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Kansanopetus sai alkunsa kirkon tarpeista erityisesti Gezelius-piispojen ajas-
ta. Ensi lukemisen opetus annettiin kanttorien tehtäväksi. He saivat käyttää apu-
naan “sukkelia poikia”.

Vuoden 1686 kirkkolaissa kansanopetus tuli pappien velvollisuudeksi. Piispat
valvoivat tätä ja niinpä Juhana Gezeliuskin teki Urjalaan peräti neljä tarkastus-
matkaa. Urjalassa oli 1600-luvun lopussa hyvin lukutaitoinen lukkari Johannes
Vellenius, josta kaavailtiin jo eräänlaista kiertokoulunopettajaakin, mutta ankarat
katovuodet siirsivät hanketta siihen asti, “kun Jumala suo meille paremmat ajat”.

1600-luvulla lukutaitoisia voitiin laskea kymmenissä. 1721 saatiin luvuksi 200
ja 1729 370.  Seuraavalla vuosikymmenellä opetuksesta vastasi unilukkari ja
“raihnas teini” Tuomas Mikonpoika Kampparilta. Myös lukuseteleiden käyttöä
tehostettiin. Rippikoulu vakiintui 1700-luvun lopulla merkittäväksi opetuksen ja
osaamisen mittariksi. Suomen lukutaidon salaisuus taitaa piillä siinä, että luku-
taito ja rippikoulu olivat avioliittoon vihkimisen edellytyksenä.

1762 kuninkaallinen asetus oli määrännyt pitäjiin otettavaksi lastenopettajia.
Urjalassa ei kuitenkaan ryhdytty toimeen Akaan kirkkoherran Mennanderin
pontevista pyrkimyksistä huolimatta. Pitäjämme kirkkoherra Elfenberg vauhditti
asiaa järjestämällä kirkonkokouksissa kuulusteluja. ”Ken ei selvinnyt, sai jalka-
puuta, ellei jatkoaikakaan antanut tulosta.” Vuodesta 1817 alettiin valvoa, että
muista seurakunnista tulleet palkolliset osasivat lukea ja että heillä oli todistus
kristinopintaidosta.

Vuosisadan alkupuolella syntyivät kansakoulun edeltäjinä pidetyt Ahlmanin
koulut Messukylässä Tampereella. Myös Urjalassa oli samansuuntaisia pyrkimyk-
siä. Furuhjelmin lahjoitusrahaston turvin voitiin edistää köyhäin kansanopetusta.
Yhtenä ajatuksena oli alistaa koulu Suomen Talousseuran alaisuuteen, jossa myös
Ahlmanin koulut toimivat.

Urjalan seurakunnan saarnatuoli ja piispa Gezelius.
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Perustamispäätös 1845

Ratkaisevaa oli kuitenkin kirkkoherra Jakob Elias Hällforsin (kirjeissä hän käytti
allekirjoitusta pastori) pitäjänkokouksessa 3.8.1845 tekemä esitys, jonka mukaan
lainamakasiinin rahastosta erotettaisiin rahasto, jonka koroilla palkattaisiin seu-
rakuntaan lastenopettajia. Lainajyvästön alkuperäinen tarkoitus säilyisi, mutta
varaston ylärajaksi tuli 1000 tynnyriä ja tästä ylimenevä vilja tuottaisi uuden ra-
haston. Turun Tuomiokapitulin lupa saatiin seuraavana vuonna, mutta ensin oli
odoteltava korkovarojen kertymistä.

Tämän yksimielisen pitäjänkokouksen pöytäkirjan allekirjoittajia ovat puheen-
johtaja varatuomari Henric Elers ja sihteeri kirkkoherra Jacob Hällfors sekä
kuudennusmiehet: Sakari Simonpoika Pusa, Simo Antinpoika Uotila, Matti Keppilä
ja Erkki Matinpoika Jutila sekä talonpojat: Fredrik Simonpoika Pouru ja Antti
Johanneksenpoika Kantala.

3.12.1855  pitäjänkokouksen pöytäkirja alkaa näin juhlallisesti:
”Sittenkun Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisilla Käskykirjeellään

9 päivältä lokakuuta 1846 Hämeenläänin Herra Kuvernöörille armossaan on
nähnyt hyväksi sallia Urjalan seurakunnan jäsenten niin pian kuin tarvittavat
varat lastenopettajan asianmukaiseen palkkaamiseen on voitu hankkia,
alamaisuudessaan jättää Hänen Keisarilliselle Majaesteetilleen ehdotus koulu-
laitoksen järjestämisestä seurakuntaa…”

Vuonna 1855 viljaa oli myyty 2712 hopearuplan edestä.  Todettiin, että opetta-
jan palkka 120–150 ruplaa oli turvattu noin vuodeksi. Koulu tarvitsi talon ja aja-
teltiin, että ostetaan talo, jonka tuotto korvaa opettajan palkan. Pitäjäläiset lupasi-

Kirkkoherra Jakob Elias Hällfors ja kappalainen Lars Johan Aejmelaeus.
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vat innostuksissaan rakentaa koulun ja ylläpitää opettajan asunnon, jos ostopuuha
kariutuisi.

Juho Maunula, Juho Uotila ja Juho Iso- Kassari muodostivat toimikunnan, joka
11.2.1856 osti 3000 ruplalla Urjalankylästä kolmanneksen Immalan tilaa. Nuuta-
järven omistaja, jolla ennestään oli puolet Immalasta, tarjosi maista saman hinnan
kuin siitä oli maksettu, mutta tontti ja rakennukset jäivät kaupan ulkopuolelle.

Pitäjänmakasiini eli lainajyvästö sijaisti
kirkon lähellä nykyisen seurakuntatalon
paikalla. Se purettiin 1960-luvun alussa.
Kuva Urjalan historia.

Näkymä kirkontornista Pourunlammen suuntaan 1900-luvun
alkupuolelta. Kuvassa pitäjänmakasiini näkyy oikeassa alakulmassa..
Urjalan kunnan historian mukaan tätä kuvaa on myyty

Johtokunta pohtii kouluvaihtoehtoja

28.9.1856 valittiin johtokunta, johon kuuluivat:
Honkolan kartanon omistaja kapteeni Herra Carl Emil Wetterhoff
Nuutajärven omistaja, varatuomari, jalosukuinen Herra Adolf Törngren
Seurakunnan kappalainen Herra Lars Johan Aejmelaeus
Antti Antinpoika Uotila Laukeelasta
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Johan Juhonpoika Iso-Kassri Mellolasta
Talollinen Johan Jaakonpoika Astala Urjalasta

Kouluksi hankittu Immalan
talon  rakennus. Kuvan omistaa
Pertti Toivonen.

Pohdittiin myös Immalan rakennusten siirtämistä toiseen paikkaan, koska se
oli liian lähellä tietä. Ikiajoiksi jäänee arvoitukseksi, mitä paikkaa toimikunta oli
ajatellut. Urjalan koulujen vaiheita tutkinut opettaja Eevertti Vehmas( opettajana
Urjalassa Hanhisuolla ja sota-aikana Urjalankylässä) arvelee sen olleen lähellä
Kantalan taloa, koska siellä oli ”ihanimpia näköaloja Rutajärvelle”. Joka tapauk-
sessa pohdinta vei aikaa vuoden verran. Yksityiskohtaisia rakennussuunnitelmia
käsiteltiin useammassakin kokouksessa. Urakoitsijakin oli saatu huutokaupalla.
Lopputulos oli, että rakennukset kunnostettiin koulua ja opettajaa varten, kun
Nuutajärven omistaja Adolf Törngren osti tilan.

Turn Maakunta-arksiton asikirjoista löysin kalustoluettelon, joka kertoo raken-
nuksesta näin:

”Kalu-Kirja
Urjalan pitäjän-koulun omaisuudesta alettu vuotena 1858.
Koulun rakennukset

Immalla.nimisen talon tilalla Urjalan kylässä, joka tila ikuisiksi ajoiksi on an-
nettu koulun ja opettajan haltuun. Löytyy yksi suuri pytinki 45 kyyn( kyynärä =

Honkolan kartanon omistja kapteeni Carl Emil Wetterhoff toimi
pitäjänkoulun ensimmäisen johtokunnan  puhedenjohtajana.
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0,6 m) pitkä), 13 kyyn leviä ja 8 kyyn korkia, sisältävä ilman koulu-salia 3
kammaria, leivin-tuvan kanssa, kaikki varustetut kelvollisilla muureilla ja kerros-
ikkunoilla.

Yksi jyvä-aitta jyvä-salvoineen.
Yksi ajo-kalu huone. kahdessa kerrassa.
Talli, navetta ja karjan-ruoka huone yhden katon alla. Talli kuin navettakin

varustetut pilttuilla.

Osmo Urjanheimon pienoismallista otettu kuva. Urjalankylän pienoismallia säilytetään Urjalan
kirjastossa.  Pitäjänkoulu keskellä kuvaa tien suuntaisesti tien oikealla puolella oleva pitkä rakennus
enennen jokea. alareunasta katsoen.

Salainen eli piilohuone kahdessa osassa.
Yksi sauna.
Samalla tilalla löytyy 10 kapan-ala perunamaata, kapan ala luettu ruiskylvön

jälkeen.”
Seinällä oli kello ja katosta riippui neljä kynttelikköä, jossa kussakin neljä kynt-

tilää. Myöhemmin hankittiin myös kaksi kattolamppua. On todennäköistä, että
Juho Maunula lahjoitti komean helmitaulun, joka on nykyisin Menosten koulu-
museossa.

Kalustoluettelosta löytyvät vuonna 1858 hankitut tai tehdyt: Kuusi istuinpenkkiä,
kaksi hiekkapenkkiä tehdyt kirjoitusta varten, yksi mustaksi maalattu puutaulu
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laskua varten, lahjoittanut Wetterhoff, yksi mustaksi maalattu puutaulu viherijäisten
syrjäin kanssa, yksi laskettava pulpetti, kannatuslinkkujen ja rautasarantojen kanssa
tehty laskua ja kirjoitusta varten, kaksi pöytää, yksi leivintuvan pöytä, kaksi
selällistä istuinta, seinäkello ja vaskikello jousineen lapsien sisään kutsumista varten

Kuva Turun maakuntamuseon arkistosta olevasta pitäjänkoulun kalustoluttelosta.

Koulu alkaa helmikuussa tai sittenkin lokakuussa

Urjalan Pitäjänkoulun Asetukset on senaatin Talousosasto vahvistanut 30. tam-
mikuuta 1858.

Koulu aloitti helmikuun ensimmäisenä vuonna 1858. Kouluhallituksen
kansakoulumatrikkelissa on avauspäiväksi merkitty 1.10.1858. Myös Urjalan
Ylhäisemmän kansakoulun vuosikertomuksessa lv 1878–79 mainitaan sama päi-
vä.

”Suomen kansakoulut ja niiden oppilaat lukuvuonna 1876–77. tilastollisia ja
elämäkertatietoja ilmaissut Axel Berner, Viipuri 1878:

Urjalan pitäjä
Poikakoulu ja tyttökoulu. Valtionapua 1,000 markkaa, myönnetty 10/5 1867;

poikak. avattiin1/10 1858, tttök. 15/91867. Poikak:lla omat huoneet, noin 2,000
kan arvoiset. Koululla 2,000 markan suuruinen lahjoitusrahasto, tohtori J.A
Frimanín testamenttaama, paitsi sitä maksetaan Honkolan kartanosta koululle
vuotuisasti 50 mkaa. Korot n.k.”Furuhjelmín lahjoitus varastosta”, joka on 2,000
kan suuruinen, käytetään pitäjän lasten-kotoa varten. Koulujen kirjastossa yhteensä
450 nidosta. Opettajan palkka 800 mkaa, ¼ t:rin ala peltoa: opettajattaren palkka
600 mkaa, sekä kumpaisellekin asuinhuoneet, polttopuut ja valo.
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Johtokunnan esimies: Torsten Costiander, eversti
Opettaja: P. Kontio
Opettajatar: A. Michelson
Adressi: Urjala”

Kirjan Suomen kansakoulut ja niiden oppilaat, josta
Urjalaa koskeva lainaus yllä on, omistaa Valo Saikku
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Suomettaren numerossa 7.5.1858 kirjoittaa G.S (Gustav Salander-Pouru) kir-
joituksessaan, joka on päivätty 24.huhtikuuta 1858 näin:

”Pitäjänkoulu, jonka asettamisesta tänne tulin Suomettaressa v. 1856 N:ro 1
mainitsemaan, alkoi viime helmikuun 1 p:nä vaikutuksensa. Tästä tietoa, taitoa ja
sivistystä lisäävästä laitoksesta ei taida vielä mitään muuta sanoa kuin että sitä
käypi 30 lasta, joista muutamista kumminkin jo on se toivo että ahkeruudella ja
opinhalulla palkitsevat vanhempiensa kustannukset ja opettajansa vaivat sekä sitte
taitavalla ja toimeliaalla elämällä aika-ihmisinä näyttävät, nämä kustannukset ja
vaivat ei olleen turhaan menetettyjä.

Mitään merkillistä täällä ei ole tapahtunut, josta Kiitos Korkeimmalle, joka on
suonut ajan kulua tyvenessä rauhassa.”

                                                          9



Gustav Salander-Pouru kirjoitti kuulumisia Urjalasta Suomettareen.

Maakunta-arkiston oppilasluettelon mukaan ensimmäiset oppilaat on sisäänkirjoitettu 1.10.1858.
Huomaa erikoinen päivämäärän merkitsemistapa. Kuvasta käy ilmi, että matrikkelin ensimmäinen
oppilas on Maunulan Johan, joka on syntynyt 12.2.1847.

Myös Urjalan historian kirjoittaja Kirsti Arajärvi sekä 100-vuotsihistoriikin
tekijä Paavo Yli-Paavola ovat päätyneet helmikuuhun. Samaa puoltaisi Turun tuo-
miokapitulin arkistossa oleva asiakirja. Toisaalta toisessa asiakirjassa puhutaan
opettajan kohdalta myös lokakuusta. Ensimmäisessä oppilasluettelossa on
sisäiänkirjoittautumispäiväksi merkitty 1.10.1858.

Oppikirjat ja opetusvälineet

Opetusmenetelmä noudatteli ajan tavan mukaan ns. Bell-Lancasterin vuoro-
opetusmetodia. Opettaja käytti apuopettajanaan joitakin koulun etevämpiä oppi-
laita ja etevämmät ohjasivat heikompia. Tämä on ymmärrettävää, koska koululai-
set olivat eri-ikäisiä ja taidoiltaan erilaisia.

                                                          10



Seuraavia oppikirjoja on Urjalassa käytetty vuoden 1859 luettelon mukaan:
Biblia, koko pyhä Raamattu vuodelta 1832
Biblian historia, sisältävä sataneljä jutelmaa Pyhästä Raamatusta kodolle ja

koululle 30 kpl
Geografia eli Maan-Tieto, 50 nidettä
Suomalainen Wirsi ja evankeliumikirja, 5 kpl
Opastus luvun-lasku-taitoon, käännös ruotsalaisesta. Eriksensä nidottuja

tekotapelleja on mukana, 15 nidettä
Uusi Aapis-kirja, toimitettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta Wiipurissa,

viides painos 60 kpl
Lutherin vähän Kateksimuksen yksinkertainen selitys kysymysten ja Wastausten

kautta toimitettu Olaus Swebeliukselta
Kirjoitus.Mallit, 10 kopeekkaa hopeata, 20 nidettä

Lisäksi hankittiin koulun hallintokirja ja 100 kappaletta Hämeenlinnassa paine-
tuttuja Urjalan ”Pitäjänkoulun Asetuksia”.

Myöhemmin käytettiin mm seuraavia kirjoja:
Hybner: Pyhän Raamatn historia
Bonsdorff: Laskuoppi
Vallin: Suomen historia
Länkelä: Lukukirja I-II
Venäjän vallan loppupuolella tulivat yleisen historian ja Suomen historian

rnnalle venäjän historia ja Venäjän maantieto.

Lisäksi hankittiin tauluja ja karttoja mm. kirjoitusoppi, nuottioppi, laskutauluja,
tavaustauluja ja Turmiolan Tommin elämäkerta kahdeksassa osassa. ”Yksi Maa-
pallo”, yksi Suomen koko kartta sekä yksi kartta, joka kertoo Suomen kansan
siirtymisestä nykyiselle asuma-alueelleen.
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Koulun arkipäivää

Koulupäivä oli 5-tuntinen, jonka lisäksi oli lisäksi lauantai-iltaisin kirkkovei-
suun oppimista virsikanteleen avulla ja ”numeroilla nuotitetuilla Saarelaisen
nuottikirjoilla.

Kirjoitusta harjoitettiin hiekkapenkkiin, jonka molemmissa päissä oli laatikko,
johon hiekka koottiin tunnin päätyttyä. ”Heikoimmat kirjoittivat hiekkaan, pa-
remmat kiviin ja paraat paperiin.” Pian tulivat käyttöön krihvelitaulut ja vihotkin.
Erään tiedon mukaan Lounais-Hämeen museossa pitäisi olla jokin tulipalosta vält-
tynyt vihko, mutta sen olinpaikasta ei ole museolla tarkempaa tietoa tällä hetkel-
lä..

Koulukurista määräsi kouluasetus 23. pykälässä näin:
”Rankaisemaan pakotettuina sovittakoon opettaja kohtuullisuudella rangais-

tukset erehdysten laadun sekä syynalaisen luonnon, sukupuolen, ja ijän mukaan,
järjestänsä nousemalla huokeammasta kovempiin ja raskaampiin saakka.
Kuritusten eri laadut ja määrät olkoot: seisominen häpyloukossa: lukutunnin pe-
rästä myönnetyn kymmenen minuutin joutoajan kadotus; muuttaminen
alhaisemmalle sialle luokassa; lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi; vankius kou-
lussa lukemisen päätyttyä; kolmeen tuntiin saakka; sekä viimeksi kuritus tavalli-
sella koulun patukalla jne.Varsin vaikeissa tapauksissa voidaan lapsi erottaa kou-
lusta Insperhtorin ja koulun johtokunnan suostumuksella.

Ahkeraa ja hyvätapaista voidaan palkita siirtämällä ” ylhäisemmälle sialle luo-
kassa”.

Oppilaat

Oppilaiksi otettiin ”yhteisen kansan sekä poika että tyttöoppilaita” Oppilaista
puolet oli varakkaiden perheiden lapsia, sillä pitkämatkalaisten majoittaminen kylän
taloihin ei aina olut helposti järjestettävissä. Urjalankylästä olevat oppilaat voivat
käydä koulua kotoaan. Osa oppilaista oli lyhyen ajan, osa pitempään koulussa.

Ensimmäisen oppilasluettelon mukaan oppilaita oli peräti 38, joista 25 poikaa
ja 13 tyttöä. Nuorin oli seitsemänvuotias ja vanhin 14-vuotias. Eniten oli 11-
vuotiata. Varakkaiksi on luokiteltu 20, omillaan oleviksi kahdeksan ja köyhäksi
10. Oppilaat olivat eri puolilta silloista Urjalaa.

Poikaoppilaat: Maunulan Johan, Emil Sundström, Kassarin Erland, Pusan
Aukusti, Häihälän Alfred, Uotilan Fredrik, Karon Kalle, Pusan Oskari, Pusan Ja-
kob, Nissin Henrik, Häihälän Kalle, Löyttyn Matti, Heikkilän Viktor, Woudin Kalle,
Johan Henrik, Johan Fredrik, Perttulan Vihtori, Johan Gustaf, Simolan Kalle, Jo-
han Sictus, Karl Viktor, Johan Viktor, Häihälän Fridolf ja Enok sekä tytöt:

Koppalan Adolfina, Uotilan Sandra, Mattilan Sandra, Talan Amanda, Kassarin
Tilda, Pusan Tilda Simolan Kaisa, Mattilan Sandra, Sädebomin Elsa, Keppilän
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Ida, Kekin Henrika, Koppalan Mariana ja .Setälän Ida.

Kuvat ensimmäisistä arkistosta löytyvistä oppilasluetteloista syksysltä 1858.

Oppilasmäärä vaihteli 28–48, ollen keskimäärin kolmenkymme-
nen paikkeilla. Tyttöjä oli noin kolmannes koko määrästä.

Oppilaiden määrä pitäjänkoulussa

Vuosi ja
lukukausi PojatTytötYhteensä
1858s 25 13 38
1859k 20 12 32
1860k 20 10 32
1861k 20 10 30
1862k 24 15 39
1863k 19 11 30
1864k 36 12 48
1865k 27  8 35
1865s 20  9 28
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Urjalassa syntyneet 1800-luvulla

1810 148
1820 144
1830 185
1840 161
1850 232
1860 228
1870 225
1880 270
1890 295

Urjalan väkiluku

1810 1850 1870 1890
3607 5821 6493 9056

Arviointi

Oppilaita arvioitiin syys- ja kevättutkinnossa. Pöytäkirjat näistä ovat ruotsin-
kielisiä alkuvuosilta. Myös tunnustusta jaettiin rahapalkintoina. Jokaista oppilas-
ta arvioitiin: luonnonlahjat, ahkeruus, käytös, sisäluku, kristillisyyden opissa,
Piplian historia, kirjoitus, luvunlasku, Suomen historiassa ja maantieteessä, ylei-
sessä historiassa ja maantieteessä sekä laulannossa. Kolme tarkoitti kiitettävää, 2
tyydyttävää, 1 välttävää ja 0 heikkoa.

Opettajat

Urjalan pitäjänkoulun ensimmäinen opettaja oli orimattilalainen ylioppilas ja
seurakunnan urkuri Johan Selvenius . Hän kävi Jyväskylän seminaarin 1865–67
ja palasi valtionapua nauttivan poikakoulun johtajaksi ja toimi siinä vuoteen 1871.
Mainittakoon, että 1867 seminaarista valmistuneita miesopettajia oli 16 ja
naisopettajia seitsemän, joista Urjala sai kaksi pätevää naista ja miestä.

Opettajat:

Johan Selvenius 1858-1865
Karl Fredrik Wahlman 1865-1867
Johan Selvenius 1867-1871
Karl Gustav Talvinen 1872-1874
Peter Adolf Sandqvist
Johan Viktor Hirsjärvi 1874-1876
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Petter Kontio 1876
Johan Tyyskä
Henrik Arvola 1878
Matti Volanen 1880-1895

Vuonna 1831 syntynyt Selvenius taisi olla kielitaitoinen, sillä hänen kirjastossaan
oli myös vieraskielisiä kirjoja. Musikaalinen tietenkin, koska toimi urkurina. Myös
käsitöitä hän osasi tehdä ja oli innostunut maanviljelyksestä ja luonnontietieteestä.
Hän olikin jossain vaiheessa erimieltä rovastin kanssa opetuksen painotuksista.
Aarne A. Astala kirjoittaa:

”Hän oli muuten opetustehtävien suhteen sotakannalla ja pitkässä kiihkeässä
kirjeenvaihdossa pitäjän rovastin kanssa, jonka mielestä Selvenius antoi opetuk-
sessaan liian suuren sijan maallisille tiedoille ja taidoille.” Selvenius kuoli Astalan
isäntänä 16.8 1873 vain 42-vuotiaana. hänen ainoaksi perillisekseen jäi, isänsä
kuoleman jälkeen syntynyt Aina Voitto.

Vasemmalla Ida Astala, josta tuli leskeksi jäätyään Selveniuksen vaimo.
Selvenius oli ihastunut Idaan jo ennnen tämän ensimmäustä avioliittoa, mutta
Astalassa ei häntä silloin vielä hyväksytty vävyksi. Oikella heidän tyttärensä
Aino ja vieressä Selveniuksen nimikrijoitus. Idan ja Ainon kuvat Astalan
sukukirjasta. Lähtin suku. Selveniuksen kuva Urjalankylän koulusta.
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Vielä pari mainintaa muista opettajista. Karl Talvinen siirtyi Urjalasta Koivis-
tolle. Hän toimi siellä paikallisen nuoriseuran esimiehenä ja oli puuhaamassa
Mikael Agricolan kuolinpaikalle muistomerkkiä, joka pystytettiin Kuolemajärven
Kyrönniemeen kesällä 1900.

K.K Talvinen siirtyi Urjalasta Koivistolle opettajaksi ja oli nuorisoseuran esimiehenä puuhaamassa
Mikael Agricolallle muistomerkki hänen kuolinpaikalleen Kuolemajärven Kyrönniemeen.Sotien aikna
muistomerkki tuhoutui, mutta pystytettiin uudelleen vuonna 2000.Talvisodan aikna kuolemajärveläisiä
evakuoitiin Urjalaan ja Koijärvelle. Moni evakko vietti ensimmäisen yönsä Urjalassa jollakin
kansakoululla. Talvisen kuva Koivisto, sen vaiheista, asukkaista ja elinkeinoista. Agricolan
muistomerkkikuvat Kuolemajärvi-säätiön arkisto.
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Vihtori Hirsijärvi oli syntynyt 1848 ja oli käynyt pitäjänkoulua. Hänestä tuli
opettajakasi vuosiksi 1874–76. Kun kuntakokous myönsi vain 50 markan palkan-
korotuksen anotun 150 markan sijaan, muutti Kiikkaan, jossa vaikutti pitkään eri
yhteiskuntaelämän aloilla. Hänen yhdeksästä lapsestaan neljästä tuli kansakou-
lunopettaja ja yhdestä Lohjan yhteiskoulun rehtori. Hirsjärvi perusteli palkan-
korotusta sillä, ettei tule Laukeelassa toimeen silloisella palkalla.

Poikakouluksi ja tyttökouluksi

Kansakouluasetus annettiin 1866. Immalan pitäjänkoulu muuttui valtionapua
nauttivaksi poikakouluksi. Tytöt olisivat jääneet ilman koulua, ellei Honkolan
kartanon isäntä kapteeni Wetterhoff olisi esittänyt pitäjänkokouksessa suunnitel-
maa tyttökoulun perustamiseksi.

Tyttökoulu aloitti läheisessä Häihälän talossa 15.syyskuuta 1867 eli 140 vuotta
sitten. Avajaisissa oli arvovieraita, kun Uno Cygnaeus suoritti koulun vihkimisen
ja tilaisuudessa oli läsnä myös kansakouluhallinnon (Kirkollisasiaintoimituskunta)
esimiehenä vuodesta 1858 toiminut senaattori Harald Viktor Vilhelm Furuhjelm,
joka senaattorina ”tuki hartaasti ja ponnella Cygnaeusta kansakoululaitoksen ali-
kuunpanemisessa ja järjestämisessä”. Honkolan omistajan kapteeni Wetterhoffin
toiminta ratkaisi tyttöjen koulun aikaansaamisen.

Uno Cygnaeus osallistui Urjaln tyttökoulun juhlallisiin vihkiäisiin yhdessä Harald Furuhjelmin kanssa.
Honkolan omistja kapteeni Wetterhof toimi ponnekkaasti tyttöjen opetuksen turvaamiseksi. Kuvat
teoksesta Kansallinen elämäkerrasto
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Ensimmäinen tyttökoulun opettaja oli vasta seminaarista valmistunut Hilma
Lindström. Häntä seurasi 1870 Maria Sahlberg. Hänen jälkeensä 1873 koulu oli
opettajan puuttuessa suljettuna ja seuraavana vuonna aloitti Rosa Michelsson.

Kulmakuntaopettajat, jotka huolehtivat alkeisopetuksesta kulmakunnissa ero-
tettiin lakkauttamalla virat 1868. Sen sijaan vaikeina nälkävuosina 1867–68 tar-
jottiin kansakoululaisille keittoruokaa. Kiertokoulun opettajia palkattiin 1872 ja
kiertokoulut toimivat Urjalassa vuoteen 1921, jolloin siirryttiin alakoulu-
järjestelmän.

Siirto Kirkonkylään 1878

Immalan koulutalo ei ollut kovin lämmin ja sen kunto heikkeni. Niinpä heräsi
ajatus sen siirtämiseksi lähemmäksi kirkkoa. Kuntakokouksen listalle asia tuli
ensimmäisen kerran 1872. Uusi koulutalo valmistui Laukeelaan 1878. Tämä talo
tuhoutui tulipalossa 1924, jonka jälkeen Laukeelan koulun toiminta siirtyi
lastenkotina toimineeseen rakennukseen, jonka purkamisesta nyt on tehty päätös.
Nykyinen Kirkonkylän koulu valmistui 1976 ja odottaa jo peruskorjausta.

Laukeelaan rakennettiin pitäjän ainoalle koululle uusi koulurakennus1878. Se sijaitsi nykyisen
Kironkylän koulun tontilla tien vieressä, jossa nyt on puista ja pysäköintialue. Rakenus tuhoutui
tulipalossa 1924.
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Kirkonkylään siirtyneessä koulussa oli lukuvuonna 1878–79 104 oppilasta,
kun niitä vuotta aiemmin oli 54. Eivät koulua olleet vielä kaikki hyväksyneet.
Johtokunnan puheenjohtaja Torsten Costiander toteaa että kansakoululla on monia
vastustajia. Syiksi hän arvelee ” yleinen itsepäinen halu vanhalla olemiseen,
puuttuva käsitys koulun tarkoituksesta, vanhempain pelko, että kasvatus, jota
lapset kansakoulussa saavat, ei perustu kyllin kristilliselle pohjalle ja niiden
vanhojen pitäjäläisten vaikutus, jotka mielellänsä saarnaavat, ettei ihmisen tar-
vitse osata muuta kuin katekismuksen ja piplianhistoriaa, sekä muita ennakko-
luuloja”.

Urjalankyläläiset vastustivat koulun siirtoa ja esittivät pitäjän jakamista kah-
teen piiriin. Tähän ei suostuttu ja urjalankyläläisten valitukset kaatuivat oikeus-
asteissa, Kylä oli menettänyt koulunsa.

Kylät kilpailevat ja kampittavat

Nuutajärvellä aloitti 1883 yksityinen koulu, joka oli kaksikielinen. Kunnan
ylläpitämä kansakoulu aloitti siellä 1913.

Seuraavaksi anoivat koulua kokkolaiset, honkolalaiset ja urjalankyläläiset.
Honkolan koulun perustaminen oli helppo päättää, kun kartano lupasi hirret.
Urjalan koulun johtokunta oli esittänyt 1891 kaikkien kolmen perustamista.
Kokon koulu perustettiin kahdeksan äänen enemmistöllä. Sen sijaan Urjalan-
kylän hanke kaatui, kun kokkolaiset vastoin antamaansa lupausta äänestivät
vastaan, koska urjalankyläläiset olivat äänestäneet Kokkoa vastaan täpärässä
äänestyksessä. Kokkolaiset puolestaan kamppailivat keskenään siitä tuleeko
koulu vanhalle Kokolle vai Saviniemeen.

Silloin Urjalaan kuuluneet Mellola ja Taipale saivat yhteisen koulupäätöksen
1894.

Urjalankylän kansakoulu

Vihdoin vuonna 1896 kuntakokous hyväksyi Urjalankylän kansakoulun pe-
rustamisen monien pyyntöjen ja esitysten jälkeen. Mainittakoon, että anomuk-
sen tueksi oli vahva lahjoituslista:

625 syltä seinähirttä
5000 kotoa lyötyä tiiltä
20 kuutiota sammalta
mies- ja hevostyöpäiviä
Nestori Liukkonen 10 mk
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Renki Aug Nurmi 5 mk
torpan poika Nestori Kaidankangas 5 mk

Koulu aloitti toimintansa vuokrahuoneissa Astalassa syksyllä 1897. Varsinai-
nen koulutalo valmistui 1898. ja vihittiin käyttöön 13.9.1898. Talo rakennettiin
Urjalan vanhan pappilan päärakennuksen keskiosan hirsistä, mutta toiseen pää-
hän lisättiin kaksi huonetta. Piirustuksen laati Juho Astala, joka toimi johtokun-
nan puheenjohtajana. Muut ensimmäisen johtokunnan jäsenet olivat: Juho Kant-
ala, Viktor Simola, Kalle Yntälä, Karl Jallinoja ja Aleksander Hiukkanen. Pitkään
puhenjohtajina toimivat Astalan lisäksi Santeri Metsovaara ja U. Emil Rantala.

Urjalankylän koulu aloitti Astalan rakennuksissa 1897 ja uusi koulurakennnus valmistui 1899. Kuva
on vuodelta 1921. Juho Astala vaikutti pitkään Urjalan kunnalliselämässä ja toimi myös
kansanedustajana. Hän sai kunnalisneuvoksen arvonimen. Hän laati monen koulun piirustukset.
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Ensimmäiseksi opettajaksi valittiin Juha Heikki Karvonen. Häntä seurasi 1900
Kaarlo Valerian Reponen Pyhäjoelta. Hän oli opettajana vuoteen 1925. Koulun
toimiessa yksiopettajaisena valittiin tytöille erikseen käsityön opettaja. Muita pit-
käaikaisia opettajia ovat Onni Vainio, Olga Helanti, Irja Aarnio, Reijo Siltasaari,
Liisa Saario, Marja-Terttu Välimäki ja Aimo Rytky. Pitkäaikaisia koulutyöntekijöitä
ovat olleet: Kaija Matsi ja Ritva Vaskela.

Urjalankylän koulun oppilasmäärä kasvoi ja tarvittiin uusi koulu, jota useaan
otteeseen esitettiin kunnanvaltuustolle. Koulu valmistui niin, että se otettiin käyt-
töön tammikuussa 1925. Se oli peilikuva samoihin aikoihin valmistuneesta Hari-
tun koulusta. Myös tarkastajat puolsivat ja kiirehtivät koulun rakentamista.

Urjalankylän koulun mäki nykyisen kesäteatterin suunnasta nähtynä vuonna 1968.

Johtokunnan kokousten pöytäkirjoja lukiessa huomaa, että usein toistuivat
koulun tonttikysymys ja sen laajentaminen. Uutta koulua suunniteltaessa esitet-
tiin koulun paikan vaihtamista Säterin pihapiiriin(Strandgård), mutta kunnassa
asia ei edennyt. Usein toistuu koulualueen aitaaminen, leikkikentän rakentami-
nen, halkojen hankinta ja oppilaiden avustaminen.

Paljon olisi muutakin kertomista, mutta se jäänee odottamaan Urjalankylän
oman kyläkirjan valmistumista. Perinnepiirin 1980-luvulla kerätyt aineistot ovat
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nyt löytyneet ja ne tarjoavat hyvän pohjan kyläkirjalle. Mallina olkoon Elli
Niittymäen koulumuisto:

”Kun olin käynyt viisi termiiliä kiertokoulua Haritussa, tulin Urjalankylän kou-
luun 1922  Johtajaopettajana oli K V Reponen aina tunnilla kovat kaulassa ja
rusetti leuan alla sekä tumma puku. Reponen oli semmoinen hyväntahtoinen van-
ha mies. Opetti laskentoa ja usein tunnilla ohi kulkiessaan ja vihkoja katselles-
saan taputti päähäni ja sanoi: ”Kas niin pikku siukku”, jota lempinimeä hän aina
joskus käytti.

Sen lukukauden aikana kuoli hänen vaimonsa. Seuraava lukuvuosi oli meille
oppilaille vaiherikas. Toiseksi opettajaksi tuli vähän yli 30-vuotias Tyyne Lekman.
Nytpä näille alkoi kehittyä rakkaussuhde. Välitunnit alkoi venyä aina pitemmiksi.
Istuimme ja odotimme. Välitunti oli ensin 10 minuuttia, nyt 20 min tai puoli tun-
tia, kun opettajat riiasivat

Johtokunta valitsi opettajaa 1924 ja Tyyne Lekman haki ja lisäksi Naimi Jussi-
la Hattulasta. Johtokunta valitsi Jussilan. Tästä olivat Reponen ja Lekman kovin
pahoillaan. Kun Jussila sitten kieltäytyi, kävivät jotkut johtokunnan jäsenet häntä
suostuttelemassa ja niin hän tulikin. Tyyne Lekman sai opettajan paikan Vahoista
ja sinne Reponen muutti seuraavana vuonna ja he avioituivat.

Urjalankylän uusi koulurakennus valmistui jouluna 1924 ja tammikuussa pää-
simme uuteen kouluun.”

Urajalnkylän koulu näkyy tässä kuvassa vielä vuoraamattomana. Kylän nuoria koulun mäellä 1920-
luvulla.
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Piirijako 1899

Piirijakoasetuksen pohjalta hyväksyttiin 28.12.1899 kunnan jako neljääntoista
piiriin, joissa osassa oli jo koulu ja osaan perustettiin koulu. Samalla määriteltiin
piirien rajat ja koulujen paikat. Oppivelvollisuuslain voimaantulon jälkeen perus-
tettiin vielä viis koulua, viimeisimpänä Hakolahti 1949. Monissa kylissä ovat asuk-
kaat olleet aktiivisia koulun aikaansaamisessa.

Vuosisadan viimeisessä kokouksessaan päätti Urjalan kuntakokous jakaa Ur-
jalan neljääntoista piiriin, jotka olivat:

1. Laukeelan piiri, jossa oli kaksiopettajainen koulu.
2. Huhdin piiri, joka sai koulun 1900
3. Välkkilän piiri, jossa oli koulu
4. Saviniemen piiri, jossa oli koulu 1891
5. Matkun-Köllin piiri, sai koulun 1905
6. Menosten piiri, joka sai koulun 1903
7. Nuutajärven piiri, jossa oli tehtaan yksityinen koulu
8. Nuutajärven torpparikulman piiri, Touru sai koulun 1909
9. Haritun-Puolimatkan  piiri, koulu Hollon kulmalle 1902 ja Harittuun 1914
10.Urjalankylän piiri, jossa oli koulu
11.Honkolan piiri, jossa oli koulu
12.Halkivahan piiri, joka sai koulun 1902
13.Kehron piiri, joka sai koulun 1907
14.Mellolan-Taipaleen piiri, jossa oli koulu

Myöhemmin perustettiin ja lakkautettiin kouluja seuraavasti:
Annula perustettiin 1925, lakkautettiin 1968.
Hakkila 1909, lakkautettiin 1969
Hakolahti 1949, lakkautettiin 1998
Hanhisuo 1927, lakkautettiin 1968
Harittu 1914, lakkautettiin 1968.
Honkola 1891 ja lakkautettiin 1990
Kehro 1907, lakkautettiin 1987
Kivioja 1947-1956
Kokko, joka tuli Koijärvestä kuntaliitoksessa ja lakkautettiin 1969
Kolu 1935 ja lakkautettiin 1976
Laukeela (Kirkonkylä) siirretty Urjalankylästä 1878, toimii edelleen.
Menonen 1903, lakkautettiin 2007.
Nuutajärvi 1913 kunnallisena kouluna sitä ennen yksityinen, toimii edelleen.
Puolimatka 1902, lakkautettiin 2007
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Pynnä 1907, lakkautettiin 1968 Pynnä tuli Vesilahdesta kuntaliitoksessa.
Salmi 1939, lakkautettiin 1968
Touru 1909, lakkautettiin 1967
Urjalankylä 1897, toimii edelleen
Vahonen 1913, lakkautettiin 1966
Välkkilä 1897, lakkautettiin 1968

Kouluhankkeita on ollut ainakin Valajärvellä ja Leikkikankaalla.
Kotitalouskoulu 1945 aloitti Menoissa ja kierteli eri paikoissa. Se toimi vii-

meksi Huhdissa ja liittyi kansalaiskouluun 1959.
Koulu alkamisvuosista on ristiriitaisia tietoja. osasta käytetään tietolähteissä

perustamisvuotta ja osasta koulun alkamisvuotta. Yllämainittuja vuosia pitää siis
vieläkin osin tarkentaa. Esim. kunnalliskertomus mainitsee Välkkilän vuodeksi
1897. Satavuotishistoria sanoo sen perustetun 1898 ja aloittaneen 1899.

Kunta menetti alueita ja kouluja

Urjalan kunnan perustamista kouluista siirtyivät 1924 perustettuun Koijärven
pitäjään Harjun 1911–1993, Saviniemen 1891–1969 ja1905 perustettu ja vielä
toimiva Matkun koulu, sekä yhteinen Tiirin koulu 1912–1974 ja Kylmäkoskelle
Mellolan-Taipaleen koulu. 1894 -1993. Koijärven kunnan liityttyä Forssaan kau-
punki lopetti heti kaksi koulua ja Urjalaan liitetystä osasta Urjalan kunta yhden
koulun.

Varsinkin 1960-luvun loppu oli koulujen lakkautusaallon aikaa, koska silloin
lopetettiin kymmenkunta koulua ja pahimmillaan viisi kerralla. 1990-luvulle sakkaa
valtio määräsi lainsäädännöllään koulujen oppilasrajat ja opettajien virkojen mää-
rän. Kylät ovat taistelleet viime vuosikymmeninä koulujensa puolesta. Peruskou-
luun siirtyminen 1976 hillitsi lakkautusta, koska koko ikäluokka säilyi pari vuotta
pitempään oman kylän koulussa. Viime vuonna lakkautettiin Menosten ja Puoli-
matkan koulut.

Urjalakylän nykyiseen koulualueeseen kuuluvat siten entisten Haritun,
Honkolan, Kiviojan, Puolimatkan ja Vahosten koulupiirien oppilaat.
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Aseman koulu aloitti 1900 ja toimii edelleen. Oikealla vanha koulurakennus. Uudemman koulun kuva
vuodelta 1968.

Vasemmalla Annulan koulu, joka toimi vuosina 1925-1968. Oikealla hakkilan koulu 1909-1969.

Vasemmalla Hakolahden koulu 1949-1998 ja oikealla Hanhisuon koulu 1927-1968.
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Haritun koulu 1914-1968 on peilikuva rakennuksena Urjalankylän koulusta. Oikealla Honkolan
koulurakennukset 1891-1990.

Kehron koulu toimi 1907-1987 ja lyhytikäisin koulu Kivioja, josta puuttuu kuva, 1947-1956.

Kolun koulu vasemmalla 1935-1976. Oikealla Kirkonkylän vanha koulu, joka purettiin kesällä 2008
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Vasemmalla Kirkonkylänuusi koulurakennus vuodelta 1976. Koulu on ollut kirkolla vuodesta 1878 ja
toimii edelleen. Oikealla Menosten tläkoulurakennus. Koulu toimi vuosina 1903-2007.

Nuutajärvellä on koulu toiminut kunnan ylläpitämänä vuodesta 1913 ja sitä ennen yksityisenä vuodesta
1878 ja osan aikaa kaksikielisenä. Vasemmalla vanhempi koulurakennus.

Puolimatkan koulu 1902-2007. Vasemmalla vanha koulurakennus ja oikealla uuudempi.
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Halkivahan koulu perustettiin 1902 ja toimii edelleen. Kuntaliitoksen myötä tuli Vesilahdesta Pynnän
koulu, joka on vasemmalla.Se toimi vuosina 1907-1968.

Salmen koulu toimi 1939-1968. Oikealla Tiirin koulu, joka perustettiin 1912 ja oli välillä Urjalan ja
Koijärven yhteinen koulu. Koulu lopetettiin 1974.

Tourun koulu toimi vuoina 1909-1967. Oikealla Urjalankylän uudempi koulurakennus. Urjalankylän
koulu aloitti kansakouluna 1897 ja toimii edelleen. Pitäjänkoulu toimi Urjalankylässä vuodet 1858-
1878.
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Vahosten koulu toimi 1913-1966. Oikealla Välkkilän koulu, joka toimi 1897-1968.

Sekä Matkun että Harjun koulut ovat Urjalan kunnan perustamia kouluja. Ne liitettiin sitemmin
perustettuun Koijärveen ja 1969 Forssaan. Matkun vanha koulurakennus vasemmalla. Koulu on
perustettu 1905 ja toimii edelleen. Harjun koulu toimi vuoisna 1911-1993.Kuvat kirjasta  Pyhäkoulusta
peruskouluun, kunnallista kansanopetusta Forssassa 1897–1997. Lauri Uusi-Hakimo, Forssa 1997

Saviniemen koulusta ei ole kuvaa. Sen perusti Urjala 1891 ja välillä se oli Koijärven koulu ja Forssa
lakkautti sen heti kuntaliitoksen myötä 1969. Taipaleen koulun Urjala perusti 1894 ja Kylmäkosken
kunta lakkautti 1993. Koulun kuva Pauli Välimäki.
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Alkuopetus ja jatkokoulu

Seurakunta vastasi alkeisopetuksesta kiertokouluissa vuoteen 1921, jolloin siir-
ryttiin alakouluihin. Osa niistä toimi parin koulun yhteisenä, toisessa kevään ja
toisessa syksyn, kunnes muuttuivat vakinaisiksi yläkoulujenyhteyteen. Historial-
liselta kannalta nykyisin käyttöön otettu käsitepari alakoulu (luokat 1.- 6.) ja ylä-
koulu (luokat 7.- 9.) sopivat huonosti korvaamaan käsitteet ala-aste ja yläaste.

Koulun suorittaneille ryhdyttiin antamaan jo 1900.luvun alussa jatko-opetusta
parina iltana viikossa. Talouskoulu tytöille alkoi Menosissa 1945. Kansalaiskoulu
alkoi Urjalassa vasta 1959 ja sen toiminta loppui peruskoulun alkaessa 1976.

Viisikymmenluvun lopulta alkaen alkoi yhä suurempi osa ikäluokasta siirtyä
oppikouluun. Urjala sai oman kannatusyhdistyksen ylläpitämän yhteiskoulun 1945.
Ensimmäiset ylioppilaat pääsivät Urjalan yhteiskoulusta 1964. Lukion nimi muu-
tettiin Väinö Linnan lukioksi 1990-luvulla.

Kotiteollisuuskoulut

Urjalankyläläiset ovat olleet kouluasioissa aktiivia myös muilla saroilla. Urja-
lan kotiteollisuusseura alkoi ylläpitää kutomakoulua sittemmin
naiskotiteollisuuskoulua ja veistokoulua sittemmin mieskotiteollisuuskoulua.
Mieskotiteollisuuskoulu liitettiin Tammelan kouluun 1960-luvun lopussa.
Naiskotiteollisuuskoulu sinnitteli pitempään ja lakkasi itsenäisenä kouluna 1986
ja toimi sen jälkeen Loimaan ammatti-instituutin alaisuudessa kurssiosastona jonkin
aikaa. Mieskotiteollisuuskoulun asuntolassa on toiminut Mustalaislähetys, Kansan-
lähetys, koulutuskeskus ja nykyisin asumispalveluja tarjoava Toivokoti.
Naiskotiteollisuuskoulun tilat on muutettu asunnoiksi.

Kansalaisopisto aloitti 1960-luvulla järjestäen aikuisille, mutta myös nuorille
ja lapsille erilaisten taideaineiden kuten musiikin opetusta. Sittemmin opistosta
tuli Urjalan-Kylmäkosken

kansalaisopisto ja vuodesta 2001 se sulautui Akaan Opistoon. Musiikin ope-
tusta varten kunta on hankkinut oppilaspaikkoja Forssan musiikkiopistosta.

Kun lasialalta puuttui ammattikoulutus, käynnistettiin Nuutajärvellä lasialan
koulutus yhdessä Wetterhoff-opiston kanssa. Muutoin Urjalan ammattikoulupaikat
ovat olleet Forssassa, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella kuntayhtymien
ylläpitäminä.
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Nykyisin Urjalassa toimivat Aseman, Halkivahan, Kirkonkylän, Nuutajärven
ja Urjalankylän koulut sekä Urjalan yläaste ja Väinö Linnan lukio. Erityisopetusta
varten toimi peruskouluajan alusta Laukeelan koulu, mutta sen luokat yhdistettiin
Kirkonkylän kouluun ja yläasteikäisten luokat 2007 alusta Huhdin koulun yhtey-
teen. Lisäksi on kiertävä erityisopettaja. Englanninopetuksesta vastaavat myös
kiertävät opettajat.

Talouskoulu alkoi Menosissa 1945 alakoulurakennuksessa. Oikealla Resrvikasrmi, joka toimi
kansalaiskoulun käytössä

Kansalaiskoululaiset joutuivat siirtymään paikasta toiseen. Huhmarin koulussa oli osa opetuksesta.
oikealla metalipaja.

Urjalan yteiskoulu toimi aluksi vasemmalla olevassa rakennuksessa ja nykyisin yläaste ja lukio toilivat
oikella olevassa rakennuksessa.
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Kouluilla on ollut omat oppilaskirjastot ja useimmissa myös yleiset piirikirjastot
vuoteen 1963, jolloin aloitti kirjastoauto. Oppilaskuljetukset ovat tulleet pääsoin
1960 luvun aikana ja ovat lisääntyneet kaiken aikaa kouluverkon harvennuttua.
Koululaisten vaateavustukset päättyivät kuusikymmenluvulla.

Koulun hallinto ja oppilashuolto

Koulun hallinnosta voi todeta sen verran, että pitäjänkoululla oli oma johto-
kunta, kuten kaikilla kansakouluilla. Peruskouluaikana tulivat aluksi koulu-
neuvostot, jotka muuttuivat uudestaan johtokunniksi, kunnes nekin lakkautettiin
2005. Yhteisiä asioita varten on ollut koulukomiteoita ja kansakoululautakunta,
koululautakunta ja nykyisin sivistyslautakunta. Vuodesta 1974 alkaen on ollut
päätoiminen sivistystoimenjohtaja pientä katkosta lukuun ottamatta.

Koulukeittolatoiminta käynnistyi useimmilla kouluilla jo ennen viimeisiä
sotiamme. Koululääkäritarkastukset ja terveyssisarten eli kouluterveydenhoitajien
käynnit ovat kuuluneet rokotuksineen ohjelmaan. Myös hammashuolto on järjes-
tetty.

Oikella Kirkonkylän eli Laukeelan koulun keittola ja oikealla Salmen koulun keittäjän asunto.

Rakentamista, korjaamista ja paloja

Kouluja rakennettiin ensin 1800-luvun lopulla ja erityisen paljon 1900-luvun
alkupuolella. 1970- ja 1980 luvuilta lähtien peruskorjattiin paljon kouluja ja Kir-
konkylään rakennettiin uusi koulu 1976. Viimeksi korjattiin ja laajennettiin Ase-
man koulu kymmenen vuotta sitten.

Tulipalo on tuhonnut kouluja ainakin Honkolassa 1989, Laukeelassa 1924,
Nuutajärvellä 1942 ja Urjalankylässä 1994.

Valtio alkoi avustaa kouluja kansakouluasetuksen tullessa voimaan 1866. Avus-
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tuksen muodot ovat vaihdelleet vuosikymmenten aikana. Myös valtion ohjaus on
ollut välillä tiukka ja välillä höllempää. Viimeisen laman jälkeen valtiovalta on
vetäytynyt paljon kunnallisten hyvinvointipalvelujen tukemisesta. Koulujen talo-
utta on hoidettu hyvin tarkasti kaikkina vuosikymmeninä sekä luottamustoimisten
taloudenhoitajien että koulun johdon toimesta.

Honkolan koulun päärakennus tuhoutui tulipalossa 1989.

Urjalan Sanomien arkistosta löytyivät ainoat kuvat Urjalankylän koulun liikuntasalin ja teknisen työn
tilan palosta 1994.
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Jokaisen koulun seinällä on sankarivainajien muistotaulu kertomasta heistä,
jotka kunkin koulun entisinä oppilaina antoivat henkensä isänmaan vapauden
puolesta. Urjalankylästä heitä oli 28 mm. kolme veljestä.

Koulu on paikkakunnalle ja kylälle muutakin kuin oppilaitos. Se on tärkeä
kokoontumispaikka ja monenlaisten pyrintöjen keskus. Siksi ihmiset ovat aika-
naan halunneet kylälleen oman koulun ja siksi he ovat niitä myös puolustaneet,
kun niitä on uhattu.

Tulevat vuosikymmenet näyttävät, mihin suuntaan koulutoimi etenee. Pitkä
matka on kuljettu tähän asti. Urjalan koulutoimen historia on kokoamatta. Parista
koulusta on oma julkaisu ja yhteiskoulusta, yläasteesta ja lukiosta parikin. Paljon
mielenkiintoista löytyy kellastuneista pöytäkirjoista ja mapeista ja ihmisten
muisteista. Sadat opettajat, luottamushenkilöt, koulutyöntekijät ja tuhannet oppi-
laat olisivat mielestäni sen arvoiset, että sopisivat kovakantisten kirjankansien
väliin tai koulusivustoksi. Työ tekijäänsä odottaa.

Oliko Urjalan pitäjänkoulu ensimmäinen
kansakoulua vastaava koulu?

Jos meillä olisi ajoissa ollut kunnollista Urjalan koulutoimeen kohdistuvaa his-
toriankirjoitusta, olisi Urjalan pitäjänkoulun perustamisen ainutlaatuisuus tullut
paremmin noteeratuksi. Kun nyt etsimme vastausta siihen, että oliko Immalassa
aloittanut koulu Suomen ensimmäinen maaseudun kansakoulua vastaava koulu,
joudumme turvautuvaan vielä riittämättömästi tutkittuihin lähteisiin. Lopulliseen
vastaukseen tarvitaan siis lisätutkimusta.

Aimo Halilan Suomen kansakoululaitoksen neliosaisen historian ensimmäi-
sessä osassa todetaan:

”Virallisten luetteloiden mukaan lukuvuonna 1865–66, siis kansakouluasetuksen
lopullisen syntymisen vuotena maassamme oli 20 sellaista maalaiskoulua, jotka
olivat kutakuinkin ylempään kansakouluun verrattavia, jopa saivat valtionapuakin.
On pantava merkille näiden koulujen syntyvaiheita tutkittaessa, että useat niistä
olivat yksityisten valistuneiden henkilöiden perustamia.”
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Halila toteaa, että Turun ja Porin sekä Oulun lääneissä ei ollut ainuttakaan ja
tähdentää, että lännessä oli vähemmän kuin idässä.  Halila mainitsee seuraavat
koulut:

Ikaalinen 1856, opettaja pitäjänapulainen; suljettiin pian, koska ei saatu pappia
Ruovesi, Vähäkyrö, Parkano, Pitkäranta ja Taalintehdas 1855, mutta ne eivät

päässeet juuri alkua pidemmälle.
Viipurin pitäjän Tervajoki, tammikuu 1856, tilanomistajien aloitteesta

yhtenäiskansakoulu
Uuraan Ravansaari, elokuu 1857, Viipurin puutavarakauppiaiden kustantama
Hausjärven Erkkylä 1856, vapaaherra J.R.Munckin kartanoonsa perustama

Eskon koulu
Virolahti, 1856, kartanonomistaja V Baeckamin ja laivuri E. Klami, toimi kar-

tanon (Harju) saunassa
Sippolan koulu, 1857, Virolahden sivukoulu(tytärkoulu), kartanonomistaja A.v.

Daehn
Urjala, 1858
Vähäkyrön Savilahti, 1858 rovasti J. Anton Erlinin alkuunpanemana.
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Ilmajoki, 1860, rovasti K.R Forsman
Kerimäki 1860, Enonkosken sahan omistajat
Janakkala, 1861 Hakoisten kartanon omistajan H.G Boijen lahjoitusvaroin
Sorsakoski 1862 syksy
Varkaus, 1862 syksy
Juankoski 1862 syksy. Näillä kolmella koululla ”köyhäinkoululeima”
Nilsiän kouluhanke 1862
Munsalan Storsved, 1862 (”myös eräänlainen opettajanvalmistuslaitos ja kan-

sanopisto”)
Hivensalmen Apajlahti, 1863 maanviljelijä Antti Manninen omaan taloonsa
Sortavalan Kymölän ns. Siitosen koulu, asessori H Hallonblad puolisoinen
Elimäki, Mustialan ja Peippolan kartonoiden koulu,1864
Ruoveden kanskoulu, 1864, sai valtionapua, mutta käynistyi viisi vuotta

myöhemin.
Vanaja, 1865, Juhana Idänpään-Heikkilä
Sääksmäki, 1865, ”Suomen ensimmäinen pestalozzilaisen” kotipitäjän ensim-

mäinen uudenaikainen kansakoulu
Elimäki, Hämeenkylän kartano 1865, Cygnaeuksen ystävä M Etho´ien

Jos väitämme, että Urjalan koulu oli ensimmäinen ja toimintaansa jäänyt
yhteiskunnan, aluksi seurakunnan ja vuodesta 1868 kunnan, ylläpitämä kou-
lu, jossa oli sekä tyttöjä ja poikia kakista kansankerroksista oppimassa
kansakouluperiaatteiden mukaan, emme liene kovin paljon hukkateillä.

Urjala oli 150 vuotta sitten kärjessä, usein senkin jälkeen on kouluista pidetty
hyvää huolta. Toivottavasti sivistystahtoa riittää tulevinakin vuosina. Kunnolli-
nen koulusivistys on parasta mitä kotikunta voi lapsilleen tarjota evääksi tulevai-
suuteen. Koulussa tulevaisuutta tehdään joka päivä.

Viki Reilinin maalaus pihapuolelta talosta, jossa pitäjänkoulu aloitti toimintansa. Taulun omistaa Pertti
Toivonen.
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Pitäjänkoulun muistomerkille laskivat seppeleen Urjalan kunan ja seurakunnan edustajat.

16.2.2008 pidetyssä koulutoimen 150-vuotisjuhlan yliesöä Urjalankylän koulun juhlasalissa.
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