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Abstract

The purpose of this research is to examine the history of elementary schools held by the Church as
well as the history of primary schools, comprehensive schools and secondary schools in various
municipalities in Lapland up to the end of school year 1998-99. This is a basic research. The
examination proceeds from the founding of the first educational institution of each school type. The
first itinerant catechists of Finland began teaching in Utsjoki in 1751. The first primary school was
founded in Rovaniemi in 1870. Lapland changed over to comprehensive school system in 1972. The
Tornio Pedagogium was granted founding permit in 1630.

The schools held by the Church were either permanent or itinerant. The importance of permanent
schools was insignificant in Lapland. Itinerant school system consisted of two categories; catechist
schools and itinerant schools. Their educational aims were uniform. Catechists received their salary
from the state whereas itinerant schools were maintained mainly by parishes. Catechist schools were
founded only in the parishes of Northern and Eastern Lapland. In other parishes instruction was given
by itinerant schools. Even in the beginning of the 1920’s the amount of school-aged children in
Lapland was higher in itinerant schools than in primary ones. The last catechist school was closed in
Inari in 1954.

The history of the primary school and comprehensive school can be divided into four periods. The
starting point was the year 1866 when the Regulation on Primary Schools was issued. This first period
came to an end in 1898 when each municipality of Lapland became obliged to divide its area into
school districts. The Regulation on Primary Schools didn’t oblige rural municipalities to found
schools but made it possible for them. In school year 1897-98 only 24 schools gave instruction in
Lapland. The obligation to form school districts brought schools even to the biggest villages in
peripheral areas. In school year 1920-21 there were 96 schools in Lapland.

The Compulsory Education Act was issued in 1921. The inhabitants of Lapland were active and
hence in the autumn 1929 there were already 205 primary schools. The years subsequent to the war
meant rapid progress in society with the result that more than 160 new primary schools were founded
in Lapland. In school year 1957-58 the amount of schools was at its highest, 425.

The fourth period in the history of the primary school and comprehensive school comprises the
school years 1958-99. At that time the Primary Schools Act and Comprehensive Schools Act were in
force. In the 1960’s Finland and first of all Lapland were met by a severe crisis. Until now the increase
of population had been strong. Now, however, it began to decrease. The inhabitants of peripheral
areas began migrating to towns, Southern Finland and Sweden. In 1974-75 the amount of lower levels
of the comprehensive school was no more than 313. The situation improved to some extent for 15
years due to the measures taken by the state. Consequently, in 1989-90 there were still 281 schools.
In the 1990’s Finland was shaken up by depression. In Lapland, then, unemployment increased,
which resulted in migration. In autumn 1998 there were 200 lower levels of the comprehensive
school.

The only secondary school in Lapland was for a long time in Tornio. The next secondary school
was founded in the town of Kemi in 1897. In autumn 1939 there were three educational institutions
in Lapland enabling the students to continue their studies at university. After the war, especially in
the 1960´s, plenty of secondary schools were founded in Lapland.

Keywords: Lapland (the Province of Lapland in 2000), permanent schools, itinerant
schools, catechist schools, the Regulation on Primary Schools (12/1866), the Regulation on
Division into Districts (20/1898), the Compulsory Education Act (101/1921), the Primary
Schools Act (247/1957), the Comprehensive Schools Act (476/1983)
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Tiivistelmä

Tavoitteenani on selvittää Lapin kirkollisten alkuopetuskoulujen sekä kansa-, perus- ja oppikoulujen
historiaa kuntakohtaisesti lukuvuoden 1998-99 loppuun saakka. Kyseessä on perustutkimus. Tarkas-
telu alkaa kunkin koulumuodon ensimmäisen oppilaitoksen käynnistymisestä. Vuoden 1750 tienoil-
la aloittivat Utsjoella Suomen ensimmäiset kiertävät katekeetat opetustyönsä. Ensimmäinen kansa-
koulu avattiin Rovaniemellä 1870. Lappi siirtyi peruskoulujärjestelmään 1972. Tornion pedagogio
sai perustamisluvan 1630.

Kirkolliset koulut olivat kiinteitä tai kiertäviä. Kiinteiden koulujen merkitys Lapissa oli vähäi-
nen. Kiertävät koulut ryhmitellään katekeetta- ja kiertokouluiksi. Niiden opetustavoitteet olivat
yhteneväiset. Katekeettojen palkat maksoi valtio. Kiertokoulujen toiminnan rahoittivat lähinnä seu-
rakunnat. Katekeettakouluja perustettiin vain Pohjois- ja Itä-Lapin seurakuntiin. Muissa seurakun-
nissa opetuksesta vastasivat kiertokoulut. Lapin kiertävissä kouluissa oli vielä 1920-luvun alussa
enemmän kouluikäisiä kuin kansakouluissa. Viimeinen katekeettakoulu suljettiin Inarissa 1954.

Kansa- ja peruskoulujen toiminta-aika jakaantuu luontevasti neljään jaksoon. Lähtöpiste on kan-
sakouluasetuksen syntymävuosi 1866, ja ensimmäinen etappi päättyy 1898 piirijakoasetuksen anta-
miseen. Kansakouluasetus ei määrännyt maalaiskuntia perustamaan kansakouluja, mutta teki sen
mahdolliseksi. Lukuvuonna 1897-98  oli Lapissa vain 24 koulua. Piirijakoasetus toi kouluja myös
suurimpiin sivukyliin. Lukuvuonna 1920-21 kouluja oli 96.

Oppivelvollisuuslaki annettiin 1921. Lapin asukkaat olivat aktiivisia, ja syksyllä 1929 kansakou-
luja oli jo 205. Väkevästi elettyinä sodanjälkeisinä vuosina Lapissa käynnistettiin vielä yli 160 uut-
ta kansakoulua. Lukuvuonna 1957-58 kouluja oli ennätysmäärä 425.

Neljäs tarkastelukausi käsittää lukuvuodet 1958-99, jolloin  kansa- ja peruskoululait olivat voi-
massa. Suomea ja ennenkaikkea Lappia kohtasi 1960-luvulla suuri murros. Väestön voimakas kasvu
pysähtyi kääntyen laskuun. Muuttoliike suuntautui maatalouskylistä kaupunkeihin, Etelä-Suomeen
ja Ruotsiin. Ala-asteita oli 1974-75 enää 313. Valtion toimenpitein tilanne tasoittui 15 vuodeksi, ja
kouluja oli 1989-90 vielä 281. Lama ravisteli 1990-luvulla Suomea. Lapissakin työttömyys kasvoi
aiheuttaen poismuuttoaallon. Syksyllä 1998 ala-asteita oli 200.

Torniossa oli pitkään Lapin ainoa oppikoulu. Kemistä tuli oppikoulukaupunki 1897. Syksyllä
1939 oli Lapissa kolme yliopistoon johtavaa oppilaitosta. Sodan jälkeen, erityisesti 1960-luvulla,
perustettiin Lappiin runsaasti oppikouluja.

Asiasanat: Lappi (Lapin lääni v. 2000), kiinteät koulut, kiertokoulut, katekeettakoulut, kan-
sakouluasetus (12/1866), piirijakoasetus (20/1898), laki oppivelvollisuudesta (101/1921),
kansakoululaki (247/1957)
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16 Posion koululaitos

16.1 Posio – vesien, vaarojen ja tunturien pitäjä

Lapin selkosiin on asutus levinnyt niin myöhään, että tämän vuosisadan alkupuolella oli
vielä tarpeen perustaa uusia kuntia ja seurakuntia. Kun Ranuan kunta muodostettiin
Simon, Pudasjärven ja Rovaniemen erämaista, niin sen naapuri, suorastaan identtinen
kaksospari Posio, sai alueensa suureksi osaksi Kuusamon kunnasta, mutta myös pienet
kaistaleet Kemijärveä, Kuolajärveä (Sallaa), Pudasjärveä, Ranuaa, Rovaniemeä ja Taival-
koskea. Seurakunta aloitti itsenäisenä 1.5.1925 ja kunta 1.1.1926. Senaatin perustamis-
päätös oli tehty jo 1908.1

Lapin läänin kunnista on Posiolla Inarin ja Kemijärven ohella kaikkein eniten vesipin-
ta-alaa, minkä karttaan katsominen jo todistaa. Livo, Kitka ja Suolijärvi ovat tunnetuim-
mat ja suurimmat järvet eri puolilla kuntaa. Vaikka Posio sijaitsee läänin eteläosassa, on
sen alueella myös lukuisia vaaroja ja tuntureita, joista suurimman, Riisitunturin laki on
466 metrin korkeudessa. Kun Posio perustettiin, oli pitäjän alueella ainoastaan 31 kilomet-
riä maantietä, joka johti Taivalkosken rajalta Kitkajärven rantaan. Kulkureitteinä oli perin-
teisesti käytetty vesiteitä sekä kesällä että talvella. Vuonna 1927 valmistui kuitenkin jo
Kuusamon ja Rovaniemen välinen maantie, joka halkaisten pitäjän kulki tulevan kunta-
keskuksen Aholankylän kautta. Posio on ollut ja on edelleen Lapin läänin vahvimpia maa-
talouspitäjiä, mutta kalastus on myös aina ollut posiolaisille tärkeä leivänlisä. Anu ja Topi
Pentikäisen perustama yritys Pentik Ky on aina 1970-luvun alkuvuosista kuulunut sitkeäs-
ti positiivisessa mielessä Posion kuntakuvaan. Moni posiolainen on saanut yrityksen ansi-
osta työtä ja toimeentuloa kotipaikkakunnalla.2

1. Rinne 1976, 44; Finlandia 1987, 87—88.
2. Rinne 1971, 147; Finlandia 1987, 89—90.
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16.2 Katekeetta- ja kiertokouluopetus nykyisen Posion 
kunnan alueella

Maanselän ja Kitkan lapinkylät sijaitsivat vuonna 1642 tehdyn kartan mukaan nykyisten
Kuusamon ja Posion kuntien alueella ja olivat osa Kemin Lappia, joka ulottui Inarista ja
Enontekiön Peltojärveltä Kuusamoon. Vuoteen 1673 saakka Kemin Lappi kuului Kemin
seurakuntaan, jolloin se erotettiin omaksi seurakunnaksi keskuspaikkanaan Kuusamo.
Tämä valtaisa alue jakaantui myöhemmin useiksi itsenäisiksi seurakunniksi.3

Tornion ja Kemin Lapin seurakuntiin oli 1700-luvun lopulla ruvettu ottamaan valtion
palkkaamia katekeettoja lasten ja nuorten kiertäviksi opettajiksi. Kuusamossa heräsi
1820-luvulla ajatus tällaisen opettajan saamisesta. Anomus tuotti tuloksen, ja 1830 otti
pappiskatekeetta viran hoidettavakseen. Samoihin aikoihin oli myös Muoniossa pappiska-
tekeetta. Seuraavakin katekeetta Kuusamossa oli pappi. Kun papit joutuivat käyttämään
runsaasti aikaansa myös papillisten tehtävien hoitoon suuressa seurakunnassa, palkattiin
1850 lastenopettajaksi maallikko, jolle palkan maksoi osaksi seurakunta ja osaksi kate-
keetta. Kun katekeetanviran haltija muutti paikkakunnalta 1872, alennettiin pätevyysvaati-
muksia niin, että lastenopettajan tehtäviä hyvin hoitanut maallikko voitiin valita katekee-
taksi. Posiokin Kuusamon seurakunnan osana pääsi osalliseksi katekeetan opetuksesta. Jo
vuonna 1831 vasta virkaan astunut pappiskatekeetta oli opettanut 335 oppilasta, joista 33
posiolaista Suolijärvellä.4

Vuonna 1889 Kuusamossa aloitti toinen katekeetta työnsä, jolloin seurakunta jaettiin
kahteen piiriin. Posiolaisia opetettiin lukuvuoden aikana kymmenen viikkoa. Vuonna
1890 oli Kuusamon kiertokouluissa yhteensä 700 oppilasta. Kolmas kateekeetta saatiin
Kuusamoon vuoden 1898 alusta.5

Kun Posio irtaantui Kuusamon seurakunnasta, kaikki katekeetat jäivät Kuusamoon.
Reino Rinne sanoo, että vuoden 1925 jälkeen ei Posion pitkäaikaisella katekeetalla Viktor
Eevert Rautasella enää ollut asiaa tulla Posiolle, mitä nyt sukulaisia kävi tapaamassa, kun
opetusreissuillaan oli Posiolta vaimon löytänyt.6 Kun Pelkosenniemen ja Savukosken seu-
rakunnat itsenäistyivät muutamaa vuotta Posiota aikaisemmin, jatkoivat Sodankylän kate-
keetat uusien seurakuntien alueella entisiä töitään, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Pelkosenniemi sai emäseurakunnalta virallisestikin yhden viran itselleen. Savukoski ei
omaa virkaa saanut, mutta naapuriseurakuntien katekeetat auttoivat.7 Posion seurakunnan
luottamusmiehet olivat aktiivisia katekeetan saamiseksi valtion palkkaamana, mutta tulos
oli huono.8 Valtion varoja ei yksinkertaisesti riittänyt erämaaseudun syrjäisten kylien
lasten opettamiseen edes kiertokoulussa. Olikohan samaa kovuutta ilmassa, kun
Savukosken alkuvaikeuksissa ollut seurakunta lopetettiin 1930? Saattaa olla, että nuoren
seurakunnan taholta ei osattu tarpeeksi ponnekkaasti toimia. Tuomiokapitulin auttavaa
kättä olisi väkevästi tarvittu tukemaan posiolaisten pyrintöjä, jotta tuloksia olisi syntynyt.

Ensimmäinen piispantarkastus pidettiin Posiolla 1916. Lasten ja nuorten kuulustelu
osoitti, että sisäluku oli sangen välttävää, mutta kaikki muut taidot vain välttäviä. Kun
kuulusteltavien määrä oli vähäinen, sopii epäillä, että muiden lasten taidot olivat vielä

3. Virrankoski 1973, 75—77; Kähkönen 1982, 244.
4. Ervasti 1981, 200; Kilpivaara & Poropudas & Turpeenniemi 1983, 12—13; Pitkänen 1983, 12.
5. Ervasti 1978, 283 ja 286.
6. Rinne 1976, 81.
7. Ks. esim. Pelkosenniemi.
8. Pitkänen 1988, 44.
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vaatimattomampia. Pyhäkoulutoimintaa ei Posion kylissä juuri ollut.9 Seuraava jo itsenäi-
sen Posion seurakunnan piispantarkastus pidettiin 1933. Posion kirkollisia palveluita oli
hoitanut Taivalkosken väliaikainen kirkkoherra Kaarlo Sakari Immanuel Matinlassi. Ju-
malanpalveluksia oli ehditty pitää Posiolla vuosittain hyvin vähän. Rippikoulua ei ollut pi-
detty kahteen vuoteen. Nuoret miehet suorittivat sen usein vasta asevelvollisuusaikana.
Todettiin, että omaa pappia ei voitu vielä palkata seurakuntaan huonon taloudellisen tilan-
teen vuoksi. Matinlassi kuvaili seurakuntakertomuksessa, että hän oli kiertänyt pitäjää ja-
lan, kun hevonen oli väsynyt, ja talvisin pitkiä matkoja hiihtämällä käyden paikoissa, joita
papin jalka ei ollut koskaan ennen tavoittanut. Kun hän oli siirtymässä pian pois Taival-
koskelta, kantoi hän huolta siitä, kuka sen jälkeen Posion seurakuntaa hoitaisi, ja ilmaisi
suuresti säälivänsä posiolaisia.10 Surkuttelun sijasta olisi mielestäni tarvittu toimenpiteitä,
mutta niitä ei ainakaan tässä piispantarkastuksessa pystytty lupaamaan. Vuonna 1937 po-
siolaiset saivat päätoimisen papin hoitamaan kirkollisia asioita, mutta vakinaisen kirkko-
herran ja vihityn kirkon vasta 1950-luvulla.11

Kansakoululaitosta heti kunnan itsenäistymisen jälkeen pontevasti kehittäneet Posion
kunnallismiehet ymmärsivät niiden kylien hädän lastensa puolesta, joissa ei vielä ollut
kansakoulua. Kun oma apu on paras apu, niin kunta aloitti kiertokoulutoiminnan vuonna
1931. Tämä koko Suomessa ainutlaatuinen kunnallinen kiertokoulu toimi 4—6 kuukautta
vuodessa 1931—1941 ja vielä yhtenä vuotena sodan jälkeen. Seurakunnassakin oli kaiken
aikaa kaavailuja oman kiertokoulun perustamisesta, vieläpä sotavuonna 1943, mutta haa-
veet eivät toteutuneet.12 Samanaikaisesti, kun Posion seurakunta yritti turhaan kohta
parikymmentä vuotta käynnistää edes yhtä kiertokoulua, kaikissa muissa nykyisen Lapin
läänin alueen maaseurakunnissa oli aivan toimiva kiertokoulujärjestelmä. Tekisi mieli
sanoa, että Posion seurakunta oli ainakin kirkollisen lastenopetuksen osalta jätetty
heitteille.

Taivalkosken seurakunnassa, josta Kynsiperän kylä liitettiin Posioon, aloitti ensimmäi-
nen kiertokoulu toimintansa vasta 1891. Jos Kuusamon katekeetat eivät jatkaneet opetus-
taan Posion seurakunnassa, tietoja ei ole myöskään siitä, että Taivalkosken kiertokoulu
olisi enää toiminut Posion itsenäistymisen jälkeen Kynsiperällä.13 Vanhojen lapinkylien
alueille perustetuissa seurakunnissa katekeetat oli saatu hoitamaan kiertokouluopetusta
valtion rahoittamana yleensä jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien aina vuoden 1950 tietä-
miin, kuten Kuusamossakin, vaikka joka suhteessa samoja suomalaisia niissä siihen ai-
kaan jo enimmäkseen asui kuin vanhan lapinrajan eteläpuolen seurakunnissakin. Kohtuu-
tonta oli, että vaikka Posion seurakunta oli Kemin Lapin aluetta Kuusamon tavoin, niin se
ei saanut valtion palkkaamia katekeettoja. Onneksi Posiolle perustettiin kansakouluja no-
peasti, mutta vielä 1940-luvulle saakka oli kouluttomia kyliä, joissa kiertokoulua olisi kai-
vattu. Lisäksi kunnan kansakoulut olivat supistettuja kolmea lukuunottamatta sodanjälkei-
siin vuosiin saakka,14 joten erityisesti alkuopetuksen antajana kiertokoulua olisi tarvittu
kansakoulun rinnalle kantamaan opetusvastuuta nuorimpien kouluikäisten osalta.

9. Posion ptpk 1916. Eb:91. OTA. OMA.
10. Posion ptpk 1933 (srkk K. S. I. Matinlassi). Eb: 91. OTA. OMA.
11. Posion ptpk 1938 (srkk A. E. Poukkula). Eb: 91. OTA. OMA; Rinne 1971, 147; Pitkänen 1988, 7—8.
12. Pitkänen 1988, 44—51.
13. Rytkönen 1989b, 424.
14. Pitkänen 1988, 20 ja 26.
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16.3 Posio kartuttaa emäkunnilta saamiaan leivisköitä mallikelpoisesti

16.3.1 Posio saa perintönä kolme kansakoulua Kuusamosta
ja yhden Taivalkoskelta15

Kuusamon kunnan ensimmäinen kansakoulu perustettiin Kirkonkylään jo 1876. Koulu oli
aluksi yksityinen, jonka kunta pian otti haltuunsa. Kuusamossa tehtiin 1890-luvun alussa
suunnitelmia uusien koulujen perustamisesta. Kuntakokous päätti kolmen uuden koulun
perustamisesta, ja niiden joukossa oli myös Posion koulu. Kun pysyviä kouluja ei voitu
enempää perustaa, päätettiin lisäksi anoa valtionapua kiertävää kansakoulua varten, joka
aloittikin toimintansa jo syksyllä 1893. Tavajärven kiinteä koulu käynnistyi 1894 ja Vasa-
raperän koulu 1896. Posion koulun liikkeellelähtö viivästyi paikkakiistojen ja rakentami-
sen hitaan etenemisen vuoksi aina syksyyn 1899 saakka. Jostakin syystä Posion koulun
rakentamista varten oli saatu valtionapua vain 3 000 markkaa, kun esimerkiksi Tavajär-
ven koulua varten oli myönnetty 6 000 markkaa. Koulu pystytettiin Posiolla Ahvensal-
men rannalle, ja samoihin maisemiin rakennettiin myöhemmin Posion itsenäistymisen
jälkeen myös seurakunnan oma kirkko. Koulua kutsuttiin Posion kouluksi 1899—25,
Ahvensalmen kouluksi 1925—29, minkä jälkeen luontevasti nimeksi otettiin Kirkonky-
lä.16

Kuusamon kuntakokouksen päättämässä vuoden 1898 piirijakoasetuksen mukaisessa
kansakoulujen piirijaossa oli Posio yhtenä piirinä. Kansakouluntarkastaja ja lääninhallitus
katsoivat, että näin suurelle alueelle tarvittiin kaksi koulua, ja niin Suolijärven alue nykyi-
sen Posion pohjoisosassa sai oman koulupiirinsä. Jos koulupiirin asukkaat eivät olleet ak-
tiivisia, ei piirin perustaminen sinällänsä vielä merkinnyt koulun saamista, sillä koulu
avattiin vasta sitten, jos riittävä määrä oppilaita vapaaehtoisesti ilmoittautui. Tässä koulu-
piirissä ruvettiin kouluasiaa vakavasti ajamaan vuoden 1915 tienoilla, ja 1917 Kuusamon
kuntakokous päätti perustaa Suolijärvelle kansakoulun. Johtokunta huolehti koulutilojen
hankkimisesta ja teetätti urakalla kymmenen pulpettia ja opettajanpöydän. Suolijärven
koulu toimi syksystä 1918 lähtien ensin neljä vuotta Suolijärven itärannalla Karjalaisen-
niemellä vuokratiloissa. Koulu sai heti seminaarin käyneen pätevän naisopettajan, joka pi-
an avioitui poikien käsityönopettajaksi ja johtokunnan rahastonhoitajaksi valitun posiolai-
sen kanssa. Vasta perustettua perhettä kohtasi onnettomuus kesällä 1920, kun nuori opetta-
ja kuoli synnytykseen. Posion ja Kuusamon erämaakyliin ei lääkärin apu ulottunut, ja sai-
raalat olivat kaukana.17

Suolijärven länsirannan asukkaat olivat olleet alusta pitäen tyytymättömiä koulun si-
jaintipaikkaan järven toisella puolella. He pystyivät vaikuttamaan kunnan päättäjiin niin,

15. 16.3.1 = ajanjaksot vuoden 1866 kansakouluasetuksesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen ja vuoden 1898
piirijakoasetuksesta vuoden 1921 oppivelvollisuuslakiin; Posiolaissyntyistä opettajaa ja pitkäaikaista kun-
nan koulutoimenjohtajaa Raimo Laatikaista olen haastatellut useita kertoja kaikista Posion kunnan koulu-
toimeen liittyvistä kysymyksistä vuosina 1997—99 eli ainakin 15.10.1997, 24.10.1997, 15.2.1998 ja
20.3.1999. Hänen opastuksensa ansiosta olen voinut korjata perustavaa laatua olevia virheellisiä käsityksiä
mm. kouluverkoston syntymisestä. Kunnan koulujen perustamisia ja lakkauttamisia koskevat tiedot, jotka
Raimo Laatikainen on tarkistanut kunnan ja koulujen arkistoista, olen saanut kirjeessä 20.10.1997. JLA.

16. SVT X: 4 1876—77 ja 29 1899—00; Kilpivaara & Poropudas & Turpeenniemi 1983, 23, 43—46, 48, 51 ja
101.

17. Oulun ktpli:t 1917—19, Kuusamo. KHA. KA. Tulevan Posion kunnan alueet vuoteen 1926 saakka kuuluivat
seuraaviin kansakouluntarkastuspiireihin: Oulun lääni lukuvuodet 1885—93, XII piiri 1893—98, Oulu
1898—26. Itsenäinen Posio on kuulunut seuraaviin kansakouluntarkastuspiireihin: Oulu 1926—40, Lappi
1940—45, Kemijärvi 1945—61 ja Itä-Lappi 1961—70; Laatikainen 1994, 3—4. JLA; SVT X: 50 1918—19.
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että neljän vuoden kuluttua 1922 koululle vuokrattiin huoneet järven länsirannalta. Kunta
osti sitten koko maatilan, jossa vuokratilat olivat, ja rakensi tontille koulurakennuksen.
Kun Suolijärven rannalle perustettiin useita muitakin kouluja, annettiin Suolijärven kou-
lulle vuodesta 1945 alkaen nimeksi Lehtiniemi.18

Posionkylän eli Peräposion ja Keskiposion asukkaat, kuten nyt vuonna 2000 asia sanot-
taisiin, rupesivat myös 1910-luvun puolivälissä ajamaan oman koulun saamista. He kat-
soivat, että koulumatka Ahvensalmen kouluun oli liian pitkä ja vesistöjen vuoksi vaaralli-
nen. Kuusamon kunta vastusti tämänkin koulun perustamista, niin kuin oli vastustanut
myös Suolijärven koulun aloittamista. Tämä oli tietysti ymmärrettävää, mutta ei hyväksyt-
tävää, sillä Kuusamossa tiedettiin näiden alueiden jäävän perustamisvaiheessa olevaan uu-
teen Posion kuntaan. Valitus kuvernöörille tuotti tuloksen, ja Posionperän koulu aloitti toi-
mintansa 1919. Tämä koulu on historiansa aikana tunnettu nimillä Posionperä ja Peräpo-
sio vuoteen 1929, Posionkylä vuoteen 1945 ja Keskiposio lakkautukseensa saakka 1969.
Sekaannuksia on aiheuttanut se seikka, että 1945 perustettiin uusi Peräposion kansakou-
lu.19

Posion kuntaan liitettiin Taivalkosken kunnasta Kynsiperän alue. Kylä on toiminnois-
saan ollut elävä ja virkeä, sillä jo vuosisadan alussa kylään perustettiin osuusmeijeri ja
oma osuuskassa. Myös kiertävä maamieskoulu on toiminut Kynsiperällä vuosina 1908—
1909. Ajatus kansakoulunkin saamisesta oli kylässä herännyt hyvin aikaisin. Kynsiperä-
läiset esittivätkin Taivalkosken kunnalle pyynnön omasta kyläkoulusta, mutta saivat vas-
taukseksi, että eihän sitä vielä ollut Kirkonkylässäkään. Kun sitten Kirkonkylä sai kansa-
koulun 189620 ja Kynsiperän lasten täytyi kansakouluopetusta saadakseen mennä kirkolle,
jonne oli matkaa 50 kilometriä, rupesivat kynsiperäläiset tosissaan puuhaamaan omaa
koulua. Taivalkosken kunta vastusti koulun perustamista jyrkästi, mutta Suomen Keisaril-
linen Senaatti määräsi 100 markan sakon uhalla kouluhankkeen toteutettavaksi. Se tarkoit-
ti, että oppilaita oli yläkansakouluun vapaaehtoisesti tulossa ainakin 30, jolloin piirijako-
asetus velvoitti kuntaa. Ensimmäinen lukuvuosi koulussa alkoi 1916. Kunnallismiehet oli-
vat itsekkäitä myös Taivalkoskella, ja kunnasta irtaantuvan kylän hyväksi ei olisi haluttu
yhteisiä varoja uhrata. Vuonna 1929 koulun nimi Kynsiperä muutettiin Sirniöksi21. Syk-
syllä 1986 olin juhlimassa silloin vielä elinvoimaista 70-vuotiasta koulua22. Pian sen jäl-
keen koululle suoritettiin vielä peruskorjaus, mutta 1997 koulu lakkautettiin. Eniten työ-
vuosia ehti koulussa kertyä opettaja Martti Ylisirniölle, joka sai kotikylässään opettaa yh-
teensä 24 lukuvuotta.23

18. Lapin ktpli 1944—45 ja Kemijärven ktpli 1945—46, Posio. KHA. KA; Laatikainen 1994, 3—4. JLA.
19. Oulun ktpli:t 1918—20, Kuusamo. KHA. KA; Oulun ktpli:t 1928—30, Posio. KHA. KA; Lapin ktpli

1944—45 ja Kemijärven ktpli 1945—46, Posio. KHA. KA; Raimo Laatikaisen kirje 20.10.1997. JLA; SVT
X: 51 1919—1920; vrt. Pitkänen 1983, 15.

20. Vahtola 1992, 46.
21. Oulun ktpli:t 1928—30, Posio. KHA. KA.
22. Puhe Sirniön koulun 60-vuotisjuhlassa 21.9.1986. JLA.
23. Oulun ktpli 1915—17, Taivalkoski. KHA. KA; Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin läänissä

1993—1999 lakkautetuista peruskouluista. LLHA; Ylisirniö 1997, 1—3. JLA; SVT X: 48 1916—17;
Martti Ylisirniön haast. 25.9.1997.
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16.3.2 Itsenäinen Posion kunta toteuttaa oppivelvollisuutta nopeasti ja 
tehokkaasti24

Oppivelvollisuuslaki ehti olla voimassa muutaman vuoden ennen kunnan itsenäistymistä
1926. Sinä aikana ei emäkuntien taholta ehditty eikä kai tahdottukaan perustaa Posiolle
uusia kouluja. Posio sai kuitenkin perintönä neljä kansakoulua, mikä ei ollut huonosti, sil-
lä saihan naapuri Ranua muutamaa vuotta aikaisemmin emäkunniltaan Simolta ja Pudas-
järveltä vain kaksi koulua. Kunnan aloittaessa oli kansakouluissa oppilaita noin sata, jois-
ta noin 70 oppivelvollista ja loput vapaaehtoisia, koska heidän koulumatkansa oli yli 5
kilometriä. Suurin osa kouluikäisistä ei ollut missään koulussa, koska kiertokoulujakaan
ei enää ollut.25

Kunnalla oli iso tehtävä edessä oppivelvollisuuden toteuttamisessa. Ensimmäiseksi
kunnassa todettiin, että annettu 16 vuoden aika ei riittäisi, ja joulukuussa 1926 kunnanval-
tuusto päätti anoa toimeenpanoaikaan valtioneuvostolta viiden vuoden lykkäystä26, mikä
myös myönnettiin. Mainittakoon, että kolmen vuoden kuluessa oppivelvollisuuslain voi-
maantulosta eli kesään 1924 mennessä oli vain kymmenen kuntaa koko maassa hakenut li-
säaikaa oppivelvollisuuden toteuttamiseen27. Tästä voidaan tehdä johtopäätöksen, että
lain määrittelemää aikataulua ei yleensä pidetty kuntien voimavarojen kannalta liian lyhy-
enä, vaikka vielä 1925 eduskunta jatkoi eräiden kuntien toivomuksesta pisimmän mahdol-
lisen lykkäysajan viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen28. Huhtikuussa 1927 oppivelvol-
lisuuslain mukaiset suunnitelmat päätettiin valtuustossa ja lähetettiin kouluhallituksen hy-
väksyttäviksi. Kunta esitettiin jaettavaksi yhdeksään koulupiiriin, joissa neljässä jo oli
koulu, ja viiteen muuhun koulu oli tarkoitus perustaa vuoteen 1934 mennessä. Vaikka
koulupiirejä Posiolle oli tulossa lähes kaksinkertainen määrä naapurikuntaan Ranuaan ver-
rattuna ja aikataulukin oli nopea, valtion viranomaiset eivät hyväksyneet kunnan suunni-
telmia, vaan ne palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Olisiko syynä ollut, että vuonna
1925 oli Oulun tarkastuspiirin kansakouluntarkastajaksi saatu Pohjois-Suomessa Tyrnä-
vällä syntynyt, opettajaksi Kajaanin seminaarissa valmistunut ja opettajana muun muassa
Kuusamossa vuosina 1914—16 toiminut Juho Kalliokoski29? Hän varmasti tunsi Posion
olosuhteet hyvin, sillä Posiohan oli suureksi osaksi Kalliokosken Kuusamon vuosina kuu-
lunut Kuusamoon. Uskoisin että Kalliokoski ja kunnan päättäjät yhteistuumin neuvotteli-
vat Posion kannalta hyvät ratkaisut. Kouluhallitus vahvisti kesällä 1929 Posion toimeen-
panosuunnitelmat, joiden mukaan Posion kunnassa oli 11 koulupiiriä, ja niihin koulut piti
perustaa vuoden 1930 syyslukukauden alkuun mennessä.30 Kun Ranuan kunnassa harvan
asutuksen sekä köyhyyden ja kurjuuden vuoksi oli hyväksytty paljon vaatimattomampi
koulujen perustamisohjelma kuin Posiolla, kuten Ranuaa koskevassa osassa on kerrottu,
on erittäin kiinnostavaa selvittää, toteutuivatko suunnitelmat ja ajoivatko valtion virka-
miehet Posion kunnan turmioon, sillä vuoden 1933 piispantarkastuksen pöytäkirjan mu-
kaan ainakin Posion seurakunta oli taloudellisesti erittäin huonossa tilassa31.

24. 16.3.2 = ajanjakso vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista vuoden 1957 kansakoululain voimaantuloon 1958
saakka.

25. Pitkänen 1988, 16—17.
26. Posion kvpk 30.12.1926, 15 §. PoKuA.
27. Halila 1950, 22.
28. SA 185/1925, 19 §.
29. Karttunen 1983, 71 ja 161.
30. Pitkänen 1988, 18—19; 
31. Posion ptpk 1933 (srkk K. S. I. Matinlassi). Eb: 91. OTA. OMA.
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Huolimatta suuresta epäuskosta koulu-urakan edessä Posion koulukartta rupesi tihene-
mään yllättävän nopeasti. Vuonna 1928 aloittivat Alakylän, Livojärven ja Pernun koulut.
Alakylän koulun nimi muutettiin Hämeen kouluksi 1945. Livojärven koulu toimi vuoteen
1942 tällä nimellä, sai sen jälkeen nimekseen Ane ja 1945 nykyisen nimensä Anetjärvi.
Posiolaiset ovat Hämeen koulun sijasta puhuneet Hämeenniemen koulusta samaan aikaan,
kun virallisissa asiakirjoissa koulun nimi oli pelkästään Hämeen koulu.32

Hämeen (Hämeenniemen) koulu oli itsenäisen Posion kunnan 1928 käynnistämän kolmen en-
simmäisen kansakoulun joukossa. Maisemaan hyvin istuva koulutalo valmistui 1938. KA.

Vuonna 1929 aloittivat koulut Aittaperällä, Maaninkavaarassa ja Hyväniemessä. Aitta-
perän koulun nimeksi vaihtui 1950 Aittaniemi ja Maaninkavaaran koulun alkuperäinen ni-
mi oli pelkkä Maaninka. Hyväniemen koulu tunnettiin vuoteen 1945 saakka Ylikitkan
kouluna, kunnes Kitkajärven rannoille päätettiin perustaa sodan jälkeen toinen koulu, jolla
oli vielä suuremmat oikeudet kantaa nimitystä Ylikitka. Lähelle Kuusamon rajaa Tolvan-
kylään, myös suuren Kitkajärven törmälle, perustettiin vielä koulu 1930.33 Tolva on Posi-
on viljakyliä, sillä se sijaitsee ilmastollisesti niin edullisessa paikassa järven etelärinteel-

32. Oulun ktpli:t 1927—29, Posio. KHA. KA; Lapin ktpli:t 1941—45, Posio. KHA. KA; Kemijärven ktpli
1945—46, Posio. KHA. KA; esim. Itä-Lapin ktpli:n mukaan oli 1966—67 Posiolla Hämeen koulu eikä
Hämeenniemen koulu. OHA; Ruokamo 1969, 1—4. JLA; SVT X: 60 1928—29; Pitkänen 1988, 19; Raimo
Laatikaisen haast. 24.6.1999.

33. Oulun ktpli:t 1928—31, Posio. KHA. KA; Lapin ktpli 1944—45, Posio. KHA. KA; Kemijärven ktpli
1945—46, Posio. KHA. KA; Kemijärven ktpli:t 1949—50, Posio. KHA. KA; Kemijärven ktpli:t 1950—51,
Posio. OHA; SVT X: 61 1929—30 ja 62 1930—31; Pitkänen 1988, 19; Raimo Laatikaisen kirje
20.10.1997. JLA.
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lä34, että vain aniharvoin kylän monisatavuotisen asutushistorian aikana on kato päässyt
tämän kylän pelloille.35

Syksyllä 1930 oli jo kansakoulun kirjoissa noin 400 oppilasta, joten nopeaa edistymistä
oli tapahtunut, vaikka vielä lähes puolet kouluikäisistä oli kotiopetuksen varassa. Koulu-
hallituksen osastopäällikkö, kouluneuvos Artturi Johannes Tarjanne36 kävi vuonna 1929
tarkastamassa Koillis-Pohjanmaan harvaan asuttujen kuntien kouluoloja ja neuvotteli mat-
kallaan myös Posion kunnan johtomiesten kanssa. Perustellusti hän saattoi matkan jälkeen
todeta, että Posiolla oli syntynyt voimakas ja määrätietoinen kansakouluharrastus koulu-
jen yleistymistä edistämään ja tukemaan. Olihan vaikeista olosuhteista huolimatta kunnan
itsenäistymisen jälkeen kolmessa vuodessa Posion koulujen lukumäärä noussut neljästä jo
kymmeneen.37

Vaikka kouluja oli käynnistetty nopeasti, monelta kouluttomalta kylältä tuli 1930-lu-
vulla hartaita toivomuksia koulujen avaamisesta. Liikuttavia hakemuksia lähetettiin esi-
merkiksi 1934 Kynsivaaran ja Mourujärven kylistä. Kynsivaaralaiset ihmettelivät kunnan-
valtuuston päätöstä, miten kansakouluton kylä oli jätetty kiertokoulunkin vuosiohjelmasta
osattomaksi, vaikka valtuustossa istui lasten vanhempia ja kasvattajia, jotka hyvin tiesivät,
kuinka kalliita taimia lapset olivat Kaikkivaltiaan edessä. He surivat sitä, että ihmislapsia
oli jäänyt ruunankummiksi. Seuraavana talvena kylässä ehkä tämän kirjeen ansiosta an-
nettiin kiertokouluopetusta. Mourujärveläiset taas kirjoittivat, että monissa kodeissa van-
hemmatkaan eivät osanneet mitään, joten saattoi arvata, että lapset jäivät melkein paka-
noiksi.38 Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö Posion kylien asukkaat osanneet arvostaa
kansakoulujen ja kiertokoulunkin antamaa opetusta. Kun edellisessä kappaleessa totesin,
että puolet kunnan kouluikäisistä oli kotiopetuksen varassa 1930-luvun alussa, olisi ehkä
oikeampi sanonta ollut, että näitä lapsia ei juuri “kirjalle opetettu” ollenkaan.
Kynsivaaralaisten kirjeessä erikoisesti vedottiin ilmeisesti lestadiolaiseen herätys-
liikkeeseen kuuluviin valtuutettuihin eli kristittyihin, kuten lestadiolaiset itse sanoisivat.

Yleinen lama tuntui myös Posiolla, eikä vuosina 1931—1934 yksikään uusi koulu
aloittanut toimintaansa. Koulujen rakentaminen myös viivästyi. Seuraava koulu aloitti
1935 Jumiskolla, ja kahden vuoden kuluttua 1937 Lohirannan ja Mourun koulut ottivat
ensimmäisen kerran oppilaita suojiinsa. Vuonna 1950 Mouru-nimi muutettiin korvassa eh-
kä kauniimmalta kuulostavaksi Mourujärveksi. Jatkosodan alkamisen jälkeen syksyllä
1941 aloitti vielä Kynsivaaran koulu, jolloin Posiolla oli jo 15 koulua.39 Vertailun vuoksi
mainittakoon, että Ranualla oli samaan aikaan vasta neljä toimivaa kansakoulua, mutta
muissa Lapin lääniin kuuluvissa naapurikunnissa Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Sallassa
oli kyllä runsaasti kouluja.40

34. Tarkasti ilmaistuna Tolvan kylä sijaitsee järven pohjoisrinteellä, mutta kun sinne aurinko etelästä paistaa
pitkän kesäisen päivän, eikä pohjoinen tuulikaan tunnu, niin siksi kai Reino Rinnekin puhuu etelärinteestä,
kuten yleisesti vesien pohjoispuolisten rantojen törmiä kutsutaan. Nimen antaakin etelän aurinko eikä kom-
passi.

35. Rinne 1971, 149.
36. Karttunen 1983, 44; vrt. Pitkänen 24. Tarjanne ei ollut Oulun piirin kansakouluntarkastaja.
37. Pitkänen 1988, 20 ja 24.
38. Pitkänen 1988, 22—23.
39. Oulun ktpli:t 1934—38, Posio. KHA. KA; Lapin ktpli:t 1940—42, Posio. KHA. KA; Kemijärven ktpli

1949—50, Posio. KHA. KA. Kemijärven ktpli 1950—51, Posio. OHA; vrt. Pitkänen 1988, 25—28. Kun
Pitkänen on käyttänyt lähteinä pelkkiä kunnanvaltuuston pöytäkirjoja, niin niistä ilmenevät koulujen perus-
tamispäätökset eivät aina ole käytännösä aivan suunnitelmien mukaan tapahtuneet. Esim. Kynsivaaran kou-
lun aloitusvuosi.

40. Ks. kyseisten kuntien yhteenvetoluvut.
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Vaikka Posiolla talvisotaan mennessä oli jo kouluja 14, oli vain Jumiskon koululla
vuonna 1938 perustettu kokovuotinen alakansakoulu. Posionkylän ja Kirkonkylän kou-
luilla oli vuodesta 1929 asti ollut yhteinen 18-viikkoinen alakansakoulu, mutta muut 11
koulua olivat vielä supistettuja. Kymmenellä koululla oli omat toimitilat. Posio oli vuoden
1940 alusta siirretty Oulun tarkastuspiiristä Lapin piiriin41, ja uuden piirin kansakoulun-
tarkastaja patisteli kesällä 1940 kuntaa laajentamaan suurimpia supistettuja kouluja ja pe-
rustamaan niihin 36-viikkoisia alakansakouluja. Muissa Lapin piirin kunnissa oli suhteel-
lisesti laskettuna vähemmän supistettuja kouluja kuin Posiolla. Lisäksi tarkastaja vaati pe-
rustamaan vielä kokonaan uusia kouluja.42 Olen aikaisemmin esittänyt kysymyksen, jou-
tuiko Posion kunta taloudellisesti liian ahtaalle, kun valtion viranomaiset vaativat nuorta
kuntaa toteuttamaan pikaisesti oppivelvollisuuden. Mikään ei viittaa siihen, ja syynä oli,
että kansakoulutoimen valtionavut olivat Posion kaltaisille kunnille erittäin hyvät. Valtio
maksoi muun muassa opettajien palkkaukset syrjäseutulisineen sataprosenttisesti, kansa-
koulujen rakentamiseen saivat köyhimmät ja harvaan asutut kunnat normaalien valtion-
avustusten lisäksi ylimääräistä avustusta, ja erikoistapauksissa rakentaminen saattoi tapah-
tua täysin valtion rahoituksella43. Kun kansakouluntarkastaja pystyi osoittamaan kuntien
päättäjille, että valtionavut koulutoimen hoitoon olivat riittävät, tarkastajan vaatimusten
mukaiset toimenpiteet yleensä toteutettiin nopeasti, kuten esimerkiksi Posiolla vuosina
1928—1937, jolloin kuntaan saatiin kymmenen uutta kansakoulua. Väärinkäsitysten vält-
tämiseksi on kuitenkin sanottava, että eiväthän kunnat ilman uhrauksia kouluja saaneet.
Monien pohjoisten maalaiskuntien talous oli 1930-luvun pulavuosina tiukilla ja useissa
kunnissa veroäyrin hinta oli joskus paljon korkeampi kuin maalaiskunnissa keskimäärin44.
Maailmanlaajuinen lama ja sen mukanaan tuoma suuri työttömyys eivät tietysti aivan
kokonaan olleet oppivelvollisuuslain aiheuttamia.

Sotien vuodet olivat ankaraa aikaa myös posiolaisille. Talvisodan aikana posiolaiset
olivat evakossa Rovaniemen maalaiskunnassa ja Ranualla. Syksyllä 1944 Lapin sodan ja-
loista piti taas kunnan asukkaiden lähteä evakkoon, josta palattiin seuraavana keväänä ja
kesänä. Viisi koulua oli tuhoutunut sodassa. Uskomaton oli Posiollakin nopeus, jolla nor-
maaliin elämänmenoon palattiin. Vanhoja kouluja rakennettiin ja uusia kouluja sekä pe-
rustettiin että myös nopeasti rakennettiin. Jo syksyllä 1945 aloitti uutena kouluna Peräpo-
sion koulu. Seuraavana vuonna 1946 aloittivat Kuloharjun, Ristilän ja Ylikitkan uudet
koulut toimintansa. Kuten aikaisemmin on kerrottu, Ylikitkan koulupiirissä oli avattu jo
1929 piirinsä nimen mukainen koulu. Kun koulupiiri jaettiin kahtia 1946, annettiin uuteen
paikkaan perustetulle tai siirretylle koululle nimeksi Ylikitka, mutta vanhassa koulupai-
kassa jatkaneelle tai alkaneelle koululle annettiin tarkan sijaintipaikkansa mukaan uudeksi
nimeksi Hyväniemi. On tulkintakysymys, siirtyikö vanha Ylikitkan koulu 1946 uuteen
paikkaan, vai jatkoiko Hyväniemen koulu sen toimintaa. Vuonna 1947 aloittivat toimin-
tansa Mäntyjärven koulu Ranuantien varressa ja Karjalaisenniemen koulu Suolijärven itä-
rannalla.45 Ranuan ja Posion kuntakeskusten puolivälissä sijaitseva Mäntyjärven kylä eli

41. Valtioneuvoston päätös Posion kunnan siirtämisestä Oulun kansakouluntarkastuspiiristä Lapin piiriin
18.12.1939. Oulun pohjoisen piirin kansakouluntarkastajan arkisto. OMA; Lapin ktpli 1940—41, Posio.
KHA. KA. Posio ilmestyi Lapin tarkastuspiirin lukuvuosi-ilmoituksiin syksystä 1940 alkaen.

42. Pitkänen 1988, 20 ja 26—28.
43. SA 180/1926, 5 ja 15 §.
44. Kuosmanen 1978, 219—222.
45. Lapin ktpli 1944—45, Posio. KHA. KA; Kemijärven ktpli:t 1945—48, Posio. KHA. KA; Raimo Laatikai-

sen kirje 20.10.1997. JLA; Pitkänen 1988, 28—30; Raimo Laatikaisen haast. 15.10.1997, 24.10.1997 ja
20.3.1999.
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niin kauan tiettömien taipaleitten takana omaa elämäänsä, että Ranualla ja Posiolla kerro-
taan vähän liioitellen vieläkin, että Mäntyjärven kylä löydettiin vasta talvisodan aikaan.
Hämeen kylässä, jossa 1947 avattu Karjalaisenniemen koulu sijaitsee, elettiin myös
1950-luvun puoliväliin saakka luontaistaloudessa. “Karjaa pidettiin melkeinpä omaa tar-
vetta varten. Rahaa saatiin voista ja kalasta, jos sitä oli yli oman tarpeen, talvisavotoista ja
uitoista.” Sitten tapahtui nopeasti suuria muutoksia. Saatiin tieyhteys Posion kuntakeskuk-
seen. Tilat sähköistettiin. Maidonkuljetus meijeriin alkoi, ja tärkein tapahtuma oli ennen-
kaikkea, että isojako suoritettiin loppuun ja metsät saatiin paikallisten maatilojen omistuk-
seen. Näin oli luotu hyvät edellytykset voimakkaan maataloustuotannon aloittamiseen.
Kylän emäntien ja isäntien työn tuloksena seudusta tuli Posion maidontuotannon perus-
alue, ja ainakin vielä 1990-luvun puoliväissä se oli hyvin elinvoimainen maatalouskylä.
Kun erittäin monista Lapin kylistä on koulut lakkautettu, vietettiin Karjalaisenniemen
koululla syksyllä 1994 tarpeellisten lisätilojen vihkiäisjuhlaa.46 Oppivelvollisuuslain ai-
kaan perustettiin vielä Suorsajärven koulu 1949 ja Livon koulu 1953. Suorsajärven koulu
ehti ennen lakkauttamistaan kevätlukukauden 1966 toimia pelkästään Suorsan kouluna. 47

Heti sodan jälkeen 1946 avattu uusi Ylikitkan koulu sai oman koulutalon 1950. KA.

Posion kunta aloitti toimintansa vuoden alussa 1926. Tuoreet ja verekset kunnallismie-
het rupesivat johtamaan tätä seitsemän kunnan erämaakylistä muodostettua uutta kuntaa.
Vanha sananlasku sanoo, että uusi luuta lakaisee paremmin. Ainakin Posion kouluhistoria
osoittaa, että edellä mainittu kansanviisaus pitää paikkansa. Aloittihan vuosina 1928—
1953 Posion kunnassa 19 uutta kansakoulua toimintansa. Kun tähän aikaan vielä sisältyi-
vät vaikea pula-aika ja sotavuodet, koulujen perustamisvauhti oli todella kova. Sen saivat

46. Laatikainen 1994, 6—7. JLA.
47. Kemijärven ktpli:t 1948—50, Posio. KHA. KA; Kemijärven ktpli:t 1952—54, Posio. OHA; Itä-Lapin

ktpli:t 1965—67, Posio. OHA.
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aikaan posiolaisten opinnälkä, kunnan päättäjien tahto ja rohkeus sekä vielä valtion voi-
makas taloudellinen apu. Kansakouluntarkastajien antama henkinen tuki ja ohjaus ovat
erikoisesti syrjäisten maalaiskuntien koulutoimen kehittämistyössä olleet vielä 1900-lu-
vun alkupuolellakin merkittäviä, jos eivät jopa ratkaisevia.

Supistettuja kouluja muutettiin Posiolla sodan jälkeen nopeasti kaksiopettajaisiksi kou-
luiksi. Syyslukukauden alussa 1948 toimi kunnan 21 koulusta enää seitsemän supistettu-
na. Lukuvuonna 1957—58 Posiolla oli 23 kansakoulua, joista vain kaksi supistettua. Näis-
sä kouluissa oli lähes 1 500 oppilasta, ja vain kaksi oppilasta oli laiminlyönyt oppivelvol-
lisuuden suorittamisen.48

Kun uusia kouluja sodan jälkeen perustettiin koko Suomessa hyvin runsaasti ja enti-
siinkin kouluihin tarvittiin paljon uusia opettajanvirkoja, koska muun muassa supistettuja
yksiopettajaisia kouluja muutettiin kaksiopettajaisiksi ja syntyvyys kasvoi, oli seuraukse-
na ankara opettajapula. Posion kunnassa mietittiin, miten opettajat saataisiin viihtymään
paikkakunnalla. Vuonna 1951 kunnan kansakoulukokous, johon yleensä osallistuivat kun-
nanhallitus, koulujen johtokuntien jäsenet ja opettajat, keksi erääksi ratkaisuksi, että nai-
mattomille opettajille piti pyrkiä etsimään posiolainen elämänkumppani.49 En tiedä,
kuinka järjestelmällistä toimintaa tämä oli Lapin kunnissa ja kylissä, mutta ystäväpiiriini
kuuluu monta miesopettajaa, jotka nuorina ylioppilaspoikina tulivat syrjäseutulisien
houkuttelemina pistäytymään Lapissa, mutta avioiduttuaan palvelivat uskollisesti uusia
kotikuntiaan aina eläkeikään saakka. Esimerkiksi Ranuan kunnasta voisin mainita monta
nimeä, mutta jätän ne kertomatta, koska joku hyvä ystäväni ja ikätoverini saattaisi ehkä
pahastua. Ovathan he olleet hyvin suunnitellun toiminnan uhreja, mutta käsittääkseni ovat
kai useimmiten olleet osaansa tyytyväisiä. Monen pohjoiseen saapuneen naisopettajankin
sukunimi on sangen pian vaihtunut ympäristöön sopivaksi, kun paikallisten peräpohjalais-
tai saamelaissukujen nuorukaiset ovat ottaneet vaimonsa vieraasta heimosta.

16.3.3 Koulutuksen tavoitteeksi asetettu tasa-arvo toteutuu 
myös Posiolla50

16.3.3.1 Muutoksen vuodet ennen peruskouluun siirtymistä

Jatko-opetus oli maalaiskansakouluissa ongelmallista monella tavalla. Erikoisuutena voi-
daan mainita, että Pernun koulussa lukuvuonna 1936—37 jatko-opetukseen sisältyi maa-
ja kotitalouskurssi. Maatalouskurssin opetusohjelmaan kuuluivat muun muassa lehmien
ruokinta ja muu hoito, lypsäminen, maidonkäsittely, hevosenhoito sekä sian-, vuohen- ja
lampaanhoito. Poronkasvatusta ei opetettu. Posiolla kuten muuallakin maalaiskunnissa on
jatko-opetusta ruvettu säännöllisesti antamaan sodan jälkeen. Posiollekin perustettiin pian
vuonna 1945 tehdyn oppivelvollisuuslain muutoksen vaatima kotitalouden opettajan vir-
ka, jonka haltija rupesi aluksi kiertämään eri kouluilla pitäen kotitalouskursseja tytöille.
Vuodesta 1947 alkaen työhön saatiin pätevä opettaja, ja opetus oli aluksi keskitetty Kir-

48. Pitkänen 1988, 33.
49. Pitkänen 1988, 30.
50. 16.3.3 = ajanjakso kansakoululain voimaantulosta 1958 lukuvuoden 1998—99 loppuun.
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konkylän koululle ja vuodesta 1951 Peräposion koululle. Pojille ruvettiin järjestämään
vuodesta 1954 alkaen metsäopetusta. Eräiden kurssien aikana pojat asuivat tukkikämpäs-
sä kuten savottamiehet ainakin.51

Kansalaiskoulu toimi kurssinmuotoisena vuodesta 1958 vuoteen 1965, jolloin koulu sai
ajanmukaiset uudet tilat kuntakeskukseen Aholaan ja muuttui kaksivuotiseksi. Ennen omi-
en tilojen saantia kotitalousopetus annettiin Kirkonkylän koululla, metsäopetus Anetjär-
vellä ja yleisaineiden opetus Aholan koululla. Oppilasta kohti annettiin lukuvuoden aikana
opetusta 400 tuntia eli noin kolmasosa normaalista kouluvuodesta. Vuoden 1965 muutos
oli suuri muutenkin kuin tilojen osalta. Kansalaiskoulu muuttui kokovuotiseksi, ja myös
kansakoulun seitsemäs luokka siirtyi kyläkouluilta Aholaan kansalaiskouluun. Päätoimi-
sia opettajia oli ollut koulussa vain kaksi, mutta 1965 heitä oli 12. Vuonna 1971 kouluun
perustettiin vapaaehtoinen yhdeksäs luokka.52 Koulun uusissa tiloissa ja opettajien asun-
noissa ei ollut kyllä moittimista. Kävin niitä nimittäin katsomassa koulunjohtajan Raimo
Ronnun opastamana perheeni kanssa kesällä 1965, kun siellä oli paljon opettajanvirkoja
haettavana. Mietimme vakavasti Posiolle muuttoa. Hyvässä kunnossa ne olivat vielä myös
syksyllä 1970, kun tutustuin niihin koulutoimentarkastajana ja yövyin matkoillani kotita-
loustilojen mallikodissa. Kun Raimo Rontu vieraili kodissamme Oulussa joulukuussa
1999, muistelimme vanhoja hyviä aikoja.53

Posion kansakoululaitoksessa oppilasmäärät kasvoivat voimakkaasti ja olivat suurim-
millaan syksyllä 1962, jolloin oppilaita oli lähes 2 000. Varsinaisia kansakouluja tarvittiin
vielä lisää. Kuntakeskus oli sodan jälkeen muodostunut Aholan kylään, joka sijaitsee Ro-
vaniemen ja Kuusamon maantien varressa noin kolmen kilometrin päässä Posion kirkosta
monien teitten risteyksessä. Vuonna 1958 perustettiin Aholan koulu, joka kuntakeskusten
koulujen tapaan on ollut jo kauan kunnan suurin ala-aste. Keväällä 1988 olin koulun
30-vuotisjuhlassa54. Vuonna 1960 perustettiin Posion viimeiset kyläkoulut Vääräjärvelle
ja Itälahteen.55 Vääräjärven koulutilojen saanti tapahtui poikkeuksellisella tavalla. Koulun
opettajaksi vaimoineen valittu Pekka Söderlund rakensi kylään oman talon ja sen yhtey-
teen myös koulukäyttöön sopivat tilat, jotka kunta vuokrasi.56

Jo 1960-luvulla koettiin myös Posiolla ensimmäiset koulujen lakkautukset. Suorsan ja
Itälahden koulut lakkasivat vuonna 1966, Hämeen ja Keski-Posion koulut 1969 sekä vielä
1970 Mäntyjärvi.57 Suorsan ja Mäntyjärven kylien oppilaille tuli pitkät koulukuljetukset
jo alimmalta luokalta lähtien. Jos oppilas vielä peruskoulun jälkeen jatkoi lukiossakin,
joutui ja joutuu kyläkoulun lakkauttamisen jälkeen mäntyjärveläinen nuori istumaan au-
tossa 12 vuoden aikana yli 100 000 kilometriä ja suorsalainen vielä paljon enemmän.
Vuonna 1971 lakkautettiin Kuloharjun ja Livon koulut, joista muodostettiin Säikän koulu
sijoituspaikkana entinen Livon koulu. Vuoden kuluttua peruskoulujärjestelyissä Säikän
koulu siirrettiin takaisin Kuloharjun koululle, ja koululle annettiin entinen vanha hyvä ni-
mi.58

51. Rontu 1990, 3—4. JLA; Pitkänen 1988, 41—44.
52. Rontu 1990, 3—4; Raimo Ronnun haast. 26.9.1997, 20.6.1999 ja 4.12.1999.
53. Raimo Ronnun haast. 4.12.1999.
54. Kalenterimerkintä 31.5.1988. JLA.
55. Kemijärven ktpli:t 1957—61, Posio. OHA; Pitkänen 1988, 54—55.
56. Raimo Laatikaisen haast. 15.10.1997 ja oma tieto.
57. Itä-Lapin ktpli:t 1965—67 ja 1968—1970, Posio. OHA; Lapin lkkli 1970—71, Posio. LLHA; Pitkänen

1988, 55.
58. Lapin lkkli:t 1970—72, Posio. LLHA; Lapin lpkli 1972—73, Posio. LLHA; Pitkänen 1988, 55.
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Posion kunnan nuoruutta osoittaa, että kuntakeskukseen Aholaan tarvittiin oma kansakoulu
vasta vuodesta 1958 alkaen. Pian kunnan suurimmaksi kyläkouluksi kasvanut koulu pääsi
omiin tiloihin 1959. KA.

Posion kouluissakin on ollut uskollisia palvelijoita. Hämeen koululle saapui kaksi
vuotta koulun alkamisen jälkeen 1930 opettajaksi Kerttu Nyy, sittemmin Ruokamo, joka
lähti eläkkeelle 1969 samanaikaisesti, kun koulu lakkautettiin. Koulun 40-vuotisjuhlassa
hän itseoikeutettuna piti esityksen koulun historiasta ja samalla viisain sanoin antoi kuole-
valle saattohoitoa ja lohdutti koulunsa menettäviä kyläläisiä.59 Tunnen suurta kunnioitusta
niitä lukemattomia opettajia kohtaan, jotka omalla toiminnallaan ovat hankkineet Lapin
kylissä arvostetun aseman ja ovat olleet monin tavoin edistämässä ja johtamassa oman
koulupiirinsä ja usein koko kunnan kehittämistä.

Posion kunta kuului lukuvuodet 1970—72 tarkastusalueeseeni, jona aikana vierailin
kaikilla kunnan kouluilla. Niinä vuosina oli Posiolla tavattoman suuri urheiluinnostus ko-
ko kunnassa. Tunnettu juoksuvalmentaja Jouko Elevaara oli Posion Pyrinnön toiminnan-
johtajana ja opetti myös tuntiopettajana liikuntaa ainakin Posion lukiossa60 ja kunnallises-
sa keskikoulussa61. Kunnassa oli myös monia nuoria urheilusta innostuneita opettajia. Po-
siolaisnuoret hallitsivat valtakunnan juoksumarkkinoita.62 Vietin kevättalvella 1971 huhti-
kuun lopulla kirkkaan aurinkoisen aamupäivän eräällä koululla, jossa oppilaat olivat sinä-
kin talvena hiihtäneet aivan uskomattomia kilometrimääriä. Pyysin ylimpien luokkien
opettajalta vielä lähtiessäni ainevihkot nähtäväkseni, koska ne kertoivat aina paljon opet-
tajan työstä. Oppilaat olivat kirjoittaneet vuoden aikana kaksi ainetta, joista se kesälomas-
ta kertova aine oli korjattu mutta toista ei. Kysyin hieman hämmästyneenä, eikö muuta ole

59. Ruokamo 1969, 1—4. JLA; Laatikainen 1994, 8. JLA.
60. Posion lukion syystiedonanto 1970—71. Posion lukion arkisto.
61. Lapin lkkli 1971—72. Posio, LLHA.
62. Esim. Lapin Kansan urheilusivut vuosina 1969—1975.
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kirjoitettu, vaikka näinhän minä sen. Nuori opettaja sanoi, että nämä pohjoissuomalaiset
maalaisnuoret eivät opi, vaikka niitä kuinka opettaisi, joten hän ei ole halunnut eikä jaksa-
nut tehdä turhaa työtä. Syntyi tietysti mielenkiintoinen keskustelu, koska tarkastajakin oli
joskus ollut pohjoissuomalainen maalaisnuori. Tarkistamatta jäi, oliko mahdollisesti niillä
kirjoitustunneillakin hiihdetty. Uskonpa melkein niin.63

Olin sitten 1980 seuraamassa Moskovan olympialaisia, joissa posiolaissyntyinen mes-
tarijuoksija Kaarlo Maaninka otti kestävyysmatkoilla kaksi mitalia, hopeaa ja pronssia.
Poikasena hän oli saanut urheilukipinän ja alkumenestykset Posion maineikkaassa juoksu-
tallissa. Olen aina ollut innostunut urheilusta. Siellä Moskovan stadionilla muistin kuiten-
kin ne ainevihkot ja hiihtokilometrit. Mietiskelin, millähän hinnalla ne arvokkaat mitalit
tulivat. Monellakohan nuorella olivat jääneet tärkeät luku- ja kirjoitusharjoitukset suoritta-
matta, jotta yksi kansainväliset mitat täyttävä tähti syttyisi? Voidaan tietysti myös kysyä,
kuinka monet vai perätikö kaikki urheilua tosissaan niinä vuosina harrastaneet nuoret Po-
siollakin olivat saaneet yrittämisen uskoa, lujaa tahtoa ja sisua sekä vankkaa fyysistä kun-
toa elämän ankaraa kilparataa varten.64

16.3.3.2 Peruskouluun siirtyminen Posion kunnassa  ja sitä 
seuranneet vuosikymmenet

Kunnat ovat lain velvoittamina joutuneet kolme kertaa viimeisen sadan vuoden aikana
tekemään perusteellisen koko kuntaa kattavan koulutussuunnitelman, jonka valtion kou-
luviranomaiset ovat tarkastaneet ja hyväksyneet. Piirijakoasetuksen mukaan tehtiin vuosi-
sadan vaihteessa Suomen kunnissa ensimmäinen koulupiirijako, jossa määriteltiin koulu-
piirit ja perustettavien koulujen paikat. Toisen kerran tämä tehtiin oppivelvollisuuslain
vaatimusten pohjalta 1920-luvun alkuvuosina. Kolmannen kerran peruskoulun puitelaki
määräsi ennen kunnan siirtymistä peruskouluun tekemään kunnan koulusuunnitelman,
jonka piiriin kuuluivat myös oppikoulut.65 Läänintasolla jokaisen kunnan koulusuunnitel-
masta antoivat lausuntonsa lääninhallitus ja läänin koulusuunnittelulautakunta.66 Tämä
lautakunta oli ensimmäinen yritys luoda aluetasolla demokraattinen elin valvomaan ja
tukemaan koulutointa koskevaa valtion aluehallintoa.67 Lääninhallituksiin oli perustettu
kouluosastot 1970, jolloin niihin koottiin kunkin läänin alueella toimineet kansakoulun-
ja kirjastontarkastajat.68 Kunnan koulusuunnitelman tarkasti ja hyväksyi kouluhallitus.
Koulusuunnitelman pohjalta sitten kunnat laativat kunnan kouluohjesäännön, jossa kes-
keisen osan muodosti oppivelvollisuuskoulun eli peruskoulun ala- ja yläasteiden piirija-
ko.69

Säädösten mukaan kunnan oli aina neuvoteltava lääninhallituksen kanssa valmistelles-
saan kouluohjesääntöä, jonka sitten lääninhallituksen lausunnon jälkeen vahvisti koulu-

63. Autoni ajopäiväkirjamerkintä 21.4.1971. JLA; Lapin läänin kansakoulujen tarkastuskertomukset lukuvuo-
delta 1970—71. OHA.

64. Kalenterimerkintä 20—30.7.1980. JLA.
65. SA 20/1898, 3 §; SA 101/1921, 21 §; SA 467/1968, 14 §.
66. SA 443/1970, 162 §.
67. SA 443/1970, 186 §.
68. SA 534/1968, 1 §; SA 81/1970, 14 §.
69. SA 467/1968, 14—16 §.
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hallitus.70 Monet Lapin läänin kunnat, Posio muiden mukana, olivat suurella rahalla teet-
täneet kuntansa koulusuunnitelman eteläsuomalaisilla peruskoulun asiantuntijoilla. Suun-
nitelmat olivat varmasti muodollisesti hyviä, mutta keskeinen tieto tekijöiltä puuttui kou-
lujen piirijakoa varten eli kunnan alueen ja asukkaitten mielialojen tuntemus. Suunnitel-
mia oli tehty jo ennen peruskouluasetuksen säätämistäkin, joten lopullista säännöspohjaa
tekijät eivät voineet vielä silloin täsmällisesti tietää. Heillä ei suunnitelmia laatiessaan voi-
nut olla myöskään tietoa siitä, minkä linjan kouluhallitus ottaisi hyväksyessään koulu-
suunnitelmia ja sitten -ohjesääntöjä. Periaatteet selkiintyivät vasta sitten, kun Lapin lääni
ensimmäisenä yhtenäisenä alueena koko valtakunnassa siirtyi peruskouluun kuntien, lää-
ninhallitusten ja kouluhallituksen yhteisissä neuvonpidoissa. Keskeisessä asemassa olivat
kouluhallituksen kouluosaston suunnittelutoimiston ja koulutoimiston toimistopäälliköt
Liekki Lehtisalo ja Jorma Luukkanen71.

Posion kunnanvaltuusto oli alustavasti päättänyt koulusuunnitelman raamit. Sen mu-
kaan kunnassa olisi lakannut kolme tai neljä kansakoulua peruskouluun siirryttäessä. Tyy-
tymättömyys kunnassa oli suuri, ja valtuuston päätöksestä oli jo tehty puolikymmentä va-
litusta, vaikka kysymys oli vasta asian valmistelusta. Posion kouluilla käydessäni tämä
kuuma ja ajankohtainen asia nousi useasti esille. Kävin 29.9.—1.10.197172 tarkastamassa
neljä Posion kyläkoulua, jolloin oli tilaisuus syventyä Posion kouluongelmiin. Kolme päi-
vää tämän tarkastusmatkan jälkeen lokakuun alun aurinkoisena aamupäivänä 1971 tuli
esimieheni, lääninkouluneuvos Erkki Lämsä luokseni sähkösanoma kourassaan. Se oli
juuri tullut Posiolta, ja siinä pyydettiin lääninhallituksen edustajaa samana iltana pidettä-
vään Posion kunnan koulusuunnittelutoimikunnan kokoukseen. Kyseessä oli säädösten
edellyttämän neuvottelun käyminen valmisteilla olevasta kouluohjesäännöstä kunnan ja
lääninhallituksen välillä. Minunhan sinne alueen tarkastajana piti tietysti lähteä. Ruska-
maisemien reunustamaa Kuusamon tietä ajelin iltapäivällä Posiolle.73

En ollut varannut kahviaikaa Posiolle ennen kokousta, koska Lapin läänin kunnissa ja
myös Posiolla normaalisti kokousväelle tarjottiin kahvit, varsinkin jos pyydetty vieras tuli
kaukaa. Kokouksessa oli kireä tunnelma, sillä tehtyjen valitusten jälkeen tilanne oli ilmei-
sestikin tulehtunut. Kaikki eivät myöskään kunnissa pitäneet siitä, että lääninhallituksen
edustajat keskustelivat ja ottivat kantaa kuntien kouluasioihin. Kahvista ei ollut tietoakaan
koko neljä tuntia kestäneen kunnanjohtajan puheenjohdolla toimineen kokouksen aikana.
Olen harvoin ollut niin intensiivisesti asioihin paneutuvassa ryhmässä mukana. Kokous-
taukoa ei kukaan ehtinyt edes ajatella. Keskittyminen kannatti, sillä kokous pääsi ainakin
periaatteelliseen yksimielisyyteen koulupiirijaosta. Kyllä kahvi maistui hyvältä ennen pa-
luumatkaa syyspimeässä yössä. Seuraavana aamuna varmistin puhelimella Helsingistä,
kelpasivatko eilisiltana Posiolla hyväksytyt suuntaviivat myös kouluhallituksen asian-
omaisille virkamiehille, ettemme olisi rakentaneet tyhjän päälle. Ne kelpasivat. Posiolla
tehtiin kokouksen muotoilemat muutokset koulusuunnitelmaan ja sen pohjalta tehtävään
kouluohjesääntöön, eikä niistä tehty yhtään valitusta. Koulujen lakkautuksia ei suunnitel-
ma enää sisältänyt.74 Vuonna 1972 Säikän koulun nimi katosi koululuettelosta ja Kulohar-

70. SA 247/1957, 20 §; SA 443/1970, 50 §.
71. Jorma Luukkasen haast. 21.9.1997.
72. Autoni ajopäiväkirjamerkinnät 29.9.—1.10.1972. JLA.
73. Autoni ajopäiväkirjassa on merkintä, että 4.10.1971 olin käynyt Posiolla koulusuunnittelutoimikunnan

kokouksessa, jossa käsiteltiin ala-asteen koulujen piirijakoa.
74. Olen keskustellut selostamastani kokouksesta kokouksessa mukanaolleiden silloisten kansalaiskoulun joh-

tajan Raimo Ronnun kanssa 29.9.1997 ja kansakoululautakunnan sihteerin Raimo Laatikaisen kanssa
24.10.1997. Kuvaus kokouksen kulusta on tekijän käsialaa.
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jun koulun nimi tuli tilalle. Asiallisesti kyseessä oli koulupaikan vaihto samassa koulupii-
rissä, joka oli muodostettu Livon koulun lakkautuksen jälkeen 1971.75

Ennen peruskouluun siirtymistä lääninhallituksen edustajat olivat tietysti lukuisissa ko-
kouksissa mukana, koska kaikkien kuntien kanssa vastaavat neuvottelut suoritettiin. Olen
tämän Posion neuvottelun kertonut esimerkkitapauksena, koska se jäi siitä syystä erikoi-
sesti mieleeni, että en sitä ennen enkä sen jälkeen muista saaneeni koskaan sähkösanoma-
kutsua kokoukseen. Olihan puhelinkin jo keksitty.

Ensimmäinen ala-asteen koulun lakkautus tapahtui Posiolla kolme vuotta peruskouluun
siirtymisen jälkeen 1975, jolloin Aittaniemen koulun oppilaat loppuivat. Heitä oli kaksi-
opettajaisessa koulussa lukuvuonna 1974—75 enää vain kymmenen kappaletta. Yksiopet-
tajaisen koulunkin alaraja valtionavun saamiseksi oli vielä 13 ja kaksiopettajaisen 1676.
Seuraavana lakkautettiin 1981 Jumiskon koulu. Tässä myös vielä kaksiopettajaisessa kou-
lussa oli lukuvuonna 1979—80 kahdeksan ja 1980—81 yhdeksän oppilasta. Yksiopetta-
jaisen koulun alaraja oli nyt kyllä vain kuusi77, mutta kaikissa kunnissa ei haluttu antaa
opetusta yksiopettajaisissa kouluissa. Jumiskolaisia hyvitettiin siten, että Vääräjärven
koulun nimeen liitettiin syksystä 1981 alkaen etuliitteeksi sana Jumisko. Tämän jälkeen
aikaa kului kohta vuosikymmen, ennen kuin seuraava koulu Posiolla lakkautettiin. Tämä
tuli Ristilän koulun osaksi 1989. Peruskorjattu koulutalo paloi tulipalossa syksyllä 1986,
ja tämä taisi jouduttaa koulun lakkauttamista.78

Säästöleikkuri 1990-luvulla on lyhentänyt myös Posion kyläkoulujen luetteloa. Vuonna
1992 lakkasivat Lohirannan, Pernun ja Tolvan koulut. Kynsivaaran koulun ovet suljettiin
1994. Hyväniemen koulu lakkasi 1996 ja Maaninkavaaran, Sirniön ja Jumisko—Vääräjär-
ven koulut 1997.79 Syksyllä 1997 oli Posiolla toiminnassa yhdeksän kyläkoulua. Siitä on
aikaa noin 70 vuotta, kun Posiolla oli näin vähän kouluja. Tällöin tullaan vuoteen 1929,
jolloin aloittivat Posion kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes kyläkoulu toimintansa samana
syksynä. Tuoreimpana tietona tämän tutkimuksen lukijoille ehti vielä Peräposion koulun
lakkauttaminen syksystä 2000 alkaen80.

Posion apukoulu aloitti 1970. Vuonna 1992 tämä erityiskoulu hallinnollisesti lakkautet-
tiin ja luokat siirrettiin kuntakeskuksen oppilaitosten yhteyteen. Syksyllä 1973 alkoi Posi-
on kunnan kouluilla kiertää ensimmäinen puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten erityis-
opettaja. Lukuvuonna 1997—98 Posiolla oli kolme luokatonta erityisopettajaa.81

16.4 Posion nuoret saavat kotikunnassa oppikouluopetusta

Posion kansakoululautakunta esitti ensimmäisen kerran vuonna 1947 kunnanvaltuustolle,
että kunta anoisi kunnallisen keskikoulun perustamisluvan. Valtuusto asetti toimikunnan

75. Lapin lkli:t 1970—72 ja Lapin lpli 1972—73, Posio. LLHA.
76. SA 61/1972, 181
77. SA 364/1978, 181a §.
78. Lapin lpkli:t 1974—76, 1979—82 ja 1988—90, Posio. LLHA.
79. Lapin lpkl:t 1991—93, Posio. LLHA; Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin läänissä 1993—

1999 lakkautetuista peruskouluista. LLHA.
80. Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 2000—2001. 2001, 6; LK 11.5.2000.
81. Itä-Lapin ktpli 1969—70, Posio. OHA; Lapin lkkli 1970—71, Posio. LLHA; Lapin lpkli:t 1972—74,

Posio. LLHA; Lapin lpkl:t 1991—93, Posio. LLHA; Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 1997—1998.
1998, 13.



487
valmistelemaan asiaa, mutta asia venyi vuodesta toiseen. Valtuusto oli kypsä hakemaan
oppikoulua vasta 1950-luvun puolivälissä. Koulu aloitti syksyllä 1956. Se oli neliluokkai-
nen ja opetus perustui kansakoulun kuuden vuosiluokan suorittamiseen. Vuonna 1962
koulu muuttui normaaliksi viisiluokkaiseksi keskikouluksi. Kansalaiskoulun kanssa
yhteiset uudet koulutilat keskikoulu sai 1965. Posio oli varmasti sellainen kunta, johon
kunnallinen keskikoulu oli tarkoitettukin. Se avasi myös syrjäkyläläisille opintien. Esi-
merkiksi lukuvuonna 1957—58 koulun 56 oppilaasta 41 lasta oli sivukylistä. Kun kunta
oli oikeutettu ylimääräiseen valtionavustukseen, ei keskikoulusta voinut aiheutua kunnal-
lekaan kohtuutonta rasitusta, kuten oli epäilty. Vuonna 1972 keskikoulu ja kansalaiskou-
lu muodostivat peruskoulun yläasteen.82

1960-luvulla Lapin läänin useat keskikokoiset kunnat saivat lukion. Lukion tarve Posi-
ollakin tuli aina sitä ajankohtaisemmaksi, mitä enemmän keskikoulusta pääsi lukioon ha-
lukkaita ja hakukelpoisia nuoria. Posiolle perustettiin vuonna 1968 valtion lukio. Perus-
kouluun siirryttäessä valtion oppikoulut siirrettiin kuntien koululaitokseen, ja niin tapahtui
myös Posiolla 1972. Kun valtio ei ollut ehtinyt vielä rakentaa lukiolleen omia koulutiloja
siihen mennessä, tilat rakennettiin vielä täysin valtion varoin.83

16.5 Kunta ja koulutus kehittyvät ja muuttuvat käsi kädessä

Vuonna 1926 kokoontuivat seitsemästä kunnasta koostuneen kunnan eri puolilta valitut
luottamusmiehet rakentamaan yhteistä kuntaa palveluineen. Sopeutumisvaikeuksia on
ollut yllättävän vähän, jos ollenkaan, sillä posiolaissyntyinen kirjailija Reino Rinne ei
ainakaan sellaisista kerro kuntakuvauksessaan. Yhteiset tarpeet ja tavoitteet nähtävästi
yhdistivät eri murteita puhuvat ja erilaisiin tapoihinkin varmasti tottuneet asukkaat pian
posiolaisiksi. Kunnan kehitys oli ensimmäisten vuosikymmenien aikana nopeaa. Ennen
talvisotaa oli asukkaita jo yli 5 000 eli yli kaksi kertaa niin paljon kuin 1926. Vuonna
1950 ylitettiin jo 6 000 ja 1960-luvun puolivälissä asukkaita oli jo vähän yli 7 500. Väes-
tökehitys on ollut Posiolla samaa luokkaa kuin Lapin muissakin maalaiskunnissa, sillä
vuoden 1999 lopussa alittui 4 800. Syntyvyyden vähenemisen ja muuttoliikkeen vaiku-
tuksista kertovat peruskoulun yläasteelta pääsevien lukumäärät, sillä esimerkiksi kevääl-
lä 1978 heitä oli vielä noin 170, mutta 1990 enää noin 85.84

Ennen Posion kunnan itsenäistymistä Kuusamon ja Taivalkosken kunnat, joista suurim-
mat alueet Posioon lohkaistiin, olivat haluttomia vieraaseen kuntaan meneviä alueita ke-
hittämään. Uusia kouluja syntyi vain valtion viranomaisten painostuksesta, kuten tapahtui
muuallakin vastaavissa tilanteissa. Itsenäinen Posio perusti kansakouluja ennätysvauhtia,
sillä talvisotaan mennessä uusia kouluja oli perustettu kymmenen neljän entisen lisäksi.
Nopea kansakoulujen perustaminen korvasi sen, että seurakunta ei suuresta koulutustar-
peesta huolimatta kyennyt kiertokouluja käynnistämään. Kunnan kiertokoulu paikkasi
koulutusaukkoja osittain. Vuonna 1960 kyläkoulujen määrä oli suurimmillaan, jolloin nii-

82. Kemijärven ktpli:t 1955—57, Posio. OHA; Itä-Lapin ktpli:t 1961—63, Posio. OHA; Rontu 1990, 5—6.
JLA; Pitkänen 1988, 51—53.

83. Pitkänen 1988, 61—63; Raimo Laatikaisen haast. 15.2.1999.
84. Rinne 1971, 147; Rontu 1990, 10; LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuo-

sina 1950—1996; SVT. Väestö 2000: 6. Lapin kuntien asukasluku 31.12.1999.
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tä oli 26. Posio sai oppikoulunsa aivan samaan tahtiin kuin muutkin samankokoiset Lapin
maalaiskunnat. Samoin tapahtui erityisopetuksen kohdalla. Kyläkoulujen määrä on vähen-
tynyt suurin piirtein samassa suhteessa kuin koko läänissä.

Posion kunnan perustaminen oli varmasti aikoinaan hyvin perusteltu toimenpide. Pian
rakentui keskelle harvaan asuttujen kuntien takamaita uusi kuntakeskus, joka toi monen-
laiset palvelut entisten erämaakylien asukkaitten ulottuville. Myös kirkon toiminta paran-
tui uusissa seurakunnissa. Oleellista oli, että itsenäistyneillä alueilla asuvat ihmiset pystyi-
vät itse omalla aktiivisuudellaan vaikuttamaan olojen parantamiseen. Tunnetusti vanhoista
kirkonkylistä kotoisin olevat päättäjät olivat olleet harvoin valmiita ilman syrjäkyläläisten
ankaraa taistelua ja painostusta esimerkiksi kouluja kovin nopeasti sivukyliin perusta-
maan, minkä tämänkin selvityksen monet kuntahistoriat todistavat. Kuusamon kunnan ja
seurakunnan historioiden kirjoittaja Seppo Ervasti, koulutoverini Oulun lyseosta, vastasi-
kin minulle, kun arvelin Posion olleen monessa suhteessa Kuusamoon kuuluessaan taka-
maata, että mikäli se kuusamolaisista olisi riippunut, niin olisi pysynytkin sellaisena85.
Hänpä sen vanhana ja nykyisenäkin kuusamolaisena ja vielä historiantuntijana parhaiten
tiennee.

16.6 Yhteenveto: Posion koulut

85. Seppo Ervastin haast. 23.10.1998.

Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Katekeetta- ja kiertokoulut

Kuusamon seurakunta
1. katekeetta
2. katekeetta
3. katekeetta

Taivalkosken seurakunta
1. kiertokoulu

Posion kunnan kiertokoulu

1831
1889
1898

1891

1931

1924
1924
1924

1924

1946

Opetus alkoi Posiolla 1831 ja lakkasi todennäköi-
sesti vuoden 1924 lopussa, kun Posion seurakunta
itsenäistyi jo vuoden 1925 alussa.

Opetus on saattanut loppua jo 1916, kun Kynsiperän
(Sirniön) kansakoulu avattiin.
Vuosina 1941—45 ei kiertokoulu toiminut.

Varsinaiset kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet
1. Kirkonkylä 1899 Posion koulu vuoteen 1925 ja Ahvensalmi vuoteen

1929
2. Sirniö 1916 1997 Kynsiperä vuoteen 1929 
3. Lehtiniemi—Ristilä 1918 Suolijärvi vuoteen 1945 ja

Lehtiniemi vuoteen 1989 
4. Keskiposio 1919 1969 Peräposio vuoteen 1929 ja Posionkylä vuoteen

1946. Lukuvuotta 1919—20 koskevissa virallisissa
tilastoissa käytettiin koulusta nimeä Posionperä.

5. Häme 1928 1969 Alakylä vuoteen 1945. Posiolaiset ovat käyttäneet
koulusta nimeä Hämeenniemi, jonka tyvellä koulu
sijaitsi.

6. Pernu 1928 1992
7. Anetjärvi 1928 Livojärvi vuoteen 1945 ja Anet vuoteen 1953
8. Aittaniemi 1929 1975 Aittaperä vuoteen 1950
9. Maaninkavaara 1929 1997 Kantoi alkuvuosinaan Maaninka-nimeä, jolloin

samaan koulupiiriin kuuluivat Maaninkavaaran ja
Mourujärven kylät.
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Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
10. Hyväniemi 1929 1996 Ylikitka vuoteen 1945. Ylikitkan koulu jatkoi toi-

mintaansa Hyväniemen kouluna syksystä 1945
alkaen ja Ylikitkan koulun nimellä toimiva uusi
koulu aloitti toisessa paikassa syksyllä 1946. 

11. Tolva 1930 1992
12. Jumisko 1935 1981
13. Lohiranta 1937 1992
14. Mourujärvi 1937 Mouru vuoteen 1950
15. Kynsivaara 1941 1994
16. Kuloharju 1946 Lakkautettuna lukuvuoden 1971—72
17. Peräposio 1946 2000
18. Ristilä 1946 1989
19. Ylikitka 1946
20. Karjalaisenniemi 1947 
21. Mäntyjärvi 1947 1970
22. Suorsa 1949 1966 Kevätlukukauden alkuun 1966 Suorsajärvi
23. Livo 1953 1971
24. Ahola 1958
25. Jumisko—Vääräjärvi 1960 1997 Vääräjärvi vuoteen 1981
26. Itälahti 1960 1966
27. Säikkä 1971 1972 Toimi lakkautetussa Livon koulussa.

Erityisopetus
1. Kattavanniemi 1970 1992 Opetus siirrettiin hallinnollisesti kuntakeskuksen

muihin kouluihin.
Jatko-opetus

Tytöille järjestettiin kotitalouskursseja vuodesta 1947 lähtien ja pojille metsäopetuskursseja vuodesta 1954
alkaen. Muusta opetuksesta huolehtivat varsinaisen kansakoulun opettajat iltaopetuksena omilla kouluilla.
Kurssinmuotoinen päiväjatkokoulu toimi 1955—58.

Kansalaiskoulut
1. Posion kansalaiskoulu:

a) kurssinmuotoinen
b) 2-vuotinen
c) 3-vuotinen

1958
1965
1971

1965
1971
1972

Peruskoulun yläasteet
1. Posion yläaste 1972

Oppikoulut
1. Posion kunnallinen keski-
koulu

1956 1972

2. Posion lukio:  
a) 
b)

1968
1972

1972 Valtio
Kunta



17 Tornio 1: Alatornion koululaitos

Käsittelytapa

Suur-Tornio syntyi vuoden 1973 alussa, kun Tornion kaupunki sekä Alatornion ja Karun-
gin maalaiskunnat yhdistettiin Tornion kaupungiksi Tämä laajentunut Tornio on tunnetun
historian ensimmäiset vuosisadat ollut samaa hallinnollista aluetta, mikä tieto lienee
omalta osaltaan vaikuttanut henkisesti siihen, että kaikesta päätellen kuntaliitos oli onnis-
tunut toimenpide. Seurakunnat jäivät itsenäisiksi, mutta ovat yhteystalousseurakuntia.
Usean sadan vuoden ajan Tornion kaupungin sekä Alatornion ja Karungin pitäjien ja seu-
rakuntien tiet kulkivat erillään.1 Kunnallishallinnon saatua kansakoulujen perustamisen
1800-luvun puolivälin jälkeen tehtäväkseen muodostui luonnollisesti alueelle kolme
omaleimaista itsenäistä koululaitosta, joiden apuna alkuopetuksen antajana seurakunnat
olivat kiertokouluineen pitkään opetusketjussa tärkeänä lenkkinä. Kirjoittajan kannalta on
selkeintä käsitellä kunkin kolmen kunnan ja seurakunnan alue omanaan, ja varmaan myös
lukijat tällä tavalla saavat parhaan kuvan siitä, miten nykyisen Tornion kaupungin
koululaitos on muodostunut.

17.1 Alatornio – koko Tornionlaakson emäpitäjä

Rooman kirkon seurakuntia ruvettiin perustamaan 1300-luvun alkupuolella Perämeren
pohjukkaan. Tornio oli ensin Piitimen ja sitten Luulajan kappelina ja Jouko Vahtolan
mukaan näyttäisi itsenäistyneen omaksi kirkkoherran johtamaksi seurakunnaksi
1340-luvun alussa. Samoihin aikoihin on myös Kemin seurakunta syntynyt. Heikki Ran-
tatuvan mukaan Tornio erkani ilmeisesti omaksi pitäjäkseen 1400-luvun alussa. Tornion-
laakson asutuksen ja väestön painopiste oli keskiajalla nykyisen Ylitornion alueella. Joki-
suu nousi kuitenkin hallinnolliseksi ja kirkolliseksi keskukseksi 1300-luvulla markkina-
paikkana ja kirkon sijaintiseutuna. Ylitornion eli Särkilahden kappeli perustettiin
1400-luvun lopulla hoitamaan jokivarressa kirkon tehtäviä. Ylitornio erotettiin
1600-luvun alussa lopullisesti Alatorniosta itsenäiseksi seurakunnaksi.2

1. Rantatupa 1988, 319—322 ja 568.
2. Rantatupa 1988, 21—22 ja 322; Vahtola 1991a, 322—324.
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Juuri samoihin aikoihin kesällä 1997, kun selvitin Tornionseudun menneisyyttä pohjak-
si omalle työlleni, oli Pohjolan Sanomissa kirjoitus Liakanjoen pohjasta sukeltajan löytä-
mästä Alatornion seurakunnan ehtoolliskannusta. Lehdessä kerrottiin, että kannu oli yksi
seurakunnan aarteista, jota tarvittaisiin, kun seurakunta viettäisi syksyllä 500-vuotisjuh-
laa.3 Etsin hallussani olevista historiakirjoista juhlan aihetta, koska seurakunnan perusta-
misen vuosijuhlasta ei voinut olla kysymys. Kirkkoherra Ossi Ylipekkala kertoi, että kun
venäläiset polttivat 1496 Alatornion puukirkon, ruvettiin nopeasti jo 1497 rakentamaan ti-
lalle uutta kirkkoa ja – vahingosta viisastuneena – kivestä. Samoihin aikoihin rakennettiin
Pohjanlahden perukan muihinkin seurakuntiin kivikirkkoja. Valmistumisvuosi lienee vuo-
sien 1497 ja 1507 välillä. Syksyllä 1997 oli siis Alatornion kivikirkon 500-vuotisjuhla.
Tuolloin valmistunut kirkko muodostaa 1797 valmistuneen nykyisin käytössä olevan Ala-
tornion ristikirkon itäisen siiven, joten 1997 voitiin viettää myös kirkon laajennuksen
200-vuotisjuhlaa.4

17.2 Alatorniolla on kiertokoulujen lisäksi kiinteitäkin
seurakunnan kouluja

Rippikoulua on Alatorniollakin pidetty 1700-luvun lopulta, kun se pakolliseksi tuli. Alku-
aikoina nuoret opiskelivat katkismusta kotona, ja jumalanpalvelusten jälkeen heidät kut-
suttiin kirkon eteen kuulusteltaviksi. Vuoden 1806 piispantarkastuksessa otettiin esille
varsinaisen rippikoulun pitäminen, jonka vaikeudet todettiin, mutta periaatteessa kris-
tinopin kappaleitten opettamista pidettiin tärkeänä. Vuosisadan alkupuolella rippikoulua
pidettiin vain viikko vuodessa, mutta 1800-luvun lopussa nuoret olivat rippikouluvuoten-
sa aikana viisi viikkoa pappien ja lukkarien antamaa opetusta saamassa. Rippikouluun
pääsyvaatimus oli lukutaito, mutta vielä 1897 sekin vaatimus oli Alatorniolla monelle
vielä ylittämätön kynnys.5 Muita seurakunnan järjestämiä opetusmuotoja ei 1800-luvun
puolivälissä Alatorniolla harrastettu. Piispantarkastuksessa 1856 joutui piispa toteamaan,
ettei mitään koulumestaria ollut, opetus oli vanhempien tai jonkun muun henkilön varas-
sa ja lukkarikin oli haluton opetusta antamaan. Lukkari sai muistutuksen hoitaa velvolli-
suuksiaan.6

Sekä piispantarkastuksissa että kiertokirjein tuomiokapituli yritti saada seurakuntia pa-
rantamaan lasten ja nuorten koulutusta. Keväällä 1858 annetun kansanopetuksen edistä-
mistä koskevan keisarillisen julistuksen jälkeen Kuopion tuomiokapituli lähetti välittö-
mästi seurakunnilleen kiertokirjeen7, jossa kehotettiin perustamaan sunnuntai- ja kyläkou-
luja ja jopa kansakouluistakin oli kirjeessä maininta. Vuosien 1857 ja 1859 kiertokirjeissä
muistutettiin seurakuntia erikoisesti sunnuntaikoulujen perustamisen tärkeydestä. Eivät
nämä kirjeet lukematta jääneet. Vuonna 1859 Alatornion kahdessa pitäjäkokouksessa kä-
siteltiin kouluasioita. Harkinnassa oli ensin kahden opettajan palkkaaminen opettamaan

3. PS 23.7.1997. 
4. Vahtola 1991a, 326; Huhtanen, V. Alatornion kirkko täyttää 500 vuotta. (art.) PS 3.9.1997; Ossi Ylipekka-

lan haast. 23.7.1997.
5. Rantatupa 1988, 344—345.
6. Kähkönen 1984, 91.
7. Kuopion tuomiokapitulin kiertokirje n:o 57/1858, 2. OTA.
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sunnuntaipäivinä eri kylissä vuoronperään lapsia lukemaan. Arkipäivien koulunpito kat-
sottiin liian kalliiksi. Kun havaittiin, että kaksi opettajaa ehtisivät hyvin harvoin suuressa
pitäjässä yhteen kylään, niin kirkkoherran esityksestä päätettiin, että isännät aina vuorotel-
len sunnuntai-iltaisin luettaisivat taloon kokoontuneita lapsia ja viljelisivät myös Jumalan
sanaa. Tähän yksimielisesti myös suostuttiin.8

Nähtävästi edellä esitetty kaunis ajatus ei käytännössä toiminut, sillä kuvernöörin kir-
jeen velvoittamana käsiteltiin Alatornion ja Karungin yhteisessä pitäjänkokouksessa kou-
luasioita alkuvuodesta 1860, jolloin eräissä muissakin Lapin seurakunnissa kouluasiat oli-
vat pitäjäkokousten käsittelylistalla. Aikalaiskuvauksen mukaan riitaisassa kokouksessa
päätettiin perustaa sunnuntaikoulunopettajan toimi sekä Alatorniolle että Karunkiin. Vuo-
den lopulla päätös kumottiin ja opetus jäi ennalleen, joten yritystä oli, mutta tuloksia ei
vain syntynyt.9

Seuraavan piispantarkastuksen aikaan keväällä 1875 opetus oli edelleen yksin vanhem-
pien huolena, mutta kiertokoulunopettaja oli jo valittu, ja hänen oli määrä pian aloittaa
opetustyönsä. Syksyllä kiertokoulu aloitti samoihin aikoihin pitäjän ensimmäisen kansa-
koulun kanssa. Kierto- ja kansakoulu lähtivät Alatorniolla rinta rinnan liikkeelle 1875.
Alatorniolla ei, kuten ei muuallakaan nykyisen Lapin läänin alueella, koulumuotojen kes-
ken ristiriitoja ollut, sillä esimerkiksi vuosina 1853—1892 Alatorniolla eri papintehtäviä
hoitanut Fredrik Castren, joka toimi pitkään myös kuntakokouksen puheenjohtajana, oli
molempien koulumuotojen tukija. Kinkereissä 1882 oli todettu, että lasten lukutaidossa oli
suuria puutteita. Kun kuitenkin kiertokoulua pidettiin vuoden aikana kaksi kertaa aina
kussakin kinkeripiirissä, syyksi kirkonkokouksessa arvioitiin, että vanhemmat eivät olleet
toimittaneet lapsia oppia saamaan. Kiertokouluja oli Alatorniolla 1882 kaksi, joissa oli ol-
lut yhteensä 300 oppilasta. Seurakunnassa oli 7—16-vuotiaita lapsi lähes 900.10

Piispantarkastuksen aikaan 1892 kiertokouluja Alatorniolla oli jo kolme. Piispa vetosi
vanhempien vastuuseen lapsista, kun hän kehotti panemaan heidät seurakunnassa oleviin
kouluihin, joko kansakouluun tai kiertokouluihin. Piispa ilmaisi ajatuksensa selvästi, sillä
hänen mukaansa oli synti ja häpeä, jos lapsia ei toimitettaisi kouluihin, kun se vain oli
mahdollista. Ilmeisesti piispan sanoja kuunneltiin tarkasti, sillä sunnuntaikoulujakin oli
1892 peräti 12 kylässä, mutta yksi toisensa jälkeen ne nukahtivat lähinnä opettajien puut-
teeseen. Pian oli toiminnassa enää vain pappilan sunnuntaikoulu. Kansakouluja oli 1892
Alatorniolla edelleen yksi, kun Pirkkiössä neljä vuotta toiminut yksityinen kansakoulu oli
lopettanut toimintansa 1891. Piispa ei voinut olla 1897 suoritetussa tarkastuksessa tyyty-
väinen opetustoimen tuloksiin, vaan toivoi seurakunnan määrätietoisesti huolehtivan siitä,
että lapset rippikouluun tullessaan olisivat entistä paremmin valmistautuneita ja huonolu-
kuisia olisi niin vähän kuin mahdollista. Kiertäviä kiertokouluja oli edelleen kolme, mutta
neljäntenä seurakunnan kouluna toimi kiinteä pientenlastenkoulu Röyttän sahayhteisössä.
Virallisten tilastojen mukaan vuoden 1901 tienoilla Alatorniolla olisi toiminut toinenkin

8. Kähkönen 1984, 91; Isometsä 1992, 34.
9. Rantatupa 1988, 346.
10. Alatornion ptpk 1875 (kirkkoherra E. U. Castren). Eb: 1a. OTA. OMA; SVT X: 5 1877 ja 7 1882; Kähkö-

nen 1984, 91; Rantatupa 1988, 327—328 ja 346; Isometsä 1992, 29 ja 35.
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kiinteä pientenlastenkoulu11. Uskoisin sen sijainneen Kuusiluodon sahayhdyskunnassa ja
lakanneen 1903, samoin kuin lakkasi myös Röyttässä toiminut pientenlastenkoulu, kun se-
kä Röyttään että Kuusiluotoon avattiin kansakoulut 1903. Kun kansakoulu ei tavoittanut
vuosisadan vaihteessa läheskään kaikkia kyläkuntia, olihan niitä vasta kolmessa kylässä,
kiertokoulu jäi hyvin monelle nuorelle ainoaksi opinahjoksi ennen rippikoulua, ja siksi
piispa toivoi kiertokoulujen suorittavan tuloksellista työtä. Vuonna 1896 melkein kaikki
Alatornion lapset olivat jossakin koulussa saaneet opetusta. Kolmessa kansakoulussa oli
ollut oppilaita vähän yli sata ja kiertokouluissa peräti 900.12

Vuoden 1903 piispantarkastuksen aikoihin kiertokouluja oli vain kolme. Röyttän ja
Kuusiluodon sahayhdyskuntiin oli perustettu syksystä 1903 kansakoulut, joten Röyttässä
ja uskottavasti Kuusiluodossa toimineet kiinteät pientenlastenkoulut eivät enää olleet tar-
peellisia. Vuonna 1904 perustettiin neljäs kiertokoulu ja seurakunta jaettiin kolmen koulu-
piirin sijasta neljään. Koulupiiriin kuului 6—7 kylää, joissa opettaja vuoden aikana ehti
opettaa 4—7 viikkoa. Eihän se opetus voinut kovin tehokasta olla, koska koulua pidettiin
vielä usein epätyydyttävissä tiloissa jossakin kylän talossa eivätkä kaikki kouluikäiset lap-
set siihen edes osallistuneet. Ylipiiriin kuuluivat Kourilehto, Yliliakka, Alavojakkala, Yli-
vojakkala, Kiviranta ja Särkinärä. Itäpiirin koulutuspisteet olivat Kantojärvellä, Arpelassa,
Sattajärvellä, Korpijärvellä, Könölässä ja Liakassa. Eteläpiirissä olivat Ruottalan, Ylikaa-
kamon, Alakaakamon, Laivaniemen, Laivajärven ja Kuusiluodon kylät sekä Alaraumon
alapää. Alapiirin jako oli seuraava: Näätsaari, Pirkkiö, Pudas, Yliraumo, Alaraumon yli-
pää, Kyläjoki ja Röyttä. Lukuvuoden aikana opetusta annettiin 33 viikkoa. Kansakoulujen
määrän kasvaessa kiertokoulupiireihin tehtiin tietysti aina tarvittaessa muutoksia.13

Seuraavien piispantarkastusten pöytäkirjojen mukaan oli Alatorniolla neljä kiertokou-
lua vielä vuoteen 1924 saakka. Vuonna 1917 oli seurakunnassa tehty päätös, että perustet-
taisiin vielä viideskin kiertokoulu, mutta vasta syksyllä 1919 se käynnistyi. Kovin pitkäai-
kainen tämä koulu ei ollut, sillä lukuvuonna 1923—24 kouluja oli taas neljä. Kiertokoulu-
jen määrän lisäys oli ollut vielä varmasti perusteltua, sillä ensimmäisen maailmansodan
aikaan oli kiertokouluissa yli 500 oppilasta. Vuonna 1920 seurakunta olisi ollut valmis pe-
rustamaan vielä kuudennenkin kiertokoulun sahalaitosten työläisten lapsia opettamaan,
jos sahojen omistajat olisivat antaneet aineellista tukea. Kun näin ei tapahtunut, hanke rau-
kesi. Koulutuksen pioneerityötä tehneitä kiertokouluja oli tarvittu vielä kylissä pitkään
kansakoulun saamisen jälkeenkin, koska alkuopetusta antavia kokovuotisia alakansakou-
luja alettiin perustaa kyläkoulujen yhteyteen vasta oppivelvollisuuslain toteutumisen myö-
tä 1920-luvun puolivälissä. Syyskuussa 1924 arvioi kirkkoneuvosto alkuopetustilanteen
seurakunnassa jo niin hyväksi, ettei enää tarvittaisi kuin yksi kiertokoulu, joka antaisi ope-
tusta kuudessa paikassa kuusi viikkoa kussakin.14

11. SVT X: 32 1901; Rantatupa 1988, 414. On todennäköistä, että Kuusiluodon pientenlastenkoulu aloitti
1897, sillä Rantatuvan mukaan Kuusiluodon kansakoulu olisi alkanut jo 1897, vaikka se on käynnistynyt
vasta 1903. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että koulutoiminta on alkanut Kuusiluodossa todella 1897,
mutta sen ylläpitäjä vuoteen 1903 oli seurakunta ja vasta sitten kunta. Lasten kannalta alkuopetusta anta-
vissa kouluissa tuskin oli suuria eroja.

12. Alatornion ptpk:t 1892 (srkk J. G. Snellman) ja 1897 (srkk J. Granö). Eb:1a. OTA. OMA; Rantatupa 1988,
349; SVT X: 24 1896; Isometsä 1992, 29.

13. Alatornion ptpk 1903 (srkk J. Kipinä). Eb:1a. OTA. OMA; Isometsä 1992, 30—33.
14. Alatornion ptpk:t 1908 (srkk G. Junnelius), 1913 (srkk L. Grönholm), 1919 (srkk L. Grönholm), 1924 (srkk

L. Grönholm). Eb: 1b. OTA. OMA; Rantatupa 1988, 348; Isometsä 1992, 37—44.
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Vuonna 1929 kiertokouluja oli enää yksi, mutta alakansakoulujen yleistyessä kierto-
koulu antoi tarpeellisia palveluksia niillä kulmakunnilla, joissa ei vielä ollut kansakouluja
tarpeeksi. Kiertokoulunpitoa jatkettiin edelleen seurakuntalaisten pyynnöstä, mutta ehdok-
si asetettiin, että Alatornion kunta ottaisi kouluhuoneitten vuokran kantaakseen. Näin
myös tapahtui. Vuodesta 1938 kiertokoulu toimi pysyvästi Höynälänmaan pienessä kyläs-
sä. Tämä Alatornion viimeinen kiertokoulu loppui talvisodan alla 14.11.1939. Suuren ja
vauraan Alatornion syrjäkylien vähäosaisimpia taisivat viimeiset oppilaat olla, sillä opet-
tajan päiväkirjamerkinnät loppuivat näin: “Kaksi lasta tuli tuomaan kirjoja ilmoittaen sa-
malla, etteivät voi kulkea koulua enää kesäkengillä.”15 Entäpä jos opettaja olisi voinut
hankkia seurakunnan tai kunnan laskuun oppilaille jalkineet? Olisiko kiertokoulu vielä
voinut jatkaa ainakin tämän perheen lapsille tärkeää työtään lukuvuoden loppuun?
Vähäiseksi oli kiertokoulujen tarve muuttunut 40 vuoden aikana, sillä 1800-luvun lopulla
oli kiertokouluissa ollut Alatorniolla noin tuhat oppilasta.

Kun 1970-luvun alussa kiertelin Alatornion kyläkouluilla koulutoimentarkastajana, oli-
vat aika ja myös koulunpito sen mukana muuttuneet oleellisesti. Kun vuosisadan alussa
neljä kiertokoulunopettajaa oli huolehtinut noin 25 kylän lasten opettamisesta, oli
1970-luvun alussa vielä melkein kaikissa samoissa kylissä vähintään kaksiopettajainen
kokovuotinen kansakoulu, joiden yhteinen opettajamäärä oli yli 70.16

17.3 Alatorniolle rakennetaan tiheä kyläkoulujen verkosto

17.3.1 Alatornion ensimmäinen kansakoulu aloittaa Yliraumolla17

Oulun läänin kuvernöörin eli maaherran aloitteesta käsiteltiin kansakoulun perustamisasi-
aa Alatornion kuntakokouksessa vuonna 1869. Koulu päätettiin seurakuntaan perustaa, ja
asiaa valmistelemaan asetettiin toimikunta, jonka jäseneksi valittiin myös rovasti Erik
Ulrik Castren. Valmistelutyö suoritettiin nopeasti, mutta köyhän ajan vuoksi toimeenpa-
noa päätettiin siirtää. Vuoden 1872 kuntakokouksessa päätettiin taas äänestyksen jälkeen
perustaa kansakoulu. Rantatuvan mukaan jo lukuvuonna 1874—75 olisi kunnan palkkaa-
ma kiertävä opettaja antanut eri kylissä opetusta18. Kun vuonna 1875 saatiin valtionapu
opettajan palkkaukseen, Alatornion ensimmäinen kansakoulu käynnistyi syksyllä 1875
Yliraumolla. Ilmeisesti koulu perustettiin vain poikia varten, koska aluksi oppilaina oli
vain 19 poikaa, ja poikakouluna se myös virallisissa tilastoissa perustamisvuonna esiin-
tyi. Nähtävästi oppilaitten vähyyden vuoksi jo keväällä 1876 tyttöjäkin otettiin oppilaik-
si. Koulu palveli heti myös aikuisia, sillä se tarjosi suojan pitäjän kirjastolle.19 Mainitta-

15. Alatornion ptpk:t 1929 (srkk L. Grönholm), 1934 (srkk O. H. Jussila) ja 1939 (srkk O. H. Jussila). Eb:1b.
OTA. OMA; Rantatupa 1988, 348; Isometsä 1992, 44—45.

16. Lapin lkkli:t 1970—72, Alatornio. LLHA. Alatornion kunta on kuulunut seuraaviin kansakouluntarkastus-
piireihin: Oulun lääni lukuvuodet 1885—93, XII piiri 1893—98, Oulu 1898—06, Lappi 1906—25,
Länsi-Pohja 1925—61 ja Perämeri 1961—70.

17. 17.3.1 = ajanjakso vuoden 1866 kansakouluasetuksesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen.
18. Rantatupa 1988, 412. Epäilen tätä tietoa, sillä vuoden 1975 piispantarkastuksessa todettiin opetuksen seura-

kunnassa olleen siihen saakka yksin vanhempien varassa.
19. SVT X 3 1875—76; vrt. Kerkkonen 1914, 16; Rantatupa 1988, 410—411.
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koon, että sekä Kemin maalaiskunnassa että Rovaniemellä ensimmäiset kansakoulut oli
perustettu erikseen tytöille ja pojille kansakouluasetuksen mukaisesti, ja hallinnollisesti
ne luokiteltiin eri kouluiksi.20

Kun Alatorniolle perustettiin 1887 toinen koulu Pirkkiöön, Alatornion ensimmäisen
koulun nimeksi tuli luontevasti sijaintikylänsä mukaan Yliraumo. Tämä koulu, joka on
historiansa aikana kantanut myös Raumon koulun nimeä, sai ensimmäisen pitkäaikaisen
opettajan Otto Salosesta, joka oli koulun opettajana 1894—32. Hän oli kaikesta päätellen
aikaansaapa mies sekä työssään että harrastuksissaan. Jatko-opetus aloitettiin koululla jo
1895, mikä oli harvinaista. Opettajan hyvä maine lienee saanut aikaan sen, että syksyllä
1895 kouluun tuli 95 oppilasta. Kansakouluasetuksen mukaan21 saman opettajan opetetta-
vana ei saanut olla enempää kuin 50 oppilasta, joten kouluun perustettiin toinen opettajan-
virka. Se saatiin kuitenkin vasta kuvernöörin määräyksen jälkeen, sillä kunnan päättäjät
olivat katsoneet, että yksikin opettaja kykenisi hoitamaan näin suuren luokan. Opettajien
palkat eivät olleet siihen aikaan kovin korkeat, joten opettajat tekivät runsaasti sivutöitä.
Opettaja Salonenkin oli maanviljelijä, kunnan ensimmäinen kirjakauppias ja vakuutus-
mies. Hän oli myös aktiivinen puolue- ja kunnallismies toimien muun muassa kuntakoko-
uksen viimeisenä esimiehenä eli puheenjohtajana 1906—1919. Esimies hoiti itse myös
kuntakokousten kirjurin tehtäviä. Hyvän opettajan toimenkuvaa täydentää vielä erinomai-
sesti se tieto, että Salonen perusti Alatornion ensimmäisen nuorisoseuran.22

Kunta ei ollut Alatorniollakaan kovin innokas koululaitosta laajentamaan, joten seuraa-
vat koulu syntyivät täällä, kuten oli tapahtunut myös naapurikunnissa Simossa ja Kemin
maalaiskunnassa, yksityisen henkilön tai yksittäisen kylän toimesta. Pirkkiöläinen Jyväs-
kylän seminaarissa opettajaksi valmistunut Erkki Ponkala avasi kotikylässään kansakou-
lun syksyllä 1887. Kunta suhtautui uuteen kouluun penseästi eikä suostunut sitä avusta-
maan. Kuntakokous taipui nimittämään johtokunnan Pirkkiön kouluun vasta kuvernöörin
uhkasakon pelossa, koska kunnan päättäjät arvelivat koulusta aiheutuvan kunnalle kustan-
nuksia ja vähentävän Yliraumon koulun oppilasmäärää.23 Marraskuussa 1887 sai Ponkala
kansakouluntarkastajalta kirjeen, jossa tämä ilmoitti, että huolimatta kouluylihallituksen
esityksestä Senaatin ”Kirkollis-Toimikunta” ei ollut myöntänyt koulua varten valtionapua.
Perusteluna mainittiin, että hakemus oli ollut puutteellinen. Kaivattiin muun muassa selvi-
tystä siitä, miten koulu edisti kunnan koulutustarjontaa. Tämä viittaisi siihen, että kunnan
kielteinen kanta koulun tarpeellisuudesta oli päättäjien tiedossa. Kunnan taholta oli kilo-
metreissä tai kartan perusteella helppo osoittaa, että Pirkkiö sijaitsi aikansa mittapuun mu-
kaan lähellä Yliraumon koulua. Kalle Grönholmin mukaan kulkuyhteydet kylien välillä
olivat kuitenkin 1800-luvun lopussa erittäin huonot, sillä välillä oli vaikeasti ylitettäviä
vesistöjä. Seuraavina vuosina koululle on myönnetty normaalit valtionavut, sillä esimer-
kiksi lukuvuonna 1889—90 Alatornion kaksi koulua saivat yhteensä saman verran valti-
onavustuksia kuin muutkin Oulun läänin kaksikouluiset kunnat. Huhtikuussa 1888 Ponka-
la oli saanutkin tarkastajalta todistuksen Pirkkiön koululla omin varoin suoritetusta hyväs-
tä koulunpidosta, mikä lienee ollut takeena ja suosituksena seuraavien vuosien valtion-
avulle. Vuonna 1889 tammikuussa lähetti tarkastaja taas Ponkalalle kirjeen. Siinä Oulun

20. SA 4/1866, 120 §; SVT X 1 1873—74.
21. SA 4/1886, 120 §.
22. Rantatupa 1988, 411—412 ja 462—464.
23. SVT X 13 1886—87; Rantatupa 1988, 412; Jalagin 1993, 180—182.
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kaupungin vt. opettaja Erkki Ponkala määrättiin Kuusamoon kansakoulunopettajaksi.24

Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että Ponkala itse olisi ollut Pirkkiön koulun opettajana
mahdollisesti vain lukuvuoden 1887—88 tai ainakin jo syksyn 1888 aikana hän olisi
siirtynyt opettajaksi Ouluun.

Rantatuvan mukaan Pirkkiön koulu joutui “parin koevuoden jälkeen lopettamaan toi-
mintansa”. Todistettavasti koulu on toiminut vielä kuitenkin lukuvuodet 1889—91 eli nel-
jä lukuvuotta. Koululla oli taloudellisia vaikeuksia valtionavusta huolimatta, koska kunta
ei avustuksiin myöntynyt. Koulu oli joutunut luonnollisesti ottamaan oppilailta suurem-
mat koulumaksut kuin kuntien ylläpitämät kansakoulut, mikä vaikutti tietysti oppilasmää-
rään. Vielä lukuvuonna 1889—90 koulussa oli kuitenkin ollut 27 oppilasta, joista 24 kävi
koulussa työkauden aikana enemmän kuin 150 päivää. Kunnan omistamassa Yliraumon
koulussa oli oppilaita samaan aikaan ollut 31, joista vain neljä oli ollut koulussa vähintään
150 päivää, mutta 22 alle 120 päivää. Pirkkiön koulun viimeinen lukuvuosi 1890—91 oli
sitten ollut paljon edellistä huonompi, sillä kouluvuoden käynnistyessä oppilaita oli enää
20, ja heistäkin suurin osa viihtyi koulussa vähemmän kuin 150 päivää.25 Opettajien
jatkuva vaihtuminenkaan ei ole koskaan koulutyön vakiintumisen kannalta hyvä asia.
Ratkaisevan iskun koululle tuotti varmasti se, että Kuusamossa opettajana toimivalla
Ponkalalla ei ollut mahdollisuuksia ja tuskinpa haluakaan enää huolehtia Alatorniolla
toimivasta koulusta, jossa Ponkalan jälkeen oli ainakin kaksi henkilöä toiminut opettajana
ennen koulun kuolemaa. Ponkalan siirtyminen muualle ennen koulun lopullista
lakkaamista on ilmeinen merkki siitä, että hän oli menettänyt toivonsa koulun
menestyksellisestä hoitamisesta Alatorniolla.

Kuusamossa Ponkala työskenteli kahdeksan vuotta nauttien pitäjäläisten luottamusta,
sillä hän toimi varsinaisen työnsä lisäksi “kunnansihteerinä, rahastonhoitajana ja kunnal-
lislautakunnan esimiehenä”. Energinen Ponkala etsi vielä muualtakin ilmaa siipiensä alle,
sillä hän siirtyi 1898 Helsinkiin opettajaksi ja toimi myöhemmin hänen toimestaan perus-
tetun vanhan opettajapolven vielä hyvin muistaman koulutarvikkeistaan tunnetun Oy Va-
listuksen johtajana sekä itsenäisenä hyvin menestyneenä liikemiehenä. Ponkala osallistui
myös yhteiskunnalliseen keskusteluun kirjoituksillaan eri julkaisuissa ja useilla teoksil-
laan. Vuonna 1924 hän perusti nimeään kantavan säätiön tukemaan kasvatuksellisia pää-
määriä ja kannustamaan suomalaista kuvataidetta, kirjallisuutta sekä kulttuurisuhteitten
hoitoa heimokansoihin.26 Mitähän mies olisi saanut aikaan kotimaakunnassa, jos
Alatornion kunta olisi osannut ottaa hänet avosylin vastaan?

Kinkerit olivat myös sopiva paikka keskustella kinkerikunnan yhteisestä hyvästä ja
myös maallisista asioista. Alatornion mahtikylä Arpela sijaitsee sisämaassa Kemi- ja Tor-
nionjokivarsia yhdistävän maantien puolivälissä. Täällä rovasti Johannes Granö esitti kin-
kereillä harkittavaksi kansakoulun perustamista kylään. Hän osasi vetää oikeasta narusta,
sillä kylän ylläpitämä koulu aloitti syksyllä 1895. Koulupiiri oli laaja, sillä Arpelan kylän

24. Oulun läänin alueen kansakouluntarkastajan kirjeet Erkki Ponkalalle 22.11.1887, 23.4.1988 ja 10.1.1889.
Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1887—1889. Da: 1. Oulun pohjoisen piirin kansakouluntarkastajan arkisto.
OMA; SVT X: 16 1889—90; Kalle Grönholmin haast. 2.7.1999.

25. SVT X: 16 1889—90, 18 1890—81 ja 19 1891—92; vrt. Rantatupa 1988, 412; Jalagin 1993, 182.
26. Kilpivaaara & Poropudas & Turpeenniemi 1983, 30—31. Tämän tutkimuksen mukaan Ponkala olisi ollut

Kuusamossa opettajana jo vuonna 1888, mutta tarkastajan määräyskirjeestä päätellen hänet lienee Kuusa-
mon koulun johtokunta valinnut jo vuoden 1888 puolella, mutta vaalin vahvistaminen ja todennäköisesti
myös työn aloittaminen olisi tapahtunut vasta 1889; Rantatupa 1988, 412; Jalagin 1993, 181.
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lisäksi siihen kuuluivat Kantojärvi, Korpijärvi, Könölä ja Sattajärvi. Vasta 1925 koulu siir-
tyi kunnan omistukseen.27

Kirkkoherra Granö oli myös Vojakkalan koulun syntysanojen lausuja kokouksessa, jo-
ka pidettiin Vojakkalassa 2.4.1895. Kyläläisten ylläpitämä koulu aloitti jo vuoden kuluttua
1896. Koulun vaikutuspiirissä asuvilta aikuisilta perittiin kouluvero, oppilaat kustansivat
itselleen oppikirjat ja maksoivat myös koulunkäynnistä. Koulun kaksi luokkaa toimi vuo-
desta 1899 lähtien Yli- ja kaksi Alavojakkalassa. Kuntakin suostui ottamaan koulut hal-
tuunsa 1903, mutta ei niiden velkoja. Kumpikin koulu meni pakkohuutokauppaan, mutta
kunta ne kuitenkin itselleen huusi, ja vuosien kärhämöintien jälkeen sopukin syntyi.
Vuonna 1904 koulupiiri jaettiin virallisesti kahtia, jolloin syntyivät Yli- ja Alavojakkalan
koulut.28

Alatornion väkirikkaassa kunnassa oli vuoden 1898 piirijakoasetuksen antamisen ai-
koihin toiminnassa kolme kansakoulua, joista vain Yliraumon koulu oli kunnan omistuk-
sessa, mutta Arpelan ja Vojakkalan koulujen ylläpitäjinä olivat vielä perustajina toimineet
kyläkunnat. Väkirikkaan Alatornion kunnan, olihan asukkaita 1898 jo yli 6 00029, suhtau-
tuminen kansakoulujen perustamiseen ei 1800-luvulla ansaitse kovin suurta kiitosta. Oli-
han Pirkkiön koulu perustettu yksityisen opettajan toimesta, ja ilman kunnan tukea koulun
elinkaari jäi lyhyeksi. Arpelan ja Vojakkalan koulut taas olivat kyläkuntien perustamia.
Näiden kylien vauraus30 takasi sen, että koulut saatiin syntymään. Simon väkiluvultaan
paljon pienemmässä kunnassa oli 1898 viisi kansakoulua, joista kolme kunnan perustamia
ja ylläpitämiä31.

27. SVT X 23 1895—96; vrt. Kerkkonen 1914, 16; Rantatupa 1988, 413.
28. SVT X 25 1896—97 ja 35 1904—05; Kerkkonen 1914, 16; vrt. Rantatupa 1988, 413—414; Kunnari 1996,

22—24.
29. Rantatupa 1988, 97.
30. Kalle Grönholmin haast 2.7.1999.
31. Ks. yhteenveto Simon kouluista.
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17.3.2 Alatornion rantakylät saavat kansakoulunsa32

Piirijakoasetus toi Alatornion kunnalle kuten muillekin Suomen maalaiskunnille velvoit-
teen jakaa kunnan alue koulupiireihin ja perustaa koulu, jos piirissä ylempään kansakou-
luun pantaviksi ilmoitettiin vähintään 30 lasta. Heti piirijaon vahvistuksen jälkeen alkoi
koulurintamalla tapahtua. Röyttän saaren asukkaat esittivät vuoden alussa 1903 kuntako-
koukselle koulun perustamista. Valmistelutoimikuntaan valittiin työmiehet Iisakki Lantto
ja Matti Peltoniemi sekä herrat J. H. Ahonen ja Leobold Magnusson. “Herroista Ahonen
oli rakennusmestari, Magnusson konttoristi.” Toimikunnan ammattijakautuma kertoo
Röyttän asukkaista, jotka olivat pääasiassa 1862 saarelle perustetun sahan henkilökuntaa.
Koulua halusivat sekä koulutusta saaneet röyttäläiset että myös työväen valistuneet johto-
henkilöt. Röyttässä sijaitsi sahalaitoksen lisäksi Tornion ulkosatama, koska mataloitunut
jokisuu esti isojen laivojen pääsyn kaupunkiin saakka. Koulu aloitti toimintansa jo syk-
syllä 1903. Kouluikäisiä oppilaita ilmoittautui heti 59, joista yksiopettajaiseen kouluun
otettiin vain 50. Toisen opettajan koulu sai 1911, sillä Alatornion kunta suhtautui varovai-
sesti koulujen lisävirkojen perustamiseen.33

Oma koulutalo Röyttään saatiin 1906. Lukuvuosi 1917—18 oli Röyttän koululla poik-
keuksellinen. Marraskuussa Röyttän työväestön muodostama punakaarti otti Kemi-yhtiön
koulun käyttöön luovuttaman käsityö- ja voimisteluhuoneen kokous- ja harjoittelutiloik-
seen. Opettaja kirjoitti päiväkirjaan, että “käsityöhuoneessa on venäläisten ja venä-
läis-suomalaisten päämaja, ei voi pitää käsitöitä”, ja viikon päästä, että “Käsityöhuoneessa
on vallankumous”. Johtokunta puuttui jämerästi asiaan ja uhkasi tarvittaessa kääntyä Kou-
luylihallituksen puoleen. Luottamus Helsingin virkamiehiin oli suuri, jos nyt sitten uhkaus
oli tosissaan kirjoitettu. Parempien aseiden puutteessa yritettiin jotakin pelättävää löytää.
Johtokunta vetosi myös siihen, että asiasta kärsivät etupäässä työväestöön kuuluvien van-
hempien lapset. Kaarti puolestaan palautti kirjallisen vastauksen myötä tilojen avaimen,
mutta pyysi johtokunnalta lupaa edelleen käyttää huonetta. “Tämä huoneen pyyntö on va-
kava meidän puolesta, jos arvoisa johtokunta sen hyljää niin kaarti ja sen johtokunta ei
vastaa mistään jos sattuisi tapahtumaan mitä hyvänsä.” Maaliskuussa koulun miesopettaja
lähti vapaaehtoisena rintamalle ja johtokunta myönsi mielihyvin virkavapautta täysin
palkkaeduin.34

32. 17.3.2 = ajanjakso vuoden 1898 piirijakoasetuksesta vuoden 1921 oppivelvollisuuslakiin; Kalle Grönhol-
min haast 5.7.1999. Kalle Grönholmin mukaan merenrannikolla sijaitsevien kylien lisäksi Alatorniolla ran-
takyliin on luettu myös Vojakkala ja Kiviranta. Sisämaan kylät ovat olleet mettäperiä ja asukkaat mettäperä-
läisiä. Grönholm kertoi, että mettäperäläiset eivät isojaon tapahtuessa osanneet vaatia itselleen metsäpals-
toja kuten rantakyläläiset. Tämänkin vuoksi rantakylien ja metsäkylien asukkaiden välille syntyi varalli-
suuseroja; Karungissa on käytetty nimityksiä metsäkylä ja metsäperukat. Esim. Karungin ptpk:t 1920 (srkk
A. Haikola) ja 1936 (srkk O. I. Kena). Eb: 29b. OTA. OMA; Veikko Hanhirovan haast. 20.7.1999. Karun-
gissa myös rantakylien vastakohtana kansansuussa käytettiin metsäkylistä nimitystä mettäperät, ja siihen ei
juuri sisältynyt väheksyvää leimaa, kuten Veikko Hanhirova kertoi..

33. Kunnari 1993, 1—3. TKaA; SVT X 34 1903—1904; Jalagin 1993, 182—183. Sekä Kunnari että Jalagin
ovat tietolähteinään käyttäneet koulun johtokunnan pöytäkirjoja. Kunnari oli koulun johtajana 1973—93.

34. Kunnari 1993, 10—11. TKaA.
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Koulukeittolatoiminta käynnistyi koululla säännöllisenä 1919. Opettaja piti koulukeit-
tolaa tärkeänä, sillä suurin osa lapsista ei saanut kotona keittoa, koska äidit olivat sahalla
töissä. Valtionavun lisäksi varoja koulukeittolatoimintaan saatiin kerjäämällä ja iltamia pi-
tämällä. Opettajan arvion mukaan oppilaitten terveys ja edistyminen koulussa parantuivat
koulukeittolan avaamisen jälkeen. Ilmeisesti myös syksyllä 1917 koulussa jo oli tarjottu
ruokaa. Oppilaat olivat päiväkirjan mukaan nimittäin viettäneet lokakuussa talkoopäivän,
jolloin he keräsivät runsaasti jäkälää. Siitä keitettiin velliä ja sekoitettiin leipään. Pahan-
makuista velliä olivat syöneet vain ne, joilla ei ollut itsellä eväitä.35

Oppilaita oli 1920-luvun alussa koulussa yli sata ja 1924 Röyttään perustettiin myös
alakansakoulu. Vanha koulurakennus myytiin Kemi-yhtiölle, ja 1925 saatiin uusi tilava
koulutalo. Vuonna 1928 Röyttää kohtasi suuri onnettomuus, sillä saha lautatarhoineen pa-
loi, ja lähes 800 sahan työläistä menetti palossa asuntonsa. Koulu säästyi peltikaton ansi-
osta. Sahaa ei rakennettu uudestaan, työväki muutti muualle, ja koulu muutettiin 1930-lu-
vulla supistetuksi kouluksi. Syksyllä 1944 koulutyöhön tuli keskeytys lokakuun ensim-
mäisenä päivänä, kun suomalaiset nousivat Röyttässä maihin saksalaisten selustaan. Kou-
lusta tehtiin ankarien taistelujen ajaksi joukkosidontapaikka, ja asukkaat evakuoitiin 11
päiväksi Haaparannalle. Vuonna 1951 sahaustoiminta käynnistettiin taas Röyttässä ja työ-
väestön mukana koulun oppilasmäärä kasvoi. Röyttän koulu liitettiin 1957 alueliitoksessa
Tornion kaupungin koululaitokseen. Vuonna 1967 kaupunki keskeytti koulunpidon Röyt-
tässä ja oppilaat kuljetettiin kaupungin keskustaan Suensaaren koululle. Oppilaitten siirto
ei tapahtunut oppilaitten vähyyden vuoksi, sillä heitä oli yli 50, vaan vastoin huoltajien
kantaa taloudellisista syistä, koska kaupungin muissa kouluissa oli tilaa. Koulu lakkautet-
tiin kyllä 1970-luvun alussa aivan virallisestikin eli poistettiin papereista, kun nuorena ja
virkaintoisena koulutoimentarkastajana huomasin, että säännökset eivät tunteneet kansa-
koulun toiminnan väliaikaista keskeyttämistä ja kouluhallituksessa oli sama käsitys.
Vuonna 1973 koulu taas oppilasmäärien kasvaessa yhtä virallisesti käynnistettiin uudes-
taan.36

Samaan aikaan Röyttän kanssa myös Kuusiluodon sahan väki oli hankkimassa koulua
saarelleen. Kuusiluodon koulu aloitti myös 1903 toimien ennen oman kaksikerroksisen
koulutalon saantia viisi vuotta vuokratiloissa. Kuusiluodon sahan omistanut Kurt-yhtiö
näyttää huolehtineen työntekijöidensä perheiden hyvinvoinnista esimerkillisellä tavalla.
Yhtiö lähetti lapsia kesäsiirtolaan omistamalleen maatilalle Aavasaksalle. Elokuvissa lap-
sia käytettiin Röyttässä yhtiön proomulla. Koulun joulujuhliin työnantaja lahjoitti oppi-
laille lahjapaketit ja hiihtokilpailuihin palkinnot. Kun oppikouluun Tornioon oli hankala
kulku, kuljettiin sulan aikana yhtiön laivalla ja talvella hevosilla. Kerran laiva ei päässyt
Röyttää pitemmälle, jolloin isännöitsijä tilasi junan, ja kouluun ehdittiin melkein ajoissa.
Kesäisin lapset olivat nuoresta pitäen sahalla töissä ja usein heti yläkansakoulun jälkeen jo
ympäri vuoden. Kokemuksesta tiedän, että työt odottivat myös maaseudulla nuoria heti
kansakoulun jälkeen. Oppikouluun talveksi päässeet olivat vielä 1900-luvun alkupuolis-
kolla monessa suhteessa etuoikeutettuja nuoria. Syksyllä 1944 kuusiluotolaiset evakuoi-

35. Kunnari 1993, 10. TKaA.
36. Perämeren ktpli:t 1966—68, Alatornio. OHA; Lapin lpkli 1972—73, Alatornio. LLHA; Lapin lpkli 1973—

74, Tornio. LLHA; Kunnari 1993, 12—17. TKaA; Halsti 1972, 41—53; Jalagin 1993, 184—185.
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tiin myös Ruotsiin. Kuusiluodossa tuhoutuivat saksalaisten tykistötulessa työläisten asun-
not, eikä saari koskaan noussut ennalleen. Saha toimi sodan jälkeen enää yhden vuoden.37

Kaakamossa38 avattiin myös koulu syksyllä 1903. Senaatin velvoittamana Kaakamon
koulupiiri jaettiin kahtia oppilasmäärän suuruuden vuoksi vuonna 1913, minkä jälkeen
vanhaa koulua kutsuttiin Ylikaakamon kouluksi ja uusi sai sijaintipaikkansa mukaan ni-
mekseen Alakaakamo. Vuonna 1971 yhdistettiin koulut taas ja uuden koulun nimeksi tuli
jälleen luonnollisesti Kaakamo39. Syksyllä 1904 oli Kyläjoen ja Laivaniemen kylien vuo-
ro saada yhteinen koulunsa, joka keskustelujen jälkeen lopulta sijoitettiin Kyläjoelle. Taas
1970- luvun alussa oli paljon keskustelua Kyläjoen uuden koulurakennuksen koosta ja ku-
ten aina myös rakentamisen aikataulusta. Syksyllä 1975 vietettiin suuren ja uudenaikaisen

37. SVT X: 27 1897—98, 34 1903—04; Kerkkonen 1914, 17; Jalagin 1993, 186—187; Kunnari 1993, 15; vrt
Rantatupa 1988, 414. Jostakin syystä Rantatupa ilmoittaa Kuusiluodon kansakoulun perustamisvuodeksi
1897. Ensin arvelin Rantatuvan tarkoittaneen sitä, että koulun perustamispäätös olisi tehty jo 1897 ja koulu
avattu myöhemmin. Siitä ei ole kuitenkaan kysymys, koska seuraavassa kappaleessa hän kertoo Alator-
niolla olleen lukuvuonna 1897—98 ennen keväällä 1898 annetun piirijakoasetuksen antamista jo neljä toi-
mivaa kansakoulua ja Kuusiluoto oli jo tässä luvussa mukana. Mistään ei myöskään ole pääteltävissä, että
vuonna 1903 avatun Kuusiluodon koulun perustamispäätös olisi tehty jo 1897. Useinhan vuosilukusekaan-
nuksia seuraa siitä, että perustamispäätöksen tekoaika ja koulun avaamisaika ilmoitetaan niin epätäsmälli-
sesti, ettei tekstistä selviä, kummasta on kysymys. Todennäköistä on, että Rantatupa tarkoittaa Kuusiluodon
kansakoululla ilmeisestikin juuri Kuusiluodossa toiminutta seurakunnan perustamaa toista kiinteää pienten-
lastenkoulua, sillä virallisen tilaston tietojen mukaan niitä oli Alatorniolla kaksi vuosisadan vaihteessa. Kun
toinen piispantarkastuspöytäkirjan mukaan oli Röyttän sahayhdyskunnassa, on johdonmukaista ajatella toi-
sen olleen Kuusiluodon sahan työväkeä varten. Sekä Röyttässä että Kuusiluodossa asui runsaasti lapsiper-
heitä, ja molempiin yhteisöihin saatiin kansakoulu 1903. Rantatupa väittää myös, että Alatornio oli
1800-luvun lopussa Peräpohjolan oloissa edistyksellinen kunta neljine kansakouluineen. Vertailuun hän otti
Kemin maalaiskunnan, jossa Rantatuvan mukaan ennen piirijakoasetusta olisi ollut vain kaksi koulua. Tosi-
asiassa Kemin maalaiskunnassa oli kolme toimivaa kyläkoulua kuten Alatorniollakin ja asukkaita noin 15
prosenttia vähemmän kuin Alatorniolla. Vielä Rantatuvalle oli sattunut sellainen epäjohdonmukaisuus, että
hän oli laskenut Rovaniemen Rantavitikan tyttö- ja poikakoulut kahdeksi kouluksi, kuten virallisesti tehtiin-
kin, mutta Kemin maalaiskunnan Pölhön vastaavan kaksoiskoulun vain yhdeksi kouluksi. Mikäli Pölhön
koulu lasketaan paragrafien mukaan kahdeksi kouluksi, kääntyy Rantatuvan ilmoittama Alatornion voitto
numeroin 4—2 Kemin maalaiskunnasta koulurintamalla kilpailupöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen hävi-
öksi numeroin 4—3 tai ehkä tasapeliksi 3—3, kun asiallisesti Pölhössä oli vain yksi koulu, jossa tyttöjen ja
poikien luokista oli vain hallinnollisesti tehty kaksi eri koulua. Kun numerot osoittavat vielä, että Kemin
maalaiskunnassa oli lukuvuonna 1897—98 kouluikäisistä kansakoulussa noin 30 prosenttia ja Alatorniolla
vain noin 15 prosenttia, niin vaaka kallistuu hyvin selvästi naapurikunnan hyväksi. Jostakin syystä histori-
ankirjoittajat näyttävät kiittävän mielellään ansiottomasti työnantajiensa kotikuntia vieläpä väärin vertailu-
tiedoin. Moniin muihin Lapin kuntiin verrattuna Alatornion koulutustilanne oli luonnollisesti erittäin hyvä,
mutta esimerkiksi Utsjoellakin oli lukuvuonna 1897—98 noin 17 prosenttia kouluikäisistä kansakoulussa.

Varoittaisin tutkijoita, että kyllä virallisten tilastojenkin kanssa on syytä olla varovainen. Esimerkiksi
Suomen kansakoulutoimen tilasto (SVT X: 30) lukuvuodelta 1900—01 kertoo, että Alatorniolla oli kolme
kansakoulua, jotka olivat Yliraumo, Arpela ja Wojakkala. Oppilaita näissä kouluissa oli ollut 179. Tiedot
oli saatu Koulutoimen Ylihallitukselta, joka puolestaan oli saanut ne kansakouluntarkastajilta, ja oppilas-
määrät olivat syyslukukaudelta. Hämmennykseni oli suuri, kun tarkastelin virallista tilastoa (SVT X: 31)
Suomen evankelisluterilaisissa seurakunnissa annetusta lastenopetuksesta vuonna 1901, “kuten asianlaita
oli toukokuun 1 p:nä”. Tilastossa oli myös kansakoulujen lukumäärä, mutta ei nimiä. Sen mukaan Alator-
niolla olisikin ollut vappuna 1901 viisi kansakoulua, joissa oppilaita oli ollut 170. Kaikki muut luotettavina
pitämäni tiedot osoittavat, että kyllä kouluja oli vain kolme. Molempien tilastojen oppilasmäärät (179—
170) ovat hyvin linjassa, sillä kyseisenä aikana yleensä osa oppilaista keskeytti koulunkäynnin ennen luku-
vuoden loppua.

38. Eri asiakirjoissa on käytetty nimityksiä Kaakama ja Kaakamo. SVT:n mukaan 1903 perustettiin Kaakaman
koulu, mutta jo 1913 Alakaakamon koulu. Kansakouluntarkastaja Kerkkonen toimintakertomuksessaan
lukuvuosilta 1906—1912 on käyttänyt nimitystä Kaakama. Alatornion Pirkkiössä v. 1919 syntyneen Kalle
Grönholmin mukaan (haast. 20.1.1998) alatorniolaiset ovat käyttäneet aina nimeä Kaakamo, mikä esiintyy
myös kaikissa koulutoimen asiakirjoissa vuodesta 1913 alkaen, jolloin nimi lienee vaihdettu o-loppuiseksi.

39. Lapin lkkli 1970—72, Alatornio. LLHA; SVT X 34 1903—04 ja 45 1913—14; Kerkkonen 1914, 17; Ran-
tatupa 1988, 415.
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koulutalon vihkiäisiä40. Toivottavasti koulupiiriläiset olivat tilojen valmistuttua tyytyväi-
siä kouluunsa, vaikka minun takiani taisivat joutua odottamaan rakentamisen alkamista
pari vuotta aiottua kauemmin. Samalla saivat myös alaraumolaiset lukuvuoden 1975—76
alusta lapsensa nykyaikaiseen kouluun, joka entiseen verrattuna oli vielä lämminkin. Ai-
kaisemmin on jo kerrottu, että Alavojakkalan koulu tuli 1904 hallinnollisesti itsenäiseksi,
vaikka käytännössä kylässä oli jo viisi vuotta koulua pidetty. Vuodesta 1899 olivat koulun
ensimmäinen ja toinen luokka saaneet opetusta Ylivojakkalassa ja kolmas ja neljäs luokka
Alavojakkalassa.41

Kyläjoen noin 1910 valmistunut koulu edustaa 1900-luvun alkupuolen kouluarkkitehtuuria.
KA.

Pirkkiössä ruvettiin pitkän tauon jälkeen pitämään koulua 1905. Tämä koulupiiri oli
erittäin laaja, sillä siihen kuuluivat Pirkkiön kylän lisäksi Näätsaari, Pukulmi, Kirkonmä-
ki, Pudas, Kiviranta ja joinakin aikoina myös Puuluoto. Kun oppilaita oli runsaasti, kou-
luun saatiin jo 1909 toinen opettaja, jota piirijakoasetuksen mukaan kutsuttiin apulaisopet-
tajaksi tai -opettajattareksi42 ja käytännössä lyhyesti apuopettajaksi, vaikka hänellä oli
oma itsenäinen luokkansa opetettavana. Ajoittain tälläkin koululla oli kaksi toimipaikkaa,
joista toinen oli Putaan kylässä. Pirkkiön koulurakennus tuhoutui Lapin sodassa. Kasvava
Kiviranta erotettiin Pirkkiöstä sangen pian omaksi piirikseen, jossa koulutyö käynnistyi jo
1913. Myöhemmin alue jaettiin useaksi uudeksi koulupiiriksi. Liakan koulu ehti aloittaa
vielä toimintansa ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa syksyllä 1920.43

40. Autoni ajopäiväkirjamerkintä 30.11.1975, minkä muistan erikoisesti siitä, että sinä päivänä nimitettiin
Miettusen “hätätilahallitus”.

41. SVT X 35 1904—05; Lapin pkli 1974—76, Tornio. LLHA; Rantatupa 1988, 416.
42. SA 20/1898, 3 §.
43. Lapin ktpli 1919—21, Alatornio. KHA. KA; SVT X 36 1905—06, 45 1913—14 ja 52 1920—21; vrt. Ran-

tatupa 1988, 416—417; Jalagin 1993, 188—192.
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Vuosisadan alkuvuosina Alatornion kunta perusti kouluja ja myös rakensi uusia koulu-
tiloja nopeasti. Kouluja tietysti tarvittiin entistä enemmän, sillä Alatornion väkiluku kas-
voi vuosina 1898—1921 yli 60 prosenttia. Kunta olikin Lapin väkirikkaimpia, sillä Suo-
men itsenäisyyden alkuvuosina oli Alatorniolla jo lähes 10 000 asukasta. Vuosisadan vaih-
teessa väestön määrä oli ollut noin 6 000.44 Kahden vuoden aikana 1903—1904 saatiin
omat kansakoulut neljään Perämeren rantakylään, joissa sahateollisuuden kasvu oli lisän-
nyt kouluikäisten määrää, ja Pirkkiön koulukin avattiin taas 1905. Kaakamon kylä jaettiin
vielä 1913 kahteen koulupiiriin. Tornionjoen alajuoksullakin alkoi jo olla kouluja sangen
lähekkäin, kun Vojakkalassa oli kaksi koulua ja vähän alempana Kivirannalla vielä oma
koulu. Tämän jälkeen koulut puuttuivat sisämaan maatalouskylistä, sillä ainoastaan Arpe-
lassa oli kansakoulu ja sekin vielä kyläkunnan omistuksessa aina 1920-luvulle saakka45,
joskin Liakka ehti saada koulunsa 1920 juuri ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa.
Saattoi olla, että sivukylissä ei koulutukseen halukkaita ollut niin paljon, että kunta olisi
ollut velvollinen perustamaan kouluja, kun oppivelvollisuus ei vielä ollut voimassa. Piti-
hän koulupiiristä löytyä 30 ylempään kansakouluun halukasta oppilasta, että oltiin oikeu-
tettuja piirijakoasetuksen perusteella koulua vaatimaan46. Haja-asutusalueilla se oli erit-
täin suuri luku. Kansakouluasetuksen mukaan ylemmän kansakoulun ylläpitoon saatiin
valtionavustus, jos kouluun ilmoittautui 20 kouluikäistä, ja sen loppuminen tuli harkitta-
vaksi, jos oppilasmäärä putosi alle 16.47

Huomataan, että pakon ja mahdollisuuksien välinen ero oli erittäin suuri. Kunnan päät-
täjien harkinnastakin siis riippui melko paljon, miten runsaasti kouluja perustettiin vuoden
1898 piirijakoasetuksen jälkeen. Lähdeaineisto ei riitä sellaisen arvioinnin pohjaksi, oliko
Alatornion päättäjien linja suuresti muuttunut, kun siirryttiin 1900-luvulle, vai saatiinko
uudet koulut vain lain voimalla. Olihan kunta ollut 1800-luvun lopussa hyvin haluton kan-
sakoulujen perustamiseen. Se on kyllä tiedossa, että monissa 1900-luvun alussa peruste-
tuissa kouluissa oli yleensä sangen runsaasti oppilaita alusta alkaen,48 joten kouluja
haluavilla kylillä oli kyllä ollut piirijakoasetuksen kolmas pykälä takanaan.

17.3.3 Kouluverkko rakentuu myös sisämaan maatalouskyliin
eli “mettäperälle”49

Kaikkia Alatornion kunnan lapsia koskeva oppivelvollisuuslaki kasvatti oppilasmääriä
luonnollisesti, ja suurimpien koulujen yhteyteen oli lain mukaan perustettava joko kiin-
teä kokovuotinen tai kiertävä 18-viikkoinen alakansakoulu. Kun Alatorniolla oli oppivel-
vollisuuden säätämisen aikoihin noin 1 000 neliökilometrin alueella lähes 10 000 asukas-
ta,50 kunta kuului niiden harvojen Lapin kuntien joukkoon, jossa laki harvan asutuksen

44. Rantatupa 1988, 97.
45. Rantatupa 1988, 415.
46. SA 20/1898, 3 §.
47. SA 9/1893, 118 §.
48. Rantatupa 1988, 415; Jalagin 1993, 182—187.
49. 17.3.3 = ajanjakso vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista vuoden 1957 kansakoululain voimaantuloon 1958

saakka.
50. Rantatupa 1988, 97.
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vuoksi ei vapauttanut ketään oppivelvollisuudesta. Tämä lisäsi myös uusien koulujen
perustamispaineita verrattuna moniin muihin kuntiin, joskin laki antoi kaikille
maalaiskunnille pitkän siirtymäajan oppivelvollisuuden toteuttamiseen.

Vojakkalan ja Arpelan välillä olevat kylät saivat koulunsa, kun Yliliakan koulu pääsi
käynnistymään syksyllä 1922 ja Kantojärven koulu 1923. Ruottalassa oli toiminut Ylikaa-
kamon koulun alainen alakansakoulu jo kolmena talvena, kun 1924 käynnistyi Ruottalan
oma supistettu kansakoulu, jossa osa oppilaista oli Kemin maalaiskunnasta. Alaraumon ja
Kourilehdon koulut aloittivat 1925 ja Könölän koulu aivan Arpelan naapurissa seuraavana
vuonna 1926. Tiedossa on, että Alaraumolla olisi myös lukuvuosina 1922—25 toiminut
18-viikkoinen kiertävä alakansakoulu.51

Monet Alatornion maatalouskylät saivat koulunsa 1920-luvulla. Kantojärvellä merkkivuosi
oli 1923. Kuvassa Kantojärven 1957 valmistunut uusi koulutalo. KA.

Tornionjoen suulla Pirkkiön naapurikylässä Näätsaaressa aloitti lukuvuonna 1923 toi-
mia Pirkkiön koulun kanssa yhteinen 18-viikkoinen alakansakoulu. Kun koululle oli valit-
tu jo oma johtokunta, tarkoitti se oman koulupiirin perustamista. Toinen mahdollisuus oli-
si ollut, että Pirkkiön alakansakoululla olisi ollut kaksi toimipistettä omassa piirissä. Tä-
män alakoulun opettajaksi valittiin opettaja Martta Perttunen (Kuure), joka lähti eläkkeelle
Näätsaaren koululta 1959. Näätsaaren piirissä aloitti oma yläkansakoulu 1925. Tämäkin
koulu sai pian pitkäaikaisen opettajan, sillä 1927 työnsä aloittanut Anna Similä (Massa)
lähti eläkkeelle vasta 1964. Näätsaaren piiriin kuuluvasta Puuluodosta oli koululle vain
huono kärrytie, ja “ juovien52 yli pääsi veneellä”. Kulku oli syksyisin ja kevättulvien aika-

51. Lapin ktpli:t 1921—25, Alatornio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1925—27, Alatornio. KHA. KA; SVT
X 54 1922—23, 55 1923—24, 56 1924—25, 57 1925—26 ja 58 1926—27; vrt. Rantatupa 1988, 417—419.

52. Alatorniolaisessa kielenkäytössä, murteessa, juova on kapea virtaava vesiväylä. Närä taas tarkoittaa leveää
väylää. Kalle Grönholmin haast. 5.7.1999. Esim. Tornionjoessa närä on rannasta rantaan ulottuva virtaisa
kohta, mutta ei vielä koski. Yrjö Alamäen haast. 7.7.1999. Vuoden 1961 Nykysuomen sanakirja ei tunne
näiden sanojen em. merkityksiä.
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na hankalaa. Johtokunta esitti kunnalle 1926 tientekoa, koska puuluotolaisille piti muuten
antaa runsaasti avustuksia. Tietä ei kuulunut, mutta johtokunta antoi kaikille Puuluodosta
tuleville oppilaille saappaat, kun muut saivat matalampia kenkiä. Vaatetusapua tarvittiin
siihen aikaan runsaasti. Esimerkiksi 1926 oli Näätsaaren koulun talousarviossa oppikirjoi-
hin varattu vain 1 500 markkaa, mutta vaatetusavustuksiin 3 000 markkaa. Jostakin syystä
Näätsaaren koulupiiri on ollut lukuvuodet 1933—1937 yhdistettynä Pirkkiön koulupiiriin.
Koulu on toiminut nämä vuodet kahdessa toimipisteessä eli sekä Pirkkiössä että Näätsaa-
ressa. Tämän käsityksen myös Näätsaaren koulua käynyt Kalle Grönholm vahvisti.53

Näätsaaren koulu joutui toimimaan erittäin pitkän ajan tilapäisissä ja puutteellisissa ti-
loissa. Ajan kuvana kerrottakoon, että vuonna 1929 koululle vuokrattiin tilat talosta, jossa
asui tuberkuloosia sairastava henkilö. Tiloja vierastettiin niin paljon, että koulutaloa piti
vaihtaa. Luulen tietäväni, että historiikin kirjoittaja on käyttänyt hyvin lievää ilmaisua vie-
rastuksesta. Koulun johtokunta oli luonnollisesti tehnyt rakentamisaloitteita kunnalle,
mutta hyvin huonolla menestyksellä. Ei ole ollut apua siitäkään, vaikka johtokunnan pu-
heenjohtajana oli vuosina 1937—45 seurakunnan kirkkoherra ja lääninrovasti O. H. Jussi-
la. Tuosta ajasta tosin suuri osa oli sotavuosia, jolloin monet muutkin kuin rakentamisasiat
olivat jäissä. Syksyllä 1947 oli huonoin tilanne, kun opettaja Kuuren perheelle oli varattu
asunnoksi talonomistajankin käyttämä keittiöhuone, jossa olisi pitänyt vielä kouluakin pi-
tää. Temperamenttinen opettaja nosti liitutaulun ulos, naulasi sen navetan seinään, kantoi
vielä pulpetitkin pihalle, ja käytössä oli avara luokkahuone. Kaunis syyskesä auttoi asiaa,
kunnes tilanne korjaantui. Opettaja Martta Kuuren oppilaana ollut Kalle Grönholm kertoi,
että sellaisia oppilaita ei luokkaan koskaan ilmestynyt, joita opettaja Kuure ei olisi saanut
järjestykseen. Vasta kevätlukukaudella 1950 tilahankaluudet lopullisesti ratkesivat, kun
koulu pääsi muuttamaan uuteen vasta valmistuneeseen koulutaloon. Koulupiiriin muutti
runsaasti uusia asukkaita, kun Tornion terästehdasta ruvettiin rakentamaan 1970-luvulla.
Oppilaita piti siirtää naapurikouluihin. Parhaimmillaan tai pahimmillaan Näätsaaren kou-
lussa oli 115 oppilasta ja viisi opettajaa. Kun Kokkokankaan koulu valmistui 1989, tilanne
korjaantui.54

Ennen talvisotaa avattiin vielä Laivajärven koulu 1937 ja Sattajärven koulu 1938.
Laivajärven kylä on Tornion ja Kemin välisen maantien varressa. Sattajärvi sijaitsee Arpe-
lasta Tervolan kuntaan kuuluvaan Sihtunan kylään johtavan tien varrella. Voidaan perus-
tellusti sanoa, että Sattajärvi on Alatornion mettäperien syrjäisin kolkka. On mielenkiin-
toista nähdä, miten tämän kylän kouluasioita on hoidettu. Ennen vuotta 1938 kylällä toimi
muutaman viikon vuodessa kiertokoulu ja joku sattajärveläinen oli käynyt Arpelan kou-
lussa joko asuen koulun lähellä tai kävellen jalkaisin päivittäin aamua iltaa liki kymmen-
kilometrisen taipaleen. Arpelan koulun johtokunta teki marraskuussa 1937 aloitteen kou-
lupiiriin kuuluvan Sattajärven kylän lasten koulutuksen turvaamisesta. Todettiin, että Sat-
tajärvellä oli 23 kouluikäistä lasta, joista 18 ala- ja yläkansakouluikäisiä, ja nämä eivät
saaneet minkäänlaista kansakouluopetusta. Johtokunta heräsi kyllä myöhään asialle, sillä
syyslukukauden 1937 alkuun mennessä olisi Alatorniolla pitänyt viimeistään oppivelvolli-

53. Lapin ktpli:t 1922—25, Alatornio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1925—26 ja 1932—38, Alatornio.
KHA. KA; Alaraatikka 1992, 1—3. TKaA. Näätsaaren koulun opettajana yli 30 vuotta toimineen Helena
Alaraatikan laatima koulun historiikki on laadittu koulun ja kaupungin arkistotietojen pohjalta; SVT X 57
1925—26; Jalagin 1993, 192—193; vrt. Rantatupa 1988, 419; Kalle Grönholmin haast. 5.7.1999.

54. Lapin lpkli:t 1988—90, Tornio. LLHA; Alaraatikka 1992, 2—10. TKaA; vrt. Rantatupa 1988, 419; Kalle
Grönholmin haast. 5.7.1999.
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suus toteuttaa, koska 16 vuoden siirtymäaika oli loppunut. Johtokunta esitti kaksi lainmu-
kaista ratkaisua asiaan. Toinen vaihtoehto oli, että perustettaisiin Sattajärvelle supistettu
kansakoulu, ja toinen, että sijoitettaisiin lapset Arpelan kouluun ja perustettaisiin heitä
varten oppilasasuntola. Tarkkaan ottaen koulunperustamisvelvoitetta kunnalla ei vielä ol-
lut, koska ala- ja yläkansakouluun tulevia oppilaita oli alle 20. Arpelan kouluun olisi edel-
lä mainitun jälkimmäisen vaihtoehdon myötä pitänyt perustaa vielä yksi lisävirka alakan-
sakouluun. Koska koulun perustaminen oli halvin ratkaisu, johtokunta esitti sitä ja asian
toteuttamista jo kevätlukukaudella. Kunnanvaltuusto perusti Sattajärven koulupiirin ja te-
ki samalla päätöksen, että oma koulutalo rakennettaisiin vuoteen 1950 mennessä. Supis-
tettu Sattajärven kansakoulu aloitti syyslukukauden alussa 1938.55

Oppivelvollisuuslain mukaan kunnan ei tarvinnut perustaa kansakoulua piiriin, jossa
oli vähemmän kuin 20 ala- ja yläkansakouluun tulevia lapsia yhteensä, mutta sen piti
avustaa lasten koulunkäyntiä muissa piireissä. Koulun sai perustaa valtionapuun oikeutet-
tuna jo silloin, jos siinä oli vähintään 13 oppilasta. Myös oppilasasuntoloihin kunnat saivat
valtionavun.56 Sattajärven koulun oppilasmäärä oli alkuvuosina 20 ja 30 välillä, mutta ko-
hosi heti sodan jälkeen ja ylitti 40 vuonna 1947 ja 50 vuonna 1955. Vuonna 1945 syys-
kuussa tapahtuneiden säädösmuutosten jälkeen koulun olisi voinut muuttaa kaksiopetta-
jaiseksi täysin valtioavuin heti, kun oppilaita luokilla 1—6 oli yhteensä vähintään 25, eli
ainakin jo syksystä 1946 alkaen, koska kesken lukuvuoden siinä olisi saattanut olla tiettyjä
vaikeuksia. Sattajärvi sai odottaa kuitenkin toista opettajaa kymmenen vuotta, sillä koulu
muutettiin kaksiopettajaiseksi vasta 1956. Kunnanvaltuuston päätöksestä huolimatta uutta
koulutaloa ei saatu vuoteen 1950 mennessä. Kylään ja myös vuokratiloissa edelleen toimi-
vaan kouluun saatiin sähköt 1962. Vuosi 1963 oli myös koulun kannalta hyvä, sillä opetta-
jien käyttöön rakennettiin sauna.57

Saiko Sattajärven kylä sitten koskaan normaalia koulun käyttöön tarkoitettua kouluta-
loa, joka olisi vielä palvellut myös kyläläisiä monien harrastusten ja toimintojen tyyssija-
na? Olin joulun alla 1988 Sattajärven koulun 50-vuotisjuhlassa.58 Koulun historiikissa
kerrottiin liikuttavasti, kuinka koulun johtokunta oli 50 vuoden ajan säännöllisesti monin
aloittein lähestynyt ensiksi Alatornion kunnan ja sitten Tornion kaupungin päättäjiä oman
koulurakennuksen saamiseksi myös Sattajärvelle. Toinenkin vielä suurempi huoli oli kylä-
läisillä, sillä 1970-luvun lopussa oli jo ehditty tehdä periaatepäätös koulun lakkauttamises-
ta 1984. Se vaara oli saatu sillä kertaa torjutuksi, mutta tulevaisuutta pelättiin.59 Katke-
ruuttakin oli ilmassa. “Mekin maksamme veroja”, sanoi eräs kylän isäntä juhlien aikaan.
Koskaan ei kuitenkaan Sattajärvi saanut koulun käyttöön suunniteltua koulutaloa, sillä
koulu lakkautettiin 199760. Olivatkohan kaupungin virkamiehetkin kyllästyneet kuuntele-
maan kyläläisten toiveita, koska yksikään heistä ei ehtinyt Sattajärven koulun 50-vuotis-
juhlaan? Kaupunginhallituksen luottamushenkilöedustaja oli kyllä paikalla.61

55. Länsi-Pohjan ktpli:t 1936—39, Alatornio. KHA. KA; Tilja 1988, 1—2. TKaA.
56. SA 101/1921, 9 §; SA 43/1932, 17 §; Kouluhallituksen kiertokirje n:o 387/23.12.1925, jossa annettiin tar-

kat ohjeet valtionavun saamisesta ja hakemisesta oppilasasuntoloiden rakentamista ja ylläpitoa varten.
Teoksessa Valorinta 1929, 14—18.

57. SA 894/1945, 17 §; Tilja 1988, 2—5. TKaA.
58. Kalenterimerkintä 9.12.1988. JLA.
59. Tilja 1988, 7—9. TKaA.
60. Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin läänissä 1993—1999 lakkautetuista peruskouluista.

LLHA.
61. Tekijän vahvasti mieleenjääneet muistikuvat juhlasta.
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Miten pitäisi arvioida koulutuspolitiikkaa, jota Sattajärven kylä joutui kokemaan? En-
siksi on todettava, että koulu olisi voitu perustaa kylään ainakin muutamia vuosia aikai-
semmin kuin tapahtui tai vaihtoehtoisesti oppilaitten majoitus Arpelassa olisi voitu järjes-
tää. Supistettu koulu olisi myös voitu heti sodan jälkeen muuttaa kaksiopettajaiseksi. To-
sin on sanottava, että monissa muissakin Länsi-Pohjan tarkastuspiirin kunnissa, kuten esi-
merkiksi Simossa, supistettuja kouluja ruvettiin muuttamaan kaksiopettajaisiksi vasta
1950-luvulla62. Kun Lapissa sodan jälkeen rakennettiin erittäin runsaasti uusia kouluja, on
käsittämätöntä, että Sattajärven kohdalla varoja ei rakentamiseen löydetty. En tunne La-
pissa yhtään kyläkoulua, joka olisi joutunut 59 vuotta toimimaan toisin ajoin hyvinkin
puutteellisissa vuokratiloissa. Näiden tilojen saanti kaupungin omistukseen 198763 ei
oleellisesti muuttanut tilannetta. Arviointia lievittää tieto, että Alatornion pappilan lasten
kansakoulukin Näätsaaressa sai pitkään eli yli 26 vuotta odottaa omaa koulutaloa, kuten
edellä on kerrottu. Laivajärvelläkin koulu koko 28-vuotisen olemassaoloaikansa 1937—
65 joutui myös toimimaan vuokratiloissa64. Vastuulliseen taloudenpitoon omien asioiden
hoitamisessa tottuneet talonpoikaiset kunnallismiehet seurasivat myös luottamustoimissa,
ettei yhteiskunnan varoja käytettäisi turhaan. Kunnallisen veroäyrin hinnannousu olisi
tuntunut välittömästi myös omassa kukkarossa. Edellä mainittujen kolmen koulun
kohdallakin seurattiin tietysti koko ajan, oliko niiden jatkuvuus ehdottoman varmaa. Kun
epäilyksiä oli, niin oltiin varovaisia. Hyvään hallintoon kuuluu noudattaa kohtuullisuutta
ja tasapuolisuutta. Edellä olevaan viitaten arvioisin, että kohtuuden raja ylitettiin ja
tasapuolisuuden vaatimus unohdettiin ainakin Sattajärven kohdalla.

Oppivelvollisuuslain säätämisen jälkeen Alatornion kunta toteutti nopeasti täytäntöön-
panon oleellisilta osiltaan, sillä viiden vuoden aikana 1922—1926 perustettiin seitsemän
uutta kansakoulua. Selvittämättä jää, tapahtuiko ripeä asiainhoito aidosta sivistystahdosta
vai oliko kunta pakkotilanteessa. Jos edellä mainituissa kylissä vanhemmat olivat herän-
neet ja ilmoittivat vähintään 30 lasta yläkansakouluun, oli edelleen voimassaolevan piiri-
jakoasetuksen mukaan kouluhankkeen toteuttamiseen ryhdyttävä välittömästi. Olen kyllä
taipuvainen uskomaan, että päättäjien enemmistö halusi mahdollisimman nopeaa toimin-
taa, sillä oppivelvollisuuslain mukainen 16 vuoden toimenpanoaika olisi antanut mahdol-
lisuuden kyllä viivyttelyyn, jos kunta olisi niin tahtonut.65 Kouluuntulijoitakin oli varmas-
ti runsaasti, sillä Alatornion syntyvyys vuosisadan alkuvuosikymmenillä oli erittäin kor-
kea eli noin 30 promillea. Alatornio on siitä erikoinen Lapin maalaiskunta, että väkiluku ei
vuosina 1920—1955 juuri muuttunut, eli asukkaita oli koko ajan noin 10 000. Vuoden
1957 alueliitos vei Alatorniolta mukanaan noin tuhat asukasta. Kuntaliitoksen aikoihin
1972 asukkaita oli noin 8 500.66

Kuten on jo kerrottu. kouluverkon paikkailua suoritettiin vielä 1930-luvun lopussa, kun
1937 perustettiin koulut Laivajärvelle ja 1938 Sattajärvelle. Sodan päättymisen jälkeen
raivattiin myös Alatorniolla runsaasti uutta peltoa ja perustettiin uusia viljelmiä67. Tämä
näkyi myös siinä, mihin uudet koulut sijoittuivat. Ne perustettiin sisämaahan. Korpijärven
koulu aloitti toimintansa 1947, Lautamaa 1950 ja Virkkumaa 1952. Korpijärvi sijaitsee lä-

62. Ks. esim. Simon ja Pellon kunnat.
63. Tilja 1988, 9.
64. Ossi Ylipekkalan haast. 6.7.1999.
65. SA 20/1898, 3 §; SA 101/1921, 19 §.
66. Rantatupa 1988, 97—106.
67. Rantatupa 1988, 144—145.



507
hellä Keminmaan rajaa Arpelasta Tervolaan menevän maantien tuntumassa ja Virkkumaa
on taas lähellä Karungin rajaa. Kuusiluodon sahayhdyskunta kärsi suuria vaurioita syksyl-
lä 1944, ja sahan toiminta loppui pian sodan jälkeen. Koulukin lakkautettiin tarpeettomana
1950. Pirkkiön koulun sivupiste oli sijainnut Putaalla, ja 1954 oppilasmäärien kasvaessa
alue erotettiin omaksi koulupiiriksikseen, jolloin sivukoulusta tuli itsenäinen nopeasti kas-
vava koulu.68 Tämä koulupiiri runsaine oppilaineen, mutta ilman omaa koulurakennusta,
jäi alueliitoksen yhteydessä vuoden 1957 alusta Tornion kaupungin murheeksi. Röyttän
alue kouluineen liitettiin samanaikaisesti myös kaupunkiin.69

17.3.4 Elinkeinorakenteen muutos vaikuttaa myös 
kyläkoulujen lukumäärään70

Alatornion ja Karungin kunnan sekä Tornion kaupungin yhdistyminen Tornion kaupun-
giksi tapahtui vuoden 1973 alusta.71 Katson parhaimmaksi käsitellä varsinaisten
kansakoulujen, kansalaiskoulujen ja peruskoulujen osalta tapahtuneet muutokset
kuitenkin ennen alueliitosta 1957 ja yhdistymistä 1973 olleiden kuntarajojen sisällä
nykypäivään saakka.

Jatko-opetusta kehitettiin myös Alatorniolla, ja vuodesta 1946 lähtien järjestettiin kou-
luilla tyttöoppilaille kiertävän opettajan johdolla kotitalouskursseja. Vuonna 1956 kunta
jaettiin kahteen jatkokoulupiiriin, ja Raumon piiriin järjestettiin heti kokovuotinen amma-
tillisesti suuntautunut jatkokoulu ja Arpelan piirissä opetus toteutettiin syksystä 1957 al-
kaen 18 viikon mittaisina kursseina.72

Kun jatko-opetusta ruvettiin 1958 kansakoululain mukaan antamaan kansalaiskouluis-
sa, ei Alatorniollakaan heti tapahtunut itse opetuksessa mitään muutoksia. Vuonna 1962
Raumon kansalaiskoulu muuttui kaksivuotiseksi ja 1966 kolmivuotiseksi. Arpelassa kurs-
sinmuotoinen opetus jatkui vuoteen 1960 saakka, jolloin kansalaiskoulu muuttui yksivuo-
tiseksi. Kaksivuotisena opetusta annettiin lukuvuosi 1966—67, minkä jälkeen myös Arpe-
lassa oli vapaaehtoinen yhdeksäs luokka. Vuonna 1971 Raumon ja Arpelan kansalaiskou-
lut yhdistettiin Alatornion kansalaiskouluksi, jonka piirinä oli koko kunta ja toimipaikka-
na Raumo. Vuoden kuluttua 1972 peruskouluun siirryttäessä Alatornion kansalaiskoulu
muodosti yhdessä Tornionseudun yhteiskoulun keskikouluasteen ja Tornion kansalaiskou-
lun kanssa Putaan—Raumon yläasteen koulun. Vuonna 1974 katsottiin tarkoituksenmu-
kaiseksi jakaa tämä suuri koulu kahtia ja perustettiin Putaan ja Keroputaan yläasteet, joista
jälkimmäinen toimi entisen Raumon kansalaiskoulun tiloissa. Vuonna 1980 Keroputaan
yläasteen nimeksi vaihdettiin Raumon yläaste. Arpelaan perustettiin myös 1972 oma ylä-
aste.73

68. Länsi-Pohjan ktpli:t 1936—39, 1946—48 ja 1949—50, Alatornio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1950—
55, Alatornio. OHA; vrt. Rantatupa 1988, 419—423.

69. Tornion kansakoulu 1874—1974. 1974, 24.
70. 17.3.4 = ajanjakso kansakoululain voimaantulosta 1958 lukuvuoden 1998—99 loppuun.
71. Rantatupa 1988, 568.
72. Länsi-Pohjan ktpli:t 1945—47, Alatornio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1955—58, Alatornio. OHA; vrt.

Rantatupa 1988, 423.
73. Länsi-Pohjan ktpli:t 1958—61, Alatornio. OHA; Perämeren ktpli:t 1961—63 ja 1965—68. Alatornio,

OHA; Lapin lkkli:t 1970—72, Alatornio. LLHA; Lapin lpkli:t 1972—73, Alatornio ja Tornio sekä 1973—
75 ja 1979—81, Tornio. LLHA; Pentti Ponkalan kirje 20.10.1997, jossa ilmoitetut tiedot Ponkala oli hank-
kinut Tornion kaupungin arkistosta. JLA; vrt. Rantatupa 1988, 423; Pentti Ponkalan haast. 15.10.1997.
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Monet Suomen kansalaiskoulut rakennettiin samojen normien ja tyyppipiirustusten mukaan
kuin tämä 1962 valmistunut Raumon kansalaiskoulu. KA.

Kansakoululaki antoi kaikille kunnille mahdollisuuden apukoulun perustamiseen hen-
kisessä kehityksessä viivästyneiden ja lievästi vajaamielisten lasten opettamista varten.
Laki velvoitti perustamaan apukoulun “kaupunkiin ja tiheästi asutulle, yhteen tai useam-
paan kuntaan kuuluvalle, viiden kilometrin säteiselle alueelle”, jos kaupungin tai alueen
samankielisten asukkaitten määrä oli vähintään 8 000.74 Kun Tornion alueeltaan hyvin
pienessä kaupungissa oli 1958 asukkaita jo 5 30075 ja Tornionjokisuulla halkaisijaltaan
kymmenen kilometrin ympyrään kuuluivat kaupungin lisäksi Alatornion väkirikkaimmat
kylät, oli lain mukaan perustettava alueelle apukoulu. Olen näkevinäni, kun kaupungin ja
Alatornion kunnallisjohtajat Torniossa asuvan kansakouluntarkastajan kanssa miettivät,
kummanko koululaitokseen apukoulu perustettaisiin. Ratkaisu oli ilmeisen helppo, sillä
maalaiskuntana Alatornio sai huomattavasti paremman valtionavun koulun ylläpitämiseen
kuin vanhoihin kaupunkeihin kuuluva Tornion kaupunki. Lain velvoite täytettiin heti, sillä
Alatornion apukoulu avattiin syksyllä 1958. Se yhdistettiin Tornion kaupungin 1971 pe-
rustaman apukoulun kanssa vuonna 1972 Tornionseudun apukouluksi, jonka piiriksi tuli
koko 1973 perustettu Suur-Tornio.76

Erityisopetusta laajennettiin Alatorniolla 1971, kun ensimmäinen kansakoulujen yhtei-
nen puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten erityisopettaja otettiin kiertämään kunnan eri
kouluilla. Vuoden kuluttua 1972 perustettiin erikseen puhehäiriöisten sekä lukemis- ja kir-
joittamishäiriöisten erityisopettajien virat. Siihen aikaan lääninhallituksen tehtävä oli mää-
rätä opettajat sellaisiin opettajanvirkoihin, jotka olivat syystä tai toisesta täyttämättä luku-
vuoden vaihtuessa elokuun alussa77. Pätevistä erityisopettajista oli puutetta, koska erityis-
opetusta Suomessa laajennettiin runsaasti 1970-luvun alussa. Lukuvuoden 1971—72 oli-
vat Utsjoen Karigasniemen koulun opettajat Eila ja Jaakko Hietaniemi olleet opiskelemas-

74. SA 247/1957, 19 §.
75. Pieni tietosanakirja. 1959.
76. Länsi-Pohjan ktpli 1957—59, Alatornio. OHA; Lapin lkkli:t 1970—72, Alatornio ja Tornio. LLHA; Lapin

lpkli 1972—73, Alatornio ja Tornio. LLHA; SA 247/1957, 78—81 §.
77. SA 247/1957, 38 §.
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sa Jyväskylässä erityisopettajiksi. He kävivät asioimassa lääninhallituksessa heinäkuussa
ja pistäytyivät myös huoneessani kysymässä, miten vuoden kuluttua olisi erityisopettajien
paikkoja avoinna. He aikoivat vielä vuoden opettaa Utsjoella entisissä viroissaan. Jaakko
Hietaniemen mukaan olin kuulemma sanonut, että ette te mihinkään Utsjoelle mene vaan
Alatorniolle ja Tornioon, joissa oli vielä kaksi erityisopettajanvirkaa täyttämättä. He pyy-
sivät miettimisaikaa ja tulivat parin tunnin päästä ilmoittamaan, että olisivat valmiit lähte-
mään uusiin virkoihin, mutta asunnon löytyminen askarrutti. Muistan sen, että soitin heti
Alatornion kunnan kansakoululautakunnan sihteerille, joka pystyi ilmoittamaan, että asun-
to kyllä löytyisi. Tämän jälkeen olin kysynyt, mikäli Jaakko Hietaniemi muisti oikein,
puuttuiko vielä jotakin ja pitäisikö kyyti mahdollisesti järjestää. Hietaniemet aloittivat
syksyllä 1972 opetustyön Alatorniolla ja Torniossa, jotka vuoden 1973 alussa yhdessä Ka-
rungin kunnan kanssa muodostivat Tornion kaupungin. Siirto oli ilmeisen onnistunut, sillä
lukuvuoden 1998—99 lopussa he olivat hoitaneet Torniossa erityisopettajan tehtäviä jo 27
vuotta.78 Olen tämän tapauksen kertonut yhtenä esimerkkinä osoittaakseni, kuinka tarkasti
kansakouluntarkastajat ja vuodesta 1970 alkaen lääninhallitukset joutuivat vielä kansa-
koululain mukaan huolehtimaan siitä, että koulutyön alkaessa opettajien virat oli täytetty
ja koulutyö saattoi alkaa.79 Kun kuntien kouluhallinto vahvistui peruskoulujärjestelmään
siirtymisen aikoihin, tehtäviä siirrettiin sitä mukaa kuntien hoitoon. Voidaan sanoa, että
noin sata vuotta valtion virkamiehet huolehtivat virkavastuulla muun muassa siitä, että
kunkin vastuualueen kunnissa kansakoulut käynnistyivät lukuvuoden alkaessa. Muistan
lääninhallituksen tehtävien riisumisen alkaneen keväällä 1971. Siihen saakka kansakoulu-
asetuksen mukaan kansakouluntarkastajan ja vuodesta 1970 alkaen lääninhallituksen kou-
lutoimentarkastajan piti allekirjoituksin tarkistaa ja hyväksyä kansakoulun päästökirjat.
Huhtikuussa 1971 muutettiin asetusta siten, että päästökirjoista vastasivat koulun johtaja
ja opettajat.80

Ikäluokkien pieneneminen, elinkeinorakenteen muutos ja väestön muuttoliike taaja-
miin aiheuttivat pian muutoksia kouluverkkoon myös Alatorniolla. Epänormaalia ei ollut,
että harvennus alkoi kunnan laitimmaisista kylistä. Virkkumaan ja Laivajärven koulut lak-
kautettiin 1965 ja Korpijärven koulu 1966. Lautamaan koulu lakkasi 1970. Peruskoulun
aattovuonna 1971 lakkautettiin Alavojakkalan koulu pienentyneen oppilasmäärän ja kou-
lurakennuksen heikon kunnon vuoksi ja Yliliakan koulu 1972 ennen kaikkea siksi, että
koulurakennuksen arvioitiin olevan niin heikkokuntoinen, ettei sitä voitaisi enää taloudel-
lisesti peruskorjata. Vuonna 1975 Alaraumon ja Kyläjoen koulujen oppilaat siirtyivät uu-
teen Kyläjoen kouluun, jonka jälkeen Alaraumon nimeä ei ollut enää koulutilastoissa.
Vuonna 1980 Arpelan naapurikylä Könölä menetti koulunsa. Tämän jälkeen kouluverk-
koa ei tarvittu harventaa Torniossa pitkään aikaan. Jopa Yliliakan koulun kunto arvioitiin
uudelleen, se korjattiin, ja koulu avasi ovensa kyläläisten suureksi iloksi syksyllä 1986.81

Olin tainnut erehtyä 1970-luvun alussa, kun uskoin vakuutteluihin Yliliakan
koulurakennuksen kelvottomuudesta. Vaikka tiedän monien kansakouluntarkastajien
kehittyneen todellisiksi koulurakentamisen asiantuntijoiksi, olen ainakin tässä asiassa aina
tunnustanut suuren vajavaisuuteni, vaikka ei sitä aina ole voinut suureen ääneen sanoa.
Neuvoja voi tarvittaessa kysyä ja saadakin, sillä kysyvä ei tieltä eksy. Rakentamistarve ja

78. Lapin lkkli 1970—72, Utsjoki. LLHA; Lapin lplki 1972—73, Alatornio ja Tornio. LLHA; Jaakko Hietanie-
men haast. 9.7.1999.

79. SA 247/1957, 58 §.
80. SA 321/1958, 107 §; SA 311/1971, 107 §.
81. Perämeren ktpli:t 1964—67 ja 1969—70, Alatornio. OHA; Lapin lkkli:t 1970—72, Alatornio. LLHA;

Lapin lpklit 1972—73. Alatornio, LLHA; Lapin lpklit:t 1974—76, 1979—81 ja 1985—87, Tornio. LLHA.
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neliöiden määrä normitettiin tulevien vuosien oppilasmäärien mukaan, ja näiden lukujen
oikeellisuudesta ja kehityssuunnasta lääninhallitus kantoi asiantuntijavirastona täyttä
vastuuta.

Valtio rupesi pienentämään 1990-luvun alusta omaa osuuttaan koulukustannuksista,82

ja tämä näkyi myös Tornion kouluverkossa. Vanhan Alatornion alueelta lakkautettiin
Ruottalan ja Röyttän koulut syksystä 1993 alkaen. Ruottalan kyläläiset olivat saaneet tais-
telullaan yhden lisävuoden koululleen, mutta kun kaupunki sitten suoritti lakkautustoi-
menpiteet kaikkien pykälien mukaan, lopputulos oli selvä, koska koulujen määrän säätely
on kuulunut vuodesta 1991 kuntien itsehallinnon piiriin83. Siihen saakka kunnan tekemä
peruskoulun lakkauttamista koskeva päätös oli pitänyt alistaa lääninhallituksen vahvistet-
tavaksi84. Käytännössä lääninhallitus saattoi jättää kunnan tekemän lakkautuspäätöksen
vahvistamatta vain, jos päätöstä ei ollut tehty laillisissa puitteissa tai se aiheutti esimerkik-
si kestoltaan lainvastaisia eli liian paljon aikaa vaativia koulukuljetuksia. Röyttän koulun
johtokunta ja koulupiirin asukkaat myös vastustivat koulunsa lakkauttamista, koska oppi-
laita oli lukuvuonna 1992—93 vielä yli 40, mutta mikään ei auttanut, kun kaupunginval-
tuusto katsoi koulun lakkauttamisen tarkoituksenmukaiseksi85. Kourilehdon koulu katosi
kartalta 1995. Vuonna 1997 tapahtui iso remontti Tornion koululaitoksessa, sillä silloin
lakkautettiin neljä ala-asteen koulua, joista kolme eli Kantojärvi, Liakka ja Sattajärvi Ala-
tornion alueelta.86

Röyttän 1920-luvun puolivälissä valmistunut koulutalo, jossa keväällä 1993 vietettiin koulun
90-vuotisjuhlaa ja hautajaisia. Tornion kaupunki lakkautti koulun vedoten taloudellisiin syi-
hin oppilaiden vanhempien ja opettajien suureksi suruksi, vaikka koulussa oli vielä noin 40
oppilasta. KA.

Alatornion kouluverkon vaiheet kertovat omalta osaltaan Lapin läänin elinkeinoraken-
teen muutoksien vaikutuksista asutukseen. Maatalous kehittyi voimallisesti vuosisadan al-
kupuolelta aina 1960-luvulle. Asutustiloja perustettiin vielä sotien jälkeen ja peltoja rai-

82. Lassila 2000, A-osa, 67—80. JLA.
83. SS 479/1983, 12 §; SS 174/1991, 12§.
84. Sama.
85. Kunnari 1993, 21 ja 26. TKaA.
86. Lapin lpkli 1992—93, Tornio. LLHA; Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin läänissä 1993—

1999 lakkautetuista peruskouluista. LLHA; Olavi Sorviston haast. 29.7.1997.
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vattiin valtion voimakkaan tuen turvin. Luottamus tulevaisuuteen oli vahva, jota osoittivat
muun muassa korkea syntyvyys ja perheiden suuret lapsiluvut. Koulu kylän keskeisim-
mällä paikalla oli kyläläisten ja muun maailman kohtauspaikka. Maatalousväki rupesi vä-
henemään 1960-luvulla, muutto asutuskeskuksiin ja taajamiin alkoi, ja valtio rupesi mak-
samaan siitä, että vasta tuottavaan kuntoon saatettuja peltoja ei enää viljeltäisi.87 Arpelan
kylä säteettäin ympärillä olevine lähikylineen oli ollut eräs Lapin läänin maa- ja karjata-
louden voimakeskus.88 Alueella oli parhaimmillaan seitsemän kansakoulua. Syksyllä
1997 oli jäljellä vain keskimmäisen kylän, Arpelan koulu, johon kuuden naapurikylän,
Kantojärven, Korpijärven, Könölän, Lautamaan, Sattajärven ja Virkkumaan vähäksi käy-
nyt oppilasjoukko kuljetettiin.89 Samaan aikaan, kun maatalouskylien kouluja lakkautet-
tiin, Kanta-Tornion läheisyydessä olevat rantakylät kasvoivat. Saatiinhan Tornioon
1970-luvulla kovan kamppailun jälkeen Outokumpu Oy:n suuri terästehdas, joka tarvitsi
paljon työväkeä.90 Kaakamoon, Kivirannalle ja Kyläjoelle on rakennettu suuret uudet
koulut ja myös Putaan peruskoulujen tiloja on laajennettu.91 Pirkkiöön tarvittiin uusi kym-
menopettajainen Kokkokankaan koulu, joka käynnistyi upouudessa koulutalossa syksyllä
1989. Koulu osoittautui alusta alkaen liian pieneksi.92 Myös Yliraumon ala-aste ja Rau-
mon yläaste saivat uudet tilat koulun 120-vuotisjuhlan kunniaksi syksyllä 1995.93 Viimei-
nen virantoimitukseni Tornion kaupungissa oli esittää lääninhallituksen tervehdys tammi-
kuussa 1996 juhliaan viettäneille kouluille.94

17.4 Alatornion kuntaan perustetut oppikoulut

Alatornion kunnan alueelle perustettiin ensimmäinen oppikoulu 1955, kun Tornionseudun
keskikoulu aloitti Putaalla.95 Se siirtyi alueliitoksen mukana Tornion kaupunkiin 1957.
Siitä on luontevaa kertoa Tornion kantakaupungin koululaitoksen yhteydessä.

Kunnallista keskikoulua ruvettiin puuhaamaan Alatorniolle jo 1950-luvun puolivälissä.
On ymmärrettävää, että lupaa ei heti tullut, koska suuri osa pitäjäläisistä pystyi kotijalasta
käymään Tornion kaupungissa olevissa oppikouluissa. Koulun sijoituspaikaksi oli kun-
nanvaltuusto valinnut äänestyksen jälkeen sisämaassa oleva Arpelan kylän, koska Arpe-
lasta ja sen ympäristökylistä oli pitkä matka Tornioon. Pitkäaikainen Arpelan seudun luot-
tamusmies ja Alatornion kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Aho-vainaja kertoikin, et-
tä Helsingissä piti käydä yllättävän monta kertaa, ennen kuin lupa saatiin syksyksi 1963.
Viimeisenä keskikouluvuonna 1971 oppilaita koulussa oli noin 400. Yhdeksän vuoden ai-
kana saivat monet Alatornion syrjäkylien lapset mahdollisuuden käydä oppilaille maksu-

87. Rantatupa 144—147.
88. Rantatupa 1988, 175 ja 178—179.
89. Ks. Alatornion yhteenvetoluku.
90. Vilmi 1978, 153—155; Torkko 1995, 46—49.
91. Olavi Sorviston haast. 29.7.1997 ja 19.1.2000; vuosina 1970—1996 olen osallistunut kaikkien Alatornion

ja Tornion kouluhankkeitten toteuttamiseen aina rakennustarpeen selvittelystä vihkiäisjuhliin saakka, joissa
yhtä vihkiäisjuhlaa lukuunottamatta olen saanut kutsuvieraana olla mukana.

92. Jalagin 1993, 195.
93. Kapraali 1996, 26—27.
94. Lapin lpkli:t 1988—90, Tornio. LLHA; kalenterimerkintä 28.1.1996. JLA.
95. Teperi & Salminen 1993, 462.



512
tonta oppikoulua ennen peruskoulun tuloa. Arpelan yläaste on jatkanut koulun perinteitä
syksystä 1972 lähtien.96

17.5 Koulutuksen kehitysvaiheet kertovat suomalaisen 
yhteiskunnan suurista muutoksista

Alatornion ensimmäinen kansakoulu syntyi samoihin aikoihin naapurikuntien esikoisten
kanssa 1875. Seuraavien koulujen kohdalla kunta varoi kustannuksia, ja ne lähtivätkin
liikkeelle yksityisten toimesta. Vuoden 1898 piirijakoasetus, joka oli voimassa vuoteen
1927 saakka97, ja vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki purivat sen sijaan väkirikkaaseen
mutta pinta-alaltaan pieneen Alatornion kuntaan niin, että “ylempien kansakoulujen
perustamisen edistäminen” toteutui piirijakoasetuksen tavoitteiden mukaisesti. Olihan
kunnassa jo 1926 kaikkiaan 19 kansakoulua. Monessa muussa läänin kunnassa oltiin
silloin vasta alkutaipaleella. Uusien viljelytilojen perustaminen aiheutti sen, että ennen
toista maailmansotaa vuosina 1937—1938 oli tarpeen perustaa kaksi kansakoulua ja pian
sodan jälkeen 1947—1952 vielä kolme lisää maatalouskyliin. Kun sahatoiminnan
lopettamisen vuoksi 1950 lakkautetun Kuusiluodon koulun tilalle oli rantakyliin
perustettu 1954 itsenäinen kansakoulu Putaalle, oli sekä Alatornion rantakylissä että
“mettäperän” kylissä 1950-luvun puolivälin tienoilla 12 toimivaa kansakoulua eli
yhteensä 24 koulua.

Alatornion kunnassa oli siis 1950-luvulla saavutettu tasapainotila rantakylien ja sisä-
maan kylien välillä kansakoulujen lukumäärässä. Opettajamäärissäkään ei ollut suuria
eroja. Rantakylien kouluissa oli opettajia näinä vuosina 25—30 ja muissa kouluissa 20—
25. Vuosittain pieniä muutoksia saattoi tapahtua. Oppikouluihin siirtyi Tornion kaupungin
lähikylistä luonnollisesti enemmän kansakouluikäisiä lapsia kuin kauempaa, mutta siihen
aikaan osattiin arvostaa jo kaikissa väestöpiireissä oppikoulun antamia mahdollisuuksia.
Mainittakoon, että vuoteen 1956 saakka myös jatko-opetuksen antoivat varsinaisten kan-
sakoulujen opettajat iltaopetuksena yhden päätoimisen kotitalousopettajan järjestämiä
kursseja lukuunottamatta.98 Mikä oli tilanne 1990-luvun viimeisinä vuosina?

Syksyllä 1997 oli entisen Alatornion “mettäperän” kylissä enää kaksi ala-asteen koulua
jäljellä. Ne olivat Arpela ja Yliliakka. Näissä kouluissa oli yhteensä 5—6 päätoimista
opettajaa. Kymmenen koulua oli jo lakkautettu etupäässä oppilaitten vähyyden vuoksi.
Rantakylissä oli syksyllä 1997 yhteensä yhdeksän ala-asteen koulua. Myös rantakylissä on
neljä koulua lakkautettu, mutta syynä on ollut yleensä pyrkimys keskittää oppilaat raken-
nettuihin uusiin koulutiloihin, jolloin on säästytty vanhojen koulujen peruskorjauksilta.
Vuonna 1989 on lisäksi perustettu aivan uusi Kokkokankaan koulu. Päätoimisia opettajia
näissä yhdeksässä koulussa on 1990-luvulla ollut noin 90 ja lisäksi vielä sivutoimisia tun-
tiopettajia. Edellä mainituista luvuista on nähtävissä, että sisämaan kouluissa oli 1990-lu-
vun lopussa opettajia vain neljännes siitä, mitä 40 vuotta sitten oli ollut ja rantakylissä taas
yli kolminkertainen määrä. Toisin sanoen kun 1950-luvun puolivälissä ei ollut kovin suu-
ria eroja alueiden koulujen opettajamäärissä, niin 1990-luvulla rantakylien ala-asteiden
kouluissa oli opettajia 15-kertainen määrä verrattuna sisämaan kahteen kouluun. Jos ver-

96. Perämeren ktpli:t 1962—64, Alatornio. OHA; Lapin lkkli 1971—72, Alatornio. LLHA; Lapin lpkli 1972—
73, Alatornio. LLHA; Rantatupa 1988, 424; Antti Ahon kanssa käyty keskustelu 1970-luvun puolivälissä.

97. SA 43/1927, 21a §.
98. Länsi-Pohjan ktpli:t 1953 -57, Alatornio. OHA; Yrjö Alamäen haast. 7.7.1999.
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rataan jatkokouluikäisten eli peruskoulun yläasteen kouluja näillä kahdella alueella, niin
Rantakylien yläasteilla Putaalla ja Raumolla oli lukuvuonna 1992—93, jolloin viimeisen
kerran lääninhallituksissa tehtiin läänistä koulukohtaiset lukuvuosi-ilmoitukset, 58 päätoi-
mista opettajaa ja Arpelan yläasteella 14 opettajaa. Kivirannan väkirikkaalta alueelta vie-
dään yläasteen oppilaat Suensaaren yläasteen kouluun vanhaan Tornioon. Heidän opetta-
jansa eivät ole laskelmassa mukana. Oleellisia muutoksia ei 1990-luvun viimeisten vuosi-
en aikana ole tapahtunut. Ala-asteen koulujen vähenemisen perusteella on ennustettavissa,
että Arpelan yläasteen oppilaitten ja opettajien määrät vieläkin supistuvat ainakin lähivuo-
sina, mikäli Arpelaan ei kuljeteta entistä enemmän rantakylistä oppilaita. Uskottavasti Ar-
pelan ja Karungin yläasteitten olemassaolosta kehkeytyy lähitulevaisuudesta Torniossa
vakava keskustelu. Pohtiminen on kyllä jo aloitettukin.99

Erikoisesti ala-asteen koulujen ja niiden opettajien ja oppilaitten määrät 1950-luvulta ja
1990-luvulta kertovat, kuinka suuren muutoksen suomalainen yhteiskunta on kokenut vii-
meisen 40 vuoden aikana. Paitsi maatalouden ammatinharjoittajien määrän suuresta vähe-
nemisestä luvut kertovat myös siitä, miten asutuksen painopistealueet nykyisen Tornion
kaupungin alueella ovat muuttuneet. Vuosina 1955—1998 Alatornion Karungin ja Torni-
on alueiden yhteinen asukasmäärä on kasvanut noin 40 prosenttia, sillä 1955 asukkaita oli
vähän yli 16 000 ja 1998 lähes 23 000. Uskottavasti myös rantakylien asukkaat ovat keski-
määrin paljon nuorempia kuin kaupungin haja-asutusalueilla. Väestön keskittyminen on
tapahtunut Alatornion alueella Lapin mittasuhteissa hyvin pienellä alueella, sillä vanhan
Alatornion pinta-ala on vain noin 1 000 neliökilometriä. Ihmiset haluavat asua lähellä työ-
paikkojaan ja palvelupisteitä. Tätä todistaa vielä sekin, että rantakylien laitaosissa, kuten
Vojakkalassa ja Kaakamossa, opettajien ja oppilaitten yhteinen määrä oli jokseenkin sama
1990-luvulla kuin oli 1950-luvulla. Vähenemistäkään ei toki ole tapahtunut.100

Jos opetuksen oppivelvollisuuskoulussa arvioidaan olevan sitä tehokkaampaa, mitä
enemmän opettajavoimia on käytettävissä oppilasta kohti, on 40 vuoden aikana tässä suh-
teessa tapahtunut isoja muutoksia. Olihan 1950-luvulla Alatornion kunnan alueella kansa-
kouluissa vain noin 50 päätoimista opettajaa ja 1990-luvulla peruskouluissa samalla alu-
eella noin 160 opettajaa ikäluokkien ollessa melkein samansuuruiset, sillä 1950-luvun
puolivälissä eivät vielä kaikki suuret ikäluokat olleet kansakoulussa. Vaikka kansakoulun-
opettajien lisäksi mukaan laskettaisiin 1950-luvulla samoja ikäluokkia opettaneet oppi-
koulujen keskikouluasteen opettajat, oli 1990-luvulla runsaasti yli kaksinkertainen määrä
opettajia opettamassa samaa määrää oppivelvollisuusikäisiä kuin 40 vuotta sitten. Tämä
vieläpä senkin jälkeen, vaikka muistettaisiin ja laskelmassa otettaisiin huomioon, että
1950-luvun lopulle saakka ne kansakoulun oppilaat, jotka eivät siirtyneet oppikouluun,
kävivät kokovuotista päiväkoulua vain seitsemän vuotta.101

99. Länsi-Pohjan ktpli:t 1953—57, Alatornio. OHA; Lapin lpkli:t 1991—93, Tornio. LLHA; ks. Karunki.
100. LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996; SVT. Väestö 1999:

6. Lapin kuntien asukasluku 31.12.1998; Länsi-Pohjan ktpli:t 1953—57. Alatornio. OHA; Lapin lpkli:t
1991—93. Tornio. LLHA.

101. Laskelma on tehty 1950-luvun puolivälin Alatornion kunnan ja 1990-luvun alkupuolen Tornion kaupungin
lukuvuosi-ilmoitusten oppilas- ja opettajamäärien pohjalta.
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17.6 Yhteenveto: Alatornion koulut

Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Kirkollinen opetus

1. kiertokoulu

2. kiertokoulu

3. kiertokoulu
1. kiinteä pientenlastenkoulu
2. kiinteä pientenlastenkoulu

4. kiertokoulu
5. kiertokoulu 

1875

Ennen v. 1882

Ennen v. 1892
Ennen v. 1896
1897

1904
1919

1939
marraskuu
1924

1924
1903
1903

1924
1924

Toisen ja kolmannen kiertokoulun alkamis-
vuosista ei ole kohtuuvaivalla löytynyt aivan
tarkkoja tietoja.
Koulu toimi Röyttässä.
Sijaitsi hyvin todennäköisesti Kuusiluodossa
em. vuosina.

Varsinaiset kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet
1. Yliraumo 1875 Vuoteen 1887 Alatornion koulu 
2. Pirkkiö 1887

1905
1891 Yksityinen kansakoulu

Kunnan perustama
3. Nikunmäki 1895 Arpela vuoteen 1972
4. Vojakkala 1896 Ylivojakkala vuosina 1904—1971 
5. Kaakamo 1903 Ylikaakamo vuosina 1913—1971, minkä jäl-

keen Ala- ja Ylikaakamon koulupiirit yhdis-
tettiin. 

6. Kuusiluoto 1903 1950
7. Röyttä 1903

1973 
1967
1993

Siirtyi Tornion kaupunkiin 1957 alueliitoksen
mukana.

 8. Alavojakkala 1904 1971 Vuosina 1899—04 osa Vojakkalan koulusta
toimi Alavojakkalassa.

 9. Kyläjoki 1904
10. Alakaakamo 1913 1971
11. Kiviranta 1913
12. Liakka 1920 1997
13. Alaraumo 1922 1975 Alaraumolla on toiminut 18-viikkoinen kier-

tävä alakansakoulu lukuvuosina 1922—25.
14. Ruottala n. 1922 1993 Ruottalan kylässä on toiminut kiertävä

18-viikkoinen alakansakoulu ainakin kahtena
lukuvuotena ennen oman koulupiirin supiste-
tun kansakoulun avaamista 1924.

15. Yliliakka 1922
1986

1972 Oli lakkautettuna 1972—86.

16. Kantojärvi 1923 1997
17. Näätsaari 1923

1937
1933 Koulu alkoi 1923—25 alakansakouluna. Oli

yhdistettynä vuodet 1933—37 hallinnollisesti
Pirkkiön kouluun ja koulupiiriin, jossa oli
kaksi toimipaikkaa.

18. Kourilehto 1925 1995
19. Könölä 1926 1980
20. Laivajärvi 1937 1965
21. Sattajärvi 1938 1997
22. Korpijärvi 1947 1966
23. Lautamaa 1950 1970
24. Virkkumaa 1952 1965
25. Hannula 1954 Pudas vuoteen 1972. Siirtyi Tornion kaupun-

kiin alueliitoksen mukana 1957.
26. Kokkokangas 1989
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Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Jatko-opetus

Kotitalouden opettajan virka perustettiin 1946. Raumon 1-vuotinen kokeilujatkokoulu toimi 1956—58 ja
Arpelan kurssinmuotoinen 18-viikkoinen jatkokoulu 1957—58.

Kansalaiskoulut
1. Raumo:

a) 1-vuotinen
b) 2-vuotinen
c) 3-vuotinen

1958
1962
1966

1962
1966
1971

2. Arpela:
a) kurssinmuotoinen
b) 1-vuotinen
c) 2-vuotinen
d) 3-vuotinen

1958
1960
1966
1967

1960
1966
1967
1971

3. Alatornio:
a) 3-vuotinen

1971 1972 Arpelan ja Raumon kansalaiskoulut yhdistet-
tiin 1.8.1971 alkaen Alatornion kansalaiskou-
luksi.

Peruskoulun yläasteet
1. Arpela
2. Pudas—Raumo
3. Raumo

1972
1972
1974

1974 Vuoteen 1980 Keropudas

Erityiskoulut
1. Tornionseudun koulu 1958 Alatornion apukoulu vuoteen 1972

Oppikoulut
1. Arpelan kunnallinen kes-
kikoulu 1963 1972



18 Tornio 2: Kanta-Tornion koululaitos

18.1 Tornio – Lapin vanhin kaupunki

Kun Ruotsi halusi vahvistaa asemiaan sekä taloudellisesti että poliittisesti Perämeren ran-
noilla ja Lapissa, Ruotsin kuninkaat Juhana III ja Kaarle IX pyrkivät perustamaan
1500-luvun lopulla kaupunkeja kauppapaikoiksi merenrannikolle jokisuihin. Tornion
kaupungin perustaminen kuului jo molempien edellä mainittujen kuninkaitten suunnitel-
miin. Kaupungin perustaminen olisi merkinnyt Tornion seuduilla asuville maakauppiaille
pakkoa muuttaa kaupunkiin. Kun he kuitenkin asuivat pitkin jokivartta ja olivat kyliensä
suurimpien tilojen isäntiä, on ymmärrettävää, etteivät he halunneet jättää maataloja vilje-
lyksineen ja muuttaa jokisuulle. Siksi he vastustivat kaupungin perustamista. Kustaa II
Adolf perusti kuitenkin kaupungin 1621.1 Tornio oli nykyisen Lapin ainoa kaupunki
lähes 250 vuotta, sillä Kemin kaupunki perustettiin vasta 1869.2

Tornion kaupungin alue kuului perustamisen jälkeenkin Alatornion seurakuntaan kap-
peliseurakuntana, jossa oli oma kirkko jo 1600-luvun puolivälistä lähtien. Emäseurakun-
nan papisto suoritti myös kaupungissa kirkolliset toimitukset. Kaupunkiseurakunnalla oli
kuitenkin omat hallintoelimensä eli muun muassa kaupungissa pidettiin omat kirkonkoko-
ukset. Tornion kaupungin seurakunta itsenäistyi vasta 1896.3

Pohjoisimman Suomen koulutuksen tutkijan kannalta on onni, että alueella on yksi
vanha kaupunki. Se antaa mahdollisuuden syventyä siihen, miten kaupungeissa koulutus
oli järjestetty 1600-luvulta alkaen. Kun nykyisen Lapin eteläosan kunnissa ensimmäiset
koulut perustettiin vasta 1800-luvun toisella puoliskolla, on ero verrattuna Tornion kau-
punkiin uskomattoman suuri. Tornion pienessä kaupungissa on nimittäin järjestelmällistä
kouluopetusta annettu jo vuodesta 1630 lähtien ja valtakunnan puitteissa lakisääteisesti
toimiva ammatillinen oppilaitos on toiminut vuodesta 1843 alkaen, kuten jatkossa kerro-
taan. Maaseudun ja kaupunkien vuosisataisen erilaisen koulutuksen tausta on tietysti siinä,
että elinkeinorakenne ja ammattijakautuma olivat aikaisemmin maalla ja kaupungeissa ai-
van erilaiset. Kun maaseudulla leipä saatiin maataloudesta ja luonnontuotteista, kaupun-

1. Mäntylä 1971, 13—22. 
2. Pasanen 1978, 7.
3. Sarkkinen 1993, 115—116.
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geissa kauppiaitten, merimiesten, opettajien ja hallintoa hoitavien virkamiesten ohella vä-
estön pääosa koostui erilaisten käsityöammattien harjoittajista. Tämän ammattiryhmän
monipuolisuudesta Torniossa kertoo hyvin luettelo niistä käsityöläismestareista, joiden
oppipojat saivat opetusta 1800-luvun lopussa kaupungin käsityöläiskoulussa. Oppipojilla
oli tavoitteena saavuttaa koulutuksessaan ainakin seuraavien taitajien mestarinkirja: suuta-
ri, seppä, nahkuri, kultaaja, puuseppä, maskinvalaja, sorvaaja, kelloseppä, kaluseppä,
muurari, värjäri, kupariseppä, räätäli, maalari, käsineentekijä, satulaseppä ja kultaseppä.
Tällaista väkeä asui Tornion kaupungissa viimeisten vuosisatojen aikana palvelemassa
ympäröivää laajaa maakuntaa.4

18.2 Ammatillinen koulutus alkoi Torniossa jo 1843

Tornio kuului Alatornion seurakuntaan, kun alueella käynnistettiin kiertokoulua 1875.
Kaupungin alue ei näytä kuuluneen mihinkään kiertokoulupiiriin.5 Se on aivan luonnol-
lista, koska kaupungissa toimi silloin jo kansakoulu ja muutakin opetusta annettiin. Piis-
pantarkastuksessa 1892 todettiin, että kaupungissa oli sekä ylempi että alempi kansakou-
lu, joissa molemmissa oli kaksi opettajaa. Kaikki kaupungin kouluikäiset lapset olivat
oppilaina kansakouluissa.6 Tornion alkeiskoulussa oli luonnollisesti myös runsaasti torni-
olaisia.7 Opettajaluettelon mukaan näyttäisi Tornion kansakouluissa jo vuodesta 1891
olleen viisi päätoimista opettajaa.8

Naimattomiksi jääneet säätyläisnaiset perustivat kaupungeissa yksityisiä kotikouluja
opetusta tarvitseville ja oman elannon turvaamiseksi. Torniossakin tiedetään jo 1800-lu-
vun alkupuolella olleen näitä koulumamsellien kouluja. Kun opetuskieli oli yleensä ruotsi
ja opetus maksullista, ei tämä koulutus liene juuri ollut tavallisen kaupunkilaisen tavoitet-
tavissa. Kristinoppi ja lukutaidon opetus ovat olleet keskeiset oppiaineet. Opettajat ovat
selvästi pyrkineet saamaan työlleen papiston hyväksymisen, mikä on ollut varmasti työn
saannin ja sen jatkumisen edellytys.9

Euroopassa oli 1700-luvulla erikoisesti Englannissa, Saksassa ja muun muassa Tans-
kassa muotoutunut sunnuntaikoulujärjestelmä kouluttamaan tulevia käsityöläisiä ja teolli-
suuden työntekijöitä. Kun viikolla työpaikoilla opittiin käytännön taitoja, sunnuntaina tu-
levia ammatinharjoittajia opetettiin lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Ne taidot olivat
suureksi avuksi ja suorastaan välttämättömiä, kun käsityöläismestari syventyi teoriassa
ammattinsa saloihin ja osallistui kansalaisena asuinkaupunkinsa hallintoon.10 Näitä
kouluja ei tule sekoittaa 1800-luvun kirkollisiin sunnuntaikouluihin, joita 1900-luvun
alussa ruvettiin kutsumaan pyhäkouluiksi, vaikka seurakuntien järjestämissäkin kouluissa
kristinopin opetuksen lisäksi pyrittiin opettamaan ja parantamaan lukemisen taitoja
mekaanisesta lukemisesta aina luetun perinpohjaiseen ymmärtämiseen saakka.

4. Mäntylä 1937, 27.
5. Rantatupa 1988, 346—347.
6. Alatornion ptpk 1892 (srkk J. G. Snellman). Eb:1a. OTA. OMA.
7. Kertomus Tornion Alkeiskoulun toimesta lukuvuosina 1888—89 ja 1889—90, 41—43.
8. Tornion kansakoulu 1874—1974. 1974, 32—33.
9. Tornion kansakoulu 1874—1974. 1974, 7—8.
10. Kyöstiö 1955, 132—143.
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Suomi ei ole eikä ole ollut mikään erillinen saareke koulutuksenkaan alueella, joten
täällä oltiin hyvin tietoisia Keski-Euroopan virtauksista. Vuonna 1842 annettiin Suomessa
asetus hantverkkarien ja manufakturistain valmistumisesta. Asetuksen 1 § alkaa näin: “Et-
tä hantverkin oppipojat ja kisällit saakoot tilaisuutta Kristellisyyden niin myös kirjoitus ja
räknäys-konstin oppimiseen, laitetaan niinkutsutut sunnuntai-koulut kaikkihin Suomen
kaupunkeihin, joillen ei jo ennen ole mitään erinäistä tässä asiassa valmistettu, poiserot-
tain kuitenkin Naantalin, Kaskisten, Kajaanan, Jyväskylän, Heinolan ja St. Mikkelin kau-
pungit, jotka toistaiseksi nauttivat vapautusta tästä velvollisuudesta.” Asetus koski siis
myös Tornion kaupunkia. Se merkitsi näille kaupungeille koulujen perustamisvelvolli-
suutta ja toi myös mukanaan koulunkäynnin pakollisuuden niille, jotka aikoivat käsityö-
läisammatteihin. Uusi kouluorganisaatio luotiin vanhan ammattikuntajärjestelmän piiriin.
Koulunkäynnin pakollisuutta asetus ei suoranaisesti sisältänyt, mutta perinteelliseen opin-
käyntiin liitettiin sellaisia vaatimuksia, joitten täyttäminen ei oppipojille ja kisälleille ollut
mahdollista ilman sunnuntaikoulun antamaa opetusta. Päästäkseen kisälliksi piti nyt oppi-
pojan varsinaisten ammatillisten vaatimusten lisäksi esittää todiste kristinopin tuntemuk-
sesta sekä kirjoitus- ja laskutaidosta. Mestariksi pyrkiville asetettiin useilla ammattialoilla
piirustustaitoon kohdistuva vaatimus. Kun sunnuntaikoulujen perusopetuksella oli yleis-
ammattikasvatuksellinen väritys, niin selvästi ammatillinen merkitys oli piirustuksenope-
tuksella, jota tuli antaa Helsingin, Oulun, Porin, Turun, Vaasan ja Viipurin sunnuntaikou-
luissa ja muidenkin kaupunkien kouluissa manufaktuurihallituksen suostumuksella.11

Huomataan, että kyllä Oulu on alusta alkaen ollut teknillisen ja ammatillisen opetuksen
kärkisijalla Pohjois-Suomessa suuruutensa ja keskeisen asemansa vuoksi.

Sunnuntaikoulujen hallinto oli täydellisesti kirkosta erillään. Koulun lähin valvonta
kuului kaupungin porvariston valitsemalle johtokunnalle, johon piti nimetä jäseniksi asi-
antuntijoita. Tavoitteena oli siis koulun ja työelämän yhteys. Seuraavan portaan muodosti
lääninhallitus ja sen päällikkö kuvernööri, jonka asetus velvoitti läänin kaupunkien kanssa
huolehtimaan, että asetus saatettiin täytäntöön ennen seuraavan vuoden alkua. Valtakun-
nallisesti koulut määrättiin manufaktuurijohtokunnan alaisuuteen. Senaatti oli asettanut
johtokunnan 1835, ja sen tehtävänä oli sunnuntaikoulujen valvonnan ohella edistää teknil-
listä kehitystä maassamme.12

Kun sunnuntaikouluasetus annettiin tammikuussa 1842, Oulun läänin kuvernööri ei
vitkastellut, vaan lähetti jo maaliskuussa Tornion kaupungille esityksen koulun perustami-
sesta. Tornion porvaristo ei tyytynyt toteuttamaan vain asetuksen kirjainta, jonka mukaan
oppilaiksi piti ottaa vain oppipoikia ja kisällejä, vaan avasi tämän koulun ovet myös työ-
läisluokkaan kuuluvien varattomien vanhempien lapsille sekä kaupungin palvelusväelle.
Koulun matrikkeli alkaa vuoden 1843 alusta, jolloin koulu on käynnistynyt. Tornion
ala-alkeiskoulun tilat soveltuivat myös sunnuntaikoulun käyttöön, koska ne olivat pyhä-
päivinä tyhjänä. Tornion sunnuntaikoululle myönnettiin valtionavustus viideksi ensim-
mäiseksi vuodeksi, mikä olikin tarpeen, koska kolmena ensimmäisenä vuotena ei saanut
periä oppilasmaksuja. Valtion taholta seurattiin tarkasti sunnuntaikoulujen toimintaa, sillä
vähän ennen valtionosuusajan päättymistä kuvernööri tiedusteli Tornion kaupungilta, mi-
ten talous aiottaisiin turvata valtionavustuksen saannin päätyttyä. Tornion kaupungin
maistraatin päätös oppilasmaksujen suuruudesta lähetettiin lääninhallituksen kautta manu-

11. Kyöstiö 1955, 235—236.
12. Kyöstiö 1955, 227 ja 235—237.
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faktuurijohtokunnalle. Senaatti käsitteli asian, ja 1847 annetussa asetuksessa määriteltiin
oppilasmaksut. Senaatti oli katsonut, että muun muassa Tornion maistraatin asettamat
maksut olivat kohtuuttoman suuret, sillä asetus määritteli maksujen suuruudeksi vain kol-
masosan siitä summasta, minkä torniolaiset olivat harkinneet oikeaksi. Vastineeksi senaat-
ti teki päätöksen, että Tornion koulun ylläpitoa varten kuitenkin maksettaisiin valtionavus-
tusta vielä kymmenen vuotta.13

Koulun opettajina toimivat aluksi seurakunnan papit, sitten ala-alkeiskoulun opettajat
ja tämän oppikoulujen sarjaan kuuluneen koulun väliaikaisen lakkauttamisen jälkeen Tor-
nion kansakoulun opettajat. Jo vuoden 1847 asetus oli laajentanut huomattavasti sunnun-
taikoulujen opetusohjelmaa. Vuonna 1858 annettu asetus määräsi sunnuntaikoulun kaksi-
vuotiseksi, ja asetuksella perustettiin ehtoo- eli iltakoulu, joka oli tarkoitettu sunnuntai-
koulun käyneille varsinaiseksi ammattikouluksi. Koulun pituus oli kolme vuotta, ja ope-
tusta annettiin sunnuntaisin 3—4 tuntia ja iltaisin 6—12 tuntia viikossa.14 Ehtookoulujen
perustaminen ei ollut kaupungeille pakollinen, ja vaikka kuvernööri lähetti Tornioon eh-
dotuksen sunnuntaikoulun laajentamisesta ja myös koulun opettaja sitä kannatti, ei Torni-
on porvaristo suostunut koulun laajentamiseen edes kuvernöörin toisenkaan kehotuksen
jälkeen.15

Vuoden 1885 asetuksella sunnuntaikoulut muutettiin alemmiksi käsityöläiskouluiksi ja
iltakoulut ylemmiksi käsityöläiskouluiksi, joiden opettajien palkoista valtio maksoi puolet
kaupunkien vastatessa muista kuluista. Osana ammattikuntalaitosta annettu ammattiope-
tus irtaantui siitä lopullisesti vuonna 1879 voimaan astuneen elinkeinovapauden myötä.
Teollisuuteen oli syntynyt myös runsaasti työpaikkoja, joissa ei suurta ammattitaitoa vaa-
dittu. Käsityöläiskouluihin piti ottaa sellaisia tyttöjä ja poikia, jotka olivat opissa käsityö-
tai tehdasammateissa.16

Tornion sunnuntaikoulu muutettiin Tornion alhaisemmaksi Käsityöläiskouluksi syk-
systä 1889 alkaen. Tornion sunnuntaikoulun ja sen perillisen, alemman käsityöläiskoulun
elinkaari oli kunnioitettavat 83 vuotta, sillä koulu lakkautettiin vasta 1926. Vuonna 1920
oli ammattikouluista säädetty uudet asetukset, ja ne eivät enää tunteneet alempaa käsityö-
läiskoulua.17 Todennäköisesti lainsäätäjä oli arvioinut, että kansakoulussa ja erikoisesti
sen jatkoluokilla voitiin korvata alemman käsityöläiskoulun antama opetus. Jostakin
syistä, mahdollisesti taloudellisista, Tornion kaupunki ei perustanut uusien asetuksien
mukaista ammattikoulua. Joka tapauksessa koulu oli tehnyt merkittävän työn ja antanut
Tornion kaupungissa niin sanottua yleissivistävää koulutusta lähes sata vuotta. On
huomattava, että koulu perustettiin noin 30 vuotta aikaisemmin kuin ensimmäiset
kansakoulut saatiin Lappiin. Vasta 1870-luvulla aloittivat Perämeren perukan
seurakunnissa toimintansa myös kiertokoulut. Voidaan sanoa, että sunnuntaikoulun
ansiosta torniolaiset ja lähiseutujen nuoret olivat etuoikeutetussa asemassa maakunnan
muihin osiin verrattuna. Jos Tornion oppikouluihin menivät oppilaiksi varakkaimpien
kaupunkilaisten lapset, niin sunnuntaikoulu kantoi huolta kaupungin vähäosaistenkin
alkuopetuksesta samassa joukossa käsityöläisammatteihin tähtäävien nuorten kanssa.

13. Mäntylä 1937, 16—20. 
14. Ammattikasvatus 1949, 13. 
15. Mäntylä 1937, 20—23; Ammattikasvatus 1949, 13.
16. Kivirauma 1990, 59; Ammattikasvatus 1949, 14.
17. Mäntylä 1937, 30; Ammattikasvatus 1949, 14; Kivirauma 1990, 59.
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18.3 Monet Tornion lapset saavat opetusta Tornion 
seminaarin harjoituskoulussa

18.3.1 Tornioon perustetaan ylhäisemmän kansakoulun 
lisäksi Lapin ensimmäinen alhaisempi kansakoulu18

Lääninhallituksen vaikutus kansakoulujen perustamiseen käy ilmi myös Tornion kaupun-
gin kansakoulun perustamisvaiheita kuvailevassa historiikissa. Kuvernööri Georg v.
Alftan halusi parantaa kansanopetuksen tilaa läänissään ja toimi myös konkreettisesti asi-
an hyväksi. Hän vieraili 1860-luvun puolivälissä vasta perustetussa Jyväskylän seminaa-
rissa. Opiskelijoille hän lupasi, että hänen suuressa läänissään ei ollut vielä yhtään kansa-
koulua, mutta niitä perustetaan, ja kaikki opiskelijat saavat sieltä työpaikan. Kiertokirjeis-
sään hän kehotti kuntia koulujen perustamiseen. Tällaisen kirjeen velvoittamana Tornion
kaupungissakin 1870-luvun alussa ruvettiin vakavasti pohtimaan kansakoulun perusta-
mista.19

Syksyllä 1874 käytännön vaikeudet oli voitettu ja koulutyö alkoi Jyväskylän seminaa-
rista juuri valmistuneen torniolaisen opettajan Seliina Bodinin johdolla. Kouluun ilmoit-
tautui ensimmäisenä lukuvuotena 73 oppilasta. Toinenkin opettaja Edit Bäckström oli tor-
niolainen. Kuvaan kuului vielä, että perustamisvaiheessa keskeinen henkilö oli oman seu-
rakunnan kirkkoherra Erik Ulrik Castrén. Torniolaiset tekivät lahjoituksia kansakoulun
hyväksi. Kauppias ja raatimies Johan Matias Porthan testamenttasi 1868 ‘köyhäin- eli
kansakoulun perustamiseen ja ylläpitämiseen varattomia poikia ja tyttöjä varten’ melkein
koko suuren omaisuutensa, jonka turvin kansakoululle rakennettiin komeat omat toimitilat
1910.20

Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa oli maininta, että kaupungeissa “pojille, milloin
niin soveliaaksi ja tarpeelliseksi nähdään, saatetaan opettaa jotakin vierasta kieltä”.21 Tor-
nion kaupungin kansakoulun ohjesääntöön kirjattiin, että ruotsinkieli kuului opetettavien
aineiden joukkoon. Olihan Tornio rajakaupunki, jonka sivistyneistö oli ruotsinkielistä, ku-
ten oli laita muissakin pohjoisen rannikkokaupungeissa. Ohjesäännön mukaan opetuksen
tuli tähdätä siihen, että oppilaat oppisivat “suullisesti kääntämään ruotsista ja ruotsiksi”.
Jostakin syystä kielenopetus loppui kahden lukuvuoden jälkeen, vaikka rajaseudulla kieli-
taitoa tietysti olisi tarvittu. Tiedostettujen ja tunnustettujen tavoitteiden toteuttaminen käy-
tännön opetustyössä ei kuitenkaan vielä silloin näytä onnistuneen.22 Rajanaapurien Torni-
on ja Haaparannan kouluissa on aina ollut oppilaita myös naapurikaupungista. Siirtyminen
on ollut oma-aloitteista yksilöllisten syiden ja tarpeiden vuoksi.23

18. 18.3.1 = ajanjaksot vuoden 1866 kansakouluasetuksesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen ja vuoden 1898
piirijakoasetuksesta vuoden 1921 oppivelvollisuuslakiin.

19. Tornion kansakoulu 1874—1974. 1974, 10—12.
20. SVT X: 2 1874—1875; Tornion kansakoulu 1874—1974. 1974, 13—17 ja 20.
21. SA 12/1866, 107 §.
22. Tornion kansakoulu 1874—1974. 1974, 16—17.
23. Alamäki 1984, 12 ja 14. 



521
Keskelle Tornion kantakaupunkia aivan kirkon viereen valmistui 1910 raatimies J. M. Port-
hanin lahjoitusvaroin rakennettu kansakoulu. Vuodesta 1973 alkaen talo on kantanut hyvän-
tekijänsä nimeä. KA.

Vuoden 1866 kansakouluasetus velvoitti kaupunkeja perustamaan “niin monta ja niin
laveita” kansakouluja, että kaikki ne lapset, jotka eivät muissa kouluissa tai kotona saaneet
vastaavaa opetusta, “tulevat kahdeksannesta ikävuodesta alkaen ja aina neljänteentoista
vuoteensa asti opetetuiksi” asetuksen edellyttämällä tavalla. Kansakoulut saattoivat olla
koko opetusajan kestäviä tai alhaisempia lapsille kuudennesta ikävuodesta kymmenenteen
vuoteen ja ylhäisempiä “jälellä-olevaan opetusikään kuuluville tytöille tai pojille”. Kun
maalaiskunnat saattoivat vapaaehtoisesti asetuksen mukaan perustaa ylhäisempiä kansa-
kouluja, oli kaupunkien edellä mainitun asetuksen kohdan mukaan perustettava riittävästi
sekä alhaisempia että ylhäisempiä kansakouluja. Niinpä Tornion kaupunkiinkin perustet-
tiin jo 1875 alempi kansakoulu ylemmän kansakoulun rinnalle. Yhtä opettajaa kohti sai
kaupunkien kansakoulujen “alustavalla luokalla” olla vain 40 oppilasta ja muilla luokilla
60.24 Tornion alempi kansakoulu oli tietysti ylivoimainen ykkönen lajissaan nykyisen La-
pin läänin alueella. Kemin kaupungissa aloitettiin alkuopetus liukuen 1880-luvun lopussa
ja vuodesta 1890 lähtien opetus muuttui kokovuotiseksi25. Maalaiskuntiinhan alakansa-
koulut toi vähitellen oppivelvollisuuslaki 1920-luvulta alkaen.26

Tornion kaupungissa oli päästy jo 1875 siihen, että valtionapua nauttivissa kansakou-
luissa saivat kaikki lapset alkuopetuksen alhaisemmassa kansakoulussa, josta jatkoivat yl-
häisempään kansakouluun. Ne yhdessä muodostivat Tornion kansakoulun, jota alettiin
myöhemmin nimittää Suensaaren kouluksi. Kun verrataan Tornion kaupungissa saatavia

24. SVT X: 3 1875—76; SA 12/1866, 102—105 ja 117 §.
25. Ks. Kemi.
26. SA 101/1921, 7 §.
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koulutuspalveluja vuonna 1875 ympärillä olevien maalaiskuntien lasten koulutusmahdol-
lisuuksiin, niin ero oli kuin yöllä ja päivällä. Näissä naapurikunnissa perustettiin samoihin
aikoihin ylhäisemmät kansakoulut kirkonkyliin ja mahdollisesti joihinkin suurimpiin sivu-
kyliin, mutta syrjäkylät saivat monessa kunnassa odottaa vielä kauan, että edes kiertokou-
lut rupesivat antamaan alkuopetusta muutaman viikon lukuvuoden aikana. Nykyisen
(2000) Lapin (läänin) pohjois- ja itäosien seurakunnissa toimineet katekeettakoulut rahoit-
ti valtio suureksi osaksi, mutta muiden seurakuntien kiertokoulut pääsivät valtionavun pii-
riin vasta 1914. Maaseudulle oli mahdollista perustaa valtionapua saavia alakansakouluja
vasta oppivelvollisuuslain myötä 1920-luvulla. Silloinkin kokovuotisten alakansakoulujen
perustaminen tapahtui niin hitaasti, että esimerkiksi Simon kunnassa oli ennen talvisotaa
vain yksi 36 viikkoa lukuvuoden aikana opetusta antava alakansakoulu. Vielä peruskoulun
aattovuonna 1971—72 oli Enontekiöllä kaksi yksiopettajaista kansakoulua, joissa alimpi-
en luokkien oppilaat saivat lukuvuoden aikana opetusta 70 päivää27.

Vuoden 1898 piirijakoasetus ei koskenut Tornion kaupunkia, sillä se oli säädetty edistä-
mään ylempien kansakoulujen perustamista Suomen maalaiskunnissa. Tilakysymykset
olivat aiheuttaneet huolia kansakoulun johtokunnalle pitkään, koska omaa koulurakennus-
ta piti odottaa aina vuoteen 1910 saakka. Koulua oli eräässä vaiheessa pidetty jopa neljäs-
sä eri paikassa. Sanotaan, että hyvää kannattaa odottaa. Tornion kansakoulun uusi kouluta-
lo kaupungin keskeisellä paikalla oli aikanaan kaupungin upein rakennus.28 Vieläkin
vuonna 2000 tämä Porthanin lahjoitusvaroilla kokonaan kustannettu kirkon ja tornimaisen
kaupungintalon välissä sijaitseva rakennus on edustava näyte 1900-luvun alun
koulurakennusten arkkitehtuurista.

18.3.2 Kaupunki ja seminaari huolehtivat yhdessä
oppivelvollisuutta suorittavien lasten opetuksesta29

Vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki ei varsinaisen kansakoulun osalta tuonut Tornion kau-
pungille lisää velvoitteita, koska kaupungissa olivat jo pian puoli vuosisataa toimineet
sekä ylä- että alakansakoulu. Kun valtion toimesta Tornioon perustettiin 1921 alakansa-
kouluseminaari,30 kuului siihen olennaisena osana myös harjoituskoulu, johon mahtuivat
kaikki kantakaupungin alakouluikäiset lapset vuosikymmeniksi tilapäisiä poikkeuksia
lukuunottamatta. Koululaitoksen kaksi alakansakoulun opettajanvirkaa voitiinkin lakkaut-
taa. Kun koulukustannukset muissa Lapin kunnissa lisääntyivät oppivelvollisuuden myö-
tä, sai Tornio samanaikaisesti valtion taholta seminaarin muodossa suoranaisia helpotuk-
sia sen muun hyvän lisäksi, mitä suuri oppilaitos aina tuo sijoituspaikkakunnalleen. Kun
alakansakoulunopettajien valmistus 1951 lopetettiin ja ruvettiin kaikille kansakoulunopet-
tajille antamaan sama perusvalmennus, muuttui Tornion seminaarikin koko kansakoulua

27. Lapin lkkli 1971—72, Tornio. LLHA; Karttunen 1983, 169. Tornion kaupungilla on ollut oma sivutoiminen
kansakouluntarkastaja vuosina 1875—1935, jona vuonna kaupunki liittyi Länsi-Pohjan piiriin. Vuosina
1935—61 Tornio kuului Länsi-Pohjan ja vuosina 1961—70 Perämeren kansakouluntarkastuspiiriin.

28. Tornion kansakoulu 1874—1974. 1974, 19—20.
29. 18.3.2 = ajanjakso vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista vuoden 1957 kansakoululain voimaantuloon 1958

saakka.
30. Halila IV 1950, 78. 
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varten opettajia kouluttavaksi oppilaitokseksi. Tämän jälkeen seminaarin harjoituskoulu-
kin laajeni kaikki kansakoulun vuosiluokat, myös jatkoluokat, sisältäväksi kansakouluk-
si. Oppilaansa harjoituskoulu sai luonnollisesti Tornion kaupungista.31

Kaupungeille, kauppaloille ja taajaväkisille yhdyskunnille oppivelvollisuuslaki antoi
tehtäväksi perustaa riittävän määrän kansakouluihin liittyviä päiväkouluiksi järjestettyjä
jatkoluokkia. Vuoden 1866 kansakouluasetuksenkin mukaan kaupunkien tuli järjestää ilta-
opetusta niille 12 vuotta täyttäneille, jotka eivät jonkun kelvollisen syyn vuoksi voineet
käydä tavallisilla tunneilla. Torniossa oli ollut yrityksiä tämän opetuksen antamiseen, mut-
ta opetusta ei pysyvästi ollut saatu käyntiin joko sen vuoksi, että sen tarpeessa olevia lap-
sia ei ollut tai oppilaat eivät jaksaneet kiinnostua tarjotusta koulutuksesta. Torniossa oli il-
meisesti myös katsottu, että kaupungissa vuoteen 1926 toiminut alempi käsityöläiskoulu
antoi jatko-opetusta vastaavaa koulutusta. Vasta vuonna 1929 jatko-opetus aloitettiin kan-
sakoulun toimesta iltaopetuksena, jota annettiin 12 tuntia viikossa. Päiväkouluksi jat-
ko-opetus muutettiin 1944 ja viikkotuntimäärä oli 24.32 Edellä jo kerrottiin, että
1950-luvun alussa myös jatko-opetusluokat tulivat seminaarin harjoituskouluun.

18.3.3 Suomen Tornio ja Ruotsin Haaparanta perustavat 
yhteisen oppilaitoksen33

Vuoden 1958 kansakoululain mukaan perustettiin jatko-opetusta antamaan kansalaiskou-
lut. Vuonna 1959 ruvettiin kansalaiskoulunopettajia valmistamaan opettajakorkeakouluis-
sa ja eri seminaareissa, mutta ei kuitenkaan Torniossa. Tästä syystä kansalaiskouluikäiset
siirtyivät harjoituskoulusta Tornion kaupungin koululaitokseen. Kansalaiskoulu toimi
yksivuotisena 1959—62, kaksivuotisena 1962—65 ja vapaaehtoinen kolmas luokka aloit-
ti 1965. Kun Alatornion kunnan kanssa ei saatu yrityksistä huolimatta yhteistä kansalais-
koulua syntymään, rakennettiin Putaan koulukeskukseen Tornion kansalaiskoulua varten
ajanmukaiset tilat, jotka valmistuivat kesällä 1964. Kun peruskouluun siirryttiin 1972,
Tornion ja Alatornion kansalaiskouluista sekä Tornionseudun yhteiskoulun keskikoulu-
luokista muodostettiin jättiläissuuri peruskoulun yläasteen koulu, jonka nimeksi tuli
Pudas—Raumo. Koulun rehtoriksi valitulla lehtori Eino Tuppuraisella oli erittäin vaativa
tehtävä tämän todella suuren oppilaitoksen työjärjestyksen laatimisessa.34

Perämeren seudun kunnista vastaavana koulutoimentarkastajana jouduin tarkastamaan
ja vahvistamaan kyseisen suurkoulun opetussuunnitelman vuositarkisteen. Rehtori Tuppu-
raisen ja Tornion koulutoimenjohtaja Erkki Hasan kanssa me kolmistaan laajaa asiakirjaa
yhdessä ajan kanssa koko syksyisen päivän aina yömyöhään tutkistelimme ja opettelimme
soveltamaan peruskoulua varten säädettyjä lakeja ja asetuksia. Yön vietin Raumolla koti-

31. Tornion alkukouluseminaarin toimintakertomukset 1921—1924 ja Tornion seminaarin toimintakertomuk-
set 1951—55. TSeA. OMA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1951—55. Tornio. OHA; Tornion kansakoulu 1874—
1974. 1974, 23.

32. SA 12/1866, 109 §; SA 101/1921, 8 §; Tornion kansakoulu 1874—1974. 1974, 28—29; Mäntylä 1937,
20—23.

33. 18.3.3 = ajanjakso kansakoululain voimaantulosta 1958 lukuvuoden 1998—99 loppuun.
34. Länsi-Pohjan ktpli:t 1958—60, Tornio. OHA; Perämeren ktpli:t 1961—63 ja 1964—66. Tornio, OHA; Tor-

nion kansakoulu 1874—1974, 29—30
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taloustilojen mallikodissa tarkastajien vanhan perinteen mukaisesti, ja aamulla olen ajo-
päiväkirjan mukaan jatkanut kouluvirastossa kahdeksalta Erkki Hasan kanssa Tornion
muiden koulujen vuositarkisteiden läpikäyntiä. Puolenpäivän jälkeen olen ollut Kemin
maalaiskunnan koulutoimenjohtaja Pertti Sinervon kanssa kunnanvirastossa tutkailemassa
tämän kunnan koulujen työsuunnitelmia.35 Kahden vuoden kuluttua 1974 suuri Pudas—
Raumon yläasteen koulu jaettiin kahdeksi itsenäiseksi oppilaitokseksi siten, että Raumon
koulutiloihin perustettiin oma Keroputaan yläasteen koulu omine koulupiireineen ja Pu-
taan koulukeskus tuli toisen yläasteen sijoituspaikaksi. Vuonna 1980 Keroputaan koulun
nimi vaihdettiin Raumon kouluksi.36

Vuoden 1957 alusta tapahtunut alueliitos kasvatti Tornion kaupungin kansakoulujen
oppilasmäärää runsaasti ja toi Putaan ja Röyttän koulut Alatorniolta kaupungin koululai-
tokseen. Tämän jälkeen sekaannusten välttämiseksi Tornion kansakoulu tarvitsi erillisni-
men, ja niin jo vanhaksi päässyt esikoinen kastettiin Suensaaren kouluksi. Putaan 1954 pe-
rustettu koulu oli kasvanut nopeasti, ja syksyllä 1957 siinä oli jo seitsemän päätoimista
opettajaa. Kun koululla ei ollut omia toimitiloja, piti kaupungin ruveta nopeasti toteutta-
maan rakennushanketta. Kaupunkien saamat rakennusavustukset valtiolta olivat hyvin
pienet, sillä Tornion kaupunki sai Putaan koulun rakentamiseen valtionavustusta vain kuu-
si miljoonaa ja pitkäaikaista lainaa 20 miljoonaa, kun kokonaiskustannukset olivat 80 mil-
joonaa. Se oli suuri raha siihen aikaan, vaikka elettiin vanhan markan aikaa. Syksyllä 1959
uusi koulutalo jo vihittiin käyttöönsä. Kun koulu oli rakennettu Lapin läänin maaherrana
vuosina 1944—1958 toimineen Uuno Hannulan kotitilan maille, tehtiin 1974 Putaan
ala-asteen koulusta Hannulan koulu. Vuosina 1957—73 koulun johtajana oli isällinen ja
persoonallinen karunkilaissyntyinen Matti Alahurula.37 Kun aloittelevana koulutoimen-
tarkastajana keväällä 1971 olin tarkastamassa koulua, järjesti kokenut koulumies nuorelle
tarkastajalle mieleen jääneen tapahtuman. Kuuntelin koulunjohtajan luokassa uskontotun-
tia. Kun olin poistumassa luokasta tunnin päätyttyä, opettaja komensi oppilaat kohteliaasti
seisomaan ja esitti minulle vakavan kysymyksen. Opettaja halusi tietää tarkastajan kannan
siihen, tulivatko oppilaat uskovaisiksi annetun opetuksen ansiosta. Vastata siihen piti, sillä
30 kirkasta ja valpasta silmä- ja korvaparia seurasivat ja odottivat opettajan lisäksi tarkas-
tajan palautetta. Luulenpa, että opettaja oli muotoillut etukäteen tekemänsä kysymyksen.
Tarkastajan ammattitaito oli kyllä tämän uskontotunnin jälkeen siinä luokan edessä koval-
la koetuksella.38

Tornion seminaari lakkautettiin 1970.39 Harjoituskoulun tilat luovutettiin kalustoineen
kaupungin kansakoulun käyttöön, ja niihin sijoitettiin syksyllä 1970 seminaarin entisen
harjoituskoulun oppilaat, ja myös Suensaaren koulun kaikki oppilaat mahtuivat samoihin
tiloihin. Suensaaren kouluna seminaarin tiloissa jatkaneen koulun entiset tilat keskellä
kaupunkia jäivät aivan tyhjiksi.40 Keväällä 1971 toukokuun iltana opettajien koulutuspäi-
vän jälkeen kävelin kouluhallituksen silloisen ylitarkastajan Tuomo Häyhän kanssa kou-
lun ohi. Hän kertoi, ettei etelän kaupungeissa ollut tyhjiä koulutiloja. Tilanne oli minulle
kiusallinen, koska Tornion kaupunki kuului tarkastusalueeseeni ja joen toiselle puolelle

35. Autoni ajopäiväkirjamerkinnät 12.—13.10.1972. JLA.
36. Lapin lpkli:t 1972—75 ja 1979—81, Tornio. LLHA.
37. Tornion kansakoulu 1874—1974. 1974, 24—25 ja 33; Lapin lpkli:t 1972—75, Tornio. LLHA.
38. Autoni ajopäiväkirjamerkinnät 30.—31.3.1971. JLA.
39. Tornion seminaarista laadittu historiikki. TSeA. OMA.
40. Tornion kansakoulu 1874-1974. 1974, 26; Lapin lkkli 1970—71, Tornio. LLHA.
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Alatornion Kivirannan koululle anottiin parhaillaan lupaa uuden koulun rakentamiseen.41

Tilojen runsaus kansakouluissa oli kuitenkin väliaikaista, sillä juuri niinä vuosina Tornion
seudullakin oppikouluun siirtyivät kaikki kynnelle kykenevät. Peruskoulun tultua nämä-
kin tilat tarvittiin, kun seminaarin tiloihin sijoitettu Suensaaren koulu jaettiin jo 1973 kah-
tia oppilasmäärien kohoamisen vuoksi. Kun Tornion yhteislyseon tiloihin perustettu yläas-
te oli nimetty Suensaaren kouluksi, tuli seminaarin tiloihin jääneen koulun nimeksi Semi-
naarin koulu, jolla nimellä se oli tullut tutuksi kaupunkilaisille puolen vuosisadan ajan.
Kaupungin entisen Suensaaren koulun tiloihin sijoitettiin suurlahjoittajan mukaan nimen-
sä saanut Porthanin koulu, jossa kantakaupungin nuorimmat peruskoululaiset saivat ope-
tusta aina vuoteen 1993 saakka, jolloin koulu lakkautettiin. Mainittakoon, että tiloissa on
lakkautuksen jälkeen annettu ammatillista koulutusta.42

Aikaisemmin on kerrottu, että Tornionseudun kunnat ratkaisivat 1958 lakisääteisen
apukoulun perustamisen siten, että se perustettiin Alatornion kuntaan. Lapissa oli jo
1970-luvun alussa apukoulu monissa sellaisissa maalaiskunnissa, joissa sen perustaminen
oli vapaaehtoista43. Vuonna 1971 Tornioon perustettiin oma apukoulu. Vuoden kuluttua
1972 se yhdistettiin Alatornion apukoulun kanssa Tornionseudun kouluksi, jonka koulu-
piiriin myös Karungin kunta liitettiin. Vuoden 1973 alusta koulu kuntaliitoksen jälkeen
kuului Suur-Tornion koululaitokseen. Tämä erityiskoulu on toiminut pitkään kantakau-
pungissa Seminaarin koulun suojissa. Vuonna 1971 aloittivat Torniossa, Alatorniolla ja
myös Karungissa työnsä kiertävät puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten erityisopetta-
jat. Lukuvuonna 1980—81 Tornion koululaitoksessa oli seitsemän koulujen yhteistä kier-
tävää erityisopettajaa ja 1990—91 jo 11. Syksyllä 1974 Tornioon perustettiin myös kaksi
tarkkailuluokkaa.44 Kolmen vuoden kuluttua 1977 tarkkailuluokat lakkautettiin. Katsot-
tiin, että yksilöllinen klinikkamuotoinen opetus on parempi ratkaisu käytöshäiriöiden
poistamiseen kuin erilliset luokat. Lisäksi oli havaittu, että joukossa tuhmuus tiivistyy.45

Vuodesta 1989 Haaparannalla on toiminut rajakaupunkien yhdessä ylläpitämä perus-
koulu, jossa opetuksen tavoitteena on kaksikielisyys. Tiettävästi tämä on maailman ainoa
kahden maan yhteinen peruskoulu. Koulusta saadut hyvät kokemukset osoittavat, että jo
Tornion kansakoulunperustajien asettamat toiveet yhteistyöstä naapurimaan kanssa paran-
tamalla kielitaitoa ovat saaneet ainutlaatuista konkreettista sisältöä.46

41. Muistitieto.
42. Lapin lpkli:t 1972—74 ja 1992—93, Tornio. LLHA; Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin lää-

nissä 1993—1999 lakkautetuista peruskouluista. LLHA; Olavi Sorviston haast. 11.8.1997.
43. Ks. Yhteenveto, taulukko 8.
44. Lapin lkkli:t 1970—72, Alatornio, Karunki ja Tornio. LLHA; Lapin lpkli 1972—73, Alatornio, Karunki ja

Tornio. LLHA; Lapin lpkli:t 1973—75, 1980—81 ja 1990—91. Tornio. LLHA.
45. Lapin lpkli:t 1977—79, Tornio. LLHA; Koulutoimenjohtaja Erkki Hasan haast. Kaleva 10.1.1980.
46. Hyytiäinen 1996, 14—15.
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18.4 Tornio on ollut oppikoulukaupunki jo vuodesta 1630 lähtien

18.4.1 Tornion pedagogio ja sen seuraaja ala-alkeiskoulu 1630—1876

Tornion kaupunginjohtaja Hannes Manninen esitteli kerran kaupunkiaan Leiviskän maan-
tiedon oppikirjan sanoilla, että luonto on Perämeren rannikolla karua ja ihmiset yksinker-
taisia. Nykysuomen sanakirjan mukaan sana yksinkertainen on sangen monimerkityksel-
linen. Paitsi typerää ja naiivia se tarkoittaa ihmisestä puhuttaessa myös tavallista, vaati-
matonta ja korutonta. Sydämen yksinkertaisuus tarkoittaa sanakirjan mukaan taas vilpit-
tömyyttä. Iivari Leiviskän, Oulun pojan,47 sydämen yksinkertaisuutta ei kukaan epäile.
Olihan hän itse kasvanut ja koulunsa käynyt Oulun seudulla. Kuvailin kerran Torniossa
valtakunnallisessa tilaisuudessa Perämeren seutua Leiviskän tavoin. Tornion kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja Veikko Hanhirova ei luottanut kaikkien oivaltaneen sanaleik-
kiä, vaan kaupungin puolesta esittämässään tervehdyksessä varalta kertoi tosiasian ole-
van, että Lapin läänissä juuri Tornion seudulla on ensimmäisenä lukemaan opittu. Torni-
on koululautakunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Matti Kivekäs valisti taas kerran Rova-
niemellä lääninhallitukseen kokoontunutta kuntien kouluväkeä, että Torniossa luettiin jo
silloin kirjoja, kun Rovaniemen seudulla vielä elettiin liikuntajakson aikaa eli hypeltiin
puusta puuhun.48 Eivät nämä Tornion erinomaiset edusmiehet aiheetta ylpeilleet. Pohjoi-
simman Ruotsin ensimmäinen oppikoulu saatiin nuoreen Tornion kaupunkiin jo 1630
Kustaa II:n Adolfin ja 30-vuotisen sodan aikaan. Kuninkaallisella kirjeellä luvattiin sil-
loin, että Tornion koulun opettaja saisi Alatornion ja Ylitornion pitäjistä palkkaetuina tei-
nirahat. Ne piti ajan tavan mukaan opettajan itse kerätä. Valtion palkkana opettaja sai 30
tynnyriä viljaa vuodessa. Hallinnollisesti pedagogio kuului kirkolle. Ainakin jo
1700-luvun lopussa myös kaupunki osallistui palkanmaksuun antamalla opettajalle vilje-
lymaata sekä niittyä ja Venäjän vallan aikana maksamalla osan opettajien rahapalkasta.49

Vuoden 1649 koulujärjestys jakoi opetuslaitokset akatemioihin, lukioihin ja triviaali-
kouluihin, joita oli sekä ylempiä että alempia. Alemmissa triviaalikouluissa eli lastenkou-
luissa opetusohjelma oli sama kuin triviaalikoulun alimmalla luokalla. Näitä lastenkouluja
ruvettiin 1600-luvun lopulla kutsumaan pedagogioiksi. Tornio sai tämän alimman asteen
koulun eli pedagogion. Ouluun päätettiin perustaa pedagogio 1609, ja vuonna 1612 toi-
mintansa aloittanut oppilaitos muutettiin triviaalikouluksi kuninkaan päätöksellä loka-
kuussa 1682. Myös Raahen ja Kajaanin nuoret kaupungit saivat 1600-luvun puolivälissä
pedagogiot.50

Tornion pedagogion parilta ensimmäiseltä vuosikymmeneltä on hyvin vähän tietoja.
Koulu sai ensimmäisen päätoimisen koulumestarin Jöran Elingiuksen vasta vuonna 1652.
Aikaisempien opettajien nimiä ei edes varmuudella tiedetä. Todennäköistä on, että ennen
häntä opettajina ovat toimineet Alatornion seurakunnan kappalaiset. Toisten tietojen mu-
kaan maaherran käskystä olisi koululle ostettu pysyvät toimitilat jo 1651, mutta tämänkin
tiedon todenperäisyyttä epäillään. Tulipalo tuhosi kaupungin 1600-luvun lopussa kahteen
kertaan, jolloin paloivat myös koulutilat, joko omat tai vuokratut. Ensimmäisen kouluksi

47. Oulun lyseo 1874—1974. 1974, 227.
48. Muistissa säilynyttä tarinaperinnettä.
49. Hanho 1947, 68; Alamäki 1984, 9.
50. Hanho 1947, 37—38, 62—64 ja 67—68; Slunga 1993, 306—307.
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rakennetun kiinteistön pedagogio sai käyttöönsä joka tapauksessa vasta 1705. Isonvihan
aikana tämäkin rakennus hävitettiin, mutta rauhan tultua uusi koulutalo rakennettiin nope-
asti.51

Tornion koulusta tuli aikaa myöten omaa koulumuotoaan kehittyneempi. Normaali jat-
kotie opiskeluissa eteenpäin olisi kulkenut pedagogiosta Oulun tai Piitimen triviaalikou-
luihin. Koulu sai erikoisesti 1700-luvulla taitavia rehtoreita, jotka loivat pedagogiolle
oman korkean profiilin. Koululle ominaisia piirteitä olivat yksilöllinen opetus sekä laajen-
nettujen kurssien ja ylimääräisten aineiden mukaanottaminen opetusohjelmaan. Tästä
syystä moni maakunnan lahjakas nuorukainen pääsi 1700-luvulla pedagogiosta suoraan
yliopistoon jatkamaan opintoja. Nimekkäin rehtori lienee vuosina 1726—1757 rehtorina
toiminut Juhana Wegelius nuorempi, jonka laaja 2 300-sivuinen postilla useine painoksi-
neen, myös ruotsiksi käännettynä, on ollut runsaasti käytetty koko Suomessa ja Poh-
jois-Ruotsissa.52

Kun tasokurssit poistettiin peruskoulusta 1980-luvulla, oli luonnollisesti keskustelua
siitä, että erilaisia oppilaita on vaikea opettaa samoissa ryhmissä. Kukaan opettajana toi-
minut ei sitä varmasti epäilekään. Ongelmia oli varmasti Tornion pedagogion ainoalla
opettajallakin. Lähtökohdiltaan oppilaat poikkesivat silloinkin toisistaan tietojensa ja
myös ikänsä puolesta. Oli 8—9-vuotiaita, jotka opettelivat vasta lukemaan, ja 15—
16-vuotiaita, jotka opiskelivat jo kreikkaa ja hebreaa. Esimerkiksi vuonna 1801 opettaja
on merkinnyt vuositutkintoa varten laatimaansa oppilasluetteloon, että syyslukukaudella
piti luokka jakaa oppilaiden erilaisen edistymisen vuoksi 19—20 läksyryhmään ja kevät-
lukukaudella ryhmiä oli 29—31. Opetus oli suunniteltava hyvin yksilölliseksi. Suuri osa
oppilaita harjoitti tavaamista ja sisälukua sekä luki vain katekismusta. Muutamat lukivat
sen lisäksi raamatunhistoriaa, historiaa ja latinankielistä aapista sekä opettelivat laske-
maan. Aina oli myös oppilaita, jotka opiskelivat latinaa, kreikkaa, hebreaa, teologiaa, dog-
matiikkaa, logiikkaa, historiaa, maantietoa ja retoriikkaa. Ei tämä aivan lastenkoulun oh-
jelmalta vaikuta.53

Opetus oli toisinaan niin eriytynyttä, että se tähtäsi antamaan valmiuksia jopa oppilaan
tulevaa ammattia varten. Maanmittausalalle aikova sai opetusta muun muassa geometrias-
sa, laskennossa ja ranskan kielessä. Kaupan ja merenkulun palvelukseen suunnitteleville
opetettiin uusia kieliä, kirjoitusta ja laskentoa. Koulun kirkkain tähti lienee ollut 1771 Ka-
lixissa syntynyt Jöns Svanberg, “monipuolisesti lahjakas, joka jo kuusivuotiaana kouluun
tullessaan oli äidiltään oppinut lukutaidon”. Lukuvuonna 1786—87 hän ehti käydä läpi
hyvin laajan opinto-ohjelman. Hän luki koko Uuden testamentin kreikaksi, hebrean kielel-
lä Genesiskirjan ja 30 psalmia sekä useita latinankielisiä suorasanaisia teoksia ja lyriikkaa.
Erityisen lahjakas hän oli matematiikassa. Lisäksi hän luki ajankohtaisia teoksia englan-
niksi, ranskaksi ja saksaksi. Käytännössä hän harjoitti näitä kieliä toimimalla Aavasaksal-
la vierailevien ulkomaalaisten oppaana ja tulkkina. Torniosta 16-vuotias Svanberg meni
suoraan Upsalan yliopistoon opiskelemaan. Hänestä tuli “Upsalan yliopiston matematii-
kan professori, Topograafisen laitoksen esimies ja Kuninkaallisen Tiedeakatemian vaki-
nainen sihteeri”. Epäonnistumisiakin koulussa tuli, sillä 1849 erotettiin oppilas, joka kuusi
vuotta ensimmäisellä luokalla oltuaan ei ollut edistynyt lainkaan ja jonka käyttäytyminen-

51. Mäntylä 1971, 168—169 ja 198—199; Alamäki 1984, 10.
52. Alamäki 1984, 11—13; Kansanaho 1970, 8—12.
53. Sama.
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kin oli ollut moitteenalaista.54 Korkean opetustaidon lisäksi opettajilta, heitähän oli
tuolloin jo kaksi, vaadittiin myös kärsivällisyyttä. Se ominaisuus taitaa ollakin hyvän
opettajan tärkein avu.

Koulun virallinen opetuskieli oli ruotsi, mutta Yrjö Alamäki arvelee varmasti aivan oi-
kein, että eri läksykuntiin jaetussa luokassa oli myös yksinomaan suomeksi opetettuja ryh-
miä. Muutamat oppilaat olivat esimerkiksi 1700-luvun lopulla erään lukuvuoden aikana
lukeneet katekismuksen suomeksi. Tuskin se oli ainoa vuosi, kun näin tehtiin. Vasta syk-
systä 1846, jolloin koulu sai toisen opettajan, suomen kieli oli opetettavien aineiden jou-
kossa. Kun piispa Robert Frosterus tarkasti oppilaitoksen 1864, oli koulussa oppilaita,
joille kaikki opetus annettiin suomeksi. Piispa teki esityksen tuomiokapitulille, millä kie-
lellä kukin aine oli opetettava ja mitkä aineet molemmilla kielillä. Kun tuomiokapitulin
päätös oli esityksen mukainen, merkitsi se myös suomen kielen virallistamista opetuskie-
leksi.55

Vuoden 1843 koulujärjestyksen mukaan oppikoulut olivat ala-alkeiskouluja, yläalkeis-
kouluja, lukioita ja “naisväen kouluja”. Pedagogiot muutettiin ala-alkeiskouluiksi, joita oli
yksi-, kaksi- ja kolmiluokkaisia.56 Torniolaiset olivat toivoneet heti Haminan rauhan jäl-
keen kouluunsa toista opettajaa. Tämä toive toteutui vasta vuonna 1846. Mainittakoon, et-
tä ensimmäisen kerran oli todettu toisen opettajan tarve jo 1704, mutta hiippakunnan varat
eivät siihen silloin riittäneet. Muutamiksi vuosiksi kaupunkilaiset olivat palkanneet itse
kouluun toisen opettajan huolehtimaan kaikkein nuorimpien opetuksesta. Kaksiluokkaise-
na Tornion ala-alkeiskoulu ehti toimia 30 vuotta, sillä se lakkautettiin 1876, kun kaupunki
ei halunnut enää kustantaa säädösten edellyttämiä velvoitteitaan oppikoulusta. Toimihan
kaupungissa kaksi vuotta aikaisemmin perustettu kansakoulu, ja Tornion porvarit olivat
enenevästi ruvenneet panemaan lapsiaan Haaparannan useampiluokkaiseen oppikouluun,
jonne halukkaasti otettiin myös vain suomea osaavia torniolaisia. Tämä Haaparannan kou-
lu oli perustettu 1833 korvaamaan rajan taakse jäänyttä Tornion pedagogiota.57

Mikä merkitys tällä valtakunnan pohjoisimmalla lähes 250 vuotta toimineella oppilai-
toksella on ollut? Kun Ruotsin kuninkaat vuosikymmeniä sitkeästi pyrkivät Tornion kau-
pungin perustamiseen, se tarkoitti heidän pitävän tärkeänä ympäröivän maakunnan kehit-
tämistä osana Ruotsin valtakuntaa. Kauppakeskuksiksi tarkoitettujen kaupunkien palvelu-
varustukseen kuuluivat poikkeuksetta valtion toimesta perustetut oppilaitokset. Pedagogi-
ot suorittivat ainakin kahta tärkeää tehtävää. Ensiksi ne tarjosivat kaupungin ja lähiseudun
asukkaille mahdollisuuden luku-, kirjoitus- ja laskutaidon hankkimiseen sekä maailman-
kuvan laajentamiseen. Latinan alkeiden lisäksi opittiin myös eläviä kieliä kuten ranskaa ja
englantia. Näitä taitoja ja tietoja tarvitsivat kaupan ja merenkulun sekä käsityöammattien
harjoittajat. Toiseksi Tornion koulu tarjosi väylän jatko-opintoihin joko triviaalikouluihin
tai suoraan yliopistoihin. Kymmenissä on luettavissa niiden nuorukaisten määrä, jotka
1700-luvun aikana siirtyivät suoraan Torniosta etupäässä Upsalan yliopistoon. Suuri osa
opintietä jatkamaan lähteneistä palasi omaan maakuntaan akateemista koulutusta vaativia
työtehtäviä suorittamaan. Koska Tornio oli kaksikielinen kaupunki, pedagogiosta papeiksi
lukemaan lähteneet pystyivät esimerkiksi kotiseudulle tultuaan helpottamaan suomenkie-
listen seurakuntien pappispulaa. Porvariston sivistystason nousu näkyi monella tavalla. He

54. Hanho 1947, 311—312; Alamäki 1984, 11—12.
55. Slunga 1993, 306—309; Alamäki 1984, 12.
56. Hanho 1955, 58 ja 81.
57. Alamäki 1984, 11—13; Pekkari 1983, 10; Mäntylä 1971, 199.
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huolehtivat perhekuntansa ja palkollistensa koulutuksesta. Jopa kotiopettajia palkattiin.
Koteihin rupesi kertymään kirjastoja ja myös ruotsalaisia lehtiä ruvettiin tilaamaan kau-
punkiin sekä Tornion maistraatin että yksityisten toimesta. Myös tieteellisiä ja taiteellisia
harrastuksia heräsi. Vuoden 1800 tienoilla Torniossa oli jopa melko vakituinen orkesteri-
kin. Kun koulun oppilasmäärä oli pysyvästi 30—40, jopa usein enemmänkin, on sen vai-
kutus alueella, jossa asukkaita ei ollut kovin paljon, ollut erittäin merkittävä. Suuri osa op-
pilaista oli koulussa vuoden tai pari, mutta mahdollista oli pedagogiossa opiskella paljon
kauemminkin ja saavuttaa hyvin korkeita oppimistuloksia, kuten edellä on kerrottu.58

Tornion pedagogio ja sen seuraaja ala-alkeiskoulu olivat kaksi ja puolisataa vuotta elävä
yhdysside pohjoisimman Suomen ja länsieurooppalaisen sivistyksen välillä. Helpointa on
ehkä ymmärtää oppilaitoksen merkitys, kun kuvitellaan tilanne, ettei Tornion kaupunkia ja
sen pedagogiota olisi ollut Pohjan perillä.

18.4.2 Tornion oppikoulut vuodesta 1884

Vuoden 1876 jälkeen koulutustilanne oli pohjoisimmassa Suomessa huolestuttava, sillä
Oulu oli pohjoisin oppikoulupaikkakunta. Parannusta oli kuitenkin tapahtunut siinä mie-
lessä, että Oulun yläalkeiskouluun oli 1863 lisätty lukioluokat ja 1874 oli aloittanut yksi-
tyinen täysin suomenkielinen Oulun suomalainen lyseo.59 Kaikki torniolaiset eivät olleet
tyytyväisiä kouluoloihin, ja kun vuoden 1883 asetuksenmuutoksen jälkeen60 oli mahdol-
lista perustaa kaksi- ja neliluokkaisia alkeiskouluja, aloitti kaupungissa 1884 torniolais-
ten anomuksen mukaisesti valtion ylläpitämä kaksiluokkainen alkeiskoulu. Koulu laajeni
1886 kolmiluokkaiseksi ja syksystä 1890 neliluokkaiseksi, josta alkaen kouluun saatiin
ottaa myös tyttöjä oppilaiksi. Tyttöjen lukukausimaksut olivat tosin kaksinkertaiset poiki-
en maksuihin verrattuna. Lukuvuosien 1888—90 vuosikertomuksen mukaan alkeiskou-
lun kielivalikoima oli laaja, sillä koulussa opetettiin ruotsia, venäjää, saksaa ja latinaa.
Koulu palveli aluksi laajaa aluetta. Syksyllä 1889 oppilaista oli yli puolet torniolaisia, yli
kolmannes alle sadan kilometrin päästä eli Alatorniolta, Ruotsista, Ylitorniolta, Kemistä
ja sen lähikunnista ja noin kymmenen prosenttia kauempana olevista Lapin kunnista. Kun
Kemi sai oman oppikoulun 1897, oppilaita ei enää juuri Kemijokivarresta tullut. Pitem-
mästä matkasta huolimatta ylitorniolaisten suhteellinen osuus oppilaista on ollut koulun
ensimmäisinä vuosikymmeninä selvästi suurempi kuin karunkilaisten osuus, mikä erikoi-
suutena mainittakoon.61

Koulu sai luvan toimia viisiluokkaisena 1897. Syksyllä 1914 muutettiin alkeiskoulujen
nimet keskikouluiksi62. Torniossa oli pitkään jo työskennelty koulun laajentamiseksi yli-
opistoon johtavaksi. Valtio ei ollut halukas ottamaan lukioluokkia ylläpidettäväkseen,
mutta senaatti antoi luvan yksityiselle kannatusyhdistykselle perustaa keskikoulun jatko-
luokat, jotka aloittivat kahdeksan oppilaan voimin syksyllä 1914. Luokkien toiminta oli

58. Mäntylä 1971, 491—498; Hanho 1955, liite 4.
59. Hanho 1955, 241—242; Kujasalo 1974, 14—16. 
60. SA 28/1883.
61. Oulun Suomalainen Lyseo sekä Tornion, Kajaanin ja Raahen Alkeiskoulut lukuvuosina 1888—89 ja

1889—90, 35—39; Ylipartanen 1986, 4—12.
62. SA 36/1914, 2 §.
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heiveröistä oppilasmäärien ja myös tulosten osalta. Tornion kaupungille jatkoluokkien yl-
läpito tuli kalliiksi, sillä valtionavut olivat pienet ja naapurikunnat eivät halunneet osallis-
tua kustannuksiin. Kun jatkoluokkia yritettiin saada valtiolle, yhtenä esteenä saattoivat ol-
la koulun vaatimattomat tulokset ylioppilaskirjoituksissa. Ylioppilaita valmistui jatkoluo-
kilta 14 ensimmäisen lukuvuoden aikana yhteensä vain 60, mikä kertoo alkuvuosien vai-
keuksista. Kun muun muassa oman maakunnan kansanedustajat luottivat asioiden kor-
jaantuvan, kun vain opettamiselle luodaan entistä paremmat ulkoiset puitteet ja oppilaiden
ja heidän huoltajiensa koulutusmaksuihin saadaan helpotuksia, eduskunta vuoden 1928 ta-
lousarviossa päätti ottaa jatkoluokat valtiolle. Taas osoittautui oikeaksi vanha totuus, että
luottamus tuottaa hyviä tuloksia. Kun yhteislyseo sai pian uudet opetustilat ja vapaaoppi-
laspaikkojakin voitiin jakaa yli puolelle opiskelijoista, oppilasmäärät nousivat lama-ajasta
huolimatta ja tulokset paranivat. Rautatien ulottuminen Ylitorniolle saakka 1928 laajensi
myös koulun vaikutuspiiriä.63

Ensimmäinen maailmansota kosketti rauhallista Tornion kaupunkia, sillä Saksan kat-
kaistua Venäjän eteläiset yhteydet läntisiin liittolaisiin tuli Torniosta tärkeä kauttakulkulii-
kenteen keskus. Tornion kautta kulki myös monen suomalaisen nuorukaisen tie Saksaan
jääkäriksi sotaoppia saamaan. Tornioon sijoitettiin sodan ajaksi Venäjän armeijan rajapa-
taljoona. Koulun kannalta oli merkityksellistä, että 1914 valmistui sotilaiden majoitusti-
loiksi lähelle Tornion tullia sotilaskasarmi. Kun rauhan tultua tiloja ei tarvittu sotilaskäyt-
töön, kunnostettiin niistä Tornion koululle ensimmäiset omat toimitilat, jotka saatiin käyt-
töön syksyllä 1922. Koulun muututtua 1928 kahdeksanluokkaiseksi linjajakoiseksi yhteis-
lyseoksi tilantarve kasvoi. Suuri laajennustyö valmistui syyslukukauden alkuun mennessä
1935. Koulusta tuli niin tyylikäs ja näyttävä, että jopa ruotsalaiset sitä kadehtien kävivät
katsomassa. Rajaseudulla kuuluu asiaan, että vuoroin vieraissa käydään oppia ottamassa.
Koulun kannalta oli tärkeää, että se sai johtoonsa hyviä rehtoreita. Merkittävien muutosten
aikana koulun rehtorina oli Väinö Ollila. Jo 1911 koulun opettajakuntaan tulleena hän
aloitti 1923 rehtorikautensa, joka päättyi vasta 1953. Sinä aikana oli koulun selviydyttävä
myös Torniota ja sen oppilaitoksia konkreettisesti koskettaneesta toisesta maailmansodas-
ta.64

Suurten ikäluokkien ollessa oppikouluiässä 1960-luvun alussa koulussa oli 23 luokkaa
ja niissä lähes 800 oppilasta. Onneksi koulun laajennus oli saatu valmiiksi 1958, jolloin
ensimmäisiä luokkia oli peräti neljä. Kun Tornion yhteislyseo jaettiin peruskouluun siir-
ryttäessä 1972 Suensaaren yläasteeksi ja Suensaaren lukioksi, oli oppilaitoksessa 20 luo-
kalla yhteensä 668 oppilasta.65 Lukio on siitä lähtien ollut kaupungin ylläpitämä ja kantaa
kunnialla yli satavuotiaan oppikoulun perintöä. Vanhoja perinteitä kunnioittaakseen Torni-
on kaupunginvaltuusto vaihtoi 1990 Suensaaren lukion nimen Tornion yhteislyseon luki-
oksi.66

Sodanjälkeiset suuret ikäluokat ja kasvanut koulutushalukkuus aiheuttivat sen, että Tor-
nion seudulla eivät läheskään kaikki pyrkijät päässeet oppikouluun, vaikka Tornion yh-
teislyseon tilat olivat tupaten täynnä. Yhdessä luokassa saattoi olla jopa 50 oppilasta. Täl-
löin heräsi halu toisen oppilaitoksen perustamiseen. Kannatusyhdistyksen perustamisesta
keskustelivat Tornion kaupunki sekä Alatornion ja Karungin kunnat. Lopuksi kannatusyh-
distyksen muodostivat Tornio, Karunki ja kolmantena pakollisena jäsenenä rehtori Väinö

63. Alamäki 1984, 13, 22 ja 27—29.
64. Alamäki 1984, 20—21, 30—31, 34—37 ja 40—41.
65. Alamäki 1984, 40—41.
66. Pelttari 1994, 9. 
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Ollila. Alatornion kunta tuli mukaan vasta 1970. Tornionseudun yksityinen keskikoulu
aloitti Putaalla 1955, ja sen rehtorina toimi kaksi ensimmäistä lukuvuotta Tornion yhteis-
lyseon rehtorinvirasta pari vuotta aikaisemmin eläkkeelle jäänyt Väinö Ollila. Koulu sai
laajentumisluvan kahdeksanluokkaiseksi yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi 1961 ja
sen uudeksi nimeksi tuli Tornionseudun yhteiskoulu. Tämäkin koulu siirtyi varoineen ja
velkoineen Tornion kaupungin omistukseen 1972, jolloin yhteiskoulun keskikouluosa ja
Tornion kansalaiskoulu sekä Alatornion Raumon kansalaiskoulu muodostivat suuren Pu-
das—Raumon yläasteen koulun. Lukioluokat jatkoivat työtään Putaan lukiona. Oppilai-
toksen rehtorina vuosina 1958—88 teki alatorniolaissyntyinen kouluneuvos ja kotiseutu-
mies Yrjö Alamäki pitkän päivätyön.67

Vuodesta 1972 Tornion kaupungin lukiopalveluista ovat vastanneet Tornion yhteisly-
seon (Suensaaren) ja Putaan lukiot. Torniossa on lukioon siirtynyt pitkään noin 60 pro-
senttia peruskoulun päättäneestä ikäluokasta. Lukiot ovat osallistuneet 1990-luvulla Tor-
nion ammatillisten oppilaitosten kanssa nuorisoasteen koulutuskokeiluun. Kun peruskou-
lut ovat joutuneet 1990-luvulla säästötoimien kohteeksi, on myöskin lukioiden suuntaan
katsottu siinä toivossa, että kustannuksia voitaisiin vähentää. Vuonna 1997 kaupunginval-
tuusto antoi Torniossakin kouluviraston selvitettäväksi mahdollisesta lukioiden yhdistämi-
sestä koituvat säästöt. Rehtorit osoittivat lehtien palstoilla ja kertoivat varmasti myös päät-
täjille, että säästöjen sijasta koituisi oppilaitoksille suurta vahinkoa yhdistämishankkeen
toteuttamisesta.68

Vuonna 1984 Tornion vanhin oppikoulu vietti 100-vuotisjuhliaan. Sen kunniaksi oppilaitoksen
valokuvasta tehtiin myös postikortti.

67. Alamäki 1984, 40; Teperi & Sallinen 1993, 462; Putaan lukion antamia tietoja 29.8.1997; Yrjö Alamäen
haast. 21.7.1999.

68. Pelttari, M. & Pitkänen, J. Tornion lukioiden nykyisyys ja tulevaisuus. (art.) PS 4.4.1997.
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Kun vuonna 1989 alkaneesta Haaparannan ja Tornion yhteisestä peruskoulusta ensim-
mäiset oppilaat saivat päästökirjan 1998, tuli harkittavaksi, missä oppilaitoksessa oppilaat
jatkaisivat. Opetusministeriö antoi kesäkuussa 1998 Tornion yhteislyseon lukiolle luvan
kokeilla, miten Eurolukion ylläpito onnistuisi. Sen oppilaat ovat sekä Suomesta että Ruot-
sista, ja opetussuunnitelma kattaa molempien maiden lukiokoulutuksen vaatimukset. Ope-
tusta annetaan Tornion yhteislyseon lukiossa Torniossa ja Tornedalsskolanissa Haaparan-
nalla, ja se tapahtuu suomen, ruotsin ja englannin kielillä.69 Jos 1989 alkanut valtakuntien
yhteinen peruskoulu oli ainutlaatuinen maailmassa, lienee tämä eri maiden välinen
yhteistyö lukiotasollakin ensimmäinen yritys lajissaan.

Tornion oppikoulujen historia on ainutlaatuinen Lapin läänissä. Ensimmäinen oppikou-
lu, parhaimmin Tornion pedagogiona tunnettu, ehti toimia vuodesta 1630 vuoteen 1876 eli
melkein 250 vuotta yhtäjaksoisesti sotien aiheuttamia keskeytyksiä lukuunottamatta. Tor-
nion historia olisi nykyistäkin komeampi, jos kaupungin päättäjät eivät olisi 1876 nuukuu-
denpuuskassa ja ehkä liian hätäisen harkinnan jälkeen lakkauttaneet maineikasta oppilai-
tostaan. Tämä toimenpide aiheutti kaupungin koululaitoksen historiaan ainakin pienen
kauneusvirheen. Olisihan erikoista, jos Pohjoiskalotilla joku oppilaitos voisi viettää heti
kolmannen vuosituhannen alussa 2005 peräti 375-vuotisjuhliaan. Viisaat osaavat korjata
erehdyksensä nopeasti. Oppikouluton aika ei Torniossa kestänytkään kuin kahdeksan
vuotta. Vuonna 1884 perustettu alkeiskoulukin oli 11 vuotta Lapin ainoa oppikoulu. Kun
muillakin oppilaitoksilla historiansa aikana on saattanut olla tilapäisiä syystä tai toisesta
aiheutuneita keskeytyksiä toimintansa aikana, ei mielestäni olisi suuri synti, jos Tornion
yhteislyseon lukio pitäisi perustamisvuotenaan vuotta 1630, jolloin Tornion pedagogion
synty vahvistettiin kuninkaallisella kirjeellä70.

18.5 Tornion kaupungin koulutuspalveluiden arviointia

Vajaa 400 vuotta sitten oli nuorilla aivan erilaiset mahdollisuudet saada kouluopetusta sen
vuoksi, asuivatko vanhemmat kaupungissa vai maaseudulla. Pohjois-Suomeen
1600-luvulla perustettuihin neljään kaupunkiin saatiin lastenkoulut eli pedagogiot kuten
muihinkin Ruotsin ja Suomen kaupunkeihin. Tornion pedagogiossa oli mahdollisuus
oppia lukemaan, kirjoittamaan ja vähän laskemaan sekä saada kasvatus vankkaan luteri-
laisuuteen. Nämä taidot riittivät monen kaupungissa harjoitetun ammatin pohjasivistyk-
seksi. Ammattikuntalaitos huolehti sitten käytännön työhön oppimisesta. Kun opettajina
olivat akateemisen tutkinnon suorittaneet papit tai maisterit, he pystyivät lahjakkaimmil-
le ja yliopistoon aikoville antamaan riittävän ylioppilastutkintoa vastaavan koulutuksen,
kuten oli laita Tornion pedagogiossakin, sillä 1700-luvulla monet pääsivät suoraan Torni-
on koulusta Upsalan yliopistoon. Kun Tornio kuului Härnösandin hiippakuntaan ja Väs-
terbottenin lääniin, haettiin yleensä jatkokoulutus Ruotsin suunnasta Turun sijasta. Torni-
on lähipitäjistä oli oppilaita luonnollisesti myös pedagogiossa.

Autonomian ajan alkaessa Turun hiippakunnassa, johon Tornionlaakson seurakunnat
nyt liitettiin, ei ollut yhtään lukiota. Triviaalikouluista mentiin yliopistoihin. Vuodesta

69. Eurolukio Tornioon. (art.) Kaleva 12.6.1998; Tikkala, Leena. Kielikoulun pioneerit valmistuivat. (art.)
Kaleva 12.6.1998.

70. Alamäki 1984, 9.
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1830 lähtien Turun lukion perustamisen jälkeen ei triviaalikouluilla enää ollut oikeutta
päästää oppilaita yliopistoon. Vuonna 1844 aloittivat Vaasan ja Kuopion lukiot.71 Tilanne
oli Pohjois-Suomen kannalta erittäin huono. Ylioppilastutkinnot suoritettiin yliopistossa.
Kokelaiden ei tarvinnut esittää todistusta yleisen oppilaitoksen käynnistä, vaan yksityisen
opettajan antama todistus riitti. Esimerkiksi vuosina 1845—1852 noin puolet ylioppilas-
tutkinnon suorittajista tuli oppilaitoksista, puolet olivat niin sanottuja “privatisteja”. Oppi-
koululaitoksella ei vielä ollut yliopistoon pääsyssä tukevaa jalansijaa. Olisi mielenkiin-
toista tietää, paljonko pohjoissuomalaisia oli 1800-luvun puolivälin tienoilla ylioppilastut-
kintoa suorittamassa ja monellako heistä oli yksityisen opettajan antama todistus. Vuodes-
ta 1852 lähtien ylioppilastutkintoon osallistuminen edellytti lukion oppimäärän suoritta-
mista. Tämä vahvisti luonnollisesti oppilaitosten asemaa.72 Ouluun lukio tuli 1863, kuten
on aikaisemmin kerrottu.

Samana vuonna 1843, kun pedagogiot muutettiin ala-alkeiskouluiksi, aloitti Torniossa
käsityöläisammatteihin valmistautuvia varten asetuksen voimalla perustettu sunnuntai-
koulu, jonka oppilaspiiriin liitettiin köyhien työläisten lapset ja palvelusväki. Varsinaisen
kansan kouluttajana tämän koulumuodon perustaminen oli suuri edistysaskel, sillä eihän
maaseurakunnissa Etelä-Lapissa ollut vielä pitkään aikaan edes kiertokouluja. Käsityö-
läiskouluksi muutettuna tämä oppilaitos antoi torniolaisille teoreettista yleissivistävää
opetusta aina vuoteen 1926 saakka. Käytännön ammattitaito opittiin työpaikoilla. Kun
Tornioon perustettiin 1874 kansakoulu, johon perustettiin sekä ylempi että alempi kansa-
koulu, oli koulutustarjontaa runsaasti, kun vajaan vuosikymmenen keskeytystä lukuunot-
tamatta korkeampaa koulutusta haluaville oli oppikoulutie tarjolla kotikaupungissa ja vuo-
desta 1833 alkaen myös naapurikaupungissa Haaparannalla. Lapin ensimmäinen kansan-
opistokin aloitti Alatorniolla 1901 Tornion kaupungin välittömässä läheisyydessä. Josta-
kin syystä Tornio sai lukionsa (keskikoulun jatkoluokat) yllättävän myöhään eli vasta
vuonna 1914, kun paljon nuorempi kaupunki Kemi oli saanut lukion jo 13 vuotta aikai-
semmin. Kun vielä monipuolinen ammatillinen koulutus 1800-luvun lopussa ja 1900-lu-
vun alussa alkoi Lapissa Perämeren rannikkopitäjissä, kuten seuraavissa tutkimuksissani
on tarkoitus selvittää, voidaan todeta Tornion kaupungin lähiseutuineen olleen lähes 400
vuotta pohjoisimman Suomen koulutuskeskus.

71. Hanho 1955, 23—25 ja 80—81.
72. Lindström 1998, 76—78 ja 87.



534
18.6 Yhteenveto: Kanta-Tornion koulut

Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Varsinaiset kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet

1. Seminaari 1874 Tornion kansakoulu vuoteen 1958 ja Suensaari
vuoteen 1973. Koulu on saanut nykyisen
nimensä siitä, kun se toimii Tornion seminaarin
entisissä tiloissa.

2. Seminaarin harjoituskoulu 1921 1970 Vuosina 1921—70 merkittävä osa Tornion
kansakouluikäisistä oli valtion ylläpitämän
Tornion seminaarin harjoituskoulussa.

3. Porthan 1973 1993
Jatko-opetus

Päiväjatkokoulu alkoi 1944 kaupungin järjestämänä. Kun Tornion alakansakouluseminaari muutettiin 1951
normaaliksi kansakoulunopettajaseminaariksi, siirtyi myös jatko-opetus seminaarin harjoituskouluun.

Kansalaiskoulut
Tornion kansalaiskoulu:

a) 1-vuotinen
b) 2-vuotinen
c) 3-vuotinen

1959
1962
1965

1962
1965
1972

Lukuvuonna 1958—59 jatko-opetus annettiin
vielä Tornion seminaarin harjoituskoulussa.

Peruskoulun yläasteet
1. Suensaari 1972
2. Pudas—Raumo 1972 1974 Oppilaitos jaettiin 1974.
3. Pudas 1974

Erityiskoulut 
1. Seminaarin koulu 1971 1972 Tornion apukoulu, joka liitettiin Tornionseudun

kouluun 1972.
2. Tornionseudun koulu 1958 Oli Alatornion apukoulu 1958—72.
Oppikoulut

1. Tornion pedagogio 1630 1876 Vuodesta 1843 ala-alkeiskoulu
2. Tornion yhteislyseon lukion vai-
heet:

A) Tornion Alkeiskoulu
a) 2-luokkainen
b) 3-luokkainen
c) 4-luokkainen
d) 5-luokkainen

B) Tornion 5-luokkainen keski-
koulu
C) Tornion keskikoulun jatkoluo-
kat eli lukio
D) Tornion 8-luokkainen yhteis-
lyseo
E) Suensaaren lukio
F) Tornion yhteislyseon lukio 

1884
1885
1890
1897
1914

1914

1928

1972
1990

1885
1890
1897
1914
1928

1928

1972

1990

Valtio
Vuodesta 1914 alkeiskoulujen viralliseksi
nimeksi muutettiin keskikoulu.

Valtio

Yksityinen kannatusyhdistys, jota kaupunki
tuki runsaasti.
Valtio

Tornion kaupunki
Nimenmuutos

3. Putaan lukion vaiheet:
A) Tornionseudun 5-luokkainen 
yhteiskoulu

B) Tornionseudun 8-luokkainen 
yhteiskoulu
C) Putaan lukio

1955

1961

1972

1961

1972

Yksityinen kannatusyhdistys, jossa jäseninä
muun muassa Tornion kaupunki ja Karungin
kunta
Edelleen yksityinen

Tornion kaupunki



19 Tornio 3: Karungin koululaitoksen vaiheet

19.1 Karunki – oli alueeltaan Lapin pienin maalaiskunta

Karunki sijaitsee Tornionjoen alajuoksulla 15—40 kilometriä jokisuulta molemmin puo-
lin jokea. Kukkolankoski ja lippomiehet siikaa pyytämässä on kesäisen Karungin uljas
näkymä, joka tuo terveisiä matkailijalle vuosisatojen takaa jokivarren ihmisten elämän-
menosta ja elinkeinoista. Alue erotettiin vuonna 1745 Alatornion emäseurakuntaan kuu-
luvaksi Karungin kappeliseurakunnaksi, ja vuonna 1782 siitä tehtiin itsenäinen Karl Gus-
tavin seurakunta. Nimensä seurakunta otti Kustaa III:n nuorena kuolleen lapsen mukaan.1
Ruotsin vallan aikana nykyisen rajajoen varsilla olevat pitäjät sijaitsivat molemmilla puo-
lilla jokea. Karl Gustavin seurakunnan kirkko oli rakennettu joen länsirannalle, joten se
jäi Haminan rauhan jälkeen Ruotsin puolelle. Kirkoton suomenpuoleinen Karunki liitet-
tiin jälleen Alatornion seurakuntaan. Vuonna 1817 se sai oman kirkon, 1820 kappalaisen,
ja 1859 tämä Alatornion kappeliseurakunta tuli itsenäiseksi Karungin seurakunnaksi2 ja
vuoden 1865 kunta-asetuksen jälkeen myös itsenäiseksi kunnaksi. Karunki oli erikoinen
muiden Lapin itsenäisten kuntien ja seurakuntien joukossa kahdessakin mielessä. Karun-
gin pinta-ala, noin 250 neliökilometriä, oli ja on vain 0,25 prosenttia nykyisestä Lapista.
Esimerkiksi Suur-Sodankylän pinta-ala 1800-luvun puolivälissä oli lähes satakertainen
verrattuna Karunkiin. Tiheään asuttukin Karunki oli ja on edelleenkin Lapin läänin puit-
teissa mitattuna. Kun kunta liitettiin vuoden 1973 alusta nykyiseen Suur-Tornioon, oli
asukastiheys noin kymmenen henkeä neliökilometrillä3, kun koko läänin vastaava luku
on 1950-luvun loppuvuosista alkaen ollut noin kaksi. Karungin seurakunta on edelleen
itsenäinen mutta yhteystaloudessa Alatornion ja Tornion seurakuntien kanssa.

1. Slunga 1993, 283.
2. Kähkönen 1982, 243.
3. Hanhirova 1971, 73.
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19.2 Kiertokoulu lasten opettajana

Joulukuussa 1867 Karungin kirkonkokouksessa päätettiin ensimmäisen kerran perustaa
kiertokoulu. Ajateltiin, että susifoudin virka voitaisiin tarpeettomana lakkauttaa ja säästy-
vät jyväkapat käyttää kiertokoulun opettajan palkkaamiseen.4 Olivatko nälkävuodet syy-
nä, mutta päätöstä ei saatu toteutetuksi. Opettajan palkkarahojen saanti ei ollut helppo
asia niissä seurakunnissa, missä valtio ei palkkoja maksanut, kuten katekeetta-alueella
tapahtui. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä 1870 oli Karungin seurakunnassa tärkeä
kokous. Esityslistalla olivat kansakoulun ja kiertokoulun perustaminen seurakuntaan sekä
sunnuntaikoulutoiminnan käynnistäminen. Neljään suurimpaan kylään eli Kirkonkylään,
Kukkolaan, Korpikylään ja Aapajoelle nimettiin palkattomat sunnuntaikoulujen opetta-
jat, ja kiertokoulu päätettiin aloittaa, mikäli kuvernööri antaisi luvan käyttää lainamaka-
siinin tuottoja opettajan palkkaan. Sunnuntaikoulussa piti opettaa lapsille sekä sisä- että
ulkolukua. Kiertokoulussa edellisten taitojen lisäksi oli määrä opettaa lapsia “erinomat-
tain ymmärtämään mitä lukevat” sekä vielä kirjoitusta ja luvunlaskutaitoa. Sopivaksi
kiertokoulun opettajaksi katsottiin talonpoika Pietari Palo Kukkolan kylästä. Hän oli
myös suostunut ottamaan tehtävän vastaan.5

Mikään ei viittaa siihen, etteikö kiertokoulun opetus olisi käynnistynyt. Risto Junttila ja
Erkki Matinlassi kertovat myös, että Pietari Palo on ollut Karungin kiertokoulun ensim-
mäinen opettaja.6 Nähtävästi koulunpito ei ollut tapahtunut ilman ongelmia, koska viiden
vuoden kuluttua kirkonkokouksessa käsiteltiin perusteellisesti erikoisesti varojen kerää-
mistä opettajan palkkausta varten. Opetus on saattanut olla myös keskeytyksissä, tai aina-
kin entinen opettaja oli jättänyt tehtävänsä, sillä kokouksessa kirjattiin päätökseksi, että
vuoden 1876 alusta otetaan seurakuntaan kiertävä lastenopettaja, jonka velvollisuus on
opettaa “sisä- ja ulkolukua kuin myös Piplian Historiata” sekä “ensimmäiset alkeet luvun-
laskussa ja kirjoituksessa”. Palkkarahat aiottiin kerätä kuntaverossa kaikilta niiltä, joilla
oli 7—12-vuotiaita lapsia, kävivätpä nämä koulussa tahi ei. Jos yli 12-vuotiaat halusivat
tulla kouluun, piti heistä suorittaa viikkokorvaus. “Köyhäin lapsilta ei tule mitään
maksaa - -. Jos ei tällä tavoin koottu palkka nouse vuosittain 250 markkaan, niin tämän
täytteeksi otetaan rahaa niistä Korkealta Kruunulta tulevista viina vero rahoista.” Nyt oli
palkkauskin joka tapauksessa kunnossa, kun sen saantiin ei liittynyt ehtoja eikä seurakun-
nan ulkopuolisten suostumuksia. Samassa kokouksessa valittiin ilman julkista hakua kier-
tokoulun opettajaksi kolmeksi vuodeksi talokas Matti Kieri ja määrättiin lukuvuoden pi-
tuus sekä ne seurakunnan neljä suurinta kylää, joissa opetusta annettaisiin, ja vielä, kuinka
kauan kussakin kylässä.7 Huomataan, että kaikki oli tarkkaan ja huolellisesti suunniteltu.

Opetus näyttää lähteneen tämän kokouksen jälkeen hyvin liikkeelle. Kolmen vuoden
kuluttua 1878 jatkettiin Matti Kierin eli Keskitalon virkamääräystä viideksi vuodeksi
eteenpäin. Mielenkiintoista on havaita, että työsuhteet olivat määräaikaisia. Kun 1875 oli
opettajan vuosipalkaksi määritelty 250 markkaa, niin 1878 kirkonkokouksessa palkkaa lu-
vattiin vain 200 markkaa. Monissa seurakunnissa siihen aikaan palkkaus suoritettiin aina-
kin osaksi luontaistuotteina. Karungissakin oli 1870 luvattu, että opettaja saisi “puolen

4. Ahvenjärvi 1966, 1. Tornion Mustarannan koulun arkisto.
5. Karungin kirkonkokouksen pk 1.3.1870. KaKA.
6. Junttila 1986, 180; Matinlassi 1984, 2. JLA.
7. Karungin kirkonkokouksen pk 18.12.1875. KaKA.



537
Karungin lainamagasiinin räntykapoista josta tulisi vähintäin viisi tynnöriä ohria ja ruoka
eli muona rahaksi 50. penniä päivältä”. Verrattuna katekeettojen saamiin palkkoihin Ka-
rungin kiertokoulun opettajan palkka oli pieni. Esimerkiksi Kittilän katekeettojen palkka
1877 oli vuodessa 400 markkaa. Uudellamaalla Sipoossa maksettiin 1869 toiselle kierto-
koulunopettajalle 300 ja toiselle 400 markkaa.8

Kun Karungissa oltiin Matti Kierin opetukseen tyytyväisiä, vuonna 1884 työsuhdetta
jatkettiin taas viidellä vuodella eteenpäin vuoden 1885 alusta lukien. Vuosipalkka oli 210
markkaa. Tammikuussa 1886 kirkonkokouksessa jouduttiin valitsemaan kuitenkin Matti
Kierin kuoleman vuoksi jo uusi opettaja. Opettajaksi valittiin seurakunnan lukkari Juho
Luttinen. Palkaksi määrättiin 225 markkaa. Samassa kokouksessa velvoitettiin kirkkoraa-
din jäsenet kylissään huolehtimaan siitä, että kylän kustannuksella koulua varten “hanki-
taan erinnäinen ja kelvollinen huone kouluajaksi”. Koko seurakunnan kustannuksella pää-
tettiin ostaa koululle kaksi kelvollista kattolamppua. Kun opettaja pyysi vuoden kuluttua
1887 palkankorotusta, siihen ei suostuttu, vaan julistettiin virka haettavaksi. Rahapalkkaa
luvattiin 200 markkaa vuodessa ja kouluajalta vapaa huone, lämmin ja valo. Hakijoita oli
yksi, ja opettajaksi valittiin talokkaan poika Israel Luodonpää naapuripitäjästä Alatorniol-
ta. Luttisen ja Luodonpään valinnat eivät enää ollet määräaikaisia, joten siltä osin entinen
käytäntö oli muuttunut. Vuoden 1887 piispantarkastuksessa toivoi piispa opettajan palk-
kauksen tarkistamista, jotta vasta valittu opettaja saataisiin pysymään virassaan. Viiden
vuoden kuluttua 1892 piispa jälleen muistutti opettajan pienestä palkasta jo järeämmin sa-
noin. Hän sanoi seurakunnalle olevan häpeäksi, että kiertokoulunopettajalle maksetaan
rengin palkkaa, vaikka hän vastaa kallisarvoisten lasten opetuksesta.9

Kiertokoulunopettajien määrä oli kasvanut 1890-luvulla, sillä kun Karungin opettajan-
virka oli avoinna 1895, oli hakijoita 11 eri puolilta Suomea. Valitsijoilla oli huono onni,
sillä jo lokakuussa samana vuonna kirkkoraati joutui erottamaan uuden opettajan, joka oli
“havaittu toimeensa kykenemättömäksi”.Väliaikaiseksi opettajaksi saatiin Kuopiosta neiti
Lyydi Lujanen, vt. kirkkoherran sisar, joka valittiin tehtävään 1896 vakinaiseksi, koska
hän oli hoitanut “virkaansa kunnollisesti ja taidolla”.10

Piispantarkastusten pöytäkirjoista on luettavissa, kuinka piispat huolella seurasivat
kiertokoulun toimintaa. Piispantarkastuksessa 1897 todettiin taas, että kiertokoulunopetta-
jan palkka oli edelleen yhtä pieni kuin edellisen tarkastuksen aikana, jolloin se oli todettu
aivan liian alhaiseksi. Kirkkoherra sai tehtäväkseen asian korjaamisen. Kiertokoulun mer-
kityksestä kertoi tarkastajien havainto, että kiertokoulua käyneiden lasten lukutaito oli
välttävä, kun se muilla lapsilla oli huono.11 Nähtävästi piispan huolenpito kantoi hedel-
mää, sillä seuraavana vuonna 1898 päätettiin kirkonkokouksessa perustaa Karunkiin toi-
nen kiertokoulu väliaikaisesti siihen asti, kunnes seurakunnassa olisi riittävästi kansakou-
luja. Palkkojakin oli korotettu, sillä toisen kiertokoulunopettajan vuosipalkaksi määrättiin
275 markkaa ja lisäksi asunto ja valo kouluajalta. Eihän palkka vieläkään kovin suuri ol-
lut, sillä 1899 oli valtion palkkaamien katekeettojen peruspalkka 700 markkaa ja lisäksi

8. Karungin kirkonkokouksen pk:t 1.3.1870, 18.12.1875 ja 1.5.1878. KaKA; Liukkonen 1993, 80—84; Melin
1977, 92—95.

9. Karungin kirkonkokouksen pk:t 3.11.1884, 18.1.1886, 9.3.1887 ja 10.7.1887. KaKA; Karungin ptpk:t 1887
ja 1892 (srkk:t J. R. Castren). Eb: 29a. OTA. OMA.

10. Karungin kirkkoraadin pk:t 22.7.1895 ja 14.10.1895. KaKA; Karungin kirkkoneuvoston pk:t 17.5.1896 ja
28.6.1896. KaKA.

11. Karungin ptpk 1897 (srkk J. A. Sarkkila). Eb: 29a. OTA. OMA.
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neljä ikälisää. Seurakuntien ylläpitämissä kiertokouluissa palkat eivät yleensä olleet kui-
tenkaan suurempia kuin Karungissa. Pienessä seurakunnassa kiertokoulun opetus oli il-
meisen tehokasta, sillä 1903 kahdella opettajalla oli vain kolme opetuspiiriä hoidettava-
naan lukuvuoden aikana, joten opettaja ehti olla paikassaan aina 12 viikkoa. Kansa- ja
kiertokouluissa olivat jo melkein kaikki kouluikäiset lapset. Puutteeksi todettiin, että toi-
sella kiertokoulunopettajalla ei ollut laulutaitoa. Ovathan laulu ja leikit pienten lasten ope-
tuksessa tärkeitä asioita. Piispantarkastuksissa arvioitiin aina myös seurakuntien kirkko-
veisuu.12

Opettajien työtä ja elämistä on aina seurattu maaseudulla tarkasti ja monelta taholta.
Vuoden 1909 piispantarkastusta varten laatimassaan seurakuntakertomuksessa kirkkoher-
ra todisti, että kiertokoulujen opettajat olivat “kristillismielisiä, vakavia tyttöjä”. Kun Ka-
rungissa kylien määrä oli ja on pieni, voitiin yhdessä opetuspisteessä viipyä pitempiä jak-
soja kuin suuremmissa seurakunnissa. Vuoden 1915 piispantarkastuksessa ilmeni, että
kansakouluttomassa Aapajoen suuressa kylässä kiertokoulu oli toiminut jopa 20 viikkoa
lukuvuoden aikana. Kansakouluissa oli vasta 23 prosenttia kouluikäisistä. Vuonna 1925
todettiin, että kiertokouluja oli kaksi, ja ne olivat vielä metsäkylissä tarpeellisia. Kaikissa
jokivarsikylissähän jo oli kansakoulu.13

Kun kansakouluja perustettiin pian lisää ja vanhojen koulujen yhteyteen perustettiin
alakansakouluja, niin vuonna 1926 toinen kiertokoulu opettajanvirkoineen jo lakkautet-
tiin, vaikka vielä 1931 oli vasta 49 prosenttia Karungin kouluikäisistä kansakouluissa.
Vuoden 1936 piispantarkastuksessa arvioitiin, että kiertokoulu oli harvan asutuksen takia
vielä metsäperukoilla tarpeellinen. Jopa seurakuntalaiset pitivät kiertokouluja parempina
kuin alakansakouluja. Näin varmasti olikin, jos kylässä oli vain alakansakoulu, sillä kier-
tokouluissa ohjattiin kaikenikäisiä oppilaita. Kiertokoulun viimeinen työvuosi päättyi ke-
väällä 1938. Silloin Karungissa oli jo joka kylään ulottuva kansakouluverkko. Tarkkaan
ottaen tuo ei pidä paikkaansa, sillä kartalta katsottuna Karungin kunnasta pistää pitkä ka-
pea kärki kauas itään aina Tervolan ja Ylitornion nykyisin yhdistävän maantien varteen.
Kielekkeen päässä on Varajärven kylä. Tämän erämaaseudun asukkaat olisivat halunneet,
että kiertokoulua olisi vielä pidetty heidän kylässään, sillä sieltä oli noin 30 kilometriä lä-
himpään kansakouluun.14 Voidaan siis lopuksi todeta, että Karungin seurakunta ei kanta-
nut huolta aivan kaikista lampaistaan riittävän kauan näiden toiveiden mukaisesti, vaikka
kaikkinensa Karungin pienen pinta-alan ja väkiluvun huomioonottaen kiertokouluopetuk-
sen hoitaminen ansaitsee hyvin korkean arvosanan verrattuna mihin muuhun seurakuntaan
tahansa. Kun Tervolaan perustettiin Sihtunan kansakoulu 195215, Varajärven lapsetkin
saivat koulun jo varsin lähelle.

Karungin seurakunnan kiertokoulutoiminnan tarkka selvitys kertonee lukijalle, miten
ja milloin kirkollista alkuopetusta yleensä järjestettiin Lapin niissä seurakunnissa, joissa ei
toiminut valtion rahoittama katekeettalaitos.

12. Karungin ptpk 1903 (srkk J. A. Sarkkila). Eb: 29a. OTA. OMA; Karungin kirkonkokouksen pk 19.6.1898.
KaKA; Melin 1980, 252; Liukkonen 1993, 81.

13. Karungin ptpk:t 1909 ja 1915 (srkk:t A. Haikola). Eb: 29a. OTA. OMA; Karungin ptpk:t 1920 (srkk A. Hai-
kola) ja 1925 (srkk O. I. Kena). Eb: 29b. OTA. OMA.

14. Karungin ptpk:t 1931, 1936 (srkk:t O. I. Kena) ja 1944 (srkk O. I. Hulkko). Eb: 29b. OTA. OMA; Junttila
1986, 180.

15. Länsi-Pohjan ktpli:t 1951—53, Tervola. OHA.
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19.3 Palaako Karungin koululaitos lähtökohtaansa?

19.3.1 Karungin ensimmäinen kansakoulu perustetaan16

Kansakouluasetus herätteli keskustelua Suomen kunnissa ja seurakunnissa. Karungissa
kansakouluasia oli esillä ensimmäisen kerran seurakuntakokouksessa 1.3.1870, jolloin
kiertokoulusta tehtiin myönteinen päätös. Kansakoulua ei kuitenkaan vielä haluttu perus-
taa, vaikka kirkkoherra Gustaf Adolf Snellman oli pitänyt asiasta alustuksen ja lukenut
“Hänen Kejsarillisen Majestätin armollisen asetuksen kansakoulun järjestämisestä”.
Vähän suivaantuneena kirkkoherra kirjoitti pöytäkirjaan, että “katsoivat yksi osa seura-
kunnan miehiä kansakoulun asettamisen aivan tarpeelliseksi, puolustivat asiaa ja suostui-
vat myös kustantamaan mitä asetuksen jälkeen kunnalta vaaditaan, kuitenkin sillä ehdol-
la että kaikki maanomistajat osaa ottaisit kustannuksiin; mutta koska enimmällä osalla
läsnäolevaisista ei ollut älyä ymmärtämään kansakoulun suurta hyötyä, niin vastustivat he
asiaa, eteentuoden kaikellaisia joutavia syitä, niinkuin: että tulevat ylönpaljon rasitetuiksi
kustannuksista, joutuvat köyhyyteen, y.m.; siitä syystä ei tällä kertaa saatettu mitään päät-
tää asiasta vaan ylöslykättiin kansakoulun toimeenpano toiseen soveliampaan aikaan”.
Pöytäkirja on ylösluettu, ja kokouksen osanottajat ovat sen hyväksyneet ja allekirjoitta-
neet puumerkeillään nimiensä alle, jotka on kauniisti kirkkoherra Snellmanin käsialalla
kirjoitettu pöytäkirjan loppuun.17

Seuraavan kerran kansakoulun perustaminen oli esillä kymmenen vuoden kuluttua
2.3.1880 kuntakokouksessa. Kunnallislautakunnan esimies Petter Palo, joka Veikko Han-
hirovan mukaan oli sama henkilö kuin Karungin kiertokoulun ensimmäinen opettaja Pie-
tari Palo18, yritti saada myönteistä päätöstä aikaan vedoten siihen, että nyt olisi soveliasta
Aleksanteri II:n muistoksi perustaa Karunkiin kansakoulu. Enemmistö hylkäsi taas esityk-
sen valittaen köyhyyttä ja pitäjän pienuutta. Lainakirjaston perustamisesta tehtiin kuiten-
kin myönteinen päätös.19

Kuvernöörin kirje sai seuraavan kerran Karungin miehet pysähtymään kansakouluasian
ääreen 1892. Kokous pidettiin pappilassa. Kunnanesimies Palo oli valmistautunut hyvin
kokoukseen, sillä asiaa esittelivät sekä kirkkoherra että läänin kansakouluntarkastaja. Mo-
net kunnan asioiden hoitamisessa mukana olevat maallikot olivat koulun perustamisen
kannalla. Nyt tehtiin myönteinen päätös ehdolla, että valtio avustaisi riittävästi. Karungin
Kirkonkylässä kansakoulu avasi ovensa neljän vuoden kuluttua syksyllä 1896.20

Karungissa kesti kauan, ennen kuin kansakoulusta tehtiin myönteinen päätös. Ratkaise-
vaa oli, että riittävän monella maallikolla kypsyi ajatus kansakoulun hyödyllisyydestä.
Kunnalliselämän johtoon oli jo noussut sellaisiakin miehiä, jotka olivat käyneet kansakou-
lua joen takana Ruotsin Karungissa.21 Varmasti sekin vaikutti myös Karungin päättäjiin,
että kaikissa naapurikunnissa oli kansakoulu toiminut jo kauan.

16. 19.3.1 = ajanjakso vuoden 1866 kansakouluasetuksesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen.
17. Karungin kirkonkokouksen pk 1.3.1870. KaKA.
18. Veikko Hanhirovan haast. 21.4.1999.
19. Ahvenjärvi 1966, 1—2. Tornion Mustarannan koulun arkisto.
20. Ahvenjärvi 1966, 1—2. Tornion Mustarannan koulun arkisto; Heikkilä 1996, 2. Tornion Mustarannan kou-

lun arkisto; SVT X: 25 1896—97; Kerkkonen 1914, 16; Alpo Ahvenjärven haast. 20.2.1997.
21. Ahvenjärvi 1966, 2. Tornion Mustarannan koulun arkisto.



540
Valtio antoi voimakkaan tuen koulun rakentamiseen: 3 000 markkaa apurahaa, 4 000
markkaa kuoletuslainaa ja rakennustarvikkeet. Koulun tontti sijaitsi Karunginjärven ran-
nalla. Vieras ihmettelee ensin, missä kyseinen järvi on, kunnes hänelle selvitetään, että
noin kaksi kilometriä leveää ja laajaa suvantoa, jonka Tornionjoki muodostaa Kirkonkylän
kohdalla, nimittävät paikkakuntalaiset Karunginjärveksi22. Kun opettajanvirkaan ei ollut
yhtään pätevää hakijaa, tarjottiin sitä vt. kirkkoherran Felix Lujasen hoidettavaksi. Hän
suostui ottamaan tehtävän vastaan edellyttäen, että “hänen estyneenä ollessa ja muulloin-
kin alemmissa aineissa” koulua pitäisi hänen sisarensa kiertokoulunopettaja Lyyti23 Luja-
nen, joka sitten pääasiassa vastasi opetuksen antamisesta kaksi vuotta. Oppilaita otettiin
ensimmäisenä vuonna 47 Karungin ja Kukkolan kylistä. Korpikyläläisiä ei kouluun mah-
tunut, joten he saivat tyytyä edelleen kiertokouluun.24 On jälleen huomautettava, että kun
karunkilaiset puhuvat Karungista, he tarkoittavat vain Kirkonkylää.

Karungin ensimmäinen kansakoulu avattiin 1896 tässä koulutalossa, joka on rakennettu Tor-
nionjoen rantatörmälle Karungin järven rantaan. KA

Kun pätevää opettajaa ei koululle saatu normaalia ilmoittelua käyttämällä, johtokunnan
puheenjohtaja, kirkkoherra Juho Arvid Sarkkila, joka oli Karungin kirkkoherrana 1897—
190825, oli kirjeyhteydessä erään kunnolliseksi tunnetun opettajan kanssa, joka halusi siir-
tyä opettajaksi pohjoiseen. Hänet valittiin ilman hakumenettelyä, koska puheenjohtaja oli
saanut opettajan todistukset. Kun tarkastaja edellytti viran aukijulistamisen, ainoana haki-
jana valittiin opettajaksi Sakari Niemi, jonka johtokunta oli jo kerran valinnut. Niemi
aloitti opetustyönsä Karungissa 1898.26

Lapin kuntien koulujen historioista on poikkeuksetta luettavissa, että kirkkoherrat oli-
vat aina ajamassa kansakoulujen perustamista ja yhteistyö koulun ja kirkon kesken on ol-

22. Veikko Hanhirovan haast. 21.4.1999.
23. Seurakunnan pöytäkirjoissa etunimi on Lyydi. KaKA.
24. Ahvenjärvi 1966, 4. Tornion Mustarannan koulun arkisto.
25. Karungin kirkkoherranvirastosta saatu tieto 22.4.1999.
26. Ahvenjärvi 1966, 4.
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lut maan pohjoisissa seurakunnissa aivan saumatonta. Karungin osalta löytyy yhteistyöstä
pieni särö heti koulun alkuvuosilta. Vuonna 1903 pidettiin Karungissa yleinen piispantar-
kastus, joka kesti neljä päivää. Sen ohjelmaan kuului muun muassa, että kiertokoulunopet-
tajattaret kyselivät lapsilta opettamiaan asioita. Piispa Juho Rudolf Forsman oli hyvin tyy-
tyväinen näkemäänsä todeten, “että he hyvin täyttävät velvollisuutensa voimiensa mu-
kaan”. Sitten piispa lausui kunnan ainoan kansakoulun opettajasta kovia sanoja, jotka ha-
luan niiden ainutlaatuisuuden vuoksi kirjata. “Myös on ollut tavallista saada tällaisissa ti-
laisuuksissa kuulla kansakoulun opettajienkin kuulustelevan lapsia. Mutta täällä on nyt
saatu kuulla, ettei tämän seurakunnan kansakoulunopettaja katso velvollisuudekseen tehdä
sitä mitä opettajat kaikkialla muuten ovat tehneet. Ja koska hän tahtoo ainoastaan velvolli-
suutensa täyttää, jää hän tosin sille ylevälle kannalle, mutta muut köyhät kristityt koetam-
me tehdä kaiken senkin, mitä osaamme, koetamme tehdä myös sen, mitä rakkauden laki
määrää, ehkei se suora velvollisuutemme olisikaan.” Näitä sanoja istuivat kuuntelemassa
seurakuntalaiset ja kirkkoherra, jonka toimesta opettaja Niemi oli paikkakunnalle saatu.
Kirkkoherra ilmoittikin, että kansakoulun ja seurakunnan suhteet olivat hyvät ja opettaja
oli jumalinen mies. Hän myös kertoi olevansa koulun johtokunnan puheenjohtaja.27

Kaikesta päätellen piispan yksipuolisiin tietoihin perustunut arvostelu ei hankaloittanut
opettajan asemaa paikkakunnan keskeisenä henkilönä. Koulun historiikissa koulunjohtaja-
na 34 vuotta toiminut Alpo Ahvenjärvi kirjoittaa, että Sakari Niemi oli monitaitoinen ja
toimekas mies. Heti Karunkiin tultuaan opettaja Niemi toimeenpani arpajaiset urkuharmo-
nin saamiseksi koululle ja lahjoitti itse pohjakassaan viisi markkaa. Äänestyksen jälkeen
arpajaisten pitopaikaksi johtokunta hyväksyi kansakoulun, mutta ilman näytelmää, tanssia
ja väkijuomia. Ehtojen asettaminen taisi olla varotoimenpide, sillä tuskin kukaan olisi ai-
nakaan tanssia ja väkijuomien nauttimista ohjelmaan halunnut sisällyttääkään. Näytelmäs-
tä en olisi niinkään varma28. Harmoni saatiin hankituksi. Koulun asiat käsiteltiin yksityis-
kohtaisen tarkasti johtokunnan kokouksissa. Opettaja lupasi ottaa ensimmäisenä luku-
vuonna myös vahtimestarin tehtävät hoitaakseen, jos oppilaat työnjaon mukaan kantaisi-
vat koulun puut ja juomaveden sekä suorittaisivat lumen aurauksen. Vuoden kuluttua
opettajan karja ei enää mahtunut koulun navettaan, jota suurennettiin. Ahvenjärven loppu-
arvio opettaja Niemestä on, että hänet muistetaan taitavana ja tunnollisena vanhan ajan
kasvattajana, joka työnsä ohella hoiti monia kunnan luottamustehtäviä ja “oli vielä mm.
aikamoinen lääkärikin”. Sakari Niemi toimi koulunjohtajana 27 vuotta aina vuoteen 1925
saakka.29 Kunnallisneuvos Veikko Hanhirova, joka on ollut kymmenvuotias Niemen siir-
tyessä eläkkeelle, muisteli, että opettaja Niemi oli Karungissa kaikkien kunnioittama hen-
kilö, joka piti koulussaan hyvän järjestyksen.30

Kerrottakoon vielä kuitenkin, että piispantarkastuksessa 1920 nousi esille opettaja Nie-
meä kohtaan tehty kantelu. Eräät vanhemmat olivat olleet tyytymättömiä siihen, mitä
opettaja oli puhunut uskonnon ja luonnontiedon tunneilla. Kouluneuvos Onni Rauhamaa
kouluhallituksesta oli käynyt asian tutkimassa. Hän oli todennut, että opettaja Niemi ei ol-

27. Karungin ptpk 1903 (srkk J. A. Sarkkila). Eb: 29a. OTA. OMA.
28. Kerola 1972, 7. Totesin myöhemmin, että historian kirjoittajan pitäisi olla varovainen vanhoista ajoista

arviointeja tehdessään. Huomasin nimittäin, että kun Simon ensimmäisen kansakoulun harmoniarpajaiset
järjestettiin 1884, niin tilaisuudessa myytiin kahvin ja leivän lisäksi parempia ja huonompia sikareja,
parempaa ja huonompaa sahtia ja vielä eri hinnasta sai tanssia kyläpelimannin soiton tahdissa. Jostakin
syystä oppilaille annettiin vielä arpajaisten jälkeen kaksi lupapäivääkin.

29. Ahvenjärvi 1966, 4—8. Tornion Mustarannan koulun arkisto.
30. Veikko Hanhirovan haast. 21.4.1999.
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lut riittävällä varovaisuudella ja arkatuntoisuudella käsitellyt opettamiaan asioita, mutta ri-
ke ei ollut niin suuri, että opettaja olisi voitu erottaa virastaan, kuten kantelijat olivat vaati-
neet. Osa vanhemmista oli siirtänyt lapsensa naapurikylän kouluihin. Piispa kehotti edel-
leen vanhempia seuraamaan tarkasti koulujen opetusta ja tarvittaessa puuttumaan siihen.31

Olikohan niin, että juuri kouluneuvos Rauhamaa lähetettiin tutkimaan koulunjohtaja Nie-
mestä tehtyä valitusta, koska vuosina 1898—1906 Karunki kuului Oulun piiriin ja silloin
Rauhamaa oli alueen kansakouluntarkastajana. Rauhamaa tunsi siis sekä Karungin kunnan
että opettaja Niemen erittäin hyvin. Hänellä oli hyvät edellytykset selvittää ja rauhoittaa
syntynyt ikävä tilanne.32 Kun kyselin Ahvenjärveltä tarkemmin opettaja Niemeä kohtaan
esitetyistä syytöksistä, hän kertoi kuullensa edeltäjältään koulunjohtajana ja Niemen seu-
raajalta Frans Järvenpäältä, että Niemi olisi esittänyt tunneilla sosialismiin vivahtavia aja-
tuksia ja tätä eivät oppilaitten huoltajat Karungissa voineet hyväksyä.33 Karungissa ovat
opettajat viihtyneet hyvin, sillä vuosina 1898—1994 hoitivat Niemi, Järvenpää ja Ahven-
järvi kuuden vuoden välipäätä lukuun ottamatta koulunjohtajan tehtäviä Mustarannan
koululla lähes sata vuotta.34

Karungin ensimmäinen kansakoulu on kokenut monia nimenmuutoksia kuten useim-
mat kuntien esikoiskoulut. Vuosina 1896—04 sen nimi oli Karungin koulu, 1904—24
Kirkonkylän koulu, 1924—57 Mustarannan koulu, 1957—73 Kirkonkylän koulu ja taas
vuodesta 1973 Mustarannan koulu.35 Yleensä koulujen johtokuntiin on valittu oppilaitten
huoltajia, joten nämä luottamustehtävät ovat vaihtuneet sitä mukaa, kuin perheen kaikki
lapset ovat koulunsa päättäneet. Saattaa olla, että tässä Karungin Kirkonkylän koulun joh-
tokunnassa on tehty Suomen ennätys, sillä talousneuvos Eemeli (J. E.) Hooli oli johtokun-
nan jäsenenä vuosina 1911—1957 yhteensä 47 vuotta, josta suurimman osan puheenjohta-
jana.36

Kun Karungin kuntakeskuksen koulun oppilasmäärä kasvoi 1950-luvulla, kävi Karun-
ginjärven rannalla sijaitseva yli puoli vuosisataa palvellut koulutalo ahtaaksi. Uusi koulu
valmistui 1958 keskelle kylää Torniosta Kilpisjärvelle johtavan valtatien varteen. Tilat oli
suunniteltu kolmiopettajaista koulua varten, mutta kun 1960 tarvittiin jo neljäs opettaja,
syntyi koululla heti sijoitusongelmia. Tilannetta ei suinkaan parantanut kansalaiskoulun
lakisääteinen käynnistäminen syksystä 1958 alkaen. Kun Karunkiin onnistuttiin saamaan
1963 vielä kunnallinen keskikoulu, oli pienellä kunnalla edessään suuri urakka kunnollis-
ten ulkoisten puitteitten hankkimisessa nopeasti kasvanutta koululaitosta varten.37 Edellä
kirjoitettu kappale kertoo hyvin havainnollisesti, kuinka Suomessa maalaiskuntien
koululaitosta kehitettiin voimakkaasti 1950- ja 1960-luvuilla. Kuntien asukasluvut
kasvoivat niin nopeasti, että oppilasmäärien ennusteet koulurakennuksia suunniteltaessa
tehtiin usein alakanttiin, kuten pian Karungin Kirkonkylänkin koulun valmistuttua
huomattiin.

31. Karungin ptpk 1920 (srkk A. Haikola). Eb: 29b. OTA. OMA.
32. Karttunen 1983, 46—47 ja 161—162..
33. Alpo Ahvenjärven haast. 24.4.1999.
34. Heikkilä 1996, 4. Tornion Mustarannan koulun arkisto.
35. Lapin ktpli:t 1923—25, Karunki. KA. Karungin kunta on kuulunut seuraaviin kansakouluntarkastuspiirei-

hin: Oulun lääni lukuvuodet 1885—93, XII piiri 1893—98, Oulu 1898—06, Lappi 1906—25, Länsi-Pohja
1925—61 ja Perämeri 1961—70; Länsipohjan ktpli:t 1956—58, Karunki. OHA; Lapin lpkli 1972—73,
Karunki. LLHA; Lapin lpkli 1973—74, Tornio. LLHA; Ahvenjärvi 1966, 7. Tornion Mustarannan koulun
arkisto; vrt Heikkilä 1996, 4. JLA. Heikkilän mukaan Mustarannan koulun nimi olisi vaihtunut Kirkonky-
län kouluksi vasta 1958 eikä 1957.

36. Ahvenjärvi 1966, 9. Tornion Mustarannan koulun arkisto.
37. Ahvenjärvi 1966, 7. Tornion Mustarannan koulun arkisto.
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19.3.2 Piirijakoasetus tuo lisää kouluja38

Jos ensimmäisen Karungin koulun perustaminen oli ottanut lujille, ei seuraavakaan kan-
sakoulua helposti saatu. Kukkolan asukkaat halusivat kyllä koulua kyläänsä, mutta kunta-
kokous ei anomusta hyväksynyt. Sanottiin, että kunta velkaantuisi, ajat olivat huonot ja
Karungin koulussa oli tilaa. Kun kuvernöörille valitettiin asiasta, tämä saattoi nojautuen
piirijakoasetuksen pykäliin velvoittaa kunnan 200 markan sakon uhalla perustamaan kou-
lun Kukkolaan. Koulu alkoi syksyllä 1904. Historian lehdiltä voidaan poimia muutamia
asioita valaisemaan koulun vaiheita. Kun koulun sauna paloi 1938, rajajoen rannalla
sijaitseva koulu hankki rakennustarvikkeet Ruotsista, ja niistä maksettiin tullimaksu. Kun
opettajat ovat olleet kotiseutujensa johtomiehiä rauhan toimissa, niin sitä he myös olivat
usein sotien aikoina rintamalla. Eturintamassa joukkojen johtajat ovat aina vaaroille alttii-
na. Kukkolan koulun opettaja Väinö Vanninen kaatui talvisodassa. Koulun entinen oppi-
las Alma Vaaraniemi muisteli, että karunkilaisia kaatui sodan alussa runsaasti. Opettaja
Vannisen osana oli olla ensimmäinen talvisodan sankarivainaja, joka siunattiin Karungin
sankarihautaan. Mainittakoon vielä, että karunkilainen pitkäaikainen kansanedustaja Mar-
kus Niskala toimi vuosina 1946—62 koulun johtokunnan puheenjohtajana myös kansan-
edustajana ollessaan.39 Tämä osoitti, että Karungissa arvostettiin kansakoulujen työtä.

Karungin koulut säästyivät syksyllä 1944. Kukkolan kylän koulu valmistui 1909 ja rakenta-
minen maksoi 12 000 markkaa. Koulutalo ehti haukkua hintansa, sillä se tarjosi suojat koulul-
le kesään 1997 saakka, jolloin koulu lakkautettiin. KA.

Karungin pohjoisin kolkka jokivarressa on Korpikylä. Vuonna 1910 korpikyläläiset
esittivät kuntakokoukselle vaatimuksen kansakoulusta, koska kouluun halukkaita lapsia
oli niin runsaasti, että kunnan oli piirijakoasetuksen mukaan ryhdyttävä viivyttelemättä

38. 19.3.2 = ajanjakso vuoden 1898 piirijakoasetuksesta vuoden 1921 oppivelvollisuuslakiin.
39. Matinlassi 1984, 1—4. Kukkolan koulun arkisto. TKaA; SVT X: 35 1904—05; vrt. Kerkkonen 1914; Alma

Vaaraniemen haast. 4.5.2001.
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toimeen koulun perustamiseksi. Olivatko vielä Kukkolan koulun perustamisvaiheet ja uh-
kasakko päättäjien mielessä, mutta nyt kuitenkin asia kunnassa eteni niin nopeasti, että
koulu aloitti syksyllä 1911.40

Korpikylän koulussakin on ollut monia pitkäaikaisia opettajia, jotka ovat olleet mukana
kyläläisten joukossa hyviä asioita edistämässä. Vuosina 1917—37 opettajana ollut Erkki
Rantamaula on kuvannut tuntojaan muuttomatkalla uuteen työpaikkaansa seuraavasti:
“Korpikylä ja sen koulu pohjoisessa osassa Karungin kuntaa, liki Ylitornion rajaa sai
myöhäiskesän päivänä 1917 uuden asukkaan. Hän tuli, tuo mies, rattailla ajaen. Verkkaan
asteli hevonen, hitaammiin vielä peräimen päässä oleva lehmä, mutta malttamaton oli
nuoren miehen mieli. Hän, kylän uusi katekeetta, tunsi rintansa paisuvan ja sormiensa sy-
hyävän. Mielensä oli innostunut ja odottava, siitä tuo jännittynyt tunne.” Rantamaula
aloitti heti koululla aikuisväestölle tarkoitetun opintokerhon, jossa keskusteltiin monista
aiheista. Kylän maamiesseuraa hän oli perustamassa 1924. Opettaja ohjasi oppilaiden kas-
vitarhatoimintaa ja perunanviljelyä. Keväällä opettaja jakoi 35 oppilaalleen kaksi kiloa pe-
runansiemeniä, hyvää Vesijärven laatuperunaa, ja annoksen apulantaa. Syksyllä kesän saa-
lis punnittiin, ja hehto perunoita eli 70 kiloa oli tuottanut yhteensä 875 kiloa eli 12,5 heh-
toa. Näin oli kylä saanut seuraavaa kesää varten uuden perunalajikkeen.41

Alakansakoulu käynnistyi Korpikylässä 1931. Se toimi 18 viikkoa Korpikylässä ja 18
viikkoa Ylipään kansakoulussa. Kokovuotinen alakansakoulu aloitti 1937, ja sen ensim-
mäisenä opettajana aloittanut opettaja Helli Jylhä opetti sivistyksen aakkosia Korpikylän
lapsille vuoteen 1968 saakka. Vuosina 1947—77 koulunjohtajana toimi Korpikylän oma
kasvatti Tauno Rautio, joka luontevasti kotipitäjässään ehti olla monessa mukana.42

Karungin kunnan Aapajoella eivät kansalaissodan aattotunnelmat kovin korkeina lai-
nehtineet, koska tammikuun 8. päivänä 1918 kokoontuivat Aapajoen asukkaat pitämään
kyläkokousta, jonka käsittelyn aiheena oli kansakoulun tarpeellisuus Aapajoella. Yksimie-
linen päätös oli, että kylä oli erotettava Kukkolan koulupiiristä omaksi piiriksi ja jo seu-
raavana syksynä pitäisi kylään saada oma koulu. Asia ei edennyt aivan näin nopeasti, mut-
ta vuoden kuluttua syksyllä 1919 koulu alkoi Aapajoella. Koulu kehittyi normaalisti.
Vuonna 1923 oppilaita oli jo niin paljon, että yläkansakouluun perustettiin toinen opetta-
janvirka. Tammikuussa 1930 aloitti alakansakoulu. Opettajat ovat viihtyneet Karungissa,
sillä myös Aapajoella on moni opettaja työskennellyt yli 30 vuotta. Keväällä 1946 sattui
Aapajoen koululla historian kirjoihin merkitty asia, sillä koulu paloi. Pikkupojat olivat
polttaneet tupakkaa kylän keskellä olleen kuivan kantoläjän suojissa. Kun tämä syttyi pa-
lamaan, kova tuuli levitti kekäleitä ja kipinöitä talojen katoille. Koulun pärekatto sai myös
osansa, ja pian koko talo oli ilmiliekeissä. Vuonna 1926 oli kunnanvaltuusto muuttanut
koulun rakennussuunnitelmaa siten, että aiotun peltikaton sijasta kouluun tehtiin pärekat-
to. “Lieneekö ollut kohtalokas päätös?” kyselee Arto Kukkoliedes historiikissaan.43

Joskus saattaa kahden markan voitolla tulla kuuden markan tappio.

40. Rautio 1961 1—2. Tauno Raution arkisto; Heikkilä 1991, 2. Kari Heikkilän arkisto; SVT X: 43 1911—
1912; Kerkkonen 1914, 17.

41. Heikkilä 1991, 1. Kari Heikkilän arkisto.
42. Rautio 1961, 3. Tauno Raution arkisto; Heikkilä 1991, 1—2. Kari Heikkilän arkisto; Tauno Raution lehtilei-

kekokoelma. Tauno Raution arkisto.
43. Kukkoliedes 1969, 1—6. Aapajoen koulun arkisto; SVT X: 51 1919—20; Lapin ktpli:t 1918—20 ja

1922—24, Karunki. KHA. KA; Länsipohjan ktpli 1928—1930, Karunki. KHA. KA.
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19.3.3 Karunki saa kattavan kouluverkon jo ennen talvisotaa44

Kun oppivelvollisuuslaki astui voimaan, oli jo pienessä Karungin kunnassa neljä kansa-
koulua suurimmissa kylissä, ja kaksi kiertokoulua hoiti opetusta muissa kylissä. Pieni
kunta oli niin tiiviisti asuttu, että oppivelvollisuuslain harvan asutuksen pykälä45 ei
vapauttanut karunkilaisia oppivelvollisuudesta. Kaikki kouluttomat kylät saivat oman
koulunsa viimeistään 1930-luvulla. Ylipää Kirkonkylän ja Korpikylän välillä jokivarres-
sa sai koulun syksystä 1925 alkaen. Koulun rakentaminen aloitettiin muutaman vuoden
kuluttua pula-aikana. Silloin tarvittiin hätäaputyömaita, jollaisena tämäkin rakennustyö
toteutettiin. Työhön otettiin tarkan harkinnan jälkeen niitä, jotka olivat suurimman avun
tarpeessa.46

Tämän näköisiä koulutaloja rakennettiin Suomessa 1920-luvulla, kun oppivelvollisuutta to-
teutettiin vauhdikkaasti myös Peräpohjolassa. Karungin Ylipään koulu valmistui vuonna
1930.

Karungin sisämaakylissä Palovaarassa ja Aapajärvellä saatiin pitkään tyytyä alakansa-
koulun antamaan opetukseen. Vuonna 1924 aloitti Palovaaran piirissä kiertävä alakansa-
koulu toimien lukuvuoden aikana kahdessa opetuspisteessä, joista toinen sijaitsi Palovaa-
rassa ja toinen Aapajärvellä. Palovaarassa avattiin supistettu kansakoulu 1935. Aapajärven
omassa koulupiirissä toimi vain alakansakoulu lukuvuosina 1935—37, mutta vuodesta

44. 19.3.3 = ajanjakso vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista vuoden 1957 kansakoululain voimaantuloon 1958
saakka.

45. SA 101/ 1921, 1 §.
46. Lapin ktpli 1924—25, Karunki. KHA. KA; Länsipohjan ktpli 1925—26, Karunki. KHA. KA; Tauno

Raution haast. 29.9.1997.
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1937 alkaen saivat yläkansakouluun kuuluvat ikäluokatkin opetusta oman kylän supiste-
tussa kansakoulussa, joka pääsi uuteen koulurakennukseen 1939.47

Karunki oli ainoa kunta, joka Lapin läänissä perusti jo ennen sotia niin tiheän kansa-
kouluverkon, ettei sitä tarvinnut parsia sodan jälkeen. Pieneen kuntaan ei voitu perustaa
uusia asutusalueitakaan, jotka olisivat edellyttäneet koulujen lisäämistä. Muistettava on
myös se seikka, että Karunkia velvoitti oppivelvollisuuslaki kuten muitakin Suomen maa-
laiskuntia, joissa asukastiheys oli enemmän kuin kolme henkeä neliökilometriä kohti.

19.3.4 Laskeeko Karungin kyläkoulujen määrä 2000-luvulla
yhteen eli samaan kuin 1800-luvulla?48

Jatko-opetus Karungin kunnassa on ollut ennen kansakoululain voimaantuloa normaalia
omilla kouluilla annettua iltaopetusta. Kotitalouden opettajan virkaakaan jatko-opetusta
varten ei Karungin kuntaan tarvinnut perustaa, koska iltajatko-opetusta antavia kouluja
oli vähemmän kuin kymmenen49. Kansalaiskoulu aloitti Karungissa kurssinmuotoisena
1958. Kun Alpo Ahvenjärvi tuli Kirkonkylän koulun opettajaksi syksyllä 1960, hänet
määrättiin hoitamaan oman työnsä lisäksi myös kansalaiskoulun yleisaineiden opetus.
Hän kertoi suostuneensa mutta vain yhdeksi lukuvuodeksi. Vuoden kuluttua 1961 kansa-
laiskoulu muutettiinkin yksivuotiseksi, ja kouluun valittiin omat opettajat. Koulu muuttui
kaksivuotiseksi 1965, ja 1971 siihen liitettiin myös vapaaehtoinen kolmas luokka. Vuon-
na 1972 kansalaiskoulun ja kunnallisen keskikoulun yhdistyttyä peruskoulun yläasteeksi
Kirkonkylän ala-asteen koulu muutti jokirantaan entiseen toimipaikkaansa, ja yläaste sai
tiloikseen kansakoulun rakennuksen sekä keskikoulun niinsanotun viipaletalon.50

Karungissakaan 1960-luku ei mennyt jälkiä jättämättä. Ylipään koulu lakkasi 1970.51

Jo 1960-luvulla oli tieverkosto jo talvellakin niin hyvin aurattu, jotta voitiin entistä hel-
pommin kuljettaa lapsia koulusta toiseen. Tämä mahdollisti tarkoituksenmukaisen työnja-
on aikaansaamisen naapurikoulujen kesken. Aapajärven ja Palovaaran koulujen osalta toi-
mittiin syksystä 1970 alkaen siten, että Aapajärven koulun tiloissa opetettiin molempien
koulupiirien I:n ja II:n luokan oppilaita ja Palovaaran koulussa kahden opettajan voimin
luokkia III—VI, ja näin jatkettiin myös peruskoulun tultua 1972.52 Muitakin sovellutuksia
muokattiin ja käytettiin läänin eri kunnissa, kun pyrittiin siihen, ettei yhdellä opettajalla
olisi luokassaan kuin kaksi ikäluokkaa. Parhaiten onnistuivat ne kunnat, jotka käyttivät
joustavasti useita erilaisia ratkaisuja sen mukaan, mikä oli parasta kussakin
yksityistapauksessa.

47. Lapin ktpli:t 1923—25, Karunki. KHA. KA; Länsipohjan ktpli:t 1925—38, Karunki. KHA. KA; Penttinen
sine anno, 1—2. Palovaaran koulun arkisto. TKaA; Eeva-Liisa Rundgrenin kirje 26.8.1997. JLA; Lea Mää-
tän haast. 29.9.1997.

48. 19.3.4 = ajanjakso kansakoululain voimaantulosta 1958 lukuvuoden 1998—99 loppuun.
49. SA 382/1945, 24 §.
50. Länsipohjan ktpli:t 1958—61, Karunki. OHA; Perämeren ktpli:t 1961—62 ja 1964—66, Karunki. OHA;

Lapin lkkli:t 1970—72, Karunki. LLHA; Rakentamista koskevat tiedot on saatu Tornion kouluvirastosta
23.4.1999; Ahvenjärvi 1966, 7. Tornion Mustarannan koulun arkisto; Alpo Ahvenjärven haast. 2.10.1997.

51. Perämeren ktpli 1969—70, Karunki. OHA; Lapin lkkli 1970—71, Karunki. LLHA.
52. Lapin lkkli:t 1970—72, Karunki. LLHA; Lapin lpkli 1972—1973, Karunki. LLHA; Eeva-Liisa Rundgrenin

haast. 3.10.1997.
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Karunki kuului myös niiden pienten kuntien joukkoon, joiden erityisopetus katsottiin
parhaaksi hoitaa kiertävän erityisopettajan avustamana normaalikouluissa. Puhe-, luke-
mis- ja kirjoittamishäiriöisten erityisopettaja aloitti kiertämisen Karungin kouluissa syk-
syllä 1971.53 Kun kunta liitettiin vuoden 1973 alusta Tornioon, oli mahdollista tarvittaessa
kuljettaa Tornionseudun apukouluun myös karunkilaisia oppilaita. Muistan hyvin, kuinka
1973 pohdittiin ankarasti, olisiko Korpikylän koululta järkevää ruveta kuljettamaan tes-
tauksissa apukoulutasoiseksi todettu ensimmäisen luokan oppilas joka päivä apukouluun
Tornioon, jonne oli matkaa noin 35 kilometriä, vai opettaa häntä omassa koulussa kiertä-
vän erityisopettajan ja oman luokanopettajan voimin. Lääninhallitus ei antanut siirtolupaa.
Kun poika jätettiin vastoin psykologin ja oman opettajan käsitystä siirtämättä, en enää
käytyäni tapahtuneen jälkeen tarkastamassa Korpikylän koulun ollut ollenkaan varma, oli-
ko lääninhallituksen päätös tässä tapauksessa ollut oppilaan kannalta paras mahdollinen.
Lääninhallituksen päätöksen taustalla eivät olleet taloudelliset seikat.54

Karungissa pärjättiin pitkään peruskoulua varten laaditulla piirijaolla hyvin pienin tar-
kistuksin, mutta sitten alkoi tapahtua. Palovaaran koulu lakkautettiin 1990, Korpikylän
koulu 1993 ja saman kohtalon koki Kukkolan vanha koulu 1997.55 

Tornion kaupungissa syntyi 1990-luvun puolivälissä ankara keskustelu ja kädenvääntö
siitä, miten Karungin koulujen yllä vuosikymmenet leijunut väliaikaisuuden leima voitai-
siin poistaa. Toimihan Karungin yläaste edelleen 1972 valtaamassaan ala-asteen koulussa
ja 1967 kunnallista keskikoulua varten pystytetyssä siirtokelpoisessa viipaletalossa, joita
hätätapauksissa väliaikaistiloiksi 1960- ja 1970-luvuilla rakennettiin. Edellä jo kerrottiin,
että Kirkonkylän (Mustarannan) ala-asteen koulu oli  joutunut vuonna 1972 palaaman
vanhaan jokirannassa olevaan lähes sata vuotta vanhaan koulutaloon, jonka se oli saanut
jättää 14 vuotta aikaisemmin 1958. Tätä evakkomatkaa oli kestänyt jo 1990-luvulle tulta-
essa pian 20 vuotta, eikä muutosta ollut näkyvissä. Eräänä ratkaisuvaihtoehtona nousi
esiin ajatus, että Karungin yläasteesta sekä Mustarannan, Aapajoen ja Aapajärven ala-as-
teen kouluista muodostettaisiin yksi yhdeksänluokkainen peruskoulu, jota varten raken-
nettaisiin Karungin kirkolle uusi koulutalo. Näin saataisiin kertaheitolla Karunkiin pysy-
väisratkaisu.56

Demokratiaan kuuluu kansalaiskeskustelu olennaisena osana ennen päätöksentekoa ja
usein vielä jälkeenkin. Sain seurata 1990-luvun lopulla vilkasta mielipiteitten vaihtoa leh-
tien palstoilta jo vapaana virkavastuusta. Mustarannan koulun johtajan Kari Heikkilän pu-
he koulunsa 100-vuotisjuhlassa syksyllä 1996 kuvastaa niitä tuntoja, joita ihmisten mielis-
sä liikkui ennen ratkaisevaa valtuuston kokousta: “Tämän päivän poliitikot ovat suunnil-
leen samoilla perusteilla, joilla ensimmäisen koulun tuloa vastustettiin eli kustannussyistä,
sulkemassa kehityksen kierrosta ja palauttamassa myös Karunkia takaisin 100 vuotta ajas-
sa taaksepäin. Kyläkoulujen kohtalonhetki näyttää tulleen. Koulu olisi keskittämisen jäl-
keen vain Kirkonkylässä. Onko todella kehitystä sulkea kasvavat kyläkoulut säästön ni-
missä? Olisiko se lopulta edes säästöä? - -  Annetaanko Karungin syrjäkylille lopullinen
kuolinisku ja ajetaan ihmiset kaupunkeihin?”57 Herätettiin myös ajatus, olisiko peruskou-

53. Lapin lkkli:t 1970—1972, Karunki. LLHA.
54. Autoni ajopäiväkirja 14.11.1973. Tekijän tunnon päälle jäänyt asia, joka ei ole unohtunut.
55. Lapin lpkli:t 1989—91 ja 1992—93, Tornio. LLHA; Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin lää-

nissä 1993—1999 lakkautetuista peruskouluista. LLHA.
56. Heikkilä 1996, 1—4. JLA.
57. Heikkilä 1996, 1. JLA.
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lun ylimmät luokat 7—9 syytä kuljettaa Karungista päivittäin Tornioon, jossa suuremmis-
sa kouluissa olisi monipuolisemmat valinnanmahdollisuudet ja enemmän päteviä aine-
opettajia. Pontta tälle keskustelulle antoi se havainto, että Karungin yläasteelta oli vielä
1990-luvun alkupuolella siirtynyt lukioon opintoja jatkamaan vain 20—30 prosenttia pe-
ruskoulunsa päättävistä, kun koko läänissä lukioon oli siirtynyt peruskoululaisista jo kau-
an yli 50 prosenttia. Vuoden 1996 lopussa teki Tornion kaupunginvaltuusto päätöksen, että
entisen Karungin kunnan alueelta lakkautetaan sekä yläasteen koulu että kaikki kolme Ka-
rungissa vielä syksyllä 1997 toimivaa ala-asteen koulua ja niistä  muodostetaan yhdeksän-
luokkainen peruskoulu heti, kun tarvittavat tilaratkaisut saadaan kuntoon. Kukkolan kou-
luhan oli päätetty lakkauttaa jo 1.8.1997 alkaen. Tämän päätöksen mukaan Torniossa on
toimittu. Kesällä 2001 valmistui Karungissa uusi koulu, jossa syksyllä aloitti toimintansa
Karungin yhdeksänluokkainen peruskoulu. Vastauksena tämän alaluvun otsakkeessa esit-
tämääni kysymykseen voidaan vastata myöntävästi. Karungissa on palattu sadan vuoden
takaiseen tilanteeseen, jolloin silloisen Karungin kunnan oppivelvollisuusiässä olevia lap-
sia ja nuoria varten oli yksi ainoa oppilaitos, joka sijaitsi Karungin kirkolla. Pelkosennie-
mellä lakkautettiin viimeinen sivukylän koulu jo 1998 ja opetus keskitettiin Kirkonky-
lään.58

19.4 Kunnallinen keskikoulu saadaan myös Karunkiin

Karunki sijaitsee niin lähellä Tornion kaupunkia, että ainakin jokivarressa asuvilla karun-
kilaisilla on ollut mahdollista käydä oppikoulua kulkemalla päivittäin Tornion ja Karun-
gin väliä rautatien rakentamisen jälkeen. Tästä syystä oppikoulukysymys ei ole ollut
Karungissa niin polttava asia kuin muissa Tornionlaakson kunnissa. Kunnallisen keski-
koulun Karunki sai samoihin aikoihin kuin muutkin Kemin ja Tornion kaupunkien lähi-
kunnat eli 1963.59 

Kun peruskoulua suunniteltiin, oli lähtökohtana, että yläaste saadaan perustaa, jos kul-
lekin vuosiluokalle tulee vähintään 90 oppilasta. Näinhän yläasteen koon peruskouluase-
tus määrittelikin, mutta saman pykälän seuraavat momentit pudottivat rajan erityistapauk-
sissa alle 50. Tämä teki mahdolliseksi Lapin läänin pienien yläasteiden perustamisen. Täs-
sä joukossa oli myös Karunki, jossa peruskoulun yläaste jatkoi keskikoulun ja kansalais-
koulun työtä 1972.60 

Missään vaiheessa ei ole noussut esille lukion hankkiminen Karunkiin. Itsenäisessä
Karungissa  asiasta olisi varmasti keskusteltu. Jos Tornion kaupungissa olisi ruvettu puu-
haamaan lukioa Karunkiin, olisi aivan yhtä oikeutettua ollut vaatia lukion perustamista
Alatornion Arpelaan, jossa toimii myös pieni yläaste. Karungissa on epäilty, että perus-
koulun yläasteelta pyritään lukioon vähän sen vuoksi, että yläaste on pieni. Tähän voidaan
vastata, että Lapissa on muitakin pieniä yläasteita, joista lukioon siirtyy oppilaita jopa kes-

58. Heikkilä 1996, 6. JLA; LLH. 1993. Päivälukioonmenoprosentti Lapin läänissä, Oulun läänissä ja koko
maassa vuodesta 1970 lähtien. JLA. Vuonna 1970 Lapissa siirtyi 16-vuotiaiden ikäluokasta lukioon noin
29, 1980 noin 53 ja 1990 noin 57 prosenttia; Vaara, T. Ajankohtaista asiaa Karungin koulukeskuksesta. PS
2.4.1997; Jari Pitkäsen haast. 23.4.1999; Kari Heikkilän haast. 24.4.1999; Olavi Sorviston haast. 11.8.1997,
11.1.1999 ja 9.6.2001; ks. Pelkosenniemen yhteenvetoluku.

59. Perämeren ktpli:t 1962—64, Karunki. OHA.
60. Lapin lkkli 1971—72 ja lpkli 1972—73, Karunki. LLHA; SA 443/1970, 49 §.
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kimääräistä enemmän. Näistä pienistä yläasteista monet poikkeavat siinä suhteessa kuiten-
kin Karungista, että ne toimivat yhdessä pienten lukioiden kanssa samoissa koulutiloissa
ja yhteisin opettajavoimin.61 Lukion oppilaat saattavat olla hyvä käyttäytymismalli mur-
rosikäisille yläasteen oppilaille, ja onhan lukioon siirtyminen yksinkertainen ja helppo
asia, jos se toimii jo yläasteen kanssa samoissa tiloissa ja siellä opetusta jatkavat ennestään
tutut ja turvalliset opettajat. Haluan vielä mainita, että Lapin läänissäkin on Karungin li-
säksi noin 15 yläasteen koulua, jotka eivät toimi lukion kanssa samoissa tiloissa. Tornion
oppikoulun oppilaiden syntyperää vuosilta 1884—1918 selvittäneessä tutkimuksessa on
huomattu, että Karungista siirtyi oppilaita lyhyemmästä välimatkasta huolimatta oppikou-
luun asukaslukuihin  suhteutettuna vähemmän kuin Ylitorniolta. Vuosina 1889—1898 esi-
merkiksi ei Karungista lähetetty Tornioon oppikouluun yhtään lasta.62 On vaikea sanoa,
onko karunkilaisten haluttomuudella siirtyä oppikouluun Tornioon 1990-luvulla ja sata
vuotta aikaisemmin mitään yhteistä tekijää.

19.5 Koululaitoksen muutokset kulkevat yhtärintaa yhteiskunnan 
rakennemuutoksen kanssa

Kun Karungin eteläisissä naapurikunnissa olivat kansakoulut antaneet jo vuosikymme-
niä  opetusta, huolehti Karungissa vuoteen 1896 saakka opetuksesta vanhempien lisäksi
vain yksi kiertokoulunopettaja. Vielä Kukkolan koulun perustamisen yhteydessä piti
kuvernöörin olla kukkolalaisten lakisääteisten vaatimusten turvana. Sen jälkeen Karun-
gissa perustettiin kansakoulut niin nopeasti, että toisen maailmansodan jälkeen ei kylä-
kouluja enää lisää tarvittu. Edellä on jo kerrottu, että entisen Karungin kunnan alueelta
lakkautettiin vuonna 2001 kolme itsenäistä kyläkoulua ja yläasteen koulu, joista muodos-
tettiin yhdeksänluokkainen Karungin kirkolla toimiva peruskoulu. Koulujen lakkauttami-
nen on kunnan harkintavallassa, mikäli oppilaiden päivittäiset kuljetusmatkat odotuksi-
neen eivät nouse ala-asteen oppilailla yli kahden ja puolen tunnin ja yläasteen oppilailla
yli kolmen tunnin. Toinen vaihtoehto on järjestää pitkämatkaisille oppilaille majoitus,
jota oppilaitten vanhemmat eivät yleensä halua. Karungin pienessä pitäjässä matkat eivät
missään tapauksessa muodostu kovin pitkiksi. Arvoituksellista on, miten koulujen poistu-
minen kylämaisemasta vaikuttaa asutuksen säilymiseen ja ihmisten pyrkimyksiin siirtyä
entistä enemmän asutuskeskuksiin palveluiden läheisyyteen. Mitä kustannuksia muutto-
liikkeestä ja työpaikkojen vähentymisen vuoksi lisääntyvästä työttömuudestä aiheutuu,
jos toisaalta esimerkiksi koulujen koon kasvattamisella ja keskittämisellä saadaan opetus-
ministeriön ja kuntien koulutoimen talousarvioihin vähennyksiä? Käykö kuten Urho Kek-
koselle, kun hän sodan aikana virastovaltuutettuna sai tehtäväkseen valtionhallinnon
rationalisoinnilla vähentää kustannuksia? “Tultiin päittäin Se saatiin säästöjä, mikä meni
kulujakin63.”

61. Lapin lääninhallituksessa vuosittain laaditut tilastot Lapin kuntien lukionkäynnistä vuosina 1980—1995.
JLA.

62. Ylipartanen 1986, 10—11.
63. Repo & Repo 1985, 18.
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19.6 Yhteenveto: Karungin koulut

Koulu Käynnistyi Lakkasi Muita tietoja
Kiertokoulut

1. kiertokoulu
2. kiertokoulu

1870
1898

1938
1926

Varsinaiset kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet
1. Mustaranta 1896 2001a

a. Lukuvuoden 2001—02 alusta lukien Karungin yläaste sekä Aapajoen, Aapajärven ja Mustarannan koulut
yhdistettiin 9-luokkaiseksi Karungin peruskouluksi, jonka sijoituspaikka on Karungin kirkolla.

Karungin koulu vuoteen 1904, Kirkonkylä
vuoteen 1924, Mustaranta vuoteen 1957 ja
Kirkonkylä taas vuoteen 1973 

2. Kukkola 1904 1997
3. Korpikylä 1911 1993
4. Aapajoki 1919 2001
5. Palovaara 1924 1990 Lukuvuosina 1924—35 oli piirissä vain kier-

tävä alakansakoulu.
6. Ylipää 1925 1970
7. Aapajärvi 1935 2001 Lukuvuosina 1935—37 vain alakansakoulu.

Palovaaran piirin kiertävä alakansakoulu
toimi lukuvuosina 1924—35 kahdessa toimi-
pisteessä, Palovaarassa ja Aapajärvellä, luku-
vuoden aikana 18 viikkoa kummassakin
kylässä.

Kansalaiskoulut
1. Karungin kansalaiskoulu:

a) kurssinmuotoinen
b) 1-vuotinen
c) 2-vuotinen
d) 3-vuotinen

1958
1962
1965
1971

1962
1965
1971
1972

Lukuvuonna 1961—62 oli kurssin pituus
puoli vuotta oppilasta kohti ja aikaisempina
vuosina vähemmän.

Jatko-opetus annettiin vuoteen 1958 saakka iltaopetuksena varsinaisissa kansakouluissa.
Peruskoulun yläasteet

Karungin yläaste 1972 2001
Erityisopetus

Vuodesta 1973 alkaen Karungin koulujen erityisopetus on hoidettu osana Tornion kaupungin erityisopetusta.
Puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten erityisopettaja aloitti syksyllä 1971 kunnan ollessa vielä itsenäinen
opettamisen eri kouluilla.

Oppikoulut
1. Karungin kunnallinen kes-
kikoulu

1963 1972



20 Ylitornion kunnan koululaitos

20.1 Ylitornio – Aavasaksan kotikunta

Tornionjoen varressa oleva Ylitornion kunta on pinta-alaltaan Lapin läänin pienimpiä.
Kun pinta-ala on vain 2 300 neliökilometriä, josta vesiä noin 10 prosenttia, ja 1961 asu-
kasluku ylitti jopa 10 000, ei kunta aina ole täyttänyt harvan asutuksen määritelmää, jon-
ka mukaan kunta on harvaan asuttu, jos asukkaita on vähemmän kuin kolme henkeä
neliökilometrillä. Kun 1970-luvun lopussa Ylitornion väkiluku putosi jo alle 7 000, ja
kun se vuoden 1999 lopussa oli enää noin 5 650,1 täyttää Ylitornio taas hyvin edellä
mainitut kriteerit.

Ylitornio on ollut 1700-luvulta lähtien aurinkovaaransa Aavasaksan vuoksi Lapin tun-
netuimpia seutuja Etelä-Suomessa, Ruotsissa ja vieläpä Keski- ja Etelä-Euroopassakin.
Erikoisesti Tornionlaaksossa 1700-luvulla retkeilleet ranskalaiset tiedemiehet ja italialai-
nen Giuseppe Acerbi matkakirjoillaan ovat tehneet Aavasaksaa tunnetuksi.2 Kansakoulun
maantiedon oppikirjoissa on ollut ja lienee vieläkin maininta, että Ylitorniolla oleva
Aavasaksa on Rovaniemen Ounasvaaran kanssa eteläisimpiä paikkoja, missä on
mahdollista nähdä keskiyön aurinko. Kun yli viisikymmentä vuotta sitten 1940-luvulla
olin kansakoulussa, luimme siellä lukukirjasta kertomuksen, jossa kaksi nuorukaista lähti
Aavasaksalle keskiyön aurinkoa katsomaan. Ylitornion kunta sai siinä ilmaista
matkailumainosta.

Tornionlaakso Ylitornion alueella on vanhinta talonpoikaisen asutuksen aluetta Poh-
jois-Suomessa. Kainuunkylässä on asutus alkanut todennäköisesti jo 1000-luvulla. Ylitor-
nion seurakunta on Lapin läänin alueen vanhimpia seurakuntia. Keskiajalla Tornionlaak-
son asutuksen ja väestön painopiste oli nykyisen Ylitornion alueella. Kun seurakunnan
kirkko ja keskuspaikka olivat jokisuulla, perustettiin jo 1482 nykyisen Ylitornion alueelle
Särkilahden nimellä tunnettu kappeliseurakunta. Kustaa Vaasan aikana 1530 Ylitornio
erotettiin jo omaksi seurakunnaksi. Vuonna 1539 se kuitenkin muutettiin jälleen Tornion
kappeliksi, ja lopullisen itsenäisyyden Ylitornio sai vasta 1606. Tähän suureen seurakun-
taan kuuluivat 1700-luvulla Hietaniemen, Pajalan ja Muonionniskan kappeliseurakunnat
ja Haminan rauhan jälkeen myös kappeleina 1800-luvun lopulle saakka nykyisten Pellon

1. Finlandia 1987, 153; LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—
1996; Väestö 2000: 6. Lapin kuntien asukasluku 31.12.1999.

2. Hirn 1987, 158; Alamäki 1984, 11.
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ja Kolarin seurakuntien alueet. Kun Haminan rauha halkaisi myös Ylitornion seurakun-
nan, jäi kirkko Ruotsin puolelle. Ylitornion uusi kirkko valmistui jo 1819. Kun Ylitorniol-
ta Tornioon johtava maantie oli kulkenut Ruotsin puolelle jäänyttä rantaa pitkin, rauhanso-
pimuksessa sovittiin, että tietä saivat käyttää myös Väylän toisen puolen asukkaat. Suo-
men puolelle tie valmistui vasta 1840-luvulla.3

20.2 Rippikoulu ja kiertokoulut Ylitorniolla

20.2.1 Rippikoulu vakiintuu 1800-luvun alussa

Rippikoulu on ollut Suomessa 1700-luvun puolivälistä saakka ensimmäinen koko kansal-
le pidetty koulu. Jos ei siitä kerrottaisi tämän tutkimuksen yhteydessä, jäisi kirkon anta-
masta koulumaisesta opetuksesta olennainen osa puuttumaan, vaikka rippikoulua ei ole
tutkimustehtävään kuuluvaksi osaksi määriteltykään. Kuvaus Ylitornion seurakunnan
toteuttamasta rippikoulusta antanee myös kuvan siitä, miten rippikoulunpito on kehitty-
nyt Lapin läänin alueella viimeisen kahdensadan vuoden aikana.

Kirkko on aina pyrkinyt siihen, että ennen ensimmäistä ehtoollista opetetaan kris-
tinopin perustietoja. Turun tuomiokapitulin kiertokirje 1743 kehotti seurakuntia ensi ker-
ran ehtoolliselle tulevien yhteiseen keskitettyyn opetukseen, joka tapahtuisi rippikoulussa.
Tornion seudulla onkin 1700-luvun puolivälissä opetettu ehtoolliselle tulevia noin kahdek-
san päivää olosuhteista riippuen.4 Rippikoulu haki vielä 1800-luvun alussa muotojaan.
Ylitornion seurakunnassa ei esimerkiksi siihen aikaan ollut pakollista konfirmaatio-ope-
tusta. Seurakunnat eivät olleet myöskään saaneet selviä ohjeita opetustavoitteista eikä rip-
pikoulun pituudestakaan. Turun tuomiokapituli muistutti seurakuntia 1800-luvun alussa,
ettei ehtoolliselle saanut päästää rippikoulun oppilaita, elleivät he osanneet katekismusta
ulkoa ja ellei heillä ollut selvää käsitystä kristinopin pääkohdista. Vaatimukset olivat var-
masti ylimitoitetut, koska nuoret ennen rippikouluun tuloa olivat olleet pelkän kotiopetuk-
sen varassa. Niinpä vuonna 1824 oli Ylitornion rippikoulussa viisikymmentä oppilasta,
mutta heistä vain neljä päästettin puolentoista viikon opetuksen jälkeen ehtoolliselle. Luk-
karin tehtävä oli laiskankoulussa opettaa oppimattomia, ja jalkapuunkin arveltiin paranta-
van tietojen hankintaa. Ehkä se kovuuskin auttoi, sillä 1800-luvun puolivälissä Ylitornion
emäseurakunnassa oli saavutettu tyydyttävä kristinopin taito ja hyvä lukutaito. Vuonna
1850 Ylitornion kirkkoherraksi tuli koulumies Albert Heikel. Oppikoulunsa hän oli käy-
nyt Pohjois-Suomen ainoassa trivialikoulussa Oulussa. Yliopistossa Heikel oli valmistu-
nut filosofian maisteriksi ja papiksi. Hän toimi ensiksi opettajana Naantalissa, Turussa ja
Pietarsaaressa ja pääsi sitten entisen oman koulunsa, Oulun triviaalikoulun rehtoriksi. Kun
uudella kirkkoherralla oli tällainen työhistoria, oli luonnollista, että hän rupesi innokkaasti
kehittämään myös oman seurakuntansa koulutointa.5

Heikel yritti kokeilemalla selvittää, mikä olisi paras rippikouluajan pituus. Hän tuli sii-
hen tulokseen, että rippikouluaika ei saanut olla pitkä. Seurakuntalaiset olivat samaa miel-
tä. Heikel piti parhaana menettelynä sitä, että alkukesästä pidettiin kaksi viikkoa rippikou-

3. Aho 1971, 229—230; Kähkönen 1982, 243; Vahtola 1987c, 153; Sarkkinen 1993, 114—115; Slunga 1993,
281.

4. Kähkönen 1982, 216—218.
5. Erkheikki 1973, 112—115.
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lua, jonka jälkeen parhaat ja lukutaitoiset saivat tulla syksyllä viikoksi rippikouluun, ja
pääsivät sen jälkeen ehtoolliselle. Huonosti kesällä menestyneet saivat yrittää vuoden ku-
luttua uudestaan. Vaikka seurakunnilla oli vapaus päättää rippikoulun pituudesta, näyttää
papiston keskuudessa 1870-luvulla vakiintuneen käsitys, että neljä viikkoa olisi sopiva
rippikoulun pituus. Jos taidot sen sallivat, Heikel saattoi päästää ripille joinakin vuosina jo
kahden viikon rippikoulun jälkeen. Vuoden 1873 piispantarkastuksessa todettiin kahden
edellisen vuoden rippilasten osaaminen kristinopissa hyväksi sekä sisä- ja ulkoluvussa
tyydyttäväksi.6 Kun olen havainnut kirkonmiesten arvosteluasteikon olleen yleensä hyvin
tiukan, ovat ylitorniolaisten näytöt olleet todella harvinaisen hyviä.

Ylitornion kirkkoherraksi tuli 1920-luvun alussa Leonard Pietari Tapaninen, myöhem-
min Oulun hiippakunnan piispa. Tapanisen rippikoulu kesti neljä viikkoa, josta kaksi viik-
koa syksyllä ja kaksi viikkoa keväällä. Vaatimustaso oli kova. Tapanisen ensimmäisessä
rippikoulussa 1923 oli 86 oppilasta. Niistä hän päästi 63 konfirmaatioon keväällä, ja loput
jätettiin heti kesäkuussa pidettyyn jälkikouluun, jota myös laiskankouluksi tai vajaamielis-
ten rippikouluksi nimitettiin. Reputtamisprosentti oli siis yli 25. Kerrotaan, että Tapaninen
suhtautui jälkikoulun aikana oppilaisiin lempeästi ja rakastavasti. Kaikki myöskin pääsi-
vät ripille.7 Me mielellään arvostelemme menneisyyttä oman aikamme mittareilla. Herää
kuitenkin kerettiläinen ajatus, elikö Ylitorniolla neljäsosa seurakuntalaisista omasta ja
myös naapureiden mielestä loppuelämänsä vajaamielisten kirjoissa, minkä leiman he
rippikoulussa olivat mahdollisesti saaneet.

Mainittakoon, että vielä 1950 rippikouluaikanani Kempeleessä rippikoulun pituus oli
neljä viikkoa, josta kaksi viikkoa päiväkouluna syksyllä ja kaksi viikkoa iltakouluna kesä-
kuussa ennen juhannusta. Opettajana oli hyväntahtoinen ja pidetty kirkkoherra Kalle Caja-
nus. Kyllä hän viimeisenä päivänä palkitsevasti kertoi, kuka oli ollut rippikoulun paras op-
pilas, mutta me muut olimme tasavertaisia ja pääsimme kaikki juhannuksena ripille.

20.2.2 Kirkkoherran sitkeys palkitaan ja kiertokouluopetus
käynnistyy hyvin

Kirkkoherra Heikel teki monia yrityksiä koulutuksen alkuunsaattamiseksi Ylitorniolla.
Hän yritti vuoden 1860 tienoilla toteuttaa sellaista järjestelmää, että kustakin kyläkunnas-
ta kutsuttaisiin lahjakas henkilö kirkonkylään opetettavaksi. Sen jälkeen hänen tehtävän-
sä olisi omassa kylässään opettaa kaikkia alle 12-vuotiaita maksua vastaan. Varattomien
opetusmaksuista vastaisi koko kyläkunta. Heikel joutui kuitenkin toteamaan, etteivät
talonpojat innostuneet asiasta. Kirkkoherra ja lukkari joutuivat edelleenkin pitämään pap-
pilassa laiskankoulua heikoimmille lukijoille.8 Jukolan Eero lienee Suomen tunnetuin kir-
konkylässä seminaarinsa käynyt opettaja. Kiertokouluasiaa Heikel lienee esitellyt kunta-
kokouksessa ensimmäisen kerran 1869, mutta asia ei edennyt, sillä vain kolme kannatta-
jaa ilmaantui.9

Heikel sai kuntakokouksen jo 1870 tekemään myönteisen päätöksen kansakoulun pe-
rustamisesta Ylitorniolle, mutta valituksen ja vastustuksen vuoksi asia raukesi. Sitkeästi

6. Erkheikki 1973, 115—117.
7. Juva 1989, 83. 
8. Erkheikki 1973, 124.
9. Malkamäki 1983, 11. Koululaitoksen leikekansio. YKuA.



554
hän vastoinkäymisistä huolimatta yritti saada opetustoimintaa käyntiin. Vuoden 1873 piis-
pantarkastuksessa todettiin, että kappeliseurakunnat Turtola ja Kolari mukaan lukien koko
seurakunnan alueella oli asetettu lastenopettajia joihinkin kyliin, mutta kappeleiden suu-
rimmissa kylissä Pellossa ja Kolarissa oli esiintynyt haluttomuutta. Sunnuntaikouluja oli
yritetty käynnistää, mutta opettajien puutteeseen tämä hanke oli kaatunut.10

Vuonna 1875 Heikel sai kuntakokouksen myöntämään viinanpoltosta tulevan rahan
kolmen kiertokoulunopettajan palkkaamiseen. Hakemuksia tuli kaikkiaan yhdeksän,
muun muassa Paavolasta, Paltamosta ja Sotkamosta. Opettajiksi valittiin kolme paikka-
kuntalaista miestä, jotka jo aikaisemmin olivat hyvällä menestyksellä harjoittaneet lasten-
opetusta. Petter Tirroniemi valittiin Alkkulan—Kaulirannan piiriin, Aleksander Frank
Nuotiorannan—Kainuunkylän piiriin ja Isak Antti Järvikylien piiriin. Kun opetus oli
käynnistynyt seuraavana vuonna 1876, Heikel saattoi ilmoittaa tuomiokapituliin, että seu-
rakunnassa oli 615 iältään 7—16-vuotiaita nuoria, joista noin 500 sai opetusta kiertokou-
lussa. Muita opetettiin vain kotona. Mainittakoon, että opettajien valinnastakin tehtiin va-
litus tuomiokapitulille, joka selityksen saatuaan kuitenkin vahvisti vaalin.11 Jos
kirkkoherra Heikel ei liioitellut raportissaan tuomiokapitulille, mitä ei ole syytä epäillä,
niin kiertokoulut oli otettu Ylitorniolla hyvin vastaan.

Vuonna 1887 piispantarkastuksen aikaan Ylitornion emäseurakunnassa samoin kuin
sen molemmissa kappeleissa Turtolassa ja Kolarissa oli kaksi kiertokoulunopettajaa. Ko-
lari oli saanut 1884 yleisistä varoista eli valtiolta vuosittain saatavana avustuksena 300
markkaa kiertokoulua varten, kun muissa koulunpito kustannettiin “viinaverorahoista”.
Näiden kiertokoulujen vuotuinen työaika oli 30—35 viikkoa, joten opettajat olivat päätoi-
misia. Kolmas kiertokoulu perustettiin Ylitorniolle taas 1893. Vaikka 1900-luvun alussa
seurakunnassa oli jo neljä kansakoulua, oli kiertokouluissa vuonna 1903 edelleen yli 500
oppilasta. Vuonna 1914 oppilaita kirjattiin vielä yli 400. Ylitornion seurakunnassa ei kat-
tavaa ja säännöllistä sunnuntai- eli pyhäkoulutoimintaa saatu käyntiin kuin vasta 1913.
Tätäkin koulumuotoa on pidetty tärkeänä, sillä jokaisessa piispantarkastuksessa asiasta on
puhuttu. Kun vielä vuoden 1892 piispantarkastukseen saakka käytettiin näistä kouluista
nimeä sunnuntaikoulu, niin vuodesta 1897 on alettu käyttää systemaattisesti nimitystä py-
häkoulu.12 Lieneekö Ylitornion nimi Aavasaksan ansiosta ollut yleisesti tunnettu, sillä
kiertokoulunopettajan virkoihin oli hakijoita “yleensä paljon ja ympäri maata, eteläistä
rannikkoa myöten”. Jo 1875 oli ollut yhdeksän hakijaa, 1894 kahteen virkaan hakijoita oli
21 ja 1913 yhtä virkaa varten oli valittavia 16.13 Antoiko aurinkovaara Aavasaksa
sijaintiseurakunnalleenkin sellaisen leiman, että myös opettajille ja opetukselle olosuhteet
olisivat tavallista paremmat?

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli yritti saada ryhtiä ja yhteneväisyyttä kiertokou-
lujen toimintaan velvoittamalla seurakunnat noudattamaan tuomiokapitulin hyväksymiä
ohjesääntöjä. Vuonna 1892 tuomiokapituli valmisti ohjesäännön, joka lähetettiin hiippa-
kunnan seurakuntiin ilman muutoksia noudatettavaksi.14 Kun valtio rupesi 1914 antamaan
valtionapua kiertokoulujen ylläpitoa varten, ilmoitti kirkollisasiantoimituskunta tuomio-
kapituleille palkkausavun ehdoiksi, että seurakuntien piti omilla varoillaan huolehtia opet-
tajan asunnosta ja matkoista aiheutuvat kustannukset, että koulujen työkausi olisi riittävän

10. Ylitornion ptpk 1873. Eb: 150a. OTA. OMA; Erkheikki 1973, 125—126; Jaako 1985, 30.
11. Erkheikki 1973, 127—129.
12. Ylitornion ptpk:t 1887, 1892, 1897 ja 1903 (srkk:t A. Holmström). Eb: 150a. OTA. OMA; Ylitornion ptpk:t

1909 (srkk A. Holmström) ja 1914 (srkk J. V. V. Kiviharju). Eb: 150b. OTA. OMA.
13. Ylitornion kirkkoherranviraston antamia tietoja 20.10.1997. JLA.
14.  Liukkonen 1993, liite 2. Ohjesääntö Kuopion hiippakunnan kirkollisille lastenkouluille v. 1892.
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pitkä ja olosuhteet koulunpitoa varten tyydyttävät. Vielä seurakunnilla piti olla tuomioka-
pitulin hyväksymä kiertokouluohjesääntö. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli lähetti
vuoden lopulla 1915 seurakunnille malliohjesäännön, jonka pohjalta seurakuntien piti seu-
raavan vuoden 1916 kesäkuun loppuun mennessä valmistaa omiin olosuhteisiin sovellettu
ohjesääntö ja lähettää se tuomiokapitulin vahvistettavaksi.15 Selvitän kirkonkokousten
pöytäkirjoihin nojautuen, miten ja millaisen ohjesäännön Ylitornion kiertokoulut saivat.

Ylitornion seurakunnan kirkonkokous hyväksyi 16.7.1916 seurakunnan lastenkouluille
ohjesäännön, joka lähetettiin tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Huomataan, että Ylitor-
niolla ei ollut saatu ohjesääntöä valmistetuksi aivan määräaikaan mennessä. Ohjesäännön
mukaan seurakunta oli edelleen jaettu kolmeen koulupiiriin, kuten 40 vuotta aikaisemmin-
kin kiertokouluopetuksen käynnistyessä. Välillä oli tosin kymmenisen vuotta ollut vain
kaksi koulupiiriä ja opettajaa. Eteläisessä koulupiirissä olivat seuraavat kuusi opetuspiiriä:
Pekanpää, Keskikylä, Kainuunkylä, Armassaari, Nuotioranta ja Alkkula, joissa kussakin
annettiin opetusta kuusi viikkoa lukuvuoden aikana. Pohjoiseen koulupiiriin kuuluivat
Kauliranta, Kuivakangas, Tengeliö, Portimojärvi, Kantomaanpää, Närkki ja Taroniemi,
joista kahdessa viimeksi mainitussa kylässä opetusta annettiin vuodessa vain kolme viik-
koa ja muissa kuusi. Järvipiiriin kuului myös seitsemän opetuspiiriä, jotka olivat Raanu-
järven Ylipää ja Alapää, Jolanki, Meltosjärvi, Mellajärvi, Pessalompolo ja Pakisjärvi. Kol-
messa opetuspiirissä opetusta annettiin kuusi viikkoa ja neljässä opetuspiirissä vain kolme
viikkoa vuodessa.16 Myöhemmin kansakoulut saatiin melkein kaikkiin edellä mainittuihin
kiertokoulujen opetuspiireihin.

Ohjesäännössä painotettiin, että kiertokoulu ei vapauta vanhempia heidän velvollisuu-
destaan opettaa lapsiaan kirjanluvussa ja kristinopin taidossa, mutta on kotiopetuksen apu-
na, totuttaa lapsia ulkonaiseen järjestykseen ja valmistaa heitä rippikouluun ja muuhun
kouluopetukseen. Näihin lasten kouluihin olivat velvollisia tulemaan kaikki ne seitsemän
vuotta täyttäneet lapset, jotka eivät kotona tai muissa oppilaitoksissa saaneet vastaavaa
opetusta. “Kouluun tullessa pitäisi lasten olla sisäluvun alulla.” Mahtoiko tämä tarkoittaa,
että lasten odotettiin kiertokouluun tullessaan osaavan ainakin aakkoset? Jokaiseen koulu-
piiriin piti valita johtokunta, “johon kuuluu seurakunnan papisto ja niin monta piiri-miestä
kun koulupiirissä on opetuspiiriä”. Tämä piirimies, mies tai nainen, valittiin lukukinkereil-
lä. Seurakunnan kirkkoherra valvoi kirkkolain mukaan koulun pitämistä ja opetusta, mutta
myös piirimiesten toivottiin seuraavan koulun toimintaa ja käyvän opetusta kuulemassa
niin useasti kuin mahdollista.17

Tuomiokapituli ei kuitenkaan kaikilta osin hyväksynyt Ylitorniolla laadittua ohjesään-
töä, vaan palautti sen yhden ohjesäännön pykälän osalta uuteen käsittelyyn. Ylitornion
kirkonkokous oli päättänyt, että kussakin opetuspiirissä verotalot vuorotellen hankkivat
kouluhuoneet, mutta koulupiiri saa huoneiden hankkimisen muutenkin järjestää hankittu-
aan siihen kirkkoherran hyväksymisen. Tuomiokapitulin vaatiman uuden käsittelyn jäl-
keen ohjesäännössä sanottiin selkeästi, että “kouluhuoneet hankitaan kunkin opetuspiirin
keskipaikoilta ja vuokra maksetaan seurakunnan kirkon kassasta”. Jos verotalot olisivat
vastanneet kouluhuoneista, olisi niille ollut edullisinta varmasti antaa tilat omasta talos-
taan, jolloin koulu olisi saattanut olla hyvinkin syrjässä. Tuomiokapituli oli halunnut var-
mistaa, että koulun toimitilat ja sijoitus opetuspiirissä olisivat mahdollisimman hyvät.
Luulen entisenä virkamiehenä, että tuomiokapituli olisi halunnut selvennettäväksi vielä

15.  Kuopion tuomiokapitulin kiertokirje n:o 708/ 25.11.1915. OTA; Liukkonen 1993, 109—110.
16.  Ylitornion seurakunnan kkpk 16.7.1916. YKA.
17.  Sama.
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seuraavaakin kohtaa, joka säilyi uudenkin käsittelyn jälkeen ennallaan: “Olisi pyrittävä
siihen, että kuhunkin koulupiiriin hankitaan omat kouluhuoneet piirien keskipaikoille, jo-
ten olisi parempi voimassapitää järjestystä, eikä tarvitsisi muutella koulun opetusvälinei-
tä”. Saahan tästä ilmaisusta helposti senkin käsityksen, että opetuspiirien sijasta pitäisikin
hankkia koulupiirien keskipaikoille omat koulutilat. Toinen mahdollisuus on, että käsitteet
koulupiiri ja opetuspiiri, joiden merkitys oli vuosikymmenien aikana vaihdellut, eivät olisi
olleet aivan kirkkaat tekstin kirjoittajalle. Olivathan vuoden 1892 malliohjesäännössä kou-
lupiiri ja opetuspiiri ollet synonyymejä ja seurakunta oli jaettu yhtä moneen koulualuee-
seen kuin kiertokouluja ja niiden opettajia oli. Vuoden 1916 ohjesäännössä tätä yhden
opettajan ja koulun vuosittain hoitamaa koulualuetta oli alettu nimittää koulupiiriksi il-
meisesti kansakoulujen vuoden 1898 mallin mukaisesti. Esimerkiksi Sodankylän ohje-
säännössä oli tämä kohta muuten samansisältöinen, mutta sanan “koulupiiriin” paikalla oli
sana “opetuspiiriin”, kuten oli Alatornionkin ohjesäännössä. Kun samaan pykälään korja-
uksessa oli tullut kuitenkin jo selvä maininta koulutalon sijoittamisesta kunkin opetuspii-
rin keskialueelle, tuomiokapituli vahvisti piispa Koskimiehen allekirjoituksella ohjesään-
nön helmikuussa 1917. Hyvinhän ohjesääntö ehti Ylitorniollakin valmiiksi seuraavaa syk-
syä varten, vaikka vähän jälkijoukossa kuljettiinkin. Olihan tuomiokapituli jo vuoden
1916 loppuun mennessä ehtinyt vahvistaa 65 ohjesääntöä. Hiippakunnassa oli silloin kier-
tokoulutoimintaa 88 seurakunnassa.18

Eteläinen kiertokoulupiiri lakkautettiin Ylitorniolla 1926, kun lapset saivat perustetuis-
sa kansakouluissa jo vastaavan opetuksen. Pohjoisen piirin kiertokoulu lakkasi 1948 ja
viimeinen, Järvipiirin kiertokoulu lopetti toimintansa kevätlukukauden päättyessä
31.7.1951, kuten kirkkoherra Hannes Leinonen sen on tarkasti kirjannut.19 Olihan
kansakouluja jo silloin alueeltaan Lapin kunnaksi pienessä mutta asukasluvultaan
suuressa Ylitornion kunnassa lähes 30 ja monissa jo kokovuotinen alakansakoulu, kuten
jatkossa kerrotaan.

20.3 Kansakoulusta vaikeuksien kautta peruskouluun

20.3.1 Kirkkoherra Holmström jatkaa edeltäjänsä Albert Heikelin
työtä kansanopetuksen kehittämiseksi20

Kansakouluasetuksen säätäminen 1866 käynnisti koko maassa keskustelun kansakoulu-
jen perustamisesta. Lääninhallitusten ja niiden päälliköiden, maaherrojen, ensiarvoinen
tehtävä on vieläkin pyrkiä edistämään oman alueensa kehittämishankkeita. Oulun läänin
kuvernööri Georg von Alftan lähetti tammikuussa 1870 alueensa pitäjiin kiertokirjeen,

18. Ylitornion seurakunnan kkpk 31.12.1916. YKA; Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 15.2.1917
Ylitornion kiertokoulujen ohjesäännön vahvistamisesta. YKA; Isometsä 1992, liite 3b; Liukkonen 1993,
110 ja liite 3. 

19. Ylitornion ptpk:t 1931 ja 1940 (srkk:t L. P. Tapaninen). Eb: 150b. OTA. OMA; Ylitornion ptpkt 1954 (srkk
K. J. Leinonen). OTA. OMA; Ylitornion kirkkoherranviraston antamia tietoja 20.10.1997. JLA; vrt. Juva
1989, 81—82. Juvan kirjasta saa sen käsityksen, että Pohjoisen piirin kiertokoulu olisi käynyt tarpeetto-
maksi jo 1928, jolloin Aavasaksan (Närkin) koulu perustettiin. Juva myös kertoo, että “Järviseudulla vanha
koulukierto jatkui kuitenkin ainakin talvisotaan saakka”. Asia on tietysti oikein noinkin ilmaistuna, mutta
täsmällisemmin sanottuna kaksi kiertokoulua jatkoi vielä vuosikymmenen talvisodan alkamisen jälkeenkin.

20. 20.3.1 = ajanjakso vuoden 1866 kansakouluasetuksesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen.
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jossa hän kyseli, missä vaiheessa kuntien kansakouluhankkeet olivat. Kirjeessä hän myös
ilmoitti, että Suomessa oli jo toiminnassa 71 kansakoulua. Lapissa Rovaniemen Rantavi-
tikalla aloitti 1870 maakunnan ensimmäinen kansakoulu, eikä koko silloisessa laajassa
Oulun läänissä syksyllä 1870 Rovaniemen lisäksi kansakouluja ollut kuin Saloisissa 1869
ja Haapavedellä 1870 avatut koulut21. Lukuvuonna 1870—71 Suomessa oli jo kansakou-
luja 114, joten aiheesta maaherra oli huolissaan.22 Maaherra osasi taitavana hallintomie-
henä herättää kunnissa kilpailuhenkeä ja ehkäpä kateuttakin parantaakseen ja edistääk-
seen oman lääninsä huonoa koulutilannetta. On luonnollista, että Ylitornion kirkkoherra
Heikel entisenä koulumiehenä ryhtyi heti toimenpiteisiin. Hän saikin joulukuussa 1870
kuntakokouksen tekemän päätöksen kansakoulun perustamisesta. Kun eräät tästä kokouk-
sesta poissa olleet tekivät päätöksestä valituksen, kaatui kansakouluhanke pitkäksi aikaa.
Kuten edellä on kerrottu, kiertokoulujen toiminta alkoi kuitenkin 1876 Ylitorniolla. Vas-
tauksessaan maaherralle 1870 Heikel oli ilmoittanut, että Ylitornion seurakunnassa, jon-
ka väkiluku silloin oli noin 2 900, oli lukutaitoisia lähes 1 900, mutta kirjoitustaitoisia
vain noin sata.23 Aikuisväestö on ollut siis kauttaaltaan lukutaitoista.

Heikelin työtä Ylitornion kirkkoherrana ja koulutuksen edistäjänä jatkoi vuodesta 1880
Antti Holmström. Vuonna 1881 kuntakokous päätti perustaa ensimmäisen kansakoulun
Ylitorniolle. Vuonna 1883 oltiin siinä vaiheessa, että kuntakokous valitsi tulevan kansa-
koulun johtokunnan, jonka puheenjohtajaksi tuli kirkkoherra. Hän hoiti tätä tehtävää vuo-
teen 1911 saakka. Kunnan osuuden kerääminen veroina ja kuulutusrahoina kesti kuitenkin
kolme vuotta, joten Ylitornion ensimmäinen kansakoulu käynnistyi vasta syksyllä 1886.
Kouluyhteistyötä rajanaapurin kanssa oli jo silloin, sillä pulpetin malli saatiin Matarengin
koulusta. Kaikki ylitorniolaiset eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä kansakoulun perustami-
seen ja sen toimintaan. Niinpä he saivat kuntakokouksessa vuonna 1888 aikaan päätöksen,
että ylhäisempi kansakoulu Ylitornion pitäjästä lakkautetaan ikuisiksi ajoiksi. Koulun
kannattajat kirkkoherra Holmströmin johtamana tekivät puolestaan tästä valituksen. Kun
kuntakokous käsitteli asiaa uudestaan, pysyi se lujasti entisellä kannallaan. Tämän päätök-
sen kuntakokous teki 1890, jolloin kansakoulu oli toiminut jo neljä vuotta. Koulun puolta-
jat tekivät tietysti tästäkin päätöksestä valituksen. Vielä kolmannenkin kerran kunta päätti
lakkauttaa koulun, ja taas seurasi valitus. Yksinhän kirkkoherran ei tarvinnut kamppailla
kansakoulun puolesta. Valituksissa mukana oli muun muassa Ylitorniolla silloin asunut
metsänhoitaja Hugo Richard Sandberg, Kemiyhtiön tunnettu metsäpäällikkö “iso Sampe-
ri”. Hän vahvisti kerran alaistaan, suuren savotan ukkoherraa kirjeellään, jossa oli seuraa-
vat väkevät sanat: “Epäusko on isästä perkeleestä ja vastukset välttämättömiä, jotta siitä
hyvä tulisi. Arvid Kontio, karkaiskaa luontonne24.” Ylitorniollakin oikea asia voitti. Se-
naatti kumosi Ylitornion kuntakokouksen lakkautuspäätöksen, koska kunta ei ollut pysty-
nyt vastaamaan kuvernöörin lähettämään selvityspyyntöön, miten Ylitornion kouluolot ai-
ottiin järjestää. Seuraavaksi perustettiin Ylitorniolla Kainuunkylän koulu, joka aloitti toi-
mintansa syksyllä 1895 yksityisen kannatusyhdistyksen kouluna ja jatkoi 1896 kunnan
omistuksessa. Ylitornion kouluna aloittanut ensimmäinen koulu tarvitsi nyt uuden nimen.
Se kantoi syksyyn 1899 saakka Kirkonkylän koulun nimeä, mutta on siitä lähtien tunnettu

21. Halila II 1949, 58.
22. Soikkanen 1966, 329.
23. Malkamäki 1983, 8—10. Koululaitoksen leikekansio. YKuA. Koulutoimenjohtaja Esa Malkamäen laatima

historiikki pohjautuu kunnan ja koulujen arkistotietoihin; Erkheikki 1973, 121—126.
24. Sumu 1974, 73—74; Tuure Salo kertoi haastateltaessa 26.7.1999, että Rovaniemellä tarina on aikoinaan

kiertänyt suusta suuhun. 
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Alkkulan kouluna.25 Kun Ylitorniolla vielä 1890 oltiin valmiit lakkauttamaan kunnan
ainoa kansakoulu, mutta 1895 avattiin jo kuitenkin toinen kansakoulu, voitaneen tästä
tehdä johtopäätös, että suhtautuminen kansakoulujen tarpeellisuuteen oli tässä välissä
muuttunut.

Ylitornion ensimmäinen kansakoulu Alkkulassa sai kuvassa olevat tilat käyttöönsä kunnan il-
moituksen mukaan 1912. KA.

Kivinen oli kyntää Ylitorniolla koulunperustajien sarka. On oikeastaan aika käsittämä-
töntä, että useimpiin muihin Lapin seurakuntiin verrattaessa ikivanhassa emäseurakunnas-
sa varovaisuus, vanhakantaisuus ja koulunvastaisuus olivat niin tavattoman syvään juurtu-
neet, kuin edellä on ilmikäynyt. Olisi odottanut, että eteläisten naapureiden Kemin, Ala-
tornion, Simon, Tervolan ja Rovaniemen esimerkki olisi pysäyttänyt myös Ylitornion ta-
lonpoikaiset päättäjät miettimään, miksi näissä muissa kunnissa oli kansakoulu perustettu
jo 1870-luvun alussa. Yleensä kilpailuhenki on usein saanut vireyttä kulttuuriharrastuk-
siin. Tornionlaaksossa ei Ylitornio toki ollut ainoa kansakoulun perustamisasiaa pitkän ja
vakavan harkinnan alla pitänyt kunta. Vielä Ylitorniotakin kauemmin saivat kaikki Karun-
gin, Turtolan, Kolarin ja Muonionkin lapset tyytyä vain kiertokoulun antamiin tietoihin.
Ylitornion koulukamppailun voittaja, kirkkoherra Holmström suri 1892 piispantarkastuk-
sessa, ettei kappeliseurakuntiin Turtolaan ja Kolariin vielä ollut yrityksistä huolimatta saa-
tu perustetuksi yhtään kansakoulua. Samassa yhteydessä hän viittasi Ruotsiin, jossa kou-
lutuksen osalta joen takana olevissa naapuripitäjissä oltiin paljon edellä Suomen rajakun-
tia.26 Suomalaiset ovat joskus sitkeitä, kun sen pään ottavat.

Kun edellä moitiskelin ylitorniolaisia ja vähin muitakin tornionlaaksolaisia, niin yksi
näkökulma on kuitenkin vielä noussut mieleeni. Entäpä, jos nämä jokivarsipitäjien isännät
olivatkin vankkoja tasa-arvoperiaatteen kannattajia! Kun esimerkiksi Ylitorniolla tiedet-
tiin, että kaikkiin kyliin ei ollut mahdollista ainakaan samanaikaisesti perustaa kansakou-

25. SVT X: 13 1886—87; SVT X: 23 1895—96; SVT X: 29 1899—00; vrt. Kerkkonen 1914, 16; Aho 1971,
236; Sirkka Salmen kirje tekijälle 4.11.1997. JLA; vrt. Malkamäki 1983, 19—21. Koululaitoksen leikekan-
sio. YKuA.

26. Ylitornion ptpk 1892 (srkk A. Holmström). Eb: 150a. OTA. OMA.
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luja, niin halusivatko päättäjät silloin yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi lakkauttaa myös
kuntakeskuksen kansakoulun? Kiertokouluopetushan kattoi koko pitäjän. Samasta syystä
kouluttomat kunnat eivät ehkä halunneet perustaa sitä ensimmäistäkään kansakoulua, joka
Ylitorniolle oli ilmeisesti vahingossa syntynyt. Vaikka edellä esitetty saattaa tuntua kau-
kaa haetulta, ei mielestäni voida sulkea pois mahdollisuutta, että päättäjät mietiskelivät
hyvin vakavasti ja tarkasti, ettei kirkonkyläläisillekään ruveta kustantamaan yhteisin va-
roin sellaisia etuuksia, joita ei kaikille kylille ja kuntalaisille voitaisi antaa.

20.3.2 Kouluja perustetaan jokivarren lisäksi myös järvikyliin27

Piirijakoasetuksen antamisen jälkeen aloitti Ylitorniolla Etelä-Portimon kylässä tammi-
kuussa 1899 yksityinen sahayhtiön perustama Kristineströmin koulu, joka lopetti toimin-
tansa 1903 sahan myötä. Koulua varten oli rakennettu oma koulutalo. Koulua tarjottiin
1903 rakennuksineen kunnalle, mutta kunta ei ottanut tarjousta vastaan, joten koulun toi-
minta lakkasi. Kunta osti koulurakennuksen 1920-luvun alussa. Koulu purettiin ja kulje-
tettiin talvikelillä Koivistonpäähän, jonne pystytettiin saadusta puutavarasta Portimon
koulu.28 Kaulirannalla aloitti kansakoulu syksyllä 1901. Raanujärvi sai koulunsa 1911.
Tämä oli järvikylien ensimmäinen kansakoulu.29 Ennen oppivelvollisuuslain voimaantu-
loa avattiin vielä Ylitorniolla kolme koulua eli Nuotioranta 1912, Lohijärvi 1916, vuodes-
ta 1924 koulun nimi oli Pessalompolo, ja Portimojärvi 1919. Kun Portimojärvelle saatiin
myöhemmin toinen kansakoulu 1931, ruvettiin tätä vanhempaa koulua kutsumaan viralli-
sissa papereissa Pohjois-Portimon kouluksi. Koulun sijaintipaikan mukaan seudun asuk-
kaat ovat yleisesti aina puhuneet Koivistonpään koulusta. Portimojärven kylän pohjois-
osalle on antanut nimensä alueella jo 1700-luvulta sijainnut Koiviston talo.30

20.3.3 Oppivelvollisuuden toteuttaminen tuo Ylitorniolle
27 uutta koulua31

20.3.3.1 Ennen talvisotaa perustetaan 11 uutta kansakoulua

Kun oppivelvollisuuslaki tuli voimaan, oli Ylitorniolla asukkaita vähän yli 5 50032, joten
kunta kuului lain määrittelemien harvaan asuttujen kuntien joukkoon. Ensimmäiseksi

27. 20.3.2 = ajanjakso vuoden 1898 piirijakoasetuksesta vuoden 1921 oppivelvollisuuslakiin.
28. Matti Heikan, (s. 1924) haastattelu 23.10.1996. Ylitornion kunnan Etelä-Portimon koulun arkisto; vrt. Mal-

kamäki 1983, 22. Koululaitoksen leikekansio. YKuA; SVT X: 28 1898—99 ja 34 1903—04; vrt. Kerkko-
nen 1914, 16; Tapio 1994, 227. 

29. Vrt. Malkamäki 1983, 22. Koululaitoksen leikekansio. YKuA; SVT X: 32 1901—02; SVT X: 43 1911—12;
Kerkkonen 1914, 16—17; Tapio 1994, 227.

30. Lapin ktpli:t 1918—1920 ja 1923—25, Ylitornio. KHA. KA. Ylitornion kunta on kuulunut seuraaviin kan-
sakouluntarkastuspiireihin: Oulun lääni lukuvuodet 1885—93, XII piiri 1893—98, Oulu 1898—06, Lappi
1906—25, Länsi-Pohja 1925—61 ja Perämeri 1961—70; Länsi-Pohjan ktpli:t 1930—32, Ylitornio. KHA.
KA; vrt. Malkamäki 1983, 22. Koululaitoksen leikekansio. YKuA; SVT X: 44 1912—13, 48 1916—17 ja
51 1919—20; Tapio 1994, 227.

31. 20.3.3 = ajanjakso vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista vuoden 1957 kansakoululain voimantuloon 1958
saakka.

32. Ylitornion ptpk:t 1920 (srkk M. V. Tenlen) ja 1925 (srkk L. P. Tapaninen). Eb: 150b. OTA. OMA.
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kunnassa ruvettiin tehostamaan Ylitornion eteläisimmän väylänvarsikylän eli Kainuunky-
län opetusta ja jaettiin 1923 Kainuunkylän koulupiiri kahtia. Koska tunnetut ylitorniolai-
set kotiseutu- ja kouluasiantuntijat ja kunnan kouluvirkamiehet ovat pitkällisten selvitys-
tensä jälkeen joutuneeet tunnustamaan, että “Kainuunkylä—Pekanpää—Poikkilahti = sot-
kuinen solmu” ja Ylitorniolta asiasta saamani ristiriitaiset tiedot sen todistavat,33 olen
ottanut erittäin haasteellisena tehtävänä Ylitornion Kainuunkylän kouluasioiden mahdol-
lisimman perusteellisen selvittämisen. Onhan Kainuunkylä Vahtolan mukaan Poh-
jois-Suomen ja Lapin vanhimman talonpoikaisen asutuksen aluetta, jossa on asuttu toden-
näköisesti jo vuoden 1000 tienoilla eli mahdollisesti jo kolmella eri vuosituhannella34.
Olen tätä tutkimusta tehnyt yhdessä Ylitornion kotiseutuasiantuntijan opettaja Sirkka
Salmen, Kainuunkylän koulun pitkäaikaisen johtajan Heikki Rinteen ja kunnan
kouluviraston henkilökunnan kanssa. Heidän paikallistuntemukseensa olen yrittänyt
yhdistää omat “byrokraatin ja byrokratian” kokemukseni.

Kainuunkylän eri kulmilla on vielä omat nimensä. “Pekanpää ja Poikkilahti ovat Kai-
nuunkylän eteläistä reunaa.” Käytännön kielenkäytössä Pekanpää on itsenäistynyt ja vah-
vistunut viimeisten vuosikymmenien aikana niin selvästi, että Kainuunkylän eteläosa on
nykypäivän kartoissakin merkitty Pekanpääksi, ja vain vanhan Kainuunkylän pohjoisosa
enää mielletään ja on merkitty kartoissa Kainuunkyläksi. Vielä 1920-luvulla käytettiin
Kainuunkylän eteläosasta eli Pekanpäästä ja Poikkilahdesta nimitystä Kainuunkylän Ala-
pää ja pohjoisosaa kutsuttiin Kainuunkylän Ylipääksi.35 Alueen koulujen nimet ja niiden
muutokset vuodesta 1895 alkaen kuvastanevat selkeästi Kainuunkylän eri osien
nimienkäytön historiaa.

Kainuunkylän koulu aloitti toimintansa 1895 Pekanpään pirteissä, joita saatiin kulloin-
kin vuokratuksi. Vuoden 1910 tienoilla Poikkilahteen saatiin koulua varten lähistöltä os-
tettu ja siirretty uusi rakennus, jota ei ollut ehditty vielä asua ollenkaaan. Vuonna 1923 ta-
pahtui koulupiirin jako. Poikkilahdessa jatkoi edelleen Kainuunkylän koulu, ja entisen
Kainuunkylän piirin pohjoisosasta muodostettuun piiriin syntyi Ylipään koulu. Lukuvuo-
den 1923—24 aikana ilmeisesti huomattiin, että kaikki, varsinkaan nimiasia, ei ollut men-
nyt aivan kohdalleen, ja mietittiin tarpeellisiksi katsottavat uudistukset. Heikki Rinteen
mukaan Kainuunkylän pohjoisosasta on käytetty nimitystä Ylipää vain virallisissa asiakir-
joissa, joten sitä koulun nimenä ilmeisesti vierastettiin. Nähtävästi jo silloin Kainuunkylä-
nä pidettiin mieluummin kylän pohjoispäätä, sillä eteläosassa sekä Poikkilahti että Pekan-
pää olivat kasvaneet ja muotoutuneet jo omiksi kylikseen. Lukuvuoden 1924—25 alusta
lukien tehtiin sellaiset nimimuutokset, että Ylipään koululle vaihdettiin nimeksi perintei-
nen Kainuunkylän koulu ja Poikkilahteen jääneestä Kainuunkylän eteläpään koulusta teh-
tiin Alapään koulu. Olihan se joen alajuoksulla. Tämä uusi Kainuunkylän pohjoisosan
koulu joutui puolikymmentä vuotta toimimaan pirttikouluna, mutta sai noin viiden odotus-
vuoden jälkeen käyttöönsä oman koulutaloksi suunnitellun kiinteistön, jossa Kainuunky-
län koulu edelleeenkin toimii.36

Eteläisessä piirissä eivät muutokset vielä loppuneet. Ilmeisesti Poikkilahden ja Pekan-
pään vanhemmista tuntui hankalalta lähettää lapsiansa Alapään kouluun, koska tätäkään
nimeä ei nähtävästi arkipuheessa käytetty. Kun 1928 koulupiiriin saatiin alakansakoulu,

33. Salmi sine anno, 1. JLA; Jukka Pitkon kirje tekijälle 5.11.1997. JLA.
34. Vahtola 1987c, 153; Vahtola 1987d, 157.
35. Salmi sine anno, 1; Heikki Rinteen haast. 24.7.1999.
36. Lapin ktpli:t 1922—25, Ylitornio. KHA. KA; vrt. Malkamäki 1984, 21—22. Koululaitoksen leikekansio.

YKuA; vrt. Salmi sine anno, 1. JLA; SVT X: 55 1923—24 ja 56 1924—25; Sirkka Salmen haast. 23.7. ja
24.7.1997; Heikki Rinteen haast. 30.10. 1997, 3.11.1997 ja 24.7.1999. 
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katsottiin aika otolliseksi myös nimiremonttia varten. Kun yläkansakoulu luonnollisesti
jatkoi Poikkilahdessa siinä Kainuunkylän koulun ensimmäisessä omassa koulutalossa,
niin siitä tehtiin Poikkilahden koulu. Kun alakansakoululle saatiin tilat jostakin Pekanpään
talosta, sitä ruvettiin kutsumaan aivan luontevasti Pekanpään kouluksi. Molemmilla kou-
luilla oli saatavillani olleiden lähdeiden mukaan yhteinen piiri, jossa ylä- ja alakansakou-
lut toimivat eri paikoissa, kun ne normaalisti olivat samassa kiinteistössä. Poikkilahdesta-
kin käytiin alkuoppi noutamassa Pekanpäässä sijaitsevasta piirin alakansakoulusta, mutta
sitten vuorostaan pekanpääläisetkin menivät yläkansakouluun Poikkilahteen. Peruskoulun
siirtymävaiheessa 1970-luvun alussa luulimme keksineemme uuden asian, kun teimme
vastaavalla tavalla, että kahteen vähäoppilaiseen naaapurikylään sijoitettiin esimerkiksi
kaksi ala-asteen alinta luokaa ja toiseen neljä ylintä ja suoritettiin sitten niin sanottua ris-
tiinkuljetusta. Ylitorniolla kuljetusta ei liene tarvittu, koska alue on pieni. Peruskouluun
siirryttäessä eräissä kunnissa näistä alueista muodostettiin kuitenkin kaksi koulupiiriä, jot-
ka olivat täydellisesti päällekkäin kartalla, ja näin syntyneitä alueita kutsuttiin päällekkäi-
siksi koulupiireiksi37. Ylitorniolla se taisi tapahtua koulutilajärjestelyjen sivutuotteena il-
man suurta suunnittelua, kun alakoulu löysi Pekanpäästä sopivat tilat, tai kuka tuon tien-
nee, miten harkittua se oli. Joka tapauksessa eri paikoissa toimivilla ala- ja yläkouluilla oli
yhteinen päällekkäinen piiri eli oppilaaksiottoalue. Olipa harkittua tai ei, niin tulipahan ta-
sapainoa kyläkulmien välille, kun sekä Poikkilahdessa että Pekanpäässä oli toimiva koulu
ja kylänväen yhteinen kokoontumistila. Syksystä 1933 alkaen on virallisissa kansakoulun-
tarkastajan papereissa puhuttu enää vain Poikkilahden koulusta, jossa oli sekä ala- että
yläkansakoulu. Uskon, että alakansakoulu sai uudet tilat yläkansakoulun välittömässä lä-
heisyydessä, todennäköisesti samassa talossa. Nähtävästi Pekanpää nimenä vahvisti ase-
miaan Poikkilahteen nähden, koska 1965 Poikkilahden koulupiiri ja myös koulun nimi
muutettiin Pekanpääksi, vaikkei koulupaikassa eikä koulupiirin rajoissa ole tietääkseni

37. Ylitorniolla ei ollut kyse kuitenkaan päällekkäisistä piireistä, vaan sangen todennäköisesti yhdestä koulupii-
ristä, jossa oli kaksi koulua ja niillä omat toimipisteet. Oppilasmäärät opettajien valtionapua varten määri-
teltiin säädösten mukaan koulupiireittäin. Alakoulun yhdelle opettajalle yhdessä piirissä tarvittiin 12 ala-
kouluikäistä oppilasta, mutta jos samassa piirissä oli yläkansakoulu, piti siinä silloin olla yläkouluikäisiä
vähintään 25. Jos ylä- ja alakansakoululla olisi ollut omat piirinsä, niin silloin alakoululle olisi riittänyt 12
oppilasta ja yläkoululle 15 oppilasta valtionapuun. Yhdessä piirissä piti siis olla oppilaita kahden opettajan
valtionapua varten vähintään 37 oppilasta, mutta jos ala- ja yläkouluja varten oli oma piiri, riitti 27. (SA 43/
1932, 17 §.) Jo 1866 kansakouluasetuksessa oli säädetty, että valtionapua opettajanpalkkaukseen ei lakkau-
teta, jos toimivan koulun oppilasmäärä ei alene alle 16 (SA 12/1866, 118 §). Maalaiskunnissa oli siihen
aikaan vain ylhäisempiä kansakouluja. Kun peruskouluun siirryttiin, kouluhallitus hyväksyi neuvottelujen
jälkeen selkeät päällekkäiset piirit ainakin neljään vastuualueeni kuntaan eli Karunkiin, Posiolle, Ranualle
ja Simoon (Lapin lpkli 1972—73. Karunki, Posio, Ranua ja Simo. LLHA). Esimerkiksi kahdesta kylästä
muodostettiin alue, jossa oli kaksi koulua. Toisessa koulussa oli luokat 1—4 ja kaksi opettajaa ja toisessa
luokat 5—6 ja yksi opettaja. Molemmilla kouluilla oli piirinä sama alue eli tässä olivat päällekkäiset piirit.
Kun oppilasmäärät vähenivät, riitti vuoden 1977 asetuksenmuutoksen jälkeen harvaan asutuissa kunnissa
siinä yksiopettajaisessa piirissä kuusi ja kaksiopettajaisessa 12 oppilasta valtionapuun. Kolme opettajaa
saatiin pitää, jos oppilaita oli yhteensä 18. Mikäli kyseessä olisi ollut sama piiri ja siinä nämä kaksi koulua,
eli piirissä olisi ollut kolme opettajaa, olisi silloin kolmen opettajan valtionapuun tarvittu vuoden 1977 ase-
tuksenmuutoksen (SA 364/1977, 181 a §) jälkeenkin 35 ja vielä vuoden 1980 asetuksenmuutoksen (SA
215/1980, 181 §) jälkeen 27 oppilasta. Päällekkäiset piirit säilyttivät monessa Lapin kylässä koulun. Kun
ohjesäännöt peruskoulua varten laadittiin 1972, samassa piirissä toimivaa kolmea opettajaa kohti tarvittiin
silloin voimassa olleen asetuksen mukaan valtionavun saamiseksi 35 oppilasta, mutta jos piirit olivat pääl-
lekkäiset, yksiopettajaisen koulupiirin valtionapuun tarvittiin vielä 13 oppilasta ja kaksiopettajaisen 16. (SA
61/1972, 181 §) Säädösten joka koukeroa ei voi mahduttaa tähän selvitykseen, mutta säädöskokoelmista ne
helposti täsmällisinä löytyvät. Halusin osoittaa, että 1970-luvulla lainsäätäjät halusivat säilyttää koulut
mahdollisimman kauan. Ehkä lisäksi tarvittiin virkamiehiä, jotka tulkitsivat säädökset vielä parhain päin.
Tulkinnat eivät olleet salaisuuksia, vaan ne olivat näkösällä monen portaan kautta kulkeneissa julkisissa
asiakirjoissa..
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muutoksia tapahtunut. Pekanpään koulu lakkautettiin ennen peruskoulun tuloa 1971, vaik-
ka koulussa oli vielä 24 oppilasta, jotka olisivat riittäneet valtionavun saamiseen kaksi-
opettajaiselle koululle. Vuonna 1983 kerrottiin, että lakkautetulla Pekanpään koululla oli
niin vilkasta kyläläisten harrastustoimintaa, että koulunpito olisi sitä pahasti häirinnyt.
Näin ei ole aina, vaan useasti lakkautetut koulut on myyty tai jätetty kylmilleen. Uutena
Ylipään kouluna 1923 perustettu Kainuunkylän koulu kantaa myös vuonna 1895 peruste-
tun koulun perintöä, koska siinä on koulutettu Pekanpään koulun 1971 tapahtuneen lak-
kautuksen jälkeen koko alkuperäisen Kainuunkylän koulupiirin lapset.38 Toukokuussa
1995 sain olla koulun komeissa 100-vuotisjuhlissa.39 Toivon, että Kainuunkylän
kouluhistoria olisi saanut luotettavat raamit. Avoimeksi jäi alakansakoulujen
sijoituspaikkojen tarkka selvitys eteläisen piirin osalta Poikkilahdessa ja Pekanpäässä
vuodesta 1928 eteenpäin. Sen joudun jättämään ylitorniolaisen kotiseutututkimuksen
huoleksi.

On tietysti makuasia, kumpi, Kainuunkylän Ylä- vai Alapään, koulu oli ensisijaisesti
vuosina 1923—71 alkuperäisen Kainuunkylän koulun jatkaja. Alapäähän Poikkilahteen
jäänyt koulu peri vanhan koulun tilat 1923 ja Kainuunkylän koulun nimen yhdeksi luku-
vuodeksi. Ylipäähän vuodesta 1923 perustettu uusi koulu toimi vuosikaudet vuokratiloissa
ennen omien tilojen saantia, mutta sai Kainuunkylän koulun nimen käyttöönsä jo 1924.
Yhteenvetoluvussa olen asian ratkaissut siten, että omaisuuden saanut perintötilalla jatka-
nut koulu sai sukuviirin, vaikka kotitilasta mierontielle joutunut Kainuunkylän koulupiirin
maiden toinen jakaja sai vuoden vierasta sukunimeä kannettuaan vanhan sukutalon nimen.
Perintöriidat ovat aina vaikeita hoitaa.

Samana vuonna 1923, kun Kainuunkylän koulupiiri jaettiin kahtia, aloitti toimintansa
Tengeliön koulu Aavasaksan seutuvilla vuokrahuoneissa, kuten oli tavallista. Malkamäen
mukaan Ylitorniolla kesti yleensä kymmenen vuotta, ennen kuin uudelle koululle raken-
nettiin omat tilat. Koululla olivat hyvin vaatimattomat opetusvälineet parin ensimmäisen
vuoden aikana. Käydessään koululla helmikuussa 1925 kansakouluntarkastaja Salervo
joutui vaatimaan, että koululle hankittaisiin harmoni, eri oppiaineiden opetuksessa tarvit-
tavia kuvatauluja, karttoja, luokkakaappi, juoma- ja pesulaitteet, ompelukone ja kaksi
höyläpenkkiä. Puutteet olivat koulunpidon kannalta hyvin oleellisia. Vuonna 1929 päästiin
koulua rakentamaan. Näyttää siltä, että rakennustoiminnan johto oli vankasti paikallisen
rakennustoimikunnan käsissä. Rakentaminen toi paljon töitä oman seudun ja kylän väelle.
Työt annettiin urakalla huutokaupassa vähiten pyytävälle, kuten edelleenkin on tapana.
Nyt vain tarjoukset tehdään yleensä kirjallisesti. Ensimmäiseksi ajatettiin rakennusaineet:
kivi ja sora lähiseudun törmistä ja tukit metsästä. Suurin työ oli varsinainen rakennusurak-
ka ja pienempiä muuraus ja kaivonteko. Vuonna 1930 oli uusi koulu valmis. Pian hyvissä
tiloissa pääsi myös alakansakoulu alkamaan. Koulujen siivous, lämmitys, polttopuiden
hankinta ja koulukeittolan hoitaminen ovat työllistäneet myös yli sadan vuoden aikana tu-
hansia ja taas tuhansia Lapin syrjäkulmienkin ihmisiä. Marraskuussa 1990 juhlittiin
60-vuotiasta koulurakennusta40. Koulun pitkäaikaisin opettaja on ollut Salme Krans, joka
aloitti Tengeliön koulussa syksyllä 1949 ja pienin keskeytyksin palveli kyläläisiä vuoteen
1989 saakka.41 Se on pitkä aika samassa työpaikassa. Tengeliö on siitä erikoinen maalais-

38. Länsi-Pohjan ktpli:t 1927—29 ja 1932—34, Ylitornio. KHA. KA; Länsi-Lapin ktpli:t 1964- 66, Ylitornio.
KHA. KA; Lapin lkkli:t 1970—72, Ylitornio. LLHA; vrt. Salmi sine anno, 1. JLA; Malkamäki 1984, 23.
Koululaitoksen leikekansio. YKuA.

39. Kalenterimerkintä 21.5.1995. JLA.
40. Kalenterimerkintä 25.11.1990. JLA.
41. Lapin ktpli:t 1922—24, Ylitornio. OHA. KA; SVT X: 55 1923—24; Krans 1990, 1—3. 
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kylä, että siellä on ollut teollisuutta runsaasti. On ollut sahaa, myllyä, massatehdasta, voi-
malaitos ja tiilitehdas. Etelästä muuttanut ammattitaitoinen työväki on elävöittänyt kylän
toimintoja lähes sadan vuoden ajan.42

Kun kansakouluasetuksen satavuotisadressia kouluhallituksen toimesta valmisteltiin 1966,
pyydettiin kunnilta kuvat ja lyhyt historia toimivista ja lakkautetuista kouluista. Ylitorniolta
lähetettiin muun muassa valokuva Pekanpään koulutalosta, joka oli kuvaselostuksen mukaan
toiminut kouluna vuodesta 1913 alkaen. Selvitysteni mukaan lukuvuosina 1913—24 raken-
nuksessa toimineen koulun nimi oli Kainuunkylä, 1924—28 Alapää, 1928—65 Poikkilahti ja
1965—71 Pekanpää. KA.

Kuten monisssa Lapin kunnissa, Ylitorniollakin perustettiin oppivelvollisuuden myötä
runsaasti kouluja. Meltosjärvi sai koulunsa 1924, Kuivakangas 1927, Armassaari ja Närk-
ki 1928 sekä Lohijärvi 1929. Närkin koulun nimi muutettiin 1954 Aavasaksan kouluksi43.
Lama-aikana 1930-luvulla koulujen perustamisen vauhti hidastui myös Ylitorniolla. Syk-
syllä 1931 alkoi Etelä-Portimon koulu, jonka edeltäjä Kristineströmin koulu oli toiminut
vuosisadan vaihteessa. Kantomaan koulu Kantomaanpäässä alkoi syksyllä 1933. Hoikka-
niemessä koulutyö käynnistyi 1938 ja Marjosaaressa sodan aattona 1939. Vuosina 1923—
1939 avattiin siis 11 uutta koulua. Ne sijaitsivat sekä järvikylissä että Väylän varrella.44

42. Tengeliö. (art.) Tengeliön koulusanomat. 2. 1990. 
43. Länsi-Pohjan ktpli:t 1953—55, Ylitornio. OHA; Sirkka Salmen haast. 10.6.1999.
44. Lapin ktpli:t 1923—25, Ylitornio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1926—34 ja 1937—40, Ylitornio. KHA.

KA; SVT X: 56 1924—25, 59 1927—28, 60 1928—29, 61 1929—30, 63 1931—32 ja 65 1933—34; vrt.
Malkamäki 1983, 22. Koululaitoksen leikekansio. YKuA; Etelä-Portimon kansakoulun johtokunnan pöytä-
kirja 9.9.1931, 3 §. YKuA.
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Aavasaksan koulu, vuoteen 1954 Närkki, toimi tässä vaatimattomassa koulutalossa 1934—72.

Vaikka Ylitornion kunnan perustamien koulujen luettelo on pitkä, eivät ne aivan hel-
posti ole syntyneet. Esimerkkinä kerron koulun saamisesta Kantomaanpäähän, joka kuului
ennen oman koulun saamista Pohjois-Portimon koulupiiriin. Kun kylässä oli lapsia run-
saasti, ryhtyivät kyläläiset puuhaamaan koulua. Johtomiehiksi ja nimienkerääjiksi valittiin
Reino Rautio ja Väinö Luttu. Asioiden hoito jäi paljolti Raution tehtäväksi, kun Luttu
saarnamiehenä kierteli pitkin pitäjiä. Hän nautti siis ainakin lestadiolaisten luottamusta.
Hanke sai myös seurakunnan kirkkoherra Tapanisesta puoltajan ja tukimiehen. Kun Rau-
tio meni hakemaan pappilasta kouluikäisten nimiluetteloa, sanoi Tapaninen hänen olevan
oikealla asialla, koska kouluuntulevia lapsia kylässä oli 51. Kirkkoherra halusi myös pa-
rannella kuntaan lähetettävää anomusta, ja Rautio antoi tietysti siihen luvan. Hän lupasi
myös auttaa vastakin tarvittaessa, ja vastoinkäymisiä tulikin heti. Kunta nimittäin teki
kielteisen päätöksen. Ensimmäinen valitus kouluhallitukseen ei tuonut muutosta. Toisen
anomuksen jälkeen kunta perusteli kielteistä päätöstään sillä, ettei neljän verotalon kylään
omaa koulua anneta. Tapanisen kerrotaan sanoneen, että eiväthän sitä koulua manttaalit
tarvinneet vaan Kantomaanpään lapset. Kun kansakouluntarkastaja kävi ilmeisesti omaa
lausuntoaan varten syksyllä 1932 katsomassa koulun tarpeisiin jo katsottuja avaria tiloja,
hän arvionaan kertoi Rautiolle, että tällä kertaa valitus kouluhallituksessa todennäköisesti
hyväksyttäisiin. Näin tapahtuikin, ja kunta velvoitettiin huhtikuussa 1933 kouluhallituk-
sen päätöksellä välittömästi viemään kouluhanketta eteenpäin. Samana syksynä 1933
Kantomaan koulu sitten aloittikin. Koulun johtokuntaan valittiin muun muassa suurimman
työn tehneet Reino Rautio ja Väinö Luttu. Kun olin keväällä 1983 koulun 50-vuotisjuhlas-
sa45, oli siellä mukana oppilaittensa ympäröimänä koulun ensimmäinen opettaja Kirsti
Tervahauta, joka oli opettanut koululla kaikkiaan 36 vuotta. Pula-ajan ja sotien vuoksi
koulutalon rakentaminen viivästyi. Kun uutta koulutaloa sitten 1950 vihittiin, näytti kirk-
koherra Tapaninen, kenen joukoissa hän oli seisonut, ja “onnitteli Reino Rautiota kädestä-

45. Kalenterimerkintä 21.5.1983. JLA.
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pitäen”.46 Tällaiset reino rautiot ovat Lapin monissa kylissä tehneet sankaritekoja
kotiseutunsa lasten ja nuorison puolesta. Ylitornion seurakunnan paimenet ovat myös yli
sadan vuoden ajan toimineet ansiokkaasti koulutoimen edistämiseksi.

Erään erikoispiirteen olen löytänyt Ylitornion kansakouluista 1920- ja 1930-luvuilla.
Kunnan kansakouluissa oli vain naisopettajia.47 Jostakin syystä Ylitornion yläkansa-
kouluihin oli perustettu vain naisopettajan virkoja. Näin oli myös naapurikunnassa
Turtolassa, jonka historiassa olen tätä ilmiötä käsitellyt yksityiskohtaisesti. Kun sitten
alakansakouluja ruvettiin perustamaan 1920-luvulla, niin niihin luonnollisesti katsottiin
naisopettajat soveliaimmiksi ja yläkansakoulujen vähitellen avoimiksi tulleet opettajan-
virat muutettiin kaksiopettajaisissa kouluissa yleensä miesten viroiksi siten, että niihin
liitettiin velvollisuus opettaa poikien käsitöitä.

20.3.3.2 Sodan jälkeen Lapin kylissä sykkii elämä voimakkaasti

Ylitorniolla elettiin sodan jälkeen samalla tavalla kuin muissakin Lapin läänin kunnissa.
Rintamamiehet ja siirtoväki rakensivat ja raivasivat asutustiloja. Niistä muodostui asutus-
alueita, ja runsaslapsiset kylät tarvitsivat kansakouluja. Vuosina 1930—1960 kunnan
väkiluku melkein kaksinkertaistui vähän yli viidestä tuhannesta kymmeneen tuhanteen.
Tässä ei sinällänsä mitään poikkeavaa ollut, sillä koko Lapin väkiluku kasvoi samassa
suhteessa vastaavana aikana.48

Komea on myös Ylitornion koulujen luettelo niistä kouluista, jotka sodan jälkeen 11
vuoden aikana kuntaan saatiin. Vuonna 1945 aloittivat Pakisjärvi, Väystäjä ja saman luku-
vuoden kevätpuolella tammikuussa 1946 Törmäsjärvi. Väystäjän koulu oli tyypillinen
asutusaluetta varten perustettu kansakoulu. Olin talvella 1987 Väystäjässä vanhempainil-
lassa49, jossa keskusteltiin mahdollisuuksista säilyttää kyläkoulu. Vanhempien rintama ei
ollut yhtenäinen, sillä ainakin yksi monilapsisen perheen äiti halusi koulun lakkautetta-
vaksi, jotta lapset pääsisivät suurempaan Kainuunkylän kouluun. Kivilompolo ja Mella-
koski saivat koulunsa syksyllä 1946. Seuraavana vuonna 1947 avattiin Kauvosaaren ja
Mellajärven koulut. Tammisaajon koulu aloitti 1950. Lyhytikäinen Kuijasjoen koulu syn-
tyi 1951. Suomen olympiavuonna 1952 saivat koulunsa Kirkonkylä, Ratasvuoma ja Vä-
hä-Lohijärvi. Kun suuret ikäluokat olivat vielä varsinaisissa kansakouluissa, tarvittiin li-
sää neljä koulua, joista Kivijoki avattiin 1954 ja viimeiset Jolanki, Kapusta ja Lähejänkä
1955.50 Viimeksimainitun koulun nimi on kunnan ja kansakouluntarkastajan papereissa
Lähejänkä, mutta jotkut ylitorniolaiset kirjoittavat ja sanovatkin sen kahdella koolla eli
Lähejänkkä. Genetiivimuoto on ylitorniolaisten suussa molemmissa tapauksissa sama, eli
koulu on Lähejänkän koulu. Monet paikkakuntalaiset ja tätä koulua käyneet ovat nimittä-
neet koulua Kallijoen kouluksi.51 Jo 1950-luvun alussa lakkautettiin Ylitorniolla kaksi ky-
läkoulua. Toinen niistä, Marjosaari, oli perustettu jo ennen sotaa. Sen taival päättyi 1950.

46. Tapio 1994, 44—45; Ville Tapion haast. 2.11.1997. 
47. Ylitornion ptpk:t 1925, 1931 ja 1936 (srkk:t L. P. Tapaninen). Eb: 150b. OTA. OMA.
48. Ylitornion ptpk:t 1920 (srkk M. V. Tenlen), 1925 ja 1931 (srkk L. P. Tapaninen). Eb: 150b. OTA. OMA; LL.

1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996; STV 1996. Väkiluku lää-
neittäin vuosien 1850—1995 lopussa. 

49. Kalenterimerkintä 3.3.1987. JLA.
50. Länsi-Pohjan ktpli:t 1944—50, Ylitornio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1950—56, Ylitornio. OHA; vrt.

Malkamäki 1983, 22—23. Koululaitoksen leikekansio. YKuA.
51. Ylitornion kouluviraston antamia tietoja 5.11.1997. JLA; Sirkka Salmen haast. 26.7.1999.
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Kuijasjoen koulu ei ehtinyt päästä edes kunnolla alkuun, sillä se lakkasi jo kahden elin-
vuoden jälkeen 1953.52

Aina ei lakkautuksen syynä ole ollut oppilasmäärien vähäisyys, vaan joskus on esimer-
kiksi saatettu perustaa läheiseen kylään parempiin toimitiloihin koulu tai jossakin kylässä
ei yksinkertaisesti ole löytynyt siedettäviä vuokratiloja. Sekin on saattanut vaikuttaa kou-
lun saamiseen tai menettämiseen, kuinka taitavan ja voimakkaan edusmiehen kylä tai seu-
tukunta on onnistunut valitsemaan kunnan päättäviin elimiin eli lähinnä kunnanvaltuus-
toon, kunnanhallitukseen tai kansakoululautakuntaan ennen vuotta 1972 ja sen jälkeen
koululautakuntaan. Jos jokaisen koulun perustaminen on aina yhden tutkimuksen arvoinen
asia, niin yhtä hyvin koulujen lakkautusten yhteyteen liittyvät tapahtumat kertovat oleelli-
sen keskeisiä asioita Lapin kylien ja niitten asukkaitten elämästä kuluneen vuosisadan ai-
kana.

20.3.4 Kansakoululain voimaantulosta 1958 vuosituhannen loppuun53

Tämän vuosisadan alkupuolella kiertokoulut huolehtivat pääasiassa nuorten opetuksesta.
Kun kansakoululaitos kasvoi ja levisi, niin samanaikaisesti kiertokoulut vähenivät ja lop-
puivat vuosisadan puolivälissä kokonaan. Kyläkoulujen kukoistusaika oli parhaimmil-
laan 1950-luvulla, jonka lopulla niiden määrä Lapinkin kunnissa oli suurimmillaan. Yli-
torniollakin oli lukuvuosina 1955—60 peräti 32 toimivaa kyläkoulua. Sen jälkeen ikä-
luokkien pienentyminen ja asutuksen keskittyminen kaupunkeihin ja taajamiin ovat aihe-
uttanut vuorostaan kansakouluverkon voimakkaan harvenemisen. Kun 1900-luvun alku-
puolella laajennettiin koulutus koskemaan kaikkia lapsia 13—14 ikävuoteen saakka, on
vuosisadan toisella puoliskolla kehitetty Pohjois-Suomessakin koulutusta kymmentä seu-
raavaa vanhempaa ikäluokkaa varten, kun perustetut yliopistotkin otetaan huomioon.

Ylitornion kunnassa ruvettiin vuodesta 1954 alkaen antamaan keskitettyä jatko-opetus-
ta. Tämä tarkoitti sitä, että eri kyläkoulujen jatkokouluikäiset kerättiin yhteen ja entisen
normaalin iltaopetuksen sijasta tai lisäksi ruvettiin antamaan lähinnä kotitalouden ja maa-
tilatalouden opetusta muutaman viikon kursseilla päiväopetuksena. Kansalaiskoulu, jolla
nimellä jatko-opetusta vuonna 1958 voimaan tulleen kansakoululain mukaan kutsuttiin,
tähtäsi ennen kaikkea maaseudun nuorison koulutusajan pidentämiseen. Ylitorniolle pe-
rustettiin 1958 kaksi kansalaiskoulupiiriä kouluineen, joista Väylänvarren kansalaiskoulu
oli lähinnä jokivartisia varten ja Järvikylien kansalaiskoulu nimensä mukaisesti keräsi op-
pilaansa järvikylistä. Koulut aloittivat kurssinmuotoisina. Vuonna 1961 Väylänvarren
kansalaiskoulusta tuli yksivuotinen, mutta Järvikylien oppilaat saivat tyytyä kurssinmuo-
toiseen kouluun vuoteen 1963 saakka, jolloin se, samoin kuin Väylänvarren koulukin,
muuttui kaksivuotiseksi. Vuonna 1965 Väylänvarren kansalaiskoulun nimeksi vaihdettiin
Ainiovaara ja Järvikylien kansalaiskoulusta tuli Meltosharjun kansalaiskoulu. Vapaaehtoi-
nen yhdeksäs luokka molempiin kouluihin saatiin 1968. Kansalaiskoulut yhdistettiin kun-
nassa toimiviin keskikouluihin peruskoulun tullessa 1972, jolloin niistä tuli peruskoulun

52. Länsi-Pohjan ktpli:t 1949—50, Ylitornio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1950—51 ja 1952—54, Ylitor-
nio. OHA.

53. 20.3.4 = ajanjakso kansakoululain voimaantulosta 1958 lukuvuoden 1998—99 loppuun.



567
yläasteita.54 Tästä vaiheesta kerrotaan tarkasti oppikoulujen historiaa koskevassa
kohdassa.

Apukoulu Ylitorniolle saatiin 1967. Kun peruskouluun siirryttäessä pyrittiin välttä-
mään oppilaitten leimaamista, Ylitornion apukoulusta tehtiin sijaintipaikkansa mukaan
Armassaaren koulu. Kun erityisopetus oli Lapin lääninhallituksessa annettu hoitooni syk-
syllä 1970, taisi tämän Ylitornion apukoulun tarkastus keväällä 1971 olla ensimmäinen
työtehtäväni tässä kunnassa. Ajopäiväkirjaan tekemäni merkinnän ja muistini mukaan oli
edellisenä yönä ollut runsasluminen pyräkkä, joten tie oli kesärenkailla ajettuna äärettö-
män liukas ja vaarallinen55. Koulujen ensimmäinen yhteinen puhe-, lukemis- ja kirjoitta-
mishäiriöisten erityisopettaja alkoi kiertää Ylitorniolla 1972. Lukuvuonna 1980—81 näitä
koulujen yhteisiä kiertäviä erityisopettajia oli kolme, 1990—91 kaksi ja 1999—00 neljä.56

Kuten edellä kerrottiin, kaksi kyläkoulua Ylitorniolta lakkasi jo 1950-luvulla, mutta
1960-luku merkitsi erittäin suurta koulujen harvennusta kunnassa. Vuonna 1961 lakkasi-
vat Kauvosaari, Kivilompolo, Lähejänkä ja Vähä-Lohijärvi. Seuraavana vuonna 1962 oli-
vat vuorossa Armassaari, Kivijoki ja Mellajärvi. Pakisjärven koulu lakkasi 1963. Vuonna
1964 lakkautettiin Jolangin ja Tammisaajon koulut sekä vielä 1966 Törmäsjärven koulu.57

Kuuden vuoden aikana 1961—1966 katosivat koulutuspalvelut 11 kylästä ja niiden muka-
na 30—40 etupäässä valtion rahoittamaa työpaikkaa. Työllisyysvaikutuksia on vaikea ar-
vioida, sillä koulu asukkaineen saattoi esimerkiksi olla ratkaiseva lisä kyläkaupan säilymi-
seen.

Seuraavan kerran lakkautuksia tapahtui peruskoulun aattovuosina ja siirtymävuonna
1972. Kapustan ja Pohjois-Portimon koulut lakkasivat 1970, Pekanpää 1971 ja Aavasaksa
1972. Nämä vuosina 1970—1972 lakkautetut koulut eivät ainakaan oppilaiden vähyyteen
kaatuneet, sillä niissä kaikissa kouluissa oli oppilaita ennen lakkautusta paljon enemmän,
kuin valtionavun saaminen olisi edellyttänyt. Rehtori Sauli Kuoppala muisteli Aavasaksan
koulurakennuksen olleen niin huonokuntoisen, että se olisi vaatinut kalliin peruskorjauk-
sen ja Kapustassa ei koululla ollut vielä omia tiloja ollenkaan.58

Kyläkoulujen lakkautusten määrä vuosina 1961—1972, 12 vuoden aikana, oli raju.
Näinä vuosina lakkasi Ylitorniolla yhteensä 15 koulua. Suuri osa näistä kouluista oli sisä-
maassa ja järvikylissä, mutta Väylänvarressa tapahtui myös tasaista harvennusta, kun Pe-
kanpää, Armassaari ja Aavasaksan seutu menettivät koulunsa. Väestötilasto kertoo, mitä

54. Länsi-Pohjan ktpli:t 1957—59 ja 1960—61, Ylitornio. OHA; Länsi-Lapin ktpli:t 1961—66 ja 1967—69,
Ylitornio. OHA; Lapin lkkli 1971—72 ja Lapin lpkli 1972—73, 1980—81 ja 1990—91. Ylitornio. LLHA;
vrt. Malkamäki 1983, 23—24. Koululaitoksen leikekansio. YKuA; Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna
1999—2000. 2000, 15; Sauli Kuoppalan haast. 31.10.1997. 

55. Autoni ajopäiväkirjamerkintä 19.5.1971. JLA.
56. Länsi-Lapin ktpli:t 1966—68, Ylitornio. OHA; Lapin lkkli 1971—72 ja Lapin lpkli 1972—73. Ylitornio,

LLHA.
57. Länsi-Pohjan ktpli 1960—61, Ylitornio. OHA; Länsi-Lapin ktpli:t 1961—67, OHA; vrt. Lakkautetut kan-

sakoulut ja peruskoulun ala-asteet Lapin läänissä vuodesta 1950 alkaen. Lapin lääninhallituksen koulu-
osasto. 1987. LLHA. Koska lääninhallituksessa tehty luettelo lakkautetuista kouluista perustui kunnista
pyydettyihin tietoihin, on siinä paljon puutteellisuuksia ja myös virheitä. Tiedot lienee kerätty perustamis-
ja lakkauttamispäätöksistä, mutta elävässä elämässä kaikki ei aina tapahdu suunnitelmien eikä päätösten
mukaan, vaan usein tulee mutkia matkaan. Sitä on vaikea tietää, miksi eräät koulut ovat pudonneet kuntien
papereista kokonaan. Kun johtamassani lääninhallituksen kouluosastossa laaditut tilastot ovat osoittautu-
neet epäluotettaviksi, olen joutunut tiedot koulujen perustamisista ja lakkautuksista etsimään erittäin tar-
kasti kansakouluntarkastajien ja lääninhallituksen vuosittain tekemistä lukuvuosi-ilmoituksista, joiden luo-
tettavuus on hyvin suuri. Perustuvathan niissä olevat tiedot kunnista annettuihin tuoreisiin tietoihin, jotka
valtion virkamiehet vuoden tärkeimpänä työnään ovat virkavastuulla tarkastaneet.

58. Länsi-Lapin ktpli 1969-1970, Ylitornio. OHA; Lapin lkkli:t 1970—72 ja Lapin pkli 1972—73, Ylitornio.
LLHA; Sauli Kuoppalan haast. 31.10.1997. 
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tapahtui tuon vuosikymmenen aikana Ylitorniolla. Vertailuna mainittakoon, että edellisen
runsaan vuosikymmenen aikana 1950—1960 kasvoi kunnan asukasluku lähes 20 prosent-
tia, sillä 1950 asukasmäärä oli 8 400 ja 1961 rikottiin 10 000:n raja. Vastaavasti vuosina
1961—1972 vähennys oli melko tarkkaan 20 prosenttia, sillä 1972 alitettiin jo 8 000.59

Suuri murros oli kohdannut Lapin maaseutua ja maataloutta. Kouluista katosi Ylitorniolta
tänä aikana lähes puolet (15/32). Muuttoliike oli suurinta asutusalueilta pienistä syrjäky-
listä, mikä selittää koulujen väestömäärää suuremman vähenemisen. Todisteeksi tähän
riittää, jos vertailee kuntakeskuksen ja sivukylien koulujen oppilasmääriä lukuvuosilta
1968—69 ja 1973—74. Esimerkiksi Ylitorniollakin Kirkonkylän ja Alkkulan koulujen
oppilasmäärät olivat tuona aikana kasvaneet selvästi samaan aikaan, kun sivukylien oppi-
lasmäärät olivat pienentyneet. Erot olivat vielä suuremmat sellaisissa kunnissa, missä kun-
takeskuksessa oli vain yksi koulu, kuten esimerkiksi Muoniossa.60

Tämän jälkeen kesti 12 vuotta, ennen kuin Ylitorniolla piti taas lakkauttaa kouluja.
Hoikkaniemen koulu sulki ovensa 1984. Tämänkin jälkeen oli Ylitornion koulurintamalla
rauhallista melkein kymmenen vuotta, sillä Väystäjän koulun lakkautus tapahtui vasta
1992. Seuraavana vuonna 1993 lakkautettiin Ratasvuoma. Lohijärven koulu lakkasi sitten
1995 ja vuoden kuluttua 1996 Pessalompolon koulu, jolla oli ikää jo 80 vuotta.61

Ylitornion kunnassakin lakkautettujen koulujen lista on pitkä, sillä 35 perustetusta kou-
lusta oli syksyllä 1998 vain 12 jäljellä. Kunnassa ei kuitenkaan tyhjillään olevia koulura-
kennuksia ole runsaasti, koska lakkautukset koskivat usein niitä kouluja, jotka olivat toi-
mineet vuokrahuoneissa. Kun tilastot osoittivat, että oppilasmäärät vähenivät, kunta luo-
pui rakentamisesta. Ylitornion kunnan asukasmäärä on vuodesta 1961 pudonnut 43,5 pro-
senttia. Kun asukkaita 1961 oli 10 000, vuoden 1999 lopussa kunnan väkiluku oli vain
noin 5 65062. Lisäksi kunnan sisällä on muutettu syrjäkylistä taajamiin. Tämän muutto-
liikkeen voimakkuutta ja äkillisyyttä osoittaa hyvin, että 1950-luvun lopussa suunniteltiin
koulun rakentamista Ylitorniolla sellaisiinkin kyliin, joista 1980-luvun alkupuolella ei
enää kouluauto käynyt hakemassa edes yhtä oppilasta.63 Rakentamista ei tietysti olisi
suunniteltu, jos vuokrahuoneissa toimivan koulun oppilasmäärä ja syntyneiden tilastot
olisivat osoittaneet, että kylässä ei tulevaisuudessa koulua tarvittaisi. Kyläkoulujen ra-
kentamisessa hukkainvestointeja on tehty varmasti vähän, sillä entiset kansakoulun-
tarkastajat valvoivat tarkasti, ettei kouluja turhaan rakennettu. Olen sitä mieltä, että jos
sodan jälkeen kiireessä ja huonoista tarvikkeista rakennettu koulu ehti palvella pari-
kymmentä vuotta, niin se oli jo täyden päivätyön suorittanut. Vaihtoehtojakaan ei ollut.

Eräs oleellinen asia ehti vielä tähän tutkimukseen, sillä Kantomaan kyläkoulu on kun-
nan päätöksellä suljettu syksystä 2001 alkaen.64

59. LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996. 
60. Länsi-Lapin ktpli 1968—69, Muonio ja Ylitornio. OHA; Lapin lpkli 1973—74, Muonio ja Ylitornio.

LLHA.
61. Lapin lpkli:t 1983—85 ja 1991—93, LLHA; Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin läänissä

1993—1999 lakkautetuista peruskouluista. LLHA
62. LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996; SVT. Väestö 2000:

6. Lapin kuntien asukasluku 31.12.1999. 
63. Malkamäki 1983, 23—24. Koululaitoksen leikekansio. YKuA.
64. Lapin lääninhallituksesta saatu tieto 13.8.2001.
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20.4 Oppikoulujen vaiheet

20.4.1 Ylitornio saa oppikoulunsa

Ylitorniolaiset ovat viime vuosisadan lopulla ja tämän vuosisadan alkupuoliskolla käyttä-
neet jatkaessaan opiskelua kansakoulun jälkeen ennen kaikkea Tornion mutta myös
Oulun oppikouluja. Kun koulunkäynti jopa Torniossakin oli tietysti hankalaa ja myös kal-
lista, virisi Ylitorniolla ajatus oman oppikoulun saamisesta. Välirauhan aikana 1940 oli
poikkeuksellisen suuri joukko ylitorniolaisia pyrkinyt ja päässyt Tornion yhteislyseoon.
Silloin vanhempien keskuudessa ruvettiin tosissaan miettimään, voitaisiinko näiden lasten
opetus aloittaa Ylitorniolla. Hanke pystyttiin toteuttamaan, koska paikkakunnalla jo asuva
filosofian maisteri Ella Skyttä suostui opettajaksi. Niinpä Nuotiorannalla opettajan asuin-
talon pirtissä aloitti syksyllä 16 ylitorniolaista nuorta opiskelunsa. Tämä Ylitorniolla
Ellan kouluna tunnettu oppilaitos toimi yhteistyössä Tornion yhteislyseon kanssa.
Koetehtävät saatiin Torniosta, joskus oppilaat kävivät Torniossa tenttimässä tai joku Tor-
nion opettaja kävi pitämässä kuulusteluja Ylitorniolla. Kahden kouluvuoden jälkeen oppi-
laat jatkoivat koulunkäyntiä Tornion yhteislyseossa taitojensa mukaan joko toisella, kol-
mannella tai neljännellä luokalla. Tätä epävirallista koulutusta annettiin Ylitorniolla aina
siihen saakka, kunnes virallinen oppikoulu, Ylitornion yhteiskoulu, pääsi aloittamaan.65

Sodan jälkeen heräsi jokaisessa Lapin kylässä pyrkimys saada kansakoulu omille nur-
kille. Jos asukasmäärä oli riittävä, tämä kyllä myös useimmiten onnistui. Vastaavasti kun-
takeskuksissa ja kirkonkylissä oppilaitten jatko-opintojen turvaamiseksi ruvettiin puuhaa-
maan omaa oppikoulua. Ylitornion kunnan Alkkulan kansakoulun johtokunnassa asiasta
keskusteltiin jo syksyllä 1945. Koulunhankkeen käynnistäjät valitsivat keskuudestaan op-
pikoulutoimikunnan, jonka puheenjohtajaksi tuli seurakunnan kirkkoherra, asessori Tapa-
ninen. Tammikuussa 1946 eduskunta sääti lain kunnallisista kokeilukeskikouluista. Valtio-
neuvosto saattoi sen mukaan myöntää köyhälle ja syrjäiselle kunnalle luvan kokeilukeski-
koulun perustamiseen. Tässä koulussa olivat sosiaaliset edut oppilaille samat kuin kansa-
koulussa. On luonnollista, että Ylitorniolla innostuttiin tästä asiasta. Saman vuoden touko-
kuussa kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti perustaa kunnallisen oppikoulun mahdolli-
simman pian, mikäli tarpeelliset huoneet, opettajat sekä riittävä oppilasmäärä saadaan.
Edellä mainittu oppikoulutoimikunta asetettiin asiaa viemään eteenpäin. Todettiin, että ai-
kaisin käytännössä mahdollinen koulun aloittamisajankohta olisi syksy 1947, koska hake-
mus olisi pitänyt Kalervo Ahon mukaan jättää syksyä 1946 varten jo tammikuussa.66 En
ole ollenkaan varma, joko tammikuun loppu vuonna 1946 oli hakemuksen jättöajan taka-
raja, sillä näin määrättiin vasta opetusministeriön 29.10.1946 tekemässä päätöksessä.67

Toukokuu oli joka tapauksessa hyvin myöhäinen liikkeellelähdön aika, jos olisi mielitty
saada koulu pystyyn jo samana vuonna syksyn kynnyksellä, kun kunnallisen keskikoulun
perustaminen edellytti valtioneuvoston lupaa.

Oppikoulutoimikunta pyrki kuitenkin saamaan koulutuksen paikkakunnalla käyntiin jo
syyslukukauden alussa 1946, ja hätä (tässä tapauksessa lasten tulevaisuuden vuoksi) aina
keinon keksii. Ylitorniolaisten entisen yhteistyökumppanin, Tornion yhteislyseon rehtorin
Väinö Ollilan kanssa tehtiin sopimus, että yksi Tornion yhteislyseon ensimmäinen luokka

65.  Aho 1997, 35—38; Halonen 1997, 39—40. 
66.  SA 28/1946, 1—2 §; Aho 1997, 49—51.
67.  SA 751/1946, 1 §.
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toimii Ylitorniolla. Näin myös tapahtui. Syksyllä aloitti Ylitorniolla 45 oppilasta ensim-
mäisellä luokalla. Kouluun pyrkineitten määrä 51 osoitti, että oppikoulu oli tarpeellinen.
Oppikoulutoimikunnan piirissä oli kuitenkin ruvettu epäilemään kunnan valmiutta keski-
koulun perustamiseen. Niinpä se kutsui ylitorniolaisia kokoukseen, jossa käsiteltäisiin yk-
sityisen oppikoulun kannatusyhdistyksen perustamisasiaa. Kokous perusti kannatusyhdis-
tyksen, joka pian muutettiin kannatusosakeyhtiöksi. Kun oppikoulutoimikunta irtaantui
kunnasta perustamaan yksityistä oppikoulua, ei kunnasta saatu hakemusta kunnallisesta
kokeilukeskikoulusta lähetetyksi Helsinkiin syksyä 1947 varten. Kunnanvaltuustossa
myös epäiltiin, saataisiinko lupa ja myös sitä, että koulusta aiheutuvat rasitukset saattaisi-
vat olla varattomalle kunnalle ylivoimaisia.68

Sitä emme voi tietää, olisiko Ylitornion kunta saanut luvan, jos se olisi sitä hakenut.
Ylitornion kunta kyllä kieltämättä kuului varmasti niiden kuntien joukkoon, joille lupa oli-
si voitu hyvin perustein ainakin jossakin vaiheessa myöntää. Sen saanti olisi saattanut kui-
tenkin viivästyä vielä vuosikausia, koska hakijoita oli tietysti runsaasti, ja rintamaillahan
Ylitornio sijaitsi moniin korpikuntiin verrattuna. Todettava on, että Ylitornio ei ollut Lapin
läänissä ainoa kunta, joka epäröi ja vitkasteli kunnallisen keskikoulun perustamisluvan ha-
kemisessa. Monissa näissä kunnissa ei ollut ilmeisesti myöskään henkisiä voimavaroja yk-
sityisen oppikoulun perustamiseen. Mainittakoon kuitenkin, että Sodankylän kunta anoi
kunnallista keskikoulua, vaikka kunnassa jo toimi yksityinen keskikoulu. Kun kunta sai
luvan 1948, yksityinen keskikoulu lakkautettiin. Joka tapauksessa Ylitornion yhteiskoulun
kannatusosakeyhtiö lähti reippaasti liikkeelle. Koulu sai virallisen perustamisluvan syk-
syksi 1947, jolloin koulussa aloitti ensimmäisen luokan lisäksi myös toinen luokka, joka
edellisenä vuonna oli opiskellut Tornion yhteislyseon kummiluokkana.69

Koulu sai myös heti rehtorikseen kokeneen opettajan Elsa Säippä-Keräsen, joka oli en-
simmäinen Ylitorniolla syntynyt naisylioppilas. Ylitornion yhteiskoulun johtokunta joutui
koulun alkuaikoina tekemään kovasti töitä ja ponnistelemaan, jotta koulu saisi asianmu-
kaiset tilat ja puitteet.70 Yksityiset oppikoulut ovat tehneet Suomessa korvaamattoman
työn täyttäessään valtion harvan oppikouluverkon jättämiä suuria aukkoja Suomen
kartalla. Ennen kaikkea tämä työ on koitunut maaseudun hyväksi, koska valtion
oppikoulut yleensä sijaitsivat suurissa kaupungeissa.

Tavallisin jatkokoulutuspaikka Ylitorniolla keskikoulunsa suorittaneille nuorille oli
Tornion yhteislyseo. Lukioluokat pääsivät alkamaan Ylitorniolla syksyllä 1963. Jo luku-
vuonna 1964—65 yhteiskoulun oppilasmäärä ylitti 400, ja 1971—72 koulussa oli oppilai-
ta yli 500.71

Koska yksityisen oppikoulun käynti oli pitkämatkaisille kallista, anoi kunta helpottaak-
seen järvikyläläisten koulunkäyntiä kunnallisen keskikoulun perustamislupaa Meltosjär-
velle, jossa kunnallinen keskikoulu käynnistyi 1965.72

68. Aho 1997, 51—56.
69. Teperi & Salminen 1993, 415 ja 531; Aho 1997, 56—58; Malkamäki 1983, 25. Koululaitoksen leikekansio.

YKuA.
70. Aho 1997, 21 ja 73—79.
71. Teperi & Salminen 1993, 531; Aho 1997, 107—109.
72. Länsi-Lapin ktpli:t 1964—66, Ylitornio. OHA; Malkamäki 1983, 24 Koululaitoksen leikekansio. YkuA;

Sauli Kuoppalan haast. 31.10.1997.
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20.4.2 Ylitornion kunta ja yhteiskoulu nousevat
valtakunnalliseen valokeilaan

Kansakoulun ja oppikoulun keskikouluasteen yhteen sovittaminen, jota peruskouluun
siirtyminen merkitsi, on ollut ilmeisesti Suomen koululaitoksessa tapahtunut suurin muu-
tos kautta aikojen. Lait ovat harvoin niin yksiselitteisiä, etteikö niiden tulkinnasta tulisi
erimielisyyksiä. Valitettavasti myös peruskoulun puitelain kaikki pykälät eivät olleet riit-
tävän tarkasti muotoiltuja. Mikäli riita syntyy, niin lopullinen tulkinta ja ennakkopäätös
saadaan usein valitusten kautta vasta korkeimmassa oikeusistuimessa. Koska Lapin lääni
kokonaisuutena siirtyi hallinnollisesti Suomessa ensimmäisenä peruskouluun, oli vaara,
että jokin vaikeaselkoinen lainkohta kuljetettaisiin jostakin tai joistakin Lapin läänin kun-
nista kaikkien valitusportaiden kautta sen selville saamiseksi, miten peruskoulun puite-
lain säännöksiä tulisi muissa lääneissä ja koko valtakunnassa tulkita.

Professori Paavo Kastari on käsitellyt jo 1969 artikkelissaan yksityiskoulujen asemaa
peruskoulu-uudistuksessa. Hän totesi, että yksityiselle oppikoululle varattiin koulujärjes-
telmälaissa mahdollisuus joko muuttua peruskoulua korvaavaksi kouluksi “taikka sitten
antautua varoineen ja velkoineen kunnan hoiviin ja omistukseen”. Kastari arvioi, että ta-
loudellisesti heikossa asemassa olevat koulut käyttänevät viimeksimainittua mahdollisuut-
ta, mutta elinvoimaiset ja aktiiviset koulut taas halunnevat korvaaviksi kouluiksi, sillä oli-
vathan ne ennen peruskoulun tuloakin korvanneet oppikouluja siellä, missä kunnat ja val-
tio eivät olleet panneet niitä toimeen. Kastari ennusti, että oppikoulun “keskikouluasteen
oikeudellisen aseman vahva turva saattaa olla merkittävä tekijä uuden lain edellyttämää
kunnan peruskoulusuunnitelmaa laadittaessa”. Vielä Kastari totesi, että yksityisten koulu-
jen olemassaolo ja ehkä pysyminenkin korvaavina kouluina olisi otettava tosiasiana ja läh-
tökohtana huomioon suunnitelmaa tehtäessä ja neuvottelut pitäisi panna hyvissä ajoin vi-
reille. Kun peruskoulu oli niin suuri ja monisäikeinen uudistus, ei koulujärjestelmälaissa
eräisiin tärkeisiin kohtiin yksityiskoulujen suhteissa uuteen järjestelmään ollut voitu kiin-
nittää riittävästi huomiota. Kastarin mukaan eräs sellainen kohta oli, että kunnan perus-
koulusuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös ei valmistavana toimenpiteenä todennä-
köisesti ollut valituskelpoinen. Tästä syystä hän neuvoi kouluhallitusta koulusuunnitelmia
tarkastaessaan ottamaan vakavasti niistä tehdyt muistutukset, koska koulusuunnitelman
pohjalta laadittujen kunnan kouluohjesääntöjen hyväksymisestä on normaali valitusoikeus
kouluhallitukseen ja viime kädessä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.73

Näin jälkikäteen arvioituna Kastari tiesi tarkkaan peruskouluun siirtymisen vaikeim-
man kohdan. Ongelmapaikaksi nousi heti Lapin läänissäkin kysymys siitä, kumpi, kunta
vai yksityisen oppikoulun omistaja, sai ratkaista, käytettäisiinkö yksityistä oppikoulua
kunnan peruskoulua korvaavana kouluna vai ei. Pulma syntyi siitä, kun yksityiset oppi-
koulut halusivat korvaavina kouluina antaa eli myydä peruskouluopetusta tilaustyönä,
mutta kunnat eivät tällaista palvelua halunneet kuntalaisilleen tilata. Varastin tilaus-termin
Jouko Joensuulta, joka Uudessa Suomessa syksyllä 1970 on aihetta selväpiirteisesti käsi-
tellyt.74

Lapin läänissä oli 1960-luvun loppupuolella vielä yksityisiä oppikouluja, joissa oli kes-
kikoululuokat, seuraavissa kunnissa: Kemin, Rovaniemen ja Tornion kaupungeissa, Ke-
mijärven kauppalassa sekä Muonion, Pellon, Rovaniemen, Tervolan ja Ylitornion kunnis-

73. Kastari, P. Yksityiset koulut ja peruskoulu-uudistus. (art.) Ylipainos Helsingin Sanomissa 12.10.1969.
74. Joensuu, J. Korvaava koulu: Peruskouluopetusta tilaustyönä. (art.) Uusi Suomi 2.9.1970.
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sa. Sodankylän lukio oli siirtynyt kunnan omistukseen jo 1962. Vuonna 1965 toimintansa
aloittanut Ivalon lukio Inarin kunnassa oli ollut kunnan omistuksessa perustamisestaan
lähtien samoin kuin Sallaan 1966 ja Ranualle 1968 perustetut lukiot. Yksityiset oppikoulut
muutettiin keskikoululuokkien osalta kunnallisiksi Muoniossa 1966, Tervolassa 1969 ja
Rovaniemen maalaiskunnassa Pirttikosken yhteiskoulu 1969 ja Muurolan yhteiskoulu
1970. Samanaikaisesti eli 1969 Tervolan ja 1970 Muurolan lukiot siirtyivät kuntien omis-
tukseen. Kemijärven viisiluokkainen yhteiskoulu eli keskikoulu siirtyi Kemijärven kaup-
palan omistukseen 1969. Koska Tornionseudun yhteiskoulu oli Tornion kaupungin ja naa-
purikuntien sekä Korkalovaaran ja Ounasvaaran yhteiskoulut Rovaniemen kaupungin
omistuksessa, niiden siirtyminen kaupunkien koululaitokseen peruskouluun siirryttäessä
1972 oli selviö. Myös Pellossa päästiin kunnan ja yhteiskoulun kannatusyhdistyksen välil-
lä hyvissä ajoin sopimukseen koko oppilaitoksen siirtämisestä kunnan koululaitokseen.
Ennen peruskouluun siirtymistä saatiin Rovaniemellä kaupungin ja yksityisen kannatus-
yhdistyksen omistaman Rantavitikan yhteiskoulun kesken sopimus, jonka mukaan oppi-
laitos siirtyi kaupungin omistukseen. Rovaniemelläkään eivät lopulliset ratkaisut ilman
keskusteluja ja nopeasti tapahtuneet.75

Kemissä ja Ylitorniolla yksityisten yhteiskoulujen omistajille ja kunnille syntyi erimie-
lisyys. Yksityiset oppikoulut olisivat halunneet peruskoulun osalta toimia korvaavana
kouluna, mutta kunnat puolestaan eivät sitä halunneet. Ylitornion, ja selkeän kuvan saami-
sen vuoksi osittain myös tässä yhteydessä Kemin kaupungin, koulukiistojen vaiheiden tar-
kastelu kertoo, miten tämä koko valtakunnassa jännityksellä seurattu asia ratkaistiin. Yli-
tornion kunta katsoi, että se saa kuultuaan yksityisen oppikoulun kannan järjestää oman
koulutoimensa välittämättä yksityisen oppikoulun ylläpitäjän valinnasta. Kunta ei siis si-
sällyttänyt yhteiskoulua korvaavana kouluna koulusuunnitelmaansa. Kun kunta lähetti tä-
mänsisältöisen koulusuunnitelman lääninhallituksen kautta kouluhallituksen tarkastetta-
vaksi, oli aivan luonnollista, että Ylitornion yhteiskoulun johtokunta ilmaisi tyytymättö-
myytensä kunnanvaltuuston päätökseen ja johtokunnan edustajat kävivät yhdessä Kemin
yhteiskoulun edustajien kanssa lähetystönä kouluhallituksessa neuvottelemassa ja esittele-
mässä suullisestikin omat näkemyksensä ratkaistavana olevasta koulusuunnitelmasta.
Lääninhallituksen asianomaisten virkamiesten kanssa oli myös käyty neuvotteluja. Lää-
ninhallitus ja läänin koulusuunnittelulautakunta esittivät lausunnoissaan kouluhallituksel-
le, että Ylitornion kunnan koulusuunnitelma hyväksyttäisiin. Lääninhallitus täydensi vielä
jälkeenpäin omaa lausuntoaan koulutilojen osalta ja lausui, että Ainiovaaran kansalaiskou-
lusta, jonne Ylitornion toinen yläaste aiottiin sijoittaa, saataisiin muutostöin tarpeelliset li-
sätilat. Lääninhallituksen käsityksen mukaan koulusuunnitelman toteuttaminen ei siis tus-
kin aiheuttaisi rakennustarvetta. Samaan tulokseen oli tullut Suomen kunnallisliiton kou-
lusuunnittelija Esko Toivonen laatiessaan kunnan pyynnöstä syksyllä 1971 Ylitornion pe-
ruskoulun tilalaskelmat. Kuten huomataan, lääninhallituksen kirjelmä sisälsi pienen vara-
uksen. Huhtikuun 20. päivänä 1972 päivätyssä kirjeessään Ylitornion kunnanhallitukselle
kouluhallitus ilmoitti hyväksyneensä kunnan koulusuunnitelman. Myös huonetilojen jär-
jestelyjen osalta suunnitelmaa pidettiin tarkoituksenmukaisena.76

75. Teperi & Salminen 1993, 129, 173, 175, 276, 277, 309, 321, 332, 377, 390, 392, 399, 415, 452, 462 ja 531;
Nelin, J. Rantavitikan koulukiista. Lähetetty päätoimittajalle. LK 9.5.1972; Honkala, N. Perusteetonta pes-
simismiä Rantavitikan koulun asiassa. Kirje toimitukselle. LK 9.2.1972.

76. Lapin lääninhallituksen kirjeet 27.1.1972. L. 139/20894.L.611.71 ja 7.2.1972. L. 244/20894.L.611.71.
LLHA; Impiö, L. & Kökkö, T. & Mutka, J. Eräitä Ylitornion yhteiskouluun ja Ylitornion koulusuunnitel-
maan liittyviä kysymyksiä. Lukijan sanomat. PS n:o 47, 1972; Talvitie, S. Pohjoisen koulutaistelu I: Perus-
koulun ankeat kasvot Ylitorniolla. (art.) US 27.9.1972; Aho 1997, 126—130.
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Kerroin aikaisemmin, että Paavo Kastarin arvion mukaan kunnan koulusuunnitelmaa
koskeva päätös ei olisi valituskelpoinen, koska se oli valmistava toimenpide. Kemin kau-
pungin tammikuussa 1972 tekemästä koulusuunnitelmaa koskevasta päätöksestä teki Ke-
min yhteiskoulun johtokunnan jäsen Allan Väänänen 1972 valituksen lääninhallitukseen,
joka jätti tutkimatta valituksen. Korkein hallinto-oikeus (KHO) teki Väänäsen valitettua
lääninhallituksen päätöksestä kesäkuussa 1973 kuitenkin päätöksen, että Kemin yhteis-
koulun asemaa koskevalta osalta kaupungin koulusuunnitelma oli sellainen päätös, johon
voitiin hakea muutosta valittamalla ja valituksen käsittely kuului kouluhallitukselle. Hei-
näkuussa 1973 kouluhallitus käsitteli valituksen ja jätti hyväksymättä Kemin koulusuun-
nitelman yhteiskoulua koskevilta osilta, mutta hyväksyi yhteiskoulun käyttämisen perus-
koulua vastaavien luokkien osalta peruskoulua korvaavana kouluna.77

Kun Ylitornion kunta sai keväällä 1972 kouluhallituksen päätöksen koulusuunnitelman
hyväksymisestä, ruvettiin kunnassa valmistamaan kouluohjesääntöä koulujärjestelmälain
mukaisesti78. Heinäkuussa lääninhallitus antoi Ylitornion kunnan valmistamasta kouluoh-
jesäännöstä lausunnon kouluhallitukselle, ja esitti sen eräiden muotovirheiden vuoksi pa-
lautettavaksi korjauksia varten takaisin kuntaan. Näin myös tapahtui. Elokuun alussa kou-
luohjesääntö oli kunnassa nopeasti korjattuna taas lääninhallituksessa lausunnon antamista
varten. Kouluhallituksen lähetteen liitteenä oli Ylitornion yhteiskoulun johtokunnan teke-
mä kunnanvaltuuston ohjesääntöpäätöstä koskeva valitus, josta kunnan antama selitys oli
asiakirjojen mukana. Lääninhallitus yhtyi kunnan selityksessä esitettyihin näkökohtiin
esittäen valituksen hylkäämistä ja ohjesäännön vahvistamista. Vielä kerran kouluhallitus
palautti ohjesäännön Ylitornion kunnan korjattavaksi, ja joulukuun alussa 1972 lääninhal-
litus antoi siitä taas lausuntonsa. Siinä esitettiin edelleen ohjesäännön vahvistamista, vali-
tuksen hylkäämistä ja todettiin, että kouluhallitukselle oli jo aikaisemmin toimitettu selvi-
tys, miten Ainionvaaran yläasteen tiloja muuttamalla saataisiin lisäopetustiloja.79

Heinäkuun puolivälissä 1972 saivat Kemin kaupunki ja Ylitornio opetusministeriön
kannanoton, että myös nämä kunnat saivat siirtyä 1.8.1972 peruskoulujärjestelmään. Se
merkitsi sitä, että ajatuksesta lykätä näiden kuntien osalta peruskoulujärjestelmään siirty-
mistä oli luovuttu. Elokuussa 1972 Ylitornion yhteiskoulun keskikoululuokkien oppilaat
yhtä viidettä luokkaa lukuunottamatta jatkoivat opintojaan Ylitornion kunnan Ainiovaaran
yläasteella. Peruskoulu oli siis Ylitorniolla käynnistynyt niin, että yhteiskoulu ei ollut mu-
kana korvaavana kouluna eivätkä sen omistamat tilat peruskoulun käytössä. Asia jatkui
vielä muutenkin kuin vain normaalia valitustietä. Jo kesäkuussa olivat Suomen Yksi-
tyisoppikoulujen Liitto, Kemin yhteiskoulu ja Ylitornion yhteiskoulu jättäneet koulusuun-
nitelmien hyväksymistä koskevista päätöksistä oikeuskanslerille kantelun, joka perustui
siihen, että kunnat eivät olleet perustelleet päätöksiään jättää yhteiskoulut pois koulusuun-
nitelmista kuntien kouluoloja järjestettäessä, vaikka yhteiskoulut olivat ilmoittaneet tule-
vansa mukaan korvaavina kouluna. Lisäksi kantelijat huomauttivat, että kunnat olivat an-
taneet vastoin parempaa tietoaan käsityksen, ettei yhteiskoulujen tiloja, kalusteita tai ope-
tusvälineitä ollenkaan olisi tarvittu koulujen käyttöön. Oikeuskansleri Risto Leskinen sel-
vitteli asiaa käyden marraskuussa 1972 itse henkilökohtaisesti Kemissä ja Ylitorniolla tu-
tustumassa koulujen tiloihin. Matkansa aikana hän sanoi, että vastaavia tilanteita tulisi
vastaisuudessa muuallakin, joten näillä Kemin ja Ylitornion yksityistapauksilla oli run-

77. Kaleva 29.6.1973; Pasanen 1978, 90—91.
78. SA 467/1968, 16 §.
79. Lapin lääninhallituksen kirjeet 13.7.1972. L. 1275/9868.L.612.72, 8.8.1972. L. 2146/9868.L.612.72 ja

4.12.1972. L. 3281/9868.L.612.72. LLHA.
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saasti yleistä merkitystä. Oikeuskansleri ilmoitti tavoitteenaan olevan, että oppilaan etu tu-
lisi parhaiten turvatuksi. Kemin yhteiskoulun rehtori Raimo Pirilä kertoi pyrkineensä sa-
maan päämäärään. Hän myös sanoi, että Kemissä vasemmisto oli yksityiskoulun itsenäi-
syyden päävastustaja, mutta lisäsi, ettei se niin yksioikoista ollut, sillä Rovaniemellä hä-
nen tietojensa mukaan kokoomus oli ajanut Rantavitikan yhteiskoulun kaupungin omis-
tukseen. Tähän voidaan lisätä, että Ylitorniolla on perinteisesti keskustapuolue ollut
yleensä aina valtuuston suurin ryhmä. Matkansa aikana oikeuskansleri kuuli myös läänin-
hallituksen silloista kouluosaston päällikköä lääninkouluneuvos Erkki Lämsää. Oikeus-
kansleri teki päätöksensä maaliskuussa 1973 ja totesi siinä, että Kemin kaupunki ja Ylitor-
nion kunta olivat tulkinneet ja soveltaneet koulujärjestelmän perusteista annettua lakia
väärin jättäessään paikalliset yhteiskoulut koulusuunnitelmiensa ulkopuolelle, vaikka nä-
mä olisivat halunneet käyttää koulujaan peruskoulua korvaavina kouluina. Päätöksessään
hän myös ilmoitti, ilmeisesti näkemänsä perusteella, että koulutusolot olivat tilanahtauden
vuoksi heikentyneet sekä Kemissä että Ylitorniolla ja että kouluhallitus oli näiltä osin lai-
minlyönyt laillisuusvalvonnan. Oikeuskansleri totesi myös, että koulujärjestelmälain sään-
nökset olivat osin vaikeaselkoisia, mistä syystä tapaus ei antanut aihetta rangaistuksiin.
Todisteena kyseisen lain epäselvyyksistä on mielestäni myös kouluhallituksen osastopääl-
likön kouluneuvos Olli Sampolan menettely, kun kouluhallitus käsitteli Kemin ja Ylitor-
nion koulusuunnitelmia. Kemin osalta hän jätti kouluhallituksen kollegion päätökseen eri-
ävän mielipiteen, mutta Ylitornion koulusuunnitelmaa hän oli hyväksymässä kollegion
enemmistön mukana. Hän ei ollut pitänyt tarkoituksenmukaisena, että Kemissä suuri ja
suhteellisen hyväkuntoinen koulurakennus jätettäisiin käyttämättä. Ylitornion osalta Sam-
pola oli katsonut, että vaikka peruskoulun siirtymävaiheen aikana olisi ollut hänenkin kä-
sityksensä mukaan yhteiskoulun tilojen käyttäminen suotavaa, niin vähenevän koulutus-
tarpeen vuoksi oli myös perusteltavissa Ylitornion kunnan esittämä ratkaisu.80 Yleisenä
tietona kerrottiin 1970-luvulla, että Sampolalla oli hyvät suhteet kokoomuksen suuntaan.

Välittömästi oikeuskanslerin päätöksen jälkeen huhtikuussa 1973 kouluhallitus palautti
Kemin ja Ylitornion kouluohjesäännöt takaisin uutta käsittelyä varten. Kouluhallitus pe-
rusteli päätöstään siten, että koska lain mukaan ohjesääntö oli tehtävä koulusuunnitelman
mukaisesti ja koska oikeuskansleri oli todennut ne ja niiden pohjalta laaditut ohjesäännöt
lainvastaisiksi, oli kuntien nyt laillisesti meneteltävä ja lähetettävä kolmen kuukauden ku-
luessa yhteiskoulujen osalta uusitut koulusuunnitelmat ja näiden korjausten pohjalta val-
mistetut ja muutetut ohjesäännöt kouluhallitukseen käsiteltäviksi. Kemin kaupunki ja Yli-
tornio eivät kuitenkaan taipuneet, vaan valittivat kouluhallituksen päätöksestä KHO:een
(KHO = Korkein hallinto-oikeus). Kunnat käsittelivät uudelleen koulusuunnitelmansa ja
-ohjesääntönsä, mutta pysyivät aikaisemmissa kannoissaan, eli yhteiskouluja ei hyväksyt-
ty peruskoulua korvaaviksi kouluiksi. Olihan kouluhallituksen 1972 hyväksymä koulu-
suunnitelmasta tehty valitus vielä kesäkuussa 1973 Kemin osalta KHO:ssa käsittelemättä,
joten kunnat katsoivat, että lakia rikkomatta ne eivät voineet hyväksyä kouluohjesääntöjä
kuin kouluhallituksen 1972 hyväksymän koulusuunnitelman pohjalta. KHO:n lähetettyä
koulusuunnitelmaa koskevan valituksen oikeaksi katsomaansa käsittelypaikkaan, koulu-
hallitukseen, teki kouluhallitus heinäkuussa 1973 oman päätöksensä. Lopputulos oli oi-
keuskanslerin kannan mukainen, ja siitä puolestaan Kemin kaupunki valitti KHO:een.
Kouluhallitus käsitteli kuntien lähettämät muuttamattomat ohjesäännöt heinäkuun puoli-
välissä eikä luonnollisesti voinut niitä nytkään vahvistaa. Kouluhallituksen kanta ja muu-

80. PS 16.7.1972; HS 28.11.1972; Kaleva 7.3.1973; oikeuskansleri Risto Leskisen päätös 6.3.1973, n:o 489;
Aho 1997, 130.
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tosvaatimushan oli ollut, että molemmat yhteiskoulut tulisi hyväksyä korvaaviksi kouluik-
si. Koska kunnat eivät olleet tehneet ohjesääntöihin kouluhallituksen vaatimia muutoksia,
oli asia kansakoululain mukaan alistettava valtioneuvoston ratkaistavaksi. Valtioneuvos-
tolla oli valta kuntia kuultuaan vahvistaa kouluhallituksen esittämät muutokset kouluohje-
sääntöihin. Kun kouluhallituksen aikaisempi koulusuunnitelmaa koskeva päätös oli vali-
tuksen vuoksi odottamassa KHO:n ratkaisua, ei valtioneuvosto puolestaan voinut käsitellä
kouluhallituksen toista samaa asiaa koskevaa päätöstä ennen ensimmäisestä päätöksestä
annettua lopullista ratkaisua, joten vallitsi odottava tilanne. Tämä tiesi sitä, että Kemissä ja
Ylitornion kunnassa koulutilanne jatkui edelleen syksyllä 1973 kuntien tahdon mukaisesti.
Yhteiskoulut eivät vieläkään päässeet korvaaviksi kouluiksi.81

KHO antoi keväällä 1974 koulusuunnitelmaa koskevasta valituksesta päätöksen, joka
oli oikeuskanslerin ja kouluhallituksen kannan mukainen. KHO hylkäsi äänestyksen jäl-
keen Kemin kaupungin valituksen kouluhallituksen päätöksestä, jolla oli velvoitettu muut-
tamaan koulusuunnitelmaa siten, että yhteiskoulu saisi toimia peruskoulua korvaavana
kouluina. Päätöksen syntyminen äänestyksen tuloksena osoitti, että laki oli vaikeaselkoi-
nen, kuten oikeuskansleri oli todennut, ja antoi mahdollisuuksia erilaisille tulkinnoille.
Päätöksissä todettiin, että “kun kysymys yksityisen oppikoulun käyttämisestä kunnan kou-
lulaitoksena oli ratkaistava oikeudellisin perustein”, niin kunnat eivät voineet “tarkoituk-
senmukaisuusperusteella eikä muutoinkaan näissä oloissa” jättää kouluja koulusuunnitel-
miin ottamatta. Samaan aikaan oli kuitenkin eduskunnassa käsiteltävänä hallituksen lain-
muutosesitys, jonka mukaan kunta saisi yksin päättää, hyväksyisikö se yksityisen oppi-
koulun korvaavaksi kouluksi. Eduskunta hyväksyi esityksen, ja muutos tuli voimaan
20.7.1974. Lain loppusäännöksen mukaan sitä sovellettiin myös Kemin ja Ylitornion ta-
pauksiin. Miten suhtauduttiin tähän koulujärjestelmälain muutokseen? Uusi Suomi kirjoit-
ti 22.5.1974, että KHO:n päätöksen jälkeen joutui “yhä omituisempaan valoon se parisen
viikkoa sitten eduskunnalle annettu hallituksen esitys, jolla koulujärjestelmälakia muutet-
taisiin niin, että edellä mainittujen kuntien jatkettu lainvastainen toiminta jälkikäteen siu-
nattaisiin”. Tuohon tietysti saattaa sanoa, että muutosta ei olisi tarvittukaan, jos KHO:n
tulkinta laista olisi ollut päinvastainen eli valituksen tehneet kunnat olisivat voittaneet.
Hallituksella on aivan todennäköisesti ollut KHO:n päätöksen sisältö tiedossaan, kun se
valmisteli esitystä, sillä KHO:n päätös on päivätty jo 29.3.1974, mutta julkisuuteen se tuli
vasta 20.5.1974. Tämä Uuden Suomen pääkirjoitus oli käsittääkseni aika omituinen. Sitä
vartenhan Suomen eduskunta on valittu, että se säätää tai muuttaa tarvittaessa lait sellai-
siksi, kuin kansan enemmistö haluaa. Kansan tahdon määrittelevät aina neljäksi vuodeksi
kerrallaan valitut Suomen kansan edustajat. Samana päivänä kuin Uusi Suomi oli julkais-
sut edellä selostetun pääkirjoituksensa, kirjoitti puolestaan Pohjolan Sanomien pääkirjoi-
tuksen tekijä näin: “Oikeastaan jo oikeuskanslerin tulkinnan jälkeen kävi välttämättömäk-
si, että koulujärjestelmälain 14 §:ää muutetaan siten, että kunta saa sille kuuluvan päätös-
vallan kouluasioissa. Todettiin toisin sanoen se, että kuntien ja yksityisten koulujen suh-
teet oli koulujärjestelmälaissa järjestelty korjausta vaativalla tavalla”.82 Tämän oikeus-
taistelun lopputulos oli, että voimassaolevan lain mukaan Kemin kaupungin, Ylitornion
kunnan ja muun muassa Lapin lääninhallituksen tulkinta siitä oli ollut lainvastainen, mutta
maan hallitus ja eduskunnan enemmistö halusivat muuttaa lain sellaiseksi, että tuo tulkinta

81. SA 293/1969, 49 §. SA 247/1957, 20 §; Kemissä poljetaan lakia. US 13.6.1973; Kansan Tahto 4.4.1973; PS
20.7.1973; vrt. Aho 1997, 130—131.

82. KHO:n päätös D: 3083/56/73. A: 29.3.1974. T: 1418; SA 572/1974, 14 § ja lain loppusäännös; Äksyilyn
aika on ohi. US 22.5.1974; KHO:n koulupäätös. PS 22.5.1974; Aho 1997, 131.



576
tuli muutoksen jälkeen lainmukaiseksi ja kelpasi noudatettavaksi. Kemissä ja Ylitorniolla
ei vielä kesällä 1974 ollut lainvoiman saanutta kouluohjesääntöä.

Palasiko sitten rauha ja rakkaus Kemiin ja Ylitorniolle, ja päästiinkö koulujen ja oppi-
laiden kannalta järkeviin ja tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin? Kemissä nopeiden neu-
vottelujen jälkeen saatiin vuoteen 1972 saakka yhteiskoulun keskikoululuokkien käytössä
ollut oppilaitoksen päärakennus heti elokuussa 1974 peruskoulun käyttöön. Niihin palasi-
vat ne luokat ja osa opettajistakin, jotka syksyllä 1972 olivat siirtyneet Kemin yhteiskou-
lusta kaupungin peruskouluun. Yhteiskoulun lukioluokat jatkoivat yksityisenä lukiona
vielä vuoden, jolloin lähinnä opettajien ja myös oppilaiden vaatimusten vuoksi lukio liitet-
tiin kaupungin lukioon 1975. Yhteiskoulun rakennuksissa alkoi toimia syksystä 1975 Ke-
min kaupungin Peurasaaren yläaste. Myös Ylitorniolla neuvoteltiin, mutta neuvonpidon
jälkeenkin kumpikin osapuoli pysyi kannassaan. Ylitornion yhteiskoulun kannatusyhdis-
tys ei halunnut luovuttaa kouluaan kunnalle, eikä kunta puolestaan hyväksynyt yhteiskou-
lun muodostamista korvaavaksi kouluksi. Neuvottelut yhteiskoulun tilojen vuokraamises-
takaan kunnan peruskoulun käyttöön eivät tuottaneet tulosta, jos edes käynnistyivät kun-
nolla ollenkaan. Kun kunta hyväksyi uudelleen kouluohjesääntönsä muuttamattomana,
yhteiskoulun johtokunta valitti päätöksestä syksyllä 1974 kouluhallitukseen. Sen käsityk-
sen mukaan kunta heikensi kouluolojaan, kun se jätti käyttämättä yhteiskoulun tarjoamat
mahdollisuudet, vaikka yläasteella ei ollut riittäviä koulutiloja. Vuoden 1978 lopulla kou-
luhallituksen päätös tuli, ja se ei muuttanut enää tilannetta.83

Sanoisin ketään erityisesti syyllistämättä, että Ylitorniolla iskettiin ainakin vuoden
1974 jälkeen oikein reippaasti päätä seinään. Onhan se ollut aivan järjetön tilanne, että yh-
teiskunnan ja ylitorniolaisten suurella vaivalla ja uhrauksin rakentamat komeat yhteiskou-
lun rakennukset ovat olleet vuosikymmeniä vajaakäytössä, kun samanaikaisesti muuta-
man sadan metrin päässä yhteiskoulusta ja lähikylissä olevat kunnan peruskoulut ovat toi-
mineet vuosia osittain puutteellisissa ja ainakin ahtaissa tiloissa. Vielä lääninhallituksen
suorittaessa keväällä 1980 yhteiskoulun naapurissa olevan Ainiovaaran yläasteen tarkas-
tusta näin omin silmin, että kaikki koulun luokkahuoneet eivät huonon sijainnin ja pienuu-
den vuoksi täyttäneet ainakaan kovin korkeita laatuvaatimuksia. Ilmeisesti vajavaisten ul-
koisten puitteiden ja olosuhteiden vuoksikin oppilaitten käyttäytymisessä tunneilla ja käy-
tävillä oli toivomisen varaa. Jos jotakin tahoa uskallan tästä syyttää niin lääninhallitusta.
Ylitorniolla ja Kemissäkin olisi ollut mahdollisuus ja velvollisuuskin osoittaa lääninhalli-
tuksen virkamiehiltä toivottuja ja vaadittujakin sovittelutaitoja. On vain niin, että kun suo-
malaiset miehet ja naisetkin omaksumiensa periaatteitten puolesta käyvät vankasti raken-
nettuihin asemiin, eivät he helposti periksi anna. Paavo Kastari on esittänyt kirjoitukses-
saan 1969 huomioon otettavaksi, “että yksityisten oppikoulujen aseman puolustus ja nii-
den asioiden ponnekas ajaminen saattavat pohjimmiltaan nojautua syvälliseen vakaumuk-
seen jota on pidettävä arvossa”84. Tähän on sanottava, että Ylitorniolla ja Kemissäkin vas-
tapuolelle joutuneet kunnallisen itsemääräämisoikeuden ja vanhempien demokraattisten
oikeuksien puolustajat saattoivat myös tuntea taistelevansa pyhien arvojen puolesta. Me-
nepä siihen välimieheksi. Eivät siihen minun taitoni olisi riittäneet. Edeltäjäni Lapin lää-
ninhallituksessa, 39 vuotta Lapin koululaitosta ansiokkaasti palvellut kouluneuvos Erkki
Lämsä oli yrittänyt vuosina 1971—1972 esittää omia näkemyksiään kiistan osapuolille.

83. Lapin lpkli:t 1974—75, Kemi ja Ylitornio. LLHA; Siikala, T. Kilpukoita. (pak.) PS 16.7.1974; PS
20.7.1974, 25.7.1974, 26.7.1974 ja 7.8.1974; Siikala, T. Kilpukoita. (pak.) PS 11.8.1974; PS 25.2.1975 ja
13.8.1975; Pasanen 1978, 93—96; Aho 1997, 131.

84. Kastari, P. Yksityiset koulut ja peruskoulu-uudistus. (art.) Ylipainos Helsingin Sanomissa 12.10.1969.
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Hän on siitä kiitokseksi saanut vielä kuolemansa jälkeen Ylitornion yhteiskoulun 50-vuo-
tisjuhlajulkaisun eräältä muistelijalta mielestäni hyvin epämiellyttävän tölväisyn85. Tämä
kertoo siitä, että näin kovien yhteenottojen jälkeen haavat arpeutuvat hitaasti

Ylitornion yhteiskoulun historian pääkirjoittaja, entinen kollegani Kalervo Aho, on to-
dennut arvioidessaan käytyä kiistaa, että “yhteiskoulun kannatusosakeyhtiö oli korvaavan
koulun valinnassaan noudattanut vastuullisesti voimassa olevaa lakia”.86 Mieleeni nousee
kysymys, olivatko Pellon ja Rovaniemen Rantavitikan yhteiskoulujen kannatusyhdistyk-
set toimineet vastuuttomasti ja lainvastaisesti, kun he luovuttivat 1972 oppilaitoksensa
sijaintikuntiensa omistukseen. Voisipa sanoa, että Pellossa ja Rovaniemellä toimittiin
viisaasti, realistisesti, myös laillisesti ja ennen kaikkea vastuullisesti, sillä molemmilla
paikkakunnilla saatiin heti syksystä 1972 alkaen kaikki aineelliset ja henkiset voimavarat
rakentavasti koko koululaitosta palvelemaan ja kehittämään. Hukkakäyntiä ei tapahtunut.

Oli kiusallista, että kahdessa Lapin läänin kunnassa, Kemissä ja Ylitorniolla, tuli pitkä-
aikainen kriisitilanne sen vuoksi, että saataisiin valtakunnallinen kiistakysymys ratkais-
tuksi. Tämän kiistelyn ja koulujärjestelmälain muutoksen jälkeen kuitenkin muussa Suo-
messa tiedettiin, miten vastaavissa tilanteissa voitiin menetellä. Yleensä aina, kun sotia tai
kiistoja käydään, jotkut joutuvat kärsimään. Tätä edellä mainittua oikeustaistelua kävivät
aikuiset, mutta vahingon kärsivät koululaiset. Onhan selvää, että jos peruskoulun vaikeina
siirtymävuosina olisi Kemissä ja Ylitorniolla kaikkia koulutuksen tarpeisiin rakennettuja
tiloja voitu käyttää täysipainoisesti hyväksi, olisivat monet järjestelyongelmat olleet var-
masti helpompia hoitaa, kuin mitä ne nyt kiistojen aiheuttamassa tilanteessa olivat. Par-
haansa yrittäen rehtorit ja opettajat hoitivat koulutyön, ja vahinkoja on tietysti vaikea mi-
tata. Valitettavaa on myös, että riitaisessa ilmapiirissä tapahtuu aina henkisten voimavaro-
jen hukkavuotoa työn kannalta epäoleellisiin asioihin.

Muistona tästä neljännesvuosisadan takaisesta kiistasta on Lapin läänissä yksi yksityi-
nen lukio Ylitorniolla. Kaikki muut Lapin lukiot ovat kuntien omistuksessa. Vuonna 1986
nimensä Ylitornion yhteiskoulun lukioksi87 muuttanut oppilaitos on tasavertaisesti läänin
muiden lukioiden kanssa hoitanut oman kuntansa lukiokoulutuksen. Syksyllä 1994 läänin-
hallitusten tehtävänä oli arvioida lääninsä lukiot ottaen huomioon useiden edellisvuosien
tulokset. Tässä arvioinnissa Ylitornion lukio sijoittui viiden parhaaksi arvioidun lukion
joukkoon.88

Lukioiden vertailu on vaikea asia. Aion käsitellä aihetta myöhemmin laajemmasti jat-
kotutkimuksessa. Esitän kaksi esimerkkiä, joissa arvioinnin tulokset eivät voi olla oikeu-
denmukaisia, mikäli vertailun pohjana ovat pelkästään ylioppilaskirjoitusten tulokset. Jos
yhteisillä lukionkäyntialueilla, jollainen on esimerkiksi Rovaniemen seutu, jokin lukio saa
syystä tai toisesta alueen peruskouluista parhaat oppilaat, ei oppilaiden menestys alueen
kaikissa lukioissa voi olla yhtä hyvä. Jos kahdella Lapin maaseutupaikkakunnalla, joissa
on yksi lukio, toisessa lukiossa kirjoittaa kunnan ikäluokasta 50 prosenttia, ja toisessa lu-
kiossa vain 25, kuten on joskus tapahtunut, on näidenkin lukioiden kilpailtava ehdotto-
masti eri sarjoissa.89

Kunta ja 50-vuotisjuhliaan vuonna 1997 viettänyt Ylitornion yhteiskoulun lukio ovat
monessa asiassa vuosikymmenien mittaan löytäneet yhteisymmärryksen. Onhan koulun ja
kunnan yhteinen tavoite antaa Ylitornion nuorille lukiossa mahdollisimman hyvä koulu-

85. Mutka 1997, 156.
86. Aho 1997, 131.
87. Aho 1997, 149.
88. Lapin lääninhallituksen kirje opetushallitukselle 1.9.1994. L. 308 A. LLHA. 
89. Lukioonmenoprosentti Lapin läänissä 1991 -1994. Lapin lääninhallitus. JLA.
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tus. Kerron yhden esimerkin. Keväällä 1980 lääninhallituksen kouluosasto suorittaessaan
Ylitornion koulujen kuntakatselmusta esitti, että kunta maksaisi lukiolaisten kaikki ruo-
kailukustannukset. Kunnassa oli nimittäin huolena, että varsinkin järvikylistä peruskoulun
jälkeen vain 20—30 prosenttia oppilaista jatkoi lukiossa, kun Väylän varressa vastaava lu-
ku oli noin 40 prosenttia. Kunta noudatti toivomusta, ja tämän taloudellisen etuuden anta-
misen jälkeen etenkin Meltosjärven yläasteen oppilaiden osuus lukiossa kasvoi. Myös op-
pilaitten keskeyttämiset ennen ylioppilaskirjoituksia vähenivät.90 Löysin heinäkuun lo-
pussa 1999 lukion rehtorin Jaakko Mutkan koululta työpöydän äärestä laatimassa opetta-
jien ja oppilaiden seuraavan lukuvuoden työohjelmaa. Se olisi viimeinen hänen osaltaan,
sillä vuoden kuluttua hän aikoi siirtyä eläkkeelle palveltuaan koulua silloin 37 vuotta. Hän
kertoi, että oppilaitoksen väljiä tiloja ovat vuosien mittaan vuokranneet muun muassa pai-
kallinen kansanopisto ja paikkakunnalla toimineet ammatilliset oppilaitokset. Myös kunta
on tarvinnut oppilaitoksen erinomaista liikuntasalia.91

Mainittakoon, että en ollut tässä Ylitornion kysymyksessä lääninhallituksen virkamie-
henä asianosaisena. Kun Kemin kaupungin täysin vastaavan kiistan sisältämää koulusuun-
nitelmaa lääninhallituksessa käsiteltiin, toimin Kemin kaupungista vastaavana koulutoi-
mentarkastajana lääninhallituksen lausunnon valmistelijana. Lääninhallitus esitti koulu-
hallitukselle, että sekä Kemin että Ylitornion koulusuunnitelmat hyväksyttäisiin. Läänin-
hallituksen työjärjestyksen mukaan päätöksen teki maaherra Martti Miettunen, ja esitteli-
jänä toimi lääninkouluneuvos Erkki Lämsä. Kun kouluohjesääntöjen osalta päätökset teh-
tiin kouluosastolla, päätöksen teki osastopäällikkö Lämsä ja esittelijöinä toimivat kutakin
kuntaa hoitavat koulutoimentarkastajat.92 Lääninhallitus kantoi huolta siitä, että Kemi ja
Ylitornio kunta pääsisivät yhtä aikaa läänin muiden kuntien kanssa siirtymään peruskou-
lujärjestelmään. Se merkitsi muun muassa sitä, että myös näiden kuntien keskikoululuo-
killa olevat oppilaat pääsisivät silloin osallisiksi niistä opintososiaalisista eduista, joita
noin puolet Lapin läänin keskikouluissa olevista oppilaista oli jo pitkään nauttinut niissä
kunnissa, joissa oli kunnallinen keskikoulu ja opiskelu kansakoulun tavoin oppilaille mak-
sutonta. Ei se mikään turha huoli ollut, sillä ainakin Ylitornion kunnalta ja varmasti myös
Kemin kaupungilta opetusministeriö pyysi kevätkesällä 1972 lausunnon, mikä oli niiden
kanta siihen, jos peruskoulun alueellista toimeenpanosuunnitelmaa muutettaisiin Lapin
läänin osalta siten, että nämä kunnat määrättäisiin perustamaan kunnan koululaitos vasta
1.8.1973. Ylitornion kunnanhallitus lähetti opetusministeriön lisäksi myös oikeuskansle-
rille tiedoksi lausuntonsa, että kunta halusi siirtyä peruskoulujärjestelmään 1.8.1972 mui-
den Lapin kuntien tavoin, sillä muuten tulisi suuria vaikeuksia. Aikaisemmin on kerrottu,
että opetusministeriö ei halunnut rangaista näiden kuntien oppilaita ja heidän vanhempi-
aan hallintoriitojen vuoksi, vaan jätti toimeenpanosuunnitelman muuttamisen sikseen. To-
tean, että jos toimeenpanosuunnitelmaa olisi vielä muutettu, niin se kiusa tästä kiistasta to-
della enää olisi puuttunutkin. Päätösten laillisuudesta lääninhallituksella oli luonnollisesti
sama käsitys kuin edellä mainituissa kunnissa. Oikeuskansleri ja äänestyksen jälkeen
KHO:kin sitten osoittivat tulkintamme vääräksi. Kun lääninhallitus oli kouluhallituksen
alainen piirihallintoviranomainen, niin meillekin kuuluvat moitteet osoitti oikeuskansleri
päätöksessään 1973 esimiesvirastollemme kouluhallitukselle. Osoite oli siltä osin väärä,
sillä Lapin lääninhallitukselle oli kunnia-asia toimia itsenäisesti.93 Kemiä käsittelevässä

90. Aho 1997, 142.
91. Jaakko Mutkan haast. 29.7.1999.
92. Esim. Lapin lääninhallituksen kirjeet 27.1.1972. L. 139/20894.L.611.71, 8.8.1972. L. 2146/9868.L.612.72

ja 4.12.1972. L. 3281/9868.L.612.72. LLHA.
93. Oikeuskansleri Risto Leskisen päätös 6.3.1973. N:o 489; SA 534/1968, 1 §. 
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osassa olen pohtinut, miksi oikeuskansleri mahdollisesti ei halunnut moittia läänin-
hallitusta.

20.5 Ylitornion ja Sallan kuntien vertailua

Ylitornion kunnan koulutushistoriaa selvitellessäni on väkisinkin noussut mieleen Sallan
kunta, sillä niin samankaltaiset koulutuksen vaiheet molemmissa kunnissa ovat. Sekä Yli-
tornio että Salla ovat rajakuntia, Ylitornio lännessä ja Salla idässä, mutta pystyakselilla ne
sijaitsevat melkein samalla korkeudella Lapin läänin kartalla. Ylitornio sijaitsee ikuisen
rauhan rajalla, mutta Salla on vuosisatojen ajat ollut idän ja lännen etupiiriristiriitojen
kohtauspaikkana. Kuntien historia on aivan erilainen. Tornionlaakson väestön painopiste
oli keskiajalla Ylitornion seudulla, jonne perustettiin oma kappeliseurakunta jo
1400-luvun lopulla ja itsenäinen seurakunta 1600-luvun alussa. Samoihin aikoihin Sallaa
asutti muutama saamelaisperhe, ja vielä 1700-luvun alkaessa Sallan asukasmäärä oli noin
70. Suomen itsenäistymisen aikoihin Sallassa oli levottomuuksia ja liikehtimistä. Sallan
kapina oli vuonna 192294. Ylitorniolla tämä vaihe ohitettiin rauhallisesti. Viimeiset sodat
koettelivat kumpaakin kuntaa. Salla hävitettiin täydellisesti kahteen kertaan, mutta myös
Ylitornio joutui kokemaan syksyllä 1944 evakon ja, varsinkin väylänvarsi, saksalaisso-
dan tuhoja.95

Varsinaisen kansanopetuksen kehitys on kunnissa ollut sangen yhtäläinen. Sallassa al-
koi kiertokouluopetus muutamia kymmeniä vuosia aikaisemmin kuin Ylitorniolla ilmei-
sesti siitä syystä, että valtio entisten Lapin kylien alueille perustetuissa seurakunnissa
maksoi katekeettojen palkat. Kansakoulujen perustaminen lähti Ylitorniolla liikkeelle no-
peammin kuin Sallassa, sillä ennen itsenäistymistä Ylitorniolla oli jo seitsemän kansakou-
lua, kun niitä Sallassa oli vasta kaksi. Ennen viimeisiä sotia Sallassa oli kansakouluja me-
netetyn Sallan koulut mukaan lukien 19, kun niitä Ylitorniolla oli 17.96

Sallan ja Ylitornion vaiheet ovat 1900-luvun toisella puoliskolla olleet kuin identtisillä
kaksosilla. Vuonna 1950 Ylitorniolla oli asukkaita noin 8 400 ja Sallassa 8 700. Kun
1960-luvun alussa oli Ylitorniolla noin 10 000 asukasta, oli Sallassa silloin asukkaita lähes
10 400, eli Sallan etumatka oli pysynyt suunnilleen ennallaan. Vastoin yleistä käsitystä
näyttää 1960-luvulla tapahtunut massamuutto Lapin läänin kunnista koetelleen Ylitorniota
enemmän kuin Sallaa, sillä 1970 Ylitorniolla oli asukkaita 8 200 ja Sallassa vielä 8 800.
Muuttoliike oli voimakasta myös 1970-luvulla, sillä 1980 Ylitorniolla oli asukkaita noin
6 800 ja Sallassa noin 7 250. Erotus Sallan hyväksi oli nyt noin 450, kun se vertailuajan-
kohdan alussa 1950 oli lähes 300. Ylitornio tavoitti Sallan 1990, sillä molemmissa kunnis-
sa oli silloin asukkaita noin 6 250. Koko vuosikymmenen ajan ero hiljalleen kasvoi, ja
vuonna 1999 oli Ylitornio siirtynyt jo selvään johtoon, sillä Sallassa oli enää vajaa 5 300
asukasta, mutta Ylitorniolla vielä noin 5 650.97 Voidaan sanoa, että Ylitornio oli 1999
suunnilleen saman verran Sallaa edellä, kuin Salla oli Ylitorniota edellä puoli vuosisataa
aikaisemmin 1950 ja suhteellisesti laskettuna vähän enemmän.

94. Hautala 1993, 51—67.
95. Koivisto 1971, 174—180; Tapio 1993, 236—243.
96. Katso yhteenvetoluvut kuntien kouluista.
97. LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996; SVT. Väestö 2000:

6. Lapin kuntien asukasluku 31.12.1999.
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Kun verrataan kuntien kyläkoulujen määriä sodan jälkeen niiden edellä kerrottuihin vä-
estömuutoksiin, on vastaavuus uskomattoman suuri. Sallassa on sodan jälkeen kaikkiaan
ollut toiminnassa 34 kyläkoulua ja Ylitorniolla samoin 34, joista yksi vain kaksi vuotta.
Koulujen luku oli 1950-luvulla lähes täysin vastaava kuntien sodanjälkeisten vuosien vä-
estömäärien kanssa, sillä kun asukkaita oli Sallassa silloin noin kolme prosenttia enem-
män kuin Ylitorniolla, niin koko vuosikymmenen ajan oli Sallassa kyläkoulujakin aina yk-
si tai kaksi enemmän kuin vertailukunnassa. Muuttoliike oli myös molemmissa kunnissa
kohdistunut syrjäkyliin ilmeisesti 1990-luvun alkuun mennessä yhtä voimakkaasti, koska
kyläkouluja oli molemmissa kunnissa lakkautettu samaan tahtiin, ja lukuvuonna 1989—
90 kouluja molemmissa kunnissa oli vielä sama määrä 16. Yhtä paljonhan oli asukkaita-
kin. Syksyllä 1999 oli Sallassa enää yhdeksän kyläkoulua, kun niitä Ylitorniolla oli vielä
12. Koulujen määrissä oli selvä ero Ylitornion hyväksi, mutta niinhän se oli jo väkiluvus-
sakin. Toisen vuosituhannen viimeinen vuosikymmen on kohdellut selvästikin Ylitorniota
vähän lempeämmin kuin Sallaa. Tämä käsittämättömän samankaltainen muutos kahdessa
eri puolilla Lapin lääniä sijaitsevassa kunnassa 50 vuoden aikana vuodesta 1950 lähtien
osoittanee, että valtio on kohdellut tasavertaisesti Lapin läänin kuntia ainakin 1990-luvulle
saakka. Mainittakoon, että pinta-alaltaan kunnat poikkeavat suuresti, sillä Ylitornion pin-
ta-ala on vain noin 2 100 neliökilometriä ilman vesiä, mutta Sallassa on vielä menetysten
jälkeenkin maata noin 5 750 neliökilometriä.98

Minun tehtäväni ei ole ottaa kantaa ja selvittää, onko Lapin kunnissa tapahtunut muu-
tos ollut hyvä vai huono ja olisivatko mitkään suorittamatta jääneet toimenpiteet voineet
muutoksen vauhtia hidastaa. Joka tapauksessa Sallan väestömäärä on 1960-luvun alku-
vuosista vuoden 1999 loppuun mennessä vähentynyt lähes 50 prosenttia ja Ylitornion taas
vähän vaille 45 prosenttia. Kyläkouluista oli Sallassa syksyllä 1999 jäljellä runsas neljän-
nes niistä kouluista, mitkä viimeisen sodan jälkeen olivat kunnassa toimineet (9/34) ja Yli-
torniolla olivat numerot lähes samanlaiset (12/34). Jos kuntien tulevaisuuden kehitykseen
vielä halutaan katsoa, niin vuonna 1999 Sallan asukasmäärä väheni noin 200 henkeä mutta
Ylitorniolla vähennys oli vain noin 10099. Kuten kuntien yhteenvetoluvuista selviää,
kyläkoulujen määrät syksyltä 2001 kertovat samansisältöistä sanomaa, sillä Sallassa oli
peruskoulun alimmille luokille tarkoitettuja kouluja enää seitsemän, mutta Ylitorniolla
vielä 11.

Olen halunnut edellä olevan vertailun Ylitornion ja Sallan välillä suorittaa muun muas-
sa siitä syystä, että yleinen käsitys Lapissa on ollut, että Salla ja yleensä Itä-Lappi kärsivät
Lapin suuren murroksen vuosina 1965—1975 eniten ja että varsinkin Länsi-Lappi olisi
päässyt vähemmillä vaurioilla. Tarkastelu osoittaa, että luulo ei ole koskaan tiedon väärti.

98. Kokko 1996, 31 ja 33; Siukola, A. 1987, 113.
99.  SVT. Väestö 2000: 6. Lapin kuntien asukasluku 31.12.1999. 
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20.6 Yhteenveto: Ylitornion koulut

Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Kiertokoulut

1. kiertokoulu
2. kiertokoulu
3. kiertokoulu

1875
1875
1875

1951
1948
1926

Jo 1870-luvun alkuvuosina oli lastenopettajia joissa-
kin kylissä.
Kolmannen kiertokoulun toiminta oli keskeytyksissä
noin kymmenkunta vuotta 1883—1893, minkä jäl-
keen sen työ taas käynnistettiin.

Kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet
1. Alkkula 1886 Ylitornion koulu vuoteen 1895 ja Kirkonkylä vuo-

teen 1899
2. Pekanpää 1895 1971 Yksityisenä 1895—96

Kainuunkylä vuoteen 1924 ja Alapää vuoteen 1928
Vuonna 1928 muodostettiin samaan Alapään piiriin 
Poikkilahden yläkansakoulu ja Pekanpään alakansa-
koulu. Pekanpään alakoulu toimi erillisenä 1928—
1933, minkä jälkeen koulut yhdistyivät yhdeksi 
samoissa tiloissa toimivaksi Poikkilahden kouluksi, 
jossa oli sekä ylä- että alakoulu. Poikkilahden kou-
lusta tehtiin Pekanpään koulu vuodesta 1965 alkaen, 
vaikka koulun sijoituspaikka ei muuttunut.

3. Kristineströmin koulu 17.1.
1899

1903 Yksityinen

4. Kauliranta 1901
5. Raanujärvi 1911
6. Nuotioranta 1912
7. Pessalompolo 1916 1996 Lohijärvi vuoteen 1924
8. Pohjois-Portimo 1919 1970 Portimo vuoteen 1931
9. Kainuunkylä 1923 Ylipää vuoteen 1924. Koulu on kantanut vuodesta 

1971 yksin vuonna 1923 kahdeksi kouluksi jaetun 
Kainuunkylän koulun perintöä.

10. Tengeliö 1923
11. Meltosjärvi 1924
12. Kuivakangas 1927
13. Aavasaksa 1928 1972 Närkki vuoteen 1954 
14. Armassaari 1928 1962
15. Lohijärvi 1929 1995
16. Etelä-Portimo 1931 Kristineströmin koulu on toiminut Etelä-Portimon 

kylässä neljä ja puoli lukuvuotta vuosisadan vaih-
teessa.

17. Kantomaa 1933 2001
18. Hoikkaniemi 1938 1984
19. Marjosaari 1939 1950
20. Pakisjärvi 1945 1963
21. Väystäjä 1945 1992
22. Kivilompolo 1946 1961 
23. Mellakoski 1946
24. Törmäsjärvi 1946 

tammikuu
1966

25. Kauvosaari 1947 1961
26. Mellajärvi 1947 1962
27. Tammisaajo 1950 1964
28. Kuijasjoki 1951 1953



582
Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
29. Kirkonkylä 1952
30. Ratasvuoma 1952 1993
31. Vähä-Lohijärvi 1952 1961
32. Jolanki 1955 1964
33. Kapusta 1955 1970 
34. Kivijoki 1954 1962
35. Lähejänkä 1955 1961

Jatko-opetus
Keskitettyä kurssinmuotoista jatko-opetusta annettiin 1954—58.

Kansalaiskoulut
1. Ainiovaara:

a) kurssinmuotoinen
b) 1-vuotinen
c) 2-vuotinen
d) 3-vuotinen

1958
1961
1963
1967

1961
1963
1967
1972

Väylänvarren kansalaiskoulu vuoteen 1965

2. Meltosharju:
a) kurssinmuotoinen
b) 2-vuotinen
c) 3-vuotinen

1958
1963
1967

1963
1967
1972

Järvikylien kansalaiskoulu vuoteen 1965

Yläasteen koulut
1. Ainiovaara 1972
2. Meltosjärvi 1972

Erityiskoulut
1. Vaskenmäen koulu 1967 Ylitornion apukoulu vuoteen 1972, Armassaaren 

koulu vuoteen 1981 ja Ylitornion erityiskoulu vuo-
teen 1983

Oppikoulut
1. Tornion yhteislyseon sivu-
piste

1946 1947

2. Ylitornion yhteiskoulun 
lukion vaiheet:

a) Ylitornion 5-luokkainen 
yhteiskoulu
b) Ylitornion 8-luokkainen 
yhteiskoulu
c) Ylitornion lukio

d) Ylitornion yhteiskoulun 
lukio

1947

1963

1972

1986

1963

1972

1986

Yksityinen koko toiminta-ajan

Lukuvuoden 1972—73 oli koulussa vielä yksi viides 
luokka.
Nimenmuutos

3. Meltosjärven kunnallinen 
keskikoulu

1965 1972



21 Pellon koululaitoksen vaiheet

21.1 Pello – napapiirin kunta Tornionlaaksossa länsirajalla

Pellon kunta sijaitsee Tornionlaaksossa napapiirin korkeudella rajanaapureina Ruotsi,
Kolari, Rovaniemen maalaiskunta ja Ylitornio. Uljas jokiväylä, mahtavat vaarat ja välk-
kyvät järvet ovat tyypillistä pellolaista maisemaa. Ensimmäisen kerran kävin Pellossa
huhtikuussa 1956 nuorena opettajana simolaisen urheilujoukkueen johtajana. Kilpailut
olivat Lempeän koulun maastossa, ja huikaisevan kirkas oli kevään valoa tulvillaan oleva
pakkasaamu, kun heräsimme aamulla meille voitolliseen kilpailuun valmistautumaan.
Kesällä 1963 vietin elokuisen viikon Juoksengissa nuorten urheiluleirillä pesäpallokou-
luttajana. Helleaalto oli ankkuroitunut Pohjoiskalotille, koko jokilaakso hehkui sydänke-
sän lämpöä, ja vaarojen ympäröimässä kylässä ihmiset rauhallisesti tekivät kesäisiä aska-
reitaan. Yöt teltassa, aamu-uinti vuolaassa Tornionjoessa, päivät aurinkoisella urheiluken-
tällä Länsi-Pohjan reippaan nuorison seurassa ja leirin vieraina Cortinan vuoden 1956 tal-
violympialaisten mäkivoittaja Antti Hyvärinen Rovaniemeltä ja seuraavan talven 1964
Innsbruckin talvikisojen sankari ja jo 1960 Squaw Valleyn talviolympialaisissa viestikul-
taa ja Zakopanessa 30 kilometrin maailmanmestaruuden 1962 voittanut pellolainen Eero
Mäntyranta1. Ei Lapin ja Peräpohjolan luonnon kauneutta tässä maailmassa mikään voita.
Maakunnan kasvatit ovat myös monilla elämänaloilla kohonneet Suomen ja koko
maailmankin huipulle.

Turtola lähikylineen muodostettiin Ylitornion seurakunnan kappeliseurakunnaksi Suo-
men sodan jälkeen 1811 ja itsenäiseksi seurakunnaksi 1894. Turtolan oma kirkko valmis-
tui 1818, ensimmäinen kappalainen asetettiin virkaansa 1820, ja lopullinen irtaantuminen
tapahtui Ylitornion seurakunnasta, kun oma kirkkoherra saatiin Turtolaan vuonna 1913.
Kunnallishallinto saatettiin Turtolassa alkuun 1867. Kolme rantakylää, Juoksenki, Turtola
ja Pello, ovat pitkään kamppailleet alueen johtopaikasta. Haminan rauhan jälkeen Turtola
keskimmäisenä rantakylänä sai kirkon, pappilan ja myös kappalaisen. Vuonna 1914 kunta-
kokousten pitopaikaksi Turtolan sijasta päätettiin ottaa Pello. Vuoden 1949 alusta Turtolan
kunnan nimikin muutettiin Pelloksi.

1.  Eljanko & Kirjavainen 1969, 244, 263—264, 275 ja 283—284.
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Talvinen kuva Tornionjoen törmälle rakennetusta Lempeän koulusta. KA.

Koska kirkko oli Turtolassa, pysyi seurakunnan hallinto luonnollisesti myös tässä kyläs-
sä. Kun saksalaiset sitten syksyllä 1944 polttivat sekä Turtolan kirkon että Pellon kylässä
jo 1700-luvulta olleen kirkkotuvan, oli uusi tilanne ja tuumauksen paikka. Pellon kirkko-
valtuusto teki päätöksen, että uusikin kirkko rakennettaisiin edelleen Turtolaan. Kun pel-
lolaiset kylien asukaslukuihin vedoten tekivät valituksen päätöksestä, valtioneuvosto
määräsi kirkon rakennettavaksi Pellon kylään. Turtolaan päätettiin rakentaa rukoushuo-
ne, mutta kyllä siitäkin rakennuksesta kirkko tuli. Rauhan ja rakkaudenkin säilymisen
vuoksi asia eri hallintoportaissa hyväksyttiin, ja piispa Väinö Malmivaara vihki uudet kir-
kot elokuussa 1953. Kirkkoherranvirasto on siirretty Turtolasta Pelloon 1950-luvun alku-
puolella. Pellon seurakunta luovutti Turtolaan sodan jälkeen rakennetun väliaikaisen pap-
pilan vuoden 1956 alusta täytetyn läntisen rajaseudun rajaseutupapin asunnoksi. Turtolan
kunnassa oli 1900-luvun alussa asukkaita noin 1500. Asukasmäärä oli Pellossakin enim-
millään 1960-luvun puolivälissä, jolloin asukkaita oli 7 200, mutta vuosituhannen lopus-
sa (1999) pellolaisia oli vain noin 4 950. Pinta-alaltaan Pello kuuluu muiden länsirajan
kuntien kanssa Lapin pienimpien joukkoon, sillä alueen suuruus on vain noin 1800 neliö-
kilometriä, josta vesiä on noin 100 neliökilometriä.2

21.2 Kirkon antama alkuopetus

Ylitornion piispantarkastuksessa 1873 todettiin, että myös seurakunnan kappeleissa Tur-
tolassa ja Kolarissa oli joihinkin kyliin asetettu lastenopettajia, mutta kappeleiden suurim-
missa kylissä Pellossa ja Kolarissa oli esiintynyt haluttomuutta opetuksen aloittamiseen.
Varsinaista kiertokoulutoimintaa ei vielä suuressa seurakunnassa ollut. Turtolan kappeli-
seurakunnan piispantarkastuksessa samana vuonna suhtauduttiin ilmeisesti kiertokoulun

2. Leinonen 1958, 138—145, 180—186 ja 193; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 15; LLH. 1997. Väkiluku
Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996; SVT. Väestö 2000: 6. Lapin kuntien asu-
kasluku 31.12.1999; Vahtola 1987e, 83—84.
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perustamiseen myönteisesti, koska piispa velvoitti seurakuntaa palkkaamaan puuttuvan
opettajan. Lokakuussa 1873 kirkonkokouksessa päätettiin palkata kahdeksi vuodeksi kier-
tokoulunopettaja, jonka tehtäväksi määrättiin lukutaidon lisäksi opettaa kirjoituksen
alkeita ja luvunlaskua. Virka päätettiin julistaa auki Oulun Wiikkosanomissa. Kokous kat-
soi, että tehtävään voitaisiin ottaa myös nainen. Todennäköistä on, että opetus käynnistyi
vuoden 1873 lopussa tai seuraavan vuoden alussa. Koulupaikoiksi valittiin seurakunnan
suurimmat kylät, joista Juoksengissa päätettiin antaa opetusta työvuoden aikana kuusi,
Konttajärvellä ja Matinlompolossa kolme, Pellossa kahdeksan ja Turtolassa neljä viik-
koa. Työaika, 24 viikkoa lukuvuodessa, jaettiin ilmeisesti kylien lapsiluvun mukaan.
Ensimmäiseksi kiertokouluopettajaksi valittiin pudasjärveläinen Juho Karvonen, joka
annetun opetusohjelman mukaisesti opetti myös laskentoa ja huolehti opetuksesta niin
hyvin, että perehdytti oppilaita jopa korkolaskuun. Vuonna 1875 koulun työvuosi piden-
nettiin 32 viikkoon. Pello sai kolme, Juoksenki kaksi ja muut kylät yhden lisäviikon.
Kiertävää koulua päätettiin pitää edelleen kaksi vuotta toiminnassa. Kun kokemukset oli-
vat nähtävästi hyviä, päätettiin 1879 jatkaa toimintaa “yhä eteenpäin määräämättömäksi
ajaksi”.3

Vuonna 1884 kirkonkokous päätti palkata kaksi kiertokoulunopettajaa kahdeksi seuraa-
vaksi vuodeksi ja seurakunta jaettiin kahteen koulupiiriin. Pellon kylä kuului molempien
opettajien piireihin, joten kylässä lienee ollut kaksi opetuspaikkaa tai lapset oli jaettu kah-
teen ryhmään. Vuoden 1887 piispantarkastuksen aikaan Turtolassa oli kaksi kiertokoulun-
opettajaa. Opettajien palkan rahoittaminen oli jatkuva ongelma niissä Lapin läänin seura-
kunnissa, joissa kiertävästä opetuksesta eivät vastanneet valtion varoista palkkansa saa-
neet katekeetat. Vuonna 1887 anottiin Turtolaan valtiolta avustusta toisen kiertokoulun-
opettajan palkkaukseen. Hakemusta perusteltiin aivan asiallisesti siten, että kansakoulua
ei köyhyyden vuoksi kyetty perustamaan ja kansakoulu palvelisi vain sijaintikyläänsä.
Kun valtiolta ei saatu avustusta, niin vuosina 1888—90 oltiin pari vuotta vain yhden opet-
tajan varassa. Opettajien vähentämiseen saattoi osaltaan vaikuttaa sekin, että 1888 innok-
kaana koulumiehenä tunnettu kappalainen Karl Rechardt muutti muualle. Kahteen opetta-
jaan palattiin taas 1890, ja kappalaiselle annettiin valtuudet kutsua aikaisemmin hyväksi
tunnettu opettaja tehtävää hoitamaan.4

Sunnuntaikoulujen puute todettiin vuoden 1892 piispantarkastuksessa. Vuoden 1897
piispantarkastuksessa ei enää puhuttu sunnuntaikouluista vaan pyhäkouluista, mitä nimeä
tästä kirkon työmuodosta on 1800-luvun loppuvuosista alkaen käytetty. Samassa tarkas-
tuksessa keskusteltiin myös siitä, että köyhimpien lapset eivät voineet käydä kiertokoulua
pitovaatteitten puuttumisen vuoksi. Seurakunta sai ohjeen antaa vaatetusavustusta asian
korjaamiseksi. Jostakin syystä Tornionjokivarren seurakunnissa pyhäkouluja ei saatu toi-
mimaan. Piispojen lausunnoista saattaa todeta, että pyhäkoulutyön puuttumista seurakun-
nan toimintamuodoista ei luettu kirkkoherroille, Turtolassa kappalaisille, ansioksi. Vuo-
den 1903 piispantarkastuksessa piispa antoi nuhteita kertomalla, että maassa oli enää har-
voja seurakuntia, joissa pyhäkouluopetusta ei annettu, kuten oli laita Turtolassa.5

3. Ylitornion ptpk 1873 (kirkkoherra A. Heikel). Eb: 150a. OTA. OMA; Turtolan ptpk 1873 (kappalainen J. R.
Castren). Eb: 133a. OTA. OMA; Turtolan kkpk:t 4.10.1873 ja 22.10.1875. PeKA; Leinonen 1958, 219—
220.

4. Turtolan kkpk:t 20.7.1884 ja 7.4.1890. PeKA; Turtolan ptpk 1887 (kappalainen K Reckhard). Eb: 133a.
OTA. OMA; vrt. Leinonen 1958, 220.

5. Turtolan ptpk:t 1892 (srkk E. Thauvón), 1897 ja 1903 (ylimääräinen pappi P. R. Heikel). Eb: 133a. OTA.
OMA.
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Mahtoi pyhäkoulutyön vähäisyys ja siitä saadut moitteet Turtolassa vuosina 1895—
1904 toiminutta vt. kappalaista Pekka Rudolf Heikeliä harmittaa, sillä Hannes Leinosen
mukaan hän oli innokas pyhäkoulumies ja oli itse pitänyt pyhäkoulua pappilassa koettaen
innostaa asiaan muitakin. Heikelin rouva, Jenny Elisabeth Heikel, puolestaan oli pitänyt
ilman korvausta “pientenkoulua kylän lahjakkaimmille lapsille”.6 Vuoden 1896 virallisis-
sa tilastoissa on merkintä, että Turtolassa olisi kyseisenä vuonna ollut kaksi seisovaa eli
kiinteää pientenlastenkoulua, joissa oli ollut yhteensä 11 oppilasta. Leinosen pitäjäkirjasta
löytyi selitys mieltäni vaivanneelle kysymykselle, miten Turtolan seurakunnassa oli voi-
nut olla peräti kaksi kiinteää kirkollista koulua 1800-luvun lopussa, kun niitä koko Kuo-
pion hiippakunnassa satavuotiskautena 1850—1950 on ollut vain muutamia. Pellolainen
kotiseutumies Ossi Korteniemikin kertoi, ettei hän ollut koskaan kuullut tällaisista seura-
kunnan järjestämistä kouluista. Kappalainen oli ilmeisestikin merkinnyt rouvansa suoritta-
man opetustyön vuosikertomuksiin. Rouva oli nähtävästi opettanut vuoden aikana kahta
pientä lapsiryhmää, ja koulutyön kestostahan senaikainen tilasto ei kerro. Ansioksihan ak-
tiivisuus aina kaikille nuorille ammatinharjoittajille luetaan, kun se vain tulee vaikutusval-
taisten esimiesten tietoon. Heikelin toiminta myös pyhäkoulutyön hyväksi on hyvin ym-
märrettävissä, sillä olisipa hän ollut harvinaisen kovakorvainen vakinaista virkaa vailla
oleva pappi, jos ei olisi parastaan tehnyt pyhäkoulutyön edistämiseksi, kun yleisesti tiedet-
tiin piispan tätäkin työmuotoa erikoisen tarkasti seuraavan. Ei ole kyllä mitään syytä epäil-
lä Heikelin aliarvioineen tämän toiminnan merkitystäkään, mutta ei hän toki ainoa Poh-
jois-Suomen seurakuntien pappi ollut, jonka yritykset pyhäkoulutoiminnan juurruttami-
seksi eivät oikein onnistuneet.7

Koska Pellon kaikki kolme suurta jokivarsikylää saivat kansakoulut jo 1900-luvun al-
kuvuosina, katsottiin kahden kiertokoulun riittävän. Tosin alkuinnostuksessa ei kiertokou-
luopetusta enää annettu näissä kylissä ollenkaan, kunnes huomattiin, että sen ajan ylem-
missä kansakouluissa alkuopetusta järjestettiin hyvin vähän eli vain syksyllä ja mahdolli-
sesti myös keväällä ylhäisemmän kansakoulun oppilaitten ollessa maataloustöissä kotona.
Turtolan kiertokoulujen oppilasmäärä oli korkeimmillaan vuonna 1919, jolloin oppilaita
oli lähes 350. Piispat jaksoivat huomauttaa pyhäkouluista vielä 1920-luvullakin. Milloin
pyhäkoulutyö oli olematonta, milloin niitä todettiin olevan vähän.8

Turtolan toinen kiertokoulu ei enää jatkanut toimintaansa kevätlukukauden 1933 jäl-
keen. Kirkkoherra Aarne Astala oli kyllä sitä mieltä, että kahdellekin opettajalle olisi vielä
työtä riittänyt. Hän oli kiertokoulujen opetusta seurattuaan huomannut, että järjestyksenpi-
to oli opettajille vaikeaa, varsinkin jos oppilaina oli isoja poikia.9 Sodan jälkeen kierto-
koulua pidettiin vielä niissä kylissä, joista kansakouluihin oli pitkä matka. Koulua pidet-
tiin muun muassa Ajangissa, Koivurannalla, Rattosjärvellä ja Nuasjärvellä. Viimeisen lu-
kukauden aikana keväällä 1949 opetusta annettiin kaksi kuukautta sekä Vuoskujärvellä et-
tä Ruuhijärvellä. Viimeisen päivän kohdalle päiväkirjaan on 30 vuotta opettajana toiminut
Anna Pessa kirjoittanut: “On vihdoinkin päästy suoraan lukemaan. Alkoi kesäloma.” Seu-
raavana syksynä ei Pellon seurakunnassa enää kiertokoulua tarvittu.10

6. Leinonen 1958, 192.
7. SVT X: 24 1896; Ossi Korteniemen haast. 25.3.2000.
8. Turtolan ptpk:t 1908 (väliajan saarnaaja J. V. V. Kiviharju), 1913 (srkk T. Kajava), 1921 (srkk J. J. Kaila),

1924 ja 1926 (srkk:t E. J. V. Gummerus). Eb: 133b. OTA. OMA.
9. Turtolan ptpk:t 1921 (srkk J. J. Kaila), 1924 ja 1926 (srkk:t E. J. V. Gummerus) sekä 1934 (srkk A. K. J.

Astala) Eb: 133b. OTA. OMA.
10. Pellon ptpk 1953 (srkk E. Jokela). Eb: 133c. OTA. OMA; Aska 1989, 5. JLA.
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21.3 Nelivuotisen kansakoulun kehittyminen yhdeksänvuotiseksi
peruskouluksi

21.3.1 Kansakouluaate juurtuu hitaasti Turtolassa11

21.3.1.1 Turtolan pappilassa valmistetaan poikia Oulun kouluun

Turtolan pitkäaikainen johtomies ja kirkonisäntä Heikki Lauri oli ollut mukana perusta-
massa Oulun suomalaista lyseota, yksityiskoulua, joka aloitti 1874. Hän myös halusi, että
Tornionlaaksosta saataisiin poikia koulutielle. Kun kansakouluja ei vielä koko Ylitornion
seurakunnassa ollut, tarvittiin erityisjärjestelyjä oppikouluun tarvittavan perusopetuksen
saamiseksi. Kirkonisäntä neuvotteli juuri 1874 Turtolan kappeliseurakuntaan väliajan
saarnaajaksi määrätyn pastori Karl Rechardtin kanssa, joka oli valmis koulunpitoon isos-
sa pappilassaan, poikamies kun vielä oli. Uskonasioissa pastorin ja kirkonisännän ajatuk-
set erosivat, sillä nuori pastori ei ymmärtänyt lestadiolaista kristillisyyttä, mutta suoma-
laisuuden asia heitä yhdisti.12

Oppilaita tuli Turtolan kylän lisäksi pitkin jokivartta sekä Pellosta että Ylitorniolta. Po-
jat saivat pitää kortteeria pappilan naapurissa Laurin talossa. Koulu alkoi viimeistään
1877. Vuonna 1879 ensimmäiset pastori Rechardtin kouluttamat ylisen Tornionjokivarren
pojat pääsivät Oulun lyseoon opiskelua jatkamaan kukin taitojensa mukaiselle luokalle.
Näistä pojista tuli Ylitornion ja Turtolan ensimmäiset ylioppilaat. Heidän joukossaan oli
myös Heikki Laurin oma poika Kaarlo, joka valmistui Helsingin yliopistossa pappisuralle
ja oli aikanaan mukana perustamassa sekä Peräpohjolan että Ylitornion kansanopistoja.
Lukuvuonna 1879—80 Turtolan pappilan koulussa oli kahdeksan poikaa, joista viisi Ruot-
sista, kaksi Suomen Ylitorniolta ja yksi Turtolasta. Ruotsalaisia poikia valmennettiin pää-
semään kotimaansa oppikouluihin jatkamaan opiskelujaan, ja heitä opetettiin ruotsiksi.
Suomalaisten opetus tapahtui suomeksi. Lauri sai pitkän elämän (1828—1920), jonka hän
käytti monissa toimissaan kotiseutunsa hyväksi. Kun Turun Yksityinen Suomalainen Yli-
opistoseura perustettiin 1917, ehti Lauri tukea periaatteilleen uskollisena rahalahjoituksel-
laan vielä tämänkin seuran perustamista ja toimintaa.13 Pellolainen kotiseutumies ja kirjai-
lija Eero Aska Turtolasta on rikastuttanut Suomen kulttuurihistoriaa kirjoittamalla Heikki
Laurista, Väylänvarren taistelijasta, laadullisesti niin mittavan elämäkertateoksen, että se
mielestäni yliopistojen edellyttämiin puitteisiin valettuna täyttäisi väitöskirjan vaatimuk-
set.

Valistuneiden talonpoikaisjohtajien ja seurakuntiensa hyväksi työskennelleiden kirkon-
miesten yhteistyön ja aktiivisen omatoimisuuden tuloksena on monia hyviä asioita saatu
alkuun Suomen pohjoisimmassa maakunnassa. Laurin toiminta kouluopetuksen hyväksi
jo 1870-luvulla osoitti, että lestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluneet henkilöt varhai-
sessa vaiheessaan näkivät tärkeäksi myös koulutuksen kehittämisen. Kansakoulua saatiin
Turtolassa vielä odottaa kuitenkin vuoteen 1894 saakka. Aika ei ollut vielä 1870-luvulla

11. 21.3.1 = ajanjakso vuoden 1866 kansakouluasetuksesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen.
12. Aska 1997, 65—66.
13. Ajo 1934, 16—20; Leinonen 1958, 188; Oulun lyseo 1874—1974. 1974, 108, 156, 221 ja 370; Aho 1997,

15—16; Aska 1997, 66—70.
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Tornionlaakson kunnissa kypsä sen perustamiseen. Ahon lailla luokittelisin tämän Turto-
lan pappilan koulun valmistavien koulujen ryhmään. Oppikouluun valmistauduttiin
1800-luvun loppupuolella hyvin yleisesti valmistavissa kouluissa. Vielä vuosina 1891—
1896 on arvioitu kansakoulun kautta oppikouluun tulleen vain 50 prosenttia ensimmäisten
luokkien oppilaista, kun toinen puoli tuli valmistavista kouluista.14

21.3.1.2 Ensimmäinen kansakoulu perustetaan Pellon kylään

Olen aina ymmärtänyt, että lääninhallituksen päätehtävä on innostaa ja käynnistää kehit-
tämishankkeita alueensa kunnissa elämisen edellytysten parantamiseksi. Oulun läänin
maaherra Carl Johan Jägerhorn kantoi huolta siitä, että kansakouluja syntyi läänin alueel-
le paljon hitaammin kuin maan muissa lääneissä. Hän lähetti kuntiin ja seurakuntiin pai-
menkirjeensä tästä asiasta 1881. Turtolan kunnassakin kirje käynnisti keskustelun, mutta
tuloksia syntyi hitaasti. Yhdentoista vuoden kuluttua 1892 pidettiin taas Turtolassa maa-
herran kirjeen pohjalta kokousta, jossa aiheena oli kansakoulun perustaminen ja siitä
alustamassa Oulun läänin ensimmäinen kansakouluntarkastaja, pastori Juho Reini. Maa-
herrana oli nyt valtioneuvos ja filosofian tohtori Anders Johan Malmgren15. Kouluja pää-
tettiin perustaa kaksittain sellaisella välipuheella, että Pellon kylä saa ensimmäisen kou-
lun ja toinen perustetaan joko Turtolaan tai Juoksenkiin, kun se on mahdollista. Päätös
sisälsi selvästi riidan siemenen, mutta alkuun kuitenkin päästiin. Pöytäkirjan allekirjoitta-
jien joukossa oli myös Heikki Lauri Turtolan kylästä. Senaattiin lähetettiin opettajanpalk-
kausta koskeva valtionapuhakemus. Koulun johtokunnan puheenjohtajaksi valittu kappa-
lainen Emil Thauvon valmisteli anomuksen liitteeksi todistuksen kouluikäisten lasten
määrästä. Heitä oli koko kunnassa yhteensä 251 ja Pellon kylässä 97. Puheenjohtaja ker-
toi vielä kirjeessä, kuinka Ruotsissa rajan takana oli koulu jo melkein joka kylässä ja
miten huonosti Suomessa Ruotsiin verrattuna kansanopetusasiat olivat. Syksyllä 1894
Pellon koulu käynnistyi. Se toimi vuokratiloissa, kunnes oma koulutalo valmistui 1898.
Koulun virallisena nimenä oli Turtolan koulu siihen saakka, kunnes Juoksengin koulu
perustettiin 1903, jolloin koulusta tehtiin Pellon koulu sijaintikylänsä mukaan.16 Kun
Turtolan kunnan nimeksi vaihtui Pello 1949, on kyläkoulu senkin jälkeen säilyttänyt
monet vuosikymmenet nimensä Pellon kouluna.17 Eipä se liene ainakaan suuria
sekaannuksia aiheuttanut.

14. Isosaari, 1973, 62; Aho 1997, 16.
15. Blomstedt 1969, 48.
16. SVT X: 22 1894—95; SVT X: 34 1903—04; vrt. Kerkkonen 1914, 16; Leinonen 1958, 221; Pellon koulu

100 vuotta. 1995, 16—19.
17. Esim. Länsi-Lapin ktpli 1968—69, Pello. OHA ja Lapin lpkli 1992—93, Pello. LLHA. Turtolan(Pellon)

kunta on kuulunut seuraaviin kansakouluntarkastuspiireihin: Oulun lääni lukuvuodet 1885—93, XII piiri
1893—98, Oulu 1898—06, Lappi 1906—25, Länsi-Pohja 1925—61 ja Länsi-Lappi 1961—70.
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Pellon kuntakeskukseen vuonna 1952 valmistunut uljas kansakoulu kertoo vastaansanomat-
tomasti, että koulun ympärillä olevasta Pellon kylästä oli kehittynyt pian sotien jälkeen Tor-
nionlaakson suurin asutustaajama Tornion kaupungin pohjoispuolella. KA.

Heti ensimmäisen koulun käynnistämisen jälkeen alkoivat muutkin kylät tarmokkaasti
toimia oman koulun saamiseksi. Jo 1895 kuntakokouksessa oli useita kertoja käsiteltävänä
juoksenkilaisten oma sekä Konttajärven ja Matinlompolon kylien yhteinen hanke. Kun
kunta ei lähtenyt perustamaan kouluja, yrittivät kylät päästä kansakouluasetuksen mukai-
sesti18 omiksi koulupiireikseen, joka vastaisi koulunsa ylläpidosta. Jostakin syystä pello-
laiset ja turtolalaiset vastustivat hankkeita, joten kuntakokouksessa ei myönnetty lupaa ky-
läkuntien omien kansakoulujen perustamiseen. Koska maalaiskunnilla ei vielä silloin ollut
pakkoa koulujen perustamiseen, ei läänin kuvernöörikään voinut kumota kuntakokousten
päätöksiä, kun niistä valitettiin.19 Kun Lapin muissa kunnissa oli vastaavia pyrkimyksiä,

18. SA 12/1866, 119 §.
19. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 21. Mainittakoon, että tässä ainutlaatuisessa ja hyvässä kunnan

kouluhistoriassa on muutamia mm.vuoden 1866 kansakouluasetusta ja Oulun läänin muiden kuntien
koulutusta koskevia pieniä virheitä. Esim. sivulla 13 sanotaan, että ylemmässä kansakoulussa oli “kolme
2-vuotista luokkaa”, kun käytännöksi oli vakiintunut nelivuotinen kouluaika jaettuna kahteen luokkaan,
jotka kumpikin muodostivat kaksi osastoa (Halila 1949 II, 227). Sivulla 19 on maininta, että vuonna 1870
ei Oulun läänissä ollut yhtään kansakoulua, kun kuitenkin läänin ensimmäinen kansakoulu oli avattu
Saloisissa 1869 ja seuraavana syksynä 1870 vielä kansakoulut Haapavedellä ja Rovaniemellä. (Halila 1949
II, 58.) Sivulla 28 kerrotaan, että vielä kymmenen vuotta kansakouluasetuksen antamisen jälkeen Lapissa
oli kansakoulut vain Kemissä ja Rovaniemellä. Tässä tutkimuksessa ilmenee, että kansakoulu oli Lapissa
Kemin maalaiskunnan ja Rovaniemen lisäksi lukuvuonna 1875—76 myös Simossa, Torniossa, Alatorniolla
ja Tervolassa. Sivulla 29 on pitäjähistorioiden tavallisin virhe oppivelvollisuuslaista, että täydellinen
kansakoulu piti perustaa, jos kouluun pantavia lapsia oli vähintään 30, ja supistettu koulu, jos kouluun
pantavia lapsia oli 20—29. Kuitenkin oppivelvollisuuslain 9 §:n mukaan täydellinen kansakoulu piti
perustaa, jos yläkansakouluun tulijoita oli vähintään 30 ja alakansakouluun vähintään 15. Samalla sivulla
oppivelvollisuuslain antamisen on ilmoitettu tapahtuneen 1920, kun oikea vuosi on 1921, ja lisäksi puuttuu
selvitys siitä, miksi mm. juuri Turtolassa yli viiden kilometrin päässä koulusta asuvat lapset eivät olleet
oppivelvollisia, kun yleensä oppivelvollisuus Suomessa koski kaikkia lapsia.
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kuntakokoukset yleensä, esimerkiksi Simon ja Kemin kunnissa20, myönsivät kylille
oikeuden koulun perustamiseen. Eri kylien aktiivisuus osoitti kuitenkin sen, että myös
Turtolan kylissä ruvettiin pitämään koulutuksen saamista tavoittelemisen arvoisena.

Turtola kuului myöhään itsenäisyyden saavuttaneiden seurakuntien joukkoon. Yleensä
ainakin vanhojen emäseurakuntien kirkonkyliin perustettiin kansakoulut Pohjois-Suomes-
sakin jo 1870-luvulla. Ylitornio näytti huonoa esimerkki kappeliseurakunnilleen, sillä sin-
nehän ensimmäinen kansakoulu saatiin vasta 1886. Lapissakin Rovaniemellä avattiin kan-
sakoulu jo 1870, ja Perämeren rannikolla saatiin 1870-luvulla kansakoulut Simon, Kemin
ja Alatornion maalaiskuntiin sekä luonnollisesti Tornion ja Kemin kaupunkeihin. Myös
Tervola Kemijoen alajuoksulla käynnisti kansakoulun jo 1875 ja pohjoinen Utsjoki
1878.21 Tosiasia on, että vaikka Rovaniemeltä on Pelloon vain noin sata kilometriä, ehdit-
tiin Rovaniemellä 24 vuotta eli yhden sukupolven ajan antaa kansakouluopetusta, ennen
kuin ensimmäinen kansakoulu saatiin perustetuksi silloiseen Turtolan pitäjään. Hannes
Leinonen, Pellon pitäjäkirjan tekijä, on yrittänyt löytää positiivista sanottavaa tästä myö-
häisestä kansakoulun hankkimisesta. Hän on todennut, että kansakoulu perustettiin Turto-
laan “jo neljä vuotta ennen, kuin kunnat varsinaisesti velvoitettiin koulujen perustami-
seen”. Leinonen tarkoitti tässä vuoden 1898 piirijakoasetusta.22 

Hän ei hienotunteisena ihmisenä ilmeisesti raskinut sanoa, että vuodesta 1866 alkaen
kansakouluasetus oli antanut jo mahdollisuuden myös maalaiskunnille kansakoulujen pe-
rustamiseen sekä luvannut valtionavustukset niiden ylläpitoon, ja että koko kansan koulu-
tuksen tarpeellisuus oli poikkeuksellisen myöhään kirkastunut Ylitornion ja sen kappeli-
seurakuntien asukkaille. En lakkaa ihmettelemästä tämän Tornionjokivarren mahtipitäjän
Ylitornion ja sen kappeliseurakuntien päättäjien myöhäistä heräämistä kansakoulujen
merkityksen ymmärtämiseen. Tiedon puutteestahan ei voinut olla kysymys, sillä Ruotsin
puolen rajakuntien ja Perämeren rannikkokuntien monista kouluista oltiin varmasti hyvin
perillä. Ylitornion seurakuntien paimenet tekivät myös kaikkensa ja vähän enemmänkin
kansakoulujen perustamisen puolesta. Olihan koulumiehenä tunnettu kirkkoherra Heikel
jo 1870 yrittänyt kansakoulun perustamista, mutta päättäjien vastustukseen hanke oli kaa-
tunut. Hänen seuraajansa, kirkkoherra Holmström oli joutunut käymään vuosikausia jat-
kunutta taistelua ja valitusten tekoa ylemmille viranomaisille omia seurakuntalaisiaan vas-
taan, jotka olisivat halunneet väen väkisin jo perustetun kansakoulunkin lakkauttaa.23

Edellä kerrotun perusteella voidaan tehdä sellainenkin johtopäätös, että jos lailla annetaan
mahdollisuus kehittää kuntien palveluita ilman velvoitteita, niin ymmärtäväiset kunnat
kyllä osaavat käyttää tilaisuudet hyväkseen, minkä jälkeen kehityserot kuntien välillä
entisestäänkin kasvavat.

20. Ks. lähemmin Keminmaa ja Simo.
21. Ks. ko. kuntien yhteenvetoluvut.
22. Leinonen 1958, 221.
23. Ks. Yitornio.
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21.3.2 Toteuttaako piirijakoasetus tavoitteitaan Turtolassa?24

Piirijakoasetuksen otsake jo ilmoitti, mitä varten se oli säädetty. Se nimittäin kuului näin:
“Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus ylempien kansakoulujen perustamisen edis-
tämisestä Suomen maalaiskunnissa.” Ennen asetuksen antamista kunnat olivat useasti
olleet tyytyväisiä, kun yksi koulu oli kunnan keskukseen saatu. Piirijakoasetus velvoitti
kuntia jakamaan alueensa kansakoulupiireihin ja perustamaan niihin koulut, jotta jokai-
nen kouluikäinen lapsi voisi, mikäli mahdollista, omassa piirissään päästä nauttimaan
kansakouluopetusta äidinkielellään.25

Pellon kunnan 1901 vahvistettu ensimmäinen koulupiirijako sisälsi neljä piiriä. Joki-
varressa oli Juoksengin ja Turtolan kylien välillä ollut jo kauan kilpailu, kumpi saisi ensik-
si koulun. Kun havaittiin, että kylät eivät halunneet sovinnolla yhteistä koulupiiriä ja kou-
lua, perustettiin piirit ja koulut molempiin kyliin, kun kouluihin tulijoitakin oli riittävästi.
Koulutyö käynnistyi kiistelyjen jälkeen ensin Juoksengissa syksyllä 1903 ja Turtolassa
1905. Koska kunnan nimikin oli Turtola, niin sekaannusten välttämiseksi Turtolaan kylään
perustettua koulua ruvettiin virallisissa asiakirjoissakin syksystä 1905 alkaen kutsumaan
Turtolankylän kouluksi. Kun kunnan nimi vaihtui Pelloksi, nimeksi riitti pelkkä Turtola.
Nämä kylät kehittyivät rinta rinnan, sillä 1920-luvun lopulla molemmat koulut taas kah-
den vuoden välein saivat oppilasmäärien perusteella toisen opettajan yläkansakouluun.
Näin oli Väylän varrella jo kolme kansakoulua, sillä Pellon kylän koulupiiriinhän koulu
oli saatu jo aikaisemmin.26

Turtolan kunnan neljäs koulupiiri perustettiin järvikyliin, ja se muodostettiin kaukana
toisistaan olevista Konttajärven ja Matinlompolon kylistä. Koulun sijoituspaikaksi määri-
teltiin Konttajärvi. Koulupiirien perustaminen ei vielä velvoittanut kuntaa koulun perusta-
miseen, jos ylempään kansakouluun ei ilmoittautunut piiristä vähintään 30 kouluikäistä
lasta. Joko riittävää oppilasmäärää ei ollut aikaisemmin löytynyt, tai piiristä ei ollut osoi-
tettu riittävää aktiivisuutta, sillä kesti kuitenkin aina vuoteen 1911 saakka, ennen kuin
kuntakokoukseen tuotiin riittävät selvitykset oppilasmääristä. Piirijakoasetus velvoitti sil-
loin kunnan viivyttelemättä ryhtymään kouluperustamistoimiin. Parikymmentä vuotta ai-
kaisemmin herännyt toive kansakoulusta toteutui syksyllä 1911, kun Konttajärven kansa-
koulu avattiin.27

Toinen opettaja saatiin Konttajärven kouluun noin 20 vuotta myöhemmin kuin Pellon,
Juoksengin ja Turtolan väkirikkaampiin kyliin eli vasta 1946. Kun oppivelvollisuus astui
voimaan Konttajärven piirissä 1933, koulu muuttui pelkästä yksiopettajaisesta yläkansa-
koulusta supistetuksi kouluksi, jossa oli myös supistetun koulun puitteissa toimiva alakan-
sakoulu. Oppilasmäärä kohosi vähitellen yli 50, jolloin kouluun olisi saatu päätoiminen
alakansakoulunopettaja, koska 25 oppilasta yläkoulussa ja 12 oppilasta alakoulussa olisi
siihen jo riittänyt.28 Oppivelvollisuuslaki puolestaan velvoitti vuoteen 1945 saakka kah-
teen opettajaan, jos yläkoulussa oli 30 ja alakoulussa 15 oppilasta.29 Pellon koulutushisto-
riassa on myös todettu, että Konttajärven koululla oli jo 1930-luvulla lain suoma oikeus

24. 21.3.2 = ajanjakso vuoden 1898 piirijakoasetuksesta vuoden 1921 oppivelvollisuuslakiin.
25. SA 20/1898, 1 §.
26. SVT X: 34 1903—04 ja 36 1905—06; Kerkkonen 1914, 17; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 20—23.
27. SVT X: 43 1911—12; SA 20/1898, 3 §; Kerkkonen 1914, 17; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 24—25.
28. SA 43/1932, 17 §; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 59, 134—135, 141, 149 ja 156. 
29. SA 101/1921, 9 §.
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toiseen opettajaan, kun koulun oppilasmäärä oli kohonnut yli 50, “mikä oli yksiopettajai-
sen koulun yläraja”.30 Kirjoittaja on kuitenkin nojautunut väärään lainkohtaan Vähän ai-
kaisemmin samassa teoksessa on selvitetty, silloinkin virheellisesti, että täydellinen kansa-
koulu tuli perustaa, kun oppilaita koulussa oli vähintään 30 ja supistettu yksiopettajainen
koulu, kun oppilaita oli 29—20. Tämän määrittelyn mukaan yksiopettajaisen koulun ylä-
raja olisi siis ollut 30.31 Kyllä oppivelvollisuuslaissa yli 50 oppilasta velvoitti toisen opet-
tajanviran perustamiseen vuoteen 1945 saakka, jolloin raja pudotettiin 40:en, mutta se tar-
koitti sitä, että yläkansakoulussa ei yhdessä saanut opettaa yli 50 oppilasta.32 Kun toinen
opettaja saatiin Konttajärvelle 1946, opettajaluettelon mukaan 1948, oli koulussa yhteensä
67 oppilasta.33 Turtolan kunnassa ei aina lain määräyksistä välitetty, jos oli kysymys syr-
jäkylien kouluista. Mainittakoon, että vuonna 1946 toisen opettajan palkkaukseen tuli jo
valtionapu, jos koulun yhteinen oppilasmäärä oli vähintään 25. Ylä- ja alakansakouluun
olisi molempiin saanut perustaa toisen opettajanviran, jos oppilasmäärä ylitti niissä 30.
Kun Konttajärven koulussa oli 1946 yhteensä 67 oppilasta, oli joko ylä- tai alakansakou-
lussa, todennäköisesti yläkansakoulussa luokilla 3—6, yli 30 oppilasta, joten kouluun olisi
saanut perustaa jo 1946 myös kolmannen opettajan viran. Lain velvoitettahan ei kolman-
nen viran perustamiseen ollut.34 Myös koulujen rakentamishankkeitten toteuttaminen
saattoi viivästyä. Kun väylänvarren kolme koulua olivat saaneet kaikki oman kouluraken-
nuksensa viimeistään kymmenen vuoden kuluttua koulutyön alkamisesta, pääsi Konttajär-
ven koulu vuokrahuoneista pois vasta 1932 eli 21 vuotta koulun avaamisen jälkeen.35

Edellä oleva selvittely osoittaa, että oppivelvollisuuslaki oli erittäin vaikeaselkoinen, sillä
muuten eivät ole ymmärrettävissä niin monet väärinkäsitykset, joita Pellon koululaitoksen
100-vuotishistoriassa ja muissakin vastaavissa teoksissa on.

Kun Pellon kylän koulussa oli vuosisadan alussa eräinä vuosina jopa 70 oppilasta, esitti
Lapin piirin kansakouluntarkastaja, toimelias Kaarlo Kerkkonen, 1914 piirin jakamista ja
toisen koulun perustamista. Näin myös tehtiin, ja Pellon kylän pohjoispäähän perustettu
Pellon Ylirannan piiri sai oman koulunsa syksyllä 1917. Vuodesta 1924 alkaen koulun ni-
mi oli pelkkä Yliranta. Kun sota tuhosi sekä Pellon että Ylirannan koulurakennukset 1944,
yhdistettiin koulupiirit jälleen nähtävästi taloudellisista syistä 1946. Siitäkin tuli suuri
koulu, jossa oli heti oppilaita 233.36 Lapin läänissä olisi tarvittu tällaisia kerkkosia enem-
män tarkastajien joukossa, sillä läänin kirkonkylien kansakoulut ja peruskoulun ala-asteen
koulut ovat olleet ja ovat vieläkin Suomen suurimpia, kun kasvavien kuntakeskusten lap-
set on pidetty jatkuvasti yhdessä koulussa. Keväällä 1985 eduskunnan sivistysvaliokunta
oli vierailulla Lapissa. Kun vieraat eivät uskoneet minua, piti pyytää Sodankylän kunnan
silloista koulutoimenjohtajaa Raimo Lehtovirtaa todistamaan, että harvaan asutun Sodan-
kylän Kirkonkylässä Kitisenrannan ala-asteen koulussa oli oppilaita yli 500.37

Kun asetin kysymyksen, onnistuiko piirijakoasetus tavoitteissaan Turtolassa, niin vas-
taus on selvästi myönteinen, koska koulujen määrä vuosina 1898—1921 viisinkertaistui.

30. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 59.
31. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 29.
32. SA 101/1921, 12 §; SA 382/1945 12 §.
33. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 59 ja 156.
34. SA 894/1945, 17 §.
35. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 19 ja 22—24. 
36. Lapin ktpli:t 1923—25 ja Länsi-Pohjan ktpli:t 1945—47, Turtola. KHA. KA; SVT X: 49 1917—18; Pellon

koulu 100 vuotta, 1995, 24—28.
37. Es. Lapin lpkli:t 1972—90, Pello. LLHA; Kalenterimerkintä 2—7.5.1985. JLA.
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Tosin koulut sijaitsivat siten, että Väylän varressa oli neljä kansakoulua ja järvikylissä
vain yksi. Kun yläkansakoulun perustamiseen olisi tarvittu 30 vapaaehtoista ilmoittautu-
jaa, jotta se olisi piirijakoasetuksen mukaan velvoittanut kuntaa koulun perustamiseen,38

oli tämä määrä niin korkea, että harvaan asutuissa kylissä tällaisen joukon kokoaminen
harvoin onnistui. Koulun perustamiseen ja valtionapuun olisi riittänyt kansakouluasetuk-
seen 1893 tehdyn muutoksen jälkeen 20 oppilastakin,39 mutta näyttää olleen niin, että
Turtolan kunnassakin tehtiin vain se, mihin säädökset velvoittivat.

21.3.3 Järvikyliin perustetaan seitsemän uutta koulua, mutta 
tarvitaan niitä vielä jokivarren rantakyliinkin40

Pellon kuntakin kuului aina 1940-luvun loppuvuosiin saakka niiden harvaan asuttujen
kuntien joukkoon, joissa keskimääräinen asukasluku neliökilometriä kohti ei noussut kol-
meen ja joille oppivelvollisuuslaki antoi hyvin väljät puitteet toteuttaa lain velvoitteita
perustaa kouluja ja vapautti yli viiden kilometrin päässä lähimmästä koulusta asuvat lap-
set kokonaan oppivelvollisuudesta. Asia korjaantui vasta 1947, jolloin oppivelvollisuus-
lain muutos astui voimaan.41 Mielestäni kunnan päättäjien valistuneisuuden ja viisauden
mittarina voidaan pitää sitä, missä aikataulussa ilman lain kovia pakotteita kouluja ja
opettajanvirkoja syntyi lain säädösten antamien mahdollisuuksien puitteissa. Köyhänkin
kunnan oli mahdollista perustaa kansakouluja, kun niiden ylläpitoon saatiin sen ajan suuri
valtionapu, odottamatta aina lain ehdotonta määräystä.

Pellon kunnan koululaitoksen ansiokkaassa historiassa, jota olen saanut käyttää hyväk-
seni, kerrotaan oppivelvollisuuslain velvoittaneen täydellisen kansakoulun perustamiseen,
jos piirissä kouluun pantavia lapsia oli vähintään 30, ja supistetun koulun perustamiseen,
jos oppilaita oli 20—29. Täydellisessä kansakoulussa oli oma opettaja sekä ylä- että ala-
kansakoulussa, mutta supistetussa koulussa yksi opettaja hoiti eri aikoina molemmat kou-
lut. Otan asian vielä esille, koska yllättävän monissa pitäjähistorioissa on sama ja ainakin
prosenteissa laskettuna sangen suuri virhe. Oppivelvollisuuslain 9 § nimittäin sanoi sel-
västi, että yläkansakoulu omine opettajineen piti perustaa vasta sitten, jos yläkansakou-
luun pantavia oppilaita oli vähintään 30, ja alakansakoulu vastaavasti, jos siihen tulijoita
oli vähintään 15, mikäli kunta ei ollut aikaisemmin jo perustanut piiriin kiinteää täydellistä
kansakoulua. Ylä- ja alakansakouluun piti siis olla tulossa vähintään noin 45 oppilasta, et-
tä kunnan oli täydellinen kansakoulu perustettava. Siinä Pellon kouluhistoria on oikeassa,
että supistettukaan koulua ei tarvinnut perustaa, jos ylä- ja alakansakouluun tulevia oppi-
laita oli vähemmän kuin 20. Senkin Pellon historia kertoo aivan oikein, että vähintään vii-
den kilometrin päässä koulusta asuvat eivät olleet oppivelvollisia, mutta jättää kertomatta,
että tämä murheellinen helpotus koski vain harvaan asuttuja kuntia kuten muun muassa
Turtolaa. Oppivelvollisuuslakia muutettiin syksystä 1945 siten, että yläkansakoulu piti pe-

38. SA 20/1898, 3 §.
39. SA 9/1893, 118 §.
40. 21.3.3 = ajanjakso vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista vuoden 1957 kansakoululain voimaantuloon 1958

saakka.
41. SA 790/1946, 1 ja 6 §; Leinonen 1958, 17 ja 48.



594
rustaa, jos siihen oppilaita oli tulossa vähintään 25. Alakansakoulun velvoiterajaksi tuli
12.42

Toinen asia oli sitten, milloin kunta sai perustaa päätoimisia opettajanvirkoja eli mil-
loin se sai valtionavun opettajien palkkoihin. Selvyyden vuoksi on kai vielä sanottava, että
kunta saattoi omin kustannuksin perustaa niin monta virkaa, kuin halusi. Yleensä kunnat
eivät kyennet ilman valtionapua virkoja ja kouluja perustamaan. Ainakin jo vuoden 1932
säädöstenmuutosten jälkeen sai supistetun koulun perustaa, jos kouluun tuli kuudelle luo-
kalle vähintään 13 lasta. Täydellisen kansakoulun sai perustaa, jos yläkansakouluun tuli
vähintään 25 ja alakansakouluun 12 lasta. Vuonna 1945 muutettiin säännöksiä siten, että
täydellisen kansakoulun sai perustaa, jos ylä- ja alakansakouluun tuli yhteensä vähintään
25 lasta. Syksyllä 1948 tilannetta helpotti vielä se, että yläkansakouluun liitettiin seitse-
mäs vuosiluokka, jolloin varsinaisen kansakoulun oppilasmäärät nousivat.43

Oppivelvollisuuslain mukaan olisi pitänyt lähettää oppivelvollisuuden täytäntöönpano-
suunnitelma kouluhallituksen hyväksyttäväksi jo kahden vuoden kuluttua lain voimaantu-
losta eli viimeistään kesällä 1923. Jostakin syystä Turtolan kunnassa vasta vuoden 1926
lopulla käsitelty suunnitelma vahvistettiin heinäkuussa 1927. Sen mukaan kuntaan aiottiin
perustaa kolme uutta koulua, jotka olivat Matinlompolo, Rattosjärvi ja Sirkka.44

Matinlompolossa oli haaveiltu omasta koulusta yhdessä Konttajärven kanssa jo ennen
vuosisadan vaihdetta. Toive yhteisestä koulusta toteutui 1911, kun Konttajärvellä käynnis-
tettiin koulu. Omaan kylään yksiopettajainen kansakoulu saatiin 1923. Kiinteä alakansa-
koulu ja toinen opettaja tulivat Matinlompolon kylään 1937. Koulu oli saanut oman koulu-
rakennuksen nopeasti jo 1928. Johtokunta oli esittänyt seuraavana vuonna 1929 valtuus-
tolle, että kylässä olisi riittävästi oppilaita alakansakoulun perustamista varten ja koululla
oli sitä varten hyvät tilat. Kiirettä eivät Lapin kunnat pitäneet koulutoimen kehittämisessä.
Tämän Matinlompolon alakansakoulunopettajan rahapalkan valtio olisi maksanut koko-
naan ainakin jo vuodesta 1929 alkaen, jolloin johtokunnan mukaan oppilaita olisi jo ollut
riittävästi, ja kirjoista ynnä muista koulutarvikkeista kaksi kolmasosaa todellisista kustan-
nuksista. Maan köyhimmille ja harvaan asutuille sekä rajaseutukunnille valtio suoritti vie-
lä opettajien lisäpalkkaa 10—30 prosenttia ja muihin ylläpitokustannuksiin samoille kun-
nille annettiin lain mukaan eduskunnan myöntämistä määrärahoista enemmänkin avustus-
ta kuin kaksi kolmasosaa.45 Koulua pidettiin aiheettomasti yksiopettajaisena kouluna
kahdeksan lukuvuotta. Melkein kymmenen ikäluokkaa kylän lapsista sai päättäjien hitaan
toiminnan vuoksi huomattavasti lyhyemmän ja varmasti tehottomamman koulutuksen
kuin ikätoverit kaksi- tai useampiopettajaisissa kouluissa. Mainittakoon, että Turtolan
kunta täytti kaikki ne tuntomerkit, joita ylimääräistä avustusta saaville kunnille oli laissa
annettu.

42. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 28—29; SA 101/1921, 1 ja 9 §; SA 382/1945, 9 §. Koska oppivelvollisuus-
lain säännökset on erittäin monissa pitäjähistorioissa ja tutkimuksissakin selvitetty väärin, uskaltaisin antaa
ohjeeksi seuraavia kirjoittajia varten, että kannattaisi lukea itse lakien säännökset luottamatta auktoriteet-
tien lainlukuun. Näyttää nimittäin siltä, että oppivelvollisuuslain sisältö olisi monissa selvityksissä kirjoi-
tettu saman mallin mukaan. Se on silloin paha, jos tämä valmis kaava on virheellinen, kun kuitenkin
kyseessä on Suomen koululaitosta koskeva erittäin tärkeä oppivelvollisuuslaki. Koululakien parissa työs-
kentelevät antavat myös pyydettäessä ammattiapua.

43. SA 43/1932, 17 §; SA 894/1945, 17 §; SA 568/1948, 7 §.
44. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 29—31.
45. Lapin ktpli:t 1922—24, Turtola. KA; SVT X: 55 1923—24; SA 180/1926, 15 §; Pellon koulu 100 vuotta.

1995, 32.
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Sodan jälkeen suurten ikäluokkien aikana Matinlompolon koulun oppilasmäärä kasvoi
niin suureksi, että koulu oli muutaman vuoden neliopettajainen. Koulun nimi muutettiin
1955 Lankojärveksi, minkä nimen koulun oppilas Eero Mäntyranta on tehnyt kuuluisaksi
kilpahiihtoa ihannoivan Suomen kansan keskuudessa. Mieluisaa on ollut lukea Eero Män-
tyrannan hiihtouraa kuvaavasta kirjasta, että kansakoulun ylimpien luokkien opettaja Jor-
ma Matinlauri oli Eero-pojan urheiluinnostuksen luoja.46

Rattosjärvi, joka sijaitsee Rattostunturin juurella, sai koulunsa 1927. Rattosjärvi on ol-
lut todellinen erämaakylä ja tiettömien taipaleitten takana pitkään. Se erotettiin 1913 Yli-
tornion kunnasta, jonka kirkolle kylästä oli linnuntietäkin noin sata kilometriä, ja liitettiin
Turtolan kuntaan. Koulu toimi ensin kaksi vuotta alakansakouluna, minkä jälkeen se vasta
muutettiin kuusiluokkaiseksi supistetuksi kouluksi.47 Oli varmaan aivan järkevää aloittaa
kokovuotisella alakoululla, koska näin voitiin yläkouluun siirtyville opettaa siellä jo
tarpeelliset luku- ja kirjoitustaito sekä vähin muitakin aineita. Osuvampaa olisi ehkä ollut
kirjoittaa, että alakansakoulussa opetettiin luku- ja kirjoitustaitoa, sillä entisenä opettajana
tiedän, että koko kansakoulun jälkeenkin nämä taidot eri oppilaitten välillä vaihtelivat
suuresti, eikä peruskoulukaan ole ihmisyksilöiden eroavaisuuksia tietysti poistanut.

Olin Lapissa peruskoulua perustamassa ja markkinoimassa, emmekä me kyllä koskaan
sanoneet tai kirjoittaneet, että kaikki oppisivat edes peruskoulussa kaiken yhtä hyvin. En
usko, että kukaan todistettavasti pystyisi löytämään suomalaisen virkamiehen kirjoittaman
tekstin, jossa näin olisi sanottu. Kerran olen tavannut artikkelin, jonka keskustelua
herättämään tarkoitetussa otsikossa oli, että kaikki oppivat kaiken, mutta sen perässä oli
suuri kysymysmerkki. Ehkä otsake houkutteli lukemaan pohdiskelun täyttämän
kirjoituksen. Kuitenkin monet rehellisinä itseään pitävät kouluihmiset ovat vuosikymme-
niä silmää räpäyttämättä kertoneet, että jotkut kouluhallintomiehet tai -naiset olisivat pe-
ruskoulun siirtymävaiheessa olleet niin sekaisin, että olisivat tuollaista tosissaan esit-
täneet48.

Sirkan koulupiirin koulu käynnistyi Sirkan koulun nimellä Lampsijärvelle 1931, ja
koulu alkoi Rattosjärven tapaan alakansakouluna. Kun piiri oli laaja ja oppilasmäärä kas-
voi, jaettiin koulupiiri, ja toinen koulu saatiin varsinaiseen Sirkan kylään 1939. Nyt Lamp-
sijärven koulu sai oman kylänsä nimen. Koulu säilyi sodan jälkeen suuresta oppilasmää-
rästä huolimatta supistettuna aina vuoteen 1965 saakka, vaikka oppilaita oli 1950- ja
1960-luvuilla lähes 60. Tilojen puutteen vuoksikaan toisen opettajan ottamista ei olisi tar-
vinnut lykätä, sillä oma koulurakennus oli valmistunut Lampsijärvellä 1952.49

Näin suuri viivyttely oli jo harvinaista Lapin läänin kunnissakin. Tässäkin on eräs to-
diste siitä, että valtionvallan tarjoamia mahdollisuuksia syrjäseutujenkin kouluolojen ke-
hittämiseksi ei aina ymmärretty käyttää hyväksi, sillä olihan jo syyskuussa 1945 muutettu
säännöksiä siten, että kaksiopettajainen kansakoulu sai valtionavun molempien opettajien
palkkaukseen, mikäli oppilaita koulussa oli yhteensä 25.50

Sirkan kylään 1939 perustettu koulu sai luontevasti nimekseen Sirkan koulu. Kun ky-
län postitoimisto oli saanut nimekseen Sirkkakosken jo kauan sitten erotukseksi Kittilän

46. Mäntyranta 1968, 17—21; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 33—34.
47. Länsi-Pohjan ktpli:t 1926—28, Turtola. KHA. KA; SVT X: 61 1929—30. Pellon koulu 100 vuotta. 1995,

15 ja 34—36. 
48. Esim. Mutka 1997, 156.
49. Länsi-Pohjan ktpli:t 1930—32, Turtola. KHA. KA; SVT X: 63 1931—32; Pellon koulu 100 vuotta. 1995,

36—37. 
50. SA 894/1945, 17 §.
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Sirkasta, vaihdettiin koulun nimeksi myös Sirkkakoski lukuvuoden 1985—86 alusta läh-
tien.51 Vierailin koululla toukokuussa 1991 kyläkokouksessa kertomassa tulevasta valti-
onosuusuudistuksesta. Kyläläiset olivat huolissaan koulunsa tulevaisuudesta. Kunnan
edustajat olivat myös paikalla. Jos aktiivisuus auttaa kylän elävänä säilymistä, niin tästä
kylästä sitä ei näyttänyt puuttuvan.52

Kovan taistelun oman koulun saamiseksi joutuivat myös Pellon kunnan Väylänvarren
pohjoisimman kylän Jarhoisen asukkaat käymään. Osa kylän lapsia oli käynyt koulua Yli-
rannan koulussa majoitettuna asuntolaan, joka oli maksullinen. Taksat olivat huoltajien
mielestä korkeat. Osa lapsia oli hankkinut opetusta Ruotsin puolella joen takana. Ruotsis-
sa kuitenkin opetuskieli muutettiin vuoden 1920 tienoilla ruotsiksi, joten sekin tie tuk-
keentui. Jo 1926 oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunnitelmaa laadittaessa oli Jarhoi-
sesta esitetty vaatimuksia omasta koulupiiristä ja koulusta. Päätökseksi kuitenkin tuli, että
Jarhoinen kuului edelleen Ylirannan piiriin ja että kylässä alkaisi toimia syksystä 1933
lähtien vain 18 viikkoa lukuvuodessa kestävä alakansakoulu. Kun Jarhoisessakin oli lain
edellyttämä määrä lapsia oman koulun perustamista varten, ei ole kumma, että vanhem-
mat vaativat lapsilleen samoja oikeuksia, joita muut jokivarren kylät ilman sanottavia kun-
nan kustannuksia saivat. Kunnanvaltuustokin oli kyllä periaatteessa myönteinen jo 1929
koulun perustamiseen ja jopa rakentamiseen, mutta vain sillä ehdolla, että valtio korvaisi
kunnalle kaikki rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Kunnan päättäjät taistelivat kyn-
sin hampain kylän lakiinperustuvia esityksiä vastaan kaikissa mahdollisissa valitusportais-
sa. Kunta määrättiin lopuksi perustamaan Jarhoiseen oma koulupiiri. Koulu alkoi 1933
vuokrahuoneissa, ja oma koulutalo valmistui käyttöön 1939 tuhoutuen sodassa syksyllä
1944. Sodan jälkeen koulua pidettiin parakissa huonoissa olosuhteissa vuoteen 1951 saak-
ka, jolloin saatiin uudet koulutilat.53

Pellon kouluhistorian tekijä on arvioinut, että Jarhoisen koulukahakassa sekä kunta että
Jarhoisen kylä voittivat: kunta aikaa valitusten päätöksiä odoteltaessa ja Jarhoinen lopulta
oman koulun. Sanoisin, että kuuluihan Jarhoinenkin Turtolan kuntaan. Oliko se kunnan
voitto, jos muiden kylien edustajista koostuva kunnallisten päättäjien enemmistö lakia rik-
komalla esti ja hidasti erään kunnan osan saamasta lakisääteisesti sille kuuluvaa kansa-
koulua, jota heidän omat lapsensa saivat kotikylissään käydä? Jarhoisen koulun oppilas-
määrä oli ollut vuodesta 1945 yli 25, joten koulun olisi voinut muuttaa jo 1946 kaksiopet-
tajaiseksi, koska valtionapuraja oli 25. Toisen opettajan koulu sai vasta 1962, jolloin kou-
luun tuotiin lakkautetun Orangin koulun oppilaat, minkä jälkeen oppilaita oli lähes 60.54

Sillä oppilasmäärällä olisi vielä kaksikin kaksiopettajaista koulua pysynyt pystyssä. Jos
Jarhoisessa ollaan sitä mieltä, että heidän kouluasioitaan menneiden vuosikymmenien
kuluessa olisi voitu paremminkin hoitaa, niin kieltämättä he ovat oikeassa. Lapin muista
kunnista löytyy luonnollisesti runsaasti vastaavia esimerkkejä. Olen käyttänyt Pelloa
esimerkkikuntana, koska Pellon huolellisesti tehty kouluhistoria on tarjonnut
tarkastelulleni helposti saatavan ja hyvin luotettavan lähdemateriaalin.

51. Länsi-Pohjan ktpli:t 1938—40, Turtola. KHA. KA; Lapin lpkli:t 1984—86, Pello. LLHA; Pellon koulu 100
vuotta, 44—46. 

52. Kalenterimerkintä 27.5.1991. JLA.
53. Länsi-Pohjan ktpli:t 1932—34, Turtola. KHA. KA; SVT X: 65 1933—34; Pellon koulu 100 vuotta, 37—

39, 134 ja 158.
54. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 37—39.
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Orajärven kylän asukkaat eivät myöskään ilman ulkopuolista apua saaneet toivomas-
saan ajassa omaa koulua. Kunnassa hyväksyttyjen päätösten mukaan Orajärvellekin olisi
annettu Pellon koulun kanssa yhteinen 18-viikkoinen alakansakoulu. Kun kylän kouluun
tulossaolevien lasten määrä edellytti kuusiluokkaisen supistetun koulun saamista, valitti-
vat kyläläiset 1931 kouluhallitukseen, joka määräsi perustamaan Orajärvelle koulun. Kun
kouluhallitus ei ollut asettanut koulun perustamisen takarajaa, käytti kunta tätä porsaan-
reikänä ja viivytti koulun aloittamista, mikä tapahtui vasta syksyllä 1935. Ensimmäisen
lukuvuoden Orajärvellä toimi vain alakansakoulu valmistaen tietä yläkansakoululle. Kou-
lu toimi supistettuna vuoteen 1953, jolloin koulussa oli oppilaita lähes 50. Voidaan todeta,
että Orajärvenkään koulun toisen opettajanviran perustamisessa ei kunta ainakaan hätäil-
lyt, sillä siihenhän oppilasmääräksi olisi riittänyt jo 25.55

Lappiin rakennettiin sotavuosien jälkeen runsaasti kauniita kansakouluja. Niissä oli ilo opet-
tajien ja oppilaitten työskennellä. Kuvassa vuoden 1955 tienoilla valmistunut Orajärven kou-
lu.

Kunnan eteläosassa Juoksengin koululla paisui oppilasmäärä 1930-luvulla niin, että ke-
vätlukukaudella 1938 oppilaita oli jo 120. Koulutilat kävivät ahtaiksi, ja oppilaita jäi vielä
runsaasti koulun vaikutusalueen ulkopuolelle eli ilman kansakouluopetusta. Turtolan kun-
nassakaan koulusta viiden kilometrin rajan takana asuvat eivät olleet oppivelvollisia.
Luonteva tapa asian korjaamiseksi oli koulupiirin jako, ja niin täälläkin meneteltiin. Turto-
lan ja Juoksengin väliin perustettiin Kankaanpään supistettu koulu syksystä 1938, vaikka
oppilaita oli jatkuvasti noin 50. Mainittakoon, että kaksiopettajaisen koulun perustamisra-
ja oli ollut vuoden 1932 jälkeen 37 ja vuodesta 1945 lähtien 25, kuten jo useasti on todet-
tu. Kun omaa koulutaloa näytti olevan vaikea saada, koulupiiriläisetkin olivat valmiita
suosiolla luopumaan koulustaan, ja vuoden 1949 alusta lukien tämän alusta loppuun supis-
tettuna kouluna toimineen koulun oppilaat jaettiin isompien naapureiden Juoksengin ja
Turtolan koulujen kesken. Näinhän se on maailman tapa useasti pieniä kohtaan ollut. Kou-
lusta luopumisen ehdoksi Kankaanpään koulupiiriläiset olivat kuitenkin asettaneet, että
Juoksengin uusi koulu rakennettaisiin entistä pohjoisemmaksi ja lähemmäksi Kankaan-

55. Länsi-Pohjan ktpli:t 1934—37, Turtola. KHA. KA; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 39—40.
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päätä. Näin myös tapahtui.56 Jostakin syystä Pellossa koulujen rakentaminen sujui hitaam-
massa tahdissa kuin monissa muissa Lapin kunnissa, joissa Pellon tavoin oli paljon sodan
jäljiltä rakennettavaa. Valtio korvasi sodassa tuhoutuneiden koulujen jälleenrakentamisen
sataprosenttisesti57.

Juoksengin koulupiirin eteläosaan perustettiin 1938 Ratasjärven koulupiiri ja samana
vuonna avattiin kaksiopettajainen täydellinen kansakoulu, jossa oli 54 oppilasta. Juoksen-
gin koulun osana kylässä oli jo sitä ennen pidetty alakoulua seitsemän lukuvuotta. Vaikka
oppilaita oli runsaasti, muutettiin koulu jo 1939 vain vuoden toimittuaan supistetuksi kou-
luksi. Vasta 1949 koulu sai toisen opettajan. Koulun ongelma oli, että koulupiiriläiset eivät
löytäneet yksituumaisuutta, kummalle puolelle Ratasjärveä koulu pitäisi rakentaa. Tämän
hyvin ymmärtää, sillä kelirikon aikaan on vesien ylitys vaarallista. Kunnanvaltuusto kiel-
täytyi kuljetusavustuksesta ja sillan rakentamisesta. Avustus myönnettiin, kun johtokunta
uhkasi kääntyä maaherran puoleen. Kun koulun johtokunta lopulta löysi sovun koulun
paikasta ja esitti rakentamista, ei kunta siihen enää suostunut, vaan lakkautti koulun 1972,
ja oppilaat vietiin Juoksengin kouluun. Vaikka kunnassa oli tehty lainvoimaisia päätöksiä
koulun rakentamisesta, ei kunnasta koskaan lähetetty Helsinkiin koulun rakennuslupaha-
kemusta. Johtokunta vastusti koulun lakkauttamista, sillä oppilaita oli vielä lukuvuonna
1969—70 peräti 48 ja 1971—72 vielä 38. Oppilasmäärän jyrkkä putoaminen parin vuoden
aikana oli seurausta siitä, että peruskoulun aattovuosina oppikouluun siirtyi ja otettiin run-
saasti oppilaita. Peruskoulun tultua oppilasmäärät yleensä kyläkouluissa kasvoivat, koska
kaikki oppilaat olivat sen jälkeen kuusi vuotta omissa kouluissaan. Kova oli Ratasjärven
kylän ja koulun kohtalo: ensiksi 10 vuotta oppilasmäärän riittävyydestä huolimatta supis-
tettuna kouluna, toiseksi 34 vuotta puutteellisissa vuokratiloissa ilman omaa koulutaloa ja
kolmanneksi koulun lakkautus suuresta oppilasmäärästä huolimatta 1972, jolloin valtio-
valta osoitti suopeutensa pieniä kyläkouluja kohtaan alentamalla valtionavun ehtona ole-
via oppilasmääriä merkittävästi. Kun keskustelin kunnan päättävissä elimissä jo peruskou-
lun siirtymävaiheen aikana voimallisesti ollutta kansanedustaja Ossi Korteniemeä Ratas-
järven kylän tylystä kohtelusta, sain kyllä pätevän selvityksen. Korteniemi kertoi, että so-
pu Ratasjärvelle tuli liian myöhään. Nuorimmat ikäluokat Ratasjärvellä ja läheisessä Juok-
sengin koulupiirissä olivat jo vuoden 1970 seutuvilla niin pienet, ettei päättäjillä ollut
muuta mahdollisuutta kuin yhdistää Ratasjärven koulupiiri Juoksenkiin. Uskottavahan mi-
nun tietysti oli, koska Korteniemi ei ole koskaan ollut kouluja lakkauttamassa syventymät-
tä asiaan. Tarkistus osoitti Korteniemen muistaneen asian aivan oikein. Kun Juoksengin
koulussa, jonka piiriin jo 1949 oli liitetty pääosa Kankaanpään piiriä ja 1972 vielä Ratas-
järven piiri, oli peruskoulun alkuvuosina lähes sata oppilasta, niin lukuvuonna 1981—82
oppilaita oli enää uskomattoman vähän. Oppilasmäärä oli pudonnut tasaisena sarjana, sillä
kuudennella luokalla oli oppilaita kuusi, viidennellä neljä, neljännellä kolme, myös kol-
mannella kolme, toisella kaksi ja ensimmäisellä yksi eli yhteensä 19 oppilasta koulussa
vielä opettavien kolmen päätoimisen luokanopettajan ohjattavana. Ei voida tällaisten nu-
meroiden edessä muuta kuin sanoa, että ankara oli ajan lento noina vuosina Lapissa ja sen
kylissä. Muuttoliike oli vienyt nuoren väen työn perässä muualle. Syksyllä 1992 oppilaita
Juoksengin koulussa oli kuitenkin 32, joten syntyvyys oli kohonnut ja tasaantunut, sillä

56. Länsi-Pohjan ktpli:t 1937—39 ja 1948—49, Turtola ja lukuvuosi 1949—50, Pello. KHA. KA; SA 894/
1945, 17 §; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 40—41 ja 134.

57. SA 390/1945, 1 §; SA 391/1945, 1—2 §.
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lapsia oli koulussa kolmella luokalla viisi ja muilla luokilla kolme, kuusi ja kahdeksan.
Paluumuuttoa oli tapahtunut 1980-luvulla sekä Pellon Juoksenkiin että myös muualle
Lappiin.58

Turtolassa kasvoi kahden vuoden aikana 1938—1939 koulujen määrä 40 prosenttia eli
kymmenestä neljääntoista, sillä 1938 käynnistyi vielä Meltauksen tien varrella Rattosjär-
ven ja Konttajärven kylien välissä olevassa Ruuhijärven kylässä koulu. Aikaisemminhan
on jo kerrottu, että Sirkan koulu avattiin 1939. Talvisota näkyi Ruuhijärvellä koulutyössä
siten, että kouluhallitus siirsi 1940 opettajanvirkaan johtokunnan vastustuksesta huolimat-
ta rajan taakse jääneen Jaakkiman kunnan opettajan. Opettajat ovat pitkään olleet siinä on-
nellisessa tilanteessa, että työn loppuessa yhdellä koululla on vakinaisella viranhaltijalla
ollut siirtosuoja toiseen virkaan joko omassa kunnassa tai viran siellä puuttuessa jossakin
muussa kunnassa59. Johtokunnalla ei periaatteessa ollut mitään Karjalan siirto-opettajia
vastaan, vaan päinvastoin heitä hirvittivät huonot olosuhteet, joihin tulokas joutuisi. Toi-
mihan koulu vuokrahuoneissa, asunto oli pieni ja vaatimaton ja syrjäinen kylä oli eriste-
tyssä asemassa. Pakolaisopettajan työkausi kesti Ruuhijärvellä yhden lukuvuoden. Ruuhi-
järven kylään saatiin uusi koulutalo vasta vuonna 1959. Kyllä johtokunta oli aivan oikeas-
sa, kun he halusivat saada kyläänsä opettajan, joka sinne vapaaehtoisesti suostuisi itse ha-
keutumaan ja odottelemaan kunnon asuntoa ja koulutiloja. Sodan jälkeen vuosiksi 1946—
56 koulu saikin opettajaksi Ester Lehmosen, joka viihtyi kylässä opettaen supistetussa
koulussa puutteellisissa olosuhteissa peräti kymmenen vuotta.60

Tein Turtolan piispantarkastuksia varten laadituista seurakuntakertomuksista saman
huomion kuin Ylitornioltakin, että kansakoulut olivat 1920- ja vielä 1930-luvullakin nais-
valtaisia. Turtolassa ja Ylitorniolla ei kansakouluissa vielä 1920-luvulla ollut yhtään pää-
toimista miesopettajaa. Vuonna 1934 Turtolassa oli 16 kansakoulunopettajan joukossa
vain yksi mies. Ylitornion 16 kansakoulussa oli vuonna 1936 noin 25 päätoimista opetta-
jaa, jotka kaikki olivat naisia.61 Selitys on siinä, että virat oli perustettu kunnan harkinnan
mukaan naisten viroiksi. Vuoden 1866 kansakouluasetuksen ja siihen 1886 tehdyn muu-
toksen mukaan kansakoulua hoiti joko opettaja tai opettajatar. Vuonna 1931 annetun kan-
sakoulun järjestysmuotoasetuksen mukaan saattoi kunnanvaltuusto, milloin katsoi syytä
olevan, päättää, että ylä- tai supistetun koulun virkaan oli yhdistettävä velvollisuus opettaa
joko tyttöjen tai poikien käsitöitä. Kun näin yleensä tehtiin, se rajasi virat joko miesten tai
naisten viroiksi.62 Kun supistetut kansakoulut muutettiin vähitellen kaksiopettajaisiksi,
niin miesopettajien määrä maaseudun kansakouluissa nousi. Vuonna 1943 määrättiin ni-
mittäin asetuksessa, että “milloin kaksiopettajaisen kansakoulun alakoulunopettajalla on
kelpoisuus tyttöjen käsityön opettamiseen, kuuluu yläkoulun opettajalle velvollisuus opet-
taa poikien käsityötä”.63

58. Länsi-Pohjan ktpli:t 1937—40, Turtola. KHA. KA; Lapin lkkli 1971—72, Pello. LLHA; Lapin lpkli:t
1972—75, 1981—82 ja 1992—93, Pello. LLHA; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 42—43 ja 159; Ossi Kor-
teniemen haast. 9.8.1999.

59. SA 180/1926, 23 §; SA 247/1957, 66 §.
60. Länsi-Pohjan ktpli:t 1937—39, Turtola. KHA. KA; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 43—44 ja 144.
61. Turtolan ptpk:t 1921 (srkk J. J. Kaila), 1924 ja 1926 (srkk:t E. J. V. Gummerus) sekä 1934 (srkk A. K. J.

Astala) Eb: 133b. OTA. OMA; Ylitornion ptpk:t 1925, 1931 ja 1936 (srkk:t L. P. Tapaninen). Eb: 150.
OTA. OMA. 

62. SA 12/1866, 127 §; SA 4/1886, 127 §; SA 190/1931, 19 §.
63. SA 208/1943, 19 §.
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Miksi edellä mainituissa kunnissa sitten virat oli perustettu naisten viroiksi? Pelkosen-
niemen kunnassa päätettiin 1911 muuttaa Kirkonkylän koulun miesopettajan virka naisen
viraksi, koska koulun johtokunnan mukaan Lapin kansakouluntarkastuspiiriin oli vaikea
saada onnistuneita miesopettajia.64 Aina on myös aihetta tarkastella, olisiko eräs syy nais-
valtaisuuteen ollut taloudellista laatua. Vuoden 1866 kansakouluasetuksen mukaan mies-
opettajan palkka oli suurempi kuin opettajattaren palkka, sillä palkka-apu yleisistä eli val-
tion varoista oli opettajalle 600 markkaa mutta opettajattarelle vain 400 markkaa.65 Vuon-
na 1886 palkka-apuja korotettiin, mutta edelleen opettajattaren virkaa varten kunta sai 200
markkaa vähemmän kuin opettajan virkaa varten.66 Kun 1901 myönnettiin opettajien ikä-
lisiä varten määrärahat, olivat lähtöpalkat edelleen samat kuin 1886 eli miesopettajalle
800 markkaa ja naisopettajalle 600 markkaa.67 Kun 1908 säädettiin laki maalaiskansakou-
lujen opettajiston palkkauksesta, annettiin sekä mies- että naisopettajalle sama palkkaus.
Nyt korotettiin naimisissa olevalle tai olleelle mies- ja naisopettajalle, joka oli perheensä
pääasiallinen elättäjä ja jolla oli yksi tai useampia lapsia, peruspalkkaa 200 markkaa.68

Naisopettajat taisivat edelleen tulla valtiolle, joka opettajien rahapalkan antoi avustuksina
maalaiskunnille, halvemmiksi kuin miesopettajat, sillä miesopettajista lienee ollut suu-
rempi osa perheellisiä kuin naisopettajista. Kun aloitin opettajantyöni 1954 maksettiin vie-
lä perheelliselle opettajalle edellä mainituin perustein korkeampi peruspalkka ja viittä pro-
senttia korkeampi syrjäseutulisä kuin perheettömälle opettajalle.69 Tämä järjestelmä lop-
pui vasta 31.7.1958, minkä jälkeen kaikki yläkansakoulun opettajat saivat saman perus-
palkan ja yhtäsuuret syrjäseutulisät.70 Kansakoululaitoksen kustannuksista 1920-luvulla
säädetyt lait antoivat lasten lukumäärän mukaan perheellisille opettajille kasvatusapua
palkanlisänä. Kasvatusavun maksaminen lopetettiin lapsilisälain voimaantulon jälkeen
1948.71

Luontaisetuina oli sekä opettajalle ja opettajattarelle vuoden 1866 kansakouluasetuksen
mukaan säädetty annettavaksi samat etuudet.72 Vuonna 1921 muutettiin luontaisetuja si-
ten, että maalaiskunnan yläkansakoulunopettajan virkaa hoitavalle miesopettajalle kuului
kolmen huoneen ja keittiön asunto, kun samassa virassa työskentelevä naisopettaja sai
vain kaksi huonetta ja keittiön. Alakansakoulunopettaja sai vähintään yhden huoneen ja
keittiön asunnon.73 Eihän tämä säännös ollut tarkoituksenmukainen. Kun menin opetta-
jaksi 1954 Simon kunnan Matalan kansakoululle, oli koululla opettajia varten kolmen
huoneen ja keittiön sekä yhden huoneen ja keittiön asunnot. Koulun toinen opettaja, joka
oli nainen, oli asunut kolmen huoneen ja keittiön asuntoa ennen minun tuloani koululle jo
kuusi vuotta. Se oli luonnollista, sillä hänellä oli kuusi lasta. Olin poikamiehenä tyytyväi-
nen pieneen asuntooni, sillä sain rahakorvauksen kahdesta puuttuvasta huoneesta. Käsit-
tääkseni naisopettaja ei joutunut kunnalle maksamaan ylimääräisestä huoneesta, koska
koululla ei olisi ollut tarjottavana hänelle lain mukaan kuuluvaa kahden huoneen ja keitti-

64. Ks. Pelkosenniemi.
65. SA 12/1866, 134 §.
66. SA 6/1886.
67. SA 4/1901.
68. SA 3/1908, 1 §.
69. SA 180/1926, 7 §; Suomen kansakoulukalenteri 1957. 1957, 186.
70. SA 248/1957, 3 §.
71. SA 102/1921, 7 §; SA 180/1926, 7 §; Suomen kansakoulukalenteri 1957. 1957, 187.
72. SA 12/1866, 117 §.
73. SA 102/1921, 6 §.
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ön asuntoa. Olisipa koululla syntynyt hankala tilanne, jos miesopettajaksi olisi valittu per-
heellinen miesopettaja, joka olisi vaatinut itselleen hänelle kuuluvan lainmukaisen huo-
neiston. Tämäkin järjestelmä loppui 31.7.1958, minkä jälkeen kunta oli velvollinen anta-
maan perheelliselle opettajalle kolmen huoneen ja keittiön asunnon ja perheettömälle kah-
den huoneen ja keittiön asunnon, mutta nyt opettajat oli siirretty kokonaispalkkaukseen ja
he maksoivat kunnille vuokrana virka-asunnoista säädetyt korvaukset74. Kun maalaiskun-
nat saivat opettajan rahapalkan vuosina 1866—1958 sataprosenttisena valtiolta, ei aina-
kaan tämän vuoksi kuntien kannattanut perustaa pääasiassa vain naisopettajan virkoja, ku-
ten Turtolassa ja Ylitorniolla vielä 1930-luvullakin oli tehty. Luontaisetuina piti miehille
olla yksi asuinhuone enemmän kuin naisille, ja luontaisetujen ylläpitoon kunta ei saanut
valtion avustuksia. Opettajien asuntojen rakentamiseen valtionavustuksia kyllä annettiin.
Vaikka kunnat ovat aina olleet hyvin tarkkoja taloudenpitäjiä, niin tuskin miesopettajalle
kuuluneen yhden ylimääräisen huoneen vuoksi edellä mainituissa kunnissa perustettiin
kyseisenä aikana vain naisopettajan virkoja. En myöskään uskoisi naisopettajien virkoja
kunnissa perustetun sen vuoksi, että valtion kustannukset olisivat supistuneet. Ilmeisesti
on katsottu, että naisopettaja olisi miestä sopivampi hoitamaan yleensä silloin perustettuja
yksiopettajaisia kansakouluja. Käsityöt opetti tavallisesti silloin pojille joku ympäristössä
taitavaksi tunnettu isäntä tai puuseppä. Hänen palkkaukseensa saatiin myös valtionavus-
tus.75 Korteniemi arvioi, että yksi syy Turtolan ja Ylitornion naisopettajavaltaisuuteen oli
siinä, että Tornionlaaksosta meni runsaasti nuoria naisia valmistumaan opettajiksi, ja he
sitten pyrkivät ja heidät myös mielihyvin otettiin kotiseuduilleen opettajiksi. Viratkin oli
mahdollista perustaa tulijoille sopiviksi mittatilaustyönä. Myös Korteniemen mukaan
naisopettajat olivat usein perheettömiä, kun miesopettajat yleensä aina olivat perheellisiä.
Kun naisopettajat olivat naimisissa, niin Pellossa poikien käsityönopetuksen silloin yleen-
sä hoitivat opettajien aviopuolisot.76

Länsirajalla sijaitsevassa Turtolan kunnassa koulut toimivat talvi- ja jatkosodan aikana
jokseenkin säännöllisesti. Kun Pellon kouluun tuli 1940-luvun alussa erittäin runsaasti op-
pilaita, perustettiin Pellon eteläiseen naapurikylään Mämmilään syksystä 1942 oma supis-
tettu kansakoulu. Se toimi vuokrahuoneissa yli 20 vuotta lakkauttamiseensa vuoteen 1963
saakka, jolloin koulupiiri jaettiin Pellon ja Turtolan koulupiireihin. Koulun oppilasmäärä
vaihteli yleensä rajoissa 30—40 ja oli suurimmillaan 1956, jolloin oppilaita oli 44. On to-
dettava, että koulun olisi oppilasmäärien pohjalta voinut muuttaa kaksiopettajaiseksi jo
vuonna 1946. Mämmilän koulukin kuului Turtolassa niiden suurkylien kupeessa sijainnei-
den väliinputoajakoulujen joukkoon, joista juuri edellä on kerrottu. Olihan näiden pienten
kylien koulujen osana yksiopettajaisuus, puutteelliset toimintatilat ja jatkuva väliaikaisuu-
den ilmapiiri usein vaihtuvine opettajineen. Mämmilässä tosin Terttu Timonen opetti kym-
menen viimeistä toimintavuotta 1953—63.77

Syksyllä 1944 sota vyöryi läpi Turtolan ja 80 prosenttia kunnan asuinrakennuksista tu-
hottiin. Vain Konttajärven, Rattosjärven ja Ruuhijärven kylät säästyivät ja myös niissä
olevat koulutilat. Koko kunnan väki evakuoitiin Ruotsiin syrjässä sijaitsevia Konttajärven

74. SA 248/1957, 35—36 §. Riittävän suurien asuntojen puuttuessa perheellinen opettaja oli velvollinen tyyty-
mään perheettömän opettajan ja perheetön yhden huoneen ja keittiön asuntoon.

75. SA 12/1866, 134 §; Aminoff 1914, 96—98; SA 102/ 1921, 13—14 §; SA 247/1957, 79 §.
76. Ossi Korteniemen haast. 23.12.1999.
77. Länsi-Pohjan ktpli:t 1941—43. Turtola. KHA. KA; Länsi-Lapin ktpli:t 1962—64. Pello. OHA; Pellon

koulu 100 vuotta. 1995, 49—51 ja 156.
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ja Ruuhijärven kyliä lukuunottamatta. Opettajat seurasivat luonnollisesti kyliensä asukkai-
ta evakkoon ja olosuhteitten sen salliessa aloittivat opetustyön, jota ruotsalaiset koulut tu-
kivat luovuttaen tiloja ja koulutarvikkeita. Lukuvuoden 1944—45 aikana toimi eri puolilla
Ruotsia ainakin kahdeksan koululuokkaa, joissa Turtolan eri kylien lapset saivat koulu-
opetusta. Mahdollisimman nopeasti ja hyvinkin huonoissa tiloissa koulutyö käynnistettiin
poltetuissakin kylissä syksyllä 1945 heti kotiinpaluun jälkeen.78

Sodan jälkeen perustettiin monissa Lapin kunnissa vielä runsaasti kouluja ja opettajan-
virkoja vuonna 1947 voimaanastuneen yleisen oppivelvollisuuden myös harvaan asuttui-
hin kuntiin tuoneen lainmuutoksen jälkeen ja vähän myöhemmin kasvaneen syntyvyyden
vuoksi. Pellossa koulujen määrä ei juuri kasvanut, koska samaan aikaan vanhoja koulupii-
rejä yhdisteltiin. Vuonna 1946 syntyi supistettu Saukkoriivin79 koulu Meltauksen tien var-
teen ja oma koulutalokin luvattiin viimeistään 1953. Kärsivällisesti kyläläiset odottivat
vuoteen 1955 saakka, jolloin pyysivät edes parakkia, jotta poikien käsitöitä voitaisiin
opettaa, ja toista opettajaa, johon oppilasmäärä jo olisi oikeuttanut. Kevätlukukauden
1956 alkaessa vähän ennen yleislakkoa julistettiin Saukkoriivin kylässä koululakko. Osa
vanhemmista piti lapsia muutaman kuukauden kotona, kunnes koulun oloja vähän paran-
neltiin. Toisen opettajan virkaa ei Pellon kunnassa ole ollut tapana kovin nopeasti perus-
taa, eikä poikkeusta tehty nytkään. Se perustettiin vasta 1962, kun kouluun saatiin 16 vuo-
den odottamisen jälkeen uudet tilat.80 Kun kuntakeskuksessa toimineet Pellon ja Yliran-
nan koulut yhdistettiin 1947 Pellon kouluksi, muodostettiin entisen Ylirannan koulupiirin
pohjoisosaan vuokratiloihin 1947 supistettu Lempeän koulu. Koulu muutettiin jo 1948
kaksiopettajaiseksi, ja kauniille Tornionjoen rantatörmälle valmistui 1953 aikansa mitto-
jen mukaan erinomainen koulutalo kadehdittavan hienoine opettajanasuntoineen.81 Vietin
koululla ja erikoisesti koulun maastoissa kaksi päivää keväällä 1956 oppilashiihtojen
merkeissä.

Vielä kerran syrjäkyläläiset joutuivat Pellossa turvautumaan oppivelvollisuuslain voi-
maan koulun saamiseksi. Kunta ei nimittäin katsonut lokakuussa 1952 tarkoituksenmukai-
seksi perustaa koulua Naamijoen alueelle asukkaitten pyynnöstä huolimatta. Kun kyläläi-
set pystyivät osoittamaan, että heidän kyläkouluunsa olisi tulijoita enemmän kuin 20, jol-
loin kunta oli velvollinen lain mukaan avaamaan koulun, taipui kunnanvaltuusto jo joulu-
kuussa 1952 tekemään Orangin koulun perustamispäätöksen, mikä toteutettiin syksyllä
1953. Puutteellisissa vuokratiloissa tämäkin koulu toimi ja tietysti supistettuna, vaikka op-
pilaita piirissä oli lähes 30. Opettajapulan vielä jatkuessa huonoihin olosuhteisiin ei saatu
päteviä opettajia, joten melkein joka vuosi vaihtui opettaja. Yhdeksän lukuvuoden aikana
koululla ehti olla kahdeksan opettajaa. Kuljetusten tullessa mahdolliseksi koulu lakkautet-
tiin ja oppilaat siirrettiin Jarhoisten kouluun 1962.82

Oppivelvollisuuslain mukainen 16 vuoden aikataulu ja vielä siihen saatavissa ollut
kymmenen vuoden lykkäys viivästyttivät eräissä kunnissa oppivelvollisuuden toteuttamis-
ta. Harvaan asutuissa Pohjois-Suomen kunnissa vielä laki vapautti runsaasti etäällä kou-
luista asuvia oppilaita oppivelvollisuudesta. Keskustelin kesäkuussa 1997 opetusministe-

78. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 62—64.
79. Pellolaiset taivuttavat sanan näin. Ossi Korteniemen haast. 9.8.1999.
80. Länsi-Pohjan ktpli:t 1945—47, Turtola. KHA. KA; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 46—47.
81. Länsi-Pohjan ktpli:t 1946—48, Turtola. KHA. KA; Pellon koulu 100 vuotta, 46—48.
82. Länsi-Pohjan ktpli:t 1952—54, Pello. OHA; Länsi-Lapin ktpli:t 1961—63, Pello. OHA; Pellon koulu 100

vuotta. 1995, 51 ja 158.
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riön neuvottelevan virkamiehen Jouko Könnölän kanssa siitä, miksi oppivelvollisuuslaki
tehtiin sellaiseksi, että se mahdollisti varsinkin syrjäseuduille hyvin hitaan toteutuksen.
Hän arveli, että kansa oli vielä silloin niin valistumatonta, ettei se olisi ollut valmis nope-
ampaan toimintaan.83 Kokemukset Pellon kunnastakin todistavat aivan muuta. Eihän yh-
destäkään kylästä lähetetty kunnan päättäjille viestiä, että älkää vielä perustako meidän
kylään koulua. Pellon kunta ei kyllä omasta aloitteestaan koulutarjouksia kylille tehnyt-
kään. Poikkeuksetta kylien asukkaat kävivät sitkeitä oikeustaisteluita kunnan päättäjiä
vastaan päämääränään saada oma koulu ja mahdollisimman nopeasti. Pellolaisten koulu-
historia todistaa kauniilla tavalla jokaisella sivullaan pohjoissuomalaisen kouluja käymät-
tömän kansan vahvasta uskosta koulutuksen merkitykseen. He olivat itse jääneet koulu-
tuksesta osattomaksi, mutta seuraavan sukupolven he halusivat ehdottomasti pääsevän
kouluun sivistystä ja oppia hankkimaan. Jos Jouko Könnölä tarkoitti kuntien päättäjiä,
niin hän saattoi olla oikeassa. Kerrotaan Pellon kouluhistoriassakin silloisen kirkonkylän
eli Turtolan isäntien ja emäntien vuosisadan (1900) alussa lausuneen että “ruunan kum-
meista on tähänkin saakka parhaat piiat ja rengit saatu”, kun koulujen perustamisia mietit-
tiin.84 Lakihan ei kieltänyt oppivelvollisuuden nopeaakaan toteuttamista, mutta
muutamissa kunnissa pääosa koulujen perustamisista tapahtui hyvin jälkipainotteisesti.
Kunnanvaltuuston jäsenten enemmistö oli luonnollisesti väkirikkaista kylistä, joissa
kansakoulut oppivelvollisuuslain säätämisen aikoihin jo toimivat. Vähien varojen
suuntaamisessa on usein oma suu ollut lähempänä kuin kontin suu. Koko kunnan
kehittämisessä eivät ainakaan kaikki ole pitäneet tärkeänä, että jokaisen kuntalaisen pitäisi
saada koulutusta. Nopeasti toimineet kunnat saivat luonnollisesta valtion markkoja
nopeammin ja enemmän kotiseutunsa hyväksi kuin hitaasti ja varovaisesti edenneet
kunnat ja vielä kaupanpäällisinä kuntalaisten lapset hyvän opetuksen.

Kunnat voidaan jakaa neljään sarjaan sen mukaan, miten ne kansakoululaitostaan ke-
hittivät. Luokittelun mittareina käytän kolmea asiaa eli koulujen perustamisia, opettajan-
virkojen perustamisia ja koulujen rakentamista. Ykkösluokkaan sijoitan ne kunnat, jotka
perustivat kouluja ja virkoja niin runsaasti ja nopeasti, kuin säädökset vain sallivat eli
mahdollistivat valtionavustusten saannin. Kakkosluokkaan kuuluvat ne kunnat, jotka pe-
rustivat ja rakensivat nurisematta siinä tahdissa kuin lait ja valtion viranomaisten hyväksy-
mät toimeenpanosuunnitelmat velvoittivat. Kolmanteen ryhmään joutuvat ne kunnat, jot-
ka toteuttivat lain määräykset vasta sitten, kun kuntalaiset valitusteitä käyttäen saivat oike-
utta itselleen ja kunnan noudattamaan lakeja. Rakentamisnopeuttahan eivät lait tarkkaan
määritelleet, mutta esimerkiksi oppivelvollisuuden toimeenpanosuunnitelmissa rakenta-
misaikataulut vahvistettiin ja kansakouluntarkastajien tehtävänä oli vuokrahuoneistojen
kunnon seuranta. Kekseliäs kunta kyllä aina halutessaan on löytänyt syitä rakentamisen
viivästyttämiseen. Neljänteen sarjaan kuuluvat ne kunnat, jotka anoivat lykkäyksiä koulu-
laitoksen kehittämistä koskevien lakien noudattamiseen, vaikka ne lykkäyksetkin olivat
lakisääteisiä. Taisipa olla kuntia, jotka vielä täysimääräisten lykkäysten jälkeenkin yritti-
vät venyttää suunnitelmien toteuttamista eivätkä olosuhteitten muututtuakaan olleet ha-
lukkaita kerran päätettyjä ohjelmia tarkistamaan.

Yritän todisteaineiston perusteella määritellä, mihin sarjaan Pellon kunta lähinnä kuu-
luisi. Neljänteen luokkaan ei Pellon kunta kuulu, sillä mikään ei viittaa siihen, että kunta

83. Jouko Könnölän haast. 6.6.1997.
84. Sarkkinen, O. 1995, 119.
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olisi anonut lykkäystä oppivelvollisuuden täytäntöönpanoon.85 Turtolan kunnassa tehtiin
ensimmäisen vuonna 1894 avatun kansakoulun perustamispäätös erittäin myöhään eli vas-
ta 1892, jolloin sosiaaliset paineet muiden kuntien ja viranomaisten taholta sitä jo edellyt-
tivät, vaikka laki ei siihen vielä pakottanut. Muita kansakouluja kunta ei suostunut perus-
tamaan ennen piirijakoasetuksen antamista 1898 eikä antanut lupaa 1890-luvulla Juoksen-
gin eikä Konttajärven ja Matinlompolon kylille perustaa kylien ylläpitämiä kansakouluja.
Suuret rantakylät Juoksenki ja Turtola joutuivat riitelemään 1900-luvun alkuvuosina,
kumpi saisi ensimmäiseksi koulun, kun molempia kouluja ei haluttu yhtäaikaa perustaa.
Vuonna 1911 perustettu Konttajärven koulu joutui kouluhallituksen ja kansakouluntarkas-
tajan kiirehtimisistä huolimatta odottamaan omaa koulurakennusta 21 vuotta. Alakansa-
koulujen toiminta käynnistyi kunnan suurilla jokivarsikylien kouluillakin vasta 1930-lu-
vulla, ja nekin olivat koulujen yhteisiä 18-viikkoisia alakouluja, kun kokovuotiset 36-viik-
koisetkin koulut olisi ollut mahdollista perustaa ja jo 1920-luvulla. Aikaisemmin on koulu
koululta osoitettu, että sivukylien supistetut koulut muutettiin hyvin hitaassa aikataulussa
kaksiopettajaisiksi. Koulun saamisesta tai aikataulun kiirehtimisestä joutuivat ainakin Ma-
tinlompolo, Jarhoinen, Orajärvi ja Oranki vääntämään kättä kunnan kanssa, kunnes saivat
pyytämänsä. Lampsijärven, Orajärven, Ruuhijärven ja Saukkoriivin koulut joutuivat odot-
tamaan kaikki lähes 20 vuotta koulukäyttöön suunniteltuja varsinaisia koulutiloja. Ratas-
järven, Kankaanpään, Mämmilän ja Orangin koulut eivät saaneet koskaan omia tiloja,
vaan toimivat yhteensä 65 lukuvuotta vuokratiloissa ja kolme viimeksimainittua koko
elinkaarensa vielä supistettuina kouluina. Muut koulut saivat yleensä noin kymmenen
odotusvuoden jälkeen uudet asianmukaiset koulutilat. Poikkeuksiakin tapahtui, sillä Ma-
tinlompolon, Jarhoisen ja Lempeän koulut pääsivät omiin tiloihin jo noin viiden vuoden
kuluttua koulujen avaamisesta.86 

On todettava, että lait olisivat antaneet mahdollisuuden hoitaa monia koulutuksen ke-
hittämisen kannalta tärkeitä asioita paljon nopeammin kuin Pellon kunnassa tehtiin. Kou-
luja olisi voitu perustaa ja rakentaa paljonkin ripeämmin, ja ennen kaikkea supistettujen
koulujen muuttaminen kaksiopettajaisiksi kouluiksi kesti usean koulun kohdalla yllättä-
vän kauan suurista oppilasmääristä huolimatta. On vaikea sanoa, mikä oli Länsi-Pohjan
piiriä vuosina 1935—1958 hoitaneen kansakouluntarkastajan Pentti Kiviharjun osuus su-
pistettujen koulujen runsauteen, sillä hänellä oli tunnetusti se käsitys, että taitavan opetta-
jan johdolla supistetuissa kouluissa päästiin hyviin tuloksiin87. Käsitykseni on, että koko
kunta, sen kylät ja ennen kaikkea oppilaat menettivät monien virkeiden opettajien
energian ja erilaisten lahjojen käytön työssä ja ympäröivissä kyläyhteisöissä, kun
opettajanvirkojen perustamisia viivyteltiin. Olen toiminut opettajana sekä yksi- että
kaksiopettajaisessa koulussa. Arvioni on, että jos yksiopettajaisissa kouluissa
oppilasmäärät olivat suuria, niin tulokset eivät voineet olla lähimainkaan samanveroisia
kuin vastaavankokoisissa kaksiopettajaisissa kouluissa. Jos minun pitäisi kansakou-
lulaitoksen kehittämisen perusteella vuosina 1866—1958 Pellon kunta sijoittaa edellä
laatimaani luokitukseen, niin vaaka kallistuisi toisen ja kolmannen sarjan väliin hyvin
lähelle kolmatta luokkaa. Lähtönopeus ja toteutus olisivat voineet monen osa-alueen

85. Ossi Korteniemen haast. 9.8.1999.
86. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 16—66.
87. Karttunen 1983, 78; Jaako 1998, 133; Tuomo Murajan haast. 15.4.2000.
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kohdalla olla nimittäin merkittävästi parempia kuin historia kertoo. Tornionjokivarren
naapurikunnissa oli vauhti tuskin merkittävästi suurempi.

21.3.4 Oppivelvollisuuskoulu uudistuu88

21.3.4.1 Jatkokoulusta kansalaiskouluksi

Turtolassa on ensimmäisen kerran jatko-opetusta järjestetty Juoksengissa jo 1911—12.
Vasta 1930-luvun lopulla normaali iltaopetuksena omalla koululla annettu jatko-opetus
vakiintui. Pian sodan jälkeen tehtiin säädöksiä, joiden mukaan kansakoulun jatko-opetus-
ta voitiin tehostaa. Turtolaankin perustettiin 1946 lain89 edellyttämä tyttöjen kotitalous-
opettajan virka, johon ensimmäinen vakinainen hoitaja saatiin 1952. Vuonna 1948 tehty-
jen säädösmuutosten jälkeen jatko-opetus voitiin järjestää myös maalaiskunnissa koulu-
piirien yhteisenä päiväkouluna. Pellossa käynnistyi koko kunnan koulujen yhteinen päi-
väkouluna pidetty kurssinmuotoinen jatko-opetus 1952. Pojille annettiin lukuvuoden
aikana opetusta 100 tuntia, joka sisälsi 60 tunnin metsänhoitokurssin ja 40 tuntia yleisai-
neita. Tytöt saivat opetusta 225 tuntia, josta kotitalouskurssi kesti 150 tuntia.90

Pellon kunnassa kansalaiskoulun täysimuotoinen toteutuminen viivästyi koulutilojen
puutteen vuoksi. Vuoteen 1967 saakka koulu toimi kurssinmuotoisena, ja opetus annettiin
vuoteen 1970 saakka Pellon kansakoulun tiloissa. Oppilasta kohti opetusta annettiin kah-
desta kolmeen kuukautta vuodessa. Opettajatilanne helpottui, kun 1962 perustettiin kotita-
lousopettajan lisäksi myös päätoiminen yleisaineiden opettajan virka. Vuonna 1967 koulu
muuttui yksivuotiseksi. Vuonna 1970 koulu uudet tilat saatuaan laajeni kaksivuotiseksi,
johon liitettiin samanaikaisesti vapaaehtoinen yhdeksäs luokka. Kansalaiskoulu liitettiin
yhteiskoulun keskikouluasteen kanssa peruskoulun yläasteeksi 1972. Muutos oli siinä
mielessä helppo, kun kansalaiskoulun uudet tilat oli viisaasti ennakoiden rakennettu Pel-
lon yksityisen yhteiskoulun viereen. Kun naapurikunnassa Ylitorniolla käytiin vuosia kes-
tänyt koulutoimen hoitamista pahoin häirinnyt kiistely yksityisen oppikoulun mahdolli-
sesta muuttamisesta korvaavaksi kouluksi, Pellossa ei ulospäin näkyvää riitaista keskuste-
lua asiasta ainakaan käyty. Koulujen piirissä ja kunnassa pidettiin Korteniemen mukaan
selviönä, että yksityinen oppikoulu siirtyisi kunnan omistukseen peruskoulun tullessa.91

Ikäluokkien pieneneminen ja muuttoliike rupesivat näkymään Pellossakin jo 1960-lu-
vulla. Kuten edellä on kerrottu, varsinaisia koulurakennuksia vailla olevat Orangin, Mäm-
milän ja Ratasjärven koulut saivat väistyä, kun oppilaat jo hyvin naapurikouluihinkin
mahtuivat, joskin Pellon kansakoulussa ja sitten ala-asteen koulussa, johon osa Mämmilän
lapsista tuotiin koulun lakkautuksen jälkeen, on tainnut aina olla liian vähän tiloja.92

88. 21.3.4 = kansakoululain voimaantulosta 1958 lukuvuoden 1998—99 loppuun.
89. SA 382/1945, 24 §.
90. Länsi-Pohjan ktpli:t 1945—47, Turtola. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1951—53, Pello. OHA; Pellon

koulu 100 vuotta. 1995, 67—69.
91. Länsi-Pohjan ktpli 1958—59, Pello. OHA; Länsi-Lapin ktpli:t 1966—68 ja 1969—70, Pello. OHA; Lapin

lkkli 1970—71, Pello. LLHA; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 70—73; Ossi Korteniemen haast.
19.7.1999,20.7.1999, 2.8.1999 ja 9.8.1999.

92. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 42—43 ja 49—51.
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21.3.4.2 Pellolaista peruskoulunpitoa

Kun peruskouluun siirtymistä ruvettiin valmistelemaan, kunnissa valittiin mahdollisim-
man monia tahoja edustavat koulusuunnittelutoimikunnat. Käytännössä tärkein suunnitte-
lutehtävä oli kunnan uuden koulupiirijaon laatiminen. Kyllä se yleensä hyvä ja käyttökel-
poinen oli entuudestaankin, mutta etelän peruskouluasiantuntijat halusivat, että piirijako
piti tehdä joka kunnassa yhden ja saman reseptin mukaan. Tämä kaava oli yksinkertai-
nen. Kaikista kyläkouluista eli peruskoulun ala-asteista piti tehdä sellaisia, että yhtä opet-
tajaa kohti ei olisi opetettavana kuin korkeintaan kaksi vuosiluokkaa. Kun oppilastilasto-
jen mukaan piti lisäksi kaavailla tulevaisuutta, seuraavat kuusi kouluuntuloikäluokkaa-
han oli jo tiedossa, kuntien suunnitelmia tekemään palkatut vieraat konsultit esittivät kyl-
mästi, että kouluja myös lakkautetaan, jos annettu kaava ei muuten toiminut. Pellon kun-
takin oli käyttänyt Suomen Kunnallisliiton konsulttia asiantuntijana, ja jo muutaman vuo-
den kuluttua olisi Pellonkin koulukartta harventunut huomattavasti, jos suunnitelmaa oli-
si noudatettu. Sen mukaan Pellossa olisi syksyllä 1976 ollut enää kahdeksan ala-asteen
koulua.93 On käsittämätöntä, että näiden suurella rahalla palkattujen asiantuntijoiden auk-
toriteetti oli niin vahva, että yleensä kunnallisvaltuustot mukisematta hyväksyivät heidän
esityksensä. Ossi Korteniemi kertoi, että peruskoulun valtakunnallisiin suunnittelijoihin
ja asiantuntijoihin luotettiin. Pellon kunnan peruskoulusuunnitelma noudatti puhdasoppi-
sesti annettua mallia, joten sen tarkastelu paljastaa, millaisia kouluja ohjelman orjallinen
noudattaminen tuotti.94

Lukuvuoden 1974—75 lukuvuosi-ilmoituksesta selviää, että Pelloon oli peruskouluun
siirryttyä muodostunut kolmeen ryhmään kuuluvia kouluja. Valitsin tämän lukuvuoden
tarkastelun pohjaksi, koska syksyllä 1974 olivat ala-asteen kouluissa ensimmäiset nor-
maalit ikäluokat. Pellossa oli 13 kyläkoulua. Seitsemässä koulussa oli luokat 1—4, oppi-
laita 137 ja päätoimisia luokanopettajia 15. Viiteen sivukylän kouluun oli kerätty omasta
koulupiiristä luokat 1—6 ja naapuripiireistä vielä luokat 5—6. Näissä kouluissa oli oppi-
laita yhteensä 330 ja opetustyössä 17 opettajaa. Oman sarjansa muodosti kuntakeskuksen
koulu, johon oli myös siirretty naapurikoulujen oppilaita luokilta 5—6. Tässä koulussa oli
oppilaita 303 ja 11 opettajaa. Jakolasku antaa tulokseksi, että ensimmäisessä ryhmässä oli
opettajaa kohti 9 oppilasta, toisessa ryhmässä 19,5 oppilasta ja kolmannen ryhmän muo-
dostavassa koulussa peräti 27,5 oppilasta. Hyvin monet oppilaat luokilta 5—6 olivat kul-
jetuksessa ja yleensä suurissa luokissa. Kuntakeskuksessa ei pieniä luokkia ollut ollen-
kaan. Huomataan, että Pellossa ei ollut kai Turtolaa lukuunottamatta yhtään normaalia ky-
läkoulua, jossa vain oman kylän kaikki ala-asteen luokille kuuluvat oppilaat olisivat käy-
neet koulua. Herää myös kysymys, todistivatko kouluryhmien perusluokkien suuret koko-
erot loppuun asti vietyä harkintaa. Kunnan ala-asteen kouluissa oli yhteensä 770 oppilas-
ta.95

Vuonna 1971 lopullisesti laadituilta ja valtuustoissa hyväksytyiltä koulusuunnitelmilta
meni niiden olennaisimmalta osalta eli tulevien vuosien piirijaon kehittymiseltä pohja pois

93. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 74—76. Sivulla 75 on todettu, että kunnassa olisi 1976 peruskoulua varten
laaditun koulusuunnitelman mukaan ollut kymmenen kyläkoulua, mutta sivulla 76 lukumääräksi ilmoitet-
tiin kahdeksan, mikä oli oikea luku, sillä sivulla 75 oleva luku kymmenen oli Ossi Korteniemen valtuuston
pöytäkirjoista 10.8.1999 suorittaman tarkistuksen mukaan painovirhe.

94. Ossi Korteniemen haast. 9. ja 11.8.1999.
95. Lapin lpkli 1974—75, Pello. LLHA.
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jo vuoden 1972 alussa, kun asetuksenmuutoksen mukaan kaksiopettajaiseen kouluun riitti
valtionavun saamiseksi 16 oppilasta entisen 23 sijasta. Myös kolmiopettajaisen koulun
alarajaa pudotettiin vähän. Jos ei muutosta olisi tehty, olisi Pellossakin ollut pian itku ja
hammastenkiristys, sillä 1974 syksyllä pienkoulujen ryhmässä oli jo viidessä koulussa op-
pilaita vähemmän kuin 23 ja yhdessä tasan 23. Kaikissa oli oppilaita kuitenkin enemmän
kuin 16. Valtiovalta oli ottanut pienet kyläkoulut suojelukseensa.96

Kun sitten katsotaan kouluja kolmen vuoden kuluttua lukuvuonna 1977—78, oli koulu-
piirijako Pellossa remontoitu aivan uuteen uskoon. Kaikkiin kouluihin oli palautettu luo-
kat 5—6 takaisin. Peruskoulua varten tehty suunnitelma oli siten perusteellisesti hylätty.
Nyt oli 12 sivukylän koulussa yhteensä 268 oppilasta ja 30 luokanopettajaa. Kuntakeskuk-
sen ala-asteen koulussa oli nyt enemmän oppilaita kuin koko muussa kunnassa yhteensä
eli 273. Tämä oli normaali kehityksenkulku Lapin muissakin maalaiskunnissa. Luokan-
opettajien luku tässä koulussa oli 12. Kun sivukylien kouluissa oli yhden opettajan luokas-
sa keskimäärin yhdeksän oppilasta, Pellon koulussa yksi opettaja joutui vastaamaan 23
oppilaan menestyksestä. Ala-asteen koulujen oppilasmäärä koko kunnassa oli pudonnut
kolmessa vuodessa lähes kolmanneksen, minkä luvut 770 ja 541 osoittavat. Luokanopetta-
jien määrä oli lähes ennallaan, kuten luvut 43 ja 42 kertovat.97 Opetusryhmien pienentyes-
sä ovat oppimistulokset väkisinkin parantuneet.

Keväällä 1977 muutettiin jälleen peruskouluasetusta. Nyt lisättiin peruskouluasetuk-
seen uusi pykälä, jonka mukaan kaksiopettajaisen koulun valtionapu jatkui, jos koulussa
oli 12 oppilasta, ja yksiopettajaisen, jos oppilaita oli kuusi. Aikaisemmat luvut olivat 16 ja
13. Pudotukset olivat edelleen merkittäviä. Supistetun yksiopettajaisen koulun hyväksytty
alaraja oli ollut vuodesta 1932 saakka 13 ja maaseudun normaalin yksiopettajaisen ylem-
män kansakoulun alaraja 16 vuodesta 1866. Olin opetusministeri Paavo Väyrysen tammi-
kuussa 1976 nimittämässä osastopäällikkö Voitto Kallion johtamassa työryhmässä98 jäse-
nenä valmistelemassa edellä mainitun asetuksen muutosta “koulujen epätarkoituksenmu-
kaisen lakkauttamisen estämiseksi”, kuten asia asetustekstissä sanottiin. Kun valmiina
oleva asetuksenmuutos näytti viivästyvän, sain omalta osaltani keskustella muutoksen tar-
peellisuudesta silloisen opetusministeri Marjatta Väänäsen kanssa 27.3.197799 hänen La-
pin vierailullaan. Olin opetusministerin autonkuljettajana ensin Kemin lentokentältä Pel-
loon, sieltä Kempeleeseen ja lopuksi vielä Oulunsaloon lentokentälle. Aikaa oli riittävästi
kaikkien Lapin murheiden jos ilojenkin kertomiseen, eikä ministeri päässyt karkuun. Kun
otin yhteyttä Väänäseen joulukuussa 1999, hän muisti hyvin silloisen matkansa Poh-
jois-Suomeen ja ihmetteli vielä, että tällainen asetuksenmuutos saatiin päätetyksi. Valtio-
neuvoston istuntoon asian vienyt Väänänen totesi, että pääministeri, entinen Lapin läänin
maaherra, Martti Miettunen oli voimakkaasti tukemassa asetuksenmuutosta. Presidentti
Kekkonen allekirjoitti asetuksen 6.5.1977 yhdeksän päivää ennen Martti Miettusen kol-
mannen hallituksen eroa. Pääjohtaja Jukka Sarjala, silloinen opetusministeriön virkamies,
joka oli myös Kallion työryhmän jäsen, muotoili ja kirjoitti ammattitaitoisesti työryhmän
asetusehdotuksen. Sarjalan toimiessa esittelijänä työryhmän esitys hyväksyttiin sellaise-
naan valtioneuvostossa, kuten Sarjala muisteli tämän monen maaseudun koulun pelasta-
neen asetuksen säätämisvaihetta. Sarjala totesi myös haastattelussa, että 1970-luvulla riitti
varoja ja ennen kaikkea tahtoa tasa-arvoisen koulutuksen tukemiseen ja voimakkaan

96. SA 61/1972, 181 §; Lapin lpkli 1974—75, Pello. LLHA. 
97. Lapin lpkli 1977—78, Pello. LLHA; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 76.
98. Opetusministeriön päätös 868/04/ 76. 19.1.1976. Valtioneuvoston arkisto.
99. Päivämäärän tarkistus Ossi Korteniemen vuoden 1977 kalenterista 27.12.1999. Ossi Korteniemen arkisto.
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muuttoliikkeen pysäyttämiseen. Hallituksen työministerinä oli silloin Kemin maalaiskun-
nassa asuva Paavo Väyrynen, joten valtioneuvostossa asetuksenmuutoksesta päättämässä
oli kaksi Lapin edustajaa. Muutoksen merkitys Pellon kouluille selviää, kun kerrotaan, et-
tä syksyllä 1977 neljässä kaksiopettajaisessa koulussa oli oppilaita vähemmän kuin 16 ja
niistä kolmessa jo vähemmän kuin 13. Mainittakoon vielä, että tämä asetus oli siitä harvi-
nainen, että se koski vain kuntia, joissa asukasmäärä maaneliökilometriä kohti oli alle
kymmenen, määrättyjä saaristokuntia sekä muissa kunnissa niitä kouluja, joiden etäisyys
muihin kunnassa toimiviin ala-asteen kouluihin oli enemmän kuin kymmenen kilomet-
riä.100 Olisikohan harvan asutuksen rajaksi tässä asetuksenmuutoksessa määritelty
kymmenen asukasta neliökilometriä kohti sen vuoksi, koska toisena lääninhallitusten
edustajana valmistelevassa työryhmässä oli lääninkouluneuvos Eero Solala Poh-
jois-Karjalasta ja näin saatiin asetus koskemaan myös hänen lääniään? Lapillehan olisi
riittänyt pienempikin luku.

Haastattelussa 12.1.2000 esille ottamani kysymykset olivat pääjohtaja Sarjalalle ilmei-
sesti hyvin ajankohtaisia, sillä 14.1.2000 opetushallituksen tulevaisuusfoorumissa opetus-
hallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala ja ylijohtaja Aslak Lindström kertoivat osanottajille,
että opetushallitus alkaa etsiä keinoja koulutuksen alueellisen tasa-arvon kohentamiseksi.
Heidän tietojensa mukaan erot kunnissa olivat olleet viime aikoina kasvaman päin.101

Seuraavan kerran muutettiin peruskoulun ala-asteen koulujen oppilasrajoja 1980 hel-
pottamaan myös suurien koulujen työtä. Kolmannen opettajan säilymisrajaksi tuli nyt en-
tisen 35 asemasta 27. Pienempien koulujen valtionapujen ehtona olleet aluepoliittiset ra-
jaukset poistettiin, joten pienien koulujen ylläpito tuli nyt mahdolliseksi hyvinkin tiheään
asutuilla seuduilla koko maassa.102 Olen joskus kuullut sanottavan, että aluepolitiikan har-
joittaminen on tukehtunut varojen puutteeseen, kun Pohjois- ja Itä-Suomeen myönnetyt
etuudet on pian ulotettu koskemaan koko valtakuntaa. Olkoon tämä esimerkkinä koulutoi-
men osalta. Opetusministerinä oli vuoden 1980 asetuksenmuutosta valmistelemassa Pehr
Stenbäck. Pellossa oli syksyllä 1980 sivukylien 12 koulussa 216 oppilasta ja 26 luokan-
opettajaa. Opettajaa kohti siitä kertyi kahdeksan oppilasta. Kuntakeskuksen koulussa oli
254 oppilasta ja 12 opettajaa. Yhdellä opettajalla oli luokassaan keskimäärin 21 oppilasta.
Kolmen vuoden aikana kunnan ala-asteiden oppilasmäärä oli laskenut edelleen noin 13
prosenttia, kuten luvut 541 ja 470 osoittavat. Opettajien määrä oli pudonnut noin 10 pro-
senttia, eli heitä oli nyt 38 aikaisemman 42 sijasta. Kolmiopettajaisen koulun rajanlasku
vaikutti myös Pellon kouluihin, sillä syksyllä 1980 kahdessa koulussa oli 27 oppilasta ja
kahdessa muussa 26 ja 28.103

Koulujen oppilasmäärien alarajojen muutokset saivat aikaan sen, että 1970- ja 1980-
luvuilla kouluja lakkautettiin Lapin läänissä sangen vähän. Esimerkiksi Pellon kunta sin-
nitteli kauan sulkematta yhtään koulun. Oppilasmäärät monessa koulussa kyllä laskivat,
mutta kunta vähensi tarvittaessa opettajanvirkoja oppilasmäärien mukaan. Ensimmäiset
yksiopettajaiset koulut Pellossa olivat 1980—81 Lampsijärvi ja Sirkka. Lukuvuosina
1987—89 yksiopettajaisina toimivat Lampsijärven ja Sirkan koulujen lisäksi myös Jarhoi-
sen, Rattosjärven ja Ruuhijärven koulut. Pellon kunnalla onkin mielestäni kunniakas Suo-

100. Lapin lpkli 1977—78, Pello. LLHA; SA 364/1977, 181 a §; Arvola 1981, 93; Marjatta Väänäsen haast.
27.12.1999; Jukka Sarjalan haast. 12.1.1999. 

101. Hannele Tuulonen, Opetushallitus haluaa lisätä koulutuksen alueellista tasa-arvoa. Koulunpidon erot
syventyneet kunnissa. (art.) HS 15.1.2000.

102. SA 215/1980, 181 §.
103. Lapin lpkli 1980—81, Pello. LLHA. 
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men ennätys hallussaan. Viimeisten vuosikymmenien aikana ei yhdessäkään muussa Suo-
men kunnassa ole tiettävästi samanaikaisesti toiminut viittä yksiopettajaista ala-asteen
koulua. Joidenkin pellolaisten mielestä tämä oli häpeäksi kunnalle. Valtuuston puheenjoh-
taja Korteniemen vastaus tähän oli ollut, ettei kunnalla ollut mitään hävettävää siinä, kun
se yritti säilyttää yhteiskunnan palveluita myös syrjäkylissä. Eihän kunta suinkaan laitto-
masti tai lakeja kiertämällä valtionosuuksia pieniin kouluihin ottanut. Peruskouluasetus
sääteli siihen aikaan tarkasti, kuinka monta oppilasta koulussa piti vähintään olla valtion-
osuuden saamiseksi opettajien palkkaukseen. Kyllä tämä asetuksen pykälä oli aina tarkan
harkinnan jälkeen Helsingissä hallitusten toimesta vuosina 1968—1980 viiteen kertaan
tarkistettu. Joka kerta oli valtionavun ehtona olevia oppilasmääriä alennettu, koska pyrki-
myksenä oli ollut pienten koulujen ja opettajanvirkojen säilyttäminen tai suurissa kouluis-
sa jopa virkojen lisääminen. Pienten koulujen osalta oppilasmäärien tarkistukset oli tarkoi-
tettu ennen kaikkea maan harvaan asuttuja seutuja varten, ja Lapin läänin kunnat epäile-
mättä olivat silloin oikeutettuja niiden mukaan toimimaan. Joidenkin mielestä pienten
koulujen hengissäpitäminen oli kylien elinvoimaisina säilymisen kannalta vain tekohengi-
tystä ja viivytystaistelua. Rohkeimmat toivoivat koulujen säilyttämisen auttavan kylien el-
vyttämistä. Lääninhallituksessa seurasimme mielenkiinnolla, miten Pellossa kävisi. Mo-
nissa kunnissa yleisin tapa nimittäin oli, että koulut lakkautettiin, kun kaksiopettajaisen
koulun oppilasraja näytti pysyvästi alittuneen. Olin iloinen, kun Lampsijärven ja Sirkka-
kosken kouluissa yhdeksän ja Jarhoisen koulussa viiden vuoden yksiopettajaisuuden kau-
den loppuaikoina oppilasmäärät ylittivät kaksiopettajaisen koulun säilyttämisrajan 12, ja
koulut saatiin muuttaa kaksiopettajaisiksi. Koulujen oppilasmäärät olivat nousseet kylien
virkistymisen myötä. Ainakin vielä syksyllä 1999 nämä kolme koulua olivat aloittamassa
työkautta kaksiopettajaisina. Tiedossani ei ole yhtään tapausta Lapin läänistä, että koko-
naan koulunsa menettänyt syrjäkylä olisi niin paljon elpynyt, että koulu olisi voitu perus-
taa uudelleen. Vankka uskoni on, että kyläkoulun säilyttäminen muiden toimenpiteiden li-
säksi antoi ratkaisevan pohjan näiden kylien voimistumiselle, sillä nuoret perheet eivät ko-
kemusten mukaan mielellään asetu asumaan kouluttomaan kylään.104

Joku tarkkaavainen lukija saattaa tässä vaiheessa muistaa, että Tornion Yliliakassa
1986 avattiin 1972 lakkautettu kyläkoulu. Se pitää paikkansa, mutta koulun lakkautuksen
syy olikin koulurakennuksen huono kunto eikä oppilaiden vähyys. Kun koulutalossa oli
kuitenkin kovat seinät, se pystyttiin myöhemmin uuden arvion jälkeen kunnostamaan kou-
lukäyttöön.105

Pello ei suinkaan ollut Lapissa ainoa kunta, jossa oli yksiopettajaisia kouluja vuoden
1977 asetuksen antamisen jälkeen. Esimerkiksi lukuvuosien 1987—89 aikana oli yksi-
opettajaisia kouluja Kittilässä ja Rovaniemen maalaiskunnassa kolme, Kolarissa, Sallassa,
Sodankylässä ja Torniossa kaksi sekä Enontekiöllä, Posiolla ja Ylitorniolla kussakin yksi.
Kittilän pohjoinen erämaakylä Raattama pääsi myös takaisin kaksiopettajaiseksi, kun kun-
ta jaksoi kärsivällisesti pitää koulua yksiopettajaisena ja anoa poikkeuslupia opetusminis-
teriöltä, kun koulun oppilasmäärä ei vielä asetuksen mukaisen kolmen armovuoden jäl-
keenkään noussut heti vielä kuuteen. Ministeriö ne luvat aina myönsi, ja kyllä Raattaman
taas eloon heränneen kylän asukkaat lapsineen tarvitsevat ala-asteen koulun omaan ky-

104. Lapin lpkli:t 1979—90. Pello. LLHA; Ossi Korteniemen haast. 9.8.1999; Pellon kouluviraston antamia tie-
toja 11.8.1999.

105. Lapin lkkli 1971—72, Pello. LLHA; Lapin lpkli:t 1972—73 ja 1985—87, Pello. LLHA.
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läänsä. Eräät yksiopettajaiset koulut ovat päässeet taas kaksiopettajaisiksi, kun naapuri-
koulun lapset lakkautuksen jälkeen on siirretty oppilasmäärää vahvistamaan. Mielestäni
on ollut arvokas asia sekin, kun joissakin kylissä yksiopettajaisena säilytetty koulu on saa-
nut toimia kylän palvelukeskuksena vielä edes muutaman vuoden ja joissakin jopa yli
kymmenenkin vuotta.106

Vuoden 1993 alusta kuntien valtionapu- eli nykykielellä sanottuna valtionosuuslainsää-
däntö muuttui laskennalliseksi. Enää ei maksettu valtionapua koulujen todellisten kustan-
nusten perusteella, kuten aikaisemmin oli tehty, jos koulujen oppilasmäärät vain olivat
säädösten mukaisia.107 Tästäkin valtionosuusuudistuksesta teen yksityiskohtaisesti selkoa
jatkotutkimuksessa108, mutta Pellon kunnan kohdalla kerron tässä seuraamuksista.

Tilanneselostus on soveliasta aloittaa lukuvuoden 1992—93 alusta. Kunnassa oli vielä
sama määrä kouluja kuin syksyllä 1972 eli 13. Sivukylien 12 koulussa oli 253 oppilasta ja
24 perusopetusryhmää opettajineen. Kuntakeskuksessa Pellon kylän ala-asteella oli ilman
erityisopetusta 252 oppilasta  jaettuna 12 perusopetusryhmään ja luokanopettajia rehtori
mukaanlukien 12. Sivukylien kouluissa oli 10,5 oppilasta opettajaa kohti ja Pellon koulul-
la 21 oppilasta. Huomionarvoista on, että 12 vuoden aikana, syksystä 1980 syksyyn 1992,
kuntakeskuksen koulun oppilasmäärä oli pysynyt ennallaan, mutta  muiden kylien yhtei-
nen oppilasmäärä oli kasvanut yli 15 prosenttia. Paluumuutto oli vahvistanut eräiden alu-
eiden väestöpohjaa. Opettajien määrä puolestaan oli sivukylissä vähentynyt vajaa kahdek-
san prosenttia. Kehitys oli ollut heikointa Tornionjoen ja Ounasjoen välillä Pellosta Melta-
ukseen vievän maantien varrella olevissa kylissä, joissa olevat koulut Konttajärvi, Rattos-
järvi ja Ruuhijärvi olivat kaikki yksiopettajaisia ja oppilaita oli kahdessa koulussa seitse-
män ja yhdessä kahdeksan eli vielä kuitenkin enemmän kuin kuusi. Edellisellä vuosikym-
menellä näiden koulujen olisi annettu rauhassa jatkaa, mutta tiedossa ollut valtionosuus-
järjestelmän muutos pienentyvine valtionapuineen oli muuttanut suhtautumisen pieniä
kouluja kohtaan. Yksiopettajaisen koulun laskennalliseen virkaan riitti kyllä edelleen kuu-
si oppilasta marraskuussa 1992 suoritetun peruskouluasetuksen muutoksenkin jälkeen.
Esimerkiksi kaksiopettajaisen koulun rajaksi asetus määritteli 14 ja kolmiopettajaisen 36
oppilasta. Näissä oli tapahtunut selvä nousu.109

Pellossa oli jo päätetty lopettaa lukuvuoden 1992—93 alusta lähtien Meltauksen tien
varresta Rattosjärven ja Konttajärven koulut ja yhdistää koulupiirit näiden koulujen välis-
sä olevaan Ruuhijärven piiriin. Valitusten vuoksi päätös ei ehtinyt saada lainvoimaa ennen
syyslukukauden alkua, joten kaikki kolme koulua jatkoivat toimintaa syksyllä 1992. Kyli-
en kohtelu oikeusprosessin päätyttyä talvella 1993 osoitti, että otteet Pellon kunnassakin
olivat koventuneet. Kun kunnan päättäjät voittivat oikeusistuimissa kädenväännön, koulut
lakkautettiin kesken kevätlukukauden 1.3.1993 ja oppilaat siirrettiin Ruuhijärven kouluun.
Normaalisti vastaavissa tapauksissa aikaisemmin koulujen oli annettu ennen kaikkea op-
pilaiden vuoksi viedä aloitettu lukuvuosi onnellisesti loppuun. Orajärven koulu lakkautet-
tiin seuraavana oppilaiden vähenemisen vuoksi 1995. Lukuvuonna 1992—93 koulussa oli
vielä ollut 16 oppilasta. Vaikka alimpien luokkien oppilasmäärät olivat jo pieniä, ei käsi-
tykseni mukaan missään Lapin läänin kunnassa olisi 1980-luvulla vastaavassa tilanteessa
näin nopeasti koulun sulkemista suoritettu. Kun kunnissa oli linjaksi otettu, että yksiopet-

106. Lapin lpkli:t 1977—93, Pello. LLHA.
107. SS 705/1992, 1—56.
108. Lassila 2000 A, 69—80. JLA. 
109. Lapin lpkli 1992—93, Pello. LLHA; SS 1174/1992, 82 §.
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tajaisia kouluja ei enää haluttu säilyttää, olivat vuoden 1992 asetukseen tehty kaksiopetta-
jaisia kouluja koskenut korotus, 14 entisen 12 sijaan, ja kolmen armovuoden poistaminen
ankaria realiteetteja. Armovuosilla tarkoitettiin sitä, että valtionosuus maksettiin vielä
koululle kolme vuotta senkin jälkeen, kun oppilasmäärä oli alittanut säädetyn alarajan.
Vuonna 1995 valtionosuuksien laskentaperusteita muutettiin vielä siten, että koulujen
opettajamääriä oppilasmäärien perusteella säätelevä pykälä peruskouluasetuksesta voitiin
poistaa. Mainittakoon, että Pellon kunta ei ollut Lapin kuntien joukossa ainoa, jossa oli
päätetty luopua yksiopettajaisista kouluista. Kun lukuvuonna 1992—93 vielä läänin kah-
deksassa kunnassa oli yksiopettajaisia kouluja, niin seuraavana syksynä niitä oli enää kah-
dessa kunnassa. Vuoden 1996 jälkeen oli ainoa yksiopettajainen kuusiluokkainen koulu
enää Kittilän Hanhimaassa pitkien etäisyyksien vuoksi, mutta keväällä 1999 tämäkin kou-
lu sulki ovensa.110

Pellon kunta on kuitenkin päässyt peruskoulun aikana eli lukuvuosina 1972—99 san-
gen vähillä koulujen lakkautuksilla verrattuna moniin muihin Lapin läänin kuntiin, sillä
kyseisen ajanjakson aikana vasta 1990-luvulla lakkautettiin edellä mainitut kolme koulua,
joten 13 koulusta oli edelleen toiminnassa syksyllä 1999 kymmenen koulua. Vilkasta kou-
lukeskustelua on Pellossa käyty viimeisen 1995 tehdyn koulunlakkauttamisen jälkeenkin.
Syksyllä 1997 puhkesi kiivas väittely lehtien palstoilla, kun sivistyslautakunta esitti viiden
koulun lakkauttamista ja viiden säilyttämistä. Ehdotuksen mukaan Jarhoisen koulu olisi
yhdistetty Lempeän kouluun, Sirkkakoski ja Lampsijärvi Lankojärven koulun, Juoksenki
Turtolaan ja Saukkoriipi vielä kuntakeskuksen Pellon kylän kouluun. Kuntalaiset kysyivät
muun muassa, mitkä olisivat koulujen yhdistämisestä koituvat todelliset säästöt ja missä
suhteessa isot koulut olisivat pieniä kouluja parempia.111

Pellon kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Ossi Korteniemi käytti tässä
keskustelussa mielenkiintoisen ja paljastavankin puheenvuoron. Hän ei kannattanut niin
sanottua viiden koulun mallia ja ilmoitti puolustavansa pienten koulujen säilyttämistä
“niin kauan kuin niiden oppilasmäärät pysyvät kohtuullisella tasolla eli ainakin 20 oppi-
laan tienoilla”. Totean vain, että tähän oli tultu. Kun Suomen maaseudulla oli jo vuoden
1866 kansakouluasetuksen antamisesta saakka riittänyt 16 oppilasta koulun säilyttämiseen
ja raja pieneni yli sadan vuoden ajan, niin vilpittömänä pienten kyläkoulujen puolustajana
tunnettu Lapin kansanedustaja on nostanut rajan jo kahteenkymmeneen. Kuinkahan kor-
kealla vastaava raja on niillä henkilöillä, jotka eivät ole koskaan pitäneet pieniä kyläkoulu-
ja hyvinä ja tarpeellisina? Korteniemi ihmetteli kirjoituksessaan, kun lukion piiristä oli
hyökkäilty pieniä kyläkouluja vastaan. Hän totesi, että pieniä peruskouluja voidaan puo-
lustaa samoilla perusteilla kuin pieniä lukioitakin. Olin Rovaniemellä aikoinaan omalla
vähäisellä panoksellani puolustamassa pienen korkeakoulun perustamista Lappiin yhdessä
monien muiden kanssa. En voinut koskaan ymmärtää, kun eräs korkeakoulun hankkimi-
sessa kunnostautunut pitkäaikainen työtoverini moitti minua myöhemmin siitä, että Lapin
peruskoulut maksoivat yhteiskunnalle oppilasta kohti enemmän kuin Etelä-Suomessa. La-
pin yliopisto ja Lapin pienen kylän pieni koulu ovat arvoasteikossani aivan samassa sar-
jassa. Niin myös kaikki muut oppilaitosmuodot näiden kahden ääripään välillä. On helppo
yhtyä Ossi Korteniemen ihmettelyyn, kun isojen koulujen puolustajat yleensä väittävät,

110. Lapin lpkli 1992—93, Pello. LLHA; Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin läänissä 1993—1999
lakkautetuista peruskouluista. LLHA; SS 1174/1992, 82 §; SS 959/1995, 82 §; Pellon koulu 100 vuotta.
1995, 78, 155—156 ja 159—161.

111. Juhani Salmi, Pellossa viisi koulu lakkautusjonoon. (art.) LK 11.10.1997; Esimerkiksi PS 7.10.1997,
31.10.1997 ja 5.11.1997 ja LK 13.11.1997 ja 10.12.1997.
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että näissä saisi parempaa opetusta kuin pienissä kouluissa. Hän totesi vielä, että huono ja
laiska opettaja, joita minunkin kokemukseni mukaan joskus on, muodostaa ongelman sekä
isossa että pienessä koulussa.112 Jatkan aiheesta kysymällä, kummassa koulussa kelvoton
opettaja tekee suuremman vahingon, kymmenen oppilaan luokassa syrjäkylässä vai 25 op-
pilaan luokassa kuntakeskuksessa. Molemmissa kouluissa sama opettaja saattaa opettaa
samoja oppilaita neljä vuotta peräkkäin melkein ainoana opettajana. Pienessä luokassa
pienen kyläyhteisön tarkassa seurannassa saattaa huonokin opettaja pärjäillä vilkkaiden ja
joskus vetämättömienkin oppilaitten kanssa kohtuullisesti. Mainittakoon, että luku 20 ky-
läkoulun alarajana on esiintynyt usein koulukeskusteluissa. Esimerkiksi Kemijärven kau-
punginvaltuusto on tehnyt päätöksen, ettei kouluja lakkauteta, mikäli oppilasmäärä ylittää
20113. Keväällä 1999 sivistyslautakunta Pellossa nosti Sirkkakosken koulun taas esille,
kun kouluun oli ennakkotietojen mukaan syksyllä 1999 tulossa vain 16 oppilasta. Samassa
yhteydessä ilmoitettiin, että Pellon kunnanvaltuusto oli aikaisemmin asettanut 17 oppilas-
ta siksi rajaksi, jolloin toimenpiteitä koulun jatkuvuudesta olisi ainakin harkittava.114

Erityisopetus alkoi myös Pellossa peruskoulun tulon kanssa samoihin aikoihin. Apu-
koulu perustettiin syksystä 1970 alkaen. Luokatonta erityisopetusta eri kouluilla antava
puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten opettaja aloitti työnsä syksyllä 1972. Lukuvuon-
na 1980—81 näitä koulujen yhteisiä kiertäviä opettajia oli kolme, 1990—91 kaksi ja
1998—99 neljä. Vuonna 1986 Lapintien erityiskoulu lakkautettiin hallinnollisesti ja siir-
rettiin Pellon ala-asteen koulun yhteyteen.115

Millaiselta sitten näyttää Pellon peruskoulu jo kunnassa syntyneiden ikäluokkien tilas-
tojen valossa? Lukuvuonna 1999—00 oli esikouluikäistenkin koko ikäluokka mukaanlas-
kettuna peruskoulun ala-asteen kouluissa 450 lasta. Viiden vuoden kuluttua 2004—05
ala-asteen kouluissa on oppilaita 327. Väheneminen on lähes 30 prosenttia. Sekin on jo
tiedossa, että syksyllä 2005 on ensiluokkalaisia 35 ja 2006 vielä vähemmän eli 32, mikäli
ei muuttoliikettä tapahdu. Jos sitä tapahtuu, niin suunta on ilmeisesti edellisvuosien tapaan
Pellosta pois. Kun koulun säilyttämisrajaksi oli Pellon kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Ossi Korteniemi ajatellut 20 oppilasta, katsotaanpa, mikä olisi tilanne syksyllä 2004.
Kriittisen rajan ylittäisivät vain Lempeän, Pellon ja Turtolan koulut ja Ruuhijärvellä olisi
vielä 19 oppilasta. Selvästi alle 20 oppilasta olisi kuudessa lukuvuonna 1999—00 vielä
toimineessa koulussa: Jarhoisessa 11, Lampsijärvellä 7, Lankojärvellä 11, Sirkkakoskella
13, Saukkoriivissä 9 ja Juoksengissa 16. Hyvin todennäköistä on, että Pellossa on 2005 sa-
ma määrä kouluja kuin oppivelvollisuuslain voimaan tullessa 1921, jolloin niitä oli viisi.
Missään koulussa ei oppilasmäärä kasvaisi. Kuntakeskuksessa Pellossakin oli syksyllä
1999 kaikki kuusivuotiaat ja erityisluokkien oppilaat mukaanluettuina ala-asteikäisiä noin
230, mutta syksyllä 2004 ala-asteen koulussa olisi enää noin 175 oppilasta.116 Kun Pellon
päättäjillä oli luonnollisesti edellä esitetty lukuvuoden 2004—05 oppilasennuste edessään
valtuuston kokouksessa 15.11.1999, ei ole ihmettelemistä, että Lampsijärven koulu lak-
kautettiin 1.8.2000 alkaen. Oppilaita oli koulussa viimeisenä lukuvuonna 15.117 Mikäli

112. Ossi Korteniemi, Annetaan kyläkoulujen elää. (puheenvuoro) LK 13.11.1997.
113. Marjut Tervola, Kyläkoulun lakkauttaminen pidentää syrjäkyläläisen koulutaivalta. (art.) LK 12.8.1999.
114. Helena Lessing, Sirkkakosken koulu joutuu tarkastelun alle Pellossa. (art.) PS 31.3.1999.
115. Länsi-Lapin ktpli 1969—70, Pello. OHA; Lapin lkkli:t 1970—72, Pello. LLHA; Lapin lpkli 1972—73,

1980—81 ja 1990—91. Pello. LLHA; Lapin lpkli:t 1985—87, Pello. LLHA; vrt. Pellon koulu 100 vuotta.
1995, 77.

116. Pellon kunnan kouluviraston 15.10.1999 lähettämä syntyneiden tilasto vuosilta 1993—1998. JLA; SVT.
Väestö 2000: 2.

117. Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 2000—2001. 2001, 6.
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Pellossa ei olisi hyväksytty yksiopettajaisia kouluja 1980-luvulla, olisi Lampsijärvi me-
nettänyt kyläkoulunsa jo 20 vuotta aikaisemmin.

21.4 Yksityinen kannatusyhdistys perustaa oppikoulun

Ennen toista maailmansotaa ei vielä pitkän Tornionlaakson maalaiskunnissa ollut yhtään
oppikoulua. Lähimmät koulut olivat Tornion kaupungissa, Rovaniemellä ja Kittilässä.
Harvoille oli mahdollista oppikoulusivistyksen hankkiminen. Valistuneessa väylänvarres-
sa tällainen puute luonnollisesti tiedostettiin. Talvisodan alla 1938 Pellossa perustettiin
Pellon yhteiskoulun kannatusyhdistys ja ruvettiin puuhaamaan koulun perustamista. Seu-
raavana vuonna syttynyt sota Euroopassa ja Suomessa tuhosi ja viivästytti monia hyviä ja
hienoja hankkeita. Näiden joukkoon kuului myös pohjoisen jokivarren koulutuksen kehit-
täminen. Heti evakostapaluun jälkeen käynnistettiin työ oppikoulun saamiseksi Pelloon,
ja kuumimpaan jälleenrakennusaikaan syksyllä 1947 käynnistyi kansakoulun kuudennen
luokan pohjalle rakentuva neliluokkainen yhteiskoulu vanhassa valtiolta saadussa sairaa-
laparakissa. Rehtorina aloitti sota-aikana legendaarisen maineen laulullaan Eldankajär-
ven jää saavuttanut maisteri Erkki Tiesmaa, jonka mietteliään hahmon muistan liikku-
neen kaduilla ja Oulun lyseon käytävillä lukuvuoden 1946—47 aikana, jolloin hän oli sil-
loisessa koulussani yläluokkien suomen kielen opettajana.118

Yhteiskoulun alkuvuosien historiikki osoittaa, kuinka suunnattomasti yksityisen oppi-
koulun puuhaajien ja johtokunnan piti tehdä työtä ja uhrauksia edes tyydyttävien olosuh-
teiden saamiseksi koululle. Koulutus ei ollut ilmaista myöskään oppilaiden huoltajille.
Pellon yhteiskoulussa oli lukukausimaksu 1957 jo 10 000 markkaa. Summan suuruudesta
antanee viitteitä, kun kerron, että kansakoulunopettajan rahassa maksettava peruspalkka
kuukaudessa oli bruttona syksyllä 1954, jolloin aloitin opettajantyöni, vähän yli 20 000
markkaa. Luontaisetuna oli muun muassa asunto. Kun vuonna 1958 siirryttiin kokonais-
palkkaukseen, oli peruspalkka noin 38 000 markkaa.119 Haastattelussa koulun entinen op-
pilas Ossi Korteniemi kertoikin, että ei koulussa ollut monta kunnan järvikyliltä kotoisin
olevaa, joiden oli pakko asua kouluaikana oppilaitoksen läheisyydessä. Tilastot osoittavat
muistikuvan oikeaksi, sillä kymmenen ensimmäisen vuoden aikana koulun oppilasmää-
rästä oli Pellon järvikylien lasten osuus vain 15 prosenttia. Historiikin mukaan kouluun
pyrkijöiden määrä oli kymmenvuotiskauden lopussa vähentynyt, mihin kohonneet koulu-
maksut olivat varmasti yksi syy.120 Rehtorin työtaakka ja vastuu koulutuksen onnistumi-
sesta sodanjälkeisissä taloudellisesti ahtaissa olosuhteissa oli suuri. Rehtori Erkki Tiesmaa
menehtyi työpaikallaan helmikuussa 1969 juuri eläkeikänsä kynnyksellä.121

Olisiko sitten ollut mitään keinoa helpottaa oppikoulun taivalta ja varattomien pääsyä
koko kunnasta oppikouluun Pellon kaltaisissa kunnissa. Vuonna 1950 oli Suomessa 338
oppikoulua, joista 103 valtion ylläpitämiä ja 235 yksityiskoulua, joista vastasivat kanna-
tusyhdistykset ja joiden taustayhteisöinä eräissä tapauksissa olivat kunnat. Valtion kou-
luissa olisivat lukukausimaksut olleet pienemmät, mutta matkat, majoitus, kirjat ja muut
koulutarvikkeet oli oppilaan kustannettava. Valtion oppikouluja kuitenkin perustettiin sii-
hen aikaan hyvin vähän, ja etupäässä ne olivat kaupungeissa. Kun 1940-luvulla valtion

118. Tiesmaa 1957, 85—86; Oulun lyseo 1874—1974. 1974, 81; Teperi & Salminen 1993, 321.
119. Opettajien palkkatiedot ko. vuosilta ovat mm. Suomen kansakoulukalentereissa 1954 ja 1958.
120. Tiesmaa 1957, 87—95; Ossi Korteniemen haast. 19.7.1997.
121. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 102—103.
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oppikouluja perustettiin parikymmentä, yksityisoppikouluja syntyi noin sata, joiden jou-
kossa yhtenä myös Pellon yhteiskoulu.122

Vuonna 1946 ruvettiin myöntämään lupia kunnallisten kokeilukeskikoulujen perusta-
miseen. Kunnat hakivat lupia hanakasti, mutta alkuvuosina niitä myönnettiin vähän. Syk-
syllä 1965 kunnallisia keskikouluja oli jo yli sata. Ne sijaitsivat lain vaatimusten mukai-
sesti yleensä köyhissä ja syrjäisissä kunnissa.123 Opetus, matkat, majoitus ja kaikki koulu-
tarvikkeet olivat oppilaille maksuttomat. Ylimääräistä valtionapua saaneet köyhät ja har-
vaan asutut kunnat saivat käytännössä kunnallisista keskikouluista aiheutuneisiin kustan-
nuksiin sataprosenttisen valtionavun, josta yleensä osa tuli jälkikäteen. Eräät Lapin läänin
kunnat saivat 1960-luvulla kunnallisen keskikoulun perustamisluvan edellyttäen, että kun-
nassa toimiva yksityinen koulu lakkautettiin. Pellon kunnassa ei tähän menty. Syitä oli
varmasti paljon, mutta niiden selvittely ei mahdu tämän esityksen raameihin. Pellon kun-
nassa tuli keskikoulua vastaavan koulutuksen saaminen oppilaille maksuttomaksi vasta
peruskouluun siirryttäessä 1972, kun kansalaiskoulu ja yhteiskoulu keskikouluasteen osal-
ta yhdistettiin peruskoulun yläasteeksi.124

Pellon yhteiskoulu sai luvan aloittaa lukioluokat syksystä 1962. Se oli yli kymmenen
vuotta ylisen Tornionlaakson ainoa lukio. Peruskoulun siirtymävaiheessa pioneerityön
tehnyt yhteiskoulun kannatusyhdistys lopetti toimintansa ja luovutti lukion varoineen ja
velkoineen Pellon kunnalle.125 Voin todistaa, että omistajanvaihdos Pellossa tapahtui enti-
sen ja uuden omistajan välillä sovussa ja yhteisymmärryksessä. Ossi Korteniemi vahvisti
käsitykseni.126

21.5 Vahva on ollut Pellon kylien kulttuuritahto

Pellon kunnasta saatu aineisto antoi hyvän mahdollisuuden tarkastella sellaisia koululai-
toksen kehitysvaiheisiin liittyviä piirteitä, jotka ovat ollet ominaisia koko Lapin läänille.
Liikuttavia ovat Pellon kylissä ilmenneet voimakas tahto ja sitkeät kamppailut oman
kyläkoulun saamiseksi jo viime vuosisadalla.127 Tätä taistelua kävivät tavalliset kouluja
käymättömät kansanmiehet ja -naiset, joille päätösten tekoportaat sekä virka- ja valitustiet
olivat outoja. Itse olen saanut seurata vuosikymmenien ajan näiden samojen kylien
yrityksiä säilyttää isien ja äitien suurella vaivalla aikaansaamat opinahjot.

Kun luin rehtori Erkki Tiesmaan 1957 pitämän Pellon yhteiskoulun syntyvaiheita ja al-
kuvaikeuksien voittamista elävästi kuvaavan historiikin, pystyin sisäistämään ja ymmärtä-
mään entistä paremmin sen sankarillisen työn, minkä yksityiset oppikoulut ovat Suomessa
ja ennen kaikkea laajalla maaseudulla tehneet kansan koulutustason kohottamiseksi.

Pellon kunnassa on ainakin viimeisten vuosikymmenien ajan vallinnut koulutusmyön-
teinen henki, mikä on ilmennyt muun muassa siten, että kunnan puitteissa on vuosien mit-
taan järjestetty usein koulu- tai kirjastolaitoksen merkkivuosien tai muiden tapahtumien
kunniaksi juhlatilaisuuksia, joissa olen monta kertaa saanut olla mukana. Pellon kunnan
koululaitoksen 100-vuotisjuhlia vietettiin lokakuussa 1994. Minun piti siellä lupaukseni

122. Isosaari 1973, 129.
123. Kanerva 1966, 104—108.
124. Lapin lkkli 1971—72 ja Lapin lpkli 1972—73, Pello. LLHA.
125. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 96—99 ja 105; Teperi & Salminen 1993, 321.
126. Ossi Korteniemen haast. 9.8.1999.
127. Es. Konttajärven ja Matinlompolon koulupiirin Konttajärvellä 11.11.1894 pidetyn perustamiskokouksen

pöytäkirja. Pellon koulu 100 vuotta, 1995, 110—112.
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mukaan esittää Lapin lääninhallituksen tervehdys,128 onnentoivotukset ja henkilökohtai-
set kiitokset kymmenien vuosien pitkäaikaisesta hyvästä yhteistyöstä. Olin juhlissa sinä
sunnuntaina vain hengessä mukana, koska makasin Lapin keskussairaalan teho-osastolla.
Edellisen kiireisen viikon torstaiaamuna työpäivän jo alettua minut tavoitti infarkti. Tässä
menevät myöhästyneet menestyksen toivotukset pellolaisille koulutoimen hoitamisen
pitkällä saralla.

21.6 Yhteenveto: Pellon koulut

128.  Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 175—176. Näillä sivuilla on 100-vuotisjuhlien ohjelma.

Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Kiertokoulut

1. kiertokoulu
2. kiertokoulu

1874
1885

1949
1933

Todennäköisin alkamisvuosi on 1874.
Lukuvuosina 1888—90 ei toiminut.
Virallisissa tilastoissa on vuodelta 1896 merkintä, että
Turtolassa oli ollut kaksi pientä seisovaa eli kiinteää
pientenlastenkoulua. 

Varsinaiset kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet
1. Pello 1894 Turtola vuoteen 1903
2. Juoksenki 1903
3. Turtola 1905 Turtolankylän koulu vuoteen 1949
4. Konttajärvi 1911 1.3.1993
5. Yliranta 1917 1947 Pellon Yliranta vuoteen 1924
6. Lankojärvi 1923 Matinlompolo vuoteen 1955
7. Rattosjärvi 1927 1.3.1993 Lukuvuosina 1927—29 vain alakansakoulu
8. Lampsijärvi 1931 2000 Sirkka vuoteen 1939
9. Jarhoinen 1933
10. Orajärvi 1935 1995 Lukuvuonna 1935—36 vain alakansakoulu
11. Kankaanpää 1938 1949
12. Ratasjärvi 1938 1972 Lukuvuosina 1931—38 kylässä oli Juoksengin alakan-

sakoulun sivupiste.
13. Ruuhijärvi 1938
14. Sirkkakoski 1939 Sirkka vuoteen 1985
15. Mämmilä 1942 1963
16. Saukkoriipi 1946
17. Lempeä 1947
18. Oranki 1953 1962

Jatko-opetus
Kotitalouden opettaja vuonna 1946. Kurssinmuotoinen päiväjatkokoulu 1952—58.

Kansalaiskoulut
1. Pellon kansalaiskoulu:

a) kurssinmuotoinen
b) 1-vuotinen
c) 3-vuotinen

1958
1967
1970

1967
1970
1972

Peruskoulun yläasteet
1. Pellon yläaste 1972

Erityiskoulut
1. Lapintien koulu 1970 1986 Erityisluokka siirrettiin hallinnollisesti Pellon kouluun.

Oppikoulut
1. Pellon lukion vaiheet:

a) 5-luokkainen yhteiskoulu
b) 8-luokkainen yhteiskoulu
c) Pellon lukio 

1947
1962
1972

1962
1972

Yksityinen
Yksityinen
Kunta



22 Koulutus Kolarin kunnassa

22.1 Kolari – kunta Ylläksen kainalossa

Suomalaisasutus lienee alkanut nykyisen Kolarin kunnan alueella 1500-luvulla, sillä
vuonna 1587 kirjoitettiin seudun ensimmäinen vakinainen asukas Pekka Kolari verolle
Ylitornion Pellon kyläkuntaan kuuluvana. Hämeestä tai Etelä-Pohjanmaalta muuttanutta
miestä olivat jostakin syystä ruvenneet viehättämään pohjoisten jokien ja järvien rikkaat
kalavedet sekä Ylläkselle päin ulottuvat riistamaat. Vesien rannat kasvoivat luonnonhei-
nää, ja viljelykseen sopivia aurinkoisia etelärinteitä riitti.1

Kolari kuului Ylitornion seurakuntaan vuoteen 1725, jolloin emäseurakunnasta erotet-
tiin Pajalan kappeliseurakunta. Haminan rauha 1809 halkaisi myös väylän molemmilla
puolilla sijainneen Pajalan kappeliseurakunnan. Asukkaat olisivat halunneet pysyä edel-
leen samassa seurakunnassa uudesta valtakunnan rajasta välittämättä muun muassa talou-
dellisista syistä. Käytännössä näin tapahtui aina vuoteen 1820 saakka, jolloin Venäjä kat-
kaisi tämän yhteistyön. Keisari lupasi rahoittaa kirkkojen rakentamisen Suomen puolelle
ja avustaa vielä pappien palkanmaksussa. Tämän jälkeen Kolari kuului saarnahuonekunta-
na Ylitornion kappeliseurakuntaan Turtolaan, kunnes sai kappeliseurakunnan oikeudet
1856. Kappeliseurakuntien alueilla saatiin aloittaa oma kunnallinen itsehallinto, ja niin
myös Kolarissa tehtiin 1867 välittömästi sen jälkeen, kun asetus kunnallishallituksesta
maalla 1865 oli annettu. Päätös itsenäisen Kolarin seurakunnan perustamisesta saatiin jo
1894, mutta itsenäisen seurakunnan toiminta käynnistyi vasta 1914, kun Kolari sai oman
kirkkoherran. Kirkonpaikaksi senaatti määräsi 1915 Kolarin kylän, vaikka Sieppijärven
kylän asukkaat olisivat halunneet saada kirkon pappiloineen omaan kyläänsä.2 Kova
kädenvääntö kahden tasavertaisen kylän kesken on joskus saattanut hidastaa julkisten
palveluiden saamista kuntaan. Voitaneen perustellusti sanoa, että näin on tapahtunut myös
Kolarin koulutoimen osalta, jota tässä käsitellään.

1. Kuure ym. 1983, 28; Molander 1984, 156; Jaako 1985, 1.
2. Jaako 1994, 8—21. 
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22.2 Kolarin kiertokoulun vaiheet

Kolari on Tornionlaakson pohjoisin alue, joka ei ole koskaan päässyt osalliseksi Suomes-
sa Tornion ja Kemin Lapin saamasta valtion varoin kustannetusta katekeettaopetuksesta.
Ensimmäisen kerran kirkon järjestämää lastenopetusta annettiin Kolarissa vuosina
1858—1862, kun silloinen kappalainen piti sunnuntaikoulua.3 Jokivarren seurakunnissa
alkoi kiertokouluopetus yleensä 1870-luvulla. Ylitornion piispantarkastuksessa 1873
todettiin, että koko seurakunnan alueelle kappeliseurakunnat mukaanlukien oli asetettu
lastenopettajia, mutta kappeliseurakuntien Kolarin ja Turtolan suurimmissa kylissä Kola-
rissa ja Pellossa oli esiintynyt haluttomuutta opetusta kohtaan.4

Kolarin ensimmäinen varsinainen oman seurakunnan perustama kiertokoulu käynnistyi
1877. Kahdeksan vuoden kuluttua 1885 voitiin palkata toinen opettaja, kun sitä varten oli
saatu 1884 yleisistä varoista eli valtiolta 300 markan vuosiavustus. Vuonna 1886 kappalai-
seksi tuli pastori Oskar Immanuel Heikel, joka pysyi Kolarissa kymmenen vuotta. Se oli
poikkeuksellisen pitkä työrupeama, sillä Kolariin oli ollut vaikea saada pysyviä kappalai-
sia. Seurakunta oli ollut yli kymmenen edellistä vuotta ilman vakinaista pappia, ja “sen
toiminnot oli joten kuten pidetty yllä Turtolasta päin”. Koska kiertokoulu oli seurakunnan
toimintaa, papit toimivat opetuksen tarkastajina. Nuori kappalainen ryhtyi tarmokkaasti
saattamaan kouluasioita kuntoon. Ensitöikseen hän hankki kiertokouluja varten kirjoja ja
opetusvälineitä. Paljon hankalampi tehtävä oli edessä, kun kävi ilmi, että kiertokoulujen
opettajat olivat hoitaneet opetustyötään leväperäisesti syyllistyen jopa väärinkäytöksiin.
Harvoin seurakunnassa käyneet Turtolan papit eivät varmastikaan olleet ehtineet kierto-
kouluissa vierailla, kun kiireessä piti kuolleet siunata, syntyneet kastaa, nuoret parit vih-
kiä, rippikoulu pitää ja vielä joskus jumalanpalveluksiakin järjestää. Lopulta jouduttiin en-
tiset opettajat erottamaan ja valitsemaan uudet. Jo joulukuussa kappalaisen tulovuonna
1886 sai toinen opettaja seuraajan. Toinen opettaja lienee joutunut jättämään tehtävänsä
Ylitornion seurakunnassa vuonna 1887 pidetyn piispantarkastuksen jälkeen, jossa oli kes-
kusteltu nimeltä mainiten Kolarin kappeliseurakunnan kiertokoulun pitkäaikaisen opetta-
jan kelvottomasta tehtävien hoidosta. Tarmokas piispa Johansson oli varmasti huolestunut
suuren seurakunnan koulutuksen tilasta, sillä molemmista kappeliseurakunnista puuttuivat
kansakoulut kokonaan ja emäseurakunnassakin oli ensimmäinen kansakoulu ehtinyt toi-
mia vasta yhden lukuvuoden. Piispa tiesi vielä, että seurakuntalaisilla oli kova halu lak-
kauttaa tämä ainoakin kansakoulu, koska kirkkoherra oli kirjannut sen seurakuntakerto-
mukseen. Vakavin sanoin piispa vetosi seurakuntalaisiin: “Suomen kansan tulee siis ennen
kaikkea tarttua siihen, että lasten kasvatus ja opetus paranee, sillä jollei parannus tässä
kohden tapahdu, on kansan häviö edessämme.”.5

Vuoden 1892 piispantarkastuksessa voitiin todeta, että kiertokoulun opettajattaret hoiti-
vat tehtäviään hyvin. Huomionarvoista on, että molemmat opettajat olivat naisia, sillä tiet-
tävästi katekeetanvirkaan valittiin ensimmäisenä naisena Emma Alapieti Muonion seura-
kuntaan vasta 18986. Sunnuntaikoulujen puuttumiseen piispa kiinnitti myös huomionsa.
Vuonna 1896 kolarilaisten omakseen kokema kappalainen O. I. Heikel jätti seurakunnan.

3. Jaako 1985, 28. 
4. Ylitornion ptpk 1873. Eb: 150a. OTA. OMA.
5. Ylitornion ptpk 1887 (srkk A. Holmström). Eb: 150a. OTA. OMA; Jaako 1985, 35—40; Jaako 1994, 39—

41; Lohi 1997, 87.
6. Kähkönen 1988, 102 ja 431.
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Vuoden 1897 piispantarkastuksen aikoihin kiertokouluja oli edelleen kaksi, mutta toisen
toiminnassa oli ollut ainakin häiriöitä opettajan sairauden vuoksi, koska asia on merkitty
myös tarkastuspöytäkirjaan. Jatkossa oli kappalaisten ja kiertokoulunopettajien vaihtu-
vuus suuri, mikä luonnollisesti heikensi myös kirkon opetustyötä. Piispat koettivat jatku-
vasti huolehtia käynneillään seurakuntiensa lastenopetuksesta. Kolarin piispantarkastuk-
sessa 1903 piispa Forsman kehotti ottamaan sydämenasiaksi kiertokouluopetuksen hyväl-
le ja vakavalle kannalle saattamisen.7 Nähtävästi taas oli koulunpidossa toivomisen varaa.
Saattaa olla, että Kolarissa pätevien opettajien saantia vaikeutti ja opettajien suurta vaihtu-
vuutta aiheutti se, että kolarilaiset eivät kyenneet maksamaan opettajille niin hyviä palk-
koja kuin pohjoiset ja itäiset naapuriseurakunnat, joissa katekeettojen palkat maksoi val-
tio.8 Piispa Johansson näytti kantaneen huolta myös kiertokoulujen opettajien palkkauk-
sesta. Kun esimerkiksi Karungissa piispan 1887 antamasta huomautuksesta huolimatta
opettajan palkka oli seuraavassa tarkastuksessa 1892 edelleen korottamatta, hän sanoi ole-
van seurakunnalle häpeäksi, että kiertokoulunopettajalle maksettiin rengin palkka, vaikka
hän vastasi kallisarvoisten lasten opetuksesta.9

Vuonna 1923 otettiin Kolarin seurakuntaan kolmas kiertokoulunopettaja. Tämä oli var-
masti tarpeen, koska vuonna 1913 Kolarin kouluikäisistä kävi kansakoulua vain 11,5 pro-
senttia ja vielä 1925 prosenttiluku oli samaa luokkaa eli yhdeksän, sillä kunnassa oli vuo-
teen 1926 saakka vain kaksi kansakoulua pitäjän pääkylissä. Seurakunta jaettiin nyt kol-
meen kiertokoulupiiriin. Piiri jaettiin taas opetuspiireihin, joiden alueelta oppilaat tulivat
samalla kertaa kouluun. Kun opetuspiirit yleensä olivat yhteneväisiä kinkeripiirien kanssa,
niin seuraava opetuspiirien luettelo kertoo monta asiaa ainakin kolarilaiselle lukijalle. En-
simmäiseen alueeseen kuuluivat Äkäslompolo, Äkäsjoki, Kolarinsaari, Saari, Jokijalka ja
Pohjasenvaara, toiseen Kurtakko, Venejärvi, Vaattojärvi, Ruokojärvi, Taapajärvi ja Juusto-
vaara sekä kolmanteen Pasmajärvi, Sieppijärvi, Sammalvaara, Naamijoki sekä Lappean
ylä- ja alapää. Piispantarkastuksessa 1926 oli luonnollisesti tiedossa, että Kolariinkin pe-
rustettaisiin pian kansakouluja lisää. Piispa sanoi, ettei kiertokouluja saisi lopettaa, ennen
kuin perustettaisiin myös kattava määrä ala-kansakouluja.10

Vielä syksyllä 1939 kiertokoululaisten osuus kouluikäisistä oli 16—17 prosenttia. Ko-
larin kiertokoulut eivät enää jatkaneet toimintaansa kesän 1942 jälkeen. Kolarilainen koti-
seutumies Pentti Jaako toteaa kauniisti arvioidessaan kiertokoulujen merkitystä, että sodan
aikana kiertokouluissa saatu oppi oli tarpeen. Äidit osasivat kirjoittaa rintamalle pojilleen
ja pojat vastata kirjeisiin.11 Saattaisi tuohon vielä lisätä, että tärkeitä olivat varmasti myös
perheenisien kirjeet kotiin vaimolle ja lapsille sekä päinvastoin. Voidaan myös kysyä,
kuinkahan moni kolarilainen avioliitto on syntynyt sodanaikaisen kirjeseurustelun
ansiosta.

7. Kolarin ptpk:t 1892 (kappalainen O. I. Heikel), 1897 (kappalainen F. H. Heikel) ja 1903 (kappalainen P. R.
M. Heikel). Eb: 44a. OTA. OMA; Jaako 1994, 42.

8. Jaako 1985, 37 ja 48.
9. Karungin ptpk:t 1887 ja 1892 (srkk:t J. R. Castren). Eb: 29a. OTA. OMA.
10. Kolarin ptpk:t 1913 (srkk F. R. Tela) ja 1926 (srkk V. A. Juntunen). Eb: 44b. OTA. OMA; Jaako 1994, 43—

44.
11. Kolarin ptpk 1949 (srkk S. H. Toivanen). Eb: 44c. OTA. OMA; Jaako 1994, 44.
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22.3 Kansakouluverkko luodaan ja puretaan

22.3.1 Ensimmäisen koulun perustaminen12

Olemme saaneet huomata, että Oulun läänin kuvernöörien kansakoulujen perustamiseen
kehottavat kirjeet saivat kunnissa aikaan ainakin keskustelua, joskus kiivastakin. Useasti
keskustelun lopputuloksena kuitenkin tehtiin päätös koulun aloittamisesta. Vuonna 1881
silloinen kuvernööri Carl Johan Jägerhorn vetosi kirjeellään kuntien päättäjiin kouluasias-
sa, ja saman vuoden vuosikertomuksessa esimiehilleen Helsinkiin hän esitti lainsäädän-
töä muutettavaksi siten, että jokaisen kunnan olisi pakko perustaa ainakin kaksi kansa-
koulua, toinen pojille ja toinen tytöille. Kuvernööri esitti kirjeessään myös pyynnön seu-
rakuntien papeille ja kunnan muille virkamiehille toimia niin, että kouluja syntyisi. Kola-
rissa olisivat kappalainen ja nimismies voineet olla keskeisiä vaikuttajia. Seurakunnassa
ei kuitenkaan ollut vakinaista kappalaisenviran hoitajaa 1880-luvun alkupuolella, sillä
kävihän Turtolan kappalainen Kolarissa ainoastaan muutaman kerran vuodessa. Nimis-
miehen sanakaan ei samoihin aikoihin tainnut painaa, koska hänet lokakuussa 1882 oli
tuomittu yleisten varojen hävittämisestä virasta erotettavaksi. Kunnallislautakunnan esi-
mies syytti kunnan köyhyyttä siitä, ettei kouluasiaa voitu edistää. Totta tietysti oli, että
Lapin kihlakuntaan kuuluvissa naapurikunnissa Kittilässä ja Muoniossa oli pienemmät
verot ja suuremmat valtionavustukset kuin Kemin kihlakuntaan kuuluvassa Kolarissa.13

Aika usein kypsyttää asioita ja ihmisiä. Sieppijärvelle kokoonkutsutussa kuntakokouk-
sessa maaliskuussa 1892 esitteli kansakouluntarkastaja Reini kouluasiaa, ja nyt tehtiin
päätös kahden koulun perustamisesta, toinen Kirkonkylään, toinen Sieppijärvelle, jos val-
tio antaisi apua. Koulujen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin jo aikaisemmin mainittu
kappalainen O. I. Heikel. Saman vuoden piispantarkastuksessa piispa Johansson piti pe-
rusteltuna, että Kolariin tarvittiin kansakoulu. Mainittakoon, että Heikelin muutettua paik-
kakunnalta johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin uusi nimismies. Kun kuntakokouksen
esimieheksi tuli vuosikymmeniä kunnallislautakunnan esimiehenä toiminut Niilo Heikki-
lä, seuraavat kuntakokoukset rupesivat tekemään päätöksiä, joilla Sieppijärven kokouksen
päätösten toteuttamista yritettiin viivyttää. Riitaa nostatettiin muun muassa siitä, että se-
naatin ilmaiseksi lupaamat rakennuspuut Ylitornion metsänhoitaja oli leimauttanut kola-
rilaisten mielestä liian kaukaa, joten pitkän kuljetusmatkan vuoksi ne eivät enää suinkaan
olleet ilmaisia. Kun Sieppijärvellä pidetyn kuntakokouksen lainvoimainen päätös koulu-
jen perustamisesta ei edennyt, ryhtyivät kuvernööri ja kansakouluntarkastaja toimiin. Joh-
tokunnan puheenjohtajan tehtävää hoitanut nimismies lienee ollut paikallinen taustavai-
kuttaja. Tarkastaja pyysi kuvernööriltä virka-apua, että kunta velvoitettaisiin aloittamaan
koulunpito sekä Kolarin Kirkonkylässä että Sieppijärvellä. Kuvernööri teki joulukuussa
1896 päätöksen, jossa määrättiin, että kunnan tuli syksyllä 1898 avata kansakoulu Kirkon-
kylässä. Päätös luettiin kaksi kertaa kirkossa. Asiahan oli nyt selvä, koska se oli kirkossa
kuulutettu, ja koulu alkoi. Vuoden 1897 piispantarkastuksessa myös piispa oli ihmetellyt
kansakoulun puuttumista.14

12. 22.3.1 = ajanjakso vuoden 1866 kansakouluasetuksesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen.
13. Jaako 1986, 187—191; Jaako 1998, 29—32. 
14. Kolarin ptpk 1897 (kappalainen F. H. Heikel). Eb 44a. OTA. OMA; SVT X: 28 1898—99; Kuure ym. 1983,

48—49; Jaako 1986, 192—194.



620
Tarkasti ottaen Kolarin ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa vasta silloin, kun
piirijakoasetus oli jo annettu. Olen kuitenkin tehnyt poikkeuksen ja sijoittanut sen aikai-
sempaan jaksoon, koska koulun värikäs syntyhistoria tapahtui ennen piirijakoasetuksen
velvoitteita ja koulu olisi alkanut toimia, vaikka piirijakoasetusta ei olisi vielä annettu-
kaan. Olkoon tämä kertomus Kolarin ensimmäisen kansakoulun perustamisvaiheista kau-
nis esimerkki läänintason mutta myös paikallisten virkamiesten sitkeydestä edistää kansan
sivistystason nostamista jopa vastoin alueen omien edusmiesten tahtoakin. Olen aina työ-
kauteni aikana kannattanut päätösvallan siirtämistä valtiolta kuntiin. Tätä kirjoittaessani
olen pohtinut, mitä mahtoivat Kolarin kunnallismiehet ajatella vastustaessaan ja viivyttä-
essään kansakoulun tuloa omaan kuntansa, kun lähes kaikissa muissa Suomen ja Lapinkin
kunnissa jo sellainen oli, minkä he myös varmasti tiesivät. Kun Kolarin kaltaisia kuntia oli
varmasti muitakin, myös Lapissa, tarvittiin Suomessakin kuntia kansakoulujen perustami-
seen velvoittava piirijakoasetus, joka annettiin toukokuussa 1898.

Kolarin koulu kirkonkylässä toimi ensimmäiset vuotensa (1898—1903) pappilassa, etualan
pirttirakennuksessa. Pentti Jaakon kokoelma.

22.3.2 Sieppijärvi saa kansakoulun15

Kolarin kunnassa laadittiin nopeasti piirijako, jonka kuvernööri vahvisti jo helmikuussa
1900. Kunta oli jaettu kolmeen koulupiiriin. Sieppijärven koulu, josta kuntakokous oli jo
1892 tehnyt ensimmäisen perustamispäätöksen, aloitti toimintansa 1903. Ei Sieppijärven
koulukaan aivan helposti syntynyt. Heti piirijakopäätöksen tekemisen jälkeen lähtivät

15. 22.3.2 = ajanjakso vuoden 1898 piirijakoasetuksesta vuoden 1921 oppivelvollisuuslakiin.
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sieppijärveläiset liikkeelle saadakseen koulun mahdollisimman nopeasti. He pyysivät
kuntakokousta avaamaan koulun heti, ja jos pyyntöön ei voitaisi suostua, sieppijärveläi-
set pyysivät oikeutta erota taloudellisesti ja hallinnollisesti omaksi koulupiirikseen. Vaik-
ka asetus määräsi, että kaikki perustetut ylemmät kansakoulut pääsääntöisesti olisivat
kunnan yhteisen hallinnon alaisia, oli kunnalla kuitenkin asetuksen mukaan valta myön-
tää koulupiirille oikeus “yhdessä tai toisessa suhteessa itse hoitaa hallintoansa”16. Tämä
asetus oli siis selvästi sukua peruskoulun puitelaille, jonka mukaan oli mahdollista perus-
taa korvaavia kouluja17. Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa itsenäisen koulupiirin
perustaminen oli sanottu selkeästi18, mutta kyllä siihen silloinkin oli kunnalta saatava
suostumus. Kuntakokous ei suostunut anomukseen miltään osalta. Kuvernööri tulkitsi pii-
rijakoasetusta siten, että koska asetuksen mukaan ylempien kansakoulujen perustaminen
oli kuntien tehtävä, oli kunnan vallassa ratkaista, annettiinko piirin toimia itsenäisesti.
Asetuksessa oli kuitenkin pykälä, jossa kunta velvoitettiin viivyttelemättä ryhtymään
koulun perustamiseen, jos piiristä 30 lasta ilmoittautui yläkansakouluun. Tähän asetuk-
senkohtaan19 vedoten kouluhanke saatiin vireille, ja koulu alkoikin sitten 1903. Kolman-
teen koulupiiriin Venejärvelle sen sijaan koulua ei saatu ennen oppivelvollisuuslain voi-
maantuloa. Harvaan asutussa piirissä oli varmasti vaikea löytää 30 vapaaehtoista kou-
luuntulijaa. Kun kuntaan perustettiin toinen kansakoulu, muutettiin Kolarin koulu Kir-
konkylän kouluksi. Taas myöhemmin, ainakin 1960-luvulta alkaen, tämä koulu on toimi-
nut pysyvästi Kolarin koulun nimellä, mutta jo aikaisemminkin, 1920-luvun alussa aina-
kin, koulun virallisena nimenä on ollut Kolarin koulu.20 Vastaavaa nimivekslailua on
tapahtunut vuosikymmenien mittaan silloin tällöin myös esimerkiksi Inarin ja Karungin
kunnissa, joissa koko kunnalle on annettu yhden kylän nimi.

Kolarin kunnan ensimmäisten koulujen johtokunnissa oli naisia jo 1900-luvun alku-
vuosina. Kouluissa järjestettiin pientenlasten opetusta yleensä syksyisin ennen yläkoulu-
laisten koulun alkamista. Koulukeittolatoiminta käynnistyi Kolarin kouluissa varhain. Op-
pilasmaksut perittiin Sieppijärvellä lähes jokaiselta. Kirkonkylässä on kansakouluasetuk-
sen mukaisia vapautuksia maksuista myönnetty enemmän. Kansakouluasetus mainitsi
erikseen, että köyhimmät voidaan vapauttaa koulumaksuista ja pitkämatkalaisia rasitetaan
muita vähemmän21. Kirkonkylän koulussa olikin majoitettuja oppilaita enemmän kuin
Sieppijärvellä, missä kaikki oppilaat ainakin koulun alkuvuosina pystyivät asumaan koto-
na. Erikoisuutena vielä mainittakoon, että Kirkonkylän koululla oli lukuvuoden 1901—02
opettajana kirjailija Kyösti Vilkuna, joka ehti perustaa Kolariin nuorisoseuran.22

16. SA 20/1898, 4 §.
17. SA 467/1968, 14 §.
18. SA 12/1866, 119 §.
19. SA 20/1898, 3 §.
20. Lapin ktpli 1924—25, Kolari. KHA. KA. Kolarin kunta on kuulunut seuraaviin kansakouluntarkastuspiirei-

hin: Oulun lääni lukuvuodet 1885—93, XII piiri 1893—98, Oulu 1898—06, Lappi 1906—25, Länsi-Pohja
1925—61 ja Länsi-Lappi 1961—70; Länsi-Pohjan ktpli 1928—29. Kolari. KHA. KA; Länsi-Lapin ktpli
1968—69, Kolari. OHA; SVT X: 34 1903—04; Jaako 1998, 37—39; Pentti Jaakon haast. 16. 8.1999.

21. SA 12/1866, 148 §.
22. Kuure ym. 1983, 50—54; Jaako 1986, 71—83; Jaako 1998, 42 ja 241.
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22.3.3 Oppivelvollisuuslain aikaansaannokset23

22.3.3.1 Paljon tehdään, mutta sota kaataa kaiken

Oppivelvollisuuslaki edellytti taas kunnilta tarkkoja suunnitelmia, miten se aiottiin toteut-
taa. Kolarin oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunnitelman laatiminen kesti kauan, sil-
lä se hyväksyttiin kouluhallituksessa vasta helmikuussa 1926. Laajentuva koululaitos
lisäsi kunnan taloudellista rasitusta nopeasti ja paljon. Kolarin kunta anoi köyhyyteen
vedoten lain salliman viiden vuoden lykkäyksen siihen 16 vuoden määräaikaan, joka oli
jo laissa annettu maalaiskunnille24. Vaikeuksia oli myös ilmennyt muillakin kunnilla, sillä
laissa ensin ollut viiden vuoden lykkäysaika pidennettiin jo 1925 kymmeneen vuoteen25.
Kun asutus levisi ja väestömäärä kasvoi, piti Kolarissakin tarkistaa hyväksyttyjä suunni-
telmia ja piirijakoa jo 1931 ja taas 1938. Kolari anoi 1939 ja uudestaan 1940 vielä viiden
vuoden lisäaikaa, joten koululaitos olisi ollut valmis vuonna 1947, mikäli sota ei olisi sot-
kenut hyviä aikeita. Lienevätkö edellä mainitut hakemuksetkin hukkuneet levottomina
aikoina, sillä Kolarin arkistoista ei löydy merkintöjä ainakaan niiden hyväksymisestä eikä
hylkäämisestäkään.26

Verkkaista oli ollut Kolarissa koulujen liikkeellelähtö. Kansakouluasetuksen säätämi-
sen ja oppivelvollisuuslain voimaantulon 55 vuoden välisenä aikana oli Kolarin kuntaan
perustettu vain kaksi kansakoulua. Nyt tahti muuttui, sillä jo 1920-luvulla neljä Kolarin
kylää sai oman koulunsa. Kurtakon ja Vaattojärven piirien yhteinen alakansakoulu käyn-
nistyi Kurtakossa tammikuussa 1926 ja jatkoi tammikuussa 1927 Vaattojärvellä, jossa jo
syksyllä 1927 aloitti myös yläkansakoulu. Myös tammikuussa 1926 aloitti toimintansa
Kolarin koulupiirissä kiertävä alakansakoulu. Kurtakon kylä sai tyytyä kolme lukuvuotta
vain 18-viikkoiseen alakansakouluun, kunnes syksyllä 1929 sinne avattiin supistettu kou-
lu.

23. 22.3.3 = ajanjakso vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista vuoden 1957 kansakoululain voimaantuloon 1958
saakka.

24. SA 101/1921, 19 §.
25. SA 185/1925, 19 §.
26. Vrt. Kuure ym. 1983, 59—61; Jaako 1998, 62—64.
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Kolarin alakoulut alkoivat toimia 1920-luvun lopulla. Vasemmalla Kolarin kansakoulun (Kir-
konkylän) alakoulun opettaja Hilja Salmi, kotoisin Ylitorniolta, keskellä vuosina 1928—67
koulunjohtajana ja yläkoulun opettajana toiminut Saul S. Saviranta, kotoisin Aurasta, ja oi-
kealla välitunnin kahvivieraana tullimies Filemon Teräsniska. Pentti Jaakon kokoelma.

Vaattojärvelle saatiin koulujen entinen yhteinen alakoulu kokonaan, joten siellä oli syk-
systä 1929 alkaen yläkansakoulun lisäksi myös 36-viikkoinen alakansakoulu. Lapin sivu-
kylien osalta se oli sangen harvinainen tilanne siihen aikaan. Kurtakon koulu sai toisen
opettajan vasta 1959. Väylänvarren supistettu koulu aloitti 1929. Koululla oli alusta alka-
en silloisen Kolarin kunnan ainoa oppilasasuntola. Vuonna 1938 koulun nimi vaihtui
Lappean kouluksi. Heti sodan jälkeen 1946 koululle saatiin toinen opettaja. Jostakin syys-
tä tarkastaja oli lukuvuosiksi 1955—58 estänyt omavaltaisesti koulun toisen opettajanvi-
ran täyttämisen, minkä ajan koulu joutui toimimaan supistettuna. Syksyllä 1929 aloitti
Ruokojärvellä kiertävä alakansakoulu. Koulu toimi viiden toimintavuotensa aikana neljä
vuotta Ruokojärvellä ja ainoastaan vuoden 1931 Taapajärvellä. Vuonna 1934 siitä muo-
dostettiin Ruokojärven supistettu kansakoulu. Tämä koulu sai toisen opettajan 1949.27

Maailmanlaajuinen lama 1930-luvun alussa heikensi valtion ja kuntien mahdollisuuk-
sia uudistusten toteuttamisessa. Kuitenkin Äkäsjoensuussa aloitti supistettu kansakoulu
1932. Tämä ei ollut ensimmäinen kansakoulu kylässä, sillä Kolarin koulupiirin kiertävä
eli kahdessa sijaintipaikassa lukuvuoden aikana toiminut alakansakoulu oli vuodet 1927 ja
1929 ollut sijoitettuna Äkäsjokisuun kylään Halingon taloon. Äkäsjoen koulu, 1950-luvul-
ta alkaen Äkäsjokisuun koulu, joutui olemaan kauan supistettuna, sillä toisen opettajan
koulu sai vasta 1965. Pasmajärven supistettu kansakoulu aloitti 1933. Kaksiopettajaiseksi
koulu pääsi 1958. Olin vuosikymmenien mittaan monessa Lapin koulujuhlassa mukana.
Pasmajärvellä juhlittiin joulun alla 198328. Viiden vuoden tauon jälkeen 1938 avattiin su-

27. Lapin ktpli 1924—25, Kolari. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1925—35, Kolari. KHA. KA; SVT X: 59
1927—28 ja 61 1929—30; Jaako 1998, 229—234 ja 239—241; Pentti Jaakon haast. 18.8.1999.

28. Kalenterimerkintä 10.12.1983. JLA.
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pistettu koulu Venejärvellä, jonne oli aiottu perustaa koulu jo vuonna 1900 vahvistetun
kunnan vanhimman piirijaon mukaan. Kaikki aikomukset eivät aina toteudu kuitenkaan
nopeasti. Koulu muutettiin kaksiopettajaiseksi 1958, ja sähköt Venejärven kylään ja kou-
lulle saatiin vasta 1969. Väylänvarteen Lappean koulusta etelään perustettiin 1939 supis-
tettu Lapinlahden koulu, jonka nimi vuonna 1949 muutettiin Väylänpään kouluksi. Toisen
opettajan tämä koulu sai 1952. Vielä sodan aikana 1942 käynnistyi Saarenputaan koulu.
Kansakouluntarkastaja yritti saada koulun alkuun jo ennen sotaa, mutta kunta vetosi köy-
hyyteen, opettajapulaan ja sopivien tilojen puutteeseen, ja koulun avaaminen viivästyi.
Toisen opettajan tämä koulu sai kuitenkin pian eli heti sodan jälkeen 1946. Saarenputaal-
lakin oli Kolarin koulun kiertävä alakansakoulu antanut opetusta kevät- ja syyslukukau-
den vuonna 1931.29

Kolarin kunnan talous oli tiukilla 1920- ja 1930-luvuilla, kun koulujen perustamisen
myötä niille oli rakennettava myös toimitilat. Tämä oli ongelma etenkin Kolarissa, koska
ennen oppivelvollisuuslain säätämistä kunnassa oli vain kaksi kansakoulua rakennuksi-
neen. Kolarissa oli vuosina 1926—1942 runsaan 15 vuoden aikana käynnistetty yhdeksän
uutta kansakoulua Valtionavustus koulujen rakentamiseen ilman ylimääräistä avustusta ei
ollut kuin 20—40 prosenttia ja lisäksi myönnettiin kuoletuslainaa, joka piti tietysti aika-
naan maksaa takaisin. Lisäksi joulukuussa 1931 säästämistarkoituksessa muutettiin kus-
tannuslakia30 siten, että valtio määräsi koulurakennuksille niin sanotun normaalihinnan,
jonka ylittävältä osalta ei valtionapua maksettu. Kun syrjäseuduilla rakentamiskustannuk-
set olivat korkeat, niin tämä normaalihinnan käyttöönotto lisäsi kuntien osuutta muun mu-
assa Lapin kunnissa. Jaakon mukaan Kolarin kunta ei saanut niin suuria ylimääräisiä avus-
tuksia kuin Lapin kihlakuntaan kuuluvat kunnat, joten rakentaminen oli taloudellisesti ras-
kasta. Nähtävästi vuosina 1937—1939 suoritetut Lapinlahden ja Kurtakon koulujen sekä
Kolarin koulun alakansakoulun rakentaminen rasittivat erityisesti kuntaa. Pentti Jaakon
mukaan muitakin syitä, myös kotitekoisia, kunnan heikentyneeseen taloudelliseen tilaan
oli kuin kansakoulujen rakentaminen. Esimerkiksi 1920-luvun lopussa suoritettujen Vaat-
tojärven ja Väylänvarren koulujen rakennustyöt oli hoidettu ilman riittävää valvontaa, jo-
ten koulut tarvitsivat heti valmistuttuaan korjauksia. Pulavuosina olivat myös kuntien so-
siaalimenot kasvaneet. Eräs merkittävä syy huonoon taloustilanteeseen oli, että kunnassa
oli veronperintä hoidettu tehottomasti ja maksamattomia rästejä oli kerääntynyt runsaasti.
Kun Kolarin kunta oli 1930-luvulla joutunut pyytämään usein valtiolta apua taloudellisiin
vaikeuksiin, kunta asetettiin 1939 lääninhallituksen esityksestä valtion lisättyyn valvon-
taan eli kansankielellä sanottuna kunta asetettiin valtion holhoukseen, josta se vapautettiin
vasta 1967.31

Sota-aika 1939—1945 löi leimansa myös koulutyöhön. Kun miesopettajat, joita mui-
den Tornionlaakson kuntien tapaan myös Kolarissa oli vielä 1930-luvulla vähän eli vain
kaksi, kutsuttiin syksyllä 1939 kertausharjoituksiin, niin koulutyö heidän luokillaan kes-
keytyi. Talvisodan ajaksi kaikki koulut suljettiin. Miesopettajien poissaolo häiritsi myös
jatkosodan vuosina koulunpitoa. Lapin sodan aikana lokakuussa 1944 Kolari tuhoutui lä-

29. Länsi-Pohjan ktpli:t 1931—34, 1937—40 ja 1941—43, Kolari. KHA. KA; Kuure ym. 1983, 59—107;
Jaako 1998, 241—242, 255—257 ja 261—262; Tiedot tarkistettu kunnan arkistosta saatujen sekä Pentti
Jaakon kirjeessä 28.1.1997 ja haastatteluissa 11.4.1997, 5.9.1997 sekä 16. ja 17.8.1999 antamien tietojen
mukaisiksi.

30. SA 346/1931, 5 §.
31. Jaako 1998, 64—66 ja 78—79; Pentti Jaakon haast. 16. ja 17.8.1999.
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hes täydellisesti ja asukkaat olivat Ruotsissa evakossa. Kunnan kuudesta koulurakennuk-
sesta oli vain Kurtakon koulu säästynyt, ja senkin talousrakennus oli palanut. Myös kol-
men vuokrahuoneissa toimineen koulun tilat olivat jääneet polttamatta. Evakkovuoden ai-
kana 1944—1945 osa Kolarin oppilaista sai käydä koulua Ruotsissa, mutta suurin osa jou-
tui suorittamaan menetetyn lukuvuoden uudestaan.32

22.3.3.2 Vanhat koulut jälleenrakennetaan ja uusia perustetaan

Kun tarkastelee, mitä tapahtui Lapissa ja tässä tapauksessa Kolarin koulutoimessa heti
sodan jälkeen, ei voi muuta kuin kummastellen ihmetellä. Maassa riitti jälleenrakentamis-
ta ja sekä aineellisten että henkisten menetysten korjaamista. Lähes koko Lappi oli rauni-
oina. Sotakorvaukset vaativat suuria ponnistuksia. Puoli miljoonaa kotinsa menettänyttä
siirtolaista piti sijoittaa uusille asuinseuduille, ja muun muassa rintamamiesten maakysy-
mys oli hoidettava.33 Voimalaitoksia, tehtaita ja maanteitä rakennettiin. Samanaikaisesti
valtiolta riitti rahaa koulutoimeen, niin että muutamassa vuodessa kansakoulujen määrä
esimerkiksi monissa Lapin kunnissa kaksinkertaistui. Kun Kolarin kunnassakin oli ennen
toista maailmansotaa saatu vaivoin perustetuksi kymmenen kansakoulua ja sodan aikana
yksi, niin neljän vuoden aikana Lapin sodan ja evakostapaluun jälkeen aloitti samassa
kunnassa vielä edellisten lisäksi kymmenen uutta kansakoulua toimintansa. Sodan tuhoil-
ta oli säilynyt ainoastaan yksi varsinainen koulurakennus ja vuokratiloja, joten uudet tilat
piti löytää heti lähes 20 koululle.34 Valtion varoilla koulujen perustaminen ja ylläpito
tietysti pääasiassa tapahtui, mutta käytännön työ ja toteutus tehtiin Kolarissa. Suurten
voimavarojen sijoittaminen koulutukseen ylivoimaisilta tuntuvien ponnistelujen ja kaiken
puutteen keskellä osoitti valtion ja kuntien päättäjien lujaa luottamusta tulevaisuuteen ja
ennen kaikkea vankkaa uskoa koulutuksen voimaan.

Kesällä 1945 elokuussa lähetti Länsi-Pohjan piirin kansakouluntarkastaja Pentti Kivi-
harju kouluille kirjeen, jossa hän kantoi huolta siitä, että mahdollisimman moni koulu
käynnistyisi jo alkavana syksynä. Hän kehotti aloittamaan koulutyön, vaikka koulutiloja
ei vielä olisikaan. “Vielä syyskuun ajan voidaan kauniilla säällä työskennellä taivasalla, ja
pahoilla ilmoilla on paikkakunnalla varmaan käytettävissä jokin suoja.” Vielä hän sanoi,
että tavallisten koulutarvikkeitten puutekaan ei saisi muodostaa estettä koulunpidolle. Jo-
ka kylästä löytyisi nimittäin hiekkaa, nähtävästi taulun virkaa hoitamaan, sekä virsikirjoja
ja sanomalehtiä.35 Kirjeen osoittaminen koulujen johtokunnille osoitti sen, että ennen pe-
ruskouluaikaa kansakoulut olivat johtokuntien hallinnoimia kouluja. Kunnan vähien vir-
kamiesten hoitama keskushallinto huolehti kirjanpidosta ja ulkoisista puitteista, joiden
konkreettisessa hoitamisessa johtokunnillakin oli tärkeä rooli. Varsinaista opetustyötä ja
viranhaltijoita koskeva kirjeenvaihto käytiin johtokuntien ja tarkastajan välillä, joka hy-
väksyi vuotuiset työohjelmat, vahvisti opettajien vaalit, myönsi virkavapaudet ja ikälisät,
allekirjoitti päästökirjat, tarkasti koulut ja oli koulutoimen vankka tuki ja edusmies kunnan
keskushallintoon päin. Tarkastajat olivat tiiviisti mukana lakisääteisesti, kun kuntien kou-

32. Jaako 1998, 86—88 ja 91. 
33. Vennamo 1958, 419. 
34. Kuure ym. 1983, 139.
35. Jaako 1998, 92.
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lupiirijakoja suunniteltiin tai muutettiin ja koulurakentamisesta päätettiin.36 Jatkossa
nähdään, miten Kiviharjun toiveet kaikkien koulujen käynnistämisestä heti evakostapa-
luun jälkeen toteutuivat.

Sodan jälkeen 1945 suoritettiin keväällä valtiolliset vaalit, jolloin eduskuntaan valittiin
aivan pääministeri Juho Kusti Paasikiven toivomuksen mukaan uusia edustajia, mutta
myös puolueiden voimasuhteissa tapahtui suuria muutoksia. Saman vuoden lokakuussa
suoritettiin kunnallisvaalit. Silloin olivat jo kaikki kolarilaiset palanneet evakosta. Kolarin
kunnan uusi valtuusto poikkesi entisestä lähes joka suhteessa. Kun ennen olivat valtaa pi-
täneet talolliset ja virkamiehet, niin nyt uuden valtuuston enemmistönä olivat kruunun-
torppari- ja työläistaustaiset valtuutetut. Vanhan valtuuston keski-ikä oli päätösvaiheessa
ollut jo noin 60 vuotta, mutta uuden valtuuston keski-ikä oli vain 40 vuotta. Jäsenistö uu-
distui lähes täydellisesti, sillä ainoastaan kaksi entistä valtuutettua jatkoi uudessa kunta-
parlamentissa. Vuonna 1930 valtuustosta kommunisteina erotetuista viidestä jäsenestä
kolme palasi takaisin. Heistä Manne Jussi valittiin valtuuston puheenjohtajaksi ja Eemeli
Lakkala kunnallislautakunnan esimieheksi eli kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Jaako
toteaa, että “revanssi oli täydellinen”. Lakkala, joka oli lähtöjään kiertokoulun käynyt
kruununtorpparin poika Kolarin Venejärveltä, oli joutunut poliittisten mielipiteittensä
vuoksi istumaan pitkään Suomen vankiloissa. Hän ryhtyi määräenemmistön turvin johta-
maan kuntaa ja oli kunnanhallituksen puheenjohtajana 1946—1956. Sen jälkeen hänestä
tehtiin kunnan ykkösmies eli kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ja 1958 hänet valittiin kan-
sanedustajaksi. Valtuuston 15 jäsenestä 12 oli sivukylistä ja vain kolme neljä oli käynyt
kansakoulun tai enemmän. Lakkala oli tuntenut aina suureksi puutteeksi sen, ettei ollut
saanut käydä kansakoulua. Lakkalan koulumyönteisyys löysi lämpimät kannattajat val-
tuuston jäsenistössä.37 Runsaasti uusia jäseniä tuli pitäjähistorioiden mukaan Lapin mui-
hinkin kunnanvaltuustoihin, vaikka tuskin poliittiset voimasuhteet muissa kunnissa muut-
tuivat niin täydellisesti kuin Kolarissa.38

Koulutyö saatiin Kolarissa käyntiin syksyllä 1945 kaikissa 11 entisessä koulussa. Se oli
mahdollista, koska Ruotsista saatiin hankituksi parakkeja tilapäiskäyttöön. Uusien koulu-
jen perustaminen lähti liikkeelle jo saman lukuvuoden aikana, sillä Taapajärven koulu
käynnistyi tammikuussa 1946. Koulu toimi yksiopettajaisena syksyyn 1964 saakka. Tämä
ei ollut Taapajärvellä toiminut ensimmäinen koulu, sillä vuoden 1931 oli Ruokojärven pii-
rin kiertävä alakansakoulu opettanut kylän lapsia lukemaan. Syyslukukauden alussa 1946
avattiin Koivumaan, Luovatuksen, Teurajärven ja Äkäslompolon supistetut koulut. Koivu-
maan koulu sai oman koulutalon 1952 ja toimi lakkautukseensa 1965 saakka supistettuna
kouluna. Luovatuksen koulupiiri muutettiin koulun sijaintipaikan mukaan Venetiksi 1949.
Kun koulu sai omat tilat 1956, niin 1957 koulun tiloihin sijoitettiin myös Pohjasenvaaran
vuonna 1948 perustettu supistettu koulu. Kun olisi ollut luonnotonta, että samassa raken-
nuksessa olisi toiminut kaksi supistettua koulua, ne tarkastajan vaatimuksesta yhdistettiin
yhdeksi kaksiopettajaiseksi kouluksi, jonka nimeksi tuli perintönä entisiltä kouluilta Ve-
netti—Vaara. Teurajärven koulu muuttui kaksiopettajaiseksi jo 1951 ja sai oman koulura-

36. SA 190/1931, 32—37 §.
37. Jaako 1998, 93—94.
38. Esim. Heinänen 1993, Sallan historia 373—374 ja Satokangas 1997c, Keminmaan historia 487—489.
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kennuksen 1952. Äkäslompolon koulu sai omat tilat 1950 ja kaksiopettajaiseksi se muut-
tui 1960.39

Lukuvuonna 1947—48 aloitti toimintansa helmikuussa 1948 Aitamännikön supistettu
koulu. Kouluhanke oli ollut vireillä kymmenkunta vuotta, mutta sota viivästytti asiaa.
Kaksiopettajaiseksi tämä koulu muuttui 1959. Koulun pitkäaikaisimmat opettajat ovat ol-
leet Helinä ja Ahti Miettunen 1964—94. Seuraavan lukuvuoden 1948—49 aikana aloitti
Kolarissa vielä neljä uutta kansakoulua. Syksyllä 1948 käynnistyi koulutyö Aihkirovan,
Nuottavaaran ja Pohjasenvaaran supistetuissa kouluissa. Vuonna 1949 muutettiin Aihkiro-
van koulun nimeksi ilmeisesti uuden toimipaikan vuoksi Laajala, ja se ei koskaan ehtinyt
kaksiopettajaiseksi. Nuottavaaran koulu sai toisen opettajan jo 1951. Pohjasenvaaran vai-
heet on kerrottu aikaisemmin. Jaako on todistanut uskottavasti, että vielä 1948 syyspuolel-
la ehdittiin avata Hietasen supistettu koulu, joka ei myöskään koskaan saanut toista opetta-
jaa.40

Koulujen nopea käynnistäminen ei olisi ollut mahdollista ilman parakkikoulujen käyt-
töä. Jo talvella 1946 selvitettiin parakkien tarve, ja kesällä 1946 päätettiin ostaa 22 parak-
kia. Kun Kolarissa perustettiin vuosina 1946—1949 kymmenen uutta koulua, niistä seitse-
män aloitti parakissa. Kun kevätlukukaudella 1949 kaikki Kolarin 21 kansakoulua olivat
toiminnassa, ei kestänyt kauan, kun kaikilla pysyviksi jääneillä kouluilla oli jo omat toimi-
tilat. Kurtakon koulu ei tarvinnut kuin talousrakennuksen. Ensimmäiset uudet koulutalot
saatiin valmiiksi jo 1948. Vuonna 1952 toimi jo 14 koulua omissa tiloissa neljän koulun
vielä valmistuessa 1950-luvun puoliväliin mennessä. Kun kolmen koulun, Hietasen, Laa-
jalan ja Pohjasenvaaran oppilasennusteet näyttivät epävarmoilta, ei kouluja ruvettu raken-
tamaan. Laajalan koulu lakkasikin jo 1954 ja Hietasen ja Pohjasenvaaran koulut 1957.41

Yleensäkin kunnissa ensimmäisinä lakkautetut koulut olivat sellaisia, joille ei vielä ollut
ehditty rakentaa omaa koulutaloa.

Kolarin koulujen jälleenrakennuskauden kuvaus ei olisi täydellinen, jos ei kerrottaisi,
millaisia nämä koulut olivat opettajamääriltään. Vielä 1950 kouluista oli vain viisi täydel-
listä koulua, joissa oli myös kiinteä alakansakoulu. Muut 16 koulua olivat edelleen supis-
tettuja yksiopettajaisia kouluja. Kyllä tähän tilanteeseen oli aivan luonnolliset syynsä. En-
siarvoisen tärkeää oli tietysti saada kunnan jokaiseen kylään oma koulu, koska kuljetukset
eivät olleet mahdollisia ja asuntoloita ei vielä ollut. Yleensä sitä mukaa kuin koulut saivat
omat tilat, niihin hankittiin toinen opettaja, joskin eräät koulut saivat odottaa tätä yllättä-
vän kauan. Vielä 1940-luvun lopussa, kun suuret ikäluokat eivät vielä olleet kouluiässä,
monien koulujen oppilasmäärätkään eivät olisi edellyttäneet toisen opettajanviran perusta-
mista. Vuonna 1948 ainakin seitsemään kouluun olisi voinut ottaa jo toisen opettajan, sillä
niissä oli yli 25 oppilasta. Heti sodan jälkeen oli myös opettajatilanne huolestuttava, sillä
epäpäteviä opettajia oli kouluissa hyvin runsaasti, joskin asia korjaantui nopeasti. Vielä
1950 kuitenkin kolmasosa Kolarin kansakoulujen opettajista oli epäpäteviä. Tämäkin puu-

39. Länsi-Pohjan ktpli:t 1945—50, Kolari. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli:t 1956—58, Kolari KHA. OHA;
Länsi-Lapin ktpli:t 1964—66, Kolari. OHA; Jaako 1998, 237—239, 248—252, 258—260 ja 264—266. 

40. Länsi-Pohjan ktpli:t 1946—50, Kolari. KHA. KA; Jaako 1998, 221—225, 232, 234—235. Jaakon mukaan
Aihkirova-nimistä koulua ei olisi koskaan avattu, mutta kansakouluntarkastajan lukuvuosi-ilmoituksen
mukaan lukuvuonna 1948—49 tämän niminen koulu olisi toiminut. Seuraavan lukuvuoden alusta sen tilalle
on tarkastajan asiakirjoihin ilmestynyt Laajalan koulu. Myös Jaakon mukaan Laajalan koulu on aloittanut
1949. 

41. Länsi-Pohjan ktpli:t 1953—55 ja 1956—58, Kolari. OHA; Jaako 1998, 94—97, 234 ja 255—256; Kuure
ym. 1983, 139—140.
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te tilaongelmien kanssa lienee hidastanut supistettujen koulujen muuttamista kaksiopetta-
jaisiksi. Vuonna 1955 oli Kolarin 20 koulusta vielä 12 supistettua koulua ja 1960 edelleen
18 koulusta kolme.42

Tuskinpa eduskunta uskoi muuttaessaan oppivelvollisuuslakia 1946 sellaiseksi, että
myös harvaan asutuissa kunnissa kaikki normaalisti kehittyneet lapset tulivat oppivelvolli-
siksi, kuinka nopeasti lainmuutos tehosi. Vaikka lainmuutos astui voimaan 1.8.1947, oli
valtioneuvostolla oikeus erityisestä syystä myöntää lykkäystä sen täytäntöönpanosta viisi
vuotta. Kolarin kunnassa oli vuosina 1866—1939 perustettu kymmenen kansakoulua. So-
dan aikana perustettiin se yhdestoista. On jotenkin uskomaton asia, että melkein täydelli-
sesti syksyllä 1944 tuhotussa Kolarin kunnassa vajaan kolmen vuoden aikana tammikuus-
ta 1946 jouluun 1948 mennessä avattiin yhtä monta eli kymmenen kansakoulua kuin ai-
kaisemmin noin 75 rauhan vuoden aikana.43 Koulujen lisäksi myös tarpeelliset oppilas-
asuntolat rakennettiin Kirkonkylän ja Sieppijärven koulujen yhteyteen. Lappean koululla
asuntola oli toiminut vuodesta 1929 alkaen, mutta se lakkautettiin tarpeettomana 1949.44

Onko näin, että jos jotakin asiaa pidetään riittävän tärkeänä, niin sekä henkisiä että
aineellisia voimavaroja aina riittää sen toteuttamiseen? Onko myös päinvastoin?

22.3.4 Vuosisadan kestänyt riita Kolarin kuntakeskuksesta ratkeaa45

Jatko-opetus noudatteli pitkään Kolarin kunnassa perinteisiä muotoja eli opetus annettiin
oppilaan omalla koululla iltaopetuksena. Tyttöjen opetusta monipuolistamaan perustettiin
kotitalouden opettajan virka 1953, minkä jälkeen alettiin järjestää tytöille keskitetysti
kotitalouskursseja Sieppijärvellä ja Kolarissa. Pojille pidettiin ensimmäinen metsänhoito-
kurssi kesällä 1957. Lakisääteinen kansalaiskoulu toimi Kolarin kunnassa vuodesta 1958
aina vuoteen 1970 kurssinmuotoisena. Tilaongelmat olivat koko ajan suuret. Vuosina
1958—64 opetus järjestettiin Sieppijärvellä ja sen jälkeen Kolarin kirkolla. Kansalaiskou-
lun opetuksen laajentaminen oli viivästynyt, koska kunnassa oli riidelty kauan siitä, kum-
paan mahtikylään, Sieppijärvellekö vai Kolariin eli Kirkonkylään, kunnallisen keskikou-
lun ja kansalaiskoulun tilat rakennettaisiin. Kunnallinen keskikoulu oli toiminut Sieppi-
järvellä perustamisestaan 1959 saakka myös hyvin huonoissa toimitiloissa. Lääninhalli-
tukseen tultuani ensimmäinen virkatehtäväni Kolarin kunnassa oli käydä neuvottelemas-
sa edellä mainitun rakennushankkeen toteuttamisesta esimieheni, lääninkouluneuvos Erk-
ki Lämsän kanssa kuumana kesäkuun päivänä 197046. Kunnanvirasto oli silloin vielä ja
koko 1970-luvun Sieppijärvellä. Kunnassa oli jo tehty ratkaisu, että koulutilat rakennet-
taisiin Kirkonkylään, joten lääninhallituksen oli helppo puoltaa hakemusta. Lääninhalli-
tuksella ei ollut halua eikä mahdollistakaan toimia tämänkaltaisissa asioissa erotuomari-
na. Vuonna 1972 kansalaiskoulu ja kunnallinen keskikoulu yhdistettiin peruskoulun ylä-
asteeksi, joka saikin aloittaa toimintansa upouusissa tiloissa Kolarin Kirkonkylässä.47

42. Kuure ym. 1983, 116, 123—128; Jaako 1998, 221—266.
43. Ks. yhteenvetoluettelo.
44. Jaako 1998, 101—102.
45. 22.3.4 = ajanjakso kansakoululain voimaantulosta 1958 lukuvuoden 1998—99 loppuun.
46. Muistitieto ensimmäisestä virkamatkasta Kolarin kuntaan.
47. Länsi-Lapin ktpli 1969—70, Kolari. OHA; Lapin lkkli:t 1970—72, Kolari. LLHA; Lapin lpkli 1972—73,

Kolari; Jaako 1998, 115—117 ja 137—141.
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Useimmissa läänin kunnissa täysimuotoiset kansalaiskoulut pääsivät toimimaan jo
1960-luvun alkupuolella ajanmukaisissa rakennuksissa. Kolarin kansalaiskoulu muuttui
viimeisenä Lapissa kokovuotiseksi yksivuotiseksi kouluksi, ja kaksivuotiseksi normaalik-
si kansalaiskouluksi se ei ehtinyt ennen peruskouluun siirtymistä. Tämä seurasi siitä, että
kiistelyyn koulun paikasta konkretisoitui viimeinen ottelu, mikä kylä olisi Kolarin kun-
nassa palvelu- ja hallintokeskus. Vuoden 1968 kunnallisvaalit ratkaisivat kylien välisen
eripuran, sillä silloin sieppijärveläiset jäivät kovan vaalitaistelun jälkeen kunnanvaltuus-
tossa selvästi vähemmistöksi.48

Lapin väestönkasvu pysähtyi 1960-luvulla, ja kun vielä lääninsisäinen muuttoliike koh-
distui kylistä kirkonkyliin ja kaupunkeihin,49 ei enää uusia kouluja Kolariinkaan tarvinnut
perustaa. Lakkautettujen koulujen lista on sen sijaan mittava. Jo 1960-luvulla ruvettiin
lakkauttamaan niitäkin kouluja, joilla oli omat ja sangen uudet toimitilat. Koivumaan ja
Taapajärven koulut lopettivat toimintansa 1965 ja Teurajärven koulu 1967. Peruskoulun
tultua päästiin vuoteen 1974, jolloin Lappean koulu lakkautettiin. Seuraavalla vuosikym-
menellä 1983 lakkasi Venejärvi. Vuonna 1988 kävi jo kovempi tuuli, ja silloin lakkasivat
Pasmajärven, Ruokojärven ja Venetti—Vaaran koulut. Käytännössä kyllä Nuottavaaran
koulu lakkasi, sillä kun koulupiiri liitettiin Pasmajärven piiriin, niin yhdistetyssä piirissä
koulunpitoa jatkettiin entisen Pasmajärven koulun kiinteistössä.50 Koulutoimenjohtaja Ve-
sa Sallinen halusi lievittää kuitenkin nuottavaaralaisten murhetta koulun menetyksestä si-
ten, että esitti yhdistetyn koulun nimeksi Nuottavaaraa, minkä luottamusmiehet hyväksyi-
vät.51 Mahtoiko siitä mitään iloa koitua nuottavaaralaisille, että virallisissa asiakirjoissa
oli vielä Nuottavaaran nimi, sillä oma koulu oli kuitenkin suljettu, ja kolarilaiset puhuivat
edelleenkin vain Pasmajärven koulusta? Se on nähtävissä myös Pentti Jaakon kouluhisto-

48. Jaako 1998, 148—150. 
49. LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996. Esimerkiksi Rova-

niemen kaupungin väkiluku oli 1960 noin 21 000 ja 1980 noin 30 000 ja Tornionseudun kunnissa vastaa-
vasti 1960 noin 17 000 ja kuntaliitoksen jälkeen 1980 Torniossa noin 21 000. Teollisuustyöpaikkojen
vähentyessä Kemin kaupungin väkiluku oli pudonnut, sillä 1960 asukkaita oli täsmälleen 28 000 mutta
1980 noin 27 000. Samanaikaisesti Keminmaan vastaavat luvut olivat noin 6 000 ja noin 7 700, joten Kemi-
ja Tornionjokisuiden asutustaajamat olivat kasvaneet, kun muistetaan vielä, että Torniossa Alatornion ja
Karungin maatalouskylien väki oli vähentynyt. Koko Lapin läänissä oli 1960 asukkaita noin 206 000 ja
1980 noin 195 000.

50. Länsi-Lapin ktpli:t 1964—68, Kolari. OHA; Lapin lpkli:t 1973—75, 1982—84, 1987—89, Kolari. LLHA;
Jaako 1998, 225—226, 234—237, 239—241, 248—252 ja 255—257.

51. Koulutoimenjohtaja Vesa Sallisen kertomaa 1988. Sallinen oli leikintunteva mies. Kerran lääninhallituksen
koulutustilaisuudessa kertoivat koulutoimenjohtajat oman kuntansa ajankohtaisista asioista. Kun Sallisen
vuoro tuli, hän kuittasi esityksen sanomalla, ettei hän kehtaa kertoa. Naurajat Vesa sai puolelleen, mutta tus-
kin kolarilaiset olisivat kehuneet koulupäällikkönsä puheenvuoroa. Tarina on tekijän muistitietoa.
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riassa.52 Lakkautuksilta ei ole vältytty 1990-luvullakaan, ja nyt olivat vuorossa Väylänpää
1991, Aitamännikkö 1994 ja Saarenpudas 1996 sekä Nuottavaara ja Äkäsjokisuu 1998.
Lopputulos oli tämän jälkeen se, että kun enimmillään Kolarin kunnassa kyläkouluja oli
21, niin vuonna 1999 siitä määrästä oli jäljellä vajaa neljännes eli viisi.53 Kun
ensimmäinen Kolarin koulu perustettiin 1898, olemme noin sadan vuoden taipaleen
saaneet Kolarin koululaitoksen vaiheissa seurata samalla Lapin historian ainakin tähän
saakka vaiherikkainta vuosisataa. On mahdollista, että jokaisen vuosisadan lopussa
sanotaan herkästi, että ainutlaatuinen aikakausi on takana, kun vanhempia vuosisatoja
historiankirjoittaja ei ole elänyt ja tuoreet asiat ovat hyvin muistissa.

Kansakoulun hyvä perintö peruskoululle on, että kaikista oppilaista yritetään kantaa
huolta. Lapin maalaiskuntiin ruvettiin saamaan 1960-luvulta lähtien erityisopetuspalvelui-
ta eli kasvatusneuvoloita ja opettajia, joiden ainoa työ oli keskittyä juuri heikoimpien op-
pilaitten oppimistulosten parantamiseen. Kolarin kunnan kansakoulukokouksessa 1946 oli
jo yksittäisenä mielipiteenä esitetty ajatus apukoulun tarpeellisuudesta. Kansakouluntar-
kastaja oli yrittänyt talvella 1963 saada apukoulun perustetuksi seuraavasta syksystä al-
kaen. Lautakunta ei syttynyt hankkeesta edullisista valtionavuista huolimatta, mutta asiaa
päätettiin kehitellä. Se onkin käyttökelpoinen tapa torjua vastenmieliset uudistukset. Kah-
deksan vuoden suunnittelutyön tuloksena aloitti Kolarin apukoulu työnsä 1971. Vuonna
1973 sen nimeksi muutettiin Jokijalan koulu. Ensimmäinen puhe-, lukemis- ja kirjoitta-
mishäiriöisten erityisopettaja rupesi kiertämään kouluja syksystä 1973 lähtien. Lukuvuosi-
na 1980—81 ja 1990—91 koulujen yhteisiä kiertäviä erityisopettajia oli kaksi, mutta
1998—99 enää yksi.54 Muistan hyvin Kolarin erityisopetuksen alkuvaiheet, sillä tehtävii-
ni Lapin lääninhallituksessa kuului vuosina 1970—1974 koulutoimentarkastajan ominai-
suudessa koko läänin erityisopetus ja sen kehittäminen. Toukokuussa 1972 olen ajopäivä-
kirjani mukaan käynyt tarkastamassa Kolarin nuoren apukoulun ja puhumassa Kolarin
opettajien koulutustilaisuudessa.55

22.4 Myös Kolarin kouluista pääsee yliopistoihin

Kaukaisista korpipitäjistä ei juuri ennen 1900-lukua oppikoulutielle lähdetty. Ensimmäi-
nen kolarilaissyntyinen opintielle lähtenyt oli Matti Rautio Saaresta, joka on noin seitse-
män kilometriä pitkä saari Muonionjoessa lähellä nykyistä kuntakeskusta. Hänen isänsä
Juho Rautio muutti Tornioon sepäksi ja pani poikansa 1770-luvulla Tornion pedagogi-
oon, joka oli pitkään Utsjoen pedagogion (lapinkoulun) lakkauttamisen jälkeen nykyisen
Lapin alueen ainoa kiinteä oppilaitos. Ylioppilasvuosinaan Matti Rautio oleskeli kesäisin
sukulaisten luona syntymäpitäjässään. Hän opiskeli papiksi, muutti nimensä ajan tavan
mukaan Matthias Kohlströmiksi ja suoritti elämäntyönsä kotimaakunnassa Muonionnis-
kan seurakunnan kappalaisena ja kirkkoherrana. Kun hänen syntymäkylänsä Saaren kirk-

52. Jaako 1998, 237.
53. Lapin lpkli:t 1990—92, Kolari. LLHA; Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin läänissä 1993—

1999 lakkautetuista peruskouluista. LLHA; Jaako 1998, 221—224, 234—237, 241—242 ja 261—263. 
54. Lapin lkkli:t 1970—72, Kolari. LLHA; Lapin lpkli:t 1972—74, 1980—81 ja 1990—91. Kolari. LLHA;

Jaako 1998, 141—142; Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 1998—1999. 1999, 13.
55. Autoni ajopäiväkirja 29.—30.5.1972. JLA.
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koa eli Kolarin saarnahuonetta vihittiin 1822, hän oli mukana avustamassa lääninrovasti
Matthias Castrenia. Oulun lyseoon, joka oli vielä 1800-luvun lopussakin pohjoisin paik-
ka Suomessa, missä saattoi opiskella ylioppilaaksi, lähti vuoden 1890 tienoilla Kolarin
nimismiehen poika Tannan Pontus eli Pontus Tegström, joka toimi itsenäistymisen jäl-
keen Suomen lähettiläänä muun muassa Moskovassa ja Roomassa. Vielä 1900-luvun
alustakin voidaan yhden tarkkuudella kertoa oppikouluihin lähteneet. Kolarin poliisin
poika Lenna Pellikka ja Iivarin talon Hilda kävivät Tornion koulua 1920-luvulla. Lenna
Pellikastakin tuli pappi, mutta Hilda tyytyi keskikoulun suorittamiseen.56

Kolarin kunta oli 1950-luvulla oppikoulukuntien Muonion, Kittilän ja Pellon saartama.
Ensimmäisen kerran kuntaan anottiin kunnallista keskikoulua 1949, mutta se ei tuottanut
tulosta kuten eivät monet muutkaan seuraavat hakemukset. Kolarin kunta onnistui 1959
saamaan runsaasta hakijamäärästä huolimatta kunnallisen keskikoulun, jolloin kolarilais-
ten nuorten mahdollisuudet keskikouluopetuksen saamiseen muuttuivat kertaheitolla pa-
remmiksi kuin edellä mainituissa naapureissa. Olihan kunnallinen koulu oppilaille täysin
maksuton. Koulu toimi Sieppijärvellä vuoteen 1972 saakka jolloin peruskoulun yläastetta
varten rakennetut tilat Kolarin kirkolla valmistuivat.57 

Myös silloinen kotikuntani Simo haki kunnallista keskikoulua 1959. Simo jäi 18 muun
kunnan kanssa pettyneenä syrjään, koska lupia annettiin vain neljä58. Kun tieto kielteises-
tä päätöksestä koulullemme tuli, surin sitä yhdessä lahjakkaitten ja ahkerien oppilaitteni
kanssa. Koulun tarve Kolarissa oli varmasti suurempi kuin Simossa, koska Simon ranta-
kylistä oli päivittäiset sopivat kulkuyhteydet Kemiin. Simon jokivarsilla oli tuolloin yh-
deksän koulua, joiden oppilaille omassa kunnassa sijaitseva oppikoulu olisi ollut tärkeä.59

Kun kävin 1972 keväällä Kolarissa, opettaja ja kunnallismies Pentti Jaako kysyi julki-
sesti luentoni keskusteluosuuden aikana, kannattaisiko heidän hakea lukion perustamislu-
paa. Vastasin siihen, että kolarilaisena olisin ehdottomasti sitä mieltä, että lukiolupaa pitäi-
si hakea. Se oli virkamiehen varovainen kannanotto, koska Kolarin lukion perustaminen
vähentäisi luonnollisesti naapurikuntien Kittilän ja Pellon lukioiden oppilasmääriä. Myös
Jaako muisti hyvin silloiset keskustelunaiheet, koska asia oli Kolarissa hyvin ajankohtai-
nen ja hakemus piti seuraavan vuodenvaihteen tienoilla lähettää. Kolarilaisilla oli kyllä
hyvät perusteet lukion saantiin. Keskikoulusta tuli runsaasti lukiokelpoisia ja sinne haluk-
kaita nuoria. Pellon lukiossa oli syksyllä 1972 pitkästä matkasta huolimatta 52 kolarilais-
ta. Kolarilaisia siirtyi lukioon noin kymmenen prosenttia ikäluokasta, kun määrä Pellossa
oli jo samaan aikaan 20 prosenttia, vaikka sielläkin syrjäkylistä oppikoulun käynti oli vä-
häistä. Helsingissä ymmärrettiin kolarilaisten tarpeet, ja syksystä 1973 lähtien kolarilaiset
ovat saaneet lukio-opetusta omalla paikkakunnallaan. Kolarin lukiohakemukseen liitettiin
luonnollisesti lääninhallituksessa puoltava lausunto.60

Kolarin lukion rehtorina toimi 1973—95 Eila Kunnari, joka teki lukion kehittämistyötä
tosissaan. Kun läänin tilastoissa Kolarin lukion keskeyttämisprosentit olivat läänin suu-
rimpia, vaikka lukioontuloprosentti oli pieni, lähti rehtori opettajakuntansa kanssa kehittä-
mään kouluaan moittimatta tilastojen tekijöitä ja esittäjiä. Koulu hakeutui luokattoman lu-
kion kokeilukouluksi. Kolarin lukiossa suoritettu työ sai julkisen tunnustuksen, kun ope-

56. Jaako 1998, 199—200; Tornion yhteislukio/Suensaaaren lukio 1984, 304.
57. Länsi-Pohjan ktpli:t 1958 -60, Kolari. OHA; Jaako 1998, 128—129.
58. Jaako 1998, 129.
59. Vilen 1989, 24; tekijän muistitietoa.
60. Jaako 1998, 200—202; Pentti Jaakon haast. 22.1.2000; tekijän muistitietoa.
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tushallitus syksyllä 1993 palkitsi koulun Vuoden 1993 menestyjä -palkinnolla. Rahapal-
kinto 15 000 markkaa on käytetty lukion opetusvälinehankintoihin.61 Olin mukana Hel-
singissä palkintojenjakotilaisuudessa.62

Kolarin lukion ensimmäiset ylioppilaat keväällä 1976. Pentti Jaakon kokoelma.

22.5 Sivukylien elinvoima kuihtuu Kolarissakin

Kun Kolarin saarnahuonekunta perustettiin Turtolan kappeliseurakunnan osaksi 1820, oli
siinä vain noin 160 asukasta.63 Vuonna 1965, kun Lapin väestömäärä oli korkeimmil-
laan, oli Kolarin väkiluku noin 6 000. Vuoden 1999 lopussa asukkaita oli noin 4 050.64

Kolarin työpaikkojen määrä on vähentynyt 1990-luvun alkuvuosina noin 30 prosenttia eli
1900:sta 1 300:aan.65 Kyläkoulujen lukumäärän kasvu ja sitten suuri putoaminen heijas-
tavat omalta osaltaan Lapin syrjäkylien ja kuntakeskusten voimakasta kasvua 1900-luvun
kahdella ensimmäisellä kolmanneksella ja Lapin läänin suurta väestökatoa ja keskuksiin
muuttamista vuosisadan viimeisellä kolmanneksella. Lukuvuonna 1968—69 Kolarin
sivukylien kansakouluissa oli 547 oppilasta, kun pääkylistä Sieppijärven koulussa oli 154
ja Kolarissa 112 eli yhteensä vain 266 oppilasta. Lukuvuonna 1992—93 sivukylien kou-
luissa oli 178 oppilasta ja Sieppijärvellä 65 ja Kolarissa 188 eli yhteensä 253 oppilasta.
Huomionarvoisia lukuja ovat vielä koko kunnan oppilasmäärien vaihtelut. Vuonna 1968
kunnan kyläkouluissa oli yhteensä 813 oppilasta mutta 1992 vain 431. Tämä vähennys on
tapahtunut vain syrjäkylissä, joiden lakkautetuista koulupiireistä osa oppilaista kuljete-
taan myös Kolarin ja Sieppijärven kouluihin, mutta eihän näistä kylistä enää ole paljon
vietäviä kouluikäisiä. Jos joku tarkka lukija huomaa, että 1968 Kolarin kunnassa oli vielä

61. Jaako 1998, 207—209.
62. Kalenterimerkintä 9.11.1993. JLA.
63. Jaako 1994, 12.
64. LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996; SVT. Väestö 2000:

6. Lapin kuntien asukasluku 31.12.1999.
65. Kokko 1996, 44.
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seitsemäs luokka kyläkouluissa, niin käsitykseni mukaan tämä kuittaantuu sillä, että kun-
nallisessa keskikoulussa oli silloin noin 150 ikänsä puolesta kyläkouluihin kuuluvaa oppi-
lasta. Kolarilaisia kiinnostavat vielä Sieppijärven ja kuntakeskukseksi kohonneen Kola-
rin kylän oppilasmäärät. Vuonna 1968, kun Sieppijärven mahtiasema kunnallisvaaleissa
murtui, oli Sieppijärvellä oppilaita lähes 40 prosenttia enemmän kuin Kolarissa, mutta
1990-luvun alussa Sieppijärven koulun oppilaitten määrä oli enää runsas kolmannes
Kolarin ala-asteen koulun oppilasmäärästä.66 Kauan kestää odottaa, ennen kuin Kolarissa
uusi kylävallankumous onnistuu, sillä niin musertava on ollut Kolarin kylän voitto
pitkäaikaisesta kilpailijastaan.

Monessa Lapin kunnassa valtion aluetason virkamiehet, kuvernööri ja kansakouluntar-
kastaja, ovat vauhdittaneet ensimmäisten koulujen perustamista.. Kolarin kunnassa heidän
piti olla erikoisen jämerinä, että lainvoimainen päätös ensimmäisen kansakoulun perusta-
misesta toteutettiin. Jos kuntakokous ei olisi myönteistä päätöstä tehnyt, eivät edellä mai-
nitut virkamiehet olisi voineet kunnalle mitään ennen piirijakoasetusta 1898. Suomen hal-
linto on aina lähtenyt siitä, että kunnilla on suuri itsemääräämisoikeus. Ehkä siitä syystä
Kolarissa oli oppivelvollisuuslain voimaantullessa vain kaksi kansakoulua. Oppivelvolli-
suuslakia Kolarin kunta pyrki jo toteuttamaan niin nopeasti ennen toista maailmansotaa,
että kunnan talous joutui osaksi tästäkin syystä suureen ahdinkoon ja valtionholhoukseen
Kunnioitettava oli kolarilaisten osoittama kulttuuritahto myös heti toisen maailmansodan
jälkeen, kun muutamassa vuodessa kansakoulujen määrä kaksinkertaistui, niille rakennet-
tiin nopeasti uudet toimitilat ja kuntaan hankittiin yliopistoon johtavat oppikoulut. Kun
Lapissa on melkein tuhatvuotisen historian omistavia kuntia, kuuluu Kolari niiden kuntien
joukkoon, joissa asutus tosiasiallisesti alkoi vasta 1800-luvun alussa. Ehkä tätä taustaa
vasten on ymmärrettävissä kansakouluaatteen hidas iskostuminen Kolariin. Tämäkään se-
litys ei ole täysin vedenpitävä, sillä Kolarin jo 1600-luvun alussa lopullisesti itsenäistynyt
emäseurakunta Ylitornio vastusti melkein 1800-luvun loppuun saakka kansakoulujen pe-
rustamista. Ehkä tämä poikkeus vahvistaa säännön. Edellä on osoitettu, että jo 1920-luvul-
ta lähtien Kolarin kunta nuoruudestaan huolimatta on tasavertaisena Lapin vanhojen kun-
tien rinnalla huolehtinut asukkaittensa hyvinvoinnista ainakin koulutoimen osalta.

22.6 Yhteenveto: Kolarin koulut

66. Länsi-Lapin ktpli 1968—69. Kolari. OHA; Lapin lpkli 1992—93. LLHA.

Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Kiertokoulut

1. kiertokoulu
2. kiertokoulu
3. kiertokoulu

1877
1885
1923

1942
1942
1842

Jo 1870-luvun alkuvuosina Ylitornion seurakunnan
kyliin, myös kappeliseurakunnissa, oli seurakunnan
toimesta asetettu lastenopettajia.

Varsinaiset kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet
1. Kolari 1898 Vuoteen 1903 Kolarin koulu. Sen jälkeen Kirkonky-

län koulu 1920-luvun alkuun saakka. Vuonna 1924
nimenä oli taas Kolari, mutta jo 1928 jälleen Kirkon-
kylä. Viimeistään 1960-luvun alussa nimeksi näyttää
vakiintuneen Kolari.

2. Sieppijärvi 1903 Kolarin ensimmäinen 36-viikkoinen alakansakoulu
syksystä 1927 alkaen
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Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
3. Kurtakko 1926

tammikuu
1926—29 toimi vain alakansakoulu.

4. Vaattojärvi 1927
tammikuu

Kevätlukukauden 1927 toimi vain alakansakoulu.

5. Lappea 1929 1974 Väylänvarsi vuoteen 1938
6. Ruokojärvi 1929 1988 1929—34 toimi vain alakansakoulu.
7. Äkäsjoensuu 1932 1998 Äkäsjoki vielä 1950-luvun alussa, mutta Äkäsjoki-

suu jo ainakin lukuvuonna 1968—69
8. Pasmajärvi 1933 1988 Nuottavaaran koulu toimi vuodesta 1988 entisen

Pasmajärven koulun kiinteistössä Pasmajärvellä.
Virallinen nimi oli Nuottavaara.

9. Venejärvi 1938 1983
10. Väylänpää 1939 1991 Lapinlahti vuoteen 1948
11. Saarenpudas 1942 1996
12. Taapajärvi 1946 

tammikuu
1965

13. Koivumaa 1946 1965
14. Teurajärvi 1946 1967
15. Venetti—Vaara 1946 1988 Luovatus vuoteen 1949 ja Venetti vuoteen 1957
16. Äkäslompolo 1946
17. Aitamännikkö 1948 

helmikuu
1994

18. Hietanen 1948 1957
19. Laajala 1948 1954 Aihkirova vuoteen 1949
20. Nuottavaara 1948 1998
21. Pohjasenvaara 1948 1957

Jatko-opetus
Vuonna 1953 saatiin kuntaan kotitalouden opettaja, joka rupesi pitämään tytöille kotitalouskursseja keskite-
tysti Kolarissa ja Sieppijärvellä. Pojat koottiin ensimmäisen kerran keskitettyä opetusta saamaan metsänhoi-
tokurssille kesällä 1957.

Kansalaiskoulut
1. Kolarin kansalaiskoulu:

a) kurssinmuotoinen
b) 1-vuotinen

1958
1970

1970
1972

Peruskoulun yläasteet
1. Kolarin yläaste 1972

Erityiskoulut
1. Jokijalan koulu 1971 Vuoteen 1973 Kolarin apukoulu

Oppikoulut
1. Kolarin kunnallinen keski-
koulu

1959 1972

2. Kolarin lukio 1973 Kunta



23 Enontekiön koululaitos

23.1 Enontekiö – Suomen pohjoinen sillanpää Ruotsin
ja Norjan välissä

Enontekiön kunta käsittää Suomen luoteisosan ja on maan tunnetuimpia alueita. Suomen
korkeimmat tunturit Haltia, Saana ja Ounas ovat kaikki Enontekiöllä. Alueen laajuutta
kuvastaa se, että Tornionjoki saa vesiä Enontekiöltä Könkämäenoa ja Lätäsenoa pitkin ja
Kemijoen läntinen valtaväylä Ounasjoki alkaa virrata kunnan keskuksen Hetan pohjois-
puolisista maastoista. Järviäkin Enontekiön vesistöihin kuuluu runsaasti, sillä noin 8 400
neliökilometrin pinta-alasta on viitisen prosenttia veden peitossa.1

En voi unohtaa koskaan satojen joutsenten lähtöjoikuja illan pimentyessä Könkämä-
enolla, kun niitä ensimmäisen kerran sain kuunnella ensilumen jo peittäessä syksyisen
maiseman vesien vielä virratessa vapaina. Käsivarren peukalohanka on kartalla pieni,
mutta eksyksissä saimme harhailla sen louhikkomaastossa koko pitkän kesäisen yön, en-
nen kuin Saanan tuttu profiili tuli näkyviin edessä olleen tunturin takaa. Pian oli vastassa
myös Suomen raja, jonka taisimme ylittää laittomasta paikasta. Hätä ei lue lakia. Oli mu-
kava tulla kotimaahan. Onneksi ilma oli kirkas ja aurinko paistoi koko heinäkuisen yön.
Turistin kannalta on Pallaksen ja Hetan välille merkitty vaellusreitti turvallinen, ja ainakin
ruskan aikaan maisemat ovat uskomattoman kauniit. Raskaan syksyn jälkeen kävin usein
jonkun päivän Enontekiön eräkämpissä levähtämässä. Marras—joulukuulla yötä riittää
väsyneelle, mutta myös päivän valkeutta aivan riittävästi ulkona liikkumiseen. Jännittävää
oli Rounalan vanhan kirkon muistomerkin seutuvilla kerran arvailla, olivatko aivan vasta
sataneessa lumessa polun varressa risteilevät isot jäljet ahman vai karhun jättämiä. Paikal-
listen asukkaitten kertomukset seudun eläinkannasta ja kaikki muutkin todisteet viittasivat
siihen, että olimme kulkeneet karhun kanssa samoissa maisemissa. Jos ihminen mielenvir-
kistystä hakee, niin keväinen hiihtely Kilpisjärven seutuvilla Lapin kirkkailla hangilla lie-
nee parasta lääkettä.

1. Finlandia 1987, 33.
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Kun Suomi kuului Ruotsin valtakuntaan, tuli Enontekiöstä 1673 samana vuonna perus-
tetun Jukkasjärven seurakunnan kappeliseurakunta ja vuodesta 1747 itsenäinen seurakun-
ta.2 Kun Haminan rauha 1809 halkaisi Tornion- ja Muonionjoen seurakunnat, Enontekiön
seurakunnan Suomen puolelle jääneestä osasta ja Muoniosta muodostettiin 1812 Muo-
nionniskan seurakunta, jonka pääkirkko sijaitsi nykyisessä Muonion Kirkonkylässä.
Enontekiöstä tuli 1856 kappeliseurakunta, joka itsenäistyi 1918. Enontekiön ensimmäinen
kirkko rakennettiin Rounalaan ehkä jo 1500-luvun puolivälissä paikalle, joka sijaitsee
noin 20 kilometriä Kilpisjärveltä etelään nykyisen rajan länsipuolella. Toinen kirkko ra-
kennettiin Markkinaan Lätäsenon suuhun vähän nykyisestä Kaaresuvannosta pohjoiseen
1600-luvun alussa. Myöhemmin kirkko siirrettiin Palojoen suuhun 1827. Kun Enontekiös-
tä tuli kappeliseurakunta, määrättiin sen keskuspaikaksi Hetta, jonne kappalainen asettui
ja uusi kirkko rakennettiin 1864. Saksalaissodassa tuhoutuneen kirkon sijaan on rakennet-
tu Hettaan tyylikäs ja jo ulkomuodollaan puhutteleva temppeli.3 

Enontekiö kuuluu niitten Lapin kuntien joukkoon, joilla nimi on vaihtunut 1900-luvul-
la. Vielä Senaatin päätöksessä vuonna 1904 käytettiin kunnasta nimeä Enontekiäinen,
mutta vuonna 1913 Senaatin päätöksessä, jossa kunnan nimi mainitaan, se oli jo vaihtunut
Enontekiöksi.4 Kun pyynnöstäni Enontekiön kunnanvirastossa selvitettiin, milloin viralli-
nen nimenvaihto on tapahtunut, kävi ilmi, että ensimmäisissä löydetyissä kuntakokousten
pöytäkirjoissa vuosilta 1878 ja 1879 on toisissa pöytäkirjoissa kunnan nimenä Enontekiäi-
nen ja toisissa taas Enontekiö. Näitä nimiä on käytetty vuoronperään ilmeisesti sen mu-
kaan, kuka oli kulloinkin kirjurina. Rinnakkaiskäyttöä näyttäisi tapahtuneen aina 1900-lu-
vun ensimmäiselle vuosikymmenelle saakka, ja sitten Enontekiö on vakiinnuttanut ase-
mansa. Kunnanvirastosta saamani tiedon mukaan nimen ruotsinkielinen muoto on aina ol-
lut Enontekis. Virallisten tilastojen ruotsinkielisessä versiossa lukuvuodelta 1903—04 on
myös tämä nimenmuoto.5

23.2 Katekeetat kiertävät Enontekiön kyliä 170 vuotta

Jukkasjärvellä, Enontekiön silloisessa emäseurakunnassa, avattiin 1740-luvun alussa
lapinkoulu, jossa koulutettiin saamelaisia nuoria, sekä tyttöjä että poikia. Oppikirjat oli-
vat suomenkielisiä ja opetus tapahtui suomeksi ja saameksi. Parhaat oppilaat toimivat sit-
ten seurakunnissa katekeettoina, millä nimellä kiertokoulunopettajia pohjoisimmissa seu-
rakunnissa kutsuttiin. Koulu oli tarkoitettu myös enontekiöläisiä varten, sillä olihan
Enontekiö koulun aloittaessa ollut jo noin 80 vuotta Jukkasjärven kappeliseurakunta. Kun
Enontekiö tuli itsenäiseksi seurakunnaksi jo 1747 pian koulun käynnistämisen jälkeen,
piti ratkaista, miten enontekiöläisten koulutus hoidettaisiin, sillä periaatepäätöshän oli,
että jokaisessa Lapin seurakunnassa tuli olla kiinteä lapinkoulu. Asia ratkaistiin siten, että
enontekiöläisille annettiin oikeus lähettää lapsiaan Jukkasjärven kouluun. Toisin sanoen
Jukkasjärven lapinkoulun koulupiiriin luettiin edelleen Enontekiö, kuten kouluverkkoa
suunniteltaessa oli ajateltukin. Kähkösen mukaan enontekiöläiset eivät lähettäneet lapsi-

2. Slunga 1993, 282 ja 291—293.
3. Kähkönen 1984, 24—25; Kähkönen 1982, 51 ja 244; Vahtola 1987g, 33.
4. Aminoff 1914, 251 ja 479.
5. Enontekiön kunnanvirastosta 25.1.2000 saadut tiedot; SVT X: 34 1903—04.
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aan tähän kouluun, koska pelkäsivät koulussa käytettävän opetuskielenä sellaista lapin
kielen murretta, jota Enontekiön saamelaiset eivät olisi ymmärtäneet. Toinen este oli pit-
kä matka ja ikävän pelko. Jukkasjärvellä toimi vuodesta 1752 kaksi katekeettaa seurakun-
nallisessa opetustoiminnassa. Enontekiö oli silloin jo itsenäinen seurakunta, joten Jukkas-
järven katekeettojen opetus ei luultavastikaan tavoittanut Enontekiötä. Ensimmäisen kate-
keetan Enontekiö sai noin 1780. Ruotsin vallan aikaiset katekeetat osasivat yleensä myös
saamen kieltä. Kähkösen mukaan olisi 1791 lähetetty kaksi poikaa myös Enontekiöltä
Jukkasjärven kouluun opiskelemaan katekeetoiksi, mutta heidän myöhemmistä vaiheis-
taan ei ole tietoa.6

Kun Muoniosta ja Enontekiöstä tehtiin itsenäinen Muonionniskan seurakunta 1812,
määrättiin, että lasten opetusta varten oli saatava katekeetta, jonka toimialueena olisi pää-
asiassa Enontekiö ja jonka tulisi olla pappi. Kun pappia ei tehtävään heti saatu, hoiti ope-
tustyötä vuosina 1819—1826 enontekiöläinen maallikko Johan Eira. Tämän jälkeen Muo-
nion kirkkoherra Matthias Kohlströmin papinkoulun käyneet pojat Adolf (1826—1834) ja
Emmanuel (1834—1849) hoitivat virkaa yli 20 vuotta. Akateemisen koulutuksen saaneet
papit eivät ilmeisesti sopeutuneet kiertämään ja opettamaan saamelaisten kota-asunnoissa.
Niitä lapsia varten, jotka eivät saapuneet Muonioon katekeettapapin kotiin oppia saamaan,
he ottivat apukatekeetan kiertäväksi opettajaksi. Emmanuel Kohlström osasi myös saamen
kieltä. Hänen viranhoidostaan tehtiin valituksia. Hän olikin palkannut melkein jatkuvasti
opetustehtäviä hoitamaan apukatekeettoja, jotka olivat luonnollisesti maallikoita. Kun
Enontekiöstä tuli kappeliseurakunta omine pappeineen 1856, otettiin katekeetan virasta
pappisvaatimus pois.7 

Jos koko suuren Muonionniskan seurakunnan opetus oli vuoteen 1856 ollut pappien
puutteen ja heidän kiertävän opettajan työhön soveltumattomuutensa vuoksi aivan selvästi
huonolla tolalla, niin kovin paljon tilanne ei tainnut parantua vielä parin seuraavan vuosi-
kymmenen aikana. Vuosina 1858—1878 katekeetanvirkaa hoiti uskollisesti Heikki Syvä-
järvi, mutta työmaa oli yhden miehen hoidettavaksi liian laaja, jokivartta Kihlangista Kil-
pisjärvelle ja monet sivukylät päälle. Toiseksi hänen taitonsa eivät riittäneet kirjoituksen ja
laskennon opettamiseen. Lisäksi loppuvuosina jo ikä saattoi tuoda 1805 syntyneelle ja
Muoniossa asuvalle opettajalle omat rajoituksensa hoitaa tyydyttävästi Enontekiön tarpei-
ta. Kun Enontekiön kappalaisenvirka saatiin täytetyksi 1858, niin Kähkösen mukaan kap-
palainen lienee yrittänyt hoitaa myös opetustehtäviä. Virka oli kuitenkin täyttämättä vuo-
desta 1866 vuoteen 1881, jolloin kappalaisen virkaa rupesi hoitamaan Aatu Laitinen.
Vuonna 1876 saatiin lupa perustaa Muonionniskan seurakuntaan kaksi uutta katekeetan
virkaa, ja virat jaettiin siten, että Muonio jäi yhden katekeetan varaan Enontekiön saadessa
kaksi. Näin oli Enontekiön kappeliseurakunnalle luotu entistä paremmat mahdollisuudet
huolehtia laajasta alueestaan.8

6. Hülphers 1922, 133 ja 164—165; Kurkela 1988a, 17; Kähkönen 1988, 422; Slunga 1993, 297—298. Eri
tekijöiden tutkimuksissa on Jukkasjärven lapinkoulusta jonkin verran poikkeavia tietoja. Esimerkiksi kou-
lun aloittamisajaksi on ilmoitettu melkein kaikkia 1740-luvun alkupuoliskon vuosia. Koulun toiminnan
aikana 1700-luvun lopussa teoksensa kirjoittaneen Hülphersin mukaan aloitusvuosi olisi ollut 1742. Ope-
tuskielestäkin on erilaisia tietoja. Ne voivat kaikki olla oikeita, sillä koulun noin 80 toimintavuoden aikana
opetuskieli ja oppimateriaali ovat saattanut vaihtua useitakin kertoja. Hülphersin teoksesta on tieto, että
Enontekiön seurakunta kuului virallisesti 1700-luvulla Jukkasjärven lapinkoulun koulupiiriin eli oppilaak-
siottoalueeseen. Lapin katekeettaopetuksesta runsaasti tutkimuksia tehnyt Esko I. Kähkönen ei ollut lähde-
luetteloidensa mukaan onnistunut koskaan löytämään Hülphersin teosta.

7. Kähkönen 1988, 337—340 ja 423; Kähkönen 1982, 377; Kurkela 1988a, 18—19.
8. Kähkönen 1988, 42, 421 ja 429; Kurkela 1988a, 19—20.
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Katekeettojen saanti Enontekiölle ei ollut ongelmatonta. Vuoden 1878 alusta toiseen
virkaan valittiin Pielavedeltä lähtöisin oleva Juhani Pietari Kumpulainen. Hän kouluttau-
tui virassa ollessaan Jyväskylän seminaarissa ja Kuopion alkeiskoulussa. Jyväskylässä hän
suoritti uskonnossa täyden seminaarikurssin ja Kuopiossa lastenopettajakurssin. J. P.
Kumpulainen teki täyden päivätyön Enontekiöllä, sillä hän lähti eläkkeelle 73-vuotiaana
vasta 1921. Toisen viran täytössä oli pitkään hankaluuksia. Katekeetat olivat aluksi lyhyt-
aikaisia. Tuomiokapituli yritti saada tähän virkaan paikallista väestöä edustavan opettajan.
Virkaan valittiin enontekiöläinen Iisak Palo, joka sai nauttia katekeetan palkkaa opiskelu-
ajaltaan Jyväskylässä velvoitteena saapua valmistuttuaan Enontekiön katekeetaksi. Hän ei
ottanut kuitenkaan virkaa vastaan ja joutui maksamaan palkkansa takaisin.9 Kun opetta-
janvirkoihin on haluttu nopeasti päteviä hoitajia, ei edellä mainittu menettely ole ollut tun-
tematon 1900-luvullakaan. Kun kansalaiskouluja perustettiin 1960-luvulla, sain minäkin
säädösten mukaisesti yleisaineiden opettajaksi valmistuessani osan palkasta myös opiske-
luajalta, kun olin sitoutunut palvelemaan määräajan kunnan koululaitoksessa koulutuksen
jälkeen. Näin saatiin myöhemmin nopeasti peruskouluun myös päteviä erityisopettajia ja
opinto-ohjaajia.10

Enontekiön katekeettaopetuksen vaikeudet käyvät ilmi myös piispantarkastuksen pöy-
täkirjoista. Vuonna 1886 todettiin, että kiertokouluja oli kaksi ja pyhäkouluja viisi, mutta
toista kiertokoulua oli hoitanut siihen kykenemätön opettaja. Toiseen katekeetan virkaan
saatiin vasta sitten pysyvä viranhaltija, kun Kumpulaisen pojat rupesivat sitä hoitamaan.
Vanhempi veli Juho Einari oli ensin katekeettana neljä vuotta 1893—1897 ja sitten nuo-
rempi Hämeenlinnan kiertokoulunopettajaseminaarin käynyt Karl Edvard 1897—1940
isänsä tavoin peräti 43 vuotta. Virkavuosia kolmelle Kumpulaiselle Enontekiöllä kertyi
noin 90 vuotta. Seurakunta oli jaettu kahteen koulupiiriin, joista isä hoiti itäistä ja pojat
läntistä piiriä. Aikojen saatossa Lappi on saanut etelästä paljon virkamiehiä, joukossa run-
saasti opettajia, joille pohjoiset olot ovat olleet outoja. Kun isä-Kumpulainen oli savolai-
nen, ei hän eivätkä hänen poikansa osanneet saamen kieltä, jota taitoa saamenkielisten las-
ten opettajat olisivat ehdottomasti tarvinneet. Ilmeisesti Kumpulaisillakin, isällä tai pojal-
la, oli koulunpidossa järjestyksenpitovaikeuksia, sillä nuori kappalainen Aron Emil Fros-
terus on alistuneesti kirjoittanut 1902 seurakuntakertomuksessaan katekeettakouluista
piispalle näin: “Kurinpitohan ei tule enää kysymykseen tällä kurittomuuden aikakaudella;
kun kotikuri on kadonnut, niin on koulukuri seurannut samaa jälkeä.”11 On jotenkin
sellainen tunne, kuin olisin kuullut vastaavia puheenvuoroja aivan viime aikoinakin eli
1990-luvulla ja etenkin peruskoulun alkuvaiheissa 1970-luvulla.

Enontekiö sai kolmannen katekeetan 1.1.1912 alkaen. Hänen piirikseen erotettiin länti-
sestä piiristä käsivarren alue Kaaresuvannosta pohjoiseen. Tätä virkaa hoiti yli 30 vuotta
Johan Alpert Kuru, joka osasi opettaa tarvittaessa myös saamen kielellä. Vuoden 1931
piispantarkastuksessa onkin kirkkoherra Aimo Kallio todennut hänen käyttäneen opetuk-
sessaan myös saamen kieltä, jonka taitamisesta hänellä oli Enontekiöllä pappina 1910—
1916 toimineen kirjailija Arvid Järventauksen antama todistus. Hetassa ja Palojoensuussa
oli valtion varoilla rakennettu katekeettoja varten koulutalo, jonka toisessa päässä oli

9. Kurkela 1988a, 20; Kähkönen 1988, 424—425.
10. Opetusministeriön päätös kansakoulunopettajalle opintoja varten myönnetyn virkavapauden ajalta makset-

tavasta palkkauksesta 9.9.1959. Teoksessa Hinkkanen 1969, 242—244.
11. Enontekiön ptpk:t 1886 (srkk O. A. W. Auren) ja 1902 (srkk A. E. S. Frosterus). Eb: 4a. OTA. OMA; Kur-

kela 1988a, 20—21, Kähkönen 1988, 425—426, vrt. 76—77. 
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luokka ja toisessa päässä opettajan asunto. Kaaresuvantoon koulutaloa ei yrityksistä huoli-
matta saatu. Opetusolosuhteet olivat monesti huonot. Kodassa, jossa opettaja työskenteli
lasten kanssa, saattoi olla myös muu perhe paikalla ja joskus lisäksi kymmenkunta rähise-
vää koiraa. Aluelääkäri arvioi 1929, että Enontekiön luoteisosassa runsaasti esiintyvän tu-
berkuloosin syynä olivat huonot kouluolot. Länsi-Pohjan piirin kansakouluntarkastaja
Antti Nurmiranta esitti ratkaisuksi, että katekeettakouluja tulisi parantaa tai lakkauttaa ne
kokonaan.12

Kun oppivelvollisuus ei harvaan asutussa Enontekiön kunnassakaan koskettanut lähes-
kään kaikkia lapsia, katekeettojen opetuksessa oli toiseen maailmansotaan saakka enem-
mistö Enontekiön kouluikäisistä. Saihan Enontekiö toisen ja kolmannen kansakoulunsa
vasta 1930. Vähävaraisen kunnan mahdollisuudet kansakoulujen perustamiseen olivat ra-
jalliset. Oppivelvollisuuslaki jätti niiden perustamisen harvaan asutuilla seuduilla kunnan
harkintaan tietyin rajauksin13. Mikäli valtio ei katsonut voivansa kustantaa riittävästi
Enontekiön kaltaisten kuntien koulutoimen hoitamista, eivät lainsäätämät pakkokeinot-
kaan olisi paljon tilannetta korjanneet. Lähes 200 vuotta toiminut kirkon järjestämä ja pää-
asiassa valtion rahoittama katekeettaopetus on ollut monen yli 50-vuotiaan enontekiöläi-
sen ainoa kirjaviisauden antaja vielä 2000-luvun alussa, kun tätä kirjoitin. Kun oppivel-
vollisuus astui voimaan koko Suomessa 1947, kävivät katekeettakoulut tarpeettomiksi
myös Enontekiöllä. Opettajanviroista lakkautettiin kaksi 1948 ja kolmas 1949.14 Kolmatta
vuosituhatta on jo eletty pitkälle, ennen kuin nykyinen oppivelvollisuuskoulu on kantanut
vastuuta Enontekiön lasten koulutuksesta yhtä kauan kuin edeltäjänsä katekeettalaitos.

23.3 Hitaasti kasvaa Enontekiöllä kansakoulujen määrä

23.3.1 Enontekiäisten kansa- ja käsityökoulu – ylisen 
Tornionlaakson ensimmäinen kansakoulu15

Enontekiön ensimmäisen kansakoulun puuhamiehinä olivat kuten muissakin Lapin kun-
nissa paikalliset virkamiehet. Koulu aloitti yksityisenä Enontekiäisten Hetassa 1888, ja
sen johtokunnan puheenjohtaja oli kruununnimismies Karl Petter Bäcklund ja muut
jäsenet seurakunnan kappalainen Aatu Laitinen, herastuomari Juhani Hetta ja talokas Pet-
teri Eira. Kunta ei ollut mukana kouluhankkeessa, eikä kuntakokous koskaan tehnyt pää-
töstä tämän koulun perustamisesta.16 Aiheetta koulun nimi ei ollut kansa- ja käsityökou-
lu, sillä käsitöitä oli koulun alkuvuosina kahdeksan oppituntia viikossa.17

Kun Enontekiöllä kouluhanketta ajamaan lähdettiin yksityisenä, täytyi siihen olla omat
syynsä. Jos kunta olisi ollut aktiivinen, se olisi omin päätöksin perustanut koulun. Tämä
olisi kyllä Tornionlaaksossa ollut erikoinen asia, sillä Alatornion pohjoispuolen rajakun-

12. Enontekiön ptpk 1931 (srkk A. Kallio). Eb: 4a. OTA. OMA; Kurkela 1988a, 68 ja 72—73; Kähkönen 1988,
339 ja 427; 

13. SA 101/1921, 6 §.
14. Enontekiön ptpk 1952 (srkk A. Kallio). Eb: 4b. OTA. OMA; Kurkela 1988a, 69—70.
15. 23.3.1 = ajanjakso vuoden 1866 kansakouluasetuksesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen.
16. SVT X: 15: 1888—89; Kurkela 1988a, 24.
17. Kurkela 1988b, 5.
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nissa oli vasta Ylitorniolla saatu koulu käyntiin kunnan toimesta 1886, mutta katumapääl-
le tultuaan olisi kuntakokous senkin pian lakkauttanut, jos olisi saanut tahtonsa läpi, kuten
Ylitornion osuudessa kerrotaan. Koulun perustamisasiaa ajaneet ovat varmasti tienneet,
ettei Enontekiön kuntakokous lähtisi koulua perustamaan, sillä nimismies ja paikkakun-
nan pappi tunsivat epäilemättä kuntalaisten mielipiteet hyvin. Enontekiön kunnassa oli
runsaasti, Lohen arvion mukaan noin 75 prosenttia väestöstä, lestadiolaiseen herätysliik-
keeseen kuuluvia 1800-luvun lopussa. Kurkela kirjoittaa, että 1880-luvulla Enontekiöllä
elettiin voimakasta lestadiolaista aikaa, ja pappina oli värikäs lestadiolaisuuteen kääntynyt
Aatu Laitinen. Paavo Kurkela tietää, että lestadiolaiset olivat pidättyviä koulua kohtaan,
sillä “puustavi kuolettaa – usko antaa henkeä”. Koulua oli kuitenkin perustamassa ja en-
simmäiseen johtokuntaan kuului juuri lestadiolainen pastori Aatu Laitinen. Enontekiön
virkamiesten henkilösuhteet olivat erittäin huonot. Laitisen kirjoitukset ja ristiriidat nimis-
mies Bäcklundin kanssa johtivat siihen, että Laitinen tuomittiin vuonna 1887 vuoden vir-
kaeroon, mikä valituskierroksen jälkeen toteutettiin vuosina 1890—1891. Molemmat mie-
het mahtuivat kuitenkin yksityisen kansakoulun ensimmäiseen johtokuntaan. Kiistaan oli
sekaantunut myös kappalaisen alainen katekeetta P. J. Kumpulainen, joka oli kirjeessään
kuvernöörille 1887 esittänyt, että Laitista tulisi varoittaa ja muistuttaa taitamattomasta
käytöksestä. Saattoi olla, että katekeetalla oli takanaan tuomiokapitulin ja emäseurakun-
nan Muonionniskan kirkkoherran tuki. Kouluasia yhdisti näitäkin miehiä kaikesta huoli-
matta. Kun koulu avattiin 1988, oli 18 oppilaan joukossa kaksi Laitisen ja kaksi Kumpu-
laisen poikaa. Laitisen pojat jatkoivat opiskelua Oulun lyseossa. Toisesta tuli lääkäri ja toi-
sesta seminaarin lehtori. Kumpulaisen toinen poika valmistui kiertokoulun- ja toinen kan-
sakoulunopettajaksi. Aatu Laitinen oli koulun vankka tukimies, sillä kun koulu paloi heti
Laitisen rangaistuksen päättymisen jälkeen talvella 1891, sai koulu tilapäisen suojan pap-
pilan isossa pirtissä. Laitinen kirjoitti vielä muun muassa oululaiseen Kaiku-lehteen ve-
toomuksen lahjoitusvarojen saamiseksi koulun hyväksi. Mainittakoon, että Laitinen sai vi-
ranhoidostaan Enontekiöllä hänelle aikaisemmin tuomion langettaneen tuomiokapitulin
puheenjohtajalta piispa Johanssonilta 1896 piispantarkastuksessa kiitettävän arvosanan.
Hän siirtyi 1897 Rovaniemen kappalaiseksi, ja valittiin 1911 tämän suuren seurakunnan
kirkkoherraksi.18

Kun koulu oli alkuaikoina yksityinen, johtokunta saattoi asioida Helsingin päättäjien
kanssa suoraan ja mutkattomasti. Kun senaatti myönsi kesäkuussa 1888 varat koulukarta-
non ostoon ja koulun ylläpitoon, osti johtokunta heti Hetan keskustasta maatilan kiinteis-
töineen, ja koulu pääsi aloittamaan johtokunnan omistamissa tiloissa jo saman vuoden lo-
kakuussa. Toisena esimerkkinä joustavasta asiain hoidosta voidaan kertoa, että kun koulu-
rakennus paloi maaliskuussa 1891, oli uusi koulu valmiina valtioavustuksen turvin jo sa-
man vuoden syksyllä. Nykyisenä tietokoneaikana ei tällaiseen nopeuteen ole mitään mah-
dollisuutta. Kun koulu paloi uudelleen 1908, oltiin jo normaaliajassa, sillä nyt uutta kou-
lua piti odottaa lähes neljä vuotta. Opettajaksi kouluun saatiin Jyväskylän seminaarista
valmistunut pätevä opettaja.19 

Uskon, että johtokunta joutui käyttämään kaiken taitonsa ja arvovaltansa, että kouluun
saatiin pysyvästi riittävä valtionapuun oikeuttava määrä oppilaita. Koko ensimmäisen lu-

18. Enontekiön ptpk 1896 (srkk A. Laitinen). Eb: 4a. OTA. OMA; Oulun lyseo 1874—1974. 1974, 217—218;
Kähkönen 1988, 298 ja 426; Kurkela 1988a, 26—30; Lohi 1997, 47—54.

19. Kurkela 1988a, 24—25 ja 30.
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kuvuoden oppilasmäärä oli veitsenterällä, sillä kun jatkuvan valtion avun saamiseksi kou-
lussa piti kansakouluasetuksen mukaan olla yli 15 oppilasta, oli kahden pojan keskeytettyä
opiskelunsa koulussa vain 16 poikaa. Kun johtokunta oli saanut varattomien oppilaitten
avustamiseen valtiolta 800 markan määrärahan, siitä jaettiin 12 oppilaalle viikoittain kol-
me markkaa. Opettaja katsoi, että rahallinen avustus oli tärkeä houkutin lasten kouluun
saamiseksi. Tarpeen se oli ainakin niille kuudelle pojalle, jotka pitkämatkalaisina asuivat
Hetan taloissa.20 Olisi helppo veikata, että kappalaisen ja katekeetan pojat eivät saaneet
avustusta.

Seuraavina vuosina oppilaita oli jo enemmän, ja toisena vuonna myös tyttöjä otettiin
kouluun. Alkujaan kansakouluasetus oli määrännyt, että ylhäisemmät kansakoulut perus-
tetaan erikseen tyttöjä ja poikia varten. Yhteinen koulukin oli mahdollista perustaa, mutta
tyttöjä ja poikia tuli opettaa erikseen. Vuonna 1886 asetusta oli kuitenkin muutettu siten,
että yhteisiä kouluja koskeva määräys tyttöjen ja poikien erillään opettamisesta oli poistet-
tu.21 On syytä mainita, että kansakoulun perustaminen olisi vielä vuonna 1888 edellyttä-
nyt kansakouluasetuksen mukaan kouluun tulevien kahdeksasta kuuteentoista ikävuoteen
asti olevien lasten määrän nousevan kolmeenkymmeneen.22 Todennäköistä on, että johto-
kunta opettajan palkka-apua anoessaan oli ollut siinä käsityksessä, että oppilaita tulisi vä-
hintään 30. Kun oppilaita tuli vain 18, ei palkka-apua peruutettu, vaikka valtion viran-
omaiset olivat tietysti hyvin selvillä oppilasmääristä, sillä kansakouluntarkastaja Reini
vieraili koululla kevättalvella 1890, jolloin oppilaita oli 19, ja epäilemättä oppilasmäärät
oli ilmoitettu tarkastajalle vuosittain myös todellisten lukujen mukaan. Kaikissa muissa-
kaan 1800-luvulla perustetuissa Lapin kouluissa ei alkaessa ole ollut säädösten määrää-
mää oppilasmäärää. Esimerkiksi Muonionniskan ensimmäisessä kansakoulussa Ylimuoni-
ossa oli 1898 syksyllä vain 16 oppilasta, kun silloin voimassa ollut asetus olisi edellyttänyt
heitä olevan 20.23 Valtiovallan taholla oli selvä pyrkimys turvata kansakoulujen perusta-
minen. Vuonna 1886 muutettiin kansakouluasetusta siten, että alkavan koulun oppilas-
määräksi laskettiin kouluun tulleiden kahdeksannesta ikävuodesta kuudenteentoista asti
olevien lasten luku, kun aikaisemmin oli lasku aloitettu vasta kymmenvuotiaista.24 Vuo-
desta 1893 oppilaiksi luettiin asetuksenmuutoksen jälkeen yhdeksästä ikävuodesta kuu-
denteentoista olevat lapset, mutta alkamisraja alennettiin kolmestakymmenestä peräti kah-
teenkymmeneen.25 Mikäli tämäkään luku ei täyttynyt, senaatti yleensä salli valtionavun
maksamisen ainakin syrjäseuduilla ja saaristossa.26 Myöskin perustettujen koulujen säilyt-
tämiseen pyrittiin, sillä kansakouluasetusta oli muutettu 1880 siten, että kansakoulutoimen
Ylihallitukselle annettiin oikeus tutkia ja määrätä asianhaarain mukaan valtionapu säily-
tettäväksi, vaikka oppilasmäärä olisi alentunut viideksitoista tai vähemmäksi.27 

Yleensä yksityisillä kansakouluilla tuli ennemmin tai myöhemmin vaikeuksia kunnan
kanssa, sillä kunnalliset päättäjät eivät ole koskaan pitäneet siitä, jos koulujen päätösvalta
ei ole ollut heillä. Eräs seuraus tästä on saattanut olla, että kunta on kieltäytynyt avusta-
masta yksityisiä kouluja. Hetan koulun johtokunnalle rahavaikeuksia tuli ja velkaa alkoi

20. SA 12/1866, 118 §; Kurkela 1988b, 6—8.
21. SA 12/1866, 120 §; SA 4/1886, 120 §; Kurkela 1988b, 9.
22. SA 4/1886, 118 §.
23. Kurkela 1988a, 28—29; Vuollo, K. 1998, 20.
24. SA 12/1866, 118 §; SA 4/1886, 118 §.
25. SA 9/1893, 118 §.
26. Aminoff 1914, 100—103.
27. SA 30/1880, 118 §. 
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kertyä pian sen jälkeen, kun taas 1908 tulipalossa tuhoutuneen koulun tilalle rakennettu
uusi koulu oli saatu käyttöön 1912. Seuraavana kesänä 1913 johtokunta joutui jopa harkit-
semaan koulun sulkemista. Kansakouluntarkastaja tuli kiireesti Enontekiölle ja kutsui joh-
tokunnan sekä kunnan edustajan kokoukseen. Hän opasti, miten pitäisi toimia tarpeellisen
avustuksen saamiseksi Helsingin päättäjiltä. Tilanne selvisi ja koulunpito jatkui. Rahavai-
keudet jatkuivat koko 1910-luvun, mutta aina kuitenkin varoja saatiin koulun ja asuntolan
ylläpitämiseen. Esimerkkinä kunnan suhtautumisesta alueensa ainoaan kansakouluun voi-
daan kertoa, että koulun palovakuutuksen maksusta syntyi kova kiista. Tarkastaja kielsi
johtokuntaa maksamasta ja edellytti, että kunnan pitäisi huolehtia siitä. Kunta taas katsoi,
ettei asia sille kuulunut, koska se ei edes omistanut koulutaloa eikä tonttia. Kaksi vuotta
palovakuutukset olivat maksamatta, kunnes kuvernööri määräsi kunnan maksumieheksi.28

Kemissä syntyi peruskoulun siirtymävaiheessa kiista siitä, kuuluivatko entisten valtion
oppilaitosten kiinteistöt kaupungin vai edelleen valtion ylläpidettäviksi. Eräänä kauniina
päivänä joutui sitten koulutoimen talouspäällikkö soittamaan kiireesti kaupunginjohtajalle
kysyen neuvoa, pitäisikö kaupungin pikaisesti ottaa rakennuksille palovakuutus, kun
eräässä koulussa oli juuri syttynyt tulipalo. Palo saatiin sammutetuksi ennen mainittavia
vahinkoja.29 Myöhemmin valtio luovutti kiinteistöt korvauksetta kaupungin omistukseen,
ja kaupunki suostui ne vastaanottamaan, kun valtionavuista oli päästy yksimielisyyteen,
kuten Kemin osuudessa kerrotaan.

23.3.2 Piirijakoasetus lisää Enontekiön kansakouluja vain paperilla30

Vuoden 1898 piirijakoasetus velvoitti kuntia jakamaaan alueensa koulupiireihin ja perus-
tamaan niihin koulut. Enontekiön kunta jaettiin Hetan, Palojoensuun ja Peltovuoman kou-
lupiireihin. Kuvernööri vahvisti piirijaon 1901. Hetassa oli jo koulu. Kuntakokous esitti
sitten Helsinkiin, että valtio kunnan köyhyyden vuoksi perustaisi kaksi kansakoulua tai
katekeettakoulua uusiin koulupiireihin ja myös ylläpitäisi ne. Kolmannen katekeetanvi-
ran saaminen 1912 lienee ollut valtion vastaus anomukseen. Valtion kouluhallinnon alue-
tason virkamiehet eli kansakouluntarkastajat yrittivät toimia miehuullisesti myös Enonte-
kiön koulutoimen hyväksi monella tavalla. Hetan koulu tarkastettiin sangen tiheään, vaik-
ka matkat olivat vaikeita. Kun pitkämatkaisten oppilaiden majoitusolot Hetassa olivat
huonot, opastivat tarkastajat taas anomaan valtiolta varoja asuntolan rakentamiseen.
Asuntola saatiin 1912 valmistuneeseen uuteen kouluun, ja valtion avustusten turvin sitä
ylläpidettiin.31

Piirijakoasetuksen ja oppivelvollisuuslain välisenä aikana Enontekiön koulutoimi pa-
rantui siten, että saatiin kolmas katekeetan virka ja Hetan koulun oppilasasuntola, mikä
auttoi syrjäkyläläisten kansakoulunkäyntiä Hetan kansakoulussa. Yksikään uusi kansa-
koulu ei kuitenkaan käynnistynyt. Oppilasasuntola oli tullut suureen tarpeeseen, sillä
myös sivukylien asukkaat halusivat kouluttaa lapsiaan. Olihan vuosina 1888—05 ilman
asuntolaakin Hetan koulun oppilaista 42 prosenttia muista kylistä. Asuntolan puuttuessa

28. Kurkela 1988a, 40—41.
29. Talouspäällikkö Kalevi Heikkilän kertomaa todennäköisimmin syksyllä 1972.
30. 23.3.2 = ajanjakso vuoden 1898 piirijakoasetuksesta vuoden 1921 oppivelvollisuuslakiin.
31. Kurkela 1988a, 32—33 ja 37.
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he olivat asuneet aina kouluvuoden Hetan taloissa. Aina toisen kansakoulun saantiin saak-
ka 1930 oppilaista keskimäärin puolet oli Hetasta ja toinen puoli muista kylistä.32 Kun
Enontekiön kunta ei vielä 1910-luvulla ollut valmis uhraamaan omia varojaan kansakou-
lun hyväksi, kuten on aikaisemmin kerrottu, eikä perustamaan uusia kouluja, on uskotta-
va, että 1880-luvulla yksityisen kansakoulun Enontekiölle perustaneet valistuneet miehet
tiesivät, että kunnan toimien odottaminen olisi viivästyttänyt kansakoulun tuloa ainakin
yhden sukupolven verran eli 25 vuotta. Olivathan asenteet kansakoulua kohtaan vielä
1910-luvulla kielteiset. Onneksi monissa Lapin kunnissa nousi aktiivisia henkilöitä etsi-
mään säädösten antamia mahdollisuuksia kansakoulujen perustamiseen. Vaikka Enonteki-
öllä kappalainen ja nimismies riitelivät keskenään reippaasti, jäi heillä vielä ylimääräistä
energiaa yhteistuumin kansakouluhankkeen toteuttamiseen. Kumppanit tiesivät tai pystyi-
vät selvittämään jo koulutuksensa ja työnsä perusteella kansakoulua koskevat lainsään-
nökset, mikä auttoi varmasti heitä etsimään Enontekiölle parhaiten soveltuvan vaihtoeh-
don. Kansakouluasetus oli siltäkin osin taitavasti laadittu, että se antoi tasavertaisen mah-
dollisuuden kolmelle eri taholle ruveta kansakoulun ylläpitäjäksi. Kunta oli ensisijainen
perustaja, mutta “jollei kunta yhdisty pitämään yhtä tahi useampata yhteistä ylhäisempää
kansakoulua”, oli yhdellä tai useammalla kyläkunnalla tai yksityisellä tilanomistajallakin
valta ruveta omaksi koulupiiriksi, ja kaikki edellä mainitut ylläpitäjät nauttivat yhtä suuria
valtionavustuksia33. Lapin kuntien kouluhistoriat osoittavat, että kaikkia vaihtoehtoja
tarvittiin. Asetuksen valmistelija on ollut todellinen aikansa vasta käynnistysvaiheessa
olleen suomalaisen kunnallishallinnon asiantuntija.

23.3.3 Oppivelvollisuuslaki tuo kansakoulut kuuteen sivukylään34

23.3.3.1 Vuosisadan alussa perustetut piirit saavat koulunsa 
ennen toista maailmansotaa

Enontekiön kunta teki eli käytännössä kopioi oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunni-
telman pohjaksi täsmälleen saman piirijakoesityksen, joka oli tehty jo vuosisadan alussa
piirijakoasetuksen määräysten toteuttamiseksi. Se tarkoitti Palojoensuun ja Peltovuoman
koulujen perustamista. Koulujahan ei ollut saatu käynnistetyksi ennen oppivelvollisuus-
lain säätämistä. Suunnitelma oli sinällänsä aivan yksinkertainen, sillä Hetassa jo toimiva
yläkansakoulu aiottiin muuttaa 1924 supistetuksi kouluksi ja samana syksynä 1924 piti
myös Palojoensuun ja Peltovuoman supistettujen koulujen käynnistyä. Tarkoitus oli
myös, että Palojoensuuhun ja Peltovuomaan valmistuvat uudet koulutalot asuntoloineen
syksyyn 1927 mennessä. Saamenkielisen opetuksen tarpeita ei täytäntöönpanosuunnitel-
massa otettu huomioon, koska saamelaisväestö ei ollut esittänyt asiasta vaatimuksia, saa-
melaislasten lukumäärä oli vähäinen ja syrjäseuduilla asuvina he eivät ollet oppivelvolli-
sia. Lisäksi saamelaislapset osasivat päättäjien mielestä suomen kieltä kuka paremmin,

32. Kurkela 1988a, 28—29 ja 33.
33. SA 101/1866, 119 §.
34. 23.3.3 = ajanjakso vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista vuoden 1957 kansakoululain voimaantuloon 1958

saakka.
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kuka huonommin.35 Mistään ei selviä, oliko kunnassa edes yritetty laskea, montako lasta
lainmukaiseen36 koko kunnan kattavan saamenkielisten koulupiirin kouluun olisi ollut
tulijoita. Kun oppilaiden olisi pitänyt olla koko lukuvuosi aina asuntolassa, niin tuskin
monta vapaaehtoista olisi ilmestynyt, joten kunta lakiin vedoten olisi välttynyt koulun
perustamiselta, vaikka asia olisi kunnassa hyvinkin valmisteltu. Taas saattaa todeta, miten
suurta vahinkoa koitui siitä, kun oppivelvollisuuslaki vapautti harvaan asutuissa kunnissa
suuret määrät kouluikäisiä lapsia37. Oli murheellista, että itsenäisen Suomen eduskunnan
säätämä oppivelvollisuus ei koskenut kaikkia suomalaisia.

Hetassa oli 1921 jo normaali yläkansakoulu. Kun näissä jo vuoden 1866 kansakoulu-
asetuksen mukaan oli syksyin keväin pidetty lastenkoulua varsinaisten oppilaiden ollessa
silloin vapautettuina kotitöihin, eivät käsittääkseni maaseudun kansakoulut olleet koskaan
olennaisesti poikenneet oppivelvollisuuslain mukaisista supistetuista kouluista. Jos koulu-
piirin alkuopetuksesta oli vastannut esimerkiksi kiertokoulu, niin silloin yläkansakoulun
opetus oli ollut supistetun koulun yläkouluaikaa pitempi. Hetan koulu muutettiin 1924 su-
pistetuksi kouluksi. Kun se oli vielä kunnan ainoa koulu, nousi yläkansakoulun oppilas-
määrä vuonna 1926 jo 49:ään. Supistetun koulun oppilasmääräksi se oli paljon. Kun muis-
ta kylistä lasten nuoruuden vuoksi ei olisi ollut alakansakouluun tulijoita eikä alakansa-
koulun perustamisen edellytyksenä olevaa oppilasmäärää 15 ilmeisesti löytynyt Hetasta,
asia ratkaistiin siten, että kiertokoulu antoi lukuvuoden aikana supistetun koulun alakou-
lua vastaavan ajan, 12 viikkoa, opetusta Hetan alakouluikäisille. Ne viikot olivat pois syr-
jäkylien aikaisemmin saamasta osuudesta. Yläkansakoulun oppilaille voitiin tämän jäl-
keen antaa opetusta 36 viikkoa vuodessa. Näin tehtiin vuoteen 1935 saakka, vaikka ylä-
kansakoulun oppilasmäärä Hetassa väheni huomattavasti, noin 20:een, kun Palojoensuun
ja Peltovuoman koulut perustettiin 1930.38

Peltovuoman koulu oli saanut valtiolta määrärahat opettajien palkkaukseen jo lukuvuo-
desta 1908—09 alkaen. Koulurakennuskin oli ollut tarkoitus rakentaa mahdollisimman pi-
an. Olisiko kuitenkin käynyt niin, että kouluun ei ollut tulossa riittävästi vapaaehtoisia op-
pilaita, mutta hyvät aikeet joka tapauksessa hautautuivat pitkäksi aikaa. Kun koulun piti
taas suunnitelmien mukaan alkaa syksyllä 1924, piti jälleen lykätä hanketta: koulun vuok-
ratiloille ei ollut tiedetty hakea ajoissa kouluhallituksen hyväksymistä, johtokunnalla ei ol-
lut varoja koulutarpeitten ostoon eikä opettajanvirkaan ollut löytynyt yhtään hakijaa. Us-
kon, että kansakouluntarkastajan kanssa neuvotellen kaikki ongelmat olisivat ratkenneet
ainakin jo syksyn kuluessa, mutta kukapa sieltä Peltovuomasta olisi osannut ottaa tällai-
seen herraan yhteyttä, kun tuskin tiesivät hänestä mitään. Ilmeisesti tarkastaja itse ei ehti-
nyt valvoa kaikkien koulujen käynnistymistä, kun kouluja avattiin niinä vuosina paljon ja
tarkastajan hoidettavana oli vielä suuri jakamaton Lapin tarkastuspiiri. Koulu aloitti toi-
mintansa vasta 1930 uudessa koulutalossa, jossa oli myös asuntola.39

Palojoensuun koulupiiri perustettiin myös jo vuosisadan alussa. Se käsitti koko Enonte-
kiön länsiosan Muonion rajalta Sonkamuotkasta aina Kilpisjärvelle ja oli noin 150 kilo-

35. Kurkela 1988a, 45—46.
36. SA 101/1921, 1 ja 11 §.
37. SA 101/1921, 1 §.
38. Kurkela 1988a, 50—51.
39. Länsi-Pohjan ktpli:t 1929—31, Enontekiö. KHA. KA. Enontekiön kunta on kuulunut seuraaviin kansakou-

luntarkastuspiireihin: Oulun lääni lukuvuodet 1885—93, XII piiri 1893—98, Oulu 1898—06, Lappi
1906—25, Länsi-Pohja 1925—61 ja Länsi-Lappi 1961—70; SVT X: 62 1930—31; Kurkela 1988a, 54—
57.
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metriä pitkä. Kouluikäisiä olisi silloin jo piirissä ollut noin 80, mutta sopii epäillä koulun-
perustamisajatuksen vakavuutta, sillä kunta ilmoitti, ettei se ainakaan itse kyennyt raken-
tamaan koulua, koska “oli perin harvaan asuttu ja tuiki köyhä”. Rahoituksen hakeminen
valtiolta ei kuitenkaan olisi paljon maksanut. Koulun alkamisajaksi oli määritelty oppivel-
vollisuuslain voimaantultua vuosi 1924. Vuokratiloja ei kuitenkaan löydetty, joten supis-
tettu koulu pääsi alkamaan koulurakennuksen ja asuntolan valmistuttua vasta 1930. Palo-
joensuussa oli kiertokoulu toiminut sitä ennen jo kauan valtion rahoittamassa koulukarta-
nossa, jossa oli myös katekeetan asunto.40

Kaaresuvannon kylän asukkaat tulivat, aivan perustellusti, vuoden 1930 tienoilla siihen
käsitykseen, että heitä ei kohdeltu tasavertaisesti naapurikyliin verrattuna. Olihan Palojo-
ensuuhun kohonnut uusi kansakoulu, ja Muonionjoen vastarannalle Ruotsin silloisen Ka-
resuvannon kunnan Kirkonkylään rakennettu uusi komea kansakoulu näkyi Suomen puo-
lelle. Kaaresuvannon 18 kouluikäistä lasta saivat katekeetan antamaa opetusta ahtaassa
pirtissä muutaman viikon vuodessa. Vuonna 1931 kunta torjui ensimmäisen kerran kansa-
koulun perustamisen. Tarkastaja esitti alkuvuodesta 1932 kiertävän alakansakoulun perus-
tamista Palojoensuun koulupiiriin, jolloin se voisi antaa alkuopetusta 18 viikkoa lukuvuo-
dessa myös Kaaresuvannossa. Valtuusto hylkäsi tämänkin aloitteen. Kouluhallitus kehotti
saman vuoden lopussa kuntaa tarkistamaan koulupiirejä ja perustamaan Kaaresuvannon
piirin. Kunta katsoi, että kouluja oli jo riittävästi. Valituksien jälkeenkin kunta pysyi kan-
nassaan. Vuonna 1934 kouluhallitus antoi taas kehotuksen samasta asiasta ja nyt valtuusto
tiukan äänestyksen jälkeen päätti perustaa Kaaresuvannon koulupiirin, jossa koulu aloit-
taisi 1937. Koulun rakentamista koskevat paperit pyörivät byrokratian rattaissa vielä vuo-
sikausia, joten rakentamaan olisi päästy vasta 1940. Syksyllä 1939 käynnistynyt sota kes-
keytti koulujen perustamisen, ja kaaresuvantolaiset joutuivat ilman koulua odottelemaan
parempia aikoja.41

Enontekiön kunnan harjoittama koulutuspolitiikka ennen toista maailmansotaa oli aika
tavalla samankaltaista Ranuan kunnan kanssa. Molemmissa kunnissa oli ennen talvisotaa
vain kolme kansakoulua. Ranuan kunta oli niistä perustanut yhden, ja kaksi oli tullut pe-
rintönä emäkunnista. Enontekiön kunta oli perustanut kaksi koulua, kun kolmas koulu oli
yksityisten perustama. Ranuan kunnassa oli paljon enemmän väkeä ja asuttuja kyliä kuin
Ranualla, joten aivan vertailukelpoisia kunnat eivät ole. Asukasluvultaan Enontekiötäkin
vielä pienemmässä Utsjoen kunnassakaan ei ollut 1930-luvun lopussa kuin kaksi kansa-
koulua. Yhtäläistä Enontekiön ja Ranuan kohdalla oli, että molemmat vastustivat yhtä
ponnekkaasti eri kylistä tulleita pyyntöjä ja kouluhallituksen kehotuksia perustaa uusia
koulupiirejä ja kouluja.

23.3.3.2 Enontekiö maailmansotien pyörteissä

Vaikka ensimmäisen maailmansodan taistelukentät olivat kaukana Enontekiöltä, kosketti
sota myös tätä Venäjän valtakunnan syrjäisintä kolkkaa. Vuonna 1916 avautui nimittäin
Norjan Skibottenin kautta sotatarvikemateriaalin kuljetusreitti läntisistä liittolaismaista

40. Länsi-Pohjan ktpli:t 1929—31, Enontekiö. KHA. KA; SVT X 62 1930—1931; Kurkela 1988, 58—62.
41. Kurkela 1988a, 64—67; Paavo Kurkelan haast. 8.9.1999.
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Venäjälle. Varikkoalue oli Kilpisjärvellä, ja kuljetukset tapahtuivat hevosilla Karunkiin
asti, jonne rautatie oli kiireesti rakennettu. Venäläistä sotaväkeä, noin 40 miestä42, oli
sijoitettu rajaseudun lisäksi myös sisämaan kyliin Hettaan, Muotkajärvelle ja Vuontisjär-
velle. Olihan Hetasta kulkureitti Kautokeinoon ja Altaan. Kun sotilailla oli ilmeisesti ollut
vain “rahhaa evväänä” kuten ennen kemiläisillä, piti kylissä vähät ruokavarat jakaa sota-
väen kanssa, mikä katovuosien jälkeen lisäsi paikallisen väestön puutetta. Saksan armei-
jan toimesta lähetettiin suomalaisia jääkäreitä räjäyttämään ja tuhoamaan Kilpisjärven
varastoja, joten venäläisen sotaväen lähettäminen Enontekiölle oli varsin luonnollista.
Haastattelin Mauno Vuollon kanssa syksyllä 1983 Kaaresuvannossa 91-vuotiasta Agata
Uusitaloa, joka oli kuljettanut jääkäreitä veneellä Kilpisjärvelle johtavia rajajokia Muo-
nionjokea ja Könkämäenoa pitkin. Pitkälle kaukopartiomatkalle Suomen jääkärit oli Sak-
sasta määrätty.43 Lapin maakunnassa on kulkenut kansan suussa seuraava sanonta, joka
on syntynyt kokemuksesta, ilkeydestä tai luultavimmin leikkiverisestä naapurirakkaudes-
ta: “Tupenkalina kuuluu. Äkkiä ruoka pois pöydältä. Kemiläiset ovat tulossa.” Kuten
edellä todettiin, kemiläiset ovat tuohon väitteeseen kyllä osanneet sopivan leuhkasti vas-
tata.44 Kurkela on todennut, että sotilaat olivat paikallisen väestön elätettävinä, koska
21.5.1917 kuntakokouksen pöytäkirjassa on merkintä, että “niin sotamiehet veivät viimei-
senkin leipäpalan”. Siitä ei ole tietoja, että venäläiset sotilaat olisivat Lapissa ensimmäi-
sen maailmansodan aikana ryöstäneet tarvitsemiaan elintarvikkeita. Kerrotaan, että he
suhtautuivat yleensä ystävällisesti paikalliseen väestöön.45 Kysymykseksi jää, oliko
sotilailla oikeus vaatia ja suorittaa korvauksia vastaan pakkoluovutuksia, vai jakoivatko
kylien asukkaat niukat ruokavaransa nälkäisten sotilaitten kesken vapaaehtoisesti. Kun
sota-aikana viljansaanti muualta oli tukossa, lisääntynyt väkimäärä kylän yhteisen niukan
ruokapöydän ääreen vähensi jokaisen saamaa päivittäistä annosta.

Talvisodan aikana oli vain Palojoensuun koulu suljettuna neljä kuukautta. Jatkosodan
aikana lukuvuosina 1941—44 Enontekiön koulut pystyivät toimimaan lähes normaalisti.
Opettajien tärkeä tehtävä oli sodan aikana toimia isänmaallisen mielialan ylläpitäjinä kun-
nissaan. Tästä asiasta Länsi-Pohjan piirin kansakouluntarkastaja kirjeessään syksyllä 1941
muistutti alueensa opettajia. Syksyllä 1944 koko kunta evakuoitiin Ruotsiin, jossa Hetan
koulu ainakin oli talven aikana toiminut jonkin aikaa. Enontekiön alueella sotatila ja tais-
telut jatkuivat vielä 1945 aina huhtikuun viimeisiin päiviin saakka, jolloin saksalaiset ve-
täytyivät Kilpisjärveltä Norjan puolelle. Enontekiön tuhot olivat suurimmat koko Lapissa,
sillä rakennuskannasta poltettiin 90—95 prosenttia kuten myös Savukoskella. Savuna il-
maan haihtuivat myös kirkko, kaikki kolme kansakoulua ja molemmat katekeettakoulujen
omat koulurakennukset.46 

42. Kurkela 1988a. Kurkelan mukaan sotilaita oli noin 40; Aska 2000, 19. Ilmeisesti sisämaan kyliin sijoitettu-
jen sotilaiden määrä oli noin 40, sillä Askan mukaan Tornionlaakson pitäjissä Torniuon pohjoispuolella oli
1917 noin 750 sotilasta, joista Enontekiöllä noin 400. Tärkein suojelukohdehan oli Kilpisjärvellä ja toiseksi
piti turvata kuljetukset Kilpisjärveltä Karunkiin.

43. Alamäki 1984, 21; Kurkela 1988a, 42; Agata Uusitalon haast. 15.10.1983; kalenterimerkintä 15.10.1983.
JLA.

44. Kemin kaupungissa pidetyillä maakuntapäivillä kuulemani maakuntaliiton puheenjohtajan Lasse Näsin ja
Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Mikko Ekorren välillä käyty sananvaihto joskus 1980-luvun
puolivälissä.

45. Kurkela 1988a, 42; Yrjö Alamäen haast. 7.9.1999; Mauno Vuollon haast. 7.9.1999.
46. Kaila 1950, 308—309; Korhonen 1975, 83; Kurkela 1988a, 77.



647
23.3.3.3 Entiset koulut käynnistetään nopeasti ja avataan 
vielä vuoteen 1948 mennessä neljä uutta koulua

Ankara sota ilmeisesti virvoitti ja elähdytti sekä valtakunnan että kuntien päättäjät näke-
mään koulutuksen merkityksen ja koko kansan sivistystason nostamisen selvästi paljon
kirkkaammin kuin ennen sotaa. Muuttihan eduskuntakin muun muassa oppivelvollisuus-
lakia koskemaan koko maassa kaikkia nuoria samalla tavalla47. Se tietysti velvoitti
kunnat syksystä 1947 alkaen huolehtimaan siitä, että kaikille kouluikäisille löytyisi
koulupaikka. Kun eräät kunnat olivat ennen sotia viivytelleet ja jopa anoneet lykkäystä
oppivelvollisuuden toteuttamisesta, olisi luullut, että esimerkiksi vasta keväällä 1945
sodan jaloista päässyt kokonaan tuhottu Enontekiön kunta olisi halunnut käyttää uusitun
lain mahdollistamaa viiden vuoden lykkäystä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Vajaa vuosi siitä, kun Enontekiöllä vielä sodittiin, eli kevätlukukaudella 1946 olivat en-
tiset Hetan, Palojoensuun ja Peltovuoman koulut jo käynnissä väliaikaisissa parakkitilois-
sa. Kun vuoden 1866 kansakouluasetuksen jälkeen Enontekiölle oli 80 vuoden aikana vai-
voin saatu avatuksi kolme kansakoulua, oli nyt koittanut uusi aika, sillä kolmen vuoden ai-
kana saatiin neljään muuhunkin kylään uusi kansakoulu. Kaaresuvannon koulussa alkoi
koulutyö syksyllä 1946, vuoden kuluttua 1947 Leppäjärvellä, kevätlukukaudella 1948
Vuontisjärvellä ja saman vuoden syksyllä Nunnasessa. Tähän kylään oli vielä silloin tie-
töntä taivalta 13 kilometriä. Melkein entisen Uudenmaan läänin kokoisen kunnan kaikkiin
kyliin ei voitu kouluja saada, joten osa oppilaita joutui majoitukseen. Asuntolakouluja oli-
vat Hetta, Palojoensuu ja Kaaresuvanto. Neljän kouluttoman kylän: Palojärven, Näkkälän,
Kerässiepin ja Ketomellan lapset majoitettiin Hetan asuntolaan.48 Kartalta katsottuna tä-
mä ratkaisu ihmetyttää, koska oppilaat kuljetettiin toimivien koulujen ohi Hettaan saakka.
Esimerkiksi Kerässiepin oppilaat kuskattiin tai toisin sanoen “ookasivat” ensin Muonion
kunnan Kirkonkylän, Ylimuonion ja Kätkäsuvannon koulujen ohi ja sitten vielä Enonteki-
öllä Palojoensuun koulun vierestä kulkevaa maantietä pitkin Hettaan. Matkaa kertyi yh-
teen suuntaan noin sata kilometriä. Koulu- ja asuntolatilat ovat varmasti sanelleet ratkai-
sut, jotka jouduttiin tekemään ja myös haluttiin tehdä nopeasti, kun lasten piti päästä kou-
luun. Ehkä tämä Kerässiepin lasten osa oli osoitus myös siitä, että kuntien välinen yhteis-
työ ei ole ollut helppoa. Lapsethan siitä tässäkin tapauksessa vain kärsivät. Kerässieppi-
läisten pyyntöön oman koulun saamiseksi ei Enontekiön kunta vielä silloin suostunut49.
Enontekiön kunta käynnisti uudet kansakoulut heti sodan jälkeen yllättävän nopeasti, kun
muistetaan aikaisemmat hitaat koulujenperustamisprosessit.

47. SA 790/1946, 1 §.
48. Länsi-Pohjan ktpli:t 1945—49, Enontekiö. KHA. KA; Kurkela 1988a, 80—82.
49. Kurkela 1988a, 83.
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Vuontisjärven kansakoulun ensimmäiset oppilaat valokuvattiin päättäjäisissä keväällä 1948.
Opetusta oli annettu vasta kevätlukukausi. Kylän ensimmäinen opettaja oli Niilo Rajasalo.
Ritva Laakson kuvakokoelma.

Kävin keväällä 1984 vuosina 1954—64 Kaaresuvannon koulun opettajana toimineen
Mauno Vuollon kanssa käsivarren itäosassa sijaitsevassa Raittijärven saamelaiskylässä,
jonne lähimmältä maantieltä on matkaa yli 30 kilometriä. Tapasimme kyläläisiä, jotka
muistelivat omaa koulunkäyntiään, kun olimme siitä kiinnostuneita. Poronainen Birit-
ta-Rauna Ketola kertoi, että kylässä oli 1950-luvulla kymmenkunta kouluikäistä lasta.
Syksyllä kylän heimopäällikkö ja johtohahmo Aslak Juuso aina saatteli lapset veneran-
taan, kun nämä ensin Raittijärven veneellä ylitettyään lähtivät kävellen tavoittamaan
maantietä Saarikoskelle, josta sitten autokyydillä jatkoivat vielä noin 70 kilometriä Kaare-
suvannon kouluun. Koulua aloittaessaan seitsenvuotiaat lapset osasivat suomea huonosti,
sillä heidän ensimmäinen kielensä oli saame. Varsinkin niissä tapauksissa, kun lasten äidit
olivat Norjan saamelaisia, lapset eivät juuri suomea ymmärtäneet. Koulun opettajat ja
asuntolanhoitaja puhuivat puolestaan vain suomea. Joulun seutuvilla vasta lapset näkivät
vanhempansa, kun nämä vanhan poronhoitoon liittyvän tradition mukaisesti jutasivat tal-
visydämen ajaksi rajajokivarren kyliin asumaan väärti- eli ystäväperheiden taloihin. Varsi-
nainen kansakoulu kesti silloin seitsemän vuotta ja jatko-opetusta annettiin kahdeksannen
kouluvuoden aikana vähintään sata tuntia yleensä iltaopetuksena.50 

Tätä kuunnellessa mietiskelin, eikö Raittijärvelle olisi voitu perustaa omaa kansakou-
lua. Olisihan se ollut inhimillistä ja vielä varmaan halvempi ratkaisu kuin asuntolan ylläpi-
to. Päättäjät tekivät tietysti ratkaisunsa oman aikansa realiteettien ja mittapuiden mukaan.

50. Kalenterimerkintä 14.4.1984. JLA; Itkonen 1948, 229—231; Biritta-Rauna Ketolan haast. 14.4.1984; Kaa-
resuvannon koulun johtajana vuosina 1954—64 toimineen Mauno Vuollon haast. 16. ja 17.9.1997.
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Perehtyessäni Enontekiön koululaitoksen historiaan olen saanut todeta, että kyllä tätäkin
asiaa oli pohdittu. Kun nimittäin viimeistä katekeetanvirkaa lakkautettiin 1949, oli kunnan
kansakoululautakunnan pitkäaikainen puheenjohtaja, kirkkoherra Kallio ollut sitä mieltä,
että yksi katekeetanvirka tulisi säilyttää syrjäisimpien seutujen lapsia varten, ettei pienten
lasten vielä tarvitsisi lähteä asuntolaan51. Katekeetat olivat myös antaneet opetusta saa-
men kielellä, kuten on aikaisemmin todettu. Pienillä lapsilla oli varmasti kova koti-ikävä,
kun heidät jo seitsenvuotiaina tempaistiin kodista koko talvikaudeksi vieraisiin olosuhtei-
siin. On helppo kuvitella myös äidin ja isän tuntemukset. Kerran kuukaudessa lapsille kus-
tannettiin kotonakäynti. Kun nämä kotilomat pakkasivat venymään luvattua pitemmiksi,
kansakoululautakunta muutti 1957 käytäntöä siten, että lukukauden aikana kustannettiin
vain yksi kotimatka52. Olisikohan kannattanut kokeilla, mitä olisi tapahtunut, jos lapset
olisi päästetty kotiin joka viikko tai ainakin kahdesti kuukaudessa? Kansakoulun asunto-
loista kertyi hyvien asioiden lisäksi niin paljon kielteisiä kokemuksia Lapissa, etenkin saa-
melaisalueella, että huoltajat liikenneolojen parantuessa ovat yleensä halunnet lapsensa jo-
ka yöksi kotiin, vaikka kuljetuksiin menisi aikaa päivittäin kaksi kolme tuntia tai jopa
enemmänkin53. Lääninhallitusvuosieni aikana sain 1970-luvun alkupuolella vain yhden
puhelinsoiton, jossa äiti ilmaisi tyytymättömyytensä, kun oppilaita oli ruvettu kuljetta-
maan joka päivä kotiin ja heidän lasten asuntolamajoituksena aikaisemmin saamansa suuri
etuus oli poistettu. Kuten Inarin osuudessa kerrotaan, pitkät kuljetukset eivät ole historiaa,
vaan ehkä entistä enemmän nykypäivää vielä 2000-luvun alussa. Angelin pienimmätkin
koululaiset kuljetetaan Inarin kirkolle kouluun joka päivä, vaikka aikaraja ylittää
säädösnormit, koska se on vanhempien ja varmaan lastenkin tahto.

Jouduin kerran sivusta 1990-luvun alkuvuosina seuraamaan ja kuulemaan, kun eräs
1950-luvulla talvet asuntolassa kouluaikanaan viettänyt enontekiöläinen naishenkilö purki
vielä katkeruuttaan siitä, mitä hänelle asuntolassa oli tapahtunut. Asuntolassa oli sattunut
varkaus, ja tätä tyttöä oli siitä epäilty. Kun hän ei ollut tunnustanut – oman kertomansa
mukaan syyttömänä – hänet oli määrätty pysyttelemään vapaa-ajat asuntolassa kotiarestis-
sa, kun muut saivat kulkea iltasella kylänraitilla ja ilmeisesti naapureissakin luokkatoveri-
en luona. Päästäkseen hänelle langetetusta rangaistuksesta hän oli joutunut tunnustamaan.
Vielä kymmenien vuosien kuluttua tapahtumasta uhriksi joutuneen entisen oppilaan mie-
lessä kyti ja sytykkeitä saatuaan leimusi syvä viha silloista asuntolanhoitajaa kohtaan. Ai-
kakaan ei ollut kullannut muistoja. En oikeastaan ihmetellyt, sillä varkaan leimahan nuo-
reen, kaikesta päätellen viattomaan tyttöön oli isketty. Asuntolanhoitajien työkään ei var-
masti ollut helppoa, kun he joutuivat talvikauden viikot läpeensä äitinä jos isänäkin ole-
maan, ohjaamaan lapsia läksynluvussa ja kasvattamaan heitä kaikkien taitojensa mukaan
ihmisiksi. Näin oli jo sellaisissakin asuntoloissa, joissa oppilaat olivat suomenkielisiä. En-
täpä sitten kun asuntolaan tuli lapsia, jotka alkuaikoina vain saamen kieltä osaavina eivät
edes ymmärtäneet, mitä taas ainoastaan suomen kieltä puhuvat opettajat ja asuntolanhoita-
jat heille yrittivät sanoa?

Tilanne on saamenkielisen opetuksen osalta vuosikymmenien aikana kuitenkin muuttu-
nut. Oli uskomatonta suorastaan kuulla, että syksyllä 1999 Kaaresuvannon koulussa oli
kaksi saamenkielistä luokkaa. Esikoululuokassa oli viisi lasta ja varsinaisen peruskoulun

51. Kurkela 1988a, 76.
52. Kurkela 1988a, 82.
53. Kurkela 1988a, 83. 
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oppilaista muodostetussa luokassa 13. Lisäksi lukuisat suomenkielisten luokkien oppilaat
osallistuivat saamen kielen opetukseen. Saamenkielisen peruskoululuokan opettaja An-
na-Reetta Niemelä kertoi, että hän joutui omana kouluaikanaan olemaan asuntolassa seit-
senvuotiaasta alkaen. Ensimmäisen kerran syksyllä käytiin kotona pyhäinmiesten päivän
aikaan. Kysymykseeni koti-ikävästä hän kertoi, että heitä oli valmistettu pienestä pitäen
kouluiässä tulevaan suureen muutokseen, ja tämä ilmeisesti helpotti tilannetta. Lisäksi
Anna-Reetta Niemelä kertoi, että siihen aikaan vanhempien luottamus kouluun, opettajiin
ja asuntolanhoitajiin oli hyvin suuri, joten lapset lähetettiin turvallisin mielin koulutielle.54

Koska luottamus ei ollut horjunut, niin kai koulu oli pystynyt olemaan saavuttamansa
luottamuksen arvoinen. Ilmeisesti ja onneksi edellisessä kappaleessa kuvaamani onneton
tapaus lienee ollut harvinainen omassa lajissaan. Yksikin tapaus on liikaa, mutta
saattaahan koulussa sattua joskus väärinkäsityksiä ja virheitä ilman asuntoloitakin.
Asuntolaolosuhteet olivat kuitenkin sellaisia, että koteihin ikävöivät lapset kokivat
varmaan herkästi jopa pienetkin asiat haavoittavina. Esimerkkitapaushan ei ollut pieni
asia.

23.3.4 Kilpisjärvellekin perustetaan koulu55

Kansakoululain keskeinen asia oli kansakoulun jatko-opetuksen parantaminen eli erikoi-
sesti maalaisnuorten kouluajan tarkoituksenmukainen jatkaminen. Enontekiöllä aikaisem-
pi jatko-opetus oli tapahtunut, kuten pienissä maalaiskunnissa normaalisti, oman kansa-
koulupiirin koulussa iltaopetuksena, jota annettiin normaalisti sata oppituntia. Syksystä
1958 alkaen perustettiin koko kunnan kattava kansalaiskoulupiiri. Aluksi oppilaat saivat
opetusta lukuvuosittain 200 tuntia kestävillä kursseilla. Kun kansalaiskoulu sai omat tilat
ja asuntolan Hettaan 1964, muuttui koulu kaksivuotiseksi, ja 1967 siihen liitettiin myös
vapaaehtoinen yhdeksäs luokka.56

Kerässiepin kylän asukkaat ja myös kansakouluntarkastaja patistelivat kuntaa harkitse-
maan jotakin ratkaisua oppilaiden pitkän koulumatkan vuoksi. Syksystä 1958 Hetan kou-
lun yksi opettaja sijoitettiin Kerässieppiin. Vuonna 1962 koulu itsenäistyi, mutta jo kol-
men vuoden kuluttua 1965 oppilasmäärän jyrkän putoamisen seurauksena koulu joudut-
tiin lakkauttamaan. Kerässieppi liitettiin valtioneuvoston päätöksellä57 1973 Muonion
kuntaan, jolloin oppilaiden koulukuljetukset lyhenivät noin 80 kilometriä yhteen suun-
taan.58 Miksihän tätä aluesiirtoa ei tehty ainakin jo 50 vuotta aikaisemmin? Kun ihmette-
lin ja kyselin Enontekiön ja Muonion asiat perinpohjin tuntevalta Mauno Vuollolta asiaa,
sain hyvin järkeenkäyvän vastauksen. Enontekiön kunnan asukkailla oli kuulemma sodan-
jälkeisinä vuosina, kun oli korttiaika ja Suomen kaupoista puuttui vielä runsaasti tärkeitä
tarvikkeita, paljon paremmat oikeudet kuin muoniolaisilla käydä rajakauppaa Ruotsin ja

54. Anna-Reetta Niemelän haast. 13.9.1999.
55. 23.3.4 = ajanjakso kansakoululain voimaantulosta 1958 lukuvuoden 1998—99 loppuun.
56. Länsi-Pohjan ktpli:t 1957 -59 ja Länsi-Lapin ktpli:t 1963—65 ja 1966—68, Enontekiö. OHA; Kurkela

1988a, 99—101.
57. SA 350/1973.
58. Länsi-Lapin ktpli:t 1961—63 ja 1964—66, Enontekiö. OHA; Kurkela 1988a, 86—87. 
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Norjan kauppiaitten kanssa.59 Vanhojen perinteiden ja tottumusten rikkominenkaan ei
liene koskaan helppoa.

Erityisopetus ratkaistiin Enontekiöllä siten, että kiertävät erityisopettajat ovat hoitaneet
puhe- lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten lasten opetuksen lisäksi myös henkisessä kehi-
tyksessä viivästyneiden lasten opetuksen näiden omilla kouluilla yhteistyössä oppilaitten
omien luokan- ja aineenopettajien kanssa. Erillisen apukoulun perustaminen olisi tiennyt
monille pienille oppilaille asuntolamajoitusta. Syksyllä 1973 aloitti ensimmäinen kiertävä
erityisopettaja työnsä Enontekiön kouluilla ja 1980 saatiin vielä toinen virka. Näiden kah-
den viran haltijat ovat huolehtineet kunnan erityisopetuksesta 1900-luvun loppuun saakka.
Opettajien työnjako on 1990-luvulla toiminut niin, että kunnan toinen laaja-alainen eri-
tyisopettaja on kiertänyt ala-asteiden kouluilla ja toinen on työskennellyt yläasteen oppi-
laiden parissa.60

Kilpisjärveltä on pitkä matka Kaaresuvantoon. Perheelliset kylässä työskennelleet raja-
vartijat, tullimiehet ja muut ammatinharjoittajat ratkaisivat useimmiten lastensa koulun-
käynnin siten, että he siirtyivät työhön sellaiselle seudulle, jossa oli koulu lähellä. Kotiu-
duttuaan Kilpisjärvelle ihmiset olisivat mielellään halunneet asettua asumaan sinne pysy-
västi. Tähän haettiin ratkaisuksi omaa koulua. Lääninhallitus oli kannustamassa kuntaa,
joka haki opetusministeriöltä poikkeuslupaa aloittaakseen koulunpidon säädettyä pienem-
mällä oppilasmäärällä. Syksyllä 1982 Kilpisjärvellä koulu avasi ovensa oppilaille, joita tu-
li kolme. Opettajana oli Kaaresuvannon koulun tätä tehtävää varten saatu ylimääräinen
opettaja, eli Kaaresuvannon koululla oli kaksi toimipaikkaa.61 Vuoden kuluttua 1983 Kil-
pisjärven koulu aloitti itsenäisenä. Oppilaita oli edelleen kolme. Kilpisjärven monitoimita-
lo valmistui jo 1987, jolloin koulu sai hyvät asianmukaiset toimitilat 13 oppilastaan var-
ten. Vuonna 1988 koulu muutettiin kaksiopettajaiseksi, ja vuodesta 1994 alkaen myös ylä-
asteen luokilla olevat oppilaat ovat saaneet opetuksensa Kilpisjärvellä. Helsingin yliopisto
ja koulu ovat yhteistyössä siten, että Kilpisjärven yläasteen oppilaat osallistuvat tietyissä
aineissa Helsingin yliopiston II normaalikoulun vastaavien luokkien tunneille etäopetuk-
sen avulla. Välittäjänä yhteistyön aikaansaamisessa on ollut Helsingin yliopiston Kilpis-
järvelle sijoitettu biologinen asema. Syksyllä 1997 Kilpisjärven koulussa oli 19 oppilasta
ja neljä päätoimista opettajaa. Kuusivuotiaiden esikoululuokka liitettiin kouluun syksystä
1997 alkaen. Oli ilo ja hieno elämys nähdä koulun arkipäivän virkeää ja elävää toimintaa,
kun vuoden 1996 helmikuussa myrskyisenä maanantaipäivänä sain vierailla koululla.62

Paluumatkalla Kilpisjärveltä samana päivänä 26.2.1996 kävimme tervehtimässä Pättikäs-
sä asuvaa Kemijärven seminaarissa opettajakoulutuksen saanutta maineikasta saamelais-
taiteilijaa Nils-Aslak Valkeapäätä. Olihan yhtenä matkatoverinani hänen kansakoulunai-
kainen opettajansa Mauno Vuollo Kaaresuvannon kansakoulussa. Nils-Aslak kertoi, että
hän aikoi käydä vielä sen päivän aikana asioimassa Kilpisjärven postissa. Tällä matkalla
hän ankarassa lumipyryssä joutui kolariin ja loukkaantui pahoin.63

59. Mauno Vuollon haast. 7.1.2000.
60. Lapin lpkli:t 1972—74 ja 1979—81, Enontekiö. LLHA; Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 1998—

1999. 1999, 13; Ritva Laitisen haast. 27.8.1997.
61. Lapin lpkli:t 1981—83, Enontekiö. LLHA; Erkki Halkosaaren haast. 11.9.1999; Anna-Reetta Niemelän

haast. 13.9.1999.
62. Lapin lpkli:t 1983—84 ja 1987—89, Enontekiö. LLHA; Timo Tuomisen haast. 26.2.1996, 26.8.1997,

13.9.1999 ja 25.1.2000; Vierailu koululla 26.2.1996 ja keskustelut koulun henkilökunnan kanssa. Kalenteri-
merkintä 26.2.1996. JLA.

63. Kalenterimerkintä 26.2.1996. JLA.
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Kilpisjärven koulu aloitti toimintansa syksyllä 1982. Oppilaita oli kolme. Kuvassa koulun ava-
rat ja kauniit aulatilat. Kilpisjärven koulun kuvakokoelma.

Kilpisjärven koulu on tehnyt peruskoulun osalta etäopetuksen pioneerityötä. Lapissa
Saariselällä lomailemassa käynyt Opettajien Ammattijärjestön (OAJ:n) lakimies Jukka
Kauppala antoi keväällä 1999 paikallisille lehdille lausunnon, jossa hän sanoi, että perus-
koululaki ei tuntenut etäopetusta, ja kuntien ei kannattanut hankkia kalliita telemaattisia
laitteita etenkään, kun opettajan läsnäolo luokassa on aina tärkeää juuri turvallisuussyistä.
Kilpisjärven koulun johtaja Timo Tuominen kirjoitti harvinaisen sapekkaan vastineen am-
mattijärjestönsä työntekijän kannanotoista. Hän totesi, että etäopetus Helsingin ja Kilpis-
järven välillä oli toiminut jo viidettä vuotta moitteettomasti ja oppilaitten näkökulmasta
loistavasti. Opetus on ollut hyvää, eikä oppilaitten ole tarvinnut asua asuntolassa tai olla
joka päivä aamuin illoin kuljetuksissa useita pitkiä poronkusemia. “Lapin lasten koulu-
matkat pahimmillaan voivat viedä kasvuiässä olevan oppilaan päivästä jopa 3 tuntia: olisi-
pa hauska nähdä se koulubyrokraatti, joka uskoo itse, että ei se nyt niin paha ole.” Tuomi-
nen kyseli kirjoituksessaan myös, olivatkohan OAJ:n edustajat olleet lomalla silloinkin,
kuitenkin muualla kuin Lapissa, kun uusien opettajien syrjäseutulisät poistettiin.64

Kannanottonani ilmoitan, että pyydettäessä olisin myös allekirjoittanut Tuomisen koko
kirjoituksen.

64. Tuominen, Timo. Etäopetus, oppilaan etu vai opettajakunnan viikatemies. (alakerta) LK 4.5.1999.
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Kilpisjärvelle saatiin koulun mukana myös liikuntatilat. Kilpisjärven koulun kuvakokoelma.

Vuonna 1958 voimaan astuneet kansakoululaki ja -asetus eivät tunteneet enää termiä
supistettu koulu. Supistetun koulun nimen poisjäänti ei kuitenkaan tarkoittanut, etteivätkö
täysin vastaavat koulut olleet edelleen lainmukaisia ja Pohjois-Suomessa niitä vielä vuo-
den 1958 jälkeen oli useimmissa maalaiskunnissa, joskin niiden luku sangen nopeasti vä-
heni. Uudet säädökset puhuivat nyt vain supistetun koulun sijasta yksiopettajaisesta varsi-
naisesta kansakoulusta. Joissakin kuntien kouluhistorioissa on jäänyt huomaamatta, että
kyseessä oli vain nimenmuutos65. Erona entiseen supistettuun kouluun oli, että jos koulun
oppilasmäärä oli pieni ja oppilaita ei ollut esimerkiksi kaikilla vuosiluokilla, voitiin kaikki
yksiopettajaisen koulun oppilaat opettaa yhdessä, ja kouluvuosi kesti 200 työpäivää. Käy-
tännössä useimmiten tehtiin kuten ennenkin, eli alimmille luokille annettiin opetusta 70 ja

65. Esim. Jaako 1998, 127. Samalla sivulla on myös maininta, että harvaan asutuissa kunnissa voitiin koulu
perustaa, jos kouluun pantavia lapsia piirissä oli vähintään 20 ja jouduttiin lakkauttamaan, kun oppilas-
määrä oli kolmena vuonna alle 15. Säädösten sisältö ei ollut kuitenkaan näin. Kansakoululain 17 § tarkoitti,
että harvaan asutuissa kunnissa koulu piti perustaa, jos oppilaita oli 20, ja sitä ei saanut lopettaa, ennen kuin
oppilasmäärä oli kolmena vuonna ollut alle 15. Pykälän viimeinen lause kyllä mitätöi edellä mainitun lak-
kautuskiellon, koska sen mukaan koulu voitiin lakkauttaa, jos koulupiiri yhdistettiin naapuripiireihin, sillä
ainahan koulun lakatessa näin tehtiin, jos kunnassa oli vähintään kaksi koulupiiriä. Tarkasti otettuna naapu-
rikoulupiirihän se kuntarajan takanakin oleva koulupiiri oli. Kansakouluasetuksen 179 §:n mukaan koulun
sai ja oli mahdollista perustaa jo silloin, kun siihen oli tulossa 13 oppilasta, ja koulu menetti opettajanpalk-
kauksen valtionavun, kun oppilasmäärä kolmena peräkkäisenä vuonna oli ollut jo vähemmän kuin 13. Otin
asian esille, koska monissa tutkimuksissa ja historiikeissä on sekoitettu kaksi eri asiaa: milloin laki esimer-
kiksi velvoittaa kuntaa perustamaan koulun tai opettajanviran tai milloin se taas antaa mahdollisuuden
perustamiseen eli antaa kunnalle valtionavun. Pakon ja mahdollisuuden välinen oppilasmäärien ero on ollut
joskus sangen suuri.



654
ylimmille luokille 155 työpäivää lukuvuoden aikana. Enontekiön kunnassa oli vielä vii-
meisenä kansakouluajan lukuvuonna 1971—72 kaksi yksiopettajaista koulua, Nunnanen
ja Vuontisjärvi, jotka toimivat supistetun koulun säännöksin. Keväällä 1972 tapahtuneen
kansakoululain muutoksen jälkeen kaikkien oppilaitten tuli olla koulussa 190 työpäivää,
joten silloin käytännössä supistettu koulu tuli tiensä päähän. Vuontisjärven koulussa oppi-
lasmäärä oli niin iso, että kouluun voitiin perustaa toinen opettajanvirka. Nunnasen kou-
lusta tuli yksiopettajainen koulu, jossa oli 16 oppilasta ja kuusi vuosiluokkaa. Oli siinä yh-
dellä opettajalla työmaata. Nunnasen koulun kouluneuvosto on kirjannut kokouspöytäkir-
jaansa arvion lainmuutoksesta näin: “Tuntuu kuin olisi menty ajassa 30 vuotta taaksepäin.
Supistettu koulu oli teholtaan paljon parempi.” Siinä saivat koulunuudistajat terveisiä.
Asiaan löytyi kyllä ilmeisen toimiva ratkaisu. Nunnasen ja Peltovuoman koulupiirit yhdis-
tettiin, ja tällä koululla oli kaksi toimipistettä. Osa uuden piirin vuosiluokista oli Nunna-
sessa, osa Peltovuomassa, ja opettajia oli kolme. Oppilaitten ristiinkuljetus oli mahdollista
suorittaa, koska Nunnaseenkin oli tehty jo maantie. Näin Nunnasen koulun nimi katosi vi-
rallisista papereista 1973, koska suuremman oikeudella koulusta oli tehty Peltovuoman
koulun sivupiste eli filiaali.66 

Enontekiö säästyi vuonna 1965 tapahtuneen Kerässiepin koulun sulkemisen jälkeen
kauan koulujen lakkautuksilta. Olipa se niiden harvinaisten maalaiskuntien joukossa, joi-
hin perustettiin jopa uusi kyläkoulu 1980-luvulla. Kuten muissakin Lapin kunnissa
1990-luvulla valtionosuuksien pienemisen pelossa ruvettiin Enontekiölläkin harkitsemaan
kyläkoulujen lakkautuksia. Kun kunnassa valmisteltiin syksyllä 1991 vuoden 1992 talous-
arviota, vilahteli esityslistoilla jo muutamien koulujen nimiäkin. Yksi näistä oli Leppäjär-
ven koulu. Joulukuun alussa 1991 soitettiin minulle Leppäjärveltä. Puhelimessa oli selväs-
tikin alueen puhevaltaa käyttävä henkilö, jonka nimen olen unohtanut. Hän pyysi minua
tulemaan Leppäjärven koululle kertomaan suunnitteilla olevasta kuntien valtionosuusuu-
distuksesta. Olin syksyn aikana kiertänyt niissä merkeissä eri kunnissa puhumassa. Kun
katselin tulevien viikkojen kalenteria, ei ainakaan ennen joulua näyttänyt olevan mitään
mahdollisuutta Enontekiön matkaan. Ymmärsin kyllä, että minusta toivottiin apua ennen
valtuuston budjettikokousta. Lopulta huomasin, että seuraavana päivänä kyllä pääsisin.
Esitin tämän, mutta epäilin, ettei taida olla mahdollista saada kyläkokousta pystyyn yhden
päivän hälytysajalla. Siksi en ollut huomannut sitä heti edes katsoa. Keskustelukumppani
ilmoitti, että kokous ehditään hyvin kutsua koolle, joten lupasin olla huomenissa Leppä-
järvellä. Soittopäivän iltana olin Sodankylässä Unarin koululla opettaja Heikki Huttulan
kutsumana vanhempainillassa, jossa myös oli huoli koulun tulevaisuudesta. Seuraavana il-
tana olin sitten sopimuksen mukaan Enontekiöllä. Menomatkalla kävin Hetassa kunnanvi-
rastossa tervehtimässä kunnanjohtaja Pentti Keskitaloa ja ilmoittamassa, että olen menos-
sa Leppäjärvelle. Lääninhallituksessa oli nyrkkisääntö, että kunnan johtoportaan tuli tietää
läänin virkamiesten kuntiin suuntautuvista matkoista. Kun saavuin vähän ennen määräai-
kaa Leppäjärven koululle, oli kokoussaliksi varattu luokka aivan täynnä väkeä. Myös kun-
nanhallituksen edustus oli paikalla. Ihmettelin eiliselle soittajalle, miten tämä oli mahdol-
lista, koska vasta eilen olimme asian sopineet. Hän vastasi vaatimattomasti, että eihän se
kauan kestä kutsua väkeä kokoon kolmesta kylästä. Leppäjärven koulupiiriin kuuluivat ni-
mittäin myös Näkkälän ja Palojärven erämaakylät. Nämä kolme kylää sijaitsevat Hetan

66. Lapin lkkli 1971—72, Enontekiö. LLHA; Lapin lpkli:t 1972—74, Enontekiö. LLHA; SA 568/1948, 7 §;
SA 631/1948, 6 §; SA 247/1957, 4 §; SA 275/1967, 4 §; SA 377/1972, 4 §; Kurkela 1988a, 96.
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pohjoispuolella hyvin lähellä Norjan rajaa. Näkkälä on pistotien päässä, mutta muut kaksi
kylää sijaitsevat Hetasta Norjan Kautokeinoon (Koutokeinoon) menevän maantien varres-
sa. Pystyin esittämään ennakkotietojen ja tilastojen valossa, että silloin valmisteilla oleva
lainmuutos olisi kunnille pienten koulujen kannalta jopa voimassaolevaa lakia edullisem-
pi. Viimeiset tarkat laskelmat olin saanut kuntaliitosta. Kunnanvaltuusto ei lakkauttanut
vuonna 1992 yhtään kyläkoulua, mutta jo vuosia vähillä oppilailla toimineesta Peltovuo-
man koulusta vähennettiin yksi opettajanvirka, jonka haltija oli työskennellyt Nunnasessa.
Vuonna 1992 Nunnasen kylässä toiminut Peltovuoman koulun toinen toimipaikka suljet-
tiin, ja koulupiirin koko opetus on sen jälkeen annettu Peltovuomassa. Näin oli koulunpito
lakannut Nunnasen koulussa, joka aikoinaan tiettömään korpikylään oli pystytetty. Käy-
tännössä yksi kylä kuitenkin menetti koulunsa. Syksyllä 1997 koulurakennus oli edelleen
kyläläisten monien harrastusten tyyssija.67

 Syysliukkailla ja pimeässä pitkät ajomatkat Lapissa olivat raskaita, väsyttäviä ja jopa
vaarallisiakin. Yritin aina pyydettäessä noudattaa kutsuja, sillä se vasta raskasta olisi ollut,
jos lääninhallituksen virkamiehiä ei olisi maakuntaan pyydetty. Kalenterimerkintöjen mu-
kaan olin lääninhallitusvuosinani 1970—1996 virkamatkoilla 120—150 päivää joka vuo-
si. Vähintään saman määrän iltoja vuoden aikana vietin joko matkoilla tai kokouksissa
Rovaniemellä. Lauantai- ja pyhäpäiviä on vuosittain näköjään mennyt eri tilaisuuksissa
15—40, joita ei erikseen korvattu ajassa eikä rahassa. Varjelustako oli mukana, kun edellä
mainittuina vuosina ajoin Pohjois-Suomen teitä noin puoli miljoonaa kilometriä omia ajo-
ja ja työmatkoja, enkä kertaakaan käynyt ojassa eikä porokaan koskaan eteen sattunut. Sen
jälkeen olen kyllä tienposkessa kinoksessakin vieraillut. Toisten ajamissa autoissa taisin
istua saman verran. Kerran käytiin Lokan tiellä ojan pohjalla, poroonkin törmättiin Utsjo-
en ja Inarin välillä ja ainakin yksi koira kuoli Songan seutuvilla. Kerroin edellä olevan vä-
hän huonolla omallatunnolla, sillä äidilläni oli tapana sanoa, että “laiska töitänsä lukevi,
vaikertaapi vaivojansa” ja vielä, että “hiki laiskan syyvesä, vilu työtä tehesä”68.
Luterilainen kasvatus on monen suomalaisen mieleen kaivertanut satoja kertoja
vuosikymmenien mittaan koulujen aamuhartauksissa ja uskontotunneilla veisatun ulkoa
opitun virren sanat:

“Sä kätes voima ja sydämes
Maas hyväks käytä ja veljies.
Jok´ainut hyödytön hetkistäs 
On hukkaan tuhlattu leiviskäs.

Sä kutsumustasi muista vaan, 
Kun joudut siitä sä vastaamaan.
On vielä päivä, sua kutsuu työ.
Et tiedä milloinka saapuu yö.”69 

67. Kalenterimerkinnät 2. ja 3.12.1991. JLA; Lapin lpkli:t 1991—93. Enontekiö. LLHA; Marketta Sainion
haastattelu 27.8.1997; Iiris Vieltojärven haast. 15.9.1999.

68. Kielentarkistus apulaisprofessori Matti Pääkköseltä 25.1.2000.
69. Topelius 1965, virsi 449, toinen ja kolmas säkeistö.
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Kun sitten 1990-luvun jatkuessa ja lama-ajan tultua valtionosuussäännöksiä on kolmes-
ti muutettu ja aina Lapin kuntien kannalta huonompaan suuntaan ja vielä näitä alennettuja
valtionosuuksia ainakin tilapäisesti leikattu,70 ovat koulut ja niiden vähenevät oppilasmää-
rät joutuneet kunnissa kovaan syyniin. Vuoden lopussa 1997 Enontekiön kunnanhallitus
esitti valtuustolle, että 1998 lakkautettaisiin neljä koulua: Leppäjärvi, Palojoensuu, Pelto-
vuoma ja Vuontisjärvi. Esitys ei mennyt valtuustossa läpi, joten vuosi meni ilman lakkau-
tuksia. Joulukuussa 1998 oli taas vuoden 1999 talousarviokokouksessa kunnanhallituksen
esitys neljän koulu lakkauttamisesta. Valtuusto ei vielä tässä kokouksessa suostunut esi-
tykseen. Keväällä 1999 asia nousi jälleen esille. Koululautakunta esitti nyt kunnanhalli-
tukselle Palojoensuun ja Vuontisjärven koulujen lakkauttamista. Kuntalaisille järjestetyssä
kuulemistilaisuudessa ei myötämieltä esitykselle löytynyt, ja yhteisvoimin yritti kokous-
väki etsiä koulujen sijasta säästöjä muualta. Kunnanhallitus kuunteli äänestäjien mielipi-
dettä, ja sen enemmistö ei halunnut lakkauttaa yhtään koulua. Kunnanvaltuuston kokouk-
sessa kesäkuun alussa koulujen kohtalosta oli tiukka äänestys. Äänten mennessä tasan
10—10 puheenjohtajan ääni ratkaisi, ja sekä Palojoensuun että Vuontisjärven koulut lak-
kautettiin. Puheenjohtajan lisäksi toinen tasapelin ratkaisija oli äänestämättä jättänyt val-
tuutettu, vaikka tietysti jokaisen muunkin 19 valtuutetun kannanotto vaikutti lopputulok-
seen. Syksyllä 1999 nämä koulut eivät enää jatkaneet toimintaansa. Tämä esittämäni jat-
kokertomus Enontekiöltä osoittaa, kuinka vaikeita ja kipeitä asioita kuntalaisten palvelu-
jen vähentämisratkaisut varojen puutteessa toimivissa kunnissa ovat olleet. Lähes kymme-
nen vuotta keskusteluja käytiin, mutta totuus on sekin, että vielä 1990-luvulla ei kunta
koulujen säilyttämisen vuoksi vararikkoon mennyt. Aika näyttää, helpottiko ja aukeneeko
taivas sen jälkeen, kun Palojoensuu ja Vuontisjärvi menettivät koulunsa. Epäilen. Kouluja
lienee tarkoitus pitää lämpimillä, koska heinäkuussa 1999 kunnanvaltuusto antoi koulu-
lautakunnalle suosituksen, ettei lakkautettujen koulujen irtaimistoa kuljetettaisi muualle,
vaan säilytettäisiin mahdollisuuksien mukaan kouluilla ja kyläläisten käytössä. Tämä vä-
hentää säästöön kertyviä markkoja, mutta näin koulu toimii edelleen paikallisten asukkai-
den harrastustoimintojen tukikohtana.71

23.4 Lukio saavuttaa hyviä tuloksia myös Enontekiöllä

Kansakouluun kuuluvia keskikouluja ruvettiin perustamaan sodan jälkeen Suomen syrjä-
seuduille. Enontekiö sai tämän kunnalliseksi keskikouluksi kutsutun oppilaitoksen 1961.
Tätä ennen enontekiöläiset olivat hakeneet oppikoulupalvelut etupäässä naapurikunnista
Kittilästä ja Muoniosta, joihin oppikoulu oli perustettu jo aikaisemmin. Aikaisemmin on
kerrottu, että 1800-luvun lopussa kappalainen Aatu Laitinen lähetti poikansa valmistu-
maan ylioppilaiksi Oulun lyseoon, kun Lapissa ei vielä korkeakouluun johtavaa koulutus-
ta ollut. Alkuaikojen ongelma Enontekiön keskikoulussa oli tilastojen valossa runsas kes-

70. Lassila 2000 A, 69—81. JLA.
71. Sallinen, Antti. Neljä ala-astetta loppuu Enontekiöltä. (art.) LK 10.12.1997; Sallinen, Milla. Enontekiön

valtuusto estämässä neljän koulun lakkauttamista. (art.) LK 18.12.1998; Sallinen, Antti. Enontekiön
koulukokous etsi vaihtoehtoja. Koulujen lakkautussäästöjen sijalle säästöjä muualta. LK 11.5.1999;
Lessing, Helena. Enontekiön kouluverkko ei supistu. (art.) PS 15.5.1999; Haapala, Eero. Enontekiö
lakkauttaa kouluja. (art.) PS 2.6.1999; Sallinen, Antti. Enontekiö jatkaa terveyskeskusyhteistyötä Muonion
kanssa. (art.) LK 9.7.19999; Marketta Sainion haast. 10.9.1999.
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keyttäminen. Olihan oppikouluunmeno ollut kunnassa aikaisemmin hyvin harvinaista, ja
uusien asioiden ja käytäntöjen juurtuminen ottaa aina aikansa. Uudet koulutilat keskikou-
lu sai yhdessä kansalaiskoulun kanssa jo 1964. Peruskoulun tullessa 1972 kansalaiskoulu
ja keskikoulu yhdistettiin peruskoulun yläasteeksi.72

Enontekiön kunta haki 1978 lukion perustamislupaa, ja samana syksynä lukio myös
käynnistyi. Lääninhallituksen tilastojen mukaan lukiohalukkuus on kunnassa ollut yllättä-
vän suurta. Myös laadulliset tulokset ovat olleet hyviä. Tästä on todisteena muun muassa
se, että 1994 lääninhallitus arvioi Enontekiön lukion läänin parhaaksi lukioksi, kun asiaa
opetushallitusta varten selvitettiin. Lukioiden tuloksia vertailtiin useiden vuosien ajalta.73

Arvioinnin tulos oli aika yllättävä, sillä onhan Enontekiön lukio Pelkosenniemen lukion
jälkeen toiseksi nuorin koko läänissä, ja monet sivukylistä olevat oppilaat ovat käyneet
koulunsa päivittäin pitkien matkojen takaa.

23.5 Eräs selitys siihen, miksi Enontekiö ja Utsjoki saavat kansa-
koulun ensimmäisten joukossa Rovaniemen ja Tornion pohjoispuolella

Enontekiö sai ensimmäisen yhteiskunnan palkkaaman lastenopettajan jo 1781, jolloin
ensimmäinen katekeetta aloitti työnsä. Katekeetat vastasivatkin sitten kauan enontekiö-
läisten opettamisesta, sillä 1888 perustettu Hetan kansakoulu oli paikkakunnan ainoa aina
vuoteen 1930 saakka. Kansakoulujen määrä kasvoi oppivelvollisuuslain muutoksen jäl-
keen 1940-luvun lopulla kolmesta seitsemään, mikä lisäsi suuresti koulupalveluiden saa-
vutettavuutta laajassa kunnassa. Kilpisjärven koulun perustaminen paransi tilannetta vie-
lä 1980-luvulla. Enontekiön kunnassa oli syksyllä 1999 viisi kyläkoulua, kun niitä
1950-luvun lopussa oli seitsemän. Missään muussa Lapin läänin maalaiskunnassa koulu-
jen määrän väheneminen ei ole 1950-luvun puolivälin jälkeen Inaria ja Utsjokea lukuun-
ottamatta ollut niin pieni kuin Enontekiöllä. Lisäksi monet kunnat ovat tehneet kouluver-
kon harvennukset huomattavasti aikaisemmin kuin Enontekiö, jossa suurin vähennys
tapahtui vasta 1999. Tämä osoittaa, että kuntalaiset, joiden edustajat kunnanvaltuustossa
päätöksiä tekevät, ovat halunneet säilyttää kylien peruspalvelut niin kauan kuin mahdol-
lista. Koulujen säilyminen Enontekiön kylissä pitkään toimintakelpoisina kertoo myös
siitä, että kunnan asukasmäärä on pysynyt melko vakaana. Eihän väkiluku ole pudonnut
vuoden 1999 loppuun mennessä kuin noin 14 prosenttia parhaista 1960-luvun vuosista
(2 586—2 225). Hälyttävää tietysti oli, että vuoden 1999 aikana väki väheni yli neljä pro-
senttia. Väestö ei ole myöskään siinä määrin eikä niin nopeasti kertynyt asumaan kunta-
keskukseen kuin eräissä muissa harvaan asutuissa kunnissa. Lukuvuonna 1992—93 oli
nimittäin sivukylien kouluissa vielä lähes 50 prosenttia enemmän oppilaita kuin Hetan
ala-asteen koulussa. Esimerkiksi naapurikunnassa Kittilässä vastaavana aikana oli jo Luk-
karin koulussa kuntakeskuksessa enemmän oppilaita kuin muissa kunnan kyläkouluissa
yhteensä ja toisessa naapurikunnassa Muoniossa Kirkonkylän koulussa oli noin 30 pro-

72. Länsi-Pohjan ktpli 1960—61, Enontekiö. OHA; Länsi-Lapin ktpli 1961—62, Enontekiö. OHA; Kurkela
1988, 101—102.

73. Enontekiön lukion syystiedonanto lukuvuodelta 1978—79. LLHA; Lapin läänin kuntien lukioonmenotilas-
tot vuosilta 1980—94. Lapin lääninhallitus. JLA; Lapin lääninhallituksen kirje opetushallitukselle
1.9.1994. L. 308 A. LLHA. 
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senttia enemmän oppilaita kuin syrjäkylien kouluilla. Kun Hetassa palvelee yläaste hyvis-
sä asianmukaisissa tiloissa kuntalaisia ja lukio tarjoaa tasavertaisena Lapin muiden luki-
oiden rinnalla koulutusväylän sekä ammatillisiin oppilaitoksiin että korkeakouluihin, ovat
Enontekiön koulutuspalvelut peruskoulun ja lukion osalta mielestäni kohtuullisen hyvät.
Arvosanaa korottaa vielä ennenkaikkea se, että Suomen käsivarren kämmenellä Kilpisjär-
vellä toimii koko peruskoulu esiluokkineen. Näin saavat lapset syrjäisessä kotikylässään
erittäin ajanmukaisessa koulussa opetusta kuudesta vuodesta aina 16-vuotiaiksi saakka.
Jos tahtoa riittää, niin joskus voi mahdotonkin muuttua mahdolliseksi.74

Suomessa napapiirin pohjoispuolella ensimmäiset kansakoulut perustettiin lännessä
Enontekiölle 1888 ja idässä Utsjoelle jo 1878. Keski-Lapissa napapiirin pohjoispuolella
sijaitseva Kittilä, Lapin kihlakunnan hallintokeskus, sai ensimmäisen kansakoulunsa
1886.75 Usein kansakoulun perustamisen takaa on löydettävissä asialle uhrautuneita
henkilöitä. Näin oli muun muassa Enontekiölläkin. Koulut eivät kuitenkaan synny, jos
niihin ei saada oppilaita. Oppilaat taas tulevat kouluun, jos heidän vanhempansa katsovan
koulun antaman opetuksen tavoittelemisen arvoiseksi. Miten oli sitten mahdollista, että
juuri Suomen pohjoisimmissa kunnissa kansakoulut otettiin vastaan aikaisemmin kuin
esimerkiksi alempana Tornionlaaksossa? – Uskoisin, että yksi syy löytyy kuntien
kouluhistoriasta. Utsjoella aloitti yhteiskunnan ylläpitämä kiinteä oppilaitos, pedagogio
(lapinkoulu), opetustyön jo 1743. Kun tämä kiinteä koulu lopetti toimintansa noin
kymmenen vuoden kuluttua, opetusta jatkoivat kiertävät katekeetat. Enontekiöllä
puolestaan ensimmäinen katekeetta aloitti kiertämisen 1781, ja Jukkasjärven kiinteään
lapinkouluun enontekiöläisillä oli oikeus hakeutua ennen Haminan rauhan tekoa 1809
noin 70 vuotta ja kymmenkunta vuotta sen jälkeenkin. Kun kansakoulut perustettiin näihin
kuntiin 1800-luvun lopulla, oli väestö jo neljän viiden sukupolven ajan tottunut ottamaan
vastaan lapsille annettua koulumaista opetusta kiinteissä ja ennen kaikkea kiertävissä
kouluissa. Kemin ja Tornion Lapin kaikkiin seurakuntiin, jotka sijaitsivat nykyisen Lapin
(läänin) pohjois- ja itäosissa, saatiin katekeetat jo vähän ennen 1800-luvun puoliväliä,
mutta Etelä- ja Länsi-Lapin seurakunnissa kiertokoulujen toiminta alkoi suunnilleen
samaan aikaan kuin ensimmäiset kansakoulut perustettiin. Pohjois-Suomen seurakunnissa
kaupunkeja lukuunottamatta ylivoimaisesti pisin koulutusperinne on Utsjoella ja
Enontekiöllä. Tähän valmiiksi muokattuun maaperään oli kansakoulunkin helppo juurtua.
Muutos tapahtui kuitenkin hyvin hitaasti, sillä katekeettaopetus jatkui näissä
seurakunnissa kansakoulun rinnalla sivukylillä vielä melkein sata vuotta kansakoulun
antaessa opetusta kiinteässä koulupisteessä ennenkaikkea sijaintikylänsä, mutta myös
muiden kylien, koulutusta haluaville lapsille. Olisiko aivan mahdotonta vielä ajatella, että
Enontekiön lukion nopea kotiutuminen paikkakunnalle ja hyvät koulutustulokset
pohjautuisivat siihen, että kunnan alueella asuville oli kouluopetusta tarjottu ja annettu
ennen lukion perustamista jo yli kaksisataa vuotta?

74. LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996; SVT. Väestö 2000:
3. Väestö sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 31.12.1999 sekä muutos 1999; Lapin lpkli
1992—93, Enontekiö, Kittilä ja Muonio. LLHA.

75. Ks. Yhteenveto, taulukko 2.
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23.6 Yhteenveto: Enontekiön koulut

Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Katekeettakoulut
a) ennen Haminan rauhaa:
1. katekeettakoulu 
b) Haminan rauhan jälkeen
1. katekeettakoulu

2. katekeettakoulu
3. katekeettakoulu

n. 1780

1819

1876
1912

n. 1810

1949

1949
1948

Enontekiö kuului Jukkasjärven kiinteän lapinkoulun 
koulupiiriin n. 1742—1820.
Enontekiön seurakunnan katekeetta Ruotsin vallan 
aikana
Virka perustettiin 1812, mutta opetus alkoi vasta 
1819. Katekeetta vastasi vuoteen 1876 nykyisten 
Muonion ja Enontekiön seurakuntien alueiden ope-
tuksesta.
Vuonna 1876 Enontekiön alueelle saatiin kaksi kate-
keettaa ja 1912 kolmas.

Varsinaiset kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet
1. Hetta 1888 Enontekiäisten kansa- ja käsityökoulu vuoteen 1901
2. Palojoensuu 1930 1999
3. Peltovuoma 1930
4. Kaaresuvanto 1946 Esiintyy myös nimellä Karesuvanto.
5. Leppäjärvi 1947
6. Vuontisjärvi 1948

helmikuu
1999

7. Nunnanen 1948
maaliskuu

1973 Lukuvuosina 1973—92 Peltovuoman koulun yksi
luokka toimi Nunnasessa.

8. Kerässieppi 1962 1965 Lukuvuosina 1958—62 Hetan koulun yksi luokka
toimi Kerässiepissä.

9. Kilpisjärvi 1983 Kaaresuvannon koulun yksi luokka on toiminut Kil-
pisjärvellä 1982—83. Vuodesta 1994 koulussa ovat
toimineet myös yläasteen luokat.

Jatko-opetus annettiin vuoteen 1958 saakka normaalina iltaopetuksena varsinaisissa kansakouluissa.
Kansalaiskoulut

1. Enontekiön kansalais-
koulu:

a) kurssinmuotoinen
b) kaksivuotinen
c) kolmivuotinen

1958
1964
1967

1964
1967
1972

Peruskoulun yläasteet
1. Enontekiön yläaste 1972

Erityisopetus
Kuntaan ei ole koskaan perustettu erityiskoulua, vaan tarvittavasta erityisopetuksesta ovat huolehtineet vuo-
desta 1973 alkaen koulujen yhteiset kiertävät erityisopettajat yhdessä kunnan muiden opettajien kanssa.

Oppikoulut
1. Kunnallinen keskikoulu 1961 1972
2. Lukio 1978 Kunta



24 Opetustoiminta Muonion kunnassa

24.1 Muonionmaa

Mis´ on ankarin Pohjolan taivas, revontulten lieskat lyö,
missä kirkkaina hohtavat hanget, kirkkaudeksi vaihtuu yö.
Siellä kaikuu rantojen laulu, kohu metsien kuuluttaa,
siellä toistaa tunturin rinne: Kaunis on Muonionmaa!
Kaunis on Muonionmaa!1

Muonio kuului Tornion suurseurakuntaan siitä alkaen, kun Tornio ilmestyi itsenäisten
seurakuntien joukkoon. Kun Ylitornion seurakunta muodostettiin vuonna 1606 jokilaak-
son pohjoisosaan, oma kirkkoherra ja kirkonkylä tulivat vähän entistä lähemmäksi Muo-
nion aluetta asuttaville saamelaisille ja niille suomalaisille uudisasukkaille, joita tiede-
tään 1500-luvun lopulla jo asettuneen Muonion seuduille.

Pajala erotettiin Ylitornion kappeliseurakunnaksi 1725, minkä jälkeen Muonio kuului
siihen, koska Tornionlaaksossa kylät Väylän molemmilla puolilla olivat Ruotsin vallan ai-
kaan aina samaa seurakuntaa. Pajalasta Muonio irtaantui 1788, jolloin siitäkin tuli Ylitor-
nion kappeliseurakunta omine pappeineen ja kirkkoineen. Muodoslompolo, Muonionjoen
länsirannalla, kuului luonnollisesti samaan hallintoalueeseen. Haminan rauhasta (1809)
seuraavissa järjestelyissä perustettiin 1812 itsenäinen Muonionniskan seurakunta, johon
myös Enontekiö liitettiin. Venäjän keisari Aleksanteri I halusi näkyvästi osoittaa, että orto-
doksinen Venäjä huolehtii hyvin luterilaisen Suomen rajaseuduista. Valtio rahoitti uusien
kirkkojen rakentamisen niihin uuden rajajoen itäpuolelle muodostettuihin seurakuntiin
kappelit mukaan lukien, joissa kirkonkylä kirkkoineen oli jäänyt Ruotsin puolelle. Itsenäi-
seksi seurakunnaksi muuttunut Muoniokin, jossa ennestään oli pieni kirkko, sai rakentaa
uuden, tilavan temppelin. Kirkon rakentamisaikoihin 1800-luvun alussa oli nykyisen
Muonion alueella asukkaita noin 250. Sama kirkko riittää vielä (vuonna 2000) palvele-
maan Muonion seurakuntaa, vaikka väkiluku on kymmenkertainen, koska siihen mahtuu

1. Koljonen 1985, 123.
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600 sanankuulijaa.2 Väärinkäsitysten välttämiseksi haluan kertoa, että Muoniossa seura-
kuntalaisten kirkossakäyntiprosentti on kauan ollut maan korkeimpia.3

Muonion kunta, vuoteen 1923 Muonionniska4, nimikkojokensa varrella kuuluu Tuntu-
ri-Lappiin naapureinaan Enontekiö, Kittilä ja Kolari sekä rajan takana Pajala ja lähellä
myös alueeltaan hyvin laaja Kiiruna. Kunnan pinta-ala on ilman vesiä vain noin 1 700 ne-
liökilometriä, joten se on alueeltaan Lapin pienimpiä. Muoniossa on myös monia tunturei-
ta, joista Olos on nykyisin nimekkäin. Pallastunturi sijaitsee myös lähellä, mutta se on kui-
tenkin Kittilän puolella.5 Kun presidentti Kyösti Kallio oli Muonion kunnan vieraana
1930-luvun lopulla, halusivat isännät käyttää valtakunnan päämiestä myös Pallastunturin
uudessa komeassa hotellissa. Pitäjänrajalla olivat kittiläläiset vastassa plakaatteineen, jos-
sa luki: “Tervetuloa Kittilän Pallakselle!” Näin kertoi joskus 1970-luvun alussa silloinen
Muonion kunnanhallituksen puheenjohtaja,6 tammikuussa 2000 ajasta ikuisuuteen
siirtynyt pitäjäneuvos Pekka Brännare, jonka kanssa talvella 1995 olimme Rovaniemellä
Lapin keskussairaalassa samassa huoneessa vierekkäisissä sängyissä vakavasti sairaina.

24.2 Katekeettaopetus Muoniossa

Muonio pääsi katekeettaopetuksesta osalliseksi sen jälkeen, kun Enontekiöstä ja Muoni-
osta muodostettiin 1812 Muonionniskan seurakunta. Silloin määrättiin, että lasten opetus-
ta varten oli seurakuntaan saatava papinkoulutuksen saanut katekeetta toimialueena etu-
päässä Enontekiö. Pätevyysvaatimus oli säädetty näin korkeaksi, koska pappiskatekeetta
saattoi laajassa seurakunnassa liikkuessaan suorittaa myös papillisia tehtäviä. Kun vir-
kaan saatiin pappismies vasta 1826, tehtäviä hoiti siihen saakka epäpätevä henkilö. Näin-
hän on tapana tehdä nykyäänkin opettajanvirkoja täytettäessä. Muonion kirkkoherra
Matthias Kohlströmin papiksi lukeneet pojat toimivat katekeettoina yhteensä 23 vuotta
1826—1849, ja 1850-luvullakin virka oli pari vuotta papin hallussa. Käytäntö osoitti, että
papit eivät kyenneet kiertävää opetusta hoitamaan, jos uskalsivat edes yrittääkään. Muo-
nion pappiskatekeetat ottivat aina kotiinsa muutamia lapsia kerrallaan ja opettivat heille
välttävän sisälukutaidon. Kun virka velvoitti huolehtimaan niistäkin seurakuntalaisista,
muun muassa asuinpaikkaa vuoden mittaan vaihtavista saamelaisista, jotka eivät voineet
lapsiaan Muonioon saakka lähettää opetettaviksi, palkkasivat katekeetat omilla varoil-
laan apulaiskatekeetan hoitamaan kiertävää opetusta. Se oli mahdollista, koska maallik-
kokatekeetan palkka oli 1800-luvun alkupuolella vain seitsemäsosa pappiskatekeetan pal-
kasta Ilmeisesti pappilan ja yliopiston kasvatit eivät osanneet olla riittävän tavallisia ja
alhaisia pärjätäkseen tavallisen kansan joukossa talvikaudet kyliä kiertämässä ja lapsia
opettamassa. Saattoipa olla niinkin, että myös lapset ja heidän vanhempansa vierastivat ja

2. Kähkönen 1982, 243—244; Vuollo 1986, 3; Vahtola 1987f, 75—76; Slunga 1993a, 282—283; Vuollo
1997, 1; Tuomas Pöyhtärin haast. 27.8.1997. 

3. Paavo Korteniemen kirje 14.7.2000. Vaikka Muonion kirkossa on paljon penkkitilaa, niin ei kuitenkaan
aina riittävästi. Ylimuonion koulun pitkäaikainen opettaja Heikki Kuosmanen kertoi kerran, että hän joutui
eräänä jouluaamuna hakemaan istumasijansa lattialta, kun kohteliaana miehenä luovutti paikkansa myö-
hään kirkkoon ehtineelle Muonion ruustinnalle.

4. SA 199/1923, VnP 14.6.1923. 
5. Vuorio 1971, 127.
6. Autoni ajopäiväkirjamerkintä 17. ja 18.11.1972.
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arkailivat pappilan väkeä, eivätkä ottaneet omakseen pappissäätyistä opettajaa. Koska
maallikkokatekeettojen toiminnasta oli hyviä kokemuksia, eikä pappiskatekeetan virkaan
ollut hakijoita, tehtiinkin Muonionniskan seurakuntaa varten 1856 sellainen ratkaisu, että
Enontekiön papintehtävien hoitamiseksi perustettiin kappalaisen virka ja katekeetaksi
kelpasi maallikko.7

Jos maallikoiden sopeutuminen kylillä kiertävän opettajan tehtäviin oli hyvä, taisivat
taidot joskus olla sangen vähäisiä. Maallikkokatekeetan virkaan 1858 otettu ja sitä pari-
kymmentä vuotta hoitanut Henrik Syväjärvi eli Koulu-Heikki ei osannut opettaa kirjoitus-
ta ja laskentoa. Kun siitä piispantarkastuksessa 1873 valitettiin, voitiin vain todeta, että
Syväjärvi oli otettu tehtävään ilman sellaisia vaatimuksia. Hänestä löytyy arkistoista arvi-
ointi, että “hoiti taidolla ja innolla, kristillisellä rakkaudella ja kärsivällisyydellä pientä
palkkaa vastaan vaivalloista virkaa, yksityiselämänsä oli säännöllistä ja tunnettua”8. Kate-
keetoilta ruvettiin 1870-luvulta alkaen edellyttämään opettajankoulutusta, jota kiertävien
koulujen opettajiksi aikovia varten oli alettu Suomessa samoihin aikoihin myös järjestää.9

Vuoden 1876 jälkeen Luoteis-Lapin opetustilanne korjaantui merkittävästi, kun Muo-
nionniskan seurakuntaan saatiin kaksi uutta katekeetan virkaa. Viroista kaksi sijoitettiin
Enontekiölle ja yksi jäi emäseurakuntaan. Muonion virkaan yhdistettiin myös lukkarin
tehtävät. Kun viranhaltija ei ehtinyt hoitaa kunnolla kumpaakaan tehtävää, esitti kirkko-
herra vuoden 1892 piispantarkastuksessa toivomuksen toisen katekeetan saamisesta.
Vuonna 1896 muoniolaiset toistivat pyyntönsä. Piispa ilmoitti, ettei toista katekeettaa an-
neta. Samalla hän moitti muoniolaisia liian vähistä koulutoimen hyväksi suoritetuista uh-
rauksista. Eihän Muoniossa ollut vielä kansakouluakaan. Kuitenkin vuoden 1898 alusta
Nikolai II myönsi senaatin esityksestä varat toisen katekeetan palkkaukseen. Lieneekö
piispan mieli pitkällä kotimatkalla Kuopioon lientynyt, sillä tuskin virkaa olisi vastoin
piispan tahtoa perustettu. Ehkäpä hänelle oli kerrottu, että Muoniossa oltiin vakavissa ai-
keissa avata kaksi kansakoulua, kuten sitten pian tapahtuikin. Kun vielä ensimmäisen ka-
tekeetan virasta erotettiin lukkarin tehtävät ja kolmas katekeetanvirka saatiin vuoden 1912
alusta, voitiin Muonio jakaa kolmeen kiertokoulupiiriin: pohjoiseen, keskiseen ja eteläi-
seen. Pohjoiseen alueeseen kuuluivat Kätkäsuvanto, Ylimuonion Vuopion puoli, Ylimuo-
nion Muotkan puoli, Kajanki Nilimaa, Liepimäjärvi ja Putaanranta. Keskipiirissä olivat
Lahdenranta, Sieppi, Ulkuvaara, Saari, Salmela, Särkijärvi ja Sillankorva. Kolmannen ka-
tekeetan opetuspiirit olivat Kangosjärvi, Eskelinen, Reponiemi, Saitajoki, Naapanki Kih-
lanki ja Tapojärvi. 10 

Katekeettakouluilla oli 1900-luvun alussa vielä paljon tehtävää, koska Muonion kol-
mas yläkansakoulu saatiin Kätkäsuvantoon ja ensimmäinen alakansakoulu Kirkonkylään
vasta 1925. Olihan esimerkiksi vuonna 1903 noin 1 200 hengen seurakunnassa 250 koulu-
ikäistä ja kansakoulu oli vain kahdessa suurimmassa kylässä. Vuonna 1903 piispantarkas-
tusta varten laatimassaan seurakuntakertomuksessa kirkkoherra totesi, että katekeettakou-

7. Kähkönen 1982, 247—248; Kähkönen 1984, 90; Vuollo 1986, 9—10; Kurkela 1988, 18—19; Kähkönen
1988, 427—429.

8. Kähkönen 1988, 429. Näin on kirjoittanut v. 1869 pastori Karl Hällfors tuomiokapituliin.
9. Vuollo 1986, 17; Kähkönen 1988, 120 ja 429; Liukkonen 1993, 64—68.
10. Muonionniskan ptpk:t 1886 ja 1892 (srkk:t O. A. W. Auren), 1896 ja 1903 (srkk: J. Snellman). Eb: 68a.

OTA. OMA; Muonionniskan ptpk 1913 (srkk N. H. Holmström). Eb: 68b. OTA. OMA; Kähkönen 1982,
253; Vuollo 1986, 11—14 ja sivuilla 122—128 liitteenä 2 oleva Muonion katekeettakoulujen ohjesääntö
vuodelta 1916. Ohjesäännössä Kajanki Nilimaa ja Naapanki Kihlanki tarkoittavat molemmat yhtä opetus-
piiriä.
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lun opettajatar oli mennyt naimisiin. Muonio menetti yli kymmenen vuotta jämerästi teh-
täviään hoitaneen opettajan, sillä Emma Liikavainio sai erokirjan toimestaan 1.9.1904.
Hän oli jo 15-vuotiaana Kittilässä kansakoulun käytyään aloittanut opetustyön ja oli tiettä-
västi ensimmäinen Suomen Lapissa katekeetanvirkaan valittu nainen. Katekeetta olisi itse
halunnut jatkaa virassaan ja lupasi tarvittaessa hankkia aina pätevän sijaisen. Tuomiokapi-
tulissa katsottiin kuitenkin paikkakunnalta ilmoitetun käsityksen mukaisesti, että perheel-
linen pienen lapsen äiti ei voisi täysipainoisesti hoitaa katekeetan tehtäviä laajassa seura-
kunnassa. Vaikeaa se varmasti olisi ollutkin, sillä perheeseen syntyi aikaa myöten seitse-
män lasta. Ei näin suuren perheen äiti ehkä ongelmitta olisi kyennyt asumaan pitkää talvi-
kautta pitkin pitäjiä. Kukapa sen kuitenkaan tietää, sillä ei hänen annettu edes yrittää. Aina
eivät opettajien ja kirkkoherran välit Muoniossakaan mahtaneet olla aivan kunnossa, kos-
ka vuoden 1908 piispantarkastusta varten tehdyssä seurakuntakertomuksessa kirkkoherra
moitiskeli katekeettoja ylimielisyydestä. Ehkäpä suullisesti annetut huomautukset eivät
olleet auttaneet. Kun kansakouluja perustettiin kuntiin, voitiin kiertokouluja sulkea. Niin-
pä Muoniossakin lukuvuonna 1931—32 kolmessa katekeettakoulussa oli enää yhteensä
52 oppilasta. joten kesällä 1933 lakkautettiin kaksi katekeetanvirkaa. Viimeinen katekeetta
siirrettiin lakkautuspalkalle 1.1.1951 alkaen, kun Järvialueen kansakoulu oli avattu vii-
meisen kiertokoulun toiminta-alueella edellisenä syksynä. Muonion seurakunnan viimei-
nen katekeetta oli muoniolaissyntyinen Hilma Vuollo, joka oli aloittanut opetustyönsä ko-
tiseurakunnassaan jo 1918. Hän on saanut aikakirjoihin elämäntyöstään kauniin merkin-
nän. Kirkkoherra Eemeli Salmi on nimittäin kirjoittanut seurakuntakertomukseen vuonna
1948, että seurakuntalaiset suhtautuivat katekeettakoulun toimintaan, joka oli pitkään ollut
Muoniossa yhden opettajan työtä, “jakamattoman kunnioittavasti”.11

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että käytännön koulutyössä katekeetta- ja kiertokoulut
toimivat täsmälleen samalla tavalla. Molemmat olivat kirkon järjestämää koulutusta, ja
tuomiokapitulin malliohjesääntöjen puitteissa vuodesta1892 lähtien toimittiin. Erona oli
se, että Pohjois- ja Itä-Lapin seurakunnissa opettajien eli katekeettojen, palkat maksoi val-
tio ja heidät nimitti virkaan tuomiokapituli, kun muissa seurakunnissa palkkauskin mak-
settiin kirkon toimesta muiden ylläpitokustannusten lisäksi ja virkoihin nimittäminen ta-
pahtui omassa seurakunnassa. Vuodesta 1914 alkaen myös muutkin kuin katekeetta-alu-
een seurakunnat alkoivat saada valtionapua kiertokoulujensa toimintaa varten.12

Muonion kannalta Haminan rauhan seuraukset olivat onnekkaat, sillä Muoniosta tuli
uuden Muonionniskan itsenäisen seurakunnan keskuspaikka, se sai uuden komean kirkon
ja vielä opettajien eli katekeettojen palkkauksen osalta valtion kustantaman kiertokoulu-
laitoksen. Seurakunnan järjestämä kiertävien koulujen opetus saatiin Muoniossa alkamaan
noin puoli vuosisataa aikaisemmin kuin siitä etelään olevissa Tornionlaakson muissa seu-
rakunnissa.

11. Muonion ptpk 1903 (srkk J. Snellman). Eb: 68a. OTA. OMA; Muonion ptpk:t 1908 (srkk J. Snellman) ja
1936 (srkk L. V. Kauppinen). Eb: 68b. OTA. OMA; Muonion ptpk:t 1948 ja 1954 (srkk:t E. I. Salmi.) Eb:
68c. OTA. OMA; Vuollo 1986, 14 ja 28—29; Kähkönen 1988, 102 ja 430—432. 

12. Kähkönen 1982, 247, Liukkonen 1993, 109—110 ja 158—160.
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24.3 Oppivelvollisuuskoulun kehitysvaiheet

24.3.1 Ylimuonio voittaa kilpailun ensimmäisestä kansakoulusta13

Lääninhallitusten tehtävä on aina ollut huolehtia alueensa väestön parhaasta. Tästä syystä
Oulun läänin kuvernöörit koettivat saada kuntia perustamaan kansakouluja 1800-luvun
lopulla kansakouluasetuksen antamisen jälkeen. Maaherran kirjeen vuoksi pidettiin Muo-
niossakin 1881 ensimmäinen sellainen kokous, jonka aiheena oli kansakoulun perustami-
nen. Kunnallislautakunnan esimies Johan Nyman oli koulun puolestapuhuja, ja myös seu-
rakunnan kirkkoherra kehotti kuntalaisia suostumaan siihen, että kuntaan saataisiin kan-
sakoulu. Kuntakokouksissa ja myös kirkonkokouksissa käsiteltiin asiaa. Vaikka kuver-
nööri lupasi kunnalle, että valtio kustantaisi koulurakennuksen, eivät muoniolaiset innos-
tuneet. Kuntalaiset eivät edes vielä vuonna 1889 suostuneet antamaan yksityisille lupaa
koulun perustamiseen Kirkonkylään, kun sitä kyseltiin. Kun kuvernööri sitkeästi piti asi-
aa vireillä ja lupasi koulurakennuksen lisäksi vielä lisämäärärahoja, annettiin kunnassa
periksi, ja talvella 1893 päätettiin perustaa kansakoulu, jonka oli sitten määrä aloittaa
vuokrahuoneissa syksyllä 1897. Valtio oli luvannut rahat opettajan palkkaukseen ja mui-
takin avustuksia olisi annettu, kuten muun muassa “hyyryraha” vuokranmaksuun. Koulu
ei kuitenkaan käynnistynyt vielä 1897 eikä tietysti myönnettyjä avustuksiakaan kuntaan
saatu.14 Yllättävän kauan kesti, ennen kuin ensimmäinen kansakoulu avattiin.

Kun Kirkonkylän eli Alamuonion kouluhanke eteni hitaasti, alkoivat Ylimuonion asuk-
kaat ajaa oman koulun perustamista. Sanotaan, ettei yksi pääskynen kesää tee, mutta Yli-
muonion koulunperustaminen osoittaa, ettei sääntöä ilman poikkeusta. Kun kuntakokous
oli antanut ylimuoniolaisille luvan 1895 yksityisen kansakoulun perustamiseen, ilmoitti
Purasen Isak-isäntä seuraavassa kuntakokouksessa: “Minä, vaimoni, Ylimuonio ja Kätkä-
suvanto perustamme oman kansakoulun ja minä sanon, että Ylimuonion kansakoululta
nousee savu ennen kuin Kirkonkylän koululta.” Näin myös tapahtui, sillä Ylimuonion
kansakoulu avasi ovensa omassa mutta vielä keskeneräisessä koulutalossa syksyllä 1898.
Kun koulu ymmärrettävästi haluttiin myöhemmin kunnan haltuun ja ylläpidettäväksi, ta-
pahtui kuten usein vastaavissa tapauksissa muissakin kunnissa, ettei kunta halunnut vas-
taanottaa koulua. Kansakouluntarkastajankin jo puututtua asiaan koulu otettiin kunnalle
1925. Kun koulutalo ja sen irtaimisto olivat ylimuoniolaisten omaisuutta, he toimittivat
kuntaan laskun. Kunta valitsi kaksikin selvityslautakuntaa arvioimaan suoritettavan kor-
vauksen oikeaa määrää. Tehtävä on ollut ilmeisen vaikea, sillä vielä 1997 ei kunta Yli-
muonion koulun johtajan Heikki Kuosmasen mukaan ollut suorittanut korvausta.15

Ylimuoniolaiset tuskin ovat kovin pitkään ja tosissaan olleet saataviaan vailla, sillä olihan
koulu saanut valtiolta rakentamiseen ja sitten ylläpitoon normaalit Lapin koulujen saamat

13. 24.3.1 = ajanjaksot vuoden 1866 kansakouluasetuksesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen ja vuoden 1898
piirijakoasetuksesta vuoden 1921 oppivelvollisuuslakiin.

14. Vuollo 1986, 30—34.
15. SVT X: 28 1898—99; Vuollo 1986, 35—36 ja 52; Vuollo, K. 1998, 15—18; Heikki Kuosmasen haast.

2.9.1997; Tuomo Murajan ja Mauno Vuollon haast. 3.9.1997. Persoonallisesta ja toimeliaasta Purasen isän-
nästä kerrotaan vielä eläviä tarinoita. Olen ilman kirjallisten lähteitten tukea uskaltanut lisätä hänen koulun-
perustamispuheeseensa vielä sanan vaimoni, koska kaikki em. haastateltavat ovat sen yhtäpitävästi, vaikka
kylläkin hymyssäsuin, kertoneet.
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avustukset, ja kyläläisten uhraukset oman koulun eteen oli tehty sydämen halusta ja
seutukunnan lasten parhaaksi.

Muonion ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa Ylimuoniossa 1898. Vuonna 1954 val-
mistui koululle uudet tilat, joissa voitiin käynnistää päiväkouluna annettava jatko-opetus. KA.

Kirkonkylään perustettu Ala-Muonion koulu pääsi alkamaan vuotta Yli-Muoniota
myöhemmin 1899 pian piirijakoasetuksen antamisen jälkeen. Tämä asetus ei saanut Muo-
nion kansakoulujen osalta mitään muutoksia aikaiseksi, sillä päätökset Alamuonionkin
koulun perustamisesta oli tehty jo ennen asetuksen antovuotta 1898. Katekeettojen määrä
seurakunnassa nousi 1898 kahteen ja 1912 kolmeen, mikä paransi myös syrjäkylien lasten
opetusta. Ylimuoniossa ja Alamuoniossa pienten lasten opetusta annettiin kansakouluissa
muutama viikko syksyllä ja keväällä. Vuoden ajan kunnan ensimmäinen ja ainoa Ylimuo-
niossa avattu koulu oli virallisissa papereissa sijaintikuntansa mukaan pelkkä Muonion-
niskan koulu, mutta toisen koulun käynnistymisen jälkeen 1899 nimi vaihdettiin Yli-Muo-
nion kouluksi ja kirkolle perustettu toinen koulu kantoi Ala-Muonion koulun nimeä aina
vuoteen 1925 saakka, jolloin siitä tehtiin Kirkonkylän koulu. Yhdysviivat kylien ja koulu-
jen nimistä ovat kuluneet aikaa myöten pois.16

24.3.2 Oppivelvollisuuden toimeenpano tapahtuu nopeasti17

Jos Muonionniskan kunnassa oli oltu varovaisia ensimmäisen koulun perustamisen aikoi-
hin, lähdettiin myös oppivelvollisuutta toteuttamaan niin verkkaisesti, kuin laki vain sal-

16. SVT X: 29 1899—00; Lapin ktpli 1924—25, Muonio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli 1925—26, Muonio.
KHA. KA; Vuollo 1986, 48—49.

17. 24.3.2 = ajanjakso vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista vuoden 1957 kansakoululain voimaantuloon 1958
saakka.
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li. Myöskään piirijakoasetus ei ollut tuonut Muonioon uusia kouluja. Syykin siihen lie-
nee selvä, sillä pääkylien jo saatua opinahjonsa pienemmissä kylissä ei varmaankaan löy-
tynyt 30 vapaaehtoista ylempään kansakouluun tulijaa, mikä vasta olisi velvoittanut kun-
nan koulujen perustamiseen18. Koulun olisi saanut avata jo 20 oppilaan ilmoittautues-
sa19, mutta mikään ei viittaa kunnan eikä yksittäisten kylienkään olleen aktiivisesti nosta-
massa kouluhankkeita esiin 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana.
Oppivelvollisuuslaki ja -asetus määräsivät, että lain täytäntöönpanosuunnitelma piti kah-
den vuoden kuluttua lain antamisesta eli viimeistään 15.4.1923 mennessä lähettää koulu-
hallituksen vahvistettavaksi20. Tehtävää pidettiin kunnassa ehkä rutiiniasiana, joka suori-
tettaisiin nopeasti, tai se oli kokonaan unohdettu, ja viranomaiset kiirehtivät valmistelua,
sillä kovin myöhään koulunuudistushanke saatiin vireille. Vasta maaliskuun alussa 1923
nimittäin valtuusto valitsi säädösten edellyttämän valiokunnan valmistelemaan oppivel-
vollisuuden täytäntöönpanosuunnitelmaa sekä koulupiirijakoa. Tässä vaiheessa kyllä oli
ilmeisen totinen yritys ehtiä määräajassa, sillä kaksihenkinen valiokunta sai aikaa vain
kolme viikkoa tehtävän suorittamiseen.21

Valiokunta teki nopeasti työtä käskettyä, sillä jo toukokuussa valtuusto ilman muutok-
sia hyväksyi laaditun suunnitelman. Muonion kunnassa ei ollut tyyli muuttunut, sillä sa-
massa kokouksessa päätettiin hakea pisin lain mukainen viiden vuoden lykkäys normaa-
liin 16 vuoden siirtymäaikaan harvan asutuksen perusteella22. Varovaisuutta aiheuttivat
varmasti uusien koulujen mukanaan tuomat kustannukset, sillä olihan kunnalla 1923 vasta
yksi oma koulu huollettavana. Ensimmäisissä suunnitelmissa ei myöskään yksityistä Yli-
muonion koulua haluttu kylän esityksistä huolimatta liittää kunnan koululaitokseen. Val-
tioneuvosto myönsi kesällä 1924 anotun lykkäyksen, ja saman vuoden lokakuussa val-
tuusto hyväksyi lopullisesti suunnitelmat, joiden mukaan myös Ylimuonion koulu päätet-
tiin ottaa vuoden 1925 alusta kunnan haltuun. Maaliskuun lopussa 1925 kouluhallitus vah-
visti Muonion kunnan oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunnitelman sekä piirijaontar-
kistusehdotuksen.23

Laki antoi kaikille Suomen maalaiskunnille 16 vuoden siirtymäajan oppivelvollisuus-
lain mukaisen koululaitoksen toimeenpanoon. Sen lisäksi sai Muonion kunta siihen viisi
jatkovuotta, ja siirtymäaikaa oli tämän jälkeen kaikkiaan 21 vuotta. Lain mukaan piti kol-
masosa uusista kouluista ja viroista perustaa kuuden vuoden kuluessa lain voimaantulosta,
kolmasosa seuraavan viiden vuoden aikana ja loput viimeisen viiden vuoden aikana24.
Muoniossa oli kolmanneksen pituus seitsemän vuotta. Vahvistetun piirijaon mukaan kunta
oli jaettu viiteen koulupiiriin, jotka olivat Kihlanki, Kangosjärvi, Kirkonkylä, Ylimuonio
ja Kätkäsuvanto etelästä pohjoiseen lueteltuna.25 Täytäntöönpanosuunnitelmassa taas oli
määritelty, miten edellä mainituissa piireissä oppivelvollisuus toteutetaan Muonion kun-

18. SA 20/1898, 3 §.
19. SA 9/1893, 118 §.
20. SA 101/1921, 21 §; SA 183/1921, 15 §.
21. Vuollo 1986, 52.
22. SA 101/1921, 19 §.
23. Kouluhallituksen 27.3.1925 tekemät päätökset D. N:o 188—25 Muonion kunnan piirijaontarkistusehdotuk-

sen vahvistamisesta ja D. N:o 189—25 Muonion kunnan oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunnitelman
vahvistamisesta. MKuA; Vuollo 1986, 51—52. 

24. A 101/1921, 20 §.
25. Kouluhallituksen 27.3.1925 tekemä päätös D. N:o 188—25 Muonion kunnan piirijaontarkistusehdotuksen

vahvistamisesta. MKuA.
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nalle hyväksytyn määräajan kuluessa syyslukukauden alkuun 1942 mennessä. Ensimmäi-
sen seitsemän vuoden aikana piti Ylimuonion koulu ottaa kunnalle vuoden alussa 1925 se-
kä avata supistettu kansakoulu Kätkäsuvantoon ja kiinteä yksiopettajainen 36-viikkoinen
alakansakoulu Kirkonkylään syyslukukauden alussa 1925. Toisen seitsenvuotisjakson ai-
kana oli ohjelmassa toisen opettajanviran perustaminen Kirkonkylän yläkansakouluun
syksystä 1928 alkaen ja Kangosjärven yksiopettajaisen yläkansakoulun perustaminen syk-
systä 1931. Viimeisellä jaksolla oli tarkoitus heti syksyllä 1935 avata Kangosjärven ja Yli-
muonion koulujen yhteinen 18-viikkoinen alakansakoulu, jota hoitaisi sama opettaja työs-
kennellen molemmissa kouluissa lukuvuoden aikana 18 viikkoa, ja juuri jakson päättyessä
1.8.1942 piti supistetun koulun käynnistyä Kihlangissa. Koulujen tarvitsemat rakennukset
oli luonnollisesti myös rakennettava yleensä muutaman vuokratiloissa vietetyn vuoden
jälkeen. Kunnan kaikkien koulupiirien yhteisen “asumalaitosrakennuksen” piti olla val-
miina Kirkonkylässä koulutyön alkaessa elokuussa 1940.26

Jos oppivelvollisuuskoulun suunnittelun käynnistys oli tapahtunut hitaanpuoleisesti,
niin kyllä edellä selostetut valmiit ja vahvistetut suunnitelmat tietysti lain kirjaimen täytti-
vät, mutta eipä juuri muuta. On muistettava vielä, että Muoniossakin ne lapset, jotka asui-
vat yli viiden kilometrin päässä lähimmästä koulusta, vapautti oppivelvollisuuslaki oppi-
velvollisuudesta27, vaikka lain nimestä olisi harhauttavasti voinut päätellä, että sen
tarkoitus oli velvoittaa kaikki Suomen lapset oppia ottamaan. Kihlangissakin olisi
oppivelvollisuus astunut voimaan vasta 1942. Kun kunnan ensimmäinen ja ainoa
oppilasasuntolakin olisi valmistunut suunnitelman mukaan Kirkonkylän koulun yhteyteen
vasta 1940, kouluista kaukana asuvien vapaaehtoisesti kouluun haluavienkin olisi ollut
vaikea käydä koulua. Myös kokovuotisten 36-viikkoisten alakansakoulujen perustamis-
ohjelma oli hyvin vaatimaton, sillä 21-vuotisen toteuttamisajan päättyessä sellainen olisi
ollut vasta vain Kirkonkylässä.

Suunnitelmat ovat suunnitelmia, mutta ratkaisevaa on aina, miten toteutus tapahtuu.
Jos normaalimeno olisi jatkunut Muoniossa, niin vuoden 1925 oppivelvollisuuslain muu-
toksen jälkeen kunta olisi anonut vielä viisi lisävuotta lykkäystä, koska muutos teki sen
mahdolliseksi28. Jotakin merkillistä oli kuitenkin tapahtunut Muonion päättäjissä vuosien
1924 ja 1927 välillä. Martti Vuollo nimittäin on todennut, että “kolmen vuoden kuluttua
edellisestä täytäntöönpanosuunnitelman hyväksymisestä jouduttiin siihen tekemään muu-
tamia merkittäviä muutoksia,” jotka tarkoittivat aiotun aikataulun nopeuttamista. Kun ha-
lusin tietää, mistä syystä jouduttiin muutoksiin, haastattelin Martti Vuolloa. Kun totesim-
me, että oppilasmäärät eivät olleet oleellisesti kasvaneet parissa kolmessa vuodessa, oppi-
velvollisuuslakia ei ollut muutettu entistä tiukemmaksi, vaan päinvastoin toteutuksen
mahdollinen lykkäysaika oli nostettu viidestä vuodesta kymmeneen, jäi kolmanneksi vaih-
toehdoksi, että muutos oli tapahtunut muoniolaisten päättäjien keskuudessa. Kuntalaiset
olivat ilmeisesti ruvenneet arvostamaan koulutusta entistä enemmän, ja valtuutettujen oli
noudatettava äänestäjiensä tahtoa. Uskoisin myös, että kansakouluntarkastaja oli saanut
Muonion päättäjät vakuuttumaan, että valtionavut kattoivat merkittävän osan koulutuskus-
tannuksista. Lisäavustuksia kunta joutui esimerkiksi rakentamiseen hakemaan 1920-luvul-

26. Kouluhallituksen 27.3.1925 tekemä päätös D. N:o 189—25 Muonion kunnan oppivelvollisuuden täytän-
töönpanosuunnitelman vahvistamisesta. MKuA.

27. SA 101/1921, 1 §.
28. SA 185/1925, 19 §.
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la, mutta Muonion kaltaiset kunnat niihin olivat oikeutettuja29. Kouluhallitus luonnollises-
ti hyväksyi muoniolaisten esittämät aikataulumuutokset, koska kunnilla oli oikeus oppi-
velvollisuuslain mukaan panna oppivelvollisuus täytäntöön lyhyemmässäkin ajassa kuin
16 vuodessa30.

Miten sitten toteutus poikkesi alkuperäisestä ohjelmasta? Kirkonkylän osalta muut
muutokset tapahtuivat aikataulun puitteissa, mutta oppilasasuntola avattiin tilapäisissä
suojissa jo 1929, jolloin asuntolassa oli yhteensä 40 oppilasta.31 Tämä asuntolaoppilaitten
suuri määrä todisti käsitykseni mukaan muoniolaisten suuresta ja kasvaneesta
koulutushalukkuudesta, sillä yli viiden kilometrin päässä lähimmästä koulusta asuvia
asuntolaoppilaita ei oppivelvollisuus koskenut, vaan he olivat vapaaehtoisesti halunneet
kouluun.

Ylimuonion koulussa aloitti 18-viikkoinen alakansakoulu viittä vuotta aiottua aikai-
semmin tammikuussa 1931, ja 36-viikkoinen siitä tuli jo syksyllä 1935.32 Kätkäsuvannon
osalta kaikki tapahtui aikomusten mukaan, sillä se olisi aloittanut supistettuna kouluna
suunnitelmankin mukaan jo 1925.33 Kangosjärven kansakoulu aloitti täydellisenä kansa-
kouluna omassa koulurakennuksessa jo 1929.34 Vuosina 1930—35 koulussa toimi
18-viikkoinen alakansakoulu, ja syksystä 1935 alkaen se muutettiin 36-viikkoiseksi, vaik-
ka kansakouluntarkastaja oli jo suurena pulavuotena 1931 ehdottanut koulun muuttamista
supistetuksi. Oppilaitahan ala- ja yläkansakoulussa ei ollut lukuvuosina 1929—31 yhteen-
säkään kuin 35.35 Laissa sanottiin kuitenkin näin: “Jos yläkansakouluun pantavien lasten
lukumäärä on kolmeakymmentä pienempi, eikä kunta ole piiriin perustanut täydellistä
kiinteää kansakoulua tai kiinteää ylä- ja kiertävää alakansakoulua, annettakoon opetusta
supistetussa kansakoulussa.”36 Kun Kangosjärvelle oli jo perustettu kiinteä kansakoulu
ala- ja yläkouluineen, se sai lain mukaan jäädä ennalleen, ja myös valtionavuilla oli
lakisääteinen turva. Tämäkin tapaus osoitti selvästi muoniolaisten mielenmuutoksesta.
Kangosjärven 36-viikkoisen alakansakoulun perustaminen oli verrattuna Lapin kuntien
normaaliin menettelyyn hyvin poikkeuksellinen toimenpide, sillä yleensä kouluja pidettiin
supistettuina hyvinkin suurin oppilasluvuin, kuten monien kuntien osalta tässä
tutkimuksessa kerrotaan.

29. SA 102/1921, 5 §; SA 180/1926, 5 ja 15 §.
30. SA 101/1921, 20 §; Vuollo 1986, 53—55; Martti Vuollon haast. 24.8.1999. 
31. Vuollo 1986, 56, 68 ja 146.
32. Vuollo 1986, 54, 153 ja 155; vrt. Vuollo, K. 1998, 26.
33. Lapin ktpli 1924—25, Muonio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli 1925—26, Muonio. KHA. KA; SVT X: 57

1925—26; Vuollo 1986, 56. Virallisissa asiakirjoissa koulun nimi on kirjoitettu 1920-luvulla ilman v-kir-
jainta eli Kätkäsuanto. Syntyperäinen muoniolainen Martti Vuollo on tutkimuksessaan 1986 käyttänyt
yksinomaan kirjoitusmuotoa Kätkäsuvanto. Nykysuomen sanakirja vuodelta 1961 ei tunne suanto-sanaa,
mutta murresanojahan sanakirja ei sisällä.

34. Länsi-Pohjan ktpli:t 1928—30, Muonio. KHA. KA; Vuollo 1986, 58 ja 153; SVT X: 62 1930—31:n
mukaan Kangosjärven koulu olisi avattu vasta 1930, mutta kaikki muut lähteet osoittavan sen alkaneen jo
syksyllä 1929. Ilmeisesti koulun työsuunnitelman lähettäminen kansakouluntarkastajalle oli myöhästynyt,
joten tiedot eivät ole ehtineet ajoissa tilastoon. Koulun johtokuntakin perustettiin pöytäkirjan mukaan vasta
kunnanvaltuuston kokouksessa 4.9.1929. MKuA.

35. Vuollo 1986, 58—59 ja 153.
36. SA 101/1921, 9 §.
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Kätkäsuvannon koulu oli iältään Muonion kolmas kansakoulu, joka avattiin 1925. Kuvassa
oleva koulurakennus on valmistunut sodan jälkeen 1948. KA.

Kihlankilaiset hyötyivät ehkä kaikkein eniten kansakouluaatteen noususta, sillä kun al-
kuperäisten suunnitelmien mukaan kylässä piti avata supistettu kansakoulu vasta 1942,
pääsi koulu alkamaan jo 1931 ja vielä kaiken lisäksi omassa koulutalossa.37 Kun 1925
vahvistetun täytäntöönpanosuunnitelman mukaan oli päätetty kuntaan perustaa oppilas-
asuntola vain Kirkonkylän koulun yhteyteen, saatiin vuonna 1933 asuntolat sekä Kangos-
järvelle että Kihlankiin. Näissä kolmessa asuntolassa oli koko 1930-luvun 60—70 oppi-
lasta majoitettuna. Nämä oppilaat eivät olleet oppivelvollisia. Noin kolmannes kunnan
kansakoulujen oppilaista 1930-luvun alkupuolella kävi koulua asuntolasta, joten asunto-
loiden merkitys oli hyvin suuri. Valtion tuki asuntoloiden ylläpitämiseksi oli myös kasva-
nut oppivelvollisuuslain myötä. Vielä on syytä mainita sekin, että koulukeittolatoiminta
oli alkanut Muonion Kirkonkylän koululla jo 1924, vaikka sitäkään ei säädöksissä määrät-
ty.38 Voidaan todeta, että huonoinakin aikoina voitiin koulutusoloja huomattavasti
parantaa, kun vain tahtoa löytyi toteuttamiseen. On kai syytä tunnustaa, että tekijällekin
tuli iloinen mieli kirjatessaan näitä muoniolaisten toimia.

Sota-aika sotki Muoniossakin normaalin koulunpidon moneksi vuodeksi. Talvisodan
aikana kouluja tarvittiin Inarista sotatoimia pakoon siirrettyjä evakoita varten. Jatkosodan
aikana kouluja ja asuntoloita jouduttiin antamaan saksalaisten majoittamiseen. Lapin so-
dan aikana syksyllä 1944 kunnan viidestä kansakoulusta poltettiin kaksi ja kolme muuta
vaurioitui pahoin. Lukuvuoden 1944—45 myös muoniolaiset olivat evakossa Ruotsissa.
Sodan jälkeen pitämässään ensimmäisessä kokouksessa syyskuussa 1945 kunnanvaltuusto
käsitteli heti kouluasioita. Koulutettavien määrät kasvoivat koko Lapissa ja myös Muo-
niossa pian sodan jälkeen suorastaan rajusti. Oppivelvollisuuslain muutos lisäsi harvaan-

37. Länsi-Pohjan ktpli:t 1930—32, Muonio. KHA. KA; SVT X: 63 1931—32; Vuollo 1986, 59.
38. Vuollo 1986, 64—65, 68—70 ja 146. 
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asutuissa kunnissa koululaisten määrää. Jälleenrakentaminen ja kaiken elämän elpyminen
toi Lappiin runsaasti uusia asukkaita. Muonion väkilukua kasvatti erikoisesti rajajääkäri-
komppanian sijoittaminen Särkijärvelle. Vuodesta 1939 vuoteen 1965 Lapin väkiluku kas-
voi yli 40 prosenttia, kun vastaava luku koko maassa oli vain noin 20 prosenttia. Muonios-
sa väkiluvun kasvu kyseisenä aikana oli noin 50 prosenttia. Syntyvyys oli sodanjälkeisinä
vuosina koko Suomessakin, ja erityisesti Lapissa, hyvin korkea. Vuonna 1946 Lapin lää-
nin syntyvyys oli vähän yli 40 promillea ja 44 promillea vielä 1955, jolloin valtakunnan
syntyvyys oli 28 promillea. Esimerkiksi vuosina 1948—1951 myös Muonion syntyvyys
oli noin 40 promillea. Vanhojen koulujen käynnistämisen lisäksi tarvittiin pitäjän eri kul-
mille myös aivan uusia kouluja.39

Muonioon perustettiin sodan jälkeen neljä uutta kansakoulua. Verrattuna moniin mui-
hin kuntiin Muonion kunta oli sodanjälkeisinä vuosina sangen hidas vastaamaan kasvavi-
en kylien oikeutettuihin toivomuksiin saada koulu omaan kylään. Esimerkiksi Koskenran-
nan kylän oppilaat joutuivat olemaan ahtaassa Kirkonkylän koulun asuntolassa, ja osa ma-
joitettiin ilmeisestikin väljempään Kangosjärven koulun asuntolaan. Kunnan aktiivisuu-
den puutteeksi voitaneen kai laskea sekin, että Koskenrannan kylään 1951 perustettu kou-
lu jouduttiin jo kolmen lukuvuoden jälkeen 1954 lakkauttamaan tilojen puutteen vuoksi.
Koulussa opettajana toimineen Mauno Vuollon mukaan kaikki kyläläiset eivät pitäneet
kovin tärkeänä oman koulun saamista, jos vain lapsille järjestettäisiin hyvä kyyditys Kir-
konkylän kouluun. Koskenranta on pieni jokivarsikylä kosken äärellä noin viisi kuusi ki-
lometriä Muonion kirkolta alajuoksulle päin. Kyläläiset olivat varmaan jo menettänet toi-
vonsa kunnollisesta koulusta, kun lapset olivat joutuneet olemaan vuosikausia ahtaissa
asuntoloissa, ja sitten omassa kylässä koulutilat olivat olleet hyvin puutteelliset. Viimeisen
kerran kylän kouluasia oli kunnassa esillä, kun koulun entiset johtokunnan jäsenet vielä
1956 anoivat koulun jatkamista vuokratiloissa.40 Oliko niin, että Koskenrannan kylässä ei
sattunut olemaan voimakasta kyläaktivistia, joka olisi kerännyt voimat oman koulun
saamiseksi. Ei ollut myöskään rajakomppaniaa koulua vaatimassa kuten Särkijärvellä.
Tiedän puolustusvoimien ja rajavartioston johtoportaiden pyrkineen aina huolehtimaan,
että heidän henkilökuntansa saisi muun muassa mahdollisimman hyvin järjestetyt
koulutuspalvelut. Niinhän tietysti hyvän isännän ja työnantajan tuleekin toimia.

Monia vuosia saivat myös Kittilään johtavan maantien läheisyydessä sijaitsevien Jeris-
ja Äkäsjärven seutujen eli Järvialueen asukkaat odottaa kouluansa, vaikka oppilaita oli
koulupiirissä runsaasti. Ensimmäisen kerran asia oli esillä jo 1945. Kansakouluntarkasta-
jakin kiirehti 1947 koulun perustamista. Valtuusto ei suostunut nopeuttamaan suunnitel-
mia, koska Kangosjärven ja Kihlangin asuntoloissa oli tilaa. Kun Järvialueen, puhekieles-
sä Muotkavaaran, omassa koulupiirissä olisi lukuvuonna 1947—48 ollut jo 59 kouluuntu-
lijaa, oli valtuuston suhtautuminen kyläläisten odotuksiin aika tylyä, sillä Muotkavaarasta
on esimerkiksi Kihlangin koululle noin 70 kilometriä ja Kangosjärven koulullekin on mat-
kaa noin 50 kilometriä. Järvialueen vasta valmistuneessa koulussa aloitettiin opetustyö
syksyllä 1950. Muoniolaiset puhuivat usein vierasta harhauttavasti Muotkavaaran koulus-
ta, sillä onhan Muotkavaara Järvialueen koulun lähellä. Oppilaita oli alusta alkaen run-
saasti, ja koulun asuntolatilat olivat aivan liian pienet. Syksyllä 1953 oli majoitettavia op-

39. Yliruokanen 1983, 352; Vuollo 1986, 4, 74—75, 84 ja 149; LLH. 1997. Väkiluku Lapin läänissä seutukun-
nittain ja kunnittain vuosina 1950—1996.

40. Länsi-Pohjan ktpli:t 1950—52 ja 1953—55, Muonio. OHA; Vuollo 1986, 87—89.
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pilaita yli 40, mutta tilat oli tehty 24 oppilasta varten. Alle 30 neliön huoneeseen jouduttiin
sijoittamaan 18 poikaa. Vasta 1961 aloitettiin asuntolan laajennustyö. Kouluun oli kuiten-
kin heti perustettu kaksi opettajanvirkaa.41

Järvialueen eli Muotkavaaran kansakoulu pääsi aloittamaan toimintansa uusissa koulutiloissa
1950. Läheisen Rauhalan kylän lapset Kittilästä täyttivät oppivelvollisuuttaan vuosikymmenet
tässä naapurikunnan koulussa. KA.

Rajavartijoiden ja heidän perheidensä tulo Särkijärven kylään kasvatti Muotkavaaran ja
Kirkonkylän välissä sijaitsevan pienen kylän lapsiluvun niin suureksi, että asukkaat rupe-
sivat ajamaan oman koulun perustamista. Kunnan painostamisessa, kauniimmin sanottuna
kiirehtimisessä, he saivat varmasti merkittävää arvovaltaista tukea rajavartiolaitokselta, ja
vieläpä kansakouluntarkastajakin esitti 1948 Särkijärven erottamista omaksi koulupiirik-
seen. Toiveet toteutuivat, kun uusi koulu aloitti työnsä syksyllä 1951. Koulu joutui sitten
odottamaan omia tiloja ja toista opettajaa vuosikausia, vaikka oppilasmäärä olisi edellyttä-
nyt kahta opettajaa jo koulun ensimmäisenä vuonna. Toinen opettaja saatiin 1957 ja kou-
lutalo valmistui jouluksi 1958.42 Rajavartioston väki on sitten myöhemminkin aina ollut
liikkeellä, kun Särkijärven koulu on kaivannut kohennusta. Koulu sai uuden liikuntasalin
ja samassa yhteydessä koko koulun peruskorjauksen 1980-luvun puolivälissä. Uusien tilo-
jen vihkiäisjuhla pidettiin itsenäisyyspäivänä 1985. Rajakomppania oli ollut mukana juh-
lavalmisteluissa, joten Muonion itsenäisyyspäivää ja Särkijärven kylän merkkipäivää vie-
tettiin poikkeuksellisen juhlavasti ja sotilaallisesti upouudessa liikunta- ja juhlasalissa.
Mieluisa tehtäväni oli osallistua tähänkin juhlaan.43

41. Länsi-Pohjan ktpli 1949—50, Muonio. KHA. KA; Länsi-Pohjan ktpli 1950—51, Muonio. OHA; Vuollo
1986, 85—86.

42. Länsi-Pohjan ktpli:t 1950—52, Muonio. OHA; Vuollo 1986, 89—91 ja 154.
43. Kalenterimerkintä 6.12.1985. JLA. 
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Muonionjoen alajuoksulla lähellä Kolarin kunnan rajaa sijaitsevan Tapojärven kyläläi-
set lähettivät Muonion kunnanvaltuustolle kesällä 1948 kirjeen, jossa he toivoivat Tapo-
järven oman koulun perustamista. Kolmen vuoden hiljaisuuden jälkeen kärsivälliset tapo-
järveläiset lähettivät uuden kirjeen, mutta valtuusto ei taaskaan katsonut kouluhanketta
tarpeelliseksi. Perusteita koulun saamiseksi oli olemassa, sillä Kihlangin koulun asuntola
oli ainakin jo 1950-luvun alussa ahdas ja oppilaitten kyydityksissäkin oli ollut ongelmia.
Myös kansakouluntarkastaja esitti supistetun koulun perustamista Tapojärvelle, jos vain
sopivat koulutilat löytyisivät. Tuskinpa sitä kouluhanketta olisi toteutettu, jos ei tulipalo
tullut avuksi. Joulun alla 1955 räjähdysmäisessä tulipalossa tuhoutui Kihlangin koulura-
kennus, ja sen seurauksena Tapojärvi saikin vuosiksi 1956—62 oman koulun. Keväällä
1962 laulettiin kuitenkin suvivirsi viimeisen kerran Tapojärven koulussa, ja syksyllä oppi-
laat taas ruvettiin kuljettamaan Kihlangin uuteen kouluun.44 Pääsiäisen aikaan 1963 sain
viettää kaksi yötä Kihlangin koululla, kun Oulun pohjoisen piirin kansakoulujen nuoriso-
kerholaiset tekivät hiihtoretken Pallakselle ja Ylläkselle. Olin mukana oman kerhoni kans-
sa ja vielä myös piirin kerhotyönjohtajan ominaisuudessa.45

Kaikissa Lapin kunnissa oli luonnollisesti jälleenrakennuskautena vaikeuksia, mutta
siinä oli selviä eroja, miten kunnat niistä selviytyivät. Esimerkiksi Muonion naapurikun-
nassa Kolarissa käynnistettiin vuosina 1946—1949 kymmenen uutta kansakoulua46,
mutta Muonion kunnassa ei vielä näinä vuosina yhtään, sillä Järvialuekin sai koulunsa
vasta 1950. Tietysti tarpeet saattoivat kuntien kesken vaihdella, mutta kieltämättä
Muoniossa ainakin Järvialueen ja Särkijärven koulujen perustamisvaiheet ja kunnollisten
ulkoisten puitteitten luominen koulutyötä varten kestivät sangen kauan. Koskenrannan
lasten koulutus oli myös ongelmallista kymmenkunta vuotta, ja Tapojärven asukkaillakin
oli ilmeisesti aihetta tyytymättömyyteen.

Useimmat Lapin uudet kansakoulut aloittivat varsinkin sodan jälkeen toimintansa tila-
päisissä vuokrahuoneissa ennen uuden koulutalon rakentamista, kun monista syistä kasva-
neet kouluuntuloikäluokat piti kiireesti sijoittaa johonkin. Muutaman vuoden kuluttua ti-
lastot osoittivat, että joidenkin kylien kohdalla ikäluokkien kasvu oli ollut tilapäinen il-
miö. Oli luonnollista, että koulujen lakkauttaminen aloitettiin niistä kyläkouluista, joilla ei
ollut vielä omaa kiinteistöä. Tähän sarjaan voidaan Muoniossa luokitella Koskenrannan ja
Tapojärven koulut, joiden yhteinenkään elinkaaren mitta ei ollut kuin yhdeksän lukuvuot-
ta.

24.3.3 Kansakoulusta peruskouluun47

Vuonna 1958 voimaanastunut kansakoululaki toi myös maalaiskunnissa niille nuorille,
jotka eivät olleet menneet oppikouluun, vähitellen kahdeksannen täysimittaisen koulu-
vuoden. Vuoden 1866 kansakouluasetus jo puhui opetuksen antamisesta kansakoulun
käyneille tai myös muille tietoa haluaville. Ylimuoniossa on koulun alkuvuosina tällaista
opetusta järjestetty sunnuntaisin. Vaikka oppivelvollisuuslaki velvoitti niitä varsinaisen

44. Länsi-Pohjan ktpli:t 1955—57 ja Länsi-Lapin ktpli:t 1961—63, Muonio. OHA;Vuollo 1986, 91—92.
45. Muistitieto.
46. Ks. Kolarin kunnan yhteenvetoluku.
47. 24.3.3 = ajanjakso kansakoululain voimaantulosta 1958 lukuvuoden 1998—99 loppuun.
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kansakoulun päättäneitä, jotka eivät muissa kouluissa jatkaneet, osallistumaan vielä kah-
den vuoden ajan kansakoulun järjestämään jatko-opetukseen, oli tämä maaseudulla usein
kuollut kirjain. Sen kertovat oppilastilastot myös Muoniosta maailmansotien väliseltä
ajalta. Vielä viimeisten sotien jälkeenkään jatko-opetus ei toiminut kaikissa koulupiireis-
sä. Ymmärrän sen hyvin, sillä sen ajan työvaltaisessa elämänpiirissä ei enää 13—15-vuo-
tias nuori joutanut uhraamaan koko talvikauden työpanosta jatkokoulun normaalin sadan
opetustunnin vuoksi. Muoniossa yritettiin asiaa auttaa niinkin, että lukuvuoden 1953—54
opetusta järjestettiin kesällä, jolloin maalaiskotien lapset eivät varmasti ehtineet kouluun
ja opettajatkin olivat haluttomia kouluvuoden jälkeen kesätyöhön. Kokemuksista oppinei-
na seuraavan lukuvuoden 1954—55 syksystä palkattiin myös Muonioon päätoiminen
kotitalouden opettaja antamaan jatkokoululaisille kotitalousopetusta. Muusta opetuksesta
vastasivat aluksi tuntiopettajat. Koulutus ruvettiin antamaan päivällä yhtäjaksoisilla kurs-
seilla Ylimuonion koululla koko kunnan jatkokoululaisille. Jatkoluokka jaettiin kahteen
ryhmään, joista tytöt suorittivat kurssinsa syyslukukaudella pääaineena kotitalous ja pojat
kevätlukukaudella joulun jälkeen pääaineina maa- ja metsätalous sekä käsityö ja ja uutuu-
tena jopa ainakin malliksi myös kotitaloutta. Muonion jatkokoulun erikoisuus oli opetus-
ohjelmaan otettu rakennusremontti- ja muurauskurssi. Näin saatiin kaikki kahdeksasluok-
kalaiset osallistumaan myös jatko-opetukseen, joka oli suunniteltu käytännönläheiseksi ja
oppilaita kiinnostavaksi.48

Kansakoululaki edellytti varsinaisen kansakoulun muuttamista kuusivuotiseksi ja kak-
sivuotisen päiväkouluna toimivan kansalaiskoulun perustamista. Kansalaiskoulussakin
tietysti oli normaalimittainen lukuvuosi. Olosuhteiden niin vaatiessa kansalaiskoulu saat-
toi olla lain mukaan yksivuotinen ja varsinainen kansakoulu silloin seitsenvuotinen. Eri-
tyisten syiden niin vaatiessa yksivuotinen kansalaiskoulu voitiin korvata kouluhallituksen
luvalla maalaiskunnissa vähintään 200 oppitunnin mittaisella kurssilla vuoteen 1975 saak-
ka49. Verrattuna moniin muihin Lapin kuntiin Muoniossa kokovuotisen kansalaiskoulun
perustaminen tapahtui sangen myöhään. Vuonna 1967 perustettiin kansalaiskouluun pää-
toimisen kotitalousopettajan viran lisäksi myös päätoimisen yleisaineidenopettajan virka.
Kurssinmuotoinen kansalaiskoulu muuttui yksivuotiseksi 1968 ja kolmivuotiseksi 1969.
Ilmeinen syy viivästymiseen Muoniossa, kuten Pellossakin, oli epävarmuus siitä, milloin
kunnassa toimiva yksityinen keskikoulu siirtyisi mahdollisesti kunnan koululaitokseen.
Koulutilojen rakentamiseenhan ei yleensä ole lähdetty, jos suunnitelmat eivät ole olleet
vedenpitäviä. Nähtävästi ongelmia oli muuallakin maassa, koska 1967 muutettiin kansa-
koululakia siten, että “maalaiskuntaa älköön velvoitettako perustamaan päiväkouluna toi-
mivaa kansalaiskoulua ennen elokuun 1 päivää 1975”, kuten edellä kerrottiin. Kansakou-
lulakia säädettäessä 1957 oli suunniteltu, että ainakin yksivuotinen kansalaiskoulu saatai-
siin kaikkiin kuntiin jo syksyyn 1970 mennessä. Siirtymäaika kansalaiskoulun toteuttami-
seen lainmuutoksen jälkeen oli niin pitkä, että osa Suomea, muun muassa Lappi, oli jo yh-
deksänvuotisessa peruskoulussa ennen kansalaiskoulun toteuttamiselle annetun määräajan
päättymistä.50

Muonio on ollut niitä onnellisia kuntia, joissa kuljettiin ajassa pitkä taival ilman kylä-
koulujen lakkautuksia. Kun Tapojärven koulu oli 1962 lakkautettu, tulivat seuraavat suru-
juhlat vasta 1993 Muotkavaarassa, kun Järvialueen koulun oppilaat loppuivat. Kylän elin-

48. Vuollo 1986, 61—63 ja 93; Muraja 1998, 42.
49. SA 275/1967, 94 §.
50. Länsi-Lapin ktpli:t 1967—70, Muonio. OHA; Vrt. Vuollo 1986, 93—94; Mauno Vuollon kirje tekijälle

2.11.1999. JLA; Mauno Vuollon haast. 26.8.1999.
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voiman riutumisen merkkihän koulun sulkeminen useimmiten on. Kyllä Muoniossakin
koko 1980-luku keskusteltiin kouluverkon supistamisesta, mutta kunta ja uhanalaiset kylät
aina kuitenkin neuvokkaasti keksivät keinoja, joilla lisäaikaa saatiin. Taustalla oli tietysti
päättäjien pyrkimys säilyttää kyläkoulut. Erikoisesti Kätkäsuvanto oli Järvialueen koulun
ohella monta kertaa vaaravyöhykkeessä. Koulun oppilasmäärä nousi vuosikymmenen al-
hon jälkeen taas 1990-luvun alussa turvallisiin lukuihin, mutta onnea ei kestänyt kauan,
sillä lukuvuosi 1998—99 oli koulun viimeinen. Johtokuntakin esitti koulun lakkauttamista
ja oppilaitten siirtämistä Ylimuonion kouluun, koska koululla oli enää yksi opettaja. Joh-
tokunta esitti kuitenkin toivomuksen, että Kätkäsuvannon koulurakennus jäisi kylän har-
rastustoimintojen tyyssijaksi. Kihlangin koulun kunta olisi lakkauttanut vasta vuoden
2000 alusta lukien ja siirtänyt oppilaat Kangosjärven kouluun. Kihlangin ja Tapojärven
kylien oppilaitten vanhemmat kuitenkin siirsivät syksystä 1999 alkaen lapsensa naapuri-
kuntaan Kolarin (kirkonkylän) ala-asteen kouluun, koska eivät halunneet koulua vaihdet-
tavaksi kesken lukuvuoden. Kihlangissa on myös nähty Kolarin koulu pysyvästikin Kan-
gosjärven koulua mieluisampana vaihtoehtona, jos kylän omaa koulua ei enää voida yllä-
pitää. Näin Kihlangin koulu lakkasi käytännössä syksystä 1999 alkaen. Oppilaitten kulje-
tukset hoitaa Kolarin kunta.51

Erityisopetus Muoniossa alkoi 1972, kun kuntaan saatiin lupa perustaa kiertävän puhe-,
lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten erityisopettajan virka. Seuraavana vuonna 1973 kun-
nassa käynnistyi myös apukoulu, Ollintörmän koulu. Kun pienessä kunnassa oli vähän
apukouluopetusta tarvitsevia oppilaita, koulu lakkautettiin 1978. Sen jälkeen kunnan eri-
tyisopetuksesta ovat huolehtineet koulujen yhteiset kiertävät erityisopettajat. Lukuvuonna
1980—81 opettajia oli kaksi, 1990—91 yksi ja 1999—00 taas kaksi. 52

24.4 Kansakoulu ja lestadiolainen herätysliike
Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa

24.4.1 Miksi olen ottanut lestadiolaisen herätysliikkeen ja
kansakoulun väliset suhteet tarkasteltavaksi?

Lestadiolaisen herätysliikkeen synty ja leviäminen sekä kansakoululaitoksen perustami-
nen Ruotsissa ja Suomessa tapahtuivat samoihin aikoihin 1800-luvun puolivälin tienoil-
la. Herätysliike oli levinnyt jo Laestadiuksen elinaikana vuoteen 1861 mennessä Torni-
on-Muonionjokilaaksoon53 molemmin puolin valtakunnan rajaa, Pohjanlahden rannikko-
pitäjiin aina Kuivaniemeä myöten sekä vielä Lapissa Kittilään, Rovaniemelle ja Sodanky-
lään. Vuosisadan lopussa liike oli saanut erittäin vahvan kannatuksen rajaväylän varrella
olevissa pitäjissä sekä voimistunut edelleen Sodankylässä ja Rovaniemellä. Kuolajärvel-

51. Lapin lpkli:t 1979—83, Muonio. LLHA; Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin läänissä 1993—
1999 lakkautetuista peruskouluista. LLHA; LK 11.12.1998; PS 13.5.1999; LK 15.5.1999; Muonion kun-
nanvirastosta saatu tieto 20.8.1999; Seppo Lehtimäen haast. 26.8.1999; Oili Vaattovaaran haast. 26.8.1999.

52. Lapin lkkli 1971—72, Muonio. LLHA; Lapin lpkli:t 1972—74 ja 1977—79, 1980—81 ja 1990—91. Muo-
nio. LLHA; Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 1999—2000. 2000, 16; Heikki Kuosmasen haast.
2.9.1997.

53. Käytän tästä eteenpäin Tornion-Muonionlaaksosta nimitystä Tornionlaakso, jolla nimellä alue yleisesti tun-
netaan. Varmistin asian Tornionlaakson historian asiantuntijalta kouluneuvos Yrjö Alamäeltä 12.10.1999.
Esimerkiksi Tornionlaakson historia -teoksissa on käsitelty kaikki rajakunnat Alatorniolta Enontekiölle.
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lä väestö oli ottanut herätysliikkeen omakseen melkein sataprosenttisesti. Tornionlaakson
suomenpuoleisissa kunnissa herätysliikkeeseen kuuluvien määrä väestöstä oli 1899 noin
48 prosenttia vaihdellen kunnittain. Tämän alueen kuntien ja seurakuntien päätöksenteos-
sa heidän panoksensa on ollut erittäin merkittävä, sillä olivathan herätysliikkeen johto-
miehet luku- ja usein myös kirjoitustaitoisia sekä esiintymään tottuneita. Näissä seura-
kunnissa oli myös monia herätysliikkeeseen lukeutuvia kirkkoherroja ja kappalaisia.
Rajajokien ruotsinpuoleisissa pitäjissä Kaaresuvannosta Haaparantaan lestadiolaisuuden
vaikutus oli voimakas 1800-luvun loppupuoliskolla, sillä lähetyskoulujen toiminta koko
tällä alueella oli hyvin vilkasta koko 1850-luvun sekä myöhemmin seuratoiminta ja rait-
tiustyö. Herätyssanomaa levitettiin Ruotsissa erityisen voimallisesti juuri näillä suoma-
lais- ja saamelaisseuduilla, joissa herätys levisi nopeasti ja sai kannattajikseen usein huo-
mattavan osan kylien ja seurakuntien väestöstä.54

Tutkimuksessani on ilmennyt, että Suomessa Tornionlaakson kunnissa Karungista
Enontekiölle tapahtui ensimmäisten kansakoulujen perustaminen melko tarkkaan keski-
määrin 20 vuotta myöhemmin (noin vuonna 1893) kuin samoin yhtenäisellä alueella Poh-
janlahden rannikkokunnissa Simossa, Kemin maalaiskunnassa, Torniossa ja Alatorniolla
sekä Kemijokivarressa Tervolassa ja Rovaniemellä (noin vuonna 1873).55 Kemin kaupun-
kia ei tähän vertailuun ole syytä ottaa, koska se perustettiin vasta 1869 alueelle, jossa ei
vielä ollut asukkaita. Mukaanotto pienentäisi vertailueroa noin vuodella eli ei oleellisesti,
sillä Kemin kaupunkikin sai ensimmäisen kansakoulun jo 1878. Kun näiden alueiden kan-
sanopetuksen alkamisajat poikkeavat näinkin suuresti toisistaan, pysähdytti se mietti-
mään, mitkä tekijät olisivat voineet siihen vaikuttaa. Näitä saattaisivat olla muun muassa
kuntien asukasmäärät ja -tiheys, varallisuus ja koulutustaso. Kun tarkasteltavana ovat vain
kunnan ensimmäiset koulut kuntakeskuksissa, eivät edellä mainitut syyt voine olla ratkai-
sevia, sillä perustettiinhan Utsjoellekin kansakoulu jo 187856. Ihmisten arvomaailmaan ja
elämäntapoihin voimakkaasti vaikuttanut hengellinen liike oli näille alueille 1800-luvun
puolivälin jälkeen nopeasti levinnyt lestadiolaisuus. Lohen mukaan näillä kahdella alueel-
la herätysliikkeeseen kuuluvien osuus väestöstä oli vuonna 1899 hyvin erilainen. Tornion-
laaksossa herätysliikkeeseen kuului noin puolet väestöstä, kun vertailualueelta Rova-
niemellä siihen lukeutui myös puolet asukkaista, mutta Perämeren rannikkoseurakunnissa
Tervola mukaanlukien vain noin 15—16 prosenttia. Varmojen johtopäätösten teko näiden
lukujen perusteella alueiden väestön suhtautumisesta koulutukseen ei ole mahdollista,
koska aivan tarkkaa tietoa ei ole esimerkiksi siitä, mikä oli liikkeen levinneisyys 1870-lu-
vulla, jolloin kansakoulujen perustaminen Pohjois-Suomessa alkoi. Lohen tutkimuksiin
viitaten saattaisi päätellä, että erot olivat samansuuntaiset kuin vuosisadan lopussa ainakin
alueittain katsottuna, vaikka nopeatkin muutokset olivat mahdollisia, josta Kuolajärven
herääminen 1870-luvun alussa oli hyvä esimerkki.57 Lisäksi asiaan ovat monet muut
tekijät saattaneet vaikuttaa. Selvät erot edellä mainituilla alueilla ensimmäisten
kansakoulujen perustamisajoissa ja myös lestadiolaiseen herätysliikkeeseen lukeutuvien
määrissä kyseisenä aikana pysähdyttivät minut pohtimaan asioiden mahdollisia yhteyksiä.
Joka tapauksessa on syytä yrittää selvittää, miten lestadiolainen herätysliike on
suhtautunut koulutukseen, koska Pohjolan kristillisyys on ollut suuri ja vaikuttava voima
Pohjoiskalotilla jo noin 150 vuotta. Työni kannalta olisi suuri puute, jos en rohkenisi

54. Lohi 1989, 421—424; Lohi 1997, 156—157.
55. Ks. kuntien yhteenvetoluvut.
56. Ks. Utsjoen yhteenvetoluku.
57. Lohi 1997, 15—157.
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nostaa tätä asiaa esille. Uskon, että tästä aiheesta monet tutkijat löytävät myöhemmin
paljon yksityiskohtia valaisevaa aineistoa.

Lestadiolaisuus alkoi Ruotsin Tornionlaaksossa. Lähden tarkastelemaan herätysliik-
keen johtomiesten suhtautumista kansakouluihin heidän omalla maaperällään Poh-
jois-Ruotsissa. Kun Ruotsin seurakuntia ainakin yhden kansakoulun perustamiseen vel-
voittava kansakouluasetus astui voimaan 184258, alkoivat herätyksen tulet levitä samanai-
kaisesti Laestadiuksen seurakunnasta Kaaresuvannosta keväällä 1844. Suhteiden tarkaste-
lu edellyttää myös perehtymistä Ruotsin kansakoululaitoksen syntyyn ja kehitykseen. Tä-
mä antaa toivoakseni hyvän mahdollisuuden vertailla Suomen ja Ruotsin pohjoisimpien
osien kansakoululaitoksen syntyä ja kouluverkon leviämistä. Samalla saadaan valaistusta
myös Ruotsin kansakoululaitoksen kokonaiskehityksestä, koska kuvan saamiseksi Ruot-
sin Tornionlaakson suomalais- ja saamelaisalueiden koulutuksen kehittämisvauhdista jou-
dun vertailemaan sitä koko Ruotsin valtakunnan kulloiseenkin tilanteeseen. On mielen-
kiintoista katsoa, löytyisikö rajajokien eri puolilla olevien Tornionlaakson kuntien suhtau-
tumisessa kansakoulujen perustamiseen yhteisiä piirteitä. Muodostivathan nämä kunnat
ennen Haminan rauhaa 1809 yhteneväisen maakunnan, jossa edelleen rajaviivan vetämi-
sen jälkeenkin asui kulttuuriperinnöltään sama suomea puhuva kansa. Pohjoisempana ero-
na oli se, että ihmiset siellä puhuivat saamen kieltä. Raja ei estänyt myöskään herätysliik-
keen kulkua Tornionlaaksossa, mutta kansakouluja perustettiin eri lakien alaisuudessa.
Kun sangen yksityiskohtaisestikin kerron lähinnä Ruotsin Tornionlaakson koululaitoksen
kehittymisestä, on käsittääkseni hyviä perusteita olettaa, että Suomen puolella jokea ih-
misten tunnot koulutusta kohtaan olivat samansuuntaiset kuin Ruotsissa. Samanlaisessa
henkisessä ja ennen muuta yhteisessä voimakkaassa hengellisessä ilmapiirissä ei suhtautu-
misessa koulutukseen voinut olla kovin suuria eroja. Liikkuivathan herätysliikkeen vaiku-
tusvaltaiset saarnamiehet ja opettajat ahkerasti jokilaaksossa ja kauempanakin hoitamassa
omaa laumaansa, ja eivät he puhetekstejään varmaankaan vaihtaneet siirtyessään maasta
toiseen59. Samaa kieltäkin saattoi käyttää. Seuraan vuosisadan vaihteen tienoille, oliko
rajajokien molemmilla puolilla yhteneväisten hengellisten käsitysten lisäksi myös asen-
teissa koulutusta kohtaan yhteisiä piirteitä. Tarkastelen sitten lopuksi omienkin kokemuk-
sieni pohjalta lestadiolaisuuden suhtautumista koulutuskysymyksiin Pohjois-Suomessa
1900-luvulla.

58. SfS 19/1842, 1 §.
59. Leinonen 1958, 212—216; Raittila 1984, 276; Lohi 1997, 45—155. Leinosen mukaan Laestadiuksen lähe-

tyskoulujen toiminta ulottui jo 1850-luvun alkuvuosina Suomen puolelle nykyisen Pellon seurakunnan alu-
eelle. Esimerkiksi 1854 Erkki Antti kumppaneineen oli pitänyt koulua marras—joulukuussa Pellossa ja
Juoksengissa toista kuukautta. Myös joen Ruotsin puolella lähikylissä pidettiin usein lähetyskoulua, ja
niissä käytiin myös Suomen puolelta, evään kanssa. Leinonen ei mainitse käyttämiään lähteitä, mutta tuskin
hän tarkkaa luetteloaan olisi tehnyt ilman ainakin omasta mielestään luotettavaa tietopohjaa. Tornionlaak-
son ulkopuolista lukijaa häiritsee se, että Leinonen on maininnut koulunpitokyliä samalla sivulla sekä Ruot-
sin että Suomen puolelta kertomatta, kummalla puolella jokea se kylä sijaitsi, josta hän kulloinkin puhui.
Ongelmallista on niiden sijoittaminen aina oikeaan maahan, koska Ruotsin ajan perintönä samannimisiä
kyliä oli ja on vieläkin rajajokien molemmilla rannoilla. Samaa kyläähän ne olivat edelleenkin, mutta
Haminan rauhan jälkeen ne halkaisi valtakunnan raja. Raittilan mukaan lähetyskoulut liikkuivat
1850-luvulla vain Ruotsin suomalaisalueilla, mutta joskus ne sijoitettiin niin lähelle rajaa, että ne palvelivat
lähinnä Suomen puolen asukkaita.
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24.4.2 Miksi aihe käsitellään Muonion yhteydessä?

Kun Muonion kunta sijaitsee lähellä lestadiolaisen herätysliikkeen alkulähteitä, sillä oli-
han liikkeen perustaja Lars Levi Laestadius (1800—1861) palvellut kirkkoherrana rajajo-
en takana olevissa Kaaresuvannon ja Pajalan seurakunnissa, tarkastelen tämän kunnan
koulutushistorian yhteydessä herätysliikkeen suhtautumista koulutukseen ja erityisesti
kansakouluun Tornionlaaksossa. Laestadiuksen jälkeen herätysliikkeen johtavana saarna-
miehenä, tai ainakin ensimmäisenä vertaistensa joukossa, Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa
erikoisesti Tornionlaaksossa toiminut Juhani Raattamaa (1811—1899) asui Ruotsin puo-
lella Kaaresuvannon Saivomuotkassa, joka sijaitsee parinkymmentä kilometriä luotei-
seen Muonion kunnan Ylimuonion kylästä. Raattama oli löytänyt ensimmäisen aviopuoli-
sonsa myös Suomen puolelta Saivomuotkan naapurikylästä Muonion Kätkäsuvannos-
ta60. Muonion valinnan oikeutusta puolustanee vielä sekin, että herätys kosketti ensim-
mäisenä Ruotsin ulkopuolella Muoniota, jonne herätysliikkeen lähetit tulivat juhannukse-
na 1846. Raattamaa kävi säännöllisesti Muonion juhannusseuroissa 1860-luvulta lähtien
aina kuolemaansa saakka.61 Muonion juhannusseuraperinne on säilynyt aina 2000-luvul-
le. Kun aihe koskettaa kaikkia Lapin kuntia, Muonio on siinäkin mielessä sopiva selvi-
tyksen sijoituskunnaksi, koska valitsemani kuntien käsittelyjärjestyksen mukaan Muonio
on sopivasti viimeinen. Olen nimittäin Enontekiön asettanut ikäjärjestyksessä Muonion
edelle sillä perusteella, että Enontekiö oli jo 1700-luvun puolella vuodesta 1748 alkaen
itsenäinen seurakunta,62 joka joutui Haminan rauhan jälkeen Muonionniskan
seurakunnan osaksi ja pääsi myöhemmin ensin kappeliseurakunnaksi ja sitten
itsenäiseksi.

24.4.3 Herätysliikkeen ja kansakoululaitoksen väliset suhteet 
Ruotsin Tornionlaaksossa 1800-luvulla

24.4.3.1 Laestadius ja hänen työnsä jatkajat Juhani Raattamaa
ja Erkki Antti koulumiehinä

Lars Levi Laestadius sai pian pappisvihkimyksensä jälkeen tilaisuuden syventyä opetus-
työhön, kun hänet määrättiin Piitimen Lappiin hoitamaan kahden seurakunnan missiönää-
rin tehtäviä. Virkaan kuului kulkea saamelaisten luona auttamassa heitä “opilla ja opetuk-
sella” sekä toimia seurakuntien kiertävien katekeettojen opetustyön tarkastajana. Visitaat-
tori, tuomiokapitulin määräämä seurakuntien toiminnan tarkastaja, saattoi heti viestittää
tuomiokapituliin nuoren miehen suorittamista uudistuksista. Laestadius oli nimittäin hou-
kutellut monet vanhemmat kustantamaan lapsensa työpiiriinsä kuuluneiden kahden seura-
kunnan eri alueilta saamaan opetusta keskitetysti kiinteässä koulutalossa sen sijaan, että
opetus oli aikaisemmin annettu lasten kodeissa, useimmiten lappalaiskodassa, jossa

60. Mauno Vuollo suoritti puolestani tiedon oikeellisuuden varmistuksen Kätkäsuvannon kylän asiantuntijalta
Vieno Aidantaukselta 27.10.1999.

61. Raittila 1976, 5; Lohi 1889, 423; Lohi 1997, 59.
62. Hülphers 1922, 162; Kähkönen 1982, 244.



678
ympärillä perheen normaali elämä tapahtui. Oppimistulokset olivat muutoksen jälkeen
parantuneet huomattavasti. Kaaresuvannon kirkkoherrana ollessaan 1826—1849 Laesta-
dius teki paljon työtä kansanopetuksen hyväksi. Seurakunnassa oli kaksi kiertävää kate-
keettaa, ja myös Laestadius itse kierteli ahkerasti pitämässä kinkereitä seurakuntansa
asukkaiden luona, ja nämä vierailut olivat perusteellisia opetus-, kuulustelu- ja hartausti-
laisuuksia. Seurakunnassa käyneet visitaattorit saattoivat ilmoittaa tuomiokapituliin, että
lukutaito ja kristinopin tuntemus olivat seurakunnassa kohonneet. Äidinkieleltään ruotsin-
kielinen kirkkoherra oli opetellut seurakuntansa asukkaitten kieletkin niin hyvin, että
kykeni saarnaamaan myös suomeksi ja saameksi. Piitimensaamea hän oli osannut jo tul-
lessaan, mutta suomenkieliset uudisasukkaat eivät sitä ymmärtäneet ja tuskinpa kovin
hyvin pohjoissaamea puhuvat saamelaisetkaan. Tuomiokapituli palkitsi ahkeran kirkko-
herran. Häntä käytettiin muiden Lapin seurakuntien tarkastajana. Laestadius sai jo
42-vuotiaana kirkollisista ja kasvitieteellisistä ansioistaan rovastin arvon. Itse hän oli tyy-
tymätön toimintaansa, sillä ponnisteluista huolimatta seurakunnassa juoppous lisääntyi ja
köyhyys kasvoi. Seppo Lohen todistuksen mukaan Laestadiukselle oli läpi elämänsä tun-
nusomaista lämmin myötätunto köyhiä, sorrettuja ja vähäosaisia kohtaan. Hänessä sytty-
nyt viha paloviinaa ja siihen verrattavia paheita vastaan nousi sekä sosiaalisesta tietoisuu-
desta että uskonnollisesta vakaumuksesta.63

Koko syyskauden 1843 Laestadius suoritti pastoraalitutkintoa Härnösandissa. Piispana
oli oululaissyntyinen Frans Michael Franzén,64 jonka runoilijapatsas sijaitsee Oulussa tuo-
miokirkon ja Oulun lyseon välisessä puistikossa. Tutkinnon suorittamisen jälkeen tuomio-
kapituli osoitti suurta luottamusta Laestadiusta kohtaan ja määräsi hänet tarkastamaan
kaikki Lapinmaan koulut ja seurakunnat. Koko sydäntalven 1844 kestäneen tarkastusmat-
kan aikana Laestadius koki suuren hengellisen herätyksen ja murroksen, jonka jälkeen hä-
nen saarnojensa väri muuttui. Tämä muutos merkitsi lestadiolaisen herätysliikkeen syntyä.
Koska Laestadius oli jo aikaisemmin tullut siihen arvioon, että kiertävän opetuksen sijasta
pitäisi päästä kiinteissä kouluissa tapahtuvaan opetukseen, hän erityisen huolellisesti seu-
rasi tarkastusmatkansa aikana opetustoimintaa ja sen tuloksia. Ruotsin Lähetysseura oli
1839 avannut eteläisessä Lapissa ensimmäisen lähetyskoulun, ja 1841 toimivia kouluja oli
jo kuusi. Koulut oli perustettu, koska lähetystyöntekijät olivat huomanneet toimintansa
pahimmaksi esteeksi saamelaisten heikon kristinopintuntemuksen. Kuulustellessaan Åse-
len seurakunnassa edellisen vuoden rippikoululaisia ja lähetyskoulun oppilaita Laestadius
huomasi, että osaamisessa oli suuri ero lähetyskoulun oppilaitten hyväksi. Tarkastusra-
porttiinsa hän kirjasi painokkaasti, että kristillisyyden opetus oli havaintojen mukaan ollut
lähetyskouluissa paljon tuloksellisempaa kuin perinteisissä katekeettakouluissa ja seura-
kunnissa. Heti tarkastusmatkan päättymisen jälkeen maaliskuussa 1844 Laestadius lähetti
pyynnön Lähetysseuralle lähetyskoulun saamiseksi myös Tornion Lappiin, mutta hanke ei
toteutunut.65

Ruotsissa oli 1840-luku kansanopetuksen osalta muutosten aikaa. Vuonna 1842 oli sää-
detty kansakouluasetus, jonka mukaan jokaiseen seurakuntaan piti perustaa vähintään yk-
si, mieluimmin kiinteä koulu ja ottaa siihen asianmukaisesti hyväksytty opettaja. Koulujen
käynnistämiseen asetus antoi siirtymäaikaa viisi vuotta. Siellä missä varattomuus tai pai-

63. Sammallahti 1985, 156; Lohi 1989, 70—75 ja 117—121. 
64. Kalajoki 1987, 314.
65. Tenerz 1960, 186—187; Lohi 1989, 170—203 ja 248—251. 
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kalliset olosuhteet, kuten esimerkiksi harva asutus, estivät kiinteän kansakoulun perusta-
misen, saivat asetuksen mukaan toistaiseksi kiertävät koulut huolehtia lasten opetukses-
ta.66 Opetusta olivat ennen kansakoulua kotien lisäksi antaneet myös Pohjois-Ruotsissa
kuten Suomessakin lapinmaiden seurakunnissa kiertävät katekeetat. Vaikka heidän mää-
räänsä oli lisätty vuonna 1820 opetuksen tehostamiseksi, tulokset olivat jääneet laihoiksi.
Kansakoulujen perustaminen viivästyi koko maassakin suurten kustannusten vuoksi, ei-
vätkä myöskään jo vuonna 1847 toimeenpantaviksi tarkoitetut koulutussuunnitelmat
Ruotsin Lapin pohjoisissa seurakunnissakaan toteutuneet vähäisten määrärahojen vuoksi.
Kun seurakunnista oli jo vuoden 1847 alusta katekeettojen viratkin lakkautettu, oli Torni-
on Lapin alkuopetus pysähdyksissä. Laestadiuksen huoli ja vastuu asiasta oli suuri, sillä
hänet oli tuomiokapituli määrännyt tammikuusta 1847 alkaen kuudeksi vuodeksi Ruotsin
Lapin pohjoisen piirin seurakuntien ja koulujen sivutoimiseksi visitaattoriksi. Lähetysseu-
ran katekeettojen neuvosta Laestadius anoi lupaa lähetyskoulun perustamiseen tuomioka-
pitulilta, jonka myönteisen esityksen kirkollisministeriö vahvisti. Vuonna 1848 käynnistyi
Jukkasjärven Lainiossa oma lähetyskoulu, joka ei ollut Ruotsin lähetysseuran alainen.67

Hugo Tenerzin mukaan olisi Laestadiuksen aloitteesta Kaaresuvannon seurakunta päät-
tänyt perustaa kansakoulun jo samoihin aikoihin, kuin edellä mainittu lähetyskoulu avat-
tiin eli todennäköisesti vuonna 1848, jolloin Laestadius oli vielä Kaaresuvannon kirkko-
herrana. Seurakunta oli varannut määrärahan opettajan palkkaamiseksi ja pyytänyt Lapin
kirkollistoimen johtokunnalta tukea tämän Kaaresuvannon käräjätuvassa toimintansa
aloittavan kansakoulun ylläpitoa varten. Vaikka Kaaresuvannon kansakouluhanke toteutui
Tenerzin mukaan opettajien puutteen vuoksi vasta parinkymmenen vuoden kuluttua, tämä
oli ensimmäinen yritys Tornionlaaksossa kansakoulun perustamiseksi. Tenerz kuitenkin
varoittaa tekemästä sellaista johtopäätöstä, että saamenkielisessä Kaaresuvannon seura-
kunnassa olisi arvostettu kansakoulun ansioita enemmän kuin väylänvarren eteläisemmis-
sä suomenkielisissä seurakunnissa. Hänen käsityksensä mukaan Laestadiuksen tarkoituk-
sena oli tehdä tästä kansakoulusta lähetyskoulun tapaan uskonnonopetukseen suuntautuva
ja sen kanssa rinnakkainen koulu. Tenerzin Kaaresuvannon kouluhanketta koskevat tiedot
ovat sangen tarkat ja uskottavan tuntuiset. Yhtenä lähteenään tässä asiassa hän on käyttä-
nyt Tornionlaakson suuresti arvostetun, pitkäaikaisen (1938—1962)68 kansakouluntarkas-
tajan William Snellin teosta Ur folkundervisningens historia i Torne och Kalix älvdalar
1842—1942.69 En pitäisi mahdottomana, että Laestadius aikansa rahalähteet ja säännök-
set hyvin tuntien taitavana hallintomiehenä ja alueensa koulutuksesta vastaavana yritti
kaikkia käytettävissä olevia keinoja käyttäen saada seurakuntiinsa juuri sellaista koulutus-
ta, jonka hän piti tärkeänä. Lapin kirkollisrahaston varat, joita kirkollistoimen johtokunta
isännöi, oli tarkoitettu pohjoisten seurakuntien toiminnan tukemiseen, ja kirkon lähetys-
työssä tärkeimpiä tavoitteita oli Lapin asukkaiden koulutustason nostaminen.70 Myös vuo-
den 1842 kansakouluasetuksen mukaan köyhät seurakunnat saattoivat saada opettajan-
palkkaukseen valtion rahoitusta, ja vuosien 1844—1845 valtiopäivillä oli päätetty vielä
myöntää entistä enemmän valtionavustusta seurakunnille kansakoulujen perustamiseen ja
ylläpitoon.71 Jos Laestadius halusi painottaa uskonnon opettamista kouluissa, kun hän kat-

66. SfS 19/1842, 1 §.
67. Lohi 1989, 248—249 ja 251. 
68. Pekkari 1999e, 123.
69. Tenerz 1960, 186—187.
70. Kähkönen 1982, 154—156.
71. SfS 19/1842, 4 §; Tenerz 1960, 184.
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soi sen olevan lasten ja nuorison parhaaksi, niin voin sanoa, että Lapin lääninhallitus pyrki
aina saamaan alueelleen vain sellaista koulutusta, jonka arvioitiin parantavan Lapin väes-
tön kasvatus- ja koulutusmahdollisuuksia, eli noudatimme samaa sääntöä kuin Laestadius
aikanaan. Vuonna 1849 Laestadius jätti hyvästit Kaaresuvannon seurakunnalle ja siirtyi
Pajalan seurakunnan ensimmäiseksi kirkkoherraksi (1849—1861).72 Pajalasta oli edellise-
nä vuonna 1848 muodostettu itsenäinen seurakunta.73

En voi olla vertaamatta Laestadiuksen toimintaa 1840-luvulla kiinteiden koulujen saa-
miseksi visitaattorialueelleen Utsjoen ja Inarin pappismiesten pyrkimyksiin 1850-luvulla
vaihtaa viisi kiertävää katekeettaa kahteen kiinteään kouluun, jotka oli tarkoitus sijoittaa
Utsjoen ja Inarin käräjätupiin. Päätökset saatiin kyllä tehdyksi, mutta Inarissa kiinteä kou-
lu käynnistyi vasta 1902 ja Utsjoellakin pysyvästi vasta 1880-luvulla, kuten Utsjoen ja
Inarin kuntien osuuksissa on kerrottu.

Miten sitten koulutusasioihin hyvin perehtynyt Laestadius Pajalan kirkkoherrana suh-
tautui kansakouluihin? Vuonna 1942 kirjoitti Pajalan kirkkoherra Oskar Haapaniemi, että
rovasti Laestadius näyttää olleen kiinnostunut etupäässä lähetyskouluista. Haapaniemen
mukaan oli myös perusteita arvioida, ettei Laestadius ollut erityisen innokas saamaan ai-
kaan uuden kansakouluasetuksen mukaisia kansakouluja. Osoittautuikin aika vaikeaksi
saada perustetuksi ensimmäistä kansakoulua Pajalaan. Tuomiokapituli muistutti vuoden
1850 tienoilla rovasti Laestadiusta koulun perustamisesta. Samanlaisia muistutuksia teh-
tiin toistuvasti myöhemminkin, mutta Haapaniemen mukaan ilman tuloksia.74

Oliko kuitenkin niin, että muistutuksilla oli tehoakin, sillä Pajalan yliopettaja John Ky-
rö kirjoitti myös 1942, että vuonna 1852 Pajalan seurakunnassa julistettiin kansakoulun
opettajanvirka haettavaksi. Kun virkakelpoisia hakijoita ei ilmaantunut, Härnösandin tuo-
miokapituli hyväksyi, että opettajaksi voitaisiin ottaa koulutukseltaan epäpätevä missiö-
nääri Carl Johan Grape. Jostakin syystä koulu ei lähtenyt käyntiin. Tämän jälkeen virka ei
ollut pitkään aikaan auki, minkä Kyrö arvioi osoittavan, ettei asianomaisilla paikallisilla
kouluviranomaisilla ollut mitään kiinnostusta koululaitoksen kehittämiseen, vaan he tyy-
tyivät edelleen niin kutsuttuihin lähetyskouluihin.75 Ensisijainen vastuu seurakunnissa
koulutoimen hoitamisesta oli kirkkoherran puheenjohdolla toimivalla kouluhallituksella,
jonka jäsenet seurakunta asetti.76 Lohen mukaan vuonna 1858 tuomiokapituli velvoitti
Laestadiusta tekemään ehdotuksen kansakouluopetuksen järjestämisestä Pajalaan, jotta pi-
täjään voitaisiin asettaa vakituinen kansakoulunopettaja.77 Kyrö taas kertoo kyseisenä
vuonna 1858 Pajalan seurakunnassa päätetyn, ettei seurakunta kustantaisi (bekosta) opet-
tajanviran aukipanoilmoitusta. Näin kansakoulun perustaminen taas siirtyi. Vuoden 1860
piispantarkastuksessa ilmeni, että seurakunnassa oli 112 poikaa ja 45 tyttöä, jotka eivät
juuri osanneet lukea. Opettajan puuttumisen vuoksi ei ollut perustettu vielä kiinteää eikä
kiertävää kansakoulua. Tarkastuksen suorittaja esitti, että kiertävien koulumestarien tulisi
yksinomaisen kristinopin opetuksen sijaan enemmän omistautua konkreettiseen (verklig)
lastenopetukseen, nimittäin lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskentoon, ja tarkoitti varmas-
tikin lähetyskoulujen opettajia. Laestadiuksen elinaikana ei Pajalaan perustettu kansakou-

72. Lohi 1989, 281.
73. Haapaniemi 1842, 160.
74. Haapaniemi 1942, 161.
75. Kyrö 1942, 161—162.
76. SfS 19/1842, 2 §.
77. Lohi 1989, 405—406.
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lua. Opettajanpaikka oli auki vasta 1865, mutta päteviä hakijoita ei silloinkaan ilmaantu-
nut, ja epäpäteviä ei haluttu ottaa. Viranomaiset patistelivat edelleen seurakuntaa, ja 1869
valittiin Pajalan kiinteään kansakouluun epäpätevä opettaja toistaiseksi ja koulu avattiin.
Tämä tapahtui 27 vuotta kansakouluasetuksen antamisen jälkeen, kuten kirkkoherra Haa-
paniemi asian painokkaasti ilmaisi78. Pätevä opettaja saatiin 1871. Vuonna 1877 oli Paja-
lan seurakunnan ainoassa kiinteässä kansakoulussa Pajalan kylän (kirkonkylän) 71 oppi-
velvollisesta lapsesta 29. Kun heitä opetti koko vuoden koulun pätevä opettaja, jäi 500 las-
ta seurakunnassa Pajalan sivukylissä sen opetuksen varaan, minkä tilapäinen kiertävä epä-
pätevä “opettajatar” ehti antaa. Vuonna 1881 Pajalan seurakunnassa oli yksi kiinteä kansa-
koulu ja viisi pikkukoulua (alakansakoulu), joista kaksi kiinteää ja kolme kiertävää.79

Verrattuna rajakuntiin Muonioon ja Kolariin Suomen puolella Pajalassa oltiin jo 1881
hitaasta alusta huolimatta paljon edellä naapureita, joissa ensimmäisiä yläkansakoulujakin
saatiin odottaa vuoteen 1898 saakka ja ensimmäiset kiinteät alakansakoulut saatiin vasta
1920-luvulla. Ruotsin kiertävät pikkukoulut ja Suomen kiertokoulut lienevät olleet
kaikkinensa hyvin läheisiä sukulaisia.

Lohi on todennut muihin kuin minun edellä käyttämiini lähteisiin nojautuen, että tuo-
miokapituli muistutti “1850 Laestadiusta kansakoululain täytäntöönpanosta Pajalan seura-
kunnassa, mutta ilman näkyvää tulosta. Laestadius ei innostunut asiaan. Hän koki kutsu-
muksekseen toimia ´Huutavan äänenä` erämaassa. Sen rinnalla kansakoulu oli sivuseik-
ka.” Lohi myös kertoo, että kansakoulu ei käynnistynyt, vaikka tuomiokapituli nimitti
kansakoulun sijaisopettajaksi 1852 varamissiönääri Grapen. “Nimityksestä huolimatta
kansakoulun perustaminen siirtyi. Laestadiuksen lähetyskoulut vastasivat paremmin hä-
nen lasten kasvatukselle asettamia vaatimuksia. Sijaisopettajien asettaminen kuului pitä-
jän ´kouluhallitukselle`. Pajalan ´kouluhallituksen`, kirkkoraadin puheenjohtajana ja visi-
taattorina Lars Levi Laestadius saattoi vapaasti käyttää alkeisopetuksessa juuri lähetys-
koulumuotoa ja sen opettajia. Hän sai myös heidän palkkioihinsa varoja niistä valtion
määrärahoista, joita oli varattu kansakouluja varten.” Laestadius nimitettiin myös toiseksi
kuusivuotiskaudeksi vuoden 1853 alusta Ruotsin Lapin pohjoisen piirin visitaattoriksi.
Lohi katsoo herätyksen levittämisen kannalta olleen hyvin merkittävää, että “Laestadius
onnistui säilyttämään merkittävän visitaattorin asemansa herkän ja tärkeän alkuherätyksen
ajan yli, vuoden 1847 alusta vuoden 1858 loppuun”, ja että sinä aikana ennenkaikkea he-
rätyksen kannalta tärkeän lähetyskoulun johto ja valvonta olivat yksin Laestadiuksen kä-
sissä. Eihän Ruotsin Lähetysseura ollut tehnyt koulun perustamisesta myönteistä päätöstä,
joten lähetyskoulut eivät olleet tämän järjestön alaisia. Mainittakoon, että valtiolta saatu-
jen varojen lisäksi lähetyskouluja rahoittivat lahjoituksin runsaasti myös heränneet.80

Mieltäni askarrutti, kai entisenä lääninhallituksen virkamiehenä, eikö tuomiokapitulin
kannanotto 1852 opettajan nimittämisestä Pajalan kansakouluun sitonut Laestadiusta. Vas-
taus tähän löytyy asetuksesta, sillä sen mukaan seurakunta valitsi opettajan ja tuomiokapi-
tuli oli valitusviranomainen. Tarkkaan ottaen tuomiokapitulilta oli vain todennäköisesti
pyydetty suostumusta epäpätevän opettajan nimittämiseen, mutta päätösvalta lopullisesta
toimeenpanosta oli seurakunnalla. Kyrön ja Tenerzin mukaan tuomiokapituli olikin vain
hyväksynyt (Kyrö, godkänna ja Tenerz, godtaga) epäpätevän opettajan ottamisen. Asetuk-

78. Haapaniemi 1942, 161.
79. Kyrö 1942, 161—164; vrt. Snell 1942 17—18. Snellin mukaan Pajala sai ensimmäisen kansakoulunsa vasta
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80. Lohi 1989, 249—251 ja 330—335.
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sen mukaan opettajien piti olla päteviä. Kun kansakoulua ei avattu, Grape jatkoi edelleen
toisen lähetyskoulun opettajana, jossa tehtävässä hän näyttäisi toimineen 11 vuotta 1849—
1860.81 Edellä on tullut todistetuksi, että monista huomautuksista huolimatta Laesta-
diuksen elinaikana ei Pajalassa kansakoulun opettajanvirkaa julistettu sanomalehdissä
haettavaksi vuoden 1852 jälkeen. Jos Pajalassa olisi hyväksytty Grape opettajaksi ja
aloitettu koulunpito 1852, kiitettäisiin Laestadiusta nyt Ruotsin Tornionlaakson
ensimmäisen kansakoulun perustajana.

Tenerz arvioi, että pinnallisesti katsottuna vaikuttaisi Laestadiuksen suhtautuneen ylei-
seen pakolliseen kansakouluun kylmäkiskoisesti. Tenerzin käsityksen mukaan Laestadius
katseli asiaa kuitenkin laajemmasta (tai ehkä on parempi sanoa syvällisemmästä) perspek-
tiivistä kuin valtiovalta ja sen edustajat. Hänelle uskonnollisena herättäjänä kansakoulu oli
sivuasia ja herätysliike tärkein. Kysymys oli nukkuvien omientuntojen herättämisestä.82

Kun keskustelin syksyllä 1999 Muonion kirkkoherran Tuomas Pöyhtärin kanssa kansa-
koulujen perustamisesta ja lestadiolaisuuden suhtautumisesta siihen, hän totesi vähän Te-
nerzin tapaan, että yhden asian liikkeenähän se herätysliike syntyi.83 Jouko Talonen kuvaa
artikkelissaan “Aatu Laitinen (1853—1923) – Suomen Laestadius” tämän Enontekiön
kappalaisen voimakasta toimintaa ´suruttomien` herättäjänä seuraavasti: “Laitinen oli yh-
den asian mies. Hän tähtäsi hengelliseen herätykseen kaikista laskelmoinneista ja kirkko-
poliittisista spekulaatioista piittaamatta.”84 Kristillisen alkuseurakunnan aikaiset apostolit
elivät ja toimivat yhden asian puolesta. Mikseivät näin myös olisi tehneet 1800-luvun
apostolit Laestadius ja Laitinen? Kuten jatkossa ilmenee, Laitinen oli perustamassa ja
tukemassa Enontekiön ensimmäistä vuonna 1888 avattua kansakoulua.

Vanhan byrokraatin eli tekijän mieleen on myös noussut mahdollinen syy, miksi Laes-
tadius osoitti 1852 aktiivisuutta kansakoulun avaamiseen Pajalassa. Kuten edellä on ker-
rottu, oli herätyksen leviämisen kannalta tärkeää, että Laestadius pääsi toiseksi kaudeksi
visitaattoriksi. Etukäteen ei tuomiokapitulin päätöksestä voinut ollut varmuutta, sillä alu-
een papiston kannatus Laestadiuksen valinnan puolesta oli vähentynyt, ja Laestadiuksen
toiminnasta oli tehty valituksia. Tuomiokapituli antoi hänelle 1850 varoituksen. Myös
Norjan Koutokeinossa vuoden 1850 tienoilla syntynyt hurmoksellinen uskonnollinen lii-
ke, jota Laestadius yritti hillitä, aiheutti harmeja. Tässä tilanteessa Pajalan seurakunnan
ryhtyminen perustamaan Tornionlaaksoon ensimmäistä kansakoulua oli visitaattorin nimi-
tystä harkittaessa varmasti painava myönteinen asia. Laestadius oli säilyttänyt tuomioka-
pitulin luottamuksen, ja hänet määrättiin jälleen uudeksi kuusivuotiskaudeksi 1853—1858
visitaattorin tehtävään. Tuskin se aivan sattuma oli, että hänen virkakautensa ainoa totinen
yritys, olihan opettajanvirkakin julistettu auki, kansakoulun avaamiseksi Pajalassa tapah-
tui juuri vuonna 1852. Käytössäni olevista lähteistä ei ole käynyt selville, miksi hanke rau-
kesi, vaikka tuomiokapituli hyväksyi virkaan opetustyöhön perehtyneen lähetyskoulun
opettajan. Koulun aloittamisen lykkääntymiselle on ollut varmaankin myös tuomiokapitu-
lin mielestä pätevät syyt, sillä vuoden 1853 Pajalan piispantarkastus oli suotuisa sekä
Laestadiuksen että hänen johtamansa herätysliikkeen kannalta. Mikään ei viittaa siihen,
että kansakouluasia olisi ollut piispantarkastuksessa edes esillä – ainakaan keskeisenä kä-
sittelyn kohteena. Asiayhteyksien pohjalta suorittamani arvioinnin lisäksi minulla ei ole

81. SfS 19/1842, 6 §; Kyrö 1942, 161; Tenerz 1960, 222; Lohi 1989, 330 ja 232.
82. Tenerz 1960, 222.
83. Keskustelu Tuomas Pöyhtärin kanssa 17.9.1999.
84. Talonen, Jouko, Aatu Laitinen (1853—1923) – Suomen Laestadius. (alakerta-artikkeli) LK 24.2.2000.
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kirjallisia todisteita epäillä koulumiehenä tunnetun kirkkoherran vilpittömyyttä hänen pyr-
kiessään 1852 lähetyskoulujen toiminnan lisäksi saamaan seurakuntaansa myös kansakou-
lun. Tämän jälkeen ei kuitenkaan toimenpiteisiin johtanutta aktiivisuutta Pajalan seura-
kunnassa kansakouluasiassa ilmennyt kuin vasta 1865 neljä vuotta suuren herättäjän pois-
menon jälkeen. Piispantarkastuksessa 1853 oli hiippakunnan johtajalla, piispalla paljon
suuremmat panokset kyseessä kuin yhden pitäjän kansakoulun avaamisen siirtyminen.
Hän näki Lohen mukaan ilmeisesti vaaran, “että Laestadius murtaisi Ruotsin kirkon ja as-
tuisi uuden voimakkaan separatistisen liikkeen johtoon”, ja halusi välttää kärjistyksiä. Toi-
saalta piispantarkastuksessa ilmeni myös, että “heränneet eivät etsineet konfliktia” eli ris-
tiriitoja kirkon kanssa.85 Vuonna 1853 ei vielä ollut muissakaan Tornionlaakson seurakun-
nissa kansakoulua, sillä Haaparannallakin varsinainen koulutyö vaikeuksien jälkeen lienee
päässyt alkamaan vasta 1854, joten Pajalan seurakunta ei vielä 1853 kansakouluttomuu-
den vuoksi erottautunut jokivarren eteläisistä seurakunnista.86

Laestadiuksen perustaman ensimmäisen 1848 Lainiossa käynnistyneen lähetyskoulun
opettajaksi tuli Juhani Raattamaa (1811—1899), jonka Laestadius oli kouluttanut katekee-
taksi jo 1829, joten hänellä oli pitkä opettajakokemus. Koulupäivän kuvaus kertoo paljon
siitä, miten lähetyskoulut toimivat. Taitava opettaja Raattamaa jakoi luokkansa kolmeen
ryhmään. Ensimmäinen ryhmä harjoitteli tavaamista ja lukemista aapisesta jonkun edisty-
neen oppilaan johdolla koulumestarin tarkan silmälläpidon alla. Toinen ryhmä opetteli ka-
tekismusta ja kolmannelle ryhmälle Raattamaa itse opetti Kristuksen kärsimyshistoriaa ja
evankeliumitekstejä. Kouluissa siis opittiin lukemaan ja opetettiin kristinoppia. Iltaisin pi-
dettiin rukoustilaisuus, johon oppilaitten lisäksi yleensä koko kylän väki kokoontui. Näis-
sä hartaustilaisuuksissa virsien ja rukousten lisäksi luettiin myös Laestadiuksen saarnoja
tai raittiuspuheita. Välillä Raattamaa asetti oppilaitten vastattavaksi kysymyksiä. Tilai-
suuksien jälkeen keskustelut saattoivat kestää yömyöhään. Herätys levisi ja kylät raitistui-
vat melkein kokonaan. Raittiuden myötä elämäntavat siistiytyivät ja elintaso sekä elämi-
senlaatu kohentuivat pohjoisissa seurakunnissa.87 Toinen lähetyskoulu avattiin 1849. Kun
apuopettajia myöhemmin otettiin ja sivukouluja perustettiin, opettajiksi jouduttiin kutsu-
maan myös koulutyöhön tottumattomia, mikä alensi opetuksen tasoa. Kun sivukoulujen
kesto saattoi olla viikosta kahteen viikkoon tai vain muutamia päiviä, opetus jäi usein ta-
ka-alalle ja raamatunselitysten sekä hartauksien osuus kasvoi. Koulu-nimitystä ruvettiin
käyttämään myös seuroista ja hartaustilaisuuksista. Lähetyskouluja on pidetty Tornion-
laakson seurakunnissa Haaparannasta Kaaresuvantoon 33 kylässä, joista kymmenessä vä-
hintään kaksi kertaa. Lähetyskoulut jatkuivat vielä 1860-luvulla, vaikka valtionavustuksia
ei enää niille myönnetty vuodesta 1860 alkaen. Vähitellen ne muuttuivat tavallisiksi ru-
kouskokouksiksi eli ehkä paremmin suomeksi sanottuna seuratilaisuuksiksi.88 Vuonna
1863 syksystä palautettiin vanha katekeettajärjestelmä Tornion Lappiin antamaan opetusta
pian tämän jälkeen näihinkin seurakuntiin perustetun ja laajenevan kansakoululaitoksen
rinnalla.89

85. Lohi 1989, 249, 339—356, 364—368 ja 381—390. 
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Vuonna 1849 kruununvouti Wilhelm Hackzell tutustui Juhani Raattamaan johdolla toi-
mivan lähetyskouluun Pajalan Kangosen kylässä. Hänen käsityksensä mukaan koulun
myönteistä vaikutusta lisäsi se, että kylän asukkaat olivat uskovaisia. Arvionaan Hackzell
lausui, että tämä koululaitos oli sangen hyödyllinen. Vielä hän toivoi, että perustettavaksi
määrätyt kansakoulut saisivat yhtä innostuneita opettajia ja saavuttaisivat yhtä hyviä tu-
loksia kansan valistukseksi ja parannukseksi.90

“Lähetyskoulujen koulumestarina Raattamaa sai jatkuvasti olla läheisessä työyhteydes-
sä Laestadiukseen. - -. Lestadiolaisuuden alusta lähtien Raattamaa oli ´Provastin` jälkeen
huomattavin työntekijä. Laestadiuksen kuoltua v. 1861 ´lähetystoimen` johto siirtyi luon-
nostaan hänelle.”91 Hän kiersi talvikaudet saarna- ja kokousmatkoilla ennenkaikkea Poh-
jois-Ruotsissa ja myös Tornionlaaksossa Suomen puolella. Tiettävästi eteläisin matkakoh-
de Suomessa Pohjanlahden rannikkoseudulla oli Oulun lisäksi Raahe ja sisämaassa Kuu-
samo ja Pudasjärvi. Samoilla matkoilla hän vieraili myös Kuolajärvellä, Kemijärvellä, Ro-
vaniemellä, Sodankylässä ja Kittilässä. Kesäisin hän hoiti yhteyksiä etupäässä kirjeen-
vaihdon kautta.92 Pekka Raittilan keräämässä kokoelmassa on Raattamaan kirjeitä sekä
muita kirjoituksia ja saarnoja yli 300. Olen läpikäynyt nämä kaikki etsien Raattamaan aja-
tuksia koulutuksesta. Talosen mukaan näissä kirjoituksissa on hyvin niukasti yhteiskun-
nallisiksi luokiteltavia kannanottoja. Tähän toteamukseen myös omien havaintojeni mu-
kaan on syytä yhtyä. Sisältö on etupäässä uskonnollisten asioiden käsittelyä ja herätysliik-
keen hoitoa. Lannavaaran lähetyskoulussa 1897 pidetyssä kokouksessa Raattamaa on
saarnassaan esittänyt kiitollisuutensa Ruotsin prinsessa Eugeniaa kohtaan, jonka aloittees-
ta syntyneen yhdistyksen, Lapin Lähetyksen Ystävien, (Lapska Missionens Vänner) toi-
mesta perustettiin Lannavaaraan lastenkoti ja lähetyskoulu 1883 edistämään kristillistä
kasvatusta Lapissa saarnatoiminnan ja saamelaislasten opetuksen kautta. “Kallista on, että
tämäkin koululaitos on perustettu, ja tunnen suurta kiitollisuutta sellaisille, jotka jälkeensä
jättävät tällaisia muistolahjoja.” Muita merkintöjä kouluista ja koulutuksesta en laajasta
kokoelmasta löytänyt.93 Parhaimmillaan oli lapsia Lannavaaran lähetyskoulussa noin 50,
ja opetusta saivat tilojen sallimissa puitteissa myös Kaaresuvannon ja Jukkasjärven lähi-
kylien lapset. Sijaitsihan koulu näiden seurakuntien välisen rajan läheisyydessä. Lähetys-
koulun lastenopetus lakkasi 1916, kun uusia järjestelyjä tehtiin saamelaislasten koulutuk-
sessa. Oppilaitten määrästä kertoo vuonna 1907 tehty selvitys, jonka mukaan koulusta oli
siihen mennessä lähtenyt jo 400 oppilasta. Heistä oli neljä valmistunut myöhemmin opet-
tajiksi, mutta suurin osa oli jäänyt perinteisten elinkeinojen pariin.94

Talosen mukaan Raattamaan kannanotot osoittavat hänen olleen kuningaskunnan puo-
lustaja, kuuliainen esivaltaa kohtaan, konservatiivi ja sitoutunut aikansa patriarkaaliseen
yhteiskuntaan. Liberalismia oli uskonnonvapauden ihannointi.95 Kun Amerikan suoma-
laisten aapisen sisällöstä syntyi erimielisyyttä, Raattamaa jätti “Amerikan veljien” vapaa-
seen harkintaan mahdolliset muutokset. “Olettehan nyt ymmärtäneet, ettei Raattamaa tah-
do lakiin sitoa Aapisen asiassa.” Mainittakoon, että Yhdysvalloissa suomalaisen seura-
kunnan toimesta 1870-luvulla perustetussa kansakoulussa oli uskonnon lisäksi oppiainei-
na muun muassa laskentoa, historiaa ja maantietoa. Jos Raattamaa oli hyväksynyt “va-

90. Lohi 1989, 334—335.
91. Raittila 1976, 6—7
92. Raittila 1976, 7; Lohi 1997, 211—214 ja 662.
93. Raattamaa 1976, 499; Talonen 1978, 256—257.
94. Tenerz 1960, 239—240; Brännström 1990, 22—30, 72—85 ja 198. 
95. Talonen 1978, 257—265;
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paassa maassa” käytetyn aapisen, katsottiin Amerikassakin urkuharmonin käyttö seuroissa
veisuun säestäjänä “maailmallisuuteen sortumisena”.96

Toisen Raattamaan aikaisen, erityisesti Tornionjoen alajuoksulla vaikuttaneen ja arvos-
tetun lähetyskoulujen opettajan ja paljon käytetyn puhujan Erkki Antti Juhonpietin
(1814—1900) kirjeistä ja kirjoituksista ei myöskään löydy kannanottoja koulutuksesta.
Tämä lempeänä ja sydämellisenä tunnettu herkkä saarnamies saattoi joskus tulistua, ja
niin näyttää käyneen, kun Vittangin kirkkoherra oli syyttänyt lestadiolaisia siitä, etteivät
nämä opettaisi lapsia lukemaan. Raittilan mukaan ilmeisesti Erkki Antin kirjoittama on ni-
mittäin Haaparannalla ilmestyneessä sanomalehdessä julkaistu vastine, jossa kirjoittaja on
todennut: “Laestadiuksen oppi on puhdas Kristuksen oppi. Mitä Vittangin pastori on kir-
joittanut siitä, ettei opeteta lukemaan kirjaa, se on niin muusta97 valhe kuin valhe olla kos-
kaan saattaa.”98 Opetusasioista on lestadiolaisten keskuudessa varmaan runsaasti keskus-
teltu, sillä myös Erkki Antti otti kantaa Ameriikan Suomalaisten Aapiseen. Hän hyväksyi
sen sisällön, koska se oli hänen ja “Tornion ymmärtäväisten kristittyjen” käsityksen mu-
kaan paremmin Raamatun mukainen kuin “meidän Aapisemme”. Erimielisyys koski va-
kavaa ja tärkeää asiaa, sillä kysymys oli uskontunnustuksen kirjoittamisesta, joten johto-
miesten oli syytä esittää asiasta painava sanansa, vaikka teksti olikin aapisessa. Myöhem-
min “Uusi Ameriikan Suomalainen Aapinen” ladottiin vanhan aapisen tekijän toimesta il-
meisesti ristiriitojen välttämiseksi Suomessa lestadiolaispapin, Aatu Laitisen, tekemän aa-
pisen mallin mukaiseksi.99 Mitä lukemisenopetukseen tulee, niin Laestadiuksen lähetys-
kouluissa oli erikoisesti pyritty siihen, että lapset oppisivat ymmärtämään lukemansa si-
sällön konemaisen ulkoluvun sijasta. Olihan Laestadius jo työnsä alkuvaiheessa tullut sel-
laiseen ymmärrykseen, että herätyksen pysyvän ja syvällisen juurtumisen turvaaminen
edellytti väestön lukutaitoa. Hän ja Raattamaa käsittivät lukutaidon välineeksi (medel) oi-
kean kristillisyyden opettamisessa.100 Kähkönen on ilmaissut asian kauniisti: “Tavoitteena
oli selvä sisäluku, käsityskyvyn kehittäminen, totiseen kristillisyyteen kuuluvien asioiden
ymmärtäminen sekä vakaumukseen, sydämeen ja omaantuntoon vaikuttaminen.”101 Kun
tiedetään, että myös raittiuskasvatus sisältyi väkevästi lähetyskoulujen ja myös aikuisille
tarkoitettujen iltatilaisuuksien ohjelmaan102, antoi herätysliike monipuolista kansalaiskas-
vatusta. Kun maaseudulla 1800-luvulla opittiin työnteko kodeissa, pelloilla ja metsissä
käytännön töissä, täytti lähetyskoulujen antama opetus hyvin ainakin alkuosan vuoden
1957 kansakoululain Suomen kansakoululle antamasta tehtävästä: “Kansakoulun tulee
kasvattaa oppilaansa siveellisyyteen ja hyviin tapoihin sekä antaa heille elämässä tarpeel-
lisia tietoja ja taitoja103.” Härnösandin tuomiokapituli oli toivonut Pajalan piispantarkas-
tuksessa 1860 lähetyskoulujen opetusohjelmaan lukemisen lisäksi myös kirjoitusta ja las-
kentoa,104 jotka taidot ovat myös tämän päivän koulussa tärkeitä tavoitteita.
Lastenopetuksen lisäksi herätysliikkeen toiminta oli myös mitä suurimmassa määrin
aikuiskasvatusta, kuten edellä on kerrottu.

96. Saarnivaara 1947, 41—44. 
97. Koska en ole aivan varma, onko sana muusta painovirhe, kuten epäilen, en ole korjannut sitä mustaksi.
98. Raittila 1979, 15—18; Erkki Antti Juhonpieti 1979, 79. Puheenvuoro sanomalehdessä Nyaste riksgränsen

22.5.1880. Tavallisesti Erkki Antti Juhonpietistä ei käytetä sukunimeä, vaan hänet tunnetaan yleisesti pelk-
känä Erkki Anttina.

99. Saarnivaara 1947, 45—46.
100. Tenerz 1960, 245—246 ja 249—250.
101. Kähkönen 1982, 301.
102. Lohi 1989, 237—247.
103. SA 247/1957, 1 §.
104. Kyrö 1942, 161—162.
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24.4.3.2 Kansakoululaitoksen kehitys Ruotsin Tornionlaaksossa

Miten kansakoulujen perustaminen sujui vuoden 1842 kansakouluasetuksen antamisen
jälkeen Ruotsin Tornionlaakson seurakunnissa eli suomalaisseudulla (i finnbygden) ja
pohjoisissa saamelaiseurakunnissa (i lappbygden)? Koko maassakin oli alkuvuosina vai-
keuksia. Asetus oli sisältänyt viiden vuoden ylimenoajan, mutta monille seurakunnille oli
senkin jälkeen pitänyt vielä myöntää viiden vuoden lykkäys. Vuosien 1850—1851 valtio-
päiville annetussa kertomuksessa ilmoitettiin jo kuitenkin, että maan kaikkiin seurakun-
tiin oli perustettu asetuksenmukaiset kansakoulut lukuunottamatta muutamia koulualuei-
ta etupäässä maan pohjoisissa osissa. Tenerzin mukaan tilanne ei todellisuudessa ollut
aivan näin valoisa. Päteviä opettajiakaan ei kaikissa kouluissa ollut, joten asetuksen vaati-
muksista oli jouduttu tinkimään. Norbottenin suomalaisseudulla olivat lähtökohdat koulu-
jen perustamiseen olleet huonot. Tuomiokapitulin tiedusteluun 1838, montako ja millai-
sia kansakouluja oli alueella perustettu vuoden 1810 jälkeen, oli Ylitornion (Övertorneå)
kirkkoherra vastannut, ettei hänen rovastikunnassaan vielä ollut yhtään kansakoulua ja
että mahdollisuudet niitten perustamiseen puuttuivat pitkien etäisyyksien, harvan asutuk-
sen ja lisääntyvän köyhyyden vuoksi. Hitaasti lähtikin koulujen perustaminen Tornion-
laaksossa käyntiin. Seurakunnat anoivat lykkäyksiä ja jopa vapautusta kansakoulujen
perustamisesta. Perusteluiksi esitettiin köyhyyttä ja sekä suomen- että saamenkielisten
opettajien puutetta. Katsottiin, että tilanne oli muutenkin hyvä, koska kristinopin ja luke-
misen opetus hoidettiin kodeissa, ja että teoreettisia tietoja ja taitoja ei tavallinen kansa
tarvinnut. Usein papisto yhtyi näihin näkemyksiin, sillä kirkon tahollakin monet katsoi-
vat kansakoulun olevan vain kristinopin opetuspaikka, jossa annettiin valmistavaa opetus-
ta rippikoulua varten.105

Nykyisen Norbottenin läänin alueella käynnistyi ensimmäinen kansakoulu Luulajassa
1847.106 Haaparannan kaupunki (Haparanda) ja Alatornion pitäjä (Nedertorneå) olivat
muodostaneet yhteisen koulualueen, ja alkuvaikeuksien jälkeen kiinteä107 kansakoulu
aloitti työnsä Haaparannalla 1854.108 Samana vuonna 1854 käynnistyi kiinteä kansakoulu
myös Ylitorniolla (Övertorneå).109 Kiertävä kansakoulu avattiin Karungissa (Karl Gusta-
vin seurakunta) 1853 ja myös Tornion Lapissa Jellivaaran (Gällivare) seurakunnassa
1854.110 Vuonna 1865 Tornionlaakson seurakunnissa oli kiinteät, enemmän tai vähemmän
täydelliset kansakoulut lukuunottamatta Pajalaa ja pohjoisimpia saamelaisseurakuntia
Kaaresuvantoa (Karesuando) ja Jukkasjärveä, joissa molemmissa oli kuitenkin kaksi kier-
tävää katekeettaa.111 Koulutustilannetta kuvaavat hyvin tilastoluvut lukuvuodelta 1867—
68. Silloin rajaseudun suomalaispitäjien kouluissa oli vain kuusi prosenttia oppivelvolli-
sista, kun koko Härnosandin hiippakunnassakin vastaava määrä oli jo 50 ja koko maassa
77 prosenttia. Luvuissa eivät ole mukana ne lapset, jotka olivat lukuvuoden aikana vain
muutaman viikon kiertävien koulujen oppilaina. Härnösandin hiippakunnassa kouluista
oli 55 prosenttia kiinteitä, kun Växjön ja Karlstadsin hiippakunnissa vastaavat luvut olivat

105. Tenerz 1960, 180—188.
106. Slunga 1998, 2.
107. Yhdessä paikassa toimiva, ei kiertävä oppilaitos.
108. Sandström 1942, 71—75; Slunga 1998, 2; Tenerz 1860, 193; vrt. Tenerz 1960, 187; Karl Pekkarin haast.

27.9.1999. 
109. Rydberg & Lundemark 1942, 107—110; Tenerz, 206.
110. Wuolikainen 1942, 149—151; Tenerz 1960, 187 ja 227.
111. Tenerz 1960, 188.
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17 ja 6.112 Numerot kertovat ilman lisäkommentteja, että Tornionlaakson koulutusti-
lanteessa ei ollut paljon hurraamista.

Vuosina 1861—1866 Ruotsin pohjoisen alueen ensimmäinen sivutoiminen kansakou-
lutarkastaja Erik Anders Rosenius on toimintakertomuksessaan 1863 arvioinut, että Paja-
lassa, Jukkasjärvellä ja Kaaresuvannossa koululaitoksen syntymisen esteinä olivat vinou-
tuneet ja hurmahenkiset uskonkäsitykset (“skefva och svärmiska religiosåsikter”).113 Poh-
joinen tarkastusalue oli suuri, sillä siihen kuuluivat Norbottenin ja Västerbottenin läänit
sekä vielä kolme rovastikuntaa Ångermanlandista. Rosenius nimitettiin Överkalixin kirk-
koherraksi 1861, ja tämän viran hän otti vastaan 1864. Mainittakoon vielä, että hänen vel-
jensä oli Ruotsin eteläosissa vaikuttaneen herätysliikkeen tunnettu saarnamies C. O. Rose-
nius.114 Saattoi olla, että Roseniukselta puuttuivat vielä 1863 riittävät edellytykset
ymmärtää tarkastusalueensa pohjoisimman osan aineellisia, henkisiä ja hengellisiä
olosuhteita.

Pajalassa syntynyt, vuosina 1867—1874 kansakouluntarkastajana toiminut filosofian
tohtori Zacharias Grape puolestaan lausui, että varsinaiset esteet koulutuksen jälkeenjää-
neisyyteen olivat suomenkielisten opettajien puute, köyhyys, katovuodet, harva asutus ja
suuret etäisyydet. Grape oli Pohjois-Ruotsin asiantuntija senkin vuoksi, että hän päätyök-
seen toimi Haaparantaan perustetun oppikoulun opettajana ja oli sitä ennen ollut pappina
Alatornion ja Karl Gustavin seurakunnissa. Hänen käsityksensä mukaan kansa olisi ollut
valmis ottamaan vastaan moninkertaisen määrän kouluja, mikäli ne eivät olisi maksaneet
mitään. Grape teki paljon työtä havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Hänen aloittees-
taan valtiopäivät myönsivät 1874 huomattavasti varoja maan pohjoisosissa olevien suo-
malaisseutujen kansanopetuksen edistämiseksi. Kun suurin ongelma Tornionlaakson kou-
lulaitoksen kehittämistyössä oli suomen kieltä taitavien opettajien puute, perustettiin vuo-
desta 1875 alkaen Haaparannan opettajaseminaari (småskoleseminarium). Slungan mu-
kaan päättäjien tavoitteena oli, että seminaarin perustaminen olisi tehokas tapa suomalais-
seudun ruotsalaistamiseksi.115 Sivutoimenaan vaativaa ja työteliästä kansakouluntarkas-
tajan tehtävää hoitaessaan ei Grape halunnut lausua toimintakertomuksissaan yhteistyö-
kumppaneistaan seurakunnissa mitään kielteistä. Se oli viisautta. Olihan olosuhteissa
konkreettista parannettavaakin runsaasti.

Tenerz on käsittääkseni tarkastellut lestadiolaisen herätysliikkeen suhdetta kirkkoon ja
kouluihin Ruotsin Tornionlaakson seurakunnissa osuvasti. Pajala ja Tornion Lapin seura-
kunnat Kaaresuvanto ja Jukkasjärvi saivat kansakoulunsa 1869, mutta kokonaisuutena ei
1860-luvulla suomalaisalueella tapahtunut merkittävää edistymistä. Vanhempien vastus-
tus, pitäjänmiesten ymmärtämätön suhtautuminen, papiston välinpitämättömyys kaikkea
maallista koulutusta kohtaan ja virkamiesten avuttomuus vastustuksen edessä aiheuttivat
pitkiä viivytyksiä koulujen perustamistyölle. Suomalaisalueella oli mahdollista saada luet-
tavaksi vain uskonnollista kirjallisuutta, mikä ei nuorisoa varmaan sillä tavalla houkutellut
lukemisen pariin kuin muu kirjallisuus, jota oli ruotsiksi tarjolla. Katekismusta ja mahdol-
lisesti postillan lukemista varten tarvittava taito opittiin usein jo kotona. Sen ajan koulut-
kin yleensä olivat vain katekismuksen päähänpänttäyslaitoksia. Koulujen kristinopin ope-
tuskaan ei herättänyt luottamusta, koska koulun ja kirkon miehiä pidettiin sokeina opasta-
jina (“blinda ledare”). Lestadiolaisuus oli kansan uskonto, ja sillä ei ollut mitään tekemistä

112. Tenerz 1960, 262—264.
113. Snell 1942, 18. 
114. Snell 1942, 11—12; Tenerz 1960, 260—261.
115. Snell 1942, 15—20; Tenerz 1942, 50—52; Tenerz 1960, 261—271; Slunga 1993, 28—30. 
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maallisen opetuksen kanssa. Ruotsia puhuvilla seuduilla oli säilynyt kunnioitus ja arvon-
anto kirkkoa ja papistoa kohtaan, mutta lestadiolaisella suomalaisalueella näin ei enää ol-
lut, eikä vähiten siksi, että kirkolla oli alun alkaen ollut kielteinen asennoituminen herätys-
liikettä kohtaan. Vielä lukuisien sopimattomien pappien sijoittaminen näille seuduille oli
johtanut siihen, että seuroissa ja hartaustilaisuuksissa pidettiin kirkkoa “babylonialaisena
porttona” (“den babyloniska skökan”). En tiedä tarkkaan, mitä Raamatusta lainattu sanon-
ta pitää sisällään116, mutta ymmärrän kyllä, että se ilmaisi vahvaa epäluuloa kirkkoa koh-
taan. Kun Laestadiuksen poismenon jälkeen lähetyskoulujen toiminta muun muassa papis-
ton ja kirkollisten viranomaisten vastustuksen vuoksi riutui kokonaan, Juhani Raattamaa
jatkoi saarnatoimintaa Tornionlaakson tuvissa ja pirteissä117. Tuomiokapitulin määräyk-
sellä oli ehdottomasti kielletty antamasta kouluja, kirkkoja ja julkisia huoneistoja herätys-
liikkeen tilaisuuksia varten. Tämäkin menettely aivan varmasti vieroitti väestöä kirkon
opetuksesta.118 Kaikki edellä kerrottu loi Tenerzin mukaan herätysliikkeen piirissä jos ei
vastenmielisyyttä niin ainakin välinpitämättömyyttä kirkon hallinnoimaa pakollista kansa-
koulua kohtaan, joka aiheutti vielä taloudellisia uhrauksiakin.119 Mainittakoon, että Raat-
tamaa itse kävi kirkossa, kehotti muitakin käymään ja tukahdutti alkuunsa Jellivaaran les-
tadiolaisten piirissä heränneet vaatimukset herätysliikkeen eroamisesta valtionkirkosta.120

Lähellä suomalaisaluetta olevissa ruotsinkielisissä seurakunnissakin osattiin myös jos-
kus tiukasti vastustaa koulujen perustamista. Kun Kalix-jokilaaksossa 1860-luvun lopussa
käsiteltiin ensimmäisten pikkukoulujen perustamista, vastusti erään seurakunnan väestö
niin kiivaasti ja leppymättömästi hanketta, että kouluneuvoston121 puheenjohtajana toimi-
nut kirkkoherra turhaantuneena syytöksistä ja hävyttömyyksistä anoi tuomiokapitulia va-
pauttamaan hänet kyseisen seurakunnan virasta, ja jos siihen ei suostuttaisi, niin koko pa-
pinvirasta.122 Selvyyden vuoksi on kerrottava, että ruotsinkielisen Kalix-jokivarren seura-
kunnissa avattiin ensimmäiset kansakoulut ennen kuin yhdessäkään Tornionlaakson seura-
kunnassa, Överkalixissa jo 1848 ja Nederkalixissa 1850.123

Pajalan seurakunnasta vuonna 1880 kappeliksi erotetun Tärännön koulurakennushank-
keen viivyttäminen osoitti, kuinka pitäjien asukkaat pystyivät sabotoimaan (Tenerzin

116. Raamattu, Ilm. 17—18.
117. Oma maa I 1958, 177. Eräs syy herätysliikkeen omien lähetyskoulujen vähenemiseen ja loppumiseen

1860-luvun alussa saattoi myös olla konventikkeliplakaatin kumoaminen Ruotsissa 1858. Konventikke-
liplakaatin nimellä tunnettu asetus oli annettu 1726, ja “siinä kiellettiin uskonnolliset hartauskokoukset,
joita pidettiin yksityisen ja oma-aloitteisen jumalanpalveluksen harjoittamiseksi”. Vain kotihartauden pitä-
minen oman talonväen piirissä oli sallittua. Asetusta oli sovellettu milloin lievemmin, milloin ankarammin.
Koulunpitoa ja raittiustyötä plakaatti ei koskenut. Lähetyskouluilla oli hyvin merkittävä rooli herätysliik-
keen leviämisessä ennen vuotta 1860, sillä ne antoivat laillisen kanavan koota väkeä kuuntelemaan lestadi-
olaisopettajien sanomaa koulupäivän jälkeen iltatilaisuuksiin, joissa myös oppilaat olivat mukana, kuten
aikaisemmin on kerrottu. Kun plakaatti oli kumottu, oli seurojenpito ja maallikkosaarnaajien esiintyminen
niissä mahdollista ilman koulunpitoakin. Kansakoulujen perustaminen ja katekeettatoiminnan elvyttäminen
omalta osaltaan myös vähensivät lähetyskoulujen tarvetta ainakin lukemaan opettamisen osalta. Suomessa
asetus oli voimassa vuoden 1869 kirkkolain voimaantuloon saakka; Kansanaho 1958, 423—424. Suomessa
kirkon johto käytti konventikkeliplakaattia aseenaan taistellessaan muun muassa Savon ja Pohjanmaan
herännäisyyttä (körttiläisyyttä) vastaan. Vastustajien mielestä luvatonta seuratoimintaa järjestäneitä herän-
näisyyden johtomiehiä syytettiin monilla käräjäjillä vuosina 1838—1842. 

118. Tenerz 1960, 258—259 ja 265—267.
119. Tenerz 1960, 267.
120. Boreman 1954, 154—155; Tenerz 1960, 259.
121. Tenerz 1960, 181. Jokaiselle koulualueelle vuoden 1842 asetuksen mukaan perustettavan kouluhallituksen

(skolstyrelse) nimi korvattiin vuonna 1862 nimellä kouluneuvosto (skolråd).
122. Tenerz 1960, 267.
123. Pedersen 1942, 207; Solberg 1842, 199.
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käyttämä sana) oikeutettujen vaatimusten täytäntöönpanoa, jos niin halusivat. Viranomais-
ten kehotuksesta Pajalan kouluhallitus teki 1864 esityksen koulujen rakentamisesta Paja-
laan ja Täräntöön, ja kirkonkokous äänestyksen jälkeen päätti rakentaa koulutalon ensin
Pajalaan ja sitten Täräntöön. Tärännön rakennushanke siirtyi toteutumattomana Pajalasta
täräntöläisten omiin käsiin 1880-luvun alussa Tärännön kappeliseurakunnan perustamisen
jälkeen. Olisi luullut, että asia olisi saanut vauhtia. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tener-
zin mukaan on aina vallinnut sellainen käsitys, että täräntöläiset ovat Tornionlaakson itse-
päisimpiä ja itsenäisimpiä asukkaita. Vaikka tuomiokapituli ja valtion virkakoneisto käyt-
tivät kaikki mahdolliset keinonsa saadakseen koulun rakennetuksi täräntöläisten lapsille,
venyi kamppailu aina 1890-luvulle saakka. Täräntöläiset nimittäin keksivät aina jonkun
verukkeen asian viivyttämiseksi. Tenerzin mukaan edellä kerrottu antaa hyvän kuvan niis-
tä mielialoista, jotka kunnassa vallitsivat aina 1800-luvun loppuun saakka kansakoulua
kohtaan.124

Ennen kuin kirjoitin täräntöläisistä, halusin kuulla syytettyä osapuolta ja soitin Tärän-
nössä syntyneelle koulutoimentarkastaja Kalle (Karl) Pekkarille Haaparantaan. Kysyin
tietysti aluksi varovaisesti, oliko Tenerzin väitteessä “mittään perrää”. Äänestä päätellen
hymyssä suin Kalle otti selvästi arvion pelkästään kehumisena ja kertoi vielä lisäksi, että
ensimmäisen Laestadiuksen lähetin Pekka Raattamaan Tärännön miehet karkottivat ja re-
pivät vielä turkinkin. Kirjallistenkin tietojen mukaan näin todella raittiuslähetille kävi.
Laestadius oli myös kertomansa mukaan joutunut Tärännön kinkereillä kokemaan juopu-
neiden ylimielisyyttä huhtikuussa 1849. Juhani Raattamaa piti lähetyskoulua Tärännössä
1850, ja “voimakas heräys lopetti kapakoimisen ja juoppouden lähes kokonaan”. Seuraa-
vana vuonna täräntöläiset antoivat lahjoituksia lähetyskoulutyön tukemiseen Jellivaarassa,
ja avustajien joukossa oli myös Juhon talon isäntä Heikki Aataminpoika Pekkari.125

Joku saattaa ihmetellä Pajalan ja myöhemmin Tärännön seurakunnassa tapahtunutta
kannanmuutosta, sillä olihan Pajalan kirkonkokous päättänyt rakentaa koulut. Selitys on
siinä, että yleensä kokouksissa oli pieni osanotto. Edellä mainitussa kokouksessa äänesti
kolme henkilöä puolesta ja 11 vastaan, mutta kun äänten paino laskettiin verotuksen poh-
jalta, voitti ruukinpatruuna Sohlberg kahden talonpojan kannattamana selvästi 444 äänellä
76 ääntä vastaan. Yleensä tavallinen kansa osallistui kokouksiin vain, jos epäiltiin tai oli
tiedossa, että siellä päätettäisiin määrärahojen myöntämisestä. Silloin mentiin “panemaan
herroille vastaan”. Näin lienee käynyt jatkossa Tärännössäkin.126 Ei se outoa ole ollut
Suomessakaan. Kun Kemin maalaiskunnan kunnansihteeri kutsui kerran 1950-luvulla tie-
katselmuskokouksen koolle, ei paikalle tullut sihteerin lisäksi kuin tielautakunnan puheen-
johtaja. Tämä tarkasteli sitten kokousilmoitusta, totesi sen täyttävän kaikki muotovaati-
mukset, mutta ilmoitti kuitenkin, että yksi tarpeellinen asia siitä puuttui ja sen mukana
kaikki: “Tässä kunnassa tullaan kokouksiin vain siinä tapauksessa, jos tiedetään, että sen
päätösten kautta saattaa saada tai menettää taloudellisia etuuksia.”127

124. Tenerz 1960, 362—363. Jos suomalaisten tekemissä kouluhistorioissa on runsaasti virheellisiä ja ristiriitai-
sia tietoja, niin saman havainnon voi tehdä naapuriemme kirjoituksista. Edellä kerroin Tenerzin version
Tärännön koulun rakentamisesta. Pajalan koulujen yliopettaja on todennut (Kyrö 1942, 163), että Tärännön
koulun rakentamista käsiteltiin Pajalassa jo 1853, mutta valmiiksi tämä talo tuli vasta 1887. Tärännön yli-
opettaja taas on on kertonut, että ensimmäinen koulurakennus Täräntöön rakennettiin noin 1880 (Söderberg
1942, 179). Kaikki kuitenkin todistavat samaa olennaisesta asiasta, että kauan se Tärännön kansakoulun
rakennushanke oli vireillä ennen toteutumistaan.

125. Raittila 1973, 99; Karl Pekkarin haast. 27.9.1999.
126. Tenerz 1960, 306—307 ja 362—363.
127. Kemin maalaiskunnan silloiselta kunnansihteeri Lasse Näsiltä 1980-luvulla kuultu tarina.
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Tornionlaakson kansanopetuksen tilanne oli erittäin huono vielä vuoden 1880 tienoilla.
Oppivelvollisista kävi koulua Kaaresuvannossa ja Jukkasjärvellä vain 30 prosenttia ja
suomalaisseurakunnissa 44 prosenttia, kun läänin ruotsinkielisellä alueella vastaava luku
oli 68 ja koko maassa noin 88. Suomalaisalueella vain neljännes koulun kirjoissa olevista
sai varsinaista kansakouluopetusta, kun muut olivat lukuvuoden aikana vain muutaman
viikon kiertävissä kouluissa. Toisena mittarina Tenerz on käyttänyt kotiopetusta saaneiden
osuuden määrää oppivelvollisista. Suomalaisseurakunnissa määrä oli 47 prosenttia, Nor-
bottenin ruotsia puhuvissa seurakunnissa 28 ja koko valtakunnassa 6,8 prosenttia. Tarkas-
tajien käsityksen mukaan nämä luvut olivat vain peitelukuja niistä, jotka eivät saaneet mi-
tään opetusta. Loppuarviointina Tenerz on todennut, että vuoden 1880 tienoilla suomalais-
seutujen kansakoulu ei ollut vielä saavuttanut sitä tasoa, mikä muissa osissa valtakuntaa
oli saavutettu jo 20 vuotta aikaisemmin.128 Tämä sama noin 20 vuoden erohan kansakou-
lujen perustamisvuosissa Suomen Tornionlaaksossa verrattuna Kemijoen alajuoksulla ja
Perämeren rannikolla sijaitseviin kuntiin minutkin havahdutti asiaa selvittämään. Kun
Ruotsin puolella osasyytä on vieritetty kieliongelmien aiheuttamaksi, niin Poh-
jois-Suomen maalaiskuntien välillähän eivät kielivaikeudet voineet aiheuttaa kehityseroja,
koska koko alueella saamelaisalueita lukuunottamatta puhuttiin suomea.

Vuoden 1886 tilastojen mukaan koulutus ei ollut parantunut vuodesta 1880. Kun Nor-
bottenin maakäräjien antama avustus “pikkukouluja” (alakansakouluja ja ei täysiluokkai-
sia kansakouluja) varten poistettiin, suomalaisseurakunnissa tehtiin välittömästi päätökset
näiden koulujen lakkauttamisesta. Vuosina 1884—1885 kahdeksassa alueen pitäjässä pää-
tettiin lakkauttaa yhteensä 20 koulua. Läänin ruotsinkielisissä kunnissa ei tapahtunut vas-
taavia seuraamuksia. Viranomaisten toimesta saatiin kolmea koulua lukuunottamatta lak-
kautetut koulut käyntiin jo syksyllä 1886. Vain vajaa puolet suomalaisseurakuntien lapsis-
ta oli koulujen kirjoissa, sillä koulua kävi ainoastaan 44 prosenttia oppivelvollisista ja hei-
dänkin poissaolonsa olivat runsaita, erityisesti Tärännössä. Tornion Lapin seurakunnissa
tilanne oli vielä huonompi, vaikka Kaaresuvantoon, Jukkasjärvelle ja Jellivaaraan oli ku-
hunkin perustettu valtion koulu saamelaislapsia varten 1885. Ruotsinkielisellä alueella oli
kouluunkirjoittautuneiden määrä 73 prosenttia. Kun kiertäviä muutaman viikon paikas-
saan opetusta antavia kouluja oli runsaasti, sai Tornionlaaksossa vain 10 prosenttia oppi-
velvollisista sen ajan käsityksen mukaista todellista eli täysimittaista kansakouluopetusta.
Kouluja kohtaan ei väestö tuntenut mitään kiitollisuutta eikä pitänyt koulua edes välttä-
mättömänä pahana. Asenteet koulua kohtaan eivät ollet myönteisiä. Saamelaisten luotta-
musta nauttivat vain katekeettakoulut. Jokivarsiseurakunnissa myötämielisyys koulua
kohtaan oli yhtä heikko. Tornionlaaksossa vallitseva lestadiolaisuus ei pitänyt koulun
maallisia aineita yhtä tärkeinä kuin maallikkosaarnaajien antamaa uskonnollista opetusta.
Vastustus ei kohdistunut itse koulua kohtaan vaan sen aiheuttamiin kustannuksiin. On
luonnollista, että jos jonkin asian tarpeellisuutta vähätellään, niin silloin siitä ei haluta
maksaakaan. Tenerz on pyrkinyt lievittämään havaintojaan ja johtopäätöksiään. Hän on
todennut, että kun elinolosuhteet olivat ankarat ja lapsia tarvittiin kotitöissä, jokapäiväisen
leivän saanti meni aina edelle onnellisista tulevaisuudentoiveista, joiden toteutuminen
kouluissa saatavan tiedon mahdin avulla olisi ehkä joskus mahdollista. Koulun aliarvioi-
misesta hän on sanonut, ettei voitu kansalta vaatia sellaisen asian arvostamista, mihinkä se

128. Tenerz 1960, 273—281.



691
ei ollut koskaan tutustunut. Läänin ruotsinkielisellä alueella Tenerzin mukaan väestön
suhtautuminen kouluihin oli kuitenkin “aika hyvä”.129

Käsitellessään valtion ylläpitämien ruotsinkielisten kansakoulujen perustamista suoma-
laisalueelle vuosina 1888—1898, jolloin 22 tällaista koulua avasi ovensa Tornionlaakson
seurakunnissa, Tenerz on vielä kertonut lestadiolaisen herätysliikkeen suhteista kouluun ja
osallistumisesta tai paremminkin osallistumattomuudesta seurakuntien hallintoon. Herä-
tysliikkeen piirissä “maailman viisaus” (världslig visdom) ja maallinen tieto katsottiin
hyödyttömäksi ja jopa vahingolliseksi ihmisen autuudenpyrkimyksissä. Koulun muuhun
opetukseen suhtauduttiin välinpitämättömästi, mutta uskonnonopetus nähtiin tiedonanta-
jana kristinopin kehityksen historiasta. Useat maallikkosarnaajat katsoivat, että kouluope-
tusta paljon paremman uskonnonopetuksen osasivat antaa kristityt (herätysliikkeeseen
kuuluvat) vanhemmat. He ovat vedonneet Laestadiuksen kirjoitukseen, jossa hän on ker-
tonut saaneensa äidin polvilla kaiken sen, mitä hänessä oli hurskautta ja uskoa. Tällöin on
jäänyt Tenerzin mukaan huomaamatta, että Laestadius ei ollut tarkoittanut kansakoulua
vaan pappien yliopisto-opintoja. Tenerz on myös todennut, ettei voi väittää, että Laestadi-
us olisi vihamielisesti asennoitunut kansakoulua kohtaa, vaikkakin hän arvosti vain uskon-
nonopetusta, mikäli sitä antoi kristitty opettaja. Myöskin lukemaan opetuksen hän katsoi
välttämättömäksi hartauskirjallisuuden hyväksikäyttämistä varten.130

Tavallinen kansa osallistui kunnan asioiden hoitoon hyvin vähän. Verojen ja rasitusten
vastustaminen oli asia erikseen. Kun kirkossa käytiin vähän ja kun kirkonkokoukset
useimmiten pidettiin kirkonmenojen jälkeen, oli kokouksissa yleensä vähän osanottajia.
Usein ne jouduttiin peruuttamaankin, kun väkeä oli liian vähän – ilmeisestikin päätösval-
taisuutta varten. On arvioitu, että herätysliikkeen vaikutus vähäiseen osallistumiseen oli il-
meinen. Laestadiuksen mukaan kristitty ei sekaantunut maallisiin riitakysymyksiin. Hä-
nelle oli myös sama, maksoiko hän veronsa Turkin sulttaanille tai Amerikan presidentille.
Kristitty pitäytyi Laestadiuksen mukaan myös poliittisten kiistojen ulkopuolella. Nämä
näkemykset olivat herätysliikkeen leviämisen kautta juurtuneet Ruotsin Tornionlaakson
suomalaisväestöön. Aikaisemmin on kerrottu, että Juhani Raattamaa piti sellaista esivaltaa
hyvänä, joka salli uskonnonvapauden. Asioiden hoitamisesta vastasivat virkamiehet, jotka
usein olivat ruotsinkielisiä. Tyypillistä vallitsevalle käytännölle oli, että suomalaisseudun
keskeisellä paikalla sijainneen Ylitornion seurakunnan kouluneuvostossa vuosina 1882—
1931 on ollut 25 virkamiestä, kolme kauppiasta, kaksi kunnallista luottamusmiestä ja vain
viisi talonpoikaisväestöön kuuluvaa. Ruotsinkielen osaamattomuudesta seurasi, että ruot-
sinkielisistä sanomalehdistä oli vaikea seurata, mitä yleensäkin maailmalla ja valtakunnas-
sa esimerkiksi koulutoimen alueella tapahtui. Jos vielä kokouskielenä oli ruotsi, niin sen-
kin vuoksi oli vaikea osallistua asioiden käsittelyyn. Edellä mainitut syyt ovat voineet hy-
vinkin vaikuttaa siihen, että Ruotsin Tornionlaakson suomalaisväestö ei tuntenut tarvetta
eikä ehkä kyvykkyyttäkään tulla mukaan paikalliseen hallintoon. Ruotsinkielisissä seura-
kunnissa Ruotsissa tavallinen kansa hallitsi kunnallista elämää, ja 1800-luvun lopussa oli
jo myös rajajoen suomenpuoleisella rannalla virinnyt vilkas kunnallinen toiminta, johon
talonpoikainen väestö vahvasti osallistui.131

Tornionlaakson kunnat hyväksyivät valtion omistamien ja rahoittamien ruotsinkielisten
kansakoulujen perustamisen suomalaiskuntiin. Olihan kansakouluntarkastaja Grape jo

129. Tenerz 1960, 287—296.
130. Tenerz 1960, 302—306 ja 323.
131. Tenerz 1960, 306—308.
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1860-luvulla sanonut, että kansa hyväksyi koulujen lisäämisen, kunhan se ei maksanut mi-
tään. Vuosisadan lopussa suomalaisalueen koulutustilanne oli parantunut juuri näiden
koulujen perustamisen vuoksi. Se oli kuitenkin vielä selvästi huonompi kuin koko valta-
kunnassa. Samalla Tornionlaakson ruotsalaistaminen ja ruotsalaistuminen oli alkanut.
Kunnat itse olivat 1890-luvulla perustaneet vain pikkukouluja ja kiertäviä vajaaluokkaisia
kansakouluja. Jos valtion kouluja ei olisi perustettu, kiertävien koulujen osuus kaikista
kouluista olisi alueella ollut vielä 1898 Tenerzin mukaan katastrofaalisen suuri. Edistykse-
nä voitiin nähdä, että kiinteiden pikkukoulujen eli alakansakoulujen määrä oli kasvanut
vuodesta 1886 viidestä 16:een. Valtionkoulujen ansiosta 1898 oli jo yli puolet oppivelvol-
lisista kiinteissä kouluissa, noin neljäsosa oli kiertävissä kouluissa ja viidesosa jäi vielä il-
man mitään opetusta. Lisäksi oli hyvin yleistä, että koulunkäynti keskeytettiin ennen pääs-
tötodistuksen saantia. Suomen puolella koulutustilanne oli vielä pitkään paljon huonompi,
kuten jatkossa osoitetaan. Koulutustilanne huononi Ruotsin Tornionlaaksossakin sitä mu-
kaa, mitä kauempana kunta oli tiheään asutusta rannikkoseudusta. Ruotsin kieli oli
1800-luvun lopussa katekeettakouluja lukuunottamatta oppiaineena jo alueen kaikissa
kouluissa ja valtionkoulujen lisäksi ruotsin kielellä opetettiin jo hyvin monissa seurakun-
tienkin kansakouluissa. Kun Tornionlaakson valtionkoulut luovutettiin kunnille 1940, oli
niitä kaikkiaan jo 90.132 Kieltämättä Ruotsin valtio käytti runsaasti varoja Tornionlaakson
koulutoimen hyväksi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella. Jopa päivämäärää
2.11.1888, jolloin kuninkaan kirjeellä Tornionlaakson ensimmäiset valtionkoulut perustet-
tiin, on pidetty aikanaan suomalaisseudun kansakoululaitoksen syntymäpäivänä. Kunnat
saivat näitä valtion suureksi osaksi ylläpitämiä kouluja alueelleen, mikäli suostuivat ase-
tettuun ehtoon, että niissä kaikki opetus tapahtuisi ruotsin kielellä.133 Kunnilla oli siis
valta ratkaista koulujen tulo. Toinen asia on sitten, oliko köyhillä kunnilla jo tapahtuneen
jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi ja koulutuksen kehittämiseksi samaan tahtiin muun
valtakunnan kanssa toista vaihtoehtoa olemassa.

Tenerz toteaa, että vaikka toistuvasti on havaittu Tornionlaakson suomenkielisen väes-
tön osoittaneen välinpitämättömyyttä koulua ja sen opetusta kohtaan, niin se on aina tunte-
nut elävää mielenkiintoa uskonnonopetusta sekä siveellistä elämää koskeviin kysymyk-
siin. Näillä alueilla on löytynyt yhteistä kosketuspintaa koulun ja väestön välillä. Kun ope-
tusta kokonaisuudessaan ruvettiin antamaan ruotsin kielellä ensiksi valtion kouluissa ja
sitten myös kuntien kouluissa, heräsi kysymys, millä kielellä uskontoa tulisi opettaa. Kou-
luviranomaiset olivat sitä mieltä, että kaksikieliselle nuorisolle voitiin myös uskontoa
opettaa hyvin ruotsiksi, kun taas toiselta puolelta esitettiin käsityksiä, että uskontoa pitäisi
ehdottomasti opettaa oppilaan äidinkielellä.134 Näyttäisi, että tämä kysymys ei herättänyt
Ruotsin Tornionlaaksossa kovin vilkasta keskustelua eikä ainakaan suurta vastarintaa.

Vuosina 1899—1904 oli koulutustilanne suomalaisseudulla edelleen jonkin verran pa-
rantunut. Muun muassa opettajien määrä oli noussut ja pätevyys parantunut. Lasten määrä
ja prosenttiosuus kiinteissä kouluissa oli kasvanut ja vastaavasti kiertävissä kouluissa pie-
nentynyt. Myöskin vain kotiopetusta saaneiden lasten osuus oli selvästi vähentynyt. Kou-
lujen tiheys harvaan asutuissa kunnissa ei voinut olla sama kuin läänin ruotsinkielisissä
kunnissa ja muualla maassa. Koulujen määrä asukasta kohti oli Tornionlaaksossa kuiten-

132. Slunga 1998, 10. JLA; Tenerz 1960, 322—331.
133. Slunga 1998, 28.
134. Tenerz 1963, 234—236.
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kin sama kuin koko läänissä, joskin aina tiheään asutuilla seuduilla koulujen koko on huo-
mattavastikin suurempi kuin haja-asutuksessa. Kansakouluntarkastaja saattoi 1904 kertoa,
että se aika oli takanapäin, kun asukkaat epäluottamuksesta koulua kohtaan laiminlöivät
lastensa lähettämisen kouluun. Enää ei myöskään esiintynyt vihamielisyyttä sivistystä ja
koulutusta kohtaan, kuten usein oli vielä Jellivaaran kylissä, joissa länsilestadiolaisuus135

(esikoisuus) vaikutti. Säännöllistä koulunkäyntiä pidettiin päinvastoin etuna. Jos jossakin
koulunkäynti oli ollut epätasaista, niin tarkastajan mukaan syynä olivat köyhyys ja pitkät
koulumatkat. Tilastonumerot todistivat Norbottenin läänin ja Tornionlaakson koulutusolo-
jen kohentumisesta verrattuna muuhun maahan. Vuonna 1904 oli Norbottenin läänin maa-
seutukunnissa kokoaikaisessa (heltidsläsning) opetuksessa 32 prosenttia oppilaista ja puo-
liaikaisessa (halvtidsläsning) 68 prosenttia. Parempi tilanne maaseudulla oli 11 läänissä,
mutta huonompi 12 läänissä. Koko valtakunnan luvut olivat 49 ja 51. Suomalaisasutukses-
taan tunnetussa Värmlannin läänissä koulutuksen tila oli toiseksi huonoin koko maassa
numeroin 7 ja 93. Parissakymmenessä vuodessa oli tapahtunut suuri parannus Tornion-
laakson koulutuksessa. Kun 1882 oli vain kotiopetuksessa tai kokonaan koulutusta vailla
läntisissä Tornionlaakson rajakunnissa 56 ja koko maassa 12 prosenttia, niin 1904 vastaa-
vat luvut olivat jo aivan uskomattomat: 9,5 ja 9,3. Koko Norbottenin läänin luvut olivat
samoina vuosina 35 ja 14 prosenttia.136 Nämä kolme vertailualuetta numeroineen
todistavat, kuinka jälkeenjäänyttä suomalaisseudun koulutus oli ollut vielä
1880-luvullakin ja kuinka paljon se oli parantunut parissa vuosikymmenessä. Valtion
kansakoulut olivat toteuttaneet niille asetettuja tavoitteita: Tornionlaakson nuorison
koulutusolot olivat merkittävästi parantuneet ja samanaikaisesti rahoittajien toiveiden
mukaisesti seudun ruotsalaistuminen edistyi nopeasti.

Mielenkiintoista oli havaita, että kun 1920-luvun alussa Ruotsin eteläosissa nousi anka-
ra protestiliike vastustamaan puoliaikaisen opetuksen muuttamista kokoaikaiseksi maa-
seudun kansakouluissa, ei Pohjois-Ruotsissa tällaista organisoitua vastarintaa esiintynyt
ainakaan kovin runsaasti. Norbottenin lääniä ei ole nimittäin mainittu niiden alueiden jou-
kossa, jossa kapinointia oli eniten, mutta ei myöskään esimerkkinä niiden joukossa, jossa
vastustusta esiintyi hyvin vähän. Kokoaikaiseen opetukseen siirtyminen tiesi luonnollises-
ti kuntien menojen kaksinkertaistumista, koska koulutilat ja opettajavoimat piti kaksinker-
taistaa. Toinen huoli oli siitä, että lapsia ei voisi enää käyttää entisessä määrin työvoimana
maaseutukodeissa. Uudessa opetussuunnitelmassa oli myös määräyksiä uskonnonopetuk-
seen käytettävän ajan vähentämisestä ja kielto käyttää katekismusta oppikirjana kansakou-
lussa. Useista Taalainmaan, Bohus-läänin ja Värmlannin seurakunnista lähetettiin koulu-
viranomaisille vetoomuksia, että uskonnonopetuksen osalta saataisiin noudattaa siirtymä-
kauden aikana vanhaa opetussuunnitelmaa.137

Kun 1900-luvun alussa oli Pohjois-Ruotsissa runsaasti köyhyyttä ja kurjuutta sekä osa
väestöä asui tiettömien taipaleitten takana, ei kaikilla lapsilla ollut mahdollisuutta käydä
koulua eikä saada kotona katovuosina edes ruokaa riittävästi. Sen vuoksi perustettiin poh-

135. Groth 1984, 203. Hajaantumista edisti johtajuuskiista Raattamaan kuoleman jälkeen. Jonas Purnu katsottiin
Jellivaarassa itseoikeutetuksi johtajaksi, kun taas itäisellä alueella keräännyttiin Lannavaaran lähetyskoulun
johtajan August Lundbergin ympärille; Brännström 1990, 124—126. Lestadiolainen herätysliike jakaantui
1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä itä- ja länsilestadiolaisuudeksi. Hajaantumisen jälkeen itäle-
stadiolaiset tunnettiin Suomessa vanhoillislestadiolaisina ja länsilestadiolaiset esikoisina.

136. Tenerz 1963, 71—75.
137. Sjöberg 1998, 164—190. 
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joisiin lääneihin työtupia, joihin otettiin lapsia syrjäseuduilta sekä köyhyyden ja sairauksi-
en vuoksi ahtaalle joutuneista kodeista. Työtupa oli lapsen toinen koti kahdeksan kuukaut-
ta vuodessa, jona aikana hän kävi kansakoulua kuntakeskuksen täysivuotisessa kansakou-
lussa. Norbottenin läänissä työtupia oli kaikkiaan 20, joista suurin osa Tornionlaakson
kunnissa suomalais- ja saamelaisseuduilla. Ensimmäinen työtupa avattiin 1903, ja viimei-
set työtuvat suljettiin yli 50 vuotta toimittuaan. Noin 5 500 lasta ehti asua työtuvissa hy-
vässä hoidossa ja suorittaa kansakoulun. Rahoitus tapahtui lahjoitusten ja valtionavun tur-
vin. Työtupien kulta-aika oli vuosina 1903—1928, jonka jälkeen enää kymmenen työtu-
paa jatkoi toimintaansa Norbottenissa. Ystäväni ja pitkäaikainen yhteistyökumppanini
Nils Slunga, Haaparannan seminaarin viimeinen rehtori ja Norbottenin läänin koulutoi-
mentarkastaja, on kirjoittanut historian työtupien toiminnasta, mikä antoi tuhansille köy-
hille ja syrjäseuduilla asuville lapsille turvatun elämän moniksi vuosiksi ja teki mahdolli-
seksi kansakoulun käymisen läänin parhaissa kouluissa. Laadun mittarina käytän tässä
koulun kestoaikaa. Vaihtoehto parhaimmassakin tapauksessa kotona asuen olisi ollut kier-
tokoulu. Ruotsinkielisten valtion kansakoulujen rinnalla työtuvat olivat tehokkaimpia yh-
teiskunnan välineitä suomalaisseutujen ruotsalaistamisessa, mikä myös todettakoon.138

Olivatko Ruotsin kirkon ja Pohjolan herätysliikkeen suhteet kunnossa 1900-luvulle tul-
taessa? Vuonna 1919 kirjoitti (Ruotsin) Alatornion seurakunnan palveluksessa oleva pas-
tori tuomiokapituliin käsityksenään, että lestadiolaisuus kulttuurivihamielisena uskonlah-
kona on ollut ja oli vaikea este ruotsalaistamiselle ja että se vastusti kaikkea, jota kulttuu-
riksi kutsuttiin. Lisäksi kirjoittajan mukaan lestadiolaisuus suhtautui kulttuurityöhön vä-
linpitämättömästi ja halveksien sekä oli kääntänyt kasvonsa Suomeen päin, jossa sen le-
vinneisyys oli suurempi kuin Ruotsissa ja jossa liikkeen tunnetuimmat saarnamiehet sii-
hen aikaan asuivat. Sama käsitys taisi olla myös tuomiokapitulilla, sillä Alatorniolla vuon-
na 1918 suoritetun piispantarkastuksen pöytäkirjaan on kirjoitettu, ettei yksikään maallik-
kosaarnaaja saisi ilman piispan antamaa saarnalupaa esiintyä kirkossa.139

Yhteenvetona voidaan todeta, että Ruotsin Tornionlaakson suomalaisseurakunnissa ja
Tornion Lapin saamelaisseurakunnissa kansakoulujen perustaminen tapahtui hyvin myö-
hään verrattuna muuhun maahan ja oman hiippakunnan ja läänin ruotsinkielisiin pitäjiin.
Kun vuoden 1850 tienoilla oli melkein kaikissa maan seurakunnissa ainakin yksi kansa-
koulu, ei Tornionlaaksossa vielä ollut yhtään kansakoulua. Vielä vuonna 1880 ei tällä alu-
eella ollut saavutettu sitä tasoa, mikä muissa osissa maata oli jo vallinnut 20 vuotta aikai-
semmin. Kielivaikeudet olivat yksi selkeä syy jälkeenjääneisyyteen. Mikä oli sitten
1800-luvun puolivälissä syntyneen ja kulovalkean tavoin levinneen lestadiolaisen herätys-
liikkeen osuus asiaan? Herätysliikkeen perustaja Laestadius asetti lukutaidon lisäksi vain
uskonnollista kasvatusta antavat lähetyskoulut kansakoulujen edelle. Kun Laestadiuksen
perustama lähetyskoulutoiminta alkoi vuoden alussa 1848, ei vielä ollut Pohjois-Ruotsissa
missään kansakouluja. Ruotsinkielisessä Nederkalixin seurakunnassa kansakoulu aloitti
samana vuonna. Lähetyskoulut antoivat Tornionlaaksossa sekä saamelais- että suomalais-
seuduilla hyvien opettajien ohjauksessa opetusta silloin, kun muuta kouluopetusta ei alu-
eella ollut. Iltatilaisuuksineen nämä koulut vaikuttivat herätysliikkeen leviämiseen sekä
Ruotsissa että Suomen Tornionlaaksossa, koska rajajoki ei estänyt osanottoa, ja antoivat
samalla hyvin vaikuttavaa ja tehokasta aikuiskasvatusta. Näin herätysliike suoritti sitä teh-

138. Slunga 1993, 7—63.
139. Tenerz 1963, 194.
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tävää, jonka Laestadius Hannu Juntusen mukaan katsoi kirkon tehtäväksi “kansalaiskasva-
tuksen alalla sekä ulkonaisen yhteiskunnallisen järjestyksen säilyttämisessä”140.
Laestadiuksen elinaikana ei kansakoulua vielä Pajalaan, Jukkasjärvelle eikä Kaare-
suvantoon saatu. Ainakin vuodesta 1865 alkaen vuoteen 1869 ne olivat maan ainoat seura-
kunnat, joissa ei jonkinasteista kansakoulua ollut. Kansakouluverkoston tihentäminen ja
alakansakoulujen perustaminen laahasivat myös ensimmäisten koulujen perustamisen
jälkeen Tornionlaaksossa huomattavasti muuta maata jäljessä. Kunnissa ei haluttu
perustaa ilman huomattavaa valtiontukea kustannuksia aiheuttavia kouluja. Syynä oli
selvästi harvan asutuksen tuomien haittojen lisäksi myös se, että herätysliikkeen piirissä ei
maallista koulutusta pidetty tarpeellisena. Tämä ilmeni muun muassa siinä, että
Tornionlaakson seurakunnissa lakkautettiin välittömästi suuri määrä alakansakouluja
vuosina 1884—1885, kun niiltä otettiin valtionapu pois. Ruotsinkielisissä herätysliikkeen
vaikutusalueen naapurikunnissa ei näin tapahtunut, vaikka tuskin varallisuuseroja oli,
joten koulutuksen merkityksen arvostaminen ratkaisi. Kirkko oli myös menettänyt kansan
kunnioituksen ja luottamuksen herätysliikkeen vaikutusalueilla. Syynä tähän oli muun
muassa kirkon kielteinen suhtautuminen herätysliikkeeseen ja suomenkielisten pappien
puuttuminen. Kun kansakoulut olivat alkuvaiheessa seurakuntien perustamia ja
tuomiokapitulin alaisia, suhtautuminen myös niihin oli varovaisuuden sävyttämää.
Valtiovallan voimakkaat toimenpiteet vuodesta 1888 lähtien, jolloin valtionkoulujen
perustaminen suomalaisalueelle alkoi, korjasi Tornionlaakson kansakoululaitoksen
jälkeenjääneisyyden niin nopeasti, että 1900-luvun alkuvuosina oli saavutettu maan
muiden maaseutualueiden keskitaso. Myös suhtautuminen kansakouluja kohtaan oli
muuttunut myönteiseksi. Työtupien perustamisella, kuten aikaisemmin on kerrottu, saivat
monet syrjäisimpienkin seutujen nuoret mahdollisuuden kansakoulun suorittamiseen jo
1900-luvun alkuvuosista lähtien.

24.4.4 Herätysliikkeen ja kansakoululaitoksen synty ja kehitys Suomen
Tornionlaakson jokivarsikunnissa Ruotsin naapuruudessa 1800-luvulla

24.4.4.1 Johdanto

a) Valtiovallan suhtautuminen suomenkieliseen kirjallisuuteen ja kansanvalistukseen
1800-luvun puolivälissä

Kun Suomen osana oli olla vieraan naapurivaltion hallinnon alaisena 1100-luvulta läh-
tien, ei se voinut olla vaikuttamatta oman suomen kielen asemaan ja tätä kieltä puhuvan
kansan koulutukseen. Suomen kaikki oppikoulut olivat 1800-luvun alussa ruotsinkielisiä.
Kun lukioita oli samaan aikaan Ruotsissa Pohjanlahden länsipuolella 11 kappaletta, niin
Suomen puolella oli ainoastaan yksi lukio Porvoossa. Turun hiippakunnassa ei ollut yh-
tään lukioa.141 Ehkä tämä suhde 1/11 vastasi hyvinkin Suomessa asuvien ruotsinkielisten
suhdetta koko valtakunnan ruotsinkielisiin, mutta suomenkielisten koulutuksesta ainakaan
Ruotsin ollessa emämaana kukaan ei ole näyttänyt ainakaan tasapuolisesti huolta kanta-

140. Juntunen 1982, 196—197.
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neen. Sen edellä oleva lukioiden jakaantuminen valtakunnan eri osien kesken 1800-luvun
alussa selvästi osoittaa. Vielä yhtenä todistuksena Ruotsin valtakunnan päättäjien suhtau-
tumisesta voidaan kertoa, että vaikka Suomen väkiluku kolminkertaistui 1700-luvulla, ko-
ko vuosisadan aikana perustettiin ja avattiin Suomessa yksi ainoa oppikoulu, joka oli kak-
sivuotiseksi triviaalikouluksi laajennettu Loviisan pedagogio142, mikäli Utsjoen kymme-
nisen vuotta 1700-luvun puolivälissä toiminutta lapinkoulua ei haluta oppikoulujen ryh-
mään lukea. Loviisan seutukin on tunnetusti ruotsinkielisten asuttamaa aluetta.

Miten oli tilanne sitten Venäjän vallan aikana? Kun raskas sota oli päättynyt, suomalai-
set olivat alistuvaisena tyytyneet omaan osaansa uuden esivallan alaisena. Ruotsinkielinen
yläluokka oli kiitollinen hallitsijaa kohtaan hoitaessaan tyytyväisenä virkapaikkojaan, joi-
ta nyt oli Suomen saatua oman hallituksensa ja keskusvirastonsa sen jäsenille hyvin run-
saasti siunaantunut. Suomalaiskansallisen valtion kehittämistä rupesivat vaatimaan ensin
Adolf Ivar Arwidsson 1820-luvulla ja Johan Vilhelm Snellman 1830-luvulla. “Mahdolli-
suuksia kansan kohottamiseksi korkeammalle sivistystasolle ei ollut, niin kauan kuin lain-
käytön ja opetuksen kielenä oli suomalaiselle ainekselle vieras ruotsin kieli.”143 Orasta-
van suomalaisuuden pyrkimyksille osoitettiin Venäjän taholta ymmärtämystä, mikäli ne
eivät menneet liian pitkälle, koska suomalaisuuden nousu erottaisi Suomea Ruotsista ja lä-
hentäisi sitä Venäjään. Ruotsinkielistä ylimystöä epäiltiin, että sillä olisi liian läheisiä suh-
teita entiseen emämaahan Ruotsiin.144

Venäjällä kyllä seurattiin, mitä Suomessa julkaistiin. Vuonna 1829 annettiin sensuuri-
asetus. Asetuksen tarkoituksena oli estää yleisen mielipiteen syntyminen tavallisen väen
keskuudessa ja hallitusvaltaa sekä uskontoa arvostelevan kirjallisuuden leviäminen. Kan-
salle riitti hartauden harjoitus, talouden hoito ja tottuminen kuuliaisuuteen keisarin ja hä-
nen hallituksensa edessä. Vain sivistyneistöllä sai olla omia ajatuksia ja niitäkin vain salli-
tuissa rajoissa. Tämä sensuuriasetus kohteli sekä ruotsin- että suomenkielistä julkaisutoi-
mintaa samalla tavalla.145

Sensuurin ote kaikkea suomenkielistä kirjallisuutta kohtaan kiristyi 1800-luvun puoli-
väliä lähestyttäessä. Suomenkielisen sanomalehden Suomettaren ensimmäinen ilmesty-
miskausi 1847—1850 oli jatkuvaa taistelua sensuurin kanssa. Vuonna 1850 annettiin vuo-
den 1829 sensuuriasetukseen täydennyssäännös. Sen mukaan suomen kielellä oli lupa jul-
kaista vain sellaisia kirjoituksia, “jotka loukkaamatta yleisiä sensuurisääntöjä sekä hen-
kensä että esitystapansa puolesta tarkoittavat ainoastaan uskonnollista mielenylennystä
taikka taloudellista hyötyä; sitä vastoin kielletään kokonaan suomeksi julkaisemasta val-
tiollisia uutisia taikka tietoja maan ulkopuolella tehdyistä rikoksista, samoin kuin julkaise-
masta mainitulla kielellä romaaneja, olkoot ne sitten alkuperäisiä taikka käännöksiä, josta
eivät saa olla poikkeuksena nekään, jotka sensuuri muunkielisinä on hyväksynyt”. Tämän
vuoden 1850 kielisäännöksen vuoksi Suometar lakkasi kesäkuussa 1850.146

Mainittakoon, että samana päivänä, kun kielisäännös senaatissa esiteltiin, oli käsiteltä-
vänä kuitenkin kaksi suomen kielen kannalta tärkeää ja hyödyllistä hallitsijan määräystä.
Keisari nimittäin määräsi Helsingin yliopistoon perustettavaksi suomen kielen professorin
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viran sekä kehotti senaattia tekemään ehdotuksen lyhimmästä määräajasta, jonka kuluttua
virastot ja oikeusistuimet olisivat velvoitetut vastaanottamaan suomenkielisiä anomuksia
sekä tällä kielellä antamaan niistä päätöksiä.147

Lakiteksteissä ei useinkaan kerrota, mistä syistä ne on katsottu tarpeellisiksi säätää.
Edellä mainitun kielisäännöksen tausta on kiinnostava kouluväen näkökulmasta. Kun
Ruotsissa 1842 oli jo säädetty kunnille velvoite vähintään yhden kansakoulun perustami-
seen, Suomen kenraalikuvernööri kirjoitti Suomen asioita keisarille esittelevälle ministeri-
valtiosihteerille seuraavanlaisen kirjeen, jonka tämä taas keisarin kannanottona lähetti
Suomen senaatin käsittelyyn: “Hänen Majesteettinsa Keisari, jonka tietoon oli tullut, että
Suomessa aiottiin julkaista uusia teoksia suomen kielellä ja joka oli ottanut huomioon, että
ne henkilöt, jotka taitavat ainoastaan suomen kieltä, kuuluvat työväkeen taikka maatavil-
jelevään kansanluokkaan, on suvainnut kiinnittää huomionsa siihen, että sivistymätön,
alempaan kansaan kuuluva lukija muutamissa tapauksissa saattaa väärinkäsittää kirjoja,
jotka ovat sivistyneelle kansalaiselle vaarattomia, sekä että tarpeeton lukeminen yleensä
vieroittaa työtätekevää ja maataviljelevää kansanluokkaa hyödyllisemmistä toimista, ja tä-
män vuoksi armossa on suvainnut määrätä, että Suomen sensuuriasetukset on täydennettä-
vä seuraavalla säännöksellä.”148

Kun kenraalikuvernöörinkanslian päällikkö vuonna 1854 ankaran kritiikin vuoksi puo-
lusteli vuoden 1850 ratkaisua, toi hänkin esille käsityksen, että turha lukuhalu vieroitti
työnteosta, “suomalainen maanviljelijä kun tähän saakka on lukenut ainoastaan pyhäpäivi-
nä ja yksinomaan uskonnollisia kirjoja - - “. Lisäksi hän sanoi, että tavallinen kansa ei ole
nurkunutkaan annettua kieltoa kohtaan, koska se ei ollut menettänytkään entisestä mitään,
kun sitä oli vaan estetty lukemasta muunlaista kirjallisuutta, jota se ei ollut tähänkään
saakka tuntenut. Kun kansalta ei kansliapäällikön mielestä ollut otettu mitään pois, ei sillä
ollut ollut mitään aihetta surrakaan.149 Myös suomalaisilla hallintomiehillä, jotka tietysti
kaikki olivat ruotsinkielisiä, oli kielisäännöksen mukaisia mielipiteitä vuoden 1850 aikoi-
hin tarpeesta rajoittaa suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemista.150

Vuonna 1854 peruutettiin vuonna 1850 annetun kielisäännöksen määräykset ja 1860
annettiin virallinen asetus, jolla ne virallisesti kumottiin ja suomen kieli vapautettiin kah-
leesta, “jollaista ei tiettävästi milloinkaan ole asetettu minkään sivistyskansan kielelle ja
kirjallisuudelle”.151 Katsoin, että oli tarpeellista tässä yhteydessä valaista Suomen
valtiollista asemaa kansakoulun syntyvaiheiden aikana ja erikoisesti suomen kielen
alistettua asemaa, jonka parantaminen oli yksi tärkeä edellytys suomalaisen
kansanopetuksen kehittämisessä. Jos Ruotsin Tornionlaaksossa suomen kielen asema oli
1800-luvulla heikko ruotsin kieleen verrattuna, oli tilanne Suomessa vastaava aina
1800-luvun loppupuolelle saakka.
b) Keskusteluja kansakoulun asemasta Suomen valtiopäivillä ja kirkon piirissä

Suomen kansakoululaitosta perustettaessa valtiopäivillä ja Suomen kirkolla oli senaatin
ohella oma sanansa sanottavana. Valtiopäivien keskustelut kertovat eri yhteiskuntaryhmiä
edustaneiden säätyjen suhtautumisesta kansakoulun kannalta keskeisiin kysymyksiin. Val-
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tiopäivien osuus oli tärkeä senkin vuoksi, että siellä hyväksyttiin kansakoulujen saamat
valtionavut. Vuoden 1863—1864 valtiopäivillä ratkaistiin merkittäviä linjanvetoja, kun
päätettiin kansansivistyksen kohottamiseksi tarkoitettujen uusien verojen hyväksymisestä
ja siitä, liitettäisiinkö kansakoululaitos kirkon vai kuntien hallintoon.152

Talonpoikaissäädyn umpisuomalaiset edustajat eivät olleet saaneet Halilan mukaan
muuta kouluopetusta kuin rippikoulun ja tiesivät joutuvansa valtiopäivien jälkeen anta-
maan valitsijoilleen selityksen, mikäli he osallistuisivat uusien verojen säätämiseen. Sää-
dyn edustajat, jotka yleensä kaikki olivat kunnallishallituksesta maalla 1865 annetun ase-
tuksen voimaantultua omien kuntiensa johtomiehiä, suhtautuivat hyvin varovasti kansa-
kouluun. He pelkäsivät sen tuovan uusia rasituksia. Muun muassa Kemin kihlakunnan
edustaja Petter Akola huomautti, että he eivät saaneet puhua yli valtuuksiensa. Epäröivät
lausunnot nousivatkin siltä pohjalta, että talonpojilla ei voinut olla tietoa ja käsitystä kan-
sakoulun laajakantoisesta merkityksestä ja toiseksi pelättiin kustannuksia. Kolme Oulun
läänin edustajaa esitti säästötoimenpiteenä jopa syksyllä 1863 aloittaneen Jyväskylän se-
minaarin lakkauttamista sen kalleuden vuoksi. Osa esitti kansakouluasian lykkäystä ilmei-
sesti siinä toivossa, että päästäisiin ainakin toistaiseksi verojen korottamisesta. Kun tiede-
tään, että valtiopäivämiehet olivat varmasti talonpoikaiston valistuneinta joukkoa, voidaan
hyvin kuvitella, kuinka tietämättömiä syrjäisten kuntien rivimiespäättäjät olivat koulutoi-
men asioita käsiteltäessä. Kansakoulun puoltajiakin löytyi erikoisesti Itä-Suomesta olevi-
en edustajien joukossa. Mielet lämpenivät istuntokauden aikana, ja monet antoivat kansa-
kouluaatteelle lämpimän tunnustuksen, vaikka eivät olleet valmiita kovin suuriin rahalli-
siin uhrauksiin. Aatelis- ja pappissäädyissä ei noussut edes suurta keskustelua kansakou-
lun tarpeellisuudesta, vaikka joku papiston edustaja pitikin kiertokouluja kansakouluja
halvempina. Lopputulos oli, että valtiopäivät hyväksyivät kansakoululaitokselle sellaisen
taloudellisen pohjan, jolle voitiin ruveta välittömästi rakentamaan. Kahden vuoden kulut-
tua 1866 annettiinkin jo kansakouluasetus.153

Vuoden 1863—1864 valtiopäivillä keskusteltiin maaseudun kunnallishallintoa käsitel-
täessä siitä, tulisiko kansakoulusta kunnallinen vai kirkollinen koulu. Talonpoikaissääty
pyrki saamaan kansakoulut puhtaasti kunnallisiksi. Halilan mukaan yleinen mielipide rat-
kaisi kansakoululaitoksen erottamisen papiston holhouksesta itsenäiseksi laitokseksi.
Myös papisto oli aluksi ilolla tervehtinyt kansakoulun suunnittelua kirkosta erilliseksi,
koska sille oli sälytetty muutenkin runsaasti maallisia tehtäviä. Näillä valtiopäivillä oli
kuitenkin papiston asenne muuttumassa. Heidän joukossaan oli niitä, jotka olivat menettä-
neet luottamuksensa kansakoulun kristillisyyteen. Epäluulojen ilmaisijoina oli muun mu-
assa pappeja, jotka olivat lähellä suomalaisia herätysliikkeitä. Esimerkiksi Johan Fredrik
Berg, pyhäkoulujen kehittäjä, oli heränneitä. Mainittakoon, että lestadiolaiseen herätys-
liikkeeseen kuuluvia pappeja ei ollut näillä valtiopäivillä, joskin mukana ollut koulumie-
henä tunnettu Ylitornion kirkkoherra Albert Heikel 1870-luvulla liittyi herätysliikkee-
seen154. Monet papit pelkäsivät koulun erottamisen kirkosta merkitsevän kansanopetuk-
sen suunnan muuttumista epäkristilliseksi. Toiset kannattivat koulun ja kirkon eroa, joskin
kirkon olisi saatava takeet kristillisen ja uskonnollisen hengen säilymisestä kouluissa.
Pappissäädyn äänestyksessä erottamista kannattavat voittivat yhden äänen turvin. Tämän
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jälkeen papiston ja kansakoulun suhteet kehittyivät suotuisasti ainakin vuosikymmenen.
Turun pappeinkokouksessa 1875 myönnettiin kansakoulun paremmuus vanhojen koulu-
tusmuotojen rinnalla, kun pienellä enemmistöllä katsottiin kansakoulu ensiarvoiseksi kan-
sanopetusmuodoksi.155

Kirkon piirissä ruvettiin 1850-luvulta alkaen kehittämään kirkon alkuopetukseen liitty-
nyttä uskonnonopetusta, ja seurakunnallisten alkukoulujen määrä kasvoikin 1860-luvulla.
Enemmistö niistä oli kiertokouluja. Kun alkuopetuksen kehittämisestä keskusteltiin
1870-luvulla, eräät kirkonmiehet puhuivat kotiopetuksen tärkeydestä. He katsoivat, että
kotiopetusta ei saisi korvata koululla, sillä se vieroittaisi lapset vanhemmistaan. Nimen-
omaan uskonnollisen kasvatuksen kannalta kotiopetus nähtiin hyvin merkityksellisenä.
Uno Cygnaeus torjui myös ajatuksen, että koulu haluaisi siirtää kodin tehtävät itselleen,
vaan katsoi kotiopetuksen luovan pohjaa koulun työlle. Kirkon taholta painotettiin kodin
uskontoa suojelevaa tehtävää. Kentällä toimivat opettajat näkivät kuitenkin kotiopetuksen
olevan yleensä niin heikkoa, ettei kansakoulu voinut toimia ilman alkukoulujen antamaa
pohjaa, ja puolsivat alkuopetuskoulujen toimintaa.156

Kirkon taholla ei kotiopetuksen korostaminen merkinnyt alkukoulujen toiminnan vä-
heksymistä, vaan niitä haluttiin tosissaan kehittää. Opettajien koulutus oli yksi tärkeimpiä
kohteita. Kirkolliskokouksessa 1876 kouluasioita käsitellyt valiokunta esitti suunnitel-
man, jossa ei enää puhuttu alkuopetuskouluista vaan alemmista kansakouluista. Katsottiin,
että kansakoulun vaatimukset olivat niin korkeat, ettei se sopinut harvaan asutun maan tar-
peisiin. Innostus uuden koulun perustamiseen oli jopa niin kova, että valiokunta oli valmis
puhumaan kotiopetuksen kelvottomuudesta. Tehostetun opetuksen arveltiin herättävän
vanhempien kiinnostusta opetukseen. Koulun ohjelmaan olisi kuulunut kristinopin, luke-
misen, laskennon ja kirjoituksen lisäksi laulua sekä isänmaan ja luonnonvoimien tunte-
musta, eli opetusta olisi annettu vähemmän kuin kansakoulussa mutta selvästi enemmän
kuin perinteisissä alkuopetuskouluissa. Kirkolliskokous oli luomassa selvästi kansakoulun
kilpailijaa. Kun kirkon piirissä oli pitkin 1870-lukua moitittu kansakoulua epäkristillisyy-
destä, niin Taimo Iisalon mukaan tämän uuden koulun avulla papisto halusi estää kirkon
opista poikkeavien uskonnollisten käsitysten leviämisen maaseudun väestön keskuu-
teen.157 Tavallisia kiertokouluja perustettiinkin runsaasti 1870- ja 1880-luvuilla myös
Pohjois-Suomen seurakuntiin, kuten kuntien koulutushistorioissa on aikaisemmin todettu.
Vaikka kiertokouluissa saatettiin opettaa ainakin malliksi kaikkia niitä sisältöjä, mitä
edellä kuvattuun uuden koulun opetusohjelmaan oli suunniteltu, kiertokoulujen vuotuinen
lyhyt opetusaika merkitsi jo sitä, ettei niistä mitenkään voinut tehdä edes korvaavia
alempia kansakouluja tai kouluja olisi pitänyt olla runsaasti. En minä yhtyisi Iisalon
käsityksiin, että vain uskonnonopetuksen oikeissa uomissa pitämisen vuoksi olisi kirkon
taholla ryhdytty uutta koulumuotoa suunnittelemaan. Kyllä tuomiokapituleissa ja
seurakunnissa tunnettiin maakuntien todellinen koulutustilannetilanne. Kansakouluja oli
vielä 1876 maaseudulla erittäin vähän, Lapissa esimerkiksi Tornion kaupunki mukaan
luettuna kuusi, ja siitä syystä vain harvoilla lapsilla oli mahdollisuus saada niissä opetusta.
Kun vastuulliset kirkkoherrat tiesivät hyvin, että kansakoulujen nopea lisääminen oli
mahdotonta, heidän vilpitön tavoitteensa oli varmaankin parantaa huonoa tilannetta, eikä

155. Halila I 1949, 316—318; Halila II 1949, 18; Iisalo 1968, 135—136.
156. Iisalo 1968, 337—338.
157. Iisalo 1968, 339—341.
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siihen kyllä muuta keinoa ollut kuin tinkiä opetuksen ajasta ja sisältöjen laajuudesta. Kun
opetus olisi ollut seurakuntien hallussa, niin silloin ei tietysti olisi tarvinnut huolehtia opin
puhtaudestakaan. Uskon, että se ei ainakaan seurakuntapapeilla ollut päällimmäinen huoli,
sillä hehän ainakin Lapissa melkeinpä poikkeuksetta olivat kansakoulujen johtokuntien
puheenjohtajia.

Olisiko sitten eteläisessä Suomessa tilanne ollut toinen? Laihialla lestadiolaisuuteen
liittynyt opettaja joutui niin suuriin vaikeuksiin, että hänet erotettiin 1885. Siellä lestadio-
laisuus “yleisesti tulkittiin lahkoksi”. Iisalon mukaan piiritarkastaja oli antanut opettajan
uskonnonopetuksesta myönteisen lausunnon. Hän viittaa vuonna 1881 suoritettujen tar-
kastusten tarkastuskertomuksiin. Ensimmäiset piiritarkastajat nimitettiin vasta 1885, mut-
ta sitä ennen tarkastustoiminnasta huolehtivat sivutoimisesti yleensä paikkakuntien pa-
pit.158

Osalle papistoa oli ollut vuoden 1863—1864 valtiopäivillä vaikea hyväksyä sitä, että
kansakoulut annettiin kuntien huostaan. Kun sitten 1870-lopussa ja 1880-luvun alussa val-
tiopäivillä tuli esille kansakoulujen piiritarkastajien asettaminen ja jokaiseen kahdeksaan
lääniin saatiin valtion palkkaamat tarkastajat vuodesta 1885 alkaen, tunsivat papit taas
joutuneensa syrjäytetyiksi. Olivathan useimmiten paikalliset kirkkoherrat vuoteen 1885
saakka olleet oman toimensa ohella myös kansakouluntarkastajina. Paikallistarkastajia oli
maassa ollut ennen piiritarkastajien tuloa 48. Halilan mukaan “uudet piiritarkastajat ja pa-
pisto eivät aina suinkaan olleet läheisessä yhteistyössä”. Papisto halusi entistä vankempaa
asemaa itselleen, ja vuosien 1877—1878 valtiopäiville esitettiin anomus, että kirkkoherra
olisi kansakoulun johtokunnan itseoikeutettu jäsen. Ruotsissahan kirkkoherra oli paikalli-
sen kouluhallituksen puheenjohtaja asetuksen mukaan159. Tällaista kansakouluasetuksen
muutosta ei Suomessa koskaan tehty.160 Olikohan Oulun läänillä hyvä “herraonni”, sillä
ensimmäiseksi tarkastajaksi, joka viipyi pohjoisessa 12 vuotta, nimitettiin Juho Reini. Hän
oli syntynyt Etelä-Pohjanmaalla Isossakyrössä, valmistunut opettajaksi Jyväskylän semi-
naarissa ja sen jälkeen ylioppilaaksi Vaasan lyseossa sekä suorittanut vielä pappistutkin-
non. Kun hän oli vielä elämänkumppanikseen saanut Isonkyrön rovastin tyttären, olivat
yhteistyön ja luottamuksen portit auki joka suuntaan.161

Halilan mukaan kirkko ryhtyi 1880-luvulla määrätietoiseen työhön suojellakseen kan-
saa vapaamielisiltä opeilta ja säilyttääkseen kirkon hyväksi näkemää uskonnollista pohjaa.
Sopivaksi keinoksi katsottiin kirkollisen kansaopetuksen kehittäminen ja kierto- ja pikku-
kouluista löydettiin kiitollinen toimiala.162 Miksipä se ei olisi ollut toivottua ja kaivattua
toimintaa, koska nykyisen Lapin läänin alueella oli vielä 1880-luvun alkupuoliskolla vain
kahdeksan kansakoulua, mihin määrään oli päästy jo 1878. Jokainen uusi kiertokoulukin
oli silloin Lapin nuorten kannalta suuri saavutus.

Vuoden 1886 kirkolliskokouksessa käsiteltiin kiertokoulujen ajanmukaistamista ja
opettajien koulutuksen organisoimista. Papiston taholta tunnettiin epäluuloja kansakouluja
kohtaan, ja vuoden 1888 valtiopäiville tuli pappeinkokouksen hyväksymänä sellainen esi-
tys opettajien valmistamiseksi, että jokaiseen hiippakuntaan perustettaisiin valtion ylläpi-
tämä kiertokouluseminaari harjoituskouluineen, joiden opettajat tuomiokapituli nimittäisi.

158. Iisalo 1964, 348; Karttunen 1983, 6.
159. SS 9/1842, 2 §.
160. Halila 1949 II, 20 ja 401—402; Karttunen 1983, 6.
161. Halila 1949 II, 403; Karttunen 1983, 40.
162. Halila 1949 II, 119.
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Ehdotusta ei valtiopäivillä hyväksytty, vaikkakin pappissäädyn ja useat talonpoikaissää-
dyn edustajat olivat valiokuntakäsittelyssä olleet hyväksymisen kannalla, koska heidän
mielestään valtio oli tunnustanut kiertokoulujen tarpeellisuuden, ja kansakouluasetus vaati
seurakuntia huolehtimaan siitä, että kotiopetuksen puuttuessa lapsilla olisi mahdollisuus
saada alkuopetusta kiinteissä tai kiertävissä kouluissa163. Kuopion “piispa G. Johansson
puhui kyseisillä valtiopäivillä kansakoulua vastaan - - ja toivoi parannusta kiertokoulujen
avulla”.164 Valtiopäivien jälkeen 1888 kouluasioista vastaava senaattori Yrjö Sakari Yr-
jö-Koskinen esitti Tampereen pappeinkokoukselle lausunnon, jossa hän totesi, ettei kierto-
koulu häiritse kotiopetusta eikä sen tule kilpailla kansakoulun kanssa, vaan pysyä uskon-
nollisena kouluna. Kiertokoulunopettajien valmistuksessa hän piti terveimpänä ratkaisuna
sitä, että tätä koulutustehtävää suorittaisivat kansakoulunopettajat papiston valvonnassa.
Kokous yhtyi yksimielisesti Yrjö-Koskisen lausuntoon. “Kouluylihallitus omaksui Cyg-
naeuksen kannan ja vastusti ´kirkollisten koulujen työntämistä kodin ja kansakoulun vä-
liin molempia häiritsemään`.”165

Itse kiertokoulukysymys oli kuitenkin käytännöllisesti edelleen ratkaisematta. Kirkon
taholta nostettiin taistelulippu, ja kiertokoulujen kehittämisen johtoon 1880-luvun lopulla
astunut Leivonmäen kirkkoherra Arthur Olivier Blomberg (myöh. Vuorimaa) “pyrki ko-
hottamaan kiertokoulun kansan varsinaiseksi yleiskouluksi”.166 Lähteistä ei selviä, kenen
antamilla valtuuksilla Blomberg esiintyi, vai oliko johtopaikka seurausta omasta aktiivi-
suudesta. Vuonna 1890 kiertokoulunopettajat kokouksessaan Viipurissa tekivät ehkä edel-
listä realistisemman alkuopetuksen tarpeet huomioonottavan esityksen, jonka mukaan
kiertokoulun oppiaika käsittäisi 7—11 ikävuodet, minkä jälkeen lapset 11-vuotiaina alku-
opetuksen saaneina menisivät kansakouluun. Vuoden 1891 valtiopäivillä ratkaistiin sitten
lopullisesti, että kansanopetustoiminta kokonaisuudessaan haluttiin säilyttää kouluylihalli-
tuksen johdossa säätyjen vanhan periaatepäätöksen pohjalta. Useat talonpoikaissäädyn
edustajat olisivat hyväksyneet kirkollisen opetuksen. Alkuopetusta koskevat erimielisyy-
det saivat sitten näillä valtiopäivillä sellaisen tilapäisratkaisun, että papisto piispa Johans-
sonin vaikutuksesta katsoi tarpeelliseksi vetäytyä varsinaisesta kansanopetuksesta syr-
jään.167

Vielä Tervolan piispantarkastuksessa 1892 piispa Johansson ilmaisi oman silloisen
kantansa siihen, miten tehtävien jako kierto- ja kansakoulujen välillä olisi tehtävä. Piispan
mielestä turvattomien lasten olisi hyvä olla kiertokoulun suojissa ja opetettavina 11-vuoti-
aiksi saakka ja vasta sen jälkeen 15-vuotiaiksi kansakoulussa.168 Piispan ajatukset
kulkivat, kuten huomataan, aivan samoja ratoja kuin kiertokoulunopettajilla Viipurin
kokouksessa 1890. Jos ajatus ei ollut alunperinkin piispan oma, niin ainakin hän sen oli
omaksunut ja julkitoi vielä vuoden 1891 valtiopäivien jälkeen. On mielenkiintoista
havaita, että myöhemmin lähes sata vuotta oppikoulujen opetus pohjautui kansakoulun
neljän alimman luokan oppimääriin, minkä jälkeen oppilaat olivat yleensä 11-vuotiaita
vaihtaessaan koulua.

163. SA 12/1866, 114 §.
164. Halila 1949 II, 119—128.
165. Halila 1949 II, 125—126.
166. Halila 1949 II, 126.
167. Halila 1949 II, 22 ja 128—130.
168. Tervolan ptpk 1892 (srkk P. E. Ervast). Eb: 128a. OTA. OMA.
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Halila jätti historiassaan kertomatta, jos vakavasti oli pohtinutkaan, miksi Kuopion
piispa Johansson vuoden 1888 valtiopäivillä puhui kansakouluja vastaan ja “toivoi paran-
nusta kiertokoulujen avulla”. Johanssonin hiippakuntaan, jota hän oli hoitanut vuodesta
1886 lähtien, kuului myös suuri kolmasosan Suomea käsittävä Lappi. Hän oli jo ehtinyt
tutustua vuonna 1886 ja 1887 suorittamillaan pitkillä tarkastusmatkoillaan siellä oleviin
seurakuntiinsa. Kun Tervolassa oli ainoassa kansakoulussa vähän oppilaita mutta kierto-
koulussa runsaasti, hän oli todennut kiertokoulun olevan suositumpi kansan keskuudessa
kuin kansakoulun. Johanssonin näkemys perustui varmasti eri puolilla hiippakuntaa saa-
tuihin kokemuksiin, mutta yksinomaan Tervolan koulujen oppilasmäärien perusteella täl-
laista johtopäätöstä ei voitane tehdä, sillä miten kirkolla oleva kansakoulu olisi voinut op-
pilasmäärissä kilpailla monissa eri kylissä kulkevan kiertokoulun kanssa. Piispantarkas-
tuspöytäkirja ei valaise asiaa edellä kerrottua laajemmin.169 Mitä muuta hän sitten oli La-
pissa nähnyt vuonna 1887? Jos hän katseli Rovaniemen Ounasvaaralta etelään, itään tai
pohjoiseen, niin hänen edessään oli enimmäkseen kansakoulutonta autiomaata. Nykyisen
Lapin kunnista kouluja ei ollut Ranuan, Posion, Kemijärven, Sallan, Savukosken, Pelko-
senniemen, Sodankylän, Inarin, Enontekiön, Muonion, Kolarin ja Pellon alueilla eikä
myöskään silloin itsenäisessä Karungissa. Perämeren rannoilla ja Kemijokivarren kunnis-
sa Rovaniemeltä alaspäin kouluja oli sekä vielä Utsjoella, Kittilässä ja Ylitorniolla, jossa
kuntalaisilla oli jo halu lakkauttaa vuoden ikäinen kävelemään opetteleva kansakoulunsa.
Huomattava on vielä, että missään Lapin kunnassa ei – Simoa ja Alatorniota lukuunotta-
matta – ollut 1880-luvun lopussa kuin yksi kansakoulu, joka lähinnä palveli vain kirkon-
kyläläisiä. Voitaneen sanoa, että kun piispa toivoi kaikkien hiippakuntansa lasten pääsevän
opetuksen piiriin, niin lohdutonhan Lapinkin tilanne olisi ollut, jos opetus olisi ollut vain
kansakoulujen varassa. Kaikissa kansakouluttomissakin seurakunnissa oli kuitenkin kier-
to- tai katekeettakouluja, ja niiden antaman koulutuksen lisäämisessä ja kohentamisessa
piispa näki nopean mahdollisuuden parantaa tämän hiippakuntansa pohjoisen osan surke-
aa koulutustilannetta.170

Olen vakuuttunut tutustuttuani piispantarkastusten pöytäkirjoihin, että Kuopion
piispalla oli suuri hätä kehittää hiippakuntansa opetustoimintaa, ja siksi hän oli aktiivinen
tärkeäksi kokemassaan asiassa ja haki keinoja terävääkin kieltä käyttäen tilanteen
korjaamiseksi. Pitihän vastuulliset saada ainakin hereille ja vieläpä kuuntelemaankin.
Mikäli ja kun piispa Tervolan piispantarkastuksessa sanoessaan kiertokoulujen olevan
kansan keskuudessa paljon kansakouluja suositumpia oli tarkoittanut sitä, että läheskään
kaikki maalaiskunnat hänenkään hiippakunnassaaan eivät olleet mahdollisuuksista
huolimatta avanneet vielä 21 vuotta kansakouluasetuksen antamisen jälkeenkään yhtään
kansakoulua ja loputkin kunnat yleensä vain yhden, niin olihan se piispa perinjuurin
oikeassa. Kiertäviä koulujahan oli jokaisessa seurakunnassa. Toisaalta piispalla oli
säädösten tuki ja esimiesasema takanaan, kun hän määräsi kiertokouluja perustettavaksi.
Valtion viranomaisilta nämä valtuudet 1800-luvulla puuttuivat.

Mitä sitten valtiovalta ja säädyt tekivät kansanopetuksen edistämiseksi? Kansakoulu-
asetus oli annettu 1866. Se kuitenkin jätti kansakoulujen perustamisen kunnille, ja kunta-
kokoukset perustivat kouluja hitaasti, kuten edellä esittämäni kuvaus Lapin koulutustilan-
teesta osoitti. Kun kuntakokoukset yleensä vastustivat kansakoulujen perustamisia vielä

169. Tervolan ptpk 1887 (srkk P. E. Ervast). Eb: 128a. OTA. OMA.
170. Ks. kyseisten kuntien yhteenvetoluvut.
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sekä 1870- että 1880-luvuilla, heräsi ajatus, että kunnat olisi Suomessakin Ruotsin tavoin
velvoitettava perustamaan kouluja. Sitä esitti 1884 Kuopion läänin irtaimen väestön olo-
suhteita tutkinut komitea. Vuonna 1886 Turun ja Porin läänin kuvernööri vaati kertomuk-
sessaan ainakin yhden ylemmän kansakoulun perustamista kuhunkin kuntaan. Samana
vuonna myös Oulun läänin kuvernööri esitti, että ainakin yksi kansakoulu pitäisi saada jo-
kaiseen kuntaan. Hän viittasi siihen, että hyvät neuvot ja ohjeet eivät olleet auttaneet. Kun-
tahistorioista tiedämme, että Oulun läänin maaherrat olivat kyllä kiitettävästi kirjeitä lähe-
telleet kuntiin, mutta tuloksia tuli hitaasti, kun valinnanvapaus ja päätösvalta oli kunnilla.
Vuoden 1891 valtiopäivillä talonpoikaissäädyssä Itä- ja Keski-Suomen edustajat ehdotti-
vat, että kunnat velvoitettaisiin perustamaan kouluja joka kolmas vuosi niin kauan, että
kunnissa olisi yksi koulu 2000 asukasta kohti.171 Kun kirkko oli valmis parantamaan kou-
lutusta, valtiopäivät Halilan mukaan vastustivat kirkon valtapyrkimyksiä. Kiertokoulujen
opettajakoulutusta ei haluttu järjestää kirkon toivomalla tavalla eikä valtion määrärahoja
myöntää kiertokoulujen perustamiseen ja ylläpitoon. Kun sitten piispa Johansson puhui
asioiden korjaamisen puolesta ja oli valmis seurakuntiensa kanssa saattamaan koulutusta
parempaan kuntoon, Halila syytti häntä kirjassaan tarpeettomasta jyrkkyydestä.172

Vaikka papisto oli vuoden 1891 valtiopäivien päätösten jälkeen vetäytynyt tai syrjäytet-
ty kansanopetuksesta, ei näin käytännössä – onneksi – käynyt. Piispa Johansson seurasi
tarkasti alueensa kansakoulujen tilannetta ja velvoitti seurakuntalaisia panemaan lapset
niihin kansa- ja kiertokouluihin, joita vain seurakunnassa oli. Hän käytti väkevintä ilmai-
suaan Alatorniolla 1892 halutessaan lapset kouluihin sanoen, että olisi synti ja häpeä, jos
lapsia ei lähetettäisi oppia saamaan173. Poikkeuksetta kaikki Lapin seurakuntien kirkko-
herrat sekä ennen että jälkeen vuoden 1891 valtiopäiviä ponnistelivat kansakoulujen pe-
rustamiseksi. Piispa suorastaan määräsi niskoittelevat seurakunnat perustamaan kierto-
kouluja, kuten esimerkiksi Kemin ja Simon piispantarkastuksissa 1887174. Piispa ei jäänyt
vuoden 1891 valtiopäivien jälkeen toimettomaksi, sillä jo tammikuussa 1892 Kuopion
tuomiokapituli lähetti seurakunnille noudatettavaksi kirkollisia lastenkouluja koskevan
malliohjesäännön, joka yhtenäisti ja antoi ryhtiä seurakuntien lastenkouluille, joita oli se-
kä kiinteitä että kiertäviä.175 Kun valtiovalta oli voimaton nopeasti kehittämään
kansakoululaitosta ja varsinkin sen alkuopetusta, oli hyvä, että pohjoisessa oli oma
Kuopion hiippakunta, jonka johtaja määrätietoisesti piti huolta parhaansa mukaan
vastuualueensa lasten koulutuksesta.

Kun ainakaan Pohjois-Suomessa ei kansakouluasetuksen voimalla saatu kansakouluja
kovin nopeasti, niin mitä valtiovalta teki tilanteen korjaamiseksi? Vuoden 1894 valtiopäi-
villä oli ehdotus oppivelvollisuudeksi ja kunnan jakamiseksi koulupiireihin niin, että kou-
lu tulisi 30 sellaista oppilasta kohti, jotka asuisivat siitä neljän kilometrin säteellä. Maa-
laiskuntien kunnallismiehistä pääasiassa koostuva talonpoikaissääty suhtautui sangen tor-
juvasti esityksiin, kun pelättiin kustannuksia ja valtion määräysvallan kasvua. Vasta 1897
hyväksyttiin vuonna 1898 voimaan astunut piirijakoasetus.176 Sekään ei tuonut

171. Soikkanen 1966, 126.
172. Halila 1949 II, 22 ja 129—130.
173. Alatornion ptpk 1892 (srkk J. G. Snellman). Eb: 1a. OTA. OMA.
174. Kemin ptpk 1887 srkk C. O. Tenlén). Eb. 32a; Simon ptpk 1887 (srkk J. A. Keckman). Eb: 18a. OTA.

OMA.
175. Liukkonen 1993, 61.
176. Soikkanen 1966, 326—327.
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maaseudun alkuopetukseen mitään ratkaisua, kuten tiedetään. Vasta oppivelvollisuuslaki
avasi mahdollisuuden alakansakoulujen perustamiseen.

Olen halunnut edellä esittämälläni Suomen kansanopetuksen kehittämistä 1800-luvun
viimeisinä vuosikymmeninä kuvaavalla aineistolla osoittaa, että ristiriitoja ja ongelmia oli
runsaasti. Kirkko epäili kansakoulua epäkristillisyydestä. Valtiopäivien ja kouluhallinnon
taholta pelättiin kirkon vaikutusvallan kasvua, eikä annettu mahdollisuuksia kirkolle ke-
hittää alkuopetusta, vaikka papiston piirissä siihen oli halukkuutta ja valmis järjestelmä.
Halilan mukaan oli alkuopetuksen kannalta traagista, että se joutui kiedotuksi kirkon ja
kansakoulun valtataisteluun177. Ei ole kyllä olemassa mitään näyttöä siitä, että valtion ta-
holta olisi säädöstasolla edes yritetty kunnallista alkuopetusta saada maaseudulla kunnol-
lisesti käynnistetyksi. Kirkkoakaan ei haluttu sen järjestämisessä tukea. Kun Ruotsissa hy-
vin monimuotoisen kansakoulun sallivan säännöstön turvin saatiin jo 1800-luvulla Pohjan
perilläkin useimmat lapset kansakouluopetusta nauttimaan ja alkuopetuskin liikkeelle,
Suomi oli ainakin yhden sukupolven eli neljännesvuosisadan Ruotsia jäljessä. Väittäisin,
että Suomessa paras oli kansakouluasiassakin hyvän pahin vihollinen, sillä vain parasta ta-
voiteltaessa jää hyväkin saavuttamatta. Kun kiertokoulujen puoltaja, sotarovasti V. Pet-
tersson vuoden 1886 kirkolliskokouksessa puhui, että 99 prosenttia kansasta osaisi pian
kiertokoulun kautta lukea, kirjoittaa, laskea ja raamattunsa, niin se kyllä Lapin osalta oli
hyvin lähellä totuutta178. Ainakin kansakouluissa oli vielä 1886 hyvin pieni määrä
kouluikäisistä.

Vaikka koulutuksen kehittämiseen Suomessa vaikuttivat hyvin monet eri osatekijät, to-
siasia on, että Tornionlaakso Karungista ylöspäin sai kansakoulut parikymmentä vuotta
myöhemmin kuin Perämeren perukan ja Kemijoen alajuoksun kunnat. Molemmat alueet
olivat samojen Suomen koulusäädösten alaisia ja kuuluivat yhteiseen Kuopion hiippakun-
taan. Selvittääkseni lestadiolaisen herätysliikkeen mahdollista osuutta ja vaikutuksia Suo-
men Tornionlaakson kuntien kansakoulujen perustamisvaiheisiin, käyn kunnat Karungista
Enontekiölle läpi tästä näkökulmasta tarkasteltuna. Mielenkiintoista olisi varmasti katsas-
taa, löytyisikö herätysliikkeen ja kansakoulujen perustamisen välisiä yhteyksiä vertailu-
ryhmien ulkopuolelle jäävien lähinnä Lapin itäosan kuntien, Utsjoen (1878 = kansakoulun
alkamisvuosi), Kittilän (1886), Sodankylän (1889), Kuolajärven eli Sallan (1894), Kemi-
järven (1898) ja Inarin (1902), kansakoulujen perustamishistorioista, mutta en halua tehdä
niistä kovin perinpohjaista selvitystä, koska katson Tornionlaakson kuntien jo valaisevan
asiaa tutkimukseni kannalta riittävästi. Lestadiolaisen väestön osuudet edellä mainitun
alueen seurakunnissa olivat Lohen mukaan vuonna 1899 seuraavat: Utsjoki 21, Kittilä 15,
Sodankylä 66, Kuolajärven 99,6, Kemijärvi 33, ja Inari 7,6 prosenttia.179.

24.4.4.2 Karunki

Karungissa käsiteltiin kansakoulun perustamista ensimmäisen kerran 1870 seurakunnan
kappalaisen Gustaf Adolf Snellmannin esityksestä. Tuimin sanoin kappalainen pöytäkir-
jaan merkitsi, että ymmärtämättä kansakoulun merkitystä kirkonkokous joutavia syitä

177. Halila 1949 II, 130.
178. Halila 1949 II, 121—122.
179. Lohi 1997, 156.
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esittäen torjui hankkeen. Vuonna 1874 Karungin kirkkoherraksi tuli lestadiolainen Johan
Robert Castren (1824—1894). Vuonna 1880 Karungissa kuntakokouksessa käsiteltiin
kunnanesimies Pekka Palon alustuksen pohjalta kansakouluasiaa, mutta taas huonolla
menestyksellä. Näyttäisi, että kirkkoherra ei olisi ehkä tässä kokouksessa ollut keskeises-
ti hanketta ajamassa, vaikka hän Kirkonkylän koulun historiikin kirjoittajan Alpo Ahven-
järven mukaan on ollut oppineena miehenä yksi Karungin harvalukuisista kansakoulun
esitaistelijoista. Tämän käsityksensä Karungin koulutusasiat erinomaisesti tunteva opetta-
ja Ahvenjärvi vahvisti vielä haastattelussa. Olisiko syynä ollut se, että Palo ja kirkkoher-
ra olivat uskonnollisesti eri leireissä, sillä tekihän Pekka Palo vuoden 1887 piispantarkas-
tukseen syytekirjelmän lestadiolaisia ja kirkkoherraa kohtaan? Palon mukaan lestadiolai-
set eivät arvostaneet kansakoulua. Kyllä kirkkoherra Castren on kuitenkin jo 1880 ollut
täysipainoisesti ajamassa kansakouluasiaa, sillä oululainen sanomalehti Kaiku on kyseise-
nä vuonna parissa numerossaan kertonut, että Aleksanteri II:n hallitsijanaolon 25-vuotis-
juhlassa Karungissa Castren olisi esittänyt kansakoulun pohjarahaston perustamista, mut-
ta ettei tämäkään aloite olisi tuottanut tulosta. Kun kirkkoherra 1881 kuvernöörin kirjeen
vuoksi esitti kansakoulun perustamista, sai hän kuntakokouksessa vain kolme kannatta-
jaa.180

Vuoden 1892 piispantarkastuksessa Karungissa puhuttiin muun muassa kouluasioista,
sillä olivathan ne Karungissa kansakoulun osalta huonolla tolalla. Samana vuonna 1892
pidetyssä kuntakokouksessa olikin kansakoulun perustaminen kuvernöörin kirjeen vuoksi
taas pitkästä aikaa esillä. Kansakouluntarkastaja Reini esitteli kansakouluasiaa, ja myös
kirkkoherra Castren puhui asian välttämättömyydestä. Koulu päätettiin perustaa ja johto-
kunta valittiin. Tavallisuudesta poiketen kirkkoherra ei tullut valituksi johtokunnan pu-
heenjohtajaksi eikä edes jäseneksi. Se on saattanut olla ikä- tai terveyskysymys tai molem-
pia. Ainakin yksi lestadiolainen, kunnan ja seurakunnan luottamusmiehenä ansiokkaasti
toiminut saarnamies Heikki Hooli tuli jäseneksi Pekka Palon puheenjohdolla toimivaan
johtokuntaan. Kyllä lestadiolaiset olivat kaikesta päätellen olleet selkeästi koulun perusta-
misen kannalla. Kun vastustajat näkivät, että koulun perustamispäätös oli syntymässä, me-
nivät he pihalle neuvonpitoon. Pelkona heillä oli varmasti koulusta aiheutuvat kustannuk-
set. Opettaja Tauno Rautio kertoi, että hänen 1874 Karungissa syntynyt isänsä, ison maati-
lan isäntä, ei ollut käynyt kansakoulua. Hän ei koskaan pitänyt koulutusta tärkeänä, ja syy-
nä oli ilmeisesti nuukuus. Uskovainen Ylitorniolla kansakoulun käynyt 1876 syntynyt äiti
puolestaan arvosti koulutusta ja toimitti lapsia opintielle. Tarmokkaan lestadiolaisen papin
20-vuotisen työn jälki näkyi Karungissa, sillä vuosisadan lopussa herätysliikkeeseen kuu-
luvia oli 66 prosenttia väestöstä. Yhteyksienpito Ruotsin uskonveljien kanssa oli runsasta.
Muun muassa tunnetut koulu- ja saarnamiehet Juhani Raattamaa ja Erkki Antti vierailivat
pitäjässä puhujamatkoillaan. Kun lestadiolaisuuden kasvu Karungissa oli alkanut jo
1870-luvulla, niin voisikohan tästä vetää sen johtopäätöksen, että kaikki liikkeeseen kuu-
luvat eivät vielä 1880-luvulla olleet kypsyneet kannattamaan kansakoulua, joka pääsi al-
kamaan vasta 1896?181

180. Karungin ptpk 1887 (srkk J. R. Castren). Eb: 29a. OTA. OMA; Ahvenjärvi 1966, 1—2; Jaako 1985, 57;
Lohi 1997, 89—96; Alpo Ahvenjärven haast. 4.10.1999.

181. Ahvenjärvi 1966, 2—3; Lohi 1997, 89—96; Tauno Raution haast. 2.10.1999.
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24.4.4.3 Ylitornio

Ylitornion kirkkoherrana oli 1850—1880 Albert Heikel, joka heti tultuaan Ylitorniolle oli
suhtautunut herätysliikkeeseen myönteisesti ja tuli siihen mukaan 1870-luvun alussa.182

Vuonna 1870 koulumies Heikel sai kuntakokouksen tekemään kansakoulun perustamis-
päätöksen. Muutamat kokouksesta poissaolleet tekivät valituksen, ja siihen tai yleiseen
vastahankaisuuteen hanke pysähtyi. Valittajat normaaliin tapaan esittivät köyhyyden kou-
lun perustamisen esteeksi, mutta muitakin perusteita oli: “ - - ja jos seurakunta ei onnistu
saada totisesti kristillisen opettajan, joka sekä opetuksellansa että elämällänsä saattaisi
edistyttää, niin vaikuttaisi joski ulkonaisesti nuhteetoin opettaja enemmin ylpeyttä ja tur-
hamielisyyttä, ja siis matkaansaatettaisiin kansakoulun kautta enemmän vahinkoa kuin
hyötyä.” Valituksessaan talonpojat lupasivat, että kiertokoulun rovasti saisi kyllä kylien
kustannuksella perustaa, jos lasten lukutaito sitä vaati.183

Talvella 1880 oltiin Ylitorniolla sitä mieltä, että “kansakouluasia piilee jylhässä korves-
sa”. Kun arvostettu rovasti kuoli samana vuonna, epäiltiin, että kiertokoulukin voitaisiin
lopettaa.184 Uusi kirkkoherra Anders Holmström sai jo tulovuotensa 1881 lopussa kunta-
kokouksen tekemään kansakoulun perustamispäätöksen. Hitaasti asia eteni, sillä 1883 va-
littiin koululle johtokunta ja kirkkoherra sen puheenjohtajaksi, mutta vasta 1886 koulu
avattiin. Kuntakokous ei kuitenkaan ollut tyytyväinen kansakouluun. Kustannusvertailus-
sa kiertokoulu oli nimittäin osoittautunut paljon edullisempi. Useita kertoja kuntakokous
päättikin “lakkauttaa ikuisiksi ajoiksi ylhäisemmän kansakoulun Ylitornion pitäjästä”.185

Kuten edellä on kerrottu, myös Ruotsin Tornionlaaksossa tehtiin alakansakoulujen lakkau-
tuspäätöksiä 1884—1885, kun koulujen valtionavut lopetettiin. Tämä Ylitornion tapaus,
että hyvin toimiva kunnan ainoa kansakoulu olisi haluttu ja päätetty myös lakkauttaa, on
ainutlaatuinen ainakin minun tietopiirissäni koko maassa 1800-luvulta. Vuonna 1887 laa-
timassaan seurakuntakertomuksessa kirkkoherra jo oli maininnut, että pitäjässä oli virin-
nyt halu lakkauttaa kansakoulu, ja vieritti siitä ainakin osasyyn Ruotsista käyneiden kier-
televien lestadiolaislähettien niskoille. Kirkkoherran mukaan suurin osa seurakuntaa tun-
nusti herätysliikkeen opin oikeaksi, vaikka kaikki eivät siihen kuuluneetkaan. “Lestadio-
laisuuden vaikutusvalta näkyi myös kunnallislautakunnan valinnassa.”186 Kun kirkkoher-
ra valitti päätöksestä tukijoukkonsa kanssa, lakkautuspäätös palautettiin kuntaan uuteen
käsittelyyn, jossa kuntakokous pysyi entisessä kannassaan. Valituksen tuloksena senaatti
kumosi kunnan päätöksen, ja Ylitornio säilytti kansakoulunsa.187

Ylitornio muodostui jo 1850-luvulla Suomen puolella lestadiolaiskeskukseksi. Vuonna
1875 pidettiin Ylitornion kirkossa suuri kokous, johon osallistui sata maallikkosaarnaajaa
ja lähes kaksi tuhatta muuta lestadiolaista Suomesta ja Pohjois-Ruotsista. Ottaen senaikai-
set liikenneolosuhteet huomioon se on ollut valtaisa tilaisuus, joka oli ensimmäinen mutta
myös viimeinen näin laajapohjaisena. Kirkkoherra Heikel oli luovuttanut kirkon kokous-
paikaksi, mikä osoitti aikanansa suurta rohkeutta. Ylitornion lestadiolaisten yhteistyö ra-
jan yli Ruotsiin oli elävää ja vilkasta. Muun muassa Juhani Raattamaa ja Erkki Antti vie-

182. Lohi 1997, 80—81.
183. Malkamäki 1983, 2—12. Koululaitoksen leikekansio. YKuA.
184. Jaako 1985, 57—58.
185. Malkamäki 1983, 19—21. Koululaitoksen leikekansio. YKuA.
186. Lohi 1997, 87.
187. Malkamäki 1883, 21. Koululaitoksen leikekansio. YKuA.
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railivat Ylitorniolla puhujina. Vuosisadan lopussa oli varovaisestikin arvioiden puolet pi-
täjän väestä lestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvia. Seuroja pidettiin varsinkin talvi-
kautena. Kirkossakäynti oli hiljaista kuten muissakin seurakunnissa. Kirkon johto vieritti
kansankirkosta vieraantumisen lestadiolaisuuden syyksi. Piispa Johansson jopa vaati tästä
lestadiolaisilta julkista anteeksipyyntöä. Ylitornion piispantarkastuksessa hän oli muistut-
tanut, että lestadiolaiset eivät käyneet kirkossa edes silloin, kun siellä saarnasi oma pap-
pi.188

Ylitorniollakin asenteet kansakoulua kohtaan muuttuivat 1890-luvun alkuvuosina, sillä
vuonna 1895 yksityisenä Kainuunkylässä avatun kansakoulun kunta otti jo vuoden kulut-
tua ylläpidettäväkseen. Vielä 1899 ennen vuosisadan vaihtumista ehti toimintansa aloittaa
Kristineströmin yksityinen vain muutaman vuoden toiminut kansakoulu.189

24.4.4.4 Turtola (Pello)

Turtolan (Pellon) kappeliseurakunnan ja kunnan koulukysymystä tarkastelen lestadiolai-
sen pitkäaikaisen kirkonisännän ja kunnanesimiehen henkilöhistoriasta käsin. Tämä
aikansa merkkimies oli Heikki Lauri (1828—1920), suuren talon isäntä Turtolan kylässä,
joka oli nuorena oppinut luku- ja kirjoitustaidon mitä ilmeisimmin Turtolan pappilassa.
Hän koki herätyksen 1849, kävi Pajalassa kuuntelemassa Laestadiusta, oli kirkonisännän
ominaisuudessa pappilassa Laestadiuksen vieraillessa Turtolassa sekä ystävystyi Juhani
Raattamaan ja Erkki Antin kanssa. Näiden tunnettujen herätysjohtajien kanssa yhteisillä
seuramatkoilla oli usein myös Pellon suuren kylän lestadiolainen johtomies Heikki Jolma,
joka vei vieraat aina Turtolassa yöpymään uskonveljen Heikki Laurin vieraanvaraiseen
taloon. Laurin ja kappalaisten johdolla seurakunta harjoitti monenlaista rajayhteistyötä
Väylän takana olevien Svansteinin asukkaitten kanssa, joilla oli lyhyt matka ennen Svan-
steinin kirkon rakentamista Turtolan kirkkoon, kun oma kirkko oli vielä kaukana Ruotsin
Ylitorniolla. Monet svansteiniläiset halusivat saattaa vainajansakin Turtolan hautausmaa-
han, sillä sukulaisten joukossahan he sielläkin saivat levätä.190

Kirkonisäntä hoiti yhteistyössä kappeliseurakunnan kulloisenkin papin kanssa seura-
kuntaa. Vuosina 1859—1874 Turtolan kappalaisena toiminut Johan Robert Castren tuli
Turtolan vuosinaan herätykseen191, johon häntä oli aivan varmaan johdattamassa työ-
kumppani, kirkonisäntä Lauri. Castren oli tiettävästi ensimmäinen lestadiolainen pappi
Suomen puolella. Yhteistyötä Castren ja Lauri saivat tehdä vielä kunnan asioissakin, kun
kappalainen oli kuntakokouksen puheenjohtaja ja kirkonisäntä ensimmäinen kunnallislau-
takunnan esimies. Nämä valinnat osoittivat näiden henkilöiden nauttimaa arvostusta, mut-
ta myös lestadiolaisuuden vaikutusvaltaa pitäjässä.192 Kuten Pellon kuntaa koskevassa
historiassa aikaisemmin on kerrottu, Castrenin vielä ollessa Turtolassa päätettiin 1873

188. Lohi 1997, 80—88.
189. Ks. Ylitornion koulujen yhteenvetoluku.
190. Aska 1997, 9, 28, 78, 90, 107—109, 113—115, 156, 161 ja 167; Lohi 1997, 79. Lohen mukaan Heikki

Lauri oli kokenut herätyksen 1850.
191. Lohi 1997, 79.
192. Aska 1997, 78, 110 ja 153; Lohi 1997, 79.
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kiertokoulun aloittamisesta. Lauri oli ollut Oulussa maakunnan valistuneiden talonpoikien
joukossa perustamassa 1874 oululaisten kanssa Oulun Suomalaista yksityislyseoa.193

Castrenia Turtolan pappina (1874—1888) seurannut Karl Reckhardt piti Laurin toimes-
ta muutaman vuoden ajan koulua pappilassaan jokivarren kylistä oleville nuorukaisille,
joista osa sitten jatkoi Oulun koulussa. Oppilaita oli myös Ruotsin puolelta, ja heitä pasto-
ri opetti ruotsin kielellä valmistaen heitä pääsemään oppikouluihin Ruotsissa. Luottamusta
pastorin opettajankykyihin ei heikentänyt sekään, että tämä ei saattanut ymmärtää lestadi-
olaista kristillisyyttä. Vuonna 1875 Reckhart on kyllä antanut lestadiolaisuudesta myöntei-
sen lausunnon194. Alkeisopetusta paljon pitemmälle tässä Turtolan yksityiskoulussa men-
tiin, sillä edistyneimmät opiskelivat jopa latinaa. Pappilan kamarissa pöydän ympärillä is-
tuneessa lähes kymmenpäisessä poikajoukossa oli parin kolmen sukulaispojan lisäksi
myös Heikki Laurin oma poika Kaarlo, joka valmistui papiksi ja oli puolestaan perusta-
massa vuosisadan vaihteessa Peräpohjolan kansanopistoa Alatorniolle ja kristillistä kansa-
opistoa parikymmentä vuotta myöhemmin Ylitorniolle. Eero Askan mukaan Laurin matka
perustamaan Ouluun oppikoulua ja poikien ohjaaminen lestadiolaisuudelle vieraan kirk-
kopapin kouluun olivat rohkeita askelia. “Tämä oli vastoin herätysliikkeen silloisia käsi-
tyksiä opiskelusta. - -. Ei (kestänyt)195 kauan, kun kouluopinnot hyväksyttiin; herätysliik-
keessähän alunalkaen oli kysymys koko ihmisen parantumisesta.”196

Haluan selvästi todeta, että Turtolan pappilan koulu ei ollut missään tapauksessa kansa-
koulu eikä sitä korvaava koulu. Jos koulun haluaisi sijoittaa johonkin ryhmään, niin ei se
kaukana kotiopetuksestakaan ollut, sillä pojat asuivat Laurin talossa, ja kävivät koulua
naapurissa olevassa pappilassa. Laurin oman pojan lisäksi ainakin kolme pojista oli likeis-
tä sukua Heikki Laurille. Ehkä parhaiten pappilan koulu, jota ylimääräinen poikamiespap-
pi patriarkaalisen kirkonisännän pyynnöstä piti muutaman vuoden kesään 1880 saakka,
voitaisiin luokitella kuitenkin valmistavien koulujen ryhmään. Nämä koulut toimivat op-
pikoulujen pohjakouluna ennen kansakoulua ja sen rinnalla melkein sata vuotta 1870—
1950-luvuilla, kunnes kansakoulu tuli ainoaksi pohjakouluksi197. Turtolan koulussa men-
tiin opinnoissa jopa pitemmälle, kuin Oulun lyseon ensimmäiselle luokalle pääsyyn olisi
tarvittu. Kaksi poikaa, joista toinen Heikki Laurin poika Kaarlo, pääsi nimittäin suoraan
1879 lyseon kolmannelle ja vielä kaksi toiselle luokalle. Aska kirjoittaa, että pappilan
koulu oli tarpeellinen oppikouluun pääsemistä varten, koska maaseudulla ei siihen aikaan
vielä kansakouluja ollut.198 Kansakouluja oli jo Turtolan pappilan koulun aikoihin Suo-
men maalaiskunnissa 350—400.199 Niitä vaan ei ollut Tornionlaaksossa, kun niitä ei il-
meisesti katsottu tarvittavan. Nykyisen Lapin läänin alueella kansakouluja syksyllä 1878
oli jo kahdeksan eli noin kaksi prosenttia valtakunnan koulujen luvusta. Lapin väestö-
osuus valtakunnan väestöstä oli myös melko tarkkaan kaksi prosenttia.200 Heti perään on

193. Aska 1997, 65, 69 ja 154; Kujasalo 1974, 14—15. Kujasalon mukaan Oulussa toukokuussa 1874 pidettyyn
kansalaiskokoukseen, jossa vaadittiin suomalaisen lyseon perustamista, osallistui kansaa aina Kemin ja
Kajaanin seuduilta. 

194. Lohi 1997, 79.
195. Lisäys JL.
196. Aska 1997, 65—70. 
197. Kiuasmaa 1982, 52—54.
198. Ajo 1997, 16—20; Aska 1997, 65—67.
199. Halila II 1949, 59—60.
200. Kuten seuraavien kuntien osuuksista selviää, syyslukukauden 1878 alkaessa kansakoulut toimivat Kemin ja

Tornion kaupungeissa sekä Alatornion, Kemin, Rovaniemen, Simon, Tervolan ja Utsjoen maalaiskunnissa;
STV 1996. Väkiluku lääneittäin vuosien 1850—1995 lopussa.
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sanottava, että eihän koulujen luku ole oikea koulutuksen mitta, vaan se, paljonko lapsista
oli kouluissa, sillä kouluthan olivat asutuskeskuksissa aina suurempia kuin maaseudulla ja
etenkin harvaan asutussa Lapissa.

Aska on pohtinut Heikki Laurin omaksuman ja noudattaman koulutuspolitiikan suhdet-
ta senaikaisiin herätysliikkeen käsityksiin koulutuksesta ja sen merkityksestä. Hän on kir-
joittanut, että jyrkimmät puhujat olivat sitä mieltä, että koulusivistys “loitontaa elävästä
kristillisyydestä”. Aska on todennut, että Juhani Raattamaan lienee ollut vaikeaa kuulla
koulutuksestakaan jyrkkiä kantoja, mutta että Raattamaankin kirjeistä uhkui sellainen kä-
sitys, että “laajempi sivistys ei olisi hänenkään mielestä välttämätön, ei myöskään opiske-
lemalla saatu papinvirka”.201 Aikaisemmin olen käsitellyt Laestadiuksen suhdetta koulu-
tukseen ja pappien valmistamiseen yliopistoissa. Uskottavasti Raattamaan käsitykset pap-
piskoulutuksen antamasta hyödystä, tai ehkä on parempi sanoa hyödyttömyydestä, sanan-
julistamiseen olivat samat kuin herätysliikkeen perustajalla, mutta hänen kirjoituksistaan
en kyllä hakemallakaan ole löytänyt Lannavaaran lähetyskoulua ja Amerikan aapista lu-
kuunottamatta koulutusta koskevia kannanottoja. Askan mukaan kaikki viittaisi siihen, et-
tä Lauri olisi keskustellut Raattamaan kanssa myös koulutuspolitiikasta, vaikka olikin it-
senäisesti ajatteleva ja toimiva henkilö.202

Kun tarkastellaan Heikki Laurin toimintaa koulutuksen saralla, niin enpä tiedä, poikke-
aisiko se suuresti Väylän toisella puolella asuneiden uskonveljien käsityksistä. Kuten ai-
kaisemmin jo todettiin, Askan mukaan olivat rohkeita askeleita osanotto yliopistoon johta-
van suomenkielisen oppikoulun perustamiseen Pohjois-Suomeen, oman pojan ja muiden
uskonveljien poikalasten antaminen lestadiolaisuudelle vieraan kirkkopapin pitämään
kouluun Turtolassa, sitten heidän lähettäminen Oulun lyseoon ja lopuksi vielä oman pojan
kouluttaminen papiksi.203 On perusteita kyllä ajatella, että kokeneet ja viisaat miehet,
Lauri ja Raattamaa, olivat tarkkaan harkinneet kaikki edellä tehdyt toimet. Kun kerran oli
tarkoitus pitää herätysliike kirkon helmassa, oli varmasti liikkeelle edullista, jos sen papis-
ton joukossa olisi myös lestadiolaisia. Kun pojat pantiin hankkimaan papin ammattitutkin-
toa, se voitiin tehdä uskomatta, että yliopistossa hurskaus kasvaisi. Varmaan he katsoivat
voivansa luottaa siihenkin, että luotettavien hyvin kasvatettujen poikien usko ei häviäisi
kirjoja lukemalla. Olihan Turtolan kappalainenkin siirtynyt herätysliikkeen piiriin. Osal-
listuminen Oulun suomalaisen oppikoulun perustamiseen oli suomalaisuusaatteen läpitun-
keman miehen vakaumuksellinen teko204. Suomi tarvitsi myös suomenkielisiä ja -mielisiä
virkamiehiä, ja tätä tarkoitusta palveli Turtolan pappilan koulu. Mitä sitten kansanopetuk-
seen tuli, niin Laestadiuksen lähetyskoulujen opetusohjelma ei käytännössä paljon poiken-
nut 1870-luvun suomalaisesta kiertokoulusta, joka Turtolassakin oli vakaasti seurakunnan
käsissä. Kiertokoulunhan Turtolan miehet olivat perustaneet 1873 tavallista kansaa varten.
Mikään ei viittaa siihen, että Turtolan kunnassa olisi edes koskaan käsitelty vakavasti en-
nen 1890-lukua kansakoulun perustamista. Tästä todisteena on henkilöhistoria kunnan ja
seurakunnan johtomiehestä Heikki Laurista ja pitkäaikaisen Pellon kunnanvaltuuston pu-
heenjohtajan Ossi Korteniemen johdolla laadittu Pellon kansakoulun satavuotishistoriikki.
Pentti Jaakon selvitysten mukaan Turtolassa ei edes 1880-luvun aikana käyty sellaista
koulukeskusteluakaan, joka olisi Pohjois-Suomen sanomalehtien uutiskynnyksen ylittä-

201. Aska 1997, 111—113. 
202. Aska 1997, 113.
203. Aska 1997, 69. 
204. Aska 1997, 51.
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nyt, kuten kaikissa naapurikunnissa tapahtui205. Oikeastaan ihmettelin, eikö Askalla kirjaa
tehdessään herännyt kysymys, miksi kaikin puolin kelpo kansanjohtaja Heikki Lauri ei
perustanut Turtolaan kansakoulua, sillä kyllähän toki Turtolassakin hyvin tiedettiin, että
niitä oli Suomessa jo 1870-luvulla satamäärin ja Peräpohjolassa ja Lapissa 1870-luvun
lopussa kahdeksan puhumattakaan naapurimaasta Ruotsista. En voi tulla muuhun
lopputulokseen kuin siihen, että syynä oli periaatteellinen vakaumus: kiertokoulun lisäksi
kansan lapset eivät muita kouluja tarvinneet. Kun poikkeukset vahvistavat sääntöjä, niin
melkein jokaisesta Lapin kunnasta on löytynyt jo ennen kansakoulun perustamista
paikallinen elias lönnrot, joka on erityisen lahjakkaana ja vielä onnellisten olosuhteiden
kohdalle sattuessa raivannut tiensä oppikoulun kautta yliopistoon ja sitten johonkin
yhteiskunnan merkittävään tehtävään. He ovat olleet hyviä esikuvia seuraaville
sukupolville.

Kun keskustelin Turtolan johtohahmoista Heikki Laurista ja hänen seuraajastaan Akse-
li Matista erinomaiset teokset kirjoittaneen Eero Askan kanssa Turtolan koulutuksesta
1800-luvulla, hän lähetti minulle kirjeensä mukana pienen tutkielman Heikki Laurista
koulumiehenä. Siinä hän kirjoittaa: “ - - kaiken muun ohella olen pitänyt Heikki Lauria
myös kansakoulun isänä. En ole tarkistanut mihin opetusministeri Niilo Liakka perustaa
muistokirjoituksessaan tietonsa. - - ´Kansakoulun saamisessa Turtolaan v. 1881, kätilön
ottamisessa ym. hänellä oli ratkaiseva osa.` Laurin elämäntyötä kuvatessani en ole erikoi-
sesti maininnut kansakoulutyön käytännöllisestä virittämisestä, koska oli tavattoman pal-
jon muutakin arvokasta sanottavana.”206 Aska on siteerannut kirjassaan Liakan Heikki
Laurista tekemää muistokirjoitusta, joka on julkaistu Kansanvalistusseuran Kalenterissa
vuonna 1921. Alatorniolaissyntyinen Niilo Liakka oli Kansanvalistusseuran sihteeri
1912—1921, eduskunnassa 1919—1922 ja opetusministerinä 1921—1924. Liakalla tai
hänen tekstinsä kirjoittajalla on ollut selvästi puutteelliset lähteet kirjoitusta laadittaessa.
Jos Liakka tarkoitti Turtolan pappilan koulua, niin sen toiminta lakkasi jo 1880 ja kansa-
koulu Turtolan Pellon kylässä alkoi vasta 1894. Lauri oli kyllä tekemässä päätöstä tästä
ensimmäisestä kansakoulusta, joten häntä voi hyvällä syyllä pitää myös Turtolan kansa-
koulun isänä.207 Turtolan kansakoulu perustettiin myöhään, mutta tässä asiassa Lauri oli
aikansa lapsi, sillä eihän muissakaan väylänvarren kunnissa jokisuuta lukuunottamatta
kansakoulu saanut yleistä hyväksyntää eikä sitä pidetty tarpeellisena kuin vasta
1890-luvun alussa. Lapin koulutushistoriassa on kuitenkin aivan ainutlaatuinen saavutus
Turtolan pappilan koulun toiminta ja aikaansaaminen 1870-luvun loppuvuosina, joten
Laurin mainetta koulumiehenä ei vähennä ollenkaan, jos Liakan kirjoituksessa on väärä
vuosiluku. Uskoisin Liakan nimittäin tarkoittaneen pappilan koulua. Kyllä opetusministeri
oikean todistuksen antoi, kun hän nosti esiin Heikki Laurin ansiot myös kotiseutunsa
koulutuksen kehittäjänä ja uranuurtajana.

Kuvernöörin kirjeen pohjalta Turtolan kuntakokouksessakin maaliskuussa 1892 käsi-
teltiin kansakoulun perustamisasiaa. Piiritarkastaja Reini oli ristiretkellään Tornionlaak-
sossa alustamassa myös Turtolassa hyvällä menestyksellä. Päätökseksi tuli, että Pellon ky-
lään perustetaan ensimmäinen koulu ja Juoksenkiin tai Turtolan kylään seuraava. Päätök-
sen on allekirjoittanut myös Heikki Lauri. Seurakunnan kappalaisena vuosina 1888—

205. Jaako 1985, 55—57.
206. Aska 1999, 1—2. JLA; Eero Askan kirje tekijälle 16.10.1999. JLA; Eero Askan haast. 12.10.1999 ja

20.10.1999.
207. Pieni tietosanakirja. Toinen osa. 1958, 1454; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 17; Aska 1997, 11—12.
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1894 toiminut lestadiolainen pappi Emil Thauvón valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi.
Hän antoi viran puolesta valtioapuhakemuksen liitteeksi tarvittavat tiedot kouluikäisistä
lapsista. Heitä oli koko kunnassa yhteensä 251, joista väkirikkaassa Pellon kylässä 97. Li-
säksi kappalainen kertoi, miten Ruotsissa oli koulu jo melkein joka kylässä ja miten huo-
nosti Ruotsiin verrattuna Suomessa asiat olivat kansanopetuksen osalta.208 Miksei hän
kertonut, että Suomestakin löytyi kuntia, joissa oli jo monia kansakouluja ja Pohjois-Suo-
meenkin ensimmäiset kansakoulut oli perustettu jo vuoden 1870 tienoilla? Vuonna 1870
eli 22 vuotta aikaisemmin vastaavassa kirjeessä jo olisi voitu mainita, että Ruotsissa oli jo-
kaisessa kunnassa vähintään yksi kansakoulu, kun Pajala, Jukkasjärvi ja Kaaresuvantokin
olivat ensimmäiset kansakoulunsa vuonna 1869 viimein saaneet. Tuskin yksin maaherran
tai kansakouluntarkastaja Reinin ansioksi voitiin laskea, että kunnat tekivät koulujen pe-
rustamispäätöksiä Tornionlaaksossa 1892. Olihan maaherra ennenkin kirjoittanut, ja kan-
sakouluntarkastakin oli kierrellyt Oulun lääniä jo seitsemän vuotta209. Kyllä suhtautumi-
sessa kansakouluun oli tapahtunut selvä mielenmuutos 1890-luvun alussa. Ylitorniollakin
avattiin jo 1895 toinen kansakoulu, kun muutama vuosi aikaisemmin oli päätetty ainoakin
koulu lakkauttaa210. Turtolassa kuului viranomaisten arvion mukaan vuosisadan lopulla
lestadiolaiseen liikkeeseen suurin osa seurakuntaa. Lohen arvio on 50 prosenttia. Turtolan
kunnan ensimmäinen kansakoulu Pellon kylässä avattiin 1894.211

Kansakoulu oli hyvä oppipaikka tuleville kunnallismiehille. Turtolan kunnassa arvos-
tettiin koulun antamaa opetusta. Turtolan kylästä lähetettiin kymmenvuotias Akseli Matti
(1888—1978) Pellon kylässä olevaan kansakouluun. Kun nuori mies sitten kävi vielä Pe-
räpohjolan kansanopiston Alatorniolla, oli hän pian valmis kuntansa ja seurakuntansa joh-
totehtäviin. Hänet valittiin Turtolan ensimmäisen kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi
1919, ja tätä tehtävää hän hoiti 27 vuotta. Kirkonisäntänä hän osallistui myös pitkään kes-
keisenä henkilönä seurakunnan hallintoon. Heikki Laurin tavoin Akseli Matille oli lestadi-
olaiseen herätysliike hyvin läheinen. Ylitornion kristillisen kansanopiston johtokunnassa
hän oli 45 vuotta.212

24.4.4.5 Kolari

Kolarin kunnassa, joka oli Turtolan ohella Ylitornion toinen kappeliseurakunta
1800-luvun loppupuolella, heräsi 1880-luvulla jo keskustelua kansakoulun perustamises-
ta. Silloinen kunnallislautakunnan esimies Niilo Heikkilä kirjoitti vuonna 1883 sanoma-
lehti Kaikuun, että sivistysriennot lepäsivät vanhoillaan eikä parannuksiin ollut mahdolli-
suuksia suuren köyhyyden vuoksi. Kolarin kunnallis- ja kouluasioiden asiantuntija Pentti
Jaako on todennut, että näinhän aina kunnallismiehet pyrkivät perustelemaan asioita, kun
haluavat niiden toteuttamista siirtää. Tyytymättömyyttä kunnan toimintaan ilmeni, sillä
esimerkiksi vuonna 1885 nouseva kunnallismies, Pajalassa kansakoulun käynyt Simo
Luttunen kirjoitti puolestaan, että valtiopäivillä pitäisi säätää laki, joka velvoittaisi perus-

208. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 17—18.
209. Karttunen 1983, 161; Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 16. 
210. Malkamäki 1983, 20—21.
211. Pellon koulu 100 vuotta. 1995, 18; Lohi 1997, 79—80.
212. Aska 1994, 23, 29—30, 102—103, 153—155 ja 223—225.
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tamaan jokaiseen kuntaan kansakoulun. Hän tunsi varmaankin Ruotsin koululainsäädän-
töä, jossa jo kauan oli ollut tällainen määräys. Ilmeisesti hän myös tiesi, että Kolarin kun-
nassa ei ilman pakkoa kansakoulua perustettaisi pitkään aikaan. Toinen kolarilainen kir-
joitti samana vuonna, että isäntäjoukko kuntakokouksissa aina torjui kaikki hyvää tarkoit-
tavat esitykset. Kolarin koulutoimen kannalta oli vielä sellainen hankala tilanne, että
1870- ja 1880-luvulla kappeliseurakunta oli pitkään ilman omaa pappia ilmeisestikin pie-
nen palkan vuoksi. Vuonna 1886 saatiin kuitenkin kappalainen, jota tehtävää hoitamaan
määrättiin nuori pappismies Oskar Immanuel Heikel. Hän lukeutui lestadiolaiseen herä-
tysliikkeeseen ja oli Kolarissa kymmenen vuotta. Vaikka Heikel oli lestadiolaisuutensa
vuoksi ankaran piispan silmälläpidon alainen, kolarilaiset tunsivat hänet Jaakon mukaan
omaksi papikseen. Lestadiolaisen herätysliikkeen kannatus seurakunnassa vireytyi lesta-
diolaispapin vaikutuksesta 1880-luvulla, ja Sieppijärvi oli liikkeen tukialue Kolarin seu-
rakunnassa.213

Maaherran kirje kuntiin 1892 sai Tornionlaaksossa aikaan kokoussarjan, joissa kansa-
kouluntarkastaja Reini vieraili. Kansakoulun perustamista koskeva kuntakokous pidettiin
myös Kolarissa Sieppijärvellä maaliskuun lopussa. Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin
perustaa kaksi kansakoulua, toinen Kolarin kirkolle ja toinen Sieppijärvelle, jos valtio an-
taa apua. Koulujen yhteisen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin kappalainen Heikel,
varapuheenjohtajaksi kokouksesta poissa ollut entinen kunnallishallituksen esimies ja
vuoden 1893 alusta kuntakokouksen esimieheksi valittu Heikkilä ja jäseniksi muun muas-
sa nimismies ja maanmittari. Nyt Kolarissa tapahtui, kuten Soikkanen on arvioinut käy-
neen usein niissä Pohjois-Suomen kunnissa, joissa oli talonpoikaiset kuntakokousten ja
kunnallislautakuntien esimiehet. He eivät aina toimineet kansakoulun hyväksi, kuten sää-
tyläiset kunnallismiehet eteläisissä lääneissä. Vanha kunnallismies Niilo Heikkilä teki ni-
mittäin kaiken voitavansa, ettei kansakouluja avattaisi Kolarissa. Omassa kunnassa Heik-
kilällä oli riittävät tukijoukot, joten valtion virkakoneisto sai käyttää kaiken taitonsa ja val-
tansa, kunnes kansakoulu Kolarin kirkolla saatiin käyntiin 1898 maaherran määräyksestä.
Sieppijärven kansakoulu avattiin 1903 vasta 11 vuotta perustamispäätöksen jälkeen. Vaik-
ka lestadiolaiset kannattivat kansakoulujen avaamista, sillä olihan Heikel valittu koulujen
johtokunnan puheenjohtajaksi, se ei vielä ratkaissut tehtyjen koulunperustamispäätösten
nopeaa toteuttamista. Herätysliikkeen kannatus oli nimittäin Kolarissa huomattavasti pie-
nempi kuin naapurikunnissa, joten kuntakokouksissa ei Sieppijärven kokouksen jälkeen
enää enemmistöä koulujen puolesta löytynyt.214

Kun kuntakokous oli poikkeuksellisesti pidetty Sieppijärvellä keväällä 1892, jolloin
kansakoulujen perustamispäätös tehtiin, herää kysymys, oliko siellä sen vuoksi saatu
enemmistö asian taakse, koska Sieppijärvellä oli lestadiolaisia runsaasti215. Lohen mu-
kaan 1800-luvun lopussa, jolloin Kolarin kunnassa käytiin menestyksellistä viivytystaiste-
lua kansakouluja vastaan, oli lestadiolaisten osuus Kolarin väestöstä vain 25 prosenttia, ja
tämä määrä oli vain kolmannes siitä, mikä liikkeen kannatus oli pohjoisissa naapurikun-
nissa Muoniossa ja Enontekiöllä216. Myös Kolarin koulun perustamisvaiheista saattaa teh-
dä sen johtopäätöksen, että 1890-luvun alussa Tornionlaakson lestadiolaispiireissä oli tul-
tu siihen käsitykseen, että kansakoulujen perustaminen oli välttämätöntä. Näinhän Turto-

213. Jaako 1985, 2, 22, 38—39 ja 58—60; Lohi 1997, 60.
214. Soikkanen 1966, 329—330; Jaako 1985, 60—63 ja 67—68; Lohi 1997, 61—62. 
215. Jaako 1985, 22.
216. Lohi 1997, 61—62.
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lan kappalaisen virasta Karungin kirkkoherraksi siirtynyt Castren oli asian ilmaissut Ka-
rungin kuntakokouksessa217 viisi päivää Kolarin kuntakokouksen jälkeen. Lestadiolais-
pappien ja herätysliikkeeseen kuuluvien esiintyminen Karungin, Turtolan ja Kolarin
kuntakokouksissa keväällä 1892 oli johdonmukaisen yhtenäistä.

24.4.4.6 Muonio

Muonion seurakunta oli sijaintinsa vuoksi etuoikeutetussa asemassa viime vuosisadalla
vastaanottamaan lestadiolaista herätysliikettä. Herätyshän alkoi ensimmäisenä Suomessa
1846, kun Laestadiuksen lähetit saapuivat Muonion perinteisiin yhäkin (2000) pidettä-
viin juhannusseuroihin. Herätykselle oli suotuisa maaperä, sillä paikkakunnalla eli edel-
leen 1600-luvulle saakka juurensa ulottava pyhäpäivinä harjoitettu kylärukoustoiminta,
joista pian tuli herätysliikkeen tilaisuuksia. Kuten aikaisemmin on kerrottu, Juhani Raat-
tamaa kävi Muoniossa usein puhujamatkoilla, koska asui lähellä. Ylimuoniota vastapäätä
rajajoen takana Ruosterannalle rakennetussa rukouspirtissä Raattamaa luonnollisesti näh-
tiin usein, ja sinne oli Suomen puoleltakin lyhyt matka. Kun Pohjolan muut saarnamiehet
kävivät usein Raattamaata tapaamassa Saivomuotkassa, kulkutien varrella olevat Muo-
nion kylät saivat tuhkatiheään herätysliikkeen tunnetuimpia puhujia tilaisuuksiinsa. Les-
tadiolaisuuden vaikutusvallasta ei ollut ainakaan enää 1870-luvulla Muoniossa epäsel-
vyyttä. “Liike oli vakiintunut ja sen mahti ulottui seurakuntaelämässä kaikille
alueille - -.” Kun kunnallishallintoa pantiin alulle 1873, merkittävä osa valituista luotta-
musmiehistä oli tunnettuja lestadiolaisia. Lohen mukaan vuosisadan lopussa Muonion
kirkkoherran tekemä arvio, että herätysliikkeeseen kuului kolme neljännestä väestöstä, ei
liene liioiteltu.218 Kun ei ole epäselvyyttä siitä, ketkä Muoniossa Lapin kansakoulujen
perustamisvuosikymmenillä 1870—1890-luvuilla valtaa pitivät, valaisee Muoniossa
harjoitetun koulutuspolitiikan tarkastelu käsittääkseni herätysliikkeen arviointeja
kansakoulun tarpeellisuudesta tuona aikana erityisen hyvin.

Muoniossa tiettävästi ensimmäisen kerran vakavasti pohdittiin kansakoulun perusta-
misasiaa 1881 maaherran kirjeen vuoksi. Kunnallislautakunnan esimies Johan Nyman, pa-
ri vuosikymmentä aikaisemmin Etelä-Suomesta Muonioon muuttanut ja siellä avioitunut
entinen lääkintäaliupseeri, jolla itsellä oli yhdeksän lasta, esitti kuntakokoukselle koulun
perustamista. Myös herätysliikkeeseen kuulumaton mutta liikkeen kanssa hyvin toimeen-
tullut kirkkoherra Oskar Alfred Voldemar Auren (1880—1892) kehotti kuntaa perusta-
maan kansakoulun. Paitsi huoli omista lapsista kunnallislautakunnan puheenjohtajaa vel-
voitti laki ajamaan kansakouluasiaa, sillä 1865 annettu asetus kunnallishallinnosta määrit-
teli kansakoulujen perustamisen kuuluvan kunnan toimialaan, ja kuntakokouksen tehtävä-
luettelossa tämä asia mainittiin ensimmäisenä219. Vuonna 1882 käsitteli kuntakokous vie-
lä kaksi kertaa koulun perustamista, mutta päätöstä ei saatu aikaiseksi. Torjutuksi näyttää
tulleen myös esitys, että 1870-luvulla Muonioon perustetun koulukassan varoja voitaisiin
käyttää yksityisten perustaman kansakoulun rakentamiseen. Kun kuntaan oli muuttanut
leskeksi jäänyt kansakoulunopettaja Josefiina Hellgren veljensä, Muonion ja Enontekiön

217. Ahvenjärvi 1966, 3. Tornion Mustajärven koulun arkisto.
218. Lohi 1997, 54—60; Mauno Vuollon haast. 26.8.1999 ja 30.8.1999. 
219. Soikkanen 1966, 324.
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nimismiehen Karl Petter Bäcklundin luokse asumaan, palkkasivat Nyman ja pari muuta
muoniolaista hänet 1880-luvun alkuvuosina opettamaan lapsiaan.220 Kun Bäcklund
esiintyy tutkimuksessani jatkossa koulumiehenä, niin tässä esitetty tieto kertoo hänen
seuranneen myös sisarensa kautta hyvin läheltä nimismiespiirinsä kuuluvan Muonion
koulutusasioita. Saattoihan siinä myös olla kysymys opettajasisaren mahdollisesta
työpaikasta. Mainittakoon että Muonion kirkkoherranvirastosta saadun tiedon mukaan
opettaja Josefiina Hellgreniä ei ole koskaan kirjattu Muonion kirkonkirjoihin, joten hän ei
liene asunut kauan Muoniossa. Nimismies Bäcklund oli muuttanut kirjansa Muonioon
1882.221

Vuonna 1882 käytiin oululaisessa sanomalehdessä Pohjois-Suomi kansakoulua koske-
va keskustelu. Lohen tutkimusten mukaan todennäköisesti juuri nimismies Bäcklund ni-
mimerkin suojassa kirjoitti Muonion asioista. Ensin hän arvioi, että lestadiolaisuuden vai-
kutukset kunnassa olivat myönteisiä: “Väki oli saatu ajattelemaan vakavammin, paranta-
maan tapansa, sopimaan riitansa ja korvaamaan toisilleen aiheuttamansa vahingon. Myös
viinan virta oli kuivunut lestadiolaisuuden voimasta.” Koulutus oli se alue, jossa hän suh-
tautui hyvin kriittisesti lestadiolaisiin. Hän kirjoitti, että he eivät arvostaneet maallisten
kirjojen lukemista eikä opiskelua. Jopa Raamatun teksti oli kuollutta, “ellei sitä viljellyt
hengeltä liikutettu mies”. Käsiteltävän asian kannalta on kiintoisa Bäcklundin arvio Juhani
Raattamaasta. “Pitäjän käytetyin saarnamies oli kansakoulun ´waarallisin vastustaja` Ju-
hani Raattamaa, joka nautti ehdotonta luottamusta uskonystäviensä parissa.” Vastineen
kirjoitti nimimerkin alla epäilemättä herätysliikkeeseen kuulunut muoniolainen. Hän tote-
si “Jumalan armossaan” opettaneen “wiimeisinä wuosikymmeninä” pyhän lakinsa ja
evankeliumin kautta. Tehokkaan opetuksen tulokset näkyivät, sillä salakapakat olivat sul-
keneet ovensa, pyhäpäiviä ei vietetty juopottelemalla eivätkä seurakuntalaiset “venyneet
salavuoteudessa. - -. Ei siis ole kantamme törkeä, niin kuin K. sanoo. Mutta oppineissa nä-
emme suurtakin epäsivistystä ja törkeyttä.”222 Herätysliikkeen antaman kansalais-
kasvatuksen tulokset olivat kiistattomat, mutta vastauksesta heijastuu mielestäni myös
ajatus, että kristillisen opetuksen lisäksi muu opetus ei ollut lapsillekaan ilmeisesti
herätysliikkeessä vallitsevan käsityksen mukaan tarpeellista. Ikuinen totuus lienee, ettei
suuri oppikaan aina ihmisille viisautta ja ihmisyyttä eli herätysliikkeen tavoittelemaa
sydämen sivistystä tuo, mutta ei se välttämättä sitä myöskään aina viene.

Lasten opetus ei ollut kyllä muoniolaistenkaan mielestä 1880-luvulla kunnossa, sillä
siitä huolehti vain yksi katekeetta. Vuonna 1884 käsitteli kuntakokous nimittäin toisen ka-
tekeetanviran perustamista. Sitäkään ei saatu kuin vasta 1898, kun seurakunta ei aikaisem-
min siihen valtion rahoitusta saanut, ja omia varoja tähän ei ollut, tai ne tarvittiin tärkeäm-
piin asioihin. Vuonna 1887 läänin kuvernööri eli maaherra käski kutsua kuntakokouksen
pohtimaan, suostuisiko kunta vastaanottamaan kansakoulun, jos valtio ostaisi koulutalon
ja laittaisi sen kuntoon. Uskoisin, että tähän maaherran tarjoukseen oli hänen alaisensa ni-
mismies osallinen, sillä samoihin aikoihin nimismies oli perustamassa Enontekiön kansa-
koulua. Tähänkään syöttiin eivät Muonion päättäjät langenneet, sillä he näyttivät olleen
periaatteistaan kiinnipitäviä miehiä. Eivät he myöskään antaneet 1889 lupaa yksityisen

220. Vuollo 1986, 30—32. 
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222. Lohi 1997, 56—57.
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kansakoulun perustamiseen Kirkonkylään, kun sitä pyydettiin. Enontekiöllä tällainen kou-
lu oli avattu 1888. Vuonna 1889 asia eteni sen verran, että seurakunta päätti lahjoittaa kou-
lutontin, vaikka koulua ei tälle tontille sitten koskaan rakennettukaan. Muoniolaiset kir-
joittivat useita kertoja sanomalehtiin 1880-luvulla, että kunnan päättäjät eivät halunneet
kansakoulua pitäjään, vaan aina erilaisten syiden varjolla torjuivat perustamista koskevat
aloitteet. Vuonna 1892 kunnallislautakunnan esimies Nyman esitteli jälleen kuntakokouk-
selle, että ostettaisiin tarjolla ollut koulukäyttöön soveltuva maatila, kun kuvernööri oli
taas tarjonnut rahaa niin paljon, että varat olisivat riittäneet sekä tilan ostoa että vielä uu-
den koulutalon rakentamista varten. Maita olisi voitu käyttää opettajan luontaisetuina.
Nytkään vielä ei kuntakokous näyttänyt vihreää valoa. Saattoi olla, että esteenä eivät enää
olleet periaatteelliset vaan tarkoituksenmukaisuussyyt. Seuraavan vuoden 1893 alussa
kunta vihdoinkin palkitsi kuvernöörin sitkeyden, kun tämä tarjosi edelleen koulunperusta-
miseen varoja ja esitti, että Oulun läänin Hätäapukomitealta kunta voisi saada vielä lisä-
määrärahan. Nyman saattoi jo toukokuun alussa 1893 ilmoittaa komitealle, että kunta oli
päättänyt perustaa kansakoulun ja anoi lisämäärärahaa. Jos Kolarin kunnassa kesti kauan,
ennen kuin koulu avattiin, niin saman verran aikaa eli kuusi vuotta vaativat Muoniossa
käytännön toimenpiteet. Kirkonkylän koulu käynnistyi nimittäin vasta 1899, vaikka ilmei-
sesti ei tahallista jarrutusta enää esiintynytkään. Salvat oli selvästikin myös Muoniossa
poistettu kansakoulujen tieltä, sillä 1895 annettiin kuntakokouksessa ylimuoniolaisille lu-
pa kyläkunnan ylläpitämän kansakoulun perustamiseen, ja tämä koulu aloitti jo 1898.223

Muonio oli viides Tornionlaakson kunta, jossa vuoden 1892 tienoilla hyväksyttiin kan-
sakoulut kuntalaisten lapsia kouluttamaan. En voine paljon erehtyä, jos päättelen, että les-
tadiolaisen herätysliikkeen piirissä oli päädytty siihen, että kansakoulujen perustaminen
on syytä hyväksyä. Oppivelvollisuuttahan ei kuitenkaan vielä ollut, joten kansakouluihin
ei tarvinnut lapsia panna, jos vanhemmat sitä eivät tarpeelliseksi nähneet. Toinen vaihto-
ehto olisi ajatella, että kuntien päättäjät nöyrästi noudattivat kuvernöörin vuoden 1892
alussa lähettämässä kiertokirjeessä esitettyä toivomusta koulujen perustamisesta. Tähän
saattaa vastata, että olihan kuvernööri kirjeitä ennenkin kirjoittanut. Pohjolan vapaat ja va-
kaat miehet eivät ole koskaan herrojen määräyksiä totelleet, jos ne ovat ollet vastoin omaa
vakaumusta.

24.4.4.7 Enontekiö

Kuudentena Tornionlaakson kuntana on vielä Enontekiön kansakoulun perustaminen
käsittelemättä. Muonion ja Enontekiön nimismies Bäcklund otti kantaa Muonion lisäksi
myös Enontekiön asioihin. Hänen suhtautumisensa lestadiolaiseen herätysliikkeeseen oli
kaksijakoinen. Hän kirjoituksissaan muun muassa moitti Juhani Raattamaata siitä, että
tämä kulki kaukaisilla paikkakunnilla puhujamatkoilla, mutta oli kokonaan unohtanut
naapuriseurakunnan Enontekiön silloin, kun häntä siellä olisi tarvittu. Bäcklundin käsi-
tyksen mukaan enontekiöläiset olisivat olleet sanan ja neuvon tarpeessa, kun Enontekiöl-
lä ei ollut omaa pappia 1866—1881. Tämähän osoitti Raattamaata kohtaan mitä suurinta
arvostusta, eikä Lohikaan epäile kirjoituksen vilpittömyyttä, vaan toteaa kirjoittajan

223. Vuollo 1986, 31—36 ja 42; Martti Vuollon haast. 3.10.1999. 
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olleen asiantuntija, sillä Enontekiön lestadiolaisjoukosta ei kohonnut omia saarnaajia kuin
vasta 1880-luvulla. Toisaalta nimismies osasi kirjoittaa lestadiolaisuudesta myös pilkalli-
sesti ja riiteli Enontekiöllä herätysliikkeeseen liittyneen kappalaisen Aatu Laitisen kans-
sa, joka on myös tunnettu terävistä sanoistaan.224

Enontekiön kuntaan perustettiin ensimmäinen toimiva kansakoulu jo syksystä 1888.
Miten se oli mahdollista, vaikka Enontekiölläkin lestadiolaisen herätysliikkeen kannattajia
vuosisadan lopulla oli yhtä runsaasti kuin Muoniossa eli noin 75 prosenttia? Se ratkesi si-
ten, että perustettu kansakoulu oli yksityinen. Sen johtokunnan ensimmäinen puheenjohta-
ja oli Muoniossa asunut nimismies ja jäsenenä hänen riitakumppaninsa, kappalainen Aatu
Laitinen. Muonioon viitaten Enontekiön kuntakokouksen oli kuitenkin pitänyt antaa suos-
tumus perustamishankkeelle. Suostumispäätöksestä ei ole kuitenkaan asiakirjatietoa. Se-
naatti velvoitti kunnankin osallistumaan koulun kustannuksiin pienellä summalla, jonka
Enontekiön kunta kuittasi antamalla opettajalle osan palkkaukseen kuuluvista luon-
taiseduista. Enontekiölläkin oltiin herätysliikkeen taholla pidättyviä koulua kohtaan. Oli-
kohan tässä syy, etteivät koulunpuuhaajat saaneet syntymään kunnan ylläpitämää koulua,
jos sitä edes yrittivätkään? Olihan heillä kunnallismiesten kanta varmasti ennakolta tie-
dossa. Olisikohan suostumusta tullut edes yksityisen kansakoulun perustamiseen, jos kan-
sakouluhankkeen takana ei olisi ollut myös seurakuntalaisten kunnioittama ja rakastama
kappalainen ja uskonveli Aatu Laitinen? Kuten Enontekiön kunnan historiassa olen kerto-
nut, kaksi kappalaisen omaa poikaa oli alkavan koulun oppilaitten joukossa.

24.4.4.8 Mitä Lapin muissa kunnissa tapahtuu 1880- ja 1890-luvuilla?

Lienee syytä selvyyden vuoksi kertoa lyhyesti, miten kansakouluja koko Lapissa avattiin
1800-luvun lopulla. Kun 1870-luvulla käynnistyi Lapissa peräti kahdeksassa kunnassa
koulut, oli 1880-luvulla todellinen jääkausi. Ensimmäiset koulunsa saivat edellä mainittu-
jen Ylitornion ja Enontekiön lisäksi Kittilä 1886 sekä Sodankylä 1889. Utsjoella aloitti
Outakosken koulu toimintansa 1885, mutta kunnan koulujen määrää se ei kasvattanut,
koska Kirkonkylän koulu oli lakannut 1882. Simoon ja Alatorniolle perustivat aktiiviset
opettajat yksityiskoulut, mutta Pirkkiön koulu ilmeisestikin kunnan vastahankaisuuden
vuoksi lakkasi vain neljä vuotta toimittuaan ja Simossakin opettaja Antti Räsäsen perusta-
ma Pahnilan koulu lakkasi 1899. Kun muistetaan vielä, että Enontekiön koulukin oli yksi-
tyinen ja Ylitornion kunta oli valmis lakkauttamaan ainoan kansakoulunsa, kunnalliset
päättäjät eivät Lapissa 1880-luvulla kovin paljon kansakouluasioita edistäneet. Se oli
Lapin koulutushistoriassa musta vuosikymmen, sillä pysyvänä satona Lapin koulukartal-
le kymmenen vuoden kehittämistyön tuloksena tuli vain neljä verestä pitäjää, joskin näi-
den neljän kunnan yhteinen pinta-ala oli lähes kymmenen prosenttia koko Suomenmaas-
ta.225

Kittilän ensimmäisen kansakoulun syntyhistoriaa on syytä kuvata tässäkin yhteydessä
monista eri syistä. Ensiksikin Kittilä kuuluu jo kartan perusteellakin läheisesti Länsi-Lap-
piin, sillä onhan se kolmen Tornionlaakson kunnan, Enontekiön, Muonion ja Kolarin, raja-
naapuri. Toiseksi Kittilässä oli lestadiolaisella herätysliikkeellä jo aikaisin ollut vahva ase-

224. Lohi 1997, 47—55.
225. Ks. ko. kuntien yhteenvetoluvut.
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ma, sillä 1860-luvun lopulla esimerkiksi selvä enemmistö kunnallislautakunnan jäsenistä
oli lestadiolaisia, ja seurakunnan väestöstä kaksi kolmasosaa lukeutui lestadiolaisuuteen.
Vuoden 1870 tienoilla laskelmat liikkuivat 50—60 prosentin välillä ja kunnallislautakunta
koostui lestadiolaisisännistä. Kirkkoherra Karl Abiel Heikelin kirjeiden mukaan Kittilässä
alkoi ´kristillissiveellinen taantuminen` jo 1870-luvun lopulla. Lohi toteaa, että “opilliset
ristiriidat heikensivät liikkeen ekspansiivisuutta myös seuraavalla vuosikymmenellä”.
Vuosisadan lopulle tultaessa oli lestadiolaisten johtomiestenkin arvion mukaan todellisuu-
dessa enää vähän heränneitä ja kilvoituksessa olevia. Lohen arvio onkin, että vuonna 1899
herätysliikkeeseen kuuluvia olisi Kittilässä enää ollut vain 15 prosenttia väestöstä. Liik-
keen kannatuksen väheneminen oli ollut aivan poikkeuksellista naapuriseurakuntiin ver-
rattuna. Lestadiolaisen herätyksen pääsuunnasta irtaantuneen uuslestadiolaisuuden eli
uusherätyksen syntyjuuret ovat Kittilässä, ja omaksi liikkeeksi muotoutuminen julkisesti
tapahtui 1910-luvun lopulla. Kolmanneksi Kittilässä oli Enontekiön ja Ylitornion tavoin
1870- ja 1880-luvuilla lestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluneita pitkäaikaisia pappeja.
Näissä kaikissa kolmessa seurakunnassa kansakoulut saatiin alkuun jo 1880-luvulla.226

Kittilä poikkesi muista Pohjois-Lapin kunnista siinä, että alueen hallintokeskuksena
paikkakunnalla asui papin lisäksi useita muitakin akateemisen koulutuksen saaneita hen-
kilöitä. Ehkä tästä syystä kansakoulun perustamista Kittilässä olikin käsitelty kokouksissa
jo sekä 1860- että 1870-luvulla. Lopullinen periaatepäätös kansakoulun perustamisesta
tehtiin 1881. Päättäjinä oli myös runsaasti lestadiolaisia vaikuttajia. Vuosina 1870—1883
Kittilässä pappina toiminut 1870-luvun tunnetuin lestadiolaispappi Karl Abiel Heikel,
koulumiehenä ansioituneen Ylitornion lestadiolaisen kirkkoherran Albert Heikelin poika,
oli aktiivisesti mukana kansakoulun perustamishankkeissa. Jo 1877 valittuun ensimmäi-
seen kansakoulun suunnitteluvaliokuntaan nimettiin kuntakokouksessa jäseniksi muun
muassa kirkkoherra Heikel ja tunnettu lestadiolainen saarnamies Fredrik Paksuniemi. Kun
lopullisen perustamispäätöksen jälkeen vuonna 1881 valittiin uusi valiokunta suoritta-
maan käytännön toteutukseen liittyviä toimia, olivat molemmat edellä mainitut henkilöt
edelleen tässäkin työryhmässä mukana. Valiokunnan kokouksia pidettiin muun muassa
pappilassa. Kun koulu aloitti toimintansa 1886, oli ensimmäisen johtokunnan jäsenenä
Paksuniemi Heikelin muutettua jo 1883 Pudasjärven kirkkoherraksi. Voidaan todeta, että
Kittilässä lestadiolaiset olivat täysin palkein kansakoulua perustamassa jo 1870-luvun lo-
pussa, vaikka kuntakokouksen enemmistö ei vielä silloin kustannusten pelossa lopullista
päätöstä kansakoulun perustamisesta uskaltanut tehdäkään. Vielä 1880-luvun alussa lesta-
diolaisuudella oli edelleen vankka kannatus Kittilässä, joskin nuorison keskuudessa surut-
tomuus ja jumalattomuus olivat lisääntyneet.227 Kittilän ensimmäisen kansakoulun
syntyhistoria osoittaa, että jos kirkkoherra seurakuntalaistensa kanssa hakee hengellistä
sanomaa yhteisestä lähteestä, niin maanpäällisissäkin asioissa kuunnellaan tarkasti ja
arvostaen läheiseksi tunnetun paimenen kannanottoja.

Tornionlaaksossa padot koulujen tieltä aukenivat 1890-luvun alussa, kuten on kerrottu.
Myönteiset päätökset ensimmäisten koulujen perustamisesta tehtiin samoihin aikoihin
myös Kemijärvellä, Kuolajärvellä ja Inarissa. Kemijärvellä kuului lestadiolaisen herätys-
liikkeen piiriin 1800-luvun lopussa Lohen mukaan kolmannes väestöstä, Kuolajärvellä lä-
hes kaikki ja Inarissa vajaa 10 prosenttia228.

226. Kansanaho 1960, 307; Lohi 1997, 64—68, 78—79 ja 156; 
227. Niemelä 1986, 3—7; Hettula 1988, 24—26 ja 33—34; Lohi 1997, 64—65, 71 ja 73—74.
228. Lohi 1997, 156.
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Niissä kunnissa, jotka olivat käynnistäneet ensimmäiset kansakoulunsa 1870-luvulla,
syntyi melkein poikkeuksetta 1890-luvun alussa uusi koulujen perustamiskausi. Se poik-
keus oli Rovaniemi, jossa 1870 avattu Rantavitikan koulu oli suuren pitäjän ainoa kansa-
koulu yli 30 vuotta. Alatornio sai tämän innostuksen seurauksena 1890-luvulla kaksi uutta
koulua, Simo kolme, Kemin maalaiskunta ja Ylitorniokin kaksi sekä Tervola yhden. Kun
Kuusamon ja Pudasjärven kunnatkin päättivät perustaa lisäkouluja 1890-luvun alkupuo-
lella, saivat nykyiset Posion ja Ranuan kunnat alueilleen molempien emäkuntien perusta-
mina yhden kansakoulun ennen 1800-luvun loppua. Ranuallehan se oli jo toinen koulu,
koska Simon kunnassa yksi koulu oli sijoittunut Ylisimoon tulevan Ranuan kunnan Sauk-
kojärven kylään. Yksityinen aktiivisuus oli vielä 1890-luvullakin Lapissa merkittävä teki-
jä koulujen saamisessa, sillä kun kansakouluja avattiin nykyisen Lapin läänin alueella sil-
loin 19, oli niistä kuusi yksityisten kylien ja kaksi teollisuuslaitosten perustamia. Näistä
kahdeksasta yksityisestä koulusta kaikki olivat alkutaipaleellaan ja osa pitkäänkin myös
perustajiensa ylläpitämiä yleensä kuitenkin lakisääteisin valtionavuin. 229

Voidaan perustellusti väittää, että kun jo 1870-luvulla Lapissa ensimmäisen kansakou-
lunsa saaneisiin kuntiin syntyi 1890-luvulla uusia kouluja, olivat perustamishankkeissa
vahvasti mukana myös lestadiolaiseen herätykseen kuuluneet kunnallismiehet ja lestadio-
laiskylät. Esimerkiksi Alatornion Arpelassa ja Vojakkalassa, joissa kyläkuntien perusta-
mat koulut aloittivat 1895 ja 1896, oli voimakas lestadiolaiskannatus230. Kuusamossa ja
Pudasjärvellä puolet väestöstä lukeutui 1890-luvulla herätysliikkeeseen231. Jos
periaatteellisia epäilyksiä ja vastahankaisuutta lestadiolaisten keskuudessa kansakouluja
kohtaan oli aikaisemmin ollut, niin monissa Pohjois-Suomen kunnissa 1890-luvulla
herännyt halu perustaa kansakouluja kirkonkylien lisäksi myös sivukyliin osoitti, että jo
ainakin 1890-luvun alussa herätysliikkeeseen kuuluneet vaikuttajat olivat joukolla
aktiivisesti mukana tekemässä päätöksiä kansakouluverkoston laajentamisesta ja
tihentämisestä.

24.4.5 Mitä yhteistä ja mitä eroja on Tornionlaakson rajakunnissa
koulutuksen näkökulmasta katseltuna 1800-luvulla?

Tornionlaakson rajakunnilla on pitkä yhteinen historia, sillä kuuluihan tämä alue lähes
kuusisataa vuotta hallinnollisesti yhtenäisenä Ruotsin valtakuntaan. Jokilatvoilla puhut-
tiin saamen kieltä, ja sieltä Pohjanlahteen saakka tultiin toimeen suomen kielellä. Sama
yhteinen kansa jatkoi alueen asuttamista, vaikka Haminan rauha veti valtakuntien välisen
rajan kulkemaan Tornion-, Muonion- ja Könkämäenon syvintä väylää pitkin poikkeukse-
na Tornion kaupunki, joka sijaitsee Ruotsin rannalla.

Ulkoisesti alueet muistuttivat toisiaan monessa suhteessa. Ne olivat valtakunnan ääri-
alueita, jotka olivat hyvin harvaan asuttuja. Etäisyydet kuntakeskusten ja kylien välillä oli-
vat suuret. Köyhiäkin nämä alueet totesivat olevansa ainakin silloin, jos vastenmielisiä
velvoitteita piti noudattaa. Suomen Tornionlaakso tuskin oli vähävaraisempi kuin esimer-

229. Ks. ko. kuntien yhteenvetoluvut; kylien perustamia kouluja olivat Alatorniolla Arpelan ja Vojakkalan,
Simossa Ylisimon, Kemin maalaiskunnassa Kirkonkylän ja Ylitorniolla Kainuunkylän koulut sekä teolli-
suusyritysten perustamia Kemin maalaiskunnassa Karihaaran ja Ylitorniolla Kristineströmin koulut.

230. Lohi 1997, 99—100.
231. Lohi 1997, 216.
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kiksi Kainuu, Savo ja Pohjois-Karjala. Yleinen käsitys mahtaa jopa olla, että Tornionlaak-
sossa ei ole koskaan nälkämaan lauluja laulettu. Takamaatahan se ei ollut, sillä 1300-lu-
vulta alkaen alueelta oli ollut henkinen yhteys Upsalaan ja henkireikä myös Norjaan. Maa-
kunnan halkaisevissa vuolaissa virroissa oli runsaasti lohta ja siikaa. Valtio harjoitti Ruot-
sissa määrätietoista rajaseutupolitiikkaa 1800-luvun loppupuolelta alkaen, ja koulutus sai
siitä osansa muun muassa Haaparannan seminaarin ja lukuisien valtion perustamien ja yl-
läpitämien kansakoulujen myötä. Myös Suomen puolella pohjoisimmat kunnat nauttivat
muusta maasta poikkeavia etuuksia esimerkiksi kouluja rakennettaessa. Valtio rahoitti
1700-luvulta alkaen katekeettaopetuksen molemmissa maissa Tornion Lapin seurakunnis-
sa ja Suomessa Haminan rauhan jälkeen myös Muoniossa.

Yhteiseksi henkiseksi ja hengelliseksi yhdistäjäksi syntyi 1800-luvun puolivälissä les-
tadiolainen herätysliike, joka alusta alkaen omaksuttiin molemmin puolin rajaa Tornion-
laaksossa. Yhteistä molemmissa maissa oli, että kirkon johto eli piispat suhtautuivat suu-
rin varauksin herätykseen. Tällä liikkeellä oli yhteiset johtajat, joita kuunneltiin koko joki-
laaksossa, sillä valtakunnan raja ei katkaissut hengellisiä yhteyksiä. Laestadiuksen jälkeen
neljä vuosikymmentä päätänsä muita pitempiä olivat ainakin Juhani Raattamaa ja Erkki
Antti Juhonpieti, jotka asuivat Ruotsin puolella, mutta saarnasivat suomeksi. Aikaisem-
min on vallinnut se käsitys, että Raattamaa olisi ollut jo 1800-luvun lopussa laajalle levin-
neen herätyksen johtaja. Aapeli Saarisalo ja Per Boreman sanovat melkein samoilla sa-
noilla hänen olleen “lestadiolaisten vihkimätön piispa eri maissa ja kahdessa maanosas-
sa”.232 Lohen mukaan Raattamaalle tähän saakka annettu vahva asema ja merkitys koko
Suomen lestadiolaisessa herätysliikkeessä kaipaa tarkistusta. Hänen vaikutuksensa on ol-
lut suuri vain Tornionlaaksossa. Raattamaa kävikin vain muutamia kertoja puhujamatkoil-
la Tornionlaakson ulkopuolella Pohjois-Suomessa, ja hänen kirjeistäänkin on osoitettu
Tornionlaakson ulkopuoliseen Suomeen vain 15, kun Raittilan keräämässä ja toimittamas-
sa kirjekokoelmassa kirjeitä ja saarnoja on yli 300.233

On ilmeistä, että yhteisten linjanvetäjien (johtajien) vaikutuksesta Tornionlaaksossa
vallitsi samanlainen suhtautuminen koulutukseen. Aikaisemmin olen selvittänyt, että
Ruotsin puolella herätysliikkeen piirissä katsottiin, että lukemaan oppiminen ja kristillinen
tietous ja kasvatus riittivät nuoren ihmisen matkaeväiksi. Tornionlaakson Suomen puolen
rajakuntia koskenut tarkasteluni osoittaa ilmeisen selvästi, että myös Suomessa lestadio-
laisten piirissä vallitsi sama käsitys. Ruotsissa kansakouluja perustettiin edellä mainitusta
kannasta huolimatta myös Tornionlaaksoon, koska Ruotsin kansakouluasetus velvoitti
seurakuntia ja sittemmin kuntia niitä perustamaan, mutta se tapahtui huomattavasti myö-
hemmin kuin muualla Ruotsissa, ja kouluverkko oli pitkään hyvin harva.

Jos Ruotsissa 1880-luvun alussa Tornionlaakson koulutustilanne oli heikompi kuin
muussa maassa 20 vuotta aikaisemmin, niin melkein sama tilanne oli Suomen Tornion-
laaksossa vielä 1890-luvun alussa muuhun Suomeen ja Pohjanlahden perukkaankin ver-
rattuna. Suomessahan kansakoulujen perustaminen toisin kuin Ruotsissa, jossa asetus
määräsi perustamaan kouluja, oli 1800-luvulla käytännössä melkein yksin kuntien päätet-
tävissä. Aivan selvästi molemmissa maissa suhtautuminen kansakouluihin muuttui
1890-luvun alkuvuosina. Ruotsin Tornionlaaksossa sen vuosikymmenen aikana perustet-
tiin valtionkoulujen lisäksi kouluja myös kuntien toimesta. Kouluviranomaiset saattoivat

232. Boreman 1954, 119—120; Saarisalo 1970, 176.
233. Raattamaa 1976, 507—513; Lohi 1997, 662.
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siellä 1900-luvun alkuvuosina iloita, että vastahankaisuutta kansakouluja kohtaan ei enää
jokivarsikunnissa ollut ja tilastot näyttivät koulutustilanteen olevan hyvää valtakunnallista
keskitasoa. Suomessa mielenmuutos havaittiin selvästi vuoden 1892 tienoilla. Käsittäisin,
että mielipiteet kansakoulujenkin tarpeellisuudesta herätysliikkeen piirissä todella muut-
tuivat noihin aikoihin molemmin puolin rajaa, eikä koulujen perustaminen ollut vain esi-
vallan tahdon toteuttamista.

Pian 1880-luvun puolivälin jälkeen suomen kielen asema alkoi muuttua molemmilla
puolilla rajaa. Ruotsissa alkoi selvä pyrkimys ruotsalaistaa Tornionlaakso. Konkreettisen
vaiheen tämä pyrkimys saavutti 1888, kun ensimmäiset valtion kansakoulut perustettiin
suomenkielisiin kuntiin edellyttäen, että niissä koko opetus tapahtui ruotsin kielellä234.
Toinen pyrkimys valtion koulujen perustamisella Tenerzin mukaan oli murtaa väestön it-
sepintainen vastustus pakollista kansakoulun kehittämistä vastaan Pohjois-Ruotsin suoma-
laisseudulla235. Vuosisadan lopussa näitä kouluja oli jo yli 20, ja myös kuntien koulut vä-
hitellen muuttuivat ruotsinkielisiksi. Suomessa taas suomen kielen asema valtakunnalli-
sesti kohentui 1800-luvun toisella puoliskolla ruotsin kielen rinnalle ja pian edellekin, ja
myös suomenkielinen kirjallisuus syntyi. Kun Ruotsi kulki edellä kansanvalistuksen saral-
la, perustettiin kansakouluverkon lisäksi pätevien opettajien turvaamiseksi Tornionlaak-
soon jo 1875 Haaparannan kansakoulunopettajaseminaari236. Pohjois-Suomi sai vuosisa-
dan vaihteessa Kajaanin ja Raahen seminaarit, mutta ensimmäinen nykyiseen Lappiin si-
joitettu seminaari, Tornion alakansakouluseminaari, aloitti toimintansa 1921237. Myös
aluetarkastajat Ruotsin kansakouluihin nimitettiin 1861, mutta Suomessa piiritarkastajat
aloittivat työnsä 1885. He olivat silloin päätoimisia, kun Ruotsissa alkuaikoina tehtäviä
hoidettiin aina vuoteen 1914 saakka sivutoimina238. Lieneekö kieliongelma Ruotsin
puolella aiheuttanut sen, että suomalaiskunnissa talonpoikaisen väen osanotto kunnan ja
seurakunnan yhteisten asioitten hoitamiseen oli 1800-luvun lopussa vähäistä, kun Suomen
puolella Tornionjokea taas seurakunnan ja kunnan johtavat luottamusmiehet olivat usein
talonpoikia, kuten esimerkiksi Karungin, Turtolan ja Kolarin osalta edellä on havaittu.

Lopuksi suoritan koulutustilanteen vertailun Ruotsin ja Suomen Tornionlaakson kunti-
en välillä vuodelta 1898, jona vuonna piirijakoasetus Suomessa astui voimaan, ja Ruotsin
puolelta on sopivasti käytettävissä tilasto juuri tältä vuodelta. Kun Tenerzin taulukosta jä-
tän sisämaan kunnat Jellivaaran ja Jukkasjärven syrjään, vertailuun tulevat rajajoen vas-
takkaiset kunnat, joita Ruotsissa oli vuosisadan vaihteessa yhdeksän ja Suomessa kahdek-
san. Molempien alueiden asukasmäärä oli 20—21 000.239

Suomen Tornionlaakson kunnissa jokisuu mukaan lukien oli syyslukukauden alussa
1898 kaikkiaan 11 kiinteää yläkansakoulua, yksi kiinteä alakansakoulu, 16 kierto- tai kate-
keettakoulua ja kaksi kiinteää pientenlasten koulua. Kansakoulut olivat kuntien tai kylä-
kuntien ylläpitämiä ja muut koulut olivat seurakuntien hoidossa. Ajankohta oli Suomen
kannalta siinä mielessä sopiva, että sekä Kolari että Muonio saivat ensimmäiset kansakou-

234. Tenerz 1960, 302.
235. Tenerz 1960, 336.
236. Tenerz 1960, 370—371.
237. Halila III 1949, 303; Halila IV 1950, 79.
238. Karttunen 1983, 7; Snell 1942, 11 ja 36; Slunga 1998, 6.
239. Suomen puolen kuntien asukasluvut saatu vuosisadan vaihteessa pidettyjen piispantarkastusten pöytäkir-

joista; Tenerz 1960, 325. Ruotsin kuntien asukasluvut.
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lunsa juuri syksystä 1898 alkaen.240 Ruotsissa olivat vertailualueella viimeisinä saaneet
ensimmäiset kansakoulunsa 1869 Pajala ja Kaaresuvanto, kuten aikaisemmin on todettu.

Vastaavasti vuonna 1898 oli Ruotsin puolen vertailukunnissa 28 kiinteää yläkansakou-
lua, seitsemän kiinteää ja 24 kiertävää (flyttande) vähäisempää kansakoulua (mindre
folksolor) sekä 14 kiinteää ja kaksi kiertävää alakansakoulua (småskolor). Jatko-opetusta
annettiin kansakouluissa vain Haaparannassa. Vähäisemmät kansakoulut poikkesivat nor-
maaleista kansakouluista siten, että niihin otettavilla oppilailla ei tarvinnut olla kovin suu-
ria alkuvalmiuksia, niissä ei ollut kaikkia luokka-asteita ja oppitavoitteet olivat luonnolli-
sesti pienemmät kuin täysimittaisessa kansakoulussa. Opettajina niissä saattoivat olla
myös vain alakansakoulunopettajan koulutuksen saaneet henkilöt tai ilman opettajan kou-
lutustakin olevat. Ne oli tarkoitettu käytettäviksi harvaan asutuilla syrjäseuduilla, joissa
lapset olisivat muuten jääneet kotiopetuksen varaan tai käytännössä usein ilman juuri mi-
tään koulutusta. Ne olivat useimmiten kiertäviä, kuten edellä esitetty vuoden 1898 tilasto
osoittaa. Alakansakoulut antoivat nuorimmille oppilaille alkuopetusta ja niissä yleensä oli
kaksi vuosiluokkaa.241

Erot olivat suuret. Kun kiinteitä täysimittaisia yläkansakouluja oli Suomen puolen kun-
nissa 1898 vain 11, oli niitä naapurissa 28, joista valtion kouluja noin puolet, ja vielä niin
sanottuja vähäisempiä kiinteitä kansakouluja seitsemän. Valtion koulujen perustaminen
Ruotsissa oli tuonut merkittävän lisän, sillä vuonna 1886 vertailukunnissa oli ollut vain
yhdeksän normaalia kansakoulua. Suomen kunnissa niitä silloin oli kolme eli Alatorniolla,
Torniossa ja Ylitorniolla. Kun kiinteitä alakansakouluja oli Ruotsin puolella 1898 jo seit-
semässä kunnassa yhteensä 14 ja Suomessa vain yksi täysimittainen alakansakoulu Torni-
on kaupungissa ja kaksi vaatimatonta Alatornion seurakunnan ylläpitämää kiinteää pien-
tenlastenkoulua, jotka jo 1903 lakkautettiin, niin alkuopetus oli Ruotsissa aivan eri tasolla
kuin Suomessa vielä vuosikymmeniin. Kiertäviä kouluja Suomen kunnissa oli yhteensä 15
ja Ruotsissa 25, joten siltäkin osalta jälkeenjääneisyys oli suuri. Kun Suomen Tornion-
laaksossa yläkansakoulujen määrä oli 1890-luvulla melkein nelinkertaistunut, niin lähes
samassa suhteessa oli lisäystä tapahtunut myös Ruotsissa, jossa yläkansakoulujen määrä
oli kasvanut yhdeksästä 28:an ja kiinteiden alakansakoulujen määrä viidestä 14:än.242

Huomattava on, että kansakoulujen säädöspohja Ruotsissa ja Suomessa oli aivan erilai-
nen. Ruotsissahan vuoden 1842 kansakouluasetus velvoitti jokaista kuntaa vähintään yh-
den kansakoulun perustamiseen, mutta Suomessa vuoden 1866 kansakouluasetus lähti sii-
tä, että kunnat perustavat koulunsa vapaaehtoisesti. Koulujen perustaminen ja käynnistä-
minen tapahtuivat säädösten erilaisuudesta huolimatta Norbottenissa ja Lapissa samaan
tahtiin asetusten antamisen jälkeen. Kun Luulajassa ja myös pohjoisessa ruotsinkielisissä
Kalixjokivarren kunnissa avattiin kansakoulut jo 1840-luvun lopulla, niin myös Peräme-
ren perukassa ja Kemijoen alajuoksun kunnissa Suomen puolella oli jo vuonna 1875 kuusi
kansakoulua. Valtio tuki molemmissa maissa koulujen perustamista ja ylläpitoa. Ruotsissa
ei ollut Tornionlaakson suomalaiskuntiin saatavissa päteviä suomenkielisiä opettajia, sillä
heitä ruvettiin kouluttamaan vasta 1875 Haaparannassa. Myös omakielisestä oppimateri-

240. Ks. Alatornion, Tornion, Karungin, Ylitornion, Turtolan, Kolarin, Muonion ja Enontekiön yhteenvetoluvut.
241. Tenerz 1960, 324—326; Nils Slungan haast. 27.7.1998 ja 3.2.2000. Termien tarkistuksen suoritin haastatte-

lemalla entistä ruotsalaista kollegaani Nils Slungaa, joka selvitti minulle koulujen säädöspohjan ja tarkoi-
tuksen.

242. Tenerz 1960, 290 ja 322—327; ks. Alatornion, Tornion, Karungin, Ylitornion, Turtolan, Kolarin, Muonion
ja Enontekiön yhteenvetoluvut.
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aalista oli puutetta. Suomessa ei samanlaisia vaikeuksia ollut, sillä opettajia oli koulutettu
Jyväskylässä vuodesta 1863 alkaen243 ja suomenkielisiä oppikirjojakin oli pohjoiseen yh-
tä hyvin tai huonosti saatavissa kuin Etelä-Suomessakin. On ilmeistä, että kuntien varalli-
suudessa ei ollut 1800-luvun lopulla suuria eroja luonnonolosuhteiltaan samanlaisilla seu-
duilla. Ruotsalaiset asiantuntijat mainitsevat poikkeuksetta myös köyhyyden eräänä syynä
koulujen hitaaseen perustamisvauhtiin244. Ruotsissa Tornionjoen suupuolen neljään
kuntaan saatiin kansakoulut vuoden 1854 tienoilla. Ruotsissa kesti kansakoulujen kuljetus
vastavirtaan rajajoen pohjoisimpiin kuntiin Pajalaan ja Kaaresuvantoon jokisuulta 15
vuotta, sillä näissä kunnissa kansakoulut vastaanottivat ensimmäiset oppilaansa 1869 eli
27 vuotta asetuksen säätämisestä. Ruotsissa viranomaisilla oli asetus tukenaan, kun he
yrittivät saada kouluja syntymään. Suomessa maaherra ja kansakouluntarkastaja saattoivat
vain käyttää puhevaltaa tai -taitoa ja luvata valtionavustuksia kuntien innostamiseksi.
Lienevätkö rajajoen väkevimmät virrat ja pahimmat kosket Suomen puolella Väylää, sillä
Kolari ja Muonio saivat ensimmäiset kansakoulut 1898 vasta runsas neljännesvuosisata
sen jälkeen, kun ne oli jo avattu jo maakunnan eteläisissä kunnissa ja 32 vuotta oli kulunut
kansakouluasetuksen antamisesta. Alatornion naapurikunnassa Karungissakin, Kukkolan
kosken yläpuolella, käynnistyi ensimmäinen kansakoulu vasta 1896.

Edellä on jo kerrottu, että Ruotsissa saatiin Tornionlaakson koululaitos rakennetuksi
vasta valtion erikoistoimenpiteiden jälkeen, kun valtionkouluja avattiin Tornion Lapin
kunnissa ja suomalaisalueella vuodesta 1888 alkaen yhteensä 90, mikä määrä niitä oli
1940. Jos Suomi oli kansakouluasetuksen antamisessa 24 vuotta Ruotsia jäljessä, niin
kiinniottaminen koululaitoksen käytännön toteuttamisessa kesti vähintään saman ajan ai-
nakin Tornionlaaksossa. Kun Ruotsin yhdeksässä rajakunnassa oli 1898 jo 35 kiinteää ylä-
kansakoulua, joista seitsemän ei tosin korkeimpia laatuvaatimuksia täyttänyt, niin aivan
sattumalta oppivelvollisuuslain astuessa voimaan 1921 Suomen Tornionlaakson kunnissa
oli täsmälleen sama määrä yläkansakouluja, joista 12 Alatorniolla ja kahdeksan Ylitor-
niolla, sillä näissä väkirikkaissa kunnissa vuoden 1898 piirijakoasetus oli täyttänyt tarkoi-
tuksensa ja vaikuttanut tehokkaasti. Suomessa alakansakouluja oli edelleen vain yksi. Vas-
ta 1920-luvun lopussa oli Suomen puolen vertailukunnissa sama määrä alakansakouluja
kuin Ruotsissa jo ennen 1900-luvun alkamista.245

Väestön suhtautuminen kansakouluihin oli jo ainakin 1890-luvulla koko Tornionlaak-
sossa selkeästi myönteinen, sillä niin Ruotsissa kuin Suomessakin oppilaita tuli kouluihin,
kun niitä perustettiin. Jos vanhemmat eivät olisi koulutusta arvostaneet, niin mikään maa-
ilman mahti ei olisi saanut heitä lapsiaan sinne toimittamaan. Vuoden 1842 kansakoulu-
asetus Ruotsissa ei asettanut lapsille selvää oppivelvollisuutta, vaikka määräsi kunnat pe-
rustamaan kouluja. Kun tätä tiedustelin Nils Slungalta, hän sanoi, että koulutus oli tarkoi-
tettu asetuksen mukaan kaikille lapsille, ja taustalla oli vanha kirkkolaki, jonka mukaan
lasten vanhempien ja talon isäntäväen tuli huolehtia lasten opetuksesta ja seurakuntien piti
sitä valvoa ja tarvittaessa järjestää opetusta246. Oppivelvollisuus Suomessakin tuli vasta
1921, mutta Suomen kansakouluasetus vuodelta 1866 sanoi kaupunkien osalta selkeästi
näin: “Jokaisen kaupunkiseurakunnan pitää semmoista huolta pitää kansakouluopetukses-

243. Halila 1963, 28.
244. Tenerz 1960, 264; Slunga 1998, 2.
245. SVT X: 61 1929—30; ks. Alatornion, Tornion, Karungin, Ylitornion, Turtolan, Kolarin, Muonion ja Enon-

tekiön yhteenvetoluvut.
246. Nils Slungan haast. 3.2.2000.
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ta, ja niin monta ja niin laveita kansakouluja asettaa ja ylläpitää, että kaikki ne lapset, jotka
eivät kotonansa tahi muissa kouluissa saa samanvertaista tahi laajempaa opetusta, tulevat
kahdeksannesta ikävuodesta alkaen ja aina neljänteentoista vuoteensa asti sillä muotoa
opetetuiksi, kuin tässä alempana likemmin säädetään247.” Sehän oli selvä määräys kuusi-
vuotisesta kansakoulusta kaupungeille ja niiden asukkaille. Maaseudulla kirkollisten kun-
tain tuli samoin huolehtia, että muuten koulutusta vaille jäävät lapset saisivat tarpeellisen
opetuksen “kiintonaisissa tahi kiertävissä kouluissa”248. Maan pohjoisimmissa kunnissa
Enontekiöllä, Inarissa, Kolarissa, Muoniossa ja Utsjoella koulutus järjestettiin vielä 1921,
jolloin oli kulunut 55 vuotta kansakouluasetuksen antamisesta, pääasiassa kirkollisten
kuntain eli seurakuntien kiertävissä kouluissa. Olihan kunnissa silloin yhteensä vain yh-
deksän kiinteää yläkansakoulua, joista kolme toimi vuosikymmenet yksityisinä249.

Kirjallisena todistuksena siitä, milloin ruotsalaiset katsovat oppivelvollisuuden astu-
neen voimaan Ruotsissa, siteeraan suoraan Karl Pekkarin250 tekstiä: “Skolplikten infördes
i Sverige genom stadgan om den obligatoriska folkskolan 1842. Läroplikten är däremot
mycket äldre. Den lagstadgade folkundervisningen – som kyrkan skulle ansvara – kom
klart till uttryck i vår kyrkolag 1686. Lagen påbjud allmän läskunnighet och lade yttersta
ansvaret på föräldrarna att lärä barnen läsa.”251 Sama lakihan koski tietysti myös Suomea,
ja tämän lain nojalla kirkko vaati ja seurasi, että nuoret osasivat lukea. Vuoden 1842 ase-
tuksen mukaan kansakoulun oppiaineet eivät olennaisesti poikenneet siitä, mitä Suomen
yläkansakouluissa myöhemmin opetettiin. Niiden oppilaiden, jotka köyhyyden vuoksi ei-
vät voineet kauan olla koulussa tai joilla oli puutteellinen käsityskyky, tuli koulun jättäes-
sään osata ja omistaa kuitenkin seuraavat tiedot ja taidot: puhdas ja sujuva sisäluku ruotsin
kielellä, rippikoulun aloittamista varten tarvittavat tiedot kristinopista ja raamatunhistori-
asta, kirkkolaulu lukuunottamatta niitä, joilta puuttui kyky siihen, kirjoitustaito ja neljä
laskutapaa kokonaisluvuilla. Slungan mukaan edellä mainitut vuoden 1842 asetuksen sää-
tämät kansakoulun vähimmäisvaatimukset koskivat kaikkia lapsia Ruotsissa, mikä merkit-
si vuoden 1686 kirkkolain määrittelemään oppivelvollisuuteen huomattavaa lisää, ja vaati-
mus näiden taitojen osaamisesta merkitsi alimman oppivelvollisuusrajan määrittelemistä.
Slunga lisäsi, että kun kouluja voitiin perustaa hitaasti, asetuksen antamia tavoitteita ei
hetkessä saavutettu.252 Kun vuonna 1916 uusittiin Suomen kiertokoulujen ohjesäännöt,
niin opetustavoitteet olivat melko tarkkaan samat kuin edellä mainitut Ruotsin kansakou-
lujen vähimmäisvaatimukset vuoden 1842 kansakouluasetuksessa.253

On tunnustettava, että ruotsalaisilla kouluhallintomiehillä on selvästi laajempi käsitys
vuoden 1686 asettamasta oppivelvollisuudesta kuin meillä suomalaisilla virkaveljillä tai
ainakin minulla on ollut. Oman käsityksensä he ovat kyllä yhtäpitävän vakuuttavasti edel-
lä osoittaneet: oppivelvollisuus säädettiin vuonna 1686, ja vuoden 1842 kansakouluasetus

247. SA 12/1866, 102 §.
248. SA 12/1866, 114 §.
249. Ks. Yhteenveto, taulukko 2.
250. Karl Pekkari toimi pitkään Haaparannan lukiokoulun rehtorina ja lääninhallituksen koulutoimentarkasta-

jana, ja hänen kanssaan minulla oli ilo tehdä yhteistyötä lähes 30 vuotta.
251. Pekkari 1999a, 33—34. Vapaasti käännettynä Pekkari kirjoitti, että vuoden 1842 asetus toi Ruotsiin pakolli-

sen kansakoulun, mutta oppivelvollisuus oli sitä vastoin paljon vanhempi. Lakisääteinen kansanopetus,
josta kirkko kantoi vastuuta, oli saanut selvän ilmauksen jo vuoden 1686 kirkkolaissa, joka asetti kaikkia
koskevan lukutaitovaatimuksen. Suurin vastuu siitä, että lapset opetettiin lukemaan, oli vanhemmilla.

252. SfS 19/1842, 7 §; Nils Slungan haast. 11.2.2000. 
253. Liukkonen 1993, liite 3. Sodankylän katekeettakoulun ohjesääntö v. 1916.
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määräsi koulujen perustamisvelvoitteen ja ajanmukaisti oppivelvollisuustavoitteet. Lop-
putoteamuksena ja yhteenvetona on sanottava, että Ruotsin ja Suomen Tornionlaakson
kuntien kansakoulutoimen kehittämisessä 1800-luvulla oli paljon yhteisiä piirteitä. Se oli
luonnollista saman heimon asuttamassa jokilaaksossa. Eroja aiheuttivat alueen kuulumi-
nen kahteen valtakuntaan ja suomenkielisten vähemmistöasema Ruotsissa. Yhteisen
1800-luvun puolivälissä syntyneen voimakkaan hengellisen liikkeen, lestadiolaisuuden,
vaikutusta ja osuutta kansakoululaitoksen syntyyn ja kehittämiseen on Ruotsissa selvittä-
nyt muun ohessa Hugo Tenerz laajoissa noin 800 sivua käsittävissä teoksissaan Folkupp-
lysningsarbetet i Norrbottens fiinbygd från äldsta tid till sekelskiftet 1900 ja Folkupplys-
ningsarbetet i Norbottens finnbygd under första hälften av 1900-talet jämte språkdebatten.
Tenerzin teoksiin sisältyvät myös tasavertaisina vanhan Tornion lapin alueella sijaitsevat
Jellivaaran, Jukkasjärven ja Kaaresuvannon kunnat. Nämä teokset ja Seppo Lohen tutki-
mukset Sydämen kristillisyys ja Pohjolan kristillisyys ovat antaneet minulle pohjan yri-
tykseeni avata tutkimusta lestadiolaisen herätysliikkeen suhteesta kansakouluun Lapissa ja
ennen muuta Tornionlaaksossa. Tätä ei ole aikaisemmin vielä tehty siitä luonnollisesta
syystä, että Lapista on puuttunut koko maakunnan koulutusta koskeva kokonaistutkimus,
vaikka kuntakohtaisia selvityksiä onkin tehty. Toivon, että oman työni sivujuonteeksi
spontaanisti ilmaantunut selvitys innostaisi nuoria tutkijoita syventymään Lapissa jo yli
150 vuotta vaikuttaneen voimatekijän, lestadiolaisuuden, yhteyksiin eri elämänaloihin,
joista koulutus ei ole vähäisin.

24.4.6 Lestadiolainen herätysliike ja kansanopetus 1900-luvulla

Lestadiolaisen herätysliikkeen poliittis-yhteiskunnallista profiilia vuosilta 1905—1928
tutkinut Jouko Talonen on väitöskirjassaan todennut, että 1900-luvun alussa ei kysymys
lasten koulunkäynnistä Pohjois-Suomen lestadiolaisten keskuudessa ollut itsestään selvä
asia. Vuonna 1906 Oulussa pidetty vanhoillislestadiolaisten yleinen kokous jätti lasten
kouluttamisen lasten vanhempien asiaksi, “josta ei saanut tehdä vaatimusta”. Eihän sii-
hen vielä lakikaan suoranaisesti velvoittanut. Kun vastaava kokous oli 1912 Rovaniemel-
lä, osoitti siellä käyty keskustelu ennakkoluulojen murtumista, “ja kokouksen yleinen
mielipide näki koulunkäynnin sinänsä myönteisenä”.254 On tietysti erittäin vaikea erot-
taa, oliko eräiden herätysliikkeeseen kuuluvien henkilöiden varova ja ehkä kielteinenkin
asennoituminen koulutusta kohtaan lähtöisin uskonnollisesta vakaumuksesta, ammatilli-
sesta taustaryhmästä vai molemmista. Vielä ainakin vuosisadan alussa “maanviljelijät
eivät aina mielellään lähettäneet lapsiaan kouluun, koska pelkäsivät heistä tulevan herro-
ja”, vai olisiko parempi sanoa, että pelkäsivät koulutuksen tuovan mukanaan ruumiillisen
työn hyljeksintää. “Talonpoikaiset, koulutusta vieroksuvat asenteet elivät kuitenkin syväl-
lä. Aktiivista tukea koulutukselle esiintyi vähän.”255

Perehdyttyäni Lapin kuntien kansakoulujen perustamishistoriaan lisäisin yhden näkö-
kulman keskusteluun talonpoikaisväestön vastahankaisuudesta koulujen perustamiseen.
Hyvin monien kuntien kohdalta löytyy nimittäin perusteita väittää, että vastustuksen syy-

254. Talonen 1988, 155.
255. Talonen 1988, 30—32 ja 155.
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nä oli yksinkertaisesti talonpoikainen tarkka säästeliäisyys, jota nuukuudeksikin voitaneen
jo sanoa. Vaikka valtionavut olivat sangen suuret, tiesi koulujen perustaminen luonnolli-
sesti kunnan menojen kasvua ja usein kunnallisen verotuksen korotusta. Kuntien johtavat
luottamusmiehet valittiin yleensä kuntakeskuksista, tavallisesti kirkonkylistä, jo asioiden
joustavan hoitamisen vuoksi, mutta myös siitä syystä, että nämä kylät olivat väkirikkaita
ja suurimmat veronmaksajat asuivat usein kirkonkylissä. Kun sitten sivukylien asukkaat
rupesivat kirkonkylien jo saatua koulunsa haluamaan omia kansakouluja, niin kohtasivat
nämä hankkeet normaalisti tiukkaa vastustusta kunnissa kirkonkyläläisten päättäjien ta-
holta. Kun syrjäkylien edustajat eivät useinkaan osanneet yhdistää voimiansa, niin yksi
kerrallaan kylien hankkeet torjuttiin. Kuntien perustamisjärjestyksen mukaan laaditut kou-
luluettelot osoittavat, että Kirkonkylän tai parin suurimman kylän saatua kansakoulunsa
joutuivat muut kylät odottamaan kouluja yleensä 25—30 vuotta. Hyviä esimerkkejä ovat
esimerkiksi Rovaniemi, Enontekiö, Utsjoki, Muonio, Ranua ja Simo. Jopa väkirikkaissa
Kemin maalaiskunnassa ikäjärjestyksessä toinen, kolmas ja viides ja Alatorniolla toinen,
kolmas ja neljäs koulu olivat yksittäisten kylien tai yksityisen teollisuuslaitoksen tai hen-
kilön perustamia.256 Jos koulutuksen olisi vakavasti pelätty vieraannuttavan työstä, niin
eihän silloin olisi haluttu perustaa ensimmäistäkään koulua. Jos käytäntö olisi osoittanut
epäilyt tosiksi, niin se ainoakin koulu olisi pian lakkautettu. Kieltämättä monet kunnat pit-
kittivät ensimmäisenkin koulun perustamista, ja Ylitornion päättäjät olisivat halunneet
vuonna 1886 avatun ensimmäisen kansakoulunsa lakkauttaa jo muutaman vuoden koke-
musten jälkeen. Kyseessä lienee ollut päällimmäisenä nuukuusperiaate, sillä tehdyt kus-
tannuslaskelmat olivat osoittaneet kiertokoulujen olevan taloudellisesti paljon kansakou-
luja edullisempia257. Tuskin vieressä oli rinnakkaislaskelmia siitä, millaisia oppimissaa-
vutuksia nämä koulumuodot tuottivat? Uskoisin, että koulutuksessakin panosten kasvaes-
sa tulokset paranevat. Mahtaakohan nuukuus olla perinnöllistä, sillä edellisen sukupolven
ylitorniolaiset lähes 20 vuotta aikaisemmin kansakoulun perustamispäätöstä koskevaan
valitukseensa 1871 olivat kirjoittaneet, että kiertokouluja kyllä rovasti saisi perustaa ky-
läin kustannuksella, jos lasten lukutaito sitä vaatisi258. Silloin valitus tuotti tuloksen,
mutta kunnan ainoan kansakoulun lakkauttaminen ei enää vuoden 1890 tienoilla
onnistunut.

Ensimmäisten eduskuntavaalien lähestyessä rupesivat yhteiskunnallisiin asioihin otta-
maan kantaa myös uudet puolueet. Kun ranualainen opettaja Aarne Lohi, ranualaisen ta-
lonpojan, maalaisliiton pitkäaikaisen kansanedustajan, moninkertaisen ministerin ja tun-
netun lestadiolaisen saarnamiehen Kalle Aukusti Lohen pojanpoika, kirjoitti Ranuan Kuu-
kasjärven koulun 50-vuotishistoriikkia keväällä 1996, hän esitti ensimmäiseksi syyksi, en-
nen Ranuan köyhyyttä ja Kuukasjärven kylän pienuutta, koulun myöhäiseen perustami-
seen Ranualla 1906 pidetyn kokouksen erään päätöksen. Kyseessä oli 200 henkeä mu-
kaansa saanut suuri kansalaiskokous, joka pidettiin muutama viikko Oulussa pidetyn Suo-
men maalaisväestön liiton (SML) perustamiskokouksen liiton jälkeen. Sen oli kutsunut
koolle tämän toisen maalaisliiton emojärjestön – toinen perustettiin samoihin aikoihin
Etelä-Pohjanmaalla – perustajajäsen K. A. Lohi innostaakseen ja kutsuakseen kotiseutun-
sa väkeä poliittis-yhteiskunnalliseen toimintaan. Tämä Aarne Lohen siteeraama kokouk-

256. Ks. em. kuntien osalta tiedot kuntien yhteenvetoluvuista.
257. Jaako 1985, 58.
258. Malkamäki 1983, 11. Koululaitoksen leikekansio. YKuA.
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sen kannanotto kuuluu näin: “Koulukysymyksen suhteen ei kokous voinut hyväksyä yleis-
tä kansakouluvelvollisuutta, koska sen peljättiin harvaan asutuissa seutuissa tuottavan ny-
kyoloissa voittamattomia vaikeuksia.” Kokouksen puheenjohtajana oli K. A. Lohi ja sih-
teerinä hänen serkkunsa Matti Lohi.259 Kaikkien eduskuntaan 1907 valittujen suomalais-
ten puolueiden ohjelmien tavoitteisiin oli kirjattu yleinen oppivelvollisuus, ja oppivelvol-
lisuuslakia valmisteltiin ainakin jo koko 1910-luku.260 En voi olla yhdistämättä tätä Ranu-
an kokouksessa tehtyä kannanottoa oppivelvollisuuslain ensimmäiseen pykälään, jossa
harvaan asuttujen kuntien olemassaolevista kouluista viittä kilometriä kauempana asuvan
väestön lapset vapautettiin oppivelvollisuudesta toistaiseksi, ja siihen, että laissa annettiin
paljon muitakin helpotuksia juuri harvaan asutuilla kunnille. Oliko niin, että harvaan asut-
tujen seutujen valtiopäivämiehet eduskunnassa olivat ajamassa oppivelvollisuuslakiin ko-
tiseutunsa kunnille lain suomia mahdollisuuksia venyttää omien kuntalaistensa oppivel-
vollisuuden toteuttamista vuosikymmeniksi? Tämähän oli lain sisältö. Ranuan kunta käyt-
ti – onneksi harvinaisena poikkeuksena – oppivelvollisuuslain antamat mahdollisuudet hi-
taaseen toimintaan ja lykkäyksiin täysimääräisesti hyväkseen, ja siitä syystä kuntaan pe-
rustettiin vuosien 1898 ja 1940 välisenä aikana vain yksi ainoa uusi kansakoulu261. Aarne
Lohen mukaan Ranualla vuosina 1917—1940 kunnan johto oli vahvasti kirkonkyläläisten
käsissä262. Ranuan kouluhistoria osoittaa, että kylien yritykset tänä aikana oman koulun
saamisesta pysähtyivät poikkeuksetta, Ruonan koulua lukuunottamatta, kunnassa
tehtyihin kielteisiin päätöksiin. Ruonan koulu oli päässyt kansakouluntarkastajan
painostuksen vuoksi Ranuan kunnan oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunnitelmaan.
Jopa nämä samat päättäjät viivyttelivät vuosikausia, ennen kuin hyväksyivät Ylisimon
Saukkojärvellä jo 1894 avatun kansakoulun otettavaksi vasta toimintaansa käynnistävän
Ranuan kunnan koululaitokseen.

Kun Lohi oli kansanedustajana 1909—1945 ja neljä kertaa ministerinä, joutui hän viet-
tämään joululomaa ja pääsiäistä lukuunottamatta talvet Helsingissä, joten hän ei juuri ehti-
nyt osallistua Ranuan kunnalliselämään. Liikenneolosuhteet siihen aikaan olivat vielä hy-
vin huonot. Kerrotaan, että muutamia pääsiäisiä Lohi vietti Kyösti Kallion luona Nivalas-
sa.263

Lapista valitut maalaisliittolaiset kansanedustajat Lohi ja alatorniolainen Antti Junes
epäilivät oppivelvollisuuslain toteuttamisen taloudellisia edellytyksiä ja olivat sitä mieltä,
että lain aiheuttamat kustannukset olisi jaettava koko yhteiskunnan kannettavaksi, sillä
köyhille kunnille niistä tulisi liian suuri rasitus. Kun sosialidemokraatit vastustivat pakol-
lista uskonnonopetusta, niin Lohi puolestaan halusi, että laissa tunnustuksellinen uskon-
nonopetus turvattaisiin. Kun kerran vanhempien velvollisuus oli lähettää lapset kouluun,
heidän tuli myös tietää, mitä siellä opetettiin. Sosialidemokraatit olivat sillä kannalla, että

259. Lohi 1996, 1. JLA; Talonen 1988, 71—73.
260. Soikkanen 1966, 529.
261. Ks. Ranuan kunnan yhteenvetoluku.
262. Turunen 1990, 332—334; Aarne Lohen haast. 8.10.1999; Yrjö Heikkilän haast. 20.1.2001; Martti Erkkilän

haast. 5.5.2001. Kunnallislautakunnan puheenjohtajat ovat vuosina 1917—1940 olleet kirkonkyläläisiä.
Jäseniä on ollut luonnollisesti laajan kunnan eri osista. Haastattelujen pohjalta on pääteltävissä, että sivuky-
listä valittujen luottamusmiesten mielipiteet koulutuksen tarpeellisuudesta eivät olisi poikenneet kirkonky-
läläisten omaksumista periaatteista. Toisin sanoen Ranuan kunnan päättäjät eivät koulutuksen merkitystä
kovin korkealle arvostaneet vielä ennen toista maailmansotaa. Teot tai paremminkin tekemättömyys sen
kiistattomasti osoittavat, sillä vain yksi uusi kansakoulu avattiin Ranuan kunnan toimesta 1917—1939.

263. Lackman 1990, 734; Aarne Lohen haast. 8.10.1999.
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oppivelvollisuus oli pyrittävä toteuttamaan kaikkialla. Harvaan asutuilla seuduilla sitä ei
saisi jättää kuntien vapaaehtoisen päätöksen varaan, koska ne eivät ilman lain pakkokeino-
ja ottaisi kantaakseen niin suuria rasituksia. Samalla he esittivät, että valtion olisi tultava
syrjäseuduilla apuun siinä määrin, että kunnat siellä pystyisivät täysin toteuttamaan oppi-
velvollisuuden. Myös varattomien oppilaitten tukemiseksi sosialidemokraatit ehdottivat
laajaa ohjelmaa. Vaikka oikeistopuolueet olivat periaatteessa olleet perinteisesti oppivel-
vollisuuden kannalla, pitivät eräät heidän johtomiehensä lakia maalle liian kalliina. Kaik-
kiaan 55 kansanedustajaa äänestikin oppivelvollisuuslakia koskevan lakiesityksen lepää-
mään jättämisen puolesta.264

Kyllä koulutusasiat olivat lestadiolaisuuden piirissä huolellisen tarkastelun kohteena
vielä 1920-luvullakin. Tämä tuli selvästi näkyviin, kun Ylitornion kristillistä kansanopis-
toa oltiin perustamassa vuosina 1918—1923. Monet vaikutusvaltaiset saarnaajat epäilivät,
että kristillisyys muuttaa kokonaan luonnettaan opiston kautta. Jopa kaksi tunnettua puhu-
jaa lähti Tornionjokivarteen kansanopiston tapporeissulle. Lestadiolaiskristityt eivät kui-
tenkaan halunneet kuunnella sellaisia saarnoja, joissa tekstinä oli heidän uskonveljensä
Alkkulan pappi. Tämä vanhoillislestadiolainen kansanopisto saatiinkin perustetuksi ennen
kaikkea juuri Ylitornion silloisen kirkkoherran L. P. Tapanisen tarmokkaan toiminnan tu-
loksena. Monet saarnamiehet eivät vuosikausiin halunneet epäilyjen vuoksi vierailla opis-
tolla. Tapaninen näki vaivaa myös sen puolesta, ettei nuorten vanhemmille julistettaisi
synniksi sitä, että he toimittivat lapsensa opistoon. Aikaa myöten koko herätysliikkeen pa-
rissa hyväksyttiin opisto ja tunnustettiin sen merkitys. Ranuan Kuukasjärveltäkin oli jo
1920-luvulla useita nuoria talvikauden ajan opiskelemassa Ylitorniolla. Neljä kertaa opis-
ton vuosikertomukseen merkittiin oppilaan arvoksi ministerin poika, kun K. A. Lohen lap-
set olivat oppilaina. Valtioneuvos Martti Miettunen aloitti jatko-opiskelunsa kansakoulun
jälkeen myös Ylitorniolla 18-vuotiaana syksyllä 1925.265

Jos Ylitornion kansanopiston perustaminen nähtiin yhtenä tärkeänä toimenpiteenä Suo-
men nuoren tasavallan huolehtiessa rajaseuduistaan,266 oli Ruotsin Tornionlaaksoon mel-
kein vastapäätä Ylitornion opistoa Matarenkiin perustettu jo vuodesta 1899 alkaen sa-
moista syistä kansanopisto. Tämän ruotsia opetuskielenään käyttävän opiston keskeiseksi
tehtäväksi määriteltiin ruotsin kielen ja käytännön taitojen opettaminen. Opiston toivottiin
yhdistävän suomenkielisen Tornionlaakson ja muun Ruotsin.267 Mainittakoon, että kan-
sanopiston ensimmäinen rehtori Ludvig de Vylder osasi suomea, hänen toimestaan opis-
toon otettiin heti kaksi suomenkielentaitoista opettajaa ja hän näki paljon kiitetyn ruotsa-
laistamisen aiheuttaneen uskonnottomuutta ja lahkolaisuutta. Hän oli myös Tornionlaak-
sossa todennut uskonnollista mielenkiintoa tuntevien kääntyvän maallikkosaarnaajien
puoleen, sillä alueen papit olivat yleensä puutteellisen koulutuksen ja papinvirkaan eriva-
pauden saaneita, eivätkä he osanneet seurakuntalaistensa käyttämää suomen kieltä.268 Ta-
vallinen kansa katsoi teoreettisen opiskelun olevan alkuna kaikkeen pahaan. Ennen muuta
pelättiin, että halukkuus ruumiillisen työn tekemiseen sen mukana katoaisi. Kansanopisto-
aatteen tunnustamiseksi ja tueksi opiston olemassaololle tulkittiin erään maallikkosaarnaa-

264. Halila IV 1950, 14—24; Soikkanen 1966, 528—532; Talonen 1988, 246—247. 
265. Lohi 1996, 1. JLA; Juva 1989, 98—100; Mustakallio 1994, 29—30 ja 52.
266. Mustakallio 1994, 96.
267. Pekkari 1999c, 60—63.
268. Pekkari 1999a, 41; Pekkari 1999e, 109.
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jan lausuma 1900-luvun alkuvuosilta: “Herrat on käynheet niin kälmiksi, ette kyllä se tar-
vittee talonpojanki saaja vähän oppia, ette voipi puolustaa itteänsä.” Näihin sanoihin ve-
doten opiston opettaja yritti kerran houkutella lähiseudun isäntää päästämään tyttären kan-
sanopistoon. Tämä oli kuitenkin varovainen ja valitsi mielestään varman menettelyn epä-
varman sijasta: tyttö pantiin ompelukursseille ja isä osti hänelle ompelukoneen.269 Näin
tuleva yrittäjä sai nopeasti ammattikoulutuksen ja tuotantovälineet. Vuoden opiskelu
kansaopistossa ennen ammattiopintoja tai jälkeen olisi saattanut kyllä kohottaa ompelijan
arvostusta ympäristössä ja parantaa vielä valmiuksia ja taitoja hoitaa asiakassuhteita.

Esimerkkinä siitä, miten Ruotsin lukeneisto eli oppineet suhtautuivat vuoden 1900 tie-
noilla lestadiolaiseen herätysliikkeeseen, kerron rehtori de Vylderin esittämiä ajatuksia
vuodelta 1898 vähän ennen hänen tuloaan Matarengin kansanopiston rehtorin tehtävään.
Tämä yliopistokoulutuksen saanut herraskaista lähtöä ollut maisteri, joka 1906 vihittiin
myös papiksi, oli muuttanut Etelä-Ruotsista Norbotteniin Bodenin kansaopiston opetta-
jaksi vasta 1896. Hän kirjoitti tädilleen kirjeen, jossa hän ensin antoi suuren tunnustuksen
Laestadiuksen toiminnalle ja koko elämäntyölle Pohjolan juoppouteen sekä ja muihin pa-
heisiin vaipuneen ja monien rasitusten alistaman väestön herättäjänä. Hän vertasi Laesta-
diusta Johannes Kastajaan. Sitten hän totesi, että Laestadiuksen kuoleman jälkeen ei ollut
ketään, joka olisi voinut asettua johtoon. Laestadiuksen seuraajina liikkeen johtajina ja
vaikutusvaltaisina jäseninä olivat Vylderin mukaan toimineet lähinnä Raattamaa ja Erkki
Antti, kaksi hyvää tarkoittavaa ja vilpitöntä miestä, jotka olivat täysin oppimattomia ja tai-
kauskoisia Lapin talonpoikia. Näin tämä humanistiksi ja ihmisystäväksi mainittu ja suur-
ten ansioidensa vuoksi leimautunut kansanopistomies vilpittömyydessään tiesi ja ajatte-
li.270 Hänen tuntemuksensa herätysliikkeestä oli ainakin vielä kirjoitushetkellä 1898 san-
gen lyhytaikainen ja kapea, sillä hänen tiedossaan ei näyttäisi olleen, että Suomessa oli jo
1870-luvulta alkaen kuulunut lestadiolaiseen herätysliikkeeseen monia tosioppineita ja an-
sioituneita pappeja, joista useat toimivat kirkkoherroina juuri Tornionlaaksossa. Monet
heistä olivat vanhojen suomalaisten pappissukujen kasvatteja, kuten esimerkiksi monissa
Lapin seurakunnissa toimineet Heikelit.271 Viranomaisten antamien tietojen mukaan jo
vuoden 1850 tienoilla olisivat Muonion kirkkoherra ja Kittilän kappalainen yhtyneet mu-
kaan herätykseen. Olihan esimerkiksi Laestadius päästetty joulun alla 1848 Muonion kirk-
koon pitämään uskonnollista esitystä.272 Myös Ruotsin puolella Väylää on jo 1800-luvun
loppupuoliskolla ollut ainakin yksi lestadiolaispappi, vuoden 1868 tienoilla herätyksen
saanut Pehr Olof Grape (1844—1901). Lohen mukaan 1800-luvulla ei muita herätysliik-
keeseen kuuluneita ruotsalaispappeja olisi ollut.273

Vuonna 1928 niiden seurakuntien kirkkoherroilta, joissa katekeettakoulut toimivat,
pyysi kouluhallitus lausunnot katekeettakoulujen mahdollisesta kunnallistamisesta. Enon-
tekiön kirkkoherra katsoi, että kunnallistaminen aiheuttaisi sen, että monet kodit sulkeu-

269. Pekkari 1999d, 97.
270. Pekkari 1999a, 39—41; Pekkari 1999b, 47.
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272. Lohi 1989, 373—374. Nämä papit eivät liene kovin aktiivisesti toimineet herätysliikkeessä, mutta suhtau-
tuivat myönteisesti herätykseen sen vaikutuksesta tapahtuneen seurakuntalaisten elämän siistiytymisen
vuoksi.
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tuisivat kouluille. Tämä ilmeisesti tarkoitti sitä, että he eivät olisi enää panneet lapsiaan tä-
hän eri omistajan kouluun. Muonion kirkkoherra oli samoilla linjoilla. Hän kirjoitti, että
lestadiolaiset saarnamiehet usein puhuivat uskonnon syrjäytetystä asemasta kansakoulus-
sa, mistä syystä vanhemmat eivät olleet valmiit tekemään suuria uhrauksia lasten koulun-
käynnin hyväksi. Mitähän nuo uhraukset käytännössä olisivat tarkoittaneet? Voitaneen sa-
noa, että Enontekiön ja Muonion pappismiehet ilmaisivat lausunnoissaan sen, että kansa-
koulu ei vielä nauttinut herätysliikkeeseen kuuluvien keskuudessa ainakaan täydellistä
luottamusta, kun uskonnonopetus ei ollut heidän mielestään luotettavasti hoidettu. Tunnet-
tu lestadiolaispappi Wäinö Havas lausunnossaan taas esitti Kittilän katekeettakoulujen
muuttamista kiertäviksi kunnallisiksi valtion rahoittamiksi “oppipakon” alaisiksi kansa-
kouluiksi. Kiireellisen kunnallistamisen kannalla olivat myös Pelkosenniemen ja Savu-
kosken kirkkoherrat.274 Uskottavaa on, että kirkkoherrat ilmaisivat seurakuntalaistensa
tuntoja. Kittilän uskovaiset olivat 1920-luvulla uusheränneitä ja Enontekiöllä sekä
Muoniossa vanhoillislestadiolaisia. Asiantuntemukseni ei riitä sanomaan, olisiko herä-
tysliikkeen eri suuntiin kuuluvilla ollut kyseessä olevassa asiassa erilaisia näkemyksiä.

Kansakoulujen kattavuus oli Enontekiöllä ja Muoniossakin vielä 1920-luvun lopussa
hyvin vaatimaton. Eihän lähes entisen Uudenmaan läänin kokoisessa Enontekiön kunnas-
sakaan ollut vielä kansakoulua muualla kuin kirkonkylässä Hetassa. Katekeettakouluilla,
jotka huolehtivat muiden kylien lasten vuotuisesta noin kuuden viikon mittaisesta opetuk-
sesta, oli paikkakunnalla 150 vuoden perinteet. Muoniossakin oli saatu kansakoulu kun-
nan valtakylien Ylimuonion ja Kirkonkylän lisäksi vasta 1925 Kätkäsuvantoon. Pitkä jo-
kivarsi Muonion kirkolta Kolarin rajalle samoin kuin sisämaassa Kittilään johtavan tien
varressa olevat Järvialueen kylät olivat vielä ilman yhtään kansakoulua.275 Ei ole syytä
epäillä näiden Luoteis-Lapin kuntien erämaakylien asukkaiden varovaisuutta uutta ja tun-
tematonta kansakoulua kohtaan. Samoihin aikoihinhan oli vielä, kuten edellä on kerrottu,
myös herätysliikkeen oman kansanopiston tarpeellisuudesta ja siunauksellisuudesta
herätysliikkeen johtomiesten keskuudessakin suuresti eriäviä käsityksiä.

Muonion osalta tutkija joutuu kyllä hämmennyksen valtaan. Todistajakseni olen Muo-
niosta saanut Ylimuoniossa syntyneen (1927), Enontekiön ja Muonion kunnissa elämän-
työnsä opetustehtävissä suorittaneen opetusneuvos Mauno Vuollon. Hänen äitinsä (s.
1892) on ollut 1898 avatun Ylimuonion kansakoulun ensimmäisiä oppilaita. Saman kan-
sakoulun kasvatti on myös Mauno itse, jonka isoisä Aadolf Vuollo (s. 1860) oli kylän kou-
lun ensimmäisen johtokunnan jäsen. Mauno Vuollon omakohtaiset tiedot ja käsitykset les-
tadiolaisten suhtautumisesta kansakouluun Ylimuoniossa pohjautuvat siten 1800-luvun lo-
pulle saakka. Iän myötä opettajan, kunnallismiehen ja laajasti liikkuneen Tornionlaakson
herätysliikkeen saarnamiehen kokemuspiiri avartui ensin koskemaan koko Muonion kun-
taa ja sitten laajaa jokilaaksoa rajajoen molemmin puolin. Vielä taustaksi mainittakoon, et-
tä Ylimuonio ja koko Muoniokin ovat olleet lestadiolaisen herätysliikkeen sydänseutua jo
1800-luvun puolivälistä saakka. Lestadiolaisten osuus oli vuosisadan lopussa 75 prosent-
tia Muonion väestöstä.276

Vuollon mukaan Ylimuonion kylässä ovat sadan vuoden ajan vallinneet erittäin hyvät
suhteet koulun ja kylän välillä. Ensimmäinen pitkäaikainen opettaja Ylimuoniossa oli
Kyösti Gutzen (1900—1919), joka “kävi joskus oppilaineen kylän päiväseuroissa, vaikka
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hän itse lukeutui lähinnä evankelisiin”. Maunon äiti oli ollut Gutzenin oppilaana, ja hän
oli usein muistellut opettajaansa hyvin kunnioittavasti. Kun Gutzenilla ei vielä alkuvuosia
ollut muodollista kelpoisuutta, halusi johtokunta pitää hänet opettajana, vaikka tarkastaja
tarjoili joskus enemmänkin lukeneita vuosittain avoinna olleeseen virkaan. Omasta kansa-
koulunopettajastaan, Tuulikki Brännaresta, Mauno Vuollo on antanut seuraavan kauniin
todistuksen: “Me, hänen oppilaansa, muistamme hänet herkkänä ihmisenä. Vaikka hän ei
kylän ilmapiiriin aivan samaistunut, opetti hän meille lämpimästi kristinuskon perustie-
dot.” Samaistuminen tarkoittaa tässä tapauksessa samaan herätysliikkeeseen lukeutumista.
Mauno Vuollon mukaan vuonna 1998 sata vuotta täyttänyt “koulu on antanut jo monelle
ylimuoniolaiselle sukupolvelle vahvan kristillisen perusopetuksen”. Kaikki edellä kerrottu
osoittaa, että lapset on turvallisin mielin lähetetty myös omaan herätysliikkeeseen kuulu-
mattomienkin opettajien hoitamaan kouluun.277 Kun ylimuoniolaiset olivat läheisessä
kosketuksessa noin 20 kilometrin päässä rajajoen takana asuneen Juhani Raattamaan
kanssa hänen 1899 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka, sillä vierailihan Raattamaa muun
muassa säännöllisesti Ylimuonion monipäiväisissä juhannusseuroissa, on mahdollista
arvioida Raattamaan suhtautumista kansakouluun 1800-luvun lopulla. On mielestäni
johdonmukaista ajatella, että Raattamaan ja ylimuoniolaisten asennoitumisessa niin
tärkeään asiaan kuin kansakouluun ei voinut olla suuria eroja. Arvostettua vanhaa
patriarkkaa varmasti kuunneltiin. Teen johtopäätökseni niin päin, että ylimuoniolaisten
luottamus ja suhtautuminen kansakouluun peilaavat myös Raattamaan käsityksiä
kansakoulusta ainakin hänen vanhuusvuosinaan.

Mauno Vuollon kuvausten perusteella on helppo tehdä johtopäätökset siitä, että Yli-
muonion lestadiolaiskylässä ei koulun yli satavuotisen historian aikana ole koulun ja van-
hempien välillä uskonnonopetuksen eikä kai muidenkaan oppiaineiden osalta ollut kos-
kaan luottamuspulaa. Kun Kemin ja Tornion seudun kuntiin kansakoulut oli jo perustettu
sukupolvea eli noin 25 vuotta aikaisemmin kuin Muonioon, ei minkään kunnan osalta ole
ollut ainakaan historian lehdille saakka ulottuvia ristiriitoja uskonnon opetuksesta. Näissä-
kin kunnissa oli runsaasti myös lestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvien vanhempien
lapsia kouluissa. Kun ei ole syytä epäillä Enontekiön ja Muonion kirkkoherrojen lausunto-
ja, jotka he 1928 antoivat ja joissa he ilmoittivat epäluottamusta ilmenevän kansakoulun
uskonnonopetusta kohtaan saarnamiesten puheissa ja katekeettaopetuksen varassa olevis-
sa kylissä, näyttäisi, että ennen kansakoulun tuloa epäilyksiä yleensä oli, mutta myönteis-
ten kokemusten myötä niitä ei enää tunnettu. Herää kysymys, eikö herätysliikkeen kes-
kuudessa sana kulkenut kansakoulujen uskonnonopetuksesta, koska selvästi koko kansa-
kouluun kohdistuvaa passiivisuutta aiheuttavaa epävarmuutta kansakoulun uskonnonope-
tusta kohtaan ilmeni vielä 1920-luvullakin, mutta esimerkiksi Enontekiöllä seurakuntien
alaisia katekeettakouluja kohtaan suhtautuminen ei ollut varauksellista278. On tietysti
todettava, että suuressa herätysliikkeessä oli monenlaisia ihmisiä, ja 1900-luvun alussa
Pohjan perillä liikkuvat maallikkopuhujat eivät kansakoulua tunteneet, sillä kyllä heidän
oma opillinen koulutuksensa useimmiten rajoittui kierto- tai katekeettakouluun. Eihän se
ihmisten keskuudessa ole epätavallista, että outoon ja uuteen asiaan suhtaudutaan tietyllä
varovaisuudella.

277. Vuollo 1986, 38—39; Lohi 1997, 156; Vuollo 1997, 76—77; Mauno Vuollon haast. 11.10.1999.
278. Liukkonen 1993, 142—143.
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On mahdollista tietysti ajatella niinkin, että kansakoulun tultua muotoutui herätysliik-
keeseen kuuluvien oppilaiden vanhempien ja koulun välillä selvä työnjako. Varsinainen
uskonnollinen opetus annettiin seuroissa ja kodeissa. Koululla taas oli oma tärkeä tehtä-
vänsä. Kun kansakouluissa oli kuitenkin 1900-luvun alkupuolella runsaasti uskonnon op-
pitunteja, olisi helposti kyllä ristiriitoja syntynyt ja ilmennyt, mikäli kouluopetus olisi kaa-
tanut sitä, mitä lapsille kotona opetettiin. Olisiko niin, että opettajat tunnollisina työnteki-
jöinä noudattivat opetuksessaan oppikirjoja ja opettajien käsikirjoja. Kun oppikirjat oli
laadittu lain mukaan tunnustuksellisen uskonnonopetuksen antamista varten, niin mieles-
täni ei kovin suuria erimielisyyksiä koulun ja kotien välillä voinut syntyä.

Olen syksystä 1940 saanut olla tekemisissä pohjoissuomalaisen koulutuksen kanssa en-
sin oppilaana, sitten opettajana ja lopuksi vielä lähes kolme vuosikymmentä Lapin läänin-
hallituksessa vastaamassa sen työosuuden suorittamisesta, minkä säännökset kulloinkin
lääninhallituksen tehtäväksi alueen koulutuksen valvonnassa ja kehittämisessä määritteli-
vät. En muista, että koskaan olisi vanhempien taholta esitetty uskonnonopetusta koskevia
valituksia tai kanteluita lääninhallitukseen luterilaisen opetuksen osalta. Metropoliitta Leo
soitti pari kertaa ortodoksisen uskonnonopetuksen järjestelyistä. Kyse oli silloinkin tietä-
mättömyydestä aiheutuneista epäselvyyksistä, koska tätä opetusta saavia oppilaita oli har-
voin oppilasjoukossa. Aina ne ymmärtääkseni korjaantuivat. Joskus 1970-luvun alussa
eräs opettaja soitti ja kysyi, miten tulisi menetellä, kun joku oppilas kieltäytyi maantieto-
tunnilla televisiosta tulevan opetusohjelman katsomisesta. Opettaja oli huolestunut siitä,
että oppilas ei saisi kaikkea opetussuunnitelmaan kuuluvaa opetusta. Vastaus oli, että jos
joku televisiotuntia vastaavan ajan toisessa huoneessa kuvakirjoista ja kartasta opiskelee
samaa aihetta, niin tuskinpa luokan oppimistulokset suuresti poikkeavat toisistaan. Toisen
kerran eräs liikunnanopettaja kertoi, että eräät oppilaat olivat kieltäytyneet osallistumasta
tunneille, joiden aiheena oli musiikkiliikunta. Ei tätä keskustelua puolin tai toisin kovin
suuressa kiivauden hengessä käyty, koska jatkoa en tarkasti muista. Luultavasti vastasin,
että näille oppilaille pitää ja voidaan järjestää siksi ajaksi vaihtoehtoisia liikuntamuotoja.
Lähtökohtana oli, että vanhempien vakaumusta pitää koulussa pyrkiä kunnioittamaan ja
ottamaan se opetustyössä huomioon. Oulun läänissä lienevät samoihin aikoihin nousseet
keskustelun kohteeksi teatterivierailut. Lääninkouluneuvos Mauri Paananen nimittäin ker-
ran kertoi kysyneensä opettajilta, miltä se tuntuisi, jos heitä vietäisiin köysissä jotakin esi-
tystä seuraamaan. Kun vuosikymmenien aikana erilaisista uskonnollisista näkemyksistä
aiheutuneita niin suuria ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvittiin kansakouluntarkastajan
tai myöhemmin lääninhallituksen ohjetta, on noussut esille vain yhden käden sormilla las-
kettava määrä, tarkoittaa tämä sitä, että kotien ja koulun yhteistyö on Pohjois-Suomessa
toiminut aivan erinomaisesti.

Kun halusin varmistaa Oulun läänissä sattuneet ongelmatapaukset ja niiden ratkaisut
tarkasti, haastattelin Paanasta, joka hoiti kouluosaston päällikön virkaa Oulun lääninhalli-
tuksessa 1978—1991. Hän kuvasi tarkasti edellä muistamani tapauksen. Oulaisten kunnan
Kirkonkylän ala-asteen koululla ja yläasteella opettajat olivat 1980-luvun alussa tehneet
päätöksen, että kaikkien oppilaitten olisi seurattava television kautta annettavaa opetusta,
osallistuttava liikuntatunneilla myös musiikkiliikuntaan, jossa opetettiin tanssin askelia, ja
lähdettävä mukaan koulun järjestämille teatterimatkoille Ouluun. Kun asia ei keskustele-
malla selvinnyt, pyysi Paananen Oulaisten koululautakuntaa järjestämään kokouksen, jos-
sa opettajiston edustajat olisivat mukana. Kokoukseen osallistuivat Oulun lääninhallituk-
sesta osastopäällikkö Paanasen lisäksi koulutoimentarkastajat, myöhemmin kouluneuvok-
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set, Taimi Lohi ja Meeri Päivänsalo. Kokouksessa opettajat esittivät päätöksensä peruste-
luiksi, että opetuksen järjestäminen vaikeutuisi suuresti, jos ei meneteltäisi heidän halua-
mallaan tavalla. Tähän Paananen oli vastannut, että hän oli aikoinaan yhdistetyssä luokas-
sa järjestänyt neljälle vuosiluokalle eri opetusta samalla tunnilla, ja sekin oli onnistunut.
Kun perääntymistä ei näyttänyt tapahtuvan, esitti Paananen kysymyksensä koululautakun-
nan puheenjohtajalle. Hän kuvaili tulevaa tilannetta: “Kun kolme linja-autoa on koulun pi-
halla lähdössä Ouluun, osa oppilaista nousee siihen iloiten, mutta muutamat itku kurkussa.
Kun sitten päästään teatteriin asti, nämä murhemielellä olevat sidotaan penkkeihin väkisin
katselemaan. Tämäkö teillä on tarkoituksena?” Kun lautakunnan puheenjohtaja vastasi, et-
tei missään tapauksessa, tilanne laukesi. Sen jälkeen Oulun lääninhallitus lähetti kaikkiin
kuntiin kirjeen, jossa sanottiin muun muassa, että opetussuunnitelman tavoitteet oli mah-
dollista saavuttaa, vaikka kaikki eivät seuraisi opetusta televisiosta. Kun kirje lähetettiin
tiedoksi myös kouluhallitukseen, sieltä lähetettiin samansisältöinen kirje kaikille Suomen
kouluille. Paananen kertoi vielä, että Oulunsalossa ja Kiimingissä oli hänen muistinsa mu-
kaan myös joitakin erimielisyyksiä, mutta ne hoituivat puhelimessa. Lopuksi hän totesi,
että kun näissä asioissa suvaitsemattomuutta ja ahdasmielisyyttä esiintyi, niin siihen poik-
keuksetta aina syyllistyivät hänen kokemustensa mukaan niin sanotut sivistyneet kulttuu-
ri-ihmiset.279 Lapin opettajat olivat onneksi niin valistunutta väkeä, että lääninhallituksen
ei tarvinnut tämänkaltaisista asioista kirjeitä lähettää, vaan yleensä puhelinkeskustelu
auttoi. Muita murheita kyllä riitti, ettei toimettomana tarvinnut olla.

Yksi kokemuspiiriini kuuluva ristiriitatilanne ehkä kannattaa vielä kertoa. Elettiin vuo-
den viimeisiä päiviä 1973. Tarkastusalueeltani Ranuan Kuukasjärveltä tuli puhelinsoitto.
Minulle kerrottiin, että koulunjohtajan tehtäviä hoitanut sijaisopettaja oli kieltänyt perin-
teisten uudenvuodenpäivän seurojen pitämisen Kuukassalmen koululla, kun lupaa koske-
vaa hakemusta ei ollut lähetetty kouluneuvostolle ajoissa. Muodollisuuksien hoitamiseen
ei enää soittopäivänä ollut aikaa. Kuulin samalla, että koulunjohtaja oli kyllä luovuttanut
tilat ilman virallisuuksia vähän aikaisemmin hirvipeijaisten viettoon. Tiesin, että kyläläi-
sistä koottu kouluneuvosto olisi luvan ilman muuta antanut. Näin oli tapahtunutkin, kun
kouluneuvosto oli 27.12.1973 käsitellyt asiaa. Ranualla koulun käyttölupien myöntäminen
muuhun kuin koulukäyttöön oli siirretty koululautakunnalta yksittäisten koulujen koulu-
neuvostoille280. Seurojen järjestäjillä oli luonnollisesti ollut koulun perustamisesta saakka
johtokunnan joko suullisesti tai kirjallisesti antama pysyväislupa koulun käyttämiseen,
mutta ilmeisesti tämä oli sukupolvien vaihtuessa unohtunut. Tuskin sitä oli koskaan
kirjattukaan. Jos lupapäätöksestä olisi syntynyt erimielisyyttä eri osapuolten kesken,
siihen tyytymätön olisi säännösten mukaan voinut viimeistään viidentenä päivänä
tiedoksisaamisesta vaatia päätöksen alistamista lääninhallituksen ratkaistavaksi, ja siitä
päätöksestä olisi vielä voitu valittaa kouluhallitukseen. Ajoin mutkat suoriksi ja annoin
lääninhallituksen osalta suusanallisen suostumuksen seurojenpitoon valmiina vastaamaan
seurauksista. Lääninhallituksessa oli käyty aikaisemmin periaatekeskustelu, että
yhteiskunnan varoilla rakennettuja kouluja pitää voida käyttää koulupiirin asukkaiden
kokoontumispaikkoina, kuten myös kunnissa ajateltiin. Seurojen jälkeen tuli taas
puhelinsoitto. Kun seuraväki oli kokoontunut ja tilaisuus aloitettu harmonin säestyksellä

279. Mauri Paanasen haast. 5.2.2000.
280. SA 443/1970, 47 §; Teuvo Siitosen haast. 5.2.2000. Siitonen muisti Kuukasjärven koulun tapahtumat vuo-

denvaihteessa 1973—1974 yhtäpitävästi minun kanssani.
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veisatulla virrellä, oli samanaikaisesti ruvennut kuulumaan myös rumpujen pauketta.
Opettaja oli varannut vankan koivuhalon, jolla hän hakkasi luokan yläpuolella olevan
asuntonsa lattiaa niin kovasti, että lamput luokassa heiluivat. Soitin opettajalle ja
keskustelin.

Opettaja teki kantelun oikeuskanslerille kouluneuvoston menettelystä. Opettaja ei ollut
myöskään saanut virka-apua kahdelta paikalle pyytämältään Ranuan nimismiespiirin
konstaapelilta kouluhuoneiston tyhjentämistä varten asiaankuulumattomista henkilöistä.
Lisäksi opettaja syytti Ranuan kunnan koulutoimenjohtajaa toimivallan ylittämisestä. Pää-
töksessään elokuussa 1974 apulaisoikeuskansleri tietysti totesi, että kouluneuvoston pää-
töksen jälkeen opettajalle ei ollut jäänyt asetuksenmukaista aikaa vaatia päätöksen alista-
mista. “Koska piirihallintoviranomainen kuitenkin lausuntonsa mukaan olisi ‘mitä suu-
rimmalla varmuudella vahvistanut kouluneuvoston päätöksen’, ja ottaen huomioon mitä
jutussa muutoin on käynyt selville ei asia tällä kertaa anna aihetta muuhun kuin että lähet-
tämällä jäljennöksen tästä päätöksestä Kuukassalmen kunnan peruskoulun kouluneuvos-
tolle, kiinnitän vastaisen varalta kouluneuvoston huomiota annettujen säännösten noudat-
tamisen välttämättömyyteen.” Kouluneuvosto oli kyllä näin jo kevätlukukaudella 1974
menetellyt luvatessaan kouluntilat seurakunnan käyttöön ja Kuukasjärven rauhanyhdis-
tykselle seuroja, myyjäisiä kokouksia ynnä muita tilaisuuksia varten “samaan tapaan kuin
ennenkin niin kauan kuin tämä kouluneuvosto toimii”. Konstaapelien ja koulutoimenjoh-
tajan menettelystä ei ollut ilmennyt moitittavaa. Ranuan poliisien suhteellisuudentaju an-
saitsee kyllä kaikkien kunnioituksen. Jostakin syystä seuraavana vuonna koululla sijais-
opettaja vaihtui, eikä koko Ranuan kunnasta rumpalille paikkaa enää löytynyt.281

Lääninhallitus vahvisti jatkossa kyseisen opettajan valinnat muihin läänin kuntiin, ja hän
palveli vielä Lapissa vuosikymmenet opetustehtävissä lukuvuosi-ilmoitusten mukaan.
Myöhemmin ei vastaavia eikä muitakaan valituksia tästä opettajasta lääninhallitukseen
asti muistini mukaan saapunut. Siperia oli opettanut.

Usein ennakkoluulot herätysliikkeisiin kuuluvia kohtaan saattavat olla omatekoisia.
Kun olin Kuivaniemen kansalaiskoulussa 1960-luvulla harjoitellut poikien kanssa Seitse-
mästä veljeksestä lukkarinkoulukohtauksen erästä juhlaa varten, muutamat opettajatoverit
varoittivat minua, että seurakunnan vanhoillislestadiolaisiin lukeutunut kirkkoherra Onni
Majava ei hyväksyisi tällaista ohjelmanumeroa. Rovasti toimi koulussamme uskonnon
tuntiopettajana. Pojat esittivät kappaleen riemastuttavan hyvin. Juhlan jälkeen eräs minua
varoittanut opettaja melkein kiroten paheksui rovastimme odottamatonta käyttäytymistä:
“Se pappihan nauroi koko esityksen ajan ja taputti vielä lopussa aivan mahdottomasti.”
Lestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluva Ranuan pitkäaikainen koulutoimenjohtaja
kouluneuvos Teuvo Siitonen kertoi, että myös lestadiolaisopettajien järjestämien koulu-
juhlien ohjelmistoon ovat aina kuuluneet musiikki ja näytelmät282. Tämä on myös minun
tietoni ja kokemukseni asiasta.

281. Apulaisoikeuskanslerin 28.8.1974 tekemän päätöksen jäljennös. DN:o 94/a 1974 N:o 2338. Ranuan kunnan
Kuukasjärven koulun arkisto. Päätöksestä huomataan, että erehtyminen on inhimillistä, sillä päätöksessä oli
Ranuan kunta vaihtunut Kuukassalmen kunnaksi; Ranuan Kuukassalmen koulun kouluneuvoston
27.12.1973, 17.1.1974, 5.2.1974 ja 11.3.1974 pidettyjen kokousten pöytäkirjat. Ranuan kunnan Kuukasjär-
ven koulun arkisto. Kuukassalmen koulun nimi muutettiin Kuukasjärven kouluksi 1985; Lapin lpkli:t
1973—75. Ranua. LLHA. 

282. Teuvo Siitosen haast. 5.2.2000.
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Kun Lapin lääni siirtyi peruskouluun 1972 Suomessa ensimmäisenä alueena, oli perus-
koulua kohtaan myös varovaisuutta ilmassa. Lääninhallitus järjesti kuntien eri aineitten
ohjaaville opettajille yhdessä kouluhallituksen kanssa elokuussa 1972 ensimmäisen ison
koulutustilaisuuden, jossa perehdyttiin peruskoulun opetussuunnitelmien sisältöihin. Us-
konnon ohjaaviksi opettajiksi kunnat olivat valinneet useita lestadiolaisiin herätysliikkei-
siin kuuluvia saarnamiesopettajia. Nähtävästi meillä oli etukäteen ollut jotakin puhetta us-
konnon opetussuunnitelmasta, koska muutaman päivän koulutuksen jälkeen kysyin näiltä
juurevilta miehiltä, mitä mieltä he uskonnon peruskoulua varten laaditusta uudesta opetus-
suunnitelmasta olivat. Yksimielinen vastaus oli, että he olivat hyvin tarkkaan kyllä siihen
perehtyneet, mutta ei sieltä mitään sellaista ollut löytynyt, jota he eivät voisi hyväksyä. Ei
saanutkaan löytyä, sillä vielä voimassa olleen kansakoululain seitsemännen pykälän mu-
kaan myös peruskoulussa annettiin uskonnonopetusta sen uskontokunnan tunnustuksen
mukaan, johon oppilaitten enemmistö kuului283. Opetussuunnitelman kirjoittajat olivat
sen tietysti hyvin tienneet. Vuoden 1999 alusta voimaan astuneen perusopetuslain 13 py-
kälän vastaava momentti on täsmälleen samansisältöinen284.

Tässä Muonion koululaitoksen historiaa koskevan selvityksen yhteydessä olen ennen
kaikkea tarkastellut Pohjoiskalotin suuren voimatekijän, lestadiolaisen herätysliikkeen
suhdetta koulutukseen. Samalla on käynyt ilmi, että kansanopetuksen syntyyn ja kehitty-
miseen ovat vaikuttaneet hyvin moninaiset syyt, milloin hidastaen, milloin nopeuttaen.
Talonpoikainen perinne oli Suomen maaseudulla pitkään sellainen, että koulutuksen tar-
peellisuutta ei pidetty tärkeänä vaan jopa vahingollisena. Työläiskaupungissa Kemissä on
myös sama suhtautuminen koulutukseen ollut havaittavissa ainakin vielä 1980-luvulla
muita kaupunkeja vähäisempänä lukionkäyntinä. Esimerkiksi keväällä 1984 keväällä Ro-
vaniemen kaupungissa osallistui ylioppilaskirjoituksiin 56 prosenttia kolme vuotta aikai-
semmin peruskoulusta päässeiden rovaniemeläisten määrästä, mutta Kemissä vastaavasti
vain 41 prosenttia285. Vuonna 1984 Rovaniemen kaupungissa siis yhdestä ikäluokasta tuli
noin 35 prosenttia enemmän ylioppilaita kuin Kemissä. Ero oli mielestäni erittäin suuri.
Sama ongelma on havaittu maalaiskunnissa vielä aivan äskettäin muun muassa Ranualla,
kuten Ranuan osuudessa on kerrottu.

Koulutoimen edistymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat olleet myös kuntien vähävarai-
suus, harva asutus ja syrjäisyys. Kunnalliset päättäjät ovat usein myös pelänneet verojen
kasvamista, ja kylien välinen itsekkyyskin on ilmiselvästi ollut hyvin tavallinen ilmiö.
Eduskunnassa eri puolueiden välillä on saattanut olla painotuseroja valtion varojen suun-
tauskohteissa. Kun oppivelvollisuuslaista keskusteltiin eduskunnassa itsenäistymisen jäl-
keen, katsoivat eräät ryhmät, että oppivelvollisuuden aika olisi vasta sitten vuorossa, kun
maanpuolustusasiat olisivat riittävän hyvässä kunnossa. Olihan sivistysmenojen osuus
valtakunnan menoista silloin 20 prosenttia puolustusmenojen ollessa vain 5 prosenttia286.
Eipä tuohonkaan asiaan osaa oikein tuomariksi näin jälkikäteenkään asettua. Kansakoulu
paransi aivan varmasti maan vaurastumisen ja hyvinvoinnin kasvamisen lisäksi myös

283. SA 247/1957, 7 §.
284. SS 628/1998, 13 §.
285. Peruskoulun 9. luokan oppilasmäärä lukuvuonna 1980—81 kunnittain ja lukion 3. luokan oppilaat

15.1.1984 peruskoulun 9. luokalla olleen kotikunnan mukaan. Lapin lääninhallituksen kouluosasto. 1984.
JLA. Tilasto koskee luonnollisesti Lapin läänin kuntia.

286. Halila IV 1950, 16—17.
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kansalaisten puolustustahtoa ja -valmiutta, mutta myös aseet ja sodan vaatimat taidot
olivat tarpeellisia.

Kun Lars Levi Laestadius noin 150 vuotta sitten Ruotsissa aloitti herätysliikkeensä le-
vitystyön, katsoi hän kristillisyyteen kasvattavat lähetyskoulunsa tärkeämmiksi kuin kan-
sakoulut, joita valtakunnassa juuri samoihin aikoihin lain voimalla perustettiin. Myös hä-
nen jälkeensä epävarmuutta ja epäluuloisuuttakin kansakoulun merkityksestä nuorten kou-
luttajana monista syistä esiintyi. Tämä on mitä ilmeisimmin omalta osaltaan vaikuttanut
siihen, miten nopeasti eri alueilla ja kunnissa kansakoululaitos syntyi ja kehittyi. Herätys-
liikkeen lähtökohtana on aina ollut oman harkinnan mukainen käsitys siitä, mikä on nou-
sevalle polvelle tarpeellista ja parhaaksi. Lapsia ja nuoria on haluttu varjella maailman pa-
hasta. Näinhän vastuulliset kasvattajat ovat aina tehneet. Käsitykset tästä pahasta ovat ai-
kojen kuluessa eri ryhmien ja yksilöitten välillä vaihdelleet.

Kun televisio valloitti suomalaiset kodit täällä Pohjois-Suomessakin 1960-luvun alus-
sa, eivät ainakaan vanhoillislestadiolaiset halunneet sitä hankkia koteihinsa käsittääkseni
ennen kaikkea siitä syystä, että he halusivat varjella lapsiaan sellaiselta, jonka he arvioivat
olevan lasten kasvamisen kannalta vahingollista. Kyllä he tiedostivat myös sen, että lapset
saattoivat jäädä myös jotakin hyvää vaille, josta televisiota säännöllisesti katsovat ikätove-
rit hyötyivät. Kieltenoppiminen oli eräs tällainen asia. Kun kristillinen kansanopisto Ra-
nualle perustettiin 1980-luvun lopussa, on sen opetusohjelmissa annettu voimakas paino-
tus kieltenopetukseen, jotta usein 16-vuotiaina opistoon hakeutuneet lestadiolaisperheitten
nuoret voisivat kuroa näissä taidoissa muiden mahdollisesti saamaa etumatkaa kiinni.
Näin minulle kertoi opistoa alusta alkaen luotsannut rehtori Timo Tuomisto opiston alku-
vuosina ja vahvisti haastattelussa muistamani oikeaksi. Hän kertoi, että yhdeksi perustyö-
kauden opintolinjaksi opistolle on vahvistettu kielilinja. Lukuvuonna 1998—99 kielilin-
jalla opiskeli Ranuan kristillisessä kansanopistossa 32 nuorta.287

Käsitykset monipuolisen koulutuksen tarpeellisuudesta ja merkityksestä sekä yksilöille
että kansakunnalle ovat ainakin jo 1900-luvun alkupuolella muuttuneet myös lestadiolai-
sen herätysliikkeen piirissä. Olen saanut myös monen herätysliikkeeseen kuuluvan hyvän
työtoverin kanssa olla mukana kehittämässä Pohjois-Suomen ja sen kuntien koulutusta sa-
malle tasolle muun Suomen kanssa pian puoli vuosisataa.

Voin päättää tämän lestadiolaisen herätysliikkeen ja koulutuksen suhteita käsitelleen
selvityksen loppupäätelmään, joka perustuu suorittamaani Lapin kuntien ja Ruotsin Tor-
nionlaakson kouluhistorioiden tarkasteluun sekä omaan lähes puolivuosisataiseen oma-
kohtaiseen kokemukseeni Lapin koulutuksesta, että Lapissa kodit, kirkko, koulut ja lesta-
diolainen herätysliike ovat rinta rinnan kasvattaneet Lapin lapsia ja nuoria ihmisyyteen ja
vaeltamaan kristinopin periaatteitten mukaisesti. Kokonaisuuteen nähden yksittäiset risti-
riidat ovat olleet hyvin vähäisiä.288

287. Ranuan kr. kansanopiston toimintakertomus lukuvuodelta 1998—99. JLA; Timo Tuomiston haast.
15.9.1999 ja 7.10.1999.

288. Saarisalo 1970, 171—181; Talonen 1988, 246—247; Vuollo, Mauno 1998, 75—78; Martti Vuollon haast.
25.8.1999; Mauno Vuollon haast. 26.8.1999 ja 30.8.1999.
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24.4.7 Lestadiolainen herätysliike ja raittiuskasvatus

Otan vielä yhden aina koulujen opetusohjelmiin kuuluneen asian, raittiuskasvatuksen,
erikseen käsiteltäväksi, koska lestadiolainen herätysliike on tätä työtä harrastanut voimal-
lisesti alkuajoistaan saakka. Tämä oli aivan luonnollista sen jälkeen, kun Laestadius oli
nähnyt, kuinka “juoppoudella oli Lapissa selkäpiitä karmiva ote”.289 Alkoholin runsas
käyttö ei ollut vain Lapin ongelma. Ensimmäinen raittiusorganisaatio perustettiin Norbot-
tenissa 1831 Bodenin seudulla. Sen tavoitteena oli kohtuullisuus, kuten myös Laestadiuk-
sella alkujaan. Ennen omaa sairauttaan ja herätyksen tuomaa murrostaan Laestadius näki
raittiustyön vain maallisena tehtävänä “lisääntyvää köyhyyttä ja hätää, riitoja ja tappelu-
ja, lasten kärsimyksiä ja hyvän järjestyksen häiriöitä vastaan”.290

Härnösandin piispa Frans Mikael Franzén oli raittiusmies. Hiippakuntansa eteläisen
osan papiston enemmistön hän sai pappeinkokouksessa 1839 lupaamaan, etteivät he naut-
tisi ja valmistaisi paloviinaa. Hän myös kehotti kiertokirjeessään 1841 kirkkoherroja pe-
rustamaan raittiusseuroja. Laestadius rupesi saarnoissaan puhumaan viinan kiroja vastaan.
Sanoma ei tavoittanut kuulijoita ainakaan siten, kuin saarnamies oli toivonut. Tämän jäl-
keen nimittäin eräät seurakuntalaiset rukoilivat sydämensä pohjasta, että rovastista tulisi
juoppo. Kun Laestadius perusti 1843 Kaaresuvannon raittiusseuran, siihen ensimmäisenä
toimintavuonna liittyi yksi jäsen.291

Kun Laestadius keväällä 1844 alkoi julistaa herätyssanomaa, alkoi raittiustyökin edis-
tyä. Muutamien saamelaisten lisäksi raittiusseuraan liittyi myös joitakin kapakoitsijoita.
Vuonna 1847 voitto Kaaresuvannossa alkoi häämöttää, kun useimmat kapakanpitäjät lo-
pettivat liiketoimintansa ja kaksi kolmannesta saamelaisväestöstä päätyi ehdottomaan rait-
tiuteen. Lohen mukaan tämä kertoo myös herätyksen leviämisestä, vaikka kaikki raittiu-
teen päätyneet eivät kokeneet omaa henkilökohtaista herätystä. Raittiudesta puhuminen
oli osa herätystyötä. Tämän jälkeen Laestadius rupesi lähettämään puhujamatkoille hen-
gelliseltä pohjalta toimivia raittiuslähettejä. Vuodesta 1847 alkaen seuraavan kuuden vuo-
den aikana lähetit, parhaimmillaan noin 30, kiertelivät Ruotsin, Norjan ja Suomen seura-
kunnissa. Herätysliike ja samalla raittius levisivät nopeasti. Entiset juopot, joukossa muun
muassa Juhani Raattamaan veli, Pekka Raattamaa, olivat parhaita raittiuden ja herätyksen
apostoleita. Lähetyskoulut jatkoivat tätä menestyksellistä työtä. Jos joku lukija miettii, mi-
ten nämä oppimattomat entiset viinan orjat osasivat levittää raittiuden ja evankeliumin sa-
nomaa, niin Laestadius oli antanut heille mukaan kirjoittamansa raittiuspuheen ja saarna-
kartan eli saarnojen jäsennyksiä.292 Tässäkin asiassa vielä varmasti työ tekijäänsä neuvoi.

Laestadiuksen työn tuloksia todistamaan otan Norbottenin historian kirjoittajan. Hän
on todennut, että Tornionlaaksossa lestadiolainen herätysliike toimi raittiusliikkeenä ja et-
tä Tornion lapinmaissa suunnaton väkijuomien väärinkäyttö muuttui lähimain täydellisek-
si raittiudeksi sellaisella tahdilla ja tavalla, jolle ei ole vastinetta raittiusliikkeen historias-
sa. Laestadiuksen toiminta-alueelle olivat ennen herätystä tunnusomaisia äärimmäinen
köyhyys, sosiaalinen, henkinen ja hengellinen kurjuus sekä vielä laaja alkoholin väärin-

289. Lohi 1989, 122.
290. Groth 1984, 206; Lohi 1989, 128.
291. Lohi 1989, 127 ja 132.
292. Lohi 1989, 237, 240—247.
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käyttö. Lestadiolaisuus oli käytännössä sekä hengellinen herätysliike että yhteiskunnalli-
nen liike.293

On aika siirtyä Suomen puolelle ja ensiksi Muonionniskan seurakuntaan. Aikaisemmin
on kerrottu, että Laestadiuksen lähetit tulivat 1846 Muonion juhannusseuroihin. Saivatko
he sitten mitään aikaan? Muonion pitäjänkokouksen pöytäkirjan mukaan Muoniossa
vuonna 1844 maksoi 18 taloa veroa viinanpoltto-oikeudesta. Näiden joukossa olivat myös
kirkkoherra Erik Castren ja katekeetta Emmanuel Kohlström, joka myös oli pappismies.
Viiden vuoden kuluttua 1849 oli enää kahdella talolla viinankeittolaitteet. Toinen heistä,
Abram Anttila Alamuoniosta, oli tuonut pöytäkirjan mukaan laitteet nimismiehelle, joka
oli tehnyt ne käyttökelvottomiksi. Tämän jälkeen oli koko pitäjässä vain yksi viinapannu
Ylimuoniossa Efraim Purasella.294 Piispantarkastuksessa 1852 oli Kuopion hiippakunnan
ensimmäinen piispa Robert Valentin Frosterus todennut suurella ilolla, että uskonnollisen
herätyksen ansiosta monet paheet olivat loppuneet ja juoppous oli lakannut kokonaan.295

Muonion kohdalta voimme uskoa, että Norbottenin historia kertoi tosiasioita. Toinen
asia on sitten, mitkä olivat vaikutukset koko Lapissa ja muualla Pohjois-Suomessa. Valais-
takseni tätä kysymystä lainaan Heikki Ylikankaan teoksesta Murtuva säätyvalta kaksi
karttaa, jotka kertovat paremmin kuin tuhat sanaa raittiustyön tuloksista lestadiolaisuuden
valtaamilla alueilla 30 vuoden aikana 1840-luvulta 1870-luvulle. Koko valtakunnan katta-
va kartta antaa mahdollisuuden myös vertailla, mitä Etelä-Suomessa vastaavana aikana ta-
pahtui. Totean, että kartat ovat kuin juuri tutkimustani varten laaditut, sillä lestadiolaisuu-
den raittiustyö rupesi tuottamaan tuloksia vasta 1840-luvun lopulla Tornionlaaksosta lähti-
en. Edellä kerrottujen Muoniossa jo 1840-luvulla tapahtuneiden suurien muutosten pohjal-
ta voidaan päätellä, että Lapinmaan ja Tornion tuomiokuntien 1840-luvun tilastoja kaunis-
tavat jo 1840-luvun loppuvuosina raittiustyössä saavutetut tulokset. Niitä on Muonion li-
säksi saattanut syntyä ainakin Enontekiöllä ja Kittilässä, sillä Laestadiuksen lähetit saapui-
vat ensimmäisen kerran Enontekiölle 1847 ja Kittilään 1848. Kolariin, Turtolaan ja Ylitor-
niolle herätyksen sanomaa ruvettiin levittämään 1849 ja muihin Lapin kuntiin vasta
1850-luvulla.296

Nyt pyydän lukijoitani perehtymään seuraavalla aukeamalla oleviin karttoihin.

293. Groth 1984, 201 ja 207.
294. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 4.1.1844, 1 § ja 22.4.1949, 1 §. II Ca 1. 1841—1858. Muonion seurakunnan

kirkonarkisto. OMA.
295. Vuollo 1999, 41.
296. Ylikangas 1984, 254—255; Lohi 1997, 156.
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Kartta 1.297 Kartta osoittaa juopumusrikokset tuomiokunnissa vuotuisina keskiarvolukuina
1840-luvulta. Arvosteluasteikon mukaan Etelä-Pohjanmaan tuomiokuntien alue oli mustinta
seutua ja Oulukin toiseksi korkeimmassa ryhmässä. Kemin ja Lapinmaan tuomiokunnat olivat
keskiviivan yläpuolella eli huonommalla puolella ja tapauksia vuodessa 35—59. Tornion tuo-
miokunta oli taas juuri keskiviivan alapuolella ja tapauksia 25—34. Lapin läänin nykyinen
alue oli siis kokonaisuudessaan vähän keskiviivan huonommalla puolella. Itä-Suomi Kainuusta
etelään oli Suomen valkoisinta aluetta. Erityisesti ehdotonta raittiutta vaatinut herätysjohtaja
Henrik Renqvist oli aloittanut toimintansa Karjalassa Sortavalan kappalaisena 1835, joten hä-
nen työnsä hedelmät olivat jo näkösällä.298

297. Ylikangas 1984, 254.
298. Kansanaho 1960, 300—301; Ylikangas 1984, 254.
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Kartta 2.299 Kartasta ilmenevät tiedot tuomiokunnittain juopumus- ja muista rikoksista väki-
juomalain säädöksiä vastaan. Muut rikokset tarkoittanevat muun muassa salapolttoa, sillä
vuonna 1866 kiellettiin kotipoltto lakisääteisesti300. Asteikkoja on neljä. Mustinta aluetta oli
nyt keskellä eteläistä Suomea kulkeva tuomiokuntien yhtenäinen jono Piippolasta Jyväskylän
kautta Iittiin sekä vielä Ilmajoen ja Ikaalisten tuomiokunnat. Näissä oli vuosittain tapauksia yli
110. Oulu oli edelleen keskiviivan yläpuolella ja tapauksia 75—110. Maan kolme pohjoisinta
tuomiokuntaa olivat täysin valkoisia. Tapauksia oli niissä alle 50. Myös Koillismaa sekä Kii-
minki- ja Iijokilaakson kunnat kuuluivat Kemin tuomiokuntaan. Laatokan rannoilla ei ollut
muita kuin valkoisia tuomiokuntia ja Renqvistin vaikutusaluetta lienevät vielä sisämaassa si-
jaitsevat Kiteen ja Rantasalmen tuomiokunnatkin. Valkoisia tuomiokuntia oli siellä täällä Ete-
lä-Suomea puolikymmentä. Kokkolan ja Uudenkaarlepyyn tienoot Keski-Pohjanmaalla olivat
myös parantaneet tapojaan merkitttävästi. Salmin tuomiokunta oli Ahvenanmaan kanssa ai-
noa valkoinen tuomiokunta molemmilla karttalehdillä.301

299. Ylikangas 1984, 255.
300. Ylikangas 1984, 253.
301. Ylikangas 1984, 255.
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Johtopäätökset on käsittääkseni helppo tehdä. Valkoiset tuomiokunnat sijaitsivat Poh-
jois-Suomessa tarkalleen niillä alueilla, joihin lestadiolainen herätysliike oli levinnyt jo
1870-luvulla ja saavuttanut vankan aseman.302 Kainuuta ja Oulun eteläpuolen kuntia ei
herätysliike ollut vielä tavoittanut eikä koskaan 1800-luvulla saavuttanut näillä alueilla
korkeita kannatuslukuja. Lestadiolaisuus oli osoittanut voimansa aikuiskasvatuksessa.
Nuorimmat aikuiset Lapinmaan, Tornion ja Kemin tuomiokunnissa olivat jo 1870-luvulla
lapsesta asti eläneet herätysliikkeen vaikutuspiirissä. Jos joku vielä epäilee, ettei
raittiustyötä kannata tehdä, koska se ei tuota tuloksia, niin hän katselkoon edellä olevasta
kartasta Laatokan rantoja ja laajaa Pohjois-Suomea, jotka ovat hyviä todisteita
tuloksellisesta raittiustyöstä.

Lestadiolainen herätysliike oli ollut jo heti alusta alkaen voimakkaasti ajamassa ehdot-
toman raittiuden asiaa, koska Laestadius näki Lapissa runsaan alkoholinkäytön murheelli-
set seuraamukset omissa ja naapuriseurakunnissa.303 Täysraittiudesta ihmisten käsitykset
ovat edelleenkin ristiriitaisia. Kokemuksesta tiedän, että oma täysraittiuden valintani on
monissa tilanteissa ollut kummastusta ja keskusteluakin herättävä asia. Kun sitten joku al-
koholisti on ponnistanut täysraittiuteen, niin nämä samat raivoraittiuden ihmettelijät pitä-
vät tätä sankaritekona, ja melkein liput nostetaan salkoihin. Elintavan muutoksen katso-
taan olevan juomarista raittiuteen siirtyneelle kaikin tavoin siunauksellinen, kun joku hen-
kilö on siihen kuvaannollisesti ja joskus käytännössäkin katuojan kautta ryömien päässyt
ja päätynyt. Jos joku on saman valinnan tehnyt jo nuoruudessaan, on suhtautuminen hä-
neen yleensä toisenlainen. Samasta asiastahan kuitenkin on kysymys, mutta ikänsä raittii-
na pysynyt on saattanut säästyä monelta pahalta.304 Seurasin presidenttiehdokas Risto
Kuisman haastattelua televisiossa vaalitaistelun aikana. Hän kertoi rehtiin ja melkeinpä
liikuttavaan tapaansa nöyrästi, että paras teko, minkä hän koskaan vielä elämässään on
tehnyt, oli päätös muuttua alkoholistista täysraittiiksi.305 Kun kuuntelin Risto Kuisman
tilintekoa, tunsin syvää kiitollisuutta vanhempiani ja vuonna 2000 jo 88 vuotta täyttänyttä
kansakoulunopettajaani Tyyne Kuvajaa kohtaan, jotka ohjasivat nuorta ihmistä
suorittamaan oikein elämässä eteen tulleita valintoja. Raittiutta en ole koskaan katunut.

Olen tämän raittiusasian ottanut näin selvästi esille, koska se on vuoden 2000 alussa
ponnahtanut julkisuuteen vanhempien hätänä, kun on käynyt ilmi, että nuoret urheilijatkin
käyttävät runsaasti väkijuomia kilpailumatkoilla ja ilmeisesti muulloinkin. Ovathan äidit
ja isät luulleet päästäneensä lapset hyvien harrastusten pariin. Opetusministeriö ja urheilu-
järjestöt ovat ainakin lähteneet ongelmaa selvittämään.306 Ilman ajankohtaisuuttakin olisi
ollut täysi syy kirjoittaa myös raittiuskasvatuksesta, koska lestadiolainen herätysliike on
tehnyt tällä saralla Lapissa ja koko Pohjoiskalotilla jo yli 150 vuotta siunauksellista työtä.
Näyttää siltä, että kodit ja koulut joutuvat Suomessakin aivan lähitulevaisuudessa entistä
enemmän miettimään, miten mahdollisimman moni nuori saadaan pysymään
kaikenlajisista huumeista erossa.

302. Lohi 1997, 156, 216 ja 249.
303. Lohi 1989, 122—126.
304. Lassila 1987, 8—9. JLA. 
305. Risto Kuisman haastattelu 30.12.1999 klo 20.00. TV 1.
306. Esim. Syvänen, J. Sammumaton jano ja urheilu (kolumni) ja Nykänen, A-L. Kisojen jälkeen oli aina bileet.

Entiset ja nykyiset urheilun harrastajat kertovat, että viinaa on juotu ennenkin. (29 urheilijan kertomukset ja
tutkija Hannu Itkosen haast.) HS 6.2.2000.
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24.5 Yksityisoppikoulu tienraivaajana

Koulutuksen arvostuksen kohoaminen heti sodan jälkeen ei näkynyt Lapissa ainoastaan
kansakoulujen runsaana perustamisena, vaan myös oppikouluja haluttiin omaan pitäjään.
Muonion kunnanvaltuusto käsitteli oppikouluasiaa tammikuussa 1948 ja valitsi toimikun-
nan suunnittelemaan “kunnallisen yhteiskoulun” saamista kuntaan. Kansakouluun kuulu-
via kokeilukeskikouluja perustettiin hyvin vähän, joten kunta päätyi hakemaan lupaa
yksityisen neliluokkaisen keskikoulun perustamiseen. Lupa myönnettiin 12.8.1948, mut-
ta ehtona oli, että vähintään 25 oppilasta piti saada koulua aloittamaan. Koulun puuha-
mies, pankinjohtaja Samuli Anttila kierteli pitkin kylää ja etsi oppilaita kouluun. Muoni-
on koulutoimenjohtaja Kaija Hiilivirta kertoi keväällä 1997, että Anttila tuli myös heille
pyytämään häntä koulun oppilaaksi. Kaija oli jo käynyt yhden vuoden keskikoulua Yli-
torniolla, mutta jäi mielellään kotiseudun kouluun, kun se oli mahdollista. Olihan Ylitor-
niolla ankara koti-ikävä vaivannut. Yhteiskoulu toimi kuusi ensimmäistä vuottaan kah-
dessa parakissa, jotka sijaitsivat 300 metrin päässä toisistaan ja olivat talvella erittäin kyl-
mät. “Kakluuneja lämmitettiin varhain aamulla ja myöhään iltapäivällä. Pakkasilmoilla
istuimme vanttuut kädessä ja päällysvaatteet päällä. Monesti opettajatkin joutuivat opetta-
maan lammasturkit päällä”, on Kaija Hiilivirta muistellut.307

Muonion yksityisen yhteiskoulun omistaja oli kunta. Kun rakentamisasia ei edennyt,
koska kouluhallitus ei hyväksynyt tehtyjä rakennuspiirustuksia, päätti kunta rakentaa kou-
lutilat täysin omalla kustannuksellaan kesällä 1954. Koulu tuli maksamaan 12 sen ajan
miljoonaa. Perheettömän yläkansakoulunopettajan peruspalkka oli saman vuoden syksyllä
ilman lisiä ja luontaisetuja vähän yli 20 000 markkaa kuukaudessa, joten pienen kunnan
panostus oppikoulun rakentamiseen oli kunnioitettava, kun edelliset luvut suhteutetaan
vastaavan opettajanviran nykypalkkaan. Kunta oli yrittänyt 1950-luvun alussa saada kou-
lua kunnan koululaitokseen kuuluvaksi kunnalliseksi keskikouluksi, mutta valtioneuvosto
hylkäsi hakemukset. Vuonna 1960 kunnalle oli Helsingin päättäjien taholta kerrottu, että
aika oli otollinen anoa lupaa kunnallisen keskikoulun perustamiseen, mutta nyt vuorostaan
kirkonkyläläläisten vastustuksen vuoksi asia ei edennyt Muoniossa edes hakemusasteelle.
Koulun opettajisto lienee pelännyt asemansa heikkenemistä, jos yksityisoppikouluja kos-
kevien säännösten mukaan toimiva koulu muuttuisi kansakoululakien ja kunnan koulutoi-
men alaiseksi. Olisivatko Kirkonkylän lasten vanhemmat ajatelleet vielä niinkin, että jos
Muonion sivukylistä ja myös koko Enontekiöltä kaikki lahjakkaimmat oppilaat pystyisi-
vät taloudellisista huolista vapaina pyrkimään keskikouluun, niin kirkonkyläläisten osuus
oppilasjoukosta vähenisi? Kukapa sen tiennee, sillä eihän kukaan tällaista tunnusta, mutta
ihmiset saattavat olla todennäköisesti sangen itsekkäitä omien etujensa ajajia myös koulu-
tusasioissa. Joka tapauksessa minulle on uskottavasti todistettu kirkonkyläläisten ja kou-
lun opettajien vastustaneen koulun muuttamista kunnalliseksi. Vuonna 1966 yhteiskoulu
vihdoin muutettiin kunnalliseksi keskikouluksi, jolloin oppilaat saivat samat edut kuin
kansakoulussa ja kunta sai kansakoululle kuuluvan valtionavun myös keskikoulun kustan-
nuksiin. Kallistahan Muonion Kirkonkylässä toimivassa yksityisessä oppikoulussa opis-
kelu oli ollut Muonionkin sivukylistä tuleville oppilaille ja etenkin enontekiöläisille, jotka
saivat kunnallisen keskikoulun omaan kuntaansa vasta 1961 ja panivat siihen saakka oppi-

307. Hiilivirta 1997, 1. JLA; Vuollo 1986, 94—95; Teperi & Salminen 1993, 276; Kaija Hiilivirran haast.
11.4.1997; Niilo Muotkan haast. 23.8.1999.



742
koulutielle lähteneet lapsensa luonnollisesti lähimpään keskikouluun Muonioon. Vuonna
1969 Muonion kunnallinen keskikoulu ja kansalaiskoulu saivat uuden yhteisen koulura-
kennuksen, jossa oli helppo peruskoulun tullessa 1972 muodostaa keskikoulusta ja kansa-
laiskoulusta peruskoulun yläaste.308

Jos 1940-luvulla haluttiin keskikouluja myös maalaiskuntiin, niin seuraavilla vuosi-
kymmenillä lukiokoulutus nousi samaan tärkeysluokkaan. Ensimmäinen lukion perusta-
mista koskeva hakemus Muoniosta lähetettiin talvella 1959. Hakemukseen saatiin kieltei-
nen vastaus, sillä Helsingissä katsottiin silloisten käsitysten mukaan, että Muonion lukiol-
la olisi liian pieni oppilaspohja, vaikka lukion vaikutusalueeseen olisi kuulunut myös
Enontekiön kunta ja mahdollisesti oppilaita olisi tullut myös Kolarista. Valtioneuvosto al-
koi 1960-luvulla myöntää lukion perustamislupia jo monille Lapin keskikokoisille maa-
laiskunnille, ja 1970-luvulla olivat enää asukasluvultaan pienimmät harvaan asutut kunnat
Lapissa ilman lukiota. Lapin lääninhallitus tuki voimakkaasti näidenkin kuntien lukioha-
kemuksia. Muonio sai luvan lukion aloittamiseen syksystä 1974. Muonion ja Enontekiön
nuorten mahdollisuudet päästä lukioon paranivat ratkaisevasti, sillä aikaisemmin lähim-
mät lukiot olivat olleet Kittilässä, jonne oli matkaa Muonion kirkonkylästä 80 kilometriä,
ja Pellossa, jonne kertyi kilometrejä jo 150. Neljän vuoden kuluttua 1978 myös Enontekiö
sai oman lukionsa. Muonion lukio toimi puutteellisissa entisen yhteiskoulun tiloissa 20
vuotta, mutta 1994 kunta rakensi lukiolle uudet tilat Länsi-Lapin ammattioppilaitoksen
Muonion sivupisteen koulutilojen yhteyteen. Muoniolaiset tekivät kouluhistoriaa, sillä
tiettävästi koskaan aikaisemmin Suomessa ei ammattioppilaitosta ja lukiota ole sijoitettu
saman katon alle. Molempien oppilaitosten oppilaat voivat nyt kitkattomasti valita itsel-
leen soveliaita kursseja samassa talossa toimivasta naapurikoulusta. Syksyllä 1997 oli
koulujen kesken oppilaitten ristiinvalintoja tapahtunut jo runsaasti.309

24.6 Huomioita Muonion koulujen taipaleilta

Nykyinen Muonion seutu voitti Haminan rauhassa 1809 monia etuuksia itselleen, sillä
siitä tuli Tornionlaakson pohjoisimman seurakunnan keskuspaikka, ja valtion varoilla
rakennettiin vieläkin käytössä oleva Muonion komea kirkko ja palkattiin myös valtion
varoilla koko Muonionniskan seurakunnan lapsia opettamaan pappiskatekeetta. Muonion
lapset ovat päässeet nauttimaan kotiopetuksen lisäksi myös yhteiskunnan järjestämästä
kouluopetuksesta noin 60 vuotta aikaisemmin kuin ikätoverinsa Tornionlaakson eteläi-
semmissä maalaiskunnissa.

Kansakoulua muoniolaiset eivät selvästikään pitäneet tarpeellisena kuin vasta 1890-lu-
vun alussa. Siinä asiassa he olivat samassa rintamassa kuin useimmat muutkin väylänvar-
ren kunnat. Kun kansakoulu perustettiin, niitä tuli heti kaksittain, koska Muoniossa on ol-
lut kaksi kilpailevaa keskuskylää ilmeisesti aivan aikojen alusta: Ala- ja Ylämuonio. Kun-
takeskukseksi päässyt Alamuonio eli Kirkonkylä on kasvanut väkiluvultaan jo moninker-

308. Länsi-Pohjan ktpli 1960—61, Enontekiö. OHA; Länsi-Lapin ktpli 1961—62, Enontekiö. OHA;
Länsi-Lapin ktpli:t 1965—67, Muonio. OHA; Lapin lkkli 1971—72 ja lpkli 1972—73, Muonio. LLHA;
Hiilivirta 1997, 2. JLA; Vuollo 1986, 94—99 ja 107—108; Teperi & Salminen 1993, 276.

309. Muonion lukion syystiedonanto 1974—75. LLHA; Hiilivirta 1997, 2. JLA; Vuollo 1986, 99; Erkki Tuikan
haast. 2.9.1997.
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taiseksi Ylimuonioon verrattuna, sillä Kirkonkylän ala-asteen koulussa oli esimerkiksi lu-
kuvuonna 1992—93 jo 143 oppilasta mutta Ylimuoniossa enää vain 27310.

Oppivelvollisuuslain vaatimukset Muoniossa täytettiin nopeasti. Kansakouluja on
kaikkiaan ollut toiminnassa yhdeksässä kylässä. Niistä kaksi oli ilmeisestikin tilapäisrat-
kaisuja ja siitä syystä lyhytikäisiä. Muonio säästyi vuosikymmenet koulujen lakkautuksil-
ta, koska lapsiakin riitti kohtuullisesti ja kunnassa selkeästi haluttiin toimivat kyläkoulut
säilyttää. Vuosituhannen vaihteessa kyläkouluja oli vielä neljä, joten koulujen säilymis-
prosentti on korkeampi kuin useimmissa muissa pinta-alaltaan suuremmissa Lapin kun-
nissa.

Olen suuressa kiitollisuudenvelassa Muonion koulumiehille, sillä olen heidän kanssaan
kahden vuosikymmenen ajan saanut tutustua Tunturi-Lapin maisemiin aina, kun sopivaa
aikaa on löytynyt. Niillä matkoilla on aina syöty omasta repusta. Retkien aikana sain
kuunnella ja kysellä kunnallis- ja kouluelämässä tiiviisti mukanaolevilta, mitä kunnissa
kulloinkin ajateltiin ja mitkä asiat olivat päällimmäisinä. Yritin tietysti omalta puoleltani
esitellä lääninhallituksen pyrkimyksiä ja kuulostella, mitä niistä sanottiin. Eräs keskustelu
on jäänyt elävästi mieleen, joten kerrottakoon se kauniiksi lopuksi.

Kun 1980-luvulla Lapin lääninhallituksen taholta yritettiin innostaa kuntia järjestä-
mään runsaasti peruskouluihin oppilas- ja nuorisokerhoja, huomattiin tilastoistamme, että
Muonion kunnassa oli yllättävän vähän kerhotoimintaa. Se ei myöskään näyttänyt kasva-
van, kuten useassa muussa kunnassa, vaikka yleensä kerhotoiminnan suuri merkitys tun-
nustettiin, ja valtion tuki niiden ohjaajien palkkaamiseksi oli huomattavan suuri. Toivoim-
me kuntien koulutoimen johdon neuvottelevan kerhotoiminnan lisäämisestä koulujen joh-
tajien ja opettajien kanssa. Kun normaaliin tapaan keskustelin asiasta Muonion koulu-
miesten kanssa, niin koulutoimenjohtaja Tuomo Muraja ilmaisi sitten syyn, miksi Muoni-
ossa ei oltu innostuneita kerhojen lisäämiseen. Hän sanoi, että jos kerhotoimintaa järjeste-
tään, kuten tavallista tietysti oli, iltaisin koulun jälkeen, oppivat lapset viettämään iltansa
kodin sijasta jossakin muualla.311 Tällaisen puheenvuoron jälkeen menee keskustelu-
kumppani sanattomaksi, sillä kyllä tämä vastaus oli vakaan harkinnan tulos. Olin itse op-
pikoulussa ollessani kulkenut kotikylän kansakoulun kerhoissa ja saanut siellä opetusta
sellaisissa asioissa kuten esimerkiksi suullisen esityksen harjoittamisessa, jota oppikou-
luissa annettiin keskikouluvuosina hyvin vähän. Olin myös opettajana pitänyt sekä oppi-
las- että nuorisokerhoja säännöllisesti noin 15 vuotta. Näistä syistä en osannut tuollaista
kannanottoa odottaa. Kieltämättä näin jälkeenpäin ajateltuna vastauksessa oli samoja kai-
kuja kuin 1870-luvulla kotiopetuksen puoltajilla, jotka arvelivat pientenlastenkoulujen
vieroittavan lapset vanhemmistaan312. Siirryimme keskustelussa seuraavaan asiaan, sillä
Muonion koulumiesten kanssa eivät koskaan puheenaiheet loppuneet pitkilläkään retkillä.

310. Lapin lpkli 1992—93. LLHA.
311. Sain 21.5.2001 Tuomo Murajalta luvan edellä käydyn keskustelun kuvaamiseen. “Olinhan minä silloin

tuota mieltä.” Vielä Muraja muisteli, että kyseiseen aikaan kerhot pidettiin illalla. Myöhemmin tuli mahdol-
liseksi pitää kerhoja heti koulutuntien jälkeen.

312.  Iisalo 1968, 337.



744
24.7 Yhteenveto: Muonion koulut

Koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Katekeettakoulut

1. katekeettakoulu
2. katekeettakoulu
3. katekeettakoulu

1812
1898
1912

1950
1933
1933

Vuoteen 1876 saakka Muoniolla ja Enontekiöllä
oli yksi yhteinen katekeetanvirka, minkä jälkeen
virat olivat erillisiä.

Kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet
1. Ylimuonio 1898 Lukuvuoden 1898—99 Muonionniskan koulu.

Toimi yksityisenä vuoteen 1925.
2. Kirkonkylä 1899 Vuoteeen 1925 Alamuonio
3. Kätkäsuvanto 1925 1999
4. Kangosjärvi 1929
5. Kihlanki 1931 1999
6. Järvialue 1950 1993 Muoniolaiset kutsuivat usein koulua Järvialueen

koulun sijasta Muotkavaaran kouluksi.
7. Koskenranta 1951 1954
8. Särkijärvi 1951
9. Tapojärvi 1955 1962 Joulukuun alussa 1955 tapahtunen Kihlangin

koulun tulipalon jälkeen Tapojärveltä olevat
oppilaat saivat opetusta omassa kylässä. Syk-
systä 1956 perustettiin Tapojärven oma koulu.

Jatko-opetus
Lukuvuosina 1954—58 toimi kurssinmuotoinen päiväjatkokoulu Ylimuonion kansakoulun tiloissa.

Kansalaiskoulut
1. Muonion kansalaiskoulu:

a) kurssinmuotoinen
b) 1-vuotinen
c) 3-vuotinen

1958
1968
1969

1968
1969
1972

Koulu muuttui 1969 suoraan 1-vuotisesta 3-vuo-
tiseksi.

Peruskoulun yläasteet
Muonion yläaste 1972

Erityiskoulut 
1.Ollintörmä 1973 1978

Oppikoulut
1. Muonion yhteiskoulu 1948 1966 Yksityinen 4-luokkainen keskikoulu
2. Muonion kunnallinen kes-
kikoulu

1966 1972

3. Muonion lukio 1974 Kunta



25 Yhteenveto

25.1 Kirkollinen alkuopetus

25.1.1 Kiertävät koulut

Pohjois-Suomessa kirkollinen alkuopetus annettiin yleensä kiertävissä kouluissa. Tornion
ja Kemin lapinmaiden alueille perustetuissa seurakunnissa kiertävien opettajien palk-
kauksen maksoi valtio. Kun 1700-luvulla näitä valtion palkkaamia opettajia ruvettiin otta-
maan Ruotsin ja Suomen pohjoisiin seurakuntiin, heitä kutsuttiin katekeetoiksi. Tämä
perinne säilyi aina siihen saakka, kun viimeinen valtion palkkaama kiertävän koulun
opettaja, katekeetta Laura Lehtola lopetti työnsä 1954 Inarin seurakunnassa. Muiden seu-
rakuntien kiertäviä kouluja kutsuttiin yksinkertaisesti kiertokouluiksi. Parhaiten koko
Lapissa (nykyisen Lapin läänin alue) kirkollisten kiertävien koulujen antamaa opetusta
eri seurakuntien alueella kuvastanee tilasto, johon on merkitty, minä vuonna kiertävä ope-
tus aloitettiin ja minä vuonna se loppui. Opettajien (koulujen) määrät ovat vaihdelleet
seurakunnissa tarpeiden mukaan. Kuntakohtaisista yhteenvetoluvuista on nähtävissä kier-
tävien koulujen määrä ja toiminta-ajat. Vasta 1900-luvulla toimintansa aloittaneiden seu-
rakuntien kohdalla opetuksen alkamisajaksi on merkitty emäseurakunnan aloitusvuosi,
jos poikkeusta ei ollut tiedossa, koska jo ensimmäisen kiertävän opettajan toiminta-aluee-
na oli yleensä koko seurakunta. Tornion kaupunkiin vuodesta 1973 kuuluneet Alatornion
ja Karungin vieläkin (2001) itsenäiset seurakunnat käsittelen omina alueinaan samoin
kuin Savukosken seurakunnan, vaikka se liitettiinkin Pelkosenniemen seurakuntaan vuo-
desta 1931 lähtien.
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Taulukko 1. Kiertävien koulujen opetustoiminta Lapin seurakunnissa 1751—1954. Seura-
kunnat on luetteloitu sen mukaan, missä järjestyksessä niiden alueilla aloitettiin kiertävä
kirkollinen opetus.

Selvennyksenä edellä olevaan taulukkoon kerron, että Posiolla katekeettaopetus lakka-
si jo 1924, koska Posion seurakunnan itsenäistyessä Kuusamo ei jättänyt yhtään kolmesta
katekeetanvirasta Posiolle. Ratkaisu ei liene ollut mahdollista ilman tuomiokapitulin hy-
väksymistä. Kun Posiolle ei saatu valtion palkkaamaa katekeettaa eikä nuori seurakunta
varattomuuden vuoksi kyennyt itse kiertokoulunopettajaa palkkaamaan, Posion kunta pe-
rusti oman kunnallisen kiertokoulun, mikä oli aivan poikkeuksellinen toimenpide Poh-
jois-Suomessa ja tietojeni mukaan myös koko Suomessakin. Kun Pelkosenniemi ja Savu-
koski irtaantuivat Sodankylästä, ne saivat katekeetanviran myötäjäisinä. Kemin Lappiin
kuulumaton Kemijärvi pääsi 1800-luvun alkupuolella osalliseksi katekeettaopetuksesta,

Seurakunta 1. Opetus alkoi 2. Opetus päättyi 3. Muita tietoja
A. Katekeettakoulut

Utsjoki 1751 1951
Inari 1779 1954
Enontekiö (Enontekiäinen) n. 1780 n. 1810 Opetus keskeytyi.

1819 1949
Muonio (Muonionniska) 1819 1950
Kemijärvi 1823 1857 Kuolajärvi itsenäistyi.
Salla (Kuolajärvi) 1823 1950
Posio (Kuusamon osana) 1831 1924 Katekeettaopetus päättyi.
Sodankylä 1838 1950
Pelkosenniemi 1838 1949
Savukoski 1838 1949
Kittilä n. 1839 1949

B. Kiertokoulut
Ranua (Pudasjärven osana) 1859

1877
1869
1916

Opetus keskeytyi.

Ranua (Rovaniemen osana) n. 1900 n. 1916 Opetusta ei tiettävästi aikaisemmin 
annettu.

Ranua (Simon osana) 1887 1894 On mahdollista, että opetusta olisi 
annettu vielä vuosina 1908—1916.

Ranua (oma srk.) 1917 1947
Kemijärvi 1860 1926
Karunki 1870 1938
Tervola 1871 n. 1936
Pello (Turtola) 1874 1949
Alatornio 1875 1939
Ylitornio (Alkkula) 1875 1951
Kolari 1877 1941
Rovaniemi 1881 1948
Simo 1887 1931
Keminmaa (Kemin mlk.) 1888 1937
Kemin kaupunki 1888 1937 Kemin kaupungin 1931 saamat liitos-

alueet siirrettiin Kemin kaupunkiseura-
kuntaan 1.1.1938.

Posio (Taivalkosken osana) 1891 1924
Posio  (oma srk.) 1931 1946 Kunnan perustama koulu
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koska Kemin Lapin alueelle syntynyt Kuolajärvi (Salla) kuului silloin Kemijärven seura-
kuntaan ja koska ensimmäinen katekeetta asui Kemijärvellä. Hänen varsinainen työkent-
tänsä oli Kuolajärvi, mutta hän sai opettaa myös Kemijärvellä, jos aikaa jäi. Oli luonnol-
lista, että taitava opettaja löysi varmasti hyviä perusteluja siihen, että pystyi opetustyötä
tekemään myös kotinsa lähettyvillä. Tornion Lappiin kuulumaton Muonio pääsi katekeet-
ta-alueeksi, kun se Haminan rauhan jälkeen muodosti Enontekiön kanssa yhteisen seura-
kunnan. Vaikka Enontekiö sitten itsenäistyi, ei Muoniolta otettu saavutettua etua pois ku-
ten Posiolta, vaikka Posio oli syntynyt entisen Kitkan lapinkylän maisemiin. Nykyisen
Kemin kaupungin alue kuului kiertokouluopetuksen piiriin kauan, sillä Kemin kaupungin
ympärille muodostuneet suuret väkirikkaat esikaupunkialueet liitettiin Kemin maalaiskun-
nasta kaupunkiin vasta vuoden 1931 alusta lukien ja Kemin kaupunkiseurakuntaan vuo-
den 1938 alusta lähtien. Rovaniemen ja Tornion varsinaisilla kaupunkialueilla ei liene
koskaan annettu kiertokouluopetusta.

Edellä esitetty taulukko todistaa kauniisti, mitä Ruotsin valtion 1700-luvun alussa
käynnistämä rajaseutu- ja saamelaispolitiikan harjoittaminen merkitsi monille Poh-
jois-Suomen harvaan asutuille seurakunnille. Saivathan kaikki Tornion ja Kemin Lapin
alueille perustetut seurakunnat valtion palkkaetujen turvin sekä tuomiokapitulien ja valtio-
vallan suojeluksessa kouluopetuksen alkamaan huomattavasti aikaisemmin kuin yksikään
muu nykyisen Lapin läänin maalaiskunta. Siihen en ota kantaa, mitä seurauksia toimin-
nasta oli mahdollisesti saamen kielelle ja yleensä saamelaisuudelle. Alunperin Ruotsin ja
Suomen Lappiin perustetut kiinteät lapinkoulut ja katekeettakoulut oli lähinnä tarkoitettu
saamelaisväestöä varten, vaikka alusta alkaen myös ruotsin- ja suomenkielisten uudis-
asukkaittenkin lapsia kouluihin otettiin. Ruotsin vallan aikana näitä kouluja ei nykyisen
Suomen alueella ollut kuin Enontekiöllä, Utsjoella ja Inarissa, joissa saamenkielistä väes-
töä asui. Yllättävää olikin, että heti autonomian alkuaikoina valtion palkkaamia katekeet-
toja saatiin myös Suomen itärajan seurakuntiin aina Kuusamoa myöten, vaikka niissä vä-
estö jo pääasiassa puhui pelkästään suomea. Yksi selvä rajaus katekeettojen saannissa kui-
tenkin oli: katekeettoja  opetustarkoituksiin saaneet seurakunnat oli kaikki Muoniota lu-
kuunottamatta perustettu vanhojen lapinkylien alueille ja  vuodesta 1812 perustettuun
Muonionniskan seurakuntaankin kuuluivat vanhojen Peltojärven, Rounalan  ja Suontta-
vaaran lapinkylien alueet, joissa väestö suureksi osaksi vielä oli saamenkielistä. Itsenäinen
Suomi jatkoi sitten vanhaa perinnettä sillä poikkeuksella, että itsenäistynyt Posion seura-
kunta ei koskaan saanut valtion palkkaamaa katekeettaa. Kun valtakunnassa aluepolitiik-
kaa harjoitetaan, niin ainahan se raja on johonkin vedettävä. Onneksi Lapin pohjois- ja itä-
osien seurakunnille rajanvetovaikeuksista huolimatta aluepoliittisia päätöksiä uskallettiin
tehdä, ja olivathan katekeettoja saaneet seurakunnat kieltämättä asukasmääriltään pieniä ja
siitäkin syystä vähävaraisia verrattuina muihin Lapin seurakuntiin ja lisäksi erittäin har-
vaan asuttuja.

Kiinnittäisin vielä huomiota siihen, mitkä seurakunnat Lapissa olivat hitaimpia avaa-
maan kiertokouluja. Taulukko näyttää armottomasti, että nämä seurakunnat olivat vauraat
ja väkirikkaat Kemin maaseurakunta ja Rovaniemi sekä Simo. Piispa Johansson joutui
olemaan kovana erityisesti Kemin maaseurakunnan ja Simon päättäjille. Tuomiokapitulin
huolenpidosta huolimatta Simon jokivarsille saatiin vasta 1908 päätoiminen kiertokoulun-
opettaja. Tämä nurja suhtautuminen syrjäkylien asukkaita kohtaan, jotka eivät olleet har-
vojen kansakoulujen vaikutuspiirissä, ei ollut kunniaksi näiden pitäjien silloisille päätök-
sentekijöille. Piispojen toiminta ansaitsee jälkipolvienkin arvostuksen ja kiitoksen.
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Katekeetta-alueen seurakunnissa aloittivat kiertävät opettajat työskentelynsä keskimää-
rin noin 1810 ja muissa Lapin seurakunnissa vasta 1870-luvun puolivälissä. Mitään kate-
keettaopetusta korvaavaa koulutusta ei Lapin eteläisissä ja läntisissä maaseutuseurakun-
nissa ollut kuin vasta 1870-luvulla, jolloin ensimmäiset kansakoulut saatiin Rovaniemelle,
Simoon, Kemin maalaiskuntaan, Alatorniolle ja Tervolaan. Niiden vaikutusalue ulottui lä-
hinnä kuntakeskuksiin. Vuonna 1877 katekeetta-alueen kunnissa oli kiertävä koulu noin
800 asukasta kohti, mutta muissa Lapin maalaiskunnissa noin 3 000 asukasta kohti. Sen
sijaan näissä muissa kunnissa oli jo kuusi toimivaa kansakoulua, kun katekeetta-alueella
avattiin ensimmäinen kansakoulu Utsjoella vasta 1878. Kun laskin vielä vastaavat luvut
vuosilta 1886, 1896, 1906 ja 1914, niin katekeetta-alueella yksi kiertävä koulu oli vuosina
1886—1914 noin 1 000 ja muissa seurakunnissa noin 2 000 asukasta kohti. Tietysti Poh-
jois- ja Itä-Lapin kunnat olivat alueiltaan suurempia ja harvaanasutumpia kuin Lapin rin-
tamaiden pitäjät, mutta kyllä laajuutta esimerkiksi Rovaniemellä ja Kemijärvelläkin riit-
tää. Jo 1880-luvun lopulla kansakoulu oli neljässä silloisesta seitsemästä katekeetta-alueen
kunnassa. Tämän alueen ulkopuolisissa kymmenessä muussa Lapin maalaiskunnassa ti-
lanne ei ollut enää juuri parempi, sillä niistä kuudessa oli 1880-luvulla yhteensä kahdek-
san kansakoulua, mutta asukasmäärä katekeetta-alueeseen kuulumattomissa kunnissa oli
kolminkertainen verrattuna katekeetta-alueen kuntiin. Kun vuoden 1898 piirijakoasetus
toi tiheään asuttuun eteläiseen Lappiin enemmän ja nopeammin kansakouluja kuin Pe-
rä-Lappiin, oli katekeettakoulujen merkitys harvaan asutuissa pohjoisen kunnissa vielä
erittäin suuri, vaikka kyllä monessa tämänkin alueen kunnassa oli jo 1900-luvun alkuvuo-
sina useita kansakouluja ja kaikissa vähintään yksi.

Kiertävien koulujen tarve oli erittäin suuri koko Lapissa alkuopetuksen antajana aina
1920-luvulle saakka, sillä ensimmäiset kokovuotiset alakansakoulut saatiin Lapin  maa-
laiskuntiin vasta silloin ja moniin koulupiireihin vuosikymmeniä myöhemmin. Jos seura-
kuntien saama valtionpalkkaus kiertävien opettajien virkoihin vaikutti suuresti koulutuk-
sen alkamiseen, niin todennäköisesti sillä oli vaikutusta myös siihen, että katekeetta-alu-
eella virat säilytettiin noin vuoden 1950 tienoille, mutta esimerkiksi Kemijärvellä kaikki
kiertokoulut lopettivat toimintansa jo vuodesta 1926 lähtien ja kuudessa muussakin Ete-
lä-Lapin seurakunnassa jo 1930-luvulla. Tosin kansakouluverkon kattavuus oli 1930-lu-
vun lopulla Perämeren rannikkokunnissa sangen hyvä, mutta ei vielä läheskään aukoton.

Katekeetta-alueen ulkopuolisille seurakunnille annettiin kiertokouluja varten valtion-
apua ensimmäisen kerran vasta 1914, mutta avustukset eivät suinkaan olleet säännöllisiä
eikä samaa suuruusluokkaa kuin katekeettakoulujen saama tuki. Poikkeuksena voidaan
mainita, että Kolarin seurakunta sai jo 1800-luvun lopulla kiertokoulun ylläpitoa varten
huomattavan valtionavustuksen. Kiertävien koulujen toiminta-ajat vaihtelivat suuresti eri
seurakunnissa. Lapin pohjoisimmassa seurakunnassa Utsjoella päätoimisen katekeetan
palveluita saatiin vuosina 1751—1951 pari sataa vuotta, kun taas Lapin eteläisimmässä
seurakunnassa Simossa kokovuotinen kiertokoulu toimi vuosina 1908—1931 vain 23 lu-
kuvuotta.
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25.1.2 Kiinteät koulut

Kun Ruotsiin perustettiin kaupunkeja 1600-luvulla, niissä poikkeuksetta avattiin ainakin
pedagogio eli pientenlastenkoulu1. Niinpä 1621 kaupunkioikeudet saanut Tornio sai jo
1630 luvan pedagogion avaamiseen. Aina 1800-luvun loppupuolelle saakka pedagogiot
kuten muutkin oppikoulut olivat tuomiokapitulien alaista koulutusta. Pedagogioissa oli
oppilailla yksilölliset opetussuunnitelmat. Ehkäpä suurin osa oppilaista oli koulussa vain
siihen saakka, kun oppi lukemaan ja mahdollisesti kirjoittamaan. Joukossa oli kuitenkin
oppilaita, jotka olivat koulussa niin kauan, että saattoivat pyrkiä suoraan yliopistoon.
Tornion kaupungin ja lähiseutujen lapsilla oli mahdollisuus alkuopetuksen saantiin jo
1600-luvulta lähtien. Tämä koulu lakkautettiin vasta sitten, kun kaupunkiin oli saatu 1874
yläkansakoulu ja 1875 alakansakoulu. Kun kansakoulu ei kuitenkaan vastannut
oppikoulua, kuten 1876 lakkautettu lähes 250 vuotta toiminut oppilaitos, perustivat
torniolaiset 1884 kansakoulun lisäksi myös oppikoulun. Torniossa oli toiminut jo
vuodesta 1843 asti lakisääteinen tulevia käsityöläisiä ja muitakin yleissivistävää
alkuopetusta haluavia torniolaisia varten perustettu sunnuntaikoulu, joka ei ollut kirkon
hallinnon alainen. Kaupunkien asukkaat olivat vuosisatoja etuoikeutetussa asemassa
saamaan opetusta lapsilleen. Torniolaiset ovat aivan oikeassa, kun he aina sopivissa
paikoissa ilmoittavat, että Lapin läänissä on Torniossa osattu lukea paljon aikaisemmin
kuin missään muualla.

Kun arvaan lukijaa kiinnostavan, mikä paikkakunta olisi Tornion jälkeen hopeamitali-
paikalla lukutaidon tavoittelussa, niin taidan tuottaa melkoisen pettymyksen monille. Toi-
nen kiinteä kirkollinen koulu nimittäin nykyisen Lapin läänin alueella on sijainnut Utsjo-
ella. Kun Ruotsin Lappiin päätettiin 1720-luvulla perustaa jokaiseen seitsemään seurakun-
taan kaksivuotiset lapinkoulut, niin Koutokeinon (Kautokeinon) seurakunnan koulu pää-
tettiin sijoittaa Utsjoelle. Koulu aloitti toimintansa akateemisen pappiskoulutuksen saa-
neen opettajan johtamana 1743. Monistakin syistä, joista on Utsjoen koulutushistoriassa
kerrottu, koulu lopetti toimintansa noin 1752. Katekeettakoulutus korvasi kiinteän koulun
menetyksen. Kuusamon seurakuntaankin oli tarkoitus perustaa vastaava koulu, mutta tä-
mä hanke ei koskaan toteutunut. Utsjoki oli koko Pohjois-Suomessa ensimmäinen maa-
seurakunta, jossa lapset ovat saaneet käydä kiinteää päätoimisen opettajan hoitamaa kou-
lua. Vain muutamassa Etelä-Suomen maalaispitäjässä on 1600- ja 1700-luvulla toiminut
pedagogio, jonka vertaisena kouluna voidaan Utsjoellakin toiminutta koulua perustellusti
pitää.

Varsinkin Varsinais-Suomessa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla oli 1800-luvulla perus-
tettu runsaasti kiinteitä kirkollisia pientenlastenkouluja. Tilastontekijöillä on ollut selviä
vaikeuksia löytää sopivaa termiä kuvaamaa sitä, että koulu ei ollut kiertävä. Kiinteän kou-
lun lisäksi on puhuttu joskus seisovista kouluista tai yhdellä paikalla toimivista kouluista.
Näistä kiinteistä kirkollisista kouluista oli sijaintipaikkakunnille vielä se etu 1900-luvun
alussa, että ne oli helppo muuttaa kunnallisiksi kokovuotisiksi alakansakouluiksi.

Pohjois-Suomessa näitä kouluja oli erittäin vähän. Lapin seurakuntien osalta ensim-
mäiset tilastomerkinnät löytyvät vuodelta 1896, jolloin Alatornion seurakunnassa oli tilas-
ton mukaan yksi seisova pientenlastenkoulu ja Turtolassa kaksi. Turtolan (Pellon) kouluis-
ta on hyvin vähän tietoa. Hannes Leinosen pitäjäkirjassa kerrotaan, että vuosina 1895—
1904 vt. kappalaisena toimineen Pekka Rudolf Heikelin rouva, pappilan emäntä Jenny
Elisabeth Heikel (s. Castren), piti pientenkoulua lahjakkaille lapsille.  Ilmeisestikin juuri

1. Eri aikoina ja eri tutkijoiden teksteissä on termi pientenlastenkoulu kirjoitettu milloin yhteen, milloin kaikki
yhdyssanan osat erilleen. Kolmas vaihtoehto on ollut pientenlasten koulu.
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tästä koulunpidosta on kirjattu merkintä vuonna 1896 seurakunnasta annettuihin tilastotie-
toihin, joiden mukaan näiden kahden koulun (opetusryhmän) yhteinen oppilasmäärä oli
ollut 11. Kirkollisten koulujen tilastot ovat siinä mielessä hankalia tutkittavia, että niistä ei
ilmene vuotuisen toiminta-ajan pituus. Se tieto on hankittava muuta tietä. Alatornion seu-
rakunnassa oli vuoden 1896 tilaston mukaan oppilaita seisovassa koulussa 46. Vuoden
1901 tilaston mukaan näitä kouluja oli Alatorniolla kaksi ja niissä yhteensä 36 oppilasta.
Nämä koulut seurakunta oli perustanut etupäässä sahayhdyskuntien lapsia varten siihen
saakka, kun Röyttän ja Kuusiluodon kansakoulut avattiin.

Myös Simossa Simoniemen eli kirkonkylän edustalla oleville saarille perustetun Kalli-
on sahan ympärille alkoi 1900-luvun alussa kertyä asutusta. Työväestön lapsia varten Si-
mon seurakunta avasi 1911 koulun, joka toimi seurakunnan ylläpidossa aina kesään 1922
saakka. Lukuvuoden 1924—25 tilastosta löytyy vielä merkintä yhdestä kirkollisesta kiin-
teästä koulusta. Se on toiminut Kemin maaseurakunnassa, ja todennäköisesti tämäkin kou-
lu on palvellut Kemin suurten teollisuuslaitosten työväkeä, joka ennen 1930-luvulla tapah-
tunutta alueliitosta oli rakentanut asuntonsa Kemin maalaiskunnassa sijainneiden Karihaa-
ran ja Veitsiluodon tehtaiden läheisyyteen. Kiinteiden kirkollisten koulujen vähäisyys
maan pohjoisimmassa Kuopion ja sitten Oulun hiippakunnassa selittynee sillä, että vähä-
varaisilla seurakunnilla ei ollut varoja koulujen perustamiseen.

25.2 Kansa- ja peruskoulut

25.2.1 Varsinaiset kansakoulut ja peruskoulun ala-asteen koulut

25.2.1.1 Lapin oppivelvollisuuskoulun kehitys pähkinänkuoressa

Olen laatinut kansa- ja peruskoulujen kehitysvaiheiden tarkastelua varten tilaston, jossa
lukuvuosien 1866—1999 aikana kuntien koululaitoksissa tapahtuneet muutokset yhdeksäl-
tä peräkkäiseltä ajanjaksolta ovat silmien edessä. Ensimmäinen etappiväli on vuoden 1866
kansakouluasetuksen antamisesta vuoden 1898 piirijakoasetukseen. Toisessa aikajaksossa
tarkastellaan piirijakoasetuksen vaikutuksia. Oppivelvollisuuslain voimassaoloaika
1921—58 on jaettu neljään suomalaisen yhteiskunnan hyvin erilaiseen vaiheeseen. Ensim-
mäiseksi katsellaan, miten Lapin kunnissa ruvettiin rakentamaan itsenäistä Suomea vuosi-
na 1921—30. Seuraavan vuosikymmenen 1930—39 aikana päästään seuraamaan maail-
manlaajuisen pula-ajan vaikutuksia koululaitoksen kehittämiseen. Sotavuodet 1939—45
kertovat kotirintaman mielialoista toisen maailmansodan myllerrysten aikana. Vuosina
1945—58 suoritettiin Lapin jälleenrakennus. Tilasto kertoo, riittikö valtakunnalla voima-
varoja koulutuksen edistämiseen. Kansakoululaki astui voimaan elokuussa 1958. Ensim-
mäiseksi tarkasteluväliksi olen ottanut vuodet 1958—75, jolloin elinkeinorakenteen muu-
tos, ankara työttömyys ja voimakas muuttoliike koettelivat Lappia. Koulua koskeva tilasto
kuvastaa ympäröivän yhteiskunnan muutoksia. Vuodet 1975—90 olivat Lapissa pysähty-
neisyyden aikaa, mikäli väkilukutaulukoita tarkastellaan. Viimeinen tarkasteltava aikaväli
1990—99 oli taas ankaran laman ja pankkikriisien vuosikymmen. Tilastosta selviää, näkyi-
vätkö vaikutukset Lapissa.

Totean, että tämä kuntien yhteenvetoluvuista koottu yhdistelmä kätkee taakseen yli
1 000 vuosilukua ja saman määrän Lapin koululaitoksessa tapahtuneita merkittäviä tapah-
tumia eli koulujen avaamisia, lakkauttamisia, nimen vaihtumisia ynnä muita koulujen vai-
heisiin kuuluvia asioita.
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Taulukko 2. Varsinaisten kansakoulujen ja peruskoulun ala-asteiden lukumäärien muutok-
set Lapin kunnissa lukuvuosina 1866—1999.2 
Kunta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1866—
98

1898—
21

1921—
30

1930—
39

1939—
45

1945—
58

1958—
75

1975—
90

1990—
99

1866—1999

Kemin-
maa

3
0
3

5
0
8

4
0
12

1
0,–5s

8

0
0
8

4
–1
11

0
–3
8

0
–1
7

0
0
7

17
–5,–5s
7 (–2)a

Utsjoki 2
–lk
1

0
0
1

0,1u
0
2

0
0
2

0
0
2

2
0
4

1
–1
4

0
0
4

2
–1k

0

7
–1,–1k

5
Sodan-
kylä

1
0
1

6
–2s
5

8
0
13

7
0
20

3
–1k
22

8,1u
–1
30

0
–8
22

0
–4
18

0
–6
12

33,1u
–19,–2s,–1k

12
Kemi-
järvi

0
0
0

6
0
6

11
–1
16

4
0
20

1
0
21

11
–4
28

0
–10
18

0
–1
17

0
–6
11

33
–22

11(–1)
Rovanie-
men maa-
laiskunta

1
0
1

13
0
14

18
–1s
31

5
0
36

8
0
44

13
–1,–1s

55

2
–15
42

1
–6
37

1
–13
25

62
–35,–2s

25
Rovanie-
men kau-
punki

0
0
0

0
0
0

1s
0
1

0
0
1

0
0
1

3,1s
0
5

6
–3
8

2, 1s
–1, –1sb

9

0
0
9

11,3s
–4,–1s

9
Kittilä 1

0
1

3
0
4

6
0
10

6
0
16

1
–1,–1k

15

10,1u
0

26

0
–8
18

0
–2
16

0
–6
10

27,1u
–17,–1k
10 (–1)

Salla 1
0
1

1
0
2

14
0
16

5
0
21

0
–7
14

20
0

34

0
–13
21

0
–5
16

0
–6
10

41
–31

10 (–3)
Tervola 1

0
1

3
0
4

5
0
9

3
0
12

2
0
14

8
0

22

0
–9
13

0
–1
12

0
–5
7

22
–15
7

Simo 5
0
5

2
–1,–1s

5

4
–1
8

1
0
9

1
0
10

4
0

14

0
–3
11

0
–1
10

0
–3
7

17
–9,–1s

7
Kemin 
kaupunki

1
0
1

1
0
2

0
0
2

1,5s
0
8

0
0
8

1
–1
8

1
0
9

1
–2
8

0
0
8

6,5s
–3
8

Inari 0
0
0

3
0
3

2
0
5

1
0
6

2
–2k

6

6,2u
–2
12

0
–1
11

0
–1
10

0
–2
8

14,2u
–6,2k
8 (–1)

Ranua 0
0
0

2s
0
2

0
0
2

1
0
3

2
0
5

18
0

23

1
–5
19

0
–4
15

0
–3
12

22,2s
–12

12 (–3)
Pelkosen-
niemi

0
0
0

1s
0
1

4
0
5

1
0
6

0
0
6

2
0
8

0
–6
2

0
0
2

0
–1
1

7,1s
–7
1

Savu-
koski

0
0
0

1s
0
1

3
0
4

0
0
4

0
0
4

4
0
8

0
–3
5

0
0
5

0
–1
4

7,1s
–4
4

Posio 0
0
0

4s
0
4

6
0
10

4
0
14

1
0
15

8
0

23

4
–7
20

0
–3
17

0
–8
9

23,4s
–18

9 (–1)
Taulukko 2. Jatkuu.
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Nykyisen Lapin läänin alueen kuntien toimesta avattiin vuodesta lukuvuosina 1866—
1999 kaikkiaan 477 kansakoulua tai peruskoulun ala-asteen koulua. Kun 1917 toimintansa

2. Seloste: Jokaisen kunnan kohdalla on ylärivissä avattujen ja keskirivissä suljettujen koulujen määrä ja alari-
vissä toimivien koulujen lukumäärä aikajakson viimeisen lukuvuoden aikana. 1. = kouluja avattu ja suljettu
lukuvuosina 1866—98 ja koulujen määrä 1897—98, 2. = 1898—21, 3. = 1921—30, 4. = 1930—39, 5. =
1939—45, 6. = 1945—58, 7. = 1958—75, 8. = 1975—90, 9. = 1990—99 ja 10. = 1866—1999. Luku ilman
etumerkkiä ilmoittaa avattujen ja miinusmerkkinen lakkautettujen koulujen lukumäärän. Kirjain k miinus-
merkkisen luvun perässä ilmaisee toimintansa keskeyttäneiden koulujen määrän ja kirjain u etumerkittömän
luvun perässä ilmaisee jo toimineen koulun uudelleen käynnistämisen. Kirjain s miinusmerkkisen luvun pe-
rässä ilmaisee koulujen määrän, jotka ovat kuntien välisten aluemuutosten vuoksi siirtyneet toisen kunnan
alueelle ja etumerkittömän luvun perässä taas niiden koulujen määrän, jotka kunta on saanut aluemuutoksen
seurauksena.

Kunta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1866—

98
1898—

21
1921—

30
1930—

39
1939—

45
1945—

58
1958—

75
1975—

90
1990—

99
1866—1999

Alatornio 4
–1k

3

8,1u
0
12

7
0
19

2
0
21

0
0
21

4
–1
24

0
–6,–1k

17

1,1u
–2
17

0
–6
11

26,2u
–15,–2k

11
Kanta-
Tornio

1
0
1

0
0
1

1
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

1
–1
2

0
0
2

0
–1
1

3
–2
1

Karunki 1
0
1

3
0
4

2
0
6

1
0
7

0
0
7

0
0
7

0
–1
7

0
0
6

0
–3
3

7
–4

3 (–2)
Ylitornio 2

0
2

6
–1
7

7
0
14

3
0
17

1
0
18

16
–2
32

0
–15
17

0
–1
16

0
–4
12

35
–23

12 (–1)
Pello 1

0
1

4
0
5

2
0
7

6
0
13

2
0
15

3
–2
16

0
–3
13

0
0
13

0
–3
10

18
–8

10 (–1)
Kolari 0

0
0

2
0
2

4
0
6

3
0
9

2
0
11

10
–3
18

0
–4
14

0
–4
10

0
–5
5

21
–16
5

Enonte-
kiö

1
0
1

0
0
1

0
0
1

2
0
3

0
0
3

4
0
7

1
–2
6

1
0
7

0
0
7

9
–2

7 (–2)
Muonio

Yhteensä

0
0
0

26
–0
0
0
0

–2k

2
0
2

68
–2
8s

–3s
1u
0

2
0
4

110
–2
1s
–1s
1u
0

1
0
5

58
–0
5s
–5s
0
0

0
0
5

26
–8
0
0
0

–4k

4
–1
8

163
–19
1s

–1s
4u
0

0
–1
7

17
–128

0
0
0

–1k

0
0
7

6
–39
1s
–1s
1u
0

0
–1
6

3
–83

0
0
0

–1k

9
–3

6 (–2)

+477
–281
+16s
–11s
+7u
–8k

24 96 205 263 277 425 313 281 200 200 (–20) = 180

a. Kun perusopetuslaki tuli voimaan vuoden alussa 1999, voitiin sen mukaan yhdistää yhdeksänluokkaisiksi pe-
ruskouluiksi peruskoululain mukaisia peruskoulun ala- ja yläasteita. Tämä yhdistämisprosessi alkoi Lapissa
lukuvuoden 1999—00 alusta. Näin syntyneet uudet  oppilaitokset eivät kuulu enää tämän tutkimuksen piiriin.
Koska tässä tilastossa on selvitetty kyläkoulujen määrän kehitystä, olen halunnut kirjata siinä vielä lukuvuo-
sina 1999—02 tapahtuneet muutokset. Olen merkinnyt kohtaan 10 lukuvuoden 1998—99 koulujen lukumää-
rän perään sulkuihin kyläkoulujen vähennykset vielä lukuvuosina 1999—02. Kun näinä kolmena lukuvuotena
tapahtuneet lakkautukset, joita oli 20, vähennetään lukuvuoden 1998—99 koulujen määrästä 200, saadaan pe-
ruskoulun kuuden alimman luokan opetusta antavien koulupisteiden määrä, joka ei enää edellä kerrotusta
syystä kerro vielä itsenäisten peruskoulun kuuden alimman luokan opetusta antavien koulujen määrää täsmäl-
lisen tarkasti.

b. Ounaskosken koulu siirrettiin 1981 valtiolle Lapin yliopiston harjoituskouluksi.
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aloittanut Ranua kunta sai myötäjäisinä yhden Pudasjärven kunnan käynnistämän kansa-
koulun sekä vuodesta 1926 itsenäisyyden saavuttanut Posio kolme Kuusamon ja yhden
Taivalkosken avaamaa kansakoulua, on vuoden 1938 alusta perustetun Lapin läänin alu-
eelle Petsamo poissulkien perustettu ja myös avattu laskelmieni mukaan 482 kansakoulua
ja peruskoulun ala-asteen koulua. Joku toinen olisi ehkä päätynyt mahdollisesti hiukan toi-
seen lukumäärään, sillä on joskus pitkälle tulkintakysymys, lakkasiko joku koulu vai
muuttiko se toiseen paikkaan ja vaihtoi nimeä. Kun Rovaniemellä 1870 avattu Rantaviti-
kan koulu ja  Kemin maalaiskunnassa 1973 avattu Pölhön koulu on aina 1920-luvulle
saakka tilastoitu kahtena kouluna (tyttö- ja poikakoulut), niin laatimassani tilastossa nämä
kaksoiskoulut on alusta asti merkitty yhdeksi kouluksi. Olen myös rekisteröinyt Kemijär-
ven ja Rovaniemen välisen maantien varressa sijaitsevan Kalliosalmen kylässä talvikaute-
na 1926—27 toimineen alakansakoulun, sillä Samuli Onnela antoi työni alkuvaiheessa
määräyksen, että jokainen kansakoulun sijaintikylä ansaitsee maininnan Lapin koulutus-
historiassa. Luvuissa ovat mukana myös seminaarien ja Lapin yliopiston harjoituskoulut
ja Rovaniemellä vuodesta 1985 toiminut Rudolf Steiner -koulu.

25.2.1.2 Kansakouluja syntyy aluksi verkkaiseen   tahtiin (1866—98)

Pian kansakouluasetuksen jälkeen Lapin rintapitäjiin saatiin kansakoulut. Kemijokivar-
ren pitäjistä Rovaniemi ehti ensimmäiseksi 1870, Kemin maalaiskunta kakkoseksi 1873
ja Tervolakin sai kansakoulun 1875. Simon kirkolla avattiin koulu 1872 ja Alatorniolla
1875. Näissä kaikissa kunnissa seurakuntien papeilla oli hyvin keskeinen osuus kansa-
kouluhankkeiden toteuttajina. Vuoden 1866 kansakouluasetus ei velvoittanut maalaiskun-
tia samalla tavalla kuin kaupunkeja kansakoulujen perustamiseen. Torniossa kansakoulu
käynnistyi 1874 ja nuoressa Kemin kaupungissakin jo 1878. Jos edellä mainituissa san-
gen väkirikkaissa maalaiskunnissa jo kotiseutuylpeys edellytti ajan rientojen seuraamis-
ta, niin erikoista oli, että napapiirin pohjoispuolella avattiin ensimmäinen kansakoulu
Utsjoella jo 1878. Kun Lounais-Lapin kansakoulut hankkineissa kunnissa oli 1870-luvun
puolivälissä asukkaita 1 900:sta 5 000:een, niin Utsjoen asukasmäärä oli vain 400. Ehkä
Utsjoella suostuttiin kirkkoherran aloitteeseen siitäkin syystä, että pitäjässä oli jo yli sata-
vuotiset koulutusperinteet. Utsjoen ja Inarin papit olivat tuomiokapitulin tuella saaneet
senaatin jo 1858 päättämään kiinteiden koulujen perustamisesta molempien seurakuntien
kirkonkyliin. Katekeettaopetus olisi vastaavasti lopetettu. Päätös aiottiin toteuttaa kate-
keettojen jättäessä aikanaan tehtävänsä. Vuonna 1873 utsjokiset tekivät niin radikaalin
päätöksen, että kuntaan päätettiin perustaa kolme kansakoulua ja säilyttää vielä katekeet-
ta pienten lasten opettajana. Käytännössä oppilasmäärä asukasmäärän pienuuden vuoksi
vaivoin riitti yhden kansakoulun ylläpitämiseen. Joka tapauksessa Utsjoella oli 400 asu-
kasta kohti vuodesta 1878 lähtien yksi kiinteä kansakoulu ja yksi kiertävä katekeettakou-
lu, kun lähes 5 000 asukkaan Rovaniemen pitäjässä oli 1800-luvun lopulle yhdessä kansa-
koulussa kaksi opettajaa ja vuodesta 1881 lähtien kaksi kiertokoulunopettajaa.

Jos vuosina 1870—1878 oli Lappiin saadu kahdeksan kansakoulua, niin 1880-luvulla
kuntien into perustaa tai lisätä kansakouluja oli erittäin vähäistä. Melkeinpä kaikkien
1880-luvulla avattujen kansakoulujen taustalta löytyy yksityinen henkilö. Enontekiön yk-
sityisen kansakoulun taustalla olivat seurakunnan kappalainen Aatu Laitinen,  ja ilmeisesti



754
katekeetta Juhani Kumpulainen, joiden molempien kaksi poikaa olivat 1888 käynnisty-
neen kansakoulun ensimmäisiä oppilaita, sekä alueen nimismies Karl Petter Bäcklund.
Laitisen tuki koulun jatkuvan toiminnan turvaamiseksi oli aivan ratkaisevaa. Kunta otti
koulun haltuunsa vasta 1900-luvun puolella.

Ylitorniollakin saatiin kunnan perustama kansakoulu avatuksi myös 1886 kirkkoherro-
jen työn tuloksena, mutta Lohen mukaan jo 1887 ylitorniolaisilla oli kova halu lopettaa
koko koulu ja seurakunnan kirkkoherra syytteli tästä Ruotsista vierailleita lestadiolaislä-
hettejä. Alatornion toisen kansakoulun Pirkkiöön perusti vuosiksi 1887—91 alatorniolai-
nen opettaja Erkki Ponkala. Kunta suhtautui tähän yksityiseen kouluun nuivasti. Simon
toisen kansakoulun avasi 1886 myös yksityiskouluna paikkakunnalle muuttanut opettaja
Antti Räsänen. Tätä Simonkylän ensimmäistä kansakoulua ei kunta suostunut ottamaan
haltuunsa. Kittilän 1886 aloittaneen kunnan perustaman kansakoulun taustavoimina olivat
kirkkoherra ja Kittilässä asuneet valtion virkamiehet, sillä olihan Kittilä pohjoisen Lapin
hallintokeskus. Sodankylässäkin oli kansakouluhanke vireillä alkuaan kuvernöörin kirjeen
käynnistämänä koko 1880-luvun. Kun vuosikymmenen lopulla kuvernöörin esityksestä
koulun rakentamista ja ylläpitoa varten saatiin suuret valtionavustukset, niin koulu otti en-
simmäiset oppilaat vastaan helmikuussa 1889. Voidaan perustellusti todeta, että kuntien
aloitteisuus koulujen perustamiseen Lapissa 1880-luvulla oli erittäin vähäistä. Kun
1870-luvulla kuuteeen maalaiskuntaan ja kahteen kaupunkiin saatiin toimiva kansakoulu,
niin 1880-luvulla vain neljä muuta Lapin kuntaa pääsi samaan kastiin. Koulu puuttui vielä
1890-luvun alussa Inarin, Karungin, Kemijärven, Kolarin, Kuolajärven (Sallan), ja Turto-
lan (Pellon) jo itsenäisistä kunnista, eikä kouluja ollut vielä myöskään 1900-luvun alku-
puolella toimintansa aloittaneiden Pelkosenniemen, Posion, Ranuan ja Savukosken kunti-
en alueilla.

Lohen tutkimuksiin viitaten voidaan sanoa, että jos lestadiolaiseen herätysliikkeeseen
kuuluneet kunnallismiehet olisivat olleet 1880-luvulla ajamassa kansakoulujen perusta-
mista, niin moni Lapin kouluton kunta olisi saanut jo koulun, sillä niin suuri oli herätys-
liikkeeseen kuuluvien osuus useissa Lapin kunnissa. Kittilän kunta oli poikkeus, sillä siel-
lä lestadiolaiset olivat jo vuonna 1881 muiden mukana käynnistämässä kansakoulun pe-
rustamishanketta. Kittilän kirkkoherrana oli lestadiolainen, herätysliikkeen piirissä suurta
arvonantoa nauttinut Karl Abiel Heikel, ja vuoden 1880 tienoilla lestadiolaisuuteen lukeu-
tuvaa väestöä oli Kittilässä runsaasti. Yhtä johdonmukaista on väittää, että jos lestadiolai-
set olisivat 1890-luvulla vastustaneet kansakoulujen perustamisia, niin niitä ei olisi mo-
neen Lapin kuntaan vielä saatu. Jos 1880-luvulla oli monissa kunnissa oltu välinpitämättö-
miä ja suorastaan haluttomia kansakoulun hankkimiseksi, niin 1890-luvun alkuvuosina
padot yhtäkkiä poistuivat. Voidaan sanoa myös niinkin, että kun yleinen mielipide
1890-luvulla alkoi tunnustaa kansakoulun hyödyllisyyden, niin poikkeusta tässä suhteessa
eivät tehneet Lapissa lestadiolaisvaltaisten kuntien päättäjät. Lapin kaikissa kunnissa, jois-
ta kansakoulu vielä puuttui, tehtiin 1890-luvun alussa parin vuoden aikana päätökset kan-
sakoulun perustamisesta. Näin tapahtui Karungissa, Turtolassa, Kolarissa, Muoniossa,
Inarissa, Kemijärvellä ja Kuolajärvellä. Ylitorniolaisetkin luopuivat ainoan kansakoulunsa
lakkauttamishankkeista ja avasivat toisen kansakoulun 1895. Lestadiolaiset olivat voi-
makkaasti ajamassa koulujen perustamista. Esimerkiksi Karungin vanha ja arvostettu les-
tadiolainen kirkkoherra Robert Castren puhui kuntakokouksessa 1892 kansakoulun perus-
tamisen välttämättömyydestä. Turtolassa, Kolarissa, Muoniossa ja Inarissa tehtiin periaa-
tepäätökset peräti kahden koulun perustamisesta, vaikka useimpien koulujen kohdalla ei
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toteutus onnistunut vielä ennen piirijakoasetuksen antamista 1898. Jo koulun saaneissa
kunnissa virisi samanaikaisesti voimakas halu lisätä kansakoulujen määrää. Alatornilla ja
Kemin maalaiskunnassa avattiin 1890-luvun puolivälissä kaksi uutta koulua. Simossa
käynnistyi vuonna 1894 kahden entisen koulun lisäksi kolme uutta koulua. Suorastaan lii-
kuttuneena olen lukenut yli satakilometrisen Simojokivarren miesten kokouspöytäkirjaa
vuodelta 1891, kun he päättivät suuren Jokikylän yhteisen kansakoulun hankkimisesta.
Vastoinkäymisten jälkeen koulu avattiin 1894 Ylisimossa nykyisen Ranuan kunnan Sauk-
kojärven kylässä. Se oli Lapin ensimmäinen syrjäkylään saatu kansakoulu. Aikaisemmat
koulut oli perustettu kirkonkyliin ja muihin pääteiden varsilla sijaitseviin mahtikyliin.
Lestadiolaisvaltaisissa Pudasjärven ja Kuusamon kunnissa käynnistettiin myös 1890-lu-
vun alussa hankkeet koulujen saamiseksi syrjäkyliin. Näiden toimenpiteitten tuloksena
nykyinen Ranuan kunnan Kirkonkylä, silloisen Pudasjärven sydänmaita, sai koulunsa
1898 ja Kuusamon takamaille Posiolle saatiin ensimmäinen kansakoulu 1899. Vaikka
1890-luvulla tehtiinkin päätökset monen kansakoulun perustamisesta, niin vielä pitkään
1900-luvulla monet kylät joutuivat kansakoulun saamiseksi käymään kovia otteluita, kun
kunnalliset päättäjät etupäässä taloudellisten syiden vuoksi eivät halunneet kouluja perus-
taa.

Kun kiertokouluopetuksen järjestäjiä asetin numeroiden perusteella paremmuusjärjes-
tykseen, oli Simon seurakunta selvästi viimeinen kokovuotisen kiertokoulun käynnistäjä-
nä. Nyt on annettava Simolle ansioiden mukaan tunnustusta. Ei aivan kultamitalia, sillä
Utsjoella oli vuoden 1896 tilastosta katsottuna kansakoulu 441 asukasta ja 75  kouluikäis-
tä (7—15) lasta kohti ja vielä kiertävä päätoiminen katekeetta. Vanha katekeettakunta
Enontekiö ansaitsee myös tunnustuksen, sillä 1896 siellä oli kansakoulu 821 asukasta ja
157 kouluikäistä kohti sekä lisäksi kaksi kokovuotista katekeettakoulua. Omassa maalais-
kuntien sarjassaan, jossa kunnissa oli asukkaita yli 1 000, oli Simo kyllä kiistattomasti
kansakoulujen määrässä asukasta kohti koko Pohjois-Suomen mestari ja koko maassakin
epäilemättä ensimmäisten joukossa. Olihan Simossa nimittäin 1896 viisi kansakoulua
2 472 asukasta ja 508 kouluikäistä kohti. Lapin maalaiskunnista Kemin maalaiskunta oli
kakkosena kolmella kansakoululla 4 722 asukasta ja 768 kouluikäistä kohti. Kansakoulu-
jen määrä ei kuitenkaan koko totuutta paljasta. Kun Kemin kunnan koulut olivat oppilas-
ja opettajamääriltään Simon kouluja suurempia, niin Simossa oli noin 32 prosenttia koulu-
ikäisistä vuonna 1896 kansakoulussa ja Kemin kunnassakin 27 prosenttia. Kaksi Kemin
seurakunnan päätoimista kiertokouluopettajaa muuttavat tilanteen Simoon verrattuna ai-
van toiseksi, kun katsotaan kiertokoulujen oppilasmäärät. Simossa oli kiertokouluissa ol-
lut vain 58 lasta eli noin 11 prosenttia kouluikäisistä ja Kemin seurakunnassa vastaavat lu-
vut olivat 466 lasta ja noin 60 prosenttia. Sunnuntaikouluissa, kansakoulunopettajien pitä-
missä valmistuskouluissa tai vain kodissa oli Simossa opetettu 146 lasta (n. 29 %) ja Ke-
missä 70 lasta (n. 9 %). Kiertokoulutilanteen huonous oli Simon akilleenkantapää, mistä
syystä 1896 Simossa oli 117 lasta (23 %) jäänyt ilman mitään kirjallista opetusta, kun Ke-
min seurakunnassa näitä lapsia oli ilmoitettu olleen vain 16 (2 %). Kemin seurakunta oli
siinä suhteessa Simoa paremmissa lähtöasemissa, että Simossa oli koko asukaslukua kohti
kouluikäisiä 20,6 prosenttia, kun Kemin seurakunnassa oli vain 16,2 prosenttia. Olkoon
tämä esimerkki vielä yhteenvedossakin kertomassa, kuinka vaikeaa kuntien välisen oikeu-
denmukaisen vertailun suorittaminen on.

Simon kansakoululaitoksessa oli kaksi erikoisuutta. Lukuvuosina 1894—99 Simonky-
lässä oli kaksi valtionapua nauttivaa kansakoulua: vuonna 1886 avattu opettaja Antti Rä-
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säsen ylläpitämä yksityinen koulu ja 1894 avattu kunnan omistama koulu, jotka toimivat
kunnan koulun käynnistymisen jälkeen samoissa tiloissa. Valtion viranomaisilla ei voinut
ymmärrykseni mukaan olla muuta perustetta kahden samassa kylässä toimivan itsenäisen
koulun avustamiseen kuin koulujen yhteinen oppilasmäärä, joka edellytti kahta opettajaa.
Se toinen erikoisuus Simon kunnassa oli, että kuntaan oli perustettu Lapin ensimmäinen
todelliseen erämaakylään, Ylisimon Saukkojärvelle, vuonna 1894 avattu koulu. Se oli Yli-
simon kylien perustama ja ylläpitämä, mutta Simon kunta oli kyllä suostunut sen perusta-
miseen. Kemin ja Alatornion kuntien kolmesta koulusta oli molemmissa kunnissa vain yk-
si kuntien omistuksessa. Ainoa kauneusvirhe Simon kansakoululaitoksessa oli, että teki-
jälle rakkaassa Simojokivarressa Simonkylän ja Saukkojärven välissä oli yli sata kilomet-
riä koulutonta taivalta. Verrattuna siihen, että Simoa paljon väkirikkaammassa Kemijär-
ven kunnassa ei ollut vielä ennen vuotta 1898 ensimmäistäkään kansakoulua kuten ei kol-
messa muussakaan Lapin kunnassa, on tietysti aivan epäoikeudenmukaista muistuttaa Si-
moa pienistä puutteista. Loistaahan Simo kuitenkin kirkkaana tähtenä koko Pohjois-Suo-
men kansakoulukartalla 1800-luvun lopulla ennen piirijakoasetuksen antamista.
Kansakoulut oli perustettu kuntalaisten omasta tahdosta ilman lain velvoituksia.

Olisi ollut pään panemista pensaaseen, mikäli en olisi uskaltanut tarkastella lestadiolai-
seen herätysliikkeeseen kuuluvien kunnallisten päättäjien suhtautumista kansakoulujen
perustamiseen. Olihan nimittäin 1800-luvun lopulla 1899 herätysliikkeen voima Lapissa
erittäin suuri. Lohen mukaan Lapin silloisessa rovastikunnassa, johon kuuluivat Enonte-
kiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen seurakunnat, oli asukkaita noin
11 000 ja heistä 4 450 eli 40,5 prosenttia lukeutui lestadiolaiseen herätysliikkeeseen. Kun
Inarissa heidän osuutensa oli alle kymmenen prosenttia, Utsjoellakin vain 21 ja Kittilässä
enää 15 prosenttia, oli kolmessa muussa seurakunnassa lestadiolaisia suuri enemmistö.
Kemin rovastikunnassa, johon kuului nykyisen Lapin läänin eteläosa Ranuan itäistä puolta
ja Posiota lukuunottamatta, asukasluku oli noin 45 000 ja heistä lestadiolaisia 1899 lähes
17 000 eli 36,7 prosenttia. Kemin seurakunnassa oli kyseisenä vuonna lestadiolaisia Lo-
hen mukaan vähiten eli vain 7 prosenttia ja  Kuolajärvellä eniten eli 99,6 prosenttia. Oulun
rovastikuntaan kuuluneissa Koillismaan seurakunnissa: Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja
Kuusamossa, joista Ranuan ja Posion kunnat pääasiassa muodostettiin, oli asukkaita
1800-luvun lopussa noin 21 000 ja heistä lestadiolaisia noin 50 prosenttia. Kuten on ylei-
sesti tunnettua, Lapin kunnissa lestadiolaiset ovat aina osallistuneet aktiivisesti seurakun-
tien ja kuntien hallintoon. Lohen mukaan 1800-luvun lopulla esimerkiksi Muoniossa, Kit-
tilässä, Turtolassa ja Ylitorniolla lestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvilla oli kunnal-
lishallinnossa merkittävä asema.

Olen käsitellyt lestadiolaisuuden ja kansakoulun suhteita erityisesti sekä suomen- että
ruotsinpuoleisessa Tornionlaaksossa 1800-luvulla Muonion koulutushistorian yhteydessä.
Käsitykseni on, että lestadiolaisen herätysliikkeen varovainen suhtautuminen kansakoulu-
jen opetukseen Ruotsissa ja Suomessa vaikutti osaltaan siihen, että Suomen Tornionlaak-
son kunnissa Alatornion ja Karungin rajasta ylöspäin kansakoulut käynnistyivät keski-
määrin lähes 20 vuotta myöhemmin kuin Alatornion, Kemin, Rovaniemen, Simon ja Ter-
volan pitäjissä sekä Kemin ja Tornion kaupungeissa. Kun talonpoikainen pelko, että kou-
lunkäynti vieroittaisi ruumiillisesta työstä, säilyi vielä pitkään 1900-luvullakin, niin nähtä-
vissä on, että 1890-luvun alussa Lapin kunnissa lestadiolaisen kansanosan voimakkaan tu-
en vaikutuksesta kansakouluja päätettiin perustaa (tehdä perustamispäätös) lyhyessä ajas-
sa parikymmentä. Muutos oli suuri, sillä lukuvuonna 1889—90 oli nykyisen Lapin läänin
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alueella vain 14 toimivaa kansakoulua, vaikka kansakouluasetuksen antamisesta oli pian
neljännesvuosisata. Näistä kouluista kaksi yksityisen opettajan perustamaa koulua oli hen-
kihieverissä, kaksi kaupunkikoulua olivat lakisääteisiä ja  Ylitornion koulukin oli lakkau-
tusuhan alainen. Lapin kunnallisten maaseutukoulujen osuus Suomen maalaiskunnissa
olevista kouluista oli lukuvuonna 1889—90 noin yksi prosentti, kun väkilukuosuus oli
runsaasti yli kaksi prosenttia. Tiedossa ei ole, että 1800-luvun puolella olisi lestadiolaisen
herätysliikkeen piirissä tehty yhteisiä kansakoulua koskevia periaatepäätöksiä, kuten Talo-
sen mukaan 1900-luvun alussa tehtiin. Juhani Raattamaan ja Erkki Antin kirjeistäkään en
ole löytänyt yhtään kansakouluihin viittaavaa kannanottoa. Lohen mukaan Muonion ja
Enontekiön nimismies Bäcklund kirjoitti oululaisessa sanomalehdessä 1882, että Juhani
Raattamaa, joka nautti ehdotonta luottamusta uskonystäviensä parissa, oli kansakoulun
“waarallisin wastustaja”. Edellä kerrottiin, että Ylitornion kirkkoherra 1887 piti lestadio-
laisia osasyyllisenä kansakoulun vastaisuuteen. Seuraavalta vuosikymmeneltä ei ainakaan
Lohi ole tällaisia lausuntoja kirjannut löytäneensä. Kun lestadiolaiseen herätysliikkeeseen
lukeutuvia ihmisiä oli kymmeniä tuhansia, niin näin suuressa joukossa oli yksityisillä ih-
misillä varmasti monistakin asioista erilaisia mielipiteitä. Joka tapauksessa Karungin les-
tadiolainen kirkkoherra sekä Turtolan ja Kolarin lestadiolaiset kappalaiset olivat keskei-
sesti vaikuttamassa 1890-luvun alussa siihen, että näissä kunnissa tehtiin myönteiset pää-
tökset kansakoulujen perustamisesta. Näin laajassa tutkimuksessa en ole voinut perinpoh-
jaisesti syventyä siihen, mikä sai aikaan Lapissa 1890-luvun alussa nopeasti tapahtuneen
suuren myönteisen muutoksen suhtautumisessa kansakouluihin ja mikä siinä oli lestadio-
laiseen herätysliikkeeseen kuuluvien osuus. Merkittävä se joka tapauksessa oli. Yksi seli-
tys olisi, että Lapin väestön kannanmuutokset kansakouluihin olivat Suomessa tapahtu-
neen yleisen mielipiteen muutoksen mukaisia. Ei se kuitenkaan vielä sitä selitä, miksi
yleinen mielipide salli kansakoulujen perustamisen Kemin, Tornion ja Rovaniemen seu-
duille keskimäärin parikymmentä vuotta aikaisemmin kuin koko muuhun Lappiin Utsjoen
vanha koulupitäjä siitä poislukien. Jätän kysymyksen myöhempien tutkijoiden selviteltä-
väksi.

25.2.1.3 Piirijakoasetus tuo kouluja kuntiin, joissa
asukastiheys on suuri (1898—21)

Piirijakoasetus velvoitti kunnat jakamaan alueensa koulupiireihin, mutta oppilaille kou-
luuntulo oli vapaaehtoista. Harvaan asutuissa Lapin kunnissa sen vaikutus oli vähäinen,
koska pitkien matkojen päähän huoltajat eivät mielellään lapsia lähettäneet ja pienistä
kylistä oli vaikea löytää yläkansakouluun 30 halukasta oppilasta, mikä määrä vasta vel-
voitti kunnan yläkansakoulun avaamiseen. Voimassa ollut vuoden 1866 kansakouluase-
tus ei maalaiskuntien alakansakoulua tuntenut. Lappiin saatiin 73 uutta koulua tarkastelu-
kautena. Niistä kolmasosa avattiin jo lukuvuosina 1898—04, sillä 1890-luvun innostuk-
sen vuosina perustamispäätöksiä oli jo tehty runsaasti. Kylissä oli edelleenkin halukkuut-
ta koulujen saamiseen. Monissa kunnissa kouluhankkeita ruvettiin toteuttamaan vasta sit-
ten, kun valitusviranomaiset velvoittivat kunnan noudattamaan piirijakoasetusta. Näin
tapahtui muun muassa Rovaniemellä ja Kemin maalaiskunnassa. Molemmissa väkirik-
kaissa kunnissa oli suuria kyliä, joissa haluttiin lapset panna kansakouluun. Näihin kah-
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teen kuntaan saatiinkin piirijakoasetuksen voimassaoloaikana yhteensä 18 uutta koulua.
Tuo lukumäärä ei kyllä anna aihetta nostaa kuntia erikoisasemaan, sillä uusien koulujen
määrä ei vastaa aivan kuntien väkilukuosuutta Lapin ja Kemin rovastikuntien väestöstä,
sillä näissä kunnissa asui vuoden 1920 tienoilla noin 26 prosenttia maakunnan maalais-
kuntien asukkaista. Vaikka Rovaniemi oli saanut mainetta Lapin ensimmäisen kansakou-
lun käynnistäjänä, niin 1800-luvulla ei kuntaan koskaan toista kansakoulua saatu.

Vaikka edellä totesin, että monet pienet kylät jäivät vielä vaille kansakoulua, niin kunti-
en väkilukuun suhteutettuna kansakoulujen kattavuus oli ennen oppivelvollisuuslain anta-
mista paljon tasaisempi kuin ennen piirijakoasetusta. Paras kunta tässä suhteessa oli edel-
leen Utsjoen kunta, jossa oli vain yksi kansakoulu, mutta asukkaita 1920 vain 545. Kakko-
seksi oli noussut Turtolan kunta, jossa viisi koulua palveli 2 931 asukasta. Kolmantena oli
viimeisenä Lapin kuntana ensimmäisen kansakoulunsa perustanut Inari, jossa oli kolme
kansakoulua ja 1 800 asukasta.  Neljäntenä oli myös myöhään kansakoulukunnaksi herän-
nyt Karunki, jossa tiheä jokivarsiasutus oli jo edellyttänyt neljän koulun avaamista. Asuk-
kaita oli vain 2 658. Seuraavana oli edelleen hyvän asemansa säilyttänyt Simon kunta.
Kouluja oli edelleen kahden uuden koulun avaamisesta huolimatta viisi, sillä toinen Si-
monkylän koulu oli lakkautettu ja Ylisimon koulun oli saanut uusi Ranuan kunta. Asuk-
kaita oli 3 461. Simojoelle oli annettu Alaniemen kylään Keskijoen koulu, joka sijaitsi ni-
mensä mukaisesti jokseenkin Simon kuntaan kuuluvan jokivarren puolivälissä. Rantakyli-
en tilanne oli muuttunut siten, että Simoniemessä eli Simon kirkonkylässä oli avattu jo toi-
nen kansakoulu vajaan kolmen kilometrin päähän ensimmäisestä koulusta. Viantiejokisten
koulunkäyntiä uusi koulu helpotti. Kirkollisen opetuksen osalta Simo oli nyt suorastaan
mallipitäjä. Toimihan Kallion sahayhteisössä kiinteä seurakunnan ylläpitämä koulu ja
kaksi päätoimista kiertokoulunopettajaa kierteli kouluttomissa kylissä ja kansakouluver-
kon katvepaikoissa. Koulutustilanne Lapin kunnissa oli yllättävän tasainen, sillä on muis-
tettava, että asukasmääriltään suurissa kunnissa koulut olivat yleensä oppilasluvultaan
suurempia kuin pienemmissä haja-asutuskunnissa. Pahnan pohjimmaiseksi oli jäänyt
Kuolajärvi, jossa oli asukkaita 1920 noin 5 500, mutta kunnassa oli avattu vuonna 1915
vasta toinen kansakoulu. Ei tilanne tietysti ollut kovin valoisa alueeltaan suurissa Enonte-
kiön, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissakaan, joissa noin tuhatta henkeä oli palvele-
massa vain yksi ainoa kansakoulu. Paljon oli hajallaan olevia kyliä myös Ranuan toimin-
tojaan virittelevässä 2 700 asukkaan kunnassa, mutta vain kaksi emäkunnilta perittyä kan-
sakoulua.

Myöhempi tutkimukseni paljastaa, mikä oli Lapin kansakoulutilanne piirijakoasetuk-
sen vaikutuksesta verrattuna muuhun Suomeen. Se on ainakin todettava, että Lapin koulu-
tustilanne oli paljon korjaantunut ja kuntien väliset erot kaventuneet vuosien 1898—21 ai-
kana.

25.2.1.4 Lapin kannalta huonosta oppivelvollisuuslaista 
huolimatta avataan nopeasti ja runsaasti kansakouluja (1921—30)

Oppivelvollisuuslain ensimmäinen pykälä vapautti toistaiseksi oppivelvollisuudesta
“lähimmästä kansakoulusta viittä kilometriä kauempana olevat lapset niissä kunnissa, joi-
den keskimääräinen asukasluku neliökilometriä kohti ei nouse kolmeen”. Lapin maalais-
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kunnissa 1921 oli vain Alatorniolla, Karungissa ja Kemin maalaiskunnassa enemmän
kuin kolme asukasta neliökilometrillä. Saman lain kuudennen pykälän mukaan edellä ole-
van määritelmän ehdon täyttävissä harvaanasutuissa kunnissa ja lisäksi valtioneuvoston
harkinnan mukaan niissä kunnissa, joissa maantieteelliset olot tekivät vaikeaksi koulujen
perustamisen, “jää kansakoulujen perustaminen kunnan harkinnasta riippuvaksi”. Kuiten-
kin näissäkin kunnissa piti ryhtyä “toimiin kansakoulun perustamiseksi piiriin”, kun kou-
luun pantavia vapaaehtoisesti ilmoitettiin se määrä, mikä muutoin velvoitti koulun perus-
tamiseen, tai jos kunnassa oli yhtenäinen alue, jossa viiden kilometrin säteellä oli kou-
luun pantavia lapsia koulunperustamiseen velvoittava määrä. Lapin suurilla selkosilla
asutus oli usein niin hajallaan, ettei oppilaita  vaaditun suuruiselta alueelta löytynyt kou-
lunperustamiseen velvoittavaa määrää. Kun erittäin monissa koulutushistorioissa Halilaa
ja Isosaarta myöten on annettu vääriä tietoja oppilasmääristä, milloin oppivelvollisuus-
lain mukaan piiriin piti perustaa yläkansakoulu ja siihen liittyvä alakansakoulu ja milloin
saatiin perustaa supistettu koulu, niin haluan vielä tässäkin yhteydessä luvut mainita. Pii-
ristä piti löytyä lain yhdeksännen pykälän mukaan vähintään 30 yläkansakouluun panta-
vaa oppilasta, että kunta oli velvollinen perustamaan yläkansakoulun. Sen yhteyteen piti
perustaa alakansakoulu, kun siihen tulevia oppilaita oli vähintään 15. Tällaisessa koulu-
piirissä oli kaksi opettajaa. Kun yläkansakouluun oli tulossa vähemmän kuin 30 oppilasta,
“annettakoon opetusta supistetussa kansakoulussa”, jossa oli yksi päätoiminen opettaja.
Jos ylä- ja alakansakouluun pantavien lasten määrä oli yhteensä pienempi kuin 20, ei
kunta ollut velvollinen järjestämään opetusta heidän koulupiirissään.

Vaikka oppivelvollisuuslaki oli Lapin kannalta huono ja siirtymäaika normaaleissakin
tapauksissa lain mukaan 16 vuotta, ruvettiin useimmissa Lapin kunnissa oppivelvollisuu-
den toteuttamiseen erittäin nopeasti. Itsenäisessä Suomessa 1920-luvulla käynnistetty ra-
jaseututyö näkyy kauniisti Kuolajärven kunnan koululuvuissa. Kun kunnassa oli ollut ke-
väällä 1921 vasta kaksi kansakoulua, saatiin uusia kouluja muutamassa vuodessa lisää pe-
räti 14.  Erityisesti haluan nostaa esiin myös Posion kunnan, joka aloitti toimintansa 1926.
Syksyllä 1928 käynnistyi kunnassa kolme uutta koulua ja vuoden kuluttua 1929 vielä toi-
set kolme.  Perintönäkin Posio oli saanut neljä koulua. Ainoat kunnat, joissa ei 1920-lu-
vulla käynnistetty yhtään uutta kansakoulua, olivat Enontekiö ja Ranua. Olen laatinut ti-
laston, josta käy ilmi, kuinka monta asukasta oli yhtä koulua ja toiseksi yhtä päätoimista
opettajaa kohti Lapin maalaiskunnissa lukuvuonna 1929—30. Luvut ovat vain suuntaa an-
tavia, sillä väestömääriltään suurissa ja tiheään asutuissa kunnissa, kuten esimerkiksi Ke-
min maalaiskunnassa jo 1920-luvulla ja Alatorniolla myöhemmin, oli suuria kouluja aina-
kin suhteessa jonkin verran enemmän kuin asukasluvuiltaan pienissä mutta laajoissa kun-
nissa. Niissäkin kuntakeskusten koulut olivat sangen suuria. Asukasmäärä yhtä opettajaa
kohti on jo huomattavasti koulujen määrää tarkempi mittari, vaikka suurissa kouluissa yh-
den opettajan hoidossa olevat luokat ovat yleensä suurempia kuin pienissä kouluissa.
Muistettava on kuitenkin, että supistetuissa kouluissa yksi opettaja huolehti ylä- ja alakou-
lun opettamisesta eri aikoina, joten niissäkin oli opettajaa kohti sangen paljon oppilaita.
Syntyvyydessäkin saattoi kuntien kesken olla sellaisia eroja, jotka vaikuttivat ehkä jonkin
verran koulujen tarpeeseen. Valtakunnan eri osien välillä syntyvyyserot olivat erittäin suu-
ria koko 1900-luvun alkupuoliskon, kuten viralliset tilastot kertovat. Lapin kunnissa ei
suuria eroja kuntien välillä syntyvyysluvuissa ollut.



760
Taulukko 3. Lapin maalaiskuntien (Rovaniemen luvuissa myös Rovaniemen kauppala)
asukasluvut, kansakoulujen ja niiden päätoimisten opettajien määrät sekä asukasmäärät
yhtä koulua ja yhtä opettajaa kohti lukuvuonna 1929—30.

Kansakoulujen kattavuus oli sangen tasainen. Joukosta erottuivat Enontekiö ja Ranua.
Näihin kuntiin ei 1920-luvulla ollut saatu yhtään uutta kansakoulua. Entisetkin koulut oli-
vat yksiopettajaisia. Joskus viimeiset tulevat ensimmäisiksi. Itä-Lapin kunnat olivat ennen
kaikkea kunnostautuneet 1920-luvulla koulujen ja opettanvirkojen perustajina, ja kaikki
mitalitilat menivät sille alueelle. Lapin ykkönen oli Pelkosenniemi, heti kannoilla Kemi-
järvi ja kolmantena aivan uskomattoman nousun tehnyt Kuolajärvi  Neljäntenä ja viiden-
tenä melkein tasanumeroin olivat myös asukasmääriltään suuret Alatornio ja Rovaniemi.
Simo ja Tervola olivat edelleen säilyttäneet hyvät asemansa. Kun kuntia arvioidaan, niin
on syytä käyttää useita perusteita. Mikäli mittaus olisi suoritettu vain koulujen lukumääriä
käyttäen, olisi Kemin maalaiskunta kärsinyt vääryyttä. Sekin on havaittavissa, että ne kun-
nat, joissa oli suhteellisesti eniten supistettuja yksiopettajaisia kouluja, ovat keskiarvon
huonommalla puolella Savukoskea lukuunottamatta. Oppivelvollisuuden toteuttamisen
nopea liikkeellelähtö ei olisi ollut mahdollista ilman Lapin asukkaitten voimakasta pyrki-
mystä antaa seuraavalle sukupolvelle hyvä koulutus. Takana oli myös valistuneiden kun-
nallisten päättäjien tahto toteuttaa kansalaisten toiveet. Ei ole myöskään epäilystä siitä, et-
tä kansakouluntarkastajat vaikuttivat osaltaan ensiksikin siihen, että kuntien asukkaat ja
päättäjät saatiin vakuuttuneiksi koulutuksen tärkeydestä ja toiseksi luottamaan siihen, että
valtionavut kattoivat kansakoulujen aiheuttamista kustannuksista huomattavan osan. La-
pissa oli 1920-luvulla pysyviä ja innokkaita tarkastajia. Lapin ja Länsi-Pohjan kansakou-

Kunta Asukkaita 1930a

a. STV 1931.

Kouluja/opetta-
jiab 1929—30

b. SVT X: 61 1929—30.

Asukkaita/
1 koulu

Asukkaita/
1 opettaja

Kemin mlk 13 572 12/45 1 131 302
Utsjoki 618 2/2 309 309
Sodankylä 5 927 13/19 456 312
Kemijärvi 8 107 17/38 477 213
Rovaniemi 17 187 32/67 537 257
Kittilä 5 202 10/14 520 372
Kuolajärvi 6 587 16/27 412 244
Tervola 4 510 9/17 501 265
Simo 3 110 8/12 389 259
Inari 2 100 5/6 420 350
Ranua 3 463 2/2 1 732 1 732
Pelkosenniemi 1 672 5/8 334 209
Savukoski 1 084 4/4 271 271
Posio 3 783 10/11 378 344
Alatornio 9 217 19/36 485 256
Karunki 2 489 6/9 415 277
Ylitornio 5 306 14/17 379 312
Turtola 3 508 7/11 501 319
Kolari 2 952 6/9 492 328
Enontekiö 1 182 1/1 1 182 1 182
Muonio 1 698 4/5 425 340
Yhteensä 103 274 201/360 514 287
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luntarkastajina 1920-luvulla toimineet nuoret miehet, Aarno Salervo ja Alfred Salmela,
antoivatkin niin hyvät näytöt työtaidosta ja -tarmosta, että Salmela palveli myöhemmin
Helsingissä kouluhallitusta 36 vuotta ja Salervokin toista vuosikymmentä.

Olosuhteiltaan toisiaan kaikessa muistuttavien Posion ja Ranuan kuntien erot olivat
suuret. Tilannetta ei paljon lievitä, että Ranualla oli tarkasteluvuonna kaksi kiertokoulua.
Näinhän oli monissa muissakin Lapin kunnissa, vaikka Posio olikin katekeettansa muuta-
maa vuotta aikaisemmin menettänyt. Ranuan kunnalla oli ilmeisen huono “herraonni”,
mikä selittää käsittääkseni paljolti onnettoman koulutustilanteen. Vahingokseen Ranua ei
kuulunut 1920-luvulla edes vertaistensa kuntien kanssa Lapin kansakouluntarkastuspiirei-
hin, vaan oli orpona Oulun piirissä. Olen juuri Ranuan kunnan koulutushistorian yhtey-
dessä käsitellyt Pohjois-Suomen kansakouluntarkastajia vuosilta 1885—1970 sangen laa-
jasti. Tarkka lukija huomaa, että nyt tuli tutkijalle harha-askel, sillä olihan Posiokin Oulun
piirissä. Se on totta, mutta sillä erolla, että Posion oppivelvollisuuden toteuttamissuunni-
telmaa olikin ollut laatimassa Tyrnävällä syntynyt ja Kuusamossa opettajana toiminut kan-
sakouluntarkastaja, kun Ranualla muutamaa vuotta aikaisemmin valvontatehtäviä oli hoi-
tanut kokematon juuri etelästä Oulun piiriin siirtynyt olosuhteita ja ihmisiä tuntematon uu-
si mies. Posion taulukossakin on yksi kauneusvirhe, sillä melkein kaikki koulut olivat su-
pistettuja. Se on anteeksiannettavaa, sillä olihan itsenäinen Posion kunta polkaistu liik-
keelle vasta 1926. Oleellista oli, että kymmenessä Posion kylässä oli mahdollista saada
kansakoulun, vaikka supistetunkin, päästökirja.

25.2.1.5 Kouluverkkoa täydennetään vielä monissa kunnissa (1930—39)

Kansakouluja avattiin Lapin kunnissa tasaisesti koko 1930-luku. Uusia kouluja käynnis-
tettiin noin puolet 1920-luvun määrästä. Syynä oli varmaan kaksi tekijää. Lapin kunnis-
sa, Suomessa ja koko maailmassakin oli 1930-luvun alussa ankara pula-aika. Toinen syy
oli se myönteinen asia, että monissa kunnissa oppivelvollisuutta oli toteutettu etupainot-
teisesti jo 1920-luvulla. Ajankohta on siinä mielessä otollinen tilastomaiseen tarkaste-
luun, koska oppivelvollisuuden normaali toteuttamisaika 16 vuotta päättyi syyslukukau-
den 1937 alkuun mennessä. Eräille Lapin kunnille oli myönnetty lakisääteistä lykkäystä,
jota oli mahdollisuus saada kymmenen vuotta. Muutamat kunnat sitä olivat anoneet, mut-
ta harvat kunnat saamaansa lykkäykseen turvautuivat. Antoihan laki sinällään jo runsaas-
ti harvaan asutuille kunnille suuria helpotuksia, joita olen huononnuksiksi sanonut.
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Taulukko 4. Lapin maalaiskuntien (Rovaniemen luvuissa ei enää Rovaniemen kauppala)
asukasluvut, kansakoulujen ja niiden päätoimisten opettajien määrät sekä asukasmäärät
yhtä koulua ja yhtä opettajaa kohti lukuvuonna 1938—39.

Rovaniemen kauppalan luvut on poistettu taulukosta ja sen lisäksi Kemin maalaiskun-
nasta siirrettiin vuoden 1931 alussa alueliitoksen mukana Kemin kaupunkiin noin neljä
viidesosaa voimakkaasti kasvaneen kunnan väestöstä. Asukasmäärät yhtä koulua kohti
olivat yleensä hyvin tasaiset. Lukumääräisesti uusia kouluja olivat saaneet eniten Sodan-
kylä (7), Turtola ja Kittilä (6), Salla ja Rovaniemen maalaiskunta (5) sekä Kemijärvi ja
Posio (4). Suurimmassa osassa kuntia oli oppivelvollisuus toteutettu huonosta laista huoli-
matta sangen hyvin. Laajassa Enontekiön kunnassa oli vielä monia kyliä ilman koulua,
mikä näkyy myös tilastosta, vaikka koulujen määrä oli kolminkertaistunut (1—3) ja opet-
tajien määrä nelinkertaistunut (1—4). Monissa muissakin kunnissa oli vielä asukasmääril-
tään pieniä tai harvaan asuttuja kyliä, joissa lapset eivät olleet oppivelvollisia. Asia paljas-
tui selvästi heti sodan jälkeen, kun oppivelvollisuuden ulottaminen kaikkiin Lapinkin kun-
tiin velvoitti kuntia avaamaan vielä runsaasti uusia kouluja. Opettajien määrät olivat kas-
vaneet samassa suhteessa yleensä kuin koulujenkin määrät. Eniten opettajia oli väkilu-
kuun suhteutettuna (188) alueeltaan pienessä Karungin kunnassa, jonne ei enää sodan jäl-

Kunta Asukkaita 1939a

a. STV 1940.

Kouluja 1938—
39/ opettajia 
1937—38b

b. Olen joutunut ottamaan opettajien määrät lukuvuoden 1937—38 tilastosta, koska lukuvuosilta 1938—44 on
tehty hyvin suppeat tilastot.  Syksyllä 1938 aloitti Lapissa vain kymmenkunta uutta koulua. Seitsemän väkiri-
kasta kuntaa käynnistivät kukin yhden koulun, ja Turtolassa avattiin kolme uutta koulua.

Asukkaita/
1 koulu

 Asukkaita/
1 opettaja

Kemin mlk 3 656 8/16 457 229
Utsjoki 748 2/3 374 249
Sodankylä 6 647 20/28 332 237
Kemijärvi 9 160 21/42 436 218
Rovaniemen mlk 14 572 36/56 405 260
Kittilä 6 124 16/22 383 278
Salla 8 098 21/38 386 213
Tervola 4 815 12/22 401 219
Simo 3 167 9/13 352 244
Inari 2 577 6/9 430 286
Ranua 4 339 3/5 1 446 868
Pelkosenniemi 2 021 5/9 404 225
Savukoski 1 376 4/4 344 344
Posio 4 903 14/15 350 327
Alatornio 8 620 22/39 392 221
Karunki 2 446 7/13 349 188
Ylitornio 6 403 17/25 377 256
Turtola 4 191 13/19 322 221
Kolari 3 542 9/11 394 322
Enontekiö 1 483 3/4 494 371
Muonio 2 043 5/9 407 227
Yhteensä 100 931 253/402 399 251
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keen tarvinnut perustaa yhtään kansakoulua. Muita selvästi keskiarvon (251) alittavia kun-
tia olivat Salla (213), Kemijärvi (218), Tervola (219), Alatornio ja Turtola (221) sekä Pel-
kosenniemi (225), Muonio (227) ja Kemin maalaiskunta  229). Missä supistettuja kouluja
oli runsaasti, kuten Posiolla, Savukoskella ja Kolarissa, niin opettajia oli asukasmäärään
nähden luonnollisesti vähän, kun samat opettajat hoitivat sekä ylä- että alakansakoulun
opetuksen. Kokonaisuudessaan voidaan todeta Lapin kuntien yleensä täyttäneet 1930-lu-
vun lopulle tultaessa oppivelvollisuuden toteuttamisen ainakin kohtuullisen hyvin.

Ranuan kunta suuresti kaikista muista kunnista poikkeavana ansaitsee oman tarkaste-
lunsa. Kuntaan oli 1930-luvulla saatu Simojokivarteen Ruonan supistettu kansakoulu ja
kahteen vanhaan kouluun alakoulunopettajat. Ranualla oli vielä ennen talvisotaa suurin
osa kouluikäisistä lapsista kiertokoulujen varassa. Minun pitäisi olla kiitollinen siitä, että
Ranuan kunnassa ei ollut saatu käynnistetyksi lukuvuosina 1899—39 kuin yksi kansakou-
lu, ja sekin kansakouluntarkastajan painostuksen tuloksena. Todistaahan nimittäin Ranuan
kunta harvinaisen kirkkaasti sen väitteeni oikeaksi, että Lapin kaltaisia kuntia varten oppi-
velvollisuuslaki oli voimaton, mikäli kunnan päättäjät eivät halunneet kouluja perustaa.
Olen kuitenkin murheellinen sen vuoksi, että Ranualla on vielä kirjoittajan ikäisiä ihmisiä,
joitten ainoat opinahjot ovat olleet kierto- ja rippikoulu.

Kun 14.1.2001 sunnuntaina aikaisin aamulla olin Oulun Hietasaaressa kävelyllä, aloi-
tin keskustelun tuntemattoman lenkkeilijän kanssa. Kävi ilmi, että hän oli kotoisin Ranuan
Saariharjun kylästä, joka sijaitsee 30 kilometrin päässä kirkolta Posion maantien varressa.
Totesin, että Saariharjussa ei ollut kansakoulua hänen lapsuudessaan. Vuonna 1922 synty-
nyt Yrjö Heikkilä kertoi elämäntaipaleensa minulle kävelyn aikana. Hänen äitinsä oli käy-
nyt kansakoulun jo 1894 avatussa Saukkojärven koulussa. Äiti halusi, että pojankin pitää
päästä kansakouluun, ja Yrjö lähetettiin vuonna 1898 käynnistettyyn Kirkonkylän kou-
luun. Hän sai asua tätinsä, isän sisaren, tykönä. Kunta ei osallistunut matka- eikä majoitus-
kustannuksiin. Eihän poika ollut oppivelvollinen. Heikkilä kertoi, että 1930-luvulla Ra-
nualla oli johtavien kunnallismiesten piirissäkin sellainen käsitys, että kansakoulu opettaa
laiskuuteen. Siksipä ei kouluja ainakaan vapaaehtoisesti perustettu. Kotikylässä, Saarihar-
jussa, Kirkonkylän kansakoulua käyvältä Yrjöltä kyseltiin, että “herrako sinusta tullee”.
Pikisaaressa Heikkilä näytti lenkkitien varressa ollutta rakennusta ja kertoi siinä sijain-
neessa konepajassa saaneensa tarpeellisen työharjoittelun heti sodan jälkeen ennen pyrki-
mistään Vaasan teknilliseen kouluun. Nuori mies oli hakenut sitten koulun kautta valtion-
avustusta ja -lainaa opiskelua varten. Ranuan kunnasta hän oli pyytänyt varattomuustodis-
tuksen. Rehtori kyseli tarpeellisen paperin saatuaan oppilaan kotioloja. Kunnan antamassa
todistuksessa oli nimittäin lukenut, että anojan koti oli niin varakas, ettei hän tarvinnut
minkäänlaisia avustuksia. Yrjö oli kertonut, että kotona oli neljä lehmää, joita äiti hoiti.
Isä elätti perhettään metsästämällä, sillä erämaitahan Ranuan ja Posion välillä riittää. Reh-
tori oli sanonut sitten, että pannaan Ranualta saatu paperi roskakoriin, mutta avustusta hän
ei missään tapauksessa saisi. Velkaa oli kuitenkin mahdollista anoa ja saadakin. Ranuan
kunta rankaisi vielä 25-vuotiasta nuorta sotaveteraania ja -invalidia neljän lehmän vuoksi.
Vilpittömässä mielessä varattomuustodistus oli tietysti annettu, sillä onhan köyhyys aina
suhteellinen käsite. Teknikon paperit takasivat sitten Ranuan Saariharjun pojalle maail-
malla työtä ja leipää.
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25.2.1.6 Sota-aika tuo uusia kouluja, mutta Salla
menettää rajakylien koulut (1939—1945)

Sotavuosina 1939—45 Lapin koulut toimivat sangen säännöllisesti. Lapissahan oli vielä
talvella 1945 vapun tienoille saakka sotatila, kun saksalaisia oli Käsivarressa. Vaikka
Suomen osalta toinen maailmansota oli keskeytyksissä 1940—1941 toista vuotta, niin
seitsemänä peräkkäisenä vuonna suomalaiset sotivat ase kädessä, eikä niin sanottu väli-
rauhakaan aivan vaaratonta aikaa ollut. Lukuvuosina 1939—40 ja 1944—45 evakkomat-
kojen ja Lapin omalla maaperällä riehuneiden sotien vuoksi monissa kunnissa koulujen
työhön tuli pitkiä keskeytyksiä. Vankka oli Lapin ihmisten usko tulevaisuuteen, sillä tau-
lukosta 2 ilmenee, että 26 pohjoisen maakunnan syrjäkylää sai toisen maailmansodan
aikana oman kansakoulun. Kyllä se optimismi tai luottamus hyvän voittoon oli suuri
myös Suomen hallitusvaltaa pitävien keskuudessa, sillä valtiohan se kouluja piti toimivi-
na, jos vain suinkin mahdollista,  ja rahoitti uusien koulujenkin ylläpidon. Ehkä se oli tär-
keää kotirintaman kestämisen turvaamiseksi. Osoituksena siitä, että Suomessa siviilihal-
linto Lapissakin oli sota-aikana suomalaisten käsissä, on se, että vaikka Rovaniemi ympä-
ristöineen kuhisi saksalaisia sotilaita, niin maalaiskunnassa avattiin kahdeksan kyläkoulua
näitten sodan vuosien aikana. Voidaan tietysti heittää ajatus, että turvallisuuden tunne oli
juuri Rovaniemen seudulla suuri, kun “takuumiehiä” oli runsaasti lähettyvillä. Etten jou-
tuisi suuruuden lumoihin, niin on kerrottava, että kouluja käynnistettiin sotavuosina
Rovaniemen lisäksi kymmenessä muussakin Lapin kunnassa ja väkilukuihin suhteutettu-
na jopa enemmän kuin Rovaniemellä. Erityisesti haluan mainita, että Ranualle saatiin näi-
nä vaikeina vuosina kaksi uutta kansakoulua.

Jos Lappi Karjalan kanssa kärsi Suomen maakunnista eniten toisesta maailmansodasta,
niin Lapissakin vielä Salla on tässä suhteessa aivan oma lukunsa. Vyöryiväthän Euroopan
mahtimaiden sotakoneistot kolme kertaa pitäjän halki. Muurmannin radan suojaamiseksi
ja epäilemättä rautatieyhteyksien saamiseksi Neuvostoliiton rajalta Pohjanlahden rannoille
puolet Sallaa jouduttiin luovuttamaan voimansa tunnossa olevalle naapurimaalle ensin tal-
visodan jälkeen ja sitten uudelleen jatkosodan päätyttyä. Seitsemän virkeää ja väkevästi
elävää sallalaista kylää, joissa oli hyvin toimivat kansakoulut, jouduttiin jättämään viholli-
sen haltuun. Siitä syystä koko Lapin kansakoululaitosta kuvaavassa tilastossa onkin lak-
kautettujen koulujen listalla sotavuosien osalta suuri luku eli kahdeksan. Se kahdeksas
koulu oli Kittilässä, jossa evakostapaluun jälkeen ei  vuokrahuoneissa toiminutta Kum-
mun koulua enää katsottu tarvittavan.

Onkin aihetta tässä yhteydessä todeta, että vuosina 1870—45, Lapin kansakoululaitok-
sen siihenastisen 75-vuotisen historian aikana, koulujen lakkautukset olivat olleet aivan
harvinaisia. Ensimmäinen koululakkautus tapahtui Simossa 1899, kun Simonkylän toinen
kansakoulu lopetti historialtaan hyvin erikoislaatuisen toimintansa. Toinen koulukuolema
tapahtui Ylitorniolla, kun Kristineströmin sahan työntekijöiden lapsia varten perustettu ja
yksityisenä ylläpidetty kansakoulu sahaustoiminnan loppuessa lakkautettiin. Kahdessa
koulun jo 1800-luvulla saaneessa kylässä koulutyö keskeytyi pitkäksi ajaksi, sillä Utsjoen
Kirkonkylän koulu ei toiminut 1882—29 eikä Pirkkiön koulu Alatorniolla 1891—05. Vä-
häisetkin merkinnät koulujen lakkautuksista 1920-luvulla voidaan panna melkein byro-
kraatin tarkkuudella toimineen tutkijan tärkeilynhalun tilille, sillä toinen toimintansa 1925
lopettanut koulu oli Simossa kunnan omistama Kallion sahayhteisössä opetusta antanut
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alakansakoulu – muuten Lapin maalaiskunnissa ensimmäisiä lajissaan – ja toinen merkin-
tä on Kemijärven Kalliosalmen kylästä, jossa alakansakoulu lukuvuonna 1926—27 vierai-
li yhden lukukauden ajan. Kallion sahan toimintakin loppui 1920-luvun puolivälissä ja il-
meisesti Kalliosalmen kylän lapsiluku ei koskaan oikeuttanut oman vakinaisen koulun
saamiseen. Koko 1900-luvun ainoat vuosikymmenet Lapissa olivat 1910- ja 1930-luvut,
jolloin yhdenkään kansakoulun hautajaisia ei vietetty.

25.2.1.7 Patoutuneet voimat purkaantuvat ja Lappi kasvaa (1945—58)

Sodan jälkeen keväällä ja kesällä 1945 Lapin väki palasi evakosta, sillä Perämeren ran-
nikkokuntia lukuunottamatta muu Lappi oli joutunut jättämään kotiseutunsa. Rakennetta-
vaa oli paljon, sillä saksalaiset olivat olleet huolellisia. Tehtiin koteja, navetoita, uusia
peltoja ja asutusalueita, maanteitä, siltoja, metsätöitä ja voimalaitoksia. Suuri osa läänin
kouluista oli poltettu tai pahoin vaurioitunut. Rovaniemen maalaiskunnan koulutushistori-
assa olen erityisesti kuvannut vanhojen koulujen jälleenrakentamista ja myös uusien kou-
lutalojen pystyttämistä. Jälleenrakennuskoulujen rakentamisen maksoi valtio kokonaan ja
suureksi osaksi myös uudet koulut. Olisi luullut, että uusien koulujen perustaminen ei oli-
si tullut edes kenenkään mieleen, kun oli niin paljon työtä tapahtuneiden vahinkojen kor-
jaamisessa. Taulukosta 2 on nähtävissä, että lukuvuosina 1945—58 avattiin yhteensä 162
tuliteräkoulua. Kuntien koulutushistorioista laskemalla varmistin käsitykseni, että uusien
koulujen käynnistäminen tapahtui vielä etupainotteisesti. Näin oli, sillä lukuvuosina
1945—51 avattiin 111 koulua ja seuraavalla seitsenvuotiskaudella 1951—58 vain 51.
Kun kouluja lakkautettiin tarkastelujaksona 19, niin vain kuusi sulki ovensa 1945—51.
Yksi niistä lopetti toimintansa voimalaitoksen valmistuttua, toinen sahalaitoksen sulkemi-
sen seurauksena ja loput koulupiirijakojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Kun tarkastelu-
kauden uusien koulujen määrä näkyy taulukosta, niin kerron muutamia esimerkkejä luku-
vuosien 1945—51 kuntakohtaisista ennätysluvuista. Ensimmäisenä haluan esitellä Sal-
lan, jonka nousua vuosina  1944—1958 lääninsä jälleenrakentamista johtanut maaherra
Uuno Hannula erityisen tyytyväisenä seurasi, kuten minäkin jo hänen työkautenaan Lap-
piin muuttaneena saatoin maakunnan lehdistä seurata. Kun Sallasta jäi seitsemän koulua
rajan taakse, niin kuudessa vuodessa Tynkä-Sallassa avattiin 16 uutta koulua. Iloinen tosi-
asia oli myös, että Ranuan kunta nelinkertaisti koulujensa määrän kuudessa vuodessa
avaten 15 uutta kyläkoulua. Muutettu oppivelvollisuuslaki näytti voimansa, ja ilmeisesti
myös Ranuan kunnan hallinnossa uudet tuulet puhalsivat, sillä antoihan laki vieläkin vii-
si vuotta eli syksyyn 1952 saakka panna koululaitos lainmukaiseen kuntoon. Enontekiö-
kin nosti näinä vuosina koulujensa määrän kolmesta seitsemään ja Savukoski kaksinker-
taiseksi (4—8). Kolarin ja Kittilän kouluverkostot tihenivät 1945—51 runsaasti eli kym-
menellä koululla. Kemijärvi, Posio ja Sodankylä saivat kukin seitsemän koulua ja Rova-
niemen maalaiskunta kahdeksan. Suurin osa näistä nopeista kunnista oli sellaisia, joissa ei
juuri ollut kiveä kiven päällä keväällä 1945. Vaikka 1920-luvullakin Lapissa avattiin
hyvin runsaasti uusia kansakouluja, niin kuusivuotiskausi 1945—51  ajoi vielä niistäkin
vuosista ohi, joskin koulujen määrän suhteellinen kasvu oli 1921—30 paljonkin suurem-
pi ja läänin väkiluku 1930 kolmasosan pienempi kuin 1950. Pieni Karungin kunta, jota
oppivelvollisuuslaki koski jo vuodesta 1921 alkaen ilman lievennyksiä, oli kaupungit
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mukaan lukien ainoa Lapin kunta, jossa ei enää 1930-luvun jälkeen ilmennyt koulujen
perustamistarpeita. Kun mielestäni edellä esittämäni kaksi taulukkoa antavat hyvän kuvan
oman aikansa koulutustilanteesta Lapin kunnista, niin olen laatinut vielä lukuvuotta
1957—58 koskevan vastaavan tilaston. Juuri näinä vuosina Suomen kunnissa oli eniten
kansakouluja, sillä suuret ikäluokat alkoivat pian päästä kansakouluista pois ja aina entis-
tä suurempi osa oppilaista kesken kansakouluvuosien siirtyi oppikouluihin.

Taulukko 5. Lapin maalaiskuntien (Rovaniemen ja Kemijärven kauppaloiden luvut eivät
ole mukana) asukasluvut, varsinaisten kansakoulujen ja niiden päätoimisten opettajien
määrät sekä asukasmäärät yhtä koulua ja yhtä opettajaa kohti lukuvuonna 1957—58.

Edellä olevasta taulukosta huomataan, että vaikka maalaiskuntien koulujen määrä oli
kasvanut 19 vuoden aikana sotavuosista ja Sallan menetyksistä huolimatta noin 59 pro-
senttia, niin maalaiskuntien asukasmäärä oli samaan aikaan kohonnut noin 40 prosenttia.
Todellinen asukasmäärän kasvu oli ollut vieläkin suurempi, sillä vuoden 1957 alusta luki-
en Kemijärven kunnan keskustasta muodostettiin kauppala ja pieni siivu Alatornion kun-
nasta liitettiin Tornion kaupunkiin. Näiden järjestelyiden mukana maalaiskuntien koulujen
määrä väheni seitsemällä, mutta ne olivat suuria kouluja. Maalaiskunnissa asukasmäärä

Kunta Asukkaita 
1958a

a. LLH. Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain 1950—1996. 1997.

Kouluja/
opettajiab 
1957—58

b. SVT X: 69 1937—38.

Asukkaita/
1 koulu

Asukkaita/
1 opettaja

Kemin mlk 5 675 11/29 516 196
Utsjoki 1 154 4/7 289 165
Sodankylä 9 983 30/75 333 133
Kemijärven mlk 8 574 23/60 373 143
Rovaniemen mlk 22 900 55/152 416 151
Kittilä 7 931 26/55 305 144
Salla 10 142 34/84 298 121
Tervola 7 307 22/50 332 145
Simo 4 041 14/27 289 150
Inari 6 142 12/38 512 162
Ranua 6 984 23/50 304 140
Pelkosenniemi 2 634 8/22 329 120
Savukoski 2 115 8/15 264 141
Posio 7 204 23/52 313 139
Alatornio 8 805 22c/59

c. Tässä tarkassa kuntia koskevassa vertailutilastossa vuoden 1957 alueliitoksessa Tornion kaupunkiin siirty-
neitä kahta koulua ei ole otettu mukaan Alatornion lukuihin.

400 149
Karunki 2 666 7/15 381 178
Ylitornio 9 798 32/67 306 146
Pello 6 568 16/36 411 182
Kolari 5 275 18/32 293 165
Enontekiö 2 309 7/12 330 192
Muonio 2 986 8/19 373 157
Yhteensä 142 193 403/957 355 149
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yhtä kyläkoulua kohti pieneni vain 12,4 prosenttia, mutta tärkeintä oli tietysti kouluverkon
tihentyminen harvaan asutussa maakunnassa. Iloisin tilastosta ilmenevä asia on tietysti, et-
tä Ranua oli kertaheitolla noussut sivistyskuntien joukkoon. Merkittäviä parannuksia oli
edelleen tapahtunut muun muassa Enontekiön, Utsjoen, Kolarin, Ylitornion, Sallan, Si-
mon, Kittilän, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien kohdalla. Asukasmäärä koulua
kohti oli noussut Inarissa, Pellossa (Turtolassa) ja Tervolassa. Inarissa on koulujen määrä
aina ollut yllättävän pieni. Todellisuudessa Inarissa oli vieläkin enemmän asukkaita kou-
lua kohti, kuin tilasto näyttää, sillä siinä on sattumoisin mukana myös Kaitakosken kaksi
vuotta toiminut voimalaitoskoulu, jossa inarilaisiakin lapsia todennäköisesti ainakin muu-
tamia oli. Syy Inarin tilanteeseen oli hyvin luonnollinen, sillä Inarin väkiluku oli kasvanut
1930-luvun lopusta noin 140 prosenttia ja lisäasutus oli keskittynyt pääasiassa Ivaloon ja
sen lähikyliin unohtamatta Nellimin ja Sevettijärven sodan jälkeen syntyneitä kolttakyliä.
Vaikea minunkin Inarin kunnan hyvin tuntien olisi sanoa, mihin lisäkouluja olisi voitu pe-
rustaa lukuunottamatta Angelin kylää, jonne koulun hankkiminen olisi vähentänyt asunto-
lamajoitusta ja kuljetuksia. Olisi saattanut kyllä olla ivalolaisten oppilaitten etu, että yhden
suuren koulun sijasta oppilaat olisi jaettu useampaan kuntakeskukseen perustettuun kou-
luun. Pellossa ja Tervolassakin oli asukasmäärän kasvu ollut keskimääräistä selvästi suu-
rempi. Pellossakin oli jo aloitettu kunnan pääkylän oppilaitten ahtaminen yhteen suureen
Pellon kouluun, sillä 1947 oli lakkautettu toinen kuntakeskuksen koulu Ylirannalta. Kun-
tien väestökasvun keskittyessä lähinnä jo ainakin 1950-luvun lopulla kuntakeskuksiin näi-
den ainoat koulut pääsivät kuin varkain kasvamaan. Mielestäni olisi monestakin syystä ol-
lut edullista suunnitelmallisesti perustaa kasvaviin taajamiin jättiläiskoulujen sijasta useita
keskikokoisia kouluja. Kun eduskunnan sivistysvaliokunta vieraili Lapissa 1985, sen jäse-
nistä oli aivan uskomaton asia, kun harvaan asutusta Perä-Lapista Sodankylän kirkolla
löytyi 500 oppilaan ala-asteen koulu. Vastaavia esimerkkejä löytyisi Lapista runsaasti, sil-
lä yhden suuren koulun olemassaolo kunnassa kuin kunnassa oli ja on enemmän sääntö
kuin poikkeus.

Kansakoulunopettajien määrä oli 20 vuoden aikana Lapin maalaiskunnissa kasvanut
138 prosenttia (402—957). Lukuvuoden 1957—58 luvuissa on mukana on myös muuta-
mia päätoimenaan jatko-opetusta antaneita opettajia, joita oli jo eräissä Lapin maalaiskun-
nissakin, mutta suurta merkitystä niillä ei ole kokonaiskuvassa. Keskimäärin kunnissa
asukasmäärä yhtä päätoimista kansakoulunopettajaa kohti oli laskenut noin 40 prosenttia
(251—149). Oleellista on kuitenkin, paljonko opettajavoimaa oli oppilasmääriin nähden
käytettävissä. Lukuvuonna 1937—38 maalaiskuntien kansakouluissa oli noin 13 200 ja 20
vuotta myöhemmin 1957—58 noin 23 700 oppilasta. Kyläkouluissa olivat 1950-luvulla
myös seitsemännen luokan oppilaat, mutta tämän eliminoi se muutos, että 1950-luvun
puolivälissä kansakoulusta oppikouluihin siirtyneiden määrä myös maaseutukouluissa oli
kasvanut merkittävästi 1930-lukuun verrattuna. Opettajia tarvittiin myös sen vuoksi enem-
män 1950- kuin 1930-luvulla, koska supistettujen koulujen osuus oli laskenut, ja niissähän
sama opettaja opetti kahta eri oppilasryhmää. Lukuvuonna 1937—38 Lapin maalaiskun-
tien kansakouluissa oli noin 33 oppilasta yhtä opettajaa kohti ja 1957—58 noin 25 oppi-
lasta. Supistettujen koulujen määrän väheneminen ei selitä kokonaan luokkakokojen pie-
nenemistä, vaan merkittävä osuus oli myös sillä, että valtionavun saamisen ehtoina olevia
oppilasmääriä oli heti rauhan tultua huomattavasti pienennetty.

Lapin alueella olevissa eri tarkastuspiireissä on harjoitettu selvästi erilaista koulutuspo-
litiikkaa supistettujen koulujen osalta 1950-luvulla.  Jo 1920-luvulla Itä-Lapin kunnissa
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kunnostauduttiin avaamalla nopeasti ja runsaasti uusia kansakouluja. Vaikka Itä-Lappi on
hyvin harvaan asuttua verrattuna Länsi-Lappiin, niin 1950-luvulla alueella oli prosentuaa-
lisesti huomattavasti vähemmän supistettuja kouluja kuin Tornionlaaksossa. Kun viidessä
Itä-Lapin kunnassa, Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Posiolla, Sallassa ja Savukoskella,
oli lukuvuonna 1957—58 vain 12 prosenttia kouluista supistettuja, niin Tornionlaakson
viidessä kunnassa, Enontekiöllä, Kolarissa, Muoniossa, Pellossa ja Ylitorniolla, vastaava
prosenttiluku oli noin 43. Kittilässä supistettujen koulujen osuus oli 46 prosenttia, Rova-
niemen maalaiskunnassa vain 9 prosenttia ja kauan peränpitäjänä kulkeneen Ranuan kun-
nan 23 koulusta supistettuja oli vain neljä eli noin 17 prosenttia.

25.2.1.8 Lapin kasvu lakkaa ja koulut vähenevät (1958—75)

Olen pyrkinyt sitomaan koulutuksen kehittymisen ympäröivään yhteiskuntaan, sillä sen
oleellinen osahan se on. Siitä syystä olen laatinut tilastokeskuksen lukujen pohjalta seu-
raavan taulukon, josta  Suomen ja Lapin 1870—1999 tapahtuneet väestömuutokset ilme-
nevät kymmenvuotiskausittain laskettuna. Kun kuntien yleishistoriat on kerrottu kunkin
kunnan koulutushistorian ensimmäisessä alaluvussa, niin katson tämän tilaston olevan
sopiva yhteenveto kuvaamaan Lapin kokonaiskehitystä maakunnan ensimmäisen Ranta-
vitikan kansakoulun käynnistämisvuodesta alkaen.

Taulukko 6. Suomen ja Lapin asukasluvut 1870—1999 vuosikymmenien päättyessä ja
muutosprosentti kunakin kymmenvuotiskautena.3

Tilastosta ilmenee, että Lapin kehityksessä tapahtui 1960-luvulla suuri murros. Vuosi-
sadan ajan oli Lapin väestönkasvu ollut huomattavasti suurempi kuin koko maassa.

Aika Suomi Muutosprosentti Lappi Muutosprosentti
1870 1 768,8 (tuh.) 34,9
1880 2 060,8 16,5 41,6 19,2
1890 2 380,1 15,5 50,5 21,4
1900 2 665,9 11,6 61,1 21,0
1910 2 943,4 10,4 73,4 20,1
1920 3 147,6 6,9 85,5 16,5
1930 3 462,7 10,0 111,7 30,6
1940 3 695,4 6,7 137,0 22,6
1950 4 029,8 9,0 167,1 22,0
1960 4 446,2 10,3 205,1 22,7
1963 4 539,5 2,1 212,1a

a. Lapin läänin korkein asukasluku. Tilastossa on käytetty 1960-luvun osalta tilastokeskuksen korjaamia lukuja.

3,4
1970 4 598,3 1,3 197,1 -7,1
1980 4 787,8 4,1 194,9 -1,1
1990 4 998,5 4,4 200,7 +3,0
1999 5 171,0 3,5 194,3 -3,2

3. STV 1996. Väkiluku lääneittäin vuosien 1850—1995 lopussa; SVT. Väestö 2000:6. Lapin kuntien asukas-
luku 31.12.1999.
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Vuosina 1870—1963 oli Lapin asukasmäärä kasvanut 507,7 prosenttia, kun koko maan
vastaava kasvu oli ollut 166,4 prosenttia. Vuodesta 1963 vuoden 1999 loppuun oli Suo-
men väkiluku kohonnut 13,9 prosenttia, mutta Lapissa vastaavana aikana vähennystä oli
tapahtunut 8,4 prosenttia.

Taulukosta 2 ilmenee, että tarkastelukausi 1958—75 oli ensimmäinen ajanjakso Lapis-
sa, kun kouluja lakkasi enemmän kuin syntyi. Se on väestön kasvun osaltakin aina mur-
heen merkki. Miinusmerkkinen erotus oli 101 koulua. Pelkosenniemi menetti 75 prosent-
tia kouluistaan (8—6 = 2). Olen tapahtumaketjua tarkastellut kunnan koulutushistoriassa.
Naapurikunta Savukoski menetti kolme koulua kahdeksasta. Numerollisesti ja suhteelli-
sestikin suuria häviäviä olivat itärajalla Salla, jossa lakkasi 13 koulua,  ja länsirajalla Yli-
tornio, jossa suljettiin 16 koulua. Rovaniemen maalaiskunnassa vähennys oli 15, Kemijär-
vellä  10, Tervolassa 9, Kittilässä ja Sodankylässä 8, Posiolla 7 ja Ranualla 5. Rintamaat-
kaan eivät säästyneet, sillä Alatorniolla suljettiin 6 koulua ja Kemin maalaiskunnassa 3.
Huomataan, että Itä- ja Keski-Lapinkin kunnat on kaikki mainittu suurten menettäjien jou-
kossa, mutta Länsi-Lapista vain Ylitornio. Pohjoiset kolme kuntaa pääsivät kaikkein vä-
himmällä. Utsjoelta ja Inarista lakkasivat vain väliaikaisiksi tarkoitetutkin voimalaitos-
koulut ja Enontekiölläkin loppui koulu vain Kerässiepin kylästä, josta lapset ruvettiin kul-
jettamaan Muonion kirkolle, kun Enontekiölle ei ollut suoraa tieyhteyttä. Nunnasen koulu
lakkasi tosin hallinnollisesti, mutta koulunpito jatkui. Jatkotutkimuksessani vertailen La-
pin koulutustilanteen muutoksia muuhun Suomeen. Peruskoulun aloitus 1972 Lapissa pe-
lasti monta kyläkoulua, sillä perustamisvuodesta alkaen viides ja kuudes luokka jäivät ky-
läkouluihin, kun sitä ennen suuri osa näistä lapsista oli siirtynyt neljän tai viiden koulu-
vuoden jälkeen oppikouluihin. Valtio ilmaisi myös kantansa koulukuolemiin, sillä vuosina
1972 ja 1977 pudotettiin kaksiopettajaisen koulun valtionavun ehtona ollut alaraja 23:sta
oppilaasta ensin 16:een ja sitten 12:een ja 1977 yksiopettajaisen koulun alaraja 13:sta kuu-
teen. Kun yhdistetään nämä parannukset vielä peruskoulun tuomiin muutoksiin, niin täs-
säpä taisivat tulla mainituksi 1900-luvun suurimmat yksittäiset koulutusta koskeneet alue-
poliittiset päätökset. Koulujärjestelmien muutokset ovat sitten oma lukunsa, mutta ne kos-
kivat yleensä tasapuolisesti koko maata, kuten myös pieniä kouluja koskevat oppilasrajat-
kin vuodesta 1980 alkaen. Tietysti vähäoppilaisia kouluja oli harvaan asutuissa maakun-
nissa eniten.

25.2.1.9 Koulukuolemat jatkuvat, vaikka Lapin väki  ei vähene (1975—90)

Koulujen oppilasmäärät olivat tarkastelukautena hyvin alhaiset valtionavun saamiseksi.
Siitä huolimatta 39 kylää menetti koulunsa. Vahingossa ja harkitsematta ei kouluja lak-
kautettu. Kunnissa yleensä tehtiin kaikki mahdollinen koulujen säilyttämiseksi, ja myös
lääninhallituksessa seurattiin jokaisen vaaravyöhykkeeseen joutuneen koulun kohtaloa
erikseen. Uusia kouluja avattiin ennätysmäisen vähän eli vain kuusi kappaletta. Seuraa-
vissa maalaiskunnissa ei 15 vuoden aikana lakannut yhtään koulua: Utsjoella, Pelkosen-
niemellä, Savukoskella, entisen Karungin kunnan alueella, Pellossa, Enontekiöllä eikä
Muoniossa. Kuntien päättäjät olivat joissakin kunnissa herkemmin sormi liipasimella
kouluja kohtaan kuin esimerkiksi Pellossa, jossa ei pelätty säilyttää kouluja yksiopettajai-
sinakaan. Myöskin Muoniossa kunnan tahto ilmeni koulujen säilymisenä. Oli myöskin
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tapauksia, että lapset yksinkertaisesti loppuivat, vaikka oppilasmäärien kasvua kärsivälli-
sestikin odoteltiin, sillä muuttoliikettä läänin sisällä tapahtui syrjäkylistä taajamiin.

25.2.1.10 Koulujen määrät laskevat 1920-luvun tasolle (1990—99)

Lama kouraisi Lappia raskaasti 1990-luvulla. Yhdeksän vuoden aikana lähes 30 prosent-
tia peruskoulun ala-asteen kouluista jouduttiin sulkemaan. Lasten määrä ei näinä vuosina
juuri muuttunut, mutta muuttoliikettä syrjäseuduilta varmasti tapahtui, ja koko Lapin lää-
nin väkikin rupesi muuttoliikkeen vaikutuksesta 1990-luvun loppuvuosina vähenemään.
Lapin työttömyysluvut olivat koko 1990-luvun hyvin korkeat. Vuoden 1993 alusta tapah-
tunut valtionosuussäännösten muutos oli yksi koulukuolemien jouduttaja. Olen
1990-luvun tapahtumia seikkaperäisesti käsitellyt viimeistelyä odottavassa jatkotutki-
muksessani. Kun Lapissa oli varsinaisia kansakouluja 1920-luvun lopussa 205, niin
peruskoulun ala-asteen kouluja oli tarkastelukauden lopussa vähemmän eli 200. Tiedossa
on, että seuraavien kolmen lukuvuoden aikana (1999—02) on vielä 20 kylästä loppunut
peruskouluopetus. Prosentteina menetys on ollut kolmessa vuodessa kymmenen prosent-
tia (200—20). Mitkään merkit eivät viittaa siihen, etteikö vastaava kehitys jatku ainakin
seuraavan vuosikymmenen ajan, sillä vuonna 2010 peruskoulussa olevat lapset ovat jo
suureksi osaksi syntyneet. Pelkosenniemellä on enää yksi peruskoulun alimpien luokkien
opetusta antava koulu. Sama oli tilanne 1905. Kun entisen Karungin kunnan kirkonkylään
syksyyn 2001 mennessä valmistui uusi koulutalo, niin Karungin lapsetkin ovat yhden
peruskoulun varassa. Karungin ensimmäinen koulu avattiin 1896. Karungin pinta-ala on
kuitenkin muun Lapin mittasuhteita ajatellen pieni. Olosuhteet ovat luonnollisesti
2000-luvun alussa toiset kuin sata vuotta sitten, mutta kyllä yhä useammilla Lapin lapsilla
koulumatkat alkavat olla jo alimmilta luokilta alkaen sitä luokkaa, että seuraukset eivät
voi olla näkymättä oppimistuloksissa. Sisua ja yritteliäisyyttä tarvitaan.

Aikaisemmin todettiin, että lukuvuonna 1937—38 oli Lapin maalaiskuntien ala- ja ylä-
kansakouluissa yhtä päätoimista opettajaa kohti noin 33 oppilasta ja lukuvuonna 1957—
58 noin 25 oppilasta. Ne ovat suuria lukuja. Muistan hyvin, että omalla kohdallani luku-
vuonna 1958—59 kaksiopettajaisissa koulussa minulla oli yhteensä 36 oppilasta luokilla
4—7 ja lukuvuonna 1959—60 yksiopettajaisessa koulussa 17 oppilasta luokilla 1—6.
Keskiarvoksi tulee 26,5 oppilasta. On mielenkiintoista tarkastella, millaisia luokat olivat
1970-luvulla tehtyjen oppilasmääriä koskevien huojennusten jälkeen. Olen valinnut Pel-
lon kunnan edustamaan Lapin normaaleja maalaiskuntia, joissa jo 1970-luvulla oli asukas-
määrältään suuri kuntakeskus ja runsaasti pieniä sivukyliä.

Lukuvuonna 1974—75 Pellon ala-asteen koulut oli helppo jakaa kolmeen sarjaan. En-
simmäisessä ryhmässä oli seitsemän koulua, joissa oli vain luokat 1—4. Oppilaita näissä
kouluissa oli 137 ja opettajia 15. Oppilaita oli yhtä opettajaa kohti 9. Toisessa ryhmässä
oli viisi koulua, joissa oli luokat 1—6. Oppilaita niissä oli 330 ja 17 opettajaa. Keskiar-
voksi opettajaa kohti saadaan noin 19,5 oppilasta. Sivukylien 12 koulun keskimääräinen
oppilasluku opettajaa kohti oli noin 14,5.  Kuntakeskuksen Pellon kylän koulussa oli 303
oppilasta 11 opettajan ohjattavana. Luokkakoko oli 27,5 oppilasta. Koko kunnan ala-astei-
den koulujen keskimääräinen luokkakoko oli noin 18 oppilasta (770/43), mikä oli 28 pro-
senttia pienempi kuin lukuvuonna 1957—58 ja 45,5 prosenttia pienempi kuin 1937—38.
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Lukuvuonna 1980—81 oli Sirkkakosken koulua lukuunottamatta kaikissa 12 sivukylän
koulussa luokat 1—6 ja Sirkkakoskella luokat 1—4. Kaikissa kouluissa ei jokaiselle vuo-
siluokalle tosin ollut riittänyt yhtään oppilasta, kun kylissä oli ollut hallavuosia. Näissä
kouluissa oli yhteensä 216 oppilasta ja 26 luokanopettajaa. Opetusryhmien keskikooksi
kertyi 8 oppilasta. Kuntakeskuksen koulussa oli 254 oppilasta ja 12 luokanopettajaa. Luo-
kissa oli keskimäärin 21 oppilasta. Koko kunnan ala-asteen luokkien keskiarvoksi saadaan
noin 12,5 oppilasta.

Runsaan parinkymmenen vuoden aikana Lapin maalaiskunnissa luokkien keskikoko
oli laskenut melko tarkkaan 50 prosenttia. Lukuvuonna 1957—58 olivat myös kaikki eri-
tyisopetusta tarvitsevat oppilaat normaaliluokissa. Nyt esimerkiksi mallikunnaksi valitus-
sa Pellossa oli erityiskoulu ja lisäksi kiertävät päätoimiset erityisopettajat huolehtivat luo-
kanopettajien apuna niistä oppilaista, joilla oli puhumisessa tai lukemaan ja kirjoittamaan
oppimisessa tavallista suurempia vaikeuksia. Vielä muun muassa kielen opetuksessa oli
mahdollista puolittaa perusopetusryhmiä ja tarvittaessa antaa eri korvausta vastaan tuki-
opetusta.

Numerot osoittavat, että Suomessa sijoitettiin varoja 1970-luvulla perusopetukseen, ja
samat säännökset olivat voimassa, suurten koulujen osalta 1980-luvun alusta parannettui-
na, 1990-luvun alkuvuosiin saakka. Erityistä huolta pidettiin sivukylistä ja niiden koulujen
säilyttämisestä. Pellon 12 sivukylän koulun opetusryhmien keskikoko oli uskomattoman
pieni eli vähän yli kahdeksan oppilasta yhtä opettajaa kohti. Kuntakeskuksen suuressa
koulussa oli luokkakoko yli kaksi ja puoli kertaa niin suuri kuin sivukylien kouluissa. Suo-
messa on ikuinen keskustelun ja väittelyn aihe ollut, voidaanko yhdysluokissa saada yhtä
hyviä oppimistuloksia kuin yhdestä ikäluokasta koostuvissa opetusryhmissä. Uskon, että
edellä esitetyt numerot antavat vastauksia siihen ongelmaan, kun kukaan tutkija ei ole pys-
tynyt osoittamaan, että pienten yhdysluokkakoulujen oppilailla olisi huonommat edelly-
tykset menestyä yläasteella tai aikaisemmin oppikoulussa kuin suurten koulujen oppilail-
la. Ei se ole tutkijoitten huonoutta. Kokemuksesta tiedän ja järkikin sen sanoo, että pienes-
sä ryhmässä voidaan antaa hyvin yksilöllistä opetusta, mikä ei suuressa joukossa ole mah-
dollista. Lisäksi yhdysluokassa nuorimmat oppilaat aina varastavat melkoisen määrän tie-
toa hautumaan, kun opettaja ylimpien luokkien kanssa työskentelee.

Edellisessä alaluvussa kerrottiin, miten 1970-luvulla opettamisen edellytyksiä paran-
nettiin. Kun 1990-luvulla on tunnetusti jouduttu säästämään, kannattaa vielä Pellon kuntaa
hyväksikäyttäen tarkastella, onko tilanne huonontunut. Lukuvuonna 1992—93 oli Pellos-
sa vielä 13 ala-asteen koulua. Sivukylien kouluissa oli yhtensä 253 oppilasta ja 24 opetta-
jaa. Yhdellä opettajalla oli 10,5 oppilasta luokassaan. Pellon kylän suurkoulussa oli mel-
kein sama määrä oppilaita eli 252, mutta perusopetusryhmiä ja luokanopettajia rehtori mu-
kaan lukien 12 eli tasan puolet sivukylien perusopetusryhmien ja opettajien määrästä.
Luokissa oli luonnollisesti 21 oppilasta. Verrattuna lukuvuoteen 1980—81 leikkaukset oli-
vat jonkin verran purreet. Sivukylissä oppilasmäärät olivat 1980-luvun paluumuuton seu-
rauksena kasvaneet, mutta opettajien luku oli laskenut. Luokkien keskikoko opettajaa
kohti oli nousut noin 31 prosenttia, mutta eihän 10,5 oppilasta vielä paljon ollut. Suunnan-
muutos oli kuitenkin tapahtunut. Kuntakeskuksen koulussa tilanne oli pysynyt ennallaan.
Kunnan kaikkien ala-asteen koulujen perusopetusryhmien keskiarvoksi saadaan 14 oppi-
lasta, mikä oli noin 12 prosenttia enemmän kuin 1980-luvun alussa. Säästämisen alkuun
oli päästy. Kunnassa oli  kuitenkin jo edellisen lukuvuoden aikana tehty päätökset kahden
kyläkoulun lakkautuksista, jotka toteutettiin lukuvuonna 1992—93 maaliskuussa, kun va-
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lituskierros oli päättynyt.  Pienten kyläkoulujen aika alkoi olla lopussa. Tiedossani ei ole
aivan tarkasti, minkä verran esimerkiksi tukiopetus- ja kerhotunnit olivat vähentyneet.
Monissa kunnissa leikkauksia oli saadun palautteen mukaan näiden resurssien osalta suo-
ritettu kovalla kädellä.

Viimeisenä annan vielä tilanneselvityksen lukuvuodelta 1998—99. Pellon sivukylien
koulujen määrä oli yhdeksän. Näissä kouluissa oli nyt 244 oppilasta, joukossa myös esi-
koululaisia,  ja heistä huolehti 19 luokanopettajaa. Luokkakoko oli nyt melkein 13 eli lä-
hes 25 prosenttia suurempi kuin kuusi vuotta aikaisemmin. Pellon kylän koulussa oli nyt
selvästi vähemmän oppilaita kuin sivukylissä eli vain 204 ja kymmenen luokanopettajaa.
Luokkakokoko oli koko tarkastelukauden pienin eli noin 20,5 oppilasta. Koko kunnan
luokkien keskikoko luokanopettajaa kohti oli noussut vain kymmenen prosenttia (14,0—
15,4), koska kuntakeskuksen koulussa luokkakoko oli vähän laskenut (21,0—20,5).

Neljännesvuosisadan aikana lukuvuosina 1974—99 Pellon sivukylien oppilasmäärät
olivat vähentyneet noin 48 prosenttia (467—244). Pellon kuntakeskuksen koulun kasvu-
kin oli taittunut selvästi, sillä vähennys oli samana aikana ollut noin 32,5 prosenttia
(303—204). Jos katsotaan sitä, mistä laman torjuntaan oli säästöjä otettu, niin syksyllä
1998 luokkien keskikoko luokanopettajaa kohti oli sivukylien kouluilla vain 10,3 prosent-
tia pienempi kuin syksyllä 1974, mutta kuntakeskuksen koulussa vastaava vähennys oli
ollut 24,5 prosenttia. Edellä suoritettua vertailua varten Pello ei ole aivan Lapin läänin
keskiarvokunta, sillä kun Pellossa lukuvuosina 1975—99 lakkautettiin vain neljäsosa si-
vukylien kouluista (12—3), niin monessa muussa kunnassa on jouduttu lakkauttamaan
paljon suurempi osuus. Pellon kaltaisia koulujen säilyttäjäkuntia on tilastojen mukaan
(taulukko 2) ollut kuitenkin ilahduttavan monta. Kun koko läänin koulujen määristä ero-
tellaan tyypillisten kaupunkikuntien, Kemin ja Rovaniemen, koulujen määrät pois, niin lu-
kuvuonna 1974—75 oli Lapissa 296 peruskoulun ala-asteen koulua ja lukuvuonna 1998—
99 enää 182. Maaseutukoulujen vähennys on ollut kyseisenä aikana 38,5 prosenttia.

Lähivuodet eivät oppilasennusteiden mukaan näytä Pellon eikä monen muunkaan kun-
nan osalta kovin valoisilta. Historian kirjoittaja ei saisi kai ennustaa tulevaisuutta. Kun La-
pin haja-asutuskunnissa, joihin en laske Kemin ja Rovaniemen kaupunkeja, oli syksyllä
1998 vielä 182 koulutuspistettä eli kylää, joissa peruskoulun kuuden alimman luokan ope-
tusta annettiin, esitän arvion, että vastaavaa opetusta annetaan vuoden 2010 tienoilla noin
sadassa oppilaitoksessa. Se näkee, joka elää. Tiedossa jo on, että syksyllä 2001 kyläkoulu-
ja oli 20 vähemmän kuin kolme vuotta aikaisemmin 1998.

25.2.2 Kansakoulun jatko-opetus ja kansalaiskoulut

Pohjois-Suomeen 1600-luvulla perustettuihin  kaupunkeihin saatiin vähintään pedagogio
eli lastenkoulu. Vuoden 1866 kansakouluasetuskaan ei kohdellut kaupunkeja ja maaseu-
tua tasapuolisesti, sillä maalaiskuntiin perustettiin vain ylhäisempiä kansakouluja mutta
kaupunkeihin asetuksen mukaan myös alhaisempia kansakouluja. Maaseudulla alkuope-
tus hoidettiin kodeissa ja kirkollisissa kouluissa, kuten aikaisemmin on kerrottu. Kansa-
koulun jälkeen annettavasta jatko-opetuksesta oli myös maininta kansakouluasetuksessa.
Vasta 1800-luvun lopulla varsinaisia jatko-opetuskursseja ruvettiin järjestämään kansa-
kouluissa, ja kaupungeissa niitä pidettiin enemmän kuin maaseudulla. Kun sitten oppivel-
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vollisuuslain mukaan myös maaseudulle perustettiin alakansakouluja, tasoitti tämä kau-
punki- ja maaseutukoulujen koulutusaikojen eroa. Tosin siirtymäaika oli pitkä, sillä vasta
syksyllä 1972 muutamiin Lapin kouluihin saatiin kokovuotinen alakansakoulu. Oppivel-
vollisuuslaki määräsi kuitenkin kaupunkeihin, kauppaloihin ja taajaväkisiin yhdyskuntiin
perustettavaksi päiväkouluina toimivat jatkoluokat, joten maaseudun oppilaitten kouluai-
ka oli nyt vuorostaan loppupäästä lyhyempi kuin kaupungeissa. Maalaiskunnissa jat-
ko-opetusta lain mukaan annettiin vuosikymmenet yleensä noin sata oppituntia lukuvuo-
dessa. Kemin kaupungissa päiväkouluna annettu jatko-opetus alkoi kokovuotisena 1936,
Torniossa heti sotavuosien jälkeen, Rovaniemen kauppalassa 1952 ja Kemijärven kaup-
palassa 1957.

Toisen maailmansodan jälkeen varsinaiseen kansakouluun liitettiin syksystä 1948 alka-
en seitsemäs vuosiluokka, mikä tasoitti koulutusaikojen eroja.  Maalaiskuntien jatko-ope-
tusta edistettiin vuonna 1945 sellaisella lain muutoksella, että kunta oli velvollinen tietty-
jen ehtojen täyttyessä perustamaan kotitalouden opettajan viran. Vuodesta 1948 lähtien
myös maalaiskunnilla oli lainmukainen mahdollisuus käynnistää kaksivuotinen päiväjat-
kokoulu, mikäli oppilaita tulisi jatko-opetukseen vähintään kahdeksan. Lapissa annettiin
päiväkouluna kurssinmuotoista jatko-opetusta 1949—58 melkein kaikissa maalaiskunnis-
sa neljää viittä pienintä kuntaa lukuunottamatta. Rovaniemen maalaiskunnassa opetus al-
koi 1949,  Sallassa 1950, Inarissa 1951, Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Pellossa ja So-
dankylässä 1952 sekä vielä kahdeksassa muussa kunnassa vuosina 1953—1957.4
Ainoastaan Alatorniolla Raumon jatkokoulupiirissä ja Pelkosenniemellä järjestettiin
lukuvuosina 1956—58  kansakoulun kahdeksasluokkalaisille koko lukuvuoden kestänyttä
jatko-opetusta.

Vuodesta 1958 alkaen kansakoululaki velvoitti kaikkia kuntia järjestämään päiväope-
tuksena tapahtuvaa jatko-opetusta kansalaiskouluissa. Nämä koulut saattoivat olla kurs-
sinmuotoisia, yksi-, kaksi- tai kolmivuotisia. Lapissa kansalaiskoulut ja keskikoulut yhdis-
tettiin 1972 peruskoulun yläasteiksi. Kansalaiskoulu oli tarkoitettu myös tasoittamaan op-
pilaitten koulutuspituuksia. Tämä suurin toivein käynnistetty koulumuoto kuoli nuorena.
Historiankirjoittajana ja kunnioittaakseni Lapin kansalaiskouluissa toimineiden opettajien
työtä olen laatinut luettelon, josta ilmenee, miten kansalaiskoulut Lapissa lukuvuosina
1958—72 toimivat.

4. On hyvin tulkinnanvarainen asia, milloin kurssinmuotoinen jatko-opetus missäkin kunnassa täsmällisesti
aloitettiin, sillä kuntien kotitalouden opettajat saattoivat kiertää eri kouluilla jo 1940-luvun loppuvuosista al-
kaen antamassa opetusta tai kerätä oppilaat useilta kouluilta keskitetyille kotitalouskursseille. Yleisaineiden
opetuksesta huolehtivat varsinaisen kansakoulun opettajat iltaisin. Samoin saattoi tapahtua, kun esimerkiksi
maa- ja metsätalouskursseja järjestettiin.
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Taulukko 7. Lapin kuntien kansalaiskoulut lukuvuosina 1958—72.

Kunta ja kansalaiskoulut Aloitusvuodet
kurssinmuotoinen 1-vuotinen 2-vuotinen 3-vuotinen

Kemin mlk. 1958 – 1965 1969a

Utsjoki
Utsjoki 1958
Pohjois-Inari—Utsjoki 1962 1966

Sodankylä
Sodankylä 1958
Kirkonkylä 1963
Unari  1963
Sodankylä 1968 1969

Kemijärven kauppala 1958 1969
Kemijärven mlk.

Kemijärven mlk. 1958 1962
Isokylä  1964 1969
Luusua piiri  1964 1967

Rovaniemen kaupunki 1958 1965
Rovaniemen mlk.

Nivavaara 1958 1962b 1963 1967
Sinettä kevätlk.1962 1962 1963 1966
Alakemijoki 1963 1964
Meltaus  1967 1968
Yläkemijoki Ei aloittanut koskaan.

Kittilä 1958 1967 1969
Salla 1958 1967 1970
Tervola 1958 1968 1969
Simo 1958 1959 1967
Kemin kaupunki

Karihaara  1958 1962
Syväkangas 1958 1962
Veitsiluoto 1958—60c

Inari
Inari 1958
Pohjois-Inari—Utsjoki 1962 1966
Etelä-Inari 1962 1963 1965

Ranua 1958 1968 1969
Pelkosenniemi 1958 1965 1970
Savukoski 1958 1959 1970
Posio 1958 1965 1971
Alatornio

Raumo 1958 1962 1966—71
Arpela 1958 1960 1966 1967—71
Alatornio 1971—72
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Tilastosta ilmenee, että kansalaiskoulut käynnistyivät Lapissa hyvin eritahtisesti. Kun
esimerkiksi Savukoskella ja Simossa kansalaiskoulut pääsivät alkamaan kaksivuotisina jo
1959, niin vastaavaan yllettiin Pellossa 1970, Muoniossa 1969, Ranualla, Sodankylässä ja
Tervolassa 1968 sekä Kittilässä ja Sallassa 1967. Kolarin kunnassa ei kyläriitojen vuoksi
saatu kansalaiskoulua koskaan toimimaan täysimuotoisena, kun jo peruskoulu käynnistyi.
Yleensä aina aikuisten riidellessä viattomat lapset kärsivät. Jatkotutkimuksessa ilmenee,
että ei tilanne muualla maassa ollut juuri parempi.

Kansalaiskoulu omalta osaltaan tasoitti maaseudun ja kaupunkilasten koulutuspituuksi-
en eroja, kuten oli ollut tarkoituskin. Olen joskus mietiskellyt, eikö nykyisenkaltaista pe-
ruskoulua olisi voitu perustaa jo 1950-luvulla, sillä lyhyeksihän maalaiskuntien kansalais-
koulujen toiminta-aika jäi. Juuri kun koulumuoto oli saatu kuntoon rakennuksineen ja
koulutettuine opettajineen, niin se lopetettiin. Kun monissa maalaiskunnissa kunnallinen
keskikoulu ja kansalaiskoulu toimivat samoissa rakennuksissa ja oppilaat kulkivat koulu-
matkat samoissa kyydeissä, paljastuivat rinnakkaiskoulun ongelmat harvinaisen selvästi.
Olin kahdeksan vuotta näkemässä kansalaiskoulun ja kunnallisen keskikoulun yhteiseloa
hyvin läheltä, kun opetin molemmissa kouluissa. Kunnan ikäluokista noin 40 prosenttia
pääsi keskikouluun ja 60 prosenttia joutui kansalaiskouluun. Monet kansalaiskouluun tul-
leet olivat mahdollisesti kolmena peräkkäisenä vuonna pyrkineet keskikouluun huonoin
tuloksin. Pienissä kylissä seurattiin tarkasti lasten koulumenestystä. Eri kouluihin jakohan
sen niin selvästi osoitti. Jo toisella kymmenellä olevat lapset, jotka eivät keskikouluun
päässet, ymmärsivät kyllä sen, että he olivat tuottaneet vanhemmilleen ja muille läheisil-
leen pettymyksen. Jokaisena koulupäivänä he sen vielä kansalaiskoulussa konkreettisesti
kokivat. Parempiosaiset menivät luokkiinsa yhteiseltä välitunnilta eri ovesta. Vaikka kes-
kikouluun otettiin vain noin 40 prosenttia ikäluokasta, niin joka vuosi siirtyi keskikoulusta
koulunsa keskeyttäneitä nuoria kymmenkunta kansalaiskouluun. Siellä he alkuhämmäste-
lyn jälkeen poikkeuksetta olivat luokkansa parhaita. Suomen oppikouluissa olivat kes-
keyttämisprosentit hyvin suuria ainakin jo 1940-luvulla, minkä hyvin muistan, vaikka sil-
loin kovan karsinnan kautta harvoihin oppikouluihin pääsivät vain “maakuntien valiot”. Jo
1980-luvun lopulla Suomessa  kirjoitti ylioppilaiksi noin 40 prosenttia ikäluokasta. En ole
koskaan ajatellut, että koko ikäluokalle yhteinen peruskoulu olisi ongelmaton, mutta mie-
lestäni on parempi, että nuoret ovat 16-vuotiaiksi samoissa oppilaitoksissa siihen verrattu-

Taulukko 7. Jatkuu.
Kunta ja kansalaiskoulut Aloitusvuodet

kurssinmuotoinen 1-vuotinen 2-vuotinen 3-vuotinen
Tornio 1959d 1962 1965
Karunki 1958 1962 1965 1971
Ylitornio

Ainiovaara 1958 1961 1963 1967
Meltosharju 1958 1963 1967

Pello 1958 1967 1970
Kolari 1958 1970
Enontekiö 1958 1964 1967
Muonio 1958 1968 1969

a. Kansalaiskoulut yhdistettiin 1.8.1972 keskikoulujen kanssa peruskoulun yläasteiksi.
b. Vuoden 1961 loppuun kunta oli yhtenä piirinä. 
c. Lakkasi 1960.
d. Lukuvuonna 1958—59 kansalaiskouluopetus annettiin vielä Tornion seminaarissa.
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na, kun rinnakkaiskoulussa oppilaiden erottelu alkoi 11 vuoden iässä. Onneksi minun ei
tarvitse enää miettiä ratkaisuja 2000-luvun kouluongelmiin.

25.2.3 Peruskoulun yläasteen koulut

Peruskoulun yläaste oli se paikka, jossa oppikouluun kuulunut keskikoulu ja kansakou-
luun kuulunut kansalaiskoulu ja niiden opettajat kohtasivat, kun peruskouluun siirryttäes-
sä näistä kouluista muodostettiin peruskoulun yläasteen koulut. Valtakunnan peruskoulu-
suunnittelijoilla oli alkuperäinen ajatus, että yläasteen koulu saadaan muodostaa, jos kul-
lekin vuosiluokalle tulisi vähintään 90 oppilasta. Ainakaan harvaan asutussa Pohjois-Suo-
messa tällainen ajatus ei ollut tästä maailmasta. Niinpä asetukseen lisättiin, että 50 oppi-
lastakin riittää, mikäli asutuksen rakenne ynnä muut seikat sitä edellyttävät. Kun tämäkin
raja oli liian suuri, joutuivat suunnittelijat vielä sorvaamaan lisälauseen, minkä mukaan
erityisistä syistä voitiin vielä pienemmälläkin ikäluokalla yläaste perustaa enintään kym-
meneksi vuodeksi. Muutamissa Lappiinkin suunnitelluissa yläasteen piireissä oli tai pian
olisi ollut vähemmän kuin 50 oppilasta vuosiluokalla, joten ne saivat vain väliaikaisluvan.
Utsjoen yläasteen perustaminen otti lujille, ja utsjokisten kertoman mukaan presidentti
Kekkosen asiaan puuttuminen toi myönteisen ratkaisun. Väliaikaisuus aiheutti esimerkik-
si rakennushankkeiden eteenpäin viemisessä hankaluuksia. Tämän vuoksi muun muassa
Lapista esitettiin asetuksenmuutosta ja 1977 se saatiin. Siinä alaraja pudotettiin 40 oppi-
laaseen ja vielä sanottiin, että valtioneuvoston luvalla ja sen asettamilla ehdoilla pienem-
mällekin oppilasmäärälle voidaan yläaste muodostaa ilman aikarajoitusta. Näin saatiin
pienet Lapin yläasteet vakinaisiksi. Ruotsissa oli Norbottenin läänissä kollegoiden kerto-
man mukaan samoja ongelmia, sillä Pohjoiskalotin maissa olosuhteet ovat hyvin saman-
luontoisia.

Harkitsin pitkään, kannattaako yläasteen kouluista laatia yhteenvetotaulukkoa. Oli sel-
lainen tunne, että kaikki lukijat tietävät nämä asiat muutenkin, koska minäkin tiedän. Olin-
han aikoinaan niiden kaikkien perustamista lääninhallituksessa käsittelemässä. Kun siitä
on kuitenkin jo noin 30 vuotta, niin yritän tehdä työni uskollisesti loppuun saakka, sillä
kaikkien muisti ei yllä 1970-luvun alkuun.

Taulukko 8. Lapin läänin yläasteen koulut 1972—99.

Kunta ja koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Keminmaa

1. Keminmaa 1972 Vuoteen 1979 saakka Kemin maalaiskunnan ylä-
aste

Utsjoki
1. Pohjois-Inari—Utsjoki 1972 1974
2. Utsjoki 1974 1989
3. Kirkonkylä 1989 Kunta jaettiin kahteen koulupiiriin 1989.

4. Karigasniemi 1989
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Taulukko 8. Jatkuu.
Kunta ja koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Sodankylä

1. Sodankylä 1972 1985
2. Kirkonkylä 1985 1997 Kunta jaettiin kahteen koulupiiriin 1985.
3. Järvikylät 1985
4. Jeesiönranta 1997 Kirkonkylän yläaste liitettiin osana Jeesiönran-

nan peruskouluun 1997.
Kemijärvi

1. Isokylä 1972
2. Lepistö 1972
3. Sepänrinne 1972 1973
4. Pöyliö 1972 1975
5. Luusua—Pirttikoski 1972 1979 Yläaste oli yhteinen Rovaniemen   maalaiskun-

nan kanssa.
Rovaniemi

1. Keskusta 1972 1992 Keskustan ja Rovakadun
2. Rovakatu 1972 1992 yläasteet yhdistettiin 1992.
3. Ounaskoski 1992
4. Korkalovaara 1972
5. Ounasvaara 1972
6. Rantavitikka 1972

Rovaniemen mlk.
1. Muurola 1972
2. Napapiiri 1972 Nivavaara vuoteen 1996
3. Ounasjoki 1972 Meltaus vuoteen 1995, jolloin siirrettiin Sinet-

tään.
4. Luusua—Pirttikoski 1972 1979 Oli yhteinen Kemijärven kanssa.
5. Pirttikoski 1979

Kittilä
1. Kittilä 1972

Salla
1. Salla 1972-

Tervola
1. Tervola 1972

Simo
1. Simo 1972

Kemi
1. Karihaara 1972
2. Sauvosaari 1972
3. Syväkangas 1972
4. Hepola 1975 Peurasaari vuoteen 1987, jolloin koulu siirrettiin 

Hepolaan(Veitsiluotoon).
Inari

1. Inari 1972 Pohjois-Inari—Utsjoki vuoteen 1974, Juutua 
vuoteen 1978, Pohjois-Inari vuoteen 1978 ja  
Kirkonkylä vuoteen 1985.

2. Ivalo 1972 Etelä-Inari vuoteen 1985
3. Sevettijärvi 1990
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Yksikään Lapin yläasteen koulu ei ole lakannut oppilaspulan vuoksi, jos ei Kemijärven
kaupungin Luusuan toimipisteen lopettamista halua sellaiseksi tulkita. Lähinnä kaupun-
geissa on eräitä järjestelyjä suoritettu ja muutamia nimenmuutoksia on tapahtunut. Kari-
gasniemen ja Sevettijärven uudet yläasteet ovat lyhentäneet koulumatkoja tuntuvasti Uts-
joella ja Inarissa. Kokeiluluonteisesti on yläasteen opetusta järjestetty muun muassa So-
dankylässä Lokan ja Vuotson sekä Enontekiöllä Kilpisjärven ala-asteen kouluissa.

25.2.4 Erityisopetus

25.2.4.1 Lainsäädännöllinen tausta

Oppivelvollisuuslaki velvoitti sellaisia kaupunkikuntia, joissa oli yli 10 000 asukasta, jär-
jestämään erityisopetusta lapsille, joilla oli heikko käsityskyky. Vuonna 1921 Suomessa
oli tällaisia kaupunkeja 10 ja Kemin kaupunki nousi tähän sarjaan alueliitoksen seurauk-
sena 1931. Vuonna 1958 voimaan tullut kansakoululaki sanoi puolestaan, että kuntara-

Taulukko 8. Jatkuu.
Kunta ja koulu Aloitti Lakkasi Muita tietoja
Ranua

1. Ranua 1972
Pelkosenniemi

1. Pelkosenniemi 1972
Savukoski

1. Korvatunturi 1972 Savukoski vuoteen 1993
Posio

1. Posio 1972
Tornioa

1. Arpela 1972
2. Karunki 1972
3. Pudas—Raumo 1972 1974 Jaettiin Putaan ja Keroputaan yläasteiksi 1974.
4. Pudas 1974
5. Raumo 1974 Keropudas vuoteen 1980
6. Suensaari 1972

Ylitornio
1. Ainiovaara 1972
2. Meltosjärvi 1972

Pello
1. Pello 1972

Kolari
1. Kolari 1972

Enontekiö
1. Enontekiö 1972

Muonio
1. Muonio 1972

a.  Tornion sarakkeeseen on merkitty Alatornion ja Karungin kunnissa 1972 perustetut yläasteet.
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joista huolimatta henkisessä kehityksessä viivästyneiden ja lievästi vajaamielisten lasten
opetusta varten tuli perustaa apukoulu, mikäli viiden kilometrin säteisellä alueella oli
asukkaita vähintään 8 000. Jos apukoulunperustamisvelvoitetta ei ollut, sen perustami-
seen tuli saada lupa kouluhallitukselta. Sama koski erityisluokan, kuten esimerkiksi tark-
kailuluokan, perustamista tai erityisopettajan ottamista opettamaan kansakoulussa olevia
poikkeuksellisia oppilaita. Tällaisia olivat esimerkiksi puhevikaiset lapset. Näitä oppilai-
ta opetettiin yksilöllisesti ilman heidän sijoittamistaan erityisluokkiin. Erotukseksi luok-
kamuotoisesta erityisopetuksesta tätä opetusta ruvettiin kutsumaan klinikkamuotoiseksi
tai luokattomaksi erityisopetukseksi, vaikka se tavallisesti oli hyvinkin korkealuokkaista.
Lapissa 1972 voimaan tullut peruskouluasetus selvensi erityisopetusta koskevia säännök-
siä. Vuonna 1985 voimaan tulleet peruskoululaki ja -asetus eivät enää puhuneet apukou-
luista eikä tarkkailuluokista, vaan yleisnimiksi otettiin erityiskoulut ja -luokat. Syksystä
1985 laajennettiin peruskouluun tulevien kehitysvammaisten piiriä. Uusia tulokkaita
ruvettiin opettamaan harjaantumisluokilla tai muissa luokissa oman harjaantumisoppilai-
ta varten laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuonna 1996 muutettiin vielä säännök-
siä siten, että myös vaikeimman asteen kehitysvammaisille annettiin oikeus käydä perus-
koulua tai saada muulla tavalla peruskouluopetusta vastaavaa opetusta. Kolpeneen palve-
lukeskuksen kuntayhtymä perusti syksystä 1997 alkaen tällaisen vastaavaa opetusta anta-
van oppilaitoksen.

25.2.4.2 Lapin erityisoppilaitokset ja -luokat ja luokattoman 
erityisopetuksen aloittaminen Lapin kunnissa

Selkeimmän kuvan Lapin kouluissa annetusta erityisopetuksesta saataneen tilastosta, jos-
sa on nähtävissä erityiskoulujen vaiheet ja 1960- ja 1970-luvulla kussakin kunnassa toi-
mintansa aloittaneiden ensimmäisten erityisluokkien ja ensimmäisen luokattoman erityis-
opettajan työn aloitusvuosi. Vaikka monet erityiskoulut on hallinnollisina yksikköinä lak-
kautettu, niin niiden luokat on lakkauttamisen jälkeen useimmiten liitetty johonkin kunta-
keskuksessa olevaan peruskouluun. Vuodesta 1985 vakiintui luokkamuotoista erityisope-
tusta antaneen opettajan yleisnimeksi erityisluokanopettaja (er.lu) ja luokatonta erityis-
opetusta antaneen opettajan nimeksi pelkkä erityisopettaja (er.op). Käytän näitä nimityk-
siä taulukoissa jo ajalta ennen vuotta 1985.

Taulukko 9. Lapin erityiskoulut ja 1960- ja 1970-luvulla Lapin kuntiin perustettujen
ensimmäisten erityisluokkien ja luokatonta erityisopetusta antavien erityisopettajien työn
aloitusvuosi. Kaikki erityiskoulut olivat aloittaessaan kuulovammaisten ja Myllärin kou-
lua sekä sairaalakoulua lukuunottamatta apukouluja, joskin niille peruskouluun siirryttä-
essä 1972 annettiin, kuten muillekin peruskouluille, tavallisesti sijoituspaikan mukainen
nimi. Erityisluokista ei ole mainittu lakkauttamisvuotta, sillä luokkia on perustettu ja lak-
kautettu kulloistenkin tarpeiden mukaan.

1. Kunta 2. Erityiskoulut ja -luokat 3. Luokaton 
erityisope-
tus alkoi

Keminmaa 1. Laurila 1972—75, Kalli  1975—93 1972
Utsjoki 1. Inarin—Utsjoen apukoulu 1967—72, Ivalojoen koulu 1972—88 (yhteinen Ina-

rin kunnan kanssa)
1972
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Taulukko 9. Jatkuu.
1. Kunta 2. Erityiskoulut ja -luokat 3. Luokaton 

erityisope-
tus alkoi

Sodankylä 1. Sodankylän apukoulu 1962—72, Sodankylän erityiskoulu 1972—79, Jeesiön-
ranta 1979—97, jolloin ala- ja yläasteen kouluista sekä erityiskoulusta muodostet-
tiin  Jeesiönrannan koulu

1972

Kemijärvi 1. Kemijärven mlk:n apukoulu 1965—72, Sepänmäki 1972—75, jolloin yhdistet-
tiin Akentien kouluun
2. Kemijärven kauppalan apukoulu 1969—72, Akentie 1972—(mlk ja kauppala 
yhdistettiin kaupungiksi 1.1.1973).

1973

Rovaniemi 1. Rovakadun kansakoulu 1.1.1956—66, Maakuntakadun koulu 1966—93, jolloin 
yhdistettiin kuulovammaisten koulun kanssa Pärinharjun erityiskouluksi
2. Tarkkailuluokat 1963
3. Kuulovammaisten erityisluokka 1971—74
4. Aivovaurioisten 1. erityisluokka 1971
5. Kuulovammaisten koulu 1974—93, jolloin yhdistettiin Maakuntakadun koulun 
kanssa Pärinharjun erityiskouluksi.
6. Sairaalakoulu 1993—
7. Pärinharju 1993—
8. Myllärin koulu 1997—, peruskoulua vastaava koulu

1966

Rovaniemen 
maalaiskunta

1. Sinetän apukoulu 1958—72, Sinettäkoski 1972—99
2. Muurolan apukoulu 1960—65, Ruikan apukoulu 1965—72, Ruikka 1972—76

1971

3. Vanttausjärvi 1975—79
Kittilä 1. Kittilän apukoulu 1966—72, Kotiniemi 1972—93 1971
Salla 1. Lakijänkä 1971—74, Liinaharju 1974— 1973
Tervola 1. Tervolan apukoulu 1971—72, Kolhikko 1972—85 1972
Simo 1. Simon apukoulu 1972—73, Ainola 1973—92 1972
Kemi 1. Kemin apukoulu 1936—n. 50, Vanha koulu n. 1950—69, Meripuisto 1969—

78, Pajarinranta 1978—92
2. Tarkkailuluokat 1964

1965

Inari 1. Inarin—Utsjoen apukoulu 1967—72, Ivalojoen koulu 1972—88 oli myös Uts-
joen kanssa yhteinen apukoulu toimipaikkana Ivalo.

1972

Ranua 1. Ranuan apukoulu 1968—72, Toivola 1972—85 1971
Pelkosen-
niemi 

Apukoulua ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi perustaa. 1973

Savukoski Apukoulua ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi perustaa. 1971
Posio 1. Posion apukoulu 1970—72, Kattavanniemi 1972—85 1973
Alatornio 1. Alatornion apukoulu 1958—72, Tornionseudun koulu 1972— 1971
Tornio 1. Seminaarin kansakoulu (apukoulu) 1971—72, mistä alkaen yhdistettiin Tor-

nionseudun kouluun, sillä 1973 toteutettiin kuntaliitos Alatornion ja Karungin 
kuntien kanssa.
2. Tarkkailuluokat 1974

1971

Karunki Karungin alue on kuulunut syksystä 1972 Tornionseudun erityiskoulun koulupii-
riin, sillä myös Karunki liitettiin Tornioon 1973.

1971

Ylitornio 1. Ylitornion apukoulu 1967—72, Armassaari 1972—81,
Ylitornion erityiskoulu 1981—83, Vaskenmäki 1983—

1972

Pello 1. Pellon apukoulu 1970—72, Lapintie 1972— 1972
Kolari 1. Kolarin apukoulu 1971—72, Jokijalka 1972— 1973
Enontekiö Apukoulua ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi perustaa. 1973
Muonio 1. Ollintörmä 1973—78. Lakkasi koulutustarpeen vähäisyyteen. 1972
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Taulukko kertoo ensiksi, että lukuvuonna 1970—71 oli Lapin läänissä 12 kunnassa
apukoulu ja Kemissä ja Rovaniemellä yhteensä kolme luokatonta erityisopetusta antavaa
opettajaa. Kun kuntia oli ennen vuoden 1973 alusta suoritettuja kuntaliitoksia 25, niin 12
kunnan alueelta puuttui apukouluopetus, ja pitkä matka Utsjoeltakin oli Ivaloon kuntien
yhteiseen apukouluun. Syyslukukauden 1973 alussa oli kaikissa kunnissa vähintään yksi
koulujen yhteinen yleensä kiertävä erityisopettaja ja seitsemän uutta apukoulua oli avattu.
Kaikissa kunnissa opetusta tarvitsevat lapset saivat apukouluopetusta, sillä neljään oppi-
lasmääriltään pieneen kuntaan, Enontekiölle, Karunkiin, Pelkosenniemelle ja Savukoskel-
le, ei ollut katsottu järkeväksi perustaa apukouluja, mutta niissä tästäkin opetustarpeesta
vastasivat kiertävät erityisopettajat yhdessä koulujen omien opettajien kanssa. Myös Uts-
joki oli oman kunnan alueelle saanut yhden erityisopettajan. Karunki pääsi kuntaliitoksen
mukana Tornionseudun apukoulun vaikutuspiiriin sen lisäksi, että sai kiertävän erityis-
opettajan. Arvio siitä, että kovin pieniin kuntiin ei ole tarkoituksenmukaista perustaa apu-
koulua osoittautui Muoniosta saatujen kokemusten perusteella oikeaksi.

On todettava edellisen taulukon pohjalta, että valtiovalta ja kunnat tekivät 1970-luvun
alussa muutaman vuoden aikana Lapin vähäosaisten lasten hyväksi paljon. Kunnathan jo-
kaisesta perustetusta apukoulusta ja saadusta erityisopettajan virasta lähettivät hakemukset
ja järjestivät kelvolliset opetusolosuhteet. Kouluhallitus ne luvat myönsi toimivaltuuksien-
sa mukaan. Lääninhallitus siinä välissä innosti ja koulutti kuntia kehittämään erityisope-
tusta sekä antoi puoltavat lausunnot hakemuksista. Eduskunta oli säätänyt hyvät lait ja val-
tioneuvosto yhdessä presidentin kanssa lakien pohjalta suotuisat asetukset. Niihinhän toi-
minta nojasi.

Jos joku haluaa tietää, mitä lahjakkaiden lapsien eteen tehtiin, niin 1972 aloitettiin pe-
ruskoulu ensimmäisenä yhtenäisenä alueena Lapista. Silloin noin 50 prosenttia Lapin ikä-
luokista sai oikeuden ilman huoltajien suoranaisia kustannuksia keskikoulua vastaavan
koulutuksen saamiseen. Toinen ikäluokan puolisko oli jo ennen sitä asunut kunnissa, jois-
sa oli ollut mahdollisuus opiskella huoltajille maksuttomissa kunnallisissa keskikouluissa.
Aikaisemmin olen kertonut, että 1970-luvulla turvattiin pienten kyläkoulujen säilyttämi-
nen hyvin pitkälle pudottamalla valtionavun ehtona olevia pienten koulujen oppilasrajoja
käytännössä yli 50 prosenttia. Pitihän ennen peruskouluun siirtymistä koulupiirissä oppi-
kouluun siirtyvät huomioon ottaen kuuden ikäluokan suuruus olla noin 30 lasta kaksiopet-
tajaista  ja noin 17 yksiopettajaista koulua varten. Asetustenmuutosten jälkeen 1977 riitti
kaksiopettajaista koulua kohti 12 ja yksiopettajaista koulua kohti kuusi oppilasta. Vuodes-
ta 1975 alettiin myös myöntää Saamelaisalueen peruskouluihin ylimääräisiä opettajanvir-
koja saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen käynnistämiseksi. Myös läänin pienet vä-
liaikaisen toimintaluvan saaneet yläasteen koulut 1970-luvun lopulla tapahtuneen asetuk-
senmuutoksen turvin vakinaistettiin. Peruskoulun tultua Lapin kaikilla lapsilla oli koulu-
ajan pituus ensimmäisen kerran yhdeksän vuotta. Aikaisemmin kansalaiskoulun käyneet
olivat vapaaehtoisella yhdeksännellä luokalla opiskelleita lukuunottamatta viipyneet kou-
lussa kahdeksan koko lukuvuotta edellyttäen, että eivät olleet käyneet sellaista yksiopetta-
jaista varsinaista kansakoulua, jossa alakoululaiset olivat syksyyn 1972 saakka koulussa
lukuvuoden aikana 70 päivää ja yläkoululaiset 155 päivää.

Erityisopetuksen laajuudesta ja vakiintuneisuudesta kertoo seuraava taulukko. Siitä
nähdään eri lukuvuosilta, kuinka monta erityisluokanopettajaa ja kuinka monta erityis-
opettajaa kunnissa oli. Rehtorit on luokiteltu luokanopettajien joukkoon. Päätoimiset tun-
tiopettajat ovat jommassa kummassa ryhmässä tehtäviensä laadun mukaan. Taulukossa
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luokanopettajien lukumäärä on kauttaviivan vasemmalla puolella ja erityisopettajien luku-
määrä kauttaviivan oikealla puolella. Viimeiseltä lukuvuodelta 1999—00 ei ole erityis-
opetusta antavien tuntiopettajien työtehtävistä tietoa, mistä syystä kyseisen lukuvuoden
alapuolella on päätoimisten tuntiopettajien määrä toisen kauttaviivan oikealla puolella.
Olen ottanut viimeiset tiedot lukuvuodelta 1999—00 osoittaakseni, onko ja miten
1990-luvun lama vaikuttanut erityisopetusta antaneiden opettajien määrään.

Taulukko 10. Lapin kuntien erityisopetusta antavien päätoimisten opettajien määrät kun-
nittain lukuvuosilta 1970—71, 1975—76, 1980—81, 1990—91 ja 1999—00. Seloste:
katso edellinen kappale.

Lukuvuonna 1975—76 oli muutamia erityisopettajanvirkoja täyttämättä, sillä päteviä
opettajia oli vähän, koska virkojen määrät olivat kasvaneet nopeasti. Erityisopetuksen kas-
vu oli 1970-luvulla voimakasta, sillä erityisluokanopettajien määrä kasvoi Lapissa 64 pro-
senttia ja erityisopettajien määrä 2 000 prosenttia. Luokaton erityisopetus toisin sanoen
tuotiin 1970-luvulla Suomen oppivelvollisuuskouluun. Kun peruskouluun siirrettiin vuo-
sina 1985 ja 1996 säädösmuutoksin kaikki kehitysvammaiset, niin tämä näkyi myös opet-
tajamäärissä. Mielenkiintoinen havainto on, että 1990-luvun lopussa erityisopettajien

Kunta 1970—71 1975—76 1980—81 1990—91 1999—00
Keminmaa 0/0 2/2 2/2 3/4 6/3/0
Utsjoki 0/0 0/2 0/2 0/3 0/2/0
Sodankylä 3/0 3/3 4/4 4/4 3/4/1
Kemijärvia

a. Kemijärven kauppalan ja maalaiskunnan opettajat on jo lukuvuodelta 1970—71 merkitty yhteen Kemijärven
sarakkeeseen, vaikka kuntaliitos tuli vasta vuoden alusta 1973.

5/0 4/2 7/2 7/3 3/4/4
Rovaniemen mlk 3/0 5/4 4/5 5/8 6/8/0
Rovaniemi 8/1 14/3 17/5 19/8 23/9/2
Kittilä 2/0 2/2 2/2 1/3 1/2,5/0
Salla 0/0 2/2 1/3 1/3 2/2/0
Tervola 0/0 2/2 1/3 1/2 1/3/0
Simo 0/0 1/1 1/2 2/0 1/1/0
Kemi 7/2 9/4 13/5 15/5 12/5/3
Inari 2/0 2/2 2/3 3/3 3/2/1
Ranua 2/0 3/1 3/2 3/3 3/3/0
Pelkosenniemi 0/0 0/1 0/1 0/1 1/1/0
Savukoski 0/0 0/2 0/2 0/2 0/2/0
Posio 2/0 2/0 2/1 1/1 1/2/2
Torniob

b. Tornion kaupungin sekä Alatornion ja Karungin kuntien opettajat on jo lukuvuodelta 1970—71 merkitty yht-
een Tornion sarakkeeseen, vaikka tämäkin kuntaliitos tapahtui vasta vuoden alusta 1973.

2/0 5/6 5/7 7/11 7/9/4
Ylitornio 2/0 3/2 2/3 2/2 1/4/0
Pello 1/0 3/2 2/3 1/2 2/2/0
Kolari 0/0 1/0 1/2 2/2 2/1/0
Enontekiö 0/0 0/1 0/2 0/2 0/2/0
Muonio 0/0 1/0 0/2 1/1 0/2/0
Yhteensä 39/3 64/44 69/63 78/73 78/73,5/17
Kaikki yht. 42 108 132 151 168,5
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määrä kasvoi. On vaikea tarkasti sanoa, oliko syynä vain syvästi kehitysvammaisten oppi-
laitten tulo peruskouluun vai oliko lama lisännyt erityisopetuksen tarvetta. Taulukon ulko-
puolelta tulevana tietona mainittakoon, että lukuvuonna 1995—96 päätoimisten erityis-
opettajien määrä Lapissa oli vain 140,  mikä oli 11 opettajaa eli 7,3 prosenttia vähemmän
kuin lukuvuonna 1990—91.

Laajentunut erityisopetus on aivan varmasti lisännyt syystä tai toisesta oppimisvaike-
uksissa olevien lasten selviytymistä. Peruskoulun mukanaan tuoma tukiopetus on vaikut-
tanut samansuuntaisesti, mikäli tukiopetusta kouluissa on voitu 1990-luvulla antaa. Perus-
kouluihin saatiin 1970-luvulla myös opinto-ohjaajien virat, mikä on myös osaltaan paran-
tanut yläasteen koulujen oppilashuoltoa.

Uskon, että 1970-luvulla palkatut lähes sata uutta erityisopettajaa Lapin oppivelvolli-
suuskouluihin tuottivat jo opetustyönsä vuoksi yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä voittoa.
Kyllä me lääninhallituksessa ymmärsimme senkin, että 1960-luvun suurten muuttovuosi-
en jälkeen oli tärkeää saada Lappiin myös uusia työpaikkoja. Opettajien työpaikat jakaan-
tuivat tasaisesti väkilukuun suhteutettuna Lapin eri kuntiin. Viranhaltijat maksoivat verot
kotikuntiin, hankkivat usein oman asunnon ja käyttivät loppurahat paikallisissa liikkeissä.
Työnsä lisäksi he toivat oman henkisen panoksensa yhteisönsä hyväksi aktiivisina korkean
koulutuksen saaneina henkilöinä kukin luontumustensa mukaan.

Ilmeisesti koulutuksen lisäämisen ja syrjäseutulisien vuoksi myös Lapin erityisopetta-
jan virkoihin saatiin pian pätevät viranhaltijat.

Lapin läänin oppivelvollisuusikäisten opettajista oli eri lajisia erityisopettajia luku-
vuonna 1970—71 noin kaksi prosenttia, mutta 2000-luvun kynnyksellä heidän osuutensa
peruskoulujen kaikista opettajista oli lähes kymmenen prosenttia ja lukumääränsä nelin-
kertainen verrattuna 30 vuoden takaisiin aikoihin.

25.3 Oppikoulut

25.3.1 Tornion pedagogio ja Utsjoen lapinkoulu

Kuten muihinkin 1600-luvulla perustettuihin kaupunkeihin saatiin Tornioonkin oppikou-
lu. Lupa sen perustamiseen annettin 1630. Tosin koulu oli vain yhden opettajan hoitama
pedagogio. Taitavien pappiskoulutuksen yliopistossa saaneiden opettajien ansiosta peda-
gogiosta kehittyi oppilaitos, josta 1700-luvulla useita oppilaita pääsi suoraan yliopistoon.
Esimerkiksi vuosina 1725—1741 siirtyi 11 koulun oppilasta jatkamaan lukujaan Upsalas-
sa. Vielä Haminan rauhan jälkeenkin Tornio oli pedagogioineen pohjoisimman Ruotsin ja
Suomen kulttuurikeskus aina vuoteen 1833, jolloin Haaparannassa avattiin oma oppikou-
lu. Vuoden 1724 kouluasetus ei liene ollut kovin keskusjohtoinen, tai ainakaan Tukhol-
man valvova silmä ei ulottunut pohjan perille saakka, sillä Tornion pedagogiosta kehittyi
oppilaitos, jonka ominaispiirteitä olivat yksilölliset opetussuunnitelmat sekä laajennetut
kurssit ja ylimääräiset aineet. Opetettaviin aineisiin kuuluivat jo 1700-luvulla filosofia ja
logiikka, geometria ja algebra, kreikka ja heprea sekä vieläpä saksa, ranska ja englanti-
kin. Opetus tapahtui pääasiassa ruotsin kielellä, kuten muissakin Ruotsin valtakunnan
oppikouluissa myös Suomessa. Vuoden 1843 koulujärjestyksen mukaan pedagogiot muu-
tettiin yksi-, kaksi- tai kolmiluokkaisiksi ala-alkeiskouluiksi. Toisen opettajan koulu sai
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1846. Tämän vieläkin Lapin koulujen voimassaolevan ylivoimaisen ikäennätyksen, 246
vuotta, saavuttaneen oppilaitoksen torniolaiset lakkauttivat 1876, kun kaupunki ei halun-
nut vuonna 1874 toimintansa aloittaneen kansakoulun jälkeen enää kustantaa säädösten
mukaisia velvoitteitaan oppikoulusta. Kiertävien koulujen sarjassa Utsjoen katekeetta-
koulu toimi noin 200 vuotta.

Ruotsin valtion 1700-luvulla harjoittaman rajaseutu- ja saamelaispolitiikan toimenpi-
teinä Ruotsin ja Suomen Lappiin perustettiin kiinteitä lapinkouluja, joiden pääasiallisena
tarkoituksena oli lähetystyö saamelaisten keskuudessa. Toinen tavoite oli varmastikin säi-
lyttää pohjoiset rajaseudut Ruotsin hallinnassa, sillä Jäämeren rantamaiden hallinnolliset
rajat eivät olleet vielä vakiintuneet. Niinpä 1700-luvun puolivälissä Ruotsi joutui luopu-
maan Koutokeinon  alueista, jotka siirtyivät Tanskan kruunulle norjalaisten käsiin. Lapin-
koulut olivat valtion kustantamia kaksivuotisia sisäoppilaitoksia, joihin otettiin joka toi-
nen vuosi kuusi oppilasta. Opettaja oli pappi kuten pedagogioissakin. Olen sijoittanut la-
pinkoulut oppikoulujen ryhmään, vaikka ne olivat eri säädösten alaisia kuin varsinaiset
oppikoulut. Kuten pedagogioissakin niin myös lapinkouluissa opetusohjelmat vaihtelivat
yksilöllisesti, sillä kun osa oppilaista sai opetusta vain lukemisessa ja kristinopissa, niin
parhaimmat oppilaat koulutettiin kiertäviksi opettajiksi eli katekeetoiksi. Ne olivat siis
myös katekeettaseminaareja.

Utsjoen lapinkoulu käynnistyi 1743, kun Tenojokilaakso kuului vielä Koutokeinon
emäseurakuntaan. Lähin naapurikoulu Jukkasjärvellä käynnistyi 1744 ja seuraava Jelli-
vaarassa 1756. Nämä koulut toimivatkin lähes sata vuotta. Utsjoen koulun toiminta lakka-
si jo noin 1752 monistakin syistä, joista yksi oli varmasti valtakunnan rajan muuttuminen.
Silloin Utsjoen vasta perustettu seurakunta oli jo saanut kaksi katekeettaa korvaamaan
menetystä. Olen halunnut nostaa Utsjoen koulun näkyvästi esille, sillä olihan se nykyisen
Lapin läänin alueella ikäjärjestyksessä toinen kiinteä oppilaitos. Valtion rahoittamat vas-
taavat koulut ovat Etelä-Suomessakin olleet maaseudulla 1700-luvun puoliväliin mennes-
sä ja pitkästi sen jälkeenkin suuria harvinaisuuksia, joskin muutamia maalaispedagogioita
oli jo 1600-luvulla perustettukin.

25.3.2 Lukuvuosina 1884—1972 Lapissa toimineet oppilaitokset

25.3.2.1 Kuntakohtainen oppilaitosluettelo

Pitkällisen miettimisen jälkeen olen katsonut parhaaksi laatia lukijan ja omaa tarkastelua
varten ensimmäiseksi luettelon otsakkeen osoittamana aikana toimineista oppikouluista.
Sen jälkeen vasta kerron suorasanaisesti perustamisvaiheiden taustoista eli valtakunnassa
kyseisenä aikana harjoitetusta oppikoulupolitiikasta. Kunnat ovat siinä järjestyksessä, jos-
sa ovat ensimmäisen koulunsa saaneet. Koululla on se nimi, mikä sillä oli lukuvuonna
1971—72. Sen jälkeen on lyhyessä muodossa kerrottu oppilaitoksen kokemat vaiheet.
Valtion oppilaitokset kantavat ainoastaan nimiä yhteislyseo tai lyseo, ja yksityiset koulut
ovat yhteiskouluja.
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Taulukko 11. Kuntakohtainen luettelo Lapissa lukuvuosina 1884—72 toimineista oppikou-
luista ja niiden vaiheista.

Kunta Oppilaitokset eri vaiheineen
Tornio 1. Tornion yhteislyseo: valtion alkeiskoulu 1884—14, valtion keskikoulu ja yksityinen lukio 

1914—28, valtion yhteislyseo 1928—72. 
2. Tornionseudun yhteiskoulu: yksityinen (kunnat) keskikoulu 1955—61 ja 8-luokkainen 
yhteiskoulu 1961—72.

Kemi 1. Kemin lyseo: yksityinen (kaupunki) keskikoulun ja lukion sisältänyt yhteiskoulu 1897—
25, valtion yhteislyseo 1925—40 ja lyseo 1940—72.
2. Kemin tyttölyseo: valtion 9-luokkainen tyttölyseo 1940—72. Koulussa toimi  iltalinja 
1971—72.
3. Kemin yhteiskoulu: yksityinen 8-luokkainen yhteiskoulu 1957—72.

Rovaniemi 1. Rovaniemen yhteislyseo: yksityinen keskikoulu 1908—20 ja 8-luokkainen yhteiskoulu 
1920—24, valtion keskikoulu ja yksityinen lukio 1924—40, valtion yhteislyseo 1940—72.
2. Rovaniemen yhteiskoulu: yksityinen (kaupunki) 8-luokkainen yhteiskoulu 1957—72.
3. Rantavitikan yhteiskoulu: yksityinen 8-luokkainen yhteiskoulu 1958—72. Koulussa toimi 
iltalinja 1964—72.
4. Ounasvaaran yhteiskoulu: yksityinen (kaupunki) keskikoulu 1967—71 ja  8-luokkainen 
yhteiskoulu 1971—72.

Kemijärvi 1. Kemijärven yhteislyseo: yksityinen keskikoulu 1925—49, valtion keskikoulu 1949—53, 
yksityinen lukio 1951—53, valtion yhteislyseo 1953— 72.
2. Kemijärven yksityinen keskikoulu 1962—72. Taustayhteisönä kauppala vuodesta 1969 
alkaen.
3. Isokylän kunnallinen keskikoulu 1964—72.

Kittilä 1. Kittilän yhteislyseo: yksityinen keskikoulu 1928—47,  yksityinen  8-luokkainen yhteis-
koulu 1947—51, valtion yhteislyseo 1951—72.
2. Kunnallinen keskikoulu 1965—72.

Sodankylä 1. Yksityinen keskikoulu 1943—52. Lakkasi asteittain vuodesta 1948 alkaen.
2. Kunnallinen keskikoulu 1948—72.
3. Yksityinen lukio 1960—72. Taustayhteisönä kunta vuodesta 1962 alkaen.

Ylitornio 1. Tornion yhteislyseon sivupiste 1946—47.
2. Ylitornion yhteiskoulu: yksityinen keskikoulu 1947—63, yksityinen 8-luokkainen yhteis-
koulu 1963—72.
3. Meltosjärven kunnallinen keskikoulu 1965—72.

Pello 1. Pellon yhteiskoulu: yksityinen keskikoulu 1947—62, yksityinen 8-luokkainen yhteiskoulu 
1962—72.

Muonio 1. Yksityinen keskikoulu 1948—66. Taustayhteisönä kunta.
2. Kunnallinen keskikoulu 1966—72.

Inari 1. Yksityinen keskikoulu 1953—60. Lakkasi asteittain vuodesta 1956 alkaen. Taustayhteisönä 
kunta.
2. Inarin ja Utsjoen kuntien yhteinen kunnallinen keskikoulu 1956—72. Toimipaikkana Ivalo.
3. Ivalon yksityinen lukio 1965—72. Taustayhteisönä kunta.

Ranua 1. Kunnallinen keskikoulu 1955—72.
2. Yksityinen lukio 1968—72. Taustayhteisönä kunta.

Salla 1. Kunnallinen keskikoulu 1955—72.
2. Sallan yksityinen lukio 1965—72. Taustayhteisönä kunta.

Pelkosenniemi 1. Kunnallinen keskikoulu 1956—72.
Posio 1. Kunnallinen keskikoulu 1956—72.

2. Valtion lukio 1968—72.
Tervola 1. Tervolan yhteiskoulu: yksityinen keskikoulu 1956—66, yksityinen 8-luokkainen yhteis-

koulu 1966—69.
2. Kunnallinen keskikoulu 1969—72.
3. Yksityinen lukio 1969—72. Taustayhteisönä kunta.

Kolari 1. Kunnallinen keskikoulu 1959—72.
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25.3.2.2 Oppikoulujen perustaminen 1884—1945

Ainoana oppilaitoksena tarkastelukautena perustettiin valtion kouluna vain Tornion
alkeiskoulu 1884. Yksityiskoulujen taustayhteisöt halusivat aina mahdollisimman nope-
asti luovuttaa koulunsa valtiolle, sillä yksityisten koulujen valtionavut kattoivat tuskin
kahta kolmannesta ylläpitokustannuksista. Huomattava määrä varoja piti kerätä oppilas-
maksuina ja muina tuloina. Yksityisten koulujen lukukausimaksut olivat yleensä noin
kolminkertaiset valtion koulujen maksuihin verrattuna, joten myös vähävaraisille oppi-
laitten huoltajille valtion omistus toi aina suuren taloudellisen helpotuksen, koska kaikki
halukkaat eivät päässeet vapaaoppilaiksi. Valtio otti oppilaitoksia omistukseensa sangen
hitaasti. Periaate näytti olleen sellainen, että jonottaa piti noin parikymmentä vuotta,
ennen kuin hakemuksiin suostuttiin. Koulun sijaintipaikan syrjäisyys ei myöskään tuonut
armoa, sillä Kemijärven ja Kittilän koulut joutuivat myös pitkään odottamaan huojenta-
vaa päätöstä. Kun väkirikkaimpien paikkakuntien oppikoulut pääsivät ensimmäisinä val-
tion oppilaitoksiksi, niin hyvin suuret oppilasmäärät pääsivät valtion koulujen eduista
osallisiksi. Toisaalta kaupunkikoulujen oppilaista asui hyvin suuri osa oppilaista niin
lähellä kouluaan, että kykenivät opiskelemaan kotoa käsin. Varmaankin tiedossa olevien
suurten kustannusten vuoksi Lapissa oppikoulut aluksi perustettiin vain suurimmille paik-
kakunnille, joissa ainakin kuntakeskuksissa asui keskimääräistä varakkaampaa väkeä, jot-
ka kykenivät hoitamaan yksityiskoulunkin oppilasmaksut. Hitaastihan Lappiin oppikou-
luja perustettiin, sillä vuosina 1884—1945 vain kuusi oppilaitosta avattiin eli keskimää-
rin yksi aina vuosikymmenen aikana. Suomalaisen kotirintaman vahvuudesta kertoo se,
että Sodankylässä oppikoulu käynnistettiin vielä Stalingradin taistelujen jälkeen 1943.

25.3.2.3 Koulujen määrä moninkertaistuu 1946—1972

Taulukkoa 11 tarkastelemalla tullaan siihen johtopäätökseen, että toisen maailmansodan
jälkeen sosiaalinen näkökulma otettiin huomioon oppikouluja perustettaessa. Vuonna

Taulukko 11. Jatkuu.
Kunta Oppilaitokset eri vaiheineen
Enontekiö 1. Kunnallinen keskikoulu 1961—72.
Rovaniemen 
mlk

1. Pirttikosken yksityinen keskikoulu 1961—1969.
2. Muurolan yhteiskoulu: yksityinen 8-luokkainen yhteiskoulu 1962—70.
3. Meltauksen kunnallinen keskikoulu 1964—72.
4. Nivavaaran kunnallinen keskikoulu 1967—72.
5. Pirttikosken kunnallinen keskikoulu 1969—72.
6. Muurolan yksityinen lukio 1970—72. Taustayhteisönä kunta.
7. Muurolan kunnallinen keskikoulu 1970—72.

Simo 1. Simon yhteislyseo: valtion keskikoulu 1962—68, valtion yhteislyseo 1968—72.
Alatornio 1. Kunnallinen keskikoulu 1963—72. Toimipaikkana Arpela.
Karunki 1. Kunnallinen keskikoulu 1963—72.
Kemin mlk 1. Kunnallinen keskikoulu 1964—72.
Savukoski 1. Kunnallinen keskikoulu 1966—72.
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1946 aloitettu uusi järjestelmä, keskikoulujen sijoittaminen kuntien kansakoululaitoksen
osaksi, oli lähtökohdiltaan ja toimintaperiaatteiltaan sosiaalinen. Näitä kunnallisia keski-
kouluja alettiin sijoittaa Lapissakin sellaisiin kuntiin, joista oli hyvin pitkä matka asutus-
keskusten oppikouluihin. Kun alkuvuosina kunnallisten keskikoulujen perustamislupia
myönnettiin hyvin vähän monistakin syistä, ei kaikissa kunnissa  jaksettu odottaa, vaan
perustettiin yksityisiä oppikouluja, joiden lupia myönnettiin nopeasti. Kun Sodankylän ja
Inarin yksityiset keskikoulut muutettiin kunnallisiksi jo sangen varhain, niin se osoitti
valtiovallan ymmärtämystä vähävaraisia syrjäseutuja kohtaan. Nämä kunnat saivat kansa-
koulukustannuksiinsa ylimääräistä valtionapua, joten kansakoululaitokseen kuuluvista
keskikouluista aiheutuneet menot saatiin muutaman vuoden odotusajan jälkeen melkein-
pä kokonaan valtiolta. Luonnollisesti keskikoulut otettiin huomioon jo valtionapujen
ennakkomaksuja laskettaessa, joten voittamattomia taloudellisia vaikeuksia keskikouluis-
ta ei kunnille aiheutunut. Kunnallisten keskikoulujen oppilaat saivat samat edut kuin nor-
maaleissa kansakouluissa, joten oppilaitten huoltajille ei välittömiä kustannuksia koitu-
nut. Kunnat huolehtivat myös pitkämatkaisten oppilaiden matkoista ja majoituksesta.

Kunnallisia keskikouluja ei kaupunkeihin ja kauppaloihin perustettu. Kun niissä olevat
valtion oppilaitokset eivät pystyneet vastaanottamaan kaikkia oppikouluun halukkaita ja
pääsytutkinnossa hyväksyttyjä, oli yksityisen oppikoulun perustaminen ainoa mahdolli-
suus laajentaa koulutettavien joukkoa. Taulukosta 11 näkyy, että sekä Kemissä, Torniossa,
Rovaniemellä ja Kemijärvellä näin meneteltiin. Kaupunkien välittömässä läheisyydessä
oleville kunnille kunnallisten keskikoulujen perustamislupia ei pitkään aikaa riittänyt, sillä
aina oli lähimmästä oppikoulusta kauempana olevia kuntia hakijoiden joukossa. Siitä oli
seurauksena, että näistä kaupunkien rajakunnista pystyivät yleensä oppikouluun mene-
mään vain ne, joiden asuinkylistä oli päivittäiset kulkuyhteydet kaupunkiin. Syrjäkylistä
oppikouluun siirtyminen edellytti kallista majoitusta. Kemin lähellä olevassa Tervolassa ja
Rovaniemen kaupungin ympärillä olevassa maalaiskunnassa asia pyrittiin ratkaisemaan
siten, että perustettiin myös yksityisiä oppilaitoksia. Kun sitten 1960-luvulla kunnallisten
keskikoulun saantiehtoja helpotettiin, saatiin kunnalliset keskikoulut Tornion lähikuntiin
Alatorniolle ja Karunkiin, Kemin naapuriin Kemin maalaiskuntaan sekä myös laajaan Ro-
vaniemen maalaiskuntaan jopa kaksittain. Vieläpä Muonioon, Tervolaan ja Rovaniemen
maalaiskuntaan perustettujen yksityisten oppikoulujen keskikoululuokat voitiin liittää
kunnallisina keskikouluina kansakoululaitokseen. Jostakin syystä Pellosta ja Ylitorniolta
ei tietääkseni koskaan lähetetty hakemuksia Helsinkiin yksityisten oppikoulujen keski-
koululuokkien muuttamisesta kunnalliseksi keskikouluksi. Sanomattakin on selvää, kenen
etujen vastaista tämänkaltainen passiivisuus näissä kunnissa oli. Sitäkin sopii miettiä, oli-
ko se edes kenenkään etujen mukaista. Lapin kaupunkeihin ja kauppaloihinkaan ei kos-
kaan kunnallista keskikoulua perustettu. Esimerkiksi Kemijärven kauppalassa vuonna
1962 avattu yksityinen keskikoulu pysyi peruskoulun tuloon saakka yksityisenä, vaikka
kauppala otti sen yksityiskouluna omistukseensa 1969.

Kittilän kunnassa oli havaittu, että valtion omistamaan oppikouluunkin oppilaat kertyi-
vät etupäässä Kirkonkylästä ja lähimmistä naapurikylistä Kaukosesta ja Sirkasta. Ongel-
ma haluttiin ratkaista perustamalla kuntaan myös kunnallinen keskikoulu. Värikkäitten ta-
pahtumien jälkeen hanke onnistui 1965. Olen kertonut kunnan koulutushistoriassa koulu-
hankkeen monivaiheisista käänteistä ja mielestäni onnellisesta lopputuloksesta.

Valtion toimintaperiaate oli selvästikin sodan jälkeen sama kuin 1900-luvun alkupuo-
lellakin, että uusia oppilaitoksia se ei enää suostunut perustamaan. Yksityisten perustami-
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en oppikoulujen valtion omistukseen ottamista vielä jatkettiin, sillä Kemijärven ja Kittilän
koulut otettiin 1950-luvun alussa lukioita myöten valtiolle. Poikkeukset yleensä vahvista-
vat säännön. Tiedossani ei ole, miksi valtio halusi poiketa 1960-luvun alussa omaksumas-
taan linjasta, sillä 1962 valtion omistama keskikoulu käynnistettiin Simon kunnassa. Sa-
mana vuonna lähikuntaan Kuivaniemelle annettiin kunnallinen keskikoulu. Ehkäpä halut-
tiin vertailutietoa siitä, miten eri omistajien koulut toimivat. Tässä tapauksessa simolaiset
syrjäkylissä asuvat ihmiset joutuivat kokeilun maksumiehiksi, vaikka eivät kunnan kes-
kuskylätkään saaneet samaan hintaan keskikoulusivistystä kuin esimerkiksi kuivanieme-
läiset.

Tarkastelukautena avattiin Lapin 12 maalaiskunnassa lukio joko itsenäisenä oppilaitok-
sena tai joko yksityisen tai valtion keskikoulun jatkeeksi. Kittilän ja Kemijärven lukiot
pääsivät pian, kuten edellä kerrottiin, valtion omistukseen. Oli luonnollista, että myös Si-
moon perustettuun valtion keskikouluun liitettiin valtion ylläpitämät lukioluokat. Ilmei-
sesti asiaa Helsingissä harkittiin, sillä yksi ikäluokka Simon ja Kuivaniemen keskikouluis-
ta päässeistä oppilaista joutui hakeutumaan lähinnä Kemin lukioihin, kun Simon lukioluo-
kille otettiin ensimmäiset oppilaat vasta 1968. Sitä en ole koskaan saanut selville, mistä
syystä Posion kunnassa avattiin valtion lukio samana vuonna 1968, kun viereiseen Ranuan
kuntaan saatiin yksityinen lukio. Ilmeisesti Ranuan kunnassa ei oppilaille lukionkäynti
tainnut tulla ainakaan paljon kalliimmaksi kuin Posiollakaan, sillä kunta oli myös Ranual-
la useiden muiden 1960-luvulla lukion saaneiden maalaiskuntien tapaan lukion taustayh-
teisönä. Kun Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle perustettiin 1950-luvulla 8-luokkaisia op-
pikouluja, olivat ne kaikki yksityisiä. Rovaniemen kolmesta uudesta oppikoulusta Rova-
niemen kauppala ja sittemmin kaupunki oli kahden oppikoulun omistaja, mutta kolmas oli
yksityisten muodostaman kannatusyhdistyksen perustama ja ylläpitämä, kuten myös Ke-
missä 1957 avattu yhteiskoulu. Torniossa oli puolestaan myös kaupunki yksityisoppikou-
lun yhtenä omistajana. En tiedä, aiheuttiko esimerkiksi Rovaniemellä yksityisten koulujen
erilainen omistuspohja oppilaille eri suuruisia kustannuksia, mutta peruskouluun siirryttä-
essä asetelma ei ollut aivan mutkaton, kun kunnat keskustelivat koulujen siirtämisestä
kunnille yksityisten kannatusyhdistysten kanssa.

Lukuvuonna 1971—72 kaikissa Lapin kunnissa Utsjokea lukuunottamatta oli vähin-
tään yksi keskikoulu. Utsjoen kunnalla oli Ivalossa yhteinen kunnallinen keskikoulu Ina-
rin kunnan kanssa, ja siellä myös utsjokisilla oli samat edut kuin kansakoulussa. Pitkähän
se matka tietysti oli Ivaloon, vaikka kyyti ei mitään maksanutkaan.

25.3.3 Millaiseksi Lapin oppikoulutilanne kehittyy 1900-luvun
lopulla (1972—99)?

Kun peruskouluun siirtyminen tapahtui Lapissa 1972, keskikoulut ja kansalaiskoulut
yhdistettiin peruskoulun yläasteen kouluiksi. Kun koulujärjestelmälain mukaan oli mah-
dollista yksityisten oppikoulujen toimia peruskoulua korvaavina kouluna, aiheutti tämä
Lapissa Kemin kaupungin ja Ylitornion kohdalla suuria ongelmia. Ylitornion ja Kemin
yhteiskoulut nimittäin halusivat toimia korvaavina kouluina, mutta kunnat neuvotteluosa-
puolina olivat toista mieltä. Kun oikeusistuimien antamaa ennakkopäätöstä ei lain lopulli-
sen oikeasta tulkinnasta ollut, niin näiden Lapin kiistojen yhteydessä lain todellinen tar-
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koitus ja sisältö selvitettiin. Kun eduskunnan enemmistö katsoi, että koulujärjestelmälaki
oli tuolta osin sen tahdon vastainen, muutettiin lakia sellaiseksi, että kunnalla oli oikeus
ratkaista, tuliko kuntiin korvaavia kouluja vai ei. Molemmissa kunnissa lapset joutuivat
kärsimään, kun valtakunnallista periaatepäätöstä haettiin. Olihan se murheellista, kun
molemmilla paikkakunnilla oli hyviä tiloja käyttämättä, ja toisaalla koulua pidettiin hyvin
puutteellisissa  ulkonaisissa puitteissa. Tämän kiistelyn muistomerkkinä Ylitornion kun-
nassa on yksityinen lukio, kun Lapin kaikki muut lukiot ovat kuntien omistuksessa. Kun
lukio on ainoa Ylitorniolla, ei kilpailutilannetta ole syntynyt. Käsittääkseni lukio on hyvin
täyttänyt tehtävänsä. Sitä en osaa sanoa, ovatko lukion tilat viimeisten noin 30 vuoden
aikana olleet pysyvästi tehokkaassa käytössä.

Peruskoulun tultua voitiin omassa kunnassa myös Utsjoella saada vuodesta 1974
alkaen keskikoulua vastaavaa opetusta. Kaikissa muissa Lapin kunnissahan tämä tavoite
oli saavutettu jo 1966, kun Savukoski oli saanut kunnallisen keskikoulun. Lapin moniin
kuntiin oli 1960-luvulla saatu lukio, mutta vielä 1970-luvun alussa tämä tärkeä oppilaitos
puuttui seitsemästä kunnasta. Kemin maalaiskuntaa lukuunottamatta nämä kunnat olivat
asukasluvultaan pieniä, alueiltaan suuria ja sijaitsivat läänin äärialueilla lännessä, pohjoi-
sessa ja idässä. Tornionlaaksossa lukiottomia kuntia olivat Kolari, Muonio ja Enontekiö,
pohjoisessa Utsjoki Tenojokivarressa ja Itä-Lapissa Pelkosenniemi ja Savukoski. Koulu-
tushalukkuuden kasvaessa myös näissä kunnissa asia koettiin ongelmalliseksi ja eriarvoi-
suutta aiheuttavaksi. Kunnat rupesivat pontevasti hakemaan lukionperustamislupia. Kola-
rissa lukio aloitti 1973, Muoniossa 1974, Keminmaassa 1975, Savukoskella 1976, Uts-
joella 1977, Enontekiöllä 1978 ja vielä Pelkosenniemellä 1980. Tämän jälkeen Lapin lää-
nin kaikissa kunnissa oli oma lukionsa. Lääninhallituksen tehtävänä oli toimia yllyttäjänä
ja perusteluiden kirjaajana. Opetusministerit laidasta laitaan virkamiestensä opastamina
ymmärsivät hyvin Lapin asukkaiden tarpeet.

Kemissä ja Rovaniemellä oli lukioiden määrä lukuvuonna 1998—99 pienempi kuin en-
nen 1970-luvun alun koulunuudistusta. Kemissä tyttölyseo jatkoi lukuvuodet 1972—74
Meripuiston lukiona. Kemin yhteiskoulun lukio lakkasi 1975. Rovaniemellä 1994 Ranta-
vitikan lukio lakkautettiin ja liitettiin Lyseonpuiston lukioon, joka toimii entisen yhteisly-
seon tiloissa. Päivälukioita oli lukuvuonna 1998—99 Rovaniemen kaupungissa kolme,
Torniossa kaksi ja kaikissa muissa Lapin kunnissa yksi. Sekä Kemissä että Rovaniemellä
1960-luvulla toimintansa aloittaneet oppikoulun iltalinjat jatkavat edelleen, mutta
1990-luvun puolivälissä niistä eräiden hallinnollisten muutosten jälkeen muodostettiin it-
senäiset aikuislukiot.

Jatkotutkimukseni paljastaa sen, miten Lapissa oppikoulutoimi pysyi muussa Suomes-
sa tapahtuneen kehityksen mukana.

25.4 Kuntien ja niiden koulutushistorioiden erityispiirteet

Kuten johdannossa olen kertonut, niin välttääkseni kuntahistorioiden samankaltaisuutta
olen menetellyt tietoisesti siten, että jonkun kunnan yhteydessä olen kuvannut yksityis-
kohtaisesti sellaisen koulutukseen liittyvän asian tai vaiheen, joka on yhteinen useimpien
muidenkin kuntien kohdalla.  Aiheet ovat nousseet esille työn kuluessa. Joissakin kunnis-
sa on taas saattanut tapahtua vuosikymmenien kuluessa jotakin aivan ainutlaatuista ja
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muista kunnista poikkeavaa. Nämä omaleimaisuuden piirteet olen pyrkinyt myös kirjaa-
maan lukijoiden tarkasteltavaksi ja ehkäpä iloksikin. Historiaahan nekin ovat. Seuraavak-
si haluan luettelomaisesti kertoa esimerkkejä niistä erityisistä asioista ja sattumuksista,
joita kunkin kunnan kohdalla on tavallista laajemmin käsitelty ja esitelty. Kuntien nume-
rointi alkaa tässä, kuten koko tutkimuksessakin, luvusta 2, koska johdanto muodostaa 1.
luvun.

2. Keminmaa. Tämä kunta on toinen koko Lapin emäkunnista. Ennen kansakoulua Ke-
min maaseurakunnassa oli pappilan neitien organisoima koulu Kirkonkylän seudun tyttä-
rille vuosina 1862—1873. Opettajana toimi koulutuksen sitä varten Gevlen seminaarissa
hankkinut Amalia Appelgren, joka myöhemmin perusti Kemin kaupungissa vuosina
1892—1928 toimineen naisten käsityökoulun. Kiertokoulujen osalta kerrotaan, miten voi-
makas piispa pakotti 1880-luvulla itsetietoiset Kemin pitäjän isännät perustamaan kierto-
koulun vähäväkisten lapsia varten. Kun suuresta Kemin kunnasta erotettiin ja liitettiin Ke-
min kaupunkiin 1931 alue, jossa asui noin kaksi kolmasosaa koko kunnan väestöstä, on
silmien edessä kuva sen ajan käsityksistä, miten parhaiten ajateltiin suurien asutustaajami-
en ongelmien tulevan hoidetuiksi.

3. Utsjoki. Lapin ja koko Pohjois-Suomenkin maaseutukuntien ensimmäinen oppilai-
tos, pedagogio (lapinkoulu) ja samalla myös katekeettaseminaari, toimi Utsjoella jo
1700-luvun puolivälissä. Utsjoella aloitti työnsä myös Suomen ensimmäinen valtion palk-
kaama kiertävä katekeetta samoihin aikoihin. Kuvaan kuuluu, että Suomessa napapiirin
takana perustettiin ensimmäinen kansakoulu Utsjoelle 1878 samalla vuosikymmenellä
kuin Kemijokivarren ja Perämeren rantaseutujen ensimmäiset kansakoulut. Olen kuvannut
Outakosken koululla 1800-luvun lopulla työskennelleen opettajapariskunnan vaiheita esi-
merkkinä siitä, miten suurta uhrautuvaisuutta etelästä usein tulleet Lapin opettajat osoitti-
vat vaativassa tehtävässään. Utsjoki on näihin päiviin saakka ollut Suomen ainoa saame-
laisenemmistöinen kunta.

4. Sodankylä. Sodankylä on Lapille tyypillinen haja-asutuskunta, jossa lukuisiin sivu-
kyliin perustettiin kansakoulut. Sitä ennen tietenkin kiertävät katekeetat yksin huolehtivat
kymmeniä vuosia lasten opetuksesta. Sodankylään saatiin ensimmäiseksi koko Lapissa
kunnallinen keskikoulu jo 1948 viisaan kunnallispolitiikan ansiosta. Myös Sodankylän en-
simmäisen kansakoulun opettaja oli erittäin aktiivinen vaikuttaja miehuutensa päivinä eli
hyvin tyypillinen ja todellinen 1800- ja 1900-lukujen kansankynttilä.

5. Kemijärvi. Kunta kunnostautui pitkään kansakoulun vastustajana. Ensimmäinen
kansakoulu suuressa kunnassa avattiin vasta 1898. Toisen kansakoulunsa Kemijärvi sai,
kun Kemiyhtiö sen lahjoitti ja ylläpiti kymmenen vuotta. Metsäherra Richard Sandberg oli
lahjoituksen takana. Tarina kertoo, että Kemiyhtiö oli ostanut 1800-luvun lopussa halvalla
kemijärveläisten metsistä puutavaran. Iso-Samperi toivoi, että seuraava koulunkäynyt su-
kupolvi ei enää vastaavaa tyhmyyttä tekisi. Kemijärvi on toisaalta hyvä esimerkki siitä,
kuinka nopeasti 1920-luvulla monissa Lapin kunnissa oppivelvollisuus toteutettiin. Kun-
nan nokkamies Matti Oskari Lahtela osasi ja uskalsi ottaa ehkä maan parhaan asiantunti-
jan Alfred Salmelan tekemään Kemijärven kuntaa varten oppivelvollisuuden täytäntöön-
panosuunnitelman.

6. Rovaniemen seutu. Rovaniemelle perustettiin Lapin ensimmäinen kansakoulu vuo-
desta 1870 alkaen. Sen perustamisvaiheista on kirjoitettu monta historiaa. Tutustuminen
niihin opetti minulle, kuinka suurta valtaa historiankirjoittajat käyttävät valitessaan, mitä
ja miten he kirjoittavat ja mitä jättävät pois. Nämä lukemani historiat osoittivat myös sen,
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kuinka paljon virheitä asiantuntijoidenkin laatimat historiat voivat sisältää. Omaa työtäni
varten se oli lohdullinen tieto. Huomasin, että aivan selvät asiavirheet saattavat siirtyä tut-
kimuksesta toiseen. Sen saatoin myös havaita, että ammatikseen historioita kirjoittavat ei-
vät ole aina kaikkein taitavimpia lainlukijoita. Luultavasti asioiden paljous ja kiirekin työn
kuvaan kuuluvina vaivaavat. Rovaniemelle saatiin Lapin ja koko Pohjois-Suomenkin
maaseutukuntien ensimmäinen oppikoulu 1908. Näinä päivinä Steiner-koulu ja Lapin yli-
opiston harjoituskoulu ovat Rovaniemen erikoisuuksia. Rovaniemen maalaiskunnassa on
ollut ja on edelleenkin kaikkein eniten oppivelvollisuuskouluja koko Lapissa. Koulujen
jälleenrakentamista Lapin sodan jälkeen olen kuvannut tavallista tarkemmin Rovaniemen
maalaiskunnassa. Rovaniemen kaupungissa aloitti 1964 Lapin ensimmäinen iltaoppikou-
lu.

7. Kittilä. Kittilä oli pohjoisen Lapin hallinnollinen keskus jo 1830-luvulta lähtien. En-
simmäisen nykyaikaisen oppikoulun Pohjois-Lappiin perustivat kittiläläiset vuodesta
1928 alkaen. Aivan erikoinen oli Kittilässä käyty taistelu 1960-luvulla kunnallisen keski-
koulun saamiseksi, jotta myös laajan pitäjän kymmenien sivukylien lapsille turvattaisiin
mahdollisuus oppikoulun käyntiin. Urho Kekkonen taisi olla hankkeen paras takuumies ja
asianajajana kunnostautui kunnanjohtaja Aarne Nikka.

8. Salla (Kuolajärvi). Sijainti Suomen ja Venäjä rajaseudulla on tuonut mukanaan omat
kohtalokkaat vaiheensa sallalaisten elämään 1900-luvulla. Sallan kapina oli 1922. Suo-
messa harjoitettu rajaseutupolitiikka 1920-luvulla toi Sallaan hyvin nopeasti kansakoulut.
Eivät ne ilman pitäjäläisten omaa aktiivisuutta olisi kuitenkaan tulleet. Sodassa puolet pi-
täjää menetettiin voimakkaammalle naapurille. Oli uskomatonta, kuinka nopeasti Salla ra-
kensi entiset tuhotut kansakoulut ja perusti muutamien vuosien aikana vielä parikymmen-
tä uutta kansakoulua. Seitsemän kansakoulua oli jäänyt rajan taakse, ja Tynkä-Sallaan
muuttaneet näiden menetettyjen kylien asukkaat tarvitsivat lapsilleen heitä varten peruste-
tuille asutusalueille pikaisesti kansakoulut. Pian Salla kilpaili Alatornion kanssa läänin
parhaan maatalouspitäjän kunniasta. Sallan tulevaisuudesta kertoo paljon vuonna 2000
saatu tieto, että kunnassa syntyi lapsia edellisvuonna 1999 yli 90 prosenttia vähemmän
kuin parhaina vuosina 1900-luvun puolivälissä. Tämän tosiasian kirjaaminen ei ole musta-
maalausta vaan herätyshuuto.

9. Tervola. Kunnan ensimmäisen kansakoulun perustamisvaiheet ovat erikoiset. Syk-
syllä 1944 Tervolan opettajat joutuivat kokemaan saksalaisten lähdön seuraamuksineen
kodeissaan ja kouluillaan, sillä tervolalaisia ei ollut evakuoitu. Tervolan 22 kyläkoulusta
on 15 lakkautettu. Se on kappale suomalaista 1900-luvun historiaa.

10. Simo. Entisen kotikuntani vaiheet ovat minulle kaikkein tutuimmat ja läheisimmät-
kin. Simolaiset kunnostautuivat kansakoulujen perustajina 1800-luvulla. Heille kuuluu
kirkas kultamitali koko Pohjois-Suomessa. Kiertokoulupalveluiden järjestäjinä he olivat
taas viimeisiä. Pitäjien valtakylien ja syrjäkylien jännitteet ovat olleet kourin kosketelta-
vissa koulutushistoriaa kirjoitettaessa kaikissakin Lapin kunnissa. Kun Simon kunnan tun-
nen hyvin, on Simo joutunut ilmeisesti ilman erityistä syytä esimerkkikunnaksi, kun näitä
tyypillisiä ristiriitoja olen halunnut kuvata. Simon kuntaan perustettiin ja avattiin Lapin
ensimmäinen yksityisen opettajan ylläpitämä kansakoulu 1886. Ensimmäinen laatuaan oli
myös Simon takamaille perustettu nykyisen Ranuan Saukkojärvellä vuonna 1894 toimin-
tansa aloittanut kansakoulu. Se oli ensimmäinen varsinainen erämaakoulu koko Lapissa,
kun yleensä koulut perustettiin kirkonkyliin ja rintamaille.
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11. Kemi. Kemi on esimerkki siitä, että 1800-luvulla (1869) Suomessa voitiin kaupunki
perustaa autiolle ja asumattomalle alueelle meren rantaan jokisuuhun sopivan satamapai-
kan äärelle. Kansakoulunsa Kemi sai jo 1878 ja 1897 ensimmäisen nykyisen Lapin alueel-
le perustetun yliopistoon johtavan oppikoulun. Alueliitos kasvatti Kemin Lapin maakun-
nan suurimmaksi koulukaupungiksi 1931.

12. Inari. Nelikielinen Inari on alueeltaan Suomen suurin kunta. Se sai onnettoman tu-
lipalon vuoksi ensimmäisen kansakoulunsa viimeisenä Lapissa. Erikoisen värikäs ja sa-
malla suorastaan liikuttava on tämän Inarin Kirkonkylän koulun alkuhistoria. Kunnassa on
jouduttu kantamaan huolta, miten opetus voitaisiin järjestää hyvin kolmelle eri kieltä pu-
huvalle saamelaisryhmälle ja vielä suomalaisillekin.

13. Ranua. Kunta perustettiin Simon, Pudasjärven ja Rovaniemen erämaista ja aloitti
toimintansa 1917. Ranua sai perintönä Simolta yhden kansakoulun ja Pudasjärveltä toisen.
Saukkojärven kansakouluun 1912 opettajaksi muuttanut Matti Näppärä on ansainnut
oman lukunsa. Perheeseen kuului toimeliaan Amalia-rouvan lisäksi kahdeksan tummakul-
maista tytärtä. Olen yrittänyt pohtia, mikä sai erikoiset vaiheet elämässään kokeneen opet-
tajan valitsemaan syrjäisen Ylisimon koulun viimeiseksi työpaikakseen, jossa hän ennen
kuolemaansa hoiti leivisköitään tarmokkaasti 15 vuotta. Ranualle perustettiin vuosina
1899—1939 vain yksi kansakoulu, joten Ranua on joutunut esimerkkikuntana osoitta-
maan, kuinka voimattomia piirijakoasetus ja oppivelvollisuuslaki olivat, jos kunnat eivät
halunneet kouluja perustaa. Heti sodan jälkeen Ranua oli taas esimerkkikunta siitä, kuinka
nopeasti kansakouluja voitiin Suomessa käynnistää, mikäli kunnissa niin tahdottiin. Ra-
nua oli myös ensimmäinen kunta Lapissa, jossa peruskoulun yläaste käynnistyi. Enää ei
pitänyt paikkaansa ranualaisten joskus esittämä väite, että Ranua oli maan paras paikka,
sillä lähti mihin suuntaan tahansa, niin aina olot paranivat. Ranuan kunnan onneton koulu-
historia 1900-luvun alkupuolella kirvoitti minut kirjoittamaan selvityksen Pohjois-Suo-
men kansakouluntarkastajista 1885—1970. Olen nimittäin sitä mieltä, että syynä Ranuan
kunnan hitaasti kehittyneeseen koulutoimeen eivät olleet yksin ranualaiset, vaan heillä oli
ilmeisen “huono herraonni”.

14. Pelkosenniemi. Pelkosenniemellä ei ole syksyn 1998 jälkeen ollut kuin yksi kylä-
koulu kirkonkylässä. Seitsemän sivukylän koulua on jo lakkautettu. Kunnassa on ainakin
vielä lukio, jonka kunta viimeisenä Lapin kunnista sai 1980. Suomalaisen yhteiskunnan
suuren murroksen jäljet näkyvät.

15. Savukoski. Kunta lienee kaikkein syrjäisin kunta koko Suomessa 2000-luvun alus-
sa. Ainakin se on harvaanasutuin. Korvatunturi on lähellä ja Venäjä yhtenä naapurina. Sa-
vukoski aloitti kaksivuotisen kansalaiskoulun yhdessä Simon kanssa Lapin maalaiskun-
nissa ensimmäisenä 1959. Kunnassa on vielä neljä kyläkoulua jäljellä sekä yläaste ja lu-
kio. Pienten ja syrjäisten kuntien lukiot kertovat suomalaisesta aluepolitiikasta.

16. Posio. Kunta on Ranuan kaksoissisar, sillä niin samanlaisia ne monessa suhteessa
ovat. Posio perustettiin vuodesta 1926 alkaen seitsemän pitäjän erämaakylistä. Kun Ranu-
alla ei varattomuuteen vedoten perustettu kuin yksi kansakoulu 40 vuoden aikana 1900-lu-
vun alkupuolella, niin nuori ja varmasti yhtä köyhä Posio avasi kymmenen kansakoulua
vuosina 1928—1937 eikä mennyt konkurssiin. Posiolaisilla oli kansakouluasioissa hyvä
“herraonni”, sillä heidän ensimmäinen kansakoulun tarkastajansa oli Kuusamossa opetta-
jana toiminut Pohjois-Suomessa Tyrnävällä syntynyt mies. Posio joutui kuitenkin perusta-
maan 1930-luvulla jopa kunnallisen kiertokoulun, mikä oli aivan poikkeuksellista koko
maassa, kun emäseurakunta Kuusamo otti kaikki jakamattomassa seurakunnassa työsken-
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nelleet valtion palkkaamat katekeetat vain omaan käyttöönsä. Tuomiokapituli ei kantanut
huolta kuopuksestaan.

17—19. Suur-Tornio muodostettiin vuonna 1973 Tornion kaupungista ja Alatornion ja
Karungin maalaiskunnista.

17. Alatornio. Alatornio on toinen Lapin emäpitäjä. Se oli ja on vieläkin voimakas
maatalousalue, ja kunnassa oli parhaimmillaan yli 20 kyläkoulua. Sisämaassa olevan Ar-
pelan valtakylän ympärillä oli sodan jälkeen kuusi sivukylien kansakoulua. Nyt on vain
Arpelan kylässä toimiva ala-asteen koulu, sillä kaikki ympäristön kuusi koulua on lakkau-
tettu. Rantakyliin on sensijaan perustettu uusia suuria kouluja. Ajan kuva sekin on.

18. Tornion vanha kaupunki. Onneksi Lapissa on ollut jo 1621 perustettu kaupunki, jo-
ten alueen historiassa olen voinut kertoa myös Suomen kaupunkien tyypillisestä koulutuk-
sesta, joka on ollut perin pohjin erilaista kuin maalaiskunnissa. Lapin ensimmäinen oppi-
koulu Tornion kaupungissa sai aloitusluvan jo 1630. Rajakaupunkina Tornio on tehnyt
runsaasti myös koulutusyhteistyötä naapurinsa Haaparannan kanssa.

19. Karunki. Kunta oli itsenäisenä ollessaan Lapin läänin alueeltaan pienin maalaiskun-
ta. Niinpä Karunki oli ainoa kunta, joka sai jo ennen viimeisiä sotia kaikki tarpeelliset
kansakoulut perustetuksi. Oppivelvollisuuslaki koski kaikessa ankaruudessaan Karunkia
heti vuodesta 1921 alkaen, kun melkein kaikissa muissa Lapin maalaiskunnissa osa lapsia
tuli oppivelvollisiksi vasta 1947 oppivelvollisuuslain muutoksen jälkeen.

20. Ylitornio. Kunnassa tehtiin 1880-luvun lopussa ainutlaatuinen päätös, että vuonna
1886 avattu kansakoulu lakkautetaan ikuisiksi ajoiksi. Pian tultiin toisiin ajatuksiin, ja Yli-
torniolla on sen jälkeen ehtinyt toimia kansakoulu yli 30 kylässä. Peruskouluun siirryttäes-
sä oli Ylitornion osana yhdessä Kemin kanssa olla valtakunnallisen kiistan polttopisteessä,
kun katsottiin, kumpi, kunta vai yksityinen oppikoulu, saisi lakien mukaan päättää, muute-
taanko yksityinen oppikoulu korvaavaksi kouluksi vai siirtyykö se kunnan kouluksi. Ne
olivat ikäviä vuosia, mutta lakien sovellutuksista joudutaan aina hakemaan ennakkopää-
tökset. Ylitornion kunnan yhteydessä olen kertonut kiertokoulujen toiminnan lisäksi myös
rippikoulujen kehitysvaiheista osana kirkon suorittamaa kasvatustyötä.

21. Pello (Turtola). Kuntaan perustettiin kansakoulu vasta 1894, mutta 1870-luvulla
Turtolan kylässä toimi muutamia vuosia seurakunnan papin pitämä koulu, jossa valmen-
nettiin Suomen ja Ruotsinkin puolelta kotoisin olevia poikia oppikoulutielle, muun muas-
sa Oulun kuuluisaan lyseoon. Turtolan mahtimies, talonpoika Heikki Lauri oli hankkeen
käynnistäjä. Tämäkin koulu oli Lapissa aivan ainutlaatuinen ilmestys.

22. Kolari. Kunnassa kiisteltiin kauan, kumpi olisi kunnan keskus, Sieppijärvi vai Ko-
larin kylä, jossa kirkko sijaitsi. Se sai aikaan, että kansalaiskoulu toimi vielä pitkään kurs-
sinmuotoisena, kun monissa muissa Lapin kunnissa oli jo kolmivuotinen kansalaiskoulu.
Myös Kolari on mallikunta siinä, kuinka nopeasti uusia kansakouluja käynnistettiin heti
evakostapaluun jälkeen 1940-luvun lopussa.

23. Enontekiö. Länsirajan kunnista Enontekiö sai ensimmäisten joukossa kansakoulun
jo 1888. Sen yhtenä perustajana oli Enontekiön kappalainen Aatu Laitinen. Lapin papit
ovat tehneet korvaamattoman työn koulujen perustajina poikkeuksetta kaikissa kunnissa,
vaikka pelto on joskus ollut kivinenkin, kun ihmislapset eivät aina parastaan ymmärrä.
Toinen kansakoulu avattiin kunnassa vasta 1930. Kilpisjärven vuonna 1983 käynnistyneen
koulun tarina on oma lukunsa Lapin koulutusta koskevassa historiassa.

24. Muonio. Muoniokin oli niiden viimeisten kuntien joukossa, jotka kansakoulun sai-
vat. Kouluja perustettiin heti kaksi, ja Ylimuonion koulun savupiipusta nousi savu vuotta
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aikaisemmin kuin Kirkonkylän koulusta, kun siellä oli toimeksisaapa kylä ja sen johtajana
isäntä Iisakki Puranen emäntineen.

Muonion kunnan yhteydessä olen selvittänyt Lapin voimakkaan hengellisen herätys-
liikkeen, lestadiolaisuuden, suhtautumista koulutuskysymyksiin ja ennen kaikkea kansa-
kouluun sekä Ruotsin että Suomen puolella Tornionlaaksoa. Samalla olen voinut verrata
naapurimaiden koulutuksen kehittämistyötä rinnakkain 1800-luvulla.

Olen sanonut, että Lapin kaikki kunnat ovat omaleimaisia ja erilaisia. Toivon, että oli-
sin kyennyt kirjoittamaan kuntien koulutushistoriat siten, että ne omalta osaltaan kuvastai-
sivat sitä, kuinka erinomainen maa on Lappi ja kuinka sen asukkaat ovat ponnistelleet tur-
vatakseen lapsilleen ja nuorilleen tasavertaiset edellytykset koulutukseen maan muiden
maakuntien nuorten kanssa.



26 Lähteet ja kirjallisuus

26.1 Arkistot ja yksityiskokoelmat

Kansallisarkisto (KA), Helsinki
Kouluhallituksen arkisto (KHA)

Oulun kansakouluntarkastuspiirin lukuvuosi-ilmoitukset (ktpli:t) 1914—40: Kuusamo 1914—
26 ja Taivalkoski 1914—1926, Posio 1926—40, Pudasjärvi 1914—17, Ranua 1917—1925 ja
Simo 1914—25
Lapin ktpli:t 1918—50: Inari, Kittilä, Rovaniemen maalaiskunta, Sodankylä ja Utsjoki 1918—
1950, Kemijärvi, Salla (Kuolajärvi), Pelkosenniemi ja Savukoski 1918—45, Alatornio, Enon-
tekiö, Karunki, Kemin maalaiskunta, Kolari, Muonio (Muonionniska), Pello (Turtola) ja Ylito-
rnio 1918—25, Rovaniemen kauppala 1929—50, Tervola 1918—25 ja 1945—50, Posio
1940—45 ja Ranua 1945—50
Länsi-Pohjan ktpli:t 1925—50: Alatornio, Enontekiö, Karunki, Kemin maalaiskunta, Kolari,
Muonio, Simo, Turtola (Pello) ja Ylitornio 1925—50, Ranua ja Tervola 1925—45 sekä Tornio
1936—50
Kemijärven ktpli:t 1945—50: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski 1945—50
Kemin kaupungin kansakouluntarkastajan lukuvuosi-ilmoitukset (ktli:t) 1931—50
Kansakouluasetuksen satavuotisjuhla-adressi. Lapin läänin kunnat lukuunottamatta Enon-
tekiöä, Kolaria ja Simoa, joita ei arkistossa ollut. 1966.

Valtioneuvoston arkisto, Helsinki
Opetusministeriön päätös 868/04/ 76. 19.1.1976

Opetushallituksen arkisto (OHA), Helsinki
Lapin ktpli:t: Inari, Kittilä, Rovaniemen maalaiskunta, Sodankylä ja Utsjoki 1950—61, Rovanie-

men kauppala 1950—60 ja kaupunki 1960—61 sekä Ranua ja Tervola 1950—51 
Länsi-Pohjan ktpli:t: Alatornio, Enontekiö, Karunki, Kemin maalaiskunta, Kolari,Tornio ja Yli-

tornio 1950—61 sekä Simo 1950—51 ja Tervola 1951—61
Oulun pohjoisen ktpli:t 1951—61: Simo
Pudasjärven ktpli:t 1951—61: Ranua
Itä-Lapin ktpli:t 1961—70: Kemijärven kauppala, Kemijärven maalaiskunta,Pelkosenniemi, Po-

sio, Salla ja Savukoski
Länsi-Lapin ktpli:t 1961—70: Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello ja Ylitornio
Perämeren ktpli:t 1961—70: Alatornio, Karunki, Kemin maalaiskunta, Ranua, Simo, Tervola ja

Tornio
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Pohjois-Lapin ktpli:t 1961—70: Inari, Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen maalaiskunta, Sodan-
kylä ja Utsjoki

Kemin kaupungin ktli:t 1950—70
Lapin läänin kansakoulujen tarkastuskertomukset lukuvuodelta 1970—71

Oulun maakunta-arkisto (OMA), Oulu
Oulun tuomiokapitulin arkisto (OTA)

Kemin piispantarkastuspöytäkirjat 1862—1903. Eb: 32
Kemin rovastikunnan pappeinkokouksen pöytäkirja 1892. Eb: 32
Kemin maaseurakunnan piispantarkastuspöytäkirjat 1908—1939. Eb: 34
Utsjoen piispantarkastuspöytäkirjat 1885—1950. Eb: 138
Sodankylän piispantarkastuspöytäkirjat 1876—1952. Eb: 119
Kemijärven piispantarkastuspöytäkirjat 1852—1934. Eb: 33
Rovaniemen piispantarkastuspöytäkirjat 1852—1950. Eb: 109
Kittilän piispantarkastuspöytäkirjat 1873—1952. Eb: 41
Kuolajärven (Sallan) piispantarkastuspöytäkirjat 1876—1955. Eb: 49
Tervolan piispantarkastuspöytäkirjat 1873—1946. Eb: 128
Simon piispantarkastuspöytäkirjat 1862—1934. Eb: 118
Kemin kaupunkiseurakunnan piispantarkastuspöytäkirja 1903. Eb: 32
Inarin piispantarkastuspöytäkirjat 1886—1950. Eb: 18
Pudasjärven piispantarkastuspöytäkirjat 1890—1911. Eb: 92
Ranuan piispantarkastuspöytäkirjat 1910—1949. Eb: 101
Pelkosenniemen piispantarkastuspöytäkirjat 1828—1954. Eb: 83
Savukosken piispantarkastuspöytäkirja 1928. Eb: 114
Posion piispantarkastuspöytäkirjat 1916—1938. Eb: 91
Alatornion piispantarkastuspöytäkirjat 1875—1939. Eb: 1
Karungin piispantarkastuspöytäkirjat 1887—1944. Eb: 29
Ylitornion piispantarkastuspöytäkirjat 1873—1954. Eb: 150
Turtolan (Pellon) piispantarkastuspöytäkirjat 1873—1953. Eb: 133
Kolarin piispantarkastuspöytäkirjat 1892—1949. Eb: 44
Enontekiön piispantarkastuspöytäkirjat 1886—1952. Eb: 4
Muonionniskan (Muonion) 1892—1954. Eb: 68

Oulun pohjoisen piirin kansakouluntarkastajan arkisto
Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1887—1889. Da: 1
Kirjediaari 1924—1927. Aa: 9
Valtioneuvoston päätös Posion kunnan siirtämisestä Oulun kansakouluntarkastuspiiristä Lapin
piiriin 18.12.1939

Itä-Lapin piirin kansakouluntarkastajan arkisto
Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1945—1947. Da: 1

Simon kirkon arkisto (SiKA)
Simon seurakunnan kirkonkokousten ja kirkkoraadin pöytäkirjat. II Ca

Muonion kirkon arkisto (MKA)
Pitäjänkokousten pöytäkirjat 4.1.1844 ja 22.4.1849. II Ca 1

Tornion seminaarin arkisto (TSeA)
Tornion alkukouluseminaarin toimintakertomukset 1921—1924
Tornion seminaarin toimintakertomukset 1951—55
Tornion seminaarista laadittu historiikki

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto (OTA), Oulu
Tuomiokapitulin kiertokirjeet 1857 ja 1858
Tuomiokapitulin kiertokirje n:o 708/ 25.11.1915
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Lapin lääninhallituksen arkisto (LLHA), Rovaniemi
Lapin läänin kansakoulujen lukuvuosi-ilmoitukset 1970—72
Lapin läänin peruskoulujen lukuvuosi-ilmoitukset 1972—93
Lapin lääninhallituksessa laaditut luettelot Lapin läänissä 1993—1999 lakkautetuista peruskou-

luista
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 4.1.1994. DN:o 1994/4/92. Päätöksessä on eri osa-

puolten lausunnot.
Kouluosaston lähettämien kirjeiden toisteet vuodelta 1970, 1972 ja 1994
Lapin lääninhallituksen kouluosaston työnjako 1.4.1970 alkaen
Lapin läänin keskiasteen koulunuudistuksen suunnittelulautakunnan pöytäkirjat 1979—1992
Lapin läänissä vuosina 1990—1998 suoritettujen yhteisvalintojen tiedostot
Lapin lääninhallituksen laatima tilasto Lapin läänin kuntien erityisopetuksesta lukuvuonna

1997—98
LLH. Lapin lääninhallituksessa vuosittain laaditut kuntakohtaiset lukionkäyntiä koskevat tilastot

lukuvuosilta 1980—95. (Myös JLA.)
Lapin lääninhallituksen kirjeet 27.1.1972. L.139/20894. L.611.71, 13.7.1972. L.1275/

9868.L.612.72, 8.8.1972. L.2146/9868. L.612.72, 4.12.1972 L.3281/9868.L.612.72. ja 1.9.
1994. L. 308 A.

Muonion lukion syystiedonanto 1974—75
Enontekiön lukion syystiedonanto 1978—79
Utsjoen lukion syystiedonanto 1977—78
Tilasto Lapin läänin peruskoulujen epäpätevistä opettajista 1973—74

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän arkisto, Rovaniemi
Myllärin koulun lukuvuoden 1997—98 työsuunnitelma

OpM:n päätös 5.6.1997 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän opetusyksikön siirtämisestä
peruskoululain 82 a §:ssä tarkoitetuksi kouluksi. Nro 147/430/97.

Lapin käsi- ja taideteollisuus ry:n arkisto, Rovaniemi
Lapin läänin Kotiteollisuusyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1990
Lapin käsi- ja taideteollisuus ry:n toimintakertomus vuodelta 1991.

Rovaniemen kirkonarkisto (RoKA), Rovaniemi
Rovaniemellä 2.1.1860 pidetyn pitäjäkokouksen pöytäkirja
Rovaniemellä 9.2.1863 pidetyn pitäjäkokouksen pöytäkirja

Karungin kirkon arkisto (KaKA), Karunki
Karungin kirkonkokousten pöytäkirjat 1870, 1875, 1878, 1884 ja 1887
Karungin kirkkoraadin pöytäkirjat 1895
Karungin kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1896

Ylitornion kirkon arkisto (YKA), Ylitornio
Kirkonkokousten pöytäkirjat 1916
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 15.2.1917 Ylitornion kiertokoulujen ohjesäännön

vahvistamisesta
Turtolan (Pellon) kirkonarkisto (PeKA), Pello

Kirkonkokousten pöytäkirjat 1873, 1875, 1884 ja 1890
Rovaniemen maalaiskunnan arkisto (RoKuA), Rovaniemi

Songan kansakoulun johtokunnan 26.4.1926 pitämän kokouksen pöytäkirja
Kemijärven kaupungin arkisto (KjKaA), Kemijärvi

Kouluhallituksen 5.2.1924 vahvistama Kemijärven kunnan oppivelvollisuuden täytäntöönpano-
suunnitelma

Kittilän kunnan arkisto (KiKuA), Kittilä
Valtioneuvoston päätös 20.7.1965. N:o 46/316 k.d.op.m.1965
Kittilän kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat 1964, 1965 ja 1998
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Kittilän kansa- ja peruskoulujen johtokuntien ja kouluneuvostojen puheenjohtajien, opettajien ja
koulun muun henkilökunnan luettelot vuoteen 1985

Sallan (Kuolajärven) kunnan arkisto (SaKuA), Salla
Sallan koulujen oppilastilasto vuosilta 1952—60
Kokoelma Sallan koulujen historiaa, jossa koulujen historiikkien lisäksi on valokuvat sodan jäl-

keen rakennetuista 30 varsinaisesta kansakoulusta ja rakennustenvalmistumisvuosi.
Tilasto: Sallan kunnan ala-asteen koulupiirien oppilaskehitystä neljän viimeisen vuosikymmenen

aikana ja tulevaisuuden näkymiä. Laadittu Sallan kouluvirastossa 1997.
Tervolan kunnan arkisto (TeKuA), Tervola

Uno Cygnaeuksen kirje 9.10.1877 Tervolan kansakoulun opettajalle. Lapinniemen kansakoulun
arkisto.

Suomen senaatin päätös Tervolan kunnan valituksesta 30.6.1915. Mattisen kansakoulun arkisto.
Simon kunnan arkisto (SiKuA)

Kokoelma Simon koululaitoksen historiikki, joka sisältää eri kirjoittajien laatimia Simon koulujen
historiikkeja sekä runsaasti valokuvia.

Simon kansakoulujen rakentamista koskevat asiakirjat
Tainijoen kansakoulun opetussuunnitelman vuositarkisteet 1947—48 ja 1958—1966. Tainijoen

koulun arkisto.
Kansakouluntarkastajilta saapuneet kirjeet. Matalan koulun arkisto.

Kemin kaupungin arkisto (KKaA), Kemi
Kouluhallituksen kirjeet vuosina 1978—1984 Kemin kaupunginhallitukselle opetuksellisen eriyt-

tämiskokeilun järjestämisestä
Kemin kaupungin yläasteen koulujen opetussuunnitelmien vuositarkisteet 1978—85
Oikeuskansleri Risto Leskisen päätös 5. päivältä maaliskuuta 1973, n:o 489

Inarin kunnan arkisto (IKuA), Inari
Koulutoimi:

Imatran Voima OY:n rakennustyömaakoulujen toimintakertomukset
Keskusjatkokoulun ja kansalaiskoulujen vuosikertomukset 1951—72
Inarin kunnanvaltuuston Partakon koulun lakkauttamispäätös 4.5.1988
Inarin yhteiskoulun vuosikertomus lukuvuodelta 1954—55

Ranuan kunnan arkisto (RaKuA), Ranua
Ranuan kuntakokouksen pöytäkirjat 1917
Ranuan kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat 1919, 1920, 1926, 1932, 1933,1934, 1937,

1938,1939, 1941, 1943, 1945, 1956 ja 1958
Ranuan kunnallislautakunnan kokousten pöytäkirjat 1934
Simon pitäjän Ylisimon kulmakunnan 31.3.1894 pitämän kyläkokouksen pöytäkirja
Valtioneuvoston 2.6.1955 tekemän Ranuan kunnallisen keskikoulun perustamista koskevan pää-

töksen jäljennös. N:o 152/270 k.d.op.min. 1955.
Koulutoimi:

Ylisimon kansakoulun johtokunnan pöytäkirjat. Saukkojärven koulun arkisto.
Ranuan kansakoululautakunna pöytäkirjat 1948
Ranuan kunnan koulusuunnitelma. 1971
Ranuan koulutoimen toimintakertomus 1985—86

Pelkosenniemen kunnan arkisto (PnKuA), Pelkosenniemi
Kouluhallituksen päätös Pelkosenniemen kunnan koulupiirijaon vahvistamisesta 12.6.1924

Posion kunnan arkisto (PoKuA), Posio
Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat 1926

Ylitornion kunnan arkisto (YKuA), Ylitornio
Koululaitoksen leikekansio
Etelä-Portimon kansakoulun johtokunnan pöytäkirjat
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Muonion kunnan arkisto (MKuA), Muonio
Kouluhallituksen 27.3.1925 tekemät päätökset D. N:o 188—25 Muonion kunnan piirijaontarkis-

tusehdotuksen vahvistamisesta ja D. N:o 189—25 Muonion kunnan oppivelvollisuuden täytän-
töönpanosuunnitelman vahvistamisesta

Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjat 1929
Rovaniemen kaupungin aikuislukion arkisto

Rovaniemen aikuislukion vuosikertomus 1995—96. Sisältää oppilaitoksen historiikin.
Rovaniemen kaupungin Lyseonpuiston lukion arkisto, Rovaniemi

Lyseonpuiston lukion vuosikertomus lukuvuodelta 1995—96
Rantavitikan lukion ja iltalinjan vuosikertomus lukuvuodelta 1979—80. Sisältää katsauksen oppi-

laitoksen historiaan.
Kemin kaupungin Hepolan koulun arkisto

Veitsiluodossa 1926—27 toimineen koululuokan päiväkirja ja Veitsiluodon yläkansakoulun päi-
väkirja lukuvuodelta 1927—28

Kemin kaupungin aikuislukion arkisto
Kemin aikuislukion lukuvuosikertomukset 1991—93 ja 1996—97

Ranuan kunnan Kuukasjärven koulun arkisto
Apulaisoikeuskanslerin 28.8.1974 tekemän päätöksen jäljennös. DN:o 94/a 1974 N:o 2338.
Ranuan kunnan Kuukassalmen koulun kouluneuvoston pöytäkirjat 1973 ja 1974

Posion lukion arkisto
Posion lukion syystiedonanto 1970—71

Kuivaniemen kunnan yläasteen koulun arkisto
Kuivaniemen kunnallisen keskikoulun opetussuunnitelman vuositarkiste 1962—63

Juhani Lassilan kokoelma (JLA), Oulu1

LLH. 1995. Luettelo läänissä lakkautetuista erityiskouluista vuodesta 1983 alkaen.
Jäljennös valtioneuvoston 13.5.1965 tekemästä päätöksestä, jolla Inarin kunnalle on myönnetty

lukion perustamislupa. Alkuperäinen päätös Inarin kunnan arkistossa.
Pelkosenniemen kunnassa syntyneet lapset vuosina 1995—1998. Pelkosenniemen kunnanviras-

tosta saatu tilasto joulukuussa 1998.
Inarin kunnanvirastossa tekijää varten Riutulan koulun arkiston asiakirjoista 1997 laadittu koulua

koskeva keskeinen tiedosto
Juhani Lassilan ansioluettelon jäljennös vuodelta 1970
Juhani Lassilan Lapin lääninhallituksen palveluksessa suoritettujen virkamatkojen ajopäiväkirjat

1971, 1972, 1973 ja 1975
Juhani Lassilan kalenterit 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993,

1994, 1995, 1996 ja 1999
LLH. Lapin lääninhallituksessa vuosittain laaditut kuntakohtaiset lukionkäyntiä koskevat tilastot

lukuvuosilta 1980—95.
Pellon kunnan kouluviraston 15.10.1999 lähettämä tilasto
Juhani Lassilan kouluaikojen valokuvakokoelma
Ranuan kr. kansanopiston toimintakertomus lukuvuodelta 1998—99

Tauno Raution kokoelma, Karunki
Lehtileikekokoelma

Teuvo Siitosen kokoelma (TSA), Ranua
Ranuan lukion laatima oppilaitoksen kokeiluluettelo 1978—98

1.  Siirretään Oulun maakunta-arkistoon.
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Siitonen, T. & Sääskilahti, P. 1999. Ranuan kunnan kyläkouluja koskeva materiaali, jonka em. te-
kijät ovat keränneet ja muokanneet Ranuan kunnan koululaitoksen historian kirjoittamista var-
ten. Tiedot on kerätty Ranuan kunnan ja kyseisten koulujen (Haarahiltusen, Hosion, Impiön,
Kaiston, Kortteen, Kuukasjärven, Maurun, Nikkilän, Petäjän, Portimojärven, Putkivaaran,
Saariharjun ja Toljan) arkistoista sekä lukuisin haastatteluin.
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Siitonen T (1973) Ranuan Kirkonkylän koulu 75 vuotta. Historiikki. TSA.
Siitonen T (1994) Ranuan koululaitoksen 100-vuotishistoriikki. Esitetty Ranuan kunnan koululaitok-

sen 100-vuotisjuhlassa 17.9.1994. TSA.
Siitonen T (1995) Kunnallinen keskikoulu. TSA.
Siitonen T (1998a) Ranuan kunnan Kirkonkylän koulun 100-vuotishistoriikki. Esitetty Kirkonkylän

koulun 100-vuotisjuhlassa 6.9.1998. TSA.
Siitonen T (1998b) Oppikoulusivistystä Ranualla. Esitetty Ranuan lukion 30-vuotisjuhlassa

30.5.1998. Ranuan lukion arkisto. 1999 Ranuan koululaitoksen 100-vuotishistoria. Käsikirjoitus.
TSA.

Similä R (1993) Sallan koululaitoksen 100-vuotishistoriikki. Esitetty Sallan koululaitoksen 100-vuo-
tisjuhlassa 21.11.1993. SaKuA.

Sinervo S (1989) Lassilan koulun vaiheita 1995—1988. Keminmaan kunnan arkisto.
Slunga N (1998) Työtoverini ja pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, Haaparannan seminaarin viimei-

sen rehtorin, Luulajan opettajakorkeakoulun rehtorin ja Norbottenin lääninhallituksen koulutoi-
mentarkastajan fil. lis. Nils Slungan tekijää varten kirjoittama 25-sivuinen artikkeli Skola och un-
dervisning i Norbottens län, jonka kirjoittaja kävi luovuttamassa käyttööni Oulussa 27.7.1998.
JLA.

Sukuvaara T (1996) Rovaniemen maalaiskunnan Songan koulun 70-vuotishistoriikki. Esitetty koulun
70-vuotisjuhlassa 26.10.1996. JLA.

Tallavaara K (1997) Kairalan kylän historia. Käsikirjoituksen kopio. JLA.
Tilja P (1988) Tornion kaupungin Sattajärven koulun vaiheita 1938—1988. Pidetty koulun 50-vuo-

tisjuhlassa 9.12.1988. TKaA.
Tuovinen M (1966) Kun Muurolan koululle saatiin koulukeittola. Kansakouluasetuksen satavuotis-

juhla-adressi. Rovaniemen maalaiskunnan kansakoululaitos vuodesta 1869 nykypäiviin. 1966.
KA.

Uutela H & Uutela J (1996) Kelloselän koulu 1926—96. Kouluelämää vuosien varrelta. Esitetty
14.7.1996 kesäjuhlassa. Sallan kunnan Kelloselän koulun arkisto.

Vakkala L (1997) Simoniemen koulun historiikki. Esitetty koulun 125-vuotisjuhlassa 14.11.1997. Si-
mon kunnan Simoniemen koulun arkisto.

Vesikko N (1950) Rantavitikan kansakoulu 1870—1950. Kansakouluasetuksen satavuotisjuhla-ad-
ressi. Rovaniemen maalaiskunnan kansakoululaitos vuodesta 1869 nykypäiviin. 1966. KA.

Wiklund S (1977) Ylikärpän koulun historiikki. Esitetty Ylikärpän koulurakennuksen 50-vuotisjuh-
lassa 27.11.1977. Kokoelmassa Simon kunnan koululaitoksen historiikki. SiKuA.

Wiklund S (1994) Muisteluksia opettajavuosilta Ranuan kunnan Simojärven koulussa. TSA.
Vilen J (1989) Simon koululaitoksen historia. Kasvatustieteen syventäviin opintoihin kuuluva tut-

kielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta.
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Wimmer P & Aho K (1975) Oppilaiden, opettajien ja koulujen lukumääriä koskevia ennusteita vuo-
sille 1975—1989 Lapin läänissä. LLHA.

Vuollo Martti (1986) Kiertokoulusta peruskouluun. Muonion seurakunnan ja kunnan kansanopetusta
vuoteen 1972. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu -tutkielma. Huhtikuu 1986. Helsingin
yliopisto.

Vuollo Mauno (1997) Muonion seurakunnasta ja sen hengellisestä elämästä. Esitetty Muonion kirkon
175-vuotisjuhlassa 2.11.1997. JLA.

Ylipartanen H (1986) Tornion oppikoulun oppilaiden syntyperä 1884—1918. Pro gradu -tutkielma.
Tampereen yliopisto. Historiatieteen laitos.

Ylisirniö M (1997) Sirniön koulun historiaa 1916—97. JLA.
Öhberg H (1998) Rehtorina ja koulukokeilijana Ranuan lukiossa 1973—90. TSA.

26.3 Painetut lähteet

26.3.1 Lait ja asetukset sekä eri viranomaisten päätökset ja kirjeet

Kircko-Laki Ja ordningi 1686. Näköispainos ja uudelleen ladottu laitos vuoden 1686 kirkkolain suo-
mennoksesta. Toimittaneet L.-I. Hellemaa, A. Jussila ja M. Parvio. 1986. Juva.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning angående censuren och Bokhandeln i Stor-Furstendö-
met Finland. Den (2) 14 October 1829.

Swensk författnings-Samling 19/1842. Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående folk=undervisningen
i Riket.18.6.1842.

Till Censur Öfver-Styrelsen angående åtskilliga tillägg till författningarne om censuren i landet; den
8 April 1850. Samling af de till efterlevnad gällande Bref, Förklaringar och Föreskrifter, hvilka af
Hans Kejserliga Majestät, äftensom ifrån expeditionerne i Dess Senat för Stor-Furstendömet Fin-
land blivit utfärdade uti Justitiae-, Economiae- och Politiae-ärender. Femte Delen. Från och med
år 1843 till och med år 1851.

SA 112/1858 Hans Kejserliga Mäjestäts Nådiga kungörelse, angående grunderna för ordnan-
det af folkundervisningen i Storfurstendömet Finland. 19.4.1858.

SA 4/1860 K.M.A.J. niiden kirja-teosten sensuurista eli painolupaa varten tutkimisesta, jot-
ka Suomen kielellä präntistä toimitetaan. 27.2.1860.

SA 12/1866 K.M.A.A. kansakoulutoimen järjestämisestä Suomen Suuriruhtinaanmaas-
sa.11.5.1866.

SA 30/1869 Kirkkolaki. 6.1.1869.
SA 30/1880 K.M.A.J. siitä, että 118 ja 129 § Armollisesta Kansakoulu-Asetuksesta 11 p:ltä

Toukokuuta 1866 muutetaan toisin kuuluvaksi. 29.9.1880.
SA 28/1883 K.M.A.A. sisältävä erinäisiä muutoksia alkeisoppilaitoksista Suomessa.

23.8.1883
SA 10/1884 K.M.A.J. 30.5.1884 uusista viroista koulutoimen Ylihallituksessa Suomessa se-

kä maalla olevien kansakoulujen tarkastuksesta. (Aminoff 1914, 475—476.)
SA 4/1886 K.M.A.J. muutamain §§:n muuttamisesta armollisesta asetuksesta Toukokuun

11 p:nä 1866 kansakoulutoimen järjestämisestä Suomessa. 11.2.1886.
SA 6/1886 K.M.A.J. lisätyistä palkka-avuista kansakoulun-opettajille opettajattarille maal-

la. 19.3.1886.
SA 9/1893 K.M.A.J. sisältävä muutoksia erityisiin §§:iin armollisessa asetuksessa 11 p:ltä

Toukokuuta 1866 kansakoulutoimen järjestämisestä Suomesta. 7.3.1893.
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K.M.A. kirje Koulutoimen Ylihallitukselle 1.5.1895, koskeva Utsjoella olevan Outakosken kansa-
koulun opettajille suotua oikeutta lukea kaksinkertaiset virkavuodet. Aminoff 1914, 250—251.

SA 26/1896 K.M.A.J. elokuun 19 p:ltä 1896 sisältävä erityisiä muutettuja määräyksiä Suo-
men alkeisopistoista.

Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunnan kirje Koulutoimen Ylihallitukselle 19.1.1897. Lappiin nimi-
tettävien opettajien ominaisuudet. Aminoff 1914, 206.

SA 20/1898 K.M.A.A. ylempien kansakoulujen perustamisen edistämisestä Suomen maa-
laiskunnissa. 24.5.1898.

SA 4/1901 K.M.A.J. maalaiskansakoulujen mies- ja naisopettajille tulevasta palkankoro-
tuksesta. 12.3.1901.

Koulutoimen Ylihallituksen kiertokirje kaikille maalaiskansakoulujen Johtokunnille, Johtajille ja
Johtajattarille 18.9.1906. Ohjeet lukukausi-ilmoitusten laatimisesta ja lähettämisestä piiritarkasta-
jalle. Aminoff 1914, 371, 372.

SA 3/1907 A.A. valtioavun myöntämisestä maalla oleville yksityisille oppilaitoksille.
10.1.1907.

SA 3/1908 L maalaiskuntien opettajiston palkkauksesta. 24.1.1908.
Keisarillisen Senaatin 13.2.1909 tekemä päätös Kemin maalaiskunnan Alapaakkolan koulupiiristä

tehtyyn valitukseen. Aminoff 1914, 43.
SA 32/1909 A.A. piiritarkastajavirkain muuttamisesta sääntöpalkkaisiksi viroiksi. 14.5.

1909.
Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunnan kirje Koulutoimen Ylihallitukselle 23.8.1913. Kansakoulu-

jen tarkastusalueiden uusi jako. Aminoff 1914, 476—479.
SA 36/1914 A.A. Suomen alkeisoppilaitosten uudestaan järjestämisestä. 11.9.1914.
SA 101/1921 L oppivelvollisuudesta 15.4.1921.
SA 102/1921 L kansakoululaitoksen kustannuksista. 15.4.1921.
SA 183/1921 A 15 päivänä huhtikuuta 1921 annetun oppivelvollisuuslaintäytäntöönpanosta.

1.7.1921.
SA 137/1923 Laki kansakoulutoimen järjestysmuodon perusteista. 18.5.1923.
SA 199/1923 Vnp Muonionniskan seurakunnan ja kunnan nimen muuttamisesta Muonioksi.

14.6.1923.
SA 138/1924 A kansakoulun järjestysmuodon perusteista annetun lain toimenpanosta.

31.5.1924.
SA 185/1925 L oppivelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta. 19.5.1925.
SA 233/1925 L kansanopistojen valtionavusta. 6.7.1925.
Kouluhallituksen kiertokirje n:o 387/23.12.1925, jossa annettiin tarkat ohjeet valtionavun saamisesta

ja hakemisesta oppilasasuntoloiden rakentamista ja ylläpitoa varten. Valorinta 1929, 14—18.
SA 180/1926 L kansakoululaitoksen kustannuksista. 8.6.1926.
SA 181/1926 A kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 annetun lain

täytäntöönpanosta. 8.6.1926.
SA 43/1927 L 21 a §:n lisäämisestä oppivelvollisuudesta annettuun lakiin. 11.2.1927.
SA 190/1931 A kansakoulun järjestysmuodosta. 4.6.1931.
SA 346/1931 L kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain muuttamisesta. 11.12.1931.
SA 43/1932 A kansakoululaitoksen kustannuksista kesäkuun 8 päivänä 1926 annetun lain

täytäntöönpanosta. 6.2.1932.
SA 255/1936 L Oulun läänin jakamisesta kahteen lääniin. 10.7.1936.
SA 256/1936 VnP Oulun läänin jakamisesta Oulun ja Lapin lääneihin. 10.7.1936.
SA 208/1943 A kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen muuttamisesta. 5.3.1943.
SA 398/1943 A kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen muuttamisesta. 7.5.1943. 
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SA 637/1943 L kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain muuttamisesta. 30.7.1943.
KH:n kiertokirje 2.9.1943 kunnille, kansakoulujen johtokunnille, johtajille opettajille ja tarkastajille

jatko-opetuksen järjestämisestä. Mäntyoja 1951, 225—227.
SA 996/1943 L yksityisoppikoulujen valtionavusta. 17.12.1943.
SA 382/1945 L oppivelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta. 27.4.1945.
SA 390/1945 Toinen korvauslaki. 5.5.1945.
SA 391/1945 A toisen korvauslain toimeenpanosta ja soveltamisesta. 5.5.1945.
SA 894/1945 A kansakoululaitoksen kustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta. 13.9.

1945.
SA 28/1946 L kansakouluun kuuluvan keskikoulun ja ammatillisenjatkokoulun perustami-

sesta kokeilutarkoituksessa. 10.1.1946.
SA 751/1946 Opetusministeriön päätös kansakouluun kuuluvan keskikoulun ja ammatillisen

jatkokoulun järjestämisestä kokeilutarkoituksessa. 29.10.1946.
SA 790/1946 L oppivelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta. 22.11.1946.
SA 568/1948 L oppivelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta. 29.7.1948.
SA 631/1948 A oppivelvollisuuslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.

27.8.1948.
KH:n kiertokirje 2.9.1948. Seitsenvuotisen kansakoulun järjestelykysymyksiä. Mäntyoja 1951,

221—225.
KH:n kiertokirje N:o 1219/17.10.1950. Kansakouluopettajain syrjäseutupalkkioiden maksaminen.

Mäntyoja 1951, 198—202.
SA 247/1957 Kansakoululaki. 1.7.1957.
SA 248/1957 L kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä. 1.7.1957.
SA 321/1958 Kansakouluasetus. 23.7.1958
SA 23/1959 L kansakoululain muuttamisesta. 23.1.1959.
Opetusministeriön päätös kansakoulunopettajalle opintoja varten myönnetyn virkavapauden ajalta

maksettavasta palkkauksesta 9.9.1959. Hinkkanen 1969, 242—245.
SA 256/1961 L kansakoululain muuttamisesta. 19.5.1961.
SA 111/1962 A Simon keskikoulun perustamisesta. 2.2.1962. Tark. varalta.
SA 444/1962 L kansakoululain muuttamisesta. 27.7.1962.
SA 108/1964 A kansakouluasetuksen muuttamisesta. 28.2.1964.
SA 275/1967 L kansakoululain muuttamisesta. 13.6.1967.
SA 377/1968 A kansakouluasetuksen muuttamisesta. 24.6.1968.
SA 467/1968 L koulujärjestelmän perusteista. 26.7.1968.
SA 534/1968 L kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta. 30.8.1968.
SA 459/1969 L kansakoululain muuttamisesta. 4.7.1969.
SA 81/1970 A lääninhallituksen kouluosastosta. 30.1.1970.
SA 443/1970 Peruskouluasetus. 26.6.1970.
SA 311/1971 A kansakouluasetuksen muuttamisesta. 16.4.1971.
SA 61/1972 A peruskouluasetuksen muuttamisesta. 21.1.1972.
SA 62/1972 A kansakouluasetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. 21.1.1972.
VnP 23.3.1972. Peruskoulujärjestelmään siirtyminen Valtioneuvoston 23.3.1972 vahvistamien

alueellisten toimeenpanosuunnitelmien mukaan. Hinkkanen 1973, 175—178.
SA 476/1972 L kunnallisista kuulovammaisten koulusta. 22.6.1972.
SA 428/1973 L koulujärjestelmälain muuttamisesta. 25.5.1973.
SA 350/1973 VnP Kerässiepin kylän siirtämisestä Enontekiön kunnasta Muonion kuntaan

26.4.1973.
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SA 824/1973 A saamelaisvaltuuskunnasta. 9.11.1973.
SA 572/1974 L koulujärjestelmälain muuttamisesta. 12.7.1974.
SA 325/1975 A peruskouluasetuksen muuttamisesta. 23.4.1975.
SA 953/1976 Kunnallislaki. 10.12.1976.
SA 364/ 1977 A peruskouluasetuksen muuttamisesta. 6.5.1977.
SA 417/1977 L Steiner-koulusta. 27.5.1977.
SA 1112/1978 L kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja- lainoista.

28.12.1978.
SA 215/1980 A peruskouluasetuksen muuttamisesta. 21.3.1980.
SS 476/1983 Peruskoululaki. 27.5.1983.
SS 479/1983 L kunnan kouluhallinnosta. 27.5.1983.
SS 484/1983 L kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta. 27.5.1983.
SS 132/1984 L peruskoululain muuttamisesta. 3.2.1984.
SS 718/1984 Peruskouluasetus. 12.10.1984.
SS 720/1984 A peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta. 12.10.1984.
SS 721/1984 Iltalukioasetus. 12.10.1984.
SS 614/1985 L peruskoululain muuttamisesta. 12.7.1985.
SS 1233/1987 Lääninhallituslaki. 31.12.1987.
SS 169/1991 L peruskoululain muuttamisesta. 25.1.1991.
SS 174/1991 L kunnan kouluhallinnistosta annetun lain muuttamisesta. 27.5.1991.
SS 178/1991 A peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen

muuttamisesta. 25.1.1991.
SS 179/1991 A iltalukioasetuksen muuttamisesta. 25.1.1991.
SS 705/1992 L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. 3.8.1992.
SS 979/1992 L kunnallislain muuttamisesta. 6.11.1992.
SS 1174/1992 A peruskouluasetuksen muuttamisesta. 27.11.1992.
SS 439/1994 Aikuislukiolaki. 3.6.1994.
SS 660/1994 Aikuislukioasetus. 15.7.1994.
SS 1368/1996 L peruskoululain muuttamisesta. 30.12.1996.
SS 1369/1996 L kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta. 30.12.1996.
SS 628/1998 Perusopetuslaki. 21.8.1998.
SS 629/1998 Lukiolaki. 21.8.1998.
SS 635/1998 L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. 21.8.1998.

26.3.2 Tilastot

Tilastokeskus
Suomen virallinen tilasto(SVT)

Väestö 1999: 6
Väestö 2000: 3
Väestö 2000: 6

Suomen tilastollinen vuosikirja (STV)
STV 1930: Väestö.
STV 1931: Väestö.
STV 1939: Väestö.
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STV 1940. Väestö.
STV 1996: Väkiluku lääneittäin vuosina 1850—1995.

SVT X Kansanopetus
1877 Tilastollinen osoitus Suomenmaan kansakoululaitoksesta, Koulutoimen Ylihallituksen anta-

ma. Helsinki.3 X: 1 1873—74
1877 Tilastollinen osoitus Suomenmaan kansakoululaitoksesta, lukuvuotena 1874—75. X: 2
1877 Tilastollinen osoitus Suomenmaan kansakoululaitoksesta lukuvuotena 1875—76. X: 3
1878 Tilastollinen osoitus Suomenmaan kansakoululaitoksesta lukuvuotena 1876—77. X: 4
1878 Luettelo Lasten-opetuksesta Suomenmaan Ewankelis-Lutherilaisissa seurakunnissa Wuon-

na 1877. Koulutoimen Ylihallituksen tekemä Papiston kertomusten mukaan. Jyväskylä. X: 5
1883 Tilastollinen katsaus Suomenmaan kansakoulutoimeen lukuvuosina 1877—82. X: 6
1883 Statistisk öfversigt af barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna iFinland

år 1882. X: 7
1884 Tilastollinen katsaus Suomenmaan kansakoulutoimeen lukuvuosina 1882—83. X: 8
1886 Tilastollinen katsaus Suomen kansakoululaitokseen lukuvuonna 1884—1885. X: 10
1887 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1885—1886. X: 11
1888 Tilastollinen katsaus Lasten-opetukseen Suomen evankelis-lutherilaisissa seurakunnissa

vuonna 1886. X:12
1889 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1886—1887. X: 13
1893 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1888—1889. X: 15
1891 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1889—1890. X: 16
1893 Tilastollinen katsaus Lasten-opetukseen Suomen evankelis-lutherilaisissa seurakunnissa

vuonna 1891. X:17
1894 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1890—1891. X: 18
1894 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1891—1892. X: 19
1894 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1892—1893. X: 20
1895 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1893—1894. X: 21
1896 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1894—1895. X: 22
1897 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1895—1896. X: 23
1897 Tilastollinen katsaus Lasten-opetukseen Suomen evankelis-lutherilaisissa ja kreikkalais-ve-

näläisissä seurakunnissa vuonna 1896. X: 24
1898 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1896—1897. X: 25
1901 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1898—1899. X: 28
1901 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1899—1900. X: 29
1902 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1900—1901. X: 30
1902 Tilastollinen katsaus Lasten-opetukseen Suomen evankelis-lutherilaisissa seurakunnissa

vuonna 1901. (X: 31)
1904 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1901—1902. X: 32
1904 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1902—1903. X: 33
1905 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1903—1904. X: 34
1906 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1904—1905. X: 35
1907 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1905—1906. X: 36
1908 (A) Alamainen kertomus Suomen kansakoulutoimen kehityksestä lukuvuosina 1886—1905.

(1). Koulutoimen ylihallituksen antama. Helsinki.
1908 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1906—1907. X: 38

3. Tilasto koskee lukuvuotta 1873—74 ja myöhemmin sille on annettu järjestysnumeroksi X: 1. Lukuvuosilta
1875—1917 tilastot olivat Kouluylihallituksen antamia, tekemiä tai julkaisemia ja lukuvuodesta 1917—18
alkaen keskusviraston nimenmuutoksen jälkeen kouluhallituksen julkaisemia. Painatus on tapahtunut yhtä
poikkeusta lukuunottamatta, josta on merkintä, aina Helsingissä.
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1909 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1907—1908. X: 39 
1910 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1908—1909. X: 40
1911 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1909—1910. X: 41
1912 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1910—1911. X: 42
1913 Statistisk öfversigt af Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1911—1912. X: 43
1914 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1912—1913. X: 44
1915 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1913—1914. X: 45
1916 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1914—1915. X: 46
1917 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1915—1916. X: 47
1919 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1916—1917. X: 48
1920 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1917—1918. X: 49
1921 Statistisk översikt av Folkskoleväsendet i Finland för läseåret 1918—1919. X: 50
1922 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1919—1920. X: 51
1923 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1920—1921. X: 52
1924 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1921—1922. X: 53
1925 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1922—1923. X: 54
1926 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1923—24. X: 55
1926 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1924—25. X: 56
1927 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1925—26. X: 57
1928 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1926—27. X: 58
1930 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1927—28. X: 59
1932 Kansakoululaitos lukuvuonna 1928—29. X: 60
1933 Kansakoululaitos lukuvuonna 1929—30. X: 61
1933 Kansakoululaitos lukuvuonna 1930—31. X: 62
1934 Kansakoululaitos lukuvuonna 1931—32. X: 63
1935 Kansakoululaitos lukuvuonna 1932—33. X: 64
1936 Kansakoululaitos lukuvuonna 1933—34. X: 65
1937 Kansakoululaitos lukuvuonna 1934—35. X: 66
1938 Kansakoululaitos lukuvuonna 1935—36. X: 67
1939 Kansakoululaitos lukuvuonna 1936—37. X: 68
1940 Kansakoululaitos lukuvuonna 1937—38. X: 69
1948 Kansakoululaitos lukuvuosina 1938—44. X: 70
1950 Kansakoululaitos lukuvuosina 1944—48. X: 71
1951 Kansakoululaitos lukuvuosina 1948—50. X: 72
1960 Kansanopetus 1957—58. X: 80
1977 Kansanopetus1974—75. X: 97

SVT IX Oppikoulut
1948 Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1938—1946. IX: 65
1952 Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuonna 1950—1951. IX: 68.
1953 Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuonna 1951—1952. IX: 69
1954 Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuonna 1952—1953. IX: 70
1955 Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuonna 1953—1954. IX: 71
1957 Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuonna 1954—1955. IX: 72
1958 Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuonna 1955—1956. IX: 72

Lapin lääninhallitus4

Lapin läänin ja koko maan väkiluku vuodesta 1941 vuoteen 1996. 1997.
Väkiluku lääneittäin 1970—1996. 1997.

4. Lapin lääninhallituksessa laadittujen tilastojen lähteinä on käytetty virallisia tilastoja. Lääninhallituksen
lisäksi tilastoja säilytetään myös tekijän arkistossa.
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Väkiluku Lapin läänissä seutukunnittain ja kunnittain vuosina 1950—1996. 1997.
Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 1997—1998. 1998. Rovaniemi.
Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 1998—1999. 1999. Rovaniemi.
Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 1999—2000. 2000. Rovaniemi.
Lapin läänin oppilaitokset lukuvuonna 2000—2001. 2001. Rovaniemi

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus). Työvoimaosasto.
Työttömät työnhakijat ja työttömyysaste Lapin läänin kunnissa vuosina 1971—1999. 2000.

26.3.3 Komiteamietinnöt ja vastaavat julkaisut

Alkuopetuskomitean liiteosa 1907. Alkuopetuskomitea. Liite komitean mietintöön. Tilasto maaseu-
dun kierto- ja pientenlasten kouluista. Helsinki.

Kom. 1970: A 11. Lukiokomitean mietintö. Helsinki.
Lappi—Koillismaan keskiasteen työryhmän muistio. Opetusministeriö. Helsinki 1977.

26.3.4 Sanomalehdet ja aikakausjulkaisut

Havina 1996. Havina on Pelkosenniemen kotiseutulehti. Toimituskunta lehtori Kari Tallavaara ja
Pelkosenniemen yläasteen 9. luokka.

Helsingin Sanomat 1969, 1986, 1999 ja 2000.
Kaleva 1973 ja 1998.
Kansan Tahto 1973, 1992 ja 1993
Koillis-Lappi 1981.
Lapin Kansa 1929, 1975, 1978, 1979, 1992, 1993, 1997, 1998 ja 1999.
Opettajain lehti 1909 ja 1913.
Pohjois-Pohja 1948.
Pohjanperä. Lions Club Simon joulujulkaisu. 1989.
Pohjolan Sanomat 1965, 1972, 1973, 1974, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999 ja 2000.
Pohjolan Työ 1992 ja 1993.
Rovaniemen R. Steinerkoulun tiedotuslehti. 4/1997.
Sa´bmelas. 1992. Nro 6—7.
Tengeliön koulusanomat. 1990.
Tunturin takana. Ivalon lukion lehti. 1986.
Uusi Suomi 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 ja 1974.

26.3.5 Sanomalehti- ja aikakakauslehtikirjoitukset

Eurolukio Tornioon. (art.) Kaleva 12.6.1998
Haapala E PS 2.6.1999. Enontekiö lakkauttaa kouluja. (art.)
Honkala N LK 9.2.1972. Perusteetonta pessimismiä Rantavitikan koulun asiassa. Kirje toi-

mitukselle.
Huhtanen V PS 3.9.1997. Alatornion kirkko täyttää 500 vuotta. (art.)
Huju T 1986 Ivalon lukion alkuvaiheita. (art.) Ivalon lukion lehdessä Tunturien takana.
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Impiö L, Kökkö T & Mutka JPS n:o 47, 1972. Eräitä Ylitornion yhteiskouluun ja Ylitornion koulu-
suunnitelmaan liittyviä kysymyksiä. Lukijan sanomat.

Isomursu V Kaleva 18.12.1999. “Savukosken budjetti huimasti miinuksella.” (art.)
Joensuu J US 2.9.1970. Korvaava koulu: Peruskouluopetusta tilaustyönä. (art.).
Jokela M Koillis-Lappi 16.10.1981. Nikkelimarkalla koulutontti ostettiin. (pak.)
Kastari P Ylipainos Helsingin Sanomissa 12.10.1969. Yksityiset koulut ja peruskoulu-uu-

distus. (art.)
Kataja V 1909. Lapin matkalta. Opettajain lehti, s. 395.
Kaitasuo P Kaleva 23.11.1999. Venäjän opiskelija satsaa tulevaan. (art.)

Kemissä poljetaan lakia. US 13.6.1973
Korteniemi O LK 13.11.1997. Annetaan kyläkoulujen elää. (puheenvuoro)
Kyrö H PS 8.12.1998. Utsjoki oravan pyörässä. (art.)
Laine M LK 17.8.1992. Kyrön murhien muisto elää yhä. Kun Raattaman joulurauha rik-

koutui. (art.)
Leino E Opettajain lehti n:o 44. 1913. Lapinmaan kansakouluoloista nykyaikana. (art.)
Lehtonen K Sábmelas-lehti nro 6—7. 1992. Gáregasnjárgga skuvla. (art.)
Lessing H PS 31.3.1999. Sirkkakosken koulu joutuu tarkastelun alle Pellossa. (art.)

PS 15.5.1999. Enontekiön kouluverkko ei supistu. (art.)
Nelin J LK 9.5.1972. Rantavitikan koulukiista. Lähetetty päätoimittajalle.

Nikka, A.
PS 28.7.1965. Kittilän kokeilukeskikoulu alkaa syksyllä, laajenee 5-luokkaisek-
si. (art.)

Nurminen T PS 5.11.1997. Kunnanjohtajalta eriävä mielipide äänestyksen jälkeen. Kunnan-
hallitus Tervolan kyläkoulujen säilyttämisen kannalla. (art.)

Nykänen A-L HS 6.2.2000. Kisojen jälkeen oli aina bileet. Entiset ja nykyiset urheilun harras-
tajat kertovat, että viinaa on juotu ennenkin. (29 urheilijan kertomukset ja tutkija
Hannu Itkosen haast.)

Rautiainen J PS 16.9.1997. Tervola suunnittelee Koivun, Suolijoen ja Lehmikummun koulu-
jen lakkauttamista. (art.)

Siikala T PS 16.7.1974. Kilpukoita. (pak.). PS 11.8.1974. Kilpukoita (pak.)
Sallinen A LK 10.12.1997. Neljä ala-astetta loppuu Enontekiöltä. (art.)

LK 11.5.199.9 Enontekiön koulukokous etsi vaihtoehtoja. Koulujen lakkautus-
säästöjen sijalle säästöjä muualta.
LK 9.7.1999. Enontekiö jatkaa terveyskeskusyhteistyötä Muonion kanssa. (art.)

Sallinen M LK 18.12.1998. Enontekiön valtuusto estämässä neljän koulun lakkauttamista.
(art.)

Salmi J LK 11.10.1997. Pellossa viisi koulua lakkautusjonoon. (art.)
Sirpaleita Pelkosenniemen historiasta art.)
1996. Havina. Kotiseutulehti.

Suopanki A PS 8.10.1998.“Kyläkoulut eivät ole tuhlausta”. (art.)
Syvänen J 6.2.2000. Sammumaton jano ja urheilu. (kolumni)
Talonen J LK 24.2.2000. Aatu Laitinen (1853—1923) – Suomen Laestadius. (art.)
Talvitie S US 27.9.1972. Pohjoisen koulutaistelu I: Peruskoulun ankeat kasvot Ylitorniol-

la. (art.)
Tasala M LK 28.8.1983. Räystäiltä tippuva veri ennusti talonväen murhaa. (art.)
Tengeliö (art.) Tengeliön koulusanomat. 2/1990.
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Tervola M LK 12.8.1999. Kyläkoulun lakkauttaminen pidentää syrjäkyläläisen koulutaival-
ta. (art.)

Tikkala L Kaleva 12.6.1998. Kielikoulun pioneerit valmistuivat. (art.)
Tuntsan Tahvo LK 21.12.1929. Kuolajärvi. Luontaistaloudesta “savottakulttuuriin sekä muuta-

mia tulevaisuuden suuntaviivoja. (laaja art.)
Tuominen, T. LK 4.5.1999. Etäopetus, oppilaan etu vai opettajakunnan viikatemies. (alakerta)
Tuulonen, T. HS 15.1.2000. Opetushallitus haluaa lisätä koulutuksen alueellista tasa-arvoa.

Koulunpidon erot syventyneet kunnissa. (art.)
Vaara, T. PS 2.4.1997. Ajankohtaista asiaa Karungin koulukeskuksesta.
Äksyilyn aika on ohi. US 22.5.1974.

26.3.6 Muut julkaisut

Aminoff KG (1914) Kansakouluasian tietokirja. Helsinki.
Hinkkanen A (1969) Kansakoululainsäädäntö. Viides, uudistettu painos. Helsinki.
Hinkkanen A (1973) Peruskoulun lainsäädäntö. Porvoo.
Hülphers Abraham Abrahamsson (1922) Samlingar til en Beskrivning öfver Norrland. Femte Sam-

lingen 3 bandet Lappmarken utgiven av G. Kallstenius. Stockholm. Käsikirjoitus, Samlingar til en
Beskrifning öfwer Norrland. Femte samlingen 3 Bandet om Lappmarken af Abrab Abr:sson
Hülphers, on Gottfrid Kallsteniuksen mukaan valmistunut noin 1790.

Jakku-Sihvonen R, Lindström A & Lipsanen S (toim) (1996) Toteuttaako peruskoulu tasa-arvoa? Ar-
viointi 1/96. Opetushallitus. Helsinki.

Juhonpieti Erkki Antti (1979) Kirjeet ja kirjoitukset. Pekka Raittila (Toim)Loimaa.
Laurila J (1914) Kolmas painos. Kansakouluasiain käsikirja. Helsinki.
Kerkkonen K (1914) Lapin piirin kansakoulut lukuvuosina 1906—1912. Jyväskylä.
Kertomus Tornion Alkeiskoulun toimesta lukuvuosina 1888—1889 ja 1889—1890. Julkaisussa Ou-

lun Suomalainen Lyseo sekä Tornion, Kajaanin ja Raahen alkeiskoulut lukuvuosina 1888—1889
ja 1889—1890. Oulu. Ei painovuotta.

Lapin puhelinluettelot 1997 ja 1998.
Loimaranta Y (Toim) (1921) Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkolaki vuodelta 1869 sekä sii-

hen vahvistetut muutokset aina 8 päivään maaliskuuta 1920. Porvoo.
Mäntyoja A (1951) Kansakoulun lainsäädäntö. Helsinki.
Raattamaa J (1976) Kirjeet ja kirjoitukset. Toinen täydennetty laitos. Pekka Raittila (Toim) Loimaa.
Suomen kansakoulukalenteri (1954) Kahdeksasneljättä vuosikerta. Helsinki.
Suomen kansakoulukalenteri (1957) Yhdesviidettä vuosikerta. Helsinki.
Suomen kansakoulukalenteri (1958) Kahdesviidettä vuosikerta. Helsinki.

26.3.7 Muistelmat ja kaunokirjalliset lähteet

Aho E (1996) Myrskyn silmässä. Kouluhallituksen pääjohtaja muistelee. Helsinki.
Aho K (1992b) Muutama muistikuva ajoiltani Muurolan yhteiskoulun rehtorina. Teoksessa Juusola

J ym. (Toim) Koulua 70 vuotta Muurolassa. Rovaniemi.
Ajo B (1934) Koulussa Turtolassa (muistelus). Julkaistu teoksessa Aho K 1997. Opin Väylä.
Arvola O (Toim) (1981) Maa. Maakunta. Martti Miettunen. Oulu.
Aska E (1994) Akseli Matti – aikansa patriarkka. Jyväskylä.
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Aska E (1997) Heikki Lauri. Väylänvarren taistelija. Jyväskylä.
Blomstedt Y (1969) K. J. Ståhlberg. Valtiomieselämäkerta. Helsinki.
Halsti W (1972) Lapin sodassa. JR 11:n mukana Oulusta Kaaresuvantoon. Keuruu.
Hannula U (1975) Lapille omistettu runo teoksessa Kariniemi A. Uuno Hannula – mies pohjoisesta.

Keuruu.
Heikkilä A (1992) Muistoja Muurolan yhteiskoulun perustamisesta. Teoksessa Juusola, J. ym.

(Toim) Koulua 70 vuotta Muurolassa. Rovaniemi.
Heiskanen H (1999) Lappilaisen opetusharjoittelun vaiheita. Teoksessa Matkalla Kojamoon. Muiste-

luksia Lapin yliopiston alkuvaiheista. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja 41. Rovaniemi.
Itkonen Tuomo (1970) Pippinä ja pappina. Porvoo.
Juva M (1989) Mies etsi vapautta. L. P. Tapanisen elämä. Pieksämäki.
Kariniemi A (1975) Uuno Hannula – mies pohjoisesta. Keuruu.
Koljonen V (1985) Muonion laulu. Teoksessa Tekoniemi J, Ylitalo A & Ylitepsa M. Lapinlasten lau-

lukirja. Rovaniemi.
Lassila Mauno (1997) Vuorikylän koulumuistoja: “Niskalan Rauha oli todella siististi puettu, puhdas

ja haisi hyvälle.” Teoksessa Vuorikylä. Ohrasen leivän kylä. Toinen painos. Kuusamo. Kotiseu-
tukirjan on koonnut ja toimittanut Sallan kansalaisopiston perinnepiiri.

Lassinantti R (1979) S´oon valehtelematon tosi. Pakinoita ja puheita. Tornedalica-sarja. N:o 27. Tor-
nio.

Lehtola L (1984) Viimeinen katekeetta. Opettajana Inarin erämaissa. Toimittanut Lehtola M. 2. pai-
nos. Juva.

Linkomies E (1970) Vaikea aika. Helsinki.
Lindèn Väinö F (1972) Spalernajasta talvisotaan. Sotilaslääkäri muistelee. Helsinki.
Muraja T (1998) Tunsin tulleeni kotoiseen kouluun. Teoksessa Kuosmanen H (Toim) Oppia ikä kaik-

ki. Ylimuonion koulu 100 vuotta. Tornio.
Mutka J (1997) Ajastani Ylitornion yhteiskoulussa. Julkaistu teoksessa Aho, K. 1997. Opin Väylä.
Mäntyranta E (1968) Muistiin merkinnyt Pentti Vuorio. Kairoilta kisaladuille. 3. painos. Helsinki.
Niemelä P-L (1995) Steinerpedagogiikka saapuu Rovaniemelle. Rovaniemen Rudolf Steiner -koulun

10-vuotisjuhlajulkaisussa. Artikkeli on laadittu Aino Kamusen muistelusten pohjalta.
Paananen M (1997) Nuoruus sodan varjossa. Helsinki.
Paasilinna E (1996) Tähänastisen elämäni kirjaimet. Elämäkerrallisia ja kirjallisia muistelmia. Keu-

ruu.
Päätalo K (1991) Muuttunut selkonen. Jyväskylä.
Repo Eino S & Repo V (1985) Päämies. Henkilökuva Urho Kekkosesta hänen presidenttiajaltaan.

Toinen painos. Espoo.
Sariola M (1959) Ei loitsu eikä rukous. Jyväskylä.
Saukkonen J (1973) Vastuun sukupolvi. Vaasa.
Sinervo P (1991) Keminmaan kotiseutulaulu. Teoksessa Tekoniemi J, Ylitalo A & Ylitepsa M. Uusi

Lapinlasten laulukirja. Toinen uusittu painos. Rovaniemi.
Sinnemäki J (1935) Laupeudensisaria. Kolme diakoniatyön uranuurtajaa. Helsinki.
Sumu R-L (1974) Sunkku – Lapin keisari. Tapiola.
Tiesmaa E (1995) Pellon yhteiskoulu 1947—1957. Rehtori Erkki Tiesmaan historiikki koulun

10-vuotisjuhlassa. Teoksessa Pellon koulu 100 vuotta. 1995.
Topelius S (1965) Virsi 449, Oi etkö, ihminen muistakaan. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vir-

sikirjassa. Hyväksytty kahdennessatoista yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1938. Seitsemäs
painos. Jyväskylä.

Vilmi P (1978) Ihmisen asialla. Kuusamo.
Virolainen J (1969) Pääministerinä Suomessa. Poliittisia ratkaisuja vaalikaudella 1962—66. Toinen

painos. Helsinki.
Väyrynen V (1979) Suutarinpoika porrastiellä. Oulu.
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26.3.8 Kirjeet

Kirjailija Eero Askan kirje tekijälle 16.10.1999. JLA.
Koulunjohtaja Antero Hatakan kirje tekijälle 15.4.1997. JLA.
FK Pentti Jaakon kirje tekijälle 28.1.1997. JLA.
Lääninrovasti Paavo Korteniemen kirje tekijälle 14.7.2000. JLA.
Kulttuurisihteeri Reijo Kumpuniemen kirje tekijälle 1.2.2001. JLA.
Rovaniemen Rudolf Steiner -koulun opettajan Pirjo-Liisa Laakkosen koulun opettajakunnan puolesta

16.12.1997 tekijälle kirjoittama kirje, jossa olevat tiedot on kerätty koulun arkistosta. JLA.
Koulutoimenjohtaja Raimo Laatikaisen kirje tekijälle 20.10.1997. JLA.
Koulutoimenjohtaja Jukka Pitkon kirje tekijälle 5.11.1997. JLA.
Raumon ja Alatornion kansalaiskoulun johtajan Pentti Ponkalan kirje tekijälle 20.10.1997. JLA.
Rovaniemen seurakunnan historian kirjoittajan Seija Pulkamon kirje tekijälle 16.11.1999. JLA.
Koulunjohtaja Marja-Leena Pätsin kirje tekijälle 20.4.1998. JLA.
Koulunjohtaja Eeva-Liisa Rundgrenin kirje 26.8.1997. JLA.
Opettaja Sirkka Salmen kirje tekijälle 4.11.1997. JLA.
Opetusneuvos Mauno Vuollon kirje tekijälle 2.11.1999. JLA.
Rehtori Pentti Väyrysen kirje tekijälle 27.11.1997. JLA.

26.3.9 Tiedonannot

Professori Pekka Sammallahdelta saatu tieto 17.10.1997.5
Rovaniemen maalaiskunnan kunnanvirastosta 21.3.1997 saatu tieto.
Simon kunnanvirastosta 14.5.1997 saatu tieto.
Tornion kaupungin Putaan lukion 29.8.1997 antamia tietoja.
Sodankylän kunnanvirastosta 16.9.1997 saatu tieto.
Ylitornion kirkkoherranviraston 20.10.1997 saadut tiedot. JLA.
Ylitornion kouluvirastosta 5.11.1997 saadut tiedot. JLA.
Suomen pankin tilastotoimistosta 22.12.1997 saatu arvio.
FT Veli-Pekka Lehtolalta saatu tiedontarkennus 19.10.1998.
Inarin kunnanvirastosta 26.2.1999, 18.4. 1999 ja 25.10.1999 saadut tiedot. JLA.
Karungin kirkkoherranvirastosta 22.4.1999 saatu tieto.
Tornion kouluvirastosta 23.4.1999 saadut tiedot.
Pellon kouluviraston 11.8.1999 antamia tietoja.
Utsjoen kunnanvirastosta 6.9.1999 saatu tieto.
Muonion kirkkoherranvirastosta 7.10.1999 saatu tieto.
Pellon kouluviraston 15.10.1999 lähettämä vuosina 1993—1998 syntyneiden tilasto. JLA.
Limingan kouluvirastosta 25.10.1999 saatu tieto.
Kemijärven Kuumaniemen koululta saatu tieto 11.11.1999.
Haapaveden kouluvirastosta 18.11.1999 saatu tieto.
Enontekiön kunnanvirastosta 25.1.2000 saadut tiedot
Lauri Tieksolta saatu tieto, jonka välitti tekijälle Pekka Isaksson 23.3.2001.
Rovaniemen kaupungin kouluvirastosta saatu tieto 6.4.2001.

5.  Tiedonannon sisältö ilmenee varsinaisesta tekstistä ja sitä koskevasta viitteestä.
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26.4 Haastatellut henkilöt

Aarnio, Irene, s. 1941, kanslisti. Rovaniemen maalaiskunnan Namman kansakoulun johtokunnan en-
simmäisen puheenjohtajan pojantytär. Rovaniemi. Haast. 21.3.1997, Rovaniemi.

Ahola, Eija, s. 1938, lehtori. Kittilä. Puhelinhaast. 22.11.1997.
Ahvenjärvi, Alpo, s. 1934, koulunjohtaja. Karunki. Puhelinhaast. 20.2.1997, 2.10.1997 ja 24.4.1999.
Aidantausta, Vieno, s. 1921. Muonio. Mauno Vuollon suorittama haast. Muoniossa 27.10.1997.
Alakuijala, Kalle, s. noin 1905, Simon kunnan Simonkylän koulun entinen opettaja. Keskustelu Si-

mon kunnan Matalan koulun perustamisvaiheista elokuun alussa 1955 Simossa.
Alamäki, Yrjö, s. 1929, kouluneuvos, lukion rehtori ja Tornionlaakson historian asiantuntija. Tornio.

Puhelinhaast. 20.8.1997, 7.7.1999, 21.7.1999, 7.9.1999 ja 12.10.1999.
Alm, Kaarlo, s. 1906, Simon kunnan Ylipään koulun johtokunnan puheenjohtaja. Keskustelu koulun

lakkauttamisaikeista maaliskuussa 1960.
Aska, Eero, s. 1923, kirjailija ja historioitsija. Pellon Turtola. Puhelinhaast. 12. ja 20.10.1999 sekä

18.6.2001.
Eira, Jouni, s. 1962, Lappalaiskulttuuri- ja perinneyhdistyksen puheenjohtaja. Enontekiö. Puhelin-

haast. 20.11.1999.
Ekorre, Martti, s. 1943, rehtori. Tornio. Kasvanut Tervolan Varejoella. Puhelinhaast. 5.11.1997.
Ervasti Seppo, s. 1935, lehtori, Kuusamon kunnan ja seurakunnan historioiden kirjoittaja. Kuusamo.

Haast. 23.10.1998, Oulu
Grönholm, Kalle, s. 1919, mm. Alatornion kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Tornion seudun his-

torian asiantuntija. Tornio. Puhelinhaast. 20.1.1998, 2.7.1999 ja 5.7.1999.
Hagelin, Tuula, s. 1943. Utsjoen kunnan koulujen erityisopettaja. Utsjoki. Puhelinhaast. 15.8.2000.
Hakasalo, Aulikki, s. 1939, Ranuan Kirkonkylän koulun opettaja 1961—99. Ranua. Puhelinhaast.

11.6.1999.
Halkosaari, Erkki, s. 1933, Enontekiön Kerässiepin ja Kaaresuvannon koulujen johtaja. Enontekiö.

Puhelinhaast. 11.9.1999.
Halonen, Annikki, s. 1924, emäntä. Simo, Viantiejoki. Puhelinhaast. 3.5.1999.
Halonen, Paavo, s. 1932, maanviljelijä. Simo, Viantiejoki. Haast. 9.6. 1999, Oulu.
Hanhela, Viljo, s. 1937, Rovaniemen maalaiskunnan ja Kemijärven kaupungin yhteisen Pirttikos-

ken—Luusuan yläasteen rehtori. Puhelinhaast. 29.11.1997.
Hanhirova, Veikko, s. 1915, mm. Karungin kunnanvaltuuston ja Tornion kaupunginvaltuuston pu-

heenjohtaja, kansanedustaja. Useita puhelinhaast. 1997—1999. Es. 21.4.1999, 24.4.1999 ja
20.7.1999.

Hannula, Timo, s. 1934, maakuntaneuvos, Lapin maakuntaliiton toiminnanjohtaja, joka oli Inarin
kunnansihteerinä 1960-luvulla. Rovaniemen maalaiskunta. Puhelinhaast. 4.12.1997.
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