisen aikataulun. 

Työryhmän muistiosta annettiin lausunto viimeisen kokouksen yhteydessä 

24.1.1994. Johtokunta osallistui työryhmän kokoukseen. Yliopistoon siirtymisen 

valmistelun oli määrä jatkua, kun yliopiston hallitus on käsitellyt esityksen.534 Ou-

lun tulevaa koulutusta koskevan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavan 

opetussuunnitelman valmistelua varten kasvatustieteiden tiedekunta nimesi 

10.11.1993 työryhmän, johon kuuluivat Eeva Hujala-Huttunen, Elise Lujala, Aili 

Helenius, Anja Hongisto ja Eila Estola sekä opiskelijoiden valitsema edustaja. Esi-

tys tuli toimittaa tiedekunnan kansliaan 30.3.1994 mennessä. Opetussuunnitelman 

luonnos esiteltiin johtokunnalle 22.3. pidetyssä kokouksessa. Samalla johtokunta 

                                                        
531 OyPA A: 8.9.1993 § 9. 
532 OyPA A: 13.10.1993 § 5. 
533 OyPA A: 13.12.1993 § 7. 
534 OyPA A: 24.1.1994 § 5, 28.1.1994 § 8. 
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myös päätti, että opiston opetussuunnitelmaa pyritään jo ennen yliopistoon siirty-

mistä kehittämään tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaiseksi, ja 

muutoksiin ryhdytään heti, kun yliopiston hyväksymispäätös on saatu tiedoksi.535 

Opetussuunnitelman luonnos esitettiin käsiteltäväksi 26.4. ja saadun tiedon mukaan 

tämän jälkeen opisto voi tehdä päätöksen siitä, missä määrin uudistettu koulutus 

alkaa syksyllä 1994.536 

Yliopistokoulutusta koskeva valmistelutyö jatkui syyslukukauden aikana. Kas-

vatustieteiden tiedekunta perusti varhaiskasvattajien ja lastentarhanopettajien yli-

opistokoulutusta valmistelevan sekä siirtymisvaihetta tukevan työryhmän 

22.11.1994. Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli valmistella sekä henkilö- että 

muiden resurssien suuntaamista alan tutkimukseen ja koulutukseen. Puheenjohta-

jaksi nimettiin dekaani Jaakko Luukkonen ja muiksi jäseniksi Eila Estola, Aili He-

lenius, Eeva Hujala-Huttunen, Mikko Isohanni, Juhani Lehtimäki, Elise Lujala, Se-

lina Pirilä, Juhani Suortti ja Leena Syrjälä.537 

Samassa kokouksessa yliopistotyöryhmää koskevan tiedon saamisen kanssa 

johtokunta päätti suunnittelijan nimeämisestä lastentarhanopettajaopistoista anne-

tun lain kumoamiseen liittyneen mahdollisuuden mukaisesti. Siirtotyöhön oli va-

rattu määrärahaa suunnittelijan nimeämiseksi. Suunnittelijalta edellytettiin sekä 

yliopiston että opiston toiminnan tuntemusta ja perehtymistä hallinnollisiin kysy-

myksiin. Hänet voitiin ottaa tehtävään 1.1. ja 31.7.1995 väliseksi ajaksi. Suunnit-

telijaksi nimettiin Elise Lujala. Samalla päätettiin, että hän toimii myös rehtorin 

sijaisena 1.1.1995 lähtien.538 

Yliopistoon siirtymisen neuvotteluista raportoitiin säännöllisesti johtokunnan 

kokouksissa. Tutkimusvirkana Oulu sai apulaisprofessuurin ja professorin sijoitus-

paikaksi tuli Kajaani. Pääsääntöisesti opetushenkilöstö siirtyi yliopistoon virkoi-

neen yliopistolain 1359/94 mukaisesti. Opettajien pätevöitymistä tuki lukuvuo-

deksi 1994–1995 tarjolla ollut tutkimusassistentuuri, jota syksyllä 1994 käytti Eila 

Estola ja keväällä 1995 Aila Tiilikka539. Toukokuussa 1995 pitämässään kokouk-

sessa lastentarhanopettajaopiston johtokunta käsitteli Opetushallituksen uudelleen 

tekemän määrärahojen jakopäätöksen mukaista siirtomäärärahojen käyttösuunni-

                                                        
535 OyPA A: 22.3.1994 § 11. 
536 OyPA A: 14.4.1994 § 5. 
537 OyPA A: 29.11.1994 § 5. 
538 OyPA A: 29.11.1994 § 7. 
539 OyPA A: 11.5.1994 § 7. 
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telmaa. Samalla voitiin suunnitella toteutettaviksi 31.5. pidettävän juhlan valmis-

telut sekä johtokunnan ja henkilökunnan Brysseliin suuntautuva matka. Viimeisim-

missä johtokunnan kokouksissa vahvistui tieto siitä, että toiminnan päättyessä las-

tentarhanopettajaopistolta oli säästynyt varoja 760 000 markkaa, jonka Opetushal-

litus oli siirtänyt syksyn talousarvion yhteydessä yliopiston toimintamenotilille.540 

Kevään 1995 juhlat 

Oulun lastentarhanopettajaopiston viimeisten kevätjuhlien ja sananmukaisesti 

päättäjäisten suunnittelu aloitettiin varhain keväällä. Tärkeää oli saada juhlapuhu-

jaksi yliopiston rehtori Lauri Lajunen. Tilaisuutta haluttiin viettää juhlavasti. Ta-

pahtumakokonaisuuteen kuului lasten ja opiskelijoiden töistä koottu juhlanäyttely, 

jonka teemana oli ”Pohjoisuus”. Näyttelyn avajaiset oli kutsuvierastilaisuus, joka 

pidettiin 24.5. kello 12. Varsinaista kevätjuhlaa vietettiin juhlavasti 31.5. kello 

10.00. Juhlapuhujana oli Lauri Lajunen ja juhlan yhteydessä julkistettiin oppilai-

toksen toimintaa esittelevä julkaisu Näkökulmia varhaiskasvatukseen. Sen olivat 

toimittaneet Eeva Hujala-Huttunen ja Eila Estola. 

Päivätilaisuuksiin liitettiin myös opiston standaarien jakaminen. Pöytälippujen 

saajina olivat entinen Oulun rehtori Maarit Outakoski-Aho, Opetushallituksen tut-

kimussihteeri Raija Paavilainen, kansanedustaja Tytti Isohookana-Asunmaa, reh-

tori Lauri Lajunen, kuusi johtokunnan jäsentä, europarlamentaarikko Riitta Joup-

pila, pääjohtaja Erkki Aho, Opetushallitus, lastentarhanopettajayhdistys, päivähoi-

don päällikkö Riitta Aho, päiväkodinjohtaja Eine Lindén ja kaksi opiskelijaa. Juh-

lapäivänä tiedotettiin myös juhlarahaston tutkimusstipendien saajista. Määräaikaan 

mennessä oli tullut kuusi hakemusta, ja opettajakunnan päätöksen mukaan kunkin 

stipendien suuruus oli 2 000 euroa. Standaarien luovutuksen lisäksi päätettiin toi-

mittaa koulutuksen juhlakirja kansliapäällikkö Jaakko Nummiselle.541 

Juhlan illallinen oli varattu tilausravintolasta opiston johtokunnan jäsenille ja 

vakinaiselle henkilökunnalle sekä kolmelle oppilaskunnan edustajalle. Viimeisin 

aikakirjoihin merkitty Oulun lastentarhanopettajaopiston johtokunnan ja henkilö-

kunnan yhteinen tapahtuma oli Brysseliin tehty opinto- ja virkistysmatka542. 

 

                                                        
540 OyPA A: 19.5.1995, 31.7.1995, 2.5.1996.  
541 OyPA A: 21.2.1995 § 10, 19.5.1995 § 8. 
542 OyPA A: 21.2.1995 § 10. 
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Kuva 54. Brysseliin tehdystä johtokunnan ja henkilökunnan yhteisestä matkasta huo-

lella laadittu raportti välittää laajalti tietoa kaikista matkaan liittyneistä tutustumiskoh-

teista. (Kuva: Matkaraportti 1995.) 

8.–11.6.1995 tehdyn matkan pääkohteina olivat ensimmäisenä päivänä tutustumi-

nen Europarlamenttiin, europarlamentaarikko Riitta Jouppilan tapaaminen sekä 

käynti Child and Family -keskuksessa. Toisen päivän vaihtoehtoisia kohteita olivat 

Waterloon ruotsinkielinen Montessori-esikoulu ja Skandinaavinen koulu, Liegenin 

katolinen yliopisto tai Leuvenin katolinen yliopisto. Huolella yhteisvoimin laadittu 

matkaraportti sisältää kunkin kohteen yleisesittelyn, koonnin toiminnan sisällöstä, 

yhteystiedot sekä kaikkia kohteita koskevan lähdeluettelon. Yksi päivä, lauantai oli 

varattu vapaamuotoiselle ohjelmalle. 
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8 LASTENTARHASEMINAARISTA OPISTOKSI 
JA YLIOPISTON KYNNYKSELLE 

Oulun lastentarhaseminaari oli aloittaessaan maamme viides ja pohjoisin lastentar-

hanopettajien koulutus. Sen perustamishankkeen koulutuspoliittiset yhteistyöpyr-

kimykset olivat tuolloin ainutlaatuiset, sillä kotitalous-, käsityön- ja lastentarhan-

opettajien koulutusta haluttiin toteuttaa yhteisessä koulutusyksikössä. Tuossa ”Ou-

lun opettajaopistossa” oli tavoitteena saada taloudellistakin hyötyä muun muassa 

tilaratkaisuista sekä kaikkien koulutuksia palvelevista lehtoraateista ja tuntiopetta-

jista. Yhteisen koulutuksen perustamiseen liittyvät neuvottelut osoittivat kuitenkin 

sen, kuinka hallinnollisesti kapeita ja omaan alaan rajoittuneita eri koulutuksien 

lakisääteiset lähtökohdat tuolloin olivat. Näin jatkettiin Oulussa vain lastentarhan-

opettajien koulutuksen suunnittelua. 

Alkavan oppilaitoksen perustamisen keskeisenä lähtökohtana oli uusien kou-

lutusmahdollisuuksien luominen Pohjois-Suomeen. Toisaalta kyse oli myös valta-

kunnallisesti ajankohtaisesta päivähoidon kehittämisestä sekä henkilöstörakenteen 

uudistamisestakin. Seminaarin perustajiin kuuluneilla Jouko Mäkelällä ja Jori R. 

Rissasella oli henkilökohtaisten kokemustensa pohjalta vankka näkemys siitä, että 

alle kouluikäisten lasten kasvatuksen tueksi tuli lastentarhanopettajiksi saada myös 

miehiä. Tästä syystä he vaativat opiskelijoiden valintaperusteiden laajentamista. He 

saivat muutoksen aikaan, vaikka se oli herättänyt vastarintaa sosiaaliministeriön 

lastensuojeluosastossa. Miehiä alettiin Oulussa valita koulutukseen ensimmäisestä 

kurssista lähtien, vaikkakin seminaarin avajaisissa kävi väistämättä ilmi, että vas-

tuullisen ylitarkastajan näkemyksen mukaan naiset olivat soveliaimpia alle kou-

luikäisten lasten kasvattajiksi. 

Koulutuksen peruslähtökohtana oli tarjota opiskelumahdollisuuksia Pohjois-

Suomesta tuleville opiskelijoilla, minkä vuoksi alueen olosuhteet, muun muassa 

rajoittuneet harrastus- ja kurssimahdollisuudet otettiin tietoisesti huomioon lasten-

tarhaseminaarin aikaisissa opiskelijavalinnoissa. Valtion oppilaitokseksi siirty-

neessä opistossa korostui vuonna 1977 voimaan astuneen lainsäädännön mukainen 

normien noudattaminen ja melko tiukka yhdenmukaisuus muiden lastentarhanopet-

tajaopistojen kanssa. Silti opetussuunnitelman toteutuksessa voitiin edelleen pai-

nottaa pohjoisuutta, jonka saamen kielen taitoisten opiskelijoiden valintakiintiö 

nosti 1980-luvulla jälleen aiempaa voimakkaammin esille. Kiintiön aikaansaami-

sessa koulutus sai toisen kerran läpi oman tahtonsa siitä huolimatta, että kouluhal-

lituksen alkuperäinen suhtautuminen oli ollut kielteinen. 
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Oulun lastentarhaseminaarin koulutuksen alkuvuosina elettiin voimakasta kou-

lunuudistuksen vaihetta sekä opiskelijayhteisöjen näyttävän esiintulon ja poliittis-

tenkin kannanottojen aikaa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli opiskelijajärjes-

töjen pyrkimyksenä myös lastentarhanopettajakoulutusten opiskelijayhteisöissä. 

Oulussa koulutuksen sisäiset ratkaisut olivat muun muassa opiskelijavalintojen 

kohdalla suvaitsevaisempia kuin perinteisissä koulutuksissa. Opiskelupaikan saa-

misen esteenä ei ollut esimerkiksi yksinhuoltajuus. Este ei myöskään ollut siviili-

rekisteriin kuuluminen, kunhan opiskelija sitoutui osallistumaan uskontotietouden 

opetukseen ja huolehtimaan tarvittaessa myös tuon opetusalueen hoitamisesta päi-

vähoitotyössä. Opiskelijoiden valtakunnallista järjestötyötä tuettiin poissaolonor-

mien rajoissa ja opettajakunnan edustus oli mukana Oulussa järjestetyissä tapahtu-

missa. 

Koulutuksen sisäistä ilmapiiriä on kuvattu jo alkuvuosista lähtien toimivaksi ja 

avoimeksi sekä yhteistyötä rakentavaksi. Ilmapiirin syntymistä pohdittaessa on 

kiinnitetty huomiota uuden oppilaitoksen yrittämishenkeen ja koulutuksen kehittä-

misintoon. Lastentarhaseminaarien yhteisiin kokouksiin mentäessä tiedettiin, että 

ollaan koulutuksena nuorin, pohjoisin ja vailla perinteitä. Tältä pohjalta lähdettiin 

yhdessä rakentamaan omaa koulutusta, ja tuota työtä tuki osaltaan myös halu sel-

viytyä ulkoisesti hankalissa ja puutteellisissakin olosuhteissa. 

Samaa sopeutumista tarvittiin hallinnon uudistumisen eri vaiheissa, ratkaisujen 

selkiytymiseen vaikuttamisessa ja uusien päätösten mukaisessa toiminnassa. Kou-

lutusyhteistyön pohdintoja aiheutti hallinnollinen kahtiajako lastentarhaseminaa-

reista opistoiksi muuttuneiden yksiköiden ja korkeakoulujen yhteydessä toiminei-

den väliaikaisten lastentarhanopettajakoulutusten välillä. 

Koulutuksen oman 1980-luvun murrosvaiheen jälkeen voitiin suhtautua valoi-

sasti sekä uuden toimintaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin että opetuksen 

sisällön kehittämispyrkimyksiin. Siirtyminen omiin tarkoituksenmukaisiin toimiti-

loihin toi oppilaitokselle näkyvyyttä ja samalla varhaiskasvatuksen alueen vaikut-

tamismahdollisuuksia sekä uusia yhteistyötilaisuuksia. Jo ensimmäisenä ”Maunon-

kadun keväänä” toteutui ilmaisuaineiden ja varhaiskasvatuksen opetuksen yhteinen 

laaja valmistuvan kurssin päättöprojekti, jossa tarkoituksena oli tarjota juhlava ko-

kemus kaupungin sekä lähikuntien opetusharjoittelupäiväkotien lapsille ja nauttia 

itse innostavasta työstä. Jatkossa vastaavia keväisiä tapahtumia järjestettiin vuosit-

tain, joskin tapahtumapaikat ja kohderyhmät vaihtelivat. Omat tarkoituksenmukai-

set tilat olivat yksi uuden kehittämis- ja yhteistyökulttuurin avain. 
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Viimeisin vuosikymmen 

Oulun lastentarhanopettajaopiston johtokunnan viimeisestä kokouksesta laadittuun 

muistioon543 on koottu oppilaitoksen viimeisimpien vuosien kehittämistyön pää-

piirteet ja hahmoteltu myös tulevaisuuden näköaloja ja haasteita. Visiona tekstissä 

todetaan, että koulutuksesta kehittyy Oulun yliopistossa toimiva, erityisesti Poh-

jois-Suomen varhaiskasvatuksen henkilöstön tarpeisiin vastaava yksikkö, joka tar-

joaa koulutuspalveluja perus-, täydennys- ja jatkokoulutuksen alueilla sekä harjoit-

taa varhaiskasvatuksen tutkimusta. 

Koulutuksen johtavina arvoina ovat viime vuosina olleet oppimiskeskeisyys, 

kehittämis- ja tutkimusmyönteisyys sekä yhteistyöhakuisuus. Oppimiskeskeisyy-

den osa-alueita ovat vastuullisuus, yksilöllisyys ja aloitteellisuus. Toiminta-ajatuk-

sensa mukaan lastentarhanopettajaopisto on kouluttanut varhaiskasvatuksen asian-

tuntijoita, jotka työskentelevät erityisesti lasten varhaisten vuosien kasvatuksessa 

ja opetuksessa sekä lapsen koko elämänpiirin kehittämiseksi ja lapsuuden merki-

tyksen ymmärtämiseksi. Oppilaitoksen toimintaan kohdistuvan suunnittelutyön 

kolme tulosaluetta ovat olleet opetus ja oppiminen, kehittäminen sekä resurssit ja 

tukipalvelut. 

Opetuksen ja oppimisen alueella tehdyn kehitystyön kuvaamisen johtokunta 

jakoi opiskelijoihin ja opetussuunnitelman kehittämiseen liittyviin osa-alueisiin. 

Tärkeänä säilyi jo oppilaitoksen perustamisen yhteydessä asetettu tavoite Pohjois-

Suomesta saapuvien opiskelijoiden kouluttamisesta Oulun ja Lapin läänien alueen 

työtehtäviin. Kehittämistarpeina nähtiin varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kou-

lutuksen ja työllisyystilanteen yhtäläinen kehittäminen muun muassa suhteessa päi-

vähoidon subjektiivisen oikeuden lakisääteisyyteen ja esiopetuksen kehittymiseen. 

Saamenkielisten opiskelijoiden valintakiintiötä pidettiin merkittävänä pohjoisen 

vähemmistökulttuurin kehittämisen perustana. 

Opetussuunnitelman kehittämistyötä suunnattiin erityisesti kevään 1994 jäl-

keen kohti alempaa korkeakoulututkintoa. Kehitystä ennakoitiin jo aikaisemmin 

mahdollistamalla kasvatustieteen 35 opintoviikon opinnot kaikille halukkaille opis-

kelijoille ja rahoittamalla varhaiskasvatuksen apulaisprofessuurin yliopiston kas-

vatustieteiden tiedekuntaan lastentarhanopettajaopiston varoin. Samoin kehitettiin 

ohjatun ja omatoimisen opiskelun tuntimääriä opiskelijan omatoimista opetusta tu-

kevaksi. 

                                                        
543 Oulun lastentarhanopettajaopisto yliopistoon siirtymisen kynnyksellä 1995. 
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Opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyvä tunnusomainen piirre on ollut eri 

aineiden välinen integrointi, jota on noudatettu muun muassa lapsille suunnatussa 

kerhotoiminnassa sekä taide- ja ilmaisuaineiden yhteisissä projektiopinnoissa. In-

tegraatio on ollut opetusmuotona myös psykologian ja yhteiskuntatieteen opinto-

jaksoissa. Varsin pitkäkestoinen yhteistyömuoto on ollut jokaisessa perusopetus-

ryhmässä toteutettu, alkututustumisesta käynnistynyt ja koko opiskeluajan kestänyt 

ryhmäprosessi. Opetusharjoittelun ohjausta ja erityisesti sen teoriapohjaa on kehi-

tetty koko 1990-luvun ajan. On kiinnitetty huomiota myös teoriaopetuksen ja ope-

tusharjoittelun integrointiin sekä pyritty kehittämään harjoittelua opiskelijan kan-

nalta pitkäjänteisemmäksi, yksilöllisiä tarpeita palvelevaksi ja aiempaa laajemman 

valinnaisuuden mahdollistavaksi. Niin opetusharjoitteluun kuin oppilaitoksen mui-

hin toimintamuotoihin ovat kuuluneet myös erilaiset juhlat, joka ovat toteutuneet 

opiskelijoiden järjestäminä tai erilaisiin teemoihin sekä juhlavuosiin liittyvinä laa-

jamuotoisina ja pitkän valmisteluajan vaatineina tapahtumina. 

Yliopistokoulutukseen kohdistuvina kehittämistarpeina johtokunta näki yksi-

löllisten opetussuunnitelmien käyttöönoton ja yksilöllisten ainevalintojen suoritta-

misen valmistumisaikataulujen silti muuttumatta. Tavoitteeksi tulisi asettaa opiske-

lijoiden opiskelun ohjaaminen syväoppimisen suuntaan. Lisäksi syksyllä 1995 

käynnistyvän varhaiskasvatuskeskuksen toiminnan toivottiin vakiintuvan tutki-

muksen, teorian ja käytännön integroivaksi yksiköksi, joka tarjoaa myös päivähoi-

topalveluja. 

Kehittämisen tulosalueen keskeisiä osa-alueita olivat kansainvälistyminen, 

maksullinen palvelutoiminta ja henkilökohtainen jatkokouluttautuminen. Oppilai-

toksen kansainvälisen toiminnan kehittyminen oli 1990-luvulla nopeaa. Koulutus 

teki Nordplus-ohjelman mukaista yhteistyötä Uppsalan yliopiston ja Kautokeinon 

Sami Allavskolan kanssa. Erasmuksen ICP-renkaan mukaisen opiskelijavaihdon 

suunniteltiin laajenevan lähiaikoina Englannin lisäksi Hollantiin. Opettajavaihto oli 

toteutunut Uppsalan yliopiston kanssa, ja projektiyhteistyötä oli tehty ATEE:n 

Umbrella-projektissa sekä Nene Collegen kanssa käynnistyneessä varhaiskasva-

tuksen kansainvälisten tietoverkkojen käytön yhteistyössä. Kongresseihin ja opin-

tomatkoihin osallistuminen oli lisääntynyt huomattavasti ja oppilaitos oli kesällä 

1995 mukana järjestämässä Ouluun ”Childhood Education” -kongressia. Tulevina 

kehittämisalueina johtokunta näki vieraskielisen opetuksen järjestämisen kaikille 

opiskelijoille sekä monikulttuurisuuteen liittyvän tietämyksen lisäämisen. Moni-

kulttuurisuuden keskus voisi uutena hankkeena liittyä varhaiskasvatuskeskukseen. 

Tulevaisuuden haaste on kehittää myös tutkija- ja opettajavaihtoa opiskelijavaih-

don lisäksi. 
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Maksullisena palvelutoimintana oppilaitos järjesti syksyllä 1993 lääninhalli-

tuksen varoin ”muukalaisesta kansalaiseksi” -kurssin työttömille ja työttömyys-

uhan alaisille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Vastaavasti lääninhallitus ra-

hoitti työttömille tai työttömyysuhan alaisille lastentarhanopettajille suunnatun 

kulttuurialan jatkolinjaksi suunnitellun 20 opintoviikon laajuisen koulutuksen, joka 

toteutettiin musiikin, liikunnan, kuvaamataidon ja draaman alueiden opintoina yh-

dessä vastaavien taidealan oppilaitosten kanssa. Jatkossa johtokunta näki tarvitta-

van muun muassa kulttuurialan jatkolinjan opintojen jatkamista ja jo lastentarhan-

opettajan tutkinnon suorittaneiden jatko-opintomahdollisuuksien kehittämistä yli-

opistossa. 

Yliopistoon siirtyminen 

Yliopistoon siirtyminen aiheutti henkilöstön pätevöitymistarvetta, ja yhtenä jatko-

kouluttautumisen mahdollisuutena käynnistyi varhaiskasvatuksen PD-koulutus. 

Henkilökunnalla oli mahdollisuus myös hakea yliopiston jatko-opiskeluun myön-

tämiä apurahoja ja assistentuureja. Tulevana kehittämistarpeena nähtiin puolestaan 

työtehtävien järjestyminen niin, että on todelliset mahdollisuudet jatko-opintojen 

suorittamiseen. 

Resurssien ja tukitoimintojen osalta johtokunnan yhteenvedossa käsiteltiin in-

formaatio- ja tietotekniikkaa sekä henkilöstörakennetta. Oppilaitoksen omaa kir-

jastoa yliopiston kirjastonhoitajat pitivät varsin hyvänä, ja syksyn 1995 aikana 

käynnistyy kirjaston kokoelman siirtäminen yliopiston kirjaston tietokantaan. Op-

pilaitoksen tietotekniikan kohdalla tietokoneiden varustetaso todettiin hyväksi ja 

yhteisen tietoverkon yliopiston kanssa nähtiin helpottavan tiedonvälitystä. Henki-

löstörakenteeseen liittyen yliopistoon siirryttäessä koko vakinainen henkilöstö sekä 

määräaikaisina työntekijöinä työskennelleet siirtyivät yliopistoon, eli yhteensä 22 

henkilöä mukaan lukien apulaisprofessori. Jatkossa koulutuksen henkilöstöraken-

teen tulee olla yliopiston rakenteiden mukainen, mutta tulee myös huolehtia siitä, 

että vähitellen opetusalueet voivat muotoutua jokaisen työntekijän oman tutkimus-

alueen ympärille. Varhaiskasvatuskeskuksen on tarkoitus toimia toisaalta tutkimus-

yksikkönä, mutta välittää tutkimustietoa täydennyskoulutustehtävänsä välityksellä. 

Talous ja toimistohenkilöstön määrä tulee myös mitoittaa niin, että oppilaitokseen 

jäävät toiminnot voidaan hoitaa. 

Lastentarhanopettajaopiston viimeisimpien toimintavuosien aikana oppilaitos 

oli pakotettu säästöihin valtionhallinnon yleisten periaatteiden mukaisesti. Säästö-
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tavoitteet toteutettiin jättämällä kaksi virkaa täyttämättä ja vähentämällä tuntiopet-

tajien käyttöä sekä pyrkimällä käyttömenojen osalta mahdollisimman alhaisiin rat-

kaisuihin. Oulun lastentarhanopettajaopisto otti kantaa siihen, että toimintakykyi-

senä säilymiseen tarvittiin 5,5 miljoonan markan vuotuinen määräraha. Edellytyk-

senä tällöin oli kuitenkin, että opetusharjoitteluun liittyviin sopimuksiin tarvittavat 

määrärahat voitiin hoitaa esimerkiksi palvelujen vaihtamisena. 

Oulun lastentarhanopettajaopiston johtokunnan viimeisen kokouksen muistion 

loppusanoissa todetaan, että lastentarhanopettajakoulutuksen siirtyminen yliopis-

toon ja tutkinnon muuttuminen alemmaksi korkeakoulututkinnoksi merkitsee tie-

tyiltä osin koko opettajakoulutuksen yhtenäistymistä. Muutos mahdollistaa entistä 

paremmin kasvatuksen ja opetuksen jatkumon ottamisen huomioon jo opettajan-

koulutuksessa. Oulun varhaiskasvatuksen alan koulutuksen tehtäväksi on nähty 

palvella erityisesti Pohjois-Suomen tarpeita, mutta laajemminkin: ”Varhaiskasva-

tuksen koulutuksen pitkän aikavälin tavoite on vahvistaa varhaiskasvatuksen ase-

maan yhteiskunnassa kokonaisvaltaisesti ja erityisesti perheiden kanssa tehtävän 

yhteistyön avulla. Visiona on lapsen aseman parantaminen Suomessa huomioiden 

myös lapsen aseman parantaminen maailmanlaajuisesta näkökulmasta.” 
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Liite 1 Oulun lastentarhanopettajakoulutuksen 
vaiheet vuosilukuina 

1967 16.11.1967 perustetaan Oulun lastentarhaseminaarin 

Kannatusyhdistys ry. 

1968 Ensimmäinen kurssi – 30 opiskelijaa – aloittaa opintonsa 1.9.1968. 

Henkilökuntana on rehtori, 2 opettajaa ja osa-aikainen 

toimistoapulainen. 

Juhlavia avajaisia vietetään 19.9.1968. 

1969 Uusi, toinen vuosikurssi – myös 30 opiskelijaa – aloittaa opintonsa 

syksyllä. 

Kaksivuotisen koulutuksen laajuus 1490 tuntia teoriaa ja 960 tuntia 

opetusharjoittelua. 

Kolmas opettaja saadaan 1.9.1969 alkaen. 

1970 Ensimmäiset lastentarhanopettajat – joukossa yksi miesopettaja – 

valmistuvat 28.5.1970. 

1972 Lastentarhaseminaarit siirtyvät sosiaalihallituksen alaisuudesta 

kouluhallituksen alaiseksi 1.1.1972. 

Ensimmäiselle vuosikurssille otetaan 50 opiskelijaa. 

Saadaan kokopäiväisen kanslistin toimi. 

1973 Muutetaan elokuun lopussa Pyrinnön urheilutalon tiloista NMKY:ltä 

vuokrattuihin tiloihin. 

Ensimmäiselle vuosikurssille otetaan 32 opiskelijaa. 

1974 Psykologian lehtoraatti saadaan 1.1.1974 lähtien. 

Opetussuunnitelmauudistus toteutuu vuonna 1973 annetun 

päivähoitolain pohjalta, jolloin kokonaistuntimäärä on 2400 tuntia, 

ja siitä teoriaopetusta 1400 tuntia. 

Ensimmäiselle vuosikurssille otetaan 50 opiskelijaa. 

1975 Vuosittainen opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vakiintuu 96:ksi. 

Saadaan uusi toimistoapulaisen toimi 1.2.1975 lähtien. 

Liikunnan ja musiikin lehtoraatit sekä uusi opettaja saadaan 

1.8.1975 lähtien. 

1-vuotinen poikkeuskoulutus alkaa 21.5.1975, kurssille otetaan 32 

opiskelijaa. 

Vuokrataan lisätiloja Pohjolan Sähkö Oy:ltä lähinnä 

poikkeuskoulutukselle. 
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1976 Ensimmäisen poikkeuskoulutuskurssin opiskelijat valmistuvat 

9.4.1976. 

Toisen poikkeuskoulutuskurssin 15 opiskelijaa aloittavat 12.5.1976. 

Äidinkielen ja puhekasvatuksen lehtoraatti saadaan 1.8.1976 lähtien. 

Neljäs opettaja saadaan 16.8.1976 lähtien. 

Vuokrataan lisätiloja myös Kirkkokatu 14:ssä sijaitsevasta 

liikerakennuksesta. 

1977 Yhteiskuntatieteiden lehtoraatti saadaan 1.1.1977 alkaen. 

Toisen poikkeuskoulutuskurssin opiskelijat valmistuvat 6.5.1977. 

Kaikki lastentarhaseminaarit muuttuvat valtion 

lastentarhanopettajaopistoiksi 1.8.1977. 

Opetussuunnitelman laajuudeksi vahvistetaan 2400 tuntia, josta 

teoriaopetusta 1400 tuntia. 

1978 Oulun lastentarhanopettajaopiston ohjesääntö hyväksytään 

12.7.1978. 

Luovutaan Pohjolan Sähkö Oy:n tiloista ja vuokrataan uudet lisätilat 

Kirkkokatu 14:n kolmannesta kerroksesta Oy Alko Ab:ltä. 

1981 Opiskelijoiden esivalintaan saatiin kolmen prosentin kiintiö saamen 

kielen taitoisille hakijoille. 

1982 12.7.1982 saadaan ohjeet lastentarhanopettajakoulutuksen 

muuttamiseksi 3-vuotiseksi. 

Saadaan viides opettajan toimi 1.8.1982 lähtien. 

Saadaan vahtimestarin toimi 1.8.1982 lähtien. 

1983 3-vuotinen koulutus käynnistyy syksyllä aloittavien opiskelijoiden 

kohdalla. 

1984 Viimeiset 2-vuotisen koulutuksen saaneet opiskelijat valmistuvat 

31.5.1984. 

1985 Opetussuunnitelmauudistus rakentuu opintoviikkojen mukaisena: 

opintojen laajuus 120 opintoviikkoa, ja niihin kuuluu 30 ov 

korkeakoulutasoisia opintoja. 

Saadaan kolme uutta opettajan tointa. 

1986 Ensimmäiset kolmivuotisen koulutuksen opiskelijat valmistuvat 

30.5.1986. 

1987 Muutetaan maaliskuun alussa uusiin saneerattuihin tiloihin 

Maunonkadulle. 

Saadaan toimistoon vahtimestarin toimi 1.2.1987 lähtien. 

Varhaiskasvatuksen ja lasten päivähoitoalan metodiikan lehtoraatti 
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saadaan 1.8.1987 lähtien. 

Saadaan kansliaan toimistosihteerin toimi 1.8.1987 lähtien. 

1988 Uusien tilojen vihkiäis- ja koulutuksen 20-vuotisjuhlaa vietetään 

23.9.1988. 

1989 Kuvaamataidon lehtoraatti saadaan 1.8.1989 lähtien. 

1990 Työstetään ammattikorkeakoulukokeilua 4.12.1990 asti, jolloin 

saadaan tieto koulutuksen siirtymisestä yliopistoon. 

Kansainvälisenä toimintana laajenee, kun alkaa Nord plus -yhteistyö 

Uppsalan kanssa. 

1991 Lastentarhanopettajaopistot siirtyvät opetushallituksen alaisuuteen 

1.4.1991. 

Opisto palkkaa yp-lehtorin kasvatustieteiden tiedekuntaan 

korkeakoulutasoisten opintojen suorittamista varten. 

1992 Kansainvälinen toiminta laajenee: alkaa Erasmus-, ATEE- ja ICP-

renkaan yhteistyö. 

Järjestetään Lastentarhanopettajakoulutus 100 vuotta -

juhlaseminaari 22.11.1992. 

1993 Opistokoulutukset siirtyvät opetusministeriön alaiseksi. 

Uuden vuosikurssin sisäänotto vähenee 64 opiskelijaan. 

Kulttuurialan jatkolinja A-moduulin koulutus käynnistyy syksyllä. 

Vietetään Oulun koulutuksen 25-vuotisjuhlaa 1.9.1993. 

1994 Opisto palkkaa apulaisprofessorin KTK:n korkeakoulutasoisia 

opintoja varten. 

Opistokoulutuksen viimeisin opetussuunnitelmarunko toteutuu 

muodossa Yleisopinnot 21 ov, Aineenopinnot 65 ov, Syventävät 

opinnot 34 ov; yhteensä 120 ov ja 2600 tuntia. 

1995 Järjestetään juhlava kevätjuhla 31.5.1995. 

Tehdään johtokunnan ja henkilökunnan matka Brysseliin 8.–

11.6.1995. 

Opistokoulutukset siirtyvät yliopistojen alaisiksi 1.8.1995. 
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Liite 2 Oulun lastentarhaseminaarin hallinto 

Oulun lastentarhaseminaarin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenet 7.12.1967–

31.7.1977 

puheenjohtaja Eljas Mikkonen, apulaiskaupunginjohtaja 7.12.1967–31.7.1977 

varapuheenjohtaja Ilmari Hirvelä, piiritarkastaja 7.12.1967–31.7.1977 

jäsenet Väinö Lasanen, piirisihteeri 

Hilja Leskelä, rouva 

Jouko Mäkelä, toimistopäällikkö 

Helvi Niskanen, kansanedustaja 

Jori R Rissanen, sosiaalijohtaja 

Lahja Veijola, lastentarhanjohtaja 

Osmo Viikari, kansakouluntarkastaja 

Raili Oravainen, pakkaaja 

Margit Petri-Larmi, tohtori 

Tellervo Koivikko, päiväkodinjohtaja 

Ulla Pisilä, lastentarhanopettaja 

Maija-Leena Ylimaula, lehtori 

7.12.1967–31.12.1976 

7.12.1967–31.12.1976 

7.12.1967–31.7.1977 

7.12.1967–31.12.1973 

7.12.1967–31.7.1977 

7.12.1967–31.7.1977 

7.12.1967–31.12.1973 

1.1.1974–31.12.1976 

1.1.1974–31.7.1977 

1.1.1977–31.7.1977 

1.1.1977–31.7.1977 

1.1.1977–31.7.1977 

 

Oulun lastentarhaseminaarin johtokunnan jäsenet 1.1.1968–31.7.1977 

puheenjohtaja Jori R. Rissanen, sosiaalijohtaja 1968–1977   

varapuheenjohtaja Jouko Mäkelä, läänin sosiaalineuvos 1968–1977 

sihteerit Kaarlo Paavola, kansliasihteeri (kutsuttu) 

Helena Peltola, rehtori 

Elise Lujala, vt. rehtori 

Selina Pirilä, rehtori 

31.7.1968 asti 

1.7.1968–31.5.1970 

1.6.–30.8.1970 

1.9.1970–31.7.1977 

jäsenet Riitta Frondelius, lt:n/päiväkodin johtaja 

Ilpo Klemetti, FL 

Martti Niemelä, koulunjohtaja 

Helvi Niskanen, kansanedustaja 

Päivyt Rasi, FM 

Tapio Vaherva, KM 

Riitta Lepoluoto, toimittaja 

Marjatta Nenonen 

1968–1977 

1968–1969 

1968–1977 

1968–1977 

1968–1977 

1969–1971 

1972–1973 

1974–1977 

oppilaskunnan edustajat 

(eivät päätösvaltaisia 

Paula Impiö, opiskelija 

Annukka Hautamäki, opiskelija 

Aila Viinikkala, opiskelija 

1974–1975 

1975–1976 

1976–1977 

 

  



289 

Liite 3 Oulun lastentarhanopettajaopiston 
johtokunta 

Johtokunnan jäsenet 1.8.1977–31.7.1995 

puheenjohtaja Matti Rossi, apulaiskaupunginjohtaja 1977–1995 

varapuheenjohtajat Pekka Moilanen, vt. osastopäällikkö 

Jouko Mäkelä, läänin sosiaalineuvos 

1977–1979 

1980–1995 

sihteerit Maarit Hult, rehtori 

Kari Suhonen, rehtori 

Kari Kainulainen, vs. rehtori 

Elise Lujala, vt. rehtori 

Eila Estola, rehtori 

1977–1978 

1978–1984 

1979–1980 

1985 (keväällä) 

1985–1995 

jäsenet Riitta Aho, päivähoitosihteeri 

Jaakko Luukkonen, apulaisprofessori 

Selina Pirilä, lehtori 

Marja Rysä, koulutoimentarkastaja 

Riitta Frondelius, päiväkodin johtaja 

Elise Lujala, opettaja 

Pirjo Mustonen, opettaja 

Leena Syrjälä, apulaisprofessori 

Aila Tiilikka, opettaja 

Marja Viklund, opettaja 

Kimmo Spets, opettaja 

Olavi Karjalainen, KT 

Ulla Nummi, päiväkodin johtaja 

Jyrki Pulkkinen, lehtori 

Esko Lämsä, koulutoimentarkastaja 

1977–1979 

1977–1982 ja 1986–1988 

1977–1982 

1977–1993 

1980–1988 

1983 (kevät), 1984 (syksy) 

1983 (syksy), 1984 (kevät) 

1983–1985 ja 1992–1995 

1985 (keväällä) 

1986–1987 

1988–1991 

1989–1991 

1989–1995 

1992–1995 

1994–1995 

opiskelijajäsenet (valittu 

lukuvuodeksi) 

Marjo Rintala 

Ulla Heikura 

Tarja Käkelä 

Soili Issakainen 

Tarja Junttanen 

Jana Fagerholm 

Soili Heikkinen 

Markku Koivisto 

Maaret Kiviniemi 

Sanna Karttunen 

Eija Hurskainen 

Seija Timonen 

Johanna Enbuske 

Kaisu Jussi-Pekka 

Jaana Kämäräinen 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984, 1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 
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Timo Kuorikoski 

Pirkko Katajaniemi 

Seija Kakkuri 

1993 

1994 

1995 

Varajäsenet:   

- puheenjohtajalle Eljas Mikkonen, apulaiskaupunginjohtaja 

Pekka Moilanen, apulaiskaupunginjohtaja 

1977–1988 

1989–1995 

- varapuheenjohtajalle Juhani Kaimio, läänin sosiaalitarkastaja 1977–1995 

- jäsenille Riitta Frondelius, päiväkodin johtaja 

Lehmuskallio Kaija, lehtori 

Väyrynen Jouko, koulutoimentarkastaja 

Riitta Aho, päivähoitosihteer 

Forsberg Eila, päiväkodin johtaja 

Kaasila Mikko, koulutoimentarkastaja 

Syrjälä Leena, apulaisprofessori 

Pulkkinen Jyrki, lehtori 

Kalaoja Esko, KT 

Lämsä Esko, koulutoimentarkastaja 

Luukkonen Jaakko, apulaisprofessori 

Pekkarinen Asko, opettaja 

Helena Seppälä, vt. koulutoimentarkastaja 

Eero Mikkola, koulutoimentarkastaja 

Viklund Marja, opettaja 

1977–1979 

1977–1985 

1977–1982 

1980–1982 

1983–1995 

1983–1989 

1986–1988 

1988–1991 

1989–1991 

1990–1994 

1992–1995 

1992–1994 

1994 

1995 

1995 

- opiskelijajäsenille (valittu 

vuodesta 1988) 

Leena Ervasti 

Sirkka Hyvärinen 

Susanna Väinölä 

Mari Jänkälä 

Eveliina Heikonen 

Marja Haapamäki 

Helinä Pykäläaho 

Sirpa Lappalainen 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 
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Liite 4 Oulun lastentarhaseminaarin ja Oulun 
lastentarhanopettajaopiston opettajakunta ja 
muu henkilökunta 1.6.1968–31.7.1977 ja 
1.8.1977–31.7.1995 

Rehtorit 

– Peltola Helena 1.6.1968–31.5.1970 

– Lujala Elise, vt. 1.6.–31.8.1970 ja 1.3.–31.7.1985 

– Pirilä Selina 1.9. 1970–31.12.1976; vt. 1.1.1977–15.5.1977 

– Hult Maarit 15.5.1977–31.7.1977 ja 1.8.1977–31.8.1978 

– Suhonen Kari 1.9.1978–28.2.1985 

– Estola Eila 1.8.1985–31.7.1995 

Rehtorin sijaiset 

– Lujala Elise useita jaksoja vuosien 1969–1972 aikana ja nimetty rehtorin si-

jaiseksi 1977–1995 

– Kronqvist Eeva-Liisa nimetty vararehtoriksi 27.9.1974–23.2.1976 

– Ahlgren Kyllikki, nimetty vararehtoriksi 24.2.–28.3.1976 

– Pirilä Selina 15.5.–31.8.1977 

– Kainulainen Kari 14.6.1979–30.4.1980 

Lehtorit 

Psykologia 

– Kronqvist Eeva-Liisa 1.1.1974– 31.7.1995 

Liikunta/liikuntapedagogiikka 

– Ahlgren Kyllikki 1.8.1975–31.7.1977 

– Lehtelä (Autio) Orvokki 1.9.1977–31.7.1995 

Musiikki/musiikkipedagogiikka 

– Nyman Jussi vt. 1.8.1975–31.7.1976 

– Myllykangas Mikko vt. 1.8.1976–31.7.1978 

– Westerlund (Turtiainen) Paula 1.8.1978–31.7.1985 

– Henriksson Virpi vt. 1.8.1985–31.7.1986 

– Naamanka Matti vt. 1.8.1986–31.7.1987 

– Poikela (Goman) Leena vt. 1.8.1987–1995 
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Äidinkieli ja puhekasvatus 

– Jäälinoja Päivi 1.8.1976–31.7.1995 

Yhteiskuntatieteet 

– Pirilä Selina 1.1.1977–31.7.1995 

Varhaiskasvatus ja päivähoitoalan metodiikka 

– Pulkkinen Jyrki 1.8.1987–31.7.1995 

Kuvaamataito 

– Kastemaa Heikki vt. 1.8.1989–31.7.1992 

– Kaakko Hannu 1.8.1992–31.7.1995 

Lehtorien sijaiset 

– Ahonen Timo, psykologia, lv 1975–1976 

– Weissenfelt Kerttu, yhteiskuntatiede, lv 1976–1977 

– Uhari Marja, psykologia, syksy 1977–kevät 1978 

– Soini Hannu, psykologia, lv 1978–1979, lv 1979–1980, syksy 1988 

– Stenfors Ritva, äidinkieli ja puhekasvatus, kevät ja syksy 1979, kevät 1981, 

kevät 1983 

– Kraft Marja-Liisa, musiikkipedagogiikka, syksy 1981 

– Pietiläinen Rauno, psykologia, syksy 1981–kevät 1982 

– Anias-Tanner Heljä, psykologia, kevät 1983 

– Puhakka Raimo, äidinkieli ja puhekasvatus, lv 1983–1984 

– Siikaluoma Aulikki, musiikkipedagogiikka, syksy 1984–kevät 1985 

– Klintrup Petra, äidinkieli ja puhekasvatus, lv 1984–1985 

– Flink Lea, psykologia, syksy 1986–syksy 1987 

– Sipponen Merja, psykologia, kevät 1989 

– Myllylä Pirkko, psykologia, lv 1989–1990 

– Haipus Merja, psykologia, lv 1991–1992, lv 1992–1993, lv 1993–1994, kevät 

1995 

– Pekkarinen Asko, varhaiskasvatus, kesä 1995 

Opettajat 

– Lujala Elise 15.8.1968–31.7.1995 

– Mustonen Pirjo 15.8.1968–31.7.1995 

– Mervola Sirkka-Leena 1.9.1969–28.2.1990 
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– Salko Seija 1.8.1975–31.7.1976 (virkavapaa) 

– Valjus Raija-Liisa 16.8.1976–31.7.1978 

– Tiilikka (Härö) Aila 1.8.1979–31.7.1995 

– Strömberg Seija 1.8.1982–31.1.1985 

– Karikoski (Kess) Hannele 1.8.1985–31.7.1995 

– Spets Kimmo 1.8.1985–31.7.1995 

– Pulkkinen Jyrki 1.8.1986–31.7.1987 

– Viklund Marja 1.8.1987–31.7.1995 

– Saarela Maire 1.8.1988–31.7.1989 

– Pekkarinen Asko 1.8.1989–31.7.1995 

Opettajien sijaiset 

– Siikanen Tellervo syksy 1971, alkukevät 1972 

– Passi Marja, syksy 1971, kevät 1972 

– Härö Aila, syksy 1978, kevät 1979 

– Valjus Raija-Liisa, lv 1975–1976 

– Sakko Liisa, syksy 1982, kevät 1983, syksy 1983, kevät 1984, syksy 1984, 

kevät 1985 

– Myllylä Sinikka, kevät 1983 

– Järvenpää Risto, kevät 1984 

– Viklund Marja, kevät 1985 

– Pulkkinen Jyrki, lv 1985–1986 

– Saarela Maire, lv 1985–1986, kevät 1987 

– Kotimäki Erja, syksy 1986, kevät 1987, syksy 1987, kevät 1988 

– Vähärautio Aira, lv 1986–1987, lv 1987–1988 

– Pekkarinen Asko, syksy 1987, kevät 1988 

– Viittala Kaisu, syksy 1987, kevät 1988 

– Kemppainen Marjo, lv 1987–1988, syksy 1988, kevät 1989, syksy 1989, kevät 

1990, syksy 1990, kevät 1991 

– Herronen Ulla, kevät 1988, syksy 1988 

– Lähteenmäki Tuuli, kevät 1989, syksy 1989, kevät 1990, syksy 1994, kevät 

1995 

– Järvi Seija, syksy 1990, kevät 1991 

– Martti Tarja, kevät 1992, syksy 1994 kevät 1995 

– Peltonen Raija, kevät 1995 
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Päätoimiset tuntiopettajat 

– Kastemaa Heikki, kuvaamataito, lv 1988–1989 

– Pehkonen Markku, kitaransoitto, 1.8.1988–31.7.1995 

– Roman Olli, pianonsoitto, lv 1988–1989 

– Hillilä (Kauppi) Merja, 1.8.1989–31.7.1995 

Yliopiston lehtori ja apulaisprofessori (kasvatustieteiden tiedekunnassa) 

– Annala Helka, yp-lehtori, lv 1990–1991, lv 1991–1992 

– Kronqvist Eeva-Liisa, yp-lehtori, lv 1992–1993 

– Hujala - Huttunen Eeva, apulaisprofessori, lv 1993–1994, lv 1994–1995 

Muu vakinainen henkilökunta 

Kanslia 

– Kinnunen Ritva, kanslisti, taloudenhoitaja, 15.8.1968–31.7.1995 

– Arposalo Eija, toimistosihteeri, 1.8.1987–31.7.1995 

– Vaihoja Kyllikki, toimistovirkailija, 1.2.1975– 30.10.1992 

– Taipaleenmäki Airi, toimistoapulainen, vahtimestari, 1.8.1982–31.7.1995 

Vahtimestari 

– Huovinen Markku 1.8.1982–31.7.1995 

Siivoojat 

– Salminen Aira, 1.9.1968–31.5.1972. 

– Nikula Hilja, 1.8.1972–31.5.1973 

– Hiltunen Pirkko, 13.8.1973–28.2.1987* 

– Korkala Kirsti, (½-pv.), 1.8.1978–31.7.1982 

– Laurila Vappu, 1.8.1982–28.2.1987* 

(*siirtyivät Oulun piirirakennustoimiston työntekijöiksi 1.3.1987 lukien) 

 

Vakinaisen henkilökunnan sijaiset 

– Korhonen Anna, vs. toimistosihteeri, 31.3.1990–30.6.1992 
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Liite 5 Oulun lastentarhaseminaarin ja 
lastentarhanopettajaopiston opiskelijamäärät 
1968–1995 

Oulun lastentarhaseminaarin opiskelijat 1968–1977 

Vuosi  Opiskelijoita Valmistuneita opiskelijoita Hakijoiden 

määrä 

 uusia yhteensä naisia miehiä yhteensä  

1968 30 30 _ _ _ 599 

1969 30 60 _ _ _ 255 

1970 30 60 28 1 29 400 

1971 30 60 30 1 31 569 

1972 50 80 25 4 29 835 

1973 32 82 30 1 31 1087 

1974 50 82 47 3 50 955 

1975 96 146 29 3 32 963 

1976 96+32 192+32 44+32 6 82 1024 

1977 (96)+15 (192)+15 88+15 7 110 _ 

Valmistuneita yhteensä 368 26 394 _ 

Lastentarhaseminaariin hakeneita yhteensä   6687 

Taulukon summaluvuissa on eriteltynä poikkeuskoulutuksen opiskelijat, jotka valmis-

tuivat keväällä 1976 ja 1977. Vuoden 1977 tiedoissa suluissa lastentarhanopettajaopis-

tossa opintonsa aloittaneiden määrät. Lastentarhaseminaariin hakeneista oli 3 378 hen-

kilöä eli 50,5 % kotoisin Oulun ja Lapin lääneistä. 
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Oulun lastentarhanopettajaopiston opiskelijat 1977–1995 

Vuosi Opiskelijoita Valmistuneita 

opiskelijoita 

 Hakijoiden 

määrä 

 uusia yhteensä naisia miehiä  yhteensä  

1977 96 192 91 5 96 1333 

1978 96 192 88 8 96 945 

1979 96 192 88 7 95 1088 

1980 96 191 90 5 95 1140 

1981 96 190 89 6 95 1183 

1982 96 191 92 4 96 1165 

1983 96 192 93 3 96 1135 

1984 96 192 94 2 96 932 

1985 96 288 _ _ _ 766 

1986 96 288 92 1 93 744 

1987 96 288 87 3 90 728 

1988 96 288 91 0 91 561 

1989 96 288 84 8 92 499 

1990 96 288 83 4 87 351 

1991 96 288 84 2 86 337 

1992 96 288 94 4 98 399 

1993 64 256 87 2 89 453 

1994 64 224 81 8 89 683 

1995 (60) (188) 84 5 89 _ 

Valmistuneita yhteensä 1592 77 1669 _ 

Lastentarhanopettajaopistoon hakeneita yhteensä  14442 

Vuoden 1995 kohdalla on suluissa mainittu syyslukukaudella alkaneen yliopistokoulu-

tuksen aloituspaikkojen ja varhaiskasvatuksen koulutuksen kaikkien opiskelijoiden lu-

kumäärä. 
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Liite 6 Oulun lastentarhanopettajakoulutuksen 
kanslian ja teoriaopetuksen tilojen sijainti 
vuosina 1968–1995 

Kanslian sijaintipaikat vahvennettuna. 

(Karttalähde: Oulun kaupunki.) 
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