Kotitaloustaidoista hyötyä ja hyvinvointia
Kotitaloustunneilla opittuja taitoja tarvitset jo nyt,
mutta myös aikuisena omassa elämässäsi. Toisista, niin
perheenjäsenistä, ystävistä kuin vaikka naapureistakin
huolehtiminen on tärkeää. Kotitaloustaidot tuottavat
iloa ja hyötyä paitsi sinulle itsellesi, myös läheisillesi.
Kotitöiden tekemisestä maksetaan palkkaa vain harvoille ihmisille ja siksi sitä kutsutaan palkattomaksi
työksi. Kun laskee kotona tehtävän työn rahallisen arvon, huomaa, kuinka suuri säästö on, jos kotitöitä osaa
tehdä itse. Toisinaan on järkevää antaa jokin työ toisen
tehtäväksi: ostaa valmista ruokaa kaupasta tai tilata kakku leipomosta, viedä takki pesulaan, tilata kotisiivous
sekä keittiö- tai sisustussuunnittelu. Kotiin ostettavien
palvelujen hinnasta voi tehdä verotuksessa niin sanotun kotitalousvähennyksen. Näin kotiin ostettujen
palvelujen hinta on teettäjälle hieman edullisempaa,
mutta ammatikseen palveluja tekevä saa siitä palkan.
Kun palveluja ostetaan, työllistetään ammattilainen ja
kotityö näkyy yhteiskunnan kirjanpidossa.

Kotitalous harrastuksena
Monet ihmiset rentoutuvat kotitalousasioiden äärellä ja
joillekin kotitalous on harrastus. Yksi pitää ruokablogia,
toinen sisustaa, kolmas nauttii juhlien järjestämisestä.
Myös kansalais- ja työväenopistot tarjoavat kursseja,
joilla voi oppia lisää kotitaloustaitoja.
Kotielämästä eli arjesta on tullut myös viihdettä.
Televisiosta voi katsoa erilaisia ”life style” -ohjelmia,
tositelevisiota ja kilpailuja, joiden teemat vaihtelevat
ruoasta, leivonnasta, raha-asioiden järjestämisestä lasten kasvatukseen, siivoukseen ja remontointiin.

5 Mitkä kotitalousaiheiset blogit ovat
s inusta kiinnostavimpia? Miksi?
Mitä kotitalouteen liittyviä asioita
mainostetaan?
Kuinka monta kotitalousaiheista
tv-ohjelmaa löydät?

4 Kotitaloustaidoista on monenlaista hyötyä.
Monilla kotitaloudessa oppimillasi taidoilla
voit myös ansaita rahaa. Asiat, joiden tekemisestä itse nautit ja osaat hyvin, saattavat
olla juuri sellaisia palveluja, joita joku
toinen tarvitsee. Mikä sinun osaamasi taito
voisi olla tällainen palvelu? Esimerkiksi
4H-järjestön kautta saa apua oman, pienimuotoisenkin yrityksen käynnistämiseen.
http://www.4h.fi/oma-yritys/

Kotitöissä auttaminen
Ostokset tai asiointi

miehet

naiset

Kotitalous ammattina

Korjaus- tai rakennustyöt
Kuljetus tai muutto
Piha-, lumi- tai puutarhatyöt
Lastenhoito
Tietokone- tai digitelevisiohuolto
Auton ja pyöränhuolto
Ruoanlaitto
Siivous
Lemmikkieläinten hoito
Puiden pilkkominen tai veden kanto
Vanhuksen tai sairaan hoito
Kukkien kastelu
Muu auttaminen
Kotitöillä hyvinvointia.
Ilahduta kotitöillä.
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Lähde: Miesten ja naisten antama apu,
10 vuotta täyttäneet, Tilastokeskus 2009

Suomalaiset auttavat toisiaan, koska elämässä tarvitaan toisten apua. Ole avuksi muille!
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Jos kotitalous on mielestäsi mukava oppiaine, voit
miettiä voisiko myös tulevaisuuden ammattisi liittyä
kotitalouteen.
Kotitaloustaitoja tarvitaan monissa ammateissa,
joissa ollaan tekemisissä ruoan, ravitsemuksen, kodinhoidon ja puhdistamisen sekä kuluttaja-asioiden
kanssa. Esimerkiksi kokit tarvitsevat ruoanvalmistustaitoja, lähihoitajat ja sosiaalityöntekijät auttavat kodin
ja perhe-elämän hoitamiseen liittyvissä asioissa ja toimitilahuoltajat osaavat puhdistaa erilaisin menetelmin
monia materiaaleja. Kodin raha-asioiden hoitamiseen
liittyviä taitoja tarvitaan pankki- ja vakuutusalalla.
Ruoka-, asumis- ja kuluttaja-asioita hallitsevat henkilöt työllistyvät moniin eri ammatteihin ja työtehtäviin.
Kotitalouteen liittyviä ammatteja voi opiskella toisen
asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

6 Selvitä kotipaikkakuntasi lähimpänä
olevat oppilaitokset, joissa voit opiskella kotitalouteen liittyviä ammatteja.

T E R V E T U LOA OPI S K E L E MA A N KOT I TA LOU T TA
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