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HUOM:

Tämä e-kirja painos on vielä kesken. Kunhan saamme kaikki korjaukset ja lisäykset tehtyä, kirja
viimeistellään ja taitetaan paremmin. Tätä PDF versiota voi vapaasti levittää.

Otamme  mielellämme  vastaan  etenkin  VANHOJA,  mielenkiintoisia  kouluaiheisia  rakennus-,
tilanne- ja luokkakuvia. On tärkeää, että mahdollisimman paljon näitä vanhoja koulu aiheisia
kuvia saadaan talteen ennekuin ne häviävät lopullisesti. Ne ovat tärkeä osa Sysmän ja koko
Suomen kouluhistoriaa. 

Toivomme myös korjauksia, lisäyksiä, vuosilukujen ja nimiluetteloiden täydennyksiä uutta ilmaista
E-kirja painosta varten. Kirjasta tehdään ehkä myös pieni painettu laitos. Aineistoa voi toimitta:
toimisto@suomenystavat.org tai Markku Kurkiselle. (Vanhoista kuvista voi ottaa joko digikuvan
tai skannata ne, ja sitten lähettää ne sähköpostilla. Jos tämä on vierasta sinulle, pyydä jotain ystävää
tekemään se.)

Kirjasta puuttuu seuraavat ylioppilaskuvat: 53, 55, 59 ja 2020. Myös Abi-kuvat kelpaavat.  
Etenkin nämä YO kuvat ovat huonolaatuisia: 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 95 ja 05. 

Kiitos avusta. 

PS Olen tietoinen, että muutamassa kohtaa kirjan kuvat ovat sekaisin, ja yksi opettaja kuva
puuttuu, joten niistä ei tarvitse ilmoitta. :)
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OSA III

VINTTURIN KOULU 1902–1967

Vintturin kyläkulma kuuluu Saaren kylään.  Se sijaitsee Sysmän pohjoisosassa, Luhangan rajalla
Päijänteen  Pyhätselän  rannalla.  Se  sai  kunnon  tieyhteyden  Vehmaan  kanssa  vasta  1960-luvlla.
Kyläkunta  on  ollut  asuttuna  ainakin  1800-luvun  alusta.  Sen  keskus  sijaitsee  alueen  vanhan
asutuksen  sijaintipaikalla.  Pienipiirteisen viljelymaiseman  laidalla  on  entinen  koulu.  Läheisessä
1939 suojeluskuntataloksi rakennetussa rakennuksessa toimii nykyisin Vintturin nuorisoseurantalo
Vartioranta. Kyläkunnan keskuksen alueella on lisäksi entinen kyläkaupan rakennus. Alueella on
pirstaleista  viljelymaisemaa  ja  irrallaan  sijaitsevaa  eri-ikäistä  asutusta.  Vintturissa  sijaitsee
Kammiovuori, joka on Itä-Hämeen korkein kohta (221 m, suhteellinen korkeus 143 m). Sen laelle
johtaa noin kolmen kilometrin mittainen kävelypolku. 
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Koulupiiri  perustettiin  vuonna  1902,  tontin  lahjoitti  senaattori  Onni  Schildt  ja  koulukiinteistö
valmistui  1904.  Koulu  lakkautettiin  1967,  jolloin  se  yhtyi  Särkilahden  (Pohjois-Sysmän)
koulupiiriin.  Loppuaikana  se  toimi  Vehmaan  koulun  kanssa,  niin  että  siinä  käytiin  3-6  lk.  ja
Vehmaalla  luokat  1-2.  Koulutoiminnan  loputtua  rakennus  on  ollut  mm.  linja-autonkuljettajien
lomapaikkana.  Nykyään  siinä  harjoitetaan  matkailutoimintaa.  Sen  pihapiirissä  on  pieni
lohkokivinen karjarakennus, joka toimii pubina.

Opettajat: Antti Kaapo, Erkki Sivori, August Järveläinen, Lyyli Aaltonen, Toivo Valonlahti, Hilja
Ahvenainen, Aili Jäppinen, Lauri Kotokoski, Helmi Jokinen, Aleksanteri Lahtinen, Taimi Koskinen,
Jorma  Ojala,  Leena  Kytölä,  Seija  Hirvonen,  Aleksander  Ikonen,  Idas  Ekholm,  Riitta  Laattala,
Armas  Pyrhönen,  Tarja  Niininen,  Riitta  Lehtinen,  Antti  Myllyoja,  Eija  Mattila,  Leena  Kytölä,
Martta Puranen. Lauri Leppänen opetti pojille käsitöitä. 
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1920-luvulla edessä kolmas vasemmalta Hulda Leppänen (nyk. Järivinen).
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1947 R2: op. Martta Puranen, Anita Järvinen, Eila Laahis. R1: Asta Leppälahti, Hilkka Kotikoski, 
Eine Järvinen, Heimo Kotikoski nojaa seinään. 

1957 mukana  oppilaita  myös  Soiniemeltä.  Eturivissä  keskellä  Taisto  Siira,  takarivissä  oikeassa
reunassa Seppo Blinnikka, takana hymyilee Reetta Nieminen.
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1961 R4: Taisto Lind,  Reino Siiva,  Risto Ahonen,  Veikko Marjanen,  Pellervo Oksanen,  Heikki
Pantsar, Matti Sunell, Hannu Tumppila, Tapio Oksanen, Tuomo Tumppila. R3: Op. Lauri Leppänen,
op.  Martta  Puranen,  op.  Seija  Hirvonen,  Raija  Ahonen,  Veikko  Seittenranta,  Pirkko  Marjanen,
Pajunen, Katri Blinnikka, Antti Pantsar, Kalevi Oksanen, Aimo Siiva.  R2: Marja Rutalahti, Rauni
Ahonen,  Anneli  Koivunen,  Kaarina Oksanen, Raili  Ahonen, Liisa Sunell,  Silja Tumppila,  Risto
Pajunen, Heimo Marjanen, Seppo Oksanen, Lasse Lahtinen. R1: Mauri Tumppila, Antti Lestelin,
Risto Marjanen, Markku Blinnikka, Voitto Blinnikka, Pajunen, Pajunen, Heimo Koivunen, Seppo
Blinnikka.

VIRTAAN KOULU 1927–1988

Virtaan  kylä  sijaitsee  Sysmän  keskiosassa  Nuoramoisjärven  länsirannalla.  Kylän  läpi  kulkee
Tainionvirran vesireitti Päijänteelle sekä maantie Asikkalaan. Virtaan kylä mainitaan historiallisissa
lähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1470. Vuonna 1539 kylän talomäärä oli kolme, mutta kutistui
ilmeisesti kahteen. Isonjaon aikaan kylässä olivat Linnan ja Virtaan eli Liljeforsin perintöratsutilat.
Virtaa oli muodostettu liittämällä kantatilaan kaksi muuta tilaa. Tila jaettiin 1700-luvun lopussa,
jolloin  muodostuivat  Virtaan  Uusi-  ja  Vanha-Kartano.  Vanha-Kartano  sijaitsee  Tainionvirran
rannalla  lähellä  Nuoramoisjärveä.  Uusi-Kartano on virran  rantamilla  vanhan maantien  varressa.
Virtaan  kartanon  yhteydessä  on  ollut  runsaasti  varhaista  teollista  toimintaa,  ja  vuonna  1913
Tainionkoskessa aloitti toimintansa pitäjän ensimmäinen sähkölaitos. Virran rannalla oli runsaasti
torppa-asutusta.  Linnan  ratsutila  ja  Korkeisen  talo  ovat  sijainneet  Auhjärvestä  laskevan
Lintulanojan varrella.  Tainionvirran eteläpuolella on koulurakennus raitin varressa. Alla kuvassa
vuonna 1971.



9

Koulu rakennettiin vuonna 1927 kunnallisneuvos Woldemar Stjernvalin lahjoittamalle tontille ja
lakkautettiin vuonna 1988, kun se yhdistettiin Karilanmaan kouluun. (Uuden koulun nimeksi tuli
Karivirran  koulu).  Vuonna  1967  Virtaan  koulupiiriin  yhdistettiin  lakkautetun  Saari-Rapalan
koulupiiri.  Koulurakennus  on  nykyään  yksityisasunto.  Koulun  urheilukenttä  jäi  kyläläisten
käyttöön. 
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Opettajat: Rinna  Hankaa  (os.  Saarinen)  1927–30  ja  Toivo  Nuutila  1927–40  olivat  koulun
ensimmäiset  opettajat.  Muita  opettajia:  Helmi  Kallio1931–32,  Helka  Järvinen  1932–39,  Anna
Seppälä-Virtanen 1939–49,  Paavo Laine  1947–67,  Anna-Liisa  Anttila  1949–74,  Ritva  Huttunen
1974–75,  Kaarina Linna 1975–86, Anneli Reivinen 1986–88 ja  Matti Kalso 1967–88. Keittäjänä
toimi mm. Hilja Virlander ja Soile Hankaa 1983-88. 

1928 opettajat Rinna Hankaa ja Toivo Nuuttila oppilaineen. 
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1974 Hannele Valve,  Sari  Mäkelä,  Tuula Taperi,  Ari Sihvo, Jari  Mäkelä,  Pekka Virolainen,  op.
Anna-Liisa Anttila?

1974 R2: Päivi Mäntynen, Paula Valve, Päivi Nurmi, Heikki Harju, Kari Laukkanen, Kimmo Lavia,
Markku Kaartti, Heikki Teperi. R1: Pekka Kemppi, Mika Kalso, Hannu Virolainen, Hilkka Luoto,
Kirsi Lavia, Tuija Peltonen, op. Matti Kalso.

1976 R3: Pekka Kemppi, Mika Kalso, Heikki Harju, Kari Laukkanen, Kimmo Lavia, Heikki Teperi,
Paula Valve,  Kirsi  Lavia,  Eija  Vainio.  R2:  Hannu Virolainen,  Tuija  Peltonen,  Sari  Mäkelä,  Jari
Mäkelä, Pekka Virolainen, Ari Sihvo, Tuula Teperi, Hannele Valve, Hilkka Luoto. R1. Op. Matti
Kalso, Riikka Kontinen, Jaana Vainio, Jari Vainio, Antti Kuikka, Jukka Vainio, Nina Peltonen, Mika
Peltonen, op. Kaarina Linna, keittäjä Hilja Virlander.
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1978  R3:  op.  Matti  Kalso,  keittäjä  Hilja  Virlander,  op.  Kaarina  Linna.  R2:  Jouni  Kalso,  Jari
Virolainen,  Antti  Kuikka,  Jukka  Vainio,  Riikka  Kontinen,  Jaana  Vainio,  Mika  Peltonen,  Niina
Peltonen. R1: Jari Vainio, Tuula Teperi, Hannele Valve, Sari Mäkelä, Ari Sihvo, Pekka Virolainen,
Jari Mäkelä. 

1979 R3: Riikka Kontinen, Tuula Teperi, Ari Sihvo, Sari Mäkelä, Jari Mäkelä. R2: keittäjä Hilja
Viljander, Nina Peltonen, Antti Kuikka, Mika Peltonen, Jari Virolainen, op. Matti Kalso. R1: op.
Kaarina Linna, Pauliina Järvi, Ilona Linna, Heli Uurainen, Ari Kuikka, Jouni Kalso.
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1979 R2: keittäjä Hilja Virlander, Riikka Kontinen, Jouni Kalso, Nina Peltonen, Mika Peltonen. Jari
Virolainen,  Antti  Kuikka,  op.  Matti  Kalso.  R1:  op.  Kaarina  Linna,  Ari  Kuikka,  Heli  Uurainen,
Pauliina Järvi, Ilona Linna. Hannele Uurainen, Helena Stjernvall, Minna Virtanen, Seppo Suvimäki,
Jussi Sokka. 

1981 R2: Ilona Linna, Ari Kuikka, Pauliina Järvi, Heli Urainen, Antti Kuikka, Niina Peltonen, Mika
Peltonen,  Jari  Virolainen,  Jouni  Kalso,  op.  Matti  Kalso,  keittäjä  Hilja  Virlander.  R1:  Meri
Virolainen,  Minna  Mäkinen,  Katja  Virtanen,  Minna  Virtanen,  Helena  Stjenrnvall,  Hannele
Uurainen, Jussi Sokka, Seppo Suvimäki, op. Kaarina Linna. 
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1982 R2: Ilona Linna, Jari Virolainen, Jouni Kalso, Heli Uurainen, Minna Virtanen, Jussi Sokka.
R3:  op.  Matti  Kalso,  Helena  Stejrnvall,  Pauliina  Järvi,  Hannele  Uurainen,  Ari  Kuikka,  Seppa
Suvimäki,  keittäjä  Hilja  Virlander.  R1:  Markku Kaartti,  Ville  Käyhkö,  Meri  Virolainen,  Minna
Mäkinen,  Katja  Virtanen,  Tuula  Suvimäki,  Eki  Kuikka,  Ilkka  Nieminen,  Tapani  Stjernvall,  op.
Kaarina Linna.

1985 op Matti Kalso, Kaarina Linna ja keittäjä-siistijä Soile Hankaa. 
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VÄIHKYLÄN KOULU 1870- jatkuu vuodesta 2016 nimellä Sysmän Yhtenäiskoulu ja Lukio. 

Sysmän ensimmäinen virallinen kansakoulu aloitti  toimintansa vuonna 1871 Alhiossa Suopellon
tien varressa, kauppias Tevalinilta vuokratun rakennuksen kahdessa huoneessa. Helmikuussa alkoi
poikakoulu ja syyskuussa tyttökoulu. Rakennus paloi tammikuussa 1875, minkä jälkeen poikakoulu
toimi  väliaikaisesti  Huittilan  puustellissa  ja  tyttökoulu  Lopperin  kestikievarissa,  kunnes  vuonna
1876  kunta  osti  Aatami  Malinilta  Luhangantien  varresta  Väihkylän  rusthollin  päärakennuksen.
Tässä  vaiheessa  koulun  nimi  muuttui  Väihkylän  kouluksi.  Koulu  toimi  tässä  kiinteistössä  aina
vuoteen 1955 saakka.
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Vanha Väihkylän koulu1940-luvulla ja seuraavassa kuvassa 2010.

1921  voimaan  tullut  alakansakoulujen  perustamisen  velvoittava  oppivelvollisuuslaki  aiheutti
oppilastulvan, joten kunta joutui hankkimaan lisätiloja.  Vuonna 1926 kunta osti  koulun vierestä
Miina Tapanilta Koivumäen tilan, jossa jo samana vuonna alkoi alakansakoulu 26 oppilaalla. Koulu
oli kiinni talvisodan aikana, jolloin se toimi siirtoväen majoitustilana. Koulupiirin alueelta sodissa
kaatui 35 henkilöä. Kun tilaa tarvittiin lisää, muutama luokka sijoitettiin 1940-luvun lopulla entisen
kunnantalon kokoushuoneisiin, ja 1950-luvulla lisätiloja vuokrattiin Työväentalolta.

Tilanpuutteen takia uusi koulurakennus tuli  ajankohtaiseksi,  ja päätös sen rakentamisesta tehtiin
vuonna 1953. Rakennuksen suunnitteli diplomi-arkkitehti L. E. Hansen Helsingistä ja se valmistui
vuonna  1955.  Väihkylän  vanha  koulukiinteistö  Luhangantien  varressa  toimi  sittemmin
kansalaiskoulun oppilaiden asuntona ja myöhemmin teollisuustilana. Nykyisin se on yksityisasunto.
Uudessa koulurakennuksessa aloitettiin kahdeksan opettajan voimin. Samalla koulun nimi muuttui
Sysmän  Keskuskansakouluksi.  Kun  vuonna  1975  siirryttiin  peruskoulujärjestelmään,  koulun
nimeksi  tuli  Sysmän kunnan Kirkonkylän peruskoulun ala-aste.  Mutta  koulun 125-vuotisjuhlien
yhteydessä 17.2.1996 otettiin käyttöön alkuperäinen nimi Väihkylän koulu.
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Väihkylän koulussa oli kymmenen perusopetus- ja kaksi erityisopetusryhmää. Koulun teknisen- ja
tekstiilityön opetustiloja käyttävät myös Yhteiskoulun oppilaat. Aluksi koulun tiloissa toimi myös
kansalaiskoulun  luokat  5-9.  Toivolan  koulu  muuttui  hallinnollisesti  osaksi  Väihkylän  koulua
1.8.2009 alkaen. Samalla sen nimeksi vaihtui Väihkylän koulun erityisluokat.

Perustamisesta aina vuoteen 1921 saakka koulussa oli oppilaita 40–70 välillä. Oppivelvollisuuden
voimaan tultua lukumäärä kasvoi 280 oppilaaseen. Lukuvuonna 2008–09 oli 146 oppilasta, 2009–
10  oppilasmäärä  kasvoi  190:een  Pohjois-Sysmän-  ja  Karivirran  koulujen  lakkauttamisen  takia.
Lukuvuonna 2010–11 oppilaita on 191. Sysmän yhtenäiskoulu alkoi elokuussa 2015. 

2015  Sysmän Yhteiskoulu ja Väihkylän koulut lakkautettiin ja tilalle tuli Sysmän Yhteinäiskoulu
luokat  0-9  ja  Sysmän  Lukio.  Uusi  opinahjo  aloitti  toiminnan  elokuussa  2015.  Väihkylän
koulurakennus purettiin ja tilalle rakennettiin uusi koulurakennus. Yhteiskoulun rakennukset jäävät
toistaiseksi tyhjilleen, mutta liikuntasali jäi käyttöön.
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Väihkylä 1960-luvulla. Edessä johtajaopettajan asunto.

Koulun ensimmäinen opettaja oli Herman Invenius, joka toimi aina 1897 asti (26 v.). Ensimmäinen
naisopettaja  oli  Maria  Broom.  Hän  avioitui  Herman  Inveniuksen  kanssa  1871.  Inveniuksen
pariskunta sai koulun hyvään alkuun. Muut opettajat: Selma Wallin 1878–94, Anna Bastman 1894–
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99,  Frans  Salojärvi  1897–1903, Elin  Fors  1899–1902,  jonka  virka  peruttiin  vähäisen  tyttöjen
määrän takia (<50), Taavi Valjakka 1903–05, Juho Hakala 1905–20. Vuonna 1909 tyttöjen opettajan
virka perustettiin uudelleen ja sitä hoitamaan tuli Sanni Sivula vuoteen 1812 asti, jolloin se taas
lakkautettiin.  Vuonna  1916  virka  perustettiin  jälleen,  ja  sitä  hoiti  Rauha  Malmberg  aina
kuolemaansa vuonna 1954 saakka (38 v.)

Saarikivet  johtivat  Väihkylää  yhteensä  69  vuoden  ajan.  Niilo  Saarikivi  toimi  koulun  johtajana
1920–48, hänen poikansa Risto Saarikivi  1948–73 ja  Riston vaimo Inkeri  Saarikivi  1973–1989
(aloitti  opettajana  vanhassa  Väihkylässä  1951). Riston  vanhempi  veli  Kai  Saarikivi  toimi
Yhteiskoulun biologian lehtorina 1920-luvulta lähtien ja rehtorina 1959–73, joten voidaan sanoa,
että Sysmän koululaitoksessa vallitsi tuolloin Saarikivien aikakausi. Mainittakoon vielä, että Riston
ja  Inkerin  poika  Jussi  on  englannin  kielen  opettajana  Pälkäneellä  ja  tytär  Tiina  Rintala  toimii
liikunnanopettajana Jyväskylässä.

Sysmän opettajia 1929. Kuvan alla luki: ”Kynttilät ja kynttilän niistäjä keskellä”, mikä tarkoittaa
huumorimielellä: ”Opettajat ja tarkastaja, joka sammuttaa kynttilät”.

Alakansakoulun ensimmäinen opettaja oli  Katri  Koskinen 1926–29, Anna Ranta 1929–34, Irja
Pohjanheimo 1929–30, Taimi Rautakoski 1934–42, Helmi Meriluoto 1934–50 ja 1953–64, Kerttu
Pesonen  1942–1971,  Rinna  Hankaa  1950–69.  Heistä  kolme  viimeksi  mainittua  toimivat  myös
uudessa koulussa 1.–2. luokkien opettajina.

Sodan  aikana  väliaikaisissa  viroissa  toimivat  siirto-opettajat  Iida  Pitkänen  ja  Senni  Keinonen.
Opettajat  sodan  jälkeen:  Rauha  Hakanen  1945–63,  Helka-Helena  Talvitieva  1949–70,  Esko
Hiltunen 1955–61, Juhani Laattala 1961–93, Saara Harju 1964–86, Helena Alastalo 1968–85, Terttu
Lindèn 1970–86, Karin Katajisto 1973–86, Kai Katajisto 1973–83, Kaarina Linna 1965–67, 1971–
75 ja 1986–2002, Erkki Hyvärinen 1995, Saara Kuha 1995–96, Aarno Harmaala 1986–2010.
Erityisopettajina  ovat  toimineet  mm.  Eero  Pajatie,  Ilkka  Hörkkö  ja  Mari  Mäki-Asiala.  Kielten
opetus alkoi 1960-luvulla. Ensin opeteltiin ruotsin kieltä, vuodesta 1966 lähtien myös englantia.
Aluksi  kielten  opettajina  toimivat  luokanopettajat  ja  kiertävät  kieltenopettajat.  Ensimmäisenä
vakinaisena englannin opettajana toimi Hanna Lintola  1975–2006.  Lyhempiä aikoja vakinaisina
opettajina ovat toimineet mm. Leena Kytölä, Simo Moisio, Tuula Vuorinen, Inkeri Kiviniemi ja
Heikki Hentinen. Sijais-, väliaikais- ja tuntiopettajina ovat toimineet mm. Sinikka Koskinen, Saara
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Kuha, Tuula Pitkänen ja Juha Mäki-Asiala. Väliaikaisia virkoja, tuntiopettajia ja viransijaisia on
koulun 140 vuoden historian aikana tietenkin ollut lukuisia.

Koulun johtajat: Herman Ivenius 1871–1897, Frans Salojärvi 1897–1903, Taavi Valjakka 1903–
05,  Juho  Hakala  1905–20,  Niilo  Saarikivi  1920–48,  Risto  Saarikivi  1948–73,  Kai  Katajisto
muutaman kuukauden Risto Saarikiven jälkeen, Inkeri Saarikivi 1973–89. 2010 koulua johti Ritva
Huttunen.

Sysmän Yhtenäiskoulun ja Lukion rehtorit
Sirpa Eskola 2012 -2016
Ranja Koski 2017 (6 kk)
Tuula Vuorinen vt määräaikaisena 2017 -

Koulunkäyntiavustajat: Hannele Ruuth ja Heli Lindfors.
Terveydenhoitaja: Ulla Rantanen, lääkäri: Ulla Ruokola.
Talonmiehet: Jaakko Jalonen hoiti kiinteistöä 17 vuoden ajan. Hänen jälkeensä tuli Väinö Järvinen,
joka viihtyi 3 vuotta. Siitä lähtien kiinteistöä on hoitanut Seppo Lahti.

Siistijät: Sanni  Kuparinen,  Toini  Tanhula,  Irja  Palvalin  sekä  nykyiset  Sinikka  Virtanen ja  Aila
Ikonen.

Keittiöhenkilökunta: Aino Kivilaakso, Anja Lindberg, Helena Toivonen, Lempi Lindberg, Vuokko
Nikki, Tuula Hartikainen. 2010: Emäntä Raili Salonen, keittäjä Riitta Kauko, ravitsemustyöntekijät
Leena Aartolahti ja Kyllikki Jokinen sekä dieettikeittäjä Heli Rajavuori. Väihkylässä tehdään ruoka
myös Yhteiskoululle.

Opettajat lukuvuonna 2010–11: Koulunjohtaja Ritva Huttunen (aloitti  Väihkylässä 1988), Eila
Harmaala  (2009),  Janne-Pekka  Juutilainen  (2009),  Annika  Lonka  (1998),  Sari  Elomaa  (1991),
Leena Palm (1987), Hannu Outinen (1986), Mikko Ojala (2009), Eija Mattila (1988 Toivola), Leila
Siihola  (1991),  Arja  Salminen  (1981),  Ilkka  Hörkkö  (1986–87,  2000-luvulla  ja  2009  Toivola),
Minna Olkkonen (2006), Satu Juutilainen (1996), Urho Papinniemi (1986) ja Mari Vesander (aloitti
kunnan palveluksessa koulujen yhteisenä erityisopettajana 1995).
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Vanhan Väihkylän opettajia, henkilökuntaa ja heidän lapsiaan.

Alakoululaiset 1940-luvulla, opettaja Kerttu Pesonen.
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Opettaja Risto Saarikivi ensimmäisen luokkansa kanssa 1949.

Uuden koulun ensimmäiset oppilaat ja henkilökunta lukuvuonna 1955–56.
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1955 jatkokoulun ryhmä 4.  R3:  Op.  Jenny Viitaniemi,  Oili  Viljamaa,  Sinikka  Saarinen,  Anneli
Virtanen, Raili Salonen, Irja Hirvijärvi: R2: Eini Hätönen, Marja Liisa Alanko, ?, Liisa Laitinen,
Kristiina Kuusinen, Aino Bastman, Eerikäinen, Eila Varjo, Marjatta Alanko, Raili Jokinen.
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R3: Pirjo Lindholm, Aija Lindberg, Janne Lahtinen, Aila Krigsman, Juha Rantala, Marko Rajavuori,
Jarkko  Pitkänen,  Nina  Palkeinen,  Reetta  Laakso,  Minna  Virtanen.  R2:  Suvi  Tuominen,  Henry
Salonen,  Pekka Jokinen,  Katri  Nykänen,  Kaisa Kaurinki,  Aimo Kivikari,  Mika  Virtanen,  Niina
Usmamem. R1: Leena Nousiainen, Timo Ketonen, Kati Kotilainen, Sari Rajavuori, Melisa Kuikka,
Riikka Oksanen. 

R3:  Vesa  Rinne,  Kirsi  Lehojoki,  Sanna  Hovila,  Tommi  Javanainen,  Markku  Manninen,  Mika
Suojärvi,  Harri  Vanto,  Merja-Terttu  Sillanpää,  Essi  Kivinen,  Jaana  Sinisalo.  R2:  Op.  Helena
Alastalo, Mika Kallio, Sanna Saarinen, Eija Salminen, Mika Varjo, Sami Tumppila, Teemu Kurikka,
Pasi Salonen, Pirjo Kausalahti. R1: Tarja Apilainen, Mika Alanko, Kristina Moisia, Onerva Moisio,
Tomi Aroalho, Susanna Peltola.  
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R3: Veli Krigsman, Ari Pietilä, Lasse Oksanen, Niko Salmio, Ari Lehtinen, Pasi Leppänen, Pasi
Ruponen,  Timo  Linna,  Juha  Orpana.  R2:  Ulla  Krigsman,  Tuula  Kuusipohja,  Tanja  Elo,  Tiina
Multanen, Minna Alanko, Jaana Hämäläinen, Tiina Jokinen, Riikamari Kivelä. R1: Timo Heino, Pia
Tanskanen, Kirsi Marjamäki, Katja Lahti, Taina Jokinen, Sari Tuominen, Marko Helminen.

R3: Johanna Helin, Tiina Apilainen, Päivi Usmanen, Titta Laukkanen, Merja Heino, Tiina Lappinen,
Päivi Ruponen, Minna Tuominen, Marja Sampi, Taru Linna. R2: Jaakko Rantanen, Timo Salminen,
Miska Palonen, Jarkko Nurminen,  Marko Nurminen, Harri  Vettenterä,  Ville Pesonen. R1: Timo
Tuomala, Sari Virta, Pasi Toivonen, Matti Laine, Mika Johansson, Päivi Virtanen, Nana Kivistö,
Pirkko-Liisa Kivikko.
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R3:  Merja  Nurmi,  Virpi  Hiltunen,  Kirsi  Sula,  Sari  Hartonen,  Riitta  Rantanen,  Ritva  Suojärvi,
Susanna  Laine,  Päivi  Eerikäinen,  Ritva  Marjanen,  Sonja  Pohjankoski.  R2:  Taneli  Kuikka,  Jari
Varjo, Jussi Salminen, Miikka Palonen, Juha Simola, Juhana Alanko, Kimmo Lepistö, Eerik Moisio,
Kimmo Lehtinen, Juha Koivisto. R1: Sari Samiola, Pirjo Leppänen, Eija Hiltunen, Kati Rintola,
Jaana Linderg, Sirpa Heino, Tiina Stålhammar, Kirsi Rantanen. Op. Inkeri Saarikivi.

R3:  Sonja  Pohjakoski,  Ritva  Marjanen,  Sari  Hartonen,  Ari  Lehtinen,  Minna  Alanen,  op.  Kai
Katajisto, Ritva Suojärvi, Pasi Ruponen, Riitta Rantanen, Jaana Lindberg, Merja Nurmi. R2: Jari
Varjo, Sirpa Heino, Kimmo Lepistö, Satu Lindholm, Niko Salmio, Timo Linna, Tanja Elo, Erik
Moisio,  Juha  Orpana,  Tiina  Jokinen,  Riikamari  Kivelä.  R1:  Pia  Tanskanen,  Katja  Lahti,  Juha
Koivisto,  Kati  Rintala,  Ulla  Krigsman,  Tuula  Kuusipohja,  Jussi  Salminen,  Taina  Jokinen,  Sari
Samiola.

R3: Jarkko Kaurinki, Juha Tainio, Jari Nora, Jukka Aaltonen, Sari Toivonen, Heli Willgren, Mia
Virtanen,  Simo  Eerola,  Pasi  Ruponen,  Markku  Liukkonen.  R2:  Op.  Juhani  Laattala,  Jukka
Toivonen, Päivi Pohjakoski, Miira Ylönen, Henry Virta,  Raimo Castren, Pasi Pihlajasaari,  Mika
Heino,  Marjo  Vilkman,  Jaana  Leinonen,  Tuula  Lehto.  R1:  Mikko  Laine,  Mika  Kalliola,  Juha
Hartikainen,  Janne  Honkanen,  Helena  Ketonen,  Jaana  Hämäläinen,  Minna  Nieminen,  Matti
Lestinen, Eero Apilainen.
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R3: Kaisa Kauninki, Jarkko Pitkänen, Marko Rajasaari, Petri Tupelin, Juha Rantala, Aila Krigsman,
Sirpa  Lindholm.  R2:  Sami  Tumppila,  Pekka  Jokinen,  Nina  Palkeinen,  Minna  Virtanen,  Teemu
Kuikka, Katri Nykänen, Timo Ketonen, Reetta Laakso. R1: Leena Nousiainen, Maija-Liisa Kuikka,
Henry Salonen, Mika Virtanen, Kati Kotilainen, Sari Rajavuori. 
R3:  Ari  Pietilä,  Mika  Suojärvi,  Tiina  Multanen,  Pasi  Leppänen,  Jaana  Hämäläinen,  Marko
Helminen, Markku Manninen. R2: Pasi Salonen, Essi Kirsinen, Kirsi Majamäki, Mika Johanson,
Sanna Hovila, Kirsi Lehojoki, Mika Varjo, Pirjo Kansalahti. R1: Kristiina Moisio, Sari Tuominen,
Timo Heino, Taija Apilainen, Mika Alanko, Onerva Moisio, Susanna Peltola. 

Koulunjohtaja Ritva Huttunen esittää tervehdyssanat
koulun 125-vuotisjuhlassa 1996. 
Alla kuvia samasta juhlasta.
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Edessä juhlapuheen pitänyt liikunnanopettaja Martti Helenius ja entinen opettaja Helka-Helena 
Talvitieva. 
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Koulun uuden pihan istutustalkoot 1996. Kaarina Linna, Leo Uurainen, Jukka Nieminen ja Seppo
Lehtola (oppilaiden vanhempia), Riitta Huttunen ja Martti Helenius Heinolasta.



48

Kirjoitustapahtuman palkintojenjako 1997.
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R3: Noora Kurkinen, Jyri Seppänen, Joonas Nora. R2: Milla Laatikainen, Minna Paronen,
Leenita Nordman, Janne Antamaniemi, Jaana Leinonen, Sonja Jokinen, Eemeli Järvinen,
Ebba Longvist, Kerttu Jokinen. R1: Timo Kotilainen, Anne Suvimäki, Kasperi Helminen, Elli
Laine, Juuso Kosonen, Melinda Sainio, Juha Nyberg. Op. Hannu Outinen, Minna Olkkonen.



53

Kolmasluokkalaisia koulun pihalla 2010. 

Keittiöhenkilökunta 2010: Kyllikki Jokinen, Leena Aartolahti, Riitta Kauko ja Raili Salonen.
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HARTOLAN KOULUT 

Hartola ja Sysmä ovat aina jakaneet oppilaita puolin ja toisin. Alla kolme Hartolan
koulua, joita myös monet sysmäläiset ovat käyneet. 

HOTILAN KOULU 1954–1971.

Tainionvirran Hotilankoskella on pitkä mylly- ja sahaperinne, koskessa oli mylly jo1850-luvulla.
Kaksikerroksinen hirsinen mylly on muutettu sähköä tuottavaksi 1930-luvulla ja toimii edelleen. 
Sodan jälkeen Hartola ja Sysmä suunnittelivat yhteisen koulun rakentamista. Sysmäläiset halusivat
koulun Kirveskoskelle joka oli  hartolalaisten mielestä liian syrjäinen. Virallinen päätös koulusta
tehtiin  1952 ja  paikaksi  valittiin  Hotila.  Kulut  jaettiin;  Sysmä 1/3 ja  Hartola  2/3.  Koulu aloitti
toiminnan 1954 ja lopetettiin 1971. Opettajat: Olavi Raitasuo, Aino Styhlman.
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R3: Sirpa Ihanajärvi,  Riitta  Raitasuo, Tuulikki  Paananen,  Raija  Suvela,  Taisto Kuisma, Markku
Kuisma, Kari Suvela ja Reijo Sertti. R2: Tapani Seppälä, Tapio Sihvo, Kari Palm, Jukka Eskola,
Kari Seppälä ja Jouko Angervo. R1: Mikko Styhlman, Teuvo Rinne ja Pekka Kantonen. Op. Olavi
Raitasuo ja Aino Styhlman.

POHJOLAN KOULU  1953–2007

Pohjolan koulu on noin 9km. Hartolasta etelään valtatie E 4:n vieressä. Koulu valmistui 1953 ja se
suljettiin 2007. Se sijaitsi  Pohelan kylässä,  jonka takia sitä on kutsuttu myös Pohelan kouluksi.
Siellä kävi myös sysmäläisiä Metsäkoskelta ja nykyään Metsäkoskelaiset käyvät Hartolan keskustan
koulussa. Opettajat: Sirkka Suomi.
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YLEMMÄISTEN KOULU  1935–1971

Koulu sijaitsee Hartolassa lähellä Sysmän rajaa. Se oli Sysmän ja Hartolan yhteinen koulu. Koulu
oli virallisesti Hartolan, mutta siinä kävi myös Koiviston kylän Sysmäläisiä. Se sijaitsee noin kolme
kilometriä  Hartolan  puolella.  Edelleen  kunnan  omistuksessa  oleva  koulukiinteistö  on  vuokrattu
kylän maa- ja kotitalousseuralle. 

Koulurakennuksen rakensi Yrjö Lampinen ja se valmistui vuonna 1935. Koulu aloitti toimintansa
vuonna 1936, ja sen ensimmäinen opettaja oli Aili Sulonen. Hän teki koulussa pitkän työn aina
eläkkeelle siirtymiseensä asti. Koulusta tuli kaksiopettajainen vuonna 1959, toiseksi opettajaksi Aili
Sulosen lisäksi tuli Jaakko Sippola. Koulu toimi kaksiopettajaisena aina vuoteen 1971, jolloin koulu
lakkautettiin ja koululaiset siirtyivät oppiin Sysmän ja Hartolan kirkonkylille.
Opettajat: Aili Sulonen, Jaakko Sippola.
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SYSMÄN OPETTAJAT

Sysmässä  on  ollut  monia  merkittäviä  opettajia.  Alla  muutamia  kunnan koululaitoksen  alkuajan
pioneereja. Heidän opetuksensa kaikuvat yhä Sysmän kouluissa. 

Sysmän Opettajayhdistys, joka on 17:nneksi vanhin opettajayhdistys Suomessa, perustettiin 1902
Väihkylän koululla 10 henkilön toimesta.  Mukana olivat kirkkoherra A. A. Achander,  pastori  J.
Lehto, rouvat Jenny Helminen, Hilda Aho, Aliina Karjalainen ja Aina Hyöky sekä opettajat F. V.
Helminen, K. J. Karjalainen, F. A. Salojärvi ja Matti Hyöky.

Matti  Nimrod  Hyöky (1870–1966),  kuvassa  vaimonsa  kanssa,  oli  mukana  kunnassa  monessa
yleishyödyllisessä  toiminnassa,  ja  tietenkin  kaikki  kouluihin  liittyvät  asiat  olivat  lähellä  hänen
sydäntään.  Hän oli  mm.  mukana perustamassa monia nuoriso-  ja  maamiesseuroja  sekä Sysmän
Yhteiskoulua  1900-luvun  alussa  ja  toimi  opettajana  mm.  Särkilahdessa  42  vuoden  ajan.  Hän
valmistui Jyväskylän seminaarista 1895. Hänellä oli kaksi vaimoa ja 21 lasta.
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Maisteri Tilda Tirkkonen (1886–1969) oli Yhteiskoulun uuden koulurakennuksen ensimäin rehtori
vuosina  1923–45  sekä  1946–47.  Hän  teki  pyyteetöntä
työtä  koulun  eteen  23  vuoden  ajan  ja  jätti  koululle
huomattavan rahallisen perinnön. 
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Keskellä Tilda Tirkkonen kollegoineen 1949. 

Yhteiskoulun  saksan  lehtori  Marita  Routela jätti  koululle
huomattavan  perinnön  1997.  Hän oli  myös  mukana  perustamassa
Suvisoiton  tuki  ry:tä.  Hänen  rahastonsa  tuki  on  osaltaan
mahdollistanut lukiossa vuodesta 2001 lähtien toteutetun saksalais-
suomalaisen  ystävyyskoulutoiminnan.  Se  käsittää  saksalaisnuorten
viikon  mittaisen  vierailun  sysmäläisissä  perheissä  ja
sysmäläisnuorten vastavierailun Vechtassa, Pohjois-Saksassa.

Mandi (Amanda) Kirveskoski syntyi Valittulassa 20.8.1880. Hänen isänsä Tobias Kirveskoski oli
maanviljelijä,  joka  perusti  Valittulan  meijerin,  toimi  valtiopäivämiehenä  sekä  oli  Sysmän
ensimmäisen  kansakoulun  Alhion  johtokunnan  perustajajäsen.  Mandi  valmistui  opettajaksi  19-
vuotiaana ja toimi muutaman vuoden opettajana Sysmässä. Seuraavaksi hän opiskeli lähetystyötä ja
lähti ajalle epätavallisesti noin 25-vuotiaana lähetystyöhön Kiinaan kymmeneksi vuodeksi. Tämän



61

jälkeen hän palasi Sysmään ja toimi opettajana Ilolan koululla sekä sijaisena eri kouluissa, mm.
Valittulassa, Lauhjoella ja Soiniemen Salmenniemessä. 

  

Sysmän  kiertokoulun  opettaja  Enni  Kuitunen antoi  kiertokoulun  loppuraportin  kunnalle  1936.
Viimeisenä vuotena kiertokoulua käytiin Voipalan Niittyniemessä ja Ilolassa, Käenmäen Salkolassa,
Rapalan  ja  Karilanmaan  kartanoissa,  joissa  opetettiin  yhteensä  69  oppilasta  Maija  Halmeen
johdolla.  Enni  Kuitunen  opetti  84  oppilasta  Vintturin,  Vehmaan,  Soiniemen,  Karilanmaan  ja
Joutsjärven koulupiireissä. Hän eli 104-vuotiaaksi (k. 2005). 

Väihkylän opettajia

Keskuskansakoulun ensimmäiset opettajat 1955–56, mukana myös kansalaiskoulun opettajat. R2:
Alpo Korhonen, Risto Saarikivi, Olli Myllykoski,?, Aino Lahdelma,?, Maila Alho, Esko Hiltunen.
R1: Rauha Hakanen, Helmi Meriluoto, Rinna Hankaa, Helka-Helena Talvitieva, Kerttu Pesonen,
Helmi Jokinen. 
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1974  Eino  Seppälä,  Alpo  Korhonen,  Toini  Ojantausta,  Sirkka-Liisa  Heinonen-Närhi,?,  Esko
Horppila.

1975 R2: Saara 
Harju, Terttu Linden, Juhani Laattala, Inkeri Saarikivi. R1: Helena Alastalo, Kaarina Linna, Karin Katajisto, 
Kai Katajisto.
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1976 kuvassa mukana myös Toivolan opettajat sekä yläasteen aineenopettajat. R3: Kai Katajisto,
Eino Seppälä, Aino Lahdelma, Esko Horppila, Martti Ketonen, Juhani Laattala. R2: Saara Harju,
Terttu  Linden,  Toini  Ojantausta,  Sirpa  Koivisto,  Sirpa  Kuusinen,  Alpo  Korhonen.  R1:  Karin
Katajisto, Helena Alastalo, Leena Kytölä, Inkeri Saarikivi,?, Irmeli Miettinen, Pekka Mäkinen.

1980 R2:Anneli Reivinen, Saara Harju, Juhani Laattala, Kai Katajisto, Martti Ketonen, Simo 
Moisio, Toini Ojantausta, Helena Alastalo, R1: Karin Katajisto, Terttu Linden, Inkeri Saarikivi, 
Hanna Lintola-Hyvärinen, Ulla-Tiina Pöllänen. 
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1987  Urho  Papinniemi,  Hanna  Lintola,  Tuula  Vuorinen,  Eero  Pajatie,  Kaarina  Linna,  Hannu
Outinen,  Raija  Hörkkö,  Toini  Ojantausta,  Leena  Palm,  Juhani  Laattala,  Inkeri  Saarikivi,  Simo
Moisio.

1994 R2:  Hannu Outinen,  Tuula Pitkänen,  Leila  Siihola,  Heikki  Hentinen,  Eila  Harmaala,  Arja
Salminen.  R1:  Ritva Huttunen,  Kaarina Linna,  Hanna Lintola,  Ilkka Hörkkö, Leena Palm, Sari
Elomaa, Urho Papinniemi.
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Väihkylän opettajat ’Suomi 90 vuotta’ -juhlassa 2007: R3: Urho Papinniemi, Ilkka Hörkkö, Hannu
Outinen, Aarno Harmaala.  R2:  Satu Juutilainen,  Annika Lonka,  Sari  Elomaa,  Minna Olkkonen,
Leila Siihola, Ritva Huttunen. R1: Leena Palm ja Arja Salminen. 

Sysmän Yhteiskoulun opettajia
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1965 Eva Wallen, Toini Koskenkylä, Kaija Viherpuu, Hilkka Henriksson, Liisa Saario, Rauha Jutila,
Irja Laattala ja Anitta Rekola. Matti Martikainen, Maila Virolainen, Marita Routela, Aila Simula,
Rauha Harju,  Kirsti  Pasanen, Risto Kaipainen, Eero Talikainen, Kari  Kurimo, Aapo Virolainen,
Hilkka Kaipainen, Seppo Saario ja Kai Saarikivi.

1975 R3: Aila Jääskeläinen, Seppo Saario, Juhani Pasanen, Kai Saarikivi, Aapo Virolainen, Pekka
Asikainen.  R2:  Pekka Mäkinen,  Eva  Wallen,  Aino Walsten,  Kaija  Kurimo,  Rauha  Jutila,  Ilkka
Malinen,  Kari  Kurimo.  R1:  Anna-Liisa  Matikainen,  Liisa  Saario,  Lilja  Luopa,  Eero Talikainen,
kanslisti Eeva Hirvikoski, Katriina Aaltonen, Maila Virolainen. 
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1992  R3:  Tarmo  Metelinen,  Mika-Markku  Grönholm,  Maarit  Jarho,  Aapo  Virolainen,  Jari
Häkkinen,  Jorma  Kettunen,  Urho  Papinniemi,  Minna  Haukka,  Maila  Virolainen.  R2:  Maisa
Peltoniemi,  Eliina  Viinamäki,  Päivi  Pulkkinen,  Kirsi-Marja  Kuisma,  Tuula  Pitkänen,  Aila
Jääskeläinen. R1:Kari Kurimo, Sirpa Koivisto, Hannu Jolula, Aino Wahlstén, Katriina Aaltonen. 

1996 R2: Rauni Kokkonen, Kirsi-Marja Kuisma, Teuvo Aaltonen, Jari Häkkinen, Pekka Asikainen,
Päivi Pulkkinen, Tarja Sohkanen, Maisa Peltoniemi. R1: Juha Mäki-Asiala, Maija Peltonen, Tarmo
Metelinen, Hannu Jolula, Aila Jääskeläinen, Arto Rilasmaa, Marja Poropudas, Katriina Aaltonen. 

2005 Kirsi-Maria Kuisma, Pekka Asikainen, Teuvo Aaltonen, Leena Petry, Kauko Pietiläinen, Jari
Häkkinen, Jenni Karvinen, Eija Heikkinen, Maija Peltonen, Pirjo Väänänen, Tarmo Metelinen, Aila
Jääskeläinen, Hannu Jolula, Sanna Luokomaa, Mari Vesander.
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2010  Rehtori  Hannu  Jolula  (psykologia,  opinto-ohjaus).  Lehtorit/opettajat:  Teuvo  Aaltonen
(biologia, maantiede), Eija Heikkinen (biologia, maantieto), Eeva Hirvikoski (näppäinhallinta), Jari
Häkkinen  (matematiikka,  kemia,  fysiikka,  tietotekniikka),  Satu  Juutilainen  (tekstiilityö,
matematiikka),  Aila Jääskeläinen (äidinkieli,  kirjallisuus),  Veijo Kare (historia,  yhteiskuntaoppi),
Taija  Korte  (ruotsi),  Kirsi-Marja Kuisma (kuvataide),  Sanna Luokomaa (äidinkieli,  kirjallisuus),
Sirkka Liisa Metelinen (ruotsi, englanti, saksa ja ranska), Tarmo Metelinen (matematiikka, kemia,
fysiikka), Tiina Myllys (matematiikka, kemia, fysiikka), Urho Papinniemi (teknillinen työ), Maija
Peltonen  (uskonto,  historia,  psykologia,  filosofia),  Leena  Petry  (englanti),  Kauko  Pietiläinen
(liikunta, terveystieto), Päivi Pulkkinen (matematiikka, kemia, fysiikka), Juha Saarinen (musiikki),
Tarja  Sohkanen  (oppilaanohjaus),  Pirjo  Varis  (kotitalous,  terveystieto),  Mari  Vesander
(erityisopetus), Eliina Viinamäki (liikunta, terveystieto), Pirjo Väänänen (englanti ja ranska), Eeva
Hirvikoski (kanslisti).

KOULUKULJETUS

Koulukuljetus on ollut oleellinen osa maalaiskoulujen arkea etenkin kyläkoulujen lakkauttamisten
jälkeen. Aluksi lapset kulkivat vuorolinja-autoilla ja myöhemmin paljolti taksilla. Perusopetuslain
muutoksen jälkeen kunta on ollut velvollinen järjestämään kuljetuksen niille peruskoulun oppilaille,
joiden koulumatka ylittää viisi kilometriä, eikä sopivia linja-auto vuoroja ole käytettävissä. 

Ensimmäisiä koulukyydityksiä tehtiin esimerkiksi Soiniemessä jo 1932, jolloin Soiniemen koulu oli
lakkautettuna.  Kartanon  isäntä  Teudor  Kartano  kyyditsi  Soiniemen  koululaisia  hevosella
Särkilahden kouluun. Matkaa kertyi vähintään viisi kilometriä yhteen suuntaan. Einari Järvinen on
ollut  linja-autoineen  mukana  koulukuljetuksissa  alusta  lähtien.  Alla  kalustoa,  joilla  Sysmän
koululaisia on kuljetettu ja kuljetetaan.
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Särkilahdenkoululla. Koulukuljetukset hoituivat ennen muinoin näin. 

Järvisen tai Palvalan nk. sekajuna, jolla kulki niin
tavara, eläimet kuin ihmisetkin. 

Jussi Aronlahti ja Kauko Leskinen 
odottavat kyytiläisiä. 

1981 Aimo Mäkinen ja Volga, jolla Sysmän
koululaisia on kyyditetty. 

Kauppaneuvos Einari Järvinen 1980-luvulla linja-
autorivistönsä kanssa. 

Samuli Haarasilta valmiina palvelukseen 
2010. 

Arvo  Nurkkala  ja  Jaakko  Stålhammar
Nuoramoisten koululla 2010. 



71

KOULUTARINOITA JA KUVIA

Sysmän yhteiskoulun perintörahastot; Tilda Tirkonen

Seppo Silventoinen kirjoitti  28.  syyskuuta 2004 Etelä-Suomen Sanomissa Sysmän yhteiskoulun
Tilda Tirkkosen ja muista perintörahastosta: 
Sysmän koululla yhä vahvojen naisten tuki.
Stipendin aikoinaan saanut Minna Äikäs sekä entiset rehtorit Eero Talikainen, Rauha Jutila ja Kai
Saarikivi  pitävät  Tilda  Tirkkosen  henkistä  ja  maallista  perintöä  korvaamattomana  Sysmän
sivistykselle.
Sysmän yhteiskoululla  on harvinainen onni  omistaa  päivän arvoltaan  yli  850 000 euron kolme
perintörahastoa,  joista  useimpien  opinahjojen  johtajat  voivat  vain  uneksia.  Sysmä  on  ollut
hissukseen onnenpotkuistaan, mutta jättipotit nousivat nyt esille Tilda Tirkkosen rahaston täytettyä
30 vuotta.

Aina kuvauksellinen kahvimylly 
Koulukalliolla 2009. 

Hoitokunnan  juhlakokous  päätti  maanantaina  rahaston  historiikin  kirjoitustyön  aloittamisesta.
Sysmässä pidetään tärkeänä, että tulevat sukupolvet tietävät, mistä on kysymys.
Lukion  rehtorin  ja  hoitokunnan  sihteerin  Hannu  Jolulan  mukaan  Tilda  Tirkkosta  (1886–1969)
pidetään Sysmän yhteiskoulun ehkä kaikkien aikojen merkittävämpänä vaikuttajana.
Tirkkonen oli aluksi äidinkielen sekä historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Vuosina 1923–1945 ja
1946–1947 hän oli  yhteiskoulun johtaja.  Hänen aikanaan saatiin  kuntoon muun muassa  koulun
talous.  Syksyllä  1924  otettiin  käyttöön  yhteiskoulun  ensimmäinen  oma  rakennus,  nykyinen
"puukoulu".
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Sysmän kirkko remontoitiin 1950-luvun alkupuolella, jolloin Yhteiskoulun tiloissa pidettiin 
kirkonmenot sekä rippikoululaisten Konfirmaatio tilaisuudet. Varsinainen rippikoulu pidettiin 
Teatteritalossa. 1950 rippikoulupojat: Ake Virolainen, Veikko Jussila, Rauno Siivonen, Pauli 
Onninen, Heikki Viheroksa, Martti Virolainen, Asko Hakala, Teuvo Virolainen, Kyösti Sokka, Alpo 
Nieminen, Esko Rantahakala, Eino Anttila, Toivo Jortikka, Matti Aho, Reino Järvelä, Raimo 
Elonen, Raimo Oksanen, Onni Järvinen, Jorma Nieminen, Esko Pietilä, Jorma Ikonen, Kalevi 
Koskimaa, Matti Seppänen, Esko Nurminen, Aake Jokiranta, Veikko Syrjälä, Eero Ruut, Veikko 
Hahl, Kauko Mäntynen, Veikko Kotokoski, Jaakko Kantola (takana pitkä poika) Seppo Hinkkala, 
Matti Lehtosalo, Kalevi Lehtonen, Toivo Laitinen, Alpo Syysniemi, Kauko Rilasmaa, Toivo 
Helminen, Pauli Vettenterä, Esa Haavisto, Arvo Järvinen, Mikko Järvinen, Aarni Kuikka, Aimo 
Heinonen, Pentti Lehtonen, Syrjälä, Åhman. Heimo Koto-koski, Veikko Nurminen, Arvo Järvinen, 
Mikko Järvinen, Otto Lahtinen.

Hengeltään jättiläinen; pikku Tilda
Koulun  50-vuotishistoriikin  mukaan  oppilaspolvet  muistavat  kunnioittaen  ja  kiitollisina  "pikku-
Tildan", joka pienestä koostaan huolimatta oli hengenvoimiltaan jättiläinen.
Harva on niin  vähäisistä rakennuspuista,  lähdettyään 8-vuotiaana orpona maailmalle,  rakentanut
uljaan elämän. Hänelle koulu ja oppilaat olivat niin rakkaita, että hän oli niiden hyväksi valmis
uhraamaan kaikki voimansa, jopa omaisuutensakin.
Entiset rehtorit Rauha Jutila, Eero Talikainen ja Kai Saarikivi muistelivat legendaarista opettajaa ja
pirteää johtajaa lämpimästi ja kunnioittaen juhlakokouksessa.
Tirkkonen oli yhtä kotonaan oppilaiden kanssa mottimetsässä kuin luokassa.
Saarikivi kertoi kokemuksen syvällä rintaäänellä, että oppilaan ei tarvinnut tenttiä äidinkieltä, kun
hän vaihtoi koulua. Riitti hyvin, että tuli Sysmän yhteiskoulusta Tirkkosen opista.
Tilda  Tirkkonen  jätti  valtaisan  henkisen  perinnön  lisäksi  huomattavasti  maallista  hyvää  koulun
kasvateille.  Hänen  nimikkorahastonsa  täydentyi  1997  saksan  lehtorin  Marita  Routelan  kuoltua.
Rahastojen todellinen arvo on nyt noin 440 000 euroa.



73

Rippikuva kahvimyllyn edessä 1953.  Kuvassa on mm. Rauno Hakala,  Kalevi  Kiviranta,  Topias
Toivonen,  Raimo  Nieminen,  Raimo  Nieminen,  Osmo  Seittenranta,  Heikki  Kuusipohja,  Juhani
Lindholm, Matti Kantonen, Markku Kurkinen, Armas Rilasmaa, Toivo Pöllänen, Pekka Seittenranta
ja Matti Hänninen.

Asuntoja opiskelijoille
Vuonna 1992 Sysmän yhteiskoulu sai Soilan siskosten rahaston, jonka taseen loppusumma oli 430
000 euroa vuoden 2003 lopussa.
Tirkkosen,  Routelan  ja  Soilan  rahastot  omistavat  arvokkaita  asuntoja.  Tirkkosen  ja  Routelan
rahastoilla  on  kolme  osakehuoneistoa  keskellä  Helsinkiä.  Niissä  on  asunut  tähän  mennessä  74
sysmäläistä  opiskelijaa  stipendiaattina  edullisesti.  Keskustan  asunnosta  pyydetään  vuokraa  250
euroa kuukaudessa, kun markkina-arvo olisi ainakin 600 euroa. Lisäksi rahastot ovat jakaneet satoja
stipendejä.
Minna  Äikäs  sai  2000  markan  stipendin  abiturienttina  neljä  vuotta  sitten.  Hän  piti  summaa
opiskelijalle huikeana. Sillä makseli mukavasti kirjoja ja vuokria.
Äikäs valmistui yhteisöpedagogiksi ja palasi juurilleen Sysmään. Hän vetää Tukea nuoren arkeen
-pilottihanketta Sysmän yhteiskoulussa. Rahaston henki ei voisi paremmin toteutua.
Soilan rahasto myi 70 neliön huoneiston Helsingin keskustasta ja osti kolme pienempää asuntoa
Lahdesta, Tampereelta ja Jyväskylästä. Nekin ovat sysmäläisiä opiskelijoita varten.
2010 päivitys:  Rahasto omistaa nykyään Lahdessa, Jyväskylässä ja Tampereella yhteensä kolme
asunto-osaketta, joissa voi asua neljä opiskelijaa. Rahaston toiminta-aikana vuodesta 1992 rahasto
on jakanut stipendeinä yhteensä lähes 90 000 €. Lisäksi se on tarjonnut kymmenille opiskelijoille
mahdollisuuden asua edullisesti rahaston asunnoissa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä Soilan rahaston
taseen loppusumma oli 471 000 €. Sysmän Yhteiskoulu tuntee suurta kiitollisuutta rehtori Tilda
Tirkkosta, maisteri Marita Routelaa sekä Sievä, Sohvi ja Eine Soilaa kohtaan. Heidän lahjoituksensa
on ollut huomattavalla tavalla edistämässä koulumme oppilaiden elämässä selviytymistä.



74

Saksalais-suomalaista ystävyyskoulu-toimintaa. Sysmäläiset nuoret Saksassa 2006. 

Nuoramoisten koulun 125-vuotisjuhlapuhe 12.12.2009; Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n
puheenjohtaja, kouluneuvos Erkki Kangasniemi (lyhennetty)

Hyvät ystävät. Täällä Nuoramoisten koulusta alkanut oma koulutieni ei ollut kovinkaan siloinen
eikä  niin  esimerkillinenkään.  Puheenvuoroni  aluksi  hieman  historiaa.  Muutamat  kaukonäköiset
suomalaiset ymmärsivät jo varhain, miten tärkeää on kansanopetuksen ja kouluolojen järjestäminen
Suomen ja suomalaisten tulevaisuudelle. Ehkä keskeisin vaikuttaja tässä oli Suomen "kansakoulun
isä", Uno Cygnaeus. Hän laati ehdotukset kansakoululaitoksen järjestämisestä 1860-luvulla. 
Ruotsi-Suomen koulujärjestys oli  vahvistettu jo paljon aikaisemmin, vuonna 1724. Sen mukaan
kansakouluopetus oli kirkon tehtävä. Uusi koulujärjestys säädettiin maahamme vuonna 1843, mutta
vasta vuonna 1868 keisari hyväksyi kirkon ja koulun erottamisen toisistaan. 
Peruskouluja  toimii  nykyisin  reilut  3000.  Määrä  on  vähentynyt  vuosien  varrella  huimasti,  sillä
kouluja on lakkautettu jo parikymmentä vuotta noin 100 koulun vuosivauhtia. Suurimpana syynä on
ollut oppilasmäärän lasku ja kuntien yhdistäminen. Vielä viime vuonna peruskoulujen oppilasmäärä
väheni  noin 8000 oppilaalla.  Lasten  määrä on kuitenkin  monen laskuvuoden jälkeen kääntynyt
uudelleen  kasvuun.  Se  luo  tulevaisuuden  uskoa  myös  pienille  kouluille.  Sivistykselliset
perusoikeudet ovat uhattuina, jos kouluverkkoa supistetaan liikaa. 
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Kalevan pirtti, jossa myös käytiin koulua tilanpuutteen takia. 

Kyläkoulujen  merkitys  voi  olla  arvaamattoman  suuri.  Koulun  yhteydessä  järjestetään
perusopetuksen lisäksi usein myös muuta toimintaa, kuten varhaiskasvatuksen palveluja, kerhoja,
kirjastopalveluja  sekä  monenlaista  harrastus-  ja  muuta  ohjattua  toimintaa.  Koulu  on kyläläisille
keskeinen kokoontumis- ja harrastamispaikka. 
Kun  koulujen  tulevaisuutta  punnitaan,  annetaan  aivan  liiaksi  arvoa  teoreettisille
kustannuslaskelmille.  Ennen  1990-lukua  kunnat  saivat  hyvitystä  siitä,  että  ne  ylläpitivät  pieniä
kouluja. 
Valtiovalta  osoitti  kunnille  korva  merkittyä  rahaa.  Lisäksi  lakkauttamispäätös  piti  alistaa
lääninhallitukselle. Vuosi 2006 oli kohtalokas pienille kouluille. Silloin rahoituspohjista poistettiin
pienkoululisät. 
Ensi vuoden alusta tulee voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä. Myös se voi olla uhka kouluille, jos
uudistusta tulkitaan väärin. Valtion perusopetukseen tarkoittama rahoitus ei vähene, mutta sitä ei
enää erikseen osoiteta opetukseen, vaan se tulee kunnan palveluihin yleensä. Kunta saa siis saman
rahan kuin ennenkin, mutta se menee yhteiseen rahasäkkiin. Rahoitusuudistus lisää siis entisestään
kuntapäättäjien vastuuta koulujen toiminnan turvaamisesta. 
Käsitykset pienten koulujen merkityksestä ovat ylipäätään muuttuneet positiivisemmiksi. Pitkään
yritettiin  väittää,  että  suurissa  kouluissa  olisi  paremmat  oppimistulokset.  Tämä  ei  nykyisten
selvitysten mukaan pidä paikkaansa. Pienillä kyläkouluilla on monia muitakin arvoja, joita ei saa
sivuuttaa.  Kyläkoulu tarjoaa lapsille turvallisen kasvuympäristön sekä luo mahdollisuuksia koko
kyläyhteisön kokonaisvaltaiselle kehitykselle. 
Lähivuosina  tullaan  varmasti  jatkamaan  kuntien  yhdistämisiä  ja  erilaisia  säästö-  ja
leikkaustoimenpiteitä.  Varmasti  myös  kouluja  tullaan  edelleen  lakkauttamaan.  Onneksi
Nuoramoisten koulu näyttää hyvinkin elinkelpoiselta ja se tulee varmasti säilymään. Uskon, että
vähitellen  ymmärretään  myös  se,  ettei  lasten  koulutuksesta  voida  enää  säästää  aiheuttamatta
korvaamattoman suurta vahinkoa lapsille ja koko maamme tulevaisuudelle. 
Vaikeat ajat  korostavat entisestään oppilaiden ja opettajien työn merkitystä.  Maamme arvokkain
pääoma on osaaminen ja sen vaaliminen. Hyvä koulutus auttaa meitä kansakuntana eteenpäin, mutta
sillä on korvaamattoman suuri merkitys myös yksilön kasvulle ja kehitykselle. Koulusta oppilas saa
tukea,  turvaa ja ohjausta.  todistuksissa näkyvien oppimistulosten lisäksi koulussa opitaan paljon
muutakin arvokasta. 
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Siellä  harjoitellaan  yhteisöllisyyttä,  reilun  pelin  ja  yhteisten  pelisääntöjen  noudattamista,  toisen
kunnioittamista  ja  hyviä  käytöstapoja.  Esimerkiksi  työelämässä  ei  menesty  suinkaan pelkästään
hyvien numeroiden perusteella. 

Nuoramoisten koulun 125-vuotisjuhlassa 12.12.2009. Entisiä oppilaita vasemmalta Leo Kivimäki,
Erkki Kangasniemi, Ulla-Maija Luodemaa, Esko Markkanen, Sinikka Salomaa, Seppo Laaksovirta
ja Ossi Varjo.

En  olisi  tuolloin  1950-luvulla  voinut  kuvitellakaan,  että  pitäisin  joskus  puheen  oman  kouluni
arvokkaassa vuosijuhlassa. Enkä olisi silloin voinut kuvitella, että valmistuisin opettajaksi. Mutta
niin  vain  kävi  ja  toimin  opettajana,  rehtorina  ja  opettajien  luottamusmiehenä,  kunnes  siirryin
työskentelemään opettajajärjestöön edunvalvontatehtäviin jo vuonna 1975. 
1950-luvun  koulunkäynnissä  oli  myös  esimerkillisiä  kasvatuksellisia  piirteitä,  joita  voitaisiin
soveltaa  jollain tavoin myös nykykoulussa.  Tällä  tarkoitan työtä  ja  vaivannäköä sen eteen,  että
koulu voi toimia ja että siellä ovat olosuhteet kunnossa.  Meidän oppilaiden piti  kerätä ja tuoda
kouluun marjoja, joista valmistettiin mm. mehukeittoa tai marjapuuroa. Me kannoimme puita sisään
ja lämmitimme koulua, emmekä pitäneet sitä mitenkään vääränä. Näin opimme, että asioiden eteen
täytyy nähdä vaivaa. 
Olen  myös  saanut  täällä  koulun  lähellä  ensimmäiset  työelämäoppini.  Ensin  ihan  pikkupoikana
Sihvolan  heinäpelloilla.  Sitten  jo  ansiotyössä  Nordelundin  sokerijuurikaspellolla.  Ja  vähän
vanhempana kesäisin heinätöissä Vanhan Olkkolan kartanossa.  Ja  vielä  ylioppilaskesänäkin olin
Paarmalassa renkinä sikoja hoitamassa ja traktoria ajamassa. 
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Vanha Nuoramoisten koulu. 

Joskus jälki-istunnon aikana opettaja jätti  meidät keskenämme. Hänellä oli silloin jotain tärkeää
tekemistä  muualla.  Hän  palasi  sitten  ja  päästi  meidät  kotiin.  Kerran  meidän  piti  jättää  kengät
varmuuden vuoksi hänen säilöönsä, että pysyisimme varmasti paikalla. Taisi olla kysymys vähän
pidemmästä istunnosta.  Olin mielestäni ollut  jo riittävän kauan ja päätin lähteä kotiin ikkunasta
ilman kenkiä. Siitäkään ei hyvää seurannut. 
Laulukokeessa piti laulaa luokan edessä ja kaverit tekivät kaikkensa naurattaakseen ja häiritäkseen.
Siitä  lauluyrityksestä  ei  tahtonut  tulla  mitään  ja  sekin  näkyi  laulunumerossa.  Mikään ei  saanut
minua pysymään poissa koulusta, jos tiedossa oli liikuntatunteja. Välitunnit olivat muutenkin aivan
liian lyhyitä ja oppitunnit aivan liian pitkiä. 
Minun luokaltani taisi lähteä neljä oppilasta oppikouluun. Onneksi minä, kaikesta huolimatta, olin
heidän joukossaan. 
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Nuoramoisten koulun 125-vuotisjuhlassa entisiä oppilaita vasemmalta: Hannu Kemppainen, Juhani
Koskinen, Ossi Varjo, Pirjo Laaksovirta, Urpo Kemppinen, Anja Virtanen. Sinikka Salomaa, Leo
Kivimäki, Asta Niittymäki, Arvo Tuominen, Elli Tonteri, Vilho Riutta, Ulla-Maija Luodemaa, Erkki
Kangasniemi,  Esko  Markkanen,  Aarre  Sihvola,  Kauno  Hopeasaari  ja  entinen  opettaja  Anja
Hopeasaari.

Valitettavasti  itseäni  koskevat  koulumuistot  ovat  pääsääntöisesti  sellaisia,  että  niitä  kertoessaan
tuntee  helposti  häpeää  tai  ainakin  katumusta.  Ehkä  siitä  syystä  olen  ne  myös  paljolti  halunnut
unohtaa.  Olisi  ollut  tarpeen  pyytää  monia  asioita  anteeksi  sekä  opettajilta  että  ehkä  niiltä
luokkatovereilta,  jotka  olisivat  halunneet  keskittyä opetukseen.  Kun olin  aikanaan opettajana ja
rehtorina,  ajattelin  usein  omaa  kouluaikaani  oppilaana.  Jos  yhtä  villejä  oppilaita  on  luokassa
useampia, on tehtävä todella haastava. Ilman hyviä opettajia en olisi tässä teille puhumassa. 
Uskon,  että  olen  voinut  myöhemmässä  elämässäni  sovittaa,  ainakin  opettajille,  aikaisemmat
tekemäni virheet ja häiriöt. Olen nimittäin toiminut parikymmentä vuotta puheenjohtajana ja sitä
ennen yli kymmenen vuotta mm. neuvottelujohtajana opettajajärjestössä. Kun aloitin tehtävänäni
maamme suurimmassa opettajajärjestössä, oli vajaa 20000 jäsentä. Olen edelleen puheenjohtajana
ja nyt tämä yksi järjestö, OAJ, edustaa kaikkia Suomen opettajia ja jäsenmäärä on 118000. Tähän
tilaisuuteen voin lisäksi tuoda myös kaikkien n. 600000 pohjoismaiden opettajien onnittelut, sillä
olen myös Pohjoismaisen opettajien yhteisjärjestön NLS:n puheenjohtaja. Näissä tehtävissä minulla
on ollut riittävästi rangaistusta ja sovittamista. 
Hyvä juhlayleisö. Tällä Nuoramoisten koululla on takanaan komeat 125 vuotta. Perinteitä kannattaa
vaalia ja olla niistä ylpeä. Toisaalta koulutyö tapahtuu tässä ajassa ja nyt. Kouluväen katse on aina
eteenpäin!  Lämpimät  onnittelut  teille  koulun nykyiset  ja  entiset  oppilaat  ja  opettajat  sekä koko
ympäröivä kylä. Olkaamme kaikki yhdessä ylpeitä koulustamme ja toivotaan sille elinikää vielä
seuraavat 125 vuotta! 

Nuoramoisten  koulun  juhlissa;  Taisto  Tervo  ja  koulutarinoiden  kirjoittajia  Vilho  Riutta,  Erkki
Kangasniemi ja Kauno Hopeasaari.
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Supistettu koulu Soiniemessä; Raimo Virtanen 

Tulin  Soiniemelle  vuoden  1945  keväällä,  vappuna.  Samana  keväänä  jouduin  koulunpenkille.
Alaluokkien opetus tapahtui supistetussa koulussa kahdessa jaksossa, muutama viikko syksyllä ja
keväällä.  Olin  aloittanut  koulunkäynnin  Lahdessa  ja  käynyt  alaluokkia  useammassa  pätkässä
Lahdessa ja Sysmän Liikolassa. Siellä oli alakoulujen toinen luokka jäänyt muuton takia kesken ja
kävin  sen  loppuun  Salmenniemessä.  Olin  melko ujo  ja  uusi  ympäristö  ja  tulevat  toverit  olivat
outoja, enhän tuntenut heistä ketään. Kylän pojat hakivat minut nurkan takaa porukkaansa. Hyvin
heidän joukkoonsa sopeutui, kun alkuun pääsi.
Opettaja Katri Nikkanen leppoisan oloinen vanha neiti, silloin jo yli 60:n ikäinen. Hän oli kotoisin
Kannakselta, Uudenkirkon pitäjästä. Siellä hänellä oli maatila, jota hän opettajan toimensa ohella
viljeli. Olen kuullut, että hänet määrättiin Soiniemen koululle opettajaksi, koska hakijoita ei ollut.
Nikkanen oli rutinoitunut opettaja, joka piti kohtuullisen hyvän kurin koulussa.
Saimme  päivittäin  lämpimän  ruuan  koululla,  keittoja,  puuroja  ja  vellejä  ym.  Kotoa  veimme
kuitenkin  tarvittavan  leipäevään  ja  maidon.  Puuropäivinä  saimme  myös  puuromaidon.  Joskus
tarjottiin puolukkapuuroa, ja kun sokeria ei ollut, käytettiin sakariinia. Puurossa ei voinut sokeria
olla, ei kai niitä korttisokereita kouluille saatu. Maitoon tehty kauravelli oli mielestäni hyvää.
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Soiniemen Kytökujan koulun oppilaita 1960.
Kuvassa  mm.  Anneli  Sievänen,  Teuvo
Suojärvi,  Timo  Hepojärvi,  Jouko  toivonen,
Jalo-Voitto  Jalovuori,  Veli-Pekka  Jalovuori,
Ossi  Krigsman,  Sinikka  Krigsman,  Olli
Onninen, Timo ja Paavo Paasonen. 

Vuoden  1946  syksyllä  aloitimme  opiskelun  uudessa  paikassa,  kauppias  Erkki  Toivosen
rakentamassa  kaupparakennuksessa.  Se  oli  vanha  ja  haurastunut  hirsirakennus.Koulua  pidettiin
kamarissa, jonne mentiin opettajan asuintilan läpi. Opettajan asunnossa oli hakatuista kivistä tehty
iso  leivinuuni.  Koulureput  eväineen  pidettiin  eteisessä,  joka  oli  niin  kylmä,  että  maitopullot
tuppasivat  jäätymään.  Tässä  rakennuksessa  olimme  vain  yhden  talven,  keväällä  koulu  muutti
uudempaan  kaupparakennukseen,  jonka  isossa  myymäläsalissa  oli  oikein  sopivat  tilat.
Luokkahuoneen  sivussa  oli  varastona  käytetty  pieni  huone,  josta  tuli  veistoluokka.  Valaistus
koulussamme oli  öljylampun  varassa.  Lamppu  oli  kyllä  aika  iso,  mutta  koska  se  oli  opettajan
pöydän yläpuolella, luokan takimmaiset osat jäivät vähälle valolle. Koska koulu oli aivan Päijänteen
rannalla,  opettajalle  tuli  suuri  huoli  syksyn  ensimmäisistä  jäistä.  Hän  katsoi  olevansa  meistä
vastuussa,  niin kuin tietysti  olikin,  ja  piti  meille  ankaria  luentoja heikkojen jäiden vaaroista.  Ja
tietysti  meidän piti  olla siellä,  mistä meitä varoitettiin,  mutta ei  meille kuinkaan käynyt.  Suurta
huvia oli  juosta heikon jääalueen yli jään rutistessa ja koko ajan heiketessä. Kengät siinä usein
kastuivat, ei sen pahempaa. 
Jäihin  meistä  ei  pudonnut  vakavammin  kukaan,  enkä  muista,  että  siihen  aikaan  olisi  koko
paikkakunnalla tipahdeltu tai varsinkaan hukuttu. Paikkakuntalaiset olivat ikänsä jäillä liikkuneina
oppineet sen taidon. 
Pahempia  koiruuksia  emme  muistaakseni  tehneet.  Kerran  kuitenkin  opettaja  Mannisen  aikaan
innostuimme sellaiseenkin.  Koulurakennuksen takanurkalla  oli  eräänlainen kuisti  tai  tuulikaappi
varastohuoneen  oven  edessä.  Se  oli  tehty  vahvoista  pystyyn  naulatuista  laudoista  vahvoine
rakolistoineen. Ne olivat alapäistään irronneet, ja kun laudan päätä veti ulospäin ja sitten vapautti,
niin se pamahti komeasti. Siinä sitten välitunnit paukuteltiin, kunnes lopulta koko seinä romahti
alas. Opettaja havaitsi tapahtuneen, haki käsityöluokasta vasaroita ja käski korjaamaan. Siinä me
sitten naama punaisena korjasimme, ja opettaja valvoi vieressä, että työ tuli kunnolla tehtyä. 
Löysin kerran Kurenlahden pihasta maasta mielenkiintoisen näköisen metallihylsyn. Se oli  noin
viiden sentin pituinen ja viitisen milliä paksu, puoliksi täytetty jollakin aineella. Sillä oli mukava
viheltää. Näytin sitä koulussa toisille, ja nämä kauhistuivat tunnistaessaan sen dynamiittinalliksi. Se
räjäytettiin samana päivänä Pensasluodon kalliolla. Mikko, joka hallitsi tämänkaltaiset asiat, laittoi
tulikuista  jonon,  jonka  toinen  pää  meni  nallin  sisälle  ja  häntää  hyvän  matkaa  kalliolle.  Sitten
reunimmaiseen tikkuun tuli ja karkuun. Komeasti se pamahti. 
Supistettu  koulu  oli  opettajalle  hankala,  kun  oppilaita  oli  luokassa  kolmannesta  seitsemänteen
vuosiluokkaan.  Osalle  oppilaista  valmistettiin  tai  kuulusteltiin  läksyjä,  osa  teki  samaan  aikaan
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kirjallisia  tehtäviä,  kirjoitti  aineita  tai  harjoitteli  muuten  kirjoittamista  ja  piirusteli.  Tehtäviin
keskittyminen  tuotti  välillä  vaikeuksia.  Kiinnostavinta  olivat  maantieto,  historia  ja
uskonnonhistoria.
Opettaja  Nikkanen  ei  koskaan  puhunut  meille  olostaan  ja  elämästään  kotikunnassaan  Uudella
kirkolla. En tiedä millainen maatila hänellä oli, mutta karjaa siellä ainakin oli, ja tilaansa hän hoiti
opettajan työnsä ohella. Soiniemelle tullessaan hänellä oli mukanaan katras lampaita. Ne hän sai
majoitettua koulun pihapiirissä olleeseen karjasuojaan. Jäätyään pois opettajan virasta hän muutti
Forssaan. Hän oli  saanut korvauksena menetetystä omaisuudestaan asuinpaikan Forssasta.  Siellä
hän asui eläkepäivänsä omakotitalossa.
Opettaja  Nikkanen  opetti  meille  kaikki  haikeat  Karjalasta  kertovat  laulut,  mitä  vain  koulun
laulukirjassa oli. Monta niitä oli, ja jollain tapaa muistan ne vieläkin. Sieltä pois joutuminen oli
hänelle varmasti kova paikka. Nuorempi ihminen sopeutuu varmasti paremmin uusiin ympyröihin.
Tulevaisuuteen voi vielä itse vaikuttaa ahkeruudella ja tekemällä valintoja. Vanhemmalla on muistot
päällimmäisenä ja unohtaminen vaikeata.
Yksi asia meitä poikia ärsytti. Tiesimme, että koululla oli jalkapallo, mutta opettaja ei sitä antanut.
Oli keihäskin, ja sen me saimme käyttöömme. Keihäs kuitenkin katkesi, kun sitä heittelimme. Eihän
meillä ollut mitään aukeata paikkaa, kentästä puhumattakaan. Opettaja hermostui kauheasti keihään
katkeamisesta,  olihan  se  kunnan  omaisuutta  ja  hänen  vastuullaan.  Ei  sitä  kukaan  tahallaan
katkaissut,  sattui  vain  lentämään  pahaan  paikkaan.  Onnettoman  heiton  heittänyt  poika  joutui
opettajan vaatimuksesta tekemään uuden keihään.

Lahtelassa  1949  R1:  Toivo  Paasonen,  Paavo  Paasonen,  Timo  Mäkinen  ja  Sulo  Toivonen.  R5:
Vuokko Toivonen, Lyyli Paasonen, op. Katri Nikkanen, Mikko Rajavuori, Raimo Virtanen ja Esa
Nieminen.  Väliriveissä:  Irja  Mattinen,  Asko  Krigsman,  Markku  Kurkinen,  Matti  Ranta.  Raili
Toivonen,  Anna-Liisa  Salminen,  Seija  Toivonen  ja  Teuvo  Krigsman.  Helmi  Mäkinen,  Anneli
Virtanen, Tyyne Rajavuori, Vesa Lukka, Reijo Krigsman.
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Yllä oleva valokuva on otettu samana keväänä, kun opettaja Nikkanen lähti lopullisesti pois. Vuosi
oli 1949, ja minä pääsin silloin kuudennelta luokalta. Poseerasimme koulun portailla. Isäni Emil
Virtanen ikuisti meidät.
Vuoden 1949 koulukuvassa meitä oppilaita on 23 henkilöä, joista 9 tyttöä. Tässä joukossa ei vielä
ollut suuriin ikäluokkiin kuuluvia. Olimme kaikki ennen sotia tai sotien aikana syntyneitä. Sotien tai
levottomuuksien  aikana  väitetään  syntyvän  enemmän  poikia  kuin  tyttöjä.  Siitäkö  johtunee
poikaenemmistö?
Tästä  joukosta  on  jo  monta  oppilastoveria  siirtynyt  tuonpuoleiseen.  Ikätovereitani,
kuudesluokkalaisia kuvassa on neljä: Vuokko Toivonen, Asko Krigsman, Mikko Rajavuori ja minä
Raimo  Virtanen.  Mikko  on  kuollut.  Hän  kuoli  mopokolarin  jälkiseurauksiin  jo  alle
kolmekymppisenä.  Vesa  Lukka  oli  vilkas  karjalaispoika,  sellainen  taiteilijatyyppi,  joka  näki
ympärillään sellaista, mitä muut eivät aina tajunneet tai ymmärtäneet. Hän oli hyvä kaverini. Kuoli
suhteellisen nuorena. 
Paasosen sisaruksista on kuollut Lyyli ja Paavo sekä Irja Mattinen ja Timo Mäkinen ovat kuolleet.
Mikko, Lyyli ja Irja olivat perustaneet perheen, ja heiltä jäi jälkikasvua. Matti Ranta kuoli muutama
vuosi sitten.  Hän isännöi perheineen Kansalahden tilaa Sysmän Nuoramoisissa. Anneli  Virtanen
kuoli  muutama vuosi sitten.  Asko Krigsman asuu Sysmässä. Vuokko Toivonen asuu perheineen
Alastarossa. Vuokon nuorempi veli Sulo asuu Ullansa kanssa kotitilalla Soiniemen Hietamäessä.
Seija Toivonen asuu perheineen Heinolassa ja Raili Toivonen Sysmässä. Markku Kurkinen isännöi
aikansa  kotitilaa  Soiniemessä  Hilkkansa  kanssa,  joka  piti  hakea  Juvalta  saakka.  Nykyään  he
viettävät eläkepäiviään kirkolla ja tila on pojalla. Tyyne Rajavuori vaikuttaa Asikkalassa. Kaikkien
kuvassa olevien kohtalosta en tiedä. Vanhemmista oppilastovereistani mainittakoon Teppo Lukka,
joka muutti perheensä mukana Helsingin seudulle. Veikko Paasonen asuu Järvenpäässä. Eino Ranta
jäi isännäksi kotitilalleen. Veikolla on kesäasunto Soiniemellä.
Vuoden  1949  syyslukukaudelle  meille  tuli  miesopettaja,  Olavi  Manninen.  Hän  tuli
opettajaseminaarin  harjoittelujaksolle  ja  toimi opettajana vain  yhden lukukauden.  Hän oli  paras
opettaja,  joka minulla on ollut.  Saimme jalkapallon käyttöömme ja myös jalkapallovalmentajan.
Hän opetti meille jalkapallosääntöjä ja oli myös mukana pelaamassa. 

1954 välitunnilla Soiniemen Kytötkujan koululla. 

Manninen harjoitutti meillä joulunäytelmän kuusijuhlaan. Siinä minäkin olin mukana. Roolinani oli
suutaritonttu, joka laittoi  pukin lapikkaat sellaiseen kuntoon, että ne kestäisivät aattoillan pitkän
kierroksen. Se taisi olla minun ensimmäinen ja viimeisin roolini. Manninen taisi olla herkkä tyyppi.
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Ainakin olin näkevinäni, että hän pyyhki silmiään verhon takana ohjelmamme aikana. Jäin siihen
käsitykseen,  että  hän  viihtyi  meidän  kanssamme.  Hän  kirjoitti  seuraavana  vuonna  kirjeen,
muistaakseni Lahja Heinoselle Kurenlahteen, jossa hän kertoi meidän olleen oikein herran enkeleitä
harjoituskoulun  oppilaisiin  verrattuna.  Eihän  meissä  ollut  ketään  varsinaisesti  kuritonta,  eikä
luokassa metelöity.  Olimme kasvaneet  syrjäkylällä,  eikä meihin ollut  päässyt  tarttumaan suuren
maailman  vinkeät.  Opettaja  oli  meille  melkoinen  auktoriteetti,  eikä  tullut  mieleenkään  sanoa
vastaan.
Soiniemellä oli useampia siirtolaisperheitä odottamassa vakituista sijoituspaikkaa. Heidän lapsiaan
kävi siellä myös koulua, kuka lyhyemmän, kuka pidemmän aikaa. Mahtoiko heistä kukaan olla edes
täyttä lukuvuotta. Aapo Virolainen jäi Sysmään ja toimi yhteiskoulun opettajana. Erkki Virolainen
luki  itsensä lääkäriksi  ja  jäi  eläkkeelle  Turun yliopiston professorin virasta.  Hän osti  vaimonsa
kanssa tämän synnyinkodin Rannan kartanon rakennukset ja pihapiirin. 
Olavi  Mannisen  lähdettyä  jouluna  kevätkauden  opettajaksi  tuli  epäpäteviä  nuoria  naisia.
Ensimmäinen ei viipynyt kauan, toinen Maila Löfman oli kevääseen saakka. Hän oli nuori, mutta
hyvin hän meidän kanssamme pärjäsi, osasi olla tarvittaessa tiukkakin.

Oppilaat lumitöissä Särkilahden koululla.

Soiniemelle oli jonkin aikaa puuhattu omaa koulurakennusta, ja vuoden 1950 aikana sellainen sitten
saatiin. Sysmään rakennettiin uutta vanhainkotia ja sieltä puretusta rakennuksesta saatiin seinähirret
uuteen koulurakennukseen.  Otto Kurkinen oli  myynyt  koulua varten tontin nimellistä  korvausta
vastaan. Tontti oli kuivalla mäellä aivan maantien varressa. Siihen aikaan opettajien palkkaetuihin
kuului  tietty  peltoala.  Se  oli  kuollut  jäänne  vanhemmilta  ajoilta,  jolloin  opettajilla  saattoi  olla
lehmäkin, ja sille piti olla laidun. Karjarakennusta ei kuitenkaan koululle rakennettu. Opetus alkoi
uudessa  koulussa  tammikuussa  1951  ja  sitä  kesti  vuoden  1965  kevääseen.  Kunta  oli  kovasti
vastahakoinen  koulun  rakentamiseen,  koska  epäili  oppilaiden  riittävyyttä.  Soiniemellä  oli  vielä
siihen aikaan paljon nuoria ja lapsia. Uuteen kouluun osuivat juuri nämä suuret ikäluokat, mutta kun
he saivat kansakoulun käytyä, tulikin suuri kato oppilaista. 
Muutettuamme uudempaan rakennukseen keittolakin alkoi toimia. Keittäjinä toimivat vuoroviikoin
Aune Toivonen ja Taimi Hepojärvi. Myöhemmin uusimmassa koulussa oli useampiakin keittäjiä:
Raili Kurkinen, Hilda Kivelä, Kaisa Saarinen sekä mahdollisesti myös Vuokko Toivonen. 
Veiston opettajina olivat Riku Krigsman ja Emil Virtanen. Ei heillä mitään varsinaista pätevyyttä
tehtävään ollut, valvoivat kuitenkin, että emme olleet pahanteossa. Katri Soini oli Soiniemen koulun
viimeinen opettaja 1951-65.



84

Koulun loputtua koulukiinteistö myytiin teollisuuskäyttöön. Rakennuksessa toimi kaikkiaan kolme
puuntyöstöalan  yrittäjää.  Rakennus  oli  jonkin  aikaa  tyhjillään,  kunnes  se  myytiin  vapaa-ajan
asunnoksi. Nyt vuoden 2010 keväällä kylässä asuu vakituisesti noin 30 henkilöä, joista kouluikäisiä
on vain kaksi. Kesäasukkaita on useampia satoja henkilöitä, koska kylän alueella on yli 300 loma-
asuntoa.

1927 voimisteluesitys Yhteiskoululla. 

Pääsinniemen koulun historia ja aluesiirto Heinolaan; Rauno Riihijärvi, Heinola 27.12.2009

Elettiin  vuodenvaihdetta  1970–1971.  Pääsinniementiellä  oli  paljon  kansaa  liikkeellä  kireästä
pakkasesta huolimatta. Monessa talossa omistettiin jo auto, joka lyhensi etäisyyksiä kaupunkiin ja
kirkolle, ja oli nytkin käytössä. Myös hevospeleillä oltiin liikkeellä ja lähempänä asuvat jalkaisin.
Suksien  alle  oli  vielä  lunta  liian  vähän.  Suunta  oli  kaikilla  yhteinen,  samoin  kuin  huoli,  sillä
Pääsinniemen koulu oli lakkautusuhan alla.
Syksyllä  oli  tosiaan  kirkonkylän  suunnalta  alkanut  kuulua  kummia.  Koululautakunta  oli
kouluverkkoselvitystä  tehdessään  esittänyt  mm.  Pääsinniemen  kaksiopettajaisen  koulun
lakkauttamista  ja  koulupiirin  yhdistämistä  Onkiniemen  koulupiiriin  syyslukukauden  -71  alusta.
Kunnanhallitus  oli  yhtynyt  koululautakunnan  päätökseen,  ja  asia  oli  sinettiä  vaille  valmis.  Se
tarkoitti sitä, että kunnanvaltuusto tammikuun kokouksessaan tulisi asian vahvistamaan, ellei jotain
sen estämiseksi tehdä. Ennakkotieto asioitten kulusta tyrmäsi kyläläiset! Nyt olivat hyvät neuvot
kalliita.  Olihan  koulussa  sentään  kolmisenkymmentä  oppilasta  ja  hyväkuntoinen  rakennus
keskuslämmityksineen.
Allekirjoittanut  oli  juuri  valittu  koulun  johtokunnan  puheenjohtajaksi  ja  esikoinen  kolmesta
lapsestamme oli juuri seuraavana syksynä aloittamassa uuden peruskoululain mukaisen ala-asteen.
Pienen  sisäpiirin  neuvottelun  jälkeen  vastatoimet  aloitettiin  laajalla  lehtikirjoituksellani  Itä-
Hämeessä. Siinä nuoruuden intomielisyydellä perustelin vastarintaa ja koulun säilyttämistä. Esitin
myös Sysmän kunnalle ”uhkavaatimuksen” ryhtymisestä kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin,
jos koulun lakkauttaminen ajetaan läpi. Jo tuolloin oli takataskussamme valttikortti lähteä ajamaan
aluesiirtoa Heinolan maalaiskuntaan, sikäli kun Sysmän kunnanisät olisivat niin kovakorvaisia, että
lakkauttaisivat koulun.
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1928 Matti Hyökyn kuva hiihtokilpailusta Teatteritalolla. 

Koulun yläluokka oli  sulloutunut kyläläisiä täyteen. Kansalaiskokouksen kutsu Itä-Hämeessä oli
pannut  lähes  joka  savusta  ihmiset  liikkeelle.  Kunnan  virka-  ja  luottamusmiesjohtoa  oli  myös
kutsuttu  paikalle.  Kunnanjohtaja  Raini  Kanervan  johdolla  siellä  istuivat  vastaamassa
koululautakunnan puheenjohtaja Risto Saarikivi ja kunnanhallituksen jäsenet Kauko Laaksovirta ja
Paavo Punakallio, viimemainittu Pääsinniemen koulupiirin asukkaita. Paikalla olivat tietenkin myös
Pääsinniemen vaalipiiristä valitut muut kunnanvaltuutetut Onni Helminen, Toivo Huvinen ja Anja
Haavisto, joista Helminen avasi kansalaiskokouksen. Kokous järjestäytyi ja aloitti yhden ja ainoan
asian käsittelyn. Se koski koulun kohtaloa. Kuten arvata saattaa, kunnan edustajat perustelivat hyvin
tulossa olevan ratkaisun, eikä vähäisintäkään myönnytystä ollut havaittavissa.  Kokous päättyi ja
kyläläiset siirtyivät koteihinsa pettyneinä, koska kaikkien tiedossa oli se, että koulun toiminta tulee
seuraavana keväänä lakkaamaan. Haluttiin kuitenkin odottaa Sysmän kunnanvaltuuston tammikuun
kokouksen  lopullista  päätöstä  koulun  kohtalosta.  Meitä  muutamia  oli  lehteriyleisönä
pääsinniemeläisvaltuutettujen lisäksi kuulemassa valtuuston päätöstä, joka oli äänestyksen jälkeen
esittelijän eli kunnanjohtajan esityksen mukainen. Sen mukaan Pääsinniemen koulu lakkautetaan
seuraavan lukuvuoden 1971–1972 alusta ja koulupiiri yhdistetään Onkiniemen koulupiiriin.
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Rauno Riihijärvi äitinsä kanssa. 

Pääsinniemen koulun osalta päätös tuli olemaan lopullinen, mutta se mitä siitä seurasi, tuli olemaan
Sysmän kunnan johdolle suuri yllätys. 2.2.1971 kutsuttiin koululle uusi kansalaiskokous, josta oli
tiedotettu paitsi ”puskaradion” kautta myös lehti–ilmoituksin. Nyt oli kovat piipussa. Tarkoitus oli,
ei vähempää kuin Pääsinniemen, Lauhjoen ja Vahteriston alueen irrottaminen Sysmän kunnasta ja
sen noin 50 km4:n liittäminen Heinolan maalaiskuntaan.
Asiasta äänestettiin demokratian hengessä, ja äänin 46–4 päätettiin lähteä viemään asiaa eteenpäin.
Sen takia perustettiin ns. aluesiirtotoimikunta, johon valittiin seuraavat henkilöt: Pentti Aho, Anja
Haavisto, Toivo Huvinen, Onni Helminen, Veikko Punakallio, Toivo Rantanen, Rauno Riihijärvi ja
Jutte Varpenius. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Rauno Riihijärvi.
Ensimmäinen asia oli hakemusasiakirjan laatiminen ja lähettäminen Valtioneuvostolle. Hakemuksen
liitteeksi suoritettiin asiaa puoltavien vakituisten asukkaiden allekirjoitusten kerääminen. Se osoitti,
että noin 95 % asukkaista kannatti liitoshankkeen toteuttamista. Siinä oli meidän vahvuutemme!
Emme  uskoneet,  että  asia  olisi  pelkän  hakemusasiakirjan  lähettämisellä  selvä.
Aluesiirtotoimikunnan päätä ei palellut, vaan jo kevättalvella sen ”karvalakkilähetystö” suunnisti
Helsingin herrojen puheille  selostamaan asiaansa.  Audienssi  saatiinkin itse  sisäministerille,  joka
silloin oli Artturi Jämsen. Hän toimi myöhemmin Keski-Suomen läänin maaherrana, hän oli myös
maaseudun miehiä Pihtiputaalta. Samalla matkalla poikettiin vielä ulkoministeriössäkin, silloisen
ulkoministeri  Ahti  Karjalaisen  pakeilla.  Hän  oli  Mikkelin  vaalipiirin  vaikutusvaltainen
kansanedustaja,  toki  asiamme  piti  hänellekin  selvittää!  Saamamme  vastaukset  olivat
ympäripyöreitä, eivätkä kovin paljon antaneet aihetta toiveisiin asiamme etenemisestä.
Aikaa  kului  vuosi,  kului  kaksi,  eikä  mitään  tuntunut  tapahtuvan.  Totuus  oli  kuitenkin  se,  että
virkamiestasolla asiaa selvitettiin, asiantuntijoita kuultiin ja päätöstä valmisteltiin. Lähetystö pantiin
uudelleen  asialle,  ja  sisäministerikin  oli  vaihtunut  Heikki  Tuomiseen,  hyväntahtoiseen
virkamiesministeriin,  joka myöhemmin toimi postipankin pääjohtajana.  Helsingin tuomiset  eivät
olleet sen kummempia kuin edelliselläkään kerralla. Kuitenkin lupaus siitä, että päätös on jossakin
vaiheessa tulossa, antoi meille pientä toivon kipinää.
Sitten pommi pamahti keskellä kesää, parhaaseen heinäntekoaikaan. Lääninhallituksesta soitettiin,
että  Valtioneuvosto  oli  asian  käsitellyt  ja  antanut  aluesiirron  hakijoille  myönteisen  päätöksen.
Pääsinniemen,  Lauhjoen  ja  Vahteriston  alueet  liitetään  1.1.1975  Sysmän  kunnasta  Heinolan
maalaiskuntaan. Lääninhallitukselle on annettu ohjeet ryhtyä asian vaatimiin valmistelutehtäviin.
Ilo oli suuri valtaosalla Pääsinniemen koulupiirin asukkaista, toki muutamia soraääniäkin kuultiin.
Sysmä  oli  ollut  sentään  kotikunta  vuosisatojen  ajan  ja  tunnesiteet  olivat  muutamien  kohdalla
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merkittäviä. Voittopuolisesti siirto koettiin myönteiseksi, koululaiset siirtyvät Onkiniemeltä Lusiin.
Muut  peruspalvelut  siirtyvät  valtaosalta  Heinolan  kaupunkiin,  josta  aikanaan tuli  kuntaliitoksen
jälkeen kotikunta myös pääsinniemeläisille.
Luonnollisesti sysmäläiset eivät olleet päätökseen tyytyväisiä. Olihan paikkakuntalaisia jo heidän
mielestään  hyvitetty  koulun  lakkauttamisen  jälkeen  Pääsinniemen  paikallistien  rakentamisella.
Lisäksi  parinsadan  asukkaan  menettäminen  merkitsi  pahaa  suoneniskua  muutenkin  väestökatoa
potevalle kunnalle. Tällainen oli siis päätös n. 65 vuotta toimineelle Pääsinniemen koululle, joka on
paljon vaikuttanut kyläläisten kohtaloihin. Eikä vähiten lakkauttamisensa jälkeen.
Siellä se kuitenkin seisoo Ylimmäisjärven rannalla, Naurisniemessä, entistä ehommassa kunnossa.
Kunnan myytyä kiinteistön sen omistajina ovat olleet Plan-sell Oy, Arne Thoren ja tällä hetkellä
Jukka Koski. Se muodostaa upean miljöön, josta vielä jälkipolvetkin voivat olla ylpeitä!

Kankkilan rappusilla. 

Tuoreita ylioppilaita 2009.
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Eräs kouluunlähtö Lauhjoelle 67 vuotta sitten Rauno Riihijärvi, Heinola 2010.  

Silloin elettiin sota-aikaa. Olot olivat tästä johtuen poikkeukselliset, vaikka ei sitä täällä syrjäistäkin
syrjäisemmällä  kylällä  jokapäiväisessä  elämässä  juuri  lapsen  silmin  huomannut.  Isän  tiedettiin
olevan  rintamalla  ja  hänen  kotiintuloaan  odotettiin  hartaasti.  Joillekin  lapsille  oli  kerrottu,  että
heidän isänsä ei tule enää koskaan takaisin.
Vaikka monesta tarpeelliseksi koetusta olikin puutetta, ei nälkää juurikaan nähty. Ylellisyyksiin ei
täällä oltu koskaan totuttu. Lapset eivät osanneet kaivata sellaista, mitä ei ollut heille olemassa.
Kouluunlähtö tapahtui  eräänä kauniina alkukesän aamuna.  Se miksi  ajankohta oli  tämä,  selviää
myöhemmin.  Harmaasta,  maalaamattomasta  kaksi  huonetta  ja  eteisen  käsittävästä  asumuksesta
oltiin poikaa lähettämässä koulutielle. Minä olin tuo pienikokoinen, vasta seuraavassa marraskuussa
seitsemän vuotta täyttävä poika. Kouluunlähtö ei luonnollisesti voinut onnistua ilman nuoren äidin
mukaan tuloa, hän oli täyttänyt samana keväänä 25 vuotta. Minulla ja äidilläni oli ikäeroa vain 18 v
7 kk.

Matti Hyökyn kuvaama hiihthokilpailu 1920-luvulla. 

Lauhjoella oli ollut 20–30 lukujen vaihteessa niin aloitekykyisiä ja puuhakkaita isäntiä ja emäntiä,
että  he  olivat  saaneet  silloiset  Sysmän  koulutoimesta  vastuulliset  vakuuttuneiksi  kansakoulun
tarpeellisuudesta  kylälle.  Olihan  tuohon  aikaan  paljon  lapsia  joka  talossa,  eikä  tiettömien
taipaleiden takaa ollut  helppoa käydä koulua Pääsinniemellä tai  Nuoramoisissa.  Ravioskorpi oli
siihen aikaan nimensä mukaisesti lähes asumatonta korpea. Väestöpohja oli Lauhjoella kuitenkin jo
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alun alkaen niin  kapea,  ettei  koulupiirirajojen piirtäminen mennyt  aina ihan kohdalleen.  Niinpä
meidänkin  perheen  asunto  oli  merkitty  Lauhjoen  koulupiiriin  kuuluvaksi,  vaikka  Pääsinniemen
koulu olisi ollut vähintään 1 ½ km lähempänä. Tieolosuhteet olivat molempiin suuntiin samanlaiset,
ts. tietä ei ollut edes nykyajan alkeellisimpien mittapuiden mukaan ollenkaan. Koska ihmisten on
aina ollut pakko liikkua, oli talojen ja kyläkulmien välille muodostunut erilaisia uria ja polkuja.
Tällaista  pitkin  minäkin  lähdin,äidin  käsipuolesta  ohjatessa,  tuona  aamuna  kohden  Lauhjoen
koulua.  Matkan  piti  olla  viisi  kilometriä,  mutta  koska  näitä  polun  kiemuroita  ei  oltu  koskaan
mitattu, se saattoi olla vähän yli tai alle, joka tapauksessa ihan riittävän pitkä matka 6-vuotiaalle.
Tämä koulu oli yksiopettajainen ns. supistettu kansakoulu, jossa alakoulun ensimmäinen ja toinen
luokka käytiin muutamana viikkona kevätkesällä ja toiset viikot taas syyskesällä ennen yläkoulun
alkamista.  Näin  ollen  vuodenajan  suhteen  koulunkäynnin  aloitus  näille  pienimmille  oli  paras
mahdollinen,  kelit  olivat  kuivimmillaan.  Ei  ollut  suuria  vesilammikoita  kierrettävinä,  ojat  eivät
tulvineet eikä ollut lunta ja jäätä.
Pula-ajasta johtuen ei ollut mahdollista saada uusia koulukenkiä, joten itsellänikin koulumatka sujui
enimmäkseen paljain jaloin!  Kesän mittaan oli  jalkapohjiin  kasvanut  niin  vahva nahka,  etteivät
kivet  ja  männynkävyt  ihan  hirveästi  haitanneet.  Se  kärrypolku-ura,  jota  pitkin  lähdettiin,  kulki
aluksi  kovia maita  ja  kallioita  pitkin.  Pehmeämmillä  paikoilla  olivat  kärryjen anturat  painaneet
syvät urat, joiden välissä jalkamiehellä oli vähän tasaisempi alusta kulkea. Matka jatkui ohi Kolun
ja  Hoskon talojen,  minkä jälkeen  alkumatkan vaihteleva  maanpinnan  muodostus  alkoi  muuttua
tasaisemmaksi hiekkakankaaksi.  Lähestyttiin Pessalan taloa,  josta nykyään on enää aitta jäljellä.
Siellä yhtyivät Riihijärven talosta tuleva tieura ja meidän reittimme, eikä ollut ehkä sattuma se, että
serkkupoika äitinsä kanssa oli menossa meidän kanssamme samaan suuntaan. Tapaamisen olivat
molempien  poikien  äidit  sopineet,  olihan  matkan  kohde  meille  kaikille  sama  ja  ehkä  vähän
jännittäväkin.
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1949 Lauhjoen koulun I-II lk. R4: Jouko Tommola, Pauli Koivula, Reijo Kolkka. R3: Reijo Aho,
Helka Valkjärvi. R2: Mauno Riihijärvi (oheisen tarinan kirjoittajan serkku), opettaja Aini Hautala ja
Hannu Kolkka. R1: Helka Kolkka.

Serkkupoika oli  jo  keväällä  täyttänyt  seitsemän vuotta.  Hän oli  isommasta  talosta  ja  sitä  paitsi
käynyt monta kertaa isänsä kanssa Sahan myllyllä Lauhjoella, joten reitti oli hänelle entuudestaan
tuttu. Niinpä hän sitten seuraavassa polkujen risteyksessä ehdotti, että mennään me tuolta Kankaan
talon kautta  kiertävää myllytietä,  äidit  menkööt  oikopolkua Juonaanmäen kautta.  Kun tähän oli
suostumus  saatu,  lähdettiin  aika  vauhtia:  serkku  edellä,  minä  perässä.  Jossain  vaiheessa  alkoi
kuitenkin epäilys herätä, että olemmekohan enää oikealla polulla, ties vaikka eksyksissä. Eipä siinä
auttanut muu kuin kääntyä takaisin. Aikaa oli tuhraantunut ehkä puolisen tuntia ennen kuin äitien
huolestunut etsintä pojistaan tuotti tulosta. Selittelyihin ei jäänyt kovin paljon aikaa, sillä nyt alkoi
olla jo todella kiire kouluun.
Siihen ne muistikuvat tästä ensimmäisestä koulupäivästä päättyvätkin. Toki muistan, että hyvissä
ajoin kuitenkin ehdittiin kouluun, jossa opettaja Aini Hautala otti meidät huostaansa. Äidit pääsivät
lähtemään  kotimatkalle,  ehkä  vähän  huolta  kantaen  siitä,  kuinka  me  6–7-vuotiaat  selviämme
ensimmäisen koulupäivän jälkeen takaisin kotiin. Uskon, että meitä tultiin vähintään puolimatkaan
vastaan varmistamaan, etteivät voimat loppuneet kesken. Jälkeenpäin ei voi muuta kuin ihmetellä
sitä sitkeyttä, jota jo noin pieniltä lapsilta vaadittiin.
Vielä viime aikoinakin olen tavannut muutamia alakoululuokkien tovereita tuolta vuodelta 1943,
kuten Koivulan Reinon ja Salosuon sisarukset Hilkan ja Reinon. Salosuon Reino, sotaorpo noilta
ajoilta,  tuli taas viime talvena vastaan Ilvesladulla Heinolassa. Koulumatkoilta saatu pohjakunto
pitää  meitä  liikkeellä  vielä  yli  seitsemänkymppisinäkin.  Olisiko  siinä  opiksi  ottamista  myös
nuoremmille?  Tämän  vuonna  2008  laatimani  tekstin  päivitin  Heinolassa  19.4.2010.  Rauno
Riihijärvi

Jorma Sainio ja vanhemmat kuvaavat tuoreita ylioppilaita 2009. 
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Kouluaikani Nuoramoisissa; Vilho Riutta

Minun koulusivistykseni oli varsin vähäinen. Ensin kaksi syksyä kiertokoulua, noin kolme viikkoa
kumpanakin syksynä: ensimmäisenä syksynä Vanha–Olkkolan työtuvassa ja toisena syksynä Uuden
Olkkolan  työtuvassa.  Muistan,  kun  me  tulimme  koulusta.  Ja  kun  kansakoulupojat  tulivat
vastaamme, he isompina aina antoivat meitä turpiin. He oikein kyttäsivät meitä tien varressa. Isoina
miehinä sitten olimme samojen selkään antajien kanssa mitä parhaimpia kavereita ja ystäviä.
Nuoramoisissa ei silloin ollut lainkaan alakoulua, joten menin yhdeksänvuotiaana kansakouluun.
Ensimmäisen luokan opettajana toimi Alina Karjalainen. Hän oli osaava ja vaativa opettaja. Hän oli
myös  syvästi  uskonnollinen  ja  opetti  meille  mielellään  uskontoon  ja  sivistykseen  perustuvaa
opetusta. Muistan aina hänet. Kun hän piti aamuhartauspuhettaan, niin aina hänen silmänsä vuoti
kyyneleitä. Hänen miehensä oli myös opettaja. Tämä kuoli muutamia vuosia myöhemmin ja hänen
jälkeensä tuli miesopettajaksi Antti Soisalo.
Alina  Karjalaisen  viimeinen  opettajavuosi  oli  minun  ensimmäinen  koululuokkani.  Kun  sitten
siirryin  toiselle  luokalle,  tuli  opettajakseni  Aini  Soisalo,  opettaja  Antti  Soisalon  rouva.  Hän oli
melko  tarkka  läksyjen  suhteen.  Jos  emme  osanneet  läksyjämme,  niin  varmasti  jäimme
laiskanläksylle  –  välillä  koko luokka.  Tulihan siellä  koulussa  tehtyä  kaikenlaisia  koiruuksiakin.
Puhelinpylväiden  eristinmokkien  kivitys  kuului  meidän  poikien  himoharrastuksiin.  Se,  joka  sai
mokan palasiksi,  oli  meidän porukan kunkku.  Kun opettaja  sai  asian tietoonsa,  niin  silloin tuli
varma aresti–istunto.
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Nuoramoisten uusi koulu. Op. Helena Alastalo, Aini Soisalo ja Reino Hopeasaari. 
Kun minä ja Osmo menimme kouluun, rupesimme pitämään samanlaista peliä kuin olimme yhdessä
oppineet. Sehän ei kuulunut koulun koulujärjestykseen. Opettaja sanoi: "Jos ette ole kunnolla, laitan
teidät  tytön  viereen  istumaan."  Opettajan  puheesta  ei  ollut  mitään  apua,  ja  niin  Osmo  joutui
istumaan Elina Ojaniemen viereen ja minä Sirkka Collianderin viereen. Vaikka ei tuo vallattomuus
paljoa Sirkan vieressä muuttunut, minä taisin tykätä kovasti Sirkasta. Siinä minä sen koko luokkani
istuin.
Seuraavat kaksi vuotta minua opetti jo mainitsemani opettaja Antti Soisalo. Hän oli tomera opettaja,
kyllä  kuri  luokassa  pysyi.  Hän  välillä  käytti  jopa  karttakeppiä  kurittomien  oppilaiden
oikaisemiseksi,  vaikkakin  kepin  käyttö  jäi  näytökseksi.  Opettaja  Antti  pyörähti  usein  minun
kotonani.  Hän  oli  isän  kanssa  hyvät  kaverit.  Isä  sanoi  Antille,  että  jos  Vilho  ei  ole  kunnolla
koulussa, niin Vilholle saa antaa keppiä. Ja kyllä opettaja siitä minulle joskus muistuttikin. Kun
Antti tuli käymään, ja isällä oli sahtia, niin isä sanoi minulle: "Älä sinä nyt tule kamariin, meillä on
opettajan  kanssa  kouluasioista  keskusteltavaa."  Minä  kyllä  arvasin  asian,  kun  isä  vei  kamariin
täyden kannun sahtia. Opettajani oli niin säädyllinen, ettei halunnut näyttää oppilaalleen huonoa
esimerkkiä.
Siihen  aikaan käytiin  Nuoramoisissakin  kaksi  vuotta  jatkokoulua.  Se  oli  osittain  vapaaehtoista.
Opettaja Antti Soisalo piti pojille neljä tuntia viikossa: tiistaina kaksi ja perjantaina kaksi. Rouva
Soisalo piti tytöille samalla lailla. 
Kun minua ei oikein enää koulu kiinnostanut ja olisin halunnut olla isän kanssa tukinajossa, koska
se oli niin mieleistä, isä sanoi: "Kyllä sinun pitää käydä koulu loppuun." Ja minä kävin sen oikein
mielelläni. Sain melko hyvän päästötodistuksen, huonoin numero oli seitsemän kaunokirjoituksesta.
Harmitti se seiska. Se numero ei koko kouluaikanani muuttunut.
Jatkokouluaikanani  isällä  oli  tukinajopalsta  hautausmaan  lähellä  Siitä  minä  isän  kanssa  ajoin
tukkeja Vanha-Olkkolan rantaan. Isä ihmetteli, minkälainen minusta aikuisena miehenä tuleekaan
”kun noin pieni pojan ressukka jaksaa valtavasti auttaa." Jatkokoulupäivinäkin olin aamupäivät isän
kanssa tukinajossa. Minulle oli pienestä asti työteko kovin mieleistä.
Näistä  kouluajoista  minulla  on  mielessäni  hyvät  ja  kauniit  muistot.  Muistelen  edesmenneitä
opettajiani suurella kiitollisuudella ja lämmöllä. Kiitän heitä kaikkia siitä, mitä he ovat hyväkseni
tehneet. He ovat kaikki haudattuna Nuoramoisten hautausmaahan ja käyn kesäisin hiljentymässä
heidän leposijoillaan, kunnioittaen heidän muistoaan.
Vielä  muistuu  mieleeni  viimeinen  varsinainen  koulutapahtuma.  Siihen  aikaan  kuului  koulun
opetussuunnitelmaan opetusta metsänistutuksesta. Keväällä viimeinen luokka, tytöt ja pojat, vietiin
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metsään mukanaan kuusen taimia, jotka opetusmerkeissä metsään istutettiin. Opettaja katsoi sinä
keväänä minun kotitaloni metsän. Koska minä olin viimeisellä luokalla, opettaja halusi, että siitä
tulisi  minulle  muistometsikkö  muistoksi  kouluajaltani.  Puut  ovat  kasvaneet  tukkipuiksi,  joista
poikani Heikki on jo kaatanut rakennuspuut.
Haluan  muistella  niitä  oppilaita,  jotka  samana  vuonna  saivat  Nuoramoisten  kansakoulusta
päästötodistuksen. En varmastikaan muista kaikkia, muutama saattaa unohtua. Aloitan kohteliaasti
tytöistä.

Opettajia vapaalla. 
Eva Ojaniemi oli Nuoramoisten kätilön tytär. Hänen isänsä kasvatti suuressa mittakaavassa sipulia,
ja häntä sanottiin ammattinsa vuoksi Sipuli-Jussiksi. Aino Helin oli pitkä tyttö, Uuden Olkkolan
muonamiehen  tytär.  Helvi  Nordman  oli  Nordenlundin  muonamiehen  tytär.  Helmi  Puustelli  oli
pienen talon tytär. Irja Nieminen, punatukkainen oikein hiljainen tyttö, oli jostain torpasta kaukaa
metsästä.  Sirkka  Colliander,  uittopäällikkö  Collianderin  tytär,  asui  Uittoyhtiön  talossa.  Kirsti
Virtanen, Uuden Olkkolan muonamiehen tytär, oli minua vanhempi, koska oli jäänyt aikaisemmin
luokalleen. Liisa Koskenniemi oli Puralan talon tytär. Väinö Saarinen, Nordenlundin muonamiehen
poika,  joutui  auto-onnettomuuteen  mennessämme polkupyörillä  Sysmän  kirkkoon  rippikouluun.
Hän jäi linja-auton alle Otamon risteyksessä ja kuoli välittömästi. Meillä muilla oli suuri suru, kun
kaveri menehtyi. Mauno Helkiö oli Nestori Rajalan ottopoika, oikein hiljainen. Väinö Isotorppa oli
Nuoramoisten  pappilassa  pappi  Emil  Suvanteen  kasvattipoikana.  Kauko  Virlander,  Kassu,  oli
monilapsisen työläisperheen poika. Minulla ja Kassulla oli ainainen voimien koitos painissa ynnä
muissa  koetuksissa,  eikä  paremmuus  selvinnyt  koko  kouluaikana.  Reino  Piiparinen  oli
Nordenlundin muonamiehen poika.  Reinon isä osti  Ravioskorvesta maatilan.  Bruno Virtanen oli
Uuden Olkkolan muonamiehen poika.  Osmo Riutta,  serkkuni  Laitiomäeltä.  Veikko Viljamaa oli
Vanha-Olkkolan muonamiehen poika, minua vuoden vanhempi. Hän myös tuplasi yhden vuoden.
Matti Lehto oli koulun vahvin poika. Minä istuin Matin pulpettikaverina kaksi viimeistä luokkaa.
Hän oli Suoranta-nimisen talon poika. Lopuksi Armas Kaarti, jonka koulu päättyi varsin surullisesti.
Hän asui Vanha-Paikan torpassa. Koulukaveri Veikko Viljamaa meni odottamaan Armasta kouluun
lähtöä varten,  koska asui samassa torpassa.  Armas otti  isoveljensä Vilhon luvattoman käsiaseen
hyllystä. Lipas ja ase olivat erillään. Armas laittoi lippaan aseeseen. Armas sanoi Veikolle ottavansa
aseen kouluun mukaan ja ampuvansa sillä opettajaa. Asetta esitellessä se vahingossa laukesi ja luoti
osui Armas Kaartin päähän. Hän kuoli välittömästi. Luoti lensi pään läpi laipioon, josta konstaapeli
Kotisaari  kaivoi  sen  puukolla  irti.  Meillä  koululaisilla  oli  koko  koulun  surupäivä.  Koko koulu
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osallistui Armas Kaartin hautaustilaisuuteen. Me koululaiset lauloimme, ja opettaja piti Armaalle
kauniin muistopuheen.
Kesken lukuvuotta tuli kouluumme uusi oppilas nimeltään Onni Salo. Hänen isänsä perheineen tuli
vuokraajaksi Mäntylään. Minusta ja Onnista tuli erittäin hyvät kaverit.
Kun  olin  viimeistä  vuotta  kansakoulussa,  ennen  kouluun  menoa  vein  maidot  Nuoramoisten
kuorima-asemalle.  Otto  pelkäsi  autoja.  Kauhistutti,  kun  auto  tuli  vastaan.  Mitään  ei  sentään
sattunut, tosin siihen aikaan autoja liikkui ani harvoin. Kuitenkin vähän pelotti.

Nuoramoisten kansakoulun 125-vuotisjuhlassa 12.12.2009 Kauno Hopeasaari
Arvoisat  juhlavieraat.  Suomi  on  hyvä maa asua  ja  elää,  ja  niin  on  ollut  myös  Sysmä ja  tämä
Nuoramoisten  kylä.  Juhlimme  nyt  todella  arvokasta  kouluopetuksen  tuomaa  sivistystä  tänne
Nuoramoisten kylään.
Jyri-Pekka  Schiltd  pyysi  minua  kertomaan  tässä  juhlassa  muisteluita  talvisodan  aikaisesta
koulunkäynnistä ja kylän elämästä.
Kerron ensiksi,  että  minä aloitin  koulunkäyntini  siten,  että  muutamia  päiviä  kävin  kiertokoulua
Laurilan piha-aitassa Paavo Pohjolan talossa,  mutta  kun rikoin Jaakon tuoman variksen  munan
opettajan pöydälle, jouduin tai jättäydyin sieltä pois. Lukea ja kirjoittaa osasin jo sinne mennessä.
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Nuoramoisten oppilaita laulamassa 125-vuotisjuhlassa 12.12.2009.
Syksyllä 1936 aloitin koulun Nuoramoisten vanhassa koulurakennuksessa. Opettajina olivat Aini ja
Antti  Soisalo.  Alakoulun  toiminta  aloitettiin  samana  vuonna  Nordenlundin  kartanon
piharakennuksessa.
Elämä oli  silloin  monessa  talossa  ja  torpassa  köyhää  ja  alkeellista.  Sähkövaloja  ei  juuri  kylän
keskustaa kauempana ollut. Jalkaisin ja hiihtäen kouluun kuljettiin. Varsinaista kouluruokailua ei
ollut.  Omia eväitä  syötiin,  vaikka se patenttikorkkinen maitopullo oli  talvella  usein jäätynyt  tai
poikien kahinoissa rikkoutunut. Vähävaraisten perheiden lapset saivat kyllä koulusta maitoa ja voita
leivällensä. Lisäksi sai anoa kunnalta jalkineita tai vaatteita. Opettaja merkitsi muistiin, mitä kukin
pyysi.  Minäkin  kerran  pyysin  karvahattua.  Isä  oli  koulun johtokunnassa,  joka  opettajan  kanssa
anomukset käsitteli.  Illalla kun isä tuli kokouksesta kotiin, hän naureskellen sanoi, että sinä olit
anonut karvahattua. Minä tietysti kysyin, että sainko hatun. Vastaus oli yksioikoinen – et saanut.
Ei  me  koulupojat  minunkaan  aikanani  mitään  erikoisen  kilttejä  ihannelapsia  oltu.  Kivitettiin
puhelintolppien  eristeitä  (mokkia),  tapeltiin  ja  tehtiin  nallipyssyjä  ja  tussareita  ym.  kiellettyä.
Välitunneilla sentään syksyisin ja keväisin pelattiin pesäpalloa ja lyötiin pilppua tai hypittiin ruutua.
Järjestys  ja  kuri  oli  selkeä,  ja  niin  myöskin  rangaistukset.  Minäkään  en  kai  laiskaan  jäänyt
kertaakaan, mutta jälki-istuntoon useita kertoja. Luokassa häiriköinnistä sai luunapin, korvalehdestä
puristuksen tai niskasta kiinni ja potku persuksille ja luokasta ulos. Ankaramman rangaistuksen sai
muistini mukaan ainakin kerran yksi poika, joka vietiin vanhan tuvan veistosalin välinevarastoon,
jossa housut kinttuihin ja piiskalla paljaalle pyllylle. Ei niitä koskaan pahalla jälkeenpäin muisteltu
eikä kotona kerrottu. Kyllä silloin rangaistukset pahanteosta ymmärrettiin kasvatukseen kuuluviksi. 
Minun aikanani koulua käytiin neljä luokkaa sekä jatkoluokka, joka oli kaksi kertaa viikossa klo
16:stä 18:teen illalla. Syksyllä vuonna 1939 aloitin jatkoluokan ja mieleeni on jäänyt, kun joskus
lokakuun alussa opettaja  Antille  ilmestyi  lapikkaat  jalkaan ja  pussihousut.  Sitten talvisota  alkoi
marraskuun 30. päivä ja koulun toiminta lopetettiin. Muistaakseni koulu aloitettiin ehkä toukokuun
alussa  ja  se  kevätlukukausi  päättyi  ehkä  kesäkuun  puolessa  välissä,  jolloin  minäkin  sain
kansakoulun päästötodistuksen.
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Opettajia uimassa. 
Talvisodan  aikana  työtä  jouduttiin  tekemään  –  lapsetkin  –  nurkumatta.  Se  oli  työnteon  ja
huolehtimisen  aikaa.  Lähetettiin  rintamalle  kirjeitä  ja  paketteja.  Elettiin  tunnesitein
rintamajoukkojen  tukena,  ajatuksin,  rukouksin,  henkisin  ja  aineellisin  kannustimin,  myötäeläen
heidän taistellessa vapautemme puolesta.
Suomalaisilla  oli  silloin  vapauden  ja  itsenäisyyden  menettämisen  pelko.  Se  oli  koko  kansan
yhteinen ja yhdistävä asia ja kokoava voima. Jokaisella oli vastuu vapauden säilyttämisen puolesta.
Neuvostoliitto  oli  silloin  vihattu  ryssä  jokaisen  ajatuksissa  ja  puheissa.  Eikä  se  ryssä  ainakaan
minun ikäluokkani  ajatuksissa  muuksi  ole  muuttunut.  Ei  ainakaan ennen kuin  ryöstetty  Karjala
saadaan Suomelle takaisin.

Sysmäläisiä luokkaretkellä Lahden mastoja ihmettelemässä 1960-luvulla. 

Karilanmaan kansakoulun historiaa vuosilta 1927–1931
Rauha  Saarinen  (os.  Oksanen)  kävi  siellä  kansakoulua  kyseisinä  vuosina.  Rauha  aloitti
koulunkäynnin  yläkansakoulun ensimmäisestä  luokasta  24.8.1927.  Koulumatkaa Rauhalle  kertyi
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noin viitisen kilometriä Karilanmaan Paalahdesta. Matkaa tehtiin kesäisin kävellen kärrytietä pitkin
ja  talvella  suksilla.  Ladut  piti  tehdä  umpihankeen.  Sukset  olivat  omatekoiset  lenkkisukset  ja
sauvoina jonkinlaiset kepit.
Järjestäjät menivät vuorotellen aikaisemmin koululle, missä kantoivat puut sisälle ja lämmittivät
koulun pystyuunit valmiiksi toisten tullessa kouluun opiskelemaan.
1900-luvun  alkupuolella  Rauha  eli  9-vuotiaaksi  asti  kotona  pelkkä  ”säkki”  (iso  paita)  päällä.
Kesällä, kun tuli lämmin, hän pääsi ulos. Talvella ei liikoja ulkona oltu, koska ei ollut lämpimiä
vaatteita  eikä  jalkineita.  Kouluun  lähtiessä  Rauha  sai  ensimmäiset  kengät,  joita  toisetkin
perheenjäsenet  joutuivat  käyttämään.  Tyhjästä  vehnäjauhosäkistä  äiti  ompeli  housut,  joiden
lahkeisiin hän virkkasi pitsit.
Kansakoulu oli silloin 4-vuotinen eikä vielä pakollinen. Eväät piti viedä itse kouluun. Rauha aloitti
Karilanmaan  kansakoulun  9-vuotiaana,  mutta  lopetti  koulunkäynnin  kolmen  vuoden  jälkeen.
Rauhalla oli pitkät hiukset, jotka äiti letitti aina aamuisin, mutta Rauha halusi pitää ne aukinaisena,
joten hän purki letit aina koulumatkalla. Opettaja ei pitänyt hänen sekavista hiuksistaan, vaan letitti
ne joka aamu, mistä Rauha ei pitänyt lainkaan. Hän erosi tämän vuoksi koulusta 26.5.1931 syytä
ilmoittamatta.  Rauha  oli  syntynyt  10.10.1917,  samana  vuonna  kuin  Savikukoksi  kutsuttu
Karilanmaan koulurakennus valmistui.

Rehtori Touko Voutilainen puhuu Yhteiskoulun esimmmmäisille ylioppilaille. 1952.

1930-luvulla Nikkaroisissa; Senja Vuorimaan (os. Vuorinen) kertomaa mukaili Marja-Leena
Metsovuori
Lapset aloittivat koulunsa 9-vuotiaina ja kävivät sitä neljä vuotta.  Pienemmille pidettiin vähiten
koulua kuusi viikkoa syksyisin ja keväisin, ennen kuin alakoulu alkoi 1932. Alakoulun opettajana
aloitti Marjatta Puutula. Nikkaroisten vanha koulurakennus sijaitsi aivan nykyisen Sysmä-Vääksy-
tien varressa. Se oli siinä nyt kasvavan ison kuusen vasemmalla puolella. Rakennus purettiin ja
hirret  siirrettiin  Karilanmaan  Lovelaan  uudeksi  päärakennukseksi.  Uusi  koulu  tehtiin  vähän
kauemmas tiestä nykyiselle paikalleen. Toiminta aloitettiin siellä 1932.
Senja Vuorinen aloitti koulunsa 7-vuotiaana vuonna 1933 ja kävi kaksi vuotta alakoulua Marjatta
Puutulan ja neljä vuotta yläkoulua Hannes Katajiston opissa. Kansakoulusta Senja pääsi keväällä
1939. Sitten seurasi jatkokoulu, jota käytiin kahtena päivänä viikossa kahden vuoden ajan. Kouluun
kokoonnuttiin  illalla  kahden  tunnin  ajaksi  tiistaisin  ja  perjantaisin.  Jatkokoulua  nimitettiin
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kyläläisten  keskuudessa  riijuukouluksi.  Oppilaiden  ikä  ja  koulupäivän  ajankohta  lienevät
vaikuttaneet nimen keksimiseen. Sota-aikana jatkokoulu keskeytyi Senjan ensimmäisenä vuotena,
mutta jatkui jälleen niin, että oppilaat saivat päästötodistuksen ajallaan. 
Senjan kansakouluvuosina koulun henkilökuntaan kuului opettajien lisäksi keittäjä Aliina Kuusinen.
Myöhemmin  keittäjänä  jatkoi  Martta  Siljander.  Koska talonmiestä  ei  ollut,  huolehtivat  oppilaat
puiden kannosta ja luokkien lämmityksestä, lattian lakaisusta, pihan siisteydestä ja lumitöistä. Myös
pölyt  oli  pyyhittävä  ja  liitutaulu  pidettävä  puhtaana.  Vesijohtoja  ei  vielä  ollut,  joten  oppilaiden
vastuulla oli myös veden kanto. Keittäjä keitti ruuan, joka oli tarkoitettu vähävaraisille oppilaille.
Eväsleivät ja maitopullot lapset toivat kotoa. Eväät olivat myös niillä oppilailla, jotka eivät olleet
oikeutettuja  ilmaiseen  kouluruokaan.  Oppilaat  tiskasivat  itse  emalisen  tai  savesta  tehdyn
ruokakuppinsa ja lusikkansa, jotka oli pitänyt tuoda kotoa. Ruokalistaan kuului joka toinen päivä
hernekeitto ja joka toinen perunakeitto. Silloin tällöin oli luumukauraryynisoppaa, joka oli monille
lapsille hyvin vastenmielistä syötävää. 

Sysmän ensimmäinen kerrostalo oli Yhteiskoulun opettajien asuntola. 

1940-luvulla Nikkaroisissa; Jaakko Kantola mukaili Marja-Leena Metsovuori
Jaakko Kantolan koulutaival osui sota-aikaan 1940–46. Kansakoulun jälkeen seurasi kaksivuotinen
jatkokoulu.  Liisa  Peltonen  opetti  pojan  lukemaan,  ja  Hannes  Katajiston  tiukassa  ohjastuksessa
sujuivat  ylemmät  luokat.  Tosin  opettaja  Katajiston  jouduttua  rintamalle  jäi  opettaja  Peltolalle
suururakka  opettaa  yksin  kaikkia  koulun  oppilaita.  Se  onnistui  porrastamalla  pienten  opetusta
aamupäiviin ja isompien oppitunnit iltapäiviin. Vuoropäivinä annettavaa opetusta käytettiin myös
menetelmänä vaikean tilanteen aikana.
Koulumatkaa Jaakolle kertyi kilometrin verran yhteen suuntaan. Autoliikenteestä ei ollut vaaraa sen
ajan  reppuselkäisille,  sillä  sota-aikaan  ei  autoja  nähty  juuri  lainkaan  sisämaan  maanteillä.
Lentokoneita kylläkin lenteli  silloin tällöin.  Koulun aloitusta edeltävänä talvena Jaakko oli ollut
hiihtämässä  siskojensa  kanssa  kotipellolla,  kun  etelän  suunnalta  lensi  seitsemän  venäläistä
pommikonetta pellon yli. Jonkin ajan kuluttua koneet tulivat takaisin, mutta yksi niistä oli jäänyt
jonnekin  matkan  varrelle.  Lehdestä  sai  jälkeenpäin  lukea  Jyväskylään  tehdyistä  pommituksista.
Pommikoneiden ilmestyminen taivaalle oli aina pelottavaa, vaikka harvaan asuttua maaseutua ei
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aktiivisesti pommitettukaan. Desantteja pelättiin jatkosodan aikana myös Nikkaroisissa. Vanhemmat
olivat opastaneet lapsiaan, että epäilyttävässä tilanteessa tuli piiloutua ja suojautua ruispeltoon.

Sota-ajan koululaisille ei kouluruokaa juurikaan ollut tarjolla. Koulunsa loppuvuosina Jaakko söi
sekä kotona että koulussa Elli Kantolan keittämää ruokaa. Osui näet niin, että pojan äiti ja koulun
keittäjä  sattuivat  olemaan  samannimisiä.  Näinä  vuosina  koulun  ruokalista  laajeni  hiutaleista
keitetyllä  perunavellillä.  Koulurepussa  Jaakkokin  kuljetti  kotoa  eväsleipiä  ja  maitoa,  joka  oli
patenttikorkkisessa limonadipullossa. Kerran sattui niin, että Tuikkeen Helge oli menossa hevosella
myllyyn  ja  koululaiset  saivat  kyydin  koululle.  Rattaille  noustessaan  Jaakko  kompastui  ja  siinä
rytäkässä pullon korkki aukesi. Oli harmin paikka, kun eväsmaito valui maahan jo heti kotiaukealla.
Käsityöt  ovat  jääneet  Jaakolle  hyvin  mieleen  kouluajoilta.  Alaluokilla  virkattiin  pölyriepu  ja
pesukinnas. Yläluokilla ensimmäisenä puutyönä hiottiin paperiveitsi. Opettaja oli tarkka siitä, että
veitsestä tuli suora. Muutaman kerran työ piti aloittaa alusta, ennen kuin tulos kelpasi opettajalle.
Koko syksyn käsityötunnit hupenivat jynssätessä,  mutta jouluun mennessä kaikilla olivat veitset
valmiina.  Seuraavana  oli  vuorossa  pienen  kauhan  teko.  Kolmannella  luokalla  hypättiin  sorvin
ääreen ja sorvattiin tuuvinkinuija. Yläluokilla valmistui myös kaunis kolmijalkainen kukkapöytä,
jossa oli soikea kansi. Jatkokoulussa oli käsitöillä edelleen merkittävä osuus.

1950–60-luvuilla Nikkaroisissa; Marja-Leena Metsovuori (os. Pihamaa)
Kuluvan vuoden syyskuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun aloitin Nikkaroisten kansakoulun
yhdeksän muun ekaluokkalaisen kanssa. Tosin siihen aikaan suuret ikäluokat täyttivät Nikkaroisten
oman  koulun  niin,  että  kaksi  ensimmäistä  kouluvuotta  käytiin  vuonna  1953  valmistuneen
Karilanmaan  koulun  tiloissa,  missä  nikkaroislaisille  oli  varattu  oma luokkahuone.  Sysmä-Lahti
välillä liikennöivät linja-autot kuljettivat pienet oppilaat tullen mennen. Ennen Karilanmaan koulun
valmistumista  alaluokat  olivat  pitäneet  neljän  lukuvuoden  ajan  koulunaan  nuorisoseurantalo
Papulan ravintolahuonetta. Kolmannelta luokalta alkaen koulua käytiin Nikkaroisissa.
Vuonna 1953 pienten koululaisten siirtäminen linja-automatkan päähän kotikylältä Karilanmaalle
oli iso juttu. Koulun lähellä asuvien lasten perheistä tuntui oudolta lähettää lastaan kauemmaksi
kouluun, kun oman kylän koulu oli kivenheiton päässä kotoa. Tuotti muutos päänvaivaa lapsille
itselleenkin.  Käytyään ensimmäisen  vuotensa  Papulassa  koulua  oli  toista  luokkaansa  aloitteleva
poika tuumannut Karilanmaan koululle menosta: ”Nyt ei sitten tulekaan niin paljon rokulipäiviä.”
Liekö poika oivaltanut, että linja-autosta ei niin vaan jäätykään tutkimaan kaikkia matkan varrella
olevia kiinnostavia juttuja, vaan auto veisi hänet äidin valvovan silmän alta suoraan koululle. 
Aino  Roine  oli  äidillinen,  pienistä  oppilaistaan  kanaemon  lailla  huolehtiva  alakoulun  opettaja.
Lukemisen  ja  laskemisen  lisäksi  hän  opetti  meille  hyviä  käytöstapoja  ja  käsien  puhtaudesta
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huolehtimista.  Oveen  koputtamista,  luokkaan  sisään  astumista,  tervehtimistä,  niiaamista  ja
kumartamista  harjoiteltiin  niin,  että  kukin  vuorollaan  meni  käytävän puolelle  ja  toimi  opetetun
rituaalin mukaan. Kerran viikossa jokainen oppilas levitti puhtaan kankaisen nenäliinan pulpetille ja
laittoi kädet sen päälle. Opettaja kiersi tarkastamassa koko luokan. Opettajan tullessa kohdalle piti
käsiä käännellä  niin,  että  näkyi sekä kämmenpuolen että selkämyksen kunto.  Varsinkin kynsien
pituus ja puhtaus oli erityisen tarkkailun kohteena. Opettaja Roineella oli tapana antaa oppilailleen
järjestäjille kuuluvien tehtävien lisäksi pieniä vastuullisia erityistehtäviä. Mieleenpainuvin sellainen
oli  viedä  jokin  laatikko  Karilanmaan  koulun  johtajaopettaja  Juhani  Koutajoen  asunnolle.
Luokkatoverini kanssa lähdimme jännityksestä tutisten matkaan. Koulurakennus oli valtavan suuri.
Opettajat asuivat sen toisessa päädyssä olevissa huoneistoissa. Kun vielä oli löydettävä oikea kerros
kolmikerroksisesta talosta, niin tehtävä tuntui minusta lähes ylivoimaiselta.  Löysimme kuitenkin
perille  ja  ojensimme  laatikon  Aili  Koutajoelle,  johtajaopettajan  vaimolle.  Palkaksi  saimme
konvehtirasiasta  suklaakarkit.  Se  oli  järisyttävä  kokemus.  Koskaan  ei  aikaisemmin  ollut  suuni
täyttynyt  niin  täyteen  suklaasta  kuin  mitä  saamastani  konvehdista  tapahtui.  Silloin  päätin,  että
minustakin tulee isona opettajan rouva, jolla on näin herkullisia suklaakarkkeja aina hyllyssä. 

Ruokailu  oli  alakoulun  aikaan  oma lukunsa.  Kunnan  talous  lienee  ollut  kovin  tiukoilla,  koska
söimme kaikki  ateriat  keltaisista,  vihreäreunaisista  emalikupeista  alumiinilusikoilla.  Keskiviikon
ruokailu oli odotetuin mutta haastavin. Silloin oli perunaa ja makkarakastiketta. Perunat piti itse
kuoria.  7-vuotiaan  taidoilla  isolla  lusikalla  perunan  kuoriminen  ei  ollut  ihan  helppoa.
Makkarakastike  vain  oli  niin  suurta  herkkua,  että  se  motivoi  kömpelöimpiäkin  oppilaita
suoriutumaan  tehtävästä.  1960-luvun  alkuvuosina  hankittiin  Nikkaroisten  koululle  uutuuttaan
kiiltelevät teräksiset haarukat ja veitset. Maitoakin alettiin saada maanantaisin ja torstaisin. Leivät
tuotiin  edelleen  kotoa.  Ruoka  syötiin  oman  pulpetin  päällä,  johon  oli  levitetty  ensimmäisellä
luokalla käsitöissä tehty ruokaliina. 
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Pojat on poikia. Liikolan ja Tikkalan koulujen oppilaat retkellä Panssarimuseossa. 

Alakoulun käsitöissä jokainen valmisti myös mustepyyhkeen, jollainen piti olla jokaisen pulpetissa
siinä  vaiheessa,  kun  toisella  luokalla  aloitettiin  mustekirjoitus.   Mustepyyhettä  varten  opettaja
leikkasi  kolosaksilla  oppilaiden  kotoa  tuomista  tilkuista  5–6  kpl  halkaisijaltaan  noin  6  cm:n
mittaisia  pyöreitä  tilkkuja.  Oppilaan  tehtävänä  oli  pinota  tilkut  haluamaansa  järjestykseen  ja
ommella ne kotoa tuodun napin avulla yhteen. Näin harjoiteltiin napin ompelua ja saatiin oivallinen
tarvekalu  kirjoitustunneille.  Käytössä  olivat  siihen  aikaan  nimittäin  mustekynät,  joissa  puiseen
varteen kiinnitettiin terä, joka kastettiin pullossa olevaan musteeseen. Kirjoituksen päätyttyä terä
puhdistettiin  pyyhkimällä  se  itse  valmistettuun  pyyhkeeseen.  Ollessani  kolmannella  luokalla
Nikkaroisten  koulussakin  tapahtui  historiallinen  muutos,  kun  siirryttiin  käyttämään
kuivamustekyniä. Koulu ei niitä hankkinut, vaan jokainen toi kotoa omansa. Minun kynäni äiti osti
kylällä olevasta Lahden Osuuskaupan myymälästä.
Joulu- ja kevätjuhlat sekä äitienpäivät olivat kylän kaikille oppilaille yhteiset. Myös ensimmäisen ja
toisen  luokan  oppilaat  tulivat  Nikkaroisten  koululle  isoon  luokkaan  juhlimaan.  Koululla  olevat
luokat erotettiin nimeämällä 3.–4.-luokkalaisten luokka ”pieneksi luokaksi” ja 5.–7.-luokkalaisten
luokka ”isoksi luokaksi”. Koska tässä koulussa opettajia oli kaksi, Karin ja Kai Katajisto, he olivat
oppilaiden puheissa ”naisopettaja” ja ”miesopettaja”. Keittäjä Anni Teva valmisti maukasta ruokaa
keittolan isolla puuhellalla. Torstaisin isossa kattilassa porisi ruismarjapuuro, jonka keittäjä valmisti
koululaisten syksyllä keräämistä puolukoista. 
”Naisopettajan” vastuulla oli 3.–4.-luokkalaisten opetus. Poikkeuksena olivat piirustus ja laulu, joita
opetti  ”miesopettaja”.  Laulutunnilla  pienemmät  oppilaat  pääsivät  isoon luokkaan,  jossa opettaja
säesti  harmonilla  mm.  kansan-,  maakunta-  ja  joululauluja.  Tällöin  isommat  oppilaat  tulivat
lukutunnille  pieneen  luokkaan.  Höyläpenkit,  sorvi  ym.  työkalut  olivat  pienessä  luokassa.  Siellä
pidettiin myös poikien voimistelutunteja, koska köydet, renkaat ja puolapuut oli asennettu sinne. 
Nikkaroisten  koulun  juhlat  ovat  erityisesti  jääneet  mieleen  mieltä  kohottavina  tapahtumina.
Ohjelmia  harjoiteltiin  paljon  ja  ne  olivat  monipuolisia.  Karin  Katajisto  ohjasi  mm.
lausuntaesityksiä, tonttu- ja keijuleikkejä sekä näytelmiä. Kai Katajiston rakkaus musiikkiin näkyi
koulun  juhlaohjelmien  valinnassa.  Laulu-  ja  soittokerhoissa  hiotut  esitykset  olivat  saavutuksia
pienessä  kyläkoulussa.  Erityisesti  suurten  ikäluokkien  kouluaikana  kuultiin  yksinlauluesitysten
lisäksi moniäänisesti laulettua kuorolaulua. Trumpettisooloja saimme myös kuulla. Oppitunneilla
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opettaja säesti laulua harmonilla, mutta juhliin hän toi pianon kotoaan, joka oli koulun yhteydessä.
Yhteislaulut koko juhlayleisön kanssa kuuluivat aina ohjelmaan.

Opettajapariskunta  Kai  ja  Karin  Katajisto  perheineen.  He  opettivat  Nikkaroisissa  22  vuotta  ja
ostivat koulukiinteistön itselleen asunnoksi koulun lakattua. 

Tiernapojat  lauloivat  muutaman  kerran  joulujuhlissa.  Molemmat  veljeni  saivat  kumpikin
vuorollaan, vaaleudestaan huolimatta, esitettäväkseen Murjaanien kuninkaan roolin. Kun vanhempi
veljeni  harjoitteli  osaansa  kotona,  piti  äidin,  isän  ja  meidän  sisarusten  auttaa  häntä  laulamalla
Kuningas Herodeksen, Knihdin ja Mänkin rooleja. Niin minäkin opin ne kaikki ulkoa. Nuoremman
veljen  harjoittelu  olikin  sitten  helppoa,  kun  perheessä  kaikki  osasivat  laulaa  tiernapojat  alusta
loppuun.
Kouluaikanani  oli  tapana,  että  kouluvuoden  varrella  tehdyt  tuotokset  saatiin  kotiin  vasta
kevätjuhlapäivänä.  Piirustuksista  ja  vesiväritöistä  oli  parhaat  esillä  kevätjuhlien  ajan.  Kaikista
käsitöistä opettajat kokosivat vuosittain upean näyttelyn.  Puutyöt oli hiottu ja maalattu tai lakattu
fiiniksi,  tekstiilityöt  oli  silitetty  ja  prässätty  sileiksi.  Jokaiseen  työhön oli  kiinnitetty  tekijän  eli
oppilaan nimi ja luokka. Taidokkaan asettelun johdosta vaatimattomammatkin tuotokset näyttivät
tyylikkäiltä. Näyttelyn pystyttäminen on ollut toistuva ja vaativa urakka opettajille, mutta erittäin
antoisa katsaus vuoden aherruksesta juhliville oppilaille ja heidän vanhemmilleen.
Ollessani  kolmannella  luokalla  Sysmän  säästöpankki  järjesti  säästämiskilpailun  Sysmän
kansakoulujen  kesken.  ”Miesopettajalla”  oli  metallinen  lipas,  johon  säästöt  kerättiin  kerran
viikossa. Jokaisella oli oma vihkonen, johon liimattiin merkkejä säästetyn summan verran. Kerran
eräs isommista oppilaista toi ison setelirahan talletettavaksi. Muistan opettajan epäröinnin, voisiko
hän ottaa vastaan niin suurta summaa. Oppilaan kuitenkin vakuutettua, että oli saanut rahan isältään
säästämistä  varten,  opettaja  taitteli  setelin  ja  pujotti  lippaaseen.  Sitä  en  muista,  oliko  hänellä
rahasummaa  vastaavaa  määrää  merkkejä  oppilaan  vihkoseen.  Keväällä  pankista  tuli  tieto,  että
Nikkaroisten  kansakoulu  oli  voittanut  säästökilpailun.  Palkinnoksi  saimme  matkan  Helsinkiin
Korkeasaareen ja Linnanmäelle. Näin pääsin Einari Järvisen linjurin kyydissä ensimmäistä kertaa
pääkaupunkiin kesäkuun alussa 1963.
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Hilkan ja Reinon Salonsuon tarinaa Lauhjoen koulusta

Kotimme Honkamäki sijaitsi  metsän keskellä,  eikä sieltä ollut  siihen aikaan tietä;  vain polkuja,
jotka  mutkittelivat  kivien  ja  juurakoiden  välissä.  Sieltä  me  vajaat  kuusi  vuotta  vanhan  veljeni
Reinon kanssa lähdimme koulutielle, joka kulki Isonkiven ja Kivelän taitse kärrytielle. Siitä matka
jatkui polkua pitkin koululle. Matkaan liittyivät mukaan naapurin tytöt Aili ja Rauni, myöhemmin
myös Eila. Matka ei silloin tuntunut pitkältä, vaikka kyllä siitä kilometrejä kertyi reilusti viisi. Äiti
joutui  ensialkuun  kantamaan  osan  matkaa  Reinoa  reppuselässä.  Isä  oli  menehtynyt  sodassa  ja
jäimme pieninä sotaorvoiksi. Näin kaikki jäi äidin harteille.

Sysmän koululaisia Sysmän sisun paidoissa Suurkisoissa. 

Kouluun  lähdettiin  aikaisin,  että  kerittiin  yhdeksäksi  kouluun.  Alakoulua  käytiin  kuusi  viikkoa
syksyllä ja kuusi viikkoa keväällä. Vaatetus oli hyvin vaatimatonta. Minulla oli äidin kutoma ja
naapurin emännän ompelema kolttu. Sukat olivat kotoisten lampaiden villoista kehrätystä langasta
äidin kutomat, ja ne kutittivat kovasti. Kengät olivat puupohjaiset ja paperinarusta punotut. Kerran
oli  ollut  märkä  keli  eikä  Ropakkolasta  päässyt  kuivin  jaloin,  silloin  kengät  hajosivat.  Talvella
teimme ladut metsän poikki. Sukset olivat puiset, Saarion Taunon tekemät. Niissä oli nahkalenkit,
takalenkit olivat narusta tai pyöränkumista. Suojasäällä ne paattuivat ja hiihtäminen oli raskasta.
Joskus keväällä latu kulki Kivelän suon poikki ja kun pälviä tuli, kaivoimme mättäistä karpaloita ja
puolukoita.  Ne maistuivat  makeilta.  Ensimmäisillä luokilla koulussa ei  ollut  ruokaa,  vaan eväät
tuotiin kotoa, voileivät ja maitopullo repussa. Yläkoulun aikana tuli kouluruokala. Jonain vuonna
meidän piti viedä mennessämme maitohinkki Lappilasta. Ohjelmat koulun juhliin harjoiteltiin aina
koulun jälkeen.  Silloin  pidettiin  joulu-  ja  kevätjuhlat  sekä  äitienpäivät.  Yhtenä  vuonna oli  taas
harjoiteltu  joulujuhlaa  varten  ja  oli  kenraaliharjoitus.  Kuusessa  paloi  oikeat  kynttilät,  ja  tontut
pyörivät  kuusen  ympärillä.  Vaan eikös  tuli  tarttunut  Reino-tontun partaan,  kasvot  paloivat  aika
pahasti  korvanlehtiä  myöten.  Siitä  sitten  vaan  pimeässä  kotiin.  Seuraavana  aamuna  naama  oli
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sinipunaiseksi tulehtunut ja äiti lähti viemään Reinoa lääkäriin. Lääkäri oli hyvin vihainen, kun ei
olisi saanut olla kylmässä ulkoilmassa. Sairaalareissuhan siitä tuli ja arvet jäi. 
Jatkokouluun  kuului  soppakurssi,  joka  kesti  kaksi  viikkoa.  Se  käytiin  Ravioskorvessa,  Tiaisen
talossa. Sinne olisi tullut tietä myöten matkaa yli kymmenen kilometriä, joten oikaisimme Hakalan
metsien poikki.  Yhtenä aamuna huomasin kiertäväni samaa ympyrää,  silloin oli pysähdyttävä ja
katsottava kuusen naavasta ilmansuunta. Löytyihän se oikea suunta, mutta koulusta myöhästyin.

Äitienpäivä Lauhjoen koululla. Edessä oikealla Reino ja Hilkka Salonsuo.

Ylemmäisisten koulun 70-vuotispäivillä16.8.2006 Mirja Kuva 
Koulun entiset oppilaat käyttivät juhlassa puheenvuoroja muistellen entisiä kouluaikojaan. Nykyään
Nastolassa asuva Raimo Tuukkanen oli tehnyt edellisellä viikolla koulun tienoolla retken, jolla hän
ystävänsä kanssa etsi vanhoja tuttuja paikkoja. Ihan kaikkia polkuja ei löytynyt, mutta paljon oli
tuttuja maisemia, totesi Raimo Tuukkanen.
Mirja  Kuva  puolestaan  muisteli  puheenvuorossaan  ensimmäistä  koulupäiväänsä  noin  55  vuotta
sitten. ”Muistan seisoneeni pelokkaana pikkutyttönä ensimmäisen kerran tällä samalla paikalla ja
sanoin: Mirja Eeva Nora 4.4.1944. Tiesin, että 4.4. oli syntymäpäiväni, mutta mitä tarkoitti 1944.
Näin  kuitenkin  siskot  neuvoivat  sanomaan,  kun  toivat  minua  alaikäisenä  pyrkimään  kouluun”,
muisteli Hartolan Osuuspankissa elämäntyönsä tehnyt Mirja Kuva.

1951 Hartolan kansanopisto oli tärkeä koulu myös monelle sysmäläiselle. 
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Mirja  Kuvan  muisteluissa  luokkahuone  oli  silloin  tosi  suuri  ja  hänen  tätinsä  Olga  Tuukkasen
valmistama kouluruoka oli hyvää. Mirja Kuva muisteli myös ainoata jälki-istuntoaan, jonka hän sai
nosteltuaan  kavereiden  hameenhelmoja.  ”Yhden  jälki-istunnon  muistan  istuneeni.  Me  tytöt
porukalla keksittiin nostella hameenhelmoja. Joku tietysti kanteli opettajalle ja seurasi kuulustelu.
Itse sanoin nostaneeni vain kerran ja vain ihan vähän, mutta ei se vähättely auttanut, istuttava oli”,
naurahti Mirja Kuva. Hänen mukaansa pula-ajan Suomessa koulutyössä korostuivat käden taidot, ja
käsityöt  olivatkin  tärkein  oppiaine  niin  pojilla  kuin  tytöillä.  Sukan  kutominen  ja  kangaspuissa
erilaisten kankaiden tekeminen oli  tuttua jo pienestä  pitäen.  Koulumatkoja Mirja Kuva muisteli
myös. Hänen mukaansa lapset saivatkin perusliikuntansa juuri koulumatkoista. Bussikuljetuksia tai
koulutakseja ei tuolloin tunnettu. Talvisaikaan koulumatkat taitettiin lähes aina suksilla ja koulussa
hiihdettiin myös kilpaa. ”Opettajamme ei ollut erityisemmin urheilusta innostunut ja muistankin
hänen  ottaneen  meille  aikoja  avoimesta  ikkunasta  itse  sisätiloissa  istuen.  Taisipa  mittarina  olla
peräti herätyskello. Tulokset kuitenkin aina saatiin selville ja palkinnot jaettiin.”

Välitunti  Soiniemellä  1954.  Anneli
Virtanen,  Tyyne  Rajavuori,  Martti
Saarinen, Sulo Toivonen, Timo Paasonen. 

Sivukylien pienet koulut ja taajamien isot koulut; Markku Kurkinen.
Pieniä  sivukylien  ala-asteita  lopetetaan  yhä  kiihtyvällä  vauhdilla.  Oppilaat  kuljetetaan  autoilla
taajamiin kouluun. Syyksi tähän tarjotaan usein, että pienissä kouluissa ei saa riittävän tasokasta
opetusta. Uskallan olla asiasta eri mieltä. 
Mielestäni  alle  10-vuotiaalle  lapselle  riittää,  että  hän  saa  perustan  opinnoilleen  ja  elämälleen
mahdollisimman  turvallisessa  ja  tutussa  ympäristössä.  Ala-asteen  luokat  tulisi  olla  pieniä.
Korkeampitasoista opetusta ehtii kyllä saada ylä-asteella ja siitä eteenpäin. En sano, että ylä-asteen
opetusta tulisi antaa syrjäkylillä, vaan että ala-asteen opetus tulisi säilyttää siellä. Toivottavasti edes
Sysmän viimeinen ala-aste säilyy Nuoramoisissa.  Samaa olisin toivonut Pohjois-Sysmän koulun
kohdalla. Asiaa voi myös ajatella näin päin: jos kyläkouluista vähenee oppilaita, niin heitä voidaan
aivan hyvin kuljettaa keskustan yleensä jo liian täysistä kouluista kyläkouluihin.
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Kuvassa  on  yksi  malliesimerkki  siitä,  kuinka
pitkälle  pääsee  opinnoissa,  vaikka  ne  aloittaa
pienessä  sivukylän  supistetussa  kansakoulussa.
Edesmennyt  kirurgian  tohtori  Erkki  Virolainen
aloitti  koulun  Soiniemen  kyläkoulussa  1940-
luvulla,  pääsi  ylioppilaaksi  1958  Sysmän
yhteiskoulusta,  jatkoi  opintojaan  Helsingin-  ja
Turun  yliopistoissa  ja  valmistui  tohtoriksi  1972.
Toinen  esimerkki  on  allekirjoittaneen  tytär,  joka
aloitti  koulun  Pohjois-Sysmän  ala-asteella  1981,
valmistui  ylioppilaaksi  Sysmän  yhteiskoulusta
1994,  tentti  Helsingin  yliopistossa  kaksi
loppututkintoa  ja  sai  valtio-  ja  kauppatieteen
maisterin paperit. 

Hyvin  menestyneitä  syrjäkylien  kyläkoulujen  oppilaita  on  Suomi  täynnä.  Uskon,  että  kuntien
(lyhytnäköiset) raha- ja säästösuunnitelmat ovat koulujen lopettamisten todellinen syy, ja tietenkin
se, että valtio lopetti pienkoululisät 2006, eikä niinkään kyläkoulujen huono koulutustaso, vaikka
yleisötilaisuudessa koulua lopettaessa syyksi niin väitettiin.

Kytökujan  koulun  entisiä  oppilaita  koulun  rappusilla  22.5.2010.  Vasemmalta  edestä:  Timo
Paasonen,  Vuokko  Hakala  (os.  Järvinen),  Heimo  Hepojärvi,  Erkki  Onninen,  Ritva  Pontus  (os.
Kartano),  Jorma  Keskinen,  Ulla  Urpala,  Anneli  Virtanen(os.  Urpala),  Kaija  Ojanen,  Eija
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Oksanen(  os.  Salmenniemi),  Kauko  Salmenniemi,  Timo  Hepojärvi,  Hannu  Tumppila,  Marjatta
Laakso (os.Toivonen), Orvokki Myllyrinne (os. Järvinen), Maritta Helin (os. Borg),Olli Onninen,
Kari Ojanen, Sulo Toivonen, Veikko Järvinen, Maunu Urpala, Kyösti Salmenniemi, Tuula Helgvist
(os. Ojanen) ja Markku Kurkinen.
Omasta  opintiestäni  voin  kertoa  sen  verran,  että  aloitin  Salmenniemen  koulussa  1940-luvulla.
Seuraavaksi  kävin  Lahtelan  koulua,  jossa  ei  ollut  sähköjä  eikä  vesijohtoa.  Rakennukset  olivat
huonokuntoisia  hirsirakennuksia,  joissa joskus paleli  sisällä  enemmän kuin ulkona.  Seuraavaksi
pääsin  hetkeksi  upouuteen  Kytökujan  kouluun.  Särkilahdessa  kävin  jatkoluokat.  Yhteenvetona
voisin kiteyttää kaikista kouluista ja opettajista sen, että vaikka puitteet olivat rajoitetut, niin kaikilla
opettajilla  oli  yhteinen  tavoite  antaa  oppilaille  mahdollisimman hyvät  perusopit  elämää  varten.
Vaikka olen vain kyläkoulujen kasvatti, minulle jäi erittäin hyvät muistot kouluajoista ja itse ainakin
tunnen saaneeni riittävät eväät elämääni varten.

Tauno Virtasen muistelmia kouluajastaan Ravioskorvessa
Kouluun  oli  pitkä  matka.  Lahdenpohja  oli  virallinen  koulupaikka,  ja  sinne  tuli  meiltä  matkaa
seitsemän-kahdeksan kilometriä. Vaippilaisten koulu oli hiukan lähempänä, noin viiden kilometrin
päässä,  mutta  sinne  ei  ollut  kelvollista  tietä.  Minäkin  menin  Vaippilaisten  kouluun,  vaikka
vieraaseen pitäjään ei mielellään oppilaita otettu. Olimme vähän niin kuin vaihto-oppilaita. Olin 9-
vuotias mennessäni kouluun, mutta olin oppinut lukemaan ja kirjoittamaan jo kotona ennen sitä.
Minua ei huono tie häirinnyt, kinttupolkuja myöten mentiin. Lauhjoen yli oli rakennettu porraspuut
kolmesta  rungosta.  Siltaa  ei  ollut.  Huonojen  kelien  aikaan  olin  usein  koulun  naapurissa
Ruusumäessä yötä. Eväät olivat pussissa. Kerran sateisella kelillä loukkasin jalkani, kun liukastuin
porraspuissa ja jalka lipesi  runkojen väliin.  Hyvä kun sain vedettyä sen pois. Olin jonkin aikaa
jumissa,  ja  minua  pelotti  kovasti,  että  ehkä  jään  siihen.  Kovasti  luontoa  karkaisemalla  kiskoin
kinttuni pois puiden välistä. Polvi oli mustelmilla pitkän aikaa ja onnuin kävellessäni.
Meillä oli talvella aina metsätöissä olevia kortteerimiehiä. Kun ei ollut radiota eikä lehtiäkään, illat
kuluivat miesten karmeita kummitusjuttuja kuunnellessa. Niitä kuunneltiin ukkojen vieressä tukka
pystyssä. Kun sitten syksyllä joutui lähtemään pimeässä kouluun, jutut olivat mielessä ja kannotkin
näyttivät liikkuvan niitä katsellessa.
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Ravioskorven  kevätjuhla  1997.  R2:  Minna  Mäiseli,  Laura  Virtanen,  Marjut  Pöntinen,  Sini
Kalliokoski, Heidi Laitinen, Paula Järveläinen, Katja Salomaa, Timo Siltanen, Henna Kalliokoski,
Krista  Törmälä.  R1:  Jesse  Jokinen,  Ilari  Virtanen,  Elina  Törmälä,  Minna  Miettinen,  Noora
Niskanen, Kari Vornanen, Joonas Jokinen, Joonas Niskanen, Timo Suni, Samuel Sievänen. 

Yhdellä tytöllä, nykyisellä Vatenin emännällä Lahjalla,  oli polkupyörä.  Me olimme hänelle siitä
kovasti kateellisia. Aloittaessani koulun vuonna 1934 se toimi Vaippilaisten Rantalan talossa, joka
oli muutettu kouluksi. Koulu oli toiminut jo vuoden. Opettajana oli Aune Eskola, joka oli juuri
valmistunut seminaarista. Kävin koulua neljä vuotta, ja hän oli opettajana koko sen ajan. Sillä olen
maailmassa  pärjännyt.  Supistettua  alakoulua  kävin  syksyllä  kuusi  viikkoa.  Muutamana  iltana
viikossa kävimme jatkokoulua, mutta se oli miltei yhtä tyhjän kanssa.
Lahdenpohjan  koulu  oli  kaksiopettajainen.  Yläkorven  (Pussilan  harju)  lapset  kävivät  koulunsa
siellä.  Lauhjoelle  tuli  koulu  samaan  aikaan  kuin  Vaippilaisiin.  Piiparin  pojat  kävivät  Lauhjoen
koulua.

Ravioskoven koululaiset Parolan Panssarimuseossa 1968. R4: Timo Hamina, Kari Virtanen, Risto
Kolli,  Taito  Nurminen,  Aila  Valtonen,  Martti  Kuitunen,  Eija  Malin.  R3:  Leena  Aaltonen,  Eeva
Salokannel, Liisa Tiainen, Arja Koljonen, Raili Järvinen, Eeva Kyyhkynen, Seija Malin. R2: Pirkko
Oksanen, Sirkku Salokannel,  Kari  Ruponen, Teija Mehtänen, Heikki Koljonen, Marjo Kiljunen,
Leena Kyyhkynen, Taina Valtonen, Kirsi Malin. R1: Jyrki Salomaa, Arto Hamina.
Ritva Kuusinen (os. Hellqvistin) muistelmia kouluajastaan Ravioskorvesta Sinikka Salomaan
haastattelemana 
Aloitin koulun Lahdenpohjan koulussa vuonna 1945. Opettajina toimivat silloin Mandi ja Niilo
Rosi, jotka olivat opettajina jo minun isänikin aikana. Olin kauhean mielissäni, kun koulu alkoi,
mutta matkaa kouluun oli yli seitsemän kilometriä. Alkutaipaleella ei edes ollut tietä. Puukenkäni
kastuivat  nykyisen  Lundgrenin  Aarnen  suossa,  joten  jouduin  olemaan  märissä  jalkineissa  koko
päivän. Samoin oli myös talvella suksien kanssa. Tosin sukset olivat sota-aikaan semmoiset, että
lenkki saattoi olla paperinarulla kiinni ja kun se katkesi, niin sitten käveltiin. 
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1948 R3: Niilo Laakso, Simo Tupelin Asko Kauko, Olavi Salomaa, Leo Mäkinen, Aimo Nikki. R2:
Onni  Mäkinen, Helmi Hilden,  Leo  Laakso,  Helvi  Mäkinen,  Raija  Ojala,  Kaija  Ojala,  Eila
Telkkävuori.  R1:  Ritva  Hellqvist  (artikkelin  kirjoittaja),  Eila  Hilden,  Sirkka  Virlander,  Kalevi
Valonen, op. Niilo Rosi, Seija Nikki, Sirkka Tupelin, Seija Hämäläinen. 

Se oli hirveää koulunkäyntiä. Ei ollut tytöillä pitkiä housuja, joten melkein aina paleli. Niin väsynyt
olin monesti koulusta kotiin tullessani, että itkin enkä olisi jaksanut läksyjä tehdä. Koulunkäynti oli
tosi  hankalaa.  Välillä  olin  yötä Nurmiston Mantalla,  joka kutoi  ihmisille  kankaita,  kun en aina
jaksanut tulla kotiin asti. 
Kerran  koulusta  kotiin  mennessä  kiersimme  Hämäläisen  kaupan  kautta  ja  ostimme  senaikaisia
karkkeja. Ne olivat pienessä vihreässä pussissa, jossa oli jotakin punaista tekstiä päällä. Pussissa oli
vaaleanpunaista jauhetta, joka ilmeisesti oli makeutettu sakariinilla. Laitoimme sitä kämmenelle ja
nuolimme, ja  se oli  olevinaan hyvää.  Ne olivat  minun elämäni ensimmäiset  karkkini,  niin kuin
varmasti muittenkin lasten.
Isän kertoman mukaan tästä Kukkolan sekatavarakaupasta löytyi kaikkea,  mitä siihen maailman
aikaan saattoi tavaraa olla. Isä kävi siellä pyörällä. Kauppaa pitivät silloin Saima ja Kalle Jokinen.
Tavaraa oli paljon ja kaiken näköistä. Jauhoja, sokeria ja tietysti punttisokeria sekä sokerisakset,
joilla  sokeria  leikattiin.  Sokerin  saanti  oli  niin  tarkkaa,  että  äiti  leikkasi  pienen  murusen
kämmenelle. Ei silloin ollut sokeria eikä muutakaan hyvää niin kuin nykyajan lapsilla on.
Perheemme oli köyhä, joten meillä ei aina ollut sikoja eikä lehmiä maidossa. Eikä ollut aina voita
leivän väliin. Joskus olivat pelkät leivät toisissaan kiinni, joskus silakkaa tai jotain muuta välissä.
Koulusta tullessa, jos sattui olemaan jäljellä leivänpalasia, istuimme mäen rinteellä ja laitoimme
puolukoita leivän päälle. Söimme jopa tuoretta korvasientä leivän päällä. Eikä siihen kuoltu. Sen
ajan köyhien elämä oli todella kovaa. Isä oli invalidi, eikä töitä siihen maailman aikaan ollut heti
sota-ajan jälkeen.
Jatkoin koulunkäyntiä Ravioskorvessa, Puronniityn naapuritalossa, johon perustettiin väliaikainen
koulu syksyllä 1949. Opettajana oli Olavi Mattila. 
Sota-ajan  lapsena  muistan,  miten  kaikesta  oli  pulaa.  Ei  ollut  kauppoja,  ei  koulua.  Äitini  kävi
kaupassa Kalkkisissa, jonne oli pitkä matka. Kahden kilometrin alkumatkalla ei ollut edes tietä,
ainoastaan kinttupolkua ja upottavia lettoja.
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Rintamamiesjuhla Yhteiskoululla 1933. 

Rintamiesjuhla. 
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1957 käsitöissä Väihkylässä. 

Lauhdenpohjan koululla. 
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Pesäpalloa Lahdenpohjan koululla 

Nuoramoisten kiertokoulun opettaja Marja Lahtinen piti koulua Sihvolassa noin 1929. 
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2010 Kankkila, Yhteiskoulun ensimmäinen koulurakennus 1920–1924. Nykyään Toivola. 
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1937 Matti Hyökyn eläkkeelle lähtöjuhlat Teatteritalolla. 

Opettajat juhlatunnelmissa. Gunnar Pesola, Kai Saarikivi, Toini Koskenkylä, Saga Björkel, Rauha
Harju. 
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Kunnan ja seurakunnan yhteinen Olavin toimintakeskus ja Päijänne Areena 2009.
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Yläaste ja lukio.

KIITOKSET

Tämä kirja  ei  olisi  voinut  syntyä  ilman kuntalaisten  apua.  Suuri  kiitos  kaikille  teille  lukuisille
henkilöille, jotka annoitte kirjaan tietoa, muistelmia ja kuvia. Valokuvia ja tietoa on saatu myös
kunnanarkistosta  sekä kouluista.  Väihkylän koulunjohtaja Ritva Huttunen,  Nuoramoisten koulun
johtaja Tuula Vuorinen, Yhteiskoulun rehtori Hannu Jolula ja kanslisti Eeva Hirvikoski,  kunnan
sivistystoimenjohtaja  Raija  Hörkkö,  Pohjois-Sysmän  koulunjohtaja  Eila  Harmaala,  Karivirran
koulunjohtaja Janne-Pekka Juutilainen sekä opettajat Eija Mattila, Leena Palm, Marja-Liisa Riutta
ja Annika Lonka, kiitos teille tuesta. Kaarina Linna ja Aila Jääskeläinen kiitos avustanne. Tuovi
Boeglin,  kiitos  oikoluvusta.  Kiitos  koulu-  ja  ylioppilaskuvien  käyttöluvasta  Jorma  Sainiolle,
Sysmän  kuvapalvelu.  Erityisesti  haluamme kiittää  Sinikka  Salomaata,  joka  etsi  tietoa  ja  kuvia
useista alueen kouluista ja tuki työllään kirjan tekoa erittäin paljon.
 

Kiitokset avusta myös seuraaville kuntalaisille:

Inkeri Saarikivi, Erkki Virolainen, Kyllikki Fromholtz, Tapio Alanko, Raimo Kinnunen, Eevaliisa
Holma-Kinnunen,  Ulla-Maija  Luodemaa, Maria Olkkola,  Anja Virtanen, Tuula Saarinen,  Raimo
Virtanen,  Aili  Kalliokoski,  Heikki  Oksanen,  Rauno  Riihijärvi,  Kalle  Vuorinen,  Eija  Johansson,
Rauno Siivonen, Veikko Hyöky, Osmo Värilä, Veikko Kotolahti, Marketta Virolainen, Kari Kartano,
Raimo Leppänen, Lassi ja Tommi Keinonen, Vuokko Järvinen, Orvokki Järvinen, Helena ja Jussi
Toivonen, Otto Kantonen, Heli Sarmala, Kaija Nyrjä, Sirpa Kauko, Reino Veistilä, Vuokko Hakala,
Pertti  Virolainen,  Tero  Virolainen,  Jaakko  Kantola,  Seppälän  koulukuvat,  Taina  Tanhula,  Tero
Teittinen,  Jorma  Aartolahti,  Tarja  Barck,  Raimo  Saloranta,  Lea  Heinikainen,  Ole  Silén,  Leila
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Antamaniemi,  Marjatta  Mäkinen,  Raili  Kurkinen,  Marjut  Uurasmaa,  Olavi  Mäentalo,  Marketta
Mattila, Liisa Saarinen, Saara Saarinen, Matti Punakallio, Lauri Kirves, Matti Silvennoinen, Urpo
Kemppinen, Jaakko Stålhammar, Tuula Saarinen, Eila Kantonen, Timo Hepojärvi, Seija Jokinen,
Lasse Keinonen, Toivo Tamminen, Marjatta Tanhula, Pekka Hilden, Pekka Teittinen, Mirja Rämö,
Marja-Leena  Metsovuori,  Veikko  Kivinen,  Eero  Pyyhtiä,  Eero  Polvela,  Teuvo  Suojärvi,  Mika
Järvinen,  Eero  Järvinen,  Risto  Ahonen,  Hannu  Kurkinen,  Seppo  Leppänen,  Helena  Tumppila,
Seppo Valonen, Liisa Toivonen, Kaija Nyrjä, Toivo Mäkinen, Marita Keltalahti-Ruponen, Topias
Toivonen, Esa Toivonen,  Sulo Toivonen, Eero Toivonen,  Tuula Vuorinen, Taneli  Katajisto,  Erja
Saarinen, Veikko Järvinen, Jussi Katajisto sekä Lähilehti.

Kiitos  koulutarinoiden  kirjoittajille:  kouluneuvos  Erkki  Kangasniemi,  Rauno  Riihijärvi,  Jaakko
Kantola, Senja Vuorimaa, Vilho Riutta, Kauno Hopeasaari, Rauha Saarinen, Mirja Kuva, Hilkka ja
Reino  Salonsuo,  Sinikka  Salomaa,  Senja  Vuorimaa,  Marja-Leena  Metsovuori,  Tauno  Virtanen,
Raimo Virtanen ja Ritva Kuusinen.

Yleinen suuri kiitos kaikille kuntalaisille, jotka ovat tavalla tai toisella tukeneet tämän kirjan
tekoa. Timo Ylä-Soininmäki ja Markku Kurkinen.

Haluamme painottaa, että kirjoittajien ja kuvien antajien parhaasta yrityksestä huolimatta on selvää,
että teokseen, jossa on yksityiskohtia ja vuosilukuja vuosikymmenien takaa, eksyy myös virheitä.
Haluamme  tehdä  tästä  kirjasta  mahdollisimman  kattavan  ja  virheettömän.  Otamme  kiitollisina
vastaan  korjauksia,  lisäyksiä,  uusia  kuvia,  ja  muuta  kouluja  koskevaa  informaatiota  uutta  PDF
painosta  varten.  Tietoa ja  kuvia voi  lähettää joko sähköpostilla  toimisto@suomenystavat.org tai
toimittaa ne Markku Kurkiselle.
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Pohjois-Sysmän koulun viimeiset todistukset jaettiin jäätelötuuttien kanssa 2009. 


