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Haluan osoittaa kunnioitukseni ja kiitollisuuteni niille henkilöille, joiden uutteran työn tu-
loksena Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitos (ESKOL) aloitti toimintansa 1.9.1961. Ihailen 
sitä innostusta ja pyyteetöntä työtä, jota he tekivät oman työnsä ohella. Siksi haluan historii-
kissa kertoa aika laveasti oppilaitoksen perustamisvaiheet ja opetuksen käynnistymisen mai-
niten myös nimiä, vaikka muuten tuon esille yksittäisten henkilöiden nimiä aika kitsaasti. 
Tällä haluan korostaa yhdessä tekemisen merkitystä.

Toisaalta haluan korostaa henkilökohtaisten suhteiden merkitystä. Omakohtaisesti voin to-
deta rehtoriajaltani, että pidän positiivisena asiana sitä, että tunsin kaikki Huittisten kau-
pungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt sekä maakunnan kansanedustajatkin. Koin tämän 
hyödylliseksi Huittisten kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsitellessä ESKOLin asioita 
mukaan lukien Huittisten kaupungin suurinta rakennushanketta. Ei ole ollut haitaksi, että 
tunsin eri yhteyksistä läänin maaherran ja ammattikasvatushallituksen pääjohtajan. Itse asi-
assa niiden tahojen määrä, joihin oppilaitoksen pitäisi olla yhteydessä, on melkoinen. Työ-
elämä ja koulutus kulkevat nykyään yhteistyössä rinta rinnan.

Aineistoa historiikkiin on ollut käytettävissä runsaasti. Oppilaitoksessa on pidetty leikekir-
jaa alusta asti. ESKOL on saanut kiitettävästi palstatilaa alueen lehdistössä. Kokouksien 
pöytäkirjat on sidottu kansiin ja kaikki toimintakertomukset ovat tallessa. Kaikista näistä 
löytyi niin paljon mielenkiintoista luettavaa, että kirjoittaminen uhkasi unohtua. Itse asiassa 
tämä historiikki on kirjoitettu ja koottu lyhyessä ajassa. Monet asiat saattavat jäädä liian 
pienelle huomiolle tai vallan vaille huomiota. Valokuvat historiikkiin on kerätty pääasiassa 
oppilaitosten omista valokuva-arkistoista.

Haluan tuoda esille ”anekdoottien” avulla sattumia, joilla on ollut merkitystä oppilaitok-
sen kehitykselle. ESKOL oli ensimmäinen maaseudulle perustettu kauppaoppilaitos. Tulette 
tekstissä huomaamaan, että on muitakin asioita, joissa se on ollut ensimmäinen tai ensim-
mäisten joukossa.

Kirjoitustyyli on kertova, se on kuin luomiskertomus, jossa kerrotaan uuden luomisesta – 
olkoonkin, että moni asia olisi jo aikaisemmin keksitty. ESKOLin koko henkilöstö on ollut 
eturintamassa luomassa maahamme uutta ammattikorkeakoulujärjestelmää tiedekorkeakou-
lujen ja yliopistojen rinnalle. Se on koko ESKOLin 50-vuotisen historian maineikkain saa-
vutus. Huittisissa meidän kaikkien pitää olla ylpeitä siitä, että olemme korkeakoulukaupunki 
ja meidän on oltava myös valmiina pitämään siitä kiinni.

Koska olen ollut ESKOLin tai sen perillisten toiminnassa mukana kuudella eri vuosikym-
menellä, en voinut kieltäytyä historiikin kirjoittamisesta, kun juhlatoimikunta sitä minulta 

Esipuhe
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pyysi. Voinen hyvällä omallatunnolla sanoa, että keskeisenä tiedon lähteenä on myös henki-
lökohtainen havainnointi. Vaikka olen saanut tutkijan koulutuksen matemaattis-luonnontie-
teellisessä tiedekunnassa, olen kouluajoista lähtien ollut kiinnostunut historiasta ja tulevai-
suudentutkimuksestakin harrastuksena.

Huittisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kirra lausui ESKOLin syntysanat syk-
syllä 1959 ja sai yksimielisen tuen ajatukselleen – syntyi vahva tahtotila. Historiikin kir-
joittaja aloitti silloin Lauttakylän Yhteiskoulussa kahdeksannen luokan ja valmistautumisen 
ylioppilaskirjoituksiin. Ehkä Heikki Kirralla oli siihenkin osuutta, sillä olin saanut opiskella 
vapaaoppilaana ja Huittisten kaupunki oli muistanut minua stipendeilläkin. Historiikissa on 
muutamia esimerkkejä siitä, mikä merkitys sattumalla saattaa olla. Vuosien kokemuksesta 
haluan korostaa myös sitä, kuinka vahva merkitys ääneen lausutulla yksittäisellä lauseella 
saattaa olla. Se saattaa välillisesti vaikuttaa ja ohjata yksittäisen ihmisen elämää pitkään.

Sen haluan vielä kertoa, mikä sattuma toi minut ESKOLiin. Olin opiskeluaikana kyläile-
mässä Huittisissa. Samassa paikassa oli vieraana myös ESKOLin johtokunnan puheenjoh-
taja Eero Alaluoto, jonka vaimo oli ESKOLissa opettajana. Oppilaitoksesta erosi kesken 
lukuvuoden kauppamatematiikan opettaja. Silloin Tuovi Alaluoto kertoi rehtorille, että oli 
nähnyt em. kutsuilla minut. Siitä seurasi rehtorin puhelinsoitto vuokraemännälleni Turkuun. 
Kun rehtori sai minut puhelimeen, hän kertoi tilanteen ja sovittiin tapaamisesta. En voinut 
silloin kuitenkaan ottaa sijaisuutta vastaan, mutta toukokuussa rehtori otti uudelleen yhteyttä 
ja kehotti hakemaan avoinna olevaa kauppamatematiikan lehtorin virkaa. Tottelin ja tulin 
valituksi.

Olen kirjoittanut tätä historiikkia enimmäkseen Kuninkaisten tiloissa. Heinäkuussa oli hil-
jaista, mutta nyt elokuussa 2011 olen päässyt aistimaan oppilaitosten innovatiivista uutta 
luovaa ilmapiiriä. Olen pannut merkille vahvan uskon tulevaisuuteen. Toivon omistajayhtei-
söjen ja sidosryhmien antavan vahvan tukensa heidän pyrkimyksilleen.

Olen historiikkia kirjoittaessa käynyt antoisia keskusteluja henkilökunnan ja ESKOLista 
valmistuneiden kanssa. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet minua aineiston keruus-
sa. Suurkiitokset pitäjänneuvos Otto Mastille, häneltä olen saanut oppilaitoksen alkuvaiheis-
ta tietoja, joita ei ole aikaisemmin merkitty muistiin. Kiitos kuuluu myös erillisartikkeleita 
pyynnöstäni kirjoittaneille Kauko Heurulle, Mikko Lehtoselle, Jarmo Haavistolle, Pekka 
Kuismalle, Elina Laineenojalle, Leena Sääskelle, Saara Räikälle, Outi Pitkäselle, Timo Mat-
tilalle, Aapo Haavistolle ja Margit Tuomelle.

Erityisesti haluan kiittää tradenomi Nelli Savolaista, joka on vastannut taitosta eli saattanut 
historiikin painovalmiiksi.

Wanhakin on nuortunut saatuaan olla hetken nuorten parissa.  
 
Huittisissa 22.8.2011 

Aarno Korpela
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Kauppaopetuksen yhteiskunnallinen merkitys

Ihmiset ovat usein erimielisiä. Opetuksen 
merkityksen arvioiminen muodostaa tästä 
pääsäännöstä poikkeuksen. Sitä on arvostettu 
satoja vuosia ja arvostetaan yhä edelleen. Se 
on nähty keskeiseksi keinoksi muun muassa 
köyhyyden ongelman ratkaisemisessa.

Jo alusta alkaen opetuksen tarkoituksena on ol-
lut inhimillisen tiedon, taidon ja muun kulttuu-
rin siirtäminen sukupolvelta toiselle. Lisäksi 
sillä on pyritty luomaan valmiuksia henkisen 
ja taloudellisen elämän kehittymiselle sekä tut-
kimukselle eli uuden tiedon muodostamiselle. 
Vaatimusluetteloa on usein jatkettu sanomalla, 
että kaikessa opetustoiminnassa tulisi antaa 
tietoa siitä, miten alati monimutkaistuva yh-
teiskunta toimii ja miten siinä tulisi toimia.

Eri alojen opetuksessa on luonnollisesti eri-
laisia painotuseroja. Eräs asia on yhteistä. Se 
koskee loogista ajattelutapaa, joka on tarpeen 
kaikilla elämänaloilla ja joka on ollut perus-
opetuksen jälkeisen opetustoiminnan sisältönä 
kaikissa länsimaissa.

Yleensä nähdään, että opetuksella on sekä yk-
silökohtaista että yhteiskunnallista merkitystä. 
Näin ajateltaessa ei voida kuitenkaan vetää sel-
vää rajaa näiden kahden tekijän välille. Suurin 
osa opetuksen vaikutuksesta kohdistuu sekä 
opetusta saavaan yksilöön että yhteiskuntaan. 
Tämä johtuu siitä, että opetustoiminta luo aina 
yksilöihin sellaista henkistä kapasiteettia, joka 
välittyy tavalla tai toisella heitä ympäröivään 
yhteiskuntaan.

Tämä oivallettiin myös silloin kun kauppa-
opetusta Huittisissa aloitettiin. Nuorten opis-
kelumahdollisuuksien luominen nähtiin ar-
vokkaaksi ja oppilaitoksen sijainnin odotettiin 
tuovan jo sinänsä tiettyä etua sijaintipaikka-
kunnalleen.

Molemmat odotukset ovat täyttyneet. Huit-
tisissa annettu kaupallinen opetus on valmis-
tanut vaikutusalueelleen lukuisan määrän 
liike-elämän ja muunkin yhteiskunnallisen 
toiminnan taitajia. Tämä on ollut merkittävänä 
edellytyksenä liike-elämän kehittymiselle. Li-
säksi on huomattava, että jokainen oppilaitos 
luo ympäristöönsä tietynlaista henkistä vireyt-
tä. Näin on tapahtunut myös Huittisissa toimi-
neen kaupallisen oppilaitoksen osalta.

Hankkeen alullepanijoiden näkemyksessä oli 
muutakin huomion arvoista. Hanke syntyi 
ajankohtana, jolloin perinteinen maatalous-
ammatti oli suuren murroksen kynnyksellä. 
Nähtiin, että maatalouden työllistävä vaikutus 
tulee vähenemään ja että ellei sen ulkopuolisia 
elinkeinoja kehitetä, paikkakunta kuihtuu. Kun 
Lauttakylä oli jo 50 vuotta sitten ympäristön-
sä kaupallinen keskus, jonka kehittymismah-
dollisuudet paranivat uusien liikenneväylien 
rakentamisen myötä, Huittinen nähtiin ikään 
kuin luonnollisena kauppaopetuksen keskuk-
sena.

Yhteiskunnallinen ja alueellinen vai-
kuttavuus  
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Huittisissa jo 50 vuotta annetun kauppaope-
tuksen yhteiskunnallisen merkityksen oleel-
lisin sisältö voidaan löytää tutkimalla, miten 
tämä opetus on kyennyt vastaamaan yhteis-
kunnan muuttuviin tarpeisiin. Näin asetet-
tuun kysymykseen on vastattava kiistattoman 
myönteisesti. Erityisesti on mainittava viime 
aikoina vahvistunut kiinteä yhteys paikkakun-
nan ja sen ympäristön elinkeinoelämään. Näin 
käytännön tarpeet ja kaupallinen koulutus ovat 
kohdanneet toisensa.

Kauko Heuru

Yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus  

Tutkintoja yhteensä 5713

Jokaisen opiskelijan kotikunta on oppi-
laitoksen vaikutusaluetta

Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitoksen si-
jaintikunta on Huittinen, mutta vaikutusalue 
on ollut ja on edelleen paljon laajempi. Luon-
nollisesti tutkintoon johtavassa koulutukses-
sa opiskelijoita on ollut eniten Huittisista ja 
toiseksi eniten nykyisen Sastamalan kaupun-
gin alueelta.  Seuraavaksi eniten opiskelijoita 
on ollut Kokemäeltä, Säkylästä, Köyliöstä, 
Punkalaitumelta ja Harjavallasta. Lukumää-

Hallintotieteiden tohtori Kauko Heurun nimi esiintyy ensimmäisen kerran ESKOLin yhteydessä syksyl-
lä 1963 hänen toimiessaan Huittisten kunnansihteerinä. Kauko Heuru toimi Huittisten kunnanjohtajana 
1966–1971, kauppalanjohtajana 1972–1976, kaupunginjohtajana 1977–1990, Tampereen yliopiston vt. 
apulaisprofessorina 1988–1990 ja Kuopion kaupunginjohtajana 1990–1998. Hänen aikanaan ESKOL 
siirtyi Huittisten kaupungin ylläpidettäväksi. Hän oli ESKOLin rakennustoimikunnan jäsen. Hän on toi-
minut ESKOLissa myös oikeusopin tuntiopettajana ja Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden 
yksikössä yritysjuridiikan opettajana.

1008 merkanttia, 3443 merkonomia,  
278 datanomia, 984 tradenomia

Ensimmäiset merkantit valmistuivat 22.5.1963 
ja ensimmäiset merkonomit 26.5.1966. En-
simmäiset merkonomit ylioppilasosastosta 
valmistuivat 28.5.1971 ja ensimmäiset trade-
nomit ammattikorkeakoulusta 9.6.1995. En-
simmäiset datanomit valmistuivat ammatti- ja 
yrittäjäopistosta 31.5.2002.
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rät ovat tietysti vaihdelleet vuosittain, mutta 
opiskelijoita on vuosittain ollut kymmenistä 
eri kunnista. Koska Satakunnassa ammattikor-
keakouluopetus aloitettiin etunenässä, se toi 
opiskelijoita entistä kauempaa. Liikenneyrit-
täjäkoulutus sekä maa- ja puutarhatalouden 
koulutus laajensivat edelleen vaikutusaluetta.

Maakunnallisesti ajatellen nykyhetkeä ku-
vaa, että SAMK Liiketoiminta Huittisten n. 
400 opiskelijasta 38 % on Satakunnasta, 31 
% Pirkanmaalta, 22 % Varsinais-Suomesta, 
5 % Hämeestä ja loput aika monesta eri kun-
nasta ympäri maata.  Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopiston Huittisten toimipisteen n. 240 
opiskelijasta 52 % on Satakunnasta ja 42 % 
Pirkanmaalta. Vastaavasti koko ammatti- ja 
yrittäjäopiston n. 600 opiskelijasta 60 % on 
Satakunnasta ja Pirkanmaalta 25 %. Kokemä-
en toimipisteen opetusohjelma tuo opiskelijoi-
ta myös Varsinais-Suomesta ja kauempaakin.

5713 suoritettua tutkintoa merkitsee, että 
reilusti yli tuhat huittislaista on suorittanut 
merkantin, merkonomin, datanomin tai trade-
nomin tutkinnon Kuninkaisissa. Varmuudella 
myös sastamalalaisia tutkinnon suorittaneita 
on yli tuhat eikä Kokemäenkään tarvitse siinä 
suhteessa hävetä.

Yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus  

Kaupallinen ja liiketaloudellinen koulutus on 
hyvin monipuolista ja laaja-alaista. Leimaa-an-
tavana piirteenä on myös työelämälähtöisyys. 
Koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä 
hyvin erilaisissa työtehtävissä.  Kaupallisen 
tutkinnon suorittaneet ovat niitä, jotka pitävät 
yhteiskunnan toiminnot pyörimässä. Yrittä-
jyyskään ei ole heille vierasta, sillä monella 
heistä on oma yritys johdettavanaan. 

ESKOLista valmistuneet ovat aina työllisty-
neet hyvin. Yllättävän paljon heitä on töissä 
lähialueilla, mutta toki myös pääkaupunkiseu-
dulla ja muualla maassa.

Puheet elinikäisestä oppimisesta eivät ole enää 
nykyään tuulesta temmattuja, vaan aikuiset 
tulevat päivittämään tietojaan, haluavat edetä 
urallaan tai vaihtaa ammattiaan.

ESKOLista valmistuneita on myös melkoi-
nen joukko yhteiskunnan luottamustehtävissä. 
Esimerkkinä mainittakoon nykyajasta kansan-
edustaja Arto Satonen ja Huittisten kaupungin 
luottamushenkilöistä kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Aimo Lepistö, valtuuston va-
rapuheenjohtaja Jukka Kivimäki, perustur-
valautakunnan puheenjohtaja Jouni Isotalo ja 
nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja 
Heikki Ketonen.
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Autonomian aikana vuonna 1868 annetun elinkeinoasetuksen mukaan jokainen hyvämaineinen 
Suomen kansalainen, joka itse hallitsi omaisuuttaan, sai harjoittaa kaupungissa tai maalla mitä 
tahansa kauppaa, teollisuutta tai käsityötä. Siihen asti luvallinen elinkeinonharjoittaminen oli 
ollut miltei mahdotonta. Uudistus oli kauaskantoinen ja mahdollisti syrjäisen kehitysmaan Suo-
men taloudellisen nousun ja teollistumisen.

Tästä alkoi myös Lauttakylän kehittyminen Huittisten keskustaajamaksi. Jo 1900-luvun alussa 
nykyiset kolme keskeistä katua olivat olemassa ja niiden varrella olevissa kiinteistöissä kauppa-
liikkeitä ja muiden ammatinharjoittajien tiloja.

Länsi-Suomen Kansanopiston opettajan Anni Voipion kirjoittaman Satakunnan maakuntalaulun 
sanoma kuvaa oivallisesti satakuntalaista kansanluonnetta. Satakuntalaiset eivät uhoa tekemi-
sillään, vaan odottavat muiden huomaavan kuinka hyviä he ovat. Satakuntalaista ihmistä voi 
kuvata hyvin myös sanalla itsellinen. Kyläyhteisöt ovat alun perin muodostuneet muutamasta 
talosta ja niiden ympärille syntyneestä mäkitupalaisasutuksesta.

Mutta on satakuntalaisia ja huittislaisia huo-
mattukin. Haluan ottaa tähän historiikin al-
kuun muutaman esimerkin.

Victor Forselius (1838–1905) oli Huittisten 
lukkarin poika. Hän jäi orvoksi 12-vuotiaa-
na, mutta luki ylioppilaaksi ja valmistui 1864 
maisteriksi, pääaineena eläintiede. Hän opis-
keli myös Saksassa, Geran kauppa-akatemias-
sa ja kuunteli Leipzigin yliopistossa tuon ajan 
taloustieteen auktoriteetin, Wilhelm Rosche-
rin, luentoja. Koulutuspohjaltaan Forselius oli 
aikansa liikemiesten ehdotonta huippua. Siitä 
ei löydy mitään mainintaa, miten Victor-poika 
rahoitti opiskelunsa.

Forselius johti 1866–1873 Turun kauppakou-
lua ja uudisti sitä merkittävästi. Hänen kau-
dellaan laitos sai muun muassa ensimmäiset 
naisopiskelijat.

Aika ennen ESKOLia
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Forseliuksen 1868 perustamasta liikkeestä tuli 
1870-luvulta alkaen keskeisin maatalousko-
neiden ja -tarvikkeiden, kuten aurojen, kyl-
vö-, niitto- ja puimakoneiden sekä työkalujen, 
siementen, lannoitteiden ja rehujen toimittaja. 
Niiden ohella liikkeen vahvinta alaa olivat 
meijerikoneet. Yksi Forseliuksen erityisen 
kiinnostuksen kohde oli siipikarjanhoito. Hän 
oli alan uranuurtajia Suomessa. Hän myi alan 
tarvikkeita ja toi maahan rotukanoja.

Kotipitäjässään Huittisissa hänellä oli Pelto-
Laurilan tila, jota hän käytti koetilana. Siellä 
pidettiin kananhoitokursseja, samoin kursseja 
mehiläishoidossa. Sitä perua Huittinen oli pit-
kään juuri kanapitäjä.

Forselius oli myös suomalaisen autokaupan 
uranuurtajia. Tällä alalla hän aloitti toiminnan 
keväällä 1900, jolloin hän toi maahan kaksi 
Benz Velo Comfortable -merkkistä autoa, jot-
ka olivat tiettävästi Suomen ensimmäiset.

Forselius johti Pohjoismaiden Osakepankin 
Turun konttoria 30 vuoden ajan. Samoin hän 
oli kirjapaino Åbo Boktryckeri/Polytypos 
toimitusjohtaja lähes 30 vuotta. Forselius oli 
mukana myös säästöpankkitoiminnassa Turus-
sa ja Huittisissa. Hän oli myös perustamassa 
Huittisiin puhelinyhdistystä, jotta hän voi pi-
tää yhteyttä maatilalleen. Turun kaupungin-
valtuuston jäsen Forselius oli 1885–1902. Hän 
edusti 1890-luvulla Turkua porvarissäädyssä 
neljillä valtiopäivillä. Hänen aloitteestaan syn-
tyivät kaupparekisterilaki ja säästöpankkilaki.

Victor Forselius oli myös kansalliskirjailijam-
me Aleksis Kiven opiskelutoveri Helsingin 
yliopistossa – kenties tukijakin. Forselius oli 
itsekin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jä-
sen. Hän tunsi myös Mauno Knaapisen, joka 
oli Länsi-Suomen Kansanopiston rehtorina 
1892–1904. Knaapinen puolestaan johdat-
ti Huittisten toisen suuren pojan Risto Rytin 
koulutielle.

Risto Heikki Ryti (1889–1956) oli tal-
visodan pääministeri ja viides Suomen 
tasavallan presidentti toisen maailmanso-
dan aikana 1940–1944. Hän oli myös kan-
sanedustaja, Suomen Pankin pääjohtaja 
1924–1943 (virkavapaalla vuodesta 1939) 
ja 1944–1945 sekä kahdesti valtiovarain-
ministeri. Ryti oli koulutukseltaan juristi ja 
toimi myös asianajajana. Ylen Suuret suo-
malaiset -ohjelmassa (2004) suomalaiset 
saivat äänestää suurinta suomalaista. Risto 
Ryti sijoittui äänestyksessä toiseksi Man-
nerheimin jälkeen.

Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuk-
sen suurelle auditoriolle on annettu nimeksi 
Risto Ryti -sali.

Victor Forselius kuoli naimattomana 1905. 
Huomattavan omaisuutensa hän testamenttasi 
Turun kauppakoululle, kauppaseuralle, ukko-
kodille, lasten työhuoneelle sekä Huittisten 
kunnalle kotikylänsä koulun vähävaraisten op-
pilaiden tarpeisiin.

Victor Forselius on haudattu Huittisten hau-
tausmaalle. Hänen hautaansa ja hautamuis-
tomerkkiään ylläpitää Huittisten kaupunki. 
Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen 
pienempi auditorio (jossa nykyisin toimii elo-
kuvateatterin isompi sali) on nimetty Forse-
lius-saliksi.

Kolmantena Huittisissa syntyneenä merkki-
henkilönä haluan tuoda esille Erkki Kailan 
(vuoteen 1906 Erik Johansson). Hän syntyi 
vuonna 1867 ja kuoli 1944. Erkki Kaila toimi 
Turun arkkipiispana vuosina 1935–1944. Hä-
nen poikansa oli Eino Kaila, joka nimitettiin 
Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian 
professoriksi ja valittiin Suomen Akatemian 
jäseneksi.

Aika ennen ESKOLia
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Kiusaus on mainita vielä kaksi kuvanveistäjää, 
Lauri Leppänen ja Eero Hiironen. Ja ettei lis-
tani olisi vallan huittislainen, haluan mainita 
eturivin satakuntalaisina suomen kielen ja kir-
jallisuuden professorin Eemil Nestor Setälän 
ja Nobel-kirjailijan Frans Eemil Sillanpään 
(F.E. Sillanpään kotikunta Hämeenkyrö kuului 
Satakunnan historialliseen maakuntaan).

Suomen ensimmäinen yrittäjäyhdistys perus-
tettiin Huittisten Yksityisyrittäjät ry -nimellä 
Lauttakylän Karhulassa 28.11.1929. Esityk-
sen yhdistyksen perustamisesta oli tehnyt 
kauppias Erkki Särmä ja hän toimi pitkään 
yhdistyksen puheenjohtajana. Erkki Särmä 
vaikutti voimakkaasti myös maakunnallisen 
ja valtakunnallisen yrittäjäorganisaation syn-
tymiseen. Hänet valittiin myös em. organi-

saatioiden johtoelimiin. Erkki Särmä itse oli 
jo toisen polven yrittäjä ja hänen tyttärensä 
Kirsti Lähdeniemi perusti yhdessä puolisonsa 
kanssa oman yrityksen, jota heidän poikansa 
jatkavat – yrittäjyyttä siis neljässä polvessa. 

Ja vieläkin jatkan yhdellä nimellä:

Vuonna 1968 Huittisten Suontaustassa syn-
tynyt Jukka Perko aloitti uransa vuonna 
1985 Pori Jazz -festivaaleilla. Nuori lahja-
kas saksofonisti noteerattiin nopeasti mu-
siikin kentällä. ”Jazzmusiikki on kuin pol-
ku maailmalle ja omaan itseensä”, sanoo 
jazzsaksofonisti Jukka Perko, joka hankki 
ensimmäisen soittimensa myymällä mo-
ponsa. 

Aika ennen ESKOLia

Jukka Perko esiintyi Risto Ryti -salissa Kuninkais-
ten koulutus- ja kulttuurikeskuksen vihkiäisissä 
7.2.1993 ja ohjelman mukaan hän esiintyy myös 
ESKOLin perillisten juhliessa kauppaopetuksen 
50-vuotista taivalta jälleen Risto Ryti -salissa 
2.9.2011.
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Yhteiskunta sodassa ja rauhassa

Suomen talous kehittyi hyvää vauhtia eteen-
päin 1930-luvun jälkipuoliskolla. Valmistau-
duttiin vuoden 1940 Helsingin olympialaisiin. 
Tämän myönteisen kehityksen katkaisivat kui-
tenkin talvisota ja jatkosota. Kansalaiset saivat 
aiheen puhua vanhoista hyvistä ajoista. Suo-
mi säilytti kuitenkin itsenäisyytensä. Suomen 
maksettavaksi tulleet sotakorvaukset olivat 
raskaat, mutta ne auttoivat teollisuuden ke-
hittymiseen, koska sotakorvaukset maksettiin 
tavaratoimituksina, joita olivat mm. raskaan 
teollisuuden tuotteet kuten laivat. Kun korva-
ukset oli maksettu, oli olemassa tuotantoko-
neisto, jota voitiin hyödyntää sekä kotimaan 
että ulkomaan kauppaa varten.

Yhteiskunnan muutos on ollut toisen maail-
mansodan jälkeen todella valtava. On siirrytty 
maatalousyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. 
Pitää kuitenkin muistaa, ettei maatalousyh-
teiskunta ole kuitenkaan mihinkään hävinnyt 
eikä tule häviämään, se kulkee valtavirrassa 
mukana. Tähän haluan palata historiikin myö-
häisemmässä vaiheessa. Joka tapauksessa me 
suomalaiset olemme olleet viimeisen 50-60 

vuoden aikana tekemässä maailmanennätystä 
Suomen siirtyessä maatalousyhteiskunnasta 
tietoyhteiskunnaksi.

Yhteiskunnassa tapahtui myös suurten ikä-
luokkien tullessa kouluikään suuria muutok-
sia – rakennettiin uusia kansakouluja sekä 
yhteiskouluja ja ammatillisia oppilaitoksia. 
Nimenomaan 1950- ja 1960-luvuilla perustet-
tiin valtaosa Suomen kauppaoppilaitoksista.

Teollistuminen ei kuitenkaan pystynyt turvaa-
maan kaikille työtä vaan niin sanotuista suu-
rista ikäluokista muutti suuri määrä Ruotsiin 
ja kauemmaksikin töihin. Suomen koululaitos 
antoi heille siihen hyvän koulupohjan. Tyypil-
listä aikakaudelle ja vielä paljon pidempäänkin 
oli, että ei huomattu koulutuksen yhteiskun-
nallisen vaikuttavuuden merkitystä. Oppilai-
tokset olivat nuoria ja niillä oli täysi työ oman 
toimintansa organisoimisessa ja koulutuksen 
toteuttamisessa. Vaikka monen kauppaoppi-
laitoksen perustaminen tapahtui nimenomaan 
kauppiaiden ja yrityselämän toiveista niin siitä 
huolimatta julkinen valta ja yrityselämä eivät 
aina ole tajunneet sitä voimavaraa, joka heillä 
olisi käytettävissä oppilaitoksissa.

Aika ennen ESKOLia
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Kauppaoppilaitoksen perustamisajatuksen 
Huittisissa esitti ensimmäisenä kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Heikki Kirra, joka oli 
samaan aikaan myös Länsi-Suomen Kansan-
opiston johtokunnan puheenjohtaja. Hän oli 
esittänyt kansanopiston johtokunnassa syksyl-
lä 1959 yhteiskunnallisen tai kaupallisen linjan 
perustamista kansanopistoon.

Ensimmäinen Suomeen perustettu kauppaop-
pilaitos oli Turun kauppakoulu, joka perus-
tettiin vuonna 1839. Opetus oli ruotsinkie-
listä ja järjestettiin alkuaikoina sunnuntaisin. 
Kauppaoppilaitokset on perustettu paikallisten 
aktiivisten henkilöiden toimesta. Erikoisin 
lienee Raahen Porvari- ja Kauppakoulun pe-
rustaminen – laivanvarustaja lahjoitti osuuksia 
kymmeneen maailman merillä purjehtivaan 
laivaan ja kolmeen rakenteilla olevaan laivaan 
kauppakoulun perustamista varten.

Nuorena paikallisena poliitikkona neuvotte-
luissa oli mukana tiehöylän kuljettaja Otto 
Mast. Hänen kertomansa mukaan Heikki Kirra 
kutsui valtuustoryhmät koolle ja esitteli teke-
määnsä ehdotusta kauppaoppilaitoksen perus-
tamiseksi. Kansanopisto koulutuksen toteutta-
jana ei saanut kuitenkaan poliittisten ryhmien 
yksimielistä kannatusta. Tämän takia päätet-
tiin perustaa kannatusosakeyhtiö kauppaoppi-
laitoksen ylläpitäjäksi.

Kannatusosakeyhtiössä osake-enemmistö oli 
Huittisten kunnalla, 1140 osaketta 1500:sta. 
Huittisten kunnanvaltuusto päätti 28.2.1960 
yksimielisesti oikeuttaa kunnanhallituksen 
merkitsemään osakkeita aina 2,5 miljoonaan 
markkaan saakka perusteilla olevassa Etelä-
Satakunnan Kauppaoppilaitoksen Kannatus-
osakeyhtiössä, jonka kotipaikka tulisi olemaan 
Huittisten pitäjä, jossa se ylläpitäisi kauppa-
oppilaitosta. Päätöksessä mainitaan myös, 
että Länsi-Suomen Sokeritehtaan osakkeiden 

Maaseudun ensimmäinen

Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitoksen Kannatusosakeyhtiön yhtiökokouksen heinäkuun 7. 
päivänä valitsemina tilintarkastajina olemme me allekirjoittaneet tämän tehtävän suorittaneet 
tammikuun 23. päivänä 1962 ja saamme lausuntonamme kunnioittaen esittää seuraavaa:

---

10) Tarkastettu tilivuosi on yhtiön ensimmäinen toimintavuosi ja tilivuoden aikana yhtiön toi-
minta on saatu alkamaan. Näin ollen yhtiön tarkoitus on toteutunut ja toimenpiteitä koulun 
toiminnan jatkamiseksi ja vakiinnuttamiseksi, sekä tarpeellisten opetustilojen hankkimiseksi on 
jatkettava.

Pentti Lindfors Voitto Viitala

Vuodet 1961–1967
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myynnillä voidaan osakkeiden osto rahoit-
taa ja osakkeen nimellisarvoksi on asetettava 
2.000 mk.

Kauppaoppilaitoksen perustaminen Huittisiin 
oli myös kilpajuoksua toisen satakuntalaisen 
paikkakunnan Vammalan kanssa, jonne oltiin 
myös puuhaamassa kauppaoppilaitosta. Huit-
tislaisten yhteyshenkilönä eduskuntaan ja val-
tionhallintoon päin oli kansanedustaja Johan-
nes Virolainen.

Huittislaiset eivät viivytelleet vaan panivat 
tuulemaan, sillä jo 14.3.1960 mennessä oli 
yhtiöjärjestys hyväksytty kauppa- ja teolli-
suusministeriössä. Etelä-Satakunnan Kaup-
paoppilaitoksen Kannatusosakeyhtiön pe-
rustava yhtiökokous pidettiin 23. toukokuuta 
1960. Silloin todettiin, että kaikki osakkeet 
oli merkitty ja päätettiin yksimielisesti lopul-
lisesti perustaa kannatusosakeyhtiö. Samoin 
yksimielisesti valittiin kannatusosakeyhtiön 
hallitukseen kokoonkutsujana pankinjohta-

ja varatuomari Matti Koivusalo, johtaja Eero 
Alaluoto, maisteri Irma Ytti, kunnansihtee-
ri Ossi Laitinen, maanviljelijä Taisto Vuorio, 
tiehöylänkuljettaja Otto Mast sekä kirjanpitäjä 
Jaakko Pohja.

Hallitus valtuutettiin ja määrättiin toimimaan 
kauppaoppilaitoksen johtokuntana varsinai-
seen yhtiökokoukseen asti. Koska Kannatus 
Oy:llä piti olla hallitus ja oppilaitoksella toi-
saalta johtokunta, niin työnjako näiden kesken 
saattoi olla välillä ongelmallista. Näin 50 vuo-
den takaa katsottuna tämä saattoi olla alkuvai-
heessa hyväkin asia, kun hallitus keskittyi tilo-
jen hankkimiseen oppilaitokselle ja johtokunta 
johti rehtorin kanssa koulun toimintaa.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui 
jo 1.6.1960. Hallitus valitsi puheenjohtajak-
seen pankinjohtaja Matti Koivusalon. Varapu-
heenjohtajaksi ja samalla sihteeriksi valittiin 
kunnansihteeri Ossi Laitinen. Hallitus päät-
ti yksimielisesti ilmoittaa Etelä-Satakunnan 
Kauppaoppilaitoksen Kannatusosakeyhtiön 
merkittäväksi kaupparekisteriin osakeyhtiö-
lain säätämässä järjestyksessä. Samassa ko-
kouksessa hallitus valitsi toimikuntaan oppi-
laitoksen johtosääntöä valmistelemaan Matti 
Koivusalon, Ossi Laitisen ja Eero Alaluodon. 
Seuraava kokous pidettiin jo 14.6.1960, jol-
loin hallitus päätti yksimielisesti allekirjoit-
taa Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitoksen 
Kannatusosakeyhtiön osakeyhtiörekisteriin 
merkitsemisilmoituksen. Kihlakunnan henki-
kirjoittaja oli paikalla ja totesi allekirjoitukset.

Tällä hetkellä 87-vuotias Otto Mast oli aina vuo-
teen 1992 yhtämittaisesti kauppaoppilaitoksen 
johtokunnan jäsen ja hän toimi pitkään myös joh-
tokunnan varapuheenjohtajana. Lisäksi hän toimi 
myös Kuninkaisten rakennustoimikunnan jäsenenä.

Vuodet 1961–1967



19

Ohjesääntöluonnoskin oli valmistunut kahdes-
sa viikossa. Tiloja kauppaoppilaitokselle oli jo 
tarjottu Savilinnan toisesta kerroksesta, mutta 
hallitus päätti tiedustella myös Huittisten kun-
nalta Sammun kansakoulun vapaita tiloja. Sa-
malla päätettiin jo seuraavana päivänä käydä 
tutustumassa Sammun koulun vapaana oleviin 
tiloihin. 

Huomionarvoista on, että nimeksi valittiin 
Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitos (ESKOL) 
eli alusta pitäen tajuttiin oppilaitoksen merki-
tys alueellisena kouluttajana ja vaikuttajana.

Kannatus Oy oli saanut ripeästi toimintan-
sa alkuun ja Sammun koulun vapaiden tilo-
jen vuokraamiseen oppilaitokselle kunta oli 
suhtautunut myötämielisesti. Oli aika ryhtyä 
kiireesti kauppaoppilaitoksen perustamista 
tarkoittaviin toimenpiteisiin. Kannatus Oy:n 
hallitus, nyt oppilaitoksen johtokuntana toi-
mien, päätti 5. syyskuuta 1960 valita perus-
tamislupa-anomusta laatimaan toimikunnan, 
johon valittiin pankinjohtaja Matti Koivusa-
lo ja toimitusjohtaja Eero Alaluoto. Samalla 
johtokunta valtuutti heidät allekirjoittamaan 
perustamislupa-asiakirjat sekä jättämään pe-
rustamislupa-anomuksen valtioneuvostolle.

Valtioneuvosto myönsi istunnossaan 20.4.1961 
kannatusosakeyhtiölle kauppakoulun perusta-
misluvan. Pirkko Majakulma toteaa 20-vuotis-
historiikissaan, että tätä päivää voidaan pitää 
oppilaitoksen perustamispäivänä. Yhden vuo-
den aikana oli perustettu kannatusosakeyhtiö 
ESKOLin ylläpitäjäksi ja saatu lupa koulutuk-
sen käynnistämiseen.

Ja kaikki tämä tapahtui niiden ihmisten toi-
mesta, jotka tekivät kaiken tarvittavan oman 
työnsä ohella. Heillä on täytynyt olla vahva 
näkemys kauppaoppilaitoksen merkityksestä 
paikallisen ja alueellisen kehittämisen osana. 
Yrityksillä oli suuri tarve saada koulutettua 

työvoimaa ja nykyään koulutetun työvoiman 
tarve on jopa vielä suurempi. 

Johtokunnalle/hallitukselle perustamislupa 
tiesi kiireistä aikaa. Olihan koulutyö saatava 
alkamaan 1.9.1961. Oli valittava ensimmäiset 
oppilaat kauppakouluun sekä samoin ensim-
mäiset opettajat ja ratkaistava monta muuta 
käytännön asiaa. Huittisten kunta vuokrasi 
Sammun koululla olleet tyhjät tilat Kannatus 
Oy:lle ja lupasi myös kunnostaa niitä. Näissä 
tiloissa oppilaitos toimi kolme lukuvuotta.

Kalusteita käytiin ostamassa Lahdesta vii-
den hengen voimin komeasti vuokra-autolla. 
Oppilaitokselle päätettiin ostaa puhelinosake 
ja varata kaksi muuta puhelinosaketta 658-sar-
jasta. Konttorikoneista päätettiin, että oppilai-
tokselle hankitaan 15 kpl Imperial-merkkisiä 
37 sm:n telalla ja kaksi kpl Olivetti-merkkisiä 
46 sm:n telalla varustettuja kirjoituskoneita 
sekä yksi yleislaskukone Facit.

Kannatus Oy:n hallitus valitsi kokoukses-
saan 30.5.1961, kuultuaan kauppa- ja teolli-
suusministeriön asiantuntijoiden lausunnon,  
ESKOLin ensimmäiseksi rehtoriksi 1.7.1961 
alkaen Niilo Leosen ja hänen kieltäytymisensä 
varalle maisteri Simo Raasion.

Vuodet 1961–1967

Luokkahuoneet Sammun koulussa sijaitsivat kah-
dessa eri rakennuksessa. Kuvassa vanhempi raken-
nuksista.
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Kirjanpidon ja ruotsin kielen tuntiopettajaksi 
valittiin ekonomi Pirkko Majakulma ja eng-
lannin kielen tuntiopettajaksi ekonomi Yrjö 
Kallio. Käsialan harjoituksen ensimmäiseksi 
opettajaksi valittiin opettaja Risto Äijälä. Apu-
na saatettiin käyttää muitakin Sammun kansa-
koulun opettajia. Rehtori piti suurimman osan 
tunneista itse. Oppilaiden lääkärintarkastuksen 
pitäjäksi päätettiin pyytää kunnanlääkäri Matti 
Koskinen.

Jo hakuajan päätyttyä 10.8.1961 saatiin var-
muus siitä, kuinka tarpeellinen oppilaitos 
paikkakunnalla oli, sillä hakijoita oli kaik-
kiaan 78, josta voitiin ottaa vain 36. Kanna-
tus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 
7.7.1961, jolloin valittiin erikseen hallitus ja 
johtokunta. Kannatusosakeyhtiön hallitukseen 
valittiin johtaja Unto Pakkanen, johtaja Uuno 
Laaksonen, opettaja Kalevi Vaano, maanvilje-
lijä Pentti Mäkinen, maanviljelijä Urho Haku-
ni, asentaja Kalle Lehtinen ja opettaja Veikko 
Koistinen.

Kauppaoppilaitoksen johtokuntaan valittiin 
Eero Alaluoto, Ossi Laitinen, Niilo Kulonen, 
Otto Mast, Taisto Vuorio, Irma Ytti ja Jaakko 
Pohja. Hallinnon kaksijakoisuus aiheutti jat-
kuvasti ongelmia mm. päätäntävallan suhteen. 
Moninaisten vaiheiden jälkeen hallituksen ja 
johtokunnan tehtävät yhdistettiin vuonna 1966 
eli hallitus hoiti siitä lähtien myös johtokunnan 
tehtävät.

Kauppaoppilaitoksen toiminnan alkaminen 
sai paljon myönteistä julkisuutta lehdistössä. 
Esimerkiksi Tampereella ilmestyvä Aamulehti 
kirjoitti koulun alkamisesta kahdella palstalla 
otsikolla ”Maaseudun ensimmäinen Lautta-
kylän kauppaoppilaitos aloitti toimintansa”. 
Tekstissä kuitenkin puhutaan oikealla nimellä 
Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitoksen ava-
jaisista.

Jo ennen koulun alkua vuonna 1961 hallitus 
päätti tehdä Huittisten kaupungille esityksen 
asemapaikaltaan hyvän ja muutenkin sopivan 
tontin saamiseksi. Marraskuun kokouksessa 
perustettiin nelihenkinen rakennustoimikunta, 
johon valittiin Unto Pakkanen, Uuno Laak-
sonen, Eero Alaluoto ja Niilo Leonen. Halli-
tus päätti lähettää heidät tutustumismatkalle 
Forssaan, Lohjalle ja Saloon, joissa oli uudet 
koulurakennukset. Uudelle oppilaitokselle 
päätettiin ostaa noin kahden hehtaarin tontti 
Huittisten ja Keikyän yhteiseltä kunnallis-
kodilta 450.000 mk:n hintaan sekä päätettiin 
lähettää hallituksen jäseniä neuvottelemaan 
arkkitehti Eino Tuompon kanssa alustavan 
suunnitelman teosta koulurakennukselle sekä 
samalla neuvottelemaan kauppa- ja teollisuus-
ministeriöön asiasta.

Lainaus hallituksen toimintakertomuksesta 
vuodelta 1962:

”Kauppa- ja teollisuusministeriön myön-
teinen suhtautuminen, josta kertoo raken-
nusasiain nopea käsittely ministeriössä ja 
myönteinen suhtautuminen erikoislupa-
anomukseen, ovat omiaan varmistamaan 
Kannatus OY:n lopullisen päämäärän to-
teutumisen – ESKOL:n oman koulutalon 
rakentamisen ja samalla oppilaitoksen laa-
jentumisen myös opistoksi ja mahdollisesti 
ylioppilasluokan sisältäväksi kauppaoppi-
laitokseksi.”

Merkille pantavaa on, että alusta asti tähdättiin 
siihen, että oppilaitoksessa tulee toimimaan 
kauppakoulun ohella kauppaopisto ja ylioppi-
lasosasto. Se näkyi myös oppilaitoksen nimes-
sä –  perustettiin kauppaoppilaitos eikä kaup-
pakoulu. Tämä oli merkittävä tavoite, joka 
velvoitti tekemään työtä sen toteutumiseksi.

50 vuoden takaa katsellen toimenpiteet uu-
den koulurakennuksen aikaansaamiseksi ete-
nivät tosi ripeästi. Hallituksen kokouksessa 

Vuodet 1961–1967
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11.9.1962 todettiin ytimekkäästi, että lainaa 
otetaan niistä rahalaitoksista, joista saadaan. 
Lainojen omavelkaista takausta päätettiin pyy-
tää Huittisten, Keikyän ja Punkalaitumen kun-
nilta. Kannatusosakeyhtiön osuuden arveltiin 
olevan hieman yli puolet kustannuksista. Tont-
ti oli hankittu ja kauppa- ja teollisuusministeriö 
oli hyväksynyt alustavasti huonetilaohjelman, 
luonnospiirustukset, rakennustapaselostuksen 
ja kustannusarvion. Näin ollen Eino Tuompo 
sai tehtäväkseen suunnitelmien saattamisen 
lopulliseen muotoon, jotta ne voidaan lopulli-
sesti hyväksyä KTM:ssä.

ESKOLin toimintakertomuksessa 1963–1964 
rehtori Niilo Leonen suhtautuu tulevaisuu-
teen hyvin valoisasti. Olihan uuden koulutalon 
rakentamistyöt voitu aloittaa lokakuun alus-
sa 1963 pääurakoitsijana Rakennusliike U.I. 
Laaksonen, sähköurakoitsijana Lauttakylän 
Sähkö sekä vesi- ja lämpöjohtotöiden urakoit-
sijana Vesi- ja lämpöjohtoliike Nieminen.

Uuden koulutalon peruskiven muuraus ja har-
jannostajaiset pidettiin 8. helmikuuta 1964. 

Huonetilaohjelma oli suunniteltu siten, että 
jokaisella oppiaineella oli oma luokkansa: 
Ruotsin, Suomen, Laskennon, Kirjanpidon ja 
Kauppaopin luokat. Siis viisi 72 neliömetrin 
kokoista normaalia luokkahuonetta. Kielten 
opetusta varten oli kaksi ryhmäluokkaa. Myyn-
tityön opetusta varten oppilaitos sai harjoitus-
myymälän ja somistamon sekä tavaraopetusta 
varten laboratorion ja siihen liittyvän 72-paik-
kaisen auditorion. Konekirjoitusluokassa oli 
paikka ja koneet 18 oppilaalle ja opettajalle 
oma työhuone. Kiinteistöön tuli myös tilat op-
pilaskuntaa varten. Se sai ylläpitääkseen oman 
kioskin ja käyttöönsä pienehkön kirjasto- ja 
työskentelyhuoneen. Hallinnollisia tiloja oli-
vat kaksiosainen opettajainhuone keittiötiloi-
neen, kolme pientä työhuonetta, rehtorin huo-
ne ja kanslia holvitiloineen.

Erillisessä rakennuksessa oli rehtorin ja vah-
timestarin asunto, pannuhuone, sauna ja mui-
ta tiloja. Varsinainen koulu- ja asuinrakennus 
huoltotiloineen käsitti 8200 kuutiometriä ja 
lattiapinta-alaa n. 2000 neliömetriä. Kokonais-
kustannukset nousivat alkuperäisestä arviosta 
ja olivat noin 1.040.000 mk.

Vaikka siihen aikaan oppilaitos ei tarjonnut 
mitään opintososiaalisia etuja oppilaille, niin 
kiinteistöön rakennettiin myös noin 200 neliön 
suuruinen ruokasali ja siihen liittyvä keittiö. 

Vuodet 1961–1967

”Koko ihmisen elämä on värien   
ja aikain vaihtelua:  
mustaa-harmaata-valkoista  
Pimeää-hämärää- ja valoa.  
On pimeää, jotta oppisimme   
kaipaamaan valoa.   
On hämärää, ettei totuus   
sokaisisi kirkkaudellaan.

Me olemme kaikki ihmisiä  
niin erilaisia kuin olemmekin.  
Joku luulee omistavansa jotakin.  
Yksi taas pitää itseään viisaana,  
kun on lukenut jonkun kirjan.  
Eksymme ja erehdymme yhtenään  
suuressa viisaudessamme.

Nyt on juhla meillä kaikilla   
ja sydämemme täyttää  
taas kerrankin ilo ja kiitollisuus.”

Katkelma Paavo Hosian, Etelä-Satakunnan Kaup-
paoppilaitoksen uuden koulutalon vihkiäistilaisuu-
teen 25. marraskuuta 1964, kirjoittamasta runosta 
”Ajatuksia syksyllä”.
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Samalla Huittinen sai myös uudet kokoon-
tumistilat erilaisille kokouksille ja juhlille – 
vilkkaasti ulkopuoliset ruokasalia käyttivätkin 
tilaisuuksiinsa. Tietysti tila palveli myös oppi-
laitosta itseään ja oppilaskuntaa.

Opetusneuvos Bertel Cronhjort ja tarkastaja 
Simo Raasio suorittivat maaliskuussa 1964 
tarkastuskäynnin. He antoivat neuvoja nimen-
omaan kalustamisesta ja eräistä muista yksi-
tyiskohdista.  Otto Mast kertoo, että johtokunta 
lähetti hänet ja puheenjohtaja Eero Alaluodon 
Lahteen ostamaan kalusteita Iskun tehtailta. 
”Kauppaa hierottiin monta tuntia ja vihdoin 
oli mielestämme saavutettu sellainen hintata-
so, jonka voimme hyväksyä. Mutta kuinkas kä-
vikään? Kun jälleen istuimme saman pöydän 
ääreen Alaluoto totesikin, ettemme voi noin 
huonoa tarjousta hyväksyä ja alkoi hankkia 
poislähtöä. Pelästyin, että nyt uusi koulu jää 
ilman kalusteita. Mutta niin pelästyivät Iskun-
kin edustajat ja hinta putosi vielä ja kaupat 
syntyivät.”

Bertel Cronhjort oli kauppaopetuksen keu-
lahahmo 1940-luvun lopusta 1960-luvun 
loppuun aikana, jolloin perustettiin valta-
osa Suomen kauppaoppilaitoksista ja ra-
kennettiin koulukiinteistöjä. Simo Raasio 
jatkoi hänen työtään pitkälle 1980-luvun 
loppuun. Raasion nimi mainitaan myöhem-
min useamman kerran tässä historiikissa.

Kannatus Oy:n hallitus oli helmikuussa 1964 
anonut valtioneuvostolta opiston perustamis-
lupaa kauppakoulun yhteyteen. Uutterat ja 
värikkäätkin ponnistelut johtivat myös tulok-
seen. Saatiin samalla kertaa kauppaopisto ja 
kauppakouluun rinnakkaisluokka. Jo syksyllä 
1966 oltiin siinä hienossa tilanteessa, että sekä 
kauppakoulussa että -opistossa oli rinnakkais-
luokat eli yhteensä 8 luokkaa ja yhteensä n. 
280 oppilasta. Uudet opetustilat riittivät täyttä-
mään tilantarpeen kaksivuotiselle kauppakou-
lulle ja kaksivuotiselle kauppaopistolle.

Itse asiassa oltiin mielenkiintoisessa tilantees-
sa. Oppilaitoksen tilat eivät riittäisi, mikäli 
anomukseen ylioppilasosaston perustamisesta 
saataisiin myönteinen päätös. Toisaalta tiedet-
tiin uutta lakia kauppaoppilaitoksista valmis-
teltavan niin, että opisto on kolmivuotinen ja 
ylioppilasosasto on kaksivuotinen. Vaikka uusi 
koulutalo oli ollut vasta kolme vuotta käytös-
sä, käynnistettiin huonetilaohjelman laatimi-
nen yhdessä arkkitehti Tuompon kanssa.

Kannatus Oy oppilaitoksen ylläpitäjänä oli 
pärjännyt Sammussa olovuodet taloudellises-
tikin hyvin. Oma koulukiinteistö lisäsi kustan-
nuksia melkoisesti ja alkoi ilmetä taloudellisia 
vaikeuksia. Taloudenhoitajaksi valitun Valto 
Ketolan ikävänä velvollisuutena oli kokouk-
sissa pyytää hallituksen/johtokunnan jäseniltä 
nimiä vekseleihin, jotta palkat saatiin mak-
settua ajallaan. Nämä taloudelliset vaikeudet 
ja omalta osaltaan kauppakoulun hakijoiden 
väheneminen siirsivät hanketta. Rehtori Muu-
rainen palasi asiaan vielä 1970-luvun alussa ja 
sai jopa ammattikasvatushallitukselta (AKH) 
lupauksen, että seuraavana vuonna laajennus-
hanke olisi mahdollistakin. Ilmeisesti juuri 
ennen eläkeikäänsä rehtori ei enää kuitenkaan 
ryhtynyt ajamaan hanketta. Onneksi tilantar-
peeseen löytyi muitakin, tosin väliaikaisia, rat-
kaisuja.

Rehtori Aaro J. Muuraisen (rehtorina 1.8.1964– 
31.5.1975) visio oli kuitenkin kauppaoppi-
laitos, jossa on 12 luokkaa ja noin 400 oppi-
lasta. Tällainen koko oli myös kouluraken-
nuksen laajennuksen yhteydessä kaavailtu. 
Muuraisen ennustus osui täysin nappiin, sillä  
ESKOLissa oli 1970-luvun puolivälistä lähti-
en aina ammattikorkeakoulukokeilun alkami-
seen vuoteen 1992 asti 12 luokkaa ja n. 400 
oppilasta.

Vuodet 1961–1967
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Kirjailijaesittelyt:

Nimi:  Roope                                                                                                
Ikä:   7 v.
Asuinpaikka: Hein-Erkkilä
Kiinnostuksen aiheet: 
  Pomppiminen ja 
  ilmakiekkoilu
Vanhemmat:  Kaisa Lehtonen ja 
  Jouni Heinonen
Isovanhemmat:  Jouko ja 
  Arja Lehtonen (o.s. Lappi)

Nimi:   Kalle
Ikä:  3 v.
Asuinpaikka:  Kiviranta
Kiinnostuksen aiheet: 
  Autot ja metsän eläimet
Vanhemmat:  Suvi Lehtonen ja 
  Jussi Koivunen
Isovanhemmat:  Jouko ja
  Arja Lehtonen (o.s. Lappi)

Nimi:   Leevi
Ikä:   3 v.
Asuinpaikka:  Kännölä
Kiinnostuksen aiheet: 
  Autot ja 
  kyseenalaistaminen
Vanhemmat:  Mikko ja 
  Jatta Lehtonen (o.s. Salmi)
Isovanhemmat:  Jouko ja 
  Arja Lehtonen (o.s. Lappi)

Roopen, Kallen ja Leevin muistelot

Jaahas lukijat, siirrytään aikaan ennen 
ajanlaskumme alkua. Tarkemmin otta-
en toukokuun alkupuoleen vuonna 1966. 
Mumma, jota aikuiset kutsuivat ennen 
muinoin Arja Lapiksi, oli silloin isojen rat-
kaisujen edessä. Hän oli juuri valmistunut 
Helsingin kauppakorkeakoulusta ja vaikka 
opetuspaikka olisikin siellä taattu, halusi 
stadin rehtori, että mumma hakisi opetus-
kokemusta muualta ensin.

Mumma alkoi selata työpaikkailmoituksia 
ja kaksi ruotsin kielen lehtorin paikkaa oli 
tarjolla; toinen Kemijärvellä, toinen Huit-
tisissa. Kohtaloa tai ei, mumma päätti ha-
kea Huittisiin, josta opetuspaikka tiukko-
jen haastattelujen jälkeen irtosi.

Samoihin aikoihin muffa, jota taas aikui-
set kutsuvat Jouko Lehtoseksi ja kauan, 
kauan sitten kuulemma Joposeksi, aloit-
ti kolmatta opetusvuottaan ESKOLissa. 
Muffa opetti vähän mitä sattui; mm. liik-
keenhoito-, mainos- ja myyntioppia, kir-
janpitoa, yrittämistä jne. Sisältöä tunneille 
ammennettiin varmasti kaupan kokemuk-
sista, joita tällöin oli muffalle kertynyt jo 
kiitettävästi.

Rakkautta ja pedagogiikkaa

Silloinen koulun rehtori Aaro J. Muurai-
nen oli jostain syystä päättänyt, että mum-
ma ja muffa naitetaan keinolla millä hy-
vänsä. Ns. naittamiskampanja aloitettiin.  

Vuodet 1961–1967

Ensi alkuun me kirjoittajat haluamme kiittää 50-vuotista kauppaopetusta Huittisissa. Il-
man sitä nykytilamme ja tulevaisuutemme näyttäisi aika lailla erilaiselta.

Rakkautta ja pedagogiikkaa kampuksella jo 50 v.
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Se osoittautui alkuun hieman liian ilmei-
seksi ja aiheutti mummassa jonkinnäköi-
sen vastareaktion. Ei mikään ihme, että al-
kuhankaluuksia on ollut. Vanhemmat sedät 
ja tädit ovat kertoneet, että mumman slo-
ganeita tunneilla ovat olleet mm. seuraa-
vat kuolemattomat lausahdukset: ”Nimeni 
on Arja Lappi ja tapani tulette tuntemaan” 
sekä ”Jos mää nyt kiroisin, niin mää sanoi-
sin, että on s...tana!” Huh!

Asioilla on kuitenkin tapansa järjestyä. 
Marraskuussa 1966 järjestettiin opettajien 
yhteinen illanvietto. Yksi lehtori myöhäs-
tyi viimeisestä bussista Vammalaan ja hä-
net täytyi ajaa kotiin. Päätettiin, että muffa 
kuljettaa lehtorin, mutta myös mumman 
on varmistettava kuljetuksen perille saa-
puminen. Ilmeisesti tämän kyydin aikana 
mumma oli tajunnut, että ”Lehtosen kans-
sa voi keskustella ja jonkinnäköisiä tule-
vaisuusnäkymiä on havaittavissa”. Tämän 
jälkeen asioita tapahtui nopeasti. Kihloihin 

he menivät vuonna 1967 ja saman vuoden 
joulukuussa sännättiinkin jo naimisiin.

Hyvä että vei, sillä em. tapahtumien seu-
rauksena Kaisa (Roopen äiti) ja Suvi (Kal-
len äiti) sekä Mikko (Leevin isä) syntyivät. 
Jostain käsittämättömästä syystä yhtey-
temme 50-vuotiseen kauppaopetukseen 
eivät suinkaan lopu vielä tähän.

Roopen preludi

Rakkaustarina, Kuninkainen ja kauppa-
opetusyhteys saa jatkoa. Isäni Jouni suo-
ritti koulutus- ja kulttuurikeskuksessa 
taksiyrittäjätutkintoa 2000-luvun alus-
sa.  Menestys oli vähintäänkin kohtuul-
lista, mutta kolme päivää ennen opintojen 
loppua isäni sai soiton Jamaikalle työkei-
kalle. Reggae ei kuitenkaan vienyt men-
nessään, vaan sieltä palattiin ja tutkintokin 
saatiin suoritettua.

Samoihin aikoihin äitini Kaisa toimi ravin-
tolayrittäjänä Huittisissa. Ilmeisesti nämä 
yrittäjät alkoivat yrittää myös muita asioi-
ta, sillä melko pian minä synnyin. Ja hyvä 
niin. Kuriositeettina on mainittava, että äi-
tini haluaa kehittää itseään edelleen ja täl-
lä hetkellä opiskelee Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun Liiketoiminta Huittisten 
oppilaitoksessa liiketalouden tradenomin 
tutkintoa varten aikuispuolella.  Hän pu-
huu kotona usein opintopisteistä. Tämä on 
kovin erikoista, sillä kun minä olin vaip-
paiässä, puhuttiin opintoviikoista…

Kallen aaria

Jottei todellisuus unohtuisi, niin minunkin 
on kerrottava oma tarinani. Omituisten sat-
tumusten sarja saa siis jatkoa. Vanhempie-
ni ensi tapaaminen oli sähköinen ja tapah-

Vuodet 1961–1967
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tui jo vuonna 1993. Opinnot veivät heitä 
samalle alalle, mutta maantieteellisesti 
hieman eri suuntiin.

90-luvun loppupuolella isäni Jussi päätti 
lähteä opiskelemaan tradenomiksi Huitti-
sissa. Jollain tavalla hän luovi läpi opinto-
jen ja saavuttikin tutkinnon vuonna 1997. 
Äitini taas opiskeli samoihin aikoihin Tu-
russa. Hän valmistui maisteriksi kauppa-
korkeakoulusta. Isäni pisti firman pystyyn 
Huittisiin, kun taas äitini lähti kokeilemaan 
siipiään Helsingin rahoitussektorilla.

Jossain vaiheessa Huittinen vei kuitenkin 
voiton ja myös Suvi alkoi yrittää; minua. 
Onneksi he onnistuivat. Tuloksena synnyin 
vuonna 2007. Ja hyvä niin. Kuriositeettina 
on mainittava, että äitini on siirtynyt Huit-
tisiin ja nimenomaan Kuninkaisiin. Hän 
opettaa SAMKissa yritysjuridiikkaa ja ta-
loushallintoa levitysjärjestelmää hyväksi 
käyttäen. Silloin kun minä olin vaippaiäs-
sä, puhuttiin lakiasioista, kirjanpidosta ja 
Internetistä.  

Leevin soolo

Ei kahta ilman kolmatta. Kyllähän tämä 
menee ihan hulluksi, mutta pakko minun 
on jatkaa siitä, mihin serkkuni jäivät.

Äitini on työskennellyt SAMKissa Huit-
tisissa erinäköisissä viestintään liittyvis-
sä hommissa vuodesta 1999 lähtien. Sitä 
ennen hän valmistui samasta koulusta  
tradenomiksi. 2000-luvun alussa vanhem-
millani oli ilmeisesti niin sanotusti tilanne 
päällä ja kumpikaan ei oikein tiennyt, mis-
sä mennään. Vuonna 2001 silloinen rehtori 
Aarno Korpela kuitenkin teki yhden elä-
mänsä parhaimmista päätöksistä ja päätti 
palkata isäni opettamaan markkinointia. 
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Suhdekin sai pienten mikrokriisien jälkeen 
ihan uutta potkua ja vihdoin vuonna 2007 
minäkin synnyin. Ja hyvä niin.

Nykyään äiti kertoo, että hän on viestin-
täsuunnittelija ja isä on joku ihmeen TKI-
koordinaattori. Silloin kun minä olin vaip-
paiässä, puhuttiin ihan mainoshommista ja 
yritysyhteistyöstä.

Pakko sanoa vielä, että vähän alkaa tun-
tua siltä, että nämä kauppaopiston johtajat 
ovat olleet ja ehkä nykyäänkin vielä ovat 
jonkinnäköisiä ”rakkauskuriireita”. Jotain 
omituista siinä paikassa joka tapauksessa 
on…

Encore

Maailma olisi hyvin erilainen ilman 
50-vuotista kauppaopetusta Huittisissa – 
kiitämme syvästi kaikkia osallisia!

Roope, Kalle & Leevi 

Kirjoittaja: 
Mikko Lehtonen, TKI-koordinaattori, SAMK
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Kauppakouluun pyrkivien määrä laski kuiten-
kin pysyvästi, joten kauppakouluun voitiin ot-
taa vuosittain vain yksi aloittava luokka. Kaup-
pakoulu oli ollut monelle lahjakkaalle nuorelle 
paikka opiskella hiukan vanhemmalla iällä 
ammattiin. 1960-luvun olosuhteissa lyhytkin 
matka kouluun oli esteenä oppikouluun pyrki-
miselle. Samoin taloudelliset syyt vaikuttivat 
asiaan. Yhteiskunnan nopeaa kehitystä kuvaa 
sekin, että vielä 1960-luvulla kaikissa talouk-
sissa ei ollut esim. sähköä. Kauppakoulusta 
valmistui 1960-luvulla sekä myös jälkeenpäin 
monia merkantteja erinomaisin arvosanoin. 
Aika moni merkantti jatkoi opintojaan merko-
nomiksi asti ja vielä siitäkin eteenpäin.

Ajatus ylioppilasosaston saamisesta  
ESKOLiin oli ollut esillä jo vuonna 1964, mut-
ta vasta 1967 ryhdyttiin tositoimiin. Hyvin val-
misteltuun anomukseen saatiin kuitenkin kiel-
teinen päätös. Yhden vuoden jälkeen anomus 
uudistettiin entistä paremmilla perusteilla ja 
tällä kertaa ponnistelut johtivat tulokseen. Val-
tioneuvosto myönsi Kannatus Oy:lle oikeuden 

perustaa kauppaoppilaitoksen yhteyteen yliop-
pilasluokan lukuvuodeksi 1970–1971. Lupa 
yksivuotiselle ylioppilasosastolle annettiin 
siis yhdeksi lukuvuodeksi. Koska hakijoita oli 
runsaasti, oli helppo perustella pysyvän yliop-
pilasosaston tarpeellisuutta ja lupa siihen saa-
tiinkin valtioneuvostolta välittömästi.

Jos kilpailua omasta kauppaoppilaitokses-
ta käytiin paikkakuntien kesken, niin kilpai-
lua  “paikasta auringossa” on aina ollut myös 
oppilaitosten kesken. 1970-luvulla erään lä-
hikauppaoppilaitoksen rehtori esitti ylioppi-
lasosaston hakemuksen perusteissa, että ES-
KOLista voitaisiin siirtää ylioppilasosaston 
rinnakkaisluokka hänen johtamaansa oppilai-
tokseen. Tämä ei kylläkään toteutunut.

1960-luvulla voimassa ollut laki kauppaoppi-
laitoksista oli annettu 26.5.1939 Väinö Voion-
maan ollessa kauppa- ja teollisuusministerinä. 
Asetus kunnallisista ja yksityisluontoisista 
kauppaoppilaitoksista annettiin sodan aikana 
27.2.1942 Väinö Tannerin ollessa kauppa- ja 

Lukuvuoden 1968–1969 toimintakertomuksessa on aistittavissa negatiivinen sävy. Sekä kaup-
pakouluun että -opistoon pyrkivien määrä oli laskenut. Ensimmäisen kerran nousee esille jäl-
keenpäinkin monesti esille tuotu voimakas propaganda liian suureksi paisuneesta koulutuska-
pasiteetista ja uhkaavasta työttömyydestä. Ankarimpia arvostelijoita olivat nimenomaan itse 
merkonomit. Samaa ajattelutapaa on ollut havaittavissa myöhemmin myös tradenomien keskuu-
dessa.

Valokuvakin koulurakennuksesta on vuosikertomukseen otettu sumuisena päivänä.

Tämä oli vain hetken apatiaa, sillä tällä ajanjaksolla tapahtui merkittäviä positiivisia asioita, 
jotka kantoivat ajassa eteenpäin.

Vuodet 1968–1974
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teollisuusministerinä. Kummallakin oli oma-
kohtaista tuntumaa kauppaopetukseen. Voion-
maa oli opettanut Suomen Liikemiesten kaup-
paopistossa ja Tanner valmistunut samasta 
oppilaitoksesta.

Uutta lakia ja asetusta valmistelemaan val-
tioneuvosto asetti v. 1963 komitean, jonka 
tehtävänä oli kauppaoppilaitoksia koskevan 
lainsäädännön ja annettujen määräysten sekä 
opetussuunnitelmien tarkistaminen.

Vuonna 1970 annetun ja syksyllä 1971 voi-
maantulleen kauppaopetuslain ja asetuksen 
huomattavin muutos oli tutkintoajan pidennys 
kauppaopistoissa kahdesta vuodesta kolmeen 
ja ylioppilasosastoissa yhdestä vuodesta kah-
teen. Opintoajan pidentämisellä oli suuri käy-
tännön vaikutus kauppaoppilaitoksissa – tar-
vittiin sekä lisätilaa että enemmän opettajia.

Toinen merkittävä uudistus oli linjajakoisuus 
koko kauppaopetuksessa. Kauppakoulussa 
ensimmäinen vuosi oli sama kaikille opiskeli-
joille ja toisena vuonna oli mahdollista valita 
joko yleinen, kaupallinen, laskenta- tai toimis-
tolinja. Kauppaopistossa ensimmäinen vuosi 
oli kaikille samanlainen. Valtakunnalliset ope-
tussuunnitelmat oli laadittu markkinointi-, las-
kentatoimen, sihteeri- ja yhteiskunnallista lin-
jaa varten. Ylioppilasosastossa ensimmäinen 
vuosi oli kaikille yhteinen ja valtakunnalliset 

opetussuunnitelmat oli tehty edellä mainituille 
linjoille. Ammattikasvatushallitus esitti mää-
räyksillään, mikä on oltava vähintään linjojen 
oppilasmäärä. ESKOLissa oli mahdollista pe-
rustaa sekä opisto- että ylioppilasosastoon kol-
me edellä mainituista linjoista: markkinointi-, 
laskentatoimen ja sihteerilinjat.

1970-luvun loppupuolella Huittisten kaupunki 
esitti lausunnossaan kannanoton julkisen hal-
linnon koulutuksen tarpeellisuudesta. Tämä 
toteutuikin 1980-luvun puolivälissä ylioppi-
lasosastossa. Uudet opetussuunnitelmat toi-
vat myös uusia oppiaineita: markkinointioppi, 
konttorioppi sekä terveyskasvatus. Äidinkie-
len lisäksi opistossa ja ylioppilasosastossa 
opiskeltiin kahta muuta kieltä. Kauppakou-
luaineita olivat mm. liiketoiminta, myynti- ja 
mainostyöt, kirjanpito, kauppalaskento ja 
konttorioppi. Äidinkielen lisäksi oli pakko 
opiskella yhtä kieltä.

Terveyskasvatuksesta tuli pakollinen aine 
kaikissa osastoissa ja siihen sisältyi kunto-
liikuntaa, työterveysoppia ja tapakasvatusta. 
Terveyskasvatusta perusteltiin sanomalla, että 
“tavallinen terve merkonomi on parempi työ-
tekijä kuin usein sairasteleva työntekijä”. To-
teamus on aiheellinen tänäkin päivänä. 
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Terveyskasvatuksen ottaminen opetusohjelmaan ai-
heutti sen, että vuonna 1992 valmistuneessa Kunin-
kaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa on liikun-
tasali, joka on nykyisin ahkerasti myös paikallisten 
liikuntaseurojen käytössä. 
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Kolmas merkittävä muutos aikaisempaan lain-
säädäntöön oli, että peruskoulutuksen rinnalle 
oli mahdollista perustaa valtioneuvoston lu-
valla oppilaitokseen kurssiosasto. Tämä teki 
mahdolliseksi lisä-, oppisopimus- ja työlli-
syyskurssien järjestämisen, kun kurssiosastol-
le voitiin palkata oma johtajansa ja opettajien 
tunnit saattoivat olla sekä perusopetuksen että 
kurssitoiminnan puolella. Valtiovallan suh-
tautuminen kurssiosastojen perustamiseen oli 
kuitenkin pitkään nuiva ja oppilaitoksetkaan 
eivät olleet innokkaita niitä perustamaan. 
Lisäksi lainsäädäntö antoi mahdollisuuden 
erikoisluokkien perustamiseen. Tämäkin oli 
asetuksessa melkoisen kuollut kirjain, koska 
lupia erikoisluokkien perustamiseen ei annet-
tu. Näin oli laita myös ESKOLin suhteen, ku-
ten myöhemmin voidaan todeta.

Vuodet 1968–1974

Arvostelu muuttui

Merkittävä muutos oli, että numeroarvostelun 
sijasta ryhdyttiin noudattamaan kolmiportaista 
asteikkoa: kiitettävä, hyvä ja tyydyttävä. Ai-
kaisemmin oli arvosteltu käytöstä ja huolelli-
suutta, nyt alettiin merkitä arvosanat vireydes-
tä ja täsmällisyydestä. Tämä aiheutti alkuun 
hämmennystä, mutta myöhemmin kaikki am-
matilliset oppilaitokset siirtyivät sanalliseen 
arvosteluun.

Vuoden 1970 kauppaopetuksen lainsäädäntö 
oli kehittynein koululainsäädäntö maassam-
me. Se antoi myös ESKOLille mahdollisuu-
den kehittyä vaikutusalueellaan kaupallisen 
opetuksen keskukseksi. Asetus sisälsi myös 
ajatuksen elinikäiseen oppimiseen ja koulut-
tautumiseen, jotka myöhemmin ovat nousseet 
keskustelun kestoaiheiksi. 
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Haaviston suvun kaupallisen kouluttau-
tumisen historian voi katsoa alkaneen 
veljeni Pertin ESKOLissa opiskelusta 
80-luvun alussa. Hän valmistui lasken-
tamerkonomiksi yo-linjalta 1982. Tuosta 
ajasta lähtien hän on toiminut koko ajan 
laskentatoimen tehtävissä ja myöhemmin 
datanomiopintojen kautta toimenkuva on 
luonnollisestikin laajentunut.  Veljeni on 
tehnyt lähes koko työuransa Helsingissä, 
jossa hän on edelleen työssä sekä lasken-
tatoimen että IT-alan tehtävissä.

Oma suhteeni kaupalliseen alaan alkoi 
huittislaisessa kehysliikkeessä, jossa toi-
min mm. myyntiedustajana. Lukion jäl-
keen (1982) jatkokouluttautuminen ei juuri 
kiinnostanut, mutta perheen perustaminen 
sitäkin enemmän. Myyntiedustajana toimi-
essani tuli eteen monenlaisia kysymyksiä 
kaupallisesta alasta ja peruskiinnostus ta-
louden mekanismeihin heräsi. Kului vuo-
sia ennen kuin selkeä päätös asiasta syntyi 
ja tuossa vaiheessa perheessä oli jo kaksi 
lasta. Vuonna 1987 aika oli kypsä ryhtyä 
opiskelemaan. Opiskelupaikan läheinen 
sijainti Huittisissa ja lyhyt kahden vuo-
den opiskeluaika ESKOLissa olivat varsin 
merkittäviä helpottavia tekijöitä päätöksen 
syntymisessä. Tajusin myös sen, että yli-
oppilaspohjalla, ilman ammatillista kou-
lutusta, tulisin aina olemaan väliinputoaja.

Muistan elävästi ensimmäisen päivän  
ESKOLissa, kun kaikki vuonna 1987 
aloittavat opiskelijat olivat kokoontuneet 
ruokalaan kuuntelemaan rehtori Aarno 
Korpelan puhetta. Puheessaan rehtori va-
lotti käsitteen ”Tabula rasa” merkitystä, 
joka itselleni oli siihen asti merkinnyt vain 

bändin nimeä tai jotakin karatesanastoa. 
Kun Korpela puheessaan vertasi oppilai-
den mahdollisuutta Tabula rasaan – tyh-
jään tauluun – tarkoitti hän sillä uutta alkua 
ja mahdollisuutta. Itselleni lukio oli sekä 
raskas että vaikea ja jatko-opiskelu pois 
suljettu mahdollisuus. Kuitenkin viiden 
vuoden ajan, joka vuosi elokuussa, kun 
opiskelijat aloittivat koulunkäynnin, taju-
sin, että minunkin olisi pitänyt jatkaa opis-
kelua. Rehtorin puhe osui kohdallani nau-
lankantaan. On tärkeää päästää menneestä 
ja pettymyksistä irti, tarttua puhtaalta pöy-
dältä tarjolla olevaan mahdollisuuteen ja 
keskittyä opiskeluun täysillä.

Valmistuin veljeni tavoin kahdessa vuo-
dessa laskentamerkonomiksi sekä hyvin 
että erinomaisin arvosanoin ja pääsin heti 
töihin silloisessa kotikunnassani olevaan 
Finlaysonin lippuyksikköön tuotannon-
suunnittelijaksi.  Työnkuvani painottui 
työssäni entistä enemmän tietojenkäsitte-
lyyn ja kun Finlayson lakkautti nimissään 
olevan yksikön Äetsästä, jatkoin itsenäise-
nä yrittäjänä ja IT-konsulttina, joissa toi-
missa olen edelleen.

Vuodet 1968–1974

Elinikäistä oppimista ja kauppaopiskelua 
kahdessa polvessa

Jarmo Haavisto
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Aikuisopiskelun olisin halunnut aloittaa 
aiemminkin kuin viime syksynä, mut-
ta työtahtini oli sitä luokkaa, että en voi-
nut edes harkita sitä vaihtoehtoa. Kun 
sitten työtilanne tasaantui ja ehdotus ai-
kuisopiskeluun tuli yllättävältä taholta, ei 
minun tarvinnut pitkään miettiä. Varsinai-
sen kimmokkeen Huittisten SAMKissa 
opiskelun aloittamiseen sain vaimoltani 
Tuulalta, joka oli lukenut lehdestä ilmoi-
tuksen SAMKin järjestämästä muuntokou-
lutuksesta.  Ajattelin, että jos hän kerran 
on tässä tukenani, ei onnistumiselle ole 
mitään estettä. Erityisen kiinnostavaksi 
Huittisissa opiskelun aloittamisen teki 
ennestään tuttujen opettajien läsnäolo ja 
entinen opinahjo, vaikka muutos vanhaan 
ulkoisissa puitteissa olikin valtava.

Konsulttina toimiessani olin usein törmän-
nyt tilanteeseen, jossa itseäni korkeammin 
koulutetut käsittelivät asioita tavalla, jo-
hon en vanhan koulutukseni pohjalta ole 
ollut täysin valmis. Nyt vuoden SAMKis-
sa opiskelun jälkeen tämä ennen tuntema-
ton asioiden akateeminen lähestymistapa 
on paljastunut kuin omaksi kielekseen tai 
standardiksi, jonka puitteissa työelämässä 
toimitaan varsinkin suuryrityksissä. Tässä 
kohtaa ammattikorkeakoulu erityisesti pit-
kään työelämässä ja kouluttamatta olleille 
aikuisopiskelijoille on todella tärkeä päivi-
tys.

Lapsistamme kaksi on aloittanut opiske-
lunsa SAMKissa Huittisten toimipisteessä, 
josta poikani Johannes kolmen ja puolen 
vuoden opiskelun jälkeen valmistui viime 
vuoden joulukuussa tradenomiksi suun-
tautumisenaan taloushallinto. Laura halusi 
vuoden opiskelun jälkeen Turun yliopis-
toon, jonne hän pääsi lukemaan oikeus-
tieteitä. Johannekselle jatko-opiskeluksi 

lukion jälkeen oli tärkeää päästä lukemaan 
taloustieteitä ja mahdollisimman lähelle 
omaa kotiseutua, joten Huittinen oli tässä 
ykkösvaihtoehto. SAMKissa opiskelus-
ta lapsemme ovat olleet kovin eri mieltä. 
Johannes olisi kaivannut vähän enemmän 
haastetta kursseihin, kun taas Lauran mie-
lestä tehtävät SAMKissa olivat tosi vaikei-
ta ja oikeustieteellisessä on paljon helpom-
paa, kun saa vaan lukea ja käydä tenteissä. 
Päällimmäisenä ajatuksena Johanneksella 
oli, että SAMKissa opiskelu oli myöntei-
nen asia.

Valmistumisen jälkeen Johannes oli 14 kk 
Vammalassa rautakaupassa toimistotöissä, 
hoitaen yrityksen kirjanpitoa, reskontraa ja 
asiakaspalvelua. Tänä syksynä hän aloitti 
Iso Kirja -opistolla Keuruulla englannin-
kielisen teologian opiskelun, jota hän on 
suunnitellut käyvänsä yhden vuoden. Jat-
kosuunnitelmikseen hän on asettanut ensi 
vuonna alkavaksi tilitoimistotyöt ja myö-
hemmin taloushallinnon ylemmän amk-
tutkinnon suorittamisen.

Sastamalassa 16.8.2011

Kirjoittaja: 
Jarmo Haavisto, aikuisopiskelija, SAMK/Lihu

Vuodet 1968–1974

Johannes Haavisto
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Kiltakunta

Vuonna 1964 valmistuneessa kiinteistössä oli 
otettu huomioon myös oppilaskunnan toimin-
ta. Oppilaskunta sai oman myymälänsä, joka 
toimii edelleen. Oppilaskunta piti myös koulu-
ruokalaa muutaman vuoden ajan 1960-luvulla. 
Oppilaskunnalla on ollut oma merkityksensä 
myös ESKOLin kehittämisessä. Esimerkik-
si ensimmäiset avoimien ovien päivät, jotka 
olivat uutta koko valtakunnassa, järjestettiin 
oppilaskunnan toimesta ensimmäisen kerran 
10.12.1969. Avoimien ovien päivänä kävijöil-
lä oli mahdollisuus tutustua oppilaitokseen ja 
seurata myös opetusta. Tämä oli uutta myös 
opettajille, jotka eivät aluksi olleet kovin ilah-
tuneita ajatuksesta, että kuka tahansa voi tulla 
seuraamaan opetusta. Jo ensimmäisellä kerral-
la vierailijoita riitti aamusta iltaan. He kävivät 
tunneilla, keskustelivat opettajien kanssa ja 
nauttivat talon antimia. Parhaimmillaan vuo-
tuisina avoimien ovien päivinä on oppilaitok-
seen käynyt tutustumassa satamäärin ihmisiä.

Lainaus vuosikertomuksesta 1972–1973:

“Toinen kenties vielä laajempaa huomiota 
herättänyt tapahtuma oli 10.3.1973 vietetty 
avoimien ovien päivä, jolloin esiteltiin kou-
lun arkea ja työtä. Yli 10 lehden edustajan 
ja yli 150 vieraan, oppilaiden omaisten ja 
kauppaopetuksen ystävien vierailu oppilai-
toksessa ja tutustuminen siinä suoritetta-
vaan liiketaloudelliseen koulutukseen, op-

pilaitoksen tekniseen opetusvälineistöön ja 
ennen kaikkea myös oppilaitoksen ja ope-
tuksen nykyhetken ongelmiin kuvastui seu-
ranneina päivinä lukuisissa lehtien artik-
keleissa. Tapahtuma oli voimannäyte, josta 
kiitoksen ansaitsee oppilaitoslautakunta ja 
sen silmäntekevät yhtä hyvin kuin koko op-
pilaskunta ja opettajat.”

Lainaus vuosikertomuksesta 1969–1970:

“Lukukauden viimeisinä kuukausina pää-
asiassa oppilaskunnan vastatessa järjes-
telyistä pyrittiin harjoittamaan voimakasta 
PR- ja tiedotustoimintaa muiden oppilai-
tosten oppilaiden keskuudessa. Lauttaky-
län Yhteiskoulun kolme V luokkaa, Vam-
pulan kokeiluperuskoulun 9. luokan sekä 
Huittisten-Keikyän kansalaiskoulun ylim-
män luokan liikelinjan oppilaat kävivät 
henkilökohtaisesti oppilaskunnan vieraina. 
Heille oppilaat selostivat elämää koulussa, 
opiskelua, tulevaisuuden mahdollisuuksia 
ja kaikille näytettiin sen jälkeen taloa ja 
samalla tarjottiin suuhunpantavaa. Erityi-
sesti rehtori kiitti kaikkia oppilaskunnan 
edustajia mainiten erikseen oppilaskunnan 
puheenjohtaja Timo Kolun, Jarmo Kannis-
ton, Markku Laineenojan, Merja Santamä-
en ja Pirjo Vainiomäen.”

Oppilaskunta järjesti myös 1960- ja 1970-lu-
vuilla ohjelmallisia iltamia. Silloisen lainsää-
dännön mukaan iltamissa piti olla ohjelmaa ja 
sen jälkeen puolentoista tunnin ajan tanssia. 
Uuden oppilaitoksen ruokasali ja eteisaula an-
toivat tähän mahdollisuuden. Tämä antoi niin 
oppilaille kuin myös paikallisille orkestereil-
lekin esiintymismahdollisuuden (esim. Jarmo 
Juhani ja Ipen bändi).  Tätä perinnettä jatkaa 
tavallaan oppilaskunnan vuosittain järjestämä 
Pupiryämintä. Oman mielenkiintoisen anek-
doottinsa muodostaa Kiltakunnan aikoinaan 
järjestämät matkat naapurimaihin Neuvosto-
liittoon ja Ruotsiin.

Vuodet 1968–1974
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Rehtori Aaro J. Muurainen jäi eläkkeelle 
31.5.1975. Johtokunta valitsi uudeksi 
rehtoriksi Juhani Heiskasen. Hän hoiti rehtorin 
tehtäviä seuraavat neljä vuotta.  Heiskasen 
ollessa rehtorina ajettiin sisään uudet 
opetussuunnitelmat ja aika oli muutenkin 
vakiintumisen aikaa kauppaopetuksessa. 
Vedettiin ikään kuin henkeä, mutta pyrittiin 
opettamaan mahdollisimman hyvin.

Vuoden 1970 lainuudistuksen myötä kauppa-
oppilaitoksiin tuli oppilaskunta, johon kaikki 
oppilaat kuuluivat automaattisesti.  Kauppa-
oppilaitoksiin tuli ensimmäisenä Suomen op-
pilaitoksista oppilasdemokratiaan tähtäävä op-
pilaitoslautakunta. Siihen valittiin johtokunnan 
nimeämiä jäseniä sekä opettajien että oppilai-
den edustajia. Oppilaitoslautakunnan toiminta 
myös vakiintui. Se joutui käsittelemään kurin-
pidollisia asioita, mutta sen piiristä tuli myös 
hyviä ehdotuksia päivänpolttaviin kysymyk-
siin ja opetuksen kehittämiseen.  Vuoden 1987 
laki kauppaopetuksesta teki oppilaitoslauta-
kunnan perustamisen vapaaehtoiseksi.  Oi-
keastaan ESKOLissa oppilaitoslautakunnan 
toiminnan loputtua haluttiin keskittyä elinkei-
noelämän neuvottelukunnan toiminnan tehos-
tamiseen.

Talous

ESKOL sai valtionosuutta 75 % ns. hyväk-
sytyistä menoista. Oli oikeastaan mahdoton 
tehdä sellaista valtionosuusselvitystä, jonka 
AKH:n tarkastustoimisto olisi hyväksynyt. 
Kannatusosakeyhtiön murheena oli ollut hank-
kia rahoitus koko toiminnan kattamiseksi. Si-
jaintikuntana Huittinen oli suurin rahoittaja, 
vaikkakin luottamushenkilöiden keskuudessa 
oli välillä nurinaa siitä, että Huittinen koulut-
taa muiden kuntien oppilaita.

Taloudellisen tilanteen parantamiseksi käyn-
nistettiin 1970-luvun alussa neuvottelut vai-
kutusalueen kuntien kanssa kuntainliiton muo-
dostamiseksi. Vammalan kaupungin kielteinen 
asenne ajoi kuitenkin hankkeen karille.

Kannatus Oy:n vuoden 1972 yhtiökokouk-
sessa kannatusosakeyhtiön osakepääoma oli 
korotettu kolminkertaiseksi. Tavoitteena oli 
saada useammat kunnat osallistumaan myös 
menojen maksamiseen. Tämä johtikin Harja-
vallan ja Kokemäen mukaantuloon tuntuval-
la panoksella. ESKOLista oli tullut kolmen 
kauppalan ja kahden maalaiskunnan oppilai-
tos: Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Keikyä 
ja Punkalaidun. Myös uusia yksityisiä osak-
kaita saatiin koko joukko ja niin minustakin 
tuli osakkeenomistaja muutamalla osakkeella.

Huittisten kaupunki oli ryhtynyt oppilaitoksen ylläpitäjäksi. Taloudenpito jatkui kuitenkin tark-
kana. Siitä pitivät huolen AKH ja Huittisten kaupunki. Tällä ajanjaksolla keskityttiin opetuksen 
sisältöjen kehittämiseen ja voitiin hankkia uusia opetusvälineitä. Liitän tähän osioon myös lyhy-
en katsauksen koululaitoksen kehittymiseen Huittisissa, osana suomalaista yhteiskuntaa.

Vuodet 1975–1981
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Kuntainliittohankkeen ajautuminen karille ja 
se, että osakepääoman korotuskaan ei tuotta-
nut toivottua tulosta, johtivat siihen, että kan-
natusosakeyhtiö tarjosi kauppaoppilaitosta 
varoineen ja velkoineen Huittisten kauppalal-
le. Valtuusto hyväksyi varsin perinpohjaisen 
keskustelun jälkeen kauppaoppilaitoksen ot-
tamisen kauppalan haltuun lukuvuoden alusta 
1.8.1974. Kauppalan anomukseen saada yllä-
pitää kauppaoppilaitosta valtioneuvosto antoi 
suostumuksensa. ESKOL oli yksi kolmesta 
Huittisten haltuunsa ottamasta oppilaitokses-
ta. Samoihin aikoihin Huittinen teki päätöksen 
musiikkiopiston ja kansalaisopiston ylläpitä-
misestä.

Vakiintumisen aikaa

Taloudelliset huolet eivät kuitenkaan haitan-
neet sanottavasti ESKOLin toimintaa. Hankit-
tiin uusia opetusvälineitä, mm. kielistudio. 

Johtokunnan esityksestä perustettiin uusia 
opettajanvirkoja ja yllättävän hyvin virat voi-
tiin täyttää muodollisesti pätevillä hakijoilla. 
Heistä tuli myös oppilaitoksen pitkäaikaisia 
työntekijöitä. Oppilaitoksen luokkien luku-
määrä vakiintui vuodesta 1976 kahdeksitoista 
luokaksi. Läheskään kaikkea opetusta ei voitu 
hoitaa lehtorien toimesta vaan opettajakunnas-
ta yli puolet oli tuntiopettajia. Tämä aiheutti 
vuosittain vaihtuvuutta opettajakunnassa, kos-

ka muodollisesti pätevät tuntiopettajat hakeu-
tuivat muissa oppilaitoksissa avoinna oleviin 
virkoihin. Tämä tilanne korjaantui pikkuhiljaa 
vasta 1980-luvun puolivälin jälkeen, kun tuli 
mahdolliseksi valita tuntiopettajia toistaiseksi 
jatkuvaan työsuhteeseen.

Taulu ja liitu tai tussi… piirtoheitin… 
tietokone ja videoprojektori

Luokkaopetuksessa 1960-luvulla oli käytet-
tävissä vain liitutaulu. Olihan toki muitakin 
apuvälineitä, esimerkiksi laskennon luokassa 
oli iso laskutikku, joka sai rinnalleen myös 
etäispäätteen. Kirjanpitoa tehtiin Taylorix-
menetelmällä jne... 1970-luvulla yleistyi piir-
toheittimen käyttö opetuksessa. 

Anekdootti: Mieleeni muistuu kenties vuodel-
ta 1969 epäonninen piirtoheitinkauppias, joka 
aloitti piirtoheittimen esittelynsä kysymällä 
meiltä ESKOLin opettajilta: “Oletteko ajatel-
leet, miten voitte parantaa opetustanne?”  Reh-
tori Aaro J. Muurainen otti tästä itseensä ja 
kysyi, “olemmeko muka opettaneet huonos-
ti” ja lähti ovet paukkuen pois huoneesta. Me 
opettajat kuuntelimme esityksen vaivautuneena 
loppuun.  Sanomattakin on selvää, että piirto-
heitinkauppaa ei syntynyt. Mutta kahden viikon 
kuluttua saimme kuitenkin ensimmäisen piirto-
heittimen. Todennäköisesti tilaus oli tehty em. 
esittelijältä.

Vuodet 1975–1981

ESKOLiin hankittiin kielistudio vuoden 1973 alus-
sa. Maaliskuussa järjestettiin tilaisuus, johon oli 
saatu luennoitsijaksi kouluhallituksen ylitarkastaja 
Rauha Petro. Kielten opettajat maisteri Arja Leh-
tonen ja maisteri Jorma Joutsensalo pitivät näy-
tetunnit kielistudiossa. Tilaisuuteen osallistuivat 
kutsuttuina Lauttakylän Yhteiskoulun ja Huittisten-
Vampulan peruskoulun kielten opettajat. 
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1990-luvulla tulivat käyttöön opetuksessa tie-
tokoneeseen liitetyt videoprojektorit. Ensim-
mäiset videoprojektorit olivat hyvin kalliita. 
Esimerkiksi Risto Ryti -salin videoprojektori 
maksoi vuonna 1992 130.000 mk. Samanlainen 
hintakehitys on toki ollut mikrotietokoneilla. 
Vuonna 1985 tehdyllä rahoitussopimuksella 
hankittiin kahdeksan mikrotietokonetta. Tämä 
rahoitussopimus on tietääkseni edelleen voi-
massa ja nyt samalla rahamäärällä pystytään 
vuokraamaan kymmeniä mikrotietokoneita.

Muutokset Suomen koulutusjärjestel-
mässä paikallisena ilmiönä

Ensimmäiset kansakoulut perustettiin Suo-
meen 1850-luvulla, perustajina olivat yleensä 
sivistyneet ja kaukonäköiset kartanonomis-
tajat ja tehtailijat. 1800-luvun loppupuolella 
kansakoulujen perustaminen oli kuntien ak-
tiivisuuden varassa, vaikka kouluihin olikin 
mahdollista saada valtionapua. Kouluja pe-
rustettiin melko laiskasti, sillä kansan keskuu-
dessa katsottiin kirkollisen kiertokoulun riittä-
vän tavallisen ihmisen sivistykseksi. Tuolloin 
nelivuotisen kansakoulun uskottiin opettavan 
lapset laiskoiksi ja totuttavan heidät kirjoihin 
ruumiillisen työn sijasta. Kaupungeissa kansa-
kouluja perustettiin aktiivisemmin, sillä teolli-
suus tarvitsi lasku- ja lukutaitoisia kansalaisia.

Oppivelvollisuuslaki säädettiin vasta Suomen 
itsenäistymisen jälkeen vuonna 1921. Lasten 

kansakoulun oppimäärän omaksuminen muut-
tui pakolliseksi, ja kunnat velvoitettiin entistä 
tiukemmin perustamaan ja ylläpitämään kan-
sakouluja.

Huittisissa valmistui 13.10.1873 ensimmäinen 
poikakansakoulu (kansan suussa poikakoulu), 
joka rakennuksena on edelleen olemassa.

Kuninkainen on ollut opetuksen edelläkävijä: 
Tyttökansakoulu, kansakoulu, kauppaoppilai-
tos, ammatti- ja yrittäjäopisto, ammattikorkea-
koulu, kansalaisopisto, koulutus- ja kulttuuri-
keskus, musiikkiopisto, liikuntakeskuskin.

Tyttökansakoulu (kansan suussa tyttökoulu) 
aloitti toimintansa jo 1.10.1873, mutta se vi-
hittiin virallisesti käyttöön vasta yhdessä poi-
kakoulun kanssa. Tyttökoulu sijoitettiin poi-
kakoulun käsityöhuoneeseen. Vuonna 1883 
tyttökoulu toimi vuokratiloissa Mommolan 
Ala-Färkkilässä ja 1888 tyttökoulu siirrettiin 
Kuninkaisten taloon. Kuninkaisiin rakennet-
tiin sekä ala- että yläkoulua varten omat raken-
nuksensa: yläkoulu valmistui vuonna 1904 ja 
alakoulu vuonna 1928. Vuonna 1925 Kunin-
kaisten tyttökoulu ja Lauttakylän koulu (poi-
kakoulu) yhdistyi sekakouluksi. Kun Kunin-
kaisissa lopetettiin 1960–70 lukujen vaihteessa 
kansakoulunpito, niin koulutus ei kuitenkaan 
loppunut, sillä Huittisten aikuiskoulutuskes-
kus käytti sitä opetukseensa.

ESKOL valloitti opetukseensa pikkuhiljaa kaikki 
mahdolliset tilat molemmista koulurakennuksista 
lukuvuodesta 1973–1974 lukien. Koulu oli tehok-
kaammassa käytössä kuin koskaan aikaisemmin. 
On valitettavaa, että molemmat koulurakennukset 
purettiin ESKOLin vastustuksesta huolimatta.

Vuodet 1975–1981
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Kansalaiskoulu eli jatkokoulu oli Suomes-
sa kansakoulun jälkeen suoritettava, yleensä 
kaksivuotinen koulu. Vuoden 1921 oppivel-
vollisuuslaissa säädettiin kaksivuotinen jatko-
opetus pakolliseksi niille, jotka eivät menneet 
kansakoulun jälkeen muuhun kouluun, esimer-
kiksi oppikouluun. Jatko-opetusta koskevat 
säädökset olivat aluksi väljiä. Vuoden 1958 
kansakoululain mukaan oppivelvollisuuden 
perusmuotona oli kuusivuotinen varsinainen 
kansakoulu ja sitä seuraava kaksivuotinen kan-
salaiskoulu.

Kansalaiskoulussa opiskeltiin jonkin verran 
pakollisia yleissivistäviä aineita, mutta enim-
mäkseen siellä pidettiin ammattiin tähtääviä 
käytännön kursseja. Kurssien sisältö saattoi 
vaihdella alueittain, paikallisen työvoimatar-
peen mukaan.

Huittisten-Keikyän kansalaiskoululle valmis-
tui Huittisissa uudet omat tilat vuonna 1968. 
Nyt tiloissa toimii peruskoulun yläkoulu Pel-
lonpuiston koulu.

Ammattikoulut

Ammatillisten oppilaitosten kentässä on viime 
vuosina tapahtunut melkoisesti – on perus-
tettu laajoja kuntayhtymiä. Huittinen kuuluu 
osakkaana tällä hetkellä kolmeen ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymään.

Oppikoulu

Lauttakylän yhteiskoulu aloitti toimintansa 
vuonna 1909 valmistavana oppilaitoksena ja 
toimi viisivuotisena keskikouluna aina vuo-
teen 1946. Ensimmäiset ylioppilaat valmistui-
vat vuonna 1949. Yhteiskouluun pyrittiin joko 
kansakoulun neljänneltä, viidenneltä tai kuu-
dennelta luokalta.

Peruskoulu

Kansakoululaitos lakkautettiin siirryttäes-
sä peruskoulujärjestelmään. Tällöin kaikki 
kansakoulut muuttuivat peruskoulujen ala-
asteiksi eli nykyisiksi perusopetuksen vuo-
siluokiksi 1-6. Jatkoluokat eli kouluvuodet 
7-8 sulautettiin yhdessä keskikoulujen kanssa 
peruskoulujen yläasteiksi. Kansakoulun opet-
tajat siirtyivät luokanopettajiksi ala-asteille. 
Eräissä kunnissa kansalaiskoulu muutettiin 
kokeiluluonteisesti peruskoulun yläasteek-
si jo syksyllä 1968. Tällaisia paikkakuntia 
olivat lähiympäristössä Köyliö ja Vampula. 
Vampulan peruskoulun yläaste toimi Huittis-
ten kansalaiskoulun tiloissa. Tämän ansiosta 
Huittinen pääsi vuotta aikaisemmin siirtymään 
peruskoulujärjestelmään kuin muualla maassa. 
Muistan kuuluneeni Huittisten peruskoulun 
suunnittelutoimikuntaan ESKOLin johtokun-
nan valitsemana vuosina 1968–1970.

Peruskoulujärjestelmään siirtyminen toteu-
tettiin alueittain vuodesta 1972 alkaen viiden 
vuoden aikana. Peruskoulussa kansalaiskoulun 
perintöä jatkoivat käytännönläheiset valinnais-
aineet, joita kuitenkin säilytettiin vähemmän 
kuin aluksi oli tarkoitus. Koulun työviikko 
muutettiin kuusipäiväisestä viisipäiväiseksi 
vuonna 1971.

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

Huittisten kaupunki perusti kurssikeskuksen 
vuonna 1973 kouluttamaan työvoimaa Huitti-
siin perustetuille yrityksille. Jo tätä ennen Huit-
tisten kaupunki oli järjestänyt yksittäisiä kurs-
seja. Kurssikeskus sai omat toimitilat vuonna 
1980. Vuonna 1987 kurssikeskus siirtyi Koke-
mäkijokilaakson ammattikoulun kuntainliiton 
ylläpidettäväksi. Oppilaitoksen nykyinen nimi 
on Satakunnan aikuiskoulutuskeskus.
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Länsi-Suomen kansanopisto

Länsi-Suomen opisto (aik. Länsi-Suomen kan-
sanopisto) on maamme vanhin suomenkielinen 
kansanopisto. Se on perustettu vuonna 1892. 
Opisto on kulkenut pitkän tien varhaisten aiko-
jen kansallisen identiteetin nostattajasta tämän 
päivän moderniksi ja eteenpäin katsovaksi op-
pilaitokseksi. 

Anekdootti: Loimankylän talot lahjoittivat 
opistolle hienon joenrantatontin sillä velvoit-
teella, että yksi kyläläinen saa vuosittain opis-
kella ilmaiseksi opistossa.

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

ESKOLin yhteistyö vaikutusalueen peruskou-
lun yläasteiden kanssa sujui hyvin. Samaa ei 
ole aina voinut sanoa yhteistyöstä muiden op-
pilaitosten kanssa. ESKOLia on jopa syytet-
ty yhteistyöhaluttomuudesta, mutta tee siinä 
sitten yhteistyötä, jos toinen osapuoli ei pidä 
kiinni sovituista asioista. Päinvastoin ESKOL 
on ollut hyvinkin yhteishaluinen ja ennakko-
luulotonkin. Hyvä keskusteluyhteys on ollut 
varsinkin Vammalan ammattikoulun ja mui-
den Vammalan ammatillisten oppilaitosten 
kanssa. Ehkä siinä on syy sille, että toinen ES-
KOLin ”perillisistä” eli Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopisto kuuluu nykyään Vammalan am-
mattikoulun kanssa samaan koulutuskuntayh-
tymään.

Anekdootti: 1980-luvun loppupuolella valmis-
telimme Vammalan ammattikoulun rehtorin 
Olli Suomisen kanssa yhteisen suunnitelman 
automyyjien kouluttamiseksi. Kävimme yhdessä 
AKH:ssa pyytämässä lupaa koulutuksen aloit-
tamiseksi. Kaupallinen puoli näytti vihreätä 
valoa, mutta AKH:n insinööreille se ei sopinut, 
joten siihen se tyssäsi.

Toinen vakuuttava näyttö yhteistyöhalukkuu-
desta on Satakunnan ammattikorkeakoulun 
perustaminen.

Kauppakouluun hakeutuivat oppilaiksi kan-
sakoulun ja kansalaiskoulun käyneet. Kaup-
paopistoon hakeutuivat joko keskikoulun 
tai kauppakoulun käyneet. Joukossa saattoi 
joskus olla myös ylioppilaita. Peruskoulusta 
valmistuneet voivat hakeutua joko kauppa-
kouluun tai kauppaopistoon. Kauppaopistos-
ta valmistuneille merkonomeille oli varattu 
kauppakorkeakoulussa tietty kiintiö. Vaikka 
kauppakorkeakouluun oli vaikea päästä, niin 
on osoitettavissa monia ESKOLista valmistu-
neita, jotka pääsivät jatkamaan opintoja kaup-
pakorkeakoulussa. Tämä on mainio esimerkki 
koulutuksen tasosta.

Keski-Euroopassa, mm. Saksassa ja Hollan-
nissa, oli perustettu  ammattikorkeakouluja 
1980-luvulla. 1980-luvulla myös Suomessa 
alettiin käyttää puheenvuoroja ammattikor-
keakoulujärjestelmän luomisesta. Huittislaiset 
osoittivat siinä vaiheessa erinomaista aktiivi-
suutta.  Huittisten edustajat, kolmikko kau-
punginjohtaja, koulutoimenjohtaja ja kaup-
paoppilaitoksen rehtori, olivat ensimmäisenä 
Suomessa tiedustelemassa opetusministeriös-
tä, olisiko mahdollista aloittaa Huittisissa am-
mattikorkeakoulu.  Tämä tapahtui tammikuus-
sa 1988.

Alkuvaiheessa esitettiin myös se ajatus, että 
ammattikorkeakouluja perustetaan nimen-
omaan niihin maakuntiin, joissa ei ollut tie-
dekorkeakoulua. Samoin oli esillä eräiden 
alempien korkeakoulututkintojen siirtäminen 
ammattikorkeakouluihin. Nämä edellä maini-
tut ajatukset eivät kuitenkaan toteutuneet edes 
silloin, kun valtioneuvosto myönsi ensimmäi-
set ammattikorkeakoulujen kokeiluluvat ja 
kun aikanaan ammattikorkeakoulut vakinais-
tettiin 1990-luvulla.
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Näin Suomeen oli syntynyt kolmiportainen 
koulutusjärjestelmä myös ammatilliselle puo-
lelle. Ensimmäisen asteen muodostaa 9-vuo-
tinen peruskoulu. Toinen aste muodostuu 
lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista, kol-
mannen asteen muodostuessa yliopistoista ja 
tiedekorkeakouluista sekä ammattikorkeakou-
luista. 

Ammattikorkeakoulujen synty Suomessa toi 
yliopistoihin takaisin välitutkinnot. Ammat-
tikorkeakoulua suunniteltaessa ESKOLissa 
valmisteltiin myös opetussuunnitelmat vara-
notaarikoulutusta varten. Tähän ei kuitenkaan 
saatu opetusministeriöltä aloituslupaa. Ajatus 
jäi kuitenkin elämään ja vuonna 1999 aloitet-
tiin aikuiskoulutussovelluksena yritysjuridii-
kan suuntautumisopinnot tradenomitutkintoon 
tähtäävässä koulutuksessa. Tämä on osoittau-
tunut kestäväksi ratkaisuksi.

Vuodet 1975–1981

Pelkistetty kaavio Suomen koulujärjestelmästä



38

Valtioneuvosto teki 1974 päätöksen keskias-
teen koulutuksen perusteista. Yhtenäiskoulu-
periaatteen mukaan ammatillisista opinnoista 
oli luotava kilpailukykyinen väylä yliopisto- 
ja korkeakouluopintoihin. Tavoitteena oli am-
matillisen koulutuksen antaminen koko ikä-
luokalle kiinnittämällä huomiota koulutuksen 
laatuun ja ajanmukaisiin opetussuunnitelmiin. 
Kaupallisella sektorilla toimikunta sai työnsä 
valmiiksi helmikuussa 1978. Toimikunnan pu-
heenjohtaja oli Simo Raasio ja sihteeri Anneli 
Mäkinen. Kaupallisen opetussuunnitelmaeh-
dotuksen mukaan osa erikoistumislinjoista oli 
tehtäväkohtaisia ja osa toimialakohtaisia. Li-
säksi ehdotettiin valinnaisuutta ja suuntautu-
misvaihtoehtoja, sekä korostettiin erilliskurs-
sitoiminnan vakiinnuttamista.

Vuonna 1978 annettu laki vahvisti eri kou-
lutusaloille yhteisen rakenteen. Keskiasteen 
koulutukseen luotiin 25 peruslinjaa, joista yksi 
oli kaupan ja hallinnon peruslinja.

Anneli Mäkinen oli ESKOLin opettajana luku-
vuosina 1968–1970 ja toistamiseen lukuvuon-
na 1978–1979. Anneli Mäkinen on aikuis- ja 
varsinkin naisjohtajakoulutukseen syvällisesti 
perehtynyt naisasianainen. ESKOL oli Anne-
li Mäkisen ansiosta etuoikeutetussa asemassa 
saamassa tietoja keskiasteen uudistuksesta, 

joka valtakunnallisesti toteutui vuonna 1984. 
Rehtori Arja Lehtosen aikana ESKOL nimet-
tiin keskiasteen koulutuksen kokeilukouluk-
si. Syksyllä 1982 ESKOL aloitti neljän muun 
kauppaoppilaitoksen kanssa kolmivuotisen 
valtakunnallisen keskiasteen uudistuksen op-
pilaanohjauksen kokeilun. Keskiasteen uudis-
tuksen mukaisessa koulutuksessa oppilaat va-
litsivat ensin koulutusalan, jossa ensimmäinen 
vuosi oli kaikille oppilaille yhteinen yleisjak-
so. Käytössä olivat uudet kurssimuotoiset ope-
tussuunnitelmat.

Oppilaanohjauksen keskeiset osa-alueet, ope-
tuksellinen, kasvatuksellinen ja uranvalinnan-
ohjaus, toteutettiin pääasiassa viikoittaisilla 
oppilaanohjaustunneilla. Oppilaiden viikko-
työaika oli 33 viikkotuntia. Lisäksi luokanval-
vojilla oli viikoittainen vastaanottotunti. Läh-
tötasokokeiden perusteella oppilaat ohjattiin 
tukiopetukseen.

Kokeilussa haettiin palautetta myös kaksipor-
taisen oppilasvalinnan toimivuudesta. Ensim-
mäisen vuoden jälkeen kokeilussa opiskelijat 
hakeutuivat joko kauppakouluosastoon tai 
opisto-osastoon. Ensimmäiset uudet merkantit 
valmistuivat ESKOLista keväällä 1984.

Vuoden 1970 kaupallisen koulutuksen lainsäädännön uudistaminen muutti kauppaopiston kol-
mivuotiseksi eli samanpituiseksi kuin lukio. Tämä ennakoi ainoana koulutusalana seuraavaa 
keskiasteen uudistusta, joka toteutettiin 1980-luvun alkupuoliskolla, jolloin kaikki ammatilliset 
perustutkinnot muuttuivat kolmivuotisiksi. Kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon suoritta-
neet saavuttavat nykyään yleisen korkeakoulukelpoisuuden. 

Vuodet 1982–1988
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Oppilaanohjauskokeilun hallinnollisesta or-
ganisoinnista vastasi rehtori Arja Lehtonen. 
Kokeilun johtajana toimi Taimi Myllyoja ja 
koulun sisäiseen työryhmään kuuluivat li-
säksi kokeiluluokkien luokanvalvojat Pirkko 
Majakulma, Heli Nurmi ja Pirjo Heilala. Pir-
jo Heilala oli ensimmäinen valtakunnallisen 
ammatillisten oppilaitosten oppilaanohjaaja-
koulutuksen suorittanut opettaja koko maassa. 
Ammattikorkeakoulukokeilun alkaessa  1992 
opintojenohjauksesta oli suuri etu. Tukiope-
tuksen koordinaattorina toimi Jouko Suomi-
nen.

ESKOLissa oli jo aikaisemmin toteutettu 
kauppakoulun toisella luokalla ohjattua työ-
harjoittelua joulukuussa 1980. Kokeilu muo-
dosti osan siitä selvitystyöstä, jonka avulla 
ohjatun työharjoittelun asemaa tutkittiin kes-
kiasteen uudistuksessa. Kokeiluun osallistui 
23 vähittäiskaupan yritystä, jotka edustivat 
monipuolisesti eri toimialoja. Kaikki osapuo-
let – liike-elämä, oppilaat ja opettajat – kokivat 
harjoittelun myönteisenä ja kehittämiskelpoi-
sena.

Kesällä 1985 toteutettiin ensimmäistä kertaa 
ohjattua työharjoittelua koulutussopimusjär-
jestelmän puitteissa. Yleisjakson jälkeen näitä 
sopimuksia tehtiin 26 opiskelijalle yhteensä 40 
kuukauden ajaksi. Tavoitteeksi asetettiin, että 
lähes kaikki peruskoulupohjaisen koulutuksen 
oppilaat pääsisivät työharjoitteluun.

Oppilaanohjauskokeilu oli merkittävä oppilai-
toksen myöhäisemmälle kehitykselle. Ei ollut 
mikään pikkujuttu, että ESKOL oli mukana 
valtakunnallisessa oppilaanohjauskokeilussa. 
Se toi mukanaan ennakkoluulottomuutta uu-
sien asioiden omaksumiseen opettajien kes-
kuudessa. ESKOLissa oli pidetty alusta pitäen 
sekä opettajainkokouksia että pedagogisia ti-
laisuuksia ja annettu näytetunteja. Pedagogiset 
tilaisuudet nimenomaan käsittelivät opetuksen 
kehittämiseen liittyviä asioita. Mielenkiin-

toisia olivat myös opettajien luokalle pitämät 
näytetunnit, joita seuraamassa olivat oppilai-
toksen muut opettajat.

Lukuvuoden 1979–1980 toimintakertomuk-
sessa todettiin:

”Oppilaitos harjoittaa yhä laajenevassa 
määrin myös kurssitoimintaa. Kurssitoi-
minnan kehittämistä ja johtamista hoitaa 
kurssitoiminnan johtaja, nykyisen mark-
kinointiopin ja liiketoiminnan lehtori Eila 
Törmä, jolle on delegoitu tämä osa ohje-
säännön mukaisista rehtorin tehtävistä.”

Vuonna 1972 voimaan tullut uusi laki ja ase-
tus kauppaoppilaitoksista toi uutena koulu-
tusmuotona kauppaoppilaitoksiin erikoisluo-
kat. Niitä perustettiin suhteellisen vähän vielä 
1970-luvulla. Ensimmäisten joukossa olivat 
muutamiin kauppaoppilaitoksiin perustetut 
ATK-erikoisluokat. ESKOLissa ajatus ATK-
erikoisluokasta kuitenkin haudattiin, koska 
haluttiin integroida tietojenkäsittely muihin 
oppiaineisiin pikku hiljaa.

Huittinen oli silloin ja on edelleenkin nimen-
omaan maantieliikenteen solmukohta ja lisäk-
si Huittisissa oli myös isoja kuljetusliikkeitä 
(Vaano ja Lauttakylän Auto). ESKOLissa alet-
tiin suunnitella materiaali- ja kuljetustalouteen 
jatkoluokkaa. Koska jatkoluokan saaminen 
näytti kuitenkin olevan kiven takana, kulje-
tustalouden koulutus aloitettiin työllisyyskou-
lutuksena vuonna 1979. Ensimmäisen kurs-
sin ohjelmassa oli ammattiaineita 480 tuntia, 
yleisaineita 270 tuntia ja työharjoittelua 520 
tuntia eli yhteensä 1270 tuntia. Näitä kuljetus-
talouden kursseja järjestettiin vuosittain aina 
vuoteen 1987 asti, koska jatkoluokan saami-
nen ei onnistunut. Järjestämisluvan saaminen 
oli välillä kiven takana - kerran tarvittiin jopa 
ministeri Urpo Leppäsen apua. Ensimmäinen 
kurssi järjestettiin Materiaalitalouden kurssin 
nimellä. 

Vuodet 1982–1988



40

Opetussuunnitelman valmisteli lehtori Taimi 
Myllyoja yhteistyössä Kuljetusalan Insinööri-
toimisto Mikko Haapasen kanssa.

Anekdootti: Osallistuin kauppaoppilaitos-
ten rehtorien koulutustilaisuuteen Seinäjoella 
vuonna 1989. Ammattikasvatusneuvos Simo 
Raasio mainitsi avauspuheenvuorossaan, että 
Suomeen ollaan suunnittelemassa liikenneyrit-
täjille pakollista koulutusta liikenneluvan saa-
misen ehtona. Kun tuli väliaika, menin juttele-
maan Raasion kanssa ja muistutin häntä, että 
ESKOLissa oli järjestetty usean vuoden ajan 
kuljetustalouden kursseja.

Tämän keskustelun seurauksena oli, että pari 
päivää Seinäjoen koulutuksen jälkeen AKH:sta 
tuli ESKOLiin kutsu liikenneyrittäjäkoulutuk-
sen suunnittelukokoukseen liikenneministeri-
öön.

ESKOLissa oli nyt aikuiskoulutusosasto. 
Näin ollen voitiin vastata myöntävästi kut-
suun osallistua liikenneyrittäjäkoulutuksen 
valtakunnallisten suunnitelmien tekemiseen ja 
koulutuksen järjestämiseen. ESKOLin aikuis-
koulutusosaston johtaja Jouko Koivunen lähti 
Helsinkiin neuvottelemaan ja hoiti homman 
siellä niin mallikkaasti, että Suomen ensim-
mäinen raskaan kuorma-autoliikenteen lii-
kenneyrittäjäkurssi alkoi ESKOLissa syksyllä 
1990.

Vuonna 1991 voimaan tullut laki ja asetus 
luvanvaraisesta tavaraliikenteestä edellytti-
vät uudelta liikenneyrittäjältä 140 tunnin pi-
tuisen liikenneyrittäjäkurssin suorittamista.  
ESKOLin aikuiskoulutusosasto oli pitkään ai-
noa kouluttaja Turun ja Porin läänissä. Osaston 
tehtävänä oli myös hyväksyä liikenneyrittäjien 
työkokemus ja työharjoittelu.

ESKOL järjesti keväällä 1994 Suomen ensim-
mäisen taksiliikenteen yrittäjäkurssin. Kurssin 
suorittaminen tuli pakolliseksi taksialan lii-
kenneluvan saamiseksi vuoden 1995 alusta.

Alun perin lupa liikenneyrittäjäkoulutuksen 
järjestämiseksi annettiin vain seitsemälle op-
pilaitokselle koko maassa. Nykyään liiken-
neyrittäjäkoulutusta voi järjestää melkein 
mikä tahansa oppilaitos.  Muutama liikenne-
yrittäjäkurssi järjestettiin myös yhteistyössä 
Ammattienedistämislaitoksen (AEL) kanssa 
ulkomaantavaraliikenteen yrittäjille. Tähän 
päivään mennessä tavara- tai taksiliikenteen 
yrittäjäkurssin on suorittanut yhteensä noin 
3000 yrittäjäksi aikovaa.

Anekdootti: On ollut miellyttävää kuulla olles-
sani taksin kyydissä Helsingissä tai Turussa, 
että kuljettaja on suorittanut liikenneyrittäjä-
tutkintonsa Huittisissa.

Aikuiskoulutusosasto ja palvelutoimin-
ta

Useiden yhteiskuntatutkijoiden mielestä olim-
me 1980-luvulla Suomessa suuren murroksen 
keskellä. Puhuttiin toisesta teollisesta vallan-
kumouksesta tai tietoyhteiskunnan tulemi-
sesta. Tyypillinen piirre oli alkutuotannon ja 
teollisuuden työpaikkojen väheneminen ja 
vastaavasti palvelualojen työpaikkojen lisään-
tyminen. Tämä kehitys oli nähtävissä myös 
Satakunnassa. Elinkeinorakenteen muuttumi-
sen myötä aikuisväestön ammatillisen perus- 
ja täydennyskoulutuksen tarve kasvoi. Arvel-
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tiin, että joitakin perinteisiä ammatteja häviää 
kokonaan ja uusia ammatteja tulee tilalle. En-
tistä harvemmalla olisi mahdollisuus olla ker-
ran oppimassaan ammatissa koko työikäänsä. 
ESKOL halusi olla mukana tässä kehitykses-
sä ja suunnata koulutusta ja palvelutoimintaa 
nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten 
tarpeiden mukaan.

ESKOLin johtokunnan esityksestä Huittisten 
kaupunginvaltuusto oli tehnyt vuonna 1986 
esityksen aikuiskoulutusosaston perustami-
seksi sekä aikuiskoulutusjohtajan ja kurssisih-
teerin palkkaamiseksi. Ensimmäisessä haus-
sa osastoa ei saatu, mutta esitys uudistettiin 
seuraavana vuonna.  Valtioneuvosto myönsi 
keväällä 1987 luvan aikuiskoulutusosaston 
perustamiseen ja kaupunginvaltuusto vahvisti 
em. virkojen perustamisen.

Anekdootti: Sain AKH:sta hyvin mieluisan pu-
helinsoiton, jossa soittaja mainitsi, että näyt-
täisi siltä, että olette saamassa aikuiskoulutus-
osaston, mutta pyysi vielä lisäselvityksiä. Nämä 
tietenkin oitis lähetin hänelle.

Aikuiskoulutusosaston perustaminen toi ai-
kuiskoulutukseen aivan uudet mahdollisuudet. 
Yksi parhaimmista oivalluksista ESKOLin ja 
sen perillisten historiassa.

Yrittäjäkoulutus

Kauppaoppilaitoksen järjestämä lyhytkurssi-
toiminta on alun perinkin suunnattu yritysten 
työntekijöille, mutta myös julkishallinnon 
palveluksessa oleville. Samalla tavalla pitkät 
kuljetustalouden ja materiaalitalouden kurssit 
olivat kuljetusalan yrityksille suunnattuja.

ESKOL järjesti lukuvuonna 1986–1987 en-
simmäisen kerran pitkän yrittäjäkurssin. Kurs-
si oli työllisyyskurssi ja se oli suunnattu hen-
kilöille, jotka olivat juuri perustaneet oman 
yrityksen tai aikoivat sellaisen lähiaikoina pe-

rustaa. Kurssi käsitti teoriaopetusta 318 tuntia 
ja työharjoittelua 528 tuntia. Lisäksi jokaisella 
oli henkilökohtaista konsulttiohjausta 10 tun-
tia. Tämän jälkeen näitä ns. pitkiä yrittäjäkurs-
seja on järjestetty useita.

Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

AKH antoi 2.5.1988 päivätyllä päätöksellä 
luvan iltalinjan perustamiseen alkavan luku-
vuoden alusta. Opetus aloitettiin ylioppilas-
pohjaisella markkinointilinjalla. Linjaa vaih-
dettiin vuosittain tarpeen mukaan. Pääasiassa 
kuitenkin laskentatoimen ja markkinointilinjat 
alkoivat vuorovuosina. Opetusta annettiin 16 
tuntia viikossa iltaopetuksena ja koulutus kesti 
kolme vuotta. Seuraavana vuonna saatiin lupa 
peruskoulupohjaisen merkonomikoulutuksen 
aloittamiseen iltaopetuksena. Koulutuksen 
kesto oli neljä vuotta. Vuonna 1991 ESKOL 
sai luvan myös iltaopetuksena järjestettävään 
tietojenkäsittelyn jatkolinjaan, jonka kesto oli 
yksi lukuvuosi.

Opiskeluajat olivat pitkät. Kolmi- tai nelivuoti-
seen koulutukseen hakeutuminen ja tutkinnon 
suorittaminen edellytti melkoista sitoutumista. 
Se edellytti paitsi oppilaan myös oppilaan lähi-
piirin sitoutumista asiaan – sekä tietysti myös 
työnantajan myönteistä suhtautumista.

Kauppaopetus palasi ikään kuin juurilleen, sil-
lä Suomen ensimmäisessä kauppaoppilaitok-
sessa Turun kauppakoulussa opiskeltiin työn 
ohessa. Arkipäivät oltiin kaupassa töissä ja 
iltaisin sekä sunnuntaisin käytiin koulua. Ny-
kyisin yhteiskunta ja sen systeemit ovat erilai-
sia, mutta varmasti nykyaikanakin työn ohessa 
opiskeleva joutuu tekemään ”läksyjä” eli etä-
tehtäviään myös sunnuntaisin.

Vuodesta 1993 lähtien peruskoulu- ja yliop-
pilaspohjaiset koulutukset lyhenivät yhdellä 
vuodella. Esimerkiksi lukuvuonna 1994–1995 
tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa oli 

Vuodet 1982–1988



42

seuraavat linjat: yo-pohjainen markkinoinnin 
iltalinja, peruskoulupohjainen markkinoinnin 
iltalinja ja merkantista merkonomiksi iltalinja 
sekä lisäksi toteutettiin seuraavat jatkolinjat: 
lukuvuoden kestävä, iltaopetuksena toteutet-
tava tietotekniikan ja päiväopetuksena opetet-
tavat materiaalitalouden ja ulkomaankaupan 
jatkolinjat. Merkonomin tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa otettiin huomioon aikaisemmat 
opinnot ja työkokemus laadittaessa henkilö-
kohtaista lukusuunnitelmaa.

Kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 
mukaan aikuiskoulutusosaston tehtäväksi oli 
määritelty ammatillisen peruskoulutuksen ja 
muun pitempiaikaisen lisäkoulutuksen sekä 
lyhytkestoisen lisäkoulutuksen antaminen. 
Koulutusmuodot olivat jatkolinja, iltaopetus, 
työllisyys- ja oppisopimuskoulutus sekä yk-
sityisopiskelu. Lyhyessä ajassa aikuiskoulu-
tusosastossa järjestettävä koulutus oli saatu 
käyntiin ja monipuoliseksi. Uutena avauksena 
oli Kokemäen puutarha- ja maatalousoppilai-
toksen kanssa yhdessä järjestetty maaseutu-
yrittäjäkoulutus. 

1990-luvun puolivälissä ESKOLin aikuiskou-
lutus oli volyymiltään suurempi kuin Sata-
kunnan muiden kauppaoppilaitosten yhteensä. 
Kohti nykyaikaa kuljettaessa työnantajien suh-
tautuminen on muuttunut paljon myönteisem-
mäksi. Nykyään työnantajat laittavat työnteki-
jöitään varta vasten koulutukseen.

Messut

Jo 1960-luvulla oli ESKOLin ja oppilaskun-
nan toimesta järjestetty mainoskulkueita Laut-
takylän keskustassa ja ne olivat saaneet runsaat 
katsojamäärät. 1970-luvun lopulla alettiin jär-
jestää opetukseen liittyen varsinaisia messuja 
eri teemoille. Esimerkkinä mainittakoon huhti-
kuussa 1984 kauppaoppilaitoksella järjestetty 
Käännös kesään -näyttely, jossa oli mukana 50 
yritystä Huittisista ja lähiseudulta. Ohjelmassa 
oli muotinäytöksiä, tuote-esittelyjä, maistiai-
sia, nukketeatteri sekä kilpailuja. Näyttelyssä 
kävi sunnuntaipäivän aikana n. 4000 messu-
vierasta. Messujen vetonaula oli Jonna (Ter-
vomaa), joka oli tullut tunnetuksi kymmen-
vuotiaana, voitettuaan Syksyn sävel -kilpailun 
vuonna 1983, hitillään Minttu sekä Ville ja oli 
aikansa tunnetuin lapsitähti. 

Merkittävä messutapahtuma oli myös kevään 
1986 Huittinen myy ja tuottaa -messut, jotka 
järjestettiin yhdessä huittislaisten yrittäjäjär-
jestöjen kanssa Huhkolinnassa. Messuja jär-
jestäessään opiskelijat pääsivät soveltamaan 
saamiaan oppeja käytäntöön, oppivat työsken-
telemään ryhmässä ja saivat kontaktin paikka-
kunnan yrittäjiin. Opiskelijat järjestivät myös 
monipuolista ohjelmaa messuille. Lauantai-
päivän huippuvieras oli näyttelijä-imitaattori 
Jukka Puotila.
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Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen 
valmistuttua järjestettiin messut oppilaitok-
sen uusissa tiloissa. Jälleen kävijämäärä yllätti 
messujen järjestäjät. Myöhemmin järjestetyt 
messutapahtumat ovat olleet puitteiltaan pie-
nempiä, kuten esimerkiksi sijoitusmessut ja 
elintarvikealan erikoismessut.

Vieläkin taloudesta

Kun kauppaopetusta koskevia säännöksiä uu-
distettiin 1980-luvun loppupuolella, pääpaino 
oli oppilaitoksen asemaa koskeneissa muutok-
sissa. Niin ikään korostettiin aikuiskoulutusta. 
Kun valtionosuutta aikaisemmin maksettiin 
prosenttiosuutena ns. hyväksytyistä menoista, 
vuonna 1987 voimaan tulleen valtionosuuslain 
myötä tilanne muuttui täysin.

Vaikka oppilaitoksen toiminnan rahoittami-
seen ei enää tarvinnut tehdä vekseleitä, Huit-
tisten kaupunki maksoi suurimman osan net-
tomenoista. Oppilaitos lähetti kyllä laskut 
kotikunnille, mutta harva kunta maksoi koko 
summaa ja jotkut eivät markkaakaan. Uuden 
lain suurin käytännön merkitys oli, että op-
pilaiden kotikunnat velvoitettiin maksamaan 
osuus oppilaasta oppilaitokselle aiheutuneista 
kuluista.

Toinen tärkeä muutos oli, että valtionosuus 
muuttui laskennalliseksi eli oppilaitokset saa-
vat tänäkin päivänä jokaisesta oppilaasta käyt-
töönsä tietyn euromäärän. Maksullisen palve-
lutoiminnan tuottojen käyttö oli lain mukaan 

oppilaitoksen harkinnassa. Ainakin ammat-
tikorkeakoulun rahoitukseen on tullut viime 
aikoina se muutos, että valmistuneiden määrä 
vaikuttaa valtionosuuteen. 

1980-luvun puolivälistä lähtien tapahtui myös 
huomattavaa kohennusta oppilaiden opin-
tososiaalisissa eduissa. Lukukausimaksut 
poistuivat, kouluruokailu tuli maksuttomaksi 
ja tietyin edellytyksin alettiin korvata myös 
koulumatkoista aiheutuneita kustannuksia. 
Vuonna 1964 valmistuneessa kiinteistössä oli 
sen ajan mukaan moderni keittiö ja viihtyisä 
ruokasali. Aluksi ruokalaa pyöritettiin oppilas-
kunnan nimissä ja muutamana vuonna keittiö 
oli vuokrattu kurssikeskuksen kokki- ja baari-
apulaiskursseille, jotka hoitivat myös koulu-
ruokailun. 1970-luvun alusta lähtien ruokalan 
ylläpitäjinä ovat toimineet ulkopuoliset yrittä-
jät. 

Vuonna 1987 voimaan tullut laki avasi aivan 
uudet mahdollisuudet oppilaitoksen toimin-
nan kehittämiseen ja myös uusien asioiden 
pienimuotoiseen kokeilemiseen. Kaikki ei voi 
aina onnistua, joten jotkut asiat jäivät lyhytai-
kaiseksi. ESKOL eli viimeisinä elinvuosinaan 
1987–1997, siis ennen jakaantumista Huittis-
ten ammatti- ja yrittäjäopistoksi ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikök-
si, taloudellisesti loistavaa aikaa. Haluan näin 
historiikin kirjoittajana kiittää koko ESKOLin 
henkilökuntaa hyvästä työpanoksesta. Olimme 
kaupungille kiitollisia uusista toimitiloista ja 
halusimme toiminnallamme osoittaa sen.

Vuodet 1982–1988



44

”Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitok-
sen lisärakennus”

1970-luvun alussa silloisella rehtorilla Aaro J. 
Muuraisella oli huonetilaohjelma laadittuna ja 
alustava lupaus AKH:lta lisärakennuksen ra-
hoittamisesta. Tässä vaiheessa suunnitelmat 
haudattiin ja alettiin ottaa käyttöön viereisen, 
aikaisemmin lopetetun Kuninkaisten kansa-
koulun luokkatiloja. Tilantarvetta lisäsi rat-
kaisevasti myös kauppaopetuksen uudistus, 
jota valtakunnallisesti oli alettu valmistella 
jo 1960-luvulla. Vuodesta 1971 kauppaopis-
to muuttui kaksivuotisesta kolmivuotiseksi 
ja ylioppilasosasto kaksivuotiseksi. Kyseisen 
uudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön myös 
uudet linjat, jotka ESKOLissa kauppaopistos-
sa olivat laskentatoimen, markkinointi- ja sih-
teerilinjat. Myös ylioppilasosastoon tuli sama 
linjajako. Keskiasteen uudistus kymmenen 
vuotta myöhemmin toi merkanttikoulutukseen 
toimistotekniikan ja myyntilinjat.

Lukuvuoden 1971–1972 alusta käyttöön otet-
tu asetus antoi myös mahdollisuuden perustaa 
kauppaoppilaitoksiin aikuiskoulutusosastoja 
ja jatkoluokkia. Aikuiskoulutusosasto perus-
tettiin vuonna 1987 ja ensimmäinen iltalinja 
aloitti vuotta myöhemmin. Opiskelijamääräl-
tään ESKOL oli silloin mediaanissa eli puolet 

kauppaoppilaitoksista oli pienempiä ja toinen 
puoli isompia. Silloinen toiminta oli myös 
kustannuksiltaan tehokasta.

Valtioneuvosto myönsi 11.4.1991 kokeilulu-
van Satakunnan väliaikaiselle ammattikor-
keakoululle, jossa oli mukana seitsemän op-
pilaitosta ja yhtenä niistä Etelä-Satakunnan 
Kauppaoppilaitos. Aloitettaessa uudisraken-
nuksen suunnittelua vuonna 1985 koko maas-
sa ei ollut vielä mitään tietoa ammattikor-
keakouluista. Uudisrakentaminen merkittiin 
ensimmäisen kerran Huittisten kaupungin ra-
kennusohjelmaan vuonna 1985, jolloin raken-
tamisvuosi olisi ollut 1988. Lisätilojen tarve 
perustui opetusministeriön, lääninhallituksen 
ja oppilaitoksen yhteistyönä valmistuneeseen 
selvitykseen. Rakennushanke oli saatava mu-
kaan myös sekä Turun ja Porin läänin että 
valtakunnallisiin ammatillisten oppilaitosten 
rakentamissuunnitelmiin. Tämä onnistui suh-
teellisen helposti, koska AKH oli tehnyt aikai-
semmin valtakunnallisen kauppaoppilaitosten 
tilantarvekartoituksen, jossa oli todettu myös 
ESKOLin lisärakentamistarve.

Huittisten kaupunginhallitus nimesi syyskuus-
sa 1985 Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitok-
sen johtokunnan esityksestä rakennustoimi-
kunnan, johon kuuluivat Aarne Kankaanranta 

Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen rakentaminen

Satakunnan ammattikorkeakoulun syntyminen

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston syntyminen
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puheenjohtajana, Kauko Heuru, Juhani Heis-
kanen, Timo Koivuniemi, Aarno Korpela sih-
teerinä, Matti Lähteenmäki (31.12.1988 saak-
ka), Otto Mast ja Jukka Tuori (1.1.1989 
alkaen). Lisäksi kaupunginhallitus täydensi 
toimikuntaa 21.12.1987 alkaen kansalaisopis-
ton rehtori Kaisu Hulkolla, kansalaisopiston 
tullessa mukaan rakennushankkeeseen.

Suunnittelutoimikunta pyysi suunnittelutar-
joukset kuudelta eri arkkitehtitoimistolta. 
Kaupunginhallitus valitsi rakennushankkeen 
pääsuunnittelijaksi Suunnittelukeskus Oy:n. 
Suunnittelukeskus nimesi pääsuunnittelijaksi 
arkkitehti Lauri Soraisen. Rakennussuunnitte-
lu annettiin Insinööritoimisto Aimo Lehtimä-
elle, sähkösuunnittelu Suunnittelutoimisto Ha-
kala Oy:lle ja LVI-suunnittelu LVI-suunnittelu 
Nieminen Ky:lle.

Kalustosuunnitelmien tekeminen jäi rehtori-
en tehtäväksi. Mielellämme sen teimmekin, 
vaikka se oli melkoinen urakka. Kalusteiden 
hankinta osui ajankohtaan, jolloin elettiin 
1990-luvun alun syvintä lamaa. Kalusteita 
sai ostaa paljon halvemmalla kuin alustavissa 
suunnitelmissa oli esitetty. Kalustetoimitta-
jat olivat auliisti valmiit toteuttamaan toivei-
tamme luokkien ja työtilojen kalustamisessa. 
Varsinkin ATK-luokkien ja henkilöstötilojen 
kalustaminen tehtiin ihan laatimiemme pii-

rustusten perusteella huonekohtaisesti. Myös 
ruokasalin pöytiin tehtiin muutoksia ”koeis-
tunnan” jälkeen ja ilman lisäkustannuksia.

Ammattikasvatushallituksen ohjeet tilami-
toituksen pohjaksi olivat hyvin alakanttiin. 
Selvästi oli aavistettavissa tietojenkäsittelyn 
ja toimistoteknisten aineiden erikoisluokkien 
tarpeen olevan suurempi kuin AKH:n normit 
antoivat myöden. Samoin aikuiskoulutuksen 
arveltiin lisääntyvän huomattavasti ja näin 
todella tapahtuikin 1990-luvulla. Samoin ha-
luttiin suurryhmäopetuksella säästää resurssia 
pienryhmäopetukseen. Tarvittiin siis erikokoi-
sia opetustiloja.

Uskallan väittää, että harva rehtori on ollut niin 
vahvasti suunnittelussa ja toteutuksessa muka-
na kuin tämän historiikin laatija. Miksi näin 
menettelin, johtui siitä, että ESKOLissa kat-
soimme käyttäjien parhaiten tietävän, millaisia 
tiloja tarvitaan nyt ja hiukan tulevaisuuttakin 
ennakoiden. Arkkitehdillä ei näyttänyt olevan 
mitään sitä vastaan. Koko rakennustoimikunta 
perehtyi asioihin perusteellisesti ja otti välillä 
kiivaastikin kantaa ratkaisuihin. Suunnitelmat 
etenivät niin, että rakennustoimikunta teki eh-
dotukset oppilaitosten johtokunnille ja sen jäl-
keen asiat etenivät kaupunginhallituksen kaut-
ta kaupunginvaltuuston päätettäviksi. Tietyt 
rakennustekniset asiat kulkivat teknisen lau-
takunnan kautta, varsinkin rakennusvaiheessa.

Koska AKH:n tilamitoituksen normit olivat 
kauppaoppilaitoksen osalta pienet arvioitaessa 
tulevaa käyttöä, oli pakko yrittää keksiä, miten 
kiinteistöön saadaan lisäneliöitä.

Huittisissa oli 1980-luvun alussa virinnyt aja-
tus monitoimitalon rakentamiseksi sisältäen 
mm. auditorion. Kaupunginhallitus oli valin-
nut toimikunnan valmistelemaan asiaa. Olin 
tämän toimikunnan muiden jäsenien kanssa 
käynyt tutustumassa joihinkin monitoimitalo-
ratkaisuihin. Hanketta ei oltu kuitenkaan vie-
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ty eteenpäin johtuen siitä, että kaupunki oli 
juuri toteuttanut siihen mennessä suurimman 
rakennushankkeensa, kaupungintalon rakenta-
misen. Vaikka kysymyksessä olikin nyt kaup-
paoppilaitoksen lisärakennushanke, katsoin 
aiheelliseksi selvittää, voitaisiinko kauppaop-
pilaitoksen lisärakentamishanke ja monitoimi-
talohanke yhdistää.

Kauppaopetuksen keskeisenä henkilönä 1970- 
ja 1980-luvuilla oli ammattikasvatusneuvos 
Simo Raasio. Hän oli voimakkaasti ajanut 
vuoden 1970 uudistuksessa liikunta- ja ter-
veyskasvatuksen mukaan ottamista kauppaop-
pilaitosten opetussuunnitelmaan. Simo Raasio 
perusteli asiaa sanomalla että ”tavallinen ter-
ve merkonomi oli parempi työelämässä kuin 
sairasteleva työntekijä”. Terveyskasvatuksen 
ottaminen opetusohjelmaan aiheutti sen, että 
oppilaitokseen tarvittiin myös liikuntasali. 

Lisäksi olin samaan aikaan myös Huittisten 
seudun kansalaisopiston johtokunnan puheen-
johtajana joutunut selvittämään kansalaisopis-
ton tilantarpeita. Huittisten seudun kansalais-
opisto perustettiin vuonna 1950 ja oli silloin 
Huittisten, Punkalaitumen ja Vampulan alueil-
la toimiva aikuisopisto. Vuodesta 1973 se on 
ollut Huittisten kaupungin omistama. Huit-
tisten seudun kansalaisopisto oli silloin ja on 
edelleen Satakunnan kolmanneksi suurin kan-
salaisopisto ja toimii nykyään myös Harjaval-
lassa.

Mielessäni oli visio rakennuskompleksista, 
joka sisältää opetustilat sekä ESKOLille että 
kansalaisopistolle ja niiden lisäksi vielä audi-
torion ja liikuntasalin. Ääneen en tainnut sitä 
uskaltaa lausua. Luultavasti samanlaisia aja-
tuksia saattoi olla muillakin. Oli henkilöitä, 
joiden mielestä paikkakunnalle tarvittiin au-
ditorio ja toisaalta henkilöitä, joiden mielestä 
tarvittiin liikuntasali kunnollisine oheistiloi-
neen.

Tämän ajatuksen läpivieminen otti oman ai-
kansa. Tärkeää oli kaupunginjohtaja Kauko 
Heurun tuki.

Anekdootti: Tehdessäni kauppaoppilaitoksen 
huonetilaohjelmaa soitin kaupunginjohtaja 
Heurulle ja kysyin liitetäänkö auditorio mukaan 
suunnitelmaan. Heurun vastaus oli ”Kyllä”. 
Sitten kysyin kuinka monta paikkaa. Kun Heuru 
ei ihan heti vastannut, ehdotin ”500 paikkaa”. 
Heuru vastasi ”Kyllä.” Myöhemmin paikkalu-
ku pienennettiin 404:ään siitä syystä, että ark-
kitehti oli suunnitelmista unohtanut esiintyjien 
lämpiön, joka lisättiin maan alle näyttämön 
yhteyteen.

Anekdootti: Kansalaisopiston mukaan tulemi-
seksi oli käytettävä kaupunginjohtaja Kauko 
Heurun arvovaltaa, koska kansalaisopisto ei 
aluksi ollut kovin ihastunut asiasta. Kysyin kau-
punginjohtaja Heurulta otetaanko kansalais-
opisto mukaan kauppaoppilaitoksen suunnitel-
maan. Heuru vastasi lyhyesti ”Kyllä”. Tämän 
jälkeen kansalaisopiston johtokunta teki omalta 
osaltaan myönteisen päätöksen.

Olen aivan varma siitä, että kaupunginjohta-
ja Heuru oli ajatellut asian valmiiksi, muuten 
vastaukset eivät olisi tulleet noin ykskantaan.

Suunnitteluprosessi kesti nelisen vuotta. Sinä 
aikana käytiin suunnittelutoimikunnan toi-
mesta tutustumassa uusimpiin kauppaoppi-
laitosrakennuksiin ja auditorioratkaisuihin. 
Joissakin kohteissa käytiin jopa useamman 
kerran. Kyseisen neljän vuoden aikana lähes 
kaikki Suomen sen hetkiset auditoriot ja kon-
serttisalit tulivat tutuiksi. Yllättävän avoimesti 
käyttäjät kertoivat hyvistä ja huonoista puolis-
ta. Suunnittelutoimikunta teki hyvin mittavan 
työn. Tuskin monessakaan hankkeessa osittain 
luottamushenkilöistä koostunut toimikunta te-
kee niin perusteellista työtä. Tärkeää hankkeen 
toteutumiselle oli myös, että suunnittelutoimi-
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kunnan luottamushenkilöjäsenet olivat keskei-
siä kunnallispolitiikan vaikuttajia.

Anekdootti: Rakennushallituksen yliarkkitehti 
ja yli-insinööri kävivät pyydettyinä tutustumas-
sa suunnitelmiimme. He vaativat, että kustan-
nussyistä pitää tehdä lisärakennukseen tasa-
katto ja väittivät tasakaton pitävän. Muistan 
elävästi, kuinka rakennustoimikunnan puheen-
johtaja Aarne Kankaanranta totesi ykskantaan, 
että Suomessa tasakatto ei pidä. Tehdään harja-
katto. Keskustelu katosta päättyi siihen.

Koko kiinteistössä on yli 100 erilaista tilaa 
mm. opetus-, hallinto-, kirjasto-, liikunta-, ruo-
kailu-, henkilöstö- ja huoltotoimen tilat.

Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitoksen joh-
tokunta esitti 24.2.1988 (§15) kauppaoppilai-
toksen perustamissuunnitelman hyväksymistä 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin-
valtuustolle. Sitä ennen Huittisten kaupungin-
hallitus oli päättänyt 21.12.1987, että Huittis-
ten seudun kansalaisopiston tilantarve otetaan 
huomioon kauppaoppilaitoksen laajennusta ja 
saneerausta suunniteltaessa. Lisäksi rakennus-
toimikuntaa oli täydennetty kansalaisopetuk-
sen edustuksella. Kansalaisopiston johtokunta 
oli hyväksynyt rakennusohjelman omalta osal-
taan 18.2.1988 (§10).

Perustamissuunnitelmien hyväksyminen ei 
tapahtunut Huittisten kaupunginvaltuustossa 
yksimielisesti. Ensimmäinen äänestys käytiin 
hankkeen siirtämisestä ja uusien suunnitelmi-
en laatimisesta kauppaoppilaitoksen rakenta-
miseksi urheilutalo Huhkolinnan läheisyyteen. 
Käsittelyä jatkettiin, jolloin kannatusta 
sai esitys, että kansalaisopiston tilojen 
rakentaminen poistettaisiin suunnitelmista. 
Sen hetkisen kunnallislain mukaan 
rakennushankkeet vaativat kahden kolmasosan 
enemmistön. Kaupunginhallituksen ehdotusta 
kannatti 27 valtuutettua ja ei-ääniä tuli 
kahdeksan.

Kauppaoppilaitoksen rakennushanketta oli 
vauhditettu myös maakunnan kansanedus-
tajille annetuilla informaatiolla toukokuussa 
1989. Heidät oli kutsuttu vierailulle kauppa-
oppilaitokseen ja tätä kutsua he kiitettävästi 
noudattivat. He antoivat yksimielisesti tuken-
sa rakennushankkeelle. Nousipa tilaisuudessa 
esille kansanedustaja Aino Pohjanoksan esit-
tämä ajatus, että Huittisissa voisi toimia myös 
ammattikorkeakoulu. Tähänkin muut maakun-
nan kansanedustajat antoivat tukensa. Lisäksi 
hankkeesta oli informoitu vastaavanlaisella ti-
laisuudella vaikutusalueen kuntien päättäjille.

Lääninhallituksen ja ammattikasvatushalli-
tuksen rakennusasiaintoimiston kanssa kävin 
useita neuvotteluja siitä kuinka suureen osuu-
teen liikuntasalista ja auditoriosta saadaan 
valtionosuutta. Tuloksena oli, että auditorioon 
saatiin valtionosuutta 160 hyötyneliömetriin ja 
liikuntasaliin 270 hyötyneliömetriin. Kuntosa-
li kalusteineen luettiin kokonaan valtionosuu-
teen oikeuttavaksi.

Oman erityismainintansa ansaitsee päätös uu-
disrakennuksen alakerran auki jättämisestä, 
normaalisti multakerroksen tilalle olisi paalu-
tuksen jälkeen ajettu hiekkakerros. Suunnit-
telutoimikunta päätyi kuitenkin esittämään, 
että alakerta rakennetaan puolivalmiiksi niin 
että siinä on betonilattia ja maanrajassa olevat 
matalat ikkunat. Tämä merkitsi noin 400.000 
markan lisäkustannusta. Tämä osoittautui 
myöhemmin viisaaksi päätökseksi, sillä vaki-
nainen aikuiskoulutusosasto tarvitsi lisää tilaa. 
Aikuiskoulutusosasto rakensi tiloista asianmu-
kaiset opetustilat täysin toiminnastaan tulleilla 
tuotoilla.

Suunnittelussa oli koko ajan taiteiltava eri 
tarkoituksiin tulevien tilojen pinta-aloilla. Jos 
esimerkiksi ruokasalille olisi suunnitelmissa 
annettu enemmän pinta-alaa, se olisi ollut pois 
opetustiloista.

Vuodet 1989–1997
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Kansalaisopisto sai itselleen yhteensä 664 
hyötyneliömetriä omaa tilaa. Tiloja saivat tai-
deopetus, musiikki, tekstiilityö ja kuvanveisto 
sekä lisäksi kaksi teorialuokkaa. Risto Ryti 
-salin näyttämö määriteltiin kansalaisopiston 
opetustilaksi ja siihen saatiin valtionosuus. 
Kansalaisopisto sai myös omat hallintoti-
lat. Opetustilat jyvitettiin kansalaisopiston ja 
kauppaoppilaitoksen yhteiskäyttöön. Lisäksi 
kaupunki rakensi täysin omalla kustannuk-
sellaan tiloja kuntalaisten käyttöön Risto Ryti 
-saliin ja liikuntasaliin sekä myös muita tiloja.

Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikes-
kus

Uudesta koulukiinteistöstä muodostui paikka-
kunnan monitoimitalo, jossa samanaikaisesti 
voidaan järjestää normaalia oppilaitosten ope-

RAKENNUTTAJA  Huittisten kaupunki

SUUNNITTELU
Tilatarvelaskelmat:  ESKOL, rehtori Aarno Korpela ja 
    HSKO, rehtori Kaisu Hulkko
Perustamissuunnitelma ja toteuttamisohjelma: 
    Rakennustoimikunta ja rehtori Aarno Korpela
Arkkitehtisuunnittelu:  Suunnittelukeskus Oy, arkkitehti Lauri Sorainen
Rakennussuunnittelu:  Insinööritoimisto Aimo Lehtimäki
Sähkösuunnittelu:  Suunnittelutoimisto Hakala Oy
LVI-suunnittelu:   LVI-suunnittelu Nieminen Ky
Kalustosuunnittelu:  ESKOL, rehtori Aarno Korpela ja 
    HSKO, rehtori Kaisu Hulkko

URAKOITSIJAT
Pääurakka:   Rakennusliike Ruusumaa Oy ja Huittisten kaupunki
LVI-urakat:   LVI Roine Ky, Huittinen
Sähköurakka:   Sähköasennus Aro Ky, Vammala

VALVONTA   Rakennustoimikunta, 
    kaupungininsinööri Timo Koivuniemi ja 
    rakennusmestari Reijo Rantanen
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tusta, Risto Ryti -salissa voi samanaikaisesti 
olla ulkopuolisten järjestämä tilaisuus ja sa-
moin liikuntasali voi olla ulkopuolisten käytet-
tävissä. Rakennus on kustannustehokas, koska 
mm. aula ja sosiaalitilat ovat yhteisiä eri toi-
minnoille. Sama pätee myös ruokasaliin, joka 
kylläkin olisi tarvinnut lisää neliöitä.

Opetusministeriö hyväksyi perustamissuunni-
telman 11.9.1989 päätöksellään 124/410/89, 
lisärakennusta koskevan toteuttamisohjel-
man 22.2.1990 sekä peruskorjausta koskevan 
toteuttamisohjelman 10.12.1990. Ammat-
tikasvatushallitus hyväksyi pääpiirustukset 
16.7.1990.

Luvan rakennustöiden käynnistämiseen 
kaupunginvaltuusto antoi kokouksessaan 
3.12.1990 (§164).
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Rakennustöiden valvontaa varten Huittisten 
kaupunginhallitus nimesi rakennustoimikun-
nan, jonka jäseniksi valittiin:

Aarne Kankaanranta, puheenjohtaja

Raimo Alppiranta, rakennustoimikunnan 
jäsen

Kaisu Hulkko, kansalaisopiston rehtori

Timo Koivuniemi, rakennustyön ylivalvoja

Aarno Korpela, kauppaoppilaitoksen reh-
tori

Otto Mast, rakennustoimikunnan jäsen

Reijo Rantanen, rakennustyön valvoja ja 
toimikunnan sihteeri

Eero Väätäinen, kaupunginsihteeri

Rakennustyöt käynnistyivät 27.12.1990. Urak-
kasopimusten mukaan opetussiipi valmistui 
huhtikuussa 1992 ja auditorio joulukuussa 
1992.

Hankkeen laajuus

VANHA  
PÄÄRAKENNUS 1240 hyötyneliömetriä
LISÄRAKENNUS:

ESKOL  1950 hyötyneliömetriä
Kansalaisopisto   700 hyötyneliömetriä
Kaupunki    900 hyötyneliömetriä

Yhteensä noin  4800 hyötyneliömetriä

 
Laajennuksen yhteydessä rakennettiin ope-
tus-, hallinto-, kirjasto-, ruokailu-, henkilöstö- 
ja huoltotiloja liikunnan opetuksen saadessa 
myös omat tilansa. Erityisesti suunnittelussa 
on pyritty ottamaan huomioon tilojen moni-
nais- ja yhteiskäyttö. Kansanedustaja Maunu 
Kohijoki oli patistellut huittislaisia tekemään 
auditorioon mahdollisimman hyvällä ammatti-
taidolla akustiikan. Akustisessa suunnittelussa 
käytettiin apuna maan parhaita asiantuntijoita 
ja tuloksena oli akustiikaltaan korkeatasoinen 
400-paikkainen auditorio, jota voidaan käyttää 
sekä opetukseen että konsertti- ja teatteritilai-
suuksien järjestämiseen.

Solmittujen urakoiden arvo yhteensä oli noin 
34 Mmk. Kalusto- ym. hankintoineen hanke 
tuli maksamaan noin 45 Mmk.

Vuodet 1989–1997

Rakennushankkeen yhteydessä Kuninkaisiin ra-
kennettiin yhteensä n. 4800 neliömetriä lisätilaa.
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Peruskiven muuraus

Peruskivi muurattiin juhlallisin menoin 
2.5.1991 klo 14.00. Peruskiven muuraus ja 
harjannostajaiset ovat aina yhtä juhlaa tilan-
puutteesta kärsiville oppilaitoksille ja niille 
henkilöille, jotka ovat osallistuneet suunnitte-
luun ja rahoituksen hankkimiseen sekä myös 
poliittisille päättäjille. 

Kaupunginjohtaja Matti Setälä luonnehti ter-
vehdyspuheessaan Kuninkaisten koulutus-
keskushanketta kenties Huittisten historian 
suurimmaksi hankkeeksi. ”Valmistuttuaan 
koulutuskeskus tulee olemaan ylpeydenaihe 
Huittisille ja se tulee toimimaan myös Huittis-
ten kulttuurikeskuksena.” Merkittävänä Setälä 
mainitsi myös valtioneuvoston päätöksen am-
mattikorkeakoulukokeilusta, jossa Huittinen 
on mukana Porin, Rauman ja Kankaanpään 
kanssa. ”Huittisten merkitys koulukaupunkina 
tulee koulutuskeskuksen ja ammattikorkea-
koulukokeilun myötä kasvamaan. Tieto ja taito 
ovat tulevaisuudessa valtteja, joihin Satakun-
nassa tullaan nojaamaan.”

Johtokunnan puheenjohtajan Aarne Kankaan-
rannan luettua peruskirjan tekstin peruskiven 
muurauksen suoritti maaherra Pirkko Työläjär-
vi. Lisäksi omat lapiollisensa laastia heittivät 
peruskiveen kaupunginvaltuuston puheenjoh-
taja Einari Nieminen, kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Aimo Hurri, kaupunginjohtaja 
Matti Setälä, arkkitehti Martti Salonen, raken-
nustoimikunnan jäsenet: Aarne Kankaanranta, 
Aarno Korpela, Kaisu Hulkko, Raimo Alppi-
ranta, Timo Koivuniemi, Otto Mast, Eero Vää-
täinen, Reijo Rantanen, pääurakoitsija Risto 
Ruusumaa, rakennusmiesten edustaja Toivo 
Kivekäs, henkilökunnan edustaja Pirkko Ma-
jakulma sekä oppilaiden edustaja Maarit Vuo-
renoja.

Vihkiäiset

Uudet opetustilat otettiin käyttöön pitkin 
vuotta 1992. Juhlallinen vihkiäistilaisuus oli 
7.2.1993. Tasavallan presidentin puoliso rou-
va Tellervo Koivisto vihki Kuninkaisten kou-
lutus- ja kulttuurikeskuksen uudet tilat. Ope-
tusministeri Riitta Uosukainen piti innoittavan 
ja paljon ajatuksia herättävän juhlapuheen. 
Opetusministeriön tervehdyksen esitti projek-
tipäällikkö Anna-Riitta Piilonen ja lääninhal-
lituksen tervehdyksen maaherra Pirkko Työ-
läjärvi. Muu ohjelma oli toteutettu paikallisin 
voimin; alueorkesteria johti kapellimestari 
István Világi, Jukka Perko toi saksofoninsa 
kanssa juhlaan jazzahtavaa mannermaista tun-
nelmaa. Hän osallistui myös Huittisten ja Pun-
kalaitumen mieslaulajien yhdessä esittämään 
vaikuttavaan Giuseppe Verdin kuorokohtauk-
seen oopperasta Nabucco.
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Peruskivi muurattiin juhlallisin menoin 2.5.1991 
klo 14.00. Oman lapiollisensa laastia peruskiveen 
heitti muun muassa ESKOLin rehtori Aarno Kor-
pela. 
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Totesimme, että meillä on paljon ystäviä, jotka 
tekivät juhlastamme ikimuistoisen. Toivomme 
ja uskomme, että molemminpuolinen kanssa-
käymisemme jatkuu ja edelleen kehittyy sekä 
pystymme kohtaamaan luovasti alati muuttu-
van maailman haasteet.

Seuraava lainaus vuoden 1964 vuosikerto-
muksesta päti edelleen tässäkin tilanteessa:

”Ja siinä se nyt seisoo huittislaisten ja mo-
nien muidenkin satakuntalaisten työn hen-
kinen ja aineellinen saavutus Lauttakylän 
ja Kuninkaisten rajamailla Punkalaitumen 
joen lakealla rantamalla vuosikymmenien 
muistomerkkinä ja muistuttaa jatkuvasti 
pyrkimään myös kasvatustyössä aineellisen 
saavutuksen kanssa tasaveroisiin tulok-
siin.”

 
Kuninkainen on edelleen kampus

Kuninkaisten kampuksella toimivat:

• Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta 
Huittinen

• Sastamalan koulutuskuntayhtymä Huittisten 
ammatti- ja yrittäjäopisto

• Huittisten seudun kansalaisopisto
• Elokuvateatteri Kinoset
• Fazer Food Services Oy, Ravintola Hirvenpää
• Risto Ryti -sali
• Liikuntasali Leijonankita

Kampus oli hetken muutakin, sillä kampuksel-
la toimivat myös:

• Kaakkois-Satakunnan kehityskeskus
• Satafood ry
• Yrityspalvelu Enter
• Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK
• Prizztech Oy/Huittisten toimipiste

Toimiessani rehtorina/yksikönjohtajana  
ESKOLissa ja SAMKissa olin opettajien ja 

muun henkilökunnan kanssa pyrkinyt siihen, 
että koulutus pystyisi keräämään opetuksen 
rinnalle osaamiskeskittymän muista yritys-
elämän toimijoista. Kun jäin eläkkeelle 2004, 
tämä osaamiskeskittymä oli saatu aikaan Ku-
ninkaisten kampukselle. Ympäri maata on run-
saasti sellaisia kampuksia, joille on keskitetty 
eri koulutusalojen opetustoimintaa. Sen sijaan 
sellaisia kampuksia, joilla annetaan opetusta ja 
tarjotaan yrityspalveluita, on maassamme tosi 
vähän.  Mutta ilo oli väliaikaista.

Kaakkois-Satakunta alueena lakkasi olemasta 
ja siihen sammui myös Kaakkois-Satakunnan 
kehityskeskuksen toiminta. Satafood ry:n, Yri-
tyspalvelu Enterin, POSEKin ja Prizztech Oy/
Huittisten toimipisteen muuttaminen pois Ku-
ninkaisista oli iso menetys, koska oppilaitok-
sille näiden toimiminen samalla kampuksella 
oli merkittävää. Samalla tuli todistettua, että 
yhteistyö on taitolaji, joka ei onnistu tahtotilan 
puuttuessa. Uutena toimijana kampukselle tuli 
elokuvateatteri, joka toki sopii kulttuurikes-
kukseen.
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Tasavallan presidentin puoliso rouva Tellervo Koi-
visto vihki Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikes-
kuksen uudet tilat käyttöön 7.2.1993.
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Satakunnan maa- ja metsäinstituutti

Suomen kauppaoppilaitokset ovat olleet joko 
yksityisiä tai kuntien ylläpitämiä oppilaitok-
sia. Sen sijaan maatalous- ja metsätalousoppi-
laitokset olivat siirtyneet valtion ylläpitämiksi, 
kuten esimerkiksi Kokemäen maatalous- ja 
puutarhaoppilaitos vuonna 1981. Valtio oli 
vuonna 1994 yhdistänyt omistamansa Koke-
mäen maatalousoppilaitoksen ja Kullaan met-
sätalousoppilaitoksen yhdeksi oppilaitokseksi, 
Satakunnan maa- ja metsäinstituutiksi.

Anekdootti: Ammattikorkeakoulukokeilun alet-
tua jouduin käymään usein Porissa. Turun ja 
Porin läänin maaherra Pirkko Työläjärvellä 
oli vastaanotto myös Porissa. Huittisten kau-
punginjohtaja pyysi minua hoitamaan erästä 
asiaa maaherran Porin vastaanotolla. Kun olin 
lähtemässä pois maaherran luota, hän kysyi 
rupeanko Satakunnan maa- ja metsäinstituu-
tin johtokunnan jäseneksi. En vastannut siihen 
kyllä enkä ei. Seuraavana päivänä tuli kirje, 
jossa ilmoitettiin Maa- ja metsäinstituutin joh-
tokunnan kokoonpano ja minut oli nimetty sen 
puheenjohtajaksi.

Valtio oli siihen aikaan pannut melkoisesti ra-
haa ylläpitämiinsä oppilaitoksiin. Oppilaitos-
ten rakennuskanta Kokemäellä ja Kullaalla oli 
osittain aika uutta. Kullaalla huolta kuitenkin 
aiheutti opetussaha, johon oli jo laitettu rahaa 
n. 30 Mmk ja joka oli silti vielä pahasti kes-
keneräinen.

Johtokunnan tehtävänä oli paitsi yhdistyneen 
oppilaitoksen toiminnan johtaminen myös löy-
tää sille uusi ylläpitäjä. Johtokunta kävi useita 
neuvotteluja uuden ylläpitäjän löytämiseksi. 
Kun uutta ylläpitäjää ei näyttänyt löytyvän, 
päätimme yhdessä rehtori Marja Syrilän kanssa 

tiedustella Huittisten kaupungilta, olisiko kau-
punki halukas ottamaan ylläpitääkseen koko 
Maa- ja metsäinstituutin tai vaihtoehtoisesti 
Maa- ja metsäinstituutti jaettaisiin Huittisten 
ja Porin kesken, jolloin Kullaan yksikkö tuli-
si Porin ylläpidettäväksi ja Kokemäen yksik-
kö Huittisten ylläpidettäväksi. Yllätyksekseni 
Huittisten silloinen koulutoimenjohtaja Paavo 
Myllyniemi innostui ajatuksesta valtavasti.

Satakunnan maa- ja metsäinstituutin johto-
kunta teki, käytyään neuvottelut Huittisten ja 
Porin kaupunkien kanssa, esityksen, että yllä-
pitojärjestelyt toteutetaan em. tavalla. Johto-
kunta äänesti em. kahden vaihtoehdon välillä. 
Huittinen ja Pori anoivat opetusministeriöltä 
ylläpitolupaa. Tuloksena oli, että opetusminis-
teriö nimesi Kokemäen yksikön ylläpitäjäksi 
Huittisten kaupungin ja Kullaan yksikön yllä-
pitäjäksi Porin kaupungin. Opetusministerinä 
oli silloin Olli-Pekka Heinonen.

Koska opetusministeri Olli-Pekka Heinonen 
oli Satakunnasta ja asui Raumalla, hän poik-
kesi kotimatkallaan Raumalle muutaman ker-
ran ESKOLissa. Ei näistä ministerivierailuista 
tehty numeroa, vaan keskusteltiin varsinkin 
ammattikorkeakouluun liittyvistä asioista. 
Kyseltiin asioista ja ehkä yritettiin hiukan 
vaikuttaakin. Näin saatiin varmistus myös Sa-
takunnan maa- ja metsäinstituutin kunnallis-
tamisesta. Jälkeenpäin olen ajatellut, miten mi-
nisterillä oli niin paljon aikaa kuunnella meitä. 

Vuodet 1989–1997

Näin syntyi Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto
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Siirryttäessä 1990-luvulle maamme joutui sy-
vän laman kouriin ja moni suomalainen joutui 
tekemisiin työttömyyden kanssa. Kun otetaan 
huomioon myös maamme kansainvälisessä 
asemassa tapahtuneet muutokset, ammattikor-
keakoulujen perustamiselle ei olisi voinut olla 
otollisempaa ajankohtaa kuin näiden koette-
lemusten ja muutosten aika. Aloimme jälleen 
kansakuntana uskoa itseemme.

Ammattikorkeakoulujen perustamista tiede-
korkeakoulujen ja yliopistojen rinnalle on pi-
dettävä vuosisadan koulu-uudistuksena. Näin 
Satakuntakin sai oman korkeakoulunsa. Mut-
ta onko Satakunta oivaltanut, mikä ”työkalu” 
SAMK olisi maakunnan kehittämisessä?

Kyseessä on ollut melkoinen osaamistason 
nostamisprosessi sekä koulutuksessa että työ-

elämässä. Ammattikorkeakoululle on annettu 
asiantuntijan rooli suomalaisessa työelämässä 
sekä myös tutkimustiedon käytäntöön siirtäjän 
tehtävä.

Vanha huittislainen sanonta: ”… ei saa 
pahhaakaan rauhaa …”

Tämän vastauksen annoin Kuninkaisten koulu-
tus- ja kulttuurikeskuksen vihkiäistilaisuuden 
jälkeen sähköurakoitsija Seppo Arolle, kun hän 
totesi: ”Nyt saatte levätä laakereillanne.”

Yhteiskunta on koko ajan muutoksessa. Niin 
se on myös nyt syksyllä 2011, jolloin tätä ”luo-
miskertomusta” kirjoitan. Monia askarruttaa 
yhteisvaluutta euron kohtalo. Nykyaikana ei 
enää riitä, että koulutetaan vain tämän hetken 
tarpeisiin. Kouluttajan pitäisi nähdä tulevai-
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Satakunnan ammattikorkeakoulun syntyminen

Satakunnan kansanedustajien vierailulla ESKOLissa toukokuussa 1989 kansanedustaja Aino 
Pohjanoksa toimi kuin ajatuksenlukija yllyttäessään huittislaisia harkitsemaan ammattikor-
keakoulutoiminnan kytkemistä kauppaoppilaitokseensa. Silloin virkavapaalla ollut Huittisten 
kaupunginjohtaja, vt. apulaisprofessori Kauko Heuru totesi tähän: ”Olemme ammattikorkea-
koulusta hyvin kiinnostuneita. Meillä on valmiutta asian kehittämiseen. Selvitystyöt on jo tehty 
ja niitä jatketaan edelleen.” Kansanedustaja Mikko Elo totesi, että Porin ja Rauman lisäksi 
korkeakouluopetusta sopii Satakunnassa mainiosti esimerkiksi juuri Huittisiin.

Opetusministerinä vuosina 1994–1999 toiminut 
Olli-Pekka Heinonen vieraili ESKOLissa muuta-
man kerran ministeriaikanaan. Kuvassa mukana 
tradenomiopiskelijat Anu Laiho ja Jari Suvila.
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suuteen eli oivaltaa millaisia tietoja ja am-
mattitaitoja tarvitaan tulevaisuudessa, vaikka 
tulevaisuus on aidosti monin osin tuntematon. 
Tulevaisuus ei tule kuitenkaan sattumalta – me 
ihmiset luomme sitä tämän päivän ajatuksilla 
ja huomisen päivän teoilla. Nykyhetki on siis 
silta tulevaisuuteen. Koulutuksen tehtävänä on 
omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että tämä tu-
levaisuudensilta on vankka ja kestävä kulkea 
eteenpäin. Tapahtuu yhteiskunnan tilassa hy-
viä tai huonoja asioita, niin koulutusta tarvi-
taan aina. Vuorovaikutteisessa yhteiskunnassa 
osaamisesta, koulutuksesta, luovuudesta ja 
tiedosta on muodostumassa niin yksilön kuin 
kansakunnankin tärkein voimavara ja keino 
selviytyä eteenpäin.

Kuten aikaisemmin mainitsin, Huittisten kau-
punki oli ensimmäisenä opetusministeriön 
(OPM) pakeilla kysymässä, miten voisimme 
aloittaa ammattikorkeakouluopetuksen. Tiedot 
koko ammattikorkeakoululaitoksesta olivat 
siinä vaiheessa niukat. Tietoja oli saatavilla 
ulkomailta ja kävimmekin porukalla tutustu-
massa Saksan ja Hollannin ammattikorkea-
kouluihin.

OPM teki loistavan oivalluksen. Kun tähän 
asti oli annettu hyvinkin yksityiskohtaisia 
ohjeita hallintoalamaisille, niin nyt melkein 
ainoa suunnitteluohje oli, että laatikaa kokei-
lusuunnitelma ammattikorkeakoulukokeilua 
varten ja hakekaa kokeilulupaa. Tähän kun-

nat ja oppilaitokset tarttuivat innolla. OPM ei 
myöskään osoittanut yhtään rahaa, vaan kokei-
lusuunnitelmien laatimisesta aiheutuneet kus-
tannukset jäivät oppilaitosten maksettaviksi. 
Aika aikaisessa vaiheessa Satakunnan kaup-
paoppilaitokset löysivät toisensa. Mukaan am-
mattikorkeakoulun suunnittelutyöhön tulivat 
Etelä-Satakunnan, Pohjois-Satakunnan, Po-
rin ja Rauman kauppaoppilaitokset. Silloisen 
Satakunnan kauppaoppilaitoksista Ikaalinen 
ei ollut kiinnostunut, mutta sen sijaan Varsi-
nais-Suomen puolelta Vakka-Suomen kaup-
paoppilaitos olisi halunnut tulla mukaan. Se 
ei kuitenkaan sopinut Porin kaupungille, jolle 
opetusministeriö oli antanut suunnittelukeho-
tuksen. Jossain vaiheessa tiedusteltiin epävi-
rallisesti myös kantaa Turun kauppaoppilai-
tokselta, jonka rehtori ilmoitti suhtautuvansa 
kielteisesti ammattikorkeakouluihin.

Kun eri puolella maakuntaa oli virinnyt am-
mattikorkeakouluhankkeita, Satakuntaliitto 
asetti selvitysmiehen koordinoimaan hank-
keita. Selvitysmiehen työn tuloksena oli, että 
Satakuntaan haettiin vain yhtä maakunnallista 
ammattikorkeakoulua. Näin lähdimme innolla 
suunnittelemaan monialaista Satakunnan am-
mattikorkeakoulua ja hakemaan kokeilulupaa 
väliaikaiselle Satakunnan ammattikorkeakou-
lulle.

Saimme kokeiluluvan niin, että opetus voitiin 
aloittaa syksyllä 1992. Mukana olivat seuraa-
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Satakunnan ammattikorkeakoulun ensimmäinen 
logo 
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vat seitsemän oppilaitosta: Etelä-Satakunnan 
Kauppaoppilaitos, Porin teknillinen oppilai-
tos, Porin kauppaoppilaitos, Porin hotelli- ja 
ravintolaoppilaitos, Porin terveydenhuolto-
oppilaitos, Rauman kauppaoppilaitos ja Poh-
jois-Satakunnan kauppaoppilaitos. Ammatti-
korkeakouluun näistä oppilaitoksista siirrettiin 
ylioppilaspohjainen koulutus – ESKOLissa 72 
aloituspaikkaa siirtyi ammattikorkeakouluun. 
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon 
laajuus on edelleenkin 140 opintoviikkoa eli 
nykykielellä 210 opintopistettä. Opiskeluaika 
3,5 vuotta sekä mahdollinen yhden vuoden li-
säaika.

ESKOLin opettajakunta ja koko henkilökunta 
tekivät valtavasti töitä. Olimmehan mukana 
jälleen kehityksen eturivissä luomassa Suo-
meen uutta korkeakoulujärjestelmää. Uskal-
lankin sanoa, että se millaiseksi muodostui lii-
ketalouden ammattikorkeakoulututkinto koko 
maassa, perusopintoineen, ammattiopintoi-
neen, työharjoitteluineen ja opinnäytetöineen, 
on pitkälti meidän satakuntalaisten käsialaa. 
Osallistuimme ahkerasti valtakunnallisiin 
suunnittelukokouksiin, joita pidettiin myös 
Huittisissa Risto Ryti -salissa. ”Juhlahetki” se-
kin; olla sellaisen kokouksen puheenjohtajana.

Historian siipien havinaa oli selvästi havaitta-
vissa, kun ensimmäiset liiketalouden ammat-
tikorkeakoulututkinnon suorittaneet valmis-
tuivat SAMKin Huittisten yksiköstä 9.6.1995; 
olivathan he ensimmäisten joukossa koko 
maatakin ajatellen. Vasta kaksi vuotta myö-
hemmin vahvistettiin liiketalouden ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaneiden titteliksi 
tradenomi.

Kaikki sijaintipaikkakunnat kaupunginjohtajia 
myöten sekä koko maakunta tekivät paljon töi-
tä ensinnäkin kokeiluun mukaan pääsemisek-
si ja sitten SAMKin vakinaistamiseksi. Myös 
ESKOLilla oli omat etunsa vartioitavana – oli 
päästävä mukaan kokeiluun ja varmistettava 
omalla toiminnallaan mukaanpääsy vakinai-
seen ammattikorkeakouluun.

Väliaikaisessa ammattikorkeakoulussa suun-
tautumisvaihtoehtoina olivat alussa hallinto, 
markkinointi, laskentatoimi ja tietojenkäsit-
tely. Vakinaisessa SAMKissa suuntautumiset 
ovat vaihdelleet. Esimerkiksi kuvittelimme, 
että yrittäjäkoulutuksella olisi ollut vetovoi-
maa, mutta siinä petyimme. Tosin jälkihaku 
toi erinomaisia hakijoita, jotka valmistuivat 
ennätysajassa tradenomeiksi.  

Liiketoiminta Huittisissa on nyt vuonna 2011 
erinomaiset koulutustuotteet. Liiketalouden 
tradenomeja koulutetaan aikuiskoulutuksena 
ja erikoistumisvaihtoehtoina ovat julkishallin-
to, rahoitus ja yritysjuridiikka.

Anekdootti: Ennen kokeiluluvan saamista kan-
sanedustaja Mikko Elo oli antanut maakun-
talehteen lausunnon, että Satakuntaan sopisi 
Porin teknillinen ammattikorkeakoulu, eikä 
muita. Kun Mikko Elo saapui Helsingistä kotiin 
viikonlopuksi, olin lentokentällä häntä vastas-
sa koulutoimenjohtaja Myllyniemen kanssa ja 
vaadimme selitystä hänen lausuntoonsa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun syntyminen 
mainittiin aikanaan malliesimerkkinä siitä, 
mitä yhtenäinen maakunta saa aikaan. Entä 
nyt? Toivottavasti tämä kelpaa vieläkin esimer-
kiksi.
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Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitok-
sen perilliset

Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketa-
louden Huittisten yksikkö ja Huittisten am-
matti- ja yrittäjäopisto. 

Vuosi 1997 oli suurten muutosten vuosi. Val-
tioneuvosto vakinaisti Satakunnan ammatti-
korkeakoulun 1.8.1997 lukien. Liiketalouden 
Huittisten yksikkö siirtyi Porin kaupungin 
ylläpitämään Satakunnan ammattikorkeakou-
luun. Näihin aikoihin loppui myös merkanttien 
koulutus.

Koska Huittisten järjestettäväksi tulivat uu-
det koulutusalat, päätettiin perustaa uusi op-
pilaitos, jonka nimeksi annettiin Huittisten 
ammatti- ja yrittäjäopisto, johon kuuluivat 
Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitos ja Ko-
kemäen puutarha- ja maatalousoppilaitos. 
Hiukan myöhemmin Huittisten kaupungille 
tarjottiin ostettavaksi Kokemäellä sijaitseva 
Karimaan Puutarha, joka sopi loistavasti puu-
tarhaopetuksen yhteyteen.

Maineikas ESKOL jakaantui kahtia. Nykyään 
nimi ESKOL esiintyy vain SAMKin Huittisten 
opiskelijayhdistyksen nimessä ESKOL Kilta 
ry. 

Ammattikorkeakoulua oli suunniteltu ja ko-
keilua toteutettu koko ESKOLin henkilökun-
nan toimesta. Mutta koska lähtökohtana am-
mattikorkeakoululla oli ettei voi olla yhteisiä 
opettajia toisen asteen kanssa, jakautui henki-
lökunta kahtia. Onneksi kuitenkin yhteistoi-
mintaa jatkoi yhteinen ammattijärjestö Etelä-
Satakunnan Kauppaopettajat ry.

Etelä-Satakunnan Kauppaopettajat ry.

Vuonna 1995 perustettiin kauppaopetusta ja 
jäsentensä ammatillisia etuja edistävä Etelä-
Satakunnan Kauppaopettajat ry. Aiemmin 

opettajakunta kuului jäseninä suoraan Suomen 
Kauppaopettajat ry.:hyn Turun ja Porin piiri-
yhdistyksen kautta. Yhdistykseen kuuluivat 
silloiset Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitos 
ja Satakunnan va. ammattikorkeakoulu Huit-
tisten yksikkö. 

Ammattikorkeakoulun vakinaistamisen jäl-
keen täällä Huittisissa toinen aste eriytyi 
omaksi oppilaitoksekseen, joten nykyään yh-
distykseen kuuluu Satakunnan ammattikorkea-
koulun Liiketoiminta Huittisten toimipisteen 
sekä Huittisten Ammatti- ja yrittäjäopiston 
Huittisten toimipisteen opettajakunnan jäse-
niä. Aiemmilla vuosikymmenillä yhdistystoi-
minta oli hyvinkin aktiivista keskittyen jäsen-
tensä ammatillisten etujen ajamiseen, nykyään 
yhdistyksen toiminta on lähinnä kaupallisen 
alan ajankohtaisista asioista tiedottamista sekä 
yhteistä virkistystoimintaa.

Henkilöstö

Oppilaitoksen henkilöstöön ovat kuuluneet 
perinteisesti opettajat, kansliahenkilökunta, 
talonmies-vahtimestari, siivoojat ja keittiö-
henkilökunta. ESKOLissa oppilasruokailu on 
ollut ulkoistettu lähes koko ajan. Talonmies-
vahtimestarille johtokunta vahvisti vuonna 
1964 yksityiskohtaisen ohjesäännön. Kiinteis-
tön hoitohenkilökunta siirrettiin 1990-luvun 
alussa Huittisten kaupungin teknisen palvelu-
keskuksen alaisuuteen. Koska oppilaitoksetkin 
ovat vain Huittisten kaupungin vuokralaisia, 
puuttuu Kuninkaisten koulutus- ja kulttuuri-
keskuksesta sen kunnosta ja toiminnasta vas-
taava henkilö.

Opetuksessa 1990-luvulla tapahtuneet muu-
tokset ovat tuoneet ammattikorkeakouluun 
uudenlaisia työntekijäryhmiä kuten kirjasto- ja 
ATK-palveluita tuottavan henkilöstön.  Mai-
nittakoon, että 1.8.2011 lukien tuli voimaan 
merkittävä asetuksen muutos: liiketalouden 
ja hallinnon alalla toisella asteella opettajalta 
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ei edellytetä ylempää korkeakoulututkintoa, 
vaan opettajan kelpoisuuden tuottaa yhdenmu-
kaisesti muiden alojen kanssa soveltuva kor-
keakoulututkinto, kuten esimerkiksi ammatti-
korkeakoulututkinto.  Koulutuksen järjestäjä 
päättää opetustehtävästä ja näin ollen myös 
tutkinnon soveltuvuudesta opetustehtävän 
vaatimusten perusteella.

Kuninkaisten ”kasvatit”

Portailla takana: 

SAMK: Kaija Kalliolevo, Antti Suonpää 
  ja Elina Laineenoja  
HAYO: Petra Lahoniitty, Jaana Kiuru,  
  Päivi Seppä-Koskinen,  
  Outi Pitkänen ja Outi Kykylä

Keskellä: 

SAMK: Nelli Savolainen, Saara Räikkä,  
  Toni Hakala ja Jari Suvila

Edessä: 

SAMK: Seppo Anttila ja Jatta Lehtonen

Kuvasta puuttuvat: 

SAMK:  Tuula Miettinen, Timo Rinne ja  
  Suvi Tanhuanpää 

HAYO:  Petri Rekikoski ja Jan Tuominen
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Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston ja  
SAMKin Liiketoiminta Huittisten palveluk-
sessa on syksyllä 2011 parisenkymmentä ES-
KOLin tai ammattikorkeakoulun omaa kas-
vattia. Eräs heistä on toimistosihteeri Saara 
Räikkä Liiketoiminta Huittisten toimistossa. 
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Lapsuuden toiveammatteja Köyliön  
Vuorenmaan kylän haaveissa 

Istutan hiekkakasaan pieniä savikan leh-
tiä, ne ovat leikissäni sokerijuurikkaan 
taimia ja harvennan niitä kuokalla. Maa-
talon emännän ammatti kiinnostaa. Jonain 
päivänä taas leikkaan saksilla paperista 
hapsuja ja jätän ne toisesta reunasta kiin-
ni. Kiinnitän paperin monin kerroin nuken 
päähän ja leikkaan hienon kampauksen, 
tuleekohan minusta kampaaja? Löydän 
puulaatikosta sinne heitetyn vanhan säh-
kölaskun ja alan raapustaa siihen omia nu-
meroitani. Leikin toimistotätiä. Naapurin 
Tuulan kanssa leikimme koulua. Haavei-
len palaavani omaan kansakouluuni ala-
koulun opettajaksi. Vanhin sisareni sanoi, 
että minusta tulisi hyvä kylmäkkö.

Minusta ei tullut emäntää, ei parturia, ei 
kampaajaa eikä opettajaa, vaan toimisto-
työntekijä. Olisin halunnut oppikouluun, 
mutta siihen ei ollut taloudellista mahdol-
lisuutta. Kävin seitsemän luokkaa kansa-
koulua ja lukuvuoden kestäneen kansa-
laiskoulun, sain todistuksen 30.5.1962. 
Toteutin haaveitani aikuisiällä, suoritin lu-
kuvuonna 1994-1995  Tietotekniikan jat-
kolinjan, joka järjestettiin iltaopetuksena 
ESKOLissa. Kirjoitin ylioppilaaksi Laut-
takylän lukion aikuislinjalta keväällä 2000 
ja talouskoulun kävin syksyllä 2002 Ko-
kemäenjokilaakson ammattiopistossa. Ta-
louskoulussa erään luokkatoverini mum-
mu oli minun ikäiseni. Iltalukiossa samalla 

kurssilla ollut nuori vammalalainen poika 
sanoi: ”Huivi päähän ja vanhainkottiin”, 
kun keskustelimme psykologian tunnilla 
vanhenemisesta ja aikuisten opiskelusta.

Kauppakouluun

Ystäväni Pirjo meni syksyllä 1961 kaup-
pakouluun Huittisiin. Hän näytti minulle 
koulukirjojaan. Hän kertoi myös millais-
ta koulussa oli, mitä kepposia pojat olivat 
tehneet ja mitä reksi oli sanonut. Ihmet-
telin, kuka on reksi ja Pirjon mummukin 
kehotti Pirjoa puhumaan oikeilla sanoilla. 
”Kaikki sanovat rehtoria reksiksi”, Pirjo 
puolustautui. Minäkin halusin johonkin 
opiskelemaan. Puhuin isälle, että haluai-
sin hakea kauppakouluun ja hän menikin 
naapurista lainaamaan Lauttakylä-lehteä, 
jossa oli Etelä-Satakunnan Kauppaoppi-
laitoksen ilmoitus. Laadimme äidin serkun 
Niilo Hakasen kanssa hakemuksen ja pää-
sin kouluun syksyllä 1964. Niilo oli meillä, 
kun hyväksymiskirje tuli ja hän sanoi, ettei 
ollut nähnyt minua yhtä iloisena koskaan 
aikaisemmin. Kun tulin postilaatikolta ja 
avasin kirjeen, hypin ilosta.

Rehtori Aaro J. Muurainen toivotti meidät 
uudet oppilaat tervetulleiksi. Alkoi opiske-
lu, koulunkäynti oli mukavaa ja vaativaa. 
Sain opiskella ensi kerran vieraita kieliä, 
ruotsia ja englantia. Luin läksyni ja tein 
kotitehtäväni ahkerasti. Pirkko Majakulma 
opetti kauppalaskentoa ja englantia. Sain 
hyvän perustan näihin aineisiin. 

ESKOLin kanslian ”vanha rouva”

Saaran taival alkoi ESKOLissa 1.9.1964, jolloin hän aloitti opiskelun kauppakoulussa. 
Mutta antaa Saaran kertoa itse:
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Sirkka Muurainen opetti suomen kieltä ja 
kauppakirjeenvaihtoa. Hänestä pidin alus-
ta asti, suomen kieli on minua aina kiin-
nostanut. 

Lehtori Muurainen opetti myös pikakirjoi-
tusta. Niitä tunteja oikein odotin, aine oli 
kiinnostava. Pikakirjoituksesta oli hyötyä 
työssäni kauppaoppilaitoksen kanslistina. 
Rehtori Muurainen saneli mm. johtokun-
nan pöytäkirjat, jotka kirjoitin pikakirjoi-
tuksella. Sen jälkeen kirjoitin tekstin kir-
joituskoneella konseptiksi, jonka rehtori 
tarkisti ja teki korjaukset. Lopuksi kirjoitin 
tekstin kirjoituskoneella puhtaaksi. Vielä-
kin kirjoitan kirkossa papin saarnaa pika-
kirjoituksella, en aina tosin kynällä, vaan 
mielessäni. Myös konekirjoitus oli lem-
piaineitani. Heli Nurmi opetti sitä meille. 
Hän terotti, että kannattaa aloittaa hitaasti 
ja kirjoittaa virheetöntä, nopeus lissäntyy 
harjoituksen myötä ja niin kävikin.

Katkelma suomen kielen aineestani 
v. 1965

Elänkö hyvinvointivaltiossa?

”Etsiessäni vastausta kysymykseen: 
Elänkö hyvinvointivaltiossa, huomaan 
istuvani uuden kauppaoppilaitoksen 
viihtyisässä suomen luokassa. Minulla 
on koti, ruokaa ja mahdollisuus opis-
kella. Tietysti minun täytyy maksaa 
opiskelustani, mutta tiedän mikä hyöty 
siitä on minulle. Yhteiskunta tarvitsee 
ammattitaitoista työvoimaa.”

Saara oli ottanut kauppakouluopintoja 
varten pankista lainaa omalla nimellään. 
Silloin ei ollut vielä käytössä nykyiset 
opintolainat ja opintotuet. Lainan takaisin 
maksuun Saara kertoo saaneensa valtion 
tukea.

Syksyisin ja keväisin koulussa oli liikunta-
päivä. Silloin yleensä käveltiin Kirkonky-
läntietä viitisen kilometriä Helsingintielle 
päin ja takaisin.

Vierailijat toivat vaihtelua koulunkäyntiin. 
Komisario Maunu Kohijoki opetti liiken-
nesääntöjä. Marita Lindahl vieraili koulus-
samme kenkiä esittelemässä ja puhumassa 
jalkojen hoidosta. Hän oli viehättävä nai-
nen, joka oli voittanut sekä Miss Suomi 
että Miss Maailma -kilpailun v. 1957. 

Voimailija V. Hautaviita taivutti hevosen-
kengän hampaillaan. Kenkä oli pitkään 
opettajainhuoneessa.

Asuin kouluaikana Huittisissa mm. vaat-
turi Jokisen yläkerrassa. Asuin luokkato-
verini Siskon kanssa. Huoneeseen mahtui 
kaksi sänkyä, pöytä ja pieni lipasto. Vesi 
haettiin kaivosta ja käymälä oli ulkora-
kennuksessa. Kerran talvella, kun tulimme 
viikonlopun vietosta kodeistamme vuokra-
asuntoon, huoneessa oli aika kylmä. Lai-
toimme sähkölevyn päälle saadaksemme 
lämpöä. Rapusta kuului kohta tomerat as-
keleet ja vuokraemäntämme tuli vihaisena 
ja sanoi, että sähköä ei saa tuhlata. Ihmet-
telimme, mistä hän oli huomannut tekom-
me, ilmeisesti valo kattolampussa oli vä-
hän himmennyt.

Kävimme iltaisin joskus Pyymäen baarissa 
kaakaolla ja mummelin kioskista ostimme 
ihania kermalla ja hillolla täytettyjä tuuli-
hattuja. Ne olivat lautasella kioskin tiskil-
lä. Myös Salmisen Elsan munkkirinkilöis-
tä pidimme. Kävimme joskus elokuvissa, 
Tuulen viemää oli hieno. Myös Tuntemat-
toman sotilaan kävin katsomassa, sen jäl-
keen näin painajaisunta sodasta. 
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Valmistuin merkantiksi 26.5.1966. Kevät-
juhlassa puhui kauppaoppilaitoksen johto-
kunnan puheenjohtaja Eero Alaluoto. Hän 
ei pitkiä puheita pitänyt ja aina puhe alkoi: 
”Minulla on hidas puhe ja kankea kieli”.

Kauppaopistoon

Rehtori Muurainen kehotti meitä koulusta 
valmistuneita hakemaan kauppaopistoon. 
Minäkin hain ja pääsin jatkamaan opiske-

luani. Valmistuin merkonomiksi 24.5.1968 
”siitä hyvästä Etelä-Satakunnan Kauppa-
oppilaitoksesta”. Aaro J. Muurainen tapasi 
sanoa noin ja sälytti vastuun sanonnan oi-
keellisuudesta myös meille oppilaille. Hän 
korosti, että tulevat työnantajat tarkkaile-
vat oppilaita jo opiskeluaikana.

Kirjoittaja: 
Saara Räikkä, toimistosihteeri, SAMK

Töihin ESKOLiin

Muurainen oli todella tarkkaillut. Ei ku-
lunut kuin tovi, jolloin hän valitsi Saa-
ra Räikän ESKOLin kansliaan töihin. 
Kun oppilaitoksen luokkien lukumäärä 
lisääntyi ja oppilasmäärä kasvoi, rehtori 
Muuraisen oli valittava toimistoon töihin 
toinenkin ESKOLin merkonomi. Näin 
alkoi Kaija Kalliolevon työura oppilai-
toksen toimistossa. Saara Räikkä ja Kaija 
Kalliolevo ovat olleet työpari yli 30 vuotta 
ensin ESKOLin ja sitten ammattikorkea-
koulun toimistossa. Rehtorina sain “perin-
tönä” rehtori Muuraiselta Saaran ja Kaijan, 
mutta sain valita myös yhden uuden, kurs-
sisihteeri Jaana Kiurun, joka hänkin on ol-
lut töissä tähän mennessä yli 20 vuotta.

Koulutus on sinä aikana ollut melkoisessa 
muutoksessa. Vuosien varrella moni asia 
on muuttunut. Eniten muutosta toiminta-
kulttuuriin on aiheuttanut tietotekniikan 
kehittyminen. Kanslistien pitää tietää mo-
nista asioista enemmän kuin opettajien. 
Toimisto on myös linkki ulkomaailmaan. 
Opettajat ovat oppineet arvostamaan toi-
miston työtä vallan toisella tavalla kuin 
aikaisemmin. Saara Räikkä on jäämässä 
eläkkeelle syksyllä 2011 täysin palvellee-

na. Olen ollut hänen pitkäaikaisin rehto-
rinsa. Sopinee näin historiikin yhteydessä 
esittää kiitokset hyvästä yhteistyöstä.

Kautta aikojen on sanottu, että opettajat 
ylläpitävät oppilaitoksen arvoja ja luovat 
jatkuvuutta.  Näin se onkin, mutta halu-
an korostaa, että toimiston pitkäaikaisten 
työntekijöiden ja muun henkilöstön rooli 
on aivan yhtä tärkeää.
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Kuvassa: Saara Räikkä, Kaija Kalliolevo 
ja Aarno Korpela.    
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ainoa joka tuntuu tietävän kaiken”. Tämä 
positiivinen palaute on kantanut minua 
vuosien saatossa eteenpäin.

Merkantiksi valmistuttuani olin töissä ve-
rotoimistossa ja TVH:lla varastonhoita-
jana. Myöhemmin lähdin opiskelemaan 
teknilliseen oppilaitokseen ja vuonna 1975 
minut valittiin Huittisten kaupungin tie-
mestariksi. Tässäkin työssä merkantin tut-
kinnostani on ollut suurta hyötyä.”

Ensimmäisten muistelmia

Vuodet 1989–1997

”Merkantti numero 1.”

Aapo Haavisto

”ESKOLin aloittaessa toimintansa vuon-
na 1961 en heti tullut valituksi kouluun, 
koska minulta puuttui työharjoittelu. Joku 
aloittaneista oli kuitenkin lopettanut opis-
kelunsa ensimmäisen kuukauden aikana 
ja rehtori Leonen oli tiedustellut Sammun 
koulun opettajalta Risto Äijälältä, tietääkö 
hän kenet saisi nopeasti lopettaneen tilalle. 
Silloin Äijälä oli suositellut minua, joten 
sain aloittaa opiskeluni. Valmistuin mer-
kantiksi keväällä 1963 ja palkittiinpa opis-
keluni myös stipendillä.

Toisen vuoden viimeisellä tunnilla ker-
rattiin kirjanpitoa opettaja Pirkko Ma-
jakulman johdolla. Erääseen vaikeaan 
kysymykseen viittasi vain kaksi, luokan 
priimus ja minä. Opettaja ilmeisesti arveli, 
etten tiedä oikeaa vastausta ja kysyi toisel-
ta viitanneelta, mutta tämän konseptit me-
nivätkin sekaisin vastatessa. Opettajan ky-
syessä minulta, hän sai oikean vastauksen. 
Tähän Pirkko Majakulma sanoi, ”Aapo on 

Kauppaopiston ensimmäistä vuosi-
kurssia

Margit Tuomi

”ESKOL sai 1964 oman koulurakennuk-
sen, joka tuliteränä otti vastaan oppilaat 
syyskuun alussa. ESKOLissa alkoi mer-
konomin loppututkintoon johtava opetus 
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Ensimmäinen Korpelan palkkaama 
lehtori

Pekka Kuisma

”Se oli kaunis kesäinen aamu, kun saavuin 
ensi kerran Huittisiin. Olin tulossa haastat-
teluun, koska ESKOLissa oli matematii-
kan opettajan paikka vapaana.

Vuosi oli 1983 kun astuin ensi kerran si-
sään vanhan ESKOLin opettajainhuonee-
seen. Oli varmaankin kahviaika. Kahvilla 
olivat Setälän Paavo ja Toive, Räikän Saa-
ra, Kalliolevon Kaija ja tietysti juuri rehto-
riksi valittu Aarno Korpela. Siinä tuli ensi 
sanat vaihdettua ja tutustuttua Huittisten 
alueen murteeseen. Korput olivat ’hyvvää’ 
eikä kahvikaan kovin ’pahhaa’ ollut. Kor-
pela istui, kastoi korppua kahviin ja kertoi-
li kauppaopetuksen uusista tuulista.

Niin siinä sitten kävi, että tulin valituksi 
tehtävään. Siitä päivästä asti olen talossa 
viihtynyt.”
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ja minut oli hyväksytty oppilaaksi. Ennen 
koulun alkua sain erikoisimman kesätyö-
ni: osallistuin koulun loppusiivoukseen. 
Koulun lattiat oli laatoitettu ja ne piti pestä 
puhtaaksi ennen vahausta. Siinä sitten ve-
sisangon ja erilaisten puhdistusvälineiden 
kanssa konttasin ja hinkkasin. Sain puhdis-
taa luokkahuoneet ”…koska kumminkin 
niitä kulutat…”

Rakennus tuli tutuksi parin - kolmen työ-
viikon aikana. Ensimmäisenä koulupäivä-
nä oli hienoa osata oikeaan paikkaan. Ja 
tietenkin asiasta piti ylpeänä kertoa opis-
kelutovereille.

Valmistumiseni jälkeen 1966 menin suo-
raan töihin Oy Vesijohtoliike Huber Ab:lle 
ja siellä viihdyin neljä vuotta. Sen jälkeen 
työskentelin Lamino Oy:llä kolme vuot-
ta, jonka jälkeen pääsin Yleisradio Oy 
TV2:lle hallintoassistentiksi, jossa työs-
kentelinkin sitten 36 täyttä vuotta. Tällä 
hetkellä näyttelen YLE:n Uusi päivä -sar-
jassa, jossa roolihahmoni on Suner-yhtiön 
vastaanottovirkailija Hilkka Ranta.”
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Ammattikorkeakoulun vakinaistamisen myötä 
toisen asteen koulutus eriytyi omaksi oppilai-
tokseksi. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston 
ensimmäinen lukuvuosi alkoi syksyllä 1997. 
Oppilaitos koostui liiketalouden sekä maa-
tila- ja puutarhatalouden perusopinnoista ja 
aikuiskoulutuksesta. Kokonaisuus muodostet-
tiin Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitoksesta 
ja Satakunnan maa- ja metsäinstituutista. Op-
pilaitoksen ylläpitäjä oli Huittisten kaupunki. 
Liiketalouden yksikön johtajana Huittisissa 
toimi koulutusalajohtaja Anneli Kurttila ja 
maatila- ja puutarhatalouden yksikön johdossa 
Kokemäellä rehtori Marja Syrilä. Liiketalou-
den opiskelijoita uudessa oppilaitoksessa oli 
150.

Kolmivuotisen liiketalouden perustutkinnon 
suuntautumisvaihtoehdot olivat asiakaspalve-
lu ja markkinointi, taloushallinto sekä toimis-
topalvelut ja tietohallinto. Uutena koulutusala-
na alkoi syksyllä 1998 elintarvikealan toisen 
asteen koulutus. Opetusministeriö myönsi 
kokeiluluvan kolmivuotiselle koulutukselle 
21.4.1998. Koulutus aloitettiin Huittisten yk-
sikössä, mutta siirrettiin jo seuraavana luku-
vuonna Kokemäen yksikköön. Tarkoituksena 
oli liittää koulutus luonnonvara-alan jatkoja-
lostukseen. Elintarvikekoulutus ei kuitenkaan 
kiinnostanut nuoria, joten se lopetettiin melko 
pian.

Aikuiskoulutusosasto tarjosi pitkä- ja lyhyt-
kestoista ammatillista lisäkoulutusta, työ-
voimapoliittista aikuiskoulutusta, oppisopi-
muskoulutusta sekä yritysten ja yhteisöjen 
henkilöstökoulutusta. Aikuiskoulutuksen 
vetäjinä toimivat aikuiskoulutusjohtaja Jou-
ko Koivunen sekä koulutuspäällikkö Teppo 
Tapani. Koulutuksia järjestettiin Huittisten ja 
Kokemäen lisäksi ympäri Satakuntaa, mm. 
Eurassa, Porissa, Säkylässä ja Kankaanpääs-
sä. Liiketalouden aikuiskoulutus painottui 
tietotekniikkaan.  Täydennyskoulutusosasto 
palkittiinkin vuonna 2004 Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskus Oy:n tietokoneen ajokortti-
tutkintojen järjestämisestä ja kehittämistyöstä. 
Liikenne- ja taksiliikenteen yrittäjäkoulutus 
toi opiskelijoita Huittisiin laajalta maantieteel-
liseltä alueelta.  Huittisten ammatti- ja yrittäjä-
opisto oli Länsi-Suomen läänin alueella ainoa 
liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymä 
ja valvoma oppilaitos, jossa saattoi suorittaa 
yhteisölupaan vaadittavan tavaraliikenteen 
yrittäjäkurssin. Myös merkonomikoulutusta 
järjestettiin aikuisille iltalinjalla.

Syksyllä 1998 Huittisten yksikön alakertaan 
valmistui 600 neliötä uusia tiloja, jotka mah-
dollistivat koulutustarjonnan lisäämisen.

Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa oli uu-
dellekin oppilaitokselle alusta asti tärkeää. 
Perustutkintoihin aikaisempaa työharjoitte-
lua laajempana syksyllä 1998 tullut työssä-

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 
vuosina 1997–2010
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oppiminen lisäsi yhteistyötä alueen yritysten 
kanssa. Opiskelija suoritti vähintään puolen 
vuoden opinnot työssäoppimassa käytännön 
työtehtävissä.  Työssäoppiminen vahvisti op-
pilaitoksen ja yritysten välistä yhteistyötä. Se 
asetti myös opettajat ja yritysten henkilöstön 
uuteen asemaan. Työssäoppimisen järjestelyjä 
kehitettiin yhdessä alueen yritysten edustajista 
kootun liiketalouden neuvottelukunnan 
kanssa. Työpaikkaohjaajien koulutusta ja 
työssäoppimisen käytänteitä kehitettiin myös 
satakuntalaisten toisen asteen oppilaitosten 
yhteistyöhankkeessa. Myös opettajilla on ollut 
mahdollisuus osallistua työelämäjaksolle, 
jonka tavoitteena on ollut parantaa opettajien 
työelämätuntemusta, päivittää opettajien 
omaa ammattitaitoa ja luoda uusia kontakteja 
työelämään sekä kehittää vuorovaikutusta.

Kansainvälisyystoiminta on ollut olennainen 
osa opiskelijan tutkintoa ja oppilaitoksen toi-
mintaa. Erilaiset projektit ovat mahdollistaneet 
myös opiskelija- ja opettajavaihdot. Opetus-
hallituksen ja Euroopan unionin rahoittamia 
yhteistyöhankkeita on ollut eri maiden amma-
tillisten oppilaitosten kanssa. Yhteistyömaita 
ovat olleet muun muassa Saksa, Ranska, Nor-
ja, Tanska, Italia, Unkari ja Puola. Opiskelija 
on voinut suorittaa myös työssäoppimisjakson 
ulkomailla, oppilaitoksen järjestämässä tai itse 
hankitussa paikassa. 

Elokuussa 1998 Huittisten ammatti- ja yrittä-
jäopistossa aloitti yksi yhteinen rehtori, val-
tiotieteiden maisteri Tapio Siukonen. Yhden 
rehtorin malli jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. 
Ammatti- ja yrittäjäopiston organisaatio ra-
kennettiin uusiksi vuoden 2000 alusta. Molem-
piin yksiköihin valittiin rehtorit ja osastojär-
jestelmä purettiin. Huittisten yksikön rehtorina 
aloitti Jouko Koivunen ja Kokemäen yksikön 
rehtorina Marja Syrilä. Kokemäen yksikön 
koulutuspäällikkönä aloitti Pirkko Mäenpää 
ja täydennyskoulutuksen koulutuspäällikkönä 
jatkoi Teppo Tapani.

Kaupan ja hallinnon koulutuksessa siirryttiin 
moduulijärjestelmään lukuvuonna 1999–2000. 
Järjestelmän avulla pyrittiin luomaan opiske-
lijoille laajempia aihekokonaisuuksia, jotka 
ovat 7-8 viikon mittaisia jaksoja. Jaksojärjes-
telmällä saatiin aikaa joustava opiskelurytmi, 
joka huomioi opiskelijoiden toiveita. Yhteis-
työtä Lauttakylän lukion kanssa kehitettiin ja 
5-jaksojärjestelmä helpotti tätä käytännössä. 
Yhteistoiminta-aikoina opiskelijat voivat opis-
kella lähinnä ylioppilastutkintoon valmentavia 
kielikursseja. Oppilaitos lähti kehittämään har-
joitusyritystoimintaa, jonka kautta yrityksen 
oikeat rutiinit tulivat opiskelijoille tutuiksi.

Lukuvuosi 2000–2001 oli Huittisten yksikön 
40. toimintavuosi. Pyöreitä vuosia juhlittiin 

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto on teh-
nyt yhteistyötä unkarilaisen  Károlyi  Mihály  
Kereskedelmi -oppilaitoksen  kanssa 1990-luvun 
lopulta lähtien. Kuvassa HAYOn opiskelijoita 
vuonna 2005 Ceglédissä. 
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työn merkeissä. Datanomien koulutus aloi-
tettiin syksyllä 2000. Uuden perustutkinnon 
saaminen koulutustarjontaan lisäsi opiskeli-
jamäärää tuntuvasti. Lukuvuoden opiskelija-
määräksi muodostui keskimäärin 220 opiske-
lijaa. Koulutuksen avulla oppilaitos vahvisti 
asemaansa alueen tietotekniikan kouluttajana. 
Koulutusohjelmana oli tietojärjestelmien ke-
hittäminen. Koulutusohjelman tavoitteena oli, 
että tutkinnon suorittanut datanomi osaa sel-
vittää ja ratkaista yrityksen tietojenkäsittelyyn 
liittyviä ongelmia sekä erilaisten tietotarpeiden 
toteuttamista tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. 
Samana syksynä datanomikoulutus aloitettiin 
myös iltaopetuksena. Iltaopiskelijoita data-
nomi- ja merkonomikoulutuksessa oli yhteen-
sä 46 opiskelijaa.

Myös merkonomikoulutus aloitettiin syksyllä 
2000 uusilla opetussuunnitelmilla. Koulutus-
ohjelmat olivat asiakaspalvelu ja markkinointi 
sekä taloushallinto. Vähintään 20 opintoviikon 
työssäoppiminen vakiintui olennaiseksi osaksi 
ammatillista koulutusta. Nuori yrittäjyys -toi-
minta alkoi osuuskuntamuotoisen harjoitusyri-
tyksen kautta lukuvuonna 2000–2001.

Iltaopetuksena toteutettujen perustutkintojen 
määrä kasvoi, vuonna 2002 opiskelijoita oli 
67. Iltalinjalla järjestettiin liiketalouden perus-
tutkintoon johtavaa koulutusta taloushallinto-
painotteisena ja tietojenkäsittelyn perustutkin-
toon johtavaa koulutusta.

Vuoden 2003 alusta Huittisten ja Kokemäen 
yksiköiden välistä yhteistyötä tiivistettiin joh-
don uudelleen organisoinnilla. Oppilaitoksen 
johdossa toimivat toiminnasta vastaava reh-
tori Jouko Koivunen ja taloudesta vastaava 
rehtori Marja Syrilä.  Aikaisemmin Kokemä-
ellä toimineesta Pirkko Mäenpäästä tuli koko 
oppilaitoksen perustutkintojen toteutuksesta 
vastaava koulutuspäällikkö, Teppo Tapani jat-
koi täydennyskoulutuksesta vastaavana koulu-

tuspäällikkönä. Opiskelijoita oli vuonna 2003 
yhteensä 730, joista Huittisissa reilut 300 opis-
kelijaa. Henkilökuntaa oppilaitoksella oli kah-
deksankymmentä, joista Huittisissa 25. 

Vuonna 2005 elokuussa oppilaitoksen johto 
uudistui. Koko oppilaitoksen rehtorina aloitti 
maatalous- ja metsätieteiden maisteri Tuula 
Komulainen ja apulaisrehtorina Teppo Tapani. 
Luonnonvara-alan koulutuspäällikkönä jatkoi 
Pirkko Mäenpää. Marja Syrilä jatkoi Koke-
mäen yksikön palvelupäällikön ja tilanhoita-
jan tehtävissä. Kaupan ja hallinnon yksikköön 
Huittisiin perustettiin oma koulutuspäällikön 
virka. Virkaa hoitamaan valittiin Huittisten 
yksikön lehtori Outi Pitkänen.

Vuonna 2006 apulaisrehtori Teppo Tapani siir-
tyi muihin tehtäviin ja oppilaitoksen täyden-
nyskoulutusta hoiti aikuiskoulutusjohtaja Ilpo 
Moisio. Joulukuussa 2007 oppilaitoksen täy-
dennyskoulutuksesta vastaavana aikuiskoulu-
tuspäällikkönä aloitti hallintotieteiden maisteri 
Susanna Pirttinen.

Syksyllä 2006 alkavissa ammatillisissa perus-
tutkinnoissa otettiin käyttöön ammattiosaa-
misen näytöt. Opiskelija pääsi näyttämään 
osaamista yhä enemmän käytännön työtä teke-
mällä. Ammattiosaamisen näytöt ovat työelä-
män kanssa yhteistyössä järjestettäviä työpro-
sesseja, joissa opiskelija osoittaa, miten hyvin 
hän on saavuttanut ammatillisten opintojen 
tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammatti-
taidon. Näytöt ovat osa koulutusta ja sijoittu-
vat koko koulutuksen ajalle. Näyttötoimintaa 
ohjasivat yksikkökohtaiset toimielimet, joihin 
kuului koulutusalojen työelämän edustajia 
sekä opettaja- ja opiskelijajäseniä.

Syksyllä 2006 alkoi ns. ammattilukiotoiminta. 
Yhteistyössä Lauttakylän lukion kanssa toteu-
tettavassa yhdistelmätutkinnossa opiskelijalla 
on ollut mahdollisuus neljän lukuvuoden ai-
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kana suorittaa ammatillinen tutkinto, lukion 
päättötodistus ja ylioppilastutkinto. Lukuvuo-
desta kolme jaksoa on opiskeltu ammatillisia 
opintoja ja kaksi jaksoa lukiossa. Järjestel-
män vakiintumisen myötä yhteistyölukioiden 
määrä on kasvanut. Lukiojaksojen suoritus on 
mahdollista myös Sastamalan verkostolukios-
sa, Kokemäen, Punkalaitumen ja Lavian luki-
oissa.                                                                                                                                      

Iltaopetus muutettiin lukuvuodesta  
2008–2009 lähtien opetussuunnitelmaperustei-
sesta koulutuksesta paremmin aikuisopiskeli-
joille sopivaksi näyttötutkintoon valmistavaksi 
koulutukseksi. Liiketalouden perustutkinnon 
valmistavaa koulutusta järjestetään kahtena 
iltana viikossa. Näyttötutkinnossa tutkinnon 
perusteissa vaadittu ammattitaito osoitetaan 
tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toi-
minnassa. Ammattitaito arvioidaan tutkinnon 
perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mu-
kaisesti tutkinnon osa kerrallaan.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto on kuu-
lunut Sastamalan koulutuskuntayhtymään 
vuoden 2009 alusta lähtien. Sitä ennen koulu-
tuksen järjestäjänä toimi Huittisten kaupunki. 
Koulutuskuntayhtymä muodostui seuraavista 
oppilaitoksista: Huittisten ammatti- ja yrit-
täjäopisto, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan 
oppilaitos, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusop-
pilaitos ja Vammalan ammattikoulu. Kuntayh-
tymällä oli myös yhteinen aikuiskoulutus- ja 
oppisopimustoimisto. Ammatillisella nuori-
soasteella opiskelijoita oli yhteensä 1320. Ai-
kuiskoulutus- ja oppisopimustoimistolla oli 
lisäksi vuositasolla noin 430 opiskelijaa. Kun-
tayhtymän liikevaihto vuositasolla oli noin 16 
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 230 
henkeä, joista opetushenkilöstön osuus oli 
noin 70 %.

Vuoden 2010 alusta lähtien kuntayhtymään 
yhdistyi Mäntän seudun ammatillisen kou-
lutuksen kuntayhtymä (Mäntän seudun kou-
lutuskeskus). Kuntayhtymän omistajakunnat 
ovat Huittinen, Juupajoki, Keuruu, Kiikoinen, 
Nokia, Mänttä-Vilppula, Multia, Punkalaidun, 
Ruovesi ja Sastamala. Ammatillisen nuoriso-
asteen opiskelijamäärä nousi 1935 opiskeli-
jaan, liikevaihto noin 30 miljoonaan euroon ja 
henkilöstömäärä noin 350 henkeen. Kuntayh-
tymäjohtajana/rehtorina toimiii Antti Lahti.

Kuntayhtymän laajentuminen liittyy ammatti-
opistostrategiaan. Opetusministeriö käynnisti 
keväällä 2006 hankkeen, jonka tavoitteena on 
vauhdittaa ammatillisen koulutuksen järjestä-
jäverkon kokoamista alueellisen kehittämis-
työn ja voimavarojen tarkoituksenmukaisen ja 
tehokkaan käytön edellytysten parantamiseksi. 
Ammattiopistostrategian tavoitteena on riit-
tävän vahvan rakenteellisen, taloudellisen ja 
toiminnallisen perustan muodostaminen am-
matillisen koulutuksen järjestämiselle alueilla 
ja eri alojen koulutuksessa sekä koulutuksen 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisääminen. 
Tärkeänä periaatteena on kuntayhtymän seu-
dullinen päätöksenteko, vahva yrittäjäyhteis-
työ ja nopea reagointi alueen työelämän hen-
kilöstötarpeisiin. 

Opetuksen ohjauksen ja arvioinnin kehittämi-
nen on ollut oppilaitoksen yhtenä keskeisenä 
teemana. Tästä kertovat muun muassa monet 
Opetushallituksen ja Euroopan unionin han-
kerahoituksella rahoitetut kehittämishank-
keet.  Lukuvuoden 2008–2009 alusta Huit-
tisten yksikköön saatiin oma koulutusohjaaja 
vahvistamaan opiskelijan ohjausta. Koulutus-
ohjaaja tarjoaa opiskelijoille tukea ja ohjausta 
opintososiaalisissa asioissa ja henkilökohtai-
sissa kysymyksissä. Marraskuussa 2009 Huit-
tisten yksikössä aloitti toimintansa ankkuri-
ohjaaja. Kuntayhtymän Ankkurihankkeessa 
on toiminut  neljä ankkuriohjaajaa, joista yksi 
Huittisten yksikössä. Ohjaajat kehittävät or-
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ganisaation sisällä oppilaitoksen perustyötä 
syrjäytymisen ehkäisyssä yhdessä opettajien, 
opinto-ohjaajien, koulutusohjaajien ja tervey-
denhoitajan kanssa. Ohjaajat antavat henkilö-
kohtaista elämänhallinnan ohjausta, tukevat 
opiskelijan ammatillista kasvua, toimivat opet-
tajan ”työparina” oppitunneilla ja työssäoppi-
misen aikana, sekä ovat kehittämässä vaihto-
ehtoisia ammattiin valmistumismenetelmiä.

Taitaja-kilpailuun Huittisten yksiköstä osal-
listui opiskelijoita ensimmäistä kertaa luku-
vuonna 2008–2009. Kilpailulajeina olivat 
asiakaspalvelu ja myynti sekä somistus. Seu-
raavina lukuvuosina tulivat mukaan myös 
datanomikoulutuksen lajit tietokoneet ja ver-
kot sekä verkkosivujen tuottaminen. Taitaja-
tapahtuma on Skills Finland ry:n järjestämä 
maamme suurin ammatillisen koulutuksen 
tapahtuma. Kilpailuissa ratkotaan yli 40 lajin 
Suomen mestaruudet. Kilpailut on tarkoitettu 
alle 20-vuotiaille ammatillisessa koulutuk-
sessa oleville nuorille. Vuosittain järjestetään 
kymmeniä semifinaaleja, joihin osallistuu yli 
1000 opiskelijaa. Finaalissa kilpailee kustakin 
lajista kahdeksan parasta osaajaa.

Kaikkien ammatillisten perustutkintojen tut-
kinnon perusteet uudistettiin vuoteen 2010 
mennessä. Liiketalouden perustutkinnossa 
opiskelu uusien tutkinnon perusteiden mukaan 
aloitettiin elokuussa 2009. Oppilaitoksessa 
tarjotaan Asiakaspalvelun ja myynnin sekä Ta-
lous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelmia. 
Tietojenkäsittelyn perustutkinto muuttui tieto- 
ja viestintätekniikan perustutkinnoksi elokuus-
sa 2010. Koulutusohjelmaksi valittiin Käytön 
tuki. Uusissa tutkinnon perusteissa korostuu 
uudenlainen arviointikulttuuri. Oppimisen ar-
vioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä 
hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Op-
pimista arvioidaan koko koulutuksen ja opis-
kelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai 
kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. 
Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle 
annetaan todistukseen tulevat arvosanat. Am-
matillisten tutkinnon osien ammattitaito arvi-
oidaan ammattiosaamisen näytöllä ja muulla 
osaamisen arvioinnilla.

 
Kirjoittaja: 
Outi Pitkänen, koulutuspäällikkö,  Sasky
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Matka opettajainhuoneen kirjahyllystä 
kirjastoksi

Kirjaston toiminnan merkitys kauppaopetuk-
sessa oli alussa varsin pienimuotoista: ES-
KOLin ensimmäisten vuosikymmenten ajan 
kirjasto oli käytännössä sama kuin kirjat opet-
tajainhuoneen kirjahyllyissä. Hankittu aineisto 
oli kirjattu kortistoihin ja lainaajien nimet lai-
tettiin kirjan takakannen kortteihin. Hankinta-
politiikka oli selkeä; kutakin kirjaa hankittiin 
vain yksi kappale. Kirjoja saatiin myös paljon 
lahjoituksena kaupallisen alan yrityksiltä ja 
muilta tahoilta. Sen ajan tapaan oppilaat hank-
kivat oppikirjat itse eikä lainaaminen kirjas-
tosta ollut arkipäivää. Vielä 1980-luvulla ”kir-
jasto” oli esillä lähinnä yhden luokkahuoneen 
nimenä. Tilan nimi juonsi juurensa siitä, että 
se oli toiminut opiskelijayhdistyksen työsken-
tely- ja kirjastotilana.

Satakunnan väliaikaisen ammattikorkeakou-
lun käynnistyessä vuonna 1991 kirjaston pe-
rustaminen tuli ajankohtaiseksi. Kirjastopal-
velut katsottiin korkeakouluihin kuuluvaksi 
olennaiseksi osaksi korkeakoulun oppimisym-
päristöä. Satakunnassa ammattikorkeakoulu 
oli muotoutumassa useasta pienestä yksiköstä 
alueellisesti laajaksi ja monialaiseksi ammat-
tikorkeakouluksi.  Kirjaston kokoelmiltakin 
edellytettiin aineistoja niin merenkulusta kuin 

kuvataiteestakin, useamman toimipisteen tar-
jonnassa tuli olla liiketalouden, tekniikan ja 
hoitoalan aineistoja. SAMKin tavoitteena oli 
jo alkuvaiheessa saavuttaa eri opetusalojen ai-
neistojen kattava tarjonta.

Satakunnan väliaikaisen ammattikorkeakoulun 
kirjastotyöryhmän ensimmäinen kokous pidet-
tiin Porin teknillisessä kirjastossa 30.8.1991. 
Myös Huittisista oli edustaja. Kuninkaisiin pe-
rustettavan kirjaston selvitystyötä teki rehtori 
Aarno Korpelan lisäksi taloushallinnon opet-
taja Outi Kykylä, joka hoiti kirjastovastaavan 
tehtävää ensimmäisen lukuvuoden ajan. Tässä 
perustamistyössä Huittisten kaupunginkirjas-
ton sekä Satakunnan väliaikaisen ammatti-
korkeakoulun jo olemassa olevien kirjastojen 
neuvot ja apu tulivat tarpeeseen. Vuoden 1992 
syksystä liikkeelle lähdettiin käytännössä tyh-
jästä tilasta, hyllyistä ja kirjaston perustami-
sesta Kuninkaisiin.

Kirjaston rooli oppimisen edistämisessä 
ymmärrettiin

Oman alan kirjasto Huittisissa, kahden kau-
pallisen alan oppilaitoksen kampuksella, toi 
merkittävän muutoksen opiskelu- ja työsken-
telykulttuuriin alusta alkaen. Kirjaston toimin-
ta 1990-luvun alkuvuosina oli nykymittapuun 

Kirjahyllystä kirjastoon: 20 vuotta 
kirjastopalveluja Kuninkaisissa
Yhteinen taipaleeni huittislaisen kauppaopetuksen kanssa alkoi jo vuonna 1983, silloin to-
sin opiskelijan roolissa. Valmistuttuani ESKOLista yo-merkonomiksi aloitin työurani 1986  
ESKOLin toimisto- ja tuntiopetustehtävissä. Viimeiset parikymmentä vuotta, vuodesta 1992, 
olen työskennellyt Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjastossa, jossa minut siis tapaa edel-
leen. Vaikka jatkuva kiinnostukseni oppimiseen ja opiskeluun on vienyt minua välillä muihin 
maisemiin, voin aika hyvällä syyllä todeta, että huittislainen kauppaopetus on ollut varsin mer-
kittävässä roolissa myös omassa henkilökohtaisessa elämänpolussani.

Vuodet 1997–nykyaikaan
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mukaan varsin pienimuotoista, mutta kirjasto 
oli alusta asti paitsi kirjasto, myös olennainen 
osa oppimisen edistämistä. Kirjasto osallistui 
niin hankkeisiin kuin kansainväliseen toimin-
taan, tarjosi työharjoittelupaikkoja ja projekte-
ja opiskelijoille sekä osallistui myös opetuksen 
suunnitteluun ja toiminnan muuhun kehittämi-
seen.

Näin kuvasin kirjaston toimintaa toimintaker-
tomuksessa lukuvuoden 1997–1998 päätteek-
si:

”Ammattikorkeakoulut heijastavat an-
tamansa opetuksen lisäksi voimakkaasti 
erilaisia alueellisia kehittämispyrkimyk-
siä; tällöin myös niiden kirjastojen tulee 
vahvistaa itsenäisen oppimisen mahdolli-
suuksia, tiedonhankinnan ohjausta, kan-
sainvälistymistä sekä työelämälle tarjotta-
via räätälöityjä tietopalveluita. Tavoitteen 
saavuttamiseksi SAMKin kirjasto pyrkiikin 
tarjoamaan perinteisten kirjasto- ja tieto-
palveluiden lisäksi yhä enenevässä määrin 
elektronisen kirjaston palveluita, joista vir-
tuaalikurssikirjasto keskittyy nimenomaan 
opetuksessa tarjottavien kurssien tietosi-
sällön tukemiseen. Ajasta ja paikasta riip-
pumaton virtuaalikirjasto tulee lisäämään 
erityisesti etäopiskelijoiden oppimismah-
dollisuuksia. Perinteisten palvelumuotojen 
sekä virtuaalikirjaston avulla kirjastosta 
pyritään luomaan sekä ammattikorkeakou-

lun että alueen tieto-, kulttuuri- ja oppimis-
keskus.”

”Yhä kiinteämpi integroituminen kirjaston 
ja opintojen sisällön välillä syntyy virtuaa-
likirjastossa tietenkin oppimista tukevien 
lähteiden avulla, mutta myös vuorovaikut-
teisen oppijan, hänen ohjaajansa ja kirjas-
ton tuottaman opintojaksoon liittyvän ma-
teriaalin kautta.”

Tietoteknisen kehityksen myötä kirjastot eli-
vät tuolloin vahvaa murrosaikaa, Internetin 
mullistaessa tiedonhankintaa ja tiedon käyt-
töä. SAMKin kirjaston virtuaalikurssikirjasto-
hankkeena alkanut suunnittelu johti nopeasti 
yhteistyöhön virtuaalisen oppimisympäristön 
kehittäjien kanssa. Lopputuloksena syntyi 
tässä historiikissakin esiin tuleva oppimisym-
päristö Virtualia. Virtualia-oppimisympäristö 
on hyvä esimerkki erinomaisesta yhteistyöstä 
SAMKin opetushenkilökunnan, muiden kir-
jastokampusten henkilökunnan ja opiskelijoi-
den välillä. Liiketoiminta Huittisten kirjaston 
kehittymisen ja toiminnan kannalta ansaitsee 
maininnan myös se, että vuoden 1998 kesä-
harjoittelijasta Toni Hakalasta tuli vuosien 
myötä vakituinen työntekijä kirjastoon. Hänen 
panoksensa erityisesti kirjaston tietoteknisten 
palveluiden hyvään ja kattavaan tarjontaan on 
ollut merkittävä.

Kirjaston hoitaja Elina Laineenoja yhdessä kirjas-
toharjoittelijoiden, vasemmalta Otso Nygrén, Sami 
Alppiranta ja Janne Sammalkangas, kanssa. Kuva 
vuodelta 1997.

Vuodet 1997–nykyaikaan
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Kirjasto tänään

Tänä päivänä voidaan todeta, että edelleenkin 
samat arvot, ajatukset ja kehittämispyrkimyk-
set ovat voimassa. Painopisteet ja aineistot 
ovat toki muuttuneet, mutta opetusalojemme 
sisällöllinen aineistojen kattavuus on edel-
leen yksi SAMKin kirjaston vahvuuksista.  
SAMKin kirjastopalveluja kuvataan tänään 
monialaiseksi oppimis- ja tietokeskukseksi: 
asiakkaille tarjotaan 148000 kirjaa, 1300 pai-
nettua tai sähköistä lehteä sekä useita kotimai-
sia ja ulkomaisia tietokantoja.

Oppimisympäristöt käsittävät tänä päivänä yhä 
enemmän tietoverkkojen ja sosiaalisen median 
mahdollisuuksia ja välineitä, lisäksi verkko-
maailman e-kirjat ja tietokannat kuuluvat yhä 
suuremmassa määrin oppimisen sisältöihin ja 
kirjaston kokoelmiin. Tiedonhankinnan oh-
jauksen sijasta puhutaan kokonaisvaltaisesti 
informaatio- ja medialukutaidon ohjauksesta.

Ohjauksen merkityksen korostuminen näkyy 
yhä enemmän myös kirjastotyössä. Ohjauk-
sen eri tapoja ja hyviä käytänteitä kehitetään 
jatkuvasti, yhteistyössä henkilökunnan ja opis-
kelijoiden kanssa. Parhaimmat niistä jäävät 
osaksi toimintaa ja oppimista, kuten opinnäy-
tetyöverstas, jossa opiskelijat saavat opinnäy-
tetyöohjaajien lisäksi myös kirjaston ohjausta 
ja tuutorointia opinnäytetyötä tehdessään.

Kaikesta sisällöllisestä, teknisestä ja toimin-
nallisesta kehittymisestä sekä vuosikymmen-
ten kulumisesta huolimatta on yksi asia, mikä 
on pysynyt keskeisenä painopisteenämme: ni-
mittäin asiakaslähtöisyys. Kirjaston tavoittee-
na on yhä edelleen tarjota ne palvelut, joita asi-
akkaamme tarvitsevat osaamisen, oppimisen 
ja tutkimuksen tueksi. Kuluneiden vuosikym-
menten aikana asiakkaat ovat tuoneet ja tuovat 
edelleen sisällön kirjastotyöhön.  Edelleenkin 
asiakkaat asioivat kirjaston tiloissa, mutta yhä 
enemmän asioidaan myös sähköisesti, sosiaa-
lisen median ja tietoverkkojen eri välinein ja 
mahdollisuuksin.

”Kirjastomme on toiminut paitsi tiedon tu-
kikohtana myös sosiaalisena kohtauspaik-
kana. Niin sen pitääkin olla. Kirjastomme 
on paikka viihtyä, keskustella, kohdata 
ihmisiä.” (ote vuosikertomuksesta 1998–
1999)

Lopuksi:

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto on 
aloittanut toimintansa 20 vuotta sitten. Mennyttä 
on aina hyvä tarkastella jotta tietää, missä on nyt 
ja mihin on menossa. Ylpeästi voimme todeta, että 
kirjasto on ollut osa menestyksekästä Huittisten 
kauppaopetuksen viittä vuosikymmentä.

Kirjoittaja: 
Elina Laineenoja, tietopalvelusihteeri/tuntiopettaja, 
SAMK 
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SAMKin kirjasto vuonna 2011:

148 000 kirjaa
1300 sähköistä tai painettua lehteä
kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja 

www.samk.fi/kirjasto
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Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) 
Huittisten toimipisteen tavat kulttuurien koh-
taamiseen ovat mm. opiskelijoiden kannusta-
minen vaihto-opiskeluun ja kansainväliseen 
harjoitteluun,  meille saapuvat ulkomaiset 
vierailevat luennoitsijat, henkilöstön opettaja- 
ja asiantuntijavaihto ulkomaille sekä yhteiset 
opintojaksototeutukset ulkomaisten partnerei-
den kanssa.

Huittisista lähtee vuosittain ulkomaille n. 10-
15 opiskelijaa joko vaihto-opiskelijaksi tai 
työharjoitteluun. SAMKilla on n. 70 yhteis-
työkorkeakoulua ympäri maailmaa. Maavali-
koima on kattava mm.  lähes kaikki Euroopan 
maat, Venäjä, USA, Meksiko, Kiina, Etelä-
Korea, Intia, Thaimaa, Malesia.

Verkot vesillä niin itään kuin länteen

Mitä yhteistä on Islannin kuumilla lähteillä, 
Ranskan Rennesin mahalaukku-galette´lla, 
Yorkin katedraalilla, St. Louis Missourin  
Gateway Arch´lla ja Irlannin nummilla? Muun 
muassa näihin erikoisuuksiin ja paikkoihin 
ovat henkilökuntamme ja opiskelijamme pääs-
seet tutustumaan.

Lehtori Heidi Varpelaide oli yksi ensimmäisiä 
opettajiamme, joka ammattikorkeakoulun al-
kuaikoina lähti vaihto-opettajaksi ulkomaille. 
Hän vieraili luentomatkalla mm. Skotlannissa. 
Rennesissä olimme vuonna 2000 lehtori Pekka 
Kuisman,  tietopalvelusihteeri Elina Laineen-
ojan sekä projektisuunnittelijoiden  Ari Varik-
sen ja Jani Turtiaisen kanssa esittelemässä me-
nestyksekkäästi Virtualia-oppimisympäristöä 
osana monimuoto-opiskelua.

Venäjä-asiantuntijamme, lehtori Taina Huhti-
nen, on jo monen vuoden ajan vienyt talous-
hallinnon osaamista naapuriimme Pietariin, St. 
Petersburg State Polytechinal Universityyn. 
Olemme käyneet  tutustumassa myös USA:n 
yhteistyökorkeakouluihin ja toteuttaneet  opin-
tojaksoja  Skype-yhteyden avulla yhdessä 
Kansasin Washburn Universityn kanssa. Tässä 
siis muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Lukuvuoden 2010–2011 aikana Huittisten 
toimipistettä on kansainvälistänyt vaihto-
opettajat Portugalista sekä Tsekistä. Myös 
thaimaalainen tohtori Santidhorn Pooripakdee 
Bangkok Universitystä luennoi innostavasti 
kansainvälisestä markkinoinnista ja brändin 
johtamisesta. Vuosien varrella vaihto-opettajia 
on ollut myös mm. Italiasta, Indonesiasta, Kii-
nasta, Englannista. 

SAMK Huittisissa kansainvälistytään

Kulttuurien välinen kompetenssi tarkoittaa sitä, miten hyvin henkilö sopeutuu vieraaseen kult-
tuuriin joko työtehtävissään, turistina ulkomailla tai kohdatessaan eri kulttuuritaustaisia ihmi-
siä kotimaassaan.  Koulutuksen yksi merkittävä tehtävä on pyrkiä vahvistamaan ja lisäämään 
opiskelijoiden valmiuksia tässä kohtaamisessa.

Vuodet 1997–nykyaikaan
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Huittisiin saapuville vaihto-opettajille ja opis-
kelijoille kulttuurien välinen kompetenssi 
on ollut koetuksella. Italialainen professori  
Eduaro Spano saapui 1990-luvun lopussa Suo-
meen ilman passia ja juuttui Helsingin tulliin. 
Spano oletti ilman muuta, että Suomeen voi 
saapua passitta, mutta Suomi ei vielä tuolloin 
ollut hyväksynyt Schengenin sopimusta, joten 
pelkkä EU-hyväksytty henkilökortti ei riit-
tänytkään.

Indonesian Balin saarelta kotoisin oleva pro-
fessori Glan Iswara eksyi jäätävässä talvisääs-
sä Huittisissa, mutta onneksi opiskelijamme 
pelastivat hänet kohmeisena oikeaan osoit-
teeseen. Kukaan huittislainen ei tunnistanut 
hänen Polytechnic-sanansa viittaavan ammat-
tikorkeakouluun.

Englantilainen Cookin pariskunta vieraili 
meillä viime vuosituhannella lukuisia kerto-
ja. June Cook opetti matematiikkaa ja Geoff 
Cook opetti markkinointia englanniksi. Paris-
kunta etsi turhaan De-Icer-sprey´tä huittislai-
sista kaupoista. Arvelivat sen jo alkutalvella 
loppuneen. Mutta meillähän ei edes ole sel-
laista ainetta, jota talvella ruiskutetaan auton 
tuulilasiin, jotta se ei jäädy eikä tarvitse skra-
pata. Olisiko tässä hyvä markkinarako tuonti-
toimintaan?

Ranskalainen vaihto-opiskelijamme Zoë  Bé-
lon rakastui ja meni naimisiin suomalaisen 
opiskelijamme kanssa.

Kulttuurieroista huolimatta ihmisillä on lopul-
ta enemmän yhteisiä asioita kuin eroja. Tavat 
ja uskomukset ovat erilaisia, mutta ihmisyy-
dessä ilot ja surut, toiveet ja pelot, ovat saman-
kaltaisia kaikkialla, rodusta, uskonnosta ja ko-
timaasta riippumatta.

Nyt ovat ovet maailmalle avoimempia kuin 
koskaan, joten siivet selkään!

Kirjoittaja: 
Leena Sääski, markkinoinnin lehtori/kansainväliset 
asiat, SAMK

ESKOLissa opiskeli lukuvuodet 1991–1993 viro-
laiset opiskelijat Ingrid Eelmaa, Astrid Reisenbuk 
ja Kea Kollom (kuvassa toinen, kolmas ja neljäs 
oikealta). He suorittivat ylioppilasosastossa mer-
konomitutkinnon.

Vuodet 1997–nykyaikaan
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Seuraavaksi tarkastellaan yhden oppiaineen 
merkitystä nykyajan oppimisprosessissa. Kun 
aikanaan 1960-luvulla opiskelin Turun yli-
opistossa, tietojenkäsittely ei ollut vielä sil-
loin omana oppiaineena, se teki vasta tuloaan. 
Tutkintooni kuului vain yksi tietojenkäsittelyn 
kurssi. Tämän innoittamana silloinen rehto-
ri Aaro J. Muurainen päätti lähettää minut 
viisastumaan lisää IBM:n kauppaopettajille 
järjestämille kursseille.

Rehtori Muurainen toteaa toimintakertomuk-
sessa vuodelta 1971–1972:

”Opetuksen alalla on tapahtumassa mui-
takin muutoksia kuin uuden lainsäädän-
nön aiheuttamat. Myös ESKOL pystyy ensi 
syksystä tyydyttämään kovasti kohonnutta 
ATK-opetuksen kysyntää. Meillähän on 
ollut jo jonkin aikaa melko teoreettinen 
tietojenkäsittelyoppi lisäaineena. Sen opis-
keluun on osallistunut miltei tasan 80 % 
oppilaista. Ilahduttavaa on ollut todeta, 
että aineen ohjelmaansa ottaneet ovat sen 
myös pitäneet loppuun saakka. Ensi luku-
vuodesta suunnitellaan ATK-opetuksesta 
pakollista. Aineen pakollisuutta huomatta-
vampi muutos on, että AKH on myöntänyt 
ESKOLille ATK-etäispäätteen hankinnan 
syyslukukauden alusta. Sen avulla opetus 
pystytään saamaan niin käytännölliseksi 

kuin se yleensä on mahdollista.”

Varmuudella voidaan sanoa, että ESKOL oli 
ensimmäisiä oppilaitoksia koko maassa, jon-
ka opetusohjelmaan kuului ATK. Silloin oltiin 
laitteiston osalta tietojenkäsittelyssä samassa 
tilanteessa kuin konekirjoituksessa oli oltu 
1900-luvun alussa, jolloin luokkaa kohti oli 
vain muutama kirjoituskone.

Anekdootti: Etäispäätteen hankintaan ammat-
tikasvatushallitus (AKH) ei antanut heti lupaa. 
Rehtori Muurainen sopi tapaamisen Simo Raa-
sion kanssa ja saimme eduskunnasta mukaan 
myös kansanedustaja Pirkko Työläjärven. Yh-
dessä saimme Raasion vakuuttuneeksi siitä, että 
etäispääte on tarpeellinen ja saimme rahoituk-
sen.

Pirkko Työläjärvi oli vuonna 1960 valmistu-
nut Tampereen kauppaoppilaitoksen ylioppi-
lasosastosta merkonomiksi. Myöhemmin hän 
opiskeli lisää ja valmistui kauppatieteiden 
maisteriksi vuonna 1972 Handelshögskolan 
vid Åbo Akademista. Pirkko Työläjärvi muis-
tetaan etenkin vaikuttavasta urasta kansan-
edustajana, ministerinä ja Turun ja Porin lää-
nin maaherrana.

Täysin uutena oppiaineena tietojenkäsittelystä 
oli vain hyvin vähän käyttökelpoista opetus-

Oppimisympäristö
 

Satakunnan ammattikorkeakoulun Huittisten toimipisteen vahvuutena on tällä hetkellä aikuis-
koulutus, joka perustuu monimuoto-opetukseen ja nykyteknologian hyödyntämiseen. Miten tä-
hän on tultu on ollut itse asiassa pitkä prosessi. Nykyaikana korostetaan opettamisen ohella 
entistä enemmän opiskelijan henkilökohtaista panosta oppimisessa. Tiedon määrä on valtava 
verrattuna esim. ESKOLin perustamisen aikoihin. Opetus oli silloin pakostakin pitkälti oppikir-
jasidonnaista ja joistakin oppiaineista saattoi olla vain yksi oppikirja. Itse oppiminen prosessina 
tuskin on suurestikaan muuttunut ammoisista ajoista lähtien.

Vuodet 1997–nykyaikaan
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materiaalia. Tässä suhteessa em. etäispääte oli 
hyvä apuväline, jonka avulla oltiin tavallista 
puhelinlinjaa myöten yhteydessä Espoossa ol-
leeseen keskustietokoneeseen IBM 360. AKH 
oli tarkkaan määritellyt kuinka paljon saadaan 
käyttää yhteysaikaa ja keskusyksikköaikaa, 
jotka molemmat oli hinnoiteltu erikseen. Ku-
vaavaa oli myös, että Huittisista Helsinkiin oli 
käytettävissä kaikkiin puheluihin ainoastaan 
kymmenkunta puhelinlinjaa. Oppitunnista 
saattoi siis kulua monta minuuttia ennen kuin 
linja vapautui käyttöön. Etäispäätteen muka-
na saatiin käyttöön myös joitakin kaupallisia 
sovellutuksia ja käytetty ohjelmointikieli APL 
antoi tilaisuuden ohjelmoida kaupallisia sovel-
luksia. Tämän ohjelmointikielen hallinta antoi 
myös työmahdollisuuksia valmistuneille mer-
konomeille.

1980-luvun alussa tulivat markkinoille ensim-
mäiset mikrotietokoneet. ESKOLiin hankit-
tiin kuitenkin tässä vaiheessa opetuskäyttöön 
myös pienoistietokone, jonka keskusyksik-
köön oli yhdistettynä päätteitä. Hankinta teh-
tiin yhteistyössä Huittisten kaupungin kanssa 
sillä perusteella että samalla laitteella voitiin 
myös laskea palkkoja ja hoitaa kirjanpitoa.

Tavoitteena ESKOLissa oli, että ATK:ta pys-
tyisivät hyödyntämään myös muut oppiaineet. 
Tästä hyvänä esimerkkinä oli tekstinkäsittelyn 
ottaminen konekirjoituksen yhteyteen. On-
gelmia tuotti alkuvaiheissa se, että laitteistoa 
vaihdettaessa jouduttiin ottamaan käyttöön 
aina uusi tekstinkäsittelyohjelma. Tässä yhtey-
dessä mainittakoon, että ESKOLin ensimmäi-
nen opettaja Pirkko Majakulma erään toisen 
opettajan kanssa kirjoitti 1980-luvulla tekstin-
käsittelyoppikirjoja.

1980-luvun lopulla näytti siltä että tulevai-
suuden tietokoneet ovat entistä pienempiä ja 
tehokkaampia mikrotietokoneita. 1990-luvun 
alussa aloitti Internet voittokulkunsa, pienet 
yksittäiset verkot yhdistettiin toisiinsa tietolii-

kenneyhteyksien avulla. Siinä suhteessa oltiin 
loistavassa tilanteessa, että vuonna 1992 val-
mistuneeseen uuteen koulukiinteistöön oli ra-
kennettu koko kiinteistön kattava tietoverkko 
keskusyksikköineen. Kiinteistön sisällä oli siis 
jo toimiva tietoverkko, jota myös käytettiin. 
Tästä oli helppo siirtyä etunenässä Internetin 
käyttäjäksi – oli sitten kyseessä yritys tai op-
pilaitos.

Internet mullisti tietojenkäsittelyn, mutta vie-
lä suurempi vaikutus sillä oli muiden oppiai-
neiden opetukseen. Kun aikaisemmin oli ollut 
pulaa opetusaineistosta, niin Internet monin-
kertaisti käytettävissä olevan tiedon määrän 
ja antoi opettajille mahdollisuuden itse tuottaa 
materiaalia verkkoon.

Jo 1980-luvulla oli alettu puhua etäopetuksesta 
ja verkottumisesta. Sinänsä etäopetus ei ollut 
varsinaisesti uutta, koska kirjeopistot olivat 
toimineet jo pitkään. Nyt tietokoneella voitiin 
tuottaa opetusmateriaalia ja siirtää se tietover-
kon avulla opiskelijoille. ESKOLissa otettiin 
tavoitteeksi että oppiaineessa kuin oppiainees-
sa voitaisiin käyttää hyväksi tietokonetta ja 
Internetiä. Mutta pelkkä tietokone eikä verk-
kokaan  kuitenkaan riitä, vaan pitää olla myös 
oppimisalusta, jolla opettajat ja opiskelijat toi-
mivat ja keskustelevat keskenään.

Anekdootti: Olin SAMKin aikuiskoulutusjoh-
taja Esa Rahialan kanssa tutustumassa Hel-
singissä IBM:n markkinoimaan learning-space 
oppimisympäristöön. Emme kuitenkaan tehneet 
heti hankintapäätöstä. Paluumatkalla tarjosin 
Rahialalle kahvit ESKOLissa ja paikalla sattui 
olemaan myös lehtori Pekka Kuisma, jolle esit-
telimme IBM:n Lotus Notesia. Pekka Kuisma 
oivalsi heti Notesin hyödyntämismahdollisuu-
det opetuksessa. Sen jälkeen alkoi tapahtua.

Kun samanaikaisesti oltiin SAMKin kirjastos-
sa Elina Laineenojan, Kaisa Paasion ja Susan-
na Ruohomäen ideoiden pohjalta synnyttämäs-
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sä virtuaalikirjastohanketta, niin syntyi ajatus 
näiden kahden asian yhdistämisestä. Alettiin 
suunnitella virtuaalikirjaston ohella virtuaali-
oppimisympäristöä, johon kirjaston hankkeen 
kautta saatiin myös ulkopuolista rahoitusta.

Kehittämistyössä oli mukana myös useita Lii-
ketalouden Huittisten yksikön opiskelijoita. 
Aiheesta Liiketalouden Huittisten yksikön 
opiskelijat tekivät useita opinnäytetöitä ja 
voittivat myös niillä palkintoja sekä SAMKin 
sisäisissä että valtakunnallisissa opinnäyte-
työkilpailuissa. Kehitetty oppimisympäristö 
Virtualia sai myös INNO-SUOMI-kunniamai-
ninnan. 

Vuodet 1997–nykyaikaan

Virtualian kehitysryhmä:

Vasemmalta Ari Varis, Antti Suonpää, Teija Vigren, 
Pekka Kuisma ja Jani Turtiainen.

Opettajalle muutos siirtyä liidusta, taulusta ja 
kalvoista tuottamaan materiaalia tietoverkkoi-
hin ei ollut helppoa. Suurin syy tähän oli että 
tietokone oli opettajille välineenä uusi. Se ei 
ollut myöskään perinteiseen opetukseen tottu-
neelle opiskelijalle helppo. Nyt liki 20 vuotta 
myöhemmin verkko-opetus on lyönyt itsensä 
läpi sekä opiskelijoitten että opettajien kes-
kuudessa, nimenomaan aikuiskoulutuksessa. 
Ja miksei se olisi käyttökelpoinen tapa opis-
kella myös nuorisoasteella.
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Alkusysäyksen verkko-oppimisympäris-
tön kehitystyölle antoivat Aarno Korpela 
ja Esa Rahiala, joka esitteli Lotus Notes-
ohjelmiston LIHUssa vuonna 1998. Pai-
kalla oli Pekka Kuisma, joka syttyi aja-
tukseen uudenlaisen oppimisympäristön 
kehittämisestä. Samaan aikaan SAMKin 
kirjaston Kaisa Paasio, Elina Laineenoja 
ja Susanna Ruohomäki olivat laatimassa 
opetusministeriölle virtuaalikirjaston han-
kehakemusta. Rahoitus saatiin ja Virtualia 
sai alkunsa tästä hankkeesta. Kehitystyö-
tiimiin tulivat lehtori Pekka Kuisman li-
säksi tietopalvelusihteeri Elina Laineenoja 
ja tradenomiopiskelijat Ari Varis ja Jani 
Turtiainen, jotka innokkaina opiskelijoina 
tekivät kehitystyötä ja omaa opinnäyte-
työtään samanaikaisesti. He tekivät kehi-
tystyötä ja laativat verkko-oppimisympä-
ristön ensimmäisen version osana omaa 
opinnäytetyötään. Myöhemmin myös Tei-
ja Vigren teki ansiokkaan opinnäytetyönsä 
”Verkko-opetus ja -oppiminen ammatti-
korkeakoulussa”, jossa suunniteltiin ja to-
teutettiin opintojakso verkkoympäristössä.  
Vuodesta 2002 lähtien kehittämis- ja yllä-
pitotyötä jatkoivat lehtori Pekka Kuisma ja 
tradenomi Antti Suonpää.

Virtualian palveluita pyrittiin kehittämään 
SAMKin Virtualiaa käyttävien opettajien 
toivomusten mukaisesti. Virtualiaan tuli 
kehitystyössä SAMKin opettajilta paljon 
ideoita ja suurin osa niistä toteutettiin. 
Virtualian kantavana ajatuksena oli, että 
opettaja pystyi oman kontaktiopetuksensa 
tukena tarjoamaan opiskelijaryhmälle eri-
laisia oppimisen lisäarvopalveluita. Opis-
kelijoiden ja opettajien yhteydenpito sekä 

opettajan tiedotustoiminta oli siten tehok-
kaampaa ja voitiin kehittää uusia työkaluja 
yhteistyöhön ja erilaisiin opetuksen toteu-
tustapoihin yli perinteisten luokkarajojen. 
Pääideana oli tuotetun oppimista tukevan 
dokumentaation samapaikkaisuus, ajanta-
saisuus ja helppo saatavuus kaikille verk-
ko-oppimisympäristöä käyttäville opiske-
lijoille ja opettajille.

Virtualia toimi ensisijaisena verkko-
oppimisympäristönä SAMKissa lähes 
10 vuotta ollen opetuksen tukena 
liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysalalla 
sekä täydennyskoulutuksessa. Syksyllä 
2008 Virtualian paikan SAMKin viral-
lisena verkko-oppimisympäristönä otti 
kansainvälinen verkko-oppimisympäristö 
Moodle. 

Virtualiasta tehtiin sen kymmenvuotisen 
taipaleensa aikana useita opinnäytetöitä, 
joita on palkittu myös valtakunnallisella 
tasolla. Virtualiasta käytiin luennoimassa 
laajasti sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Sen merkitystä teknisessä, sisällöllisessä 
ja pedagogisessakin kehitystyössä vuosien 
varrella ei sovi unohtaa. Kymmenen 
vuoden varrella sadat opettajat ovat 
tuottaneet Virtualiaan valtavan määrän ai-
neistoa opetuksen ja oppimisprosessin tu-
eksi. Virtualian kehitystyö on ollut pohjana 
luotaessa uudenlaista, menetyksekästä ai-
kuiskoulutusta Huittisiin.

 
Kirjoittaja:
Pekka Kuisma, lehtori, SAMK

Vuodet 1997–nykyaikaan

VIRTUALIA – 10 vuotta verkko-oppimista 
Huittisissa
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Meillä SAMKissa/ESKOLissa oli mahdolli-
suus kokeilla ajatuksiamme käytäntöön, sillä 
saimme koulutuksen järjestämiseen ulkopuo-
lista rahoitusta. Liitän mukaan yhden projektin 
loppuraportin sellaisenaan, koska siinä tulevat 
esille monimuoto-opetuksen keskeiset tavoit-
teet sekä ongelmakohdat.

Hankkeen loppuraportti: 

Merkonomista tradenomiksi muuntokou-
lutuksella

Tavoitteena oli löytää uusia yrittäjyyden ja 
työllistymisen muotoja SAMKin tavoitteiden 
mukaisesti; vanhoja ammatteja jalostava ja 
uusia ammatteja luova rooli. Tietoon, osaa-
miseen ja tiedonhallintaan perustuvassa yri-
tystoiminnassa pienetkin yritykset voivat me-
nestyä sijaintipaikasta riippumatta. Hanke on 
omalta osaltaan täyttänyt tehtävänsä kehitet-
täessä Suomea tietoyhteiskunnaksi. Hankkeen 
tuloksena sekä tuottavan organisaation että 
opiskelijoiden ja heidän taustaorganisaatioi-
densa tietotekninen osaaminen on lisääntynyt.

Tavoitteena oli luoda reaalisovelluksen avul-
la toimintamalli vastaavanlaisen koulutuksen 
järjestämiselle. Tavoitteena oli myös tutkia ja 
kehittää eri teknisiä ratkaisuja ja kuhunkin 
opetustilanteeseen sopivia pedagogisia lähes-
tymistapoja. Keskeiseksi tekniseksi ratkaisuksi 
muodostui intranet-pohjainen oppimisalusta, 
Virtualia, joka kehitettiin projektin kuluessa 
Liiketalouden Huittisten yksikössä. Virtualian 
avulla opetus voidaan monimuotoistaa nollas-
ta aina sataan prosenttiin.

Opetus jakaantui 1) Lähiopetukseen, 2) Lähin-
nä verkon kautta tapahtuvaan lähiopetukseen 
ja 3) Opiskelijan omakohtaiseen työskente-
lyyn. Opiskelijan kannalta opiskelijan yhden 
opintoviikon laajuinen suoritus jakaantui 
edellä mainittujen osioiden kesken suhteessa 

8:16:16. Kun otetaan huomioon että opinnäy-
tetyö on suurimmaksi osaksi opiskelijoiden it-
senäistä työskentelyä, perinteisen kontaktiope-
tuksen osuus on tutkinnossa alle 20 %.

Projektin ja sen rinnakkaishankkeiden antami-
en tulosten perusteella monimuoto-opetuksella 
tulee olemaan melkoinen vaikutus opettajan 
työn luonteeseen. Opetuksen suunnittelussa 
korostuu ennalta laaditun hyvän käsikirjoi-
tuksen merkitys. Kontaktiopetuksen sisällön 
on palveltava verkon kautta annettavaa lähi-
opetusta ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä, 
jotta koko oppimisprosessista muodostuu jän-
tevä kokonaisuus. Verkko-oppimisympäristönä 
Virtualia avaa uusia mahdollisuuksia opiske-
lijoiden ja opettajien sekä opiskelijoiden kes-
kinäiseen kanssakäymiseen. Opettajasta tulee 
entistä enemmän opiskelijan oppimisprosessin 
ohjaaja. Ammatillisen osaamisen ohella opet-
tajan on pystyttävä käyttämään nykyteknolo-
gian antamia mahdollisuuksia verkko-opetuk-
sessa; digitaalinen lukutaito.

Monimuoto-opetus osana nykyaikaista oppi-
misympäristöä merkitsee myös uudenlaisen 
henkilöstön tulemista ammattikorkeakoulun 
palvelukseen: kirjasto- ja informaatiopalvelut, 
tietoliikennepalvelut ja sisällöntuottamisen tu-
kena oleva henkilöstö, joka omalta osaltaan 
tekee myös tutkimus- ja kehittämistyötä uuden 
teknologian haltuunotossa.

Julkisuus ja tiedottaminen: Hankkeesta tie-
dotettiin sanomalehdistön ja paikallisradion 
kautta.

Työjärjestykset ovat olleet julkisesti nähtävillä 
Internetissä SAMKin Liiketalouden Huittisten 
yksikön webbisivuilla koko koulutuksen ajan.

Projektin yhteys muihin hankkeisiin (verkot-
tuminen, yhteistyö): Projekti teki yhteistyötä 
OPM:n rahoittamien Etäopetus ja etätyö pk-
yritystoiminnan kehittämisessä ja Elintarvi-

Vuodet 1997–nykyaikaan
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kealan telematiikkapalvelut - ja sähköinen 
kaupankäynti -hankkeiden kanssa sekä TE-
keskuksen rahoittaman Uusmediapalvelut-
hankkeen kanssa.

Tulokset ja hyödynnettävyys

Projektin loppuunsaattaneiden osuus oli suh-
teellisen korkea. Projektin tuloksena syntyi 
laadukkaita opinnäytetöitä, joista suurin osa 
hyödytti opiskelijoiden taustaorganisaatioi-
ta. Merkittävää oli osallistujien kiinteä kes-
kinäinen yhteistyö ja toisiltaan oppiminen. 
Työllisyysvaikutukset ovat myös välillisiä – 
työntekijän osaamisen kasvaessa työpaikan 
toimintaedellytykset paranevat ja kilpailukyky 
kasvaa.

Merkittävänä vahvuustekijänä pidetään sitä, 
että toteuttajaorganisaation on pakko projek-
tin edetessä myös kehittää itseään ja toimin-
tatapojaan. Jokaisen henkilökuntaan kuulu-
van arkeen tulivat tämän projektin työkaluina 
käytetyt sähköiset välineet. Itse asiassa tätä 
projektia ei olisi voitu toteuttaa entisillä mene-
telmillä; iltaopetus olisi ollut hankalampi jär-
jestää ja raskaampi osallistujille pelkästään 
lähiopetuksena suoritettuna.

Monimuotoisena opettaminen ei ole henkilös-
tölle itsestään selvää, vaan henkilöstön kyvyn 
kehittämiseen opettamaan monimuotoisesti 
jouduttiin kiinnittämään huomioita. Myöskään 
monimuotoisesti opiskelu ei ole kaikille help-
poa, mutta tähän seikkaan pyrittiin kiinnittä-
mään huomiota tutoroinnin aikana. Tutoroin-
nin katsottiin onnistuneen suhteellisen hyvin.

Projektin aikana syntyi myös täysin verkko-
opiskeluna toteutettavia opintojaksoja. Di-
gitaalisen lukutaidon merkitys korostuu sekä 
opettajilla että opiskelijoilla.

Hankkeen kestäessä kehitettiin monipuolinen 
ja aikuiskoulutukseen hyvin soveltuva oppi-

misalusta Virtualia. Tämä antaa mahdolli-
suuden tarkastella ja kehittää koko oppimis-
ympäristöä ja oppimisprosessia aivan uudelta 
näkökannalta. Virtualian avulla on mahdollis-
ta dokumentoida varsinaiseen oppimiseen ja 
opetukseen liittyvät asiat ja myös opiskelijoille 
ja henkilöstölle tiedottaminen.

Projektin heikkoudet, ongelmat projektin to-
teutuksessa

Verkko-opetukseen soveltuvan opintomateri-
aalin tuottaminen vaatii henkilöstöltä siihen 
järjestettävää resurssia. Tällä saattaa aluksi 
olla kustannuksia lisäävä vaikutus, mutta ope-
tuksen toteuttamisessa myöhemmin kuitenkin 
kustannuksia säästävä vaikutus.

Opiskelu monimuotoisesti on erittäin vaativaa. 
Lähes poikkeuksetta opiskelun vaativuus ja 
kuormitus on tullut opiskelijoille yllätyksenä. 
Opiskelun saattaminen onnistuneesti päätök-
seen edellyttää tukea sekä kotiväeltä että työ-
paikalta.

Projektissa olisi voinut kokeilla enemmän eri-
laisia tapoja lähiopetuksen järjestämiseen, 
esimerkiksi viikonloppuopetuksen järjestämi-
nen.

Verkko-oppimisympäristökaavio liitteenä

Vuodet 1997–nykyaikaan
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Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitoksen toi-
mintakertomuksessa 1995–1996 todetaan:

”Oppilaitoksen tietojärjestelmät muodos-
tuvat koko koulun kattavasta lähiverkosta. 
Kaikki tietokoneet on kytketty verkkoon, 
joka yhdistää opetuskäytössä olevat koneet 
tehokkaisiin servereihin eli keskuskoneisiin. 
Verkko yhdistää useita organisaatioita, sil-
lä samassa talossa toimivat Etelä-Satakun-
nan Kauppaoppilaitos, aikuiskoulutusosas-
to ja kansalaisopisto on kytketty samaan 
verkkoon. Lisäksi verkkoon on kytketty 
Huittisten kaupungin ja terveyskeskuksen 
tietokoneet. Kaikki tietokoneet on kytketty 
sisäisen verkon lisäksi Internetiin.”

Vuodet 1997–nykyaikaan

Huittisten kaupunki ja ESKOL olivat toteut-
taneet ensimmäiset isot tietokonehankintan-
sa hyvässä yhteisymmärryksessä. Samoin oli 
1990-luvun puolivälin paikkeilla rakennettu 
yhteistyössä Huittisten koulujen ATK-verkko 
sekä kiinteä yhteys myös Punkalaitumelle ja 
Vampulaan. Tämä oli sillä hetkellä valtakun-
nallisestikin merkittävä saavutus. Kunnat sai-
vat rahaa projektiin valtakunnallisesta Suomi 
tietoyhteiskunnaksi -hankkeesta. Palvelin oli 
Kuninkaisissa. Samassa yhteydessä tehtiin 
Huittisten kaupungille ESKOLin toimesta en-
simmäiset kotisivut Internetiin. Ammattikor-
keakoulun ja kaupungin kehittämistavoitteet 
olivat kuitenkin erilaiset. Tästä oli seuraukse-
na, että ammattikorkeakoulun oli pakko yksin 
ottaa vastuu oman ATK-verkkonsa kehittämi-
sestä.
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Kun ESKOLissa laadittiin 1990-luvun puoli-
välissä uudet aikuiskoulutuksen opetussuun-
nitelmat merkonomikoulutukseen, ne valmis-
teltiin siitä lähtökohdasta, että merkonomin 
siirtyessä opiskelemaan ammattikorkeakou-
lussa voitiin hyväksilukea merkonomitutkin-
nossa olevia opintosuorituksia mahdollisim-
man paljon. 

Anekdootti: Lääninhallitus järjesti Risto Ryti 
-salissa läänin opinto-ohjaajille koulutustilai-
suuden, johon minut oli pyydetty esittelemään 
ammattikorkeakoulua. Puheenvuorossani esit-

telin myös edellä mainitun kokeilumme. Kokei-
lumme ei miellyttänyt paikalla ollutta läänin 
ammattikasvatusneuvosta, sillä kun tuli läänin 
päätös aikuiskoulutuspaikoista seuraavalle 
vuodelle ei ESKOLille oltu merkattu yhtään ai-
kuiskoulutuksen aloituspaikkaa. Onneksi läänin 
maaherra oli kanssamme samaa mieltä ja pa-
lautti asian päiväjärjestykseen. 

Tälläkin hetkellä puhutaan opiskeluaikaa pi-
dentävistä opintojen päällekkäisyyksistä. Toi-
von, että jonain päivänä edellä mainittu asia 
ymmärrettäisiin.

Vuodet 1997–nykyaikaan

Opetussuunnitelmakokeiluita

ESKOLin toimintakertomuksessa 1995–1996 todetaan, että seuraavana lukuvuonna alkavat 
seuraavat linjat iltaopetuksena: merkonomin tutkintoon tähtäävä koulutus suuntautumisvaih-
toehtoina taloushallinto, markkinointi ja asiakaspalvelu sekä välitutkintona merkantin tutkinto 
näyttökokein. Jatkomahdollisuus vastaavan alan ammattikorkeakoulututkintoon...

Pk-yritystoiminnan tutkimus- ja kehittämistyö osana 
koulutusta

Oppimisympäristö ja opetussuunnitel-
ma

Mielestäni nämä kaksi asiaa ovat kaikkein kes-
keisimmät opetusta ohjaavaa asiaa, varsinkin 
kun oppimisympäristöllä ei tarkoiteta enää 
pelkästään koulukiinteistöä.

ESKOLin opettajat osallistuivat aina innok-
kaasti opetussuunnitelmien tekemiseen ja käy-
timme myös yrityselämän edustajia asiantun-
tijoina. Yhteisen näkemyksen löytyminen ei 
ollut aina itsestäänselvyys. Opetusjärjestely-
jen kehittäminen kuului myös asiaan. Haluan 
mainita erikseen omalta rehtoriajaltani lehtori 

Pekka Kuisman. Hänen kanssaan kävin jatku-
vaa pedagogista keskustelua ja yhdessä sovim-
me, mitä muutoksia ajetaan sisään seuraavana 
lukuvuonna. Ilmeisesti ne olivat suhteellisen 
hyviäkin, koska ne demokraattisesti hyväksyt-
tiin opettajainkokouksissa. Tutkintoon johta-
vassa aikuiskoulutuksessa yhtä hyvä keskuste-
lukumppani oli lehtori Anneli Kurttila.

Koska uudessa koulurakennuksessa oli käy-
tössä nykytekniikan antamia mahdollisuuksia, 
niin miksemme olisi tutkineet niiden sopi-
vuutta opetukseen ja alkaneet hyödyntää niitä. 
1990-luvun puolivälin paikkeilla toteutimme 
projekteja, joissa tutkimme käytännön toimin-
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nan kautta nykytekniikan antamia mahdolli-
suuksia etäopetuksessa sekä etätyössä.

Lainaus hankkeen ”Etäopetus ja etätyö pk-yri-
tystoiminnan kehittämisessä” loppuraportista:

“Hanke jo sinänsä oli uutta luova ja inno-
vatiivinen, koska vastaavaa opetuksen to-
teutusta ei ollut aikaisemmin järjestetty am-
mattikorkeakouluissa. Hankkeella haettiin 
uutta toimintamallia työelämässä työsken-
televille tutkintoon johtavalle täydennys-
koulutukselle ja elinikäiselle oppimiselle. 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli ottaa 
nykyteknologian antamat mahdollisuudet 
haltuun oppimisessa ja opettamisessa. Tek-
nologinen kehitys on ollut hankkeen kestä-
essä nopeata, sen kuluessa on voitu ottaa 
käyttöön mm. intranet-pohjaiset ratkaisut. 
Nykyteknologian haltuunotto opetuksessa 
edellyttää myös omakohtaista tutkimustie-
toa, jota hankkeen kuluessa on tehty.”

Opetussuunnitelma on siis keskeisin oppilai-
toksen toimintaa ohjaava ”työkalu”. Kaikki 
mikä oppilaitoksessa tapahtuu, tähtää opetus-
suunnitelman toteuttamiseen ja edelleen ke-
hittämiseen. Ammattikorkeakoulun alkaminen 
antoi täysin uusia mahdollisuuksia opetuksen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen paikallisella 
tasolla ja tähän mahdollisuuteen innolla tar-
tuimme. Se antoi mahdollisuuden palvelutoi-
minnan kytkemiseen entistä paremmin itse 
oppimisprosessiin. Ei palvelutoiminta ihan 
vierasta ollut ennestäänkään. Jo esimerkiksi 
1970-luvun alusta löytyy lehtileike, jossa ui-
mapukuiset markkinoinnin lehtori Risto Niini-
koski ja opiskelija Rakel Wanamo luovuttavat 
Huittisten uimahallin kävijätutkimuksen kun-
nan liikuntaohjaajalle.

Vuodesta 1983 lähtien aloimme myös panos-
taa yrityksiin suuntautuvaan maksulliseen pal-
velutoimintaan. AKH:n yksityiskohtaiset oh-
jeet eivät tällaista tunteneet, mutta otin riskin 

ja sijoitin markkinoinnin lehtorin työaikaan 
muutaman tunnin viikossa tähän tarkoituk-
seen. Pikkuhiljaa tätä resurssia voitin kasvat-
taa. Tavoitteena oli saada täyspäivätoiminen 
yritysasiamies ESKOLiin. Ehdottomana vaati-
muksena oli myös, että palvelutoiminnan tulee 
palvella opetusta.

1990-luvulla ammattikorkeakoulukokeilun 
alettua kehitin toimintamallin, jota noudatta-
en palvelutoiminta voidaan kytkeä osaksi tut-
kintoon johtavaa koulutusta. Nyt historiikkia 
kirjoittaessani voin antaa sille nimen ja kutsua 
sitä Korpelan malliksi – itseriittoista, mutta 
pilke silmäkulmassa. Ensin hiukan taustaa.

Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen 
korkeakoulujärjestelmää yliopistojen sekä 
tiede- ja taidekorkeakoulujen kanssa. Am-
mattikorkeakoulujen toiminnassa korostuu 
työelämäyhteys sekä alueellinen kehittämi-
nen. Opiskelijat valmistuvat ammattikorkea-
kouluista ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. 
Ammattikorkeakouluissa tehdään myös sovel-
tavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä, 
joka palvelee ja tukee opetuksen lisäksi alueen 
kehitystä sekä elinkeino- ja työelämää. Am-
mattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmä ei 
kuitenkaan osoita erillistä rahaa työelämäyh-
teyksien ja alueelliseen kehittämiseen. Mitä 
pienemmästä paikkakunnasta on kysymys, 
sitä suurempi merkitys ammattikorkeakoulul-
la on alueen kehittämisessä. Näin on laita Sa-
takunnassakin, sillä Liiketalouden Huittisten 
yksiköllä on toivottavasti ollut suurempi roo-
li alueellisessa kehittämisessä kuin isompien 
paikkakuntien yksiköillä.

Ihannetapaus olisi, että jokaisen päätoimisen 
ammattikorkeakoulun opettajan toimenkuvaan 
kuuluisi yritysten tai muiden yhteisöjen kans-
sa tehtävää yhteistyötä. Tästä ajatuksesta läh-
tee ”Korpelan malli”. Se edellyttää, että am-
mattikorkeakoulu organisaationa tunnustetaan 
tasavertaiseksi yhteistyökumppaniksi. Sama 

Vuodet 1997–nykyaikaan
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koskee tietysti ammattikorkeakoulun opetta-
jia ja muuta henkilöstöä. Onnistunut yhteistyö 
merkitsee osaamisen kasvua sekä koulun että 
yrityksen työntekijöille. Opiskelija on nähtävä 
tulevaisuuden työntekijänä ja hän saa yhteis-
työprojekteissa arvokasta työkokemusta.

1. Ammattikorkeakoulun ja työelämän 
välisen vuorovaikutuksen kehittämi-
nen

• maakunnallisten ja alueellisten hankkei-
den ideointi ja hankkeissa mukanaolo

• yrityksille myytävät projektit ja tutki-
mus- ja kehittämishankkeet

• verkottumisen tutkiminen ja verkosto-
jen luomisessa mukana oleminen

2. Opettajien työelämäsuhteiden kehittä-
minen

• työharjoittelu
• opinnäytetöiden ohjaus
• opettajat projektien sekä tutkimus- ja 

kehittämishankkeiden vetäjinä
• opettajien oma tutkimustyö

3. Opiskelijoiden työelämään sijoittumi-
sen edistäminen ja yrittäjävalmennuk-
sen kehittäminen

• työharjoittelu
• opinnäytetyöt yrityksissä tai muuten 

työelämää palvelevia
• opiskelijat mukana projekteissa sekä 

tutkimus- ja kehittämishankkeissa
• työvoiman rekrytointi 

4. Tietojenkäsittely ja tietoliikenne yh-
teistyön välineinä

• alan kehityksen seuraaminen ja tiedon 
siirtäminen työelämään

• verkostojen kehittäminen
• Internetin www-palvelujen välittäminen

5. Monimuoto-opetuksen kehittäminen/
elinikäinen oppiminen

• työvoimakoulutus osana ammatillista 
tutkintoa

• kaikille avoin opetus; avoin ammatti-
korkeakoulu, tutkinnon voi kerätä

• uudet opetusteknologiat

6. Kansainvälisyys yhdessä yritysten 
kanssa

• opiskelijoiden opiskelu ja työharjoittelu 
ulkomailla ja myös toisinpäin

• opettajavaihto molempiin suuntiin
• EU:n koulutusohjelmiin osallistuminen
• kansallisen ja EU-rahoituksen hankki-

minen
• vienti- ja muut projektit yhdessä yritys-

ten kanssa

Liiketalouden Huittisten yksikkö sai ESR-ra-
hoitusta em. ajatusten testaamiseen. Yhteistyö 
yritysten kanssa sai melkoisesti tuulta purjei-
siin. Kun Satakunnan ammattikorkeakoulu va-
littiin aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi 
vuonna 2001, vaakakupissa painoi melkoisesti 
Huittisten yksikön saavutukset aluekehitys-
työssä. Haluan antaa tunnustuksen silloiselle 
henkilöstölle laadukkaasta toiminnasta.

Vuodet 1997–nykyaikaan
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Anekdootti: Jukka Leinonen soitti Satakunta-
liitosta, että ns. indeksointivaroja olisi Sata-
kunnassa käytettävissä sekä ESR- ja EAKR-ra-
hastoissa. Hän kertoi, että Satakuntaliitossa oli 
ajateltu, että elintarviketalous olisi yksi mah-
dollinen kohde kehittämishankkeille ja että 
SAMK Huittisissa olisi yksi mahdollinen toteut-
taja. Vastasin oitis myöntävästi.

Vaikka se olikin vain yhden rehtorin antama 
myönteinen vastaus, siitä alkoi prosessi, joka 
johti mm. Satafood ry:n ja SataLabin perus-
tamiseen. Tämä tapahtui vuonna 1996.  Toi-
saalta olimme valinneet erääksi keskeiseksi 
kehittämiskohteeksi jo aikaisemminkin elin-
tarvikealan. Omina sanoinani muistan ”ihmi-
nen tulee aina syömään” – eräänlainen visio 
tämäkin.

Se ei ollut kuitenkaan yhdellä puhelinsoitolla 
selvä. Indeksointivarat oli osoitettu käytettä-
väksi WFA-alueella. Ensin oli käytävä taistelu 
siitä, että elintarvikeala on yksi hankeryhmä, 
johon indeksointivaroja kohdistetaan viiden 
maakunnan alueella. Seuraavaksi piti hankkia 
omarahoitusosuudelle muitakin maksajia kuin 
pelkästään SAMK. Käytyjen neuvottelujen tu-
loksena oli, että Loimaan Seudun kehittämis-
keskus, Porin kaupunki ja Pohjois-Satakunnan 

Kehittämiskeskus tulivat mukaan melkoisella 
rahoitusosuudella. Lisäksi saimme yhteistyö-
kumppaniksi Foodwestin Seinäjoelta. Kaik-
kien näiden tahojen kanssa tehtiin yhteistyö-
sopimukset. Silloin oli Huittisten kaupungin 
tultava mukaan – tosin pitkin hampain.

Samanaikaisesti piti käydä neuvotteluja ope-
tusministeriön ja maa- ja metsätalousminis-
teriön kanssa varsinaisista hankkeista, sillä 
käytettävissä olevat varat eivät olleet missään 
yhdessä korissa. Tietysti piti vakuuttaa viran-
omaiset hankkeiden hyvyydellä ja sillä, että 
pystymme viemään ne läpi. Valmistelimme 
usean hankkeen ryppään, joista kolmea läh-
dimme itse toteuttamaan. Hankkeiden jou-
kossa oli myös mm. Huittisten kaupungille 
valmisteltu hanke laboratorion perustamiseksi 
ja yksi Pohjois-Satakuntaan kohdistettu han-
ke. Valmistellut hankkeet hyväksyttiin asian-
omaisilla tahoilla. Itselleni tuli kirjoittaessani 
nimiäni isoihin hankehakemuksiin hiukan sa-
manlainen tunne kuin ESKOLin johtokunnan 
puheenjohtaja Eero Alaluodolle 1960-luvulla, 
kun johtokunnan kokouksissa taloudenhoi-
taja esitti vekseleitä allekirjoitettavaksi, jotta 
palkat voidaan maksaa. Kerrotaan Alaluodon 
tokaisseen, että jos hän joutuu nämä vekselit 
lunastamaan, hänelle ei jää kalsareitakaan jal-
kaan.

Vuodet 1997–nykyaikaan

Näin syntyi Satafood

Yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuus  
15.4.1998. Vasemmalta SAMKista Huittisten yksi-
kön johtaja Aarno Korpela, Foodwest Oy:stä toi-
mitusjohtaja Antti Väliaho ja Huittisten kaupungin-
johtaja Eero Väätäinen.



84

Hankkeet etenivät hyvin ja kalustimme toimi-
joille yhden luokkahuoneen ”maisemakont-
toriksi” sekä palkkasimme uusia henkilöitä. 
Yhteistyö sujui hyvin siinä vaiheessa. Aloim-
me käyttää elintarvikehankkeista yhteisnimeä 
Satafood. Nimi Satafood otettiin siis käyttöön 
SAMKin liiketalouden Huittisten yksikös-
sä. Samoilta ajoilta on kaikkien hyvin tunte-
ma Satakunnasta.-kampanjan logo  ja samoin 
myös Satafood ry:n käyttämä logo. 

Elintarviketalouteen liittyvät hankkeet olivat 
SAMKin liiketalouden Huittisten yksikölle 
tärkeitä. Kehitys johti Satafood Kehittämisyh-
distys ry:n perustamiseen 10.8.1999.

SAMKin Huittisten liiketalouden yksikkö 
synnytti Satafoodin. Se on saavutus, johon 
monikaan ammattikorkeakoulu ei ole pysty-
nyt. Satafood sai ammattikorkeakoululta val-

miin liikeidean, logon ja huippuasiantuntijat 
palvelukseensa sekä myös toimitusjohtajansa 
SAMKista. 

Vuodet 1997–nykyaikaan

Innovatiivista toimintaa rakenteellisen 
kehittämisen puristuksessa kohti 
aikuiskoulutuksen huippuosaamista
Ajanjaksoa ammattikorkeakoulun vakinaista-
misesta vuodesta 1997 tähän päivään voidaan 
kuvata opetuksen kehittämisen ja rakenteelli-
sen kehittämisen aikakaudeksi. Ammattikor-
keakoulu oli jakson alussa uusi koulutusjär-
jestelmä Suomessa. Opetuksen ja toiminnan 
kehittäminen ammattikorkeakouluksi edellytti 
opetuksen kehittämistä. Tähän SAMK Huittis-
ten toimipiste on tuonut erityisen suurta panos-
ta verkko-opetuksen kehittämisessä ja työelä-
mäyhteyksien luomisessa.

Rakenteellinen kehittäminen leimaa jakson 
jälkipuolta. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tahtotilana on ollut suuremmat yksiköt ja siksi 
SAMK Huittisten toimipiste on saanut pohtia 

omaa rooliaan ammattikorkeakoulun yksikkö-
nä ja alueellisena toimijana kriittisesti ja luo-
vasti.

Tähän ajanjaksoon sijoittuu myös Aarno Kor-
pelan pitkän työuran päättyminen huittislaisen 
kauppaopetuksen etunenässä. Korpela vaikut-
taa edelleen luottamustehtävien kautta koulu-
tuksen kentällä. Pirjo Heilala seurasi Korpelaa 
yksikön johtajana 1.1.2002 lukien. Heilalan 
aikaa kuvastaa paljolti opetusministeriön edel-
lyttämä rakenteellinen kehittäminen, hankera-
hoituksen väheneminen ja pedagogiset muu-
tokset. Koulutusjohtajana on 1.8.2010 alkaen 
toiminut Timo Mattila. 

 



85

Ammattikorkeakoulupedagogiikan ke-
hittäminen ja aluevaikutus

Yksi ammattikorkeakoulujen laissa määritel-
lyistä tehtävistä on aluevaikuttavuus. Oppilai-
toksessamme on jo ESKOLin ajoista lähtien 
ymmärretty se, että alueellinen vaikutus ei 
tarkoita pelkästään vaikutustamme Huittisis-
sa vaan sitä vaikutusta, jonka oppilaitokses-
samme tietoja tai taitoja saanut opiskelija tai 
valmis tradenomi saa omaan työhönsä ja elä-
määnsä. Harjoittelu ja opinnäytetyöt ovat tär-
keimmät opiskeluun liittyvät aluevaikutuksen 
keinot.

Opetuksen kehittämiseksi työelämälähtöiseksi 
aloitettiin Huittisten toimipisteessä 2000-lu-
vun alussa Viestintätoimisto Informo ja Mai-
nostoimisto Adverto. Informon tehtävänä oli 
mahdollistaa erilaiset viestinnälliset kokeilut 
osana opintoja. Informo oli lehtori Olli Järvi-
kosken ja opiskelijoiden toteuttamaa yhteistä 
opiskelua ja oppimista, jossa oppimisen tulok-
set näkyivät mm. alueellisten lehtien sivuilla 
kirjoituksina, radio- ja tv-ohjelmina sekä yri-
tysten markkinointivideoiden suunnitteluna ja 
tekemisenä. Mainostoimisto Adverton kautta 
tehtiin SAMKin yksiköiden ja yritysten tila-
uksesta opiskelijatyönä viestintämateriaalia, 
suunniteltiin erilaisia tapahtumia, kehitettiin 
webbisivuja, koulutettiin tietotekniikan hyö-
dyntämisessä.

Hankkeilla oli jakson aikana merkittävä rooli 
Huittisten toimipisteen vaikuttavuudessa alu-
een elinkeinoelämään sekä henkilökunnan että 
opiskelijoiden työelämäyhteyksien rakentami-

sessa. Muualla tässä historiikissa on käsitel-
ty Satafood ry:n menestystarinaa, jollaista ei 
ilman Huittisten toimipistettä olisi syntynyt. 
Hankkeiden avulla on toteutettu vuosittain 
kymmeniä kehittämisprojekteja alueen yrityk-
sille.

Satakunnasta.-kampanja on yksi tunnetuista 
toimintamalleista alueen elinkeinoelämän ja 
Huittistenkin alueella tärkeän elintarvikeyri-
tysten tuotteiden ja tunnettuuden edistämi-
seksi. Ensimmäinen Satakunnasta.-kampanja 
toteutettiin syyskuussa 2000, jolloin kampan-
jassa oli mukana 14 elintarvikeyritystä, 22 vä-
hittäiskauppaa ja 60 opiskelijaa. Kampanjan 
toimintamalli oli ainutlaatuinen koko Suomes-
sa ja sen kokemuksia hyödynnettiin tulevis-
sa hankkeissa. Parhaimmillaan se ”työllisti” 
kaikki SAMKin aloittavat tradenomiopiskeli-
jat joiksikin päiviksi syksyn alkaessa maakun-
nan ja muidenkin maakuntien alueelle, vie-
mään eteenpäin satakuntalaisen elintarvikkeen 
tunnettuutta. 

Vuodet 1997–nykyaikaan

Satakunnasta.-kampanjassa opiskelijoilla oli tär-
keä rooli 
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Rakennemuutos rassaa

Rakenteelliseksi kehittämiseksi kutsuttu uu-
distaminen on leimannut ammattikorkea-
kouluja ja Huittisten toimipisteen toimintaa 
2000-luvulla, erityisesti sen loppupuolella. 
Opetusministeriön ohjauksessa usko suurem-
piin yksiköihin on tullut korkeakoulutuksen 
kehittämisen perusideologiaksi sekä huomi-
on kiinnittäminen vetovoimaisuuslukuihin. 
SAMK toteutti maakunnassa oppilaitosver-
koston rakenteellista kehittämistä lakkautta-
malla Kankaanpään liiketalouden koulutuksen 
ja Harjavallan sosiaali- terveysalan toimipis-
teen. Yhteensä opiskelijapaikkoja vähennettiin 
10 %:lla.

Huolimatta SAMKin johdon ja päättäjien roh-
keista, ja myös kiistanalaisista, ratkaisuista, 
kiinnitti ministeriö edelleen erityistä huomi-
ota Huittisten toimipisteen olemassaoloon.  
SAMKin johto ja Huittisten kaupunki ovat 
kuitenkin nähneet Huittisten toimipisteen säi-
lymisen tärkeäksi alueellisesti ja maakunnal-
lisesti eikä ministeriön kovinta linjaa ole hy-
väksytty.

Rakenteelliset uudistukset koskivat myös 
Huittisten toimipistettä. Tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelma lopetettiin ja viimeiset opis-
kelijat aloittivat opintonsa syksyllä 2008. Sa-
moin nuorten liiketalouden koulutuksen si-
säänotto lopetettiin tammikuussa 2011. SAMK 
kuitenkin keskitti syksystä 2010 lähtien koko 
liiketalouden aikuiskoulutuksen Huittisiin. 
Toimipisteen koulutustehtävänä tällä hetkel-
lä on aikuisopiskelijoiden tutkintoon johtava 
koulutus.

Taistelu olemassaolosta on vaatinut johdolta 
ja koko henkilökunnalta työhön liittyvän epä-
varmuuden jatkuvaa sietämistä ja toimipistettä 
koskevan oikean tiedon aktiivista välittämistä 

sidosryhmille. Tästä huolimatta henkilökunta 
on sitoutunut toimipisteen kehittämiseen ja 
luottanut tulevaisuuteen.

Koulutustehtävän muuttuminen aikuiskoulu-
tukseksi muutti jokaisen Huittisten toimipis-
teessä työskentelevän työtehtäviä. Muutos oli 
mahdollinen aiempien kaukonäköisten päätös-
ten ansioista.

Huittisissa oli kehitetty verkko-oppimista ja 
aikuiskoulutusta jo vuosia. Virtualia-oppimis-
ympäristön kehittäminen oli välttämätön edel-
lytys menestyvälle aikuiskoulutukselle.

Huittisten yksikössä liiketalouden koulutus-
ta annettiin aikuisopiskelijoille monimuoto-
opetuksena syksystä 1999 alkaen yritysjuri-
diikkaan painottuen. Monimuotoinen opetus 
antoi työssäkäyville aikuisille mahdollisuuden 
hankkia lisää osaamista ja toteuttaa työelämään 
liittyviä tavoitteitaan. Monimuoto-opetuksessa 
lähiopetusta annettiin iltaisin maanantaista 
torstaihin. Työssäkäyvälle aikuiselle parem-
min sopivan toimintamallin kehittäminen 
aloitettiin syksyllä 2004. Kehitystyön tulok-
sena syksystä 2005 alkaen aikuisten tradeno-
mikoulutus perustui verkko-opetukseen lähes 
90 %:sesti ja lähipäiviksi valittiin perjantait ja 
lauantait. Muutos vaati opettajien osaamisen 
kehittämistä verkko-opetuksessa ja koko hen-
kilökunnan sitoutumista uusiin työaikoihin ja 
aikuisten ohjaamiseen.

Onneakin oli matkassa, sillä oikeusministe-
riössä oli 2004 alkaen joidenkin ammattikor-
keakoulujen kanssa rakennettu opetussuunni-
telmaa käräjäoikeuksien, ulosottovirastojen, 
oikeusaputoimistojen ym. henkilöstölle. Oi-
keusministeriö näki ammattikorkeakoulut 
parhaiksi yhteistyökumppaneiksi haluttuun 
osaamiseen. Oikeusministeriö halusi oppilai-
tosverkostosta valtakunnanlaajuisen ja haki 

Vuodet 1997–nykyaikaan
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yhteistyökumppaneita syksyllä 2005. Rehtori 
Seppo Pynnä osoitti vihreää valoa hankkee-
seen osallistumiselle. SAMK pääsi ryhmään 
mukaan syksyllä 2006 ja Huittisten toimipiste 
on tämän jälkeen ollut aktiivinen oikeustra-
denomikoulutuksen kehittäjä.

Aikuiskoulutuksen tarve ja merkitys tule-
vaisuutta koskevissa ennusteissa on näh-
ty eri selvityksissä koko ajan kasvavana. 
Huittisissa aikuiskoulutusta oli kehitetty 
jo pitkään. Toimialajohtaja Jari Iisakkala 
asetti maaliskuussa 2009  työryhmän  poh-
timaan Huittisten toimipistettä ja aikuis-
koulutusta. Tämä ’Pro-AKO’-ryhmä 
päätyi siihen, että Huittisten toimipisteellä 
on mahdollisuus tulla aikuiskoulutuksen 
huippuyksiköksi koulutusalallaan. Kehittä-
mistyön tuloksena otettiin heti käyttöön 
uusia tuotteita, julkishallinto ja rahoitus, 

Vuodet 1997–nykyaikaan

Historian kirjoittaminen avaa meille lukijoille tilaisuuden päästä kurkistamaan niihin moninai-
siin ja mielenkiintoisiin tapahtumiin ja käänteisiin, joita yhteiskunnassa ja ajassa on tapahtu-
nut ja jotka ovat muokanneet myös huittislaista kaupallista koulutusta. Historian kirjoittajaksi 
juhlatoimikunta pyysi Aarno Korpelaa, huittislaisen kaupallisen koulutuksen grand old mania. 
Ilman Aarnon 1960-luvulta alkanutta aktiivista ja tarmokasta toimintaa kaupallisen koulutuk-
sen parissa näyttäisi historiikki toiselta. Kiitos Aarno toiminnastasi historiikin kirjoittamisessa 
ja panoksestasi kaupallisen koulutuksen hyväksi Huittisissa!

Timo Mattila

samoin verkkokoulutuksen osaamiseen ja 
koulutustarjonnan saatavuuteen panostettiin 
aktiivisesti.

Huittisten toimipisteen tulevaisuus näyttää 
valoisammalta kuin aikoihin; vetovoimaisuus 
eli hakijaluvut ovat valtakunnan kärkitasoa, 
valmistumisaste korkea ja tapa toimia erin-
omainen aikuisen, työssäkäyvän opiskelijan 
kannalta. Tulevaisuudessa toimintaympäris-
tömme tulee olemaan jatkuvassa muutokses-
sa. Osaamisvaatimukset ja osaamisen laatu 
tulevat korostumaan. Mutta kuten opetus- ja 
kulttuuriministeriön raportissa OKM 2010:23 
todetaan: ammattikorkeakoulut ovat lunasta-
neet paikkansa suomalaisessa koulutusjärjes-
telmässä.

Kirjoittaja: 
Timo Mattila, koulutusjohtaja, SAMK 



LIITTEET Verkko-oppimisympäristökaavio



Lyhenteitä

  LIITTEET

AEL 
Ammattienedistämislaitos

AKH 
Ammattikasvatushallitus, joka yhdistettiin 1. huhtikuuta 1991 Kouluhalli-
tuksen kanssa, jolloin syntyi nykyinen Opetushallitus

EAKR
Euroopan aluekehitysrahasto

ESKOL
Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitos

ESR
Euroopan sosiaalirahasto

HAYO 
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

KTM 
Kauppa- ja teollisuusministeriö oli suomalainen ministeriö, joka yhdistet-
tiin 1.1.2008 työministeriön kanssa muodostaen työ- ja elinkeinoministe-
riön (TEM)

OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö

OPM
Opetusministeriö

SAMK 
Satakunnan ammattikorkeakoulu

SASKY 
Sastamalan koulutuskuntayhtymä

WFA 
Länsi-Suomen Allianssi (West Finland Alliance) on Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnan liit-
tojen strateginen yhteistyöelin 



Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitos 
1967–1983  kauppamatematiikan lehtorina
1983–1997  rehtorina

Satakunnan ammattikorkeakoulu 
1997–2004  Liiketalous Huittisten yksikön johtaja 
1998–2004  SAMKin koulutustoimikunnan pj. 

Luottamustoimia mm. 
1973–1976  Huittisten koululautakunta 
1977–1992  Huittisten seudun kansalaisopiston  
  johtokunnan pj. 
1994–1997  Satakunnan Maa- ja metsäinstituutin  
  johtokunnan pj.  
2005–2011  Satakunnan ammattikorkeakoulun 
  lautakunnan jäsen 

Lisäksi Aarno Korpela toimii tällä hetkellä senioripor-
taali goldenage.fi:n Net Managerina.

ESKOLin aikaiset rehtorit

Aaro J. Muurainen

1.8.1964–31.5.1975

Niilo Leonen

1.7.1961–31.7.1964

Juhani Heiskanen

1.6.1975–31.5.1979

Arja Lehtonen

1.6.1979–31.5.1983

Aarno Korpela

1.6.1983–31.8.1997

LIITTEET



Pe 2.9.2011, klo 14.00
Risto Ryti -sali, Huittinen
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Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille ja meitä muistaneille.

Kiitos juhlamme mahdollistaneille: 

ABC Huittinen, AutoPalin, Huittisten kaupunki, Huittisten Osuus-
pankki, Huittisten Säästöpankki, Kassimatti Oy, Nordea Huittinen, 
Saarioinen ja S-market Huittinen.

Kiitos tilaisuudessa esiintyneille:

Avajaissanoista Huittisten kaupunginjohtajalle Jyrki Peltomaalle, 
juhlapuheesta Eläkevakuutus Ilmarisen varatoimistusjohtaja Timo Ri-
takalliolle, juontamisesta Aki Mikkolalle ja musiikkiesityksistä Jukka 
Perkolle, Teemu viinikaiselle ja Huittisten musiikkiopiston  nuorille 
lupauksille, .

Kiitos maittavista buffet-pöydän antimista Fazer Food Service Mirja Ylijoki 
ja muu henkilökunta.

Kiitos myös koko Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa toimivalle 
henkilökunnalle, teidän talkoohenkenne ansiosta juhlasta tuli ikimuistettava.

Kauppaopetus Huittisissa 50 v.   
juhlatoimikunta

Kiitokset





”Olen ollut ESKOLin tai sen perillisten toiminnassa mukana kuudella eri vuosikymme-
nellä. En voinut kieltäytyä historiikin kirjoittamisesta, kun juhlatoimikunta sitä minul-
ta pyysi. Voinen hyvällä omallatunnolla sanoa, että keskeisenä tiedon lähteenä on 
myös henkilökohtainen havainnointi.”

Tämä historiikki kertoo Etelä-Satakunnan Kauppaoppilaitoksen syntyvaiheista ja siitä, 
miten se on kehittynyt kauppakoulusta sekä kauppaopiston että ylioppilasosaston kä-
sittäväksi oppilaitokseksi ja lopulta ammattikorkeakouluopetuksen aloittamiseen. Se 
kertoo, miten oppilaitoksen perustajien ajatukset ovat toteutuneet ihmisten henkilö-
kohtaisena menestyksenä ja yhteiskunnallisena vaikuttavuutena.

Historiikki kertoo myös Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen rakentamisesta 
ja Kuninkaisten kampuksen syntymisestä. Se kertoo, kuinka Etelä-Satakunnan Kaup-
paoppilaitos jakautui vuonna 1997 kahdeksi eri oppilaitokseksi: Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun Liiketalouden Huittisten yksiköksi ja Huittisten ammatti- ja yrittäjä-
opistoksi. Ja vaikka kyseessä on historiikki, siinä luodaan katsaus myös Kuninkaisten 
kampuksella toimivien oppilaitosten nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Aarno Korpela on toiminut Etelä-Satakunnan Kaup-
paoppilaitoksessa lehtorina (1967–1983) ja reh-
torina (1983–1997) sekä Satakunnan ammattikor-
keakoulun Liiketalous Huittisten yksikön johtajana 
(1997–2004). Hän on vuosien varrella toiminut myös 
monissa koulutusta sivuavissa luottamustehtävissä. 

Pitkän ESKOL-historiansa vuoksi juhlatoimikuntam-
me päätti, että Aarno Korpela on itseoikeutettu tä-
män historiikin kirjoittajaksi.


