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LUKIJALLE

Vanha tarina kertoo vaeltajasta, joka matkallaan osuu suuren rakennus-

työmaan äärelle. Siellä hän huomaa kolme miestä, jotka näyttävät tekevän kukin
samaa työtä. Ensimmäisen kohdalla vaeltaja ky"yy,mitä mies on tekemässä.

"siirtelen näitä kiviä", mies kivahtaa. Toiselle vaeltaja tekee saman kysymyksen
ja saa vastaukseksi: "Teen työtä, josta saan palkkaa elättääkseni perheeni." Trltu-
aan kolmannen miehen kohdalle, vaeltaja kyryy tältäkin: "Mitä sinä teet?" Mies

katsoo kysyjää hymyillen ja sanoo: "Minä rakennan katedraalia!"

Jyväskylän lastentarhanopettajaopistolla on ollut vuosien mittaan työnteki-
jöinä paljon'katedraalin rakentajia'. Sellaisia olivat mm. ensimmäisten toiminta-
vuosien johtaja! joilla oli aikaansa edellä olevia ideoita ja rohkeutta kehittää oppi-
laitosta omaleimaiseksi alusta asti. Näkemystä ja luottamusta lastentarhanopettaja-

koulutuksen tulevaisuuteen on vaadittu rehtoreilta ja henkilökunnalta opiston
kaikissa vaiheissa, eikä vähiten sen viimeisinä vuosina.

Jyväskylän lastentarhanopettajakoulutus toimi 48 vuottaan hallinnollisesti
kolmessa eri muodossa. Se alóitti toimintansa osana vanhinta ja silloin ailôaa
alan oppilaitosta, Helsingin Ebeneser-seminaaria. Näin se sai itselleen lujanpè-
rustan. ]yväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun pedagogisessa ilmapiirissä
selkiintyi käsitys siitä, ettei lastentarhanopettajien koulutusta saisi eristää muus-
ta opettajakoulutuksesta ja että varhaiskasvatuksesta kouluopetukseen tulisi olla
saumaton jatkumo. Tämä cygnaeuslainen ajatus eli opistossa sitkeästi ja tuli myö-
hemmin aika ajoin esille yrityksinä yhdistää paikallisesti lastentarhanopettaja-
koulutus yliopistoon

Toisessá vaiheessa oppilaitos toimi yksityisenä kannatusyhdistyksen
omistamana Jyväskylän lastentarhaseminaaarina. 'Iuona aikana toiminta vakiin-
tui ja opiskelijamäärä kasvoi moninkertaiseksi'

Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa seminaarista tuli valtion lasten-

tarhanopettajaopisto, joka monenlaisten paineiden alla laajeni, kehittyi ja kypsyi
ottamaan vastaa uuden vaiheen ja aloittarriaan uuden historian varhaiskasva-
tuksen yksikössä. !ì

Me allekirjoittaneet olemme tehneet pitkän päivätyön opistossa, toinen joh-
lajana jarehtorina, toinen opettajana. Olemme itse eläneet suurimman osan oppi-

laitoksen kolmesta toimintavafüeesta. Teimme kirjoitustyötämme pitkällä aika-

viiveellä odottaen välillä vuosia, milloin ja miten opiston tarina päättyisi - olivat-
han erilaiset koulutuspoliittiset ratkaisut ikään kuin ovella moneen kertaan vii-
meisen kymmenen vuoden aikana.



Ennen työmme valmistumista poistuivat keskuudestamme opiston alkuvuo-
sien toimintaan ja kehittämiseen osalliset neljä opettajaa ja vaikuttajaa: rehtori_

Armo-Laina Sirelius vuonrtal994,maist. Irja Piisinen vuonna 1995, tohtoriAnnika
Täkala vuonna 1996, sekälääket.lis.Aino Särkkä vuonna 1997. Ehdimme keskus-

tella jokaisen kanssa työstämme ja saimme heiltä apua ja rohkaisua. Muistamme
heitä lämpimästi ja kiitollisina.

Monet entiset työtoverimme ovat auttaneet meitä neuvoen ja kannustaery
josta heitä kiitämme. Kiitämme myös kaikkia heitä, jotka ovat kirjoittaneet, anta-

neet haastattelury kommentoineet kirjeitse tai auttaneet valokuvien tunnistami-
sessa ja valinnassa.

Vielä kiitämme Ebeneser-säätiötä ja Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuk-
sen yksikköä, jotka ovat tehneet tämän julkaisun mahdolliseksi.

Jyväskylässä ja Pieksämäellä 18 päivänä toukokuuta vuonna 1998
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LASTENTARHAryöx nlruluuRlA JvvÄsrvlÄssÄ

HANNA ROTHMANIN JA ELISABETH ALANDERIN LAITOKSET

Fröbeliläinen lastentarhøtyö ølkoi Suomessa oarsinaisesti silloin, kun Hanna Rothman

perustiu.LSBB Pestalozzi-Fröbel-Høusin møllin muknisen yksityisenknnsønlastentarhøn

Helsinkän. Tämän lastentørhan pÌiästyä ølkuun hiÌn øIoitti a, L890 toisenkin løitoksen,

Sörnäisten knnsanløstentørhøn, jonka toimintø auodestø 1908 jøtkui Ebeneser-kodissa.

(Hänninen-Valli, 1986.) Ebeneserkodin toimintaan liitetty lastentarhanopettaja-
koulutus, myöhemmin lastentarhaseminaari, laajeni sittemmin Jyväskylään sen

alaosastona, joten tämä perusfröbeliläinen laitos oli myös Jyväskylän
lastentarhanopettaj akoulutuksen'alkukoti'.

LTNO CYGNAEUS JA LASTENTARHA-AATE

jyväskylällä on myös toinen, 25 vuotta vanhempi lastentarhatyön perusta. Vuon-
na 1863 lJno Cygnaeus liitti kansakoulunopettajaseninaarinsa yhteyteen Jyväsky-
lässä lastentarhaluokan, jossa seminaarin naisopiskelijat harjoittelivat. Matkoillaan
Cygnaeus oli tutustunut muun muassa Luise Fröbellr¿ lastentarhanopettajien
valmistuslaitokseen, lastentarhofüin sekä moneen huomattavaan Fröbelin aattei-

den kannattajaan. Tällöin hänessä todennäköisesti vahvistui käsitys lapsen
varhaisvuosien tätkeydestä. Cygnaeuksen paljon aikaansa edellä ollut ajatus yh-
tenäisestä kasvatusjärjestelmästä sai arvovaltaiset vastustajansa ja puolustajansa.
Viimeksimainittuihin kuului mm. Topelius, joka'Mietekirjassaan' kirjoittaa
lastentarhoista: Alø nüstä, jø järjestä ne ensimmäiseksi renknøksi sünä sarjassa, jokn

øIknøkoulustø jaaie yliopistoon. (Hànninen-Valli, 1986.) Vaikka Jyväskylän seminaa-
rissa lastentarhatoiminta loppui, kun siitä vuonna 1900 muodostettiin kansakou-
lun ala-astetta vastaavat alakoululuokat, Cygnaeuksen luoma fröbeliläistä alku-
juurta oleva lastentarhatoteutus rikastutti pienten lasten kasvatuksesta käytävää
keskustelua, mutta näkyi myös konkreettisemmin kansakouluopetuksen ala-as-

teelle siirtyneissä opetusmenetelmissä ja välineissä.
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KRISTIINA NAPAN PERINTO

]yväskylän lastentarhanopettajakoulutuksen yhteys Cygnaeuksen elämäntyöhön

ãn tauállua.r henkilöitynyt Xríttün, Napassø. Christine, suomalaisittain Kristiina,

oli syntynyt Pietarissa 7.12.1838. Vuonna 1861 hän kolmen muun nuoren naisen

kanssa iafrti Cygnueuksen myötävaikutuksella Saksaan kouluttautumaan las-

tentarhanopettâ;ãksi. Opiskelu tapahtui Watzumin, Gothan ja Bemin kaupungeís-

sa. Syksyllá ta6á rristtina Nappá aloitti työnsä Jyväskylän väliaikaisen seminaa-

rln mallikouluun liitetyn lastèntarhan opettajana. (salminen, H. & salminen, j'
1986.) Tässä työssään Kristiina Nappa sekä suunnitteli että toteutti fröbeliläistä

lastentarhapedagogiikkaa tavalla, jota Cygnaeus todennäköisesti piti suuressa

arvossa.
Napan perikunta luovuttiJyväskylåin lastentarhaseminaarille Kristiinan opis-

keluaikaiset iaidokkaat askarteiutyöi, varsin vaikuttavan kokoelman taittelu-,

pujottelu-, pistely- ym. töitä. Lisäksi aineistoon kuuluivat ns. 'Fröbelin lahjat'

irai"nt"lupä[kaija ásettelulaudat), kauniilla käsialalla täytetyt luentovfükot, alan

kirjallisuutta sekä joitakin henkilökohtaisia esineitä. Tämä ainutlaatuinen

koúoelma iuovutettiin Jyväskylän yliopiston museoon koulutuksen siirtyessä

yliopistoon syksYllä 1995.

EBENE SER-NIMEN TAUSTAA

Helsingin Ebeneser-seminaarin osastona Jyväskylän seminaari peri juhlalliselta

kuuloJavan nimen Ebeneser. Jyväskyläläiset oppivat piankin puhumaan luonte-

vasti 'Epeneeseristä', opiskelijoiden kesken nimi lyheni Ebeksi ja opiskelijoista

tuii ebeitäriä. Monille outo nimi antoi vain arvokkaan patinan muuten tuoreelle

oppilaitokselle, Raamattunsa lukeneet tiesivät nimen löytyvän Vanhasta Testa-

^*tirtu. 
Siellä kerrotaan, miten israelilaisten ja filistealaisten välisen sodan rat-

kaisuvaiheessa kansan johtaja ja tuomaúSamuelottikiaen... jøøntoisillenimenEben-

Eser (=aaunkiai) jatonoitTAhAnøstionHerrameitiiøuttanut.l Sam.7:12. Ebeneser-

kodin peruskiveen vuonna 1907 muurattu asiakirja pàallyy sanoihin: E'beneser

olkooniAmAn kodin nimi: siltä tähÌin østi on Herrn meitri øuttanut. (Hänninen-Valli,

1e86.)
Ebeneser-kodin perustajien syvä kristillinen vakaumus säilyi op-

pilaitoksenkin identiteetiJsä monin tavoin. Mm. ]yväskylåin seminaariosaston aloit-

iu.rru vuonna 1947 Ebeneser-kodin perustuksen hyaäksyminer¿ mainittiin vielä erää-

nä pääsyvaatimuksena, joskaan sitä ei käytännössä mitenkään mitattu. Jyväsky-
lan osaéton itsenäistyttyä Jyväskylän lastentarhaseminaariksi Ebeneser- ja Ebe-

nimikkeet säilyivät vielä pitkään arkikäytössä.



Eb eneser-kodin ]yväskylän
seminaariosasto

1947 - 1964



EBENESER-KODIN IWÄSKYLAN
SEMINTAARIOSASTO

1947 - 1964

ALKUVAIHEET

Lastentarhanopettajien koulutus Jywäskylässä alkoi aikana, jolloin maata jälleen-

rakennettiin ja maksettiin sotavelkoja. Työtilaisuuksia oli runsaasti, myös naisten
työssäkäynti kodin ulkopuolella kasvoi nopeasti. Lasten päivähoitotarpeen
tyydyttämiseksi tarvittiin lisää lastentarhoja. Opettajapula oli tuona aikana tun-
tuva. Lastentarhalehdessä ilmoitettiin syksyllä 1945: Lastentarhanopettajøt, rouuat,

äidit ja muut yksityiselämään aetäytyneet! Thaaton pulø løstentørhanopettøjista aelvoit-

taa jokaistøkoulutulcen søønuttø ilmoittautumøøn joko tarkøstaja Aune Ståhlbergille tøi

tarkøstøj ø Elsø Boreniukselle. (Laslentarha 6 / 1'945.)

Maassa oli vain yksi ainoa koulutuspaikka, Ebeneser-kodin Säätiön ylläpi-
tämä seminaari Helsingissä. Uuden oppilaitoksen aikaansaaminen oli välttämä-
töntä, koska Ebeneser-kodin Lastentarhaseminaari ei enää pystynyt vastaamaan
koko maan lastentarhanopettajatarpeesta. Sosiaaliministeriö, jonka alaisuudessa
koulutus tuolloin oli, kääntyi Ebeneser-kodin Säätiön hallituksen puoleen 18. hel-

mikuuta 1946 päivàtyllä kirjeellä ja pyysi Säätiötä laajentamaan toimintaansa pe-
rustamalla noin 20 oppilaan seminaariosaston johonkin maaseutukaupunkiin.
Koska ei näyttänyt olevan muutakaan mahdollisuutta pätevien lastentarhanopet-
tajien lisäämiseksi ja poikkeuskoulutusta haluttiin välttää, Säätiö otti tehtävän
vastaan ja neuvottelut käynnistettiin. Seminaarinjohtaja,4rmo-Laina Sireliustoinli
tarmokkaasti asian edistämiseksi.

Seminaariosaston sijoittaminen ]yväskylään oli tarkoin harkittua. Jyväsky-
län maantieteellinen sijainti oli edullinen, lisäksi pikkukaupunki oli halvempi ja
rauhallisempi opiskelupaikkana Helsinkiin verrattuna. Ratkaisevin peruste oli
kuitenkin mahdollisuus saada Jyväskylän Kasvatusopilliselta Korkeakoululta
pätevää teoriaopetusta mm. kasvatustieteen, psykologian ja eräiden harjoitus-
aineiden alueilta. Sielutieteen ja knsaatustieteen spesiølistit - ei mistään muualtø søøtø-

aissø,kuleneräässä säilyneessä muistilappusessa mainitaan. Korkeakoululta oli
saatavissa myös opetustiloja ja välineitä: teorialuokan lisäksi mahdollisuus käyt-
tää ompelu-, veisto-, voimistelu-, talous- ja soitonopetuksen tiloja sekä välineitä.
Opiskelijoilla oli myös käytettävissään Korkeakoulun kirjasto ja oppilasruokala.
Lisäksi kampus tarjosi mahdollisuuden osallistua värikkääseen ylioppilaskunta-
elämään. Jonkinlainen vaikuttaminen tieteelliseen lapsitutkimukseen oli luulta-
vasti ainakin seminaarityön aloittajien haaveissa. Heikoin valmius oli kaupungin
lastentarhoilla harjoittelupaikkoina - ei niinkään laadullinen vaan määrällinen.
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jyväskylän kaupungilla oli vain kaksi lastentarhaa, Alku ja Täpiola' Lisäksi olivat
"tiu4oitt"trrun 

kåyteúavissä Jyvälän Setlementin lastentarha sekä Parviaisen teh-

taan lastentarha Säynätsalossa. Opettajat olívat jo saaneet aiemmin tuntumaa

"pirt 
fii"iaen oh¡aúksesta kevää[ã 1944, jolloin opiskelijoita Helsingistä oli so-

¿un rrnót 
"i 

siirreity myös jyväskylään saamaan käytännön oPetusta'

Kun Jyväskyian íamiuaet ãeminaarin sijoituspaikaksi olivat selvillä, ryh-

dyttiin osuÁton perustamista kiireisesti valmistelemaan' Näihin valmisteluihin

kíutui paitsi rahoituksen varmistus, myös neuvottelut Jyväskylän kaupungin-

hallituksen ja Lastentarhain johtokunnan sekä Kasvatusopillisen Korkeakoulun

kanssa. Neuvottelut johtivat'myönteiseen tulokseen ja kun 111isteúL. 
Heljøksen

ult"ti4oittu*assa kirjeessä saaiiin ilmoitus valtionavun 460.000 mk myöntämi-

sestä vuodellelguT,paasi koulutus alkamaan väliaikaisena L5. päivänä syyskuu-

tat947 (liite 1.).

T¡rcntasíentørhaseminaariosasto monien myötäaøih.rtuksellapääsi ølknmøønoøn-

hnssakoulu- jø seminøariknupungissø snmølla paikallø, missä noin 80 auotta sitten uno

Cygnaeus peíusü møøn ensimmAisen lastentørluosaston seminøørinsø yhteyteen ' (Ytosi-

kertomus 1947.)
Seminaariosasto sai vuokrata toimitilaksi yhden luokkahuoneen Kasvatus-

opilliselta Korkeakoululta; aluksi vanhasta juhlasalirakennuksesta ja vuonna 195L

hà4oituskoulu- ja laitosrakennuksesta (nykyisin historian laitos).

Seminaariosaston johtajaksi Helsingin seminaarista siirretty lastentarhanopellaia Helletti Køilø

kuvailee eloisasti alkuvükkoja Jyväskylässä'
Syksyn väreisSä loistaiiei .ruut.o¡"tt y*päröimänä syysauringonpaisteessa kimmeltävän

¡yvas;alveírannalta elää pieni Jyväskyiä (ãssã kuulemmaon hämmästyttàvàt27'000 asukasta,

mutta sitä ei orrreksi huoÅaa¡. faaUa éraan kaupungista johtavan tien varrella on vanha rauhal-

linen puisto, jonka käytäviúa tuuli lennättelée kullankeltaisia koivunlehtiä ja tulipunaisia

vaahteranlehtiä. Vanhassa puistossa on siroteltuna vanhoja tiilirakennuksia ja vanhoja puu-

rakennuksia. Itse vanha Cygnaeus voisi tulla täällä vastaan herättämättä huomiota senaikuisella

iyyr¡raa".aita on täällä kiín pysähtynyt.Ajan hammas on sen sijaan ollut toimilias ja pureksinut

ríín. tysti*aat syvennykset puuporiaiãiin. Valtavat uunit, kolhiintuneet puulaatikot, muut täy-

sin púuttuvat mukavúudet, tummuneet katot, kasarminhaju tekevät ensikertalaisen miette-

liääksi...
Tïlanahtaudestaan huolimatta on Kasvafusopillinen Korkeakoulu luovuttanut Ebeneser-

seminaarin käyttöön erään etelëinpuoleisen luokkãhuoneensa' Uudet luonnonvaaleat Artek-

pöydät ja pmnâtuoti¡ Hildur Holmströmin valitsemat papetiverhot, Brita Mestertonin lÈihettä-

ìrrát tnú¡¡r-ttasvit, Maija Cleven sisarelta lainattu harmoni, Ebeneser-kodin seiniltä poimitut

yriaua-^u Pestálozzí' ja Fröbel sekä tuttu Hanna- ja Bettytätiryhmä nukketaloineen ja

palmuineen ovat aikaansaaneet aitoa lastentarhatunnelmaa. Niin sanoi ainakin äidinkie-

ienopettajamme, maisteri Raekailio-Teppo, joka aivan sopivalla hetkellä on myös muuttanut
- 
¡yva'styúän. Tässä velvoittavassa ympãiistössä.- huoneessa toimi sivumennen sanoen tätä en-

iå" pyf..f"gian prakticum' - piáamme iltapäivisin teoriatunnit. Käytännöllinen harjoittelu
jutuuitå" 

""fjaän 
iastentarhautr, ¡olrtu yksi on-Säynätsalossa. Yhdessä kaupungin laste-ntarhas-

sa toimii osasíotätinä Ebeneserin aina reipas Meri Porra, joka myös pitää viikkotunnit. Voimiste-

il; ptd.tää" harjoituskoulun voimisteiusalissa, joka suihkuine¡1 i1. 
muine asianmukaisine

van¡steineen lyö monta kertaa laudalta Ebeneserkodin suPPgut-*+do]lisuudet' Ja,lukekaa tämä

kahteen kertaán, talousopetusta saadaan opetuskeittiössã Korkeakoulun oppilaitten kanssa.yh-

dessä. Onnesta pääsee oËaüiseksi kaksi tytiöä kerrallaan kuuden viikon ajan. Se, mitä sen sijaan

ei olla saatu olleikaan järjesfykseen, on veisto- ja melkeinpä käsityöopetuskin' Mutta ei hätäillä'

vielä keritään! ,Toimistó' sí';aitsee vaatimattomasti allekirjoittaneen alivuokralaishuoneen

ruokasalinpöydällä ja etasääriila. Muttapuhelin-meille annettiin. Sitä ihmettelivätpuhelinyhtiön

monttööritkin. Numero 4152. Järiestelytyöt täällä Jyväskylän seminaarissa - Jyväskylän Ebessä -
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pikku Ebessä - Uudessa Ebessä - vai perätikö Jebessä ovat sujuneet yli odotusten, kiitos
jyväskyläläisten avuliaisuuden ja hyvåintahtoisuuden. Helsinkiläisten nykyään tavallisesta sa-

nonnasta pitikö-teidänkin-nyt-tulla-tänne-vaikka-on-muutenkin-asunto-ja-maitopuia ei ole nä-

kynyt jäikèäkäåin. Jyväskylåin lastentarhanopettajien osuutta tässä yhteydessä ajatellessa tulvehtii
Iämmin aalto mieleen. Se into ja alttius, jolla he ovat käyneet tähän odottamattomaan tehtävään

käsiksi, takaa heidän oppilailleenkin oikean hengen. Varsinkin Maija Cleven nimi nakutetta-
koon täten Suomen lastentarhain historian lehdille'

Jyväskylässä syyskuun 23. päivänä t947,Hellevi Kaila (Lastentatha,6/,1947')

SEMINAARIN HALLINTO

Jyväskylän seminaari toimi Helsingin Ebeneser-kodin seminaarin alaosastona,

jonka omisti Hanna Rothmanin ja ElisabethAlanderin laitokset -säätiö. Ylimmän
johdon muodosti näin ollen Helsingissä toimiva Säätiön hallitus. Ennen vuotta
1,924 koulutus oli ollut kouluhallituksen valvonnassa, L0.3.L924 annetulla ase-

tuksella lastentarhat ja lastentarhanopettajien valmistus siirrettiin sosiaaliminis-
teriön alaisuuteen. (Hänninen - Valli, 1986')

Helsingin Ebeneser-seminaarin johtaja vastasi luonnollisesti myös Jyväsky-
län seminaariosaston toiminnasta. Vuoteen L959 tässä tehtävässä toimi seminaa-

rin harjoituslastentarhan opettajan virasta vuonna 1938 siirretty Armo-Laina
Sirelius. Syksyllä 1959 Sireliuksen jäätyä eläkkeelle rehtoriksi tuli maisteri Sllrl

Hiltunen, myöhemmin Vølli. Seminaariosaston paikalliseksi johtajaksi siirtyi
Ebeneseristä lastentarhanopettaja Hellevi Kaila, joka hoiti tehtävää ensimmäiset

kaksi lukuvuotta. Vuosina 1950 - 53 johtajana oli fil.maist., lastentarhanopettaja
Tellerao Keinänen;hänen toimiajastaan lukuvuoden 1950 - 51 tehtävää hoiti lasten-

tarhanopett aja Mirjøm Smolander (os. Huttunera). Vuodesta 1953 johtajaksi saatiin

lastentarhanopettaja Läsn Kasurinen, joka johti Jyväskylän koulutuksen sittem-
min emolaitoksesta itsenäiseksi Jyväskylän seminaariksi.

OPISKELIJAT

Jyväskylän opiskelijat olivat kaikki ylioppilaita, toisin kuin Helsingin seminaa-

rissa, jonne hyväksyttiin myös keskikoulun käyneitä. Ryhmään kuului 19 - 25

opiskelijaa, jotka valittiin vain joka toinen vuosi'

Opiskelijoiden valinta

Jo ensimmäisten opiskelijoiden valinnassa käytettiin soveltuvuuskokeita' Mitään
valmista suomalaiseen käytäntöön soveltuvaa mallia ei ollut. Suunnittelutyö,
valintakokeiden kehittäminen ja monienvuosien aikana myös niiden johtaminen

annettiin maisteri Irja Piisisen tehtäväksi.
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Irja Püsinen
Lâstentarhanopettaj akoulutuksen soveltuvuuskokeet

Lastentarhaseminaari Ebeneser oli ensimmäinen lastentarhanopettajien

valmistuslaitos Pohjoismaissa, joka päätti ottaa oppilasvalinnoissa käyttöön

soveltuvuuskokeet. Kun Lastentarhaseminaari Ebeneserissä viime sotien

jälkeen oli jälleen päästy työskentelemään normaaleissa olosuhteissa , etàà-

n:i tyotr tétrittamistä koskevana kysymyksenä oli noussut esiin oppilas-

valintojen uudistaminen. Oli osoittautunut, etteivät hyvätkään hakupaperit

olleet riittävä tae menestymiselle enempää opinnoissa kuin työkentälläkään,

ja haluttiin seivittää, ôhslko oppilaiden valitsemiselle löydettävissä

iuotettavampia perusteita. Ratkaiiua päätettiin hakea soveltuvuuskokeista,

joiden käyttå 
"alnitl 

aikoihin alkoi Suomessakin tulla laajemmin tunnetuk-

si. Asiastä oli neuvoteltu fil. maisteri (sittemmin erityispedagogiikan pro-

fessori) Nälo MÌien kanssa, joka oli eräs soveltuvuuden tutkimisen alkuun-

panijoíta Suomessa. H¿inen óhdotuksestaan Ebeneserin soveltuvuuskokeiden

inrrtu.titt"ln ja toimeenpaneminen annettiin minun tehtäväkseni.

Olin suorittanut ãsan psykologian opirrnoistani Tanskassa, osaksi toi-

miessani siellä Mannerheim-liiton l¿füettämänä suomalaisten'sotalasten' sosi-

aalikuraattorina, osaksi tämän työni päätyttyä. useilla psykologian sovellus-

alueilla oltiin Tanskassa pitemmällä kuin sotien koettelemassa Suomessa'

Siksi olin erityisen iloinen saadessani opiskella paitsi Kööpenhaminan yli-
opistossa my"ös sikäläisissä soveltavan psykologian laitoksis-qa' Erityisesti

tttt rtt titr lupsi- ja kasvatuspsykologian sovellusmuotoihin sekä - suomesta

esitetyn toivotttúkt"tt ttt.tkalsesti - psykologiseen soveltuvuustutkimukseen'

Myos Suomessa olin saanut soveltuvuustestauksista jonkin verran kokemus-

ta. Tanskasta palattuani olin maisteri Mäen assistenttina osailistunut mm'

soveltuvuuskôkeiden suunnitteluun ja järjestämiseen Helsingin sairaanhoito-

opistossa. Myös Väestöliiton kotisisaropiston soveltuvuuskokeiden ke-

hittelyyn ja toi*""ttput 
"miseen 

olintullutmukaan'Ebeneserinsoveltuvuus-
kokeiden suunnittelutyön otin vastaan innostuneesti, joskin samalla tietoi-

sena tehtävän vaativuudesta. olfüan kyseessä sopivien henkilöiden löytä-

minen koulutettaviksi kasvatus- ja opetustyöhön sen lapsuuden kehitys-

vaiheen aikana, jolta yksilön persoonallisuuden muotoutumisessa on eri-

tyisen tärkeä merkitYs.
Lastentarhanopettajan työalaa koskevaa ammatinanalyysia ei ollut käy-

tettävissä, joten oli aloitettava sen laatimisesta. Mm. lastentarhojen toimin-
taa seuraainalla sekä haastattelemalla iastentarhanopettajia ja muita alan

asiantuntijoita oli hankittava mahdollisimman selkeä kuva lastentarhojen

työskenteíystä. Oti myös selvitettävä, mitä päämääriä lastentarhatyölle ha-

tittiin ur"ituu ja millaisia valmiuksia niiden saavuttaminen lastentar-

hanopettajalta edellytti. Tämän jälkeen oli pyrittävä erittelemään, mihin las-
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tentarhanopettajan tarvitsemat valmiudet perustuivat: miltä osin - ja missä
määrin - ne olivat sidoksissa synnynnäisiin taípumuksiin. Niitä taipumuk-
sia, jotka tämàin erittelyn tuloksena nousisivat esiin, olisi oppilaita valittaes-
sa pyrittävä soveltuvuuskokeiden avulla mittaamaan. Päädyin käsitykseen,
että tällaisia taipumuksia olivat ensisijaisesti seuraavat kyvyt ja luonteen-
piirteet:

o Henkinen vireys sekä pystyvyys loogiseen ajatteluun ja itsenäisiin
arviointeihin

o Luova mielikuvitus
r Kyky eläytyä lasten ja aikuisten sielunelämään sekä ymmärtää hei

dän yksilöllisiä piirteitään
o Lapsia kohtaan tunnettu kiintymys, lämpö ja huoltavuus sekä peda

goginen harrastus
o Tunne-elämän tasapainoisuus. Kyky solmia myönteisiä kontakteja

ja toimia yhteistyössä. Käyttäytymisen luontainen tahdikkuus
o Nopea ja laaja-alainen huomiokyky
o Musikaalisuus
o Hyvä verbaalinen ilmaisukyky
r Kuvaamataidollinen lahj akkuus
o Kätevyys

Ensimmäisen kerran Ebeneserin oppilasvalinnoissa käytettiin so-

veltuvuuskokeita valittaessa oppilaita vuonna 1948 alkavalle 56. oppilas-
kurssille. Suunniteliun testistön toimivuuden varmistamiseksi oli ensin jär-
jestetty'koetestaus'edelliselle, ilman soveltuvuuskokeita valitulle ja jo vuo-
den opiskelleelle oppilaskurssille.

Myös Ebeneserin jyväskylän seminaariosastossa, joka oli aloittanut toi-
mintansa vuoden \947 syyskuussa ja jossa kurssit alkoivat joka toinen vuo-
si, soveltuvuuskokeet otettiin käyttöön välittömästi. Käytännön syistä myös

Jyväskylän kurssien soveltuvuuskokeet pidettiin aluksi Helsingissä, mutta
melko pian ne voitiin siirtää Jyväskylään.

Olennaiselta sisällöltään ]yväskylän ja Helsingin kurssien so-

veltuvuuskokeet noudattivat samoja linjoja, joskin koetehtävissä oli myös
joitakin eroja. Jyväskylään pyrkivät hakijat muodostivat sikäli homogee-

nisemman ryhmän, että jokainen oli suorittanut ylioppilastutkinnon' Tämä

luonnollisesti otettiin koetehtäviä suunniteltaessa huomioon.
Kokeet koostuivat mm. lahjakkuusiekijöitä mittaavista kirjallisista

testeistä sekä ns. tilannetehtävistä, jotka suoritettiin joko yksilö- tai ryhmä-
tehtävinä. Varsin käyttökelpoiseksi osoittautui mm. tilannetehtävä, jossa

hakijat 3 - 4 henkilön ryhminä keskustelivat annetusta aiheesta, samoin

yksilötehtävä, jossa tuli koota ryhmä lapsia katsomaan annettua kuvaa ja

keskustelemaan siitä. Soveltuvuuskokeisiin sisältyi myös vapaamuotoisia
kirjallisia tehtäviä, jotka osaksi koskivat henkilön elämänhistoriaa, osaksi

toivat esiin kyklä ja persoonallisuudenpiirteitä, jotka lastentarhanopetta-
jan työssä ovat merkitseviä.
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Testien valinnan sekä uusien, nimenomaan lastentarhanopettajan työalaa

varten laadittavien koetehtävien suunnittelun jouduin aluksi hoitamaan

yksin. Kokeiden läpiviemiseen sekä joidenkin tilannetehtävien arvosteluun

ásallistuivatmyösÈbeneserinrehtori sekä eräät seminaarinopettajat. Ennen

pitkää kokeiden suunnitteluun ja tulosten arviointiin saatiin mukaan myös

ioinen psykologi. Siinä vaiháessa, jolloin myös Jyväskylän kurssien

soveltuvuuskokeet pidettiin Helsingissä, toisena psykologina oli filosofian

maisteriAnnitdciHytönen Jyväskyläsiä kokeiden suunnittelu ja kehittely sekä

tulosten arviointi iapahtui paaasiallisesti filosofian tohtori (sittemmin kas-

vatustieteen profesäori) Annikø Tøkalan ja allekirjoittaneen yhteistyönä'
,Lapsiryhmä-iehtävän' árvostelussa oli toverinani seminaariosaston johtaja

Liisa Kasurinen. wartegg-testin tulokset tulkitsi psykologian pro ressotiMørtti

Tøknlø.

Koska kokeita jatkuvasti pyrittiin kehittämääry koetehtävät saattoivat

eri vuosina jonkin rr-".rutt vaihãela. ]yväskylässä soveltuvuuskokeet päät-

tyivät tavalíisimmin 2 - 3 haastatteluun. Haastattelijoina olivat seminaari-

osaston johtaja sekä molemmat psykologit'
Kun soveltuvuuskokeidentulokset olivat valmiit, Annika Takala, Lii

sa Kasurinen ja allekirjoittanut laativat luettelonhyväksyttäviksi ehdotetuista

hakijoista. Válinnan íarmisti Lastentarhaseminaari Ebeneserin johtokunta'

toputtista valintaa suoritettaessa otettiin huomioon paitsi soveltuvuuskoe-

tulokset myös hakupapereista ilmi käyvät soveltuvuutta valaisevat seikat,

etenkin opiskelu- ja työtodistukset.
Kokèmukset ovat alusta alkaen olleet rohkaisevia' Aikana, jolloin

oppilasvalinnoissa ei käytetty soveltuvuuskokeita, Helsingin Ebeneser-se-

,rii'.,u^rirru oli jouduttu änsimmäisen, ns. koelukukauden jälkeen keskeyt-

tämään useidón oppilaiden opiskelu alalle soveltumattomuuden vuoksi.

soveltuvuuskokeidôn tultua oppitasvalintojen perusteeksi keskeyttämisiä -

þko seminaarin taholta tai opþilaan omasta aloitteesta - tapahtui niin har-

ioin, että koelukukausi muuttui lähinnä nimelliseksi ja melko pian myös

virailisesti poistettiin. Jotta soveltuvuuskokeiden ennustavuutta voitaisiin

arvioida myos tasmallisemmällä tavalla, laadin selvityksen, jossa verrattiin

hakupaperäiden ja soveltuvuuskokeiden ennustearvoja' Kriteerinä käytin

seminaårin pääst'ötodistusta, joko kasvatustaidon arvosanoja tai todistusta

kokonaisuuãessaan, tosin talÍtiinkin käytännön kasvatustaidon arvosanoja

erityisesti painottaen. Molemmissä vertailuissa testien ennustavuus osoit-

tautui huomattavasti paremmaksi kuin hakupapereiden' Vertasin myös testi-

tulosten ja koelukukaiden ennustearvoja. Soveltuvuuskokeet olivat selväs-

ti paremmin kuin koelukukausi ennustaneet opintosaavutuksia kurssin

päätösvaiheessa.
olisi ollut tärkeää selvittää soveltuvuuskokeiden ennustavuutta myös

pitemmällä tähtäimellä, vertaamalla koetuloksia lastentarhanopettajien suo-
'riutumiseen työkentältä esim. viiden tai kymmengn tygv.uoden jälkeen.

Harkitessani tãlhisen tutkimuksen laatimismahdollisuuksia päädyin kui-

tenkiry ainakin omalta osaltani, kielteiseen tulokseen. Tiedossani ei ollut

menetelmää, jonka avulla olisi voitu, etenkään käytettävissä olevien resurs-

sien puitteissa, riittävän pätevästi arvioida lastentarhanopettaian työn tasoa
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- erityisesti siltä osin, mikä hänen työssään on merkitsevintä: vaikutusta lap-
sen persoonallisuuden kehitykseen.

Lastentarhaa käyvän lapsen kehitykseen vaikuttavat samanaikaisesti
monet ympäristötekijät. on erittäin vaikea täsmällisesti eritellä, mikä hänen

kehittymisessään on lastentarhanopettajan vaikutuksesta, mikä esim. ko-
dista tai toveripiiristä johtuvaa.

Sama koskee lastentarhanopettajaa. Luontaisen soveltuvuuden lisäksi

hänen työsuorituksiina saattavat vaikuttaa useat muut tekijät. Paitsi perus-
ja jatkokoulutuksella sekä muulla opiskelulla voi esim. työpaikan ilmapiirillä
ja työolosuhteilla olla huomattava merkitys, samoin oman yksityiselämän
piiriin kuuluvilla kokemuksilla sekä vuosien varrella tapahtuvilla, eräissä

tapauksissa suurillakin, terveydellisillä muutoksilla'
Mainitsemieni syiden vuoksi suunnitteilla ollut jatkotutkimus ei to-

teutunut. Jyväskylästä valmistuneiden ja sieliä soveltuvuuskokeensa suo-

rittaneiden lastentarhanopettajien suoriutumisesta työkentällä saatiin kui-
tenkin kuvaa muulla tavoin. Monet näistä opettajista jäivät valmistumisensa
jälkeen työhön Jyväskylän lastentarhoihin. Useat heistä toimivat samalla

seminaariosaston opetusharjoittelun ohjaajina, missä tehtävässä he joutui-
vat olemaan kiinteässä yhteistyössä lastentarhaseminaarin kanssa. Seminaa-

rin opettajien kokemukset tästä yhteistyöstä olivat, sen mukaan kuin mi-
nulle on kerrottu, varsin myönteisiä. Kun myös kentältä muulla tavoin saa-

tu palaute on valtaosaltaan ollut samafìsuuntaista, on katsottu voitavan pää-

tellä, että koulutuksen ohella myös soveltuvuuskokeet ovat vastanneet nii-
hin kohdistuneita odotuksia.

Edellä esittämäni Ebeneserin Jyväskylän seminaafiosaston sovel-
tuvuuskoke ila\949 - 1959 koskevat, perussävyltään myönteiset kannanotot

eivät merkitse, että haluaisin väittää niiden avulla päästyn LO0-prosenttises-

ti oikeisiin tuloksiin. Erehtymisen vaara on aina ollut olemassa, ja erehdyk-
siä on varmasti myös tehty. Perustellusti voidaan mielestäni kuitenkin sa-

noa, että soveltuvuuskokeita käyttämällä opiskelijavalinnoissa päästiin pa-

rempiin tuloksiin kuin muutoin olisi ollut mahdollista.

*rÈ*¡+*

Opiskeliiaelämää

Uuden opiskelijaryhmän erikoinen nimi loi todennäköisesti korkeakoulun opis-

kelijoille mielikuvan arvokkaista, ehkä jopa hieman vanhemmista naishenkilöistä.

Nuorten'ebetärten' aktiivinen joukko muutti kuitenkin nopeasti tällaiset ennakko-

käsitykset ja sopeutui eïìnen pitkää luontevasti korkeakoulun muuhun opiskelija-
yhteisöön.

Opetusneuvos Knarlo Mirkkoløjoka opiskeli seminaarin aloitusvuonna Kasvatusopillisessa Korkea-

kódussa, muisteli miten korkeakoulun opiskelijoiden keskuuteen ievisi tieto Ebenese¡-seminaarista:
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Me pojat päättelimme, että niiden täytyy nimestä päätellen-olla vanhoja akkoja'

rr¿i"-r, t"f,taväni oli ilmoittaa näille sáunarruorot. Ja niin minä menin reteesti van-

han juhlasalin viereiseen luokkaan, jossa ne kokoontuivat. Ajattelin, että täytyyh¿ìn

niillä saunavuorot järjestää. Kun sitten astuin luokkaan, niin nämähän olivat nuo-

ria, nä6ejä tyttöjä'k;ikki. Silloin meni K. Mirkkolaltakin jauhot suuhun, enkä

muistaakseni osannut sanoa mitään järkevää. selvittyäni tilanteesta kerroin

kavereille, etteivät ne kyllä mitään vanÉoja ole - nuoria nättejä Çttöjähän ne! siel-

tä löytyi muuten tuleva vaimonikin' (Mirkkola K' 1991')

&L1 ffi

ffæ"

Ensimmäiset opiskelijat luokkahuoneessaan korkeakoulun vanhassa juhlasalirakennuksessa

Kurssi I:n tytöt ja prof.Lehtovaara (takana), tyttöjen kesken 'Sielu'
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Opetusneuvos Mirkkola toimi
myöhemmin seminaarin kan-
natusyhdistyksen hailifuksen pit-
käaikaisena jäsenenä.

Ensimmäiset L9 seminaari-
laista olivat monin tavoin
poikkeuksellinen ryhmåi. As-
kettäin päättynyt sota oli vai-
kuttanut enemmän tai vä-
hemmän opiskelunsa aloit-
taviin nuoriin naisiin. Monet

' olivat olleet edlaisissa lotta-

Ensimmäiset Ebettäret kurssikokouksessaan
40 v myöhemmin

komennus- ja rintamapal-
velutehtävissä. Osa oli ko-
keillut muita ammattialoja,
jotkut vaihtoivat jo aloitta-
mansa kieli tai muutyliopis-

to-opinnot seminaariopiskeluun. Kolme tyttöä oli ollut sodan aikana samalla

sähköttäjäkurssilla, eivätkä varmaan noissa olosuhteissa haaveilleet lasten-

tarhanopettajan urasta. Nyt nuo kolme 'tilaria'yllättäen löysivät toisensä Jyväs-
kylän seminaarin opiskelijoina. (Kysely kurssille I, 1989.)

Raha oli tiukalla, eikä yhteiskunnan antamaa opiskelutukea vielä ollut. Vä-
lineitä ja materiaaleja etsittiin ja jonotettiin. Elintarviketilanne oli myös heikko,

mm. ostokortit olivat käytössä. Kotoa lähetetyt ruokapaketit olivat monelle tar-
peenKorkeakoulun ruokalan,Lozzin, annosten lisäksi. Maalaistalojen tyttäret saat-

toivat maksaa esimerkiksi voilla omat alivuokralaisasuntonsa. Heikko ravinto
näkyi usein jatkuvana väsymyksenä ja runsaana sairasteluna.

Lastentarhan puutöfüin kuului noihin aikoihin ehdottomasti lehtisahaus.

5 - 6-vuotiaiden kanssa sahattiin ainakin käteen sopiva vanerinen hiekkalapio.
Niinpä seminaarinopiskelijan veistokurssiin sisältyi tuskastuttava lehtisahauksen

oppijakso, jossa hienon paiapelin oheistuotoksena oli läjä vääntyneitä ja katkennei-

ta lehtisahan teriä. Kun alkuainoina näitä arvokkaita teriä saattoi ostaa vain yh-
den kerrallaary voi kuvitella, miten arvokkaalta opinnäyte - useimmiten em. pa-

lapeli - valmiina tuntui. Lasten kanssa paperiaskartelutöissä liimattiin keitetyllä
perunalla. Isompiin liimauspintoihin käytettiin liisteriä. Joskus sai käyttää
Gummerukselta saatua kirjapainoliimaa. Se piti hyvin, mutta kuivuminen vaati
aikaa ja liinapintoja piti puristaa yhteen. Tävallisin tapa oli, että työ asetettiin tuo-
lille ja sen päällä istuttiin. Opiskelijalta vaadittiin melkoista taitoa saada 25 lasta

odottamaan liikkumatta muutamia minuutteja työn kuivumista.
Raskaan sota-ajan loputtua useimmat olivat kuitenkin täynnä intoa, rohke-

utta ja tulevaisuudenuskoa, kuten ensimmäisen kurssin 'tytöl' 40. kurssi-
kokouksessaan v. 1989 totesivat. Heidän muistoissaan lyaäslcylä oli myös opiskelu-

paikkønø aailla aertøø. (Kysely kurssille I,1989.)
opiskelu Korkeakoulun tiloissa ja kuuluminen sen ylioppilaskuntaan mer-

kitsi seminaarin opiskelijoille huomattavasti laajempaa ja rikkaampaa liikkuma-
alaa kuin pelkästään omassa pienyksikössä olisi ollut mahdollista. Esimerkiksi
juhlista tuli suurimuotoisempia. Seminaarin joulujuhlan lisäksi osallistuttiin

¡

å
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Lapinpukuiset Ebettärct kahvipannuineen korkeakoulun vuosijuhlan puffetissa

ytioppilaskunnan pikkujouluun omin ohjelmanumeroin. Ylioppilaskunnan vuo-
sijuhla olimonille elämys pitkine pukuineen ja vanhoine tansseineen. Vuosijuhlan
puffetin järjestelyt olivat ebettärien vastuulla. Vieraat kahvitettiin keskiaikaisen
linnansalin asuun muutetussa kahviossa, myöhemmin sama tila oli metsäfan-
tasia puineen ja peikkoineen, vuonna 1958 taas lapinmaisema lappalaispukuisine
tarjoilijoineen.

Ylioppilaskunta tarjosi monenlaista kulttuuri-, urheilu- ja muuta toimintaa.
Monet toimivat aktiivisesti ylioppilaiden kristillisessä yhdistyksessä, Jykyssä.
Vuosittaiseen kulttuurikilpailuun seminàarilaiset osallistuivat joinakin vuosina
jopa ansiokkaasti. Ebettäret olivat myös suosittuja esiintyjiä erilaisissa ylioppilas-
kunnan tilaisuuksissa.

Seminaarin ja Korkeakoulun opiskelijat kohtasivat toisensa myös opetuk-
sessa. ]oitakin kasvatusopin luentosarjoja kuunneltiin yhdessä. Talousopetus oli
yhteistä Korkeakoulun naisopiskelijoiden, veistonopetus miesopiskelijoiden kans-
sa.

Koska ebetärten veistokurssi oli lyhyempi (enimmillään kuitenkin peÅn 70 tuntia), ehtivät he

veistosalin sähköisten työkoneiden käyttöön ennemmin kuin perusteellisempaa ja pidempää
kurssia suorittavat korkeakoulun pojat. Niinpä sattui toisinaan, että poika, jolla vielä oli kone-
kielto, pyysi salaa ebetärtä työstämään vannesahalla tai tasohöylällä puukäsityönsä osaa, jonka
käsin tekeminen oli hidasta ja työlästä. Eikä ylpeydestä säteilevä tyttö voinut tietenkään apuaan
evätä.

Olojen normalisoituessa opiskelija-aineskin luonnollisesti muuttui. Opiskelijat
olivat keskimäärin nuorempia - osa tuli suoraan lukiosta. Nuorisokulttuuriin tuli
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yhä enemmän amerikkalaisia vaikutteita, mikä näkyi mm. musiikissa,
âjanviettotavoissa ja tuotteissa. 50-luvun värikkäät huopahameet ja muotitanssit

five, jitterbug) olivat myös osa seminaarin ilmettä. 60-luvulla television yleisty-

misen myötä erilaiset muoti-ilmiöt välittyivät nopeasti. Kuitenkin sellaiset ulko-
ja sisäpoliittiset tapahtumat kuin vuoden 1956 Unkarin kansannousun väkival-
tainen tukahduttaminen ja Suomen yleislakko levottomuuksineen saman vuo-
den keväänä hämmensivät tuon ajan huolettomintakin opiskelijaa. Kuitenkaan

60-luvun opiskelijaradikalismi ei vielä vaikuttanut seminaarin valikoidussa pien-

yhteisössä. Vasta 70-luvulla opiskelijamaailman politisoituminen alkoi näkyä

lastentarhaseminaarissakin.
Koko Ebeneser-seminaarin hallinnon ajan oli voimassa ns. koelukukausi.

Sen mukaan opiskelijan oli ensimmäisen lukukauden aikana osoitettava
soveltuvuutensa alalle ja hänen opiskeluoikeutensa vahvistettiin vasta tämän
koelukukauden jälkeen. Käytännössä opetuksen keskeyttämisiä seminaarin toi-
mesta ei tiettävästi tällä perusteella tapahtunut. Sen sijaan joitakin määräaikaisia

erottamisia tehtiin sopimattomana pidetyn intiimin seurustelun vuoksi. Kihloihin
ei sopinut mennä ennen viimeistä lukukautta - avioliittoa ei koulutuksen aikana

saanut solmia ensinkään.
Seminaarin omaan opiskelijakulttuuriin ei syntynyt vahvoja traditioita sen

vuoksi, että uusi kurssi aloitti vasta edellisen valmistuttua. Luonnollisesti opetta-
jien ja harjoittelunohjaajien kautta slmtyi jatkuvuuttakin. Muun muassa seminaarin
joulujuhlasta kasvoi våihitellen tietynlainen perinne. Siihen kuului kuvaamataidon
ja askartelun opettajien johdolla huolella valmisteltu juhlatila, jolle valittiin tietty
i""^u. Interiööri saattoi olla jouluinen pirtti lattialle levitettyine olkineen tai lu-
minenmetsä huurrettuine puineentai joulukirkko pyhäinkuvineenja alttareineen.
juhlayleisönä olivat opiskelijoiden ja opettajien lisäksi harjoituslastentarhojen

opettajat.- 
Énsimmäisen kauden (1947 - 1964) opiskelijoita voisi ehkä parhaiten luon-

nehtia ensimmäiseltä kurssilta valmistuneen Anjn Korkeøkosken sanoin 40 vuotta
myöhemmi n: Olimme syaästi fröbelili)isiä jyaäskyläIäisellä cygnaeulcelaisuudellø møus-

tettuna.
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Mørjøtta Orpønø o.s. Hønnus ( kurssiV)
Kokemuksia lastentarhaseminaarista vuosina 1955 - 7957

Y llÌityks ellis et p äÌisykoke et

Kevättalvella 1955 olin hyvissä ajoin lähettänyt hakemuslomakkeen
lääkärintodistuksineen Ebeneserkodin Lastentarhaseminaarin ]yväskylän
osastoon ja jäin odottamaan kutsua pääsykokeisiin. Kutsu tulikin yllättäen.
Maassa oii alkanut postilakko. Olin samanaikaisesti menossa pikkuserkkuni
Sinikan kanssa pääsiäisloman aikaan hiihtämäåin Norjan tuntureille. Sinikan

astuessa junaan Seinäjoelta, hänellä oli uutinen: rehtori Liisa Kasurinen oli
Ljat

uli
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puhelimitse ilmoittanut pääsykokeiden olevan heti pääsiäisen jälkeen. olim-
me molemmat pestautuneet sen ajan tavan mukaan vs. kansakoulun opet-

tajiksi, Sinikan koululle oli puhelin, minun koululleni Nokian Täivalkuntaan
ei (huom. nykyiset Nokian kännykät). Matkaliput taskussa kiidimme nyt
junassa kohti Narvikia. Hiihto tuntureilla onnistui hyvin, mutta sitten tuli
yllätys. Paluuiltana Narvikin asemalla meille selvisi, että aikataulusta kat-

iomámme juna kulki vain kesäisin. Selvisi myös se, että seuraavalla junalla

tulisimme myöhästymään pääsykokeista kaksi tuntia. Jyväskylän asemalla

oli Sinikan täti, Inkeri Laes Kinkomaalta, meitä vastassa. Laulajatar-täti oli
meille tosi vihainen myöhästymisestä. En sitä ennen, enkä sen jälkeen ole

nähnyt häntä vfüaisena. Suorastaan lensimme JKK:n punatiilirakennuksen
ovesta sisään. Koko ensimmäisenpäivän kuroimme toisia tyttöjä kiinni; tahti

oli tosi tiukkaa, eikä olo 50-luvun hiihtoasussa ja vettyneissä monoissa tun-
tunut kovin luontevalta. Siihen aikaanhousuasu kuului lähinnä ulkoiluun.
Kokeet kestivät kolme päivää torstaista lauantai-iltaan. Meitä testasivat toh-
tori Annika Takala ja maisteri Irja Piisinen, jonka käsittelyssä tunsin olevani
pikku pihdeissä.

Syksyllä Jyaäslcylään

Ensimmäisen vuoden asuntona olivat poliisimestari Karpion vinttikamarit
Kramsunkadulla. Meitä asui siellä koime Ebetärtä ja opiskelu lähti käyntiin.
Matkustaminen Jyväskylään oli edelleen suhteellisen vaivalloista. Itään Jy-
väskylään lähtevää junaa piti odottaa Haapamäellä keskiyöllä vähintään
kaksi tuntia ja Turun tyttöjen kanssa muistamme hyvin nämä valvomiset.
Kotona käytiin vain kerran lukukaudessa, syksyllä pyhäinpäivänä ns.

turkislomalla (talvivaatteiden noutamista varten), keväällä pääsiäisenä'

H ør j o it u sl a s t e n t arha t

Mielestäni opiskelu harjoituslastentarhoissa oli hyvin kattava opiskelun osa.

Olimmehan niissä viitenä päivänä viikossa, vähintään viisi tuntia päivässä
ja vielä 'pitkä ilta' ylimääräisenä. Vain lauantai oli pelkkä luentopäivä.

Lastentarhoista Päivärinne koettiin aurinkoisena ja kauniina, Maija
Cleven Tâpiola oli kovan toiminnan paikka. Kerrankin siellä oli keskus-
aiheena sauna ja kuusivuotias Pekka sanoi löylystä punoittaen: "Minä olen
nähnyt Maija-tädin pelkiltä¿in." Nisulassa pestiin kaikkien kädet pesuvadissa
ja puhtain näppärin käsin teimme paperipujottelua ja tilkun purkamista ja

rakensimme Fröbel-palikoilla, sekä leveillä lankuilla ja vanerilaatikoilla.

Taøs lakko

Maaliskuussa 1956 sattui koko Suomea kovistellut yleislakko. Oiin silloin
Kypärämäen lastentarhassa, joka toimi upouudessa seurakuntakeskuksessa.
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Jouduimme kulkemaan jalkaisin, koska bussit olivat lakossa. Tunti
Kypärämäkeen aamuisin ja sama takaisin. Harjoitus tekee mestarin ja lakon
loputtua olimme niin kovassa kunnossa, että Valentin Kononen ja Sari
Essayah olisivat olleet meihin tyytyväisiä. Kypärämäessa oli tunnelmaa -

vaikka ei bussilla mentykään. Seurakuntakeskuksessa asuva pastori Matti
Hakkarainen toimi lasten hiihtokilpailussa ajanottajana lastentarhanopetta-
ja Eija Hukan kanssa. Seurakuntakeskuksen toimiva keskuslämmitys tun-
tui paratiisimaiselta hiihtokilpailun jälkeen,

Veistosølin ihanuus j ø kurj uus

Keskelle harjoituslastentarhoissa tapahtuvaa puurtamista sattui mielenkiin-
toinen tauko, puolet kurssistamme aloitti veistojakson. Ilmassa oli odotusta
- se väreili jåinnitystä, sahanpurujen, höylänlastujen ja liimakattiloiden tuok-
sun keskellä. Täysin naisvaltainen kurssimme opiskeli rinnakkain ja koko-
päiväisesti JKK:n miesopiskelijoiden kanssa. Amorkin heitti nuoliaan. Yh-
teistyö sujui ja Ebettäret käyttivät sàihkökäyttöistä sorvia, vannesahaa ja taso-

höylää. Santap aperikiekon
ristivät korkkaripoj at Ebe-
neser-höyläksi, kun näp-
pärinä tyttöinä huomasim-
me, että kiekolla voi oikais-
ta pienet puun epätasai-
suudet. Veistosalin vaikeu-
det alkoivat vasta silloin
kun valmistumispäivä 1ä-

hestyi ja työt olivat pahas-
ti kesken. Hiki helmeili ot-
salla jaAmorkin oli kadon-
nut ]YKY:n vappu-
rientoihin. Jäljellä oli vain
opettajamme Erkki Täm-
misolan (Ekin) tutkiva kat-
se. Reippaasti ylitöitä teh-
den lintulauta ja melkein
kaksimetrinen polkuauto
valmistuivat loppunäyt-
telyyn.

Opiskelutöiden näyttely L957

Er ity ishar j o it t elu s s a

Ensimmäisenä kesälomakautena suoritimme kahdeksanviikkoisen pikku-
lasten hoitojakson. Kurssimme katosi kuin tina tuhkaan, Rovaniemelle, Kuo-
pioorç Helsinkiin, joulumerkkikoteihin tai lastensairaaloihin. Minun pai-
kakseni tuli Helsingin Lastenlinna, arkkiatriArvo Ylpön talo, sen meetingit,
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jumppasalit ja maitokeittiö.Asuimme kurssitoverini Ilsen kanssa yliaktuaari
Tunkelon kodissa Töölönkadulta ja pääkaupunki revähti silmiemme eteen

koko suuruudessaan. Eipä Helsinki sitten kokonaan unhoon jäänyt. Talvella
-57 koko kurssi kiidätettiin kolmeksi viikoksi Helsinkiin katsomaan koko-
päiväosastoja - näet, kas kummaa, jyväskylässä ei ollut yhtään kokopäivä-
osastoa. Olimme siis puuhastelleet ainoastaan puolipäiväosastoilla. Taas Ilsen
ja minun silmäni revähtivät auki: tällainenko meitä odottaa. Ystävälliset
Tunkelot asuttivat meidät talvellakin kotiinsa - nyt nukuimme olohuonees-
sa vaaleanpunaisen särmin takana.

Opiskelu loppusuoralla - opintomatkn

jyväskylän seminaari oli kuuluisa upeista kurssimatkoistaan. siispä hienon
10-vuotisjuhlan ja oman päätösjuhlamme jälkeen astuimme jo seuraavana
päivänä laivaan - Tukholmasta junalla ja Tanskan salmien kautta Saksaan.

Katsoimme Hampurin ja Bremenin lastentarhat. Erityistä saksalaista
vieraanvaraisuutta koimme kauniissa pikkukaupungissa Hildesheimissa,
jossa olimme kaupungin vastaanotolla; sunnuntain kiipeilimme Harz-vuo-
ristossa. Päästyämme antoisan matkan jälkeen Turun satamaan, olikin jo aika
lähteä välittómästi kesäsiirtolaan. Matkalaukku siirtolaa varten oli pakattu
pääsiäislomalla Ikaalisissa ja odotti nyt valmiina Turun linja-autoasemalla.

Vielä, kesäsiirtolø

Siirtolapaikkani osui Vihtiin, Irjalaan. Tässä vanhassa kartanossa, jonka pää-
rakennus oli palanut, puhdistimme hiekkakäytäviä ja hoidimme 32 lasta
muun henkilökunnan kanssa. Ollessani yökkönä, yökkö muuten hoiti las-
ten päiväunetkin, sydän hieman öiseen aikaan muljahteli, koska
makuuhuoneiden ovessa oli vain väljä haka, joka olisi ollut ulkoapäin verann-
alta hyvin helppo aukaista. Kukaan sivullinen ei kuitenkaan yöliä tullut ja
kartanon oletettu kummituskin, josta naapurit meille kertoivat, ei kertaa-
kaan näyttäylynyt.

Työaikajärjestelyt olivat kyllä aivan erikoista mallia. Oli vain yksi vapaa-
päivä viikossa, joten pohjoissatakuntalaisena en ehtinyt siinä ajassa koko
kuuden viikon aikana käydä vanhempieni luona - viimeksi olin käynyt ko-
tona pääsiäisenä. Kun rehtori Liisa Kasurinen ilmestyi siirtolaan
tarkastuskäynnille ja näimme hänen äidillisen olemuksensa, olimme me
oppilaat pitkistä työpäivistä niin uupuneita, että pillahdimme itkuun. Vasta
heinäkuussa ilmat alkoivat lämmetä ja tunnelma nousi uimisen ja sau-
nomisen myötä. Tuli aika jättää jäähyväiset.
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Saavuttuani kotiin odotti siellä iloinen yllätys - rehtori oli postittanut sinne
päästötodistuksen. Eniten olin hämmästynyt veiston arvosanasta, se kun
oli kaksinumeroinen.

l)røputkessa - pÌiäknupungistø P ohj ois-Kørj øløan

Syyskuussa -57 aloitimme ystäväni Ilsen kanssa lastentarhanopettajina
Helsingin Lastenlinnassa. Työhön sisältyi lasten ohjaamisen lisäksi paljon
opetustyötä opiskelij oiden parissa: lastenhoitaj ista diakonissaoppilaihin. Yksi
elämäni opettavaisimmista jaksoista (kuningatar- ja prinsessavierailuja, neu-
vonpitoa ylihoitajan kanssa) oli tuo Lastenlinnan aika. Seuraava työpaik-
kani oli Pohjois-Haagan lastentarha, Männistö, silloin Helsingin uusin. Jy-
väskylä tunnettiin Helsingissä vapaan kasvatuksen Mekkana, ja meillä siel-
tä valmistuneilla oli joskus vaikeuksia sovittaa omat kasvatusperiaatteemme
Helsingin kurinalaisuuteen. Neuvotteluilla selvisimme. Me jyväskyläläiset

olimme aina ylpeitä seminaaristamme, kasvatuksen raikkaista tuulista, hy-
vistä luennoitsijoista ja rinnakkaiselosta JKK:n kanssa'

Oltuani seitsemän vuotta pääkaupunkiseudulla oli aika lähteä avio-
miehen matkassa Pohjois-Karjalaan. Ensin Joensuuhun johtajaksi Pelasta-

kaa Lapset ry:n lastentarhaan. Ollessani vs. tuntiopettajana Nurmeksen seu-

dun evankelisella opistolla, auskultoin sieltä käsin Järvenpäässä kansanopis-

ton opettajaksi. Voi, miten helppoa oli opettaa lukutaitoisia ihmisiä - saksetkin

pysyivät käsissä!

T øknisin ko t i- S øt akun t ø øn

Mutta - mielessäni olin vannonut uskollisuuden valan F. Fröbelin aatteelle

kulkiessani JKK:n kauniita puistokäytàviä, javaikka Pohjois-Karjalan luon-
to oli sanoinkuvaamattoman upeaa, hakeuduimme juurillemme kolmen lap-
semme kera. Viisi vuotta olin Vammalan Muistolan johtajana ja sen jälkeen

sain tilaisuuden perustaa Huittisten ensimmäisen lastentarhan. (Vuoden L973

päivähoitolati tuti samaan ajankohtaan.) Kaikki opit, sekä seminaarissa että

Suomea kiertäessä saadut, olívat tosi tarpeeseen.

Ebeneser - työtä huomisen hyväksi, sitä se oli!
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Lauluhetki korkeakoulun lastentarhaluokassa. Ohjaajina opiskelijat
Marjatta Hannus (vas.) ja Tarja Nikkilä

OPETUS JAOPETTAJAT

Seminaarin opetus oli luotava ammatillisten opetussisältöjen, teorianopetukseen
saatavien opettajavoimien, käytettävissä olevien harjoitteluresurssien ja viime
kädessä myös opetustilojen mukaan. Seminaariosaston johtaja, harjoit-
telulastentarhojen opettajat sekä tuntiopettajat muodostivat'opettajakunnan', jossa

seminaarin johtaja oli ainoa virkasuhteessa oleva henkilö.

Opetuksen järjestelyt

Seminaarin teoreettinen ja käytännöllinen opetus rakentui kokonaisuudeksi si-
ten, että opiskelijat harjoittelivat aamupäivisin lastentarhoissa noin viisi tuntia ja
kokoontuivat iltapäiviksi, esim. klo 13 - L7 teoriatunneille seminaariin. Lauantait
käytettiin kokonaan teoriaopetukseen, johon kerättiin vaativin teoria-aines. Joka
toinen keskiviikkoilta oli varattu ns. 'pitkään iltaan' lastentarhoissa. Tällöin opis-
kelijat tekivät harjoittelun ohjaajien kanssa suunnittelu-, valmistelu- ja kun-
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nostustöitä. Usein illat venyivät todella pitkiksi, mutta niistä pidettiin ja ne

lähensivät opiskelijoita ja ohjaajia. Ne antoivat myös vahvan tuntuman lastentar-

hanopettaj an arkitYöhön'
perjantai-iltapäivinä pidettiin ns. viikkotunti, jolloin tehtiin toiminta-

suunnitelmia yhdessä harjoittelunohjaajien kanssa. Toiminnan keskusaihe oli
kaikissa lastentarhoissa sama ja se toteutettiin samanaikaisesti. Opetuksen kan-

nalta menetelmä oli selkeä ja toteutusta oli hyvä yhdessä ohjaajien kanssa arvioi-

da. Mutta toimintaan tuli helposti kaavamaisuutta ja opettajakeskeisyyttä. Kun
lastentarhapedagogiikassa yhä enemmän painotettiin vapaata leikkiä ja yksilölli-
syyttä, samalla kun harjoittelupaikat vuosien mittaan lisääntyivät, yhteisistä

keskusaiheista luovuttiin.
Ohjattu harjoittelu alkoi heti ensimmäisellä lukukaudella jatkuen koko kah-

den vuoden ajan. Koska ]yväskylässä ei ollut kokopäivälastentarhoja, järjestettiin

Helsinkiin kahden viikon mittainen opintomatka kokopäivätoimintaan ja samal-

la myös koululaisten iltapäiväihoitoontutustumista varten. Jakson aikana saatettiin

mydr ""ttuta 
Ebeneserin opettajien pitämiä luentoja, kuten Irja MøraøIan

Montessoripedagogiaa tai Fröbelkirjallisuutta.
opetusharjoittelu huipentui viimeisellä lukukaudella kymmenen päivän

opetusnäytteisiin, ns. koepäiviin, jolloin opiskelija täysin itsenäisesti suunnitteli
ja toteutti opetuskokonaisuuden 25 lapsen harjoitteluryhmässään'

Opintokäynnit muodostivat oleellisen osan opiskelua. Niitä tehtiin lasten ja

nuorten huolto-, hoito- ja oppilaitoksiin sekä kulttuurikohteisiin jyväskylässä ja

muualla kotimaassa. Viimeisen lukukauden huipentuma oli ulkomainen opinto-
matka. Ensimmäinen tehtiin vuonna 1955 Sveitsiin. Matkat koettiin sekä ammatil-
lisesti että kulttuurisesti avartaviksi, samalla ne luonnollisesti olivat iloinen pää-

Kurssi 6 opintomatkalla Itävallassa. Herrat taustalla: Wienin
kaupungininsinööri sekä lastentarhojen tarkastajaun-
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tös kahden vuoden yhdessäolelle. Vuonna 1957 tehdyllä matkalla Pohjois-Sak-

saan nähtiin vielä raunioita ja juotiin korviketta. Suomalaistyttöjen nahkakengät
ja laukut herättivät huomiota. Kahta vuotta myöhemmin Itävaltaan tehdyllä mat-
kalla seminaarilaiset olivat Wienin kaupungin vieraina ja osallistuivat mm. juhla-
vaan vastaanottotilaisuuteen.

Koulutukseen kuului myös kesä-
opiskeluna kahdeksan viikon hoito-
harjoittelu pienten lasten hoitolaitoksissa
eri puolilla maata mm. Lastenlinnassa
Helsingissä, Kuopiossa ja Rovaniemella,
Sofianlehdossa Helsingissä sekä joulu-
merkkikodissa Tampereella. Lisäksi ohjel-
maan kuului kuuden viikon työskentely
Helsingin lastentarhain kesäsiirtola-
yhdistyksen kesäsiirtoloissa aina vuoteen
1967 asti. Näin ollen todistuksetkin saa-

tiin postitse vasta kesäsiirtolajakson jäl-
keen heinäkuussa.

Op etussuunnitelma noudatti opetus-
aineiden ja niidentuntimäärien osalta pää-
piirteissään Ebeneserkodin lastentarhan-
seminaarin suunnitelmaa. Opetuksen si-
sällöt ja menetelmät sen sijaan muokkaan-
tuivat omaleimaisiksi jo siitäkin syystä,
että Jyväskylässä opiskelijat olivat kaikki
ylioppilaita. Oppiaineita olivat psy-

Pienten lasten hoitoharjoittelussa kologia, lastentarhaoppi, kasvatusoppi ja
Helsingin lastenlinnassa kasvatusopin historia, äidinkieli, yhteis-

kuntaoppi, terveysoppi, talousoppi,
kirjanpito, laulu ja musiikkioppi, piirustus ja müovailu, voimi5telu, taloustyöt,
käsityöt ja veisto. Uskontoa opetettiin koko kurssin ajan, mutta siitä ei annettu
numeroarvostelua.

Psykologiøpainottui jo alussa nimekkään ja ihaillun opettajan, professoriArvo
Lehtovaaran, ansiosta, vaikka tuntimäärä olikin vielä vaatimaton. Varsin pian
psykologian opintoihin liitettiin lapsfüavainnointi. Vuonna 1950 kehitettiin ja otet-
tiin käyttöön todennäköisesti Suomen ensimmäinen alalle sovellettu lapsi-
tarkkailukaavake. Opiskelijat saattoivat ajoittain seurata ja myös osallistua ko-
keelliseen tutkimustyöhön psykologian ja erityispedagogiikan laitoksilla. Tällaisiä
projekteja olivat mm. koulukypsyyskokeiden kehittäminen, kätisyystutkimus,
lasten perinneleikkien kartoittaminen sekä tutkielma Montessori-menetelmän
vaikutuksesta lapsen kehitykseen. Lukuvuonna 1963 - 64 suoritettiin tohtori
Annika Täkalan johdolla opetuskokeilu 10. pohjoismaisen lastentarhakokouksen
(1964) ohjelmaan kuuluvasta teemasta 'kielellisten käsitteiden oppimisesta las-

tentarhassa'. Tohtori Täkala otti psykologian opetuksessa käyttöön S0-luvun puo-
livälissä ryhmätyöskentelyn ja sosiodraaman menetelmiä, mikä silloin oli varsin
modemia. Kehityspsykologiasta tulikin lastentarhanopettajakoulutuksen varsi-
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nainen tieteellinen perusta. Varhaiskasvatuksen tutkimusta ei juuri ollut, eikä yli-
päänsä tieteellistä kiinnostusta lapsen kouluikää edeltävään vaiheeseen.

Yhteiskuntaopin merkitys lisääntyi sitä mukaa, kun lastentarhojen sosiaali-

poliittinen tehtävä laajeni. Tämä tehtävä nähtiin siten, että lastentarhatoiminnan

iarkoituksena oli lapsiperheiden tukeminen kasvatuksen kautta. Tämä pedago-

sinen näkökulma teki lastentarhanopettajan ammattiroolista selkeän. Yhteistyö-

ñon perheiden kanssa opiskelijat paneutuivat opetusharjoittelussa mm. tekemäl-

lä kotikäyntejä sekä vanhempainilloissa, joita järjestettiin kerran kuukaudessa.

Myöhemmin vierailtiin myös vanhempien työpaikoilla.
Køsaatustiede jø knsaøtuksen historiø loivat pohjaa varhaiskasvatuksen opin-

noille, joita käsiteltiin teoriatasolla lastentarhaopissa ja käytännön tasolla
toiminnanohjauksessa. Näihin aineisiin kytkeytyi luonnollisesti ohjattu harjoit-

telu lastentarhoissa erilaisine tehtävineen sekä kesäharjoittelu enemmän työ-

harjoitteluluonteisena. Koko sen ajan, minkä seminaari toimi Ebeneserseminaarin

alaisena, pedagogiikka oli vahvasti fröbeliläistä. Tällainen keskitetty kasvatus-

näkemys antoi luonnollisesti koulutukselle linjakkuutta, jonka puitteissa nuoren

opiskelijan oli turvallista muovata omaa ammatti-identiteettiään. Muilta
kãsvatusvirtauksilta suljettua opetus ei silti ollut. Pedagogisiin vaihtoehtoihin
tutustuttiin vieraskielisen kirjallisuuden, seminaarfüarjoitusten, sekä koti- ja ul-
komaisen opintomatkan yhteydessä.

Äidinkielisisälsi ohjausta oikeinkirjoitukseen ja oikeakielisyyteerç harjoituksia
ja aineenkirjoitusta, myös kokouspöytäkirjojen ja asiakirjojen laatimista sekä suul-

lista esitystaitoa. Maiste riVuokko Raekallio-Teppo opelti äidinkielen tunneilla myös

oikolukua, jota opiskelijat keskenään ihmettelivät. Ajan tavan mukaan kukaan ei

kuitenkaan sitä julkisesti kyseenalaistanut. Puhetekniikkaa opetettiin erillisenä
opetusaineena.

llmaisuøineef olivat alusta asti tärkeitä, kuuluihan jo koulutuksen imagoon
tietty 'taiteellisuus'. Opiskelijoiden käden töiden näyttelyt ja myyjäiset olivat suo-

sittuja. Lapsille järjestettiin satutunteja kaupungin kirjastossa ja myöhemmin myös

piirustuskerhotoimintaa Keski-Suomen museossa. Ebetärten musiikkipainotteisia
óh;el-ia kaupunkilaiset saattoivat seurata sekä vakavammissa että viihteellisissä

tilaisuuksissa.

,È)t***

Tellerao Perälampi
Seminaarin musiikinop etus

Musiikin tuntimäärä oli varsin vähäinen; alunperin yksi viikkotunti,
myöhemmin kaksi viikkotuntia. Yhtenäistä opetusohjelmaa ei silloisilla
seminaareilla ollut, ei myöskään koulutuslaitosten välistä toimintaa.
Noudatin soveltuvin osin vastaavien opettajankoulutuslaitosten, lähinnä

Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun musiikin opetusohjelmaa.
Seminaarikurssin ollessa kaksivuotinen jaoin kumrnallekin vuodelle tavoit-

teet ottaen huomioon muut oppiaineet, käytettävissä olevat opetustilat ja -
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välineet sekä edellä mainitsemani vähäisen tuntimäärän. Opiskelijalle an-
nettiinerikseen arvosana laulutaidosta ja musiikinteoriasta. Musiikin opetus-
taito ei arviointiin kuulunut. Musiikin opetuksessa lähdin liikkeelle lasten-
lauluista. Laulettiin tuttuja, itse kunkin lapsuudessa laulettuja, mutta myös
uusia ja ajankohtaisia lastenlauluja. Suosin myös kansanlauluun ja -ru-
nouteen perustuvia lauluja, joissa rytmi ja melodia ovat helposti
omaksuttavia. Varsinkin ihan pienimpien lasten laulunopetuksessa nämä
ovat hyvää materiaalia. Myöhemmin käytin paljolti Kodaly-metodia, jossa
käsimerkein sekä rytmi- ja melodiasoittimien avulla ja leikkimällä opitaan
kuin vahingossa säveltapailua. Kautta aikojenhan lastentarhanopettajat ovat
laulaneet ja leikkineet, mutta melodioiden ja rytmien vaikeusaste on saatta-
nut olla liian korkea, eikä sitä osattu ottaa huomioon laulunopettamisessa.
Varsinkin alussa opiskelijat 'näyttelivät' demonstraatioissa lapsiryhmää, jota
kukin vuorollaan opetti. Tìrokiot analysoitiin ja arvioitiin. Myöhemmin seu-
rasin myös eläviä opetustilanteita harjoituslastentarhoissa. Pidin myös useita
luentoja musiikkikasvatuksesta paitsi lastentarhanopettajille, myös 0 - 3-
vuotiaiden seimiläisten ohjaajille.

Opiskelijoiden lauluryhmä esiintymässä Keski-Suomen naistenpäivien
'Vanhanajan iltamissa'Tellervo Peräiammen (oik.) johdolla v. 1961
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Myös musiikinteorian opetus alkoi heti ensimmäisenä opiskeluvuotena.
Kurssi sisälsi seuraavaa: Melodiasta käsiteltiin oktaavialat, asteikko sekä

sävellajit (duuri- ja mollisävellajit, joista myös harmoninen ja melodinen

molli). Rytmistä opeteltiiniskualat, tasa- ja kolmijakoiset perustahtilajitsekä

yhdistetyt tahtilajit ja tahdinviittaus, sävelvoimakkuuden merkintä ja tem-

þo. Harmoniasta käytiin läpi homofonia- ja polyfoniakäsitteet. Jokainen osa-

ãlue tentittiin erikseen ja lopputentin kanssa niistä muodostettiin
musiikinteorian numeroarviointi. Laulunumero koostui paitsi yksinlaulu-
kokeesta myös laulamisesta yksinkertaisessa tertsetissä tai kvartetissa' Ma-

teriaalina käytettiin opittujen kuorolaulujen valikoimaa. Molempina luku-
vuosina harjoiteltiinkin enenevästi kaksi- ja neliäänisiä kuorolauluja. Näin
syntyi itsestään seminaarin kuoro, joka esiintyi paitsi oppilaitoksen tavan-

omaisissa juhlissa, myös monissa kahvi- ja kirkkokonserteissa sekä lisäksi

monissa erilaisissa tilaisuuksissa oppilaitoksen ulkopuolella.
Koko opetukseni johtoajatuksena oli, että opiskelijoissa syttyisi ja säi

lyisi aito into ja ilo. Vain tältä pohjalta he työssään pystyisivät virittämään
koko olemuksellaan pieniin lapsiin halun laulaa, nauttia musiikista ja myös

luoda sitä itse.

âÊr**r¡rß

Opettaj apersoonallisuuksia

Helsingin Ebeneser-seminaarin rehtori ja

Jyväskylän osaston johtaja muodostivat
vakituisen opettajakunnan. Rehtoreina
toimivat Armo-Laina Sirelius 1947 - 59 ja

Siiri Valli (o.s. Hiltunen) 1959 - 64.

H

1

Rehtori Armo-Laina Sirelius Rehtori Siiri Hiltuneru myöh.Valli
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Rehtori sirelius oli karismaattinen hahmo, jonka käynnit iyväskylässä olivat mer-

kittäviä paitsi osaston johtajalle ja opiskelijoille, myöskin harjoittelua ohjaaville

lastentaihanopettajille. kerrotaan hänen voimakka¿ìn persoonalli'cuutensa tehneen

vaikutuksensã myös Korkeakoulun rehtoriin, Erik Ahlmanlln' Sirelius kävi Hel-

singistä kasin opóttamassa lastentarhaoppia vielä rehtorikautensa jälkeen vuo-

desta 1.951 vuoteen 1,961'

Kurssi V:n opiskelijat järjestivät ensimmäiselllä syyslukukaudella harjoittelunohjaajilleen illan-

vieton. Ohjeimasra oú mm. sketsi, jossa opisketija ytlättäen saa nîIflltinsa seuraajaksi sekä

rehtori Siréliuksen että johtaja Kasurisen.^Rehtoria esittämään valittiin Laurilan Kaarina, joka

tumminen hiuksineen;a linjaikaine kasvonpiirteineen sopi mainiosti vaativaan rooliin. Kaarinan

hiuksiin vedettiin ehdottoÁan suora keskijakaus ja niskaan kammattiin nuttura. Kun vielä piir-

rettiin jalonmuotoiset kulmakaaret ja ylle puettiin harmaa kävelypuku, Kaarinasta tuli hätkäh-

dyttävân aito rehtori Sirelius. Esitys meni hienosti ja kurssilaiset ryuttiyal siitä vilpittömästi'

Jákeenpain he saivat kuuila, etiä rehtorin ja johtajan 'matkiminen' o1i ollut kerrassaan

sopimatonta.

Rehtori Sireliuksella oli alan kansainvälisiä suhteita erityisesti Pohjoismaihin,

mutta myös Keski-Eurooppaan. Hänen opehlksessaan välittyikin laaja näkökul-

ma varhaiskasvatukseen ja sen eurooppalaiseen historiaan'
Siiri Vallilla oli rauhallinen olemus ja lämmin hymykuoppahymy. Päälaitos

Helsingissä vaati yhä enemmän rehtorin panosta, eikä rehtori Valli tästä syystä

ehtinyt Jyväskyläán luennoimaan. Opettajakunnan tapaamisiin hän kuitenkin

osailistui.

Opetusharjoittelun ohiaajina jyväskylåin kaupungin, Säynätsalon Parviaisen teh-

taiden ja Jyvälän työkeskuksen lastentarhanopettajat olivat oleellinen osa opetta-

jakuntáa.loka toinen viikko he kokoontuivat osastonjohtajan kanssa käsittele-

*aa.r op"insharjoitteluun liittyviä asioita. Sovittiin toiminnan ns. keskusaiheet ja

niiden iiratlot, éekä opiskelijoiden harjoitteluun liittyvät tehtävät. Harjoittelun

ohjaajat osallistuivat myös seminaarin toiminnanohjaukseen yhdessä opiskelijoi-

den kanssa, ¡a kun vielá joka toinen viikko sisälsi aikaisemmin mainitun yhteisen

talkooillan iastentarhassa, muodostui harjoittelunohjaajien osuus opetuksessa

todella merkittäväksi. Kun lähes kaikki 'pioneeriopettajat' työskentelivät
harjoittelunohjaajina eläkkeelle siirtymiseensä tai kuolemaansa saakka, monet

opiskeli¡apolvôt muistavat lämmöllä näitä työlleen antau-tuneita ja persoonallisia

oþettajiáan. /o knisen tørhuriopettnjøn panos on eaästystä opiskelijoille työnintoon jø aal-

míutein yhteisen asiøn hyaäksi. Löydät lapsen edun etsimistä ja liþiaiemistä opetus-

harjoittetunsokkeloissa, töydätihmisiä, jotknsuuntøøaattyönsäyliomønmuknauutensn,

ytihenkilökohtøisen mieltymyksensä jø ammattietunsa, kosknhe ymmärtliaiÌt, että lyuäs-
"lcytAn 

seminøarin rikknitø mahdollisuuksia ei olisi løinkaøn ilmøn ammattisisaren mu-

kaantulo ø. (Ke inänen, T. Lastentarh a I / 1955.)

Seminaarin alkuvuosien harjoittelunohjaajista kolme osallistui myös semi-

naarin teoriaopetukseen.
Meri poriø, myöhemmin Ahonen, siirtyi kantaseminaarista iyväskylään tu-

kemaan erityisesti harjoittelunohjausta. Hän opetti lastentarhametodiikkaav'1947
- 1953. Tiedon siirrosta Jyväskylään Meri Ahonen sai vain parin päivän
miettimisajalla. Houkuttimena oli itsenäinen työ pienessä kaupungissa ja
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Ensimmäiset harjoittelunohjaajat. Edessä istumassa (vas.) Rauha Kuronen, Laina Ortala,

Esteri Larkama, Hellevi Kaila (semjoht.), Meri Porra ja Mia Peterzens. Takana seisomassa

(vas.) Maija Cleve, Launi Oksala, Anni Kytönen, Kaarina Ortala ja Anita Harlin

TOIMELA

seikkailunhaluakin töytyi. Opettajana ja harjoittelunohjaajana Meri Ahonen oli
tunnontarkka ja fröbeliläiseen lastentarhapedagogiikkaan lämpimästi sitoutunut.
Hän toimi lastentarhanopettajana ja harjoittelunohjaajana ]yväskylän kaupungin
Päivärinteen lastentarhassa (vv. 1947 - 1974) eläkkeelle siirtymiseensä saakka.

(Ahonen, M. 1990.)

Møija Cleue, myöhemmin søørelø, auskultoi lukuvuoden ajan Helsingin se-

minaarissa ja opetti sen jälkeen johtajan, opettajan ja harjoittelunohjaajan tehtä-

viensä ohella lasten työkasvatusta. Nämä taidolla ohjatut demonstraatiot toteu-

tettiin Tapiolan lastentarhan ns. Toimela-tunneilla. Työkasvatukseen kuuluivat
mm. kukkienhoito mullan vaihtoineen, pyykinpesu ja silitys, siivous ja erilaiset
ruuanvalmistukseen liittyvät tehtävät kuten perunoiden kuorinta, herneiden ja

puolukoiden puhdistus. Joulun lähestyessä kiilloitettiin lasten kanssa kupariset
kahvipannut ja kattila! myös kenkien puhtaudesta ja kiillosta huolehdittiin. io-
kaiselle työtehtävälle oli laadittu kirjalliset yksityiskohtaiset ohjeet.

iemr-

iLn tu-
.1947
iivän
;sa ja

Ajattele aina ajoissa, mitä tarvitset. Kaikki tarvittavat välineet on varattava apulaisten kanssa

uéill".A;uttul" ty,i loppnrrtt tuoritettuna,jotta kaikki sujuisi luontevastija nopeasti. Vahakankaat,

likaämpäri, latiiariepu, runsaasti vettä, tarvittaessa lämmintä, varattava. Vesi ei koskaan saa

olla liian kuumaa eikä liian kylmää.
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Lapset saavat eteensä apulaisten esiliinat. Hihat - myöskin täclin - kääritään ylös, kädet

tarkastetåan. Jos ne ovat puhtâat, ei kèisien pesuvälineitä oteta esille. Jos käsitelläåin ruokatava-

roita, on kädet AINA Pestävä.
Kun pestävät eiineet, lelut, kukat jne haetaan hyllyköstään, pyyhitään hylly ensin koste-

alla rievultá. Puhtaita esineitä takaisin vietäessä on katsottava, ettei häiritse ao. osaston työs-

kentelyä. Kaikki työskenteiyssä tarvittavat astiat, ja sen jäìkeen rätit, pestään. Varaa työtä jokai-

sele hãti alkuun. Êi pitna odotusaikoja. Älä koskaan ota liian suurta tavoitefta. Pääasia on, että

työ suoritetaan kunnollisesti ja loppuun saakka. Lasten pestessä räteillä on huolehdittava, että

he aina avaavat ne.

Maalaømat tomien p ølikoiden p esu

pesuaineena karkeata hankausjauhetta, hiekkaa ja saippuaa. Pesuvälineenä karkea harja. Harja

kastellaan vadissa, sen jälkeenjossakin pesuaineista, joka on laakeassa astiassa. Palikkaa han-

gataan niin, että se aina tuetaân pOytáän ja joka puolelta. Ensimmäisessä vedessä palikka

ñuuhdotaaru toisessa vedessä huuhdotaan paremmin rätillä. Palikat kuivataan rievulla tai ase-

tetaan tarjottimelle vaatteen päälle kuivumaan.

Maalatut lelut

Saippua vispilöidään lämpöiseen veteen. Pehmoinen riePu Puserretaan, jasillä hangataan. Lelu

tueiåan pOyìaan. Toisessivedessä huuhdotaan samoin rievulla. Vain kaikkien pienimmät lelut

voidaankastaa veteen. Lelut kuivataanja asetetaan apupöydälle tai suoraan paikoilleen'

Huoneknlujen pesu

Lattialle levitetäåin suojus: kumilevy, vahakangas tai paperia. Saippua- ja huuhdevesi varataan.

(Saippuan sijasta voi käyttää paloöljyä.) Huonekalujen järjestys tarkistetaary ettei samoja tule

pestyksi kahteen kertaan. Kaapeissa pestään hyllyt ensimmäiseksi.

Pyykki

Edellisenä päivänä tarkastetaan pyykkipunkat, etteivät ne ole ravistuneet. Pyykki lajitellaan,

valkoiset vãatteet pannaan likoon. Saippua joko vispiiöidäåin veteen tai lapset itse käyttävät
saippuaa. Vaatteet otetaan yksitelien pèstäviksi, täti pesee suurimmat, lapset pienemmät. Val-

koÈãt keltetaan saippuavedessä, kirjavista "epäilyttävimmät" pidetään erikseen ja pestään vii-
meiseksi. On huuhdottava neljässä vedessä. On hauskemman näköistä, jos samantapaiset vaat-

teet, esim. Iakanat kuivuvat rinnakkain. Paidat ripustetaan helmoista jne.

Silitys

Aamulla kerätään pyykki, valkoisetja kirjavat erikseen. Pyykki kostutetaan, lakanat vedetään,

pienenpuoleiset vaatteet kääritään rulialle, muutaman aina yhdessâ. Täti silittää monimut-
kaisemmat, lapset yksinkertaisemmat. Jos mahdollista pukevat samat apulaiset myöskin nuket.
Kaappiin viedään vaatteet yhdessä, laskostettuina. Lapsilla täyiyy olla tarpeeksi tilaa, etteivät

he polta toisiaan. Paiohaavavoidetta on hyvä pitää lähellä. Varmuuden vuoksi on tädin paras

vaihtaa lasten raudat.

Külloitus

Sampovedellä = sampojauhetta + vettä varataan. Jos esim. kahvipannussa on nokinen pohja,

asetetaan sen alle paperi. Pannuun puolilleen lämmintä vettä. Pieni osa pinnasta hangataan

ensin sampolla, sittenpehmoiseksi rutistetulla paperilta. Kannen kiilloittaa lapsi sillä aikaa kun

täti kiilloittaa parìnun terävän reunan.
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Hopean külloitus

Saippua- ja huuhdevesi varataan. Hope-axJiuos parasta kiilloitusainetta lasten kannalta. Peh-

meãila flanellirievulla sivellään sitä kiilloitettavan esineen pintaan. Ei tarvitse hangata. Saip-

puavedessä pestääin esineet rievulla senjälkeen huuhdotaanhyvin, kuivataan astiapyyhkeeseen.

Perunøin kuoriminen

Varataan pestyt perunat, iso perunavati, perunavesivati ja kuoria varten oma astia. Sitäpaitsi

iokaista apulaistên varten emaljilautanen, pemnakuorimaveitsi ja yksi peruna. Kädet pestäåin

ännen työn aloittamista. Lapset näyttävät aina tädille, miten puhtaaksi he ovat kuorineet. Työn

iäikeen pestäåin käytetyt astiat sekä kuivataan ne. Pöytä siistitäåin, kädet pestäåin. Täti tarkistaa

iieU perunat ja vaihtaa niihin veden. Vasenkätisille varataan sopiva veitsi.

Leipominen

Kädet pestäåin. Apulaiset saavat valkoiset hilkat ja esiliinat. Tâpiolan piirasreseptin mukaan:

Runsas litra vettä, suolaa, hiivaa ja noin 3 kg jauhoja. Täti sekoittaa kauhalla jauhot, lapsi lisää

iauhoja, toinen pitelee kiinni kulhosta. Lapsetkin voivat apuna sotkea taikinaa. Kohoamaan
'oanta'essa peitetã¿in kulho vaatteella tai kannella. Piirakan sydän: Noin 3 kg keitettyjä perunoita

murskataai, sekoitetaan 1, /2 I maitoa, maustetaan suolalla ja nostetaan syrjään. Lapset voitelevat

lämmitetyt pellit. Taikinasta leivotaan pitkiä pötkyjä, jotka täti paloìftelee. Lapset taputtelevat

kakkaroiia kastaen kätensä aina välillä jauhoon. Kun kakkarat ovat kohonneet, panee täti niille

lusikalla perunamuhennosta, jonka lapset tasoittelevat veitsellä. Jos muhennos kovin tarttuu
veitseen, kastetaan veitsi kuumaan veteen. Jos uuni polttaa altapäin, voi asettaa kaksi vedellä

täytettyä anjovispurkkia uuniin pellin alle. Jäljet harjataan pois. Astiat pestään, pöydät siistitäinr.

Jos on tarpeellista, vaihdetaan apulaisia välillä'
Jokaisen työskentelyn jälkeen tarkastetaan lattia, tarvittaessa lakaistaan.

Pääasia on, että työ sujuu tilanteiden ja olosuhteitten mukaan joustavasti. Työn loputtua
katso vielä, miliaiselta ympäristösi näyttää'

"Aika kaikella, kaikki ajallaan,
paikka kaikella, kaikki paikallaan'"

(Otteet työkasvatuksen kâytännön ohjeista, L955.)

Maija Saarelalla oli aivan erityinen kyky sukeltaa lasten mielikuvamaailmaan ja

ohjata heidän leikkejään. Opiskelijalle hän antoi arvokkaan ohjeen: Insten mieli-

kuaistø kumpuaan teikki on kuin søþpuøkuplø . Vør j ele sitä , ihnile sitä - mutta ÌilÌi koske ,

ettei se rikkoontuisi!Maija Saarela osasi myös luoda leikille ulkonaiset puitteet:
Nuket olivat Tapiolassa eläviä persoonia - monet muistanevat pienen Einon
hevosineen - pañvilaatikoista yms. syntyi hetkessä rakennusmateriaalia tai kul-
kuneuvoja. Monet ulkoiluvälineet olivat hänen ideoimiaan ja kehittämiään. Mai-
ja Saarela oli eläkkeelle siirtymiseensä saakka herkästi kaikkeen uuteen tarttuva
ja taitava lasten ja opiskelijoiden opettaja ia ohjaaja.

Launi Oksøla opetti askartelua ns. Fröbel-käsitöitä vuodesla 1947 vuoteen 1953.

Kuivahko huumori apunaan häin rohkaisi opiskelijoita toteuttamaan omia näke-

myksiään heidän soveltaessaan oppimaansa käytännössä.

Jyväskylän seminaarilla oli käytettävissään monin tavoin tasokkaat lastentarhat
opetusharjoitteluaan varten. Alkujännityksen jälkeen opettajat löysivät yhä uusia
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virikkeitä lasten ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Oppimisympäristöä käytettiinte-
hokkaasti retkeilien (mm. juna- ja laivaretket) ja luontoa tutkien. Leikkikalutehdas

Juho ]ussilan tehtaan myymälästä saatiin edullisesti tasokkaita puuleluja, erityi-
sesti suurikokoinen rakennusmateriaali kevyine vanerisine lattiapalikoineen oli
omaleimaista. Jussilan leikkivälineiden kehittämiseen osallistuivat mm. professori

Arvo Lehtovaara (auto), Helsingin seminaarin veistonopettajatHildur Holmström

(juna) ja Inger Bolte (satulaiva) sekä myöhemmin myös seminaarin opiskelijat.- 
Käytännön pedagogiikassa pidettiin tärkeänä elävää kokemusta ja leikkiä

kaiken oppimisen perustana. Miten se opiskelijalle välittyi ja värittyi, riippui pal-
jon harj oittelunohj aajan persoonallisuudesta.

Tirntiopettajat, joista useimmat kuuluivat Korkeakoulun opettajakuntaarç opet-

tivat suurimman osan teoriaopetuksesta. Varhaiskasvatus oli monille vierasta

aluetta ja vaati siksi erityista paneutumista.
Professori Arvo Lehtovaan (1947 - 1953), tyttöjen kesken sielu, paneutui

erityisellä lämmöllä paitsi psykologian opetukseery myös koulutuksen kehittä-

miseen. Hän oli mukana hankkeissa, jotka tähtäsivät lastentarhanopettaja-
koulutuksen liittämiseen Korkeakouluun.

Tohtori Annika Täkala (1954- 1963) oli
modemeja opetusmenetelmiä taitavasti käyt-
tävä pitkäaikainen opettaja. Hänen alku-
vuosina lähes ujo ulkoinen olemuksensa vaa-
ti kuulijoilta ehdotonta keskittymistä, jotta lu-
entojen syvällisestä annista pääsi osalliseksi.
Professori Takala seurasi jatkuvasti lastentar-
hanopettajakoulutuksen vaiheita ja osallistui
myös monin tavoin sen kehittämiseen.

Professori Martti Haaaio (1948 - 1949)

muistetaan kasvatustieteen asiantuntijana,
jonka hitaaseen ja persoonalliseen esitys-
tapaan piti ensin tottua.

Anna Elonelz, vieraileva professori
Michiganin yliopistosta USA:sta, opetti luku-
vuoden 1953 - 1954 seminaarissa psykologi-
aa. Suomalaista syntyperää olevana hän lu-
ennoi suomeksi amerikkalaisittain murtaen.
Hän toi uusinta tutkimustietoa varhais- ja Tohtori Annika Takaia

erityiskasvatuksesta. Oli pienelle semi-
naarille huomattava etu pitää häntä opettajanaan kokonaisen lukuvuoden.

Professori Veikko Heinonen (1957 - 1961), kasvatustieteen tutkija, opetti kas-

vatustieteen historiaa. Keväällä L960 professori Heinonen piti luentosarjan oman
tutkimuksensa, joka käsitteli 'käden psykologiaa ja pedagogiaa' pohjalta'

LL Aino Särkkä opetti terveysoppia 16 vuoden ajan (1948 - 1964)' Jyväskylä-
läinen lääkäri oli kasvanut Korkeakoulun ilmapiirissä; hänen äitinsä, Vüui SiirkWi,

oli toiminut harjoituskoulun yliopettajana. Aino Särkkä oli kulttuurihenkilö, tai-
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tava puhuja ja myöhemmin myös kirjailija. Opetuksessaan hän persoonallisesti ja

usein huumoria käyttäen painotti ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa sekä elä-

män arvoja terveyden pohjana.
Tälousopettaja Alli Olcsønen (1948 - 1956) oli taitava opettaja, jolla oli rehevä

nauru ja jonka kärsivällisyys riitti sillekin opiskelijalle, joka hermostuksissaan
pudotti kananmunat kuorineenuudessa yleiskoneessa pyöriväåin kakkutaikinaan.
'saadaanpahan ylimääräistä kalkkia', kuului Oksasen kommentti-

opettaja Tellervo Perälampi (1947 - 1964) kuului pitkäaikaisimpiin opetta-
jiin. Hän opetti laulua ja musiikin teoriaa. Perälammen aikana kuorolaulua har-

(ylä-
rkkii,
,tai-

LehtoriAlli oksanen ohjaa pöydän kattausta korkeakoulun opetustiloissa v 1956
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rastettiin paljon. seminaarin kuoro, johon yleensä koko kurssi kuului, esiintyi

paitsi omissu ¡nhlirruun, myös erilaisissa kokoonpanoissa opettaja Perälammen

mukana *or,"nluirirsa tilaisuuksissa. Laulurepertuaari opittiin niin perusteelli-

sesti, että ulkomaisella opintomatkalla esiinnyttiin rohkeasti suomalaisena

naiskuorona ilman'Tþlluakin''
yliopettaja Vuokko Raekallio-Teppo (1948-1960)harjoitutti ammattitaidolla

puheenpiiou, ki4oit'.ttti aineita ja kokoùipöytäkirjoja. Vuonna 1957 valmistuneelle

Lurssillã hän piti vain yhden varsinaisen tentin. Tenttipapereita hän ei palautta-

nut, koska pieni Muru-tytär käytti niitä piirustuspapereinaan'
Kuvaämataidonopãttaia ÉIinø Asunta (1955 - 1957), ioka opetti myös Kor-

keakoulussa, paneutui 
-huolé[a 

leikki-ikäisten lasten kuvalliseen opetukseen' ]{ä-
nellä oli iloinen olemus ja avoin asenne htinelle uuteen alueeseen. Toisinaan håin

toi poikansa piirusharjóitortur, malliksi. Elina Asunta tuki mielellään opiskeli-

joita erilaisten näyttelyjen kokoamisessa. 
_

Kuvaamataidonópeftajal<siPeldcøKoikäs (1958- 1964) tulivastavalmistuneena

kansakoulunopettajanå. Håinestä kehittyi vuosien mittaan myös taiteilija, joka anti

seminaarille oli ainutlaatuinen. Kivikäs toi taiteen näkökulmaa kuvalliseen ilmai-

suun ja perehdytti erityisesti leikki-ikäisen tapaan käsitellä ja tuottaa kuvaa'

Veistonopettaja, iehtori ErkkiThmmisoln (1947 -1964) opetti mielellään ebet-

täriä ikäänkuin kevennyksenä Korkeakoulun miesopiskelijoiden ohella. Toisaal-

ta hän odotti erityistä luovuutta ja omintakeisuutta seminaarin tytöiltä sekä vaati

huolellisuutta. iehtori Tämmisolaa kutsuttiin opiskelijamaailmassa Ekiksi tai

Lankuksi.
Musiikinopettajat vølmø Løuknmø (1952 - 1953,1956 -1964) ja Sirkkn'Lüsa

Koaønen (tg16 -i964j tanti rat opetuksessaan kunkin opiskelijan yksilöllisestä ta-

sosta. Päàtyönään lehtori Kovanen opetti Korkeakoulussa ja Valma Laukama

konservatoriossa. Soitonopetus tåihtäsi säestystaitoon, jota tarvittiin lastentarhan

laulu- ja leikkituokiolla. Soittotunnilla (n. 20 min) soitettiin korkeakoulun ns.

soittokopeissa.
Harjoittelukoulun opettaja Hannø Kønkninen (1947 - 1959) opetti uskontoa'

Hyvin puljo.r aikaa käytettiin Raamatun tutkimiseen. Opettaja Kankainen halusi

tuiustua opiskelijoihin lähemmin mm. kutsumalla heidät joskus kotiinsa.

SEMINAARIOSASTON JOHTAJAT JA HEIDÄN TYÖNÄKYNSÄ

Seminaariosaston ensimmäiseksi johtajaksi siirtyi Ebeneserin harjoituslastentar-

hanopettajan tehtävästä Hellevi Kaila'
iastóntarhalehteen laatimassaan artikkelissa Hellevi Kaila kuvaa tunnelmi-

aan työn alkaessa seuraa v asli: Vøltøaat uunit, kolhäntuneet puuløøtikat , m|'utt täysin

puutíuaat muknauudet , tummuneet kntot , knsarminhaju tekeaÌit e-ns_ikertalaisen mietteli'
'äÌiksi. 

Tiìssäkö toimü møøn øinoa Køsaatusopillinen Korkeøkoulu? Näissäkö puitteissø

pitäisi Suomenpedøgogüknnpuhjetøkukknønsø? Selløiselle,ioka juuriontullut'Møde'stä
'jø 

jotte onntiytötry tløiltuusintø,.aøinøjanmuknisintø,oøinsitär¡ümeisintü (esim' Skolen
" 

a ed S amo sa ej ), on putous huimøøa a "' (Lastentarha 6 / 19 47 .)

il
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Lastentarhanopettajien koulutuksen aloittaminen pie-
nessä kaupungissa, sodanjälkeisissä puutteellisissa
oloissa vaati nuorelta johtajalta aloitekykyä, rohkeutta
sekä joustavuutta. Tärkeää oli luoda hyvät suhteet Kor-
keakouluun ja tässä Hellevi Kaila onnistui hyvin. Hän
oivalsi myös tiedottamisen tärkeyden. Paitsi Lasten-
tarhalehdessä, myös sekä paikallisessa että valta-
kunnallisessa lehdistössä löytyy näiltä vuosilta ]yväs-
kylåin lastentarhanopettaj akoulutusta koskevia artikke-
leita, Vuonna 1948 (Lastentarha 1'9a8 / 6) Kaila kertoo
keskustelleensa professori Arvo Lehtovaaran kanssa

mm. lastentarhanopettajakoulutuksen liittämisestä
opettajakoulutukseen: Opettøj iksi øíkouøt aoisittøt uøstø ko-

keiltuøan p i)ättäÌi, mille ikäryhmälle erikoistuisiaøt Vuonna
1948 Korkeakoulun rehtoriksi tullut professori Aami
Penttilä oli myöskin sitä mieltä, ettà lastentarhøn-
opettajienkin ualmistusta olisi kehitettäaü nimenomaan tie-

teelliseltä pohjnltø. Tuntuu oarsin luonnolliseltø, että Kor-
ke øko uI u o t t øis i s en ohj elm øøn s a. (Keskisuomalainen
7 .3.1950,Sisä-Suomi 7.3.1950.)

Korkeakoulun opettajaneuvosto lähelliS'J..5.1949 opetusministeriölle kirjeery

jossa se esitti lastentarhanopettajien valmistuksen sisällyttämista Korkeakoulun
ohjelmaan sekä 40 lapsen tutkimuslastentarhan perustamista. Lastentarha toimi
si sekä harjoituslastentarhana että psykologian laitoksen tutkimuslastentarhana'
Tekeepä mieliaieläpalata Cygnneukseen jn øroaillahänen suhtøutumistaan asian uuteen

käänteeseen, mietiskeli Hellevi Kaila: llsknltaisikohøn aain todeta, että kehitys on tøas

kerrøn tullut hitaasti suuren näkijÌin jalønjälkiä ja nyt aletaan toteuttøa nütäkin hiinen

aøtteitøøn, joitø hänen øiknnsø ei uielä ymmürtänyt' (Lastentarha 6 / 1948.)

Johtaja Kaila joutui pettymään, kun kumpikaan suunnitelmista ei toteutu-
nut. Sama keskustelu jatkui edelleen vuonna 1992 Tastentarhanopettaja-
koulutuksen täyttäessä 100 vuotta: voisiko koulutus olla kenties osana opettaja-

koulutusta ja voisiko sen paikka olla yliopistossa!
Koulutuksen johtajana ja opettajana Hellevi Kaila muistetaan määrätietoi-

sena, asiallisena ja huumorintajuisena. Opiskelijoiden muistikuvissa hän kulkee
Korkeakoulun puistokäytävää pukeutuneena tyylikkääseen kävelypukuun ja

hattuun, salkku kainalossa - tulossa vanhan juhlasalirakennuksen luokkaan opet-

tamaan kirjanpitoa tai antamaan opiskelun ja harjoittelun ohjeita.

Jyväskytästä Hellevi Kaila siirtyi Helsingin kaupungin lastentarhain
tarkastajaksi.

Lastentarhanopettaja, FK Tellervo Keinänen Helsingistä tuli osaston johta-
jaksi 1.5.1950. Saatuaan Akateemisten Naisten stipendin, hän teki opintomatkan
Yhdysvaltofüin. Lukuvuoden 1950-1951 sijaisuutta hoiti Mirjam Huttunery myö-
hemmin Smolander, jonka toimipaikka lastentarhanopettajana oli Helsingin
Ebenesserissä.

Tþllervo Keinänen jatkoi Hellevi Kailan aloittamia keskusteluja lasten-

tarhanopettajakoulutuksen liittämisestä Korkeakoulun ohjelmaan. Yhdessä sosi-

aalihallituksen tarkastaj anAune Ståhlbergin kanssa Keinåinen laati opetusministe-

rl.

''4
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Johtaja Hellevi Kaila
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Johtaja Tellervo Keinänen ja kurssi 3:n tytöt. Vas. prof. Arvo Lehtovaara

riölle aloitteen Jyväskylän lastentarhanopettajakoulutuksen vakinaistamisesta,
laajentamisesta ja valtiollistamisesta. Aloite jäi esittämättä, koska sekä Korkea-
koulu että Ebeneser pitivät näin radikaalia hanketta ennenaikaisena.

Ajatus saada lastentarhanopettajakoulutus osaksi Korkeakoulun opetusohjelmaa oli mielestäni
kannatuksen arvoinen. Olfüan se Uno Cygnaeusta, kansakoulusuunnitelman tekijää itseään eniten

puhutteleva osa, jota ei kuitenkaan Suomessa toteutettu. Olisiko maaperä nyt otollisempi? Var-
masti professoripiireissä - joita Jyväskylässä silloin oli neljä - olikin, mutta asenteellista vas-

tarintaa ajatus sai epävirallisilla foorumeilla, joskin nähdäkseni akateeminen foorum oli asialle

avoin, itse asiassa avoin opilliselle työskentelylle. Mutta siihen ei vielä ollut voimia, pätevyyttä
eikä pystyvyyttä. Asenteellisesta vastarinnasta esimerkkinä Jyväskylän akateemisten naisten

suhtautuminen varhaispedagogiikkaan oli iskevyydessään suorastaan tyrmäävä. Olin juuri pa-

lannut Yhdysvalloista oruristuneelta opintomatkalta. Koska minulla oli Akateemisten Naisten
stipendi, olin valmistanut mahdollisimman hyvän matkaselostuksen, jonka esitin heiìle. Olin
pitänyt kymmeniä erilaisia esityksiä, ilman minkäåinlaisia ongelmia. Nyt yllätyin tilanteesta,
jossa mustiinpuetut jäykätnaiset katseillaan keihästivät minut puunpalaksi. Onneksi olin kirjoit-
tanut esityksen, jonka änkkäen luin tavaten sana sanalta paperista. Kymmeninä vuosina sen

jälkeen vastaavanlaista painajaista ei ole osunut kohdalleni! Sain ymmärtää, että psykologinen
ja pedagoginen kiinnostus varhaislapsuuteen ei ollut riittävän'henkistä'. (Tellervo Keinäsen
ktqe,1992.)

Saadaanko lyaÌislcylään pohjoismninen ensimmäinen pienten løsten tutkimuslaitos, otsi-
koi Turun Sanomat maaliskuussa 1950. Tähän jo Kailan aikana alkuunsa saanee-

seen ideaan Tellervo Keinänen tarttui innokkaasti. Syksyllä,1949 hän tutustui kol-
men viikon ajan tohtori Karin Ulinin tarkkailulastentarhaan Ruotsissa. Toíveena
oli, että Jyväskylän tutkimuslastentarha toteutuisi Korkeakoulun laajennuksen
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LoppujenlopuksiKasvatusopillisenKorkeakoulunkasvusuunnitelmiinei
luri"'rrtårnurlopettajakoulutus mahtunut ja pienten lasten.tutkimuslaitos jäi haa-

veeksi. Sen sijaan perustettiin vuonna ígSg forteakoulun lastentarhaluokka'

Luokka muodostettiin 6-vuotiaista lapsista, joista osa oli ns. kouiulykkäystä saa-

neita. Tarkoitus oli hyödyttää myös kànsakóulun opettajien koulutusta antamal-

ia narroitteiu- ja tarklailúmahdóllisuuksia alle kouluikäisten parissa' Käsitykset

opetuksesta ja kasvatuksesta erosivat kuitenkin niin paljon koulutusten välillä,

eita pysyrraÁpää käytäntöä ei syntynyt. (Kts. Leena Lummelahti: Korkeakoulun

lastentarhaluokka.)
Amerikantuomisena Tellervo KeinÈinenkehitti observointimenetelmåin opis-

kelijoiden käyttöön. opiskelijat havainnoivat opiskelunsa.alkuvaiheessa lapsia

urrí"t ri¡ kritäerein ja låativaitarkkailukertomuksen, jota sitten seminaari-istun-

noissa käsiteltiin. Têllervo Keinäsen mukaan havainnoinnilla pyrittiin erityisesti

lasten yksilölliseen ymmärtämiseen. Helsingin tahoita tällainen moderni työtapa

ei saanut tukea,lisäksi harjoittelua ohjaavat lãstentarhanopettajat vierastivat aluksi

lasten systemaattista tarkkailua.
Têllervo Keinänen kuvaili myöhemmin työtään seminaarinjohtajana seuraa-

vasti: olin johtøjøn tisäksi kanslisü) sihteeri, noin 40 opettøiøn yhdyshenkilö, ohjaøja iø
jitri"tyttí. lyo'tiskylä oli nün pieni paikkn -.knhaitoitø tms, ei iuuti ollut - ioten tär-

ketitkin asiøthoidettün menemi¡ilÌi Køuppakndullel (Tellevo Keinäsen ki4e,1992')Tel-

lervo Keinänen kiteyttää toimikautensa perusajatusta pyrkimykseksi siihen, että

lastentarhatoiminnassa päästäisiin meÀetelmâkeskeisyydestä toimintakeskei-

syyteen ja aikuiskeskeisyydestä lapsikeskeisyyteel'{teydgn Korkeakouluun joh-

táia reinanen koki pettymyksenä siltä osiry ettei konkreettista yhteistyötä synty-

nyt akateemisella tasolla.

]yväskylästä Tellervo Keinänen siirtyi Helsingin Lastenlinnan psykologin

virkaln, jonia jälkeen hän on hoitanut yksityistä praktiikkaa terapeuttina'

LastentarhanoPettaja Liisa
Kasurinen j ohti seminaariosastoa
elokuusta 1953 sen irtaantumiseen
emolaitoksesta Jyväskylän lasten-

tarhaseminaariksi v. 1964. Aiaírc
itsenäisestä seminaarista alkoi itää
johtaja Kasurisen mielessä varsin
varhain. Kun korkeakoulun suo-
jista luopuminen näytti ilmeisel-
tä, hän ryhtyi määrätietoisesti
tunnustelemaan maaperää semi-
naarin itsenäistämiselle. Tähän ta-

voitteeseen pyrkiminen vaati sekä

henkilökohtaista rohkeutta, että
luottamusta lastentarhanoPet-
tajakoulutuksen tulevaisuuteen
]yväskylässä.

Seminaarin täyttäessä sittemmin 30

vuotta, paljastettiin Liisa Kasurisen
muotokuva. Juhlapuheessaan kouluhal-

Johtaja Liisa Kasurinen
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lituksen tarkastaja, maisteri Sinikka Rautakivi luonnehti Liisa Kasurisen johtajakautta (1953 -

üãa¡ 
"untuurrin 

sanoin: "Se oli vaihe, jolloin todenteolla ja kokonaisvaltaisesti perehdyit

lastentarhanopettajakoulutuksen kaikkiin puoliin. Tilojen ja vähäisten määrärahojen lisäksi olit
koulutuksen ìodeilinen resurssi: olit johtaja, Iuennoitsija, askartelutöiden ohjaaja, kanslisti,

taloudenhoitaja, harjoittelunohjaaja, tarvittaessa putki- ja lämmitysmies, kaikki yhdessä ja sa-

massa persoonassa. Mutta se, mitä materiaaieista ja välineistâ puuttui, sen korvasi palava in-

nostus iyötä kohtaan sekä Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulunpositiivinery tukeva asen-

ne uutta toimintaa kohtaan." (Kaidesoja, M. LastentarhalS/1977.)

TOIMINNAN LAAJENEMINEN

Alaan liittyvät erilaiset yhteistyömahdollisuudet olivat alussa varsin vähäiset.

Aktiivisesti vaikuttamalla ja ennakkoluulottomasti osallistumalla seminaari sai

vähitellen kohteita, jotka tarjosivat paitsi harjoittelupaikkoja opiskelijoille, myös

mahdollisuuksia avartaa varhaiskasvatuksellista näkemystä. Todennäköisesti jo

seminaarin pelkkä olemassaolo nopeutti varhaiskasvatustoiminnan kehittymistä
ja laajenemista Jyväskylässä. Idea pienten lasten tutkimuslaitoksesta oli aikaansa

edellä ja jäi toteutumatta. Sitä jossain mielessä korvaamaan aloitti toimintansa jo

aikaisemmin mainittu Korkeakoulun lastentarhaluokka tammikuussa vuonna
1953. Lastentarha toimi psykologian ja silloisen suojelu- ja parantamis-
kasvatusopinlaitoksen valvonnassa kaupungilta saadun vaatimattoman määrä-

rahan turvin. (Jyväskylän Sanomat 14.1-.1953, Keskisuomalainen 20.2.1953,9uo-

men Kuvalehti 18/1953.)
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Leena Lummelahti
Korkeakoulun lastentarhaluokka

Kuusivuotiaiden lastentarhaluokka toimi vuokralaisena kasvatustieteellisen
korkeakoulun tiloissa, nykyisessä H-talossa (Historian laitos). Se perustet-
tiin S0-luvulla ja opettajina toimivat Elinø Sariolø ja vuodesta 1957 Leena

Lummeløhti o.s.Pänkäläinen.Laslentarha-apulaisena oli mm. Suoma MÌikirinne
ja keittäjänä Eila Manninen.

Lastentarhaluokan välittömässä yhteydessä käytävän vastakkaisella
puolella toimi ]yväskylåin lastentarhanopettajaseminaari. Lastentarhaluokka
käytti seminaarin luokkahuonetta varsinkin lauluhetkien ja voimis-
telutuokioiden pitämiseen, ja lastentarhaseminaarilaiset harjoittelivat
lastentarhaluokassa.

se, että lastentarhaluokka toimi lastentarhanopettaj akoulutuksen yh-
teydessä, rikastutti molempien, sekä esikoulun että koulutuksen jokapäi-

väistä elämää. Luentojen aikana saattoi kuulua lasten ääniä ja mahdollisesti
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häiritsevääkin hälinää, mutta se tietyllä tavalla yhdisti teorian ja käytännön.
Kouluttajat ja opiskelijat saattoivat vaihtaa kuulumisia lasten kanssa, pis-

läytyäjoskus lasten toimintojen parissakin ja kaikki lastentarhan materiaa-
lit ja välineet olivat käden ulottuvilla, kun niistä luennoilla puhuttiin. Lap-

sife opiskelijoihin tutustuminen ja heidän kanssaan kommunikoiminen vaik-

kapa ïain katsetasollakin antoi kokemuksia aikuiskontakteista. Halua tu-

tuitua;a tunnetta yhteenkuuluvuudesta lisäsi tieto, että opiskelijoista tulisi
lastentarhanopettajia. Lasten ja opiskelijoiden yhteistoimintaan kuului mm.

myös ympäriJtön viihtyisyydestä huolehtiminen. Lapset ilostuttivat omilla
töillään luokan ja käytävän seiniä, opiskelijat huolehtivat juhlatilojen
koristelusta ja saattoivat luoda luokasta esim. lumisenpuutarhan, jossa jou-
lujuhlat vietettiin. Lastentarhaluokan ja koulutuksen toimiminen yhdessä

oli luonnollista, läheistä ja uusia mahdollisuuksia luovaa.
vaikkapa tilat olivat kolkot ja talvisin melko kylmätkiry lapset viihtyi

vät. Korkeakoulun puisto tarjosi hyvät ulkoilumahdollisuudet; vaihteleva
maasto, puut ja muu kasvillisuus antoivat virikkeitä monenlaiseen tutkimi-
seen, leikkiin ja liikuntaan vuodenaikojen vaihtelun mukaan. Puiston lu-
kuisat linnut, oravat ja siilit sekä viereisessä talossa asustava ja Korkeakoulun
päivittäisiä asioita toimitteleva Hupi-hevonen antoivat lapsille mah-
dollisuuden tutustua luontevasti myös eläimiin.

Ympäristön tietty alkukantaisuus antoi lapsille mahdollisuuksia tutus-
tua myös työntekoon; keväällä kylvettiin kukansiemeniä portaiden viereen,

syksyllä haravoitiin puiston lehtiä ja talvella kuljetettiin kelkalla halkoja,
j oilla luokkahuoneet lämmitettiin.

Se, että lastentarhaluokassa oli yleensä vain kuusivuotiaita lapsia, vai-
kutti toimintaan ja toteutusperiaatteisiin. Jo S0-luvulla tämän ryhmän lap-

set sanoivat opettajaa opettajaksi ja vain harvoin tädiksi kuten siihen aikaan

yleensä oli tapana. Ehkä se, että ryhmä toimi Korkeakoululla ja kaikki meni-
vät seuraavana vuonna kouluun, vaikutti tähänkin lasten reaktioon. Ryh-
mään oli vuosittain sijoitettu myös niitä lapsia, jotka eivät jostakin syystä

aloittaneet koulunkäyntiään seisemänvuotiaina. Yleensä lapset olivat vain
yhden vuoden tässä ryhmässä, mutta samojen perheiden lapsista useat oli-
vat vuorollaan lastentarhaluokassa. Näin lasten perheet tulivat tutuiksi ja

yhteistyötä lastentarhan ja kotien välillä oli runsaasti. Siitäkin huolimatta,
että suuri osa lapsista kulki kotimatkat yksin, tavattiin vanhempien kanssa

usein. Kun moneen vuoteen ei ollut käytössä edes puhelinta, tulivat van-
hemmat vartavasten puhumaan asioista lastentarhaan tai kirjeitse hoidet-
tiin asioita. Myös kotikäynnit olivat yleisiä noina toimintavuosina, samoin
vanhempieniltoja pidettiin usein.

Lapset olivat toiminnassa neljä tuntia päivittäin ja yleensä he olivat
hyvin motivoituneita käymään lastentarhassa. Useat lapset eivät olleet päi-
vääkään pois vuoden mittaan, ja poissaoloja oli vain todellisten sairauksien
ja vastaavien vuoksi. Ilmeisesti sekin, että tämä vuosi oli ainoa lasten-
tarhavuosi lapsen elämässä, teki siitä todella tärkeän.

Lastentarhan toiminta suunniteltiin keskusafü eiden pohj alta ja kaik-
kia lastentarhan työtapoja käytettiin lasten toiminnassa ja ohjaamisessa.

Paljon käytettlä olivat keskustelut, yhteiset pelit ja leikit, erilaiset talous-
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työt, veisto, kertomuk-
rãtju t i4ut. Esimerkiksi
joka päivä luettiin jat-
kokirjaa. Vesivärimaa-
laus, piirtely, Pelit, ra-
kentelut ja leikit olivat
jatkuvasti valmiina las-

ten valittaviksi. Kun
käytössä oli yksi suuri
huone ja osa pitkästä
käytävästä, oli toiminto-
jen ja leikkien pakko olla
aina esillä ja saatavilla.
Pitkä käytävä antoi
usein mahdollisuuden
juosta ja purkaa liikku-
misen tarvetta.

Joka päivä oli yh-
teinen aamutuokio ja
sen jälkeen erilaisia toi-
mintoja, joko samaa toi-
mintaa kaikille tai toi-
mintoja, joista lapsi sai
valita sen mihin hän
sinä päivänä halusi
osallistua. Joka päivä
lapsilla oli yhteisen toi-
minnan jälkeen aikaa
leikkiä tai tehdä, mitä
halusivat.

Lapset olivat vuo- Op.Leena Lummelahti (vas.) ja lastentarhaluokan iloiset

rollaantyöapulaisinajakuusivuotiaat'Mukanaharjoitteluvuorossaolevat
laittoivat päivän työt opiskelijat

esille, he tóimivat niyös apuna töiden poiskorjaamisessa, vaikkakin jokai-
nen huolehti omien henkilökohtaisten tavaroidensa paikalleen viemisestä'
Ruoka-apulaiset olivat taas järjestelemässä ruokailutilanteita.

Toiminnan sisällöt ja käytetyt työtavat painottuivat vuosittain sen mu-
kaan, millaiset asiat tai toiminta ryhmää kiinnostivat. Jos ryhmä oli poika-
valtainen tai enemmistö oli tyttöjä, muodostui toiminta sen mukaan. Yleen-
sä ulkoleikit olivat liikuntaleikkejä, pallon potkimista, puuhippasta, piilosilla
oloa, rosvoa ja poliisia, ruutu- ja naruhyppyjä, eri aiheisia leikkejä, kuivissa
lehdissä leikkimistä, mäenlaskua ja lumileikkejä.

Jonakin vuonna lastentarhaluokalla kokeiltiin lukemisen oppimista
professoi oiaa K. Kyöstiön johdolla. Kokeilua oli joissakin muissa
lastentarhoissa ja opettajat saivat ohjausta tehtävän suorittamiseen. Materi-
aalina oli englantilainen'The Janet and John Books' -sarja (James Nisbet and
Company, Digswell Place) ja menetelmänä tässä ryhmässä käytettiin
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kokonaisopetusmenetelmää pienin kirjaimin' Päivittäinen lukemaan

opettelunha4olt,rruitãiripurì5'vÃ^"t,ta t t*"unia. suurin osa lapsista sekä

lasten vanhemmista ori rruir- tiinnostuneita kokeilusta ja osa lapsista oppi

myös lukemaan' 
, j-.

yleensä kuusivuotiaiden ryhmät olivat hyvin toimivia,.sopeutuvia ja

lastentarhassaviihtyviä.Lapsetosallistuivatohjattuuntoimintaanmielel.
lään ja olivat omato;;il;'k"kseliäitä leikkienla toimintojen järjestäjinä'

]oinakin *'rro,i"u 'íuri osa lapsista meni samalle luokalle har-

joittelukouluu. iu nuiäittJrrt o.rt,rnopettajat antoivat palautetta hyvin toi-

mivista, motivoitune'isì; hp;il;, ioiila olí valmiudet koulunkäyntiin' He

sanoivat, etta hpset tåimi"át ft"ti tyn*änä' sosiaaliset ja oppimiseen tarvit-

tavat valmiudet otivJt ;î;;;;", ía*a h"lpotti myös o?.:ttujT tvöskente-

lvä.Ilmantutkimuksenantamaatietoaonvaikeapäätellä,miksiryhmistä
ili ;ìä iöffiilil;. Io tastentarhassa nämä lapset olivat loistavia vksi-

löitä, mahtoiko kuitenkin lasientarhassa olollakin olla jotain merkitystä'

Korkeakoul" r""ì"J ào ruvulla ja tarvitsi myös lastentarhan tilat omaan

käyttöönsä. Nain pffi;;th", joú.oli ollut eraanlaista jatkoa Uno Cyg-

naeuksen sata vuotta áikaisemmin toteuttamalle pienten lasten opetus-

toiminnalle samalla kampusalueella'
jyväskylän tu"p""'ti kiinnostui kuusivuotiaiden opetusjärjestelyistä

60_luvun lopp"p"or"rif À*"si esiluokkatoimikunnan (puheenj ohtajina mm.

oneraø Mäkiiuxotraitã.'rirro¡u uroini uud.en kuusivuotiaiden opetuspisteen

Lohikosken kurrrut o.rirrn tiíoissa 196g. opettajana toimi Leena Lummelahti

iakuntoimintaalaajennettiinl'969,tulitois",''yt.,m¿i''opettajaksiT?lulaLnakn.
i;îk;;ü e siko uiun toiminta p ä ätty i kev äàllà 19 7 2'

***)Èrt

Vajaaliikeisten Kunto ry:n CP-lastentarha

HelsingissätoimintansaaloittanutVajaaliikkeistenKuntory:npäätehtävänäoli
,työskennellauiuouu,,,iotu,t",'t',,ottumiseksi,'Vuodenlg56lopullayhdistyspäätti

ulottaa toimintansa riåtf.i-S""*een. Professori Niilo Mäen johtamaan paikalli-

seen toimikuntaan kuului eräänä asiantuntijajäsenenä seminaariosaston johtaja

Liisa Kasurinen.
Senjälkeenkunvuonnalg5TKeskussairaalanyhteyteen.perustettuCP-poli

klinikka oli kartoittanut alle kouluikäisten aivovauiiolaiten tilanteen Keski-Suo-

messa, voitiin erityislastentarhan perustaminen käytännössä aloittaa'

Cp-lastentarfru rì¡oit"ttiin samaan Korkeakouiun rakennukseen seminaari-

osaston ja 6-vuotiaidleïiurì".,turt utuokan kanssa' Toiminta ajoittui iltapäiviksi'

koskanäinCP-ryhmäsaattoikäyttääaamupäivisintoimivaltalastentarhaluokalta
vapautuvaa tifuu. rärt"ü*naiopettajaksi vatittiin Ritaa Särkkä ja lääkintävoi-

mistelijaksiMørjøVøsømø.PuheterapiastavastasionervaNummelin,myöhem-
min Mäki.
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cPrastentarh"lü:î:î::r"i::H;:1ff 
"å*:ïämassavasemmalra

Vuonna 1958 toimintansa aloittanutta lastentarhaa tukivat ja kehittivätpait-
si toimikunnan asiantuntijajäsenet, myös Korkeakoulun erityispedagogiikan lai-
tos ja lastentarhaseminaari, jonka opiskelijatharjoittelivat sekä erityislastentarhassa
että CP-lasten kesäleireillä. Vuonna 1962 erityislastentarha siirtyi Jyväskylän kau-

pungille ja toimii nykyisin Huhtarinteen päiväkodissa.- 
Erityislastentarhan ja seminaarin yhteistoiminta oli monin tavoin merkittä-

vä. Harjoittelumahdollisuuksien laajentumisen lisäksi se loi päivittäin luontevan
kanssakäymisen tilanteita lasten ja tulevien lastentarhanopettajien kesken yhtei-
sissä toiminta- j a ulkoilutiloissa.

Opiskelijoiden toiminta Kinkomaan sairaalassa

Seminaarin opiskelijat järjestivät 50 - 60-luvuilla kerran viikossa toistuvia lasten

toimintatuokioita Kinkomaan tuberkuloosiparantolan lastenosastoilla. Seminaari-

osastonjohtaja ohjasi opiskelijoita toiminnansuunnittelussa jatoteutuksessa. Tämä

vapaaehtoinen työskentely tarjosi opiskelijoille tilaisuuden tutustua paitsi
sairaalaopettajan työympäristöörç myös pitkäaikaista hoitoa tarvitsevan lapsen
opetus- j a kasvatustarpeisiin.
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Vava, Ilkka, Kimmo, Päivi ja Anna-Leena Tiinantuvan portilia hakijaa odottamassa

Lastentarha TiinantuPa

Vuonna 1959 seminaarin opiskelijat saivat käytännön kokemusta lastentarhan

perustamisesta osallistumaila opetuksen puitteissa yksityisen lastentarha Tiina-

torrun uurrrrtamiseen. Toiminnasta vastasivat yksityiset lastentarhanopettajat las-

ten vanhempien tuella. Lastentarha tarjosi seminaarille myös harjoittelupaikkoja

vuoteen 1962, jollotn toiminta loppui.
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r¡VÄN PÄIVÄN LAPSI - HUOMISPÄIVÄN KANSALAINEN

Vuosien 1947 - 1964välisenä aikana valmistui Jyväskylän seminaariosastosta 162

lastentarhanopettajaa. Uusia opiskelijoita oli otettu joka toinen vuosi 20 - 25. Hakija-

määrä kasvoi koko ajan. Lastentarhatoiminta oli laajentunut niin, että vuonna

1964 valtionapua nauttivia lastentarhoja oli Suomessa 263 ja niissä lapsia 17.070.

Opettajatarvetta tyydyttämään perustettiin lastentarhaseminaari Thmpereelle

vuonna 1954ja ruotsinkielinen seminaari Pietarsaareen vuonna 1958'

Kun Ebeneser-seminaari perusti ala-osastonsa ]yväskylään, sijoituksen erää-

nä perusteluna oli yhteistyö Korkeakoulun kanssa. Osaston johtajat toimivat alusta

asti aktiivisesti lastentarhanopettajakoulutuksen liittämiseksi osaksi opettaja-

koulutusta.
Syksyltä 1964 Korkeakoulu purki vuokrasopimuksen Ebeneser-seminaarin

kanssa. Korkeakoulun tiloja peruskorjattiin ja laajennettiin, eikä lasten-
tarhanopettaj akoulutus enää sisältynyt uusiin suunnitelmiin. Yhdistämishankkeet
olivat kerran toisensa jälkeen kariutuneet opetusministeriön haluttomuuteen. Kun
Korkeakoulun tiloista jouduttiin luopumaan, näytti Helsingistä käsin toiminnan
lopettaminen todennäköisimmältä ratkaisulta. Seminaarin itsenäistäminen oli
kuitenkin paikallisesti ollut mielessä jo pitkään, ja niinpä syksyllä L964 perustet-

tiin kannatusyhdistys, jonka varassa 17 vuotta aikaisemmin Ebeneser-kodin aloit-
tamaa työtä voitiin jatkaa yksityisessä, valtionapua nauttivassa Jyväskylän
lastentarhaseminaarissa.

Jyväskylän lastentarhanopettaj akoulutuksen ensimmäinen vaihe toteutet-
tiin aikana, jota leimasi sodan jälkien korjaaminery uskomaton jälleenrakennus-

työ ja taloudellinen vaurastuminen. Vaikeat sisä- ja ulkopoliittiset kriisit ja

kulttuurimurrokset kuuluivat myös ajan kuvaan. Naisten lisääntyvä opiskelu,
työssäkäynti ja aktiivinen osallistuminen vaikuttivat päivähoidosta ja

varhaiskasvatuksesta käytyyn keskusteluun. YK:n vuonna 1959 antama lasten

oikeuksien julistus avasi sille laajempia näköaloja'
Elokuussa 1964 Suomen Lastentarhanopettajaliitto järjesti Jyväskylässä 10.

pohjoismaisen lastentarhanopettajien kongressin. Tapahtuman järjestäminen ja

óen onnistunut isännöinti oli Jyväskylän lastentarhaväelle ja myös seminaarille
melkoinen voimannäyte. Samalla siitä muodostui juhlava päätös Jyväskylän
lastentarhanopettajakoulutuksen ensimmäiselle vaiheelle. Luentojerç seminaari-

en, retkien ja iltatilaisuuksien lisäksi ohjelmaan liittyi laaja opiskelijoiden ja

lastentarhalasten kuvaamataidon ja käsityön näyttely. Varsinkin lasten työt olivat
tämän päivän näkökulmastakin katsoen erittäin luovia. Näyttelyssä kävijöitä
ihastutti mm. helsinkiläislasten valmistama 60-luvun mäkikotkan, Veikko Kank-

kosen laudanpätkistä ja puupalikoista koottu kookas näköispatsas.
Kongressin teemasta 'Tämän päivän lapsi - huomispäivän kansalainen' pro-

fessoriAnnika Takala piti alustuksen, jossa hän hahmotti lastentarhaikäisen mo-
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demiamaailmankuvaa.Tuohonmaailmankuvaanhänsisäþttikasvamisensekä
oman ja kansainvälirå" **,irvrrreisön jäseneksi että luonnon vaalijaksi, ettei ih-

minen teknillistämisri-innorroorhävittáisi selløisia øraoiø' joitø ei.millÌüin aoi myö-

hemmin koraøtø. P,tf;;;;;; ruutu puhyi myös lapsen :"i11t"" 
kehityksen

tukemisestaia sutupuoltenluru-urrro"ia. Kuusivuotiaiãen esiopetuksesta käyty*

keskusteluun nuruãiîtantáa esittamällä, että mahdo-ltinen.øIkeisopetus iø uar-

sinøisen koulun ott ri"oiriuiî¡'iliti iirtlrø hháisempaÌin yhteistoimintøøn keskenään'

,t"o"l1;å;^]åtfrl""pettajakoulutuksen rËihitavoitteeksi kongressi asetti varhaisiåin

psykologis"^ i" P";;;;;l;en tutkimuksen kehittämisen siten' että løsten-

jøihnpedøgogeitle kuuti-ì.itåskeinen asema æk¡¡-iuunnittelussø' tutkimuksessø ettÌi yh-

teisten tietojen t'rrrökîkñ;;;t¿: is"""a skyÀ-Niets"n' 1964)' Toimintakatsaukses-

saan suomen Lastentarhanopettajaliitto esitti tavoitteekseen Íun' enemmän løs'

tentnrhoia, erityisløstentørhojø, niihin sijoittuailte opettøj.ille 
'er'ityiskoulutustø, 

piiteaiit

nnpttniai ohiaamaan knikkia esikouluikäisiA tøpsø iø'iøtkokoututismøhdollisuuksin 
koko

":r"ri'ililri:;îrr;:iö;;""Lastentarhanopetta jaliiton julkaisu,le64')

Lisääntyvän páìili .i¿.n tarpeen la'rruätiui"tt koulutushaasteiden edessä

Jyväskylän itsenäistyvällä lastentaihanopettajakoulutuksella oli nvt rohkeita te-

koja vaativa r,ry,o^ fåüääËiäï'-*i;iiuårtu 'huomispãivåin iansalaiseksi'?

&"áá>rt¿btt*t/6'/2"ù'az¿f/àn'¿

CICERO
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JYVÄSKYLAN
LASTENTARHASEMINAARI

1965 - 1977

AKTIIVISUUDENAIKA

Maailmassa elettiin niin sanotun kylmän sodan aikaa, jolloin suurvaltojen ase-

varustelu takasi'kauhun tasapainon'.Yhteiskunnallinen keskustelu oli kaikkial-
la, myös Suomessa vilkasta, joskin sitä häiritsi toisinaan puoluepoliittinen
oikeaoppisuus.

Lãþsen asema yhteiskunnassa oli vahvasti esillä. Peruskoulu-uudistuksen
käynnistäminen vuonna 1970 jalaki lasten päivähoidosta vuonna 1973 aukaisivat
lasta koskevien suunnitelmien ja päätösten suman. Päivähoitotoiminnan suunni-
telmallisuufta lisättiin 1970luvun alkupuolelta lähtien. Sosiaalihallitus laati val-
takunnallisen suunnitelman lasten päivähoidon järjestämisestä viisivuotis-
kausittain j a kunnat tekivät vastaavat suunnitelmansa (Palon en 1992).

Päivåihoitolain myötä perinteinen ja kansainvälinenlastentørhø- (Kindergar-
ten) nimike muuttui päiaäkodiksi ja päivähoidon piiriin liitettiin kunnallinen per-
hepäivähoito ja leikkitoiminta. Päivähoidon laajentuminen muutti luonnollisesti
myös lastentarhantarhanopettajan toimenkuvaa sosiaalfüuollollisen näkökulman
avautuessa yhä enemmåin pedagogisen rinnalle.

Vuoden 1972 altsta seminaarien lastentarhanopettajakoulutus siirrettiin
sosiaalihallitukselta kouluhallitukselle. jyväskylän ja Joensuun yliopistossa vuon-
nal973alkanut uudenmuotoinen lastentarhanopettajakoulutus kuului hallinnol-
lisesti suoraan opetusministeriölle. Kun taas päivähoitotoiminta oli sosiaali-
hallinnon alaista, oli selvää, että yhteistyö koulutusten kesken ja päivähoidon
kanssa vaati erityistä aktiivisuutta. Opettajainvalmistustoimikunta vuonna 1967,

Kouluasiainneuvoston työryhmä vuonna 1968 ia Peruskoulun opettajakomitea
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vuonna 1969 esittivät lastentarhanopettajakoulutusta siirrettäväksi peruskoulun
luokanopettajakoulutuksen yhteyteen valtion periaatepäätöksen (v. 1979) rnukar-
sesti.

Lastentarhanopettajatarpeen kasvaessa laajennettiin yliopistojen lasten-
tarhanopettajakoulutusta Turkuun, Raumalle, Kajaaniin ja Savonlinnaan. Vuon-
na 197 4 aloilettiin lastentarhaopettaj ien yksivuotinen poikkeuskoulutus HuK-tut-
kinnon suorittaneille ja lastenhoitajille. Erityislastentarhanopettajien koulutus al-
koi Jyväskylän yliopistossa vuonna 1971.

Lahdessa aloitetun esikoulukokeilun yhteydessä keskusteltiin myös koko
päivähoitotoiminnan siirtämisestä peruskoulujärjestelmään. Myös Jyväskylän
seminaarin työryhmässä asiaa pohdittiin ja siitä laadittiin erilaisia toteutusmalleja.

Valtakunnallinen esiopetuskokeilu käynnistettiin vuonna 7971 jase päättyi
vuonna 1984. Kokeilu toimi viidessä sosiaalihallituksen aiaisessa päiväkodissa
(mm. Jyväskylässä)ja kuudessa kouluhallituksen alaisessa koulussa. Opettajina
toimivat sekä lastentarhanopettajat että luokanopettajat. Tutkimuksesta vastasi
iywäskylåin yliopisto. Kokeiluun liiffyi rtrnsas täydennyskoulutus- ja kurssitoiminta
lastentarhanop ettajille.

Optimistinen oppimiskäsitys 'kaikki voivat oppia kaikkea' valtasi alaa.
Varhaiskasvatuksessakin painopiste siirtyi vähitellen leikistä ja luovasta ilmai-
susta kognitiiviseen toimintaan. Virikkeet ja rikastuttaminen olivat ajan iskusanoja.
Päiväkotien toiminnassa korostuivat suora opettaminen ja arkirealismi. Prinses-
sasatuja ei suosittu ja lasten vapaa fantasialeikki väheni. Koulutuksessa
syvennyttiin muun muassa rauhan- ja kansainvälisyyskasvatukseen projekti-
opiskelun keinoin.

Kun itsenäisen seminaarivaiheen aikaisiin haastaviin tapahtumiin lisätään
vielä opiskelijamäärän nopea kasvu, vakinaisen opettajakunnan muodostuminen
sekä miesopiskelijoiden tulo koulutukseen, voidaan todeta, että Jyväskylän
lastentarhanopettajakoulutuksen seminaarivaihe oli koulutuksen määrällisen ja
laadullisen kehittymisen ohella' tîiy ftä elämää'.

MUSEOSTALÖYLYKADULLE

Vuodesta 1964tuliJyväskylän lastentarhanopettajakoulutukseen taitekohta, kun
korkeakoulu ei voinut enää luovuttaa tilojaan seminaarin ja lastentarhojen käyt-
töön. sen opiskelijamäärä kasvoi ja opintoalueita laajennettiin. Niinpä ulkopuo-
Iiset vuokralaiset sanottiin irti keväällä 1964.

Oppilaitoksella oli kaksi vaihtoehtoa: Koulutuksen lopettaminen 1963 aloit-
taneen kurssin valmistuttua keväällä 1965 tai jatkaminen itsenäisenä oppilaitok-
sena. Ratkaisun Ebeneser-kodin Säätiö jätti Jyväskylälle, käytännössä seminaari-
osaston johtajalle Liisa Kasuriselle; paikallista hallintoelintähän ei ollut.

Vuosittain valmistuvien lastentarhanopettajien määrä oli edelleen riittämä-
tön ja koulutukseen hakeutuminen kasvoi jatkuvasti. Jyväskylä oli myös täyttä-
nyt hyvin ne toiveet, mitä silie sijaintipaikkana oli asetettu. Koulutuksen jatkami-
selle oli olemassa sekä selkeä tarve että riittävästi kokemusta.
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Erilaisten tunnustelujen jälkeen jäi parhaimmaksi vaihtoehdoksi paikallisen

kannatusyhdistyksen perustaminen. Ratkaisevaksi muodostui Jyväskylän kau-

pungin valmius ryhtyä tukemaan hanketta. Kaupunginjohtaja VeliJäruinen antoi

io ,rãt^itt"luvaiheessa henkilökohtaisen panoksensa kannatusyhdistyksen toi
-itttutt suunnitteluun. Myös kaupungin lastentarhanopettajien ja muiden alan

asiantuntijoiden sekä keskisuomalaisten kansanedustajien myönteinen suhtau-

tuminen rohkaisivat kannatusyhdistyksen perustajia.

Museo väliaikaisena suojana

Väliaikaisesti toimintaa jatkettiin Keski-Suomen museossa. Luokkana oli muse-

on luentosali, mutta erillissopimuksella voitiin käyttää muitakin tiloja muun

muassa juhlien ja näyttelyiden järjestämiseen. Aivan lähellä olevaa Korkeakoulun

veistosalia saatiin edelleen käyttää. Lastentarhaluokat oli siirretty Löylykadulle

Mäki-Matin lastentarhan yhteyteen. Museossa opiskelu oli itseasiassa opiskeli-

joille varsin mielenkiintoista. Oltiinhan sekä kansantieteen että kuvataiteen rik-

iuusu vaikutuspiirissä. Opiskelijat aloittivat museovaiheen aikana muun muas-

sa vapaaehtoisen lasten piirustuskerhon pitämisen.
Irtaantuminen Kaivatusopillisesta Korkeakoulusta oli kuitenkin haikea.

Olihan Korkeakoulun psykologispedagoginen ilmapiiri vaikuttanut vahvasti

lastentarhanopettajakoulutuksen sisältöön ja henkeen. Myös fyysisenä ja sosiaa-

lisena ymparistönä se oli antanut aloittelevalle oppilaitokselle turvallisuutta,

arvokkuutta j a hedelmällistä kasvualustaa.

Johtaja Liisa Kasurinen vaelsi korkeakoulun alueella jättämässä jäähyväiset seminaarinsa alku-

Lodilie. Viimeiseksi h¿in jätti vanhan juhlasalin, joka henkii cygnaeuslaista kasvatuksen ja ope-

tuksen arvostusta. Salin friisiin kirjatiuun lauseeseen: "Vaeltaja, sano Suomelle, että sen nuori-

son parasta tässä harrastetaan" tuntui kiteytyvåin jotain seliaista, mitä johtaja Kasurinen halusi

ottaa'evääksi' tuieville päiville.

Jyväskylän lastentarhaseminaarin kannatusyhdistys

Kannatusyhdistyksen perustaminen eteni ripeästi. Kaupunginsihteeri, varatuo-

maú Sirkkø-füsi Helin laati mallisäännöt ja hoiti myöhemmin myös rekisteröin-

nin. Perustamiskokous pidettiin Keski-Suomen museossa 9. marraskuula 1964'

Puheenjohtajana toimikaupunginjohtaja Veli Järvinen ja sihteerinä lasten-

tarhanopettaj a Meri Ahonen.
Kokouksessa tehtiin päätös Jyväskylän lastentarhaseminaarin perustami-

sesta. Kannatusyhdistyksen hallituksen jäseniksi kutsuttiin lastentarhanopettaja

Meri Ahonen, varatuômari Pentti Sillantaus, kansanedustaial Matti Koiuunen,

Mauno Pohjonenja Arao Ahonen, maisteri Heikkiluusela ja johlaialiisa Kasurinen.

Puheenjohtajaksi hallitus valitsi kaupunginjohtaja Veli Järvisen ja varapuheen-
johtajaksi maisteri Onerva Mäen.

Oppilaitos tarvitsi kaupungin taloudellista tukea ja sen lastentarhoja opetus-

harjoittãiupaikoiksi. Kasvatusopillisesta Korkeakoulusta oli jatkossakin saatava

opétta;ia jä pedagogista asiantuntemusta. Kansanedustajien arvovaltaista apua
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Ensimmäinen Jyväskylän lastentarhaseminaarista valmistunut
päättäjäisissään museon tiloissa v' 1965

tarvittiin, kun oli haettava valtionapua oppilaitoksen laajentamiseen ja toimin-

nan kehittämiseen. Koulutusta koskävaa lãinsäädäntöähän ei tuolloin vielä ollut'

Ensimmäisessä kokouksessaan 23.11,.1,964 kannatusyhdistyksen hallitus

valitsi johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet: sosiaalijohtaja Esko Høapølø, pu-

neenloi tu¡a, lastenta^rhanopáttu¡u Vóri Ahonen, kaupungin lastentarhojen edus-

iuju,äputt"¡,a EIai laøkkon,iyvaáUytan kaupungin edustaja, sosiaalisihteeri Antti
phiorLn,Jyvaskyian 

^uuiáírnrr,,ran 
edus?aja, apulaisprofessori Annika Takala,

Kasvatusopillisen Korkeakoulun edustaj a'

Ensimmäisessä kokouksessaan t.lz.ß øq johtokunta valitsi johtaja Ltrsa

Kasurisen tilapäisesti seminaarin rehtorin virkaan, joka vakinaistettiin vuoden

1,967 ahtsta.
Itsenäisen seminaarin toiminta alkoi 1L.1.1965. Seitsemäntoista vuoden ikäi-

nen oppilaitos oli nyt valmis jättämään turvallisen alkukotinsa ja lähtemään roh-

t 
"urtirrua"[e 

taipaleelle. opiskelijoiksi siirtyivät syyskuussalg63 aloittaneet 25

ylioppilastajotkaänsimmäisinä Jyväskylåin lastentarhaseminaarista valmistuneina

íiutïi"at paátrislutriaansa kevääl1 ä 1965 Keski-Suomen Museon tiloissa.

Ensimmäiset kuukaudet olivat taloudellisesti vaikeaa aikaa. Toiminnan ra-

hoittamiseen tarvittavan valtionavun ensimmäinen erä suoritettiin vasta maalis-

kuun lopussa. Alkuvuoden ainoa tulo muodostui lukukausimaksuista.
pitkäaikaisena tilienhoitajana toimi kaupungin sosiaalitoimiston virkailija

Mailø søppinen (1965 - 1977). (annatusyhdistyksen tilienhoitajana palveli koko

toiminnan aj an pankkivirkailij a Sirkkn Mattila'
Lastentarhaseminaarin hallintoa säätelivät kannatusyhdistyksen säännöt,

seminaarin ohjesääntö ja henkilökunnan johtosääntö. ohjesäännönhyväksymis-

kurssi
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tä edelsi pitkä prosessi, jossa kiistakysymykseksi nousi pohjakoulutusvaatimus'

Vtioppitaitutkinto säilyi Jyväskylässä kuitenkin koulutuspohjana vuoteen1976

asti.
Lastentarhanopettajakoulutuksen ylin päätäntävalta vaihtui vuorna 1972

sosiaalihallitukselta kouluhallitukselle. Koulutusta koskeva lainsäädäintö tuli voi-

maan vasta, kun lastentarhanopettajakoulutus siirtyi kokonaisuudessaan valtiol-

levuonna1977'

Seminaarin rakentaminen

Kannatusyhdistyksen kiireellisin tehtävä oli toimintatilojen hankkiminen' Kun

valmiita tiloja ei löytynyt, hallitus päätti kokouksessaan 29.3.1965 aloittaa omien

opetustilojen suunnittelun.ArkkitehtiRaimo Hølonen saattoi tiedoksi, että asunto-

oåakeyhtio Kortesuonkatu S:een oli mahdollista rakentaa opetustilat 60 opiskeli-

¡an opþilaitokselle. RakennustoimistoArjatsalon rakennuttama kerrostalo sijaitsi

tf¿atil¡ati" kaupunginosassa, rauhallisessa Harjun takamaastossa - kuitenkin
lähellä sekä korkeakoulua että keskikaupungin palveluja.

Rakennussuunnitelman tavoitteena oli aluksi 525 m2, johon sisältyivät kak-

si luokkaa, toimisto-, kirjasto-, kokous- ja saniteettitilat, kuvaamataidon luokka,

keittiö, kahvihuone sekä lisäksi pohjakerrokseen veistosali ja opiskelijoiden va-

paa-aikatilat. Sosiaaliministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena lo-

þulliseksi huonetilaohjelmaksi tuli 415 m2, jolle arkkitehti Halonen laati lopulli-
äen suunnitelman. Siinä luovuttiin pohjakerrokseen suunnitelluista tiloista. Ra-

kentamiseen otettiin lainaa, jonka kaupunki takasi. Rakennustyöt aloitettiin syk-

syllä 1965 ja vietiin poikkeuksellisen ankaran talven läpi onnelliseen päätökseen

kesäkuussa 1966.

Opetustilat' kasvava ongelma

Seminaarin 56 opiskelijaa ja henkilökunta aloittivat syyslukukauden 1966 helpot-

tuneina ja täynnä tulevaisuuden uskoa. Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti semi-

naarin sisusiustalkoisiin ja tilojen saattamiseen juhlakuntoon, niin että jo 15. lo-

kakuuta voitiin pitää seminaarin vihkiäiset. Omissa, hyvinsuunnitelluissa tilois-
sa oli ilo opiskelia, opettaa ja toimia. Kerrostalon muut asukkaat sopeutuivat fü-

meenhyvin opiskelun arkiääniin - pianon kilkutukseen, iauluun ja nuorten ääni-

en koko kirjoon.Seminaarintiloista käytettiin lyhennettäSemppu.Nimi säilyi vie-
lä senkin jälkeen, kun seminaarista tuli opisto.

Löyiykadun tilat kattoivat kuitenkin vain perustarpeen. Liikunnan, tekni-
sen kasiÇbn ja kotitalouden opetusta annettiin edelleen korkeakoulun - vuodes-
ta 1966 yÍiopiston - tiloissa. Opiskelijamäärän kasvaessa liikunnan tilat vuokrattiin
kaupunkiseurakunnalta. Noin viiden vuoden toiminnan jälkeen oltiin sen tosia-
sian edessä, että myös perusopetustiloja tarvittiin lisää. Opetusmenetelmänä
pienryhmätoiminta oli vãkiintunut, mikä lisäsi tilatarvetta opiskelijamäärän kas-

vun ohella.
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opiskelija Matti Vanhatupa vetää,letkaa, liikuntatururilla Harjun maastossa v.1977
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Seminaaria vastapäätä sijaitsevasta Nyyssösen talosta, Kenttäkatu 9, vuokrattiin
lisätiloja soiton- ja pienryhmäopetukseen. Vuonna 1975 kannatusyhdistys osti
rakennuksesta 200 m2 tilary joista kunnostettiin kolme L6 opiskelijan luokkaa, kaksi
opettajanhuonetta sekä varasto ja saniteettitiloja. Nämä olivat vuosina1975 - 1976

lásteniarhanopettajien yksivuotisen poikkeuskoulutuksen opetustiloina. Tälle
yksikölle annéttiin nimeksi Nvsø) joka johdettiin talon omistajan nimestä ja kuva-
si myös lyhyttä poikkeuskoulutusta. Myöhemmin Nysään keskitettiin kuvaama-

taidon ja askartelun opetus. Aluksi tilat olivat kodikkaita ja kaunista sisäpihaa

saattoi iämpimään vuodenaikaan hyödyntää opetuksessa. Koska tilat olivat osit-

tain katusaion alapuolella, ne enimmäkseen olivat päivänvalon ulottumattomis-
sa. Asfaltoitu piha keräsi syksyin, keväin vettä, joka nousi joskus luokkiin sisälle'

Kun syksyltl tggt oppilaitos muutti Sammonkadulle, jätettiin Nysän tilat
haikeudetta - niin ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi ne olivat käyneet.

Lukuvuodella 1975 - 1,976 opiskelijamäärä oli kasvanut 192:een ja tiloja
vuokrattiin lisää vakuutusyhtiö Fennia-Patrian talosta, Yliopistonkatu 34:stä' Se-

minaarin käyttöön saatiin talon neljännestä ja viidennestä kerroksesta 635 rfr;
luokkia luento- ja ryhmäopetuskäyttöön sekä opettajien työskentelytiloja. Luku-

vuosina 1976 -1978 oli käytössä myös pienluokkatiloja 136 m2 Väinönkatu 28:ssa,

Väiskissä.
Tilojen hajasijoitus takasi sekä opiskelijoille että opettajille päivittäistä kunto-

liikuntaa kaupunkia halkovan Harjun molemmin puolin. Sempun ilmoitustaulu-
seinä muistuttiJerusalemin itkumuuria, jonka äärellä opiskelijatmumisivat luku-
järjestyksen tilakoodeja osatakseen suunnistaa oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.
-Sltii 

ríttoin tällöin saattoivat sekä opettajat että opiskelijat olla väärään aikaan

väärässä paikassa.

OPETUS MUUTOSPAINEISSA

Lasten päivähoitolaitostoimikunnan mietintö vuodelta 1967 (Kom. 1967:8) esitti, että koulutus

on liitettävä muuhun opettajakoulutukseen.

Koulutuksen teoreettinen perusta oli edelleen ankkuroitu fröbeliläiseen kasvatus-

filosofiaan ja kehityspsykologiseen tutkimukseen, joka viimeksi mainittu painot-

tui erityisesti ]yväskylän yliopistossa. Varhaiskasvatukseen suuntautunutta tut-
kimusta ja kestustelua rikastutti T0luvulla esikoulukokeilu. Taide- ja ilmaisu-

keskeisiä kokeiluja toteutettiin niinikään. Itäsaksalainen varhaiskasvatustutkimus
ja pedagoginen kirjallisuus toivat aineksia kasvatuskeskusteluun ja opetus-

kokeiluihin.
Erilaisia muutospaineita loivat lukuisat komiteamietinnöt, jotka käsittelivät

paitsi koulutuksen rakennetta, kestoa ja tasoa, myös lastentarhanopettajan am-

mattiidentiteettiä.

)77
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Lastenpäivähoitolaitostoiminnansäännöstoiminkunta(Kom,1972:8)taaskatsoi,että
pohjakoulutukseksi riittää'î;;ik;;ì; j"-että jatko- ja täydennyskoulutusta voitaisiin antaa

seminaareissaukomitean 
mietintö (Kom. 1g72:A) korosti lastentarhanopettajan t1'-ökuvassa pe-

dagogista tehtävää. v""dÏä;;;à;;ûr"ï ja,ioimintasuunnittelun jârjestelmällistä toteutta-

mista. päätavoitteeksi 
"r*ätii^ã"aoilisen 

koulutustason kohottaminen tasa-arvon hengessä'

Varhaiskasvatukr;î;kilökunnan kouluturïo^it.* -letintö (Kom. 197 4:15) esitti kai-

kille päivähoiaossa tyostËniãìäìiüãîrr..*lrta uurtràìlturuattajaperuskoulutusta' Koulutus oli-

si keskikoulupohjainen, aluksi kaksi- myöhemmin kolmivuotinen'

Vilkasta keskustelua käytiin myös ammattinimikkeestä: lastentarhanopettaja,.esikoulun-

opettaja vai varhaiskas#",r]ä;ìå"n.!*r1 käyteny varhaiskasvattajanimike ei kuitenkaan

vakiintunut käyttöön,,"ïrî"Ï""", tun sitä tutkinúonimikkeenä ei olìut olemassa'

Päivähoitolaki

Enitensekäpäivähoidonettäkouluksenkehittämiseenvaikuttipäivähoitolainja
-asetuksen voimaantulo l.4.l97g.Velvoittaessaan kuntia huolehtimaan päivähoi

dosta, laki pakotti ne välittOmästi toimimaan päiväh9i{o1 aluksi enemmän

määrälliseksi, v¿ihitellL;;à;Ñ"iliseksikehittámiseksi'Asetus määrittelimyös

lastentarhanopettajaìr t"ipoir,rrruhdot. sen mukaan lastentarhanopettajan

toimintakenttä laajeni katàmaan myös perhepäivähoidon ja leikkitoiminnan

ohjaustehtävät'

Yliopiston uudenmuotoinen lastentarhanopettaj akoulutus

Vuonna 1972 seminaarin hallitus asetti johtokunnan esityksestä työryhm?tt' joT

ka tehtäväna oli lastentàrnu"op"Uuiukäulutuksen niveliäminen Jyväskylän yli-

opistoon. ryoryrrma ¡atùit o,rtia"t ru" valmistelua toukokuusta 1973 yliopiston

hallintokollegion asettamana toimikuntana, jonka työn tuloksena yliopistossa aloi

tettiin kokeiluna uudenmuotoinen lastentárhanopettajakoulutus syksyllä L973'

Koulutus toteutettiin ãpeiã;ankoulutusiaitoksesså hstóntarhanopettajien kouiu-

tuslinjana ia ,ai pianiii'l Çtiy"*rna" lempinimen ULO' Yhteistyö seminaarin ja

ulon kesken oti rrurrìr,t í-r álkuvuosina l'ontevaa ja tiivistä, olihan aloite 1ähte-

nyt seminaarin tahotia vîonet tuntiopettajat olivat yhteisiä ja ajankohtaisia kou-

lutuksen haasteita f"nai rii" yhdessä. Myöhemmin.yliopistojen lastentar-

ilõC"l"k""r"t"råã" iua¡enníttua yhteistyön painopiste luonnollisesti muut-

tui. Jyväskylan orrãJs;;;"" palkiakuniu' iottu oli kaksi lastentarhan-

opettajakoulutusta, otisetvaa, että täällä käytännön yhteistyöta jatkuvasti kuiten-

kin tarvittiir.r. lørr.rr, *.rurrl opetusharioiiteiun káytäntöä kehitettiin yhdessä'

vaikka vuosien mlttaan tieiyrriåirtu kilpailuasetelmaakaan ei aina voitu välttää,

pyrittiin ainakin suuiiÀpi"á r.o"lutusmuutosten paineissa yhdistämään voima-

'rráro1u. foulutuksen sisälion kehlttamisessä yhteistyöllä on ollut merkittävä osuus'
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Opetussuunnitelmat

1970-luvun alussa opetussuunnitelma oli perinteisesti ainejakoinen sisältäen esi-

merkiksi 75 tuntia uskontoa ja noin 600 tuntia ilmaisuaineita. Yhteensä teoria-

opetusta oli 1500 tuntia. Muista seminaareista poiketen ]yväskylässä aloitettiin jo

uro*u 1969 yliopiston kanssa ns. yhteisopetuskokeilu, jonka puitteissa opiskeli-
jat suorittivat yliopisto-opintoja. Kun lisäksi opetusharjoittelua oli L200 tuntia,

venyivät koulupäivät 7-8 -tuntisiksi. Kahden vuoden opiskelu muodostui todella

tiiviiksi ¡a vaativaksí. Kesälukukaudet täyttyivät ensimmäisenä opiskeluvuonna
kuuden viikon, vuodesta 1971, neljän viikon harjoittelusta pikkulasten hoitolai-

toksissa ja toisena vuonna samanpituisesta harjoittelusta ]yväskylässä allekou-
luikäisten lasten kesäsiirtolassa tai vastaavassa laitoksessa vuodesta \967. Yuon'

na 1973 pikkulastenhoitoharjoittelu jäi pois antaen tilaa kesäyliopisto-opiskeiul-

le.
Vuonna lgT}lastentarhaseminaarien siirryttyä kouluhallituksen alaisuuteen

suoritettiin opetusohjelmien yhtenäistämistyö. Opetusohjelma sisälsi tällöin 2.640

tuntia opetuita, mistä 1.400 tuntia opetusharjoittelua. 1970-luvun puolivälissä

varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean tekemän ehdotuksen

mukaan opetusohjelma tarkistettiin, koulutukselle kirjattiin tavoitteet ja opetuksen

kokonaistuntimäärä vähennettiin2.4}} tuntiin. Vähennys koski lähinnä taideai-

neita, joidenkin teoria-aineiden osuus sensijaan jonkun verran lisääntyi. Opetus-

ohjelma jaettiin opintoalueisiin, jotka olivat psyykkinen kehitys (220 tunlia), fyy-

sinen keiritys ja kãsvatus (120 tuntia), varhaiskasvatuksen perusteet ja menetel-

mät (360 tuntia), ympäristö ja yhteiskunta (230 tuntia), itseilmaisu ja kommuni-

kaatio (420 tuntia),opinto-ohjaus ja avoimet tunnit (50 tuntia) sekä opetusharjoittelu
(1.000 tuntia).

Ajassa liikkuvat trendit näkyivät tiettyinä painotuksina paitsi opetus-

sisällöiásä myös menetelmissä. 7960-70 -luvulla nousi voimakkaasti esilie luovuu-

den vaatimús kasvatuksessa. Niinpä seminaarin opiskelijat saattoivat aloittaa

tuntinsa luovilla harjoituksilla, työstää opettajan alustamaa aihetta pienryhmissä
ja tuottaa tuloksen draaman, tanssin, musiikin tai kirjallisuuden muodossa.
'seminaariesitelmät 

valmistuivat kypsyysnäytteinä toisen luokan kevään lopulla.

Ryhmätöinä laadittujen töiden opponointitilaisuudet olivat värikkäitä, koska tuot-

teet purettiin kirjallisen raportoinnin lisäksi ilmaisun keinoin. Lopputyöt käsitte-

Iiväf pedagogisten aiheiden lisäksi lapsen ja perheen asemaa yhteiskunnassa.
projektiopiskelu tuli vähitellen tutuksi. Kun opetuksen sijoitus riippui usein

lukuisten tuntiopettajien hankalasti lukujärjestykseen sopivista ajoista, tuli ope-

tuksesta väkisinlin pirstaleista. Tällöin projektit toivat opiskeluun mielekkyyttä
ja pitkäjåinteisyyttä. Vuoden 1976 keväällä toteutettiin kansanpetinneprojekti, jonka

þaãtosiapantúmasta tuli sittemmin jokakeväinen suosittu, värikäs juhla tai Han-

kasalmen ulkomuseoon suunnattu kevätretki kirkonmenoineen ja perinne-

leikkeineen museon pihanurmella.
Erityistä vaihteiua toivat monet koti- ja ulkomaiset vierailevat luennoitsijat.

prof essoii R eij o Wil eniusj a tohtori J orma H eikkil ä oliv al useana kev äänä suosittuj a

ajattelun ravistelijoita valmistuvan vuosikurssin syventävissä opinnoissa'

opintomatkoja tehtiin edelleen sekä kotimaahan että ulkomaille.
Kurssikohtaiset kolmen päivän opintomatkat suunnattiin kotimaassa useimmi-
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Vuoden 1.975 perinnejuhlan väliajalla vertaillaan pitsejä

ten Helsingin, Tampereen tai Turun seudulle. Eritysipedagogian opintojen
vakiinnuttua tuli käytännöksi, että näihin opintomatkofüin sisällytettiin opinto-
jen edellyttämiä käyntejä mahdollisimman paljon, koska Jyväskylän erityislaitok-
set olivat monien oppilaitosten käyntikohteina rasitettuja. Opintomatkoilla hoi-
dettiin myös suhteita kollegoihin ja opiskelutovereihiry silloin kun ne suunnat-
tiin kaupunkiin, jossa oli lastentarhanopettajakoulutusta.

Viimeisen lukuvuoden ohjelmassa oli edelleen noin viikon pituinen ulko-
mainen opintomatka kurssinohjaajan kanssa. Matkakustannuksiin opiskelijat
kokosivat rahaa koko kahden vuoden ajan myyjäisillä, toimimalla lapsenvahteina
yms. keinoilla. Matkat suuntautuivat paitsi Länsi-Eurooppaan ja Pohjoismaihirç
yhä enenevässä määrin ltä-Euroopan sosialistisiin maihin. Ensimmäinen opinto-
matka Neuvostoliittoon tehtiin v. 1969, kohteina Leningrad ja Moskova. Sosialis-
tisen järjestelmän maissa matkasuunnitelmat saattoivat yllättävästi muuttua
alkuperäisistä, mutta niitä suosittiin, koska matkat olivat hyvin edullisia ja ajan
hengen mukaan niiden antia myös arvostettiin - jos kohta arvosteltiinkin. Edel-
leen Jyväskylän seminaarissa korostettiin ulkomaista opintomatkaa myös kulttuu-
rimatkana. Konsertit, oopperat ja käynnit taidenäyttelyissä ja museoissa olivat
tärkeä osa ohjelmaa. Mikäli osallistuminen perhe- tai taloudellisista syistä oli
mahdotonta, korvattiin kyseinen opintojakso käytåinnön harjoittelulla.

Opetukseen kiinteästi liittyneet joulu- ja kevätjuhlat olivat edelleenkinvuo-
den kohokohtia. Aluksi niitä vietettiin Löylykadun tiloissa, joissa suurin luokka
voitiin yhdistää opiskelijoiden vapaa-aikatilaan. Vuoden 1974 joulujuhla raken-
nettiin seminaarin käytävään, johon katettiin pöytäjono koko käytävän pituudel-
ta. Opiskelijamäärän kasvaessa joulujuhlia vietettiin muun muassa viereisessä
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opiskelutöiden näyttelyistä siirryttiin toiminnan esittely)¡n. Metodiikan opetuksen
tuotoksena 'kokeile ja keksi' -työpaja

Löylykadun päiväkodissa ja seurakunnan kurssikeskuksessa Vesalassa.

Joulujuhlista kehittyi vähitellen kaksiosainen: harras kirkkotilaisuus aa-

muhämärissä ja sitä seulaava hilpeä puurojuhla jossakin vuokratiloissa.
Tilaongelmien myötä jäivät kevätjuhliin liittyneet oppilastöiden näyttelyt

vähitellen póis. Sen sijaan erilaisiin teemoihin ja tapahtumiin liittyviä näyttelyitä
järjestettiin useitakin. Laajin lienee ollut seminaarin 30-vuotisjuhlien näyttely
vtlonna 1977, jol\oinesiteltiin enemmän toimintaa ja opetussisältöjä kuin valmii-
ta tuotteita.

Opetusharjoittelu

Vuonna lgT4opefissuunnitelmien standardisoinnin yhteydessä opetusharjoittelu
väheni L.400 iunnista 1..000 tuntiin. Päivähoitolain (1,973) jälkeen lastentar-

hanopettajan toiminta-alue kattoi myös perhepäivähoidon ja leikkitoiminnan'
Niinpa há4oittelua tuli laajentaa sisäIlöllisesti. Tämä edellytti luonnollisesti
eriytyvien harjoittelutavoitteiden selkiinnyttämistä, jaksojen tehostamista

soveltuvilla tehtävillä sekä koulutuksen ja kentän jatkuvaa vuorovaikutusta
harjoittelukäytännön kehittämiseksi. Itsenäisen seminaarivaiheen aikana
tapáhtuneissaharjoittelun muutoksissa heijastui myös laajeneva näkemys päi-

váhoidosta yhteiskunnan sosiaalipalveluna. Koulutuksessa ei kuitenkaan tingitty
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siitä käsityksestä, että lastentarhan/päiväkodin yhteiskunnallinen tukitoimi per-
heille oli tarjota pedagogista asiantuntemusta lasten kasvatuksessa. Hoitoa ei ase-
tettu kasvatuksen ja opetuksen vastapooliksi. Tþoreettisesti opetusharjoittelu näh-
tiin arvioitavina suoritteina, joissa opiskelija sovelsi teoriatietojaan käytäntöön.

Vuoteen 1973 asti päivähoitolaitoksia olivat iastentarhat, seimet ja ns.
laajennetut seimet. Viimeksi mainitut olivat 0 - 7-vuotiaiden lasten päiväkoteja,
joissa pääasiallisesti toimivat sosiaalikasvattajat ja lastenhoitajat. Seminaarin opis-
kelijat harjoittelivat aluksi Jyväskylän lastentarhojen osapäiväryhmissä, myöhem-
min myös kokopäiväryhmissä sitä mukaa, kun niitä kaupunkiin perustettiin.

AIIe 3-auotiøidenhoitoaharjoiteltiin vuoteen 1970 pikkulastenhoitoiaitoksissa
mm, Helsingissä, Kuopiossa ja Tämpereella (Lastenlinnat, Joulumerkkikodit) kuusi
viikkoa, vuoteen 1.972neljà viikkoa ensimmäisenä kesälukukautena. Tämän jäl-
keen kyseinen kesäharjoittelujakso muuttui seimfüarjoitteluksi, joka vielä oli hoi-
totyöhön osailistumista ilman kouluttajan pedagogista ohjausta. Seuraavana vuon-
na seimissä jo harjoiteltiin osana muuta opetusharjoittelua. Päivåihoitolain jälkeen
lastentarhanopettajien sijoittuminen alle 3-vuotiaiden ryhmiin vähitelien eneni,
jolloin myöskin harjoittelu pienten ryhmissä sai enemmän pedagogista sisältöä.
Seimiharjoittelu sijoitettiin viimeiselle lukukaudelle, koska oletettiin, että
opiskelijalla tuli olla riittävät kehityspsykologiset tiedot ja kokemusta
varhaiskasvatuksesta yleensä voidakseen harjoitella hoidon lisäksi pedagogista
toimintaa pienimpien ryhmissä.

Alle 3-vuotiaiden pedagogiikasta ei juuri ollut kotimaista tutkimustietoa.
7O-luvulla DDR:ssä tehtyyn aian tutkimukseen tutustuttiin teoriassa, joissakin
päiväkodeissa nähtiin myös sen käytännön soveltamista. Näissä opetustuokioissa
korostuivat suora opettaminen ja mallioppiminen. Leikinomaistá toimintaa ope-
tuksen yhteydessä oli vähän. 70-iuvun lopulla muun muassa Jyväskylän yliopis-
tossa tehtiin 0 - 3-vuotiaiden pedagogiikasta soveltavaa tutkimusta (Munteq, H.,
Kuvaja, T. & Viitanen,H.1977). SeminaarinopettajaMaila Eronen perehtyi erityi-
sesti alle 3-vuotiaiden kasvatukseen ja opetukseen. Hän kehitti opetusmenetelmiä
opiskelijoiden käyttöön sekä organisoi ja valvoi kyseisen haqoittelujakson.

Päivähoitolain myötä seimi-nimike poistui ja toiminta jatkui päiväkodin aile
3-vuotiaiden ryhmissä. Alle 3-vuotiaita sijoitettiin myös ns. sisarusryhmiin.

Kesäsärtolaharjoittelu Helsingin kaupungin siirtoloissa ioppui vuonna 1.967
ja opiskeiijat harjoittelivat toisella kesälukukaudella Jyväskylän kaupungin ja
Vajaaiiikkeisten Kunto ry:n siirtoloissa ja vastaavissa kesätoímintapisteissä. Vä-
hitellen siirtolaharjoittelu jäi pois kokonaan ja kesälukukaudet täyttyivät yliopis-
to-opinnoilla ja myöhemmin myös leikkitoimintaan tutustumísjaksolla.

Lastenhoitolaitoksissa ja muissa lasten toimintayksiköissä vierailtiin edel-
leen koti- ja ulkomaisilla opintomatkoilla. Vuodesta 1975 laitoksiin tutustuttiin
ns. erityisharjoittelun yhteydessä, jolloin opiskelija sai itse valita kohteen. Tässä
yhteydessä mainittakoon myös T0luvulla aioitetut opintokäynnit vanhempien
työpaikoille, erityisesti tehtaisiin (Valmet, Tütta Tuote, Fredriksonin lakkitehdas).
Näillä käynneillä opiskelijat saivat tuntumaa siihen kasvutaustaan, joka
päivåihoitolapsella oli. Enenevässä määrin sekä opintokäynteihin että harjoitteluun
sisällytettiin yhteiskunnallista tietämystä laajentavia tehtäviä.

Opetusharjoittelu lastentørhoissø/päiaäkodeissa toteutettiin siten, että opiskelija
sai mahdollisimman monipuoliset kokemukset kaikista ikäryhmistä. Harjoittelu-
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jaksot olivat keskimäärin kuuden viikon pituisia ja kullekin annettiin omat ta-

voitteensa ja tehtäv¿insä.
Opiskelijamääråin kasvaessa harjoittelupaikatJyväskylän lastentarhoissa ei-

vät riittäneet, joten vuonna 1967 harloiltelua suoritettiin myös fyväskylåin maa-

laiskunnassa. Vuonna 1974 tehtiin ensimmäiset viralliset harjoittelusopimukset

|yväskylän kaupungin ja maalaiskunnan sekä Jyväskylåin Ylioppilaskunnan,

Jyvälän työkeskuksen ja Syrjälän päiväkodin kannatusyhdistyksen kanssa. Har-
joittelusopimuksen edellyttämä kaupungin, harjoittelunohjaajierç koulutuksen ja

opiskelijoiden edustajien muodostama työryhmäkin perustettiin, mutta se lopet-
ti piankin toimintansa, kun sen tehtäväkuva ei selkiintynyt. Vuonna 1975 harjoit-
telusopimuksia kuntien kanssa tehtiin lisää neljä, mm. Lahden kaupungin kans-

sa, ja vuonna1976 sopimuksia oli jo 36. opiskelijamäärä oli tuolloin 1.92.

Opiskelijoiden sijoittamiseen ulkopaikkakunnille liittyi mm. asunto-ongel-
ma. Ei voitu lähteä siitä, että opiskelija voisi harjoitella kotikunnassaan, koska

päivähoitolaitokset 7O-luvulla olivat lähinnä kaupungeissa ja isommilla
leoilisuuspaikkakunnilla. Lahden kaupunki tarjosi opiskelijoiden käyttöön kun-
nan harjoittelija-asuntoja, myöhemmin myös Suolahti ja Mänttä tarjosivat niitä.

Lahdesta tulikin ]yväskylän jälkeen käytetyin harjoittelupaikka ja siellä kehittyi
tiivis yhteistyö, johon sisättyi myös seminaarin järjestämää ohjaajien koulutusta.

Asuntojen hankkiminen saattoi olla joskus hyvinkin työlästä. Eräälle harjoittelujaksolle sijoitet-

tiin Kuópioon kymmenisen opiskelijaa. Asuntoja ei löytynyt harjoittelun alkamispäivåin aattoon

mennessä. Niinpä ryhmä matkusti Kuopioon tietämättä, mihin yöksi päänsä kallistaisi' Mutta

Kokeilua ja tutkimista opiskelijan johdolla Lohikosken lastentarhassa
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Joulupullan leivontaa Mäki-Matin lastentarhassa

Sormimaalauksen lumoissa Lohikosken
lastentarhassa

eipä hätää! Asemalla oli vastassa reh-
tori Kasurisen iäkäs täti, joka majoitti
joukon kotiinsa ensimmäiseksi yöksi.

Jatkossa asunnot toki kullekin löytyi-
våt

Kurssin ohjaajana toimivan se-
minaarinopettajan tehtäviin
kuului harj oittelupaikkojen
hankkiminen ryhmälleen. Puhe-
linneuvottelut kuntien ja päivä-
kotien kanssa vaativat kärsiväl-
lisyyttä ja diplomatiaa. Kurssin
ohjaaja kävi myös ohjauskäyn-
nillä kunkin ryhmänsä opiskeli-
jan harjoittelupaikassa. Sen jäl-
keen, kun harjoittelu laajeni ]y-
väskylän ulkopuolelle, luovut-
tiin L0 päivän opetusnäytteistä.
Opiskelijan suoritusta arvioi har-
joittelun ohjaaja; kouluttaja toi-
mi låihinnä työnohj aaj ana, joskin
hän antoi opiskelijalle suullises-
ti arvioivaa palautetta. Yhä laa-
jenevaa harjoittelukenttää kiertä-
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vät kouluttajat saivat kattavan kuvan Suomen päivähoidosta yleensä, kuntien
päivähoitokäytännöistä j a päiväkotirakentamisesta.

PerhEäiatihoidon harjoittelu alkoi vuonna 1,974 perhepäivähoitajan työn seu-

raamisella muutaman päivän ajan. Seuraavasta vuodesta lähtien harjoittelua ke-

hitettiin yhdessä perhepäivähoitajien ja ohjaajien kanssa painopisteen siirtyessä

vähitellen ohjaajan kanssa työskentelyksi.
Viikon mittaínenølkuopetushnrjoitteluperuskoulun ala-asteella ensimmäisil-

1ä ja toisilla luokilla liitettiin vuonna 1975 harjoitteluohjelmaan. Se sisälsi pääasi-

afisesti opetuksen seurantaa Jyväskylän kouluissa, mutta opettajat antoivat mie-

tellään opist etllolden kokeilla myös opettamista. Lyhyttä kosketusta käytäntöön

täydennèttiin teoriaopetuksessa perehtymällä alkuopetuksen menetelmiin ja

kouluhallintoon.
Kaikkiin harjoitteluihin liittyi valmentavaa opetusta sekä harjoittelun jäl-

keinen palaute. Kokemuksista ja asenteista riippuen palaute vaihteli palavasta

innostuksesta tyytymättömyyden purkauksiin. Kurssin ohjaajan tehtävänä oli

palautteen koonti opettajakunnan käsiteltäväksi, j otta harjoittelukäytäntöä voi-
tiin edelleen kehittää.

Jyväskylän kaupungin ja ympäristökuntien opettajat kokoontuivat kunkin
harjoiitelun edellä tièdotus- ja suunnittelukokoukseen. He muodostivatkin tär-

keän koulutusyhteisön, jonka ohjaajakoulutustarpeisiin seminaari pyrki resurs-

siensa puitteissa vastaamaan. Harjoittelunohjaajien valtakunnallinen täyden-

nyskouiutusohjelma aloitettiin vasta 80-luvulla. Todennäköisesti moni opiskelija

sái ratkaisevan kimmokkeen lastentarhanopettajan tehtäväåin taitavan ja työstään

nauttivan harj oittelunohjaajan ansiosta.

Harjoittelukentän ja koulutuksen yhteistyötä koetteli vuosina 1967-1970

käyty palkkiokiista. oikeutetusti harjoittelupalkkioon tyytymättömät Jyväskylän
lasieniarhanopettajat tekivät useita tuloksettomia neuvottelupyyntöjä sosiaali-

hallitukselle. Viimein helmikuussa 1968 valtionvarainministeriö asetti työryhmän
tutkimaan harjoituslastentarhanopettajien tehtäviä ja niistä maksettavaa korva-

usta. Työryhmään kuuluivat sosiaalihallituksen ylitarkastaja, puheenjohtaj aNülo

Kotitaisen Lisäksi valtionvarainministeriön kaksi edustajaa sekä rehtori Liisa

Kasurinen seminaarin ja llse Saares lastentarhanopettajien edustajana. Kiistasta

tuli odottamattoman pitkä ja värikäs. Lastentarhanopettajat kääntyivät työnanta-
jansa, kaupungin, puoleen ja osoittivat sille selvityspyynnön. He katsoivat, että

iaupunkiãH asianosainen luovuttaessaan lastentarhansa harjoittelukäyttöön ja

sitä kautta velvoittaessaan työntekijöitään ohjaajan tehtäviin. Tätä velvoitekiistaa

lastentarhanopettajat kävivät kaupungin kanssa pitkään. ]a vaikka sillä ei suo-

raan ollut kyikentäål harjoitteiupalkkioasiaan, se osaltaan vaikutti siihen, että

harjoittelunóhjaajat menivät lakkoon syksyllä 1969. Seminaari palkkasi lastentar-

hanopettaja Pirjo Mikotain antamaan korvaavaa harjoittelun ohjausta syysluku-

kaudãn ajáksi. I(annatusyhdistyksen hallitus pyrki myös paikalliselia tasolla hoita-

rnuun puÍkkioasiaa mm. asettamalla huhtikuussa 1,969 työryhmän (Onerva Mäki,

Tor s ü Ñ ousiøinen, Ar v o .Ãhonen j a Pentti Sillantaus). Tuke akseen op ettaj ia hallitu s

päätti kokouksess aan 23.4.1969 ottaa ainutlaatuisen riskin ja teki vekselin, jolla

irarjoittelunohjaajille maksettiin pieni lisäkorvaus kevätlukukaudelta. Vuonna 1970

asiá siirrettiin séminaarin osalia Seminaarien neuvottelukunnalle. Lopullinen

kaikkia seminaareja koskeva ratkaisu korjasi palkkiojärjestelmää, mutta oli mää-

rältään varsin vaatimaton.
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OPISKELIJAT

Opiskelijoiden valinta suoritettiin edelleen psykologisten soveltuvuuskokeiden

perusteella, joita suunnitteli ja ohjasi apulaisprofessori Cørl Hagfotsja myöhem-

min psykolo giAntero Toskalø.Pääsykoe, johon hakijat kutsuttiin hakemuskirjojen
perustéela tãpahtuvan esivalinnan kautta, sisälsi ryhmätilanteen ja haastattelun

åekä musiik¡i-;a laulukokeen. Myös kuvallista ilmaisutaitoa arvioitiin eri vuosi-

na eri menetelmin. Esivalinnassa huomioitiin myös harrastukset, työkokemus ja

alalla harjoittelu. Johtokunnan asettama valintaryhmä, johon kuului johtokunnan
ja opettaþkunnan edustajien lisäksi pääsykokeen suorittava henkilö, teki ehdo-

tutt"tr valittavista. Lopullisesta valinnasta vastasi johtokunta. Tästä lähin uudet
opiskelijat valittiin joka vuosi. Hakijamäärä kasvoi jatkuvasti.

Jyväskylän lastentarhaseminaariin haki vuosina 1965 - 1977 ja sinne otettiin opis-

kelijoita seuraavasti:

Vuosi
1965

1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975

1976
1977

222
225
365
435
683
640
760

1091,

1114
864
834

1000
1ß2

joiHaki ta Uusia opiskelijoita Kokonaismäärä
26

56
55
60

60

60

60

80

82

64
128
192
192

26
30
30
30
30
30
30
50
32
32
96

96
96
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Hakijoiden taso oli hyvä. Paitsi vahvaa motivaatiota alalle, monilla oli myös mu-
sikaalista, kuvaamataidollista tai liikunnallista erityislahjakkuutta. Myös erityi-
sesti yhteiskunnallisesti orientoituneiden hakijoiden määrä lisääntyi. Johtokunta
päätti kokouksessaan 29.4.1969 pitää koulutuksen avoinna myös mieshakijoille,
vaikka sitä ei hakuilmoituksessa erityisesti haluttu korostaa. Keskustelussa to-
dettiin, elläløstentørhoissø, erityisestikokopäiaäosøstoillø, tøraittøisün miesknsaattøjiø

ns. isÌihnhmoina, koska lapset, nän tytöt kuin pojøtkin joutuaøt søøtnaøn nyky-yhteis'

kunnassa usein aøikutteita aøin naispuolisilta henkilöiltä, joten heidän knsaatuksensa iø
sømaistumismøhdollisuutensø jäÌiaät yksþuolisiksi ja useinpuutteellisiksi. Toisøøltø to-

dettän, että miespuolisen løstentarhanopettøjøn sijoittumisessa työmarkkinoillø aoi aielä

olla uaikeuksiø ja todettün myöskin, että koulutuksessø tulisi miesopiskelijoiden saømøn

opetuksen joiltøkin osin eriytyümuustø opetusohjelmøstø. (Toimintakertomus,1969.)
Varhaiskasvatuksen henkilöstökomitea ehdotti miehille varattavaksi tiettyä

kiintiötä opiskelupaikoista. Vuonna 1973 sekä joensuun että Jyväskylän
uudenmuotoisiin lastentarhanopettajakoulutuksiin otettiinkin miesopiskelijoita
neljäsosa kaikista uusista opiskelijoista (Palonen 1992). Seminaareissa mieskiintiötä
sovellettiin vain esivalinnoissa.

Ensimmäinen miesopiskelija Keij o Hynynen valmistui seminaarista keväällä
1973. Miesopiskelijoiden lukumäärä pysyi kuitenkin jatkuvasti alhaisena, eikä

kiintiömeneitetya haluttu. Parhaimmillaan seminaarissa yhtä aikaa saattoi olla
kymmenkunta miestä. Miesopiskelijat olivat vähemmistö, joka rikasti, jos kohta
tuotti myös jännitteitä opiskelijayhteisöön. Identiteetin tuli olla todella vahva niillä
pioneereilla, joilla oli rohkeutta tulla opiskelemaan perinteiselle naisten alalle. Joh-
tokunnan ennakoimia ongelmia ei kuitenkaan esiintynyt - opetusta ei tarvinnut
mitenkään eriyttää eikä sijoittumisvaikeuksia työmarkkinoilla ilmennyt. Päin vas-

toin mieslastentarhanopettajia valittiin alusta alkaen kunnallisen päivähoidon
virkoihin erittäin halukkaasti.

)È:(.r(.)ç*

Røuno Pietiliiinen
Kokemuksia Jyväskylän Lastentarhaseminaarista vuosilta 1972-197 4

Pääsykokeet

Reppu pään alla nukuin Harjun puistikossa, kunnes Harjun kello kiikutti 8

keitãa. Piti kiirehtiä pääsykokeisiin. olin tullut yöjunalla, joka oli Jyväs-
kylässä aamuyöllä.

Pitkäftrkkainen, primitiivinen, reppuselkäinen Perämeren pohjukan

poika oli aika outo ilmestys valitsijoille Hagfors, Toskala etc. oppilaitos oli
kuulemma harkinnut, kannattaako näin radikaalia ottaa koulutukseen. Ot-
tivat kiusakseen.
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Ensiaükot

saavuin päivää ennen koulun alkamista Jyväskylän torille. Asuntoa eikä
majapaikkaa ollut tiedossa tällä 18-vuotiaalla luonnonlapsella. Äidin ser-
kun tuttu oli torikauppiaana Jyväskylän torilla ja kun kysyin häneltä asun-
toa, hän tarjosi vapaana olevaa, varastona toimivaa ullakkohuoneistoa
asunnokseni.

Kaksi viikkoa poljin noin l3 km:n päässä olevasta asunnostani semi-
naariin, kunnes opettaja Malla Eronen järjesti tuttavien kautta minulle koko
opiskeluajakseni öljylämmitteisen piharakennuksen, johon tuli kylmä vesi
ja wc oli pihalla. olin tyytyväinen ja ainakin asunnon vuoksíjäi itkut
itkemättä. sen sijaan koti-ikäväni oli aika suuri. Lähimmät ystavât ¡aivat
Kemiin. vaikka ensimmäisen kahden kuukauden aikana kävin Kemissä lä-
hes jokainen viikonloppu, koko opiskeluaikana minusta kuitenkin tuli jy-
väskyläläinen. Viihdyin Jyväskylässä hyvin. Kävin Kemissä ainoastaan iy-
hyillä kesäloma- tai talvimatkoilla.

ÊIämyksiä

opiskelu seminaarissa oli hyvin käytännönläheista ja monipuolista. oli käy-
tännön aineita: ompelua, soittoa, kuvaamataitoa jne sekä yiiopistotason teo-
reettisia opintoja. Tèoreettinen opiskelu teki minuun syvän vaikutuksen ja
innosti myöhemmin jatkamaan yliopistossa.

opiskeluilmapiiri oli hyvin kodinomainen, mikä sinänsä hieman häi-
ritsi itsenäistyvää nuorta miestä. Aidilliset naisopettajat herättivät saman-
laista vastarintaa kuin oma äitikin konsanaan. Vanhan poikalyseon käyneelle

Fg

Rauno Pietiläinen harjoittelemassa Tapiolan pihalla
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oppilaitoksen naispaljous oli hieman hämmmentävä kokemus. Luulenpa,
että me 5 miestä olimme 45 naisoppilaan silmätikkuina. Milloin meitä
hemmoteltiin, milloin meitä arvosteltiin rimanalittamisesta. Yleisesti ottaen
tytöt pitivät meistä pojista ja myös miehistä hyvää huolta. Kai he kouluttivat
meidän pehmopuoltamme. Luulenpa, etä itseeni on tästä kokemuksestä jää-

nyt jotakin tunnepuolen ilmaisemista rohkaisevaa, mihin en ollut urheilu-
ja muissa vastaavissa yhteisöissä tottunut.

]älkikäteen olen ajatellut, että seminaarissa syntyi itse asiassa hyvin
luontevia ja läheisiä ihmissuhteita, mitä ei myöhemmin päässyt yliopisto-
opiskelussani syntymään. Minun kokemusmaailmassani harrastuksieni
kãutta olen löytänyt vastaavanlaisia ihmissuhteita. Varsinaisesti opiskeluai-
kana ihmissuhdepuolta en osannut riittävästi arvostaa.

Ir t aantumin en I a st ent nrhas e min ø ør is t a

Kun aloitin seminaarin, lastentarhanopettajan työ oli hyvin arvostettua myös

palkallisesti. Kahden vuoden aikana kuitenkin oli nähtävissä alan muuttu-
minen matalapalkka-alaksi. Jo ensimmäisen vuoden aikana mietin, että voi-
ko mies elättää perhettään lastentarhanopettajan palkalla. Totesin, että voi'
Koska tiedolliset ja suoritukselliset ambitioni olivat kasvaneet, hain vuonna
1973 yliopistoon musiikkitieteelliseen, liikuntatieteelliseen sekä yhteis-
kuntatieteelliseen tiedekuntaan. Pääsin näihin kaikkiin. Aloitin opinnot
yliopistossa, mutta suoritin tLltkintoni loppuun seminaarissa. Runsaiden
poissaolojeni vuoksi jouduintekemäänLiisalle korvaustehtäviä' Valmistuin
kuitenkin kesàLlä 1,97 4.

Urøuaikutukset

Myöhemmin olen toiminut hieman lastentarhanopettajana, noin 3 vuotta
päivähoitopsykologina, vuoden lastentarhanopettajaopiston psykologian vs.

iehtorina sekä kouluttajana useilla päivähoidon sisällön kehittämisen kurs-

seilla. Nyt työskentelen aikuiskoulutuskeskuksessa. Mielestäni päivähoi-
toalan työyhteisöjen ilmapiiri on kaikkine ristiriitoineen ollut inhimillisestí
ottaen paras kokemistani työyhteisöistä. Se on empaattinery sosiaalinerL luo-
va ja erilaisuutta hyväksyvä. siinä olisi oppimista eurokuntoon suomea

hiovalla teollisuudellakin.
Niin todellakin, jos aiomme inhimillistää työelämämme ja pitää ihmi-

set pitempään työelämässä ja pelastaa isänmaamme, menkäämme päiväko-
teihinoppiin.

(Rauno Pietiläinen suoritti myöhemmin psykologiøn lisensiaattitutkinnon.)

,ßrF***

Ajalle oli omainaista muutoshakuisten ja radikaalien aatteiden esiinmarssi, joka

ilmeni eniten juuri opiskelijamaailmassa. Kaikkinainen vaikuttamisen tarve ja

aktiivisuus hsáantyivat 7Oluvulla. Opiskelijat ottivat kantaa opetuksen sisältöihin
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ja menetelmiirV sekä arvioivat kriittisesti koulutuksen yleistasoa. Myös koulu-
tuksen hallinnollisiin asioihin haluttiin vaikuttaa.

Virallisia vaikutuskanavia avautui useita. Paitsi perinteistä suoraa keskus-

teluyhteyttä opettajiin, kurssin ohjaavaan opettajaan ja rehtoriin, opiskelijat saat-

toivat vaikuttaa asioihin edustajansa kautta puhevaltaisena jäsenenä kannatus-
yhdistyksen hallituksessa ja päätösvaltaisena johtokunnassa vuodesta 1974' Se-

minaaiien yhteistyöelimessä, Seminaarien neuvottelukunnassa, opiskelijaedustaja

valittiin vuorovuosina eri seminaareista.
Vuonna 1.973 perustettiin seminaarineuvosto, johon kuului neljä opettajaa ja

kuusi opiskelijaedustajaa. Alusta asti tämä elin oli erityisen aktiivinen käsitelles-

sään seminaarin sisäisiä asioita.
Seminaariosaston perustamisesta 1947 lähtien opiskelijat kuuluivat kasva-

tusopillisen korkeakoulun, myöhemmin yliopiston ylioppilaskuntaan. Sama oi-

keus jatkui myös Jyväskylän lastentarhaseminaarin opiskelijoilla. Muun muassa

ylioppilaskunnan terveydenhoitosäätiön palvelut kuuluivat seminaarin opiske-

il¡oiitè ja he saattoivat osallistua ylioppilaskunnan monipuoliseen kulttuuri- ym.

toiminiaan. Pieni aktiivijoukko osasi käyttää ylioppilaskuntaa myös vaikutus-

kanavana opiskelijapoliittisissa kysymyksissä. Vuonna 1973 peruslettiin Jyväs-
kylän lastentarhaseminaarin ylioppilaskunta ry.

Oman yhteisen vaikutusryhmänsä opiskelijat saivat, kun Suomen
lastentarhaseminaarien oppilaskuntien liitto SLOL perustettiin 8.4.1973 Jyväsky-
lässä. Ensimmmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Jyväskylän seminaarin opiske-

lljaJørmo LounøssøIo.

7960- ja LgTOluvulla koulujen oppilaitosten, erityisesti yliopistojen toimin-
taan pääsi vaikuttamaan myös puoluepolitiikka. Kouluneuvostojen vaaleihin
mentiin porvari- ja toveriryhmätunnuksin ja aktivoitunut Têiniliitto koulutti jäse-

niään poliittiseen opiskelij atoimintaan.
Myös seminaarissa poliittisesti aktivoituneet opiskelijat valikoituivat usein

edustustehtäviin. Parhaimmillaan ajan henki ilmeni spontaanisti, jopa kiihkeästi
käytyinä keskusteluina luokissa ja käytävillä sekä vastuullisena yhteisten asioi-
den hoitamisena. Vahvat johtajayksilöt saattoivat kuitenkin myös tukahduttaa
'toisinajattelua', joskaan tämäntapaiset ilmiöt eivät seminaariyhteisössä aiheutta-
neet ylipääsemättömiä ongelmia. Tuona lukuisten komiteoiden ja työryhmien ai-

kana opiskelijoiden kannanottoja tarvittiin ja arvostettiin ]yväskylän las-
tentarhaseminaarissa.

HENKILOKUNTA

Toiminnan laajentuessa ja vakiintuessa tuii välttämättömäksi palkata sekä ope-

tus- että muuta henkilökuntaa. Monista työsuhteista tulikin pitkäaikaisia, mikä
erityisesti opetuksen kehittämisen kannalta oli erinomainen asia, kun kuitenkin
suuri osa opetuksesta jäi vielä vafütelevien tuntiopettajien varaan.



/J

Oppilaskunnan jäseniä neuvonpidossa 7O-luvulla

Kurssi 35 alkuopetuksen tunnilla' Taustaila opettaja Suoma Mäkivirta
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Opettajat

Ensimmäiseen vakituiseen seminaarinopettajan virkaan nimitettiin 1.9.1966 HUK
IlfO AiriHeikkinen (myöhemmtnPeitsomø). Seminaarinopettajan tehtäväalueena
oli varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen metodiikka sekä opetusharjoittelun val-
mennus, ohjaus ja arviointi. MyöhemminAiri Heikkinenperehtyi erikoisesti las-
ten liikennekasvatukseen. Maaliskuussa 1968 toiseen seminaarinopettajan virkaan
nimitettiin HuK, LTO, myöhemmin KK Sinikka Rautakivi. Kun varhaiskasva-
tuksen pedagogiikkaa käsittelevästä oppimateriaalista oli kova puute, julkaisivat
Airi Heikkinen ja Sinikka Rautakivi ensimmäisen oppikirjan aiheesta (Heikkinen
Airi - Rautakivi Sinikka, Esikouluikäisten ohjaus,1972). Sinikka Rautakivi siirtyi
kouluhallitukseen tarkastajaksi15.8.1973. Ensimmäiseksi vastuualueekseen hän
sai lastentarhanopettajien poikkeuskoulutuksen.

Oppilasmäärän yhä kasvaessa tarvittiin opettajia lisää nopeutuvassa tah-
dissa. Syksyllä1972 tuli opettajaksi HuK, ELTO, myöhemminYK Maila Eronen ja
1973IJuK,EIJTO Salme Laakso Sinikka Rautakiven tilalle. Tp-virkoihin poikkeus-
kouluttajan tehtäviin valittiin HuK, ELTO Ilse Saares ja HuIÇ LTO lìrula Laaka.
Syksyllä 1976Ilse Saares jatkoi vakinaisena seminaarinopettajana poikkeus-
koulutuksen päätyttyä.

Seminaarinopettajan tehtäväkuva muodostui vuosien mittaan hyvin moni-
puoliseksi. Varsinaisen opetusaineensa, varhaiskasvatuksen ja metodiikan (sil-
loinen nimitys didaktiikalle/varhaiskasvatuksen pedagogiikalle) iisäksi kukin
opettaja löysi vähitellen oman erityisalueensa, kuten Sinikka Rautakivi uskonto-
kasvatuksen metodiikan, Salme Laakso kansainvälisyys- ja kultbuurikasvatuksen
(erityisesti suomalainen perinnekulttuuri), Maila Eronen alle 3-vuotiaiden
pedagogiikan ja Ilse Saares askartelun ja nukketeatterin. Suuren osan työajastaan
opettajat käyttivät opetusharjoittelun suunnitteluun, käytännön järjestelyihin,
harjoittelun ohjaukseen ja sen palautteen käsittelyyn yhdessä opiskelijoiden kans-
sa. Matkat harjoittelupaikoille, jotka seminaarivafüeen lopulla olivat jo aika hajal-
laan eri puolilla maata, vaativat opettajalta sekä aikaa että energiaa. Opettajalle
lankesi myös niin sanotun kurssin ohjaajan (vrt. luokanvalvoja) tehtava. Sen puit-
teissa hän paitsi huolehti oman ryhmänsä varhaiskasvatuksen opetuksesta ja
opetusharjoittelusta, laati myös sille lukujärjestykset ja sopi tuntiopettajien kans-
sa opetuksen sisällöstä ja ajankohdasta. Kurssin ohjaajasta tuli helposti ryhmälle
'äitihahmo', jonka kanssa jaettiin ilot ja surut. Roolilla oli kääntöpuolensa sikäli,
että ohjaaja saattoi ottaa kantaakseen tarpeettomiakin taakkoja.Aika ajoin yhdes-
sä pohdittiirç missä määrin opettajat voisivat siirtää enemmän vastuuta opiskeli-
joille. Toisaalta läheinen vuorovaikutus kahden opiskeluvuoden aikana loi sosi-
aalisen tilanteen, jossa opiskelijoiden persoonallista kasvua voitiin seurata ja tu-
kea.

Myöskin lehtorin virkojen perustaminen kävi ennen pitkää tarkoi-
tuksenmukaiseksi. Siirtyminen kouluhallituksen alaisuuteenL972vaikutti asiaan
myönteisesti. Ensimmäinen lehtoraatti saatiin 1.2.1.974ja sen haltijaksi tuli KK
Elina Pøjunen (myöhemmtn Hirsikangas). }l.änen aineensa oli psykologia, yksi
laajimmista opetusalueista. Seuraavana vuonna täytettiin liikunnan ja musiikin
lehtorin virat. Niihin valittiin LitK Rüttø Vuorinen ja musiikinopettaja Maijn
F r edrikson. Yhteiskuntatieteiden lehtoriksi valittiin YK Anj a-Rütta Lehtinen syk-
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syllä1976ja äidinkielen lehtoriksi FKSylai Honkkila. Viimeksi mainittu hoiti vir-
kaa vuoden ajan.

Noina 7O-luvun aktiivisina vuosina rakentui moderni lastentarha-
nopettajakoulutus. Lehtoreiden oli muokattava oman alansa asiantuntemus kou-
lutuksén käyttöön, jonka alue, varhaiskasvatus, oli vähän tutkittua ja
aliarvostettuukin. U"ldan oli perehdyttävä paitsi varhaiskasvatukseen myös päi-
väihoidonkäytäntöön. Muunmuassa liikunnanlehtori aloitti työnsä kartoittamalla

Jyväskylåin lastentarhojen liikuntatilat ja -välineet sekä valokuvaamalla lasten

liikuntatuokioita. Yhteistyössä opettajien kanssa, joilla oli lastentarhanopettaja-
pätevyys, sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa, lehtorit rakensivat oman aineensa

òpetuiiavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä. Myös seminaarien kesken teh-

tiin kehittelytyötä eri opetusalueiden sisällä. Lisäksi ulkoiset kehittåimis- ja muutos-

paineet vaikuttivat osaltaan siihery että 70-luvusta tuli opettajayhteisössä dynaa-
minen prosessi. Erilaiset persoonallisuudet loivat opettajakunnan, joka vähitel-
len kasvoi eläväksi ja luovaksi yhteisoksi. Työnohjauksen tuella vaikeitakin on-

gelmia pyrittiin rohkeasti käsittelemään.- 
Vatituisia opettajia oli 70-luvun lopulla rehtorin lisäksi yhdeksärç neljä var-

haiskasvatuksen õpettajaa ja viisi lehtoria. Tuntiopettajia tarvittiin kuitenkin edel-

leen. Kuvaamataiáon lehtoraattia ei yrityksistä huolimatta saatu, joten kyseistä

opetusta hoidettiin tuntiopetuksella. Pitkäaikaisena kuvaamataidon opettajana

tóimi edelleen opettaja, taiteilija Pekka Kivikäs vuoteen 1972 asti.lo 1947 aloitta-

nut Tþllervo Perãhmpi opetti musiikkia vuoteen1971. Lehtori Erkki Tammisola

hoiti teknisen käsityön opetusta yliopiston OKL:n tiloissa vielä vuoteen 1972,iol-

Henkilökunta a v. 1977. Seisomassa (vas.) Varma Lerures, Riitta Vuorinery Airi Peitsoma, Maila

Eronen, Salme Laakso ja Sylvi Honkkila. Edessä (vas.) Anja-Riitta Lehtinen, Ilse Saares, Liisa
Kasurinery Maija Fredrikson ja Elina Pajunen
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loin opetusta jatkoi opettaja Ari Hørju.Yksipitkäaikaisimmista tuntiopettajista oli
pianonsoitonopettaja Valma Laukama 1952 - 1973.FKLeenø Blom opetti äidinkiel-
tä vuosina 1963 - 1974. Lastentarhanopettaja, myöhemmin HuK, ELTO Ritva Särkkä
piti koko seminaarin ajan vuosittain luentosarjan erityistä hoitoa ja kasvatusta
tarvitsevien lasten päivähoidosta. Erityisluentojen pitäjistä mainittakoon muiden
muassa profe ssoriVeikko Anttila, suomalainen kansanperinne, tohtori Jorma Heik-
kilä,luova ajattelu ja tekniikan lisensiaattiHelenaKelçkonen, rauhankasvatus. Nämä
erityisluennot kiinnostivat niin opettajia kuin opiskelijoita, ja ne herättivät usein
vilkasta keskustelua. Professori Anttilan asiantuntemus ja opettaja Salme Laak-
son palava kansanperinteen harrastus saivat aikaary että tämän alueen opetus
muodostui eläväksi ja kehitti erilaisia vuosittain toistuvia tapahtumia.

Toimisto- ja siivoushenkilökunta

Seminaarin tilienhoitajana toimi oman päivätyönsä ohella toimistovirkailija Mai-
la Sappinen koko seminaarivafüeen ajan (1965 - 1977). Kannatusyhdistyksen tilit
hoiti pankkivirkailija Sirkka Mattila oman työnsä ohella myöskin alusta asti kou-
lutuksen valtiollistamiseen saakka (1965 - 1977). Tilienhoitajat eivät kuuluneet
henkilökuntaan, mutta pitkäaikaisina ja tunnollisina työntekijöinä he ovat mer-
kittäviä henkilöitä seminaarin historiassa. Kolmen ensimmäisen vuoden ajan se-
minaarin rehtori vastasi yksin varsinaisesta toimistotyöstä. Käyttövarojen puut-
tuessa rehtori jopa kuljetti kokouskutsut perille iltakävelyllään. Löylykadun toi-
mitilojen valmistuttua1.966, seminaari sai myös asianmukaiset toimistotilat. En-
simmäisen toimistoapulaisen seminaari sai syksyllä 1968. Tehtävää hoiti Vørma
Lennes ensin tilapäisesti 13.12.1971 saakka. sitten työsopimussuhteisena hei-
näkuuhun 1975 ja elokuussa 1975 hän siirtyi perustettuun kanslistin toimeery jota
hoiti eläkeikäänsä saakka vuoteen 1984.

Varma Lenneksellä oli taitoa, aikaa ja sydäntä hoitaa opiskelijoiden ja henkilökunnan asioita
henkilökohtaiseen sävyyn. Kansliaan tuleva sai iloisen tervehdyksen pohjalaismurteella: "Tulit
vaik et kirjoottanu." Ja jos asiakas kysyi palvelua, josta ei ollut varma, voitaisiinko se kansliassa
hoitaa, sanoi Varma Lennes: "Minä palvelen teitä tutista hautaristiin, katsotaanpa, mitä voin
tehdä." Ja jos piti noutaa jotain muuaita talosta, Lennes oli jo mennyt sitä juosten hakemaan.
Varma Lenneksellä oli myös uskomaton juttuvarasto; sieltä löytyi sopiva joka tilanteeseen ja
päälle helähtävä nauru. Varma Lennes oii rehtorin oikea käsi, aina paikalla ja selvillä talon asioista.
Håinellä oli kasvattava ote opiskelijoihin ja hän osasi myös kuunnella heitä. Myös opettajille hän
tarjosi tarvittaessa'Leelian lepotuolin'.

Sirkku Harjula hoiti siivoustehtäviä vuoteen 7976, jolloinjäi sairaslomalle. Hänen
jälkeensä sävosiSøørøNünimÌiki ensin poikkeuskoulutuksen palkkalistoilla, vuo-
desta 1976 seminaarin siivoojana. Myöhemmin virkanimike muuttui siivooja-
vahtimestariksi.

Sirkku Harjulalla oli iloinen nauru. Hän kaiketi loi myös sen perinteen, että viherkasvien tuli
voida silmin nähden hyvin ja laittioiden kiiltää. Saara Niinimäki jatkoi näitä perinteitä tarkasti.
Hän huolehti perusteellisesti myös siitä, että opiskelijat muistivat käyttää sisäkenkiä ja siivota
jälkensä keittiössä ja oleskelutiloissa. Saaran korvat olivat yliherkät sille äänelle, joka kuului, jos
joku siirsi luokan työpöytiä vetämällä niitä pitkin lattiaa. Joku opiskelija tapasi nimittää siivoojaa
'iattiakosmetologiksi'. Se nimike sopi hyvin Saara Niinimäelle. Hänen jäljiltâän saattoi lattiassa
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nåihdä peilikuvansa. Rehtori Kasurisen aikana opiskelijoilla oli hallussaan talon avain voidakseen

kayttäá tiloja myös iltaisin. Kun siivooja työskenteii ajoittain myös silloin, kuului iltatunnelmaan

pianonsoiton, mahdollisen iltaluennon tai muun opiskelutyön äänen lisäksi pölyimurin tai
lattiankiilloittajan surina.

Seminaarin kahvihuone oìi päivittäin eloisa koko henkilökunnan kohtaamispaikka.
Lounastauolla ahtauduttiin pöydåin ympäritle syömäåin ja jakamaan eväitä. Tilanteesta muo-
dostui usein äänekäs, olihanlokaisen tuotava ilonsa tai huolensa yhteiseen käsittelyyn.

LASTENTARHANOPETTAIIEN POIKKEUSKOULUTUS

Päiväkotien koulutetun henkilökunnan puutteen ollessa suurimpia esteitä
päivähoitotoiminnan lisäämiselle Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutus-
komitea esitti välimuistiossaan 30.4.l.973lastentarhanopettajien poikkeus-
koulutuksen aloittamista vuoden lgT4alussa.Opetusministeriön päätöksellä kou-
lutus alkoi Helsingin, Tämpereen ja Jyväskylän lastentarhaseminaareissa sekä

Porin ammatillisessa kurssikeskuksessa. Myöhemmin samana vuonna aloitettiin
poikkeuskoulutus myös Helsingin kaupungin toimesta ja seuraavana vuonna
Oulun ja Pietarsaaren lastentarhaseminaareissa sekä Lappeenrannassa Etelä-Kar-

jalan kurssikeskuksessa.

Jyväskylän lastentarhaseminaarin poikkeuskoulutuksen HuK-pohjaiselle
kurssille valittiin 16 opiskelijaa, joiden aineyhdistelmään tuli sisältyä käyttäyty-
mistieteiden arvosanoja. Jatkossa koulutettiin kolmen kurssin (okaisella 16 opis-

kelijaa) verran sellaisia lastenhoitajia, joiden pohjakoulutus oli vähintään keski-
koulu ja joilla oli työkokemusta. Kaikkiaan Jyväskylästä valmistui 16 lastentarhan-

opettajaa HuK-tutkinnon pohjalla ja 47 lastenhoitajapohjalta. Poikkeus-
koulutusyksiköstä vastasivat opettajat Ilse Saares ja Tirula Laaka.

Hallinnollisesti poikkeuskoulutus oli mielenkiintoinen. Kouluhallituksen ja

ammttikasvatushallituksen keskeinen yhteistyö osoittautui yllättävän rikkaaksi
ja hedelmälliseksi, kun senkoordinointiin kouluhallitukseenpalkattiinFM Sinik-

ka Rautakivi, joka aikaisemmin oli toiminut Jyväskylässä seminaarinopettajana.
Kouluhallituksen järjestämään tiiviiseen kouluttajien koulutukseen osallistuivat
molempien hallinonalojen opettajat. Koulutuspäivinä laadittiin asiantuntijoiden

opastuksella opetussuunnitelmia, tutustuttiin eri koulufuspisteiden tiloihin, hais-

téltiin erilaistikulttuuri- ja hallintoilmastoa ja kuunneltiin ajan nimekkäitä kas-

vatus- ja opetusteoreetikkoja. Alkuajan kouluttajista syntyikin tiivis ryhmä, joka

jakoi haastìllisen tehtävänsä ilot ja surut ja perusti poikkeuskoulutuksen jälkeen

Aurorø-seuran. Nimi johtui siitä, että Helsingissä koulutuspäivien yö-
pymispaikkana oli edullinen Helsingin Diakonissalaitoksen Aurora-hotelli.

Kummankin pohj akoulutukseltaan eriävän ryhmän opetussuunnitelma laa-

dittiin siten, että se mahdollisimman mielekkäästi liittyi aikaisempaan koulutuk-
seen. Humanististen tieteiden kandidaattien osalta koulutus nähtiin kokonaisuu-

tena, joka käsitti vähintään kaksi vuotta alalla käyttökelpoisia teoriaopintoja ja

yhden vuoden käytäntöpainotteista ammattiopetusta. Lastenhoitajilla vastaavasti

toulutus rakentui vuoden pituisesta käytännön koulutuksesta sekä työ-
kokemuksesta, joihin teoriapainotteinen koulutusvuosi liitettiin. Koulutuksen
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kesto oli kummallakin ryhmäIlä L.250 tuntia teoreettista ja käytåintöön soveltavaa
opetusta. Alunperin käytåinnön harjoitteluj aksot oli tarkoitus suorittaa Jyväsky-
län ulkopuolella, koska harjoittelupaikkoja oli vain vähän jaossa vakinaisellekin
koulutukselle. Tiivistahtisen opiskelun vuoksi harjoittelu oli kuitenkin pakko jär-
jestää ]yväskylässä, mitä helpotti osaltaan se, että osa kursseista saattoi suorittaa
osan harjoittelustaan kesällä, jolloin muita opiskelijoita ei kentällä ollut.

Lastenhoitajat olivat hyvin motivoituneita opiskeluun. Vuoden sisällä he

ehtivät muuntiiviin opiskelun ohessa suorittaa kasvatustieteen approbaturin sekä

erityispedagogian ja psykologian peruskurssit. He tuntuivat nauttivan kirjasto-
työskentelystä ja erilaisista ryhmätöistä. Lopputyön he tekivät useinmiten kehi-
tyspsykologisesta tai pedagogisesta aiheesta. Pitkään sairaalatyössä olleiden las-

tenhoitajien oli ensin irrottauduttava erilaisista rutiineista, mutta vahva motivaa-
tio ja sitkeä yrittäminen johtivat yleensä hyvään lopputulokseen.

HuK-pohjaisella ryhmällä oli vahva kriittinen asenne sekä koulutukseen että
itseensä. Itseilmaisu ja luova toiminta koettiin hieman vieraaksi alueeksi. Toisaal-

ta opiskelijoiden'vahva teoriatausta ja opiskelutottumus takasivat sery että hei-
dän oli helppo nopeasti omaksua uutta ja liittää se osaksi kokonaisuutta. Kaikki
L6 sijoittuivat alalle. Paitsi päiväkodeissa opettajina ja johtajina, he työskentelivät
myös perhepäivähoidon ohjaajina, amanuensseina ja lehtoreina yliopiston
lastentarhanopettajakoulutuksissa; eräs heistä siirtyi suoraan kouluhallitukseen
tarkastaja Sinikka Rautakiven sihteeriksi.

Jyväskylässä jouduttiin käyttämään runsaasti tuntiopettajia, kuten
poikkeuskoulutuksissa yleensäkin. Heitä voitiin palkata lyhyisiin opetusjaksoihin
kauempaakin, joten monet 70-luvun vaikuttajapersoonallisuudet kiersivät opet-
tamassa useissa poikkeuskoulutusyksiköissä. Kouluttajien lähes päivittäinen
puhelinyhteys takasi, että tieto hyvistä tuntiopettajista välittyi nopeasti'

Poikkeuskoulutuksesta ensimmäisinä HuK-pohjalta valmistuneet
lastentarhanopettajat kouluttajineen
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Pitkiä opetusjaksoja toistuvasti eri kursseilla oli vakituisten opettajienTuula Laakan
ja Ilse Sàareksen lisäksi seuraavilla tuntiopettajilla: rehtori Liisa Kasurinen, var-

haiskasvatuksen pedagogiikka,lehtori Elina Pajunen, psykologia, KM Ritaa Søl-

melø,kehifyspsykologia ,YMAnna-Lüsa Rasinaho, yhteiskuntakuntatiede,FKHan-
nø-Sofiø Olll, puheilmaisu, LitK Pirkko Køruonen, liikunta'

Poikkeuskoulutus toimi koko ajan Kenttäkadulla Nyyssösen talossa eli
Nysässä. Tilat olivat juuri uusitut opetuskäyttöön ja soveltuivat hyvin pienelle

opetusyksikölle. Yhteistoiminta vakinaisen ja poikkeuskoulutuksen opiskelijoi-
dãn keiken oli aluksi varovaista, mutta luontui våihitellen yhä paremmin, jopa

niin, että lastenhoitajakurssien ainoa miesopiskelija avioitui seminaariopiskelijan
kanssa.

Poikkeuskoulutus, jota myös pikakoulutukseksi kutsuttiiry oli vaativa niin
opiskelijoille kuin opettajillekin. Hengästyttävän työtahdin seurauksena lähes

tãikki aiusta asti mukana olleet koulutusyksiköiden vastaavat opettajat kertoivat
valittaneensa lääkäritle erilaisista oireista urakan loputtua. Tuona aikana ei vielä
yleisesti tunnettu'bum out' oireistoa.

Poikkeuskoulutukseen kohdistettiin runsaasti kritiikkiä ja siitä käytiin kes-

kustelua myös lehtien palstoilla. Koulutusta valvottiin kuitenkin huolella, eikä

sitä turhaan jatkettu sen jälkeery kun päivähoidon henkilöstötilanne selvästi tasa-

painottui. Viimeinen kurssi valmistui heinäkuussa ja pikakoulutus Jyväskylässä
päättyi elokuussa vuonna 1976.

MUUTAKOULUTUSTA

Kehittyvä lastentarhanopettajakoulutus edellytti lehtoreilta ja opettajilta jatkuvaa

kouluttautumista. MyOs harjoittelua ohjaavilla lastentarhanopettajilla sekä muil-
la päiväkotien työntekijöillä oli täydennyskoulutuksen tarvetta.

Kouluttajien koulutus

Joensuun korkeakoulussa käynnistettiin elokuussa 1974 opelusministeriön jär-
jestämä kouluttajien koulutuskurssi. Koulutustilaisuuksia oli viikon ja viikonlo-

þun pituisina jaksoina kevääseen 1975 asti, yhteensä 500 tuntia' Jyväskylän sem!
naarista koulutukseeen osallistuivat opettajat Maila Eronen ja Salme Laakso. Vas-

taavan laajuista ylíopistojen ja seminaarien kouluttajille suunnattua yhteistä kou-

lutusta ei enää järjestetty, joten Joensuun kurssi jäi ainoaksi.

Harj oittelunohj aaj ien koulutus

päiväkotien johtajille ja opetusharjoittelua ohjaaville lastentarhanopettajille jär-

jestettiin tarpeen mukáan ieminaarissa lyhytmuotoista täydennyskoulutusta kul-
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loistenkin resurssien puitteissa. Tilaisuuksissa käsiteltiin opetusharjoittelun arvi-
ointia sekä kulloinkin ajankohtaisia varhaiskasvatuksen sisältöjä. Tävallaan kou-
lutusta olivat myös harjoittelunohjaajien kanssa pidettävät kokoukset jokaisen
harjoittelujakson edellä. Niissä perehdyttiin lähinnä kunkin jakson erityis-
tavoitteisiin, mutta saatettiin avata uusia näkökulmia päivähoitoon ja
varhaiskasvatukseen. Aloitteet tulivat sekä koulutukselta että kentältä.

Lastenhuoltolaitosten apuhenkilökunnan peruskurssi

Lastentarhassa opettajan työparina oli lastentarha-apulainen, joka kuului lasten-
huoltolaitosten apuhenkilökuntaan. Tällä työntekijäryhmällä ei ollut alalle min-
käänlaista koulutusta. Apuhenkilökunnan omasta ja Jyväskylän kaupungin Vi-
ranhaltijat ry:n toimesta järjestettiin TOluvulla ensimmäinen apuhenkilökunnalle
suunnattu kurssi. Sen rahoittajina olivat ammattikasvatushallitus ja Jyväskylän
kaupunki. Kurssi suunniteltiin Jyväskylän ammattikoulun kurssiohjelman puit-
teisiin. Apulaiskurssi toteutettiin Jyväskylän lastentarhaseminaarissa. Sen opet-
tajina toimivat seminaarin opettajat ja kurssista vastasi rehtori Liisa Kasurinen.
Koulutettavilta edellytettiin vähintään vuoden työkokemusta lastenhuolto-
laitoksessa. Koulutus aloitettiin kevääIlä 1970 ja se jatkui seuraavana syksynä.
Kurssi kesti 18 viikkoa ja sisälsi 160 tuntia ammattityötä ja ammattioppia.Ammatti-
työ käsitti työkäytäntöä ja lasten kanssa toimimista sekä erilaisia työharjoituksia.
Ammattiopissa tutustuttiin lapsen kehitykseery hoitoon ja kasvatukseen sekä lain-
säädäntöön ja työturvallisuuteen. opetusryhmän maksimikoko oli 18 ja kursseja
järjestettiin kaikkiaan kuusi. Lastentarhaseminaari näki apulaiskoulutuksen eräåinä
laitoskasvatuksen tason kohottajana ja hoiti koulutuksen huolella. Koulutettavien
motivaatio oli huomattava huolimatta siitä, että kurssi suoritettiin iltaisin nor-
maalin työajan jälkeen.

YHTEYKSIÄ JA YHTEISTYÖTÄ

Monenlaiset yhteydet olivat kasvavalle seminaarille välttämättömiä. Se tarvitsi
sekä konkreettista tukea, että ymmärtämystä toiminnalleen. Paitsi paikallisten
yhteistyökumppaneiden, kaupungin ja yliopiston kanssa, oppilaitos teki yhteis-
työtä myös muiden seminaarien kanssa. Lisäksi henkilösuhdetoiminta oli tärke-
ää.

Jyväskylän kaupunki

jyväskylän kaupungin tuki oli seminaarin elinehto. Kaupunki takasi Löylykadun
toimitilojen rakennuslainan ja myöhemmin Kenttäkatu 19:n tilojen ostolainan.
Lisäksi kaupunki myönsi vuosittaisen avustuksen, mikä olikin alkuvuosina vält-
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tämätön seminaarin toiminnan käynnistämiseksi. Rahaa kyllä anottiin muiltakin
ympäristökunnilta, mutta kaupungin lisäksi vain ]yväskylän maalaiskunta tuki
seminaaria alkuvuosina pienellä raha-avustuksella.

Kaupunki tuli itse asiassa avuksi jo aiemmin siinä vaiheessa, kun korkea-
koulu sanoi seminaarin vuokrasopimuksen irti, luovuttamalla KeskiSuomen
museontiloja seminaarinkäyttöön. Tèko olikaupungiltamerkittävä kädenojennus
siirtymävaiheessa, jossa nopeasti oli löydettävä paikka toiminnan sujuvalle jat-

kamiselle ja uuteen valmistautumiselle.
Kaupungin lastentarhojen/päiväkotien käyttäminen opetusharjoittelun

paikkoinioli eras yhteistyöalue, jossa oli molemmin puolin oltava aktiivisia. Kun
ãsimerkiksi opiskelijamäärä 7O-luvulla nopeasti kasvoi ja samalla keskikaupun-

gin päivähoitopaikoista alkoi olla lisääntynyttä kysyntää, perustettiin
kaupunginjohtajan aloitteesa Gummeruksenpäiväkoti sekä päivåihoidonettä ope-

tusharjoittelun tarpeisiin.
Álusta pitäen on kannatusyhdistyksen hallituksessa ja seminaarin johtokun-

nassa ollut kaupungin edustus. Lähes koko seminaarin olemassaolon ajan

kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tehtävää hoiti kaupunginjoh-

taja Veli ]ärvinen. Hänen asiantuntemuksensa ja vilpitön kiinnostuksensa
várhaiskasvatusta ja opettajakoulutusta kohtaan takasivat osaltaan seminaarille

turvalliset puitteet kehittää ja laajentaa toimintaansa. Johtokuntaan kuuluva kau-

pungin päiväkotien edustus vahvisti vielä kaupungin osallisuutta seminaarin

hallintoon.
Jyväskylän kaupungin lastenhoitolaitokset, sairaalat ja koulut tarjosivat

opistéli¡oitlé opintokäyntikohteita sekä materiaalia opinnäytetöihin. Kaupungin

s 
^ 

siaali--ja tervãydenhoitopalveluita käytettiin koulutuksessa käytännön esimerk-

keinä kunnallisista ratkaisumalleista. Yhteistyö näiden alueiden viranomaisten

kanssa oli tiivistä. Myöskin kaupungin kulttuuritarjontaa hyödynnettiin koulu-

tuksessa.

Jyväskylän yliopisto

Seminaarin yhteydet yliopistoon olivat tärkeitä alusta asti: Kuten korkeakoulun

aikana, niin nytkin tuntiopettajia saatiin yliopistosta. Myös yliopiston erityistiloja

käytettiin edeileen mahdóilisuuksien mukaan. Lisäksi sekä kannatusyhdistyksen

hailituksessa että johtokunnassa oli yliopiston edustus' Kuten aiemmin on mai-

nittu, koulutuspoÍiittisia neuvotteluia oli yliopiston edeltäjän, Kasvatusopillisen

Korkeakoul.tt',, kuttttu käyty jo vuosina L948 (Korkeakoulun hallinnon esitys

opetusministerille) ja 1951-(Ebeneser-kodin hallitus sosiaaliministeriölle)' Näissä

tándattiln lastentaihanopettajakoulutuksen ja opettajakoulutuksen osittaiseen

yhdistämiseen. Vuonna 1971 kannatusyhdistyksen hallitus asetti työryhmät't, i9t-
áa yliopiston edustajien kanssa pohdittiin esikoulunopettajien kouluttamista ]y-
vastcyússa. Tyoryhman puheenjohtajana oli kasvatustieteen lisensiaaf.iOløaiHie-

tata ia jasenina'K}y'_ KVUikki Römøn, lastentarhanjohtaja Leena Lummelahti,

,"*inaärirropettaja Slnikta Rautakivi sekä rehtori Liisa Kasurins¡. Kesäkuussa

L971 kouluhãlituksen toimistopäällik,kö Pekkn Køløiø kàvi keskustelemassa yli-
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opiston hallinnonjohtaja Matti Hietaløn kanssa mahdollisuuksista liittää seminaari-
koulutus yliopistoon.

Valtiollistamisprosessin yhteydessä johtokunta perusti useitakin muutosta
valmistelevia työryhmiä. Johtavaksi periaatteeksi muodostui lastentarhan-
opettajakoulutuksen siirtäminen osaksi opettajakoulutusta erityisluonteensa säilyt-
täen. Käytännössä yhteistyö alkoi kuitenkin jo vuonna 1969,kun seminaareista
ensimmäisenä Jyväskylän seminaari aloitti yliopisto-opintojen sisällyttämisen
lastentarhanopettajatutkintoon. Johtokunta ja kannatusyhdistyksen hallitus
valtuuttivat rehtorin syksyllä 1964 tekemään aloitteen teoriøopetuksen osittøiseksi
järiestämiseksi kolceellisesti yhteistoiminnassø lyaäslcylän yliopiston kasaatus- jø yhteis-
kuntatieteellisen tiedekunnan kanssa (Liisa Kasurisen kirje sosiaalihallitukselle
78.9.1969).Asiasta oli aikaisemminneuvoteltu sosiaalihallituksen pääjdntajaAlli
Løhtisen kanssa sekä yliopiston hallinnon ja tiedekunnan kanssa.

Niin sanottu yhteisopetuskokeilu alolteftiin heti samana syksynä. opetusoh-
jelmaan sisällytettiin kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja sosiologian
peruskurssit sekä kasvatustieteiden approbatur. Itseasiassa arvosanasuorittaminen
oli alkanut jo vuonna 1964, jolloin professori Niilo Mäen suostumuksella opetu-
sohjelmaan sisällytettiin erityispedagogiikan peruskurssi. Yhteisopetuskokeilussa
uudeksi oppiaineeksi tuli sosiologia seminaarin opetusohjelmaan kuuluneen yh-
teiskuntatieteen osaksi, Yliopisto-opintoja perusteltiin mm. taloudellisuudella,
koska tuntiopettajatarve vähenisi, uusimman tutkimustiedon välittymisellä sekä
sillä hyödyllä, mikä arvosanasuorittamisella olisi lastentarhanopettajien jatko-,
täydennys- ja erityiskoulutukselle. Kasvatustieteen approþatur-arvosanan suo-
rittamisessa kokeiltiin 7O-luvun alussa myös ns. esikoulukasvatuksen linjaa. Ko-
keilu jäi lyhytaikaiseksi. Yhteisopetuskokeilusta, sen tuloksista ja kehit-
tämistarpeista raportoitiin sosiaalihallitukselle.

Lastentarhanopettajakoulutus sai kipeästi kaipaamansa jatkokoulutus-
mahdollisuuden, kun Jyväskylän ytiopistossa käynnistyi erityislasten-
tarhanopettajakoulutus syksyllä 1971..Jyvàskylän seminaarin kannatusyhdistys
oli toiminut erityisen aktiivisesti asian hyväksi. Kokouksessaan 11..&1969 kannatus-
yhdistyksen hallitus totesi, että rehtori Liisa Kasurinen ja erityispedagogiikan as-
sistentti Olli Hietala olivat laatineet opetussuunnitelma- ja tutkintosääntö-
ehdotuksen sosiaalihallitukselle. (Kannatusyhdistyksen hallituksen pöytäkirja,
1e6e.)

Jatkokoulutusväylän avautuminen vaikutti luonnollisesti paitsi opetuk-
selliseen orientaatioorymyöskin opiskelijoiden opiskelumotivaatioon. Kunuuden-
muotoinen lastentarhanopettajakoulutus vuonn a 1,973 aloitettiin myöskin Jyväs-
kylän yliopistossa, oli Jyväskylän seminaari hanketta tukemassa. Aluksi asiaa
valmisteltiin seminaarissa vuonna lg7l perustetussa työryhmässä. Työryhmään
kuuluivat yliopiston hallintojohtaja Matti Hietala, maisteri Kyllikki riömary pro-
fessori V. | . Ihnløinen, rehtori Liisa Kasurinen ja opiskelija Pirjo Niemin¿n. Valmiste-
lutyö jatkui toukokuussa 1973 yliopiston hallintokollegion asettamassa toimikun-
nassa, jossa seminaaria edustivat rehtori Liisa Kasurinen ja opiskelija Pirjo Niemi-
nen. (Lastentarhanopettaja Pirjo Nieminen, nyk. Vehmasto, toimi sittemmin usei-
ta vuosia UlO-koulutuksen amanuenssina.) Lastentarhanopettajakoulutuksen
sijoittuminen yliopistoon vaikutti varmasti siihen, että koulutuksen yleiset
ongelmakohdat ja kehittämistarpeet välittyivät nyt suoraan yliopistolle. Kiinnos-
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tus varhaiskasvatuksen tutkimiseen sekä varhaispadagogian kehittämiseen ei kui-
tenkaan yliopistotasolla merkittävästi vieläkään lisääntynyt'

Lastentarhaseminaarien yhteisÇö

1.960-luvun lopulla maassa oli kaikkiaan viisi lastentarhaseminaaria:

o HelsinginEbeneser-seminaari v.1'892-

r |yväskylän lastentarhaseminaari v.7947-
r Tämpereenlastentarhaseminaari v' 1'955-

o Pietarsaarenruotsinkielinenlastentarhaseminaari v.1958-
o Oulun lastentarhaseminaari v' 1968-

Seminaarit järjestivät vuosittain opettajien yhteisia koulutuspäiviä niiden yllä-
pitäjien tueila. Xukin oppilaitos huolehti vuorollaan koulutuspäivien ohjelmasta

yhteisesti sovitun teeman mukaan. Kollegoiden tapaaminen, erilaisten ongelmi-

än ja saavutusten käsitteleminen sekä uusien haasteiden vastaanottaminen yh-

deésä tekivät koulutustilaisuuksista odotettuja ja merkittäviä. Kouluhallituksen
alaisuuteen siirtymisen jälkeen yhteiset koulutustilaisuudet järjestettiin vuosit-
tain Heinolan kurssikeskuksessa asianomaisen hallinnon toimesta.

Seminaarien rehtorit kokoontuivat pari kertaa vuodessa omaan kokoukseen-

sa. Käsiteltävinä asioina olivat lähinnä seminaarien talous, opetuksen suunnitte-

lu sekä opiskelijavalinnat. Päätöksillä haettiin ja tuettiin yhteisiä linjoja ja laajem-

pia näkemyksiä, eivätkä ne yksityiskohdillaan sitoneet oppilaitoksia.
Edellämainituissa tilaisuuksissa oli keskusteltu tarpeesta luoda sellainen

yhteistyömuoto, jossa myös seminaarien hallintokunnat olisivat edustettuina.

Lokakuussa L968 Oulun seminaari teki aloitteen tällaisesta yhteistyöelimestä ja

perustava kokous pidettiin Tampere e11a23.4.1969.Løstentørhaseminaarienneuaotte-

Iukuntaøn osallistuivat seminaarien rehtorit ja johtokunnan puheenjohtajat, myö-

hemmin myös opettajakunnan ja opiskelijoiden edustajat vuorovuosin eri semi-

naareista. lainsåadannön puuttuessa neuvottelukunta oli hyvin tärkeä elin, joka

piti neuvotteluyhteyttä opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön
Lu.5u. Tälousarvioiden laadinnan linjaukset, opiskelijavalinnat, opiskelija-arvi-
oinnin perusteet, opetusharjoittelu yms. asiat työllistivät neuvottelukuntaa. Vuon-

na ¡gTilastentarhaseminaarien oppilaskunta jätti neuvottelukunnalle laajan muis-

tion ja esitti samalla, että alle kouluikäisten lasten parissa työskentelevän henki-

löstdn koulutus on otettava välittömästi kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.
Syksyllä 1969 lyvàskylän seminaarin kannatusyhdistyksen hallitus esitti

n"urroit"lukunnalle lausunnossaan, että valtion on otettava vastuu lasten-

tarhanopettajakoulutuksesta. Tästä alkoikin seminaarien valtiollistamiseen täh-

täävä tybskentely. Neuvottelukunnan aloitteesta asetettiin 28.11'.1974 virkamies-

työryhmä valmiitelemaan valtiollistamista. Neuvottelukunnassa seurattiin tar-

iasti tyriryhmän työskentelyä mm. kuulemalla sen jäseniä kokouksissa ja anta-

malla iausuntoja. Hallinnollisessa muutosprosessissa oli välttämätöntä, että semi-

naarit saattoivat neuvottelukunnan kautta yhdistää voimansa ja saada äänensä
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kuuluville. Neuvottelukunnalla oli myös merkittävä rooli lainsäädännön puut-
teen esilletuomisessa. Se teki asiasta huomautuksia ja aloitteita.

Suhdetoimintaa ja vierailijoita

Nuorena ja itsenäisenä oppilaitoksena seminaari halusi osaltaan vakiinnuttaa
lastentarhanopettajakoulutukten paikkaa yhteiskunnassa myöskin suhde-

toiminnan kautta. Yhteyksiä hoidettiin paitsi valtion hallintoon, myös läänin ta-

son päättäjiin sekä lehdistöön. Ministeritason vierailut olivat varsinkin alussa

piskuiselleoppilaitokselle hyvinkin merkittäviä. Paikallisen lehdistön välityksel-
ia t.iirta tuh myös seminaarille mainosta. Sosiaaliminlsteri Juho Tþnhiälä vieraili
seminaarissa vuonna 1966. Ministerin ja sosiaalineuvosNlllo Kotiløisen kanssa reh-

tori ja seminaarin hallintokunta keskustelivat muun muassa päivähoitolaitosten
ja seminaarien puuttuvasta lainsäädännöstä. (23.3.1966 sosiaaliministeriö asetti

iyöryhmän tutkimaan kyseisten laitosten toimintaa ja tekemään ehdotuksia lain-
sãadantoa varten. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin Niilo Kotilainen.)

Sosiaalimini slenKntri-HelenaEskelinerz oli seminaarin vieraana vuonna 1970.

Sosiaalihallituksen pääjohtajaAlli Lahtinen kävi seminaarissa vuosina 1969 ja1971,.

Hän oli aidosti kiinnostunut lastentarhanopettajakoulutuksen kehittämisestä ja

vaikutti osaltaan muun muassa seminaarin ja yliopiston yhteistyökokeiluun' Se-

minaarien siirryttyä kouluhatlituksen alaisuuteen vieraili opetusminisleú Ulf
Sundqaist seminaarissa marraskutssa 1972. Myös kouluhallituksen pääjohtajat
Reino Oittinen (1971,) jaErkki Aho (1973) kävivät tutustumassa seminaarin toimin-
taan. Keskisuomalaisten kansanedustajien kanssa oltiin koko seminaarin ajan tii-
viissä yhteistyössä. Olihan kannatusyhdistyksen hallituksessa neljä kansanedus-

tajaa:ArvoAhonen (sDP), MaltiKoiuunen(sKDL),PenttiSillantaus (Kok) jaMau-
no Pohjonen (Kesk.). Edustajat Ahonen ja Koivunen olivat mukana koko
kannatusyhdistyksen toiminta-ajan. Matti Koivunen oli hallituksessa ministerin
tittelillä toimintakauden\967 - 1968. Lääninhallitusta edusti johtokunnassa lää-

nin sosiaalitarkastaja Pentti Koraenmaa. Hän toimi seminaarin johtokunnan
puheenjoht ajana7969 -7977 ja jalkoi vielä opiston johtokunnassa valtiollistamisen
jälkeen. L980luvulla läänien päätäntävalta koulutuspolitiikassa lisääntyi, joten

läänistä tuli entistä tärkeämpi yhteistyökumppani.
Vierailuluentoja pitivät useat ulkomaiset asiantuntijat sekä USA:sta että niin

sanotuista itäblokinmaista. Muunmuassa professoritKellerlJnkarista 1973 jaKoch

TÉekkoslovakiasta 1975 keräsivät kiinnostuneen yleisön. Erilaiset kaupungissa
vierailevat henkilöt ja delegaatiot poikkesivat myös seminaarissa.

Huhtikuussa 1975 vieraili professori Jaroslav Koch Prahasta kertomassa tutkimuksistaan alle 3-

vuotiaiden motorisesta kasvatuksesta. Luennon ollessa jo lopuillaan ryntää seminaarin ala-au-

laan hengästynyt nuori nainen. Kun hänelle selviää, että osallistuminen on myöhäistä,lainen
vääntää melkein itkua ja sanoo: "Voi, nyt minun pieni poikani ei ehdikäåin kehittyä Kochin op-

pien mukaan."
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SEMINAARIEN VAI;TIOLLISTAMINEN

Aikaa myöten kävi selväksi, että yksityisten kannatusyhdistysten ja säätiöiden

taloudell-iset rasitteet kävivät liian raskaiksi. Erityisesti sosiaaliturva- ja huoneisto-

menot kasvoivat Jyväskylän seminaarissakin vuosi vuodelta koetellen kannatus-

yhdistyksen kestokykyä. Valtion seminaareille myöntämä avustus ei kattanut täy-

sin edes välttämättömiä opetusmenoja. Niinpä Jyväskylän seminaarin hallinto-

kunnissa keskusteltiin valtiollistamisesta vuode sta1969lähtien' Keskustelun joh-

tavana periaatteena oli koulutuksen liittäminen yliopistojen ja korkeakoulujen

opettajåvalmistuksen yhteyteen. Myös opiskelijoiden kannanotot olivat sa-

mansuuntaisia. Lastentarhaseminaareja koskevaa lainsäädäntöä ei ollut. Yksityis-

ten seminaarien saama valtionapu perustui vuosittaiseen harkintaan. Koulutusta

säätelivät kannatusyhdistysten säännöt sekä jonkin verran kunkin seminaarin

ohjesääntö. Sosiaaliministeriön asettama Lasten päivähoitolaitostoiminkunnan
mietintö (Kom. 1967:846) sisälsi toteamuksery että lastentarhanopettajien perus-

ja täydennyskoulutuksen tulisi kuulua valtiolle. L970-luvulla valmisteltua semi-

naareja koskevaa laki- ja asetusehdotusta ei hyväksytty. Vastustettiin muun mu-

u""u i7 vuoden alaikárajaa ja keskikoulupohjaa pääsyvaatimuksina. Valtiol-

listamista valmisteleva työryhmä aloitti työnsä vuonna l9T4Serninaarien neu-

vottelukunnan aloitteesia. Jyväskylän lastentarhaseminaarin johtokunta kävi
huhtikuuss a1975jättämässä opetusministeri Ulf Sundqvistille muistion koulu-

tuksen siirtämisestä opettajavalmistuslaitosten yhteyteen.
Ensimmäisen työryhmän mietintö vuodelta 1975 sisälsi lakiehdotuksen' Sii-

nä työryhmä painolti, ettei valtiollistaminen ollut koulutuksellinen periaate-

ratkãisú, vaanènnen kaikkea ylläpitäjåin vaihtuminen. Toisessa mietinnössä, joka

julkaistiin 17.2.1,976 oli säännösesitysten perustelut,sekä asetus lastentar-

hanopettajaopistoista. Lastentarhaseminaarit siirtyivät valtiolle syyskauden alusta

1977.
Seminaarivaiheen aikana koulutettavien määrä oli nopeasti kasvanut' Opet-

tajakunta oli vakiintunut ja paneutunut innolla päivähoitolain jälkeen

käynnistyneeseen opetussuunnittelun uudistamiseen. Muutos, niin tervetullut

kuin se ólititr, ei ollut kuitenkaan vain ylläpitäjåin vaihtuminen, vaan toi tulles-

saan monenlaisia ongelmia. Muun muassa ilmeni odottamatta, että valtio tulkitsi
eri tavalla opettajien-opetus- ja työvelvollisuuksia. Myös yksityiskohtiin menevä

kontrolli ja LyroiratiJHsaantyivät. Oli tietysti myös pettymys, ettei koulutusta

tässä vaiheessa saatu yliopistóon. Opisto-nimike ei sekään miellyttänyt kaikkia.

Muun muassa opiskelijat olisivat säilyttäneet seminaari-nimikkeen. Valtiol-

listaminen oli kuitenkin välttämätön. Samalla kun se takasi lakisääteisen, yhte-

näisen lastentarhanopettajakoulutuksen sekä taloudellisesti turvallisemman tu-
levaisuuden, se luonnollisesti toi koulutukselle uudet, innostavat haasteet'
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SEMINAARIVAIHEEN PAATOS

Seminaarin muuttuessa valtion opistoksi oli aika arvioida paitsi koko 30-vuoti-
sen taipaleen tapahtumia, myös erityisesti sen kahtatoista toimintavuotta yksityi-
senä oppilaitoksena. Seminaarivaihe oli ollut odottamattoman nopean kehityk-
sen aikaa. Paitsi, että opiskelijamäärä lähes kahdeksankertaistui (25:stä \92:een),
myös vakituinen henkilökunta muodostui. Koulutuksen siirtyminen koulu-
hallinnolle, pãivähoitolain voimaantulo sekä ahkera valtakunnallinen komitea-
työskentely takasivat koulutukselle jatkuvan muutostilan. Kannatusyhdistys oli
tehnyt mittavaa työtä oppilaitoksen hallinnon ja taloudellisten olojen
vakiinnuttamiseksi. Johtokunnan, opettajien, harjoittelunohjaajien ja opiskelijoi-
den yhteistyöllä oli vaikutettu sekä opetuksen tasoory että välillisesti myös päi-
vähoidon kehittymiseen. Pienessä Jyväskylän kaupungissa oli lisätty opetustilaa
harjuntakaisesta yksiköstä keskikaupunkiin ja opetusharjoittelukenttä oli laajen-
tunut koko maan kattavaksi. Yliopistoon oli saatu 'jalka oven väliin, yh-
teisopetuskokeilulla ja myös uudenmuotoisen lastentarhanopettajakou-
lutusyksikön kautta.

seminaarin päätös huipentui 26. toukokuuta 1977 vietettyyn 3O-vuotisjuh-
laan. Aamulla oli Löylykadun tiloissa lämminhenkinen tilaisuus, joka oli erity!
sesti omistettu rehtori Liisa Kasurisellef unnustukselcihänentyi)stäänlasten jønuorten
knsaøttajøna sekä päiaähoidon ja løstentarhanopettøjøkoulutuksenkehittäjänä (Marjatta
Kaidesoja, Lastentarha 1.3 / 1977). Tilaisuudessa paljastettiin yliopiston

Seminaarin 3O-vuotisjuhlassa onnitteiuvuorossa kaupunginjohtaja Veli Järvinen.
Vieressä kansanedustaja Arvo Ahonen
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opettajavalmistuslaitoksen kuvaamataidonlehtorin, taiteilijaMikko Asunnøn maa-

láama-Liisa Kasurisen muotokuva, jonka opettajakunta ja kannatusyhdistyksen

hallitus olivat maalauttaneet entisten oppilaiden ja työtovereiden tukemana.

Löylykadun ja Kenttäkadun tiloihin oli rakennettu oppilaitoksen historiaa ja nykyistä toimintaa

n íuarru laaþ näyttely. Aikaisemmat näyttelyt olivat olleet valmiiden oppilastöiden esillepa-

noa, nyt kesÉityttiin tóimmnan esittelyyn Historialliseen osaan kuuluivat valokuvien ja asiakir-

jojen lisäksi Kristiina Napan arvokás opiskelri ikaisten (Watsum, Gotha, Bern 1861 - 1863)

þnäytteiden kokoelma sekä Jyväskylän päiväkodeista kootut vanhat lastentarhakalusteet ja

tóitUíatmeet. Modemi osa esitteli liikunnan, musiikin ja kuvaamataidon oPetusta, vuoden kes-

täneen luonto. ja teikkiprojektin tuloksia sekä nukketeatteria ja piharakentelua. Esillä oli myös

pienoismalleja iolmin¡rättiáista leikkiympäristöistä. Äani- ¡a videonauhat sekä diasarjat muista

opetusalueista täydensivät näyttelyn antia.

pääjuhlaa vietettiin iltapäivällä yliopiston musiikkitieteen laitoksen, Musicary

uuáessa konserttisalissá. Paikalla olivat seminaarin hallinnon ja henkilökunnan

sekä valmistuvien lastentarhanopettajien ja heidän omaistensa lisäksi sosiaali- ja

kouluhallinnon sekåi Jyväskylåin kaupungin arvovaltainen edustus. Erikoisvieraina

juhlaan osallistuiva I yli 20 vuotta opetushaq oittelua ohjanneet lastentarhanopet-

iajat, jotka kukitettiin juhlan alussa. Kaupunkineuvos Veli Järvinen kuvasi

teívehdyspuheessaan seminaarin 3O-vuotista taivalta todeten muun muassa, että

koututuíaistuu on nähty ttintlätaøjø-øtøisenø jøuøøtiaanø.'Testarnenttinaan' hän lisä-

si, että uusi isäntä sroíärl<eän tehtAoAn hoitøølcseen. Toiaeenø olisi, että hallinnolliseen

uakännuttømiseenlüttyisitässäkoulutuspisteessäjøtkuuaatyönkehittämistii. (Järvinen

v.7977.)

Johtokunnan puheenjohtaja Pentti Korvenmaa pitää rehtori Kasurisen muotokuvan
paljastuspuhetta. Oikealla Liisa Kasurinen ja taitelija Mikko Asunta
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Piharakentelun ideoita 30-vuotisjuhlan näyttelyssä v. 1977

Seminaarin kannatusyhdistyksen lopettajaisia vietettiin ravintola
Katinhännä ssä 3.1..197 I j a päättäj äiskahvit juotiin Löylykadun tiloissa 20.6.197 8
kannatusyhdistyksen viimeisessä kokouksessa. Jäljelle jääneistä varoista 4.140 mk
luovutettiin ]yväskylåin kaupungille ja 500 mk pantiin tilille käytettäväksi historial-
lisen kansion koontiin. Löyly- ja Kenttäkadun opetustiiat siirtyivät valtiolle.

Ø/r**4n¿bab,zz,e,/z,/ht%ryeãh*,*/ø/ãtá.r..r".
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MUUTOSVUODET

Ne parikymmentä vuotta, jotka oppilaitos toimi valtion opistona, leimautuivat
paitsi Suomessa, myös koko maailmassa suurten muutosten vuosiksi. Monet py-
syviksi mielletyt rakenteet ja järjestelmät murtuival Neuvostoliitosta tuli mark-
kinatalouteen siirtyvä Venäjä, Saksat yhdistyivät ja Etelä-Afrikka luopui ro-
tuerottelusta. Monet sodat järkyttivät maailmaa; eniten ehkä Euroopan sisällä käyty
Bosnian sota. Tekninen kehitys nopeutui yhä ja tietotekniikasta tuli hämmästyttä-
vän nopeasti myös tavallisen kansalaisen arkirutiinia. Suomessa presidentti Kek-
kosen poikkeuksellisen pitkä haltintokausi päättyi vuonna 1.982. Kah-
deksankymmentäluvun alussa vallinnut hyvinvointi painui syväåin lamaan ja 90-

luvulle siirryttäessä maassa kirjattiin ennätyksellisiä työttömyysiukuja.
Päiväkotitoiminnan kehitys oli 80-luvulla melkoisessa myötätuulessa. Vuon-

na 1.988 päiväkoteja oü maassa noin 2.300. Valtakururallinen päivähoitosuunnitelma
sääteli toiminnan määrää, laatua ja kehittymistä aina vuoteen 1984. Tämän jäl-

keen uuden sosiaalihuoltolain mukaan päivåihoidosta tuli virallisesti osa sosiaali-
huoltoa, jolloin erillisiä päivåihoidon valtakunnallisia suunnitelmia ei enää tehty.
Päivähoidon kukoistuskauteen sisältyi myös kokeilu- ja tutkimustoimintaa, jo-

hon saatiin valtionapua. (Sosiaalihallituksen teematiedote 4.1988.) Siirryttäessä

90-luvulle lama ja sen vaatimat säästötoimet tuntuivat myös päivähoidossa. Ta-

pahtui toiminnan supistamista ja jopa päivähoidon virkojen lakkauttamista.
Lastentarhanopettajille tarjottiin yrittäjyyskoulutusta myöskin fyväskylän
lastentarhanopettaj aopistossa.

Lastentarhanopettajaopistottoimivat kouluhallituksen alaisina vuoteen L99L,

jolloin ne siirtyivät kouluhallituksen lakkauttamisen jälkeen opetushallitukselle.
Vuonna L983 koulutus piteni kolmivuotiseksi ja opetukseen sisällytettiin lisää yli-
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opisto-opintoja. Koulutuksen sijoittamisesta joko sosiaalialan ammattikorkeakou-
luihin tai yliopistoon käytiin keskustelua aina vuoteen L993, jolloin val-
tioneuvoston päätös varmisti koulutuksen siirtymisen yliopistojen kasvatus-
tieteellisiin tiedekuntiin

Oppilaitoksen pitkäaikainen rehtori Liisa Kasurinen siirtyi eläkkeelle vuon-
na 1982. Uudeksi rehtoriksi valittiin Maørit Hult (myöhemmin Outøkoski-Aho).
Haaveesta saada oma koulurakennus jouduttiin luopumaan. Sen sijaan sellaiset
vuokratilat, joihin kaikki toiminta mahtui, saatiin Sammonkadulta syksyllä 1991.
Näin oppilaitoksen viimeisistä vuosista tuli vireän toiminnan ja yhteisöllisen kas-
vun aikaa.

SEMINAARISTA OPISTOKSI

Elokuussa 1977 valtio otti haltuunsa lastentarhaseminaarit ja toiminta jatkui
lastentarhanopettajaopistoissa. (Laki lastentarhanopettajaopistoista 80 /77 ja ase-
tus 6.5. 1977, Helsinki.)

Opistonhallintoahoitivatjohtokunta, opistolautakunta, opettajakunta ja reh-
tori.lohtokuntaankotltthallitus kutsui viisi jäsentä kolmeksi kalenterivuodeksi ja
nimesi kullekin varajäsenen. Edustettuina jäsenistössä olivat paikkakunnan kou-
luhallinto, korkeakoulu, sosiaalihallinto, kunnallishallinto ja lastentarhanopettaja-
ammattikunta. Lisäksi johtokuntaan kuuluivat opiston rehtori, opettajajäsen, sekä
opiskelijoiden keskuudestaan valitsema edustaja. jyväskylän lastentar-
hanopettajaopistossa johtokunnan puheenjohtajana jatkoi läänin sosiaalitarkas-
taja Pentti Korvenmaa. Hänen puheenjohtajakautensa kesti kaikkiaan 1.5 vuotta,
josta kahdeksan vuotta opiston johtokunnassa. Pentti Korvenmaa oli aidosti kiin-
nostunut oppilaitoksen kehittämisestä. Hänen rauhallinen ja lämmin persoonan-
sa takasi johtokunnan työskentelylle myönteisen ilmapiirin, joka varsinkin eri-
laisissa siirtymävaiheissa (esim. hallinnon muutos, rehtorin vaihdos, koulutuk-
sen pidentyminen) osoittautui erityisen merkittäväksi.

Uuteen hallintoelimeen, opistolautakuntøan, kuului vähintään kaksi ja enin-
tään neljä opettajakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä yhtä monta
opiskelijajäsentä ja lisäksi yksi muun henkilökunnan edustaja. Lautakunnan toi-
mikausi oli kalenterivuosi. Opistolautakunnan tehtävät määritteli asetus (365/
77) sekä ohjesääntö. Tällä lautakunnalla oli todellistakin päätösvaltaa, jota sen
edeltäjällä, seminaarineuvostolla ei ollut. Muun muassa opiston tulo- ja me-
noarviokäsittely sekä henkilövalinnat edellyttivät opistolautakunnan lausuntoa.
Opiskelijat oivalsivat alusta alkaen opistolautakunnan heille tarjoaman vaikutus-
kanavan. Niinpä lautakunnan toiminta oli vireää ja kokoukset olivat värikkäitä,
joskus jopa kiihkeitä. Opistolautakunnan kautta aktiiviselle osalle opiskelijoita
välittyi myös paremmin opiston hallinnollinen kokonaisuus sekä päätöksente-
koon liittyvä vastuu.

Opettøjakuntø päätti asetuksen (365/77) mukaan opiskelijoille annettavista
arvosanoista, antoi lausuntoja, teki esityksiä sekä käsitteli muut sille asetuksen ja
ohjesäännön määräämät asiat. Opettajakunnan puheenjohtajana toimi rehtori ja
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sihteerinä opettaja vuorolistan mukaan. Myöhemmin edellytettiin lisäksi niin
sanoAnyhteis$öîoimihmnønpeflßTamista. Toimikunnan jäsenet edustivat kukin
orr,uu u*-attiiiittoaan. Siihen kuuluivat myös henkilökunnan työsuojeluval-
tuutettu sekä luottamusmies.Asialistalla olivät lähinnä henkilökunta-asiat ja vir-

kistystoiminta. Työsuojelusta vastasi tyäsuojelutoimikuntn; työsuojelupäällikkö, -

valtuutettu ja -varavaltuutettu.
Kouluhallitus oli aktiivinen ja puuttui hallintoon varsin yksityiskohtaisesti'

Vuonna 1991. lakkautetun kouluhallituksen tilalle tullut opetushallitus ja 1993

tapahtunut siirto opetusministeriön alaisuuteen merkitsivät väljempiä

toimintamahdollisuuksia opiston hallinnolle. Ajan hengen mukaisesti koulutusyk-

sikkö saattoi päättää määrärahojen käytöstä itsenäisemmin. 9O-luvun syvenevän

laman myötä rahaa saatiin käyttöön våihemmän. Opistokohtainen harkintavara

takasi kuitenkin, että niukat määrärahat voitiin kohdentaa joustavasti ja tarkoi-

tuksenmukaisesti. Käytåinnössä jouduttiin kuitenkin toteuttamaan rankkojakin

säästötoimenpiteitä. Tuntiopetusta vähennettiin ja suurimpaan hätäåin opettajat

lainasivat lomarahansa tai vaihtoivat ne vaPaapäiviin.

OPINSAUNASTA SAMMON TAONTAAN

Valtiolle siirtyminen ei tuonut helpotusta tilaongelmaan. Opetustilat olivat edel-

leen hajallaan ympäri kaupunkia: Löylykatu 10, Kenttäkatu 9, Yliopistonkatu 34

ja Vain'rtnkatui8 (viimeksi mainitusta luovuttiin 1982). Vuonna 1979 johtokunta

Lsitti kouluhallitukselle, että omien tilojen saaminen oli välttämätöntä. Vuodesta

toiseen jatkuva vuokratilojen etsiminen vei voimia, eikä niissä toimiminen ajan-

pitkään ollut taloudellista
Kun muut opistot toinen toisensa jälkeen saivat oman rakennuksensa, ru-

vettiin Jyväskylasiakin ajamaan hanketta. Keski-Suomen piirirakennustoimiston
ja kaupúnginiakennustoimen edustajien kanssa neuvoteltiin ja kaupunki osoitti

Lseitaicin hyviä tonttivaihtoehtoja opistorakennukselle. Tällä välin, opiskelijamää-

rän kohottua lähes kolmeen sataan, tilaa oli vuokrattu lisää Jyväskylän Työvä-

enyhdistykseltä, Kauppakatu 30:stä. Opetustiloiksi saatiin iso tanssisali, ns. A-

saíi,luer,jtotila ns. B-sáf sekä pari ravintolan kabinettia, yhteensä 1'096,5 m2. Ope-

tus- ym. välineille oli niukasti lukittavaa tilaa, joten opettajat kuljettivat opetusma-

teriaãün paljolti mukanaan. Myös opiskelijat järjestöjensä (.fI.O¡, SYL) tuella ve-

tosivat kouluhallitukseen omien tilojen saamiseksi. Keväällä 1,985 opisto järjesti

informaatiotilaisuuderV johon kutsuttiin Keskisuomen kansanedustajat, kaupqn-

gin rakennustoimen ja piirirakennustoimiston edustaja! lehdistö ja alueradio.Yhä

pahenevalle tilaongelmalle haluttiin nyt julkisuutta.
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opiskelua A-salin kabinetissa. Edessä opettajat Matti Koistinen ja Leena Täuriainen

Opiston ensimmäisen leirikoulun raportista löytyi myös kirje kouluhallituksen pääjohtaja Erkki
Aholle.

Hyvä Eki,

Syksyiset terveiset täältä Mattilan kesäsiirtolasta! - Ei, emme ole vielä perustaneet Jywäskylässä
lastentarhanopettajiksi opiskelevien pakolaisleiriä tänne Laukaaseen, vaikka lähetlä oli sekin
mahdoilisuus, vaan vietämme täältä viikon opiskeilen leirikoulussa.

Oleskelemme luonnonhelmassa kuin Paratiisissa konsanaan, tosin vaatteet päällä.
Käärmekin on mukanamme aivan omasta takaa: Jyväskylän lastentarhanopettajaopiston tila-
ongelma on ìèfües räjåihdyspisteessään!

Kuten varmasti tiedät, on opistollamme vahvat perinteet. Tänä syksynä laitos aloifti jo 39.
toimintavuotensa. Lastentarhanopettajakoulutuksen muuftuessa v. L983 pituudeltaan 3-vuotiseksi
on opistossamme tällä hetkellä n. 250 opiskelijaa. Henkiiökuntaan kuuluu 15 viran/toimen-
halfijaa, kolme työsopimussuhteessa olevaa ja kolme määräaikaisessa työsopimussuhteessa ole-
vaa henkilöä. Tuntiopettajia ja luennoitsijoita on vuosittain n. 60.

Nykyisin opisto toimii osittain valtion omistamissa ja osittain vuokratuissa tiloissa, jotka
sijaisevat eri puolilia kaupunkia. Päivämme saattavat olla täynnä Harjun ylitystä. Saamme ope-
tusta jopa Teatteriravintolan kabineteissa. (Tärjoilu ei toimi...) Lisäksi käymme 'haistelemassa
akateemisuutta' yliopistolla ja jumpalla Keskusseurakuntatalolla.

Koko olemassa olonsa aikana ei Jyväskylän lastentarhanopettajaopistolla ole ollut täysin
omaa, juuri sille rakennetfua opistorakennusta. Nykyinenkin 'päämajamme' (rehtori, kanslia
yms.) sijaitsee asuinkerrostalon päätyhuoneistossa.

r Miten pitkään pitää meidän 'pinnamme' vielä venyä?
o Eikö olisi jo vihdoinkin aika rakentaa opistollemme sen arvonmukainen oma opisto-

rakennus?
¡ Emmekö me - opettajat ja opiskelijat, tulevat opeftajat - ole sitä ansainneet?

Mattila591985 Kaarina
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Seuraavana vuonna myönnetyn suunnittelumäärärahan puitteissa perustettiin
rakennustyöryhmä, johon kuuluivat kouluhallituksen, piirirakennusioimiston ja
opiston edustajat. Tarkoitukseen valtio osoitti omistamansa tontin Kyllössä. Pai-
kalla sijaisevaa terveydenhoito-oppilaitosta aiottiin laajentaa já lastentar-
hanopettajaopisto saisi sen yhteyteen sekä omia että yhteisiä tiloja. Kouluhalli-
tuksen yllättävä ratkaisu oli yhteydessä avoimeen koulutuspoliittiseen tilantee-
seen. Lastentarhanopettajakoulutusta oltiin ajamassa sosiaalialan koulutuksen
yhteyteen. Keskustelussa tuli esiin sellainenkin ratkaisumalli, jossa terveydenhoito-
ja sosiaaliala yhdistettäisiin ammattikorkeakouluksi. Tässä yhdistelmássä uuden
opiston sijainti olisi ollutkin luonnollinen. Rakennussuunnitelma herätti opiston
väessä ristiriitaisia tunteita, olihan yliopistokoulutus ollut koko koulutuksen
olemassaolon ajan selkeä tavoite. Jyväskylän opisto oli kuitenkin ainoa opistois-
ta, jolla ei ollut omaa koulurakennusta. Kun nyt sellainen näytti mahdolliselta,
ruvettiin opiston puolelta haavetta innolla toteuttamaan. Rakennustyöryhmän ja
opettajakunnan yhteistyönä laadittu opiston perustava tilasuunnitelma hyväksyt
tiin 8.1.1988. Vähitellen monista merkeistä osattiin kuitenkin päätellä, etiei suun-
nitelmaa koskaan toteutettaisi. Kun koulutuksen siirtäminen yliopistoon kävi yhä
ilmeisemmäksi, suunnittelumäärärahaa ei enää myönnetty. Omasta rakennuksesta
ei myöskään enää ollut tarvetta keskustella, ettei terveydenhoito-oppilaitoksen
rakennusprojektin etenemistä vaarannettaisi. Jyväskylän opisto olisi tyla maan
toiseksi vanhimpana koulurakennuksensa ansainnut. Olisi koulutusrátkaisu ol-
lut mikä tahansa, rakennus olisi toiminut alan koulutuskäytössä kuten muiden
opistojen kohdalla on käynytkin.

Tilaongelma ratkaistiin vuonna 1991 vuokraamalla kiinteistö Sammonkatu
6:sta. Alunperin se oli rakennettu Paulig oy:n toimisto- ja varastotiloiksi. Kevyen
pintaremontin jälkeen opisto sai syksyllä käyttöönsä 2.441m2 opetus-, toimisto-,
työ- ja sosiaalitilaa. Rakennus sijaitsi ydinkeskustassa ja oli opetustarkoitukseen
sopiva. Pääsisäänkäytävän aulatiloista päästiin teorialuokkiin, musiikin, liikun-
nan ja kuvaamataidon opetustilofüin. Kerrosta ylempänä sijaitsivat toimistotilat
ja kirjasto. Kolmannessa kerroksessa olivat opettajien kokous- ja työtilat. Pohjaker-
roksesta löytyivät oppilaskunnan laaja toimialue keittiöineen, seurustelu- ja työti-
loineen, luontoluokka, ns. Ekokammari, kaunis sininen Sali, soitonopettajientyö-
huoneet, soitonharjoitteluhuoneet, pukuhuoneet sekä valtava kylmävaiastoista
luotu toimitila. Sinisessä Salissa, jonka nimi johtui sinisestä laattälattiasta, pidet-
tiin p_ienimuotoisia juhlia sekä luentoja. Myöhemmin sinne sijoitettiin ATK-ope-
tus. Isossa toimitilassa vuorottelivat lukukausittain teatterikasvatus ja lapsi-
ryhmien kanssa toteutettu demonstraatio-opetus. Varsinaista juhlatilaa ei ollut.
Suurimpaan teorialuokkaan mahtui noin 100 henkeä. Koko opiston juhlasta tai
tapahtumasta kehitettiin monimuotoinen toimintapäivä tai jopa -viikko, jolloin
yleisöä ja ohjelmaa hajautettiin ympäri taloa. Rakennus oli kuitenkin huonossa
kunnossa. Ensin kiusasivat hajuhaitat, sitten vesivahingot. Vaikeimmiksi muo-
dostuivat kuitenkin veto, ilmastointi- ja viimeiseksi todettu homepölyongelma.
(Kun opisto syksyllä 1995 lakkasi, toiminta yliopiston varhaiskasvatusyksikkona
jatkui sammonkadun tiloissa, joissa ennen pitkää oli ryhdyttävä perus-
teellisempaan remonttiin.) Pitkään jatkuneen tilahajaannuksen jälkeen yksi yh-
teinen opistorakennus oli kuitenkin mieleinen sekä opiskelijoille että henkilökun-
nalle. Korvaukseksi menetetystä rakennushankkeesta talon kalustamiseen ja
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välinehankintofüin saatiin varoja, ja sisätilat alkoivat saada ilmettä. Tiedottami-
nen, suunnittelu ja kaikki toiminta oli nyt helpompaa saman katon alla. Itseasias-

sa aluksi tiivistä yhteiseloa jouduttiin opettelemaan eikä yhteentörmäyksiltäkäåin
väþtty. Kolme viimeistä vuotta lienevät olleet opistoyhteisön parasta aikaa' Kou-
htustá kehitettiin ja työstä iloittiin, vaikka samanaikaisesti kåiytiin läpi vaikeata

murrosvaihetta, johon kuuluivat niin luopumisen tuska kuin työläs muutokseen

valmistautuminen.

KOULUTUKSEN MLruTTUVAT KWIOT

Koulutuspoliittisessa keskustelussa lastentarhanopettàjakoulutuksenuudistami-
sentarve tuli 7O-luvulla yhä voimakkaammin esille.Yhteiskunnallisetmuutokset
vaikuttivat lastentarhanopettajien ammattikuvaan ja oppimiskäsityskin sai uut-

ta tulkintaa. Koulutuksen rakenteen ja sisällön uudistaminen oli vaativa, mutta
myös innostava prosessi koko henkilökunnalle.

Koulutuksen pidentyminen

tastentarhanopettajakoulutusta oli jo kauan pyritty kehittämäåin korkeakoulu-
tutkinnon suuntaan. Opettajankoulutustoimikunnan mietinnöstä (KOM 1975:75)

annetuissa lausunnoissa sosiaali- ja kouluhallitus, AKAVA ja OAI esittivät, että

lastentarhanopettajakoulutusta tulisi pidentää 70-luvulla kolmivuotiseksi ja 80-

luvulla nelivuotiseksi. Lastentarhanopettajaliitto, kouluttajat sekä opiskelijat
järjestöineçn yhdistivät voimansa ja esittivät opetusministeriölle koulutuksen pi-

dentämistä ja siirtämistä korkeakouluihin.Yhteisenkirjelmänasiasta jättivätmyös

kuusi maakuntaliittoa ja korkeakoulukuntienedustajat.Asiasta tehtiinmyös edus-

kuntakysely.
Opetusministeriön 2.5.1983 tekemän päätöksen mukaan koulutus piteni

15.41989 annetulla asetuksella (379/83) kolmivuotiseksi. Opistoissa pidennetty
koulutus aloitettiin syksyllä 1983 ja yliopistojen lastentarhanopettajakoulutuksessa

vuotta myöhemmin. Pidentämisen yhteyteen opetusministeriö liitti velvoitteen

30 opintovfüosta yliopisto-opintoja. Tämä edellytti luonnollisesti entistä tüvümpää

yhteistyOta yliopistõn kanssa. Koulutuspoliittinen kokonaisratkaisu lasten-

iarhanópettajakoulutuksen paikasta koulutusjärjestelmässä oli yhä avoin ja siitä

käytiin j atkuvasti keskustelua.
Eräänä mahdollisuutena esitettiin, että korkeakoulujen lastentarhan-

opettajakoulutus muutettaisiin 160 opintoviikon laajuiseksi kasvatustieteen

kandiáaaftitutkinnoksi ja se olisi samalla lastentarhanopettajatutkinnonjatkoväylä.
Tämän jälkeen peruskoulutusta annettaisiin vain opistoissa. Irrallista kandidaatti
koulutusta vastusti mm. Lastentarhanopettajaliitto. Vedottiin myös valtioneuvos-

ton periaatepäätökseen (1.2.1979), jonka mukaan lastentarhanopettaiakoulutusta
kehitettäisiiñ osana muuta opettajakoulutusta korkeakoulujen yhteydessä. Ha-
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luttiin myös seurata kolmivuotistamisprosessia siten, että samalla kehitettäisiin
opetusta korkeakoulukelpoiseksi. Aika-ajoin keskustelussa tuotiin esille eräänä
mahdollisuutena koulutuksen sisällyttäminen sosiaalialan koulutussuunnitelmiin.

Opetusministeriön asettama toimikunta valmisti ehdotuksen uudeksi
opetussuunnitelmaksi vuonnal979.Jyväskylåin opiston rehtori Maarit Hult (myö-
hemmin Outakoski-Aho) toimi opetussuunnitelmatoimikunnan pääsihteerinä.
Pidentyneen koulutuksen opinnot ryhmitettiin edelleen yleis-, aine- ja syventäviin
opintoihin. Opetuksen laajuus ilmaistiin sekä tunteina että opintoviikkoina.
Lastentarhanopettajatutkintoon johtava koulutus luettiin kasvatustieteellisiksi
opinnoiksi, jotka otettaisiin huomioon kasvatustieteen perustutkinnossa. Opin-
toihin sisältyvät 30 opintoviikkoa yliopistollisia opintoja merkitsivät koulutuk-
sen opintojen integroimista kasvatusalan koulutusohjelmiin. Aluksi yliopisto-opin-
tojen järjestämisestä yhdessä opiston kanssa vastasi ao. tiedekunta tai laitos, myö-
hemmin yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Koulutuksesta tuli 120 opintoviikon kokonaisuus, jossa opetuksen osuus
oli 2.935 tuntia (yleisopinnot 23,5 opintoviikkoa, aineopinnot 61,5 opintoviikkoa,
syventävät opinnot 35 opintoviikkoa). Uusia aineita olivat ruotsi ja englanti, jois-
sa perehdyttiin ammattisanastoon ja hiottiin kommunikointitaitoja. Samoin uu-
deksi oppiaineeksi tuli tietotekniikka, joka vuosi vuodelta tuli yhä tärkeämmäk-
si. 1990-luvulla kontaktiopetusta våfüennettiin 300 tunnilla. Itseopiskelun eri muo-
toja sekä ryhmätyöskentelyä lisättiin vastaavasti. Jyväskylän opiston ensimmäi-
sen kolmivuotisen opetussuunnitelman kouluhallitus vahvisti 29.6.1983 ja sen
jälkeen vuosittain kuultuaan asiasta sosiaali- ja terveyshallitusta. Vuodesta 1991
opetussuunnitelman vahvisti opiston johtokunta ja yliopisto-opintojen osalta
kasvatustieteiden tiedekunta.

Opetuksen jatkuva kehittäminen

Yhteiskunnalliset muutokset heijastuivat myös lastentarhanopettajakoulutuksessa.
Perhepolitiikka ja lapsitutkimus muokkasivat osaltaan lastentarhanopettajan
ammattikuvaa. Kun päivähoidosta tuli virallisesti osa sosiaalihuoltoa, lastentar-
hanopettajan fyön pedagoginen puoli jäi taka-alalle. Kun esiopetus, 5-8-vuotiaiden
opetus sekä oppivelvollisuuskoulun aloitusiän muuttaminen nostettiin
keskustelunaiheiksi valtakunnallisella tasolla, päivåihoidon pedagogiikka ja sen
kehittäminen korostuivat jälleen. Koulutuksen puolella varhaiskasvatuksen
pedagogia oli aina ollut keskeistä ja opistokauden aikana kasvatustieteelliset opin-
not sekä syvenivät että laajenivat. Oppimiskäsityksen muuttuessa oli koulutus-
käytännölle, opetusmenetelmille ja -suunnittelulle asetettu jatkuvasti uusia
kehittämishaasteita. Yhä enemmåin korostui oppimisen yksilöllinen kasvuprosessi,
jossa aikuisopiskelija oli itse vastuussa oppimisestaan. Opettaja ei ollut vain
tiedonjakaja, vaan ennenkaikkea hän oli opiskelijan tukija oppimistapahtumassa.
Opettaja oli myös työnsä tutkija; samoin opiskelijalla oli oltava tutkiva ote opis-
keluun. Irrallisen tiedonomaksumisen sijasta korostuivat projekti- ja teema-
oppiminen menetelmänä monimuoto-opiskelu, jonka ydin oli itsenäinen tiedon-
hankinta. Toisaalta ryhmäoppimisen ja vuorovaikutukseen perustuvat menetel-
mät myös kehittyivat.
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Koulutuksen oli luonnollisesti myös seurattava, mitä päivähoidon kasvatus-

käytännössä tapahtui. Eräänä esimerkkinä tällaisesta päiväkotipedagogiaa
muokanneesta tekijästä mainittakoon päivähoidon kasvatustavoitteiden määrit-
tely 8O-luvulla. Päivähoitolain 1973 jälkeen sosiaalihallitus käynnisti kasvatusta-

voiteprojektin, jonka työn tulos Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö

6OVt f éAO:3L) vaikutti suoraanpäivåihoidonkäytäntöön. Komitea oli työskennel-

lyt parlamentaariselta pohjalta ja se rauhoitti poliittisella kinastelulla hämmen-

netlyä keskustelua. Ns. 'Keltainen kirja' oli 8O-luvun alkupuolella lasten-
tarhäpedagogian oppikirjana niin tärkeä, että jokainen opiskelija hankki sen itsel-

leen. 
^Sen 

ãnuttu analysoitiin kasvatuksen eri tavoitealueita teoriassa ja havain-
noitiin niitä käytännön tilanteissa. Tävoitemuistiona mietintö tuki toiminnan
suunnittelua päiväkodeissa ja näin vahvisti tavoitteellista kasvatusta. Kou-
lutuksessa kirjaa tarkasteltiin luonnollisesti myös kriittisesti.

Kurssi 4L lauloi potkijaisissa pitkåin jäèihyväislaulun, jossa nuoremmalle kurssille jätettiin kaik-

ki, paitsi:
"Kun mä lähden, kirjaa keltaista et saa.

Kr.rn mä låihden, kirjaa keltaista et saa.

Se on mukanani aina
arkena ja sunnuntaina,
kun mä låihden, kirjaa keltaista et saal"

Projekti- ja teemaopiskeluø oli harrastettu toki aikaisemminkin, mutta opistokaudella

projektii kehittyivät sekä määrällisesti että laadullisesti. Jokaiselle vuosikurssille

vakiintui oma projektinsa. Ensimmäisellä vuosikurssilla toteutettiin lähes syys-

lukukauden mittaista 'suomalainen yhteiskunta, lapsuus ja varhaiskasvatus' tee-

maa, jonka puitteissa opiskelijat mm. perehtyivät syvemmin jonkin lähikunnan
väest|- ja elinkeinorakenteeseery hallintoon ja erityisesti sosiaalihuoltoon. 90-Iu-

vulla vakiintuivat kolmannen vuosikurssin perheprojekti ja päivähoitohallinnon
teema harjoittelujaksoineen. Tþeman nimenä oli 'Päivähoidon haasteet', ja siinä

käsiteltiifrtyöyhieisön kehittämistä, johtajuutta,yrrttäiyyttä sekä päivähoidon
verkostoitumiãta. Toisen vuosikurssin laajimmaksi muodostui kuukauden mit-

tainen teatterikasvatusj akso.
Uniikkeja projekteja toteutettiin kaikkien oppiaineiden sisällä. Yhteiskun-

nallinen osallistuminen ja itsenäinen tiedonhankinta kokemuksellisena kokonai-
suutena tähtäsi syvälliseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Monet projekteista

kytkettiin tavailá tai toisella opetusharjoitteluun, jolloin opiskelijalla oli tilaisuus
suhteuttaa oppimansa tulevaan työhönsä.

Yksittäisistä projekteista mainittakoonns. Pupuhuhtøproiekti,jonka kesto,

kokonainen lukuvuosi (1978 - 1979), oli poikkeuksellinen. Se lienee ollut myös

opiston historian laajin ja osallistuvin. Erityinen oli myös sen konkreettinen tuo-

tós: Jyväskylän kaupungin Pupuhuhdan asutusalueen leikkipuistosuunnitelma'
Suunnitelma työstettiin integroimalla se lähes kaikkeen opetukseen, Erilaisten

kilpailujerç asiantuntijaluentojery monimuotoisen ryhmätyöskentelyn sekä tiiviin
yhieistyön kaupungin ao. lautakuntien kanssa syntyi lopullinen leikkipuisto-
ãuunniielma, jonka liaupunki pääosin toteuttikin. Projektin aikana muodostui pie-

ni innostuneiden opiskètijoiden ja opettajien ydinryhmä, jolle aukeni uudella ta-
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valla leikkitoiminnan mahdollisuudet lastentarhanopettajan tehtäväalueena. Osa
opiskelijoista ehti vuoden mittaan kyllästyäkin näin kattavaan teemaan.

Nukketeatterþrojekti laajeni opistossa vähitellen. Se alkoi varsin pienestä alusta
S0luvun lopulla, jolloin Ilse Saares askartelun tuntiopettajana otti ohjelmaan
nukenteon. Aluksi vaatimattomat teatterinuket jäivät käyttöä vaille, mutta väh!
tellen niihin liitettiin improvisointiharjoituksia. 7O{uvun lopulla äidinkielen leh-
torinlGtjaLahden tultua taloon, varattiin askartelun ja äidinkielen tunneista lyhyt
opetusjakso nukketeatterille. 80-luvun lopulla jakso oli jo kuukauden mittainen
ja sen ajalta poistettiin mahdollisuuksien mukaan muu opetus. Näin opiskelijat
saattoivat syventyä yksinomaan teatterintekemiseen. Vuodesta 1991 projektiin
sisällytettiin aikaisemmin erilliset teatterikasvatuksen tunnit; myös musiikin ja
kuvaamataidon osuus vakiintui.

Nukketeatterin maailma on kiehtova
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Nuken tekoa

Opettajatiimissä toimivat Lahden ja Saareksen lisäksi musiikin lehtori Røryø

Kuokknføja kuvaamataidon lehtori Leenn Närhi-Sundgren sekä tuntiopettajal lari
Mäntyaøarn, Ari Laiho ja Rainer Køunisto. Näyttelijä Rainer Kaunisto antoi toista-

kymmentä vuotta asiantuntija-apuaan sekä opetuksen suunnittelijana ja

lúennoitsijana että alkuvuosina myös nukenteon ohjaajana. Têatteripedagogina

ja ohjaajana toiminut lastentarhanopettaja ]ari Mäntyvaara vaikutti voimakkaasti

ãput ttÁ"tr ttruotoutumiseen viimeisten viiden vuoden aikana. Lastentarhanopet-

táia eri mino, joka neuvoi teatterivalojen käytössä oli yksi niistä entisistä opiske-

ü1äista, iotka 8ó-luvun lopulla perustivat oman harrastajateatteriryhmänsä. (Ryh-

mä V:n'nimellä esiintynyt ryhmä voitti sittemmin Seinäjoen harrastajateatteri-

päivien ensipalkinnon.) Ñukketeatteriopetuksen kehittämiselle merkitsi paljon

ä0 vuotta keitanyt tiivis yhteistyö nukketaiteilija Eeaalüsa Holma-Kinnusenkans-

sa. Nukketeatterista tuli vuosien mittaan opiston 'väriläiskä', jonka puitteissa

opiskelijat kouraantuntuvasti kokivat luomisen tuskan ja riemun.

Sammonkadun opistorakennuksen pohjakerroksen toimintatilaan on rakennettu joukko erilai-

sia näyttämöitä. Vuorossa oleva teàtteriryhmä on omalla näyttämöllään nukettaja-asuissaan

odoftímassa yleisöäåin. Lyhdyin valaistulã ovella seisoo joku roolihahmoista: Saapasjalkakissa,

Todellinen piinsessa tai Nalle Puh. Ilmassa on jännitystä ja sadun lumoa. Lapset oPastetaan

paikoilleen pimennettyyn katsomoon. Yksinäinen huilun äåini johdattaa yleisön metsäiselle au-

iciolle tai hiipeä orkesteri keskelle sirkusa¡eenaa. Tahi sulkahattuinen trubaduuri kitaroineen

loihtii keskiaikaiseen ritarilinnaan aidon tunnelman. Vilkkainkin lapsiryhmä hiljenee ja elää vah-

vasti mukana noidan, prinsessan tai hupsun kaniinin seikkailuissa. Kun näytös on ohi, istahtavat

uupr:neet, mutta useimmiten tyytyvâiìet nukkenäyttelijåit hetkeksi opettajien kanssa palaute-

keékusteluun. Rankka luovan ty'ön t.rp"utnu on takana. On tehty itse kaikki: käsikirjoitus, nu-

ket, lavasteet, musiikki ja valot. 
-On 

maàlattu julisteet, valmistettu kutsukortit ja informoitu ylei-

sô etukäteen- Vasta nyt, yleisön kanssa yhdessä, on hahmothrnut kokonaisuus: viesti tai ajatus,

joka on haluttu konÉetisoida, omaksua ja jakaa. Mieletön taidemuoto, siitähåin on vaikka mi-

hin! Tässähän on voitu toteuttaa nukeilla myös sellaista, mikä elävillä näyttelijöillä olisi mahdo-

tonta: nopeat muodonmuutokset, maagiset ihmeet! Eturivissä kuusivuotiaat pojat päättävät sel-
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vittää, mitenAladinin taikalampun henki seuraavalla kerralla loihtii esiin herkkupöydÈin' Taika

tapahfuu taas, ja pojat ovat kiihdyksissãän: miten kummassa se tehtiin?

Leirikoulut tulivat suosituiksi 80-luvulla. Ensimmäinen toisen vuosikurssin leiri-
koulu toteutettiin syyskuussa 1985 Laukaassa Jyväskylåin kaupungin Mattilan
leirikeskuksessa viikon mittaisena. Myönteisten kokemusten rohkaisemina leiri-
kouluja jatkettiin joitakin vuosia, tosin lyhyempinä, mm. Pieksämäen Partahar-
julla, Keuruulla sekä Kiponniemen ja Vesalan leirikeskuksissa. Teemat ja tavoit-
teet vaihtelivat toteuttamisajankohdan ja -paikan sekä kontekstin mukaan. Erään-

laisia leirikouluja olivat myös ensimmäisen vuosikurssin päivän tai parin mittai
set aloitus- ja tutustumisjaksot em. leirikeskuksissa, samoin opettaja Raija Røit-

tilan alktxsnpanemat ympäristökasvatuksen luontoretket telttayöpymisineen ja

monipuolisine harj oituksineen.

Leirikoulun iloja Laukaassa syksyllä 1985

- ja myöhemmin Selänpohjassa
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Kønsainaälistä toimintøa oli toteutettu eri muodoissa oppilaitoksen koko toimin-
nan ajan. Sitä edustivat mm. ulkomaiset luennoitsijavierailut sekä opettajien ja

opiskelijoiden opintomatkat.Aluksi matkoja tehtiinKeski-EuroopPaan/ 60-ia70-
luvuilla ltä-Eurooppaan ja Neuvostoliittoon. 80- ja 90-luvuilla opiskelijat suunta-
sivat matkansa myös Englantiin,Italiaan ja Kreikkaan. Opettaja Salme Laaksolla
(1973 - 1989) oli poikkeuksellisen paljon ulkomaisia kontakteja, ja håin hyödynsi
opetuksessaan yhteyksiään Pohjoismaihin, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.
Kansainvälisyys tuli luonnollisesti esille myös teoriaopetuksessa, erityisesti
varhaiskasvatuksessa, jossa varsinkin ruotsalainen alan materiaali oli jatkuvassa

käytössä. Varsinaisen säännöllisen kansainvälisen toiminnan voi katsoa kuiten-
kin alkaneeksi vasta vuonnalgg2,jollornvuosittainen opiskelija- ja opettajavaihto
hkholman opettajakoulutuslaitoksen lastentarhanopettajakoulutuslinjan kans-
sa aloitettiin.

Ensimmäinen opettajien opintomatka yllämainitulle Tukholman lastentarhanopet-
tajakoulutuslinjalle tehtiin kuitenkin jo vuorcta1982. Tällä matkallaan opettajat aiheuttivat enti-
selle opiskelijalle hänen elämänsä järkytyksen. Opettajat näes erehtyivät soittamaan väärän päi-
väkodin ovikelloa, kun tutustumiskohteeksi saatu suomalaislasten päiväkoti oli aivan naaPu-

rissa. Hiljattain opistosta valmistunut lastentarhanopettaja avasi oven - ja voi kuvitella hänen
järkytystäÈin, kun aivan tavallisena työpäivänä sisään pyrkii lähes koko opettajakunta. Siinäpä

sitten tutustuttiin tlihlinkin piüväkotiin ohjelman ulkopuolella.

Yhteistyrita bhtiin myös Petroskoin Pedagogisen Instituutin kanssa sekä opetta-
ja- että opiskelijavaihtoina. Muutama opiskelija harjoitteli Pietarin suomalaisessa
päiväkoti Taimessa. Ruotsin- ja englanninkielisiä opetuskokonaisuuksia toteutet-
tiin opistossa sekä omin opettajavoimin että ulkomaisten vierailuluentojen muo-
dossa. Kansainvälist)¡mistä tuettiin myös sitery että osa opinnoista oli mahdollis-
ta suorittaa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa. Kahdeksan opiskelijaa ehtikin
suorittaa viiden kuukauden pituisen englanninkielisen kansainvälisen Pne-Sdrool

Teacher Tiaining Education-kurssin Tukholmassa. Kansainväliseen yhteistyöhön
kuuluivat myös Erasmus- ja Nordplus-verkostot. Opettajat tekivät opintomatkoja
mm. Belgiaary Hollantiþ Pohjoismaihin jaYhdysvaltoihin. Useimpiinniistä si-
sältyi seminaareihinosallistuminen tai kurssin suorittaminen. Viimeisenä kevää-
nä opiston henkilökunta matkusti Italiaaru jossa mm. tutustuttün Agazzi-mene-
telmään Brescian kaupungissa - jos kohta matka oli samalla eräänlainen
loppukaronkka.

9O-luvulla pyörähtivät käyntiin päivähoidon yrittäjäkurssíf, joihin saatiin
Keski-Suomen lääninhallituksen tukea. Kursseja järjestettiin päivähoito-
henkilöstölle useita ja pääasiallisesti niistä vastasi päiväkodinjohtajaRättøRøjalø.
Tietoa yrittäjyydestä tarjottiin myös opiskelijoille.

Opistossa toteutettu monipuolinen opetus sai lisäväriä syksyllä 1992, k.ulrl

kasvatustieteen approbaturin suorittaminen løo nimu.oto-opetuksenø aloitettiin yh-
teistyökumppanina Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Sen

rakentamaa mallia opiskelusta, jossa yhdistyivàtlÌihi- jøetäopetus, toteutettiinvuo-
sina \992-1995. Etäopetuksen koordinaattorina toimi täydennyskoulutuskes-
kuksessa työskentelevä etäohjaaja, joka vieraili kussakin opiskeluryhmässä noin
viisi kertaa lukuvuoden aikana. Käyntiin sisältyivät mm. informaatio, materiaa-
lin jako ja ohjaus. Tämän tisäksi opetukseen liittyivät audioluennot, jotka välitet-
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tiin puhelinlinjaa pitkin iltaisin eri puolille maata kaikkiin monimuoto-
appräbaturtoimipistiisiin. Erilaisia toimipisteitä saattoi olla jopa 16 yhtäaikaises-

tiyhteydessä täydennyskoulutuskeskukseen ja toisiinsa luentojen aikana' Lähi-

opetuksen peruåtan loi ryhmissä (32 opiskelijaa/ryhmä) tapahtunut tutoropetus,

jota varten àpprobaturopetuksesta vastaavat opistonopettajat saivat koulutuksen'
'suurryhmaópetuksen lisatsi opetukseen kuului pienryhmäopiskelua (3 - 5 opis-

kelijaá). Lähùpetuksen tavoittéena oli käsitellä sisältöihin liittyviä teemoja ja an-

taa opiskelijoille valmiuksia tehtävien suorittamiseen'

Seminønrityö opiskelijan kypsyysnäytteenä oli jatkuva kehittämisen kohde' Kol-

mivuotiseir koulutuksen aikana sen luonne muuttui siten, että sen tuli täyllää

tieteellisen tutkimuksen periaatteet. Tätä tukevaa opetusta lisättiin tuntuvasti.

Töiden afüealueet eivät júuri muuttuneet. Yhteiskunnalliset ja psykologiset pai-

notukset vaihtelivat.
Eri oppiaineiden sisäIlöt ja menetelmät luonnollisesti kehittyivät tutkimus-

tiedon, eriiaisten kokeilujen sekä opettajien täydennyskoulutuksen myötä' Myös

opetuksen painotukset vaihtelivat, sillä jokaisella ajankohdalla oli sille ominaiset

häasteensa, joiden pyrittiin vastaamaan sillä väline-, materiaali-, sekä tieto-taito-

kapasiteetilÍa, miká iuloinkin oli käytettävissä. Kun opistokauden lopulla muu-

tetìiin Sammonkadulle, sen tilat tarjosivat aivan uusia mahdollisuuksia mm'

demonstraatioiden ja integroinnin käyttöön opetuksessa'

Opiskelijat tuétin oivalsivat, miten suuresti opetuksen kehittämiseen vai-

kutti juuri heiita saatu välitön tai epäsuora palaute. Jokainen uusi opiskelijapolvi

kohtási toisaalta samat, toisaalta uudet haasteet, joihin oli vastattava. Opetuksen

kehittämisessä oli huomioitava molemmat' Opetussisältöjen tarkistaminen, ope-

tusmenetelmienuud.istaminen ja uuden tutkimustiedon soveltaminen ovatkin jat-

kuvaa liikettä, jolla ei ole loppua.
viimeinen opetussuunnitelma, opetuksen järjestelyt ja opintojen arvioinnit

suunniteltiin nouàattamaan mahdollisimman pitkälle Jyväskylän yliopiston pe-

riaatteita jo lukuvuonna lgg 4 - 1995,niin että siirtyminen yliopistoon sujuisi jous-

tavasti.

Opetusharjoittelu

Opetusharjoittelu oli edelleen lastentarhanopettajakoulutuksen merkittävä osa.

Kåksivuotísessa koulutuksessa 1.000 tuntia opetusharjoittelua oli yli 40 "/" ope-

tuksen kokonaistuntimäärästä (2.400 t). Kolmevuotisessa koulutuksessa harjoit-

telua vähennettiin asteittain aina L5 opintoviikkoon (opintoviikko on 40 tunnin
työkokonaisuus, joka sisältää myös itsenäisen työskentelyn), mikä L20 opinto-

,riikkokokor,aisuudesta oli vain 12,5 %. Määràin våihetessä tavoitteita täsmennettiin

ja tehoa lisättiin monipuolisten tehtävien avulla. Opiskelijan aikaisempi tieto ja

tokemus alalta vai[uttivat siihen, minkälaiseksi harjoittelun tavoitteet

muotoutuivat. Kunkin harjoittelujakson alussa opiskelija arvioi aikaisemmin op-

pimaansa ja määritteli sen pohjalta harjoittelunsa tavoitteet. Harjoittelunohjaajan
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ja kouluttajan antaman arvioinnin lisäksi opiskelija suoritti itsearviointia'
Harjoittelussa, niinkuin muussakin opiskelussa, pyrittiin lisäämäåin itseohjautu-

vuutta ja tutkivaa otetta.
Käsitys siitä, että opiskelija harjoittelussa etupäässä testasi teoriassa oppi-

maansa, kasvoi näkemykseksi harjoittelukentästä paikkana, jossa opiskelijan tuli
osallistua siihen työyhteisön prosessiin, jossa perheiden ja lapsen todellisuus koh-

dataan. Kasvatusteorian ja käytännön yhdistyminen saattoi tapahtua vain oman

tietoisen kasvun kautta. Pääasiallisesti harjoittelua suoritettiin edelleen 0 - 7-vuoti-
aiden päiväkotiryhmissä. Alkuopetuksen viikon mittainen tutustumisjakso säilyi
samoin koko opistokauden. 70 - 8O-luvuilla tehostui perhepäivåihoidon ja leikki-
toiminnan harjoittelu. S0luvun loppupuolelle asti jatkui ns. erityisharjoittelu, jonka

kohteen opiskelija itse valitsi muualta kuin päivähoidon alueelta. Kohteena sai

olla lasten tai nuorten hoito-, huolto- tai kulttuurikasvatuksen yksikkö. Tämän

varsin pidetyn jakson jäätyä pois tilalle tuli haltinnon harjoittelu, jossa opiskelija
hahmotti paivähoidon pedagogisen ohjauksery hallinnon ja esimiestehtävien ko-

konaisuutta. Hallinnon harjoittelu oli lisäksi osa laajaa projektia.
Kaikkiin harjoittelujaksoihin liittyivät praktikum-kurssit. Yhä enemmän

harjoittelua integroitiin etupäässä kasvatustieteen, mutta tarkoituksenmukaises-
ti myös muihin opintoihin. Harjoittelua tukivat myös demonstrointi päiväkotien
lapsiryhmillä opistossa. Sammonkadun väljissä tiloissa musiikin, liikunnan ja äi
dinkiólen demonstraatiot kehittyivät vakiintuneempien varhaiskasvatuksen
domonstraatioiden ohella.

Harjoittetupaikkojen löytäminen kasvavalle opiskelijajoukolle oli ongelma.

Muunmuassa lukuvuotena 1982 - 1983 harjoittelukuntia oli 69. Kun sijainti
pahimmoillaan oli hajallaan ympäri maata, oli kouluttajan urakka melkoinen'
Ópistossa harjoittelun ohjaukseen ja arviointiin osallistuivat vain varhaiskasva-

tuksen opettajat, joiden työajasta ko. tehtävä veikin suuren osan.

Kouluttajan ohjauskäynnit olivat paitsi antoisia, useimmiten myös varsin uuvuttavia. Matka

saattoi késtää yhtäjaksoisesti esimerkiksi viikon.Aika oli käytettävä taloudellisesti ja tehokkaasti.

Matkasuunnitelmassa tuli huomioida bussi- ja junayhteydet, sekä yöpymiset myös niillä paik-
kakunnilla, joista ei löytynyt hotellia. Ohjauspäivän suunnitelma saattoi olla esimerkiksi seuraava:

9.3. juna, Jyväskylä 16.05 - Vaasa 20.42, yöpyminen (hotelli)
10.3. bussi, Keskusta - Ristinummi, jossa harjoittelunohjaus päiväkodissa klo 8 - 12

taksi, Ristinummi - Klemettilä, jossa harjoittelunohjaus klo 12.30 - 15.30

bussi, Sepänkylåintie - Lastenkodinkatu, jossa osallistuminen Inkerinpuiston päiväkodin 90-vuo-

tisjuhlaan
juna, Vaasa 18.25 - Jyväskylä22.50''tutslt, taytt,i tuii erikseen perustella (esimerkiksi bussivuorot eivät sovelfuneet kiireiseen aika-

tauluun).

Opettaja Salme Laakso kuvaili kirjeessään lokakuussa 1985 kokemuksiaan seuraavasti:

'Siltä varalta, että teilläkin ois joskus olo alamaissa, niin kerron muutamia omia 'mokia' tähëin

alkuun. Kas ei mikäåin piristâ niin kuin toisten surkeudet, jos itsellä on vaikeaa:

¡ selkä on kipeä
r kädetja pää palelevat, kun ei ole pipoa eikä käsineitä
o väsyttää pahuksenmoisesti
o iskin aamulla kantapääni uima-altaan portaisiin ja se sattuu kävellessä
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. ulkona on niin kylmää, että on pakko poiketa kauppoihin lämmittelemään. Ja siellä, kun
näkee itsensä peilissä, niin totisesti mieliala laskee entisestään.

o ohuen kultaketjuni lukko irtosi ja menin WC:iin paremman valon ääreen panemaan sitâ
kiinni - ja SITTEN huonomotoriset sormeni pudottivat sen lukon lavoireen ja se kilahti
iloisesti reiästä alas

o otin idioottimaisen utopistisesti töitä mukaan, kun on koko viikko aikaa! - Ja mitään ei ole
vielä tehty, vaikka onjo tiistai-ilta (opiskelijoiden arviot, luento, Tanskan raportti + tilitys,
matkalasku, pari kasettikirjettä, muita kirjeitä, 'Alussa oli kasvatus' jne.)

o rahaa menee, jotta hurisee. Opiston ennakko on kohta jo vain muisto.

Jos vaikka mukavampiakin asioita ennen lopetusta. Upea kuu paistoi pyhänä, kun ajelin
Kuusankoskelle. Lapset ovat olleet ilo edelleen, eikä opiskelijoillakaan ole ollut varsinaisia ongel-
mia. Tåinään selvisin suuressa talossa (150 lasta) pahemmin eksymâttä. Minusta on ihan jåinnääkin
se paikkojen etsintä. Hotellissa annetaan hyvin apua. Onnellista kiertelyä teille molemmille siel-
lä jossakin

toivoo Salme'

(Otteet opettaja Salme Laakson kirjeestä työtovereilleen 29.10.1985.)

Ratkaiseva parannus harjoittelukäytäntöön saatiin 80-luvun lopulla, kun Jyväs-
kylän kaupungin kanssa päästiin sopimukseen uusista järjestelyistä. Tämän jäl-
keen ulkopaikkakunnissa harjoittelu väheni merkittävästi. Muualle kuin Jyväs-
kylään saattoi sijoittua harjoittelemaan lähinnä perhesyistä. Uuden järjestelyn
myötä palautettiin ns. teoriapäivät harjoitteluviikkojen sisälle. Tällöin voitiin pu-
reutua tuoreeltaan harjoittelun haasteisiin. Opetusharjoittelun kehittämiseen ja
arviointiin osallistuivat harjoittelun ohjaajat yhdessä kouluttajien kanssa. Opisto-
kauden alussa kouluttajat toimivat kentällä enemmän työnohjaajan roolissa, myö-
hemmin he osallistuivatmyös numeeriseen arviointiin.Arviointilomakkeita hiot-
tiin jatkuvasti, sanallisen ja numeroarvioinnin painotuksista väiteltiin aina. Kou-
luttajat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan käyttämään ns. jatkuvan näytön pe-
riaatetta.

Täydennyskoulutus

Opiston lehtorit ja opettajat hakeutuivat kukin oman alueensa täydennyskoulu-
tukseen, josta johtokunnan päätöksellä sai matkakulujen lisäksi myös muuta ku-
lukorvausta rahatilanteen mukaan. Niukkojen varojen jaossa pyrittiin tasapuoli-
seen vuorotteluun. Myös opistossa järjestettiin vuosittain useita koulutusti-
laisuuksia. Työnohjaukseen varattiin aina mahdollisuus sitä haluaville. ATK-kou-
lutus tuli välttämättömäksi henkilökunnalle sitä mukaa, kun koneita ja järjestel-
miä otettiin käyttöön. Päivähoitohenkilöstölle järjestettiin täydennyskoulutusta
ajankohtaisista aiheista mm. yhteistyössä kaupungin kanssa. Viimeisenä luku-
vuotena harjoittelunohjaajille tarjottiinns. juhlaseminaarisarja, josta opiston opet-
tajat vastasivat.
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OPISKELIJAT

Opistovaiheen aikana hakijamäärät vaihtelivat paljon. Aloitusvuonna 1977 l<tr-
jattiin 1432 hakijaa, vuonna 1990 hakijoita oli 307, joista valittiin 96 uutta opiske-
lijaa. Koulutuksen pidentyessä kolmeen vuoteen sisäänotto oli poikkeuksellisesti
64 opiskelijaa vuonna L983. Kymmenen vuotta myöhemmin vähennettiin uusien
opiskelijoiden määrä taas 64:ääry mikä johtui sekä työllisyystilanteesta että edes-

sä olevasta koulutuspoliittisesta muutoksesta. Opistovaiheen alussa opiskelijoi-
den kokonaismäärä oli192, kolmivuotistamisen alkaessa 160 (1983-1984) ja suu-
rimmillaan 288 (1986-1992). Viimeisenä opistovuotena opiskelijoita oli 219. Mie-
hiä olienitenvuonna 1979,190 opiskelijasta 13,lukuvuotena 1988-L989 olivain2
miesopiskelijaa.

Viimeiset 2-vuotiselta kurssilta valmistuneet lastentarhanopettajatjuhlassaan A-salissa

Pääsyvaatimukset pysyivät samoina: ylioppilastutkinto tai päivåfüoitoalan
ammatillisella koulutuksella täydennetty keski- tai peruskoulututkinto. Valinta-
menettely säilyi rakenteellisesti ennallaan käsittäen esivalinnan ja pääsykokeen.
Ulkopuolisen psykologiasiantuntijan käytöstä valintatapahtuman johtajana
luovuttiin ja opiston omaa asiantuntemusta tehostettiin. Sisällöllisesti pääsy-
kokeissa oli vuosittain erilaisia painotuksia, menetelmissä vaihtelivat yksilö- ja

ryhmäkeskeisyys.

Viimeisissä soveltuvuuskokeissa ryhmässä toimimista tarkkailtiin'pakkaamistehtävällä'. Idea

löytyi opiston (seminaariosaston) ensimmäisistä soveltuvuuskokeista. Tehtävässä hakija joutui
pakkaamaan matkalaukkuun hyvän joukon erilaisia tavaroita. Alkuperäinen tehtävä mittasi
yksilön käytännöliistä lahjakkuutta. Nyt se suoritettiin ryhmässä ja mitattavina olivat hakijan
icommunikaatiotaidot. Koe osoittautui toimivaksi: konkreeftinen tekeminen laukaisi ryhmåin
järmitteet ja sai aikaan luontevan vuorovaikutustilanteen. Suoritusta oli kuulemma myös erityi-
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sen hauska seurata. Soveltuvuuskokeiden historiassa tällainen ajallisten ääripäiden pieni näyttö

paljasti myös jotain lastentarhanoPettajan ammatti-imagon muuttumisesta.

Opiskelijat kuuluivat edelleen Jyväskylän lastentarhanopettajaopiston oppiløs-

kuntønø Suomen Lastentarhanopettajiksi opiskelevien liittoon (SLOL) sekä Suo-

men Ylioppilaskuntien Liittoon (SYL). Oppilaskunta osallistui vuosittain
vuotuisille talvipäivilleen sekä erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Oppilaskunta kan-
toi vastuun myös uusien opiskelijoiden informoinnista sekä monipuolisesta
virkistystoiminnasta. Syksyisin vietettiin ensimmäisen vuosikurssin kastajaisia;
valmistuvien potkijaiset kuuluivat toukokuun ohjelmaan. Viimeksi mainitut pi-
dettiin tavallisesti ylioppilaskunnan ravintola llokivessä, mutta viimeisenä ke-

väänä potkijaiset alkoivatyhteisilläleikeilläHørjuIIa, mistä sürryttünknupungilleyön
sykkeeseen. (Toimintakertomus 1994 - 1995). Viimeisenä toimintavuonna oppilas-
kunta lakkautettiin ja opiskelijat siirtyivät yliopiston Alvarin jäseniksi. Aine-
järjestön nimi haluttiin kuitenkin luoda itse. Nimikilpailun tuloksena oppilaskunta
siirtyi yliopistoon nimellä Varksøt (vathaiskasvattajat).

Sammonkadun opistorakennuksessa opiskelijoilla oli runsaasti omaa toi-
minta- ja vapaa-aikatilaa, joissa he myös tapasivat toisiaan yli kurssirajojen toisin
kuin entisissä hajautetuissa tiloissa. Oppilaskuntatoiminta vilkastui, samoin kuin
muukin aktiviteetti opistoelämässä. Puffetteja järjestettiin lähes joka päivä myös
henkilökunnan virkistykseksi - jos kohta perimmäinen tarkoitus olikin matka-
rahojen hankkiminen yhteistä kurssimatkaa varten. L980luvulla luovuttiin pe-
rinteisestä kurssin ohjaaja-järjestelmästä, jossa kullakin opiskelijaryhmällä (32

opiskelijaa) oli varhaiskasvatuksen opettaja'luokanvalvojana'. Tilalle tuli kunkin
kurssin lukukausittain keskuudestaan valitsemat kaksi vastuuhenkilöä, jotka joka
toinen viikko kokoontuivat rehtorin kanssa tiedotus- ja neuvottelutilaisuuteen.
Muutos lisäsi luonnollisesti opiskelijoiden omaa vastuuta tiedonkulusta sekä yh-
teisten asioiden hoidosta. Ulkomaisen opintomatkan opiskelijat järjestivät itse,

eivätkä opettajat enää osallistuneet niihin. Sen sijaan johtokunnan oli hyväksyttä-
vä matkasuunnitelma sovellettuna syventävien opintojen sisältöihin ja matkasta
raportoitiin sekä kirjallisesti että suullisesti.

*****

Kirsi Hukkanen o.s. Kauppinen, kurssi 45
KOKEMUKSIA OPISTO STA VUO SINA 7984 -1987

Pitäisi suunnitella kurssitapaamista. Onhan siitä toukokuussa 1997 jo 10

vuotta, kun rehtori Outakoski sanoi minua ensimmäistä kertaa lastentar-
hanopettajaksi. Olimme kaupungin teatterin suurella näyttämöllä ja tuntui
juhlavalta.
Kun pyrin opiskelemaan vuonna 1984 kolmevuotiseen lastentar-

hanopettajakoulutukseen, pyrkijöitä oli muistaakseni noin 1000, joista 300

kutsuttiin pääsykokeeseen. Näistä onnekkaista 96 pääsi aloittamaan opis-
kelun. Tuntui uskomattomalta päästä edes kokeisiin asti. Kokeissa
aakkosjärjestyksenmukaan viereeni istunut tyttö on siitä asti ollut ystäväni.
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Joskus kun istuimme
ääneti vierekkäin,
yritin lâhettää sinulle
ajatuksia ja kysymyksiä
telepaattisesti.
Silloin sinä käänsit Päätäsi
ja sanoit:
Onko sun pää kipeä?
tai: Virnistä vähän!
Ainakin huomasit
lujan yritykseni.

Elokuussa opinnot alkoivat ja kolme vuotta kuluttivat erityisesti kengåinpoh-

jia. Päivät tutiimme kaupunkia ristiin rastiin: Löylykadulta Fennialle, Kes-

tusseurakuntatalolle,4- 1a B-salille kabinetteihin - ruokaa välillä! Opiske-

lutilat olivat usein epätarkoituksenmukaisia, mutta eniten toivoi, että olisi

voinut pysytellä edei suunnilleen saman katon alla yhden koko päivän. ]os-

tus tuntii, ettei koko opistossa ollut muita opiskelijoita kuin kurssi 45, kos-

ka muita ei juuri tavãnnut. Lisäksi omakin kurssi oli jaettu kahteen

demopuoliskoon.

Lopuita
mä vaan huomasin,

Kurssin 45 päätösjuNa pidettiin 4O-vuotisjuhlien yhteydessä kaupunginteatterissa
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että tästä
kahtiajakautuneesta tumasta
oli muodostunut
suht idenftinen kimppu
hyvin erilaisia ihmisiä,
yhtenäinen -
vaikka sinne oli joskus
raivosfuttavaa tulla,
musta tuli silti osa
niitä jokaista.

Ja mä itkin vähän
ihan silkasta ilosta.

Jo ensimmäisestä vuodesta alkaen tulevaisuutta oli pakko ajatella ainakin
kolmen vuoden päähän, koska kaukana häämöttävää opintomatkaa varten
oli syytä varustautua myös taloudellisesti. Rahankeruuta harrastettiin enem-
män tai vähemmän pakonomaisesti mm. myyjäisillä ja ohjelmallisella
illanvietolla Raatikellarilla. Kyproksenmatkan aika koitti ja erittäin hyvät
opintokohteet käytiin auringosta huolimatta.

Mitä sitten painui mielen sopukofüin itse opiskelusta? Demotunnit oli-
vat aina mieluisempia kuin teorianpänttäys. Pienryhmissä syntyi aina jo-
tain rohkeampaa. Erilaisisssa harjoituksissa kaikki aistit olivat käytössä, sa-

nat eivät välttämättä olleet tarpeen. Syntyi ahaa-elämyksiä, joita on kuljetet-
tu mukana työelämäänkin. Opintokäynnit kevensivät päiviä ja pääsi tutus-
tumaan kohteisiin, joihin ei muuten olisi päässyt. Varsinainen kenraali-
harjoitus työhön oli päättöharjoittelu, jonka jälkeen kaikki tuntui olevan sekä
mahdollista että mahdotonta. Hirvitti, että nytkö sitä pitäisi osata.

Kuljen vielä
portaat
alas
avatakseni oven.
Lasioven takana
odottaa tulevaisuuteni
suurcna ja meluisana
kuin ala-asteen voimistelusalissa,
jossa aina ensin paleli.
Odotan vielä våihän,
jos yhdessä lèfütisimme.
Vihellyksesi kuuluu
betoniseinistä
kuin kanjonin
kaiku.

Mutta niinpä se työkin tekijäänsä opetti. Kauan meni aikaa siihen, että sillä
omalla persoonalla uskalsi toimia - ehkä eri tavalla kuin muut, mutta füan
hyvin silti. Kymmenessä vuodessakin on jo moni asia muuttunut päivähoi-
dossa, niin itse työ kuin sen tekijäkin. Tävoitteet ovat ehkä joustavampia,
samoin kuin työtavat ja roolitkin. Ympäröivä maailma on nyt erilainen ja
tarkoitus on yrittää kasvaa ja muuttLra tarpeen mukaan. Päiväkodin pienin
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pakertaa omaa työpäiväåinsä - toivottavasti jatkossakin ammattitaitoisten
lastentarhanopettajien huomassa.

Kun aamuilma tulee
vastaani, Iävitse
ja ohi,
ymmärrän, ettei meiltä
mikäÈin lopu.
Antaa vain tilaa
uuden tulla.

(Runot olen kirjoittanut kurssiaikanani'elävissä tilanteissa'.)

,¡rFrFrÈ)F

HENKILÖKLINTATAPAHTUMIA JA JUHLIA

Opiston pitkäaikainen rehtori Liisa Kasurinen siirtyi eläkkeelle 31. heinäkuuta
1982. Lähes 30 vuotta oppilaitosta palvelleen rehtorin lähtö oli luonnollisesti iso
muutos.

Opiskelijat juhlivat eläkkeelle lähtevää rehtoria mm. kevään 1982 potkijaisissaan. Tradition
mukaan nuorempi kurssi teki kullekin valmistuvalle opiskelijalle persoonallisen ja mahdollisim-
man mielikuvituksellisen hatun, joka sitten asetettiin päähän erilaisin rituaalein. Rehtori Liisa
Kasurisellekin luovutettiin hattu, joka oli tehty maulla ja rakkaudella. Se oli väriltäåin rehtorin
lempiväri lila ja peitetty kauttaaltaan suloisilla orvokinkukilla. Myöhemmin opiskelijat ojensivat
rehtorille kauniisti sidotun kirjan, jonka sisältö muodostui jokaikisen opiskelijan henkiiökohtai-
sesta viestistä kuvineen ja piirroksineen.

Virallista läksiäisiltaa vietettiin kansalaispäivällisillä hotelli Priimuksessa toukokuun 26.
päivän iltana. Keväinen ilta oli kauneimmillaan, lämmiry kirkas ja tyyni. Vastapuhjennut vehreys
sai ilman tuoksumaan. Tilaisuudesta muodostui herkkä ja lämmin. Ohjelmassa oli runsaasti
musiikkia ja lukuisia sydämellisiä tervehdyksiä. Juhlanpäåihenkilö kiteytti ajatuksensa DagHam-
marskjöldin sanoilla: "Menneille päiville: Kiitos, tuleville: Tulkaa!" Seuraavana pâivänä
Löylykadun tiloissa vietettiin avoimien ovien päivää, jolloin erifyisesti päiväkotien henkilökun-
taa ja lapsia kävi tervehdyskâynnillä.

Rehtori Kasurinen loi ympärilleen luovan ilmapiirin, jossa niin opiskelijat kuin henkilö-
kuntakin saivat toteuttaa itseään. Velvollisuudentunnossaan håin ei kuitenkaan ollut alaisilleen
helppo malli, eikä toki jäljittelyä kaivannutkaan. Opettaja Malla Ercnerç Liisa Kasurisen oppilas
(1957 - 1959) ja pitkäaikainen työtoveri (1972 - 1988) kuvasi rehtoria seuraavasti: "Mäârâtietoíset
askeleet kaikuivat Sempun käytävällä, Jyväskylän Löylykadun tiloissa jo kello seitsemåin jäl-
keen joka arkiaamu. Kanslisti Varma Lenneksen kertoman mukaan rehtori oli aina jo paikalla
håinen töihin tullessaan. Rehtori tuuletti, kulki ympäri koulua katsoen, että kaikki oli kunnossa
ennen opetuksen alkua: kuihtuneet kukanlehdet nypittiin pois, ilmoitustaulut laitettiin ajan ta-
salle. Tämåin jâlkeen rehtori syventyi vielä oman opetuksensa valmisteluun. Kanslistin tultua
alkoivat monet hallinnon työt. ja kun henkilökunnan ruokatunti alkoi, höyrysi kahvihuoneessa
Varman keittämä vahva kahvi - joskus puurokin. Pöytä odotti kauniisti katettuna opetustyöläisiä,
jotka saapuivat kuka minkinlaisen eväskassin kanssa virkístämäåin ruumistaan ja sieluaan. Reh-
tori pöydåinpäässä näytti nauttivan katsellessaan ja kuunnellessaan, miten iloisesti puhe pulppusi
ja huolia jaettiin. Enimmäkseen puhe oli varhaiskasvatuksesta...! Liisa Kasurisen voimanlähde
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Rehtori Liisa Kasurisen viimeistä työpäivää juhlimassa Löylykadun päiväkodin lapset

oli rakkaus lapseen ja sitä hän työssäåin pyr-
ki välittämään opiskelijoille ja työtovereil-
leen. Omalla esimerkillään hän myös opetti
kanssaihmisten huomioonottamista." (M.
Eronen,1997.)

Uudeksi rehtoriksi tuli FK, ELTO
Maarit Hult, sittemmin Outakoski,
myöhemmin Outakoski-Aho. Rehto-
ri HuIt oli aiemmin toiminut Oulun
lastentarhanop ettajaopiston rehtori-
na ja Joensuun yliopiston varhais-
kasvatuksen lehtorina. Pirteä, siro ja
tarpeen vaatiessa tiukka uusi rehto-
ri sai johtaakseen koulutusyksikörç
jossa oli jo oman kulttuurinsa luo-
nut työyhteisö, tilaongelma sekä
edessä koulutusmuutoksen (kol-
mivuotistamisen) uudet, vaativat
haasteet. Tärvittiin henkilökunnan
työnohjausta, johtokunnan määrä-
tietoisuutta ja molemminpuolista
joustavuutta muutosprosessin läpi-
viemiseksi. Rehtori M aarit H ult, myöh. Outakoski -Aho
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Opettajakunta vuotìna 1981. Seisomassa (vas.) Maila Eronery Elina Hirsikangas, Paula Eerola-
Pennanen, Riitta Vuorinerç Airi Peitsoma, Katja Lahti ja Salme Laakso. Istumassa (vas.) Anja-

Riitta Lehtinen, Liisa Kasurinery IIse Saares ja Maija Fredrikson

Opiston opettajakuntaa Anja-Riitta Lehtisen syksyisessä puutarhassa v.1983. Seisomassa (vas.)

Elina Hirsikangas, Maija Fredrikson, Airi Peitsoma, Paula Eerola-Pennanen, Maarit Hull
Riitta Vuorinen ja Maila Eronen. Edessä Katja Lahti, Ilse Saares ja Anja-Riitta Lehtinen



Työn ohella Maarit-rehtori oli alusta asti vaimis kaikenlaiseen hauskanpitoon. Ensimmäisenä

syyslukukautenaan hän sai muun opettajakunnan kanssa kutsun opiskelijoiden pikku-
jóulunaamiaisiin ylioppilaskunnan ravintola Ilokiveen. Yhdessä sovittiin naamiaispuvuksi la-

kana eli kummituksen kaapu ja päätettiin esiintyä yhtenä ryhmåinä. Jottei äänestä tunnistettaisi,

ei puhuttu mitään koko aiicana. Vain rehtorilla oli mukanaan ääni: pieni'naurukone', joka aina

,opiuurtu taukopaikassa päästi itmoille kaamean naurunräkätyksen. Haamujen henkilöllisyys
kiinnosti opiskeiijoita kovasti, mutta yrityksistä huolimatta salaisuus ei paljastunut. Myöhem-

min opiston joulujuhlassa rehtori piti traditioonkuuluvan puheen, jonkalopullahän otti'nauru-
koneen' esilie ja antoi taas kaamean naurun kaikua. Lyhyen ällistyneen hiljaisuuden jälkeen

opiskeiijat tajusivat viestin ja yhtyivät yleiseen riemuun.- 
Kun Maarit Outakoski-Ahon läksiäisjuhlaa vietettiin jo Varhaiskasvatuksen yksiköksi

muuttuneen entisen opiston Sinisessä Salissa syksyllä 1995, luonnehti lehtori Elina Hirsikangas

puheessaan rehtorin kòlmetoistavuotista työtaivalta muun muassa seuraavasti: "Sinun johdossasi

ãlemme ty<iyhteisönä kokeneet monenlaisia vaiheita, eikä se aina ole ollut - ei Sinulle eikä meil-

le - ihan heþpoa. Rehtorin paikalla olit usein yksin saamatta meiltä tarvitsemaasi tukea. Täitosi

olla eri mieita ;a jopa riidellä kantamatta kaunaa jälkeenpäin oli ihailtava piirre Sinussa ja se

selkeytti vähä vähäitä työyhteisömme toimintaa. Menneet yhteiset kasvukivut ovat muuttuneet

kasvúvoimaksi, josta tekeó mieli kiittää Sinua. Ominta itseäsi Sinâ annoit meille usein kutsumalla

meidät kotiisi Jyväskylään ja Ilomantsiinkin. Vieraanvaraisuutesi on koskettanut syvältä."
Läksiäislahjana iehtorille luovutettiin omenapuu, yliopistossa jalostettu Oppio-omenapuu. Eli-

na Hirsikangas jatkoi vielä: "Tämä omenapuu symbolisoi meille Sinua. Sinä oiet ollut kasvun

malli. Annoi-í mytis tilaa ;a rohkaisit meitä kasvamaan yksilöinä ja työyhteisönä. Taitavana joh-

tajana et myciskanin sitonut meitä itseesi. Olet viime vuodet vakuuttanut meille, että olemme

upeaa joukkoa - taidamme jo itsekin uskoa,
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että pärjäämme tulevaisuudessakin. Tässä

Oppio-omenapuussa on kolme omenaa'
Kuvatkoot ne Sinut kolmea keskeistä
paikkaasi: opistoa, yliopistoa ja Ontroahon
kotiasi llomantsissa. Niille olet antanut
paljon itsestâsi ja niissä Sinua rakastetaan."
( Hirsikangas, E. 1995.)

Liisa Kasurisen jälkeen eläkkeelle
siirtyi 20 työvuoden jälkeen kanslis-
ti Varma Lennes. Hänen läksiäisiääin
vietettiin kodikkaasti iltatilaisuu-
dessa työtovereiden kesken. Varma
Lenneksen persoonalla oli perusta-
va osuutensa siihen hienoon ilmapii-
riin, joka opiston kansliassa vallitsi
koko oppilaitoksen toimiaj an.

Opettaja Salme Laakso jäi yllät-
täen sairaseläkkeelle vuonna 1989.

Häin kutsui työtoverinsa kokoon pari
vuotta myöhemmin läksiäisjuh-
laansa viettämään. Ohjelmassa opet-
tajatoverit kuvasivat Salmen kan-
sainvälistä elämäntapaa va{oteat-
terin avulla. Neljäntenä toukokuuta
199L Salme Laakso kuoli. Hänethau-
dattiin kotiseudulleen Porvooseen. Rehtori Maarit Outakoski-Aholie luovutetaan

Oppio-omenapuu

.t
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Salme Laakso oli tehnyt opettajan työtäänharvinaisella antaumuksella. Erityises-
ti håinet muistettiin tinkimättömästä oikeudentajustaan ja taidostaan hienovarai-

sesti tukea vaikeuksissa olevia opiskelijoita
Opiston ensimmäinen vakituinen opettajaAiri Peitsoma (o.s. Heikkinen) jäi

sairaselãkkeelle 1.3.L990 kaaduttuaan opiston iljanteisella pfüalla. Kuvaavaa Airi
Peitsoman aidosti vaatimattomalle luonteelle oli, että hän läksiäisten sijasta tarjo-
si henkilökunnalle ruhtinaalliset kahvit ihan tavallisena arkipäivänä ilman pää-

henkilöä.
Vuonna L987 jäi eläkkeelle siivooja-vahtimestari Saara Niinimäki, tarkka jär-

jestyksen valvoja ja lämminhenkinen ihminen. Seuraavat eläkkeelle siirtyjät oli-
vatiaitossiiv oojat:Ritaa Møsølin, tarmokas ammattiyhdistysihminen, j oulukuussa
1993 ja Anja Sølminez, iloinen aamuhyräilijä, keväällä 1994. Viimeisen toimin-
tavuoden siivouksesta huolehti ulkopuolinen yritys.

Musiikin lehtori Maija Frcdrikson jätti työnsä opistossa ja siirtyi yliopiston
palvelukseen. Håinen tilalleen tuli FK, musiikinopettaja Raija Kuokkala vuonna
i989. Opettaja Malla Eronen siirtyi erityisopettajan tehtäviin peruskoulun puolel-

le vuonna 1,988. Uusia opettajia saatiinvåihitellen opiskelijamäärännoustessa: äi-

dinkielen lehtori FK Katja Lahti l,gTT,varhaiskasvatuksen opettajatYK,LilO Pøu-

løEerolø-Pennanen 1981,KK, ELIO.4nnø-MøiiøErämaø-UittiT985iaFK,T-ilO Leenn

Thuriøinenl9\7. 1990-luvulla opettajiksi saatiin vielä KK, LTO Raija Raittila ja KK,

IJßO Päiai Kupiln sekä KK, IJ|O Tøria Lünømaø-Pihløjømìiki. Kuvaamataidon
lehtoraatti myönnettiin opistolle 80 - 90-lukujen taitteessa, mutta sen haltijat vaih-

tuivat aluksi vain lyhyin toimikausin. Syksyllä 1991 virkaan valittiin HuK,
kuvaamataidonopettaja Leena Närhi-Sundgren, joka jäi taloon pysyvästi.

1980-luvuniopulla voitiin palkata myös päätoimisia tuntiopettajia. Sellaisi-

na toimivat muiden muassa soitono peftaiatLeenø Pyylømpil989 - 1994iaTüu Tuo-

minenlgg4- 1995 (piano) jaKeijo Rnntønen1989 - L995 (kitara). Varhaiskasvatuk-
sen päätoimisia tuntiopettajia palkattiin 80 - 9O-luvuilla tarpeen mukaan' Heitä

olivàtPirt<ko Inine jaRøi1i Ruoppitø (kädentyöt ja varhaiskasvatuksen pedagogiikka)
sekä Klrsl Kiairikko (varhaiskasvatus). Pitkäaikaisina opettajansijaisina toimivat
muiden muassa Matti Koistinen, Pirkko Puromäki, Rüttø SøImijärvi-Korhonen, Piiioi

Lehtonen, Thru Volnnen ja Søtu Kurki. Yhteiskuntatieteiden lehtorin sijaisena oli
useamman lukuvuoden ajanTuomo Vøinio.Tuntiopettajia tarvittiin edelleen. Mo-

net seminaarikauden opettajista jatkoivat työtäåin opistossa. Viimeisenä lukuvuo-
tena tuntiopettajia oli 39. Vuodesta 1984 toimistohenkilökuntaa johti talouden-
hoitaja TTM Sirkkn Aho-Løitinen, jokajo opiskeluvuosinaan oli ollut lyhyitä jakso-

ja opiston toimistotehtävissä. Toimistosihteeri, merkonomiRøifø Kønninen tuli vir-
kaansa vuonn a l97 8 ja Aini Roiu øinen-Mølchør ly öskenteli toimistovirkailij ana use!
ta vuosia viransijaisena kunnes opistokauden lopulla virka vakinaistettiin. Vahti-

mestari, sittemmin kiinteistönhoitaja,laboratoriomestari larmo Heisknnenpalveli
useita vuosia työsopimussuhteisena ja vakinaisena vuodesta 1991.Aika ajoin opis-

tossa toimi työsopimussuhteisia henkilöitä toimistossa, kirjastossa tai vah-

timestarin apuna.
Paitsi edellä mainittuja eläkkeelle siirtyville tai muille lähtijöille järjestettyjä

juhlia henkilökunnan kesken juhlittiin aina kun vain aihetta löytyi' 50- ja 60-vuo-

tisjuhlia vietettiin ja jopa 80-vuotisjuhliakin silloin, kun kaksi 40 vuotta täyttävää
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opettajaa yhdistivät syntymäpäivänsä. Juhlien muodot olivat moninaiset aina
hattujuhlista purj ehduksiin.

Rehtori Outakosken S0-vuotispäivää juhlittiin syksyisessá aamupimeässä ennen opetuksen al-
kua Löylykadun opistotiloissa. Isoimpaan luokkaan oli luotu kàppale Lapin maiiemaa. Van-
haan kelohongan runkoon sytytettiin 50 kynttilää ja nurkassa'paioì' nuotiã. Lapin noita, rum-
mut ja sikäläiset herkut kuuluivat ohjelmaan, olivathan rehtorin sukujuuret Lapissa.

Kumpaakin ansioitunutta rehtoria juhlittiin vielä. Liisa Kasuriselle luovutettiin
opetusneuvoksen arvo ja nimi joulukuussa 1993 jaMaarit Outakoski-Aholle Suo-
men Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ansiomerkki vuonna 1994, Molemmat tilai-
suudet pidettiin opiston Sinisessä Salissa.

Henkilökuntajuhlien lisäksi koko opiston yhteisiä vuosittaisia juhlia oli
monia. Lukuvuosi aloitettiin avajaisilla, joidenvakiopaikaksi olijoseminaariaikana
tullut yliopiston vanha juhlasali.

Avajaisten ohjelman rakensivat vanhimman kurssin opiskelijat yhdessä opet-
tajien kanssa päivän, parin varoitusajalla. Tunnelma olikin useimmiten
improvisoinnista johtuen melko hilpeä. Kun TyöväenyhdistyksenA-sali tuli käyt-
töön, pidettiin avajaiset siellä. Sammonkadulle siirryttyä uudet opiskelijat otet-
tiin vastaan banderollein ja laulutervehdyksin opiston aulassa.

Erãänä syksynä opiston alkuaikoina rehtori kutsuttiin kouluhallitukseen kokoukseen juuri
avajaispäivlinä. Opettaja Salme Laakso toimi tällöin rehtorin sijaisena ja jännitti tilannetta aika
tavalla' Mukana ollut johtokunnan puheenjohtaja Pentti Korvenmaa-rauhoitti Salmen täysin
oman avajaispuheensa ensi lauseella: "Kyllä me Salme Laakson kanssa yhdessä aina yhtä rehto-
ria vastataan!"

Joulujuhlien muoto, joulukirkko ja sen jälkeen puurojuhla, säilyi aina sammon-

þ9"" tiloihin siirtymiseen saakka. Kirkkotilaisuus oli useimmiten Kaupungin-
kirkossa, kerran Taulumäen kirkossa ja kerran Vesalan riihikirkossa. fuuioluñlaa
vietettiin monessa paikassa: yliopiston ruokalassa, Musica-rakennuksen
konserttisalissa, Suolahden opistossa, Sulkulan kristillisellä opistolla, hotelti- ja
ravintolakoulussa. A-salista tuli sittemmin juhlien pitopaikka, kunnes siirryttiin
sammonkadulle. Joulujuhlien ohjelma vaihieli ainiopiãkelijoiden raitojen já ym-
päristön antamien mahdollisuuksien mukaan. Sammonkadun tiloista puuttui
juhlasali ja niinpä joulua vietettiin syyslukukauden viimeisen viikon ajanerilais-
tentapahtumienmuodossa. Vîikonavasi Lucia-kulkue, joka aamuhämärissä vaelsi
laulaen läpi kynttilöin valaistun talon. Viikon muuhun ohjelmaan kuului esimer-
kiksi nukketeatteria, joululeikki tai liikuntatapahtuma ja suosituimpana
yhteislaulutilaisuus sinisessä salissa. Jouluinen musiikkihartaus Kaupungin-
kirkossa oli iltatilaisuutena viikon huipennus.

Yksi koskettavimmista joulusaarnoista koettiirç kun nuori lastentarhanopettaja-pastori nousi
saarnafuoliin pieni vauvansa sylissään. Tämä kun ei suostunutkaan olemaan opiskelijoiden
hoivissa saa¡nan,alan, kuten oli sovittu. Jouluevankeliumi konk¡etisoitui kuulijoille; oühán jou-
lun lapsi heidäin keskellään.

_ Opettajat osallistuivat siltoin tällöin ohjelmatekoon. Rehtori Kasurisen mielirooli oli joulu-
pukki. Opiskelijoiden kutoma toista metriä pitkä raidallinen hiippalakki päässä ja huopatöppöset
jalassa hän tanssi, lauloi ja jakoi lahjaksi jouluisia ajatuksia. Sùõsiota sáivat myOnemmin myOs
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opettajien värivalo- ja tanssiperformanssi Musicassa, sekâ koko henkilökururan musiikkiliikunta-
esitys 'Tonttuketlopeli' ja opiskelija-opettajasuhdetta kritisoiva sketsi 'Voigan lautturit' A-salis-

Lukuvuoden päättäjäiset pidettiin muun muassa yliopiston juhlasalissa ja Keski-
Suomen ammattioppilaitoksen juhlasalissa. Viimeksi mainittu olikin 80-90-luvuilla
useimmiten päättäjäisten juhlatilana. Kaksi kertaa juhlittiin Jyväskylåin kaupungin-
teatterin uudella näyttämöllä, toinen niistä oli opiston 40-vuotisjuhla vuonna 1987.

Mukana oli silloin runsaasti arvovaltaista kutsuvierasjoukkoa tavanomaisen ylei-
sön lisäksi. Juhlapuheen piti professoriAnnika Takala. Rehtori Maarit Outakoski-
Aho esitti opiston historiikin, johon oli liitetty opiskelijoiden esittämä sketsisarja.
juhlan jälkeen oli Löylykadun tiloissa vastaanotto näyttelyineen ja kahvituksineen.
Tävallisten kevätjuhlien ohjelmaan kuuluivat traditionaalisten puheiden ja suvi-
virren lisäksi aina jonkun päiväkodin lasten esitys. Samoin uusien lastentarha-

nopettajien kukitus sekä heidän laulutervehdyksensä opiston väelle.
Erityisjuhlista mainittakoon itsenäisyyspäiväjuhla vuonna 1977 yliopiston

Musica-salissa, jolloin ensimmäistä kertaa opistonnukketeatteri esiintyi julkises-

ti Kalevala-näytelmälläåin noin 60 opiskelijan voimin. Kalevalan juhiavuonna 1985

nukketeatteria esitettiin jälleen, tällä kertaa Huhtaharjun koulun auditoriossa,
Rinnakkaiskurssit esittivät kukin Kalevala-kohtauksensa, joista koostui eräänlai-
nen'triptyykki'. Juhlapuheen piti opiston kansanperinteen luennoitsijana tuttu
professori Veikko Anttila. Sammonkadun tiloissa järjestettiin ensimmäisenä
toimintavuotena pääsiäisviikolla 1992 avoimet ovet. Kaikkialle taloon oli pysty-
tetty näyttelyitä ja toimintapisteitä, joissa esiteltiin koulutusta mahdollisimman
monipuolisesti. Päivän mittaan oli lisäksi mahdollista osallistua konserttiin, teh-
dä kädentöitä, tutustua opiston historiaan ja nauttia kahvit opiskelijoiden
puffetissa.

Kahvitauolla Kenttäkadun Nysän opettajanhuoneessa
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Rehtori Outakoski-Aho ja didaktiikan opettajat Taru Volasen (toinen vasemmalta) pihamaalla

Opettaja Anna-Maijan Erämaa-Lätin ja opettaja
Leenan Täuriaisen'80-vuotispäiväkakku'

Ilman vahtimestaria talo ei toimi.
Jarmo Heiskanen työhuoneessaan
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Juhlakahvilla Sammonkadun sinisessä salissa

Yhteiskuva siivooja Anja Salmisen viimeisenä työpäivänä
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Kanavaristeilylle låihdössä keväällä 1994

Italiassa tutustuttiin keväällä L995 Instituto Pasquali-Agassin monipuoliseen toimin-
taan. Pihan teatteria kokeilemassa taloudenhoitaja sirkka Aho-Laitinen (oik.) ja

toimistosihteeri Raija Kanninen
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OPISTOSTAYLIOPISTONVARHAISKASVATUKSENYKSIKÖKSI

Maarit Outakoski-Aho
Pitkä valmistelukausi

1 9 7 0 -luuun suunnit elma

Jyväskylän lastentarhanopettajakoulutus on olemassaolonsa alusta lähtien
ollut tavalla tai toisella keskellä suomalaista opettajankoulutuskeskustelua.
Alusta alkaen se on ollut myöskin hyvin läheisessä yhteistyössä aluksi Jy-
väskylän kasvafusopillisen korkeakoulun, sittemmin Jyväskylän yliopiston,
lähinnä sen kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Ei siis ollut ihme, että

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean esityksen mukaisesti
vuonna 1973 aloitettiin joensuun korkeakoulun lisäksi Jyväskylän yliopis-
tossa kokeiluluontoisena ns. uudenmuotoinen lastentarhanopettajakoulutus.
Kokeilun tuli kestää kolme vuotta, jonka jälkeen em. korkeakouluissa
lastentarhanopettajakoulutus vakiintuisi. Kokeilulla ei kuitenkaan ollut mi-
tään mahdollisuuksia päättyä suunnitellulla tavalla uuden päivähoitolain
tultua voimaan 1973 velvoittaen valtiota ja kuntia lisäämään päivähoitoa ja
päivähoidon henkilöstöä. Uusia kokeilupisteitä lisättiin korkeakouluissa ja
poikkeuskoulutustakin tapahtui muutaman vuoden ajan. Oli selvää, ettei-
vät keskustelut koko lastentarhanopettajakoulutuksen siirtämisestä yliopis-
toihin ja korkeakouluihin olleet tuolloin yhteiskunnallisesti ja poliittisesti
kovin ajankohtaisia. Vaikka yhdistäminen monien työryhmien yrityksistä
huolimatta ei onnistunut, yhteistyö lastentarhanopettajakoulutustenvälillä
Jyväskylässä oli hyvää ja jatkuvaa jopa sillä tasolla, että koulutuksen
edustuksellisuus valtakunnallisissa ja paikkakuntakohtaisissa työryhmissä
pyrittiin sopimaan yhdessä.

Løs t e nt ørhan op e tt øj nko ulutus kolmia u o t i s eks i

Sitkeästi ajatus yhtenäisestä lastentarhanopettajakoulutuksesta opettajan-
koulutuksen yhteydessä kuitenkin eli ja sitä ajettiin niin, että vuonna 1979

valtioneuvosto teki periaatepäätöksen päivähoidon koko henkilöstön kou-
lutuksen kehittämisestä. Päätöksen mukaan lastentarhanopettajien koulu-
tus tuli kehittää kolmivuotiseksi ja myöhemmin selvittää mahdollisuus sen
liittämisestä opettajankoulutuksen yhteyteen. Samalla velvoitettiin yliopisto-
jen kasvatustieteiden tiedekunnat ottamaan lastentarhanopettajakoulutuksen
opinnot huomioon kasvatustieteellisiä opintoja suunnitellessaan. Päivähoi-
don henkilöstön opetussuunnitelmatoimikunnan mietintöön (Komiteamie-
tintö 198L :13) sisältyneiden opetussuunnitelmien runko-ohjelmien mukai-
sesti aloitettiin jokaisessa lastentarhanopettajia kouluttavassa yksikössä laa-
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jamittainen runko-opetussuunnitelman tarkennustyö oppimissuun-
nitelmiksi. Opetusministeriö määräsi vielä erikseen toukokuussa 1983, että

lastentarhanopettajakoulutuksen opintoihin tulee sisältyä noin 30 opinto-
viikkoa korkeakoulutasoisia - lähinnä kasvatustietellisiä ja psykologisia -
opintoja. Neuvottelut Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan
ja kasvatustieteen laitoksen kanssa aloitettiin välittömästi ja ne johtivat
nopeasti hyvään tulokseen. Yliopistotasoisia opintoja lastentarhan-
opettajakoulutusten opetussuunnitelmissä on vuosittain tarkistettu.

Vaikka lastentarhanopettajien kouluttajat olivat vuosien mittaan tot-
tuneet opetussuunnitelmien ja koulutuksen kehittämistyöhön, alkoi kolmi-
vuotisen lastentarhanopettajakoulutuksen myötä kehittämisen syväluotaus
arvo- ja asennekasvatuksineen ja uudenlaisine tavoitenäkemyksineen. Yh-
teistyö vuonna 1977 laslentarhanopettajaopistoiksi muuttuneiden seminaa-
rien kanssa keskenään ja yliopistojen lastentarhanopettajia kouluttavien
yksiköiden kanssa näkyi mm. erilaisten toimikuntien ja työryhmien
jäsenyyksinä ja osallistumisina seminaarefüirç joita kouluhallitus, myöhem-
min opetushallitus järjesti Heinolan kurssikeskuksessa vuosittain. Lisäksi
yliopistojen lastentarharopettajakoulutusyksiköt järjestivät kukin vuorol-
laan keskustelu- ja koulutustilaisuuksia vähintään kerran vuodessa. Ope-
tusministeriön tärkeä tehtävä oli kolmivuotisen lastentarhanopettaja-
koulutuksen yliopistotasoisia opintoja suunniteltaessa järjestää seminaari
yliopistojen päättäjille. Jyväskylässä yhteistyö kahden erillisen koulutus-
yksikön välillä oli jatkuvaa ja tiivistä kehitettäessä opetussuunnitelmia ja

sovittaessa käytännön järjestelyistä mm. opetusharjoittelun osalta.

P äätöksiä yliopisto on sürtymiseksi

Sen jälkeen, kun hallitus oli 20.5.1990 ottanut kantaa mm. Iastentarhan-
opettajakoulutuksen kehittämisestä ja eduskunta vastauksessaan hallituk-
sen selontekoon todennut, että lastentarhanopettajakoulutuksen tulee olla
kiinteässä yhteydessä muuhun opettajankoulutukseen samanlaisen tieto- ja

asennepohjan turvaamiseksi kasvatusjärjestelmässä, valtioneuvosto päätti
t8.6.1993 tarkistaa vuosiksi 1991' - 1996hyväksymäänsä koulutuksen ja kor-
keakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa. Suunni-
telman liitteessä olevassa kasvatustieteellistä alaa koskevassa tekstissä to-
detaan: Lastentørhnnopettøjien koulutus kehitetään 120 opintoaükon løøjuiseksi

alemmaksi korkeakoulututkinnoksi. Løstentarhønopettøjien opistokoulutuksesta
luoautøøn. Koulutus toteutetann yliopistojen kssaatustieteellisissä tiedekunnissa

auoden L996 loppuun mennessä. Varhniskøsantuksen opetustø jø tutkimusta aøh-

aistetøøn loensuun yliopistossø, Oulun yliopistossø (Køjøani) jø lyaäslcyltin yli-
opistossa.

Opetusministeriö varhensi valtioneuvoston päätöksen aikataulua siten, että
alempøøn korkeøkoulututkint oon j ohtaaa koulutus alo itetøøn i o L. 8, 1-9 9 5.

Lnstentarhønopettøjaopistot lakkaøaøt 31.7.L995 ja lastentørhnnopettøjøopistojen
känteistöt, irtaimistot jøkirjøstot, joita tøruitaan uudessøkoulutuksessa, sürretään
yliopistolle.
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Odotettuløki

2.12.1.994 hyväksyttiin laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain
kumoamiseksi. Sen mukaan lastentarhanopettajaopistojen virat ja viranhal-
tijat siirretäåin ilman erityisiä toimenpiteitä yliopistoihin. Eduskunnan sivis-
tysvaliokunta piti lain perusteluissa tärkeåinä, että yliopistot sijoittavat myös
väliaikaisen lastentarhanopettajakoulutuksen henkilökuntaa lasten-
tarhanopettajakoulutuksen tehtäviin tai yliopiston muihin tehtäviin. Tätä
pyrkimystä tulee valtion käytettävissä olevin keinoin tukea ja edesauttaa.
Sivistysvaliokunta edellytti, että hallitus huolehtii jä{estelyistä, joilla turva-
taan väliaikaisen lastentarhanopettajakoulutuksen henkilökunnan sijoittu-
minen uuden koulutuksen tehtäviin tai yliopiston mufüin tehtäviin. Edel-
leen valiokunta edellytti, että uudistuvan lastentarhanopettajakoulutuksen
kehittäminery toimintaedellytykset ja erityistarpeet turvataan.

Siirtymiseen valmistautuminen Jyväskylän lastentarhanop ettaj aopistossa

Toukokuuss a 1992 luovutetun lastentarhanopettajien yliopistotyöryhmän
muistion (Opetusministeriön työryhmien muistioita 1992:18) myötä, moni-
en pettymysten jälkeer¡ alettiin todella uskoa siihen, että lastentarhanopet-
tajien koulutuksellista tasoa on tarkoitus kohottaa koulutusjärjestelyin ke-
hittämäIlä siitä kasvatustieteellinen alernpi yliopistotutkinto ja rakentamal-
la sen jälkeinen joustava jatkokoulutus. Jyväskylän lastentarhan-
opettajaopistossa aloitettiin väIittömästi tehokas muistion tutkiminen ja
hahmoteltiin uusia opetussuunnitelmia myös sen suunnitelman pohjalta,
että kolmivuotinen ns. opistotasoinen koulutus otetaan suurelta osin huo-
mioon jatko-opinnoissa yliopiston määrittelemin periaattein. Mukavalta
tuntui myöskin yliopistotyöryhmän maininta aiemmin suoritetun
lastentarhanopettajan tutkinnon eli siis kaksivuotisen koulutuksen tutkin-
non korvaavuudesta uudessa yliopistotutkinnossa. Samalla kuitenkin he-
räsi sekä koulutuksessa että kentän taholta pelko siitä, mitä kolmivuotisesta
koulutuksesta jää uuteen siirrettäväksi ja miten lähelle tai kauas käytännös-
tä koulutus siirtyy, vaikka tätä pelkoa lieventämäåin yliopistoryhmän muis-
tiossa oli teksti: lnstentarhnnopettøjan perustehtäaän, pienten løsten kasoøtuk-

sen, toteuttaminen aøøtü, että koulutukseen sisältyoiÌi pedagogisia opintojø lcehite-

tÌäin edelleen sen uuden tiedon suunnassø, jotø aørhøiskasaatustutkimus lapsen

kehityksestÌi jø oppimisestn øntaa. Erityisesti tulee painottøø løpsen luontøisten
toimintømuotojen,leikin, oppimistuokioiden ja työtoimintoienpedøgogisen teorian

læhittämistä. Koulutuksen tulee kehitt¡¡i¡ olemassøoleoin käytänteitä jø luodø uusia.

Huolimatta em. lastentarhanopettajien yliopistotyöryhmåin esityksistä,
vielä kevään 1,993 lopulla elettiin jännityksessä, etenevätkö suunnitelmat
yliopistokoulutuksen suuntaan vai voittaako näkökanta koulutuksen sijoit-
tamiseksi muun päivähoidon henkilökunnan koulutuksen yhteyteen. Sa-

malla oli epätietoisuutta siitä, mitkä koulutuspisteet säilyvät ja mihin sijoit-
tuu lastentarhanopettajien jatkokoulutus. Vasta opetusministeriön syksyllä
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1993 tekemä päätös lastentarhanopettajakoulutuksen siirtämiseksi kokonai-
suudessaan yliopistoihin 1.8.1995 antoi mahdollisuuuden määrätietoiseen
suunnittelutyöhön lastentarhanopettajakoulutuksen siirtämiseksi yliopis-
toon. Jyväskylässä se merkitsi lisäksi uuden varhaiskasvatukseen suuntau-
tuvan maisterinkoulutuksen suunnittelua. Päämäärään pyrkiminen merkitsi
kovaa työtä; neuvotteluja, suunnittelua, erilaisten työryhmien työskentelyä
ja jopa taisteluhenkeä koulutuksen perinteen säilyttämiseksi ja kehittä-
mismahdollisuuksien turvaamiseksi ja samalla henkilöstön aseman säily-
miseksi.

lyaäslcylän yliopiston asettama ns, lastentørhanopettajakoulutuksen sürtotyöryhmä

uudistettavan lastentarhanopettajakoulutuksen ja varhaiskasvatuksen kan-
didaatti (maisteri-) koulutuksen käynnistämistä varten Jyväskylän yliopis-
tossa Jyväskylän yliopisto asetti 22.10.1993 työryhmän, ns. lasten-
tarhanopettajakoulutuksen siirtotyöryhmän. Työryhmä täsmensi toimeksi-
antonsa kahteen osaan; koulutuksen suunnittelu ja koulutuksen siirtämisen
valmistelut. Koulutuksen suunnittelu sisälsi puitteet opetussuunnitelman
laatimiseksi. Koulutuksen siirtämisen vaimistelun työryhmä katsoi sisältä-
vän silloisten voimavarojen kartoituksen, uuden koulutuksen ja tutkimuksen
voimavaratarpeiden arvioinnin, koulutusta varten tarvittavan henkilöstön
s.o. virkarakenteen selvittämisen, lastentarhanopettajaopiston ja yliopiston
väliaikaisen koulutuksen henkilöstön sijoittamisen uusiin tehtäviin, opis-
kelijoiden siirtämisen, koulutuksen edellyttämät organisatoriset järjestãlyt
sekä kiinteistöjen, irtaimistojen, kirjastojen, arkistojen yms. järjestelyihin liit-
tyvät kysymykset.

Huolimatta 'siirtotyöryhmän' laajasta ja vaikeasta tehtävästä, se pys-
tyi laatimaan suunnitelmarç joka liitettiin Jyväskylän yliopiston toiminta- ja
taloussuunnitelmaan ja toimitettiin opetusministeriöön 9i,.r.1,994 mennes-
sä. Ainut selvästi eriävä mielipide, joka kirjattiin työryhmämuistioon oli ky-
symys lastentarhanopettajaopiston henkilöstön siirtämisestä yliopistoon.
Työryhmän lastentarhanopettajaopiston edustajien ainoana vaihtoehtona oli,
että lastentarhanopettajaopiston henkilökunta siirretään yliopiston vastaa-
viin tehtäviin virkoja haettavaksi julistamatta. Tämä tarkoitti, että
lastentarhanopettajaopistosta olisi siirtynyt 10 peruspalkkaista opettajaa leh-
torin virkoihin ja kaksi opettajaa assistenttuureihin. Lisäksi lasten-
tarhanopettajaopistosta siirtyisivät taloudenhoitaja, toimistosfüteeri ja vah-
timestari vastaaviin yliopiston virkoihin. Työryhmän yliopistoa edustavien
jäsenten ratkaisuehdotus oli, että yliopisto esittää koulutuksen ja tutkimuk-
sen toteuttamista varten tarvitsemansa henkilöstön ja täyttää virat hakemus-
ten perusteella ottaen huomioon sekä lastentarhanopettajaopiston että yli-
opiston väliaikaisen koulutuksen henkilöstön. Työryhmä edellytti, että kou-
lutuksen siirtoratkaisu sisältäisi yhtenäisen valtakunnallisen tulkinnan
virkamieslaista. Kysymys henkilöstön siirtämisestä yliopistoon vei
siirtymisprosessin aikana suhteettoman paljon voimavaroja eikä lopputu-
los ole helposti kaikkia tyydyttävä.
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Op e tus s uunnit elm øty ö ry hm ä

Kun toukokuun lopulla 1994 aloitettiin Jyväskylässä yliopiston kasvatustie-
teiden asettaman opetussuunnitelmatyöryhmän työskentely, nähtiin
lastentarhanopettajakoulutus huomisen kouluna, jonka kehittämiseen liit-
tyy monia koko suomalaisen koulutuksen uudistumiseen liittyviä asioita;
mahdollinen5 - 8-vuotiaitten opetuksen järjestäminenuudella tavalla, aina-

kin 6-vuotiaiden tulo koulutielle, kansainvälisten asioiden huomioiminen,
tiedon muuttumisen vaateet ja uusin tieto oppimisesta. Korostettiin avointa
mieltä ja joustavuutta.

Monipuolisen sekä lastentarhanopettajaopiston että yliopiston edus-
tuksen myötä opetussuunnitelmatyöskentelystä muodostui mielenkiin-
toinen; mielipiteiden vaihto oli avointa, vilkasta ja usein niitä hiovaa ja
muokkaavaakin. Lopputuloksena muodostui Varhaiskasvatuksen opetus-
suunnitelma, jonka säädöspohja on asetuksessa kasvatustieteellisen alan
tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta (Asetus n:o 57 6 / 95). Opetussuunni-
telmatyöskentelyssä otettiin laajasti ja monipuolisesti kantaa koulutuksen
teoreettisiin perusteisiin ja pyrittiin laatimaan sellainen opetussuunnitelman
kokonaisrakenne, joka antaa sekä väljyyttä että tukee opiskelijan kasvua
lastentarhanopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi omaa työtään ja

varhaiskasvatusta tutkien. Opetussuunnitelmatyöryhmän ajatukset on
kiteytetty opetussuunnitelman loppuyhteenvedossa seuraavasti:

Vnrhnisknsantuksenkoulutuksen sürryttyäyliopistoon on tärkeÌiäkehittiiäkou-

Iutustø edelleen ja syuentÌiÌi sen telreettisiøperusteita, Koulutuksen on seurattøaa

yhteiskunnøssø tapahtuuiø muutoksiø, tehtäuä tutkimusta iø kohdennettaaa ope-

tuksen teoriaa jøHiytäntöätnraittøaaan suuntaan. Tutkimuksen øaulla onmahdol-

lista syaenttiti koulutuksen tiedepohjøø, ja løøjnmittaisesti suunniteltujø tutkimus-
projekteja tulisikin käynnistää. Varhøiskasaatuksen tutkimuksen on oltøuø osa kns-

aatuksen kentän kokonaisuuttø, aain siten uoidaøn turoatø johdonmukninen elin'
ikäinen koulutus.

Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani asetti lisäksi opiskelija-
valintatyörymän, joka valmisteli valintakriteerit ja laati ohjeet valintamenet-
telyksi sekä lastentarhanopettajatutkintoa että maisterin tutkintoa varten.
Lastentarhanopettajien esivalinnassa päästiin valtakunnalliseen yhteis-
valintaan. Maisterinkoulutuksessa kesällä 1995 ]oensuun ja Jyväskylän yli-
opistot toteuttivat esivalinnan yhteisvalintana, Oulun yliopisto (Kajaani)

suoritti esivalinnan vielä tuolloin erikseen.

Løst ent arhønop ettaj aop ist on sür t o ty öryhmä

Jyväskylän yliopiston rehtori aseltt 21.2.1995 työryhmän, jonka tehtävänä
oli suunnitella ja toteuttaa Jyväskylän lastentarhanopettajaopiston virkojen
siirtäminen Jyväskylän yliopistoon sekä siirtoon liittyvät muut toimenpi-
teet Jyväskylän lastentarhanopettajaopiston toiminnan siirtyessä Jyväsky-
län yliopistoon 1.8.1995.
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Tämä työryhmä päätyi tekemäåin pääpiirteissäåin seuraavat ehdotukset:

o varhaiskasvatuksen yksikkö tulee suoraan tiedekunnan alaisuuteen
o opistonhenkilökuntasiirtyyyliopistoonnykyisinevirkanimikkeineen

ja palkkoineen ja sijoitetaan siten, että opetushenkilöstö, laboratorio-
mestari ja toimistovirkailija sijoitetaan kasvatustieteiden tiedekunn¿u1
varhaiskasvatuksen kandidaatin j a lastentarhanopettajien koulutuksen
sekä alan tutkimuksen yksikköön ja taloudenhoitaja sekä toimistosih-
teeri hallintovirastoon

¡ tiedekunta vahvistaa opetushenkilökunnan työsuunnitelmat suh-
teutettuna opetussuunnitelmaan

o toimitilojen ja kaluston osalta katsottiin tarkoituksenmukaiseksi, että
toiminta jatkuu silloisissa tiloissa (sammonkatu 6) ainakin yhden lu-
kuvuoden, opiston kalusto merkitään yliopiston irtaimistorekisteriin
varhaiskasvatuksen yksikköörç puhelimet muutetaan yliopiston ala-
numeroiksi ja yksikkö liitetään yliopistonATK-verkkoon. opiston kir-
jasto ja arkisto siirtyvät osaksi yliopiston kirjastoa ja arkistoa

o lastentarhanopettajaopiston johtokunnan tilalle asetetaan neu-
vottelukunta

o opiston opiskelijatsiirtyvätyliopistonopiskelijoiksi.

Lastentarhanopettaj aopisto siirtyy yliopistoon

Kun Jyväskylän lastentarhanopettajaopistossa 91,.s.r99s vietettiin viimeistä
kevätjuhlaa ja samalla viimeisten lastentarhanopettajienvalmistusmisjuhlaa,
olivat tunnelmat hyvin ristiriitaisia. Iloittiin saavutetusta tavoitteesta; kou-
lutuksen yliopistoon siirtymisestä, uusista opetussuunnitelman tarjoamista
mahdollisuuksista opiskelussa ja opintojen jatkamisessa, mutta suitiin ty<i-
yhteisön hajoamista ja opetushenkilöstön aseman vakiintumattomuutta
yliopistoyhteisössä. Tuntemattoman pelkoa afüeutti myöskin uudenlaisen
työyhteisön muodostuminery siirtyisihän myöskin yliopiston väliaikaisen
lastentarhanopettajien koulutuksen koko henkilöstö uuteen varhaiskasva-
tuksen yksikköön. Pelko lienee ollut molemminpuolinen.

Lastentarhanopettajaopiston kahden viimeisen kuukauden aikana
jatkettiin jo aiemmin keväällä alkanutta työsuunnitelmien tekemistä koko
opetus- ja tutkimushenkilöstön kanssa. suurin osa henkilöstöstä pyrki sa-
malla keskittymään omien jatko-opintojensa suunnitteluun, toimiiton väki
opiston toimiston lakkauttamiseen ja rehtori hoiti virallisesti siirtoon liitty-
vät käytåinnön asiat. Lastentarhanopettajaopiston johtokunta toimi koko ajan
sekä rehtorin että koko opiston väen tukena ottaen tarpeen mukaan kaniaa
työryhmien työskentelyyn ja tehden esityksiä yliopiston suuntaan. pieni
hengähdystauko oli tarpeen ennen elokuun alkuun sijoittuvia opiskelija-
valintoj a ja organisaatiomuutosta.
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31.7.1.995 oli opiston hallinnossa ja toimistossa kiireinen päivä. Päivän ni-
miin piti saada kaikki opiston leimaa ja rahankäyttöä vaativat asiat hoide-
tuksi ja tarkistetuksi. Tosin yliopiston hallintovirastoon siirtyvän opiston ta-

loudenhoitajan tehtäväksi jäi edelleen huolehtia opiston tilinpidosta viimei-
seen opetushallitukseen lähetettävään pääkirjaan saakka ja rehtorin teh-
täväinä hyväksyä laskut ja viimeinen pääkirjakin yhdessä opiston johtokun-
nan puheenjohtajan kanssa. Laskujen hyväksyminen jatkui aina joulukuun
loppuun 1995 saakka ja viimeinen pääkirja allekirjoitettiin maaliskuussa 1996.

1.8.1995 Jyväskylän lastentarhanopettajaopisto oli lakannut ja uusi
varhaiskasvatuksen yksikkö alkanut toimintansa. Jyväskylän yliopisto sai

Jyväskylän lastentarhanopettajaopiston kaikki resurssit, kirjaston, kaluston
ja kaiken muunkin irtaimiston, hyvin koulutetun ja kokeneen opettajakun-
nan sekä muun henkilökunnan ja myöskin väliaikaisen lastentarhanopettaja-
koulutuksen koko henkilökunnan. NäilIä resursseilla ja muun yliopisto-
yhteisön tuella yliopistolla on mahdollisuus profiloitua myöskin varhais-
kasvatuksen alueella johtavaksi, omaleimaiseksi yliopistoksi. Yliopiston or-

ganisaation osaksi siirtyminen näkyi ensimmäisestä päivästä lähtien. Yksi-

kön uusi esimies vt. apulaisprofessori Leena Lummelahti ryhtyi luotsaamaan

varhaiskasvatuksen lippulaivaa ja yliopistoon siirtynyt opiston rehtori pyr-
ki toimimaan välittäjänä opiston käytännön ja uuden organisaation välillä
ennen eläkkeelle siirtymistään1.12.1995ia sitä edeltänyttä vuosilomaansa.

Lopuksi voitaneen todeta Jyväskylän yliopiston asettaman siirto-
työryhmän tavoin: Valtioneuaoston päätös 08.6.L993) aahuistaa aarhsiskasaa-

tuksen alan opetus- ja tutkimustoimintøn JyaÌiskylän yliopistossø onperusteltu røt-

knisu. Lluden lastentarhanopettajan- eli knsaatustieteiden køndidaøttikoulutuksen

Opiston viimeisiä opiskelijoita keväällä 1995
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omaleimøselle kehittÌimiselle ja aarhaiskasuatuksen alueen maisteri- jø tohto-
rikoulutukselle sekä tutkimukselle on täiillä erinomaiset edeltytykset. Kaupungissø
toimiaien knhden lastentarhnnopettajan koulutusyl<sikön asiantuntemuksen lisällai
lyaäskylässä on kÌiytettäaissä yliopiston useiden ylcsiköiden jo antamø aløn opetus
ja harjoittama tutkimustoimintø, sekä kaupungin itsensä hnrjoittømø tutkimus-,
koke ilu- j a kehit t ämis t o imint a.

*****

¡ÄÄnvvÄrsnr

Opiston päätösjuhlaa vietettiin Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitoksen juh-
lasalissa, paikassa, joka vuoden 1988 rakennussuunnitelman mukaan olisi voinut
olla opiston omaa tilaa. Kevät 1995 oli ollut aikainen ja toukokuun 31. päivä val-
keni kesäisen rehevänä ja helteisenä. Niin kuin aina ennenkin valmistuvat opis-
kelijat omaisineen ja opiston oma väki muodostivat varsinaisen yleisön. Juhlan
poikkeuksellisuus paitsi näkyi paikalle saapuneista kutsuvieraista, myös tuntui
ainutlaatuisessa haikeanherkässä tunnelmassa. Ohjelma oli rakennettu tietoisesti
vanhan kaavan mukaan: rehtorin ja valmistuvan lastentarhanopettajan puheen-
vuorot, lasten esitykset, todistusten jako rituaaleineen sekä paljon musiikkia. Suu-
rimmasta osasta korkeatasoisia musiikkiesityksiä vastasivat opistosta aiemmin
valmistuneet opettajat. Näin haluttiin mukaan koulutuksen tärkeif yhteistyötaho,
opetusharj oittelukenttä.

Muun muassa lastentarhanopettaja-trubaduuri Olli Oikari kitaroineen esitti sepittämänsä
laulelman, joka kertoi opiston historian nasevasti ja lämpimän humoristisesti. Viimeinen säkeistö
kuvasi mainiosti opiston väen tuntoja:

Vaan Semppu kuole ei, vaikka kuopataan,
vaikka jäähyväislaulua Ìauletaan.
Niin monta on lastentarhanopettajaa,
joiden sydän aina
Semppuun on kallellaan

Päätösjuhlan arvovaltaisena juhlapuhujana esiintyi fil.toht.h.c,Jaakko Numminen,
joka puhui varhaiskasvatuksen tulevaisuusvisioista ja kohdisti lämpimiä ja
toivorikkaita sanoja erityisesti valmistuville nuorille.

Opiston rehtorin puhe luotasi niin mennyttä kuin tulevaa:

'Arvoisat kutsuvieraat, hyvä juhlaväki!

TÞrvetuloa Jyväskylän lastentarhanopeftajaopiston kahta vuotta vaille SO-vuotisjuhlaarç viimei-
seen opiston historian kevätjuhlaan, jossa muodosfuneen tradition mukaan myöskin opistosta
valmistuvat lastentarhanopeftajat saavat todistuksensa.

Lastentarhanopettajakoulutus Suomessa on ammattiin johtavana koulutuksena jo 103-
vuotiasta ja liki koko sen olemassaolon ajan on nähty tärkeänä yhteys muuhun opettajan-
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koulutukseen. ]o ainakin viidenkymmenen vuoden ajan on puhuttu lastentarhanopetta-
jakoulutuksen siirtämisestä korkeakouluihin ja ytiopistoihin, ensimmäisenä täällä Jyväskylässä
niihin aikoihin, kun lastentarhanopettajakoulutus täällä alkoi vuonna 1947. Lukuisten eri työ-
ryhmien ja komiteoiden työskentelyä on tarvittu, niin että kolmisen vuotta sitten alkoi todelli-
nen lastentarhanopettajakoulutuksen yliopistoon siirtämiskausí jälleen uusine työryhmineen,

mutta tällä kertaa valtiovallan suosiolla ja tuella. Opetusministeriön syksyllä 1993 tekemän pää-

töksen mukaisesti lastentarhanopettajakoulutus siirtyy 1.8.1995 yliopistoihin ja lasten-

tarhanopettajaopistot lakkaavat. ]yväskylän lastentarhanopettajaopistoon ja sen edeltäjiin
Ebenesei-seminaariosastoon jaJyväskylåin lastentarhaseminaarünonneljåink¡rmmenenkahdeksan
vuoden aikana pyrkinyl n. 25 000 nuorta ja n. 2 200 saanut lastentarhanopettajan tutkinto-
todistuksen. Keskeyttåineiden lukumäärä on ollut maan pienimpiä, vain 1 - 3 on keskeyttänyt
vuosittain. Opistosia edeltäjineen on työskennellyt opettajia ja muuta henkilökuntaa yli 500

henkilöä, osa vuosia ja vuosikymmeniä, osa piipahtanut luennoimassa. Vielä aivan erityisesti
kiittäen haluan mainita opetusharjoittelukentän, sen monine, monine taitavine ja innostavine
opettajineen ja påüväkoteineen sekä muine harjoittelupaikkoineen. Siltä puolelta löytyy vuosien

kuluessa tuhansiinnouseva yhteistyäjoukko. Monien muiden jyväskyläläisten oppilaitosten ohel-

la Jyväskylåin lastentarhanopettajaopisto on siis ollut melkoinen vaikuttaja kaupungissa, ympä-

röivässä maakunnassa ja koko valtakunnassa, valtion oppilaitoksena'
Lastentarhanopettajaopistot ovat pienenä oppilaitosryhmänä olleet erityisasemassa

keskushallintotasolla. Ñe ovat olleet mäåirätyissä asioissa hyvin kontrclloituja, mutta erityisesti

opetussuunnitelmien kehittämiseen väljien valtakunnallisten perusraamien puitteissa oppilaitos-
tasolla on luotettu. Niinpänytkin, kunlastentarhanopettajan tutkintomuuttuu alemmaksi korkea-

koulututkinnoksi, kasvatustieteen kandidaatin tutkinnoksi ja se on saamassa johdonmukaisen
jatkon aina tohtorin tutkintoon saakka, valmius ja into jälleen uuden opetussuunnitelman kehit-
tämiseen yhteistyössä yliopiston edustajien kanssa on ollut todella suuri. Olemme iloinneet,

että opiskelijajäsenillä on ollut myöskin mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelmien
kehittamistyOhön samoinkuin parhaillaan työskentelevän opiskelijavalintatyöryhmän tyäskente-

lyyn. Opetussuunnitelmatyössä on laajasti pohdithr varhaiskasvatuksen tehtävää yhteiskun-
riássa, ihmiskäsitystä varhaiskasvatuksen alueen koulutuksessa, näkemystli oppimisesta, tiedosta

ja asiantuntijuudesta. Uusi lastentarhanopettajan tutkinto on rakennettu melko väljästi uuden

kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opettajakoulutuksesta annetun asetuksen mukaisesti ja se

sisältää runsaasti opintojen valinnaisuutta ja joustavuutta niiden suorittamisessa. Opiskelijan

kasvua lastentarhanopettajaksi tuetaan laajoilla monitieteisillä teemoilla, joiden kautta hän

perehtyy lastentarhanõpettajan ammattiirl tehtäväëin ja toimintaympåristöihin.
kolmetoista vuõtta ¡yväskylåin lastentarhanopettajaopiston virallisiin papereihin nime-

ni panneena ja itsekin elämänprojektiani todennäköisesti muualla kuin tässä työyhteisössä
jatkavana, tunnen haikeuden lisäksi suurta ylpeyttä siitä, että olen voinut työskennellä iyväsky-
län lastentarhanopettajaopistossa. Tänne on aina valittu upea opiskelijajoukkø jonka o¡is9a 9¡
ollut joskus rank^kaa, muta antoisaa. Kiitos teille kaikitle vuosien mittaan tuttaviksi tulleille
entisiile ja nykyisille opiskelijoille ja onnentoivotukset teille kaikille nyt Jyväskylåin lastentar-

hanopettajaopistossa opintonne lopettaville! Olen huomannlrt, että lastentarhanopetfajiksi
opiskìleviila 

-ot 
sang"r, realistinen kuva ammatistaary koulutuksesta ja niiden muutoksista,

hyvistä puolista ja joistakin harmillisista takaiskuistakin. Mutta niinkuin eräs opiskelija sanoi-

kn: fAmA yhteislcuntø taroitsee sellaisia íhmisiä, joilla on jotøin omintakeisuutta ia hnltn ottan seloää

asioistø. Seilaisilla valmiuksilla on käyttöä, joita osataan käyttää elämän tilanteissa.

Teilte kaikille työtovereille, niin entisille kuin nykyisillekin, toivotan menestystä niin
työsamillanne kuin elämässäkin ja kiitän antoisasta työtoveruudesta! Olemme kuluneen luku-
vuoden aikana käyneet mielestäni harvinaisen syvällistä keskustelua työyhteisökysymyksistä.
Olemme pohtineet yksilön suhdetta koko työyhteisööry yksilön ja yhteisön moraalin kehitty-
mistä su¡rÅteessa moninaisiin elämäntilanteisiin ja ottaneet kantaa koulutus- ja yhteiskuntapo-

litiikkaan. Sen hyväksyminen, että yksi aikakausi työyhteisönä on päät$rmässä ja oivaltaminen,
ettei kaikkea taríitse kantaa mukanaan uuteen aikakauteen siirryttäessä, päätti meissä melkoi-

sen prosessin. Onneksi olemme jo ajat sitten todenneet, että konfliktiton elämä on kehity-k¡9n

¡arrú ja sen yhteydessä kokeneet, mikä merkitys on asioista käytävällä avoimella keskustelulìa'
Täm¿in työyhteiéön arvo ei ole sen jäsentenesikuvallisuutta tai persoonallista yhdenmukaisuutta,

vaan aitoa ihmisyyttä ja innostunutta työntekoa jokaisen omista lähtökohdista. Vaikka olemme
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iloirureet koulutuksen siirtymisestä-yliopistoon ja opistossa on samalla tehty surutyötä nykyi-
sen organisaation lopettamisesta, olen ollut huomaavinani, että jokainen on päätt¡inyt sétvitä
tästäkin elämänsä hallinnonmuutoksesta tietäen työnsä arvon ja arvioimalla sen korkealle.

- Olen hyvin närkästyneenä seurannut julkisuudessakin esiintyneitä lausuntoja
lastentarhanopettajakoulufuksen siirt).'rnisestä yliopistoon. Ollaan muka oliu huolissaan siitâ,
että'vanha kokonaisuus siirretäåin seliaisenaan yliopistojen suojaan'. Jyväskykin yiiopistonja
lastentarhanopettajaopiston yhteistyössä noita ennákkoluuloja,'mikäiiniitä-on oilr,,tkuur,, ó.,
pystytty tehokkaasti torjumaan sekä yliopiston rehtorin että kasvatustieteiden tiedekunnan
aseftamissa työryhmissä. Kiitos tr'levalle työnantajallemme myöskin kärsiväìlisyydestä selvi-
tellä siirtymiseen liittyviä monimutkaisia asioita! Uskoisin, ettäJyväskylåin yiiopisio tietää saa-
vansa modernin, kansainvälisyyteen, teknologiaan ja tutkimukseen panostaneen oppilaitoksen,
joka tuo hrllessaan hyvät aineellisetja henkiset resurssit varhaiskasvätuksen kouluiuiseen edel-
leen kehittämiseen Jyväskylåin yiiopistossa.

Tässä Jyväskylän lastentarhanopettajaopiston työn juhlassa toivon jokaisen mieltä
lämmittävän tiedonhyvin tehdystä työstä. Suomalainen sananiásku sanoo; Maa painaa parrelleen
eli lgkaise1 on menestyäkseen sopeuduttava edeltäneiden sukupolvien työhðn. Olen iloinen,
että Jyväskylän lastentarhanopettajaopiston pitkäaikainen rehtoii, edeltäjáni tässä mielenkiin-
toisessa tehtävässä, oPetusneuvos Liisa Kasurinen, on voinut saapua täh'åin yhteiseen ju¡laan.
Johdattelit opistoamme seminaariosastosta itsenäisen seminaariváiheen kauúa valtion oppitai-
tokseksi ja jätit periruröksi kehittymisaktiivisen oppilaitoksen, kiitos sinulle!

Onnea teille kaikille juhliviile opiskelijoiden läheisille, teidänkin kohdatla kolmen vuo-
den opintojen seuraaminen ja tukeminen on loppusuoralla, voitte hengåihtää ainakin täksi päi-
väksi. Olemme olleet pienen ajan heidän mukanaan kasvussa aikuisuuieen;a varhaiskasvatuk-
sen asiantuntijuuteen ja toivomme, että täältä lähtevät opiskelijat, niin valmistuvat kuin täältä
yliopistoon siirtyvät kykenevät turvallisesti kohtaamaan ja ottámaan vastuun tilanteesta, joka
heille on vielä tuntematon.

Hyvää juhlaa kaikillel'

(Outakoski-Aho, M. 1995.)

Erityisen lahjan Däättyvä opisto sai musiikkitieteen tohto riPekkø Kuokkalølta, joka
oli säveltänyt sille oman requiemin. Jo aiemmin, joulunl,gg4kirkkohartaudéssa,
opiston kuoro oli esittänyt osan siitä. Päätösjuhlassa kauniin Requiem parvulus -
teoksen lauloi Musica-kuoron laulajista koottu ryhmä.

Ja niin päättyi Jyväskylän lastentarhanopettajaseminaarin/opiston 4g kas-
vun vuotta. Virallinen päätöspäivä oli31.7.1995. Suomen tasavallan presidentti-
nä oliMørtti Ahtisaøri, pääministerinäPøøao Lipponen, opetusmini sterlnäOtli-pek-
ka Heinonen, Keski-suomen maaherrana Kaleaí Kiaistö, Jyväskylän kau-
punginjohtajanaPelcknKettunen, opiston johtokunnan puheenjohtajaniMaijø Hør-
tikninen ja rehtorina Maarit Outakoski-Aho.

Itseasiassa mikään ei loppunut, ainoastaan muuttui, sillä...

Cú.,"ot* t;42,/,a Ol%ta 4tøyfa
MICHELANGELO
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LIITE 2

JWÄSKYLÄN LASTENTARHASEMINAARIN
KANNATUSYHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENET

Puheenjohtajat:

Järvinen Veli, kaupunginj ohtaj a

Santanen Seppo, apulaiskaupunginjohtaja
1964 - 1975
1976 - 1977

Varapuheenjohtajat:

Mäki Onerva,lehtori
Hietala Olavi, kasvatustieteen lisensiaatti
Mirkkola Kaarlo, koulunjohtaja

fäsenet:

Ahonen Arvo, kansanedustaja
Ahonen Meri, lastentarhanopettaj a

Eronen Maila, lastentarhanopettaja
Eskola Ulla, opiskelija
Haini Hilkka, lastentarhanopettaja
Hautamäki Tirula, opiskelija
Hongisto Heli, lastentarhanopettaja
Hyvärinen Satu, opiskelija
Juusela Heikki, maakuntaliiton toim.joht.

Järvinen Veli, kaupunginjohtaja
Koivunen Matti, kansanedustaja
Koskenniemi Mikko, pankinj ohtaj a
Laulainen Pirkko, opiskelija
Mirkkola Kaarlo, koulunjohtaja
Nousiainen Torsti, toimitusjohtaj a
Parkkonen Kaisa, lastentarhan johtaja
Pohjonen Mauno, kansanedustaja
Piispa Anna-Maria, opiskelija
Sillantaus Pentti, kansanedustaja
Siloma Hellä, rehtori
Soisalo Sirpa, opiskelija
Toiviainen Mauri, kansakouluopettaja
Torkko Terhi, opiskelij a
Tulisalo Marj a-Leena, opiskelija
Viinikainen Aila, lastentarhanopettaja
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LIITE 3.

TYVASKYLAN LASTENTARHASEMINAARIN
JOHTOKLINNANJÄSENET I

I
I
I

Puheenjohtajat:

Haapala Esko, sosiaalijohtaja
Korvenmaa Pentti, läänin sosiaalitarkastaja

Varapuheenjohtajat:

1965 - 1968
1969 - 1977

Helin Sirkka-Liisa, kaupunginsfüteeri
Jaakkola Elvi, koulunjohtaja

Jäsenet:

Ahonen Meri, lastentarhanopettaja
Hautamäki Tuula, lastentarhanopettaja
Hietala Matti, hallintoj ohtaj a

Jaakkola Elvi, koulunj ohtaja
Jungell Tuula, opiskelija
KarvonenJuhani, KT
Kasurinen Liisa, rehtori
Kirjavainen Yrjö, opiskelija
Korvenmaa Pentti, lä¿inin sosiaalitarkastaja
Käppi Pekka, koulutoimenjohtaja
Kääriäinen Kirsi, opiskelij a
Mäki Onerva, FL
Mölsä Irm4 lastentarhanopettaja
Oka Irma, opiskelija
Pakarinen Aulikki, lastentarhanopettaja
Peltonen Antti, sosiaalisihteeri
Pesonenlaakko, KT
Röman Kyllikki, KM
Selkämaa Pirkko, terveyssisar
Takala Annika, apulaisprofessori
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LIITE 4.

JYVÄSKYLAN LASTENTARHANOPETTAJAOPINTON JOHTO-
KUNNANJÄSENET

Puheeniohtaiat:

Korvenmaa Pentti, lä¿inin sosiaalitarkastaja
Kärkkäinen Veli-Matti, opintosihteeri
Nikki Maija-Liisa, koulutoimentarkastaja
Hartikainen Maija, lehtori

1977 -L985
1986 - 1987
1987 - 1993
1993 - 1995

Varapuheenjohtajat:

Santanen Seppo, apulaiskaupunginj ohtaja
Hietala Matti, yliopiston hallinnonjohtaja
Nikki Maija-Liisa, koulutoimentarkastaja
Hartikainen Maij a, lehtori
Raj ala Riitta, p äiväkodinj ohtaj a

jäsenet:

Arponen Aino, läänin suunnittelusihteeri
Eerola-Pennanen Paula, opistonopettaja
Erkkilä Päivi, opiskelija
Ettanen Juha, opiskelija
Hakasalo Nina, opiskelija
Hartikainen Maij a, lehtori
Hartikainen Mervi, opiskelija
Hautamäki, myöh. Paavilainen Tuula,
päiväkodinjohtaja, kansanedustaja
Heinilä Sari, opiskelija
Hietala Matti, hallinnonj ohtaj a
Hirvonen Jorma, opiskelij a

Hult, myöh. Outakoski-Aho Maarit, rehtori
Janhonen jukka, opiskelij a

Joronen Vesa, opiskelij a

Kaidesoja Marjatta, päivähoidon suunnittelija
Kasurinen Liisa, rehtori
Kela Vuokko, tarkastaja
Koskenniemi Kyllikki, touva
Liimatainen Sakari, tiedekuntasihteeri
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Makkonen Marja-Liisa, lehtori
Manninen Sari, opiskelija
Mikkola Harura, opiskelija
MäkiJaana, opiskelija
Mäkinen Terttu, päivåihoitopsykologi
Nikki Maija-Liisa, koulutoimentarkastaja
Oikari Olli, opiskelija
Pietikäinen Teresa, opiskelija
Puhakainen Heli, opiskelija
Raivio ]ukka T., suunnittelija
Raja Annik4 opiskelija
Rajala Riitt4 päiväkodinjohraja
Saares Ilse, opistonopettaja
Seppälä Anneli, läänin sosiaalijohtaja
Tolvanen Riitta-Liis4 opiskelija
Yli-Mutka Päivi, opiskelija
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JYt IEl(YLÅr'l

t¡t 152

r. Psnu8oPll{ilÛr 1f0 r 2, FSYKOLOûISPEAAGOqEfT gHô¡l*ol 580 t

PayykkÍnon kohltys 2il0 t
KÊh fty8psykûlogla

Lastenpsyk¡atrla

Aikuisfå{ psykologl€

Tyònpsykolûgia

FfyÐlncr kehlty¡ þ ka¡vet¡¡s 120 t
Lapsên perushoito

Låslenaûirãud€t

Terveydenholto

Llikuntåkasvatus

Laltoståfosg

Ympårl¡lü,iã yhteiskuÍtä 230 t
Lâpssn fyysf nao yrnpãri3t6

Yhteì&kuntapolltllkan peru+kursoí

So$laâlttUrvûÞol l1ìlkkå

P¿iiv3hôit$hâlltnto

Prrhesosiologia

Ympäristôkasvâtus

Uskont@kasvâlus

Kulttu{rrikåsvâtus

KEnêsinvál ¡syyskssvatur

varlølokaevatukton pe¡uste€l ta
fierEtçlmåt 36Û t
VarhslskEsvâtus

PËllväholto

Metodilkka

Alkuopetu$

l(asvatustl€teen apprcbalur
EriTytsFedãgêglîkan porus,kur*tl

Itsa¡lmø¡sr¡ ja komrnurii&ssìle {20 t
Ãidinkíeli
i(lêlêllinên llrnêlsu

Joukkov¡estint5
Muðlikki

Liiksnlå

Musloånlren
Kokonai¡,ilmsisu

3. oPçrügltÂñJonTGLU lû{¡0 r

Harjoitle I u $-3-vuotiaiden kokapåivåryhm íaaä

Harloittalu Hvtrotíåldân kokopåivélryhmissà

Harlolttetu puolipäivåryhmissä

Alkuapetueharioittelu peruskculun ala.*8tee¡
t*2 luokllla
Tutustumlnên perhêpåivàhoitoon

Opintckãynfilt

.. OFII{TûOHJAUS JÂ ERilYISLUE}ü¡IOT SÛ t

ERIKOISTYÔ

PROJ€KTIT
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Requiem parvulus, Pekka Kuokkala
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