
NUORI KUUSISTOLAINEN 

Elämää perheellisenä jatko-opiskelijana 

Ulla Karvonen on Siiri Kuusiston jälkeläinen kolmannessa polvessa. Hän tekee väitöskirjaa Helsingin 

yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. 

Sain kunnian esiintyä nuorena kuusistolaisena pikemminkin kalenterivuosina lasketusta iästäni huolimatta 

kuin sen ansiosta. Nuoreksi minut voi tietysti laskea myös siksi, etten edelleenkään tiedä, mikä minusta tulee.  

Kuulun Siiri Kuusiston sukuhaaraan: äidinäitini oli Siirin tytär Kirsti ja äitini Mervi on Kirstin lapsista 

toiseksi nuorin. Synnyin Espoossa mutta perheemme muutti 6-vuotissyntymäpäiväni tienoilla Imatralle isän 

töiden perässä ja vanhempani asuvat siellä edelleen. Minä taas sain ylioppilaskirjoitusten jälkeen 

opiskelupaikan Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta ja pääsin siis opiskelemaan 

haaveammattiini. Jäin kuitenkin valmistuttuani yliopistolle töihin, ensin tutkimusavustajaksi, sitten 

apurahatutkijaksi ja nyt olen määräaikaisessa työsuhteessa tohtorikoulutettavana.  

Nelihenkiseen perheeseemme kuuluu minun lisäkseni yliopistolla tietotekniikka-asiantuntijana työskentelevä 

puolisoni ja kaksi lastamme, 9-vuotias Helge ja 4-vuotias Ilja. Helge käy kolmatta luokkaa Aarnivalkean 

koulussa, joka kuumimman tapiolalaisen muodin mukaisesti toimii väistötiloissa puolen tunnin bussimatkan 

päässä. Lapset ovat asiantilaan tyytyväisiä: bussimatkalla saa pelata puhelimella kaikessa rauhassa eikä 

kukaan huomauttele ruutuajoista. Ilja taas viettää päivät päiväkodissa ja malttaa juuri ja juuri syödä 

päivällisen kotona ennen kuin ryntää parhaan ystävänsä, naapurin Sisun kanssa ulos leikkimään. Pojat 

löytyvät pihalta niin paukkupakkasessa kuin kaatosateessa ja joskus pelkään puolivakavissani, että joku 

naapureista tekee lastensuojeluilmoituksen, kun lapsiraukat aina ”joutuvat” olemaan pihalla. On 

kummallista, kun iltaisin ja viikonloppuisin on aikaa vaikkapa lukea kirjaa, kun Ilja on ulkona leikkimässä ja 

Helge lätkätreeneissä tai kavereiden kanssa pihalla. Joskus loikoilemme Helgen kanssa vierekkäisillä 

sohvilla ja teemme kumpikin omia läksyjämme. Aloitin nimittäin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan  
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opinnot eli suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden opinnot. En tosin ihan pelkästään siksi, ettei aika 

kävisi pitkäksi vaan siksi, että työpaikalta annettiin ymmärtää, että pysyvämpien töiden saaminen voisi olla 

helpompaa, jos muodollinen pätevyys olisi hankittu.   

Teen työkseni väitöskirjaa opettajankoulutuslaitoksella ja kuulun siellä äidinkielen ja kirjallisuuden 

didaktiikan tutkimusryhmään. Tutkin tekstien käyttämistä luokkahuonevuorovaikutuksessa ja erityisesti 

oppi- ja työkirjojen sekä niihin liittyvien opettajanoppaiden käyttämistä alakoulun äidinkielen ja 

kirjallisuuden opetuksessa. Analysoin siis pääkaupunkiseudulla sijaitsevista kouluista kerättyjä videoituja 

oppitunteja ja tarkastelen keskustelunanalyysiä käyttäen sitä, millä tavoin opettajat hyödyntävät erilaisia 

tekstejä opetuksessaan. Toisena tutkimusaineistona minulla on opettajankoulutuksesta kerätty videoaineisto, 

jossa seuraan kolmea ensimmäisen vuoden opiskelijaa heidän ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana sekä 

virallisissa opetustilanteissa että erilaisissa epämuodollisemmissa sosiaalisissa tilanteissa, joissa he 

”koulupäiviensä” aikana ovat. Tällä hetkellä minua kiinnostavat erityisesti kertomukset, joissa opiskelijat 

kuvaavat omia tai toisilta kuulemiaan koulukokemuksia. Olen ajatellut viimeisessä väitöskirja-artikkelissani 

tarkastella sitä, millaisia vuorovaikutuksellisia funktioita näillä kertomuksilla on ja millä tavoin niitä 

voitaisiin hyödyntää opettajankoulutuksessa.  

Päivät siis kuluvat töiden parissa ja ohjelmaa riittää useimmiksi illoiksikin. Aloitin uudelleen lapsuuden 

harrastukseni telinevoimistelun muutama vuosi sitten ja maanantai-illan treeneihin on melkein pakko päästä. 

Meillä on ihana ryhmä suunnilleen saman ikäisiä, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, joilla 

kaikilla on jonkinlainen liikunnallinen tausta – on yleisurheilijaa, jalkapalloilijaa, lentopalloilijaa ja niin 

edelleen - ja joilla olisi nyt enemmän intoa kuin mahdollisuuksia treenata. Viikko viikon jälkeen sovimme, 

että alamme käydä yhdessä treenaamassa lauantai-iltapäivisin tai keskiviikkoiltaisin tai milloin minäkin 

ajankohtana eikä siitä koskaan tule mitään, koska aina jollain on oksentava tai kuumeinen lapsi tai pojan 

musiikkiopiston matinea tai tytön koripallomatsi. Niinpä tyydymme osoittamaan syvää kollektiivista 

paheksuntaa jokaista sellaista ajattelematonta puolisoa kohtaan, joka kehtaa järjestää menoja maanantai-

illaksi. Ei kenenkään pidä joutua jäämään pois treeneistä.  

Tiistai- ja perjantai-iltaisin Helgellä on lätkätreenit. Muutaman vuoden jaksoimme taistella vastaan: lätkä on 

kallis laji ja jäähallit ovat kaukana eikä meillä ole autoa, jolla kuljettaa varusteita. Ja sitten vielä se 

lätkäkulttuuri. Lapsi sai lopulta tahtonsa läpi ja kulkee kymmenen kilometrin matkan hallille fillarilla tai – 

lähinnä nyt talvikaudella – bussilla. Varusteille on hallilla oma varasto ja ainakin tässä joukkueessa on tehty 

selväksi, että tärkeintä on se, että pojilla on hauskaa ja että he oppivat sosiaalisia taitoja. Jouduin siis kaiken 

lisäksi luopumaan ennakkoluuloistani, eräänlainen tappio sekin. Meidän panoksemme on toistaiseksi ollut se, 

että olemme hoitaneet – Perttu on hoitanut – meille osuneet toimitsijavuorot kotipeleissä mutta en voi olla 

ihailematta niitä vanhempia, jotka toimivat huoltajina ja apuvalmentajina treeneissä: ainakin viisi tai kuusi 

vanhempaa on paikalla joka ikisissä treeneissä auttamassa kolmea-neljääkymmentä pientä pelaajaa 

varusteiden pukemisessa ja riisumisessa sekä täyttämässä ja ojentelemassa juomapulloja, paikkaamassa 

kolhuja ja ohjaamassa harjoitteita valmentajan apuna. Ilman heitä ei toiminta onnistuisi.  

Keskiviikkoisin on se ilta, kun ei ole mitään harrastuksia mutta silloin – kuten Ilja hyvin muistaa – käydään 

kaupassa ostamassa saunaherkut ja jumppajugurtti torstaita varten. Torstaista melkein alkaakin viikonloppu, 

Iljalle ainakin. Päiväkodin jälkeen käydään kotona syömässä välipala – ja auta armias sitä parkua ja 

mekkalaa, jos jugurtti tai välipalapatukka on jäänyt hankkimatta – ja kipaistaan vastapäisen koulun 

liikuntasaliin temppujumppaan. Minä käyn jumpan aikana lenkillä enkä siis tiedä, miten se sujuu. Ilja itse 

kertoo tavallisesti kysyttäessä, ettei tehnyt mitään paitsi kieri lattialla tai juoksi ympyrää. Viime kerralla 

sentään heitti pallolla keiloja kumoon. Koska hän kuitenkin menee jumppaan mielellään ja odottaa sitä heti 

aamusta ja joskus edellisestä päivästäkin saakka, olen ajatellut, että menköön sitten juoksemaan ja kierimään. 

Kaipa sieltä olisi ilmoiteltu, jos siitä suurta harmia olisi. Jumpan jälkeen syödään ja illalla meillä on vielä 



saunavuoro. Ja saunavuoron jälkeen herkkulautanen, jonka herkut lapset haluavat aina syödä iltasatua 

kuunnellen.  

Perjantaina sitten koittaa koko viikon odotettu päiväkodin lelupäivä, jota varten Ilja valitsee lelua pitkään ja 

hartaasti. Viime aikoina suosituimpia ovat olleet roolivaatteet: oma Ryhmä Hau -puku tai Helgen Darth 

Vader -asu. Iltapäivällä odotamme jännityksellä, muistaako Helge lähteä treeneihin ajoissa ja illalla teemme 

jäätelöannokset sen kunniaksi, että edessä on kaksi vapaapäivää. Harvoin niille enää mitään kummempaa 

ohjelmaa jaksetaan järjestää: nukutaan vähän pidempään, raivataan pahimmat sotkut, käydään 

ruokaostoksilla, Ilja leikkii pihalla Sisun kanssa, Helgellä on usein peli tai treenit ja minä käyn lenkillä, jos 

vain ehdin. Ja sitten alkaakin jo uusi viikko.  
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