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ESIPUHE 

Kauhajoki on ollut jo vuosikymmeniä tunnettu monista kouluistaan. Kun kunnan 
ensimmäisen kansakoulun perustamisesta Kirkonkylään on v. 1982 kulunut 100 vuotta, 
voidaan tätä kirjaa pitää eri koulumuotojen hyväksi tehdyn työn kartoituksena. 

Entisenä kauhajokelaisena ja Kirkonkylän kansakoulun ja yhteislyseon käyneenä tun
sin kirjoitt3:111isen mielenkiintoiseksi ja haastavaksi. Pahimpana ongelmana koin käytet
tävissä olevan ajan lyhyyden suhteessa työmäärän paljouteen ja monitahoisuuteen. Toi
saalta, kun Kauhajoen koululaitos on laaja mutta kirjan sivumäärä rajattu, jäi moni asia 
suhteellisen ylimalkaiselle käsittelylle. Tämän vuoksi ei kirjassa ole paneuduttu enää 
esim. oppivelvollisuuskoulun eikä myöskään yhteislyseon lukusuunnitelmiin, koska nii
den sisältö on ollut suurelta osin paikallisen päätösvallan ulkopuolella. Tutkimustehtävä 
rajattiin siten, että painopiste on kansakoululaitoksen kehityksessä ja vain pääpiirteit
täin käsitellään kirkon antamaa kansanopetusta ja keskiasteen kouluja. Jälkimmäisten 
suhteellisen vähäinen käsittely johtuu osittain myös siitä, että lähes kaikista on jo aiem
min kirjoitettu historiikit. Kauhajoen kirjasto haluttiin ottaa mukaan, koska sen perus
tamisesta on kulunut yli 100 vuotta, eikä sitä ole tähän mennessä perusteellisesti tutkit
tu. 

Käytettävissä oleva lähdeaineisto oli erittäin laaja. Kuitenkin siinä oli myös puutteita. 
Varsinkin vuosisadan alkupuolen asiakirjat olivat epätäydellisiä, pöytäkirjat ylimalkaisia 
ja eräiltä vuosilta tilastotiedot puuttuivat lähes kokonaan. Tämä esti osittain yhtenäisen 
kokonaiskuvan muodostumisen. Myös Kirkonkylän, Koskenkylän ja Koivumäen koulu
jen pöytäkirjat muutamilta vuosilta olivat hävinneet. Näiden ongelmien vastapainona 
oli suuriarvoista historiatoimikunnan työlleni antama tuki. Kiitokset toimikunnan jäse
nille puheenjohtaja Antti Latva-Pukkilalle, Eeva-Liisa Arolalle, Lauri Jokipiille, Jor
ma Kiviluomalle, Aimo Mäki-Turjalle ja erityisesti koulutoimenjohtaja Irja Lyly
Yrjänäiselle, jota olen joutunut vaivaamaan monissa kysymyksissä. Kiitos myös dosentti 
Raimo Rannalle asiantuntevista neuvoista. Edelleen kiitän haastateltaviani ja valokuvien 
luovuttajia, jotka tunsivat kiinnostusta työtäni kohtaan ja uhrasivat aikaansa tutkimuk
seni hyväksi. Lopuksi kiitän minulle läheisiä ihmisiä, joiden· tuki on ollut arvaamatto
man tärkeä. 
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1. SUUR-ILMAJOEN KAPPELISTA 
ITSENÄISEKSI PITÄJÄKSI 

Keskiajalla Kauhajoki kuului Kyrön pitäjään. Kun v. 1532 Ilmajoki itsenäistyi omaksi 
pitäjäkseen, tuli Kauhajoesta sen eteläisin erämaakylä. Asutuksensa se sai vasta 1500-
luvun puolivälissä. V. 157 1 laaditun hopeaveroluettelon mukaan Kauhajoella oli viisi 
uudistaloa, joista vain kaksi oli peräisin 1550-luvulta. Väestö levittäytyi jokien varsille 
parhaimpien maiden tullessa vallatuiksi asutuksen piiriin. V. 1575 kymmenys
luetteloissa oli mukana jo 18 taloa. Tosin uudistilojen veronmaksukyky oli sangen heik
ko. V. 1580 kruununveroa maksoi vain seitsemän taloa. 

Asutusta seurasi hallinnon vähittäinen kehittyminen myös etäisimmissä erämaa
kylissä. Kruunua kiinnosti ensisijaisesti verotus, mutta kirkkoa myös hengellinen kasva
tus. V. 1584 Kauhajoella oli jo oma saarnatupa, vaikka varsinaiset kappelioikeudet ovat 
peräisin vasta vuodelta 1627. Tämä merkitsi oman papin saamista. Ensimmäiseksi kap
palaiseksi nimitettiin Sigfrid Albilacovius. Kappeliseurakunnassa oli tällöin 24 taloa lä
hinnä silloisissa Kauhajoen ja Päntäneen kylissä. Väestö lisääntyi hitaasti 1600-luvulla. 
Kun arvioitu väkiluku v. 16 18 oli 250 henkeä, se oli v. 1698 vain 350. 1690-luvun alussa 
väkiluku oli ollut tosin jo neljännestä korkeampikin, mutta pahat nälkävuodet olivat ve
rottaneet väestöä vuosikymmenen lopulla. Kasvu oli hidasta vielä 1700-luvun alkupuo
lella. Kun v. 1749 tarkka väestörekisteri aloitettiin, kauhajokelaisia oli 676, mutta v. 
1805 jo 20 13 ja v. 1865 6 1 14. Väestö lisääntyi suhteellisen nopeasti aina 1950-luvulle as
ti lukuunottamatta 1900-luvun alun siirtolaisvuosia. 

VUOSI väkiluku VUOSI väkiluku 

1870 5823 1930 14248 
1880 7789 1940 14544 
1890 9985 - 1950 16968 
1900 1 1406 1960 16278 
19 10 1 1304 1970 1493 1 
1920 12444 1980 14946 

V. 1865 annettiin asetus kunnallisesta itsehallinnosta maalla. Kauhajoella oltiin välit
tömästi valmiita itsenäisen kunnan perustamiseen. Ensimmäiset neuvottelut käytiin 
emäseurakunnan kirkkoherran rovasti K.R. Forsmanin aloitteesta lokakuussa 1865 
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Ilmajoella. Kauhajoen ja Kurikan edustajat ilmoittivat kappeliensa haluavan oman kun
nallishallinnon. Lopullisesti asia päätettiin Kauhajoen osalta v. 1866. Kauhajoen kun
nallishallinto pääsi käyntiin v. 1867, kun valittiin toimeenpanevan kunnallislautakun
nan jäsenet ja päätösvaltaa käyttävän kuntakokouksen puheenjohtaja. Uuden kunnallis
lain mukaan maallinen ja kirkollinen hallinto erotettiin toisistaan. Kauhajoki muodosti 
oman seurakuntansa vasta v. 1884. Elinkeinorakenne pysyi kunnassa selvästi maatalous
valtaisena. V. 1930 maa- ja metsätaloudesta sai toimeentulonsa 89.5 % väestöstä, mikä 
oli 8.6 %-yksikköä suurempi kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Jos otetaan lähtö
kohdaksi ammatissa toimiva väestö, oli Kauhajoen luku vieläkin korkeampi (93 % ). 
Seuraava tilasto ammatissa toimivan väestön prosenttiosuuksista kuvaa erittäin hyvin si
tä voimakasta muutosta, joka tapahtui Kauhajoella varsinkin 1960-luvulta lähtien. 

Ammatissa toimiva väestö v. 1930-80 Kauhajoella 

Elinkeino Työpaikkaosuus % 
1930 1940 1950 1960 1970 1980 

Maa- ja metsätalous 93 90 76 7 1  47 3 1  
Teollisuus ja käsityö 2 3 10 10 18 30 
Rakennustoiminta 2 0 1 3 3 6 7 
Kauppa 1 2 3 6 11 11 

Liikenne 1 1 2 3 4 4 
Palvelukset 2 3 5 7 12 16 
Muut 1 0 1 0 2 1 
yht. 100 100 100 100 100 100 

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana Kauhajoen elinkeinorakenne on muuttu
nut yhä teollistuneemmaksi. Samalla kunnan tarjoama palvelustaso on keskustaajaman 
osalta kaupunkimaistunut. Se on merkinnyt huomattavaa Kirkonkylän-Aronkylän alu
een kehitystä. Suurin osa teollisista ja palveluksiin liittyvistä työpaikoista on kuntakes
kuksessa. Myös asutus on yhä enemmän keskittynyt syrjäkylistä taajamaan. Kehitystä 
kuvaa hyvin äänestysalueiden väkiluvun muutokset. Kirkonkylän alueella väkiluku oli 
v. 1965 vielä 2477 ja v. 1972 jo 3358, kun samanaikaisesti vastaavat luvut Uurossa olivat 
292 ja 2 13 sekä Kainastollakin 924 ja 800. Kun väkiluku 1960-luvulla romahdusmaisesti 
aleni, menettivät syrjäkylät asukkaita sekä Ruotsiin että keskustaan. Toisaalta Kirkonky
lä alkoi vetää väestöä myös kunnan ulkopuolelta. 

Pinta-alaltaan Kauhajoki on yksi maan suurimmista ( 1�94.9 km2). Alueen laajuutta 
kuvaa myös se, että sen pituus pohjoisesta etelään on noin 50 kilometriä ja leveys idästä 
länteen noin 40 kilometriä. Kuntaan on muodostunut muutamia isoja kyliä (Aro, Har
ja, Hyyppä, Nummijärvi, Kainasto, Päntäne ja Kirkonkylä). Oheisesta kartasta voi näh
dä alueellisen laajuuden aiheuttamat ongelmat. Kun tieverkosto on ollut suhteellisen 
heikko ja harva, on yhteyksien pitäminen kunnan keskustaan ollut vaikeaa aina 
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1950-luvulle saakka, jolloin liikenneolot alkoivat kohentua. Kylät elivätkin sangen itse

näisesti. Asutus keskittyi teiden ja jokien varsille pitkäksi asutusnauhaksi, mikä vaikeut

ti myös koulujen perustamista. Hyypän ja Päntäneen kaltaiset kylät koostuivat useista 

pienemmistä kylistä, joiden yhteydet emäkylään olivat myös vähäiset. Viimeisten 

kahdenkymmenen vuoden aikana syrjäkylätkin ovat tulleet kunnan keskustan kanssa 

yhä tiiviimpään kosketukseen. 1 
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2. KIRKKO KANSANOPETUKSEN 
KÄYNNISTÄJÄNÄ 

2 .1. Kansanopetuksen varhaisimmat vaiheet 

Kansanopetuksella on Suomessa vuosisataiset perinteet. Jo keskiajalla katolinen kirk
ko omaksui kansankasvattajan roolin vaatiessaan papistoa lukemaan kirkossa joka sun
nuntai uskontunnustuksen kansankielellä. Saarnan avulla levitettiin uskonnollista tietoa 
ja siveellisyyttä. Vaikka kirkko olikin omaksunut kouluttajan tehtävän, olivat kansa ja 
koulu vielä kaukana toisistaan. Rahvaalla ei ollut omakohtaista tarvetta valistuksen saa
miseen, ja kirkkokin opetusta antaessaan lähti liikkeelle omista tavoitteistaan. Huomat
tava muutos tapahtui vasta uskonpuhdistuksen myötä. Se asetti jokaiselle krisitylle vel
vollisuuden perehtyä omakohtaisesti uskonnon perusteisiin, ja se vuorostaan edellytti 
yleisen alkeisopetuksen aloittamista. Jo 1500-luvulla Mikael Agricola omalla toiminnal
laan käynnisti kansanopetuksen. Suomenkielinen aapinen oli vakuuttava ilmaus hänen 
pyrkimyksestään kehittää lukutaitoa. Kuitenkin Agricola kohtasi työssään suuria vai
keuksia, sillä papisto ei ollut opetustyöhön pystyvää eikä aina halukastakaan. Psalttarin 
esipuheessa hän moittii pappeja: ''Hyi häpiä, se vähä kuin kirjoitetaan, harvoin se 
saarnataan eli luetaan. Kuinkas vastaat sen Herran duomios, ettäs aikas kulutat lais
kuos.'' 

Jos papisto ei ollut opetukseen pystyvää, ei myöskään rahvas ollut siihen valmis. Aika 
oli sotien ja sisäisten riitojen repimää. Verot ja sotaväenotot rasittivat. Kansanopetus jäi 
lähes yksinomaan Agricolan kaltaisten valistuneiden piispojen aktiivisuuden varaan var
sinkin, kun valtiovalta tunsi vähän kiinnostusta sen kehittämiseen eikä sillä siihen ollut 
sanottavaa mahdollisuuttakaan suurten sotien viedessä taloudelliset voimavarat ja kasva
van läänitys- ja lahjoitusmaajärjestelmän pirstoessa valtiovallan sisäisen toimintapiirin. 1 

1600-luvulle tultaessa kansanopetus alkoi saada entistä kiinteämpiä muotoja. Puhdas
oppisuuden ajan piispat, kuten Iisak Rothovius (1572-1652) ja Juhana Terserus 
( 1605-78), olivat enemmän tiukkoja koulumestareita kuin sielunhoitajia. Seurakunta
laisia velvoitettiin sakon ja julkiripin uhalla vähintään joka kolmas sunnuntai käymään 
kirkossa, jossa papin velvollisuutena oli toimittaa ''wisusti ja wirjästi'' katekismuskuulus
telu. Oppiminen tapahtui lähinnä ulkolukuna, vaikka Terserus piispantarkastuksen yh
teydessä mainitsi, että useimmat täysi-ikäiset Pohjanmaalla osasivat lukea kirjaa. 2 

Kansanopetuksen kannalta merkittävimmän työn teki kuitenkin Juhana Gezelius 
vanhempi ( 1615-90). V 1666 tämä Ruotsi-Suomen johtava hengenmies tähdensi oike
an sisäluvun arvoa ja kehotti rovasteja hankkimaan seurakuntiin henkilöitä, jotka kylä-
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kunnittain opettaisivat kansaa lukemaan. Piispa Gezelius teki säätynsä esityksestä myös 
Opetusjärjestelmä-teoksessaan suunnitelman koko valtakunnan kattavasta keskuskoulu
järjestelmästä, jonka mukaan kirjantaitavat lukkarit tai pitäjänkirjurit opettaisivat joita
kin poikia, jotka vuorostaan neuvoisivat kotikylänsä lapsia. Vaikka Gezeliuksen suun
nitelma ei toteutunutkaan, tuli siitä pohja lukkarinkouluille, jotka sittemmin kehittyi
vät aina 1900-luvulle saakka toimineiksi kiertokouluiksi. 

1600-luvulla oli tapana, että ensi kerran ehtoolliselle aikovien oli jo edeltäpäin saa
vuttava papin luo kuulusteltavaksi. Tästä syntyi kiertokoulujärjestelmän rinnalle rippi
koulu. Pappien oli huolellisesti pidettävä rippikirjaa, johon merkittiin kunkin katekis
muksen taito. Toisaalta katolisen kirkon ajoilta juontavat lukukinkerit muuttuivat pa
hennusta herättävistä mässäilyistä pelätyiksi luku- ja kuulustelutilaisuuksiksi. 3 Kun li
säksi papit olivat velvollisia pitämään ennen jumalanpalvelusta neljännestunnin kestä
viä katekismussaarnoja, jotka heti perään kuulusteltiin, voidaan kirkollisen opetustoi
men katsoa laajentuneen voimakkaasti, vaikka kansan lukutaito jäikin lähes ulkoluvun 
asteelle. 

2.2. Lukutaidon kehitys Suur-Ilmajoella 1600- ja 
1700-luvulla 

Kauhajoen kirkollisen kansanopetuksen toteuttaminen oli mitä suurimmassa määrin 
sidoksissa emäseurakunnan papiston aktiivisuuteen. Kun Kauhajoen erämaakylässä oli 
saarnatupa jo 1580-luvulla, on se merkinnyt myös seurakunnan toiminnan ulottumista 
sinne. Alue sai kappelioikeudet v. 1627. Samalla valittiin kappalainen ja ilmeisesti kan
sanopetus tehostui. Tosin vasta vuodelta 1690 on ensimmäiset tiedot, joiden perusteella 
voidaan päätellä lukutaidon edistyneen. Tällöin Juhana Gezelius nuorempi piti piispan
tarkastuksen, jonka yhteydessä kuulusteltiin myös seurakuntalaisia. Heidän lukutaiton
sa todettiin kohtalaisen hyväksi. Kun Kauhajoen kappeliseurakunnassa oli samanaikai
sesti jo n. 400 asukasta, on heille täytynyt järjestää katekismussaarnoja ja ripille pyrki
vien kuulusteluja. 4 

Ilmajoen emäseurakunnassa toimi 1600-luvulla tarmokkaita kirkkoherroja, joista eri
tyisesti veljekset Henrik ja Gabriel Peldan olivat tunnettuja sielunpaimenia. Heistä jäl
kimmäinen hankki mm. katekismuksia lukutaidon ja kristinopin kohentamiseksi. Hä
nen huolenpitonsa ulottui myös kappeliseurakuntiin. Kauhajoella suoritettiin rahvaan 
kuulustelut omassa kirkossa, mikä tehosti opetusta. Näin vältyttiin pitkästä emäseura
kuntaan suoritettavasta kuulustelumatkasta, jonka esimerkiksi kurikkalaiset joutuivat te
kemään vuoteen 1699 saakka. Opetuksen tehokkuutta kuvastaa Gezeliuksen v. 1710 
suorittama piispantarkastus, jossa seurakunnan kristinopintaito todettiin perusteellisek
si. 5 

Isonvihan aikana kansanopetus taantui selvästi. Kauhajoella havaittiin suurta leväpe
räisyyttä v. 1719 suoritetussa rovastintarkastuksessa. Useimmat lapset olivat jääneet 
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opettamatta. Keski-ikäiset osasivat jonkin verran lukea, mutta vanhat ja nuoret olivat lä
hes poikkeuksetta lukutaidottomia. Kun papisto oli lähtenyt maasta sotaa pakoon, oli 
kansanopetus laiminlyöty. Niinpä tarkastuksessa velvoitettiin lukkaria lukemaan sun
nuntaisin Raamattua seurakuntalaisille. Papiston merkitys näkyi hyvin, sillä kurikkalais
ten lukutaito oli kauhajokelaisia parempi." Heillä oli jo v. 17 19 pappi omassa kappelis
saan. Sodan jälkeen palattiin jälleen vanhaan järjestelmään, jossa lukkareilla oli keskei
nen tehtävä kansanopetuksen hoitajina. Heidän mahdollisuutensa hoitaa monien mui
den töittensä ohella opetusta olivat rajalliset. He eivät olleet aina edes lukutaitoisia, ja 
heidän palkkauksensakin oli huono. Kauhajoella tilanne oli 1700-luvulla tosin sikäli hy
vä, että lukkarin virka oli luku- ja kirjoitustaitoisilla miehillä, jopa samassa suvussa ku
ten Per ja Johan Langiuksella. Heidän jälkeensä virkaa hoiti Cristian Cannel, jonka ai
kana pyrittiin parantamaan lukkarin taloudellista asemaa. Kauhajoen kappalainen Hen
ricus Hiden esitti v. 17 3 5, että lukkarille annettaisiin asuttavaksi virka talo torpan ase
masta. Näin hän voisi taloudellisesti turvatussa asemassa paremmin hoitaa tehtäviään 
kuin tähän saakka. Erityisesti esityksessä korostettiin lasten opetuksen tehostamista. 
Seurakuntakohtaiset erot olivat suuret. Edes emäseurakunnassa ei lukkari voinut aina 
hoitaa opetustointa lukutaidottomuuden vuoksi. Tehtävässä oli toiminut jopa pappilan 
vanhempi renki.6 

V. 1751 valittiin emäseurakunnan kirkkoherraksi Salomon Hannelius (Hanelles), joka 
toimi määrätietoisesti erityisesti kappelien kansanopetuksen kehittämiseksi. V. 1754 
hän kutsui koolle kaikki seurakunnan papit ja kuudennusmiehet ja hyväksytti seurakun
nassa tarkan ja tiukan koulusäännön, johon kauhajokelaiset saatiin vain vaivoin ta.ivute
tuksi. Sitä vastustettiin myös muissa kappeliseurakunnissa. Opetusta oli annettava luk
karinkouluissa 4-5 viikkoa papiston määräämänä aikana sekä syksyllä että keväällä. 
Kaikki kahdeksan vuotta täyttäneet lapset oli pantava kouluun. Sitä ennen oli kuitenkin 
vanhempien opetettava kirjaimet. Heidän oli huolehdittava lasten koulunkäynnistä. Jos 
laiminlyöntejä tapahtui, antoi pappi ensin varoituksen. Toistuva laiminlyönti johti jo 
kahdeksan hopeaäyrin sakkoon, ja kolmannella kerralla sakko oli 16 hopeaäyriä. Äärim
mäisessä tapauksessa vanhemmat tuomittiin istumaan yhden sunnuntain ' '  tukissa ' '. 
Missä määrin rikkomuksia oli ja niistä rangaistiin, ei ole tietoa. 

Jos lapset itse laiminlöivät koulunkäyntinsä, he olivat koulukurin alaisia. Vanhem
pien tuli hankkia lapsilleen tarvittavat oppikirjat. Jos he tämän laiminlöivät, ostettiin ne 
kirkon varoilla, ja kirkko peri saatavansa ' 'ulospantauksella ' '. Köyhille lapsille myön
nettiin niin paljon vaivaisapua, että kirjakustannukset tulivat katetuiksi. Samassa kirk
koherra Hanneliuksen määräyksessä annettiin myös ohjeet opetusmenetelmistä. Kaikki 
aamupäivät oli käytettävä ulkoläksyihin sellaisten lasten kanssa, jotka olivat niin pitkälle 
edistyneet. Sen jälkeen tunti kunakin päivänä käytettiin lauluun. Erityisesti lukkaria 
velvoitettiin opettamaan lapsia hakemaan ' '  selvästi ja joutuisasti ' ' virret virsikirjasta, jo
ta käytettiin myös lukukirjana. Iltapäivisin kaikki lapset harjoittelivat sisälukua. 7 

Lukkarinkoulu nousi keskeiseksi kansanopetuksen muodoksi Suur-Ilmajoella. Jo v. 
1723 kuningas oli papiston kehotuksesta määrännyt, että vanhempien oli sakon uhalla 
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pidettävä huolta lasten kristinopin ja lukutaidon alkeista. Jos he eivät tähän pystyneet, 
oli lapset lähetettävä lukkarinkouluun, joka tämän vuoksi koettiin jonkinlaiseksi hätäva
rakouluksi. Suur-Ilmajoella lähdettiin siitä, että jokainen kahdeksanvuotias lapsi käy 
lukkarinkoulua eivätkä vain ne, jotka kotona eivät opetusta saisi. Tämä päätös noudatti 
lähinnå vuoden 1686 kirkkolakia, joka korosti kirkon opetusvelvollisuutta. Lukkarinkou
luilla oli myös sosiaalinen merkitys. Ne velvoittivat kaikkia seurakunnan jäseniä ja, mikä 
merkittävintä, seurakunta velvoitettiin kustantamaan varattomien oppikirjat. Vaikka 
annettuja säädöksiä rikottiinkin, on lukutaito kuitenkin levinnyt. Se näkyy kirkon pitä
mästä lapsiluettelosta vuosilta 1780- 1805, johon on merkitty lasten lukutaito. 8 

Kylä tai talot lapsia yht. näistä 
% 

V.  1780-1805 lukut. 

Päntäne 250 91 36.4 
Hyyppä 426 164 38.5 
Kirkonkylä 394 225 5 7.1 
Harjankylä 226 129 57 .1 
Tarkan, Talvitien, 
Vakkurin, Hietakan-
kaan ja Kangasnie-
men numerot 40 
yht. 1336 609 45.6 

Kyläkohtaiset erot olivat varsin suuret. Harjankylä ja Kirkonkylä muodostavat oman 
ryhmänsä, mikä selittyy asutuksen yhtenäisyydellä. Se tarjosi paremmat edellytykset lu
kutaidon hankkimiselle. Kylät olivat Kauhajoen asutuksen rintamaita. Matka kirkkoon 
oli lyhyempi ja yhteydet paremmat kuin Hyypän ja Päntäneen laajoista erämaakylistä 
puhumattakaan eräistä erillään olevista taloista ja näiden torpista. Kirkon vaikutus oli 
näin selvästi voimakkaampi. 

Täysi-ikäisetkään eivät selvinneet kuulusteluitta kirkkoherra Hanneliuksen aikana. 
Kaikkien oli oltava läsnä katekismuskuulusteluissa. Laiminlyönnit rangaistiin kirkkolain 
mukaan. Jotta lukutaito saataisiin paremmaksi, avioluvan ehtona oli selvä lukutaito. 
Kuulutusluvan saaminen oli kauhajokelaisille työlästä. 1860-luvullakin heidän täytyi 
hakea se vielä Ilmajoelta, jossa kirkkoherra kuulusteli avioon aikojaa. Epävarmojen luki
jain oli varustauduttava viikonkin eväillä, sillä epäonnistunut sulhanen tai morsian jou
tui kertaamaan katekismusta pappilan renkituvan penkillä. Sen vuoksi ei ollut harvi
naista, että piika tavautti kesäiltaisin heikon lukutaidon omaavaa sulhastaan lutin kyn
nyksellä. Vastuu lukutaidon levittämisessä oli tyystin papiston. Niinpä piispantarkastus
ten yhteydessä kiinnitettiin tähän erityistä huomiota ja kirjattiin sekä kiitokset että 
moitteet. V. 1731 ' 'huomattiin ilahtuen ' ', että suurin os;i Kurikan, Kauhajoen ja Jalas
järven seurakuntien jäsenistä osasi lukea. 9 
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2 . 3 .  Kansanopetus Kauhajoella 1800-luvun 
alkupuolella 

2 .  3 . 1 .  Lukk:arinkoulusta rippikouluun ja kinkereille 

1800-luvulla kirkon kansanopetus jatkui entisellä pohjalla. Tarmokkaiden pappien 
toimesta lukutaitoa kontrolloitiin ja ylläpidettiin erityisesti kinkerien avulla. Vuosina 
1807-26 oli Ilmajoen seurakunnan kirkkoherrana E.J. Frosterus, jonka aikana kiin
nitettiin erityistä huomiota kinkereillä käyntiin. Niistä poisjääviä sakotettiin ja {Iläärät
tiin jalkapuuhun. Näin kävi mm. renki Matti Jaakonpojalle v. 1807. Hän ei 
22-vuotiaanakaan osannut Ala-Laturin kinkereillä lukea. Tämän vuoksi hänet oli kut
suttu kirkkoneuvoston eteen, mutta tätä kutsua hän ei noudattanut. Kuudennusmies 
Mikael Laturi saikin tehtäväkseen tuoda niskoitteleva renki seuraavaan kirkkoneuvoston 
kokoukseen, jossa hänet tuomittiin yhdeksi sunnuntaiksi jalkapuuhun. Samoin kävi 
renki Juho Jaakonpojalle, joka oli paennut kinkereiltä kuin rikollinen. Hänen isäntänsä 
Jaakko Äijön oli toimitettava 18-vuotias renki kouluun. 10 

Kauhajoella koettiin lukutaidon vaaliminen 1800-luvun alkupuolella merkittäväksi ja 
myös ilmeisen raskaaksi tehtäväksi. Erityistä huolta kannettiin seurakunnan köyhimmis
tä. Kappalainen Cristian Sandbäckin johdolla päätettiin v. 1821, että ruodut huolehti
vat ruotuvaivaisten lapsista yhdessä paikassa, kunnes he ovat käyneet koulua riittävän 
kauan osatakseen lukea hyvin. V. 18 16 kirkonvartijaksi valittiin Vilhelm Högander, jon
ka tuli auttaa seurakuntalaisia lasten opetuksessa. Näin haluttiin lisätä seurakunnan 
opetusvoimaa. Papiston rasittumista suuren työtaakan alla kuvaa se, että Ilmajoen kap
palainen Henrik Johan Hällfors vaati v. 1826 Kauhajoen kirkonkokouksessa pitäjää jaet
tavaksi kahtia tai sitten perustettavaksi uusi pitäjänapulaisen virka. Esitys ei johtanut tu
lokseen. Erityisesti valitettiin rippikoulujen vaativan paljon työtä. Kirkkoherra Froste
ruksen toimesta niitä pidettiin syksyisin kolme viikkoa. Lukkari huolehti sisä- ja ulkolu
vusta ja papit selityksistä. Tuloksiakin kirjattiin. Lokakuussa 1825 pidetyssä kirkonko
kouksessa merkittiin tiedoksi ripille päässeitä olleen 5 1, joista suurin osa oli hyviä luki
joita. Heidät kaikki palkittiin Evankelisen seuran julkaisuilla. Samoin kirjattiin v. 
1826-27 rippikoulun käyneet, joista parhaille jaettiin lahjoituksina Raamattuja, Uusia 
Testamentteja ja Katekismuksia. 1 1  

Opetusta voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtalaisen tehokkaana, vaikka 
ongelmiakin löytyi. Ne koskivat lähinnä aikuisväestön lukutaidon säilyttämistä. Omava
raistaloutta elävälle maalaiskansalle ei juuri jäänyt aikaa, eikä sillä ollut aina kiinnostus
takaan lukuharrastuksiin. Lukukirjat olivat pääasiassa papiston käyttöön tarkoitettuja 
saarna- ja hartauskirjoja. Rahvaan keskuudessa ei 1800-luvun alkupuolella ollut tapah
tunut myöskään vielä kansallista heräamistä, joka olisi ohjannut sitä kirjallisiin harras
tuksiin, eikä siihen olisi omavaraistaloudessa elävällä väestöllä ollut varaakaan. Kun pa
pistokaan ei 1830- jå 1840-luvulla kovin aktiivisesti valvonut aikuisväestön lukutaitoa, ei 
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ihme, että v. 1852  pidetyssä kirkonkokouksessa silloinen papistonapulainen J .V.  Ny
berg ilmoitti arkkipiispa Edvard Bergenheimin moittineen lu�utaidon olevan Ilmajoen 
emäseurakunnassa masentavan alhainen ja kappeleissa, siis Kauhajoellakin, menneen 
alaspäin. Tämä johtui ilmeisesti kirkkoherra Henrik Reilinin leväperäisyydestä 1830- ja 
1840-luvulla. Tilanteen korjaamiseksi päätettiinkin Kauhajoella piispan vaatimuksesta 
lisätä kinkerikuntien määrää yhdestätoista viiteentoista. Nämä olivat Harjan , Mattilan, 
Aron, Filppulan, Pappilan, Heikkilän, Kokon, Pukkilan, Rauskan, Pantin, Vakkurin , 
Möykyn, Keturin, Halkolan ja Nummijärven kinkerikunnat. 12 

2 . 3 . 2  .
. 
Kiertokoulu ja kirkollinen kansanopetus 1850-luvulta 1870-luvulle 

1 850-lukua voidaan pitää Kauhajoella kansanopetuksen eräänä murrosaikana. Kun 
piispantarkastuksen yhteydessä oli kiinnitetty vakavaa huomiota lukutaidon vähenemi
seen ja sen vuoksi v. 1852  lisätty kinkeripiirien lukua neljällä, oli tämä vasta alkua kan
sanopetuksen tehostamiseksi . Edellytykset siihen olivat olemassa, sillä Suur-Ilmajoki oli 
saanut kirkkoherrakseen teologian tohtori Carl Rudolf Forsmanin,  joka oli toiminut 2 1  
vuotta opettajana j a  niistä kuusi vuotta Turun yläalkeiskoulun rehtorina. Koko suurpi
täjän kouluoloissa alkoi vilkas kehitys . Lujatahtoisena kirkonmiehenä hän mm. perusti 
Jalasjärvelle v. 1852  ensimmäisen kyläkoulun, vaikka jalasjärveläiset sitä lähes yksimieli
sesti vastustivat . Heti virkaan tultuaan hän esitti Kauhajoelle perustettavaksi lastenkou
lun, jota pidettäisiin vuoron perään Päntäneellä, Hyypässä, Aronkylässä ja Kirkonkyläs
sä. V. 1853  kirkonkokous edellytti, että mainittujen kylien talolliset antavat tilaa kou
lun käyttöön. Samalla sovittiin koulua pidettäväksi talollinen Jaakko Heikkurilla, kuu
dennusmies Abel Pentilällä, herastuomari Johan Marttilalla ja talollinen Antti Ala
Panulalla. Myöhemmin valittavalle opettajalle sovittiin maksettavaksi palkkaa 10 ko
peekkaa lapselta viikossa sekä talvella jonkinverran ' 'valoa ja halkoja' ' .  Näin käynnistyi 
kiertokoulutoiminta Kauhajoella. 1 3  

Opettajan valinta suoritettiin vielä saman vuoden aikana, e i  kuitenkaan seurakunnan 
vaan köyhäinhoitohallituksen toimesta, koska sen oli huolehdittava myös varattomien 
lasten opetuksesta. Kauhajoella lastenkouluihin otettiin heti kaksi opettajaa, sillä seura
kunnassa oli runsaasti henkilöitä, jotka vanhempien huolimattomuuden tai taitamatto
muuden vuoksi eivät olleet saaneet opetusta. Päytäkirjassa todettiin, että ' 'he olivat lu
kutaidon puolesta niinkuin vastasyntyneet lapset, mutta synneissä ja ylitsekäymisissä 
kyllä muiden aikuisten tasolla' ' .  Lastenopettajiksi valittiin Petteri Antin poika Mänty 
Pirttikylän kappelista ja Matti Eliaanpoika Haasiomäki (Kivinen) Kiviluoman talosta. 
Valintaa edelsi kuulustelu, jossa hakijat todettiin virkaan sopiviksi . Matti Kivinen oli 
saanut oppinsa enoltaan Matti Katikalta. Suurta opinhalua kuvaa se , että hän oli pape
rin puutteessa kirjoittanut lumeen ja tuoheen opetellessaan itse kirjoittamaan. 14 

Köyhäinhoitohallituksen vastuu opetustoimen hoidosta lisääntyi juuri 1850-luvulla. 
Vuoden 1854 kokouksessa se sai voimakkaan muistutuksen siitä, että se ei ollut ajoittain 
lainkaan tai hyvin vähän tukenut köyhien lasten koulunkäyntiä. Kirkkoherra Forsman 
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velvoitti tarkkaan noudattamaan köyhäinhoitoa koskevia säädöksiä erityisesti lasten kou
lunkäynnin osalta. Aihetta tähän olikin, sillä köyhäinhoitohallituksen pöytäkirjoista ei 
löydy merkintöjä koulutuksen järjestämisestä. Lastenkoulu käynnistyi jo vuoden 1854 
aikana, sillä Matti Kiviselle maksettiin 14 köyhän lapsen opettamisesta 2 ruplaa 86 ko
peekkaa edellä esitetyn taksoituksen mukaan. Työajan pituus ei käytetyistä asiakirjoista 
ilmene. 

1850-luvulla aloittivat toimintansa myös pyhäkoulut. Käynnistäjänä oli jälleen rovasti 
Forsman. Kauhajoella tämä tapahtui vaivaishoitohallituksen kokouksessa v. 1857. Fors
man vaati kyliin perustettavaksi sunnuntaikouluja, joissa lapset voisivat oppia lukutai
toa, laulua sekä tavallisimpia ja kauneimpia kirkkovirsiä. Näin lapset voisivat viettää 
sunnuntai-iltapäivänsä kristillisemmin kuin siihen saakka oli tapahtunut. V. 1857 sun
nuntaikoulut olivat toiminnassa, sillä seitsemälle opettajalle maksettiin palkkaa. Suuria 
taloudellisia uhrauksia ei kuitenkaan haluttu tehdä, sillä jo v. 1858 palkanmaksusta luo
vuttiin ja kinkerikunnat velvoitettiin hankkimaan ilmaiset opettajat. Pyhäkoulujärjes
telmä vakiintui nopeasti ja tuki omalta osaltaan kirkon opetustyötä ja kasvatustavoittei
ta. 

Kauhajoki toimi siis alusta lähtien kahtena kiertokoulupiirinä, joista Matti Kivinen 
opetti Hyypän, Nummijärven ja Päntäneen piirissä ja Petteri Mänty Aron, Harjan ja 
Kirkonkylän piirissä. Kirkkoherra Forsman seurasi kiinteästi koulujen toimintaa. Niinpä 
jo v. 1859 kirkonkokouksessa '' kysymys nostettiin kuinka muodoin seurakunnan isännät 
tahtoisivat tehdä sen muutoksen kylän kouluin kanssa, jotka tähän asti ovat käytetyt 
niinkuin liikkuvat tai muuttelevaiset, että ne säätettäisiin Pitäjän muitten seurakuntain 
mukaan kiinteiksi tahi pysyväisiksi kouluiksi". Kirkonkokouksen kanta oli kuitenkin 
kielteinen. 1 5  Koulut jäivät ''kiertolaisiksi'', ja askel kohti kiinteää kansakoulua jäi otta
matta. 

1850-luku oli merkittävää kirkollisen kansanopetuksen kehityksen aikaa. Suuri ansio 
oli kirkkoherra Forsmanin toiminnalla. Hän oli liikkeellepaneva voima kaikissa niissä 
hankkeissa, joita Kauhajoella suoritettiin kansanopetuksen tehostamiseksi. Monista toi
mista huolimatta jäi kuitenkin paljon korjattavaa. Aika ajoin ei edes kiertokoulu toimi
nut. Niinpä vuosina 1860-62 ei ollut kuin yksi kiertokoulun opettaja (Kivinen) toisen 
sanouduttua tehtävästä irti heikon palkan vuoksi. V. 1862 valittiin toiseksi 
kiertokoulunopettajaksi Hiskias Ahlberg Rahkolasta. Näin sai "alinen puoli seurakun
taa " lasten kouluttajansa, jonka "kaipoossa " se oli ollut jo kaksi vuotta. Kivinen ja 
Ahlberg toimivatkin seuraavat kaksi vuosikymmentä laajan seurakunnan ainoina opet
tajina. Opetus ei voinut olla kovin tehokasta, koska molemmilla oli laaja piiri hoidetta
vanaan. Kirkko pyrki tukemaan heidän toimintaansa 1870-luvulla. Kun vanha suntio 
kuoli, vaadittiin uudelta kirjoitustaitoa ja hänen olisi autettava lasten opetuksessa. Vir
kaa hakeneiden täytyi todistaa osaavansa kirjoittaa ja lukea. Tehtävään valittiin entisen 
suntio n poika Emanuel Högander, '' joka osaa välttävästi kirjoittaa, osaa veisata koraalia 
ja fiolin avulla ottaa ulos korkeimmatkin nuotit ' '  . 16 Kokonaisuudessaan mainittavaa ke
hitystä ei näytä tapahtuneen 1860- ja 1870-luvulla kirkollisessa kansanopetuksessa. Py-
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häkoulut, rippikoulut ja kiertokoulut muodostivat alkeellisen koulujärjestelmän, jota 
lähinnä aikuisväestölle tarkoitetut lukukinkerit täydensivät. 

Kirkon ylläpitämän kansanopetuksen ohella myös monet yksityishenkilöt antoivat 
lapsille opetusta. Varsinkin naiset olivat innokkaita opettajia. Näistä useimmiten itse
oppineista kasvattajista ei ennen 1800-lukua ole tietoa , mutta viime vuosisadalla heitä 
toimi useita. Heistä tunnetuimmat olivat Albertiina Yrttimaa, Katri Rantee ("Pikku
Kaisa"), Amalia Tarkka ja Hilma Kääly, joka sai piispantarkastuksen yhteydessä työs
tään erityistä kiitosta. Heidän opetusmenetelmänsä olivat luonnollisesti alkeellisia ja 
olosuhteetkin olivat sangen puutteelliset, mutta heiltä moni kauhajokelainen sai tuntu
man aakkosiin. 17  

2 .4 .  Kirjastolaitoksen synty Kauhajoella 
Kansanopetuksen rinnalle alkoi 1800-luvun kansallisen herätyksen vauhdittamana 

syntyä myös kirjastoja. Snellmanin suomalaisuusohjelmassa kirjastoilla oli huomattava 
merkitys. Näin voitiin lukutaitoiselle rahvaalle levittää valistusta. Kansallisen herätyk
sen liikkeellelähtö tapahtui yliopiston piirissä ensin Turussa ja sitten Helsingissä. Kirjas
toja perustettiinkin yliopistojen ja ennen muuta kansallisesti heränneen yli
oppilasnuorison toimesta. Vuoden 1849 alussa järjestivät ylioppilaat rahankeräyksen, 
jonka tuotolla perustettiin Etelä-Pohjanmaan ensimmäiset kirjastot. V. 1849 kirjasto 
aloitti toimintansa Isojoella ja Teuvalla, v. 1850 Isossakyrössä sekä v. 1851 Kauhajoella 
ja Vähässäkyrössä. 18 

Kauhajoen kirjaston perustamisessa oli erityisen aktiivinen kirkonisäntä Matti Hauta
niemi, jonka välityksellä Pohjalaisen osakunnan ylioppilaat lahjoittivat Kauhajoelle 28 
nidosta, joiden arvo oli 8 ruplaa 83.5 kopeekkaa. Tämä varhainen kirjasto jäi kuitenkin 
lyhytaikaiseksi kokeiluksi, sillä kymmenen vuotta myöhemmin v. 1860 se oli käynnistet
tävä uudelleen. Kauhajoen kappelin kirjaston perustajina olivat lastenopettaja Matti Ki
vinen ja varapastori Samuel Hellgren. Perustamista ajoivat samat henkilöt, jotka olivat 
myös innokkaita koulun harrastajia. Lokakuussa 1860 pidettiin kappelin kirkonkokous, 
jossa tehtiin perustamista koskevat päätökset. Erityisesti keskusteltiin varainhankinnasta 
ja kirjaston tarpeellisuudesta. Yksimielisesti oltiin kirjaston perustamisen kannalla. Va
rat päätettiin hankkia velvoittamalla jokainen kuudennusmies ja kinkerikuntien päällys
miehet kokoamaan vapaaehtoisia lahjoja. Lahjoittajain nimet tuli teidottaa lukemalla 
ne julki jumalanpalveluksen yhteydessä saarnastuolista. Lahjoitukset tuottivat 60 rup
laa, joilla hankittiin 156 nidosta. Kirjoja ruvettiin säännöllisesti kartuttamaan niin, että 
v. 1875 niitä oli yhteensä 280 nidosta. Monet kirjat olivat yksityishenkilöiden lahjoitta
mia kuten esimerkiksi Ilmajoen rovasti K.R. Forsmanin ja professori Yrjö Koskisen, joka 
lahjoitti 15 nidettä. 19 

Kauhajoen kappelin lainakirjasto, joka oli sen virallinen nimi, sai myös heti omat 
sääntönsä. Se oli tarkoitettu jokaiselle seurakuntalaiselle .  Hallinnosta vastasi viisihenki-
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neo johtokunta, joka valitsi vastaavan kirjastonhoitajan. Hänen tuli olla ' 'hyvämainei
nen ja kirjoitusta taitava seurakunnan asujain, mistä säädystä hyvänsä". Kirjojen lai
nuksesta perittiin vapaaehtoinen maksu. Sen sai lainaaja maksaa omantuntonsa ja va
rallisuutensa mukaan. Kirjastoa päätettiin ylläpitää vapaaehtoisin varoin. 

Kirjastonhoitajana toimi aluksi räätäri E. Högander, joka sai työstään palkkaa 1.65 
ruplaa vuodessa. Kirjasto oli lähinnä kirkonmiesten vastuulla. Höganderin jälkeen teh
tävää hoitivat ensin pastori Hellgrenin sisaret useita vuosia palkatta. Heidän jälkeensä 
kirjasto oli väkkäri Vilhelm Höganderin hoidossa ja vuodesta 1874 lähtien kanttori Erik 
Walldemanin, joka luopui tehtävästä v. 1879. Hänen tilalleen valittiin väkkäri Emanuel 
Högander. Kirjaston käyttö ei liene ollut kovin ahkeraa. Ainakin tämän käsityksen saa 
maaliskuussa 1862 ilmestyneestä Sanomia Turusta -lehdestä, jossa oli uutinen Kauha
joelle perustetusta kirjastosta. Nimimerkin taakse kätkeytynyt paikkakuntalainen antoi 
kovin huonon kuvan sen käytöstä :  ' 'Lainakirjasto tänne saatiin mennä vuonna vaan ei 
täällä paljon lueta, ne ovat laiskoja lukemaan. Ei nuorukaiset ollenkaan viitti kirjoja lai
nata vaan viettävät tärkeemmin aikansa viina-päissä korttipöydän ympärillä. Olisi tar
peen meilläkin lastenkoulu. ' '  V. 1874 lainattiin 160 nidettä, joten kovin vilkasta ei kir
jaston käyttö ollut. 

Vuoteen 1874 saakka rahoitus oli epävarmalla pohjalla. Varoja saatiin lahjoituksina ja 
keräämällä ns. pöytäkolehteja häissä ja hautajaisissa. Myöhemmin kyläkirjastojen aikana 
järjestettiin iltamia ja arpajaisia. V. 1874 kirjasto sai ensimmäisen kerran varoja kunnal
ta. Sen kassasta päätettiin vuosittain maksaa 25 markkaa sekä kerätä kirkossa yksi kolehti 
vuodessa. 20 
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3 .  YLHÄISEMMÄN KANSAKOULUN PERUS
TAMINEN KIRKONKYLÄÄN JA SEN 
TOIMINNAN ENSIMMÄINEN 
VUOSIKYMMEN 

3.1. Koulukysymys 1850-luvun lopulla 

V. 1857 pidettiin Kauhajoella kappeliseurakunnan kokous, jossa olivat läsnä tilan
omistajat Axel von Schantz ja Karl Carlenius, kirkonisäntä Antti Hautaniemi, lautamies 
Herman Kokko, kuudennusmiehet Abel Pentilä, Jaakko Korpi-Aro ja Emanuel Yrjänäi
nen, talolliset Antti ja Matti Kokko sekä kievarin pitäjä Jaakko Mattila. He esittivät, että 
seurakunnan kappalainen Samuel Hellgren pyytäisi lääninrovasti Forsmania pitämään 
kokouksen, jossa tehtäisiin keisarille anomus "alamaisuudessa ja nöyryydessä", että 
Kauhajoki erotettaisiin Ilmajoesta omaksi seurakunnakseen. Rovasti Forsman järjestikin 
kauhajokelaisten pyytämän kokouksen vielä saman vuoden syksyllä. Seurakuntalaiset il
moittivat haluavansa saada kolme pappia: kirkkoherran, hänelle yleisen apulaisen ja pi
täjänapulaisen. Samalla esitettiin, että silloisen kappalaisen kuoltua tai muutettua pois 
paikkakunnalta seurakuntaan valittaisiin pitäjänapulainen, joka samalla olisi valmistau
tunut kansakoulunopettajaksi. Lisäksi luvattiin tälle rakentaa tarpeelliset huoneet ja 
hankkia tarpeellinen kalusto. Tätä anomusta seurakuntalaiset perustelivat sillä, että "he 
tuntevat suurta kansakoulun tarvetta seurakunnassaan ' '. Lisäksi he pyysivät oikeutta 
saada itse valita pitäjänapulaisopettajansa sen jälkeen, kun tuomiokapituli oli tutkinut 
hakijain pätevyyden opettajantoimeen. Rovasti Forsman ei puoltanut tehtyä anomusta, 
koska hän piti palkkaa liian pienenä. Niinpä tuomiokapituli asettikin Kauhajoelle vain 
kaksi pappia. Seurakuntalaisten vetoomuksen voi katsoa kuitenkin vaikuttaneen rovasti 
Forsmanin ajatuksiin. Lausunnossaan hän totesi, että kappalainen voitaisiin velvoittaa 
opettamaan kansakouluissa 2-3 päivää viikossa, "joten toteutuisi kappelilaisten kiitet
tävä halu saada toimeen kansakoulu ' '. Pappisopettajan saanti kariutui ilmeisesti siihen, 
ettei Forsman halunnut päästää Kauhajokea itsenäistymään. Hänen edeltäjänsä, kirkko
herra Henrik Reilinin, aikana kirkon ote kappeleissa oli löystynyt. Hän halusi palauttaa 
kauhajokelaiset kuriin ja nuhteeseen. Vasta sen jälkeen seurakunta olisi valmis itsenäis
tymään. 1 

Vaikka Kauhajoella innostus kansakoulun perustamiseen näyttää olleen muihin 
Etelä-Pohjanmaan seurakuntiin verrattuna hyvin aikaista, sillä varhaisemmat 
perustamissuunnitelmat löytyvät vain Vähästäkyröstä (v. 1855), on todennäköistä, että 
Kauhajoella haluttiin enemmänkin kolmatta pappia kuin opettajaa. Toisaalta pappis
opettajasuunnitelmat saattoivat kytkeytyä vain seurakunnan erohankkeisiin. Ainakaan 
innostus ei näytä olleen v. 1859 enää kovin suuri. Rovasti Forsman pyrki tällöin teke-
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mään "muuttelevaisista " kiertokouluista kiinteitä paikallaan pysyviä, kuten oli tehty 
Ilmajoella, mutta kauhajokelaiset vastustivat hanketta. 2 

3 . 2 .  Kansakouluasetus ja sen toimeenpano Etelä
Pohjanmaalla vuoteen 1 88 1  

1800-luvun puoliväliin tultaessa oli maahamme vakiintunut kirkollinen kansanope
tus, jonka taso oli sangen kirjava. 1850-luvulla ruvettiin yhä kasvavassa määrin kiinnittä
mään huomiota kansanopetuksen kehittämiseen. Merkittäväksi tapahtumaksi muodos
tui hallitsijanvaihdos. Tiukan virkavaltaisena tunnetun Nikolai I :n tilalle tuli Aleksante
ri II, vapaamielisiin uudistuksiin valmis hallitsija. Siirryttiin taantumuksesta voimak
kaan kehityksen aikaan. Jo 1800-luvun alkupuolella alkanut uskonnollinen herätysliike 
käänsi ihmisten huomion maallisesta hengellisen elämän kysymyksiin ja herätti entistä 
voimakkaampaa lukuhalua. Samalla. suomalaiskansallinen herääminen, jota edustivat 
vuosisadan alkupuolella A.l. Arvidsson ja muut Turun romantikot ja jonka valtiovalta 
oli kokenut vaaralliseksi ja yrittänyt tukahduttaa, sai nyt vapaasti voimistua. Erityisen 
merkittävänä tämä näkyi J. V. Snellmanin suomalaisuusohjelmassa. Suomenkielinen 
rahvas oli herätettävä tajuamaan oma suomalaisuutensa, ja siinä tehtävässä tehostetulla 
kansanopetuksella tuli olemaan keskeinen rooli. 

Jo v. 1856 kiinnitettiin senaatissa huomiota kansanopetuksen kehittämiseen erityises
ti maaseudulla. Seuraavan kymmenen vuoden aikana suoritetun perusteellisen 
tutkimus- ja komiteatyöskentelyn jälkeen annettiin v. 1866 ensimmäinen kansakoulu
asetus. 3 Sen varsinaisena pääsuunnittelijana oli Uno Cygnaeus. Asetuksen mukaan kan
sakoulusta tuli 4-luokkainen oppilaitos, jonka perustaminen kaupungeissa oli pakollis
ta, mutta maaseudulla vapaaehtoista. Kaupungeissa tähän liitettiin kaksivuotinen ala
koulu, kun taas maaseudulla alkeisopetus jäi kotien ja kirkon tehtäväksi. Kaupunkilais
lapset tulivat kouluun 8- 14-vuotiaina, maaseudulla hiukan vanhempina, 10- 16-
vuotiaina. Hallinnollisesti tapahtui huomattava muutos, kun koulun johto siirtyi kirkol
ta maallisen vallan edustajille. Näin kansanopetuksessa siirryttiin_pitkälliseen uudistus
vaiheeseen, joka varsinkin maaseudulla venyi seuraavalle vuosisadalle asti. 

Ensimmäisten varsinaisiksi kansakouluiksi katsottavien koulujen synty ei tapahtunut 
vuoden 1866 asetuksen perusteella. Asetuksen antovuonna toimi koko maassa jo 20 sel
laista koulua, joita voidaan pitää kansakouluina. Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen kan
sakoulu perustettiin v. 1858 Vähäkyröön ja jo v. 1860 rovasti Forsmanin toimesta perus
tettiin Ilmajoen kansakoulu. Lisäksi Alavus sai koulunsa jo v. 1863. Vaikka suomen
kielisellä Etelä-Pohjanmaalla koulujen perustamispäätöksiä tehtiinkin varsin runsaasti jo 
1860- ja 1870-luvulla (18), oli kansakouluja perustettu vuoteen 1880 tultaessa vasta 10. 
Oheisesta kartasta käy ilmi koulujen perustamissuunnitelmat ja niiden toteuttaminen. 
Kauhajoen naapurikunnista ensimmäisenä koulunsa sai Jalasjärvi (v. 1876) ja sen jäl
keen Teuva (v. 1881) sekä Kurikka samanaikaisesti Kauhajoen kanssa v. 1882. Kansa-
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kouluaate levisi hyvin hitaasti. Varhaisista perustamispäätöksistä huolimatta rakentami
set jäivät useimmissa tapauksissa 1880- ja 1 890-luvulle .4 

3 .  3 .  Koulusuunnitelmat Kauhajoella 1 870-
luvulla 

Kauhajokelaisten kiitettävästä kouluhalHkkuudesta ei näy enää merkkiäkään 
1850-luvun lopun jälkeen ennen kuin v. 1874, jolloin ensimmäisen kerran saatiin varoja 
tähän tarkoitukseen. Vuodet 1859-74 olivat kansanopetuksen routa-aikaa. Siitä on 
useampiakin merkkejä. Kunnanesimiehenä toiminut kappalainen F .N. Ottelin kehotti 
1 860-luvun lopussa kuntalaisia perustamaan kansakoulun . Tätä he olivat lujasti vastus
taneet .  Ottelin olikin seuraavana sunnuntaina saarnassaan muistuttanut kauhajokelaisia 
moitteilla: "Kapakan olette valmiit pystyttämään kirkon kynnykselle, mutta koulusta 
ette huoli . "  Kapakalla tarkoitettiin kirkon vieressä olevaa Anin torppaa, jossa myytiin 
olutta. 

Kuntakokouksen puheenjohtajana toimi Ottelinin jälkeen jälleen pappi, pastori 
Frans Henrik Hällfors, joka puhui usein kansakoulun puolesta. Vastustajia kuitenkin 
löytyi . Erityisesti hän oli joutunut kiistaan kahden Alapään isännän kanssa, joista toisel
le hän oli kiivastuksissaan tokaissut: "Te joko kuolette hirsipuussa tai joudutte hullu
jenhuoneeseen . ' '  Mainittu isäntä istui myöhemmin parinkin kansakoulun johtokunnas
sa. Ei edes kristiinalaisen kauppaneuvos C .V .  Carlströmin 1870-luvun puolivälissä teke
mää 2000 markan lahjoitusta kansakoulun rakentamiseksi otettu vastaan. Edellä mainit
tujen isäntien mielestä olisi terva saatu viedä Calrströmille ilmaiseksi, jos lahjoitus olisi 
otettu vastaan . 5 

Maaseutuväestön asenteet koulujen perustamiseksi olivat vielä 1870-luvulla yleisesti 
kielteiset tai ainakin varaukselliset. Verorasituksen pelättiin kasvavan. 1860-luvun pahat 
kadot veivät luonnollisesti taloudellisen kestokyvyn ilman kouluakin äärimmilleen. Ka
tovuosista toipuminen kesti pitkälle 1870-luvulle. Vähäpätöisiä tekijöitä eivät olleet 
myöskään maatalousvaltaisen yhteiskunnan vanhoillisuus ja perinteinen herrakauna. 
Kansakoulun uskottiin muuttavan valtarakenteita, jolloin maaseudun tilaton ja torppari
väestö herroittuisi ja maataloudessa koettaisiin työvoimapulaa. Toisaalta oltiin vakuut
tuneita siitä, että kirkon tarjoama opetus yhdessä kotiopetuksen kanssa oli riittävä taval
liselle kansalle, joskin siitäkin oltiin valmiita tinkimään. Niinpä v. 1873 Matti Kivisen 
opetusaikaa lyhennettiin neljäksi kuukaudeksi mieluummin kuin korotettiin hänen 
palkkaansa. 6 

1870-luvulla asenteet muuttuivat kuitenkin hitaasti. Kauhajoella oli erittäin koulu
myönteisiä kirkonmiehiä, jotka Forsmanin perinteitä noudattaen itsenäistyneessä Kau
hajoen kunnassa ajoivat kansanopetuksen tehostamista. Vaikka eräillä paikkakunnilla 
kirkko suhtautuikin varauksin koulujen perustamiseen7 , oli se Kauhajoella kirkon tuke
maa toimintaa ja se tapahtui yhteistyössä papiston kanssa. 1800-luvun jälkipuolisko oli 
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Kartta 2: 

KAUHAJOKI 
1858 
1 882 

SUUR-ILMAJOEN RAJA 

ÄHTÄRI 

Kansakoulujen perustamispäätökset ja kuntien ensimmäiset kansakoulut suomenkieli
sellä Etelä-Pohjanmaalla 185 0- 1890- luvulla. 
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aikaa, jolloin omavaraistalouden liikkumattomuudesta siirryttiin teollistuvaan yhteis
kuntaan ja vaihdantatalouteen. Maaseudulla erityisen merkittävää oli metsän arvon 
nousu. Se merkitsi rahaa ja teollisten tuotteiden käytön vähittäistä lisääntymistä. Maaseu
dulla oli tultu henkiseen murroskauteen, johon monipuolistuva kansanopetus löi oman 
leimansa. Sen tarve ymmärrettiin ensin suurissa rintakylissä, mutta vähitellen myös syr
jäkylissä. Kun tähän 1860-luvun lopun katovuosien jälkeen tapahtuneeseen taloudelli
seen elpymiseen yhdistetään rahvaankin keskuuteen vähitellen levinnyt kansallinen he
rääminen, kunnallisen itsehallinnon synty ja paikallisen papiston aktiivisuus, ei ole ih
me, jos kansakoulun perustamiseen suhtauduttiin aikaisempaa myönteisemmin. Nämä 
tekijät yhdessä vaikuttivat siihen, että seurakuntien ja kotien antama alkeisopetus alkoi 
tuntua liian vähäiseltä. 

3 .4 .  Perustamispäätös , rahoitus ja rakentaminen 

Ajoittain voimakkaasta vastustuksesta huolimatta päästiin koulun perustamisasiassa 
eteenpäin. Merkittäviä olivat ne kuntakokoukset, joissa päätettiin kansakoulun rahoi
tuksesta ja paikasta. Periaatteessa myönteinen ja samalla yksimielinen kanta rakentami
seen otettiin jo 21. 5. 1874 pidetyssä kuntakokouksessa, kun oli esillä Kauhajoen kun
nalle tulevien viinaverorahojen käyttö. V. 1872 kerätyt 40 1 markan suuruiset rahat pää
tettiin panna "seurakuntaan vasta tulevina aikoina perustettavan ylhäisemmän kansa
koulun perustamista varten koottavaan kassaan ". 8 Ne käytettiinkin tästä eteenpäin 
säännöllisesti kansakoulukassan kartuttamiseen. 

Kuntalaisten yksimielisyys päättyi kuitenkin valtion maksamien viinaverorahojen va
raamiseen. Vaikka kansakoululla oli papiston lisäksi muitakin valistuneita puolestapu
hujia, kuten kuntakokouksen puheenjohtaja ' 'herra maanviljelijä ' '  Carl Wilhelm von 
Schantz ja eräät talolliset, ei kuntalaisten omia varoja haluttu rahoitukseen käyttää. Tä
mä käy ilmi 20. 1 1. 1876 kuntakokouksen tekemästä päätöksestä. Kun tehtiin ehdotus 
koulua varten kerättävästä verosta, ei yksimielisyyttä löytynyt. Veroäyriä kohti kerättä
västä 25 pennin maksusta jouduttiin äänestämään. Niinpä puheenjohtaja ehdotti, että 
ne, "jotka myöntävät tähän maksoon eroittaisivat ittensä huoneen yhdelle puolelle eri 
joukkoon ja ne jotka eivät myönny tähän maksoon eroittaisivat myönnyttäistä ittensä 
huoneen toiselle puolelle myöskin eri joukkoon, jonka jälkeen selvästi näkyi ja myös vas
taan sanojilta omistettiin, että enemmistö oli niiden puolella jotka tahtoivat koulua". 
Ketkä veroa vastustivat ja ketkä puolustivat, ei käy pöytäkirjasta ilmi. 

Vaikka koulun rahoitus alkoi näin varmistua, saatiin päätös rakentamisesta tehdyksi 
vasta 13. 12. 1880. Ratkaisevan sysäyksen antoi koulun tonttikysymyksen ratkeaminen. 
Rakennus päätettiin sijoittaa Anin pellolle, jonka kirkko oli ostanut ja jolla paikalla oli 
toiminut aikaisemmin pahennusta herättänyt, olutkapakkana toiminut Anin torppa. 
Kun lisäksi von Schantz ja Kokon numeron isännät lahjoittivat koululle lisämaata, saa
tiin tontista riittävän suuri. Koulu tuli näin sijoitetuksi erittäin keskeiselle paikalle kir-
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Kunnallisneuvos Carl Wilhelm von 
Schantz {1845-81) (Keijo Jaakola) 

kon viereen. Seurakunta tunsi varmasti tyytyväisyyttä uuteen naapuriinsa.9 
Kansakoulun tuli olla valmis 1. 9. 1882. Toiminnan aloittamisen pahin este näyttää 

olleen rahoitus. Edellä jo mainittiin viinaverorahoista muodostetun perusrahasto. Vuo
desta 1875 lähtien se kasvoi vuosittain noin 630 markalla. Kun lisäksi vuoden 1876 pää
töksen mukaisesti kuntalaisilta kerättiin 25 penniä veroäyriltä, oltiin v. 1880 valmiita 
aloittamaan koulun rakentaminen. Rahoituksen järjestämistä auttoi myös kauppaneu
vos Carlströmin 2000 markan lahjoitus, joka nyt otettiin vastaan. Koululle valittiin myös 
"komitea ", jonka tehtävänä oli huolehtia rakentamisesta. Siihen kuuluivat C.W. von 
Schantz puheenjohtajana sekä jäseninä Aleksanteri Mattila, Valentin Nirva, Matti Ala
Kokko, Iisakki Keski-Knuuttila, Matti Panula, Herman Hautaniemi, Herman Pukkila 
ja Wilhelm Teevahainen. Rakennustoimikunta koostui puheenjohtajaa lukuunottamat
ta talollisista, jotka alueellisesti edustivat likimain koko kuntaa. Koulu oli koko kunnan 
yhteinen laitos. Toimikunnan tehtävänä oli hankkia "riitingit, toimittaa wärkkilistat ja 
urakalla myydä rakennusaineet paikalle laitettavaksi ' '. Lisäksi sen oli huutokaupattava 
koulutalon rakentaminen. 

Piirustusten mukaan rakennukseen tuli opetuskäyttöön "koulusali ja tampuri", joi
den lisäksi kunta kustansi kunnantupana toimineen lisätilan, jota aiottiin tulevaisuu
dessa käyttää tyttökoulun tiloina. Rakennustyöhön päästiin v. 1881, kun talonpoikien 
tuotavaksi määrätyt hirret oli vedetty paikalle. Lisäksi torpparit ja muut elinkeinonhar-
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Kauhajoen kirkonkylän kansakoulu navettoineen. Koulu on edelleen käytössä. Nykyisin 
sen tiloissa toimii Anin koulu. (Kuvan omistavat Eero ja Taimi Kouhz) 

joittajat tekivät työtä rakennuksella äyrimääränsä mukaan yhdestä kahteen työpäivään. 
Kuntakokouksen päätöksen mukaisesti peruskivet, työ ja hirsiä lukuunottamatta muut 
aineet kustannettiin kassan varoilla. Kun rakentamisessa oli päästy vauhtiin, anottiin 
myös valtion avustusta. Se oli 600 markkaa vuodessa perustettua koulua kohti. Työt ete
nivät ja rakennus valmistui suunnitelmien mukaan v. 1882. Koulun rakentaminen ei 
merkinnyt ainoastaan opetustilojen ja opettajan asunnon rakentamista, vaan opettajan 
lehmä tarvitsi navetan ja l isäksi oli rakennettava perunakuoppa ja sauna. Kaikkien kun
talaisten innostus ei riittänyt velvollisuuksien täyttämiseen, sillä 6. 11. 1882 kuntako
kous joutui tekemään päätöksen, jonka perusteella kansakoulun rakentamisesta torppa
reille tulleet taksvärkkirästit asetettiin uloshakuun. Perittävä summa oli 1. 50 markkaa 
päivältä, ja talolliset velvoitettiin maksamaan 25 penniä rästiin jääneestä hirsisylestä. 10 

3 .  5 .  Katekismasta winokaiteisiin 

Kirkonkylän kansakoulu aloitti toimintansa kouluylihallituksen antamien mallikurs
sien mukaisesti kahtena osastona, joista alempi käsitti luokat I ja II ja ylempi luokat III 
ja IV. Kumpikin osasto muodosti päättyvän oppimäärän. Osastojen ensimmäiset luokat 
antoivat alkeistiedot ja toiset täydensivät annettua opetusta. Näin meneteltiin siksi, että 
kaikki oppilaat eivät voineet käydä koulua neljää vuotta. Todistus voitiin antaa jo en-
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simmäisen osaston jälkeen. Ennen koulun alkamista oli päätettävä myös oppiaineista ja 
-määristä. Vaikka viranomaisten toimesta oli v. 188 1 laadittu malliohjesääntö, ei kurs
seista päättäminen ollut helppoa. Asiaa käsitteli johtokunnan kehotuksesta aluksi kun
takokous. Vaikka se ei katsonut omaavansa riittävää asiantuntemusta, oli sen käsityksen 
mukaan opetettava ainakin seuraavia aineita: uskonoppi, äidinkielen lukeminen soveli
aista lukukirjoista, kirjoittaminen, maantiede, historia, luvunlasku, muoto-oppi, mit
taustiede, luonnontiede, piirustustaito, laulu, voimistelu ja käsityöt. Erityisesti koros
tettiin uskonnon opetusta. Sitä edellytettiin opetettavan kuusi tuntia viikossa. Kuiten
kin vaadittiin kouluasetusta tarkoin noidatettavaksi. 

Oppikurssien sisällön määrääminen ja tuntijako jäi johtokunnan tehtäväksi. Se laati 
ensimmäistä osastoa varten lukusuunnitelman, joka tuntijaon osalta oli seuraava: 

Viikkotuntijako 

Opetusaineet Kirkonkylän Mallikurssit 
kansakoulu 1. os. 2. os. 

Uskonto 6 6 6 
Kielenopetus etc. 7 12 7 
Maantiede 4 2 1 
Historia 3 2 5 
Laskenta 4 4 2 
Mittausoppi 1 1 
Luonnontiede 2 2 
Piirustus 2 2 
Laulanto 2 2 2 
Woimistelu 1 3 3 
Käsityö 5 5 
yht. 32 36 36 

Kun verrataan viikkotuntimäärien jakautumaa mallikurssiin, voidaan sen todeta poi
kenneen siitä sikäli, että vaikka se laadittiinkin ensimmäistä osastoa varten, se muistutti 
kuitenkin selvästi toisen osaston tuntijakoa eräin poikkeuksin. Uskonnossa noudatettiin 
mallikurssia, mutta sen sijaan maantiedon tuntimäärä oli neljä. Perusteluna oli se, että 
Suomen luonnollinen ja valtiollinen maantieto oli opetettava laajasti. Historian kolme 
tuntia sai täydennystä äidinkielestä, sillä lukuharjoitukset olivat Suomen historiaan liit
tyviä. Liikuntaa ei sanottavasti arvostettu. Tunteja oli vain yksi. Kokonaan tuntijaon ul
kopuolelle oli jäänyt käsityö, jota kuitenkin ruvettiin opettamaan ja joka tasoitti koko
naistuntimäärän mallikurssien suuruiseksi. 

Tehtävänsä koulun lukusuunnitelman laatijana johtokunta koki ilmeisen vastuullise
na, koska se katsoi aiheelliseksi selittää eri oppiaineiden tavoitteet ohjeeksi opettajalle. 
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Opetettavat asiat olivat seuraavat : 1 1 

Uskonto 
Raamatun historia, Katekismus, pääkohdat kirkkohistoriasta ja sunnuntai ,ekstein selitys. 

Kieliopetus ja kirjoitus 
Selvä sisäluku ja sen sisällön käsittäminen. Kielioppi jonkun hyväksytyn oppikirjan mu
kaan niin tarkasti, että oppilaat taitavat virheettömästi kirjoittaa kirjallisia kokoonpanoja, 
kirjoitusharjoitus. 

Maantiede 
Tärkeimmät kohdat määräopillisesta ja luonnollisesta maantieteestä, Euroopan valtiolli
nen maantiede, Suomenmaan luonnollinen ja valtiollinen maantiede jokseenkin laveasti. 

Historia 
Suomen historia ja pääasiallisimmat kohdat ihmiskunnan yleisestä historiasta. 

Laskento 
Päässälaskento, taulu laskento, että oppilaat taitavat taululla laskea kokonaisia murto• ja 
laatulukulaskuja kuin myös kolmilukuisia laskuja ynnä siihen perustuvat laskut .  

Mittausoppi 
Kappaleen pintain ja sisällön ymmärtäminen ja mittaaminen. 

Luonnontiede 
Selitetään yksinkertaisesta tärkeimpiä tapauksia n .k .  luonnon erinäisissä valtakunnissa jon
kun hyväksytyin oppikirjan mukaan. Erittäin huomioon otetaan kotieläimet, hyödylliset ja 
vahingolliset kasvit. 

Piirustus 
Esineitten piirustaminen ja mallitseminen oppilaitten edistys kyvyn mukaan . 

Laulanto 
Yksiääninen ja jos mahdollista moniääninen laulu ja erittäin virren veisu , nuottimerkit ja 
tahti jako. 

Woimistelu 

Opetuksen käytännöllisestä järjestämisestä saa kuvan tarkastelemalla ensim
mäisiä päiväkirjamerkintöjä. Esimerkkinä on tavallinen koulupäivä torstaina 4. 3 .  1 886.  
Tältä vuodelta ovat säilyneet ensimmäiset päiväkirjat , ja koulukin oli jo kaksiosastoi
nen. 12 

Päiväkirjamerkintöjen mukaan 1880-luvulla koulupäivät olivat sangen pitkät. Vii
meiset tunnit päättyivät vasta klo 1 7 .  Työpäivää jatkoi runsaasti kahden tunnin ruoka
tunti, joka tuntui pitkältä ainakin oppilaiden eväiden syöntiä ajatellen. Pitkämatkai
silla oppilailla koulunkäynti vei koko päivän . Kotiin ehdittiin vasta iltahämärissä . Pit
kästä ruokavälitunnista päästiin irti vasta 1890-luvulla, mikä merkitsi koulupäivän huo
mattavaa lyhenemistä. 
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Tunnit 

9-10 
10- 1 1  

1 1- 1 2  
1 2-2 ip. 
2- 3 

3- 4 

4- 5 

I luokka II luokka 

Katekismaa 1 .  käsky Katekismaa kertausta 
Kuvaantoa Mittausoppia: neliskulmat, wino

kaiteet, kolmion ja puolisuunnik
kaan ja epäkkään pinta-alan 
laskua 

Laskentoa Laskentoa 
Ruokailu Ruokailua 

Sisälukua ja Suomen historiaa: Kirjoitusta 
Juhana Fleming, Klaus Fleming 
ja Nuijasota 
Laulua: W. 375 + Ruhtinaal- Laulua 
le 

Yleistä historiaa: Gaius Gracc
hus, kertausta 

Opetuksen kannalta merkittävää oli oppikirjojen valinta. Uskonnossa tultiin toimeen 
Katekismuksella, Uudella Testamentilla ja jo kiertokoulusta tutulla Lasten Raamatulla. 
Äidinkielen oppikirjoina olivat tutut ja turvalliset Topeliuksen Luonnonkirja ja Maam
mekirja. Lisäksi luettiin Vänrikki Stoolin tarinoita. Historian opetuksessa käytettiin äi
dinkielen kirjojen lisäksi Yrjö-Koskisen Suomen historiaa. Aineena se oli aiheista pää
tellen henkilöpainotteista. Laulun opetus koostui pääasiassa virsistä, joiden lisäksi ope
tettiin joitakin lauluja Hannikaisen " Sirkkusesta" . Lauluun suhtauduttiin alunalkaen 
myönteisesti. Kuntakokous myönsi jo marraskuussa varoja urkuharmonin ostoon . Ra
hoitus tapahtui viinaverorahoista ja järjestämällä arpajaiset. Laskennon ja mittausopin 
oppikirjoina olivat Oksasen Laskuoppi ja Ojalan Mittausopillisia ohjeita. Muista oppiai
neista voidaan todeta voimistelutuntien järjestely. Koko koulu voimisteli yhtä aikaa 
' 'wapaita asetelmallisia osaksi telineliikkeitä' ' opettajan johdolla. Käytännössä opetus 
ryhmitettiin siten, että toinen osasto teki hiljaista työtä , piirsi tai kirjoitti ja toista opet
taja opetti vaikkapa ' '  epäkkään' '  pinta-alan laskuun. 1 3  

Koulunkäynti ei ollut oppilaille ilmaista. He joutuivat hankkimaan itse tarvittavat 
oppikirjat , joskin koulun yhteyteen järjestettiin pian kirjasto , josta varattomimmat sai
vat lainata kirjoja ilmaiseksi tai pientä' maksua vastaan . Kirjasto toimi jo ainakin luku
vuonna 1 885-86. Oppilaiden kustannuksia lisäsi myös se, että he joutuivat maksa
maan lukukausimaksun, josta tosin varattomimmat vapautettiin. Varhaisimpien säily
neiden tilastotietojen mukaan v. 1 895 koulun 49 oppilaasta 3 7 maksoi koulumaksun. 
Yleensä vain 3-4 oppilasta oli niistä vapautettu . Lukukausimaksun suuruus oli kaksi 
markkaa niiltä oppilailta, joiden koulumatkan pituus oli alle viiden Suomen virstan , ja 
edempänä asuvilta päätettiin ottaa markka. Pitkämatkalaisten halvempi maksu tuskin 
lisäsi oppilaiden koulunkäyntiä. Ainakaan se ei näy oppilastilastoissa. 
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Lukuvuosi alkoi lokakuun 1. päivänä sisäänkirjoittautumisella ja kuulustelulla. Se 
kesti noin 150 päivää ja päättyi huhtikuun lopussa päättöjuhlaan, joka oli samalla julki
nen loppukuulustelu. Läsnä oli myös oppilaiden vanhempia. Viimeinen koulupäivä oli 
sekä opettajalle että oppilaalle jännittävä ; nähtiinhän kuulustelussa, mitä opettaja oli 
vuoden mittaan saanut opetetuksi, ja toisaalta mitä oppilaat osasivat vastata. Oppilai
den kannustamiseksi ruvettiin jakamaan myös apurahoja ja palkintoja. 14 

3 .  6 .  Opettajat ja oppilaat 

3 .  6 . 1 .  Laineen koulusta Järvilehdon kouluun 

Koulun perustamisen jälkeen oli julistettava myös opettajan virka haettavaksi. Päteviä 
kansakoulunopettajia oli saatavissa, sillä Jyväskylän seminaari oli Uno Cygnaeuksen joh
dolla näitä kouluttanut jo 1860-luvulta lähtien. Vaikka opettajan sukupuolesta ei ollut 
mitään päätöksiä tehty, oli miesopettajan valinta ajan tavan mukaan itsestään selvä. Ha
kijoita oli seitsemän. Johtokunta valitsi Eurassa opettajana toimineen ja innokkaan kir
jallisuuden harrastajan Johannes Hannellin (myöh. Laine) säädösten mukaan kahden 
vuoden koeajalle vasta syyskuun 11. päivänä 1882, minkä vuoksi koulun alku viivästyi. 
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Kirkonkylän kansakoulun ensimmäinen 
opettaja Juho Laine v. 1882-86. (Ku- . 
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myös viranomaisten taholta. V. 1879 koulutoimen ylihallitus lähetti kunnille kirjeen, 
jossa vaadittiin toimenpiteitä opettajien palkkauksen parantamiseksi. Oli turvattava 
heidän toimeentulonsa, koska heidän virkansa lasten opettajina oli erittäin vastuulli
nen . Palkkaus koostui rahapalkasta ja luontaiseduista. Kauhajoella oli opettajaa varten 
koulurakennuksen yhteyteen rakennettu kaksi huonetta, keittiö ja eteinen sekä näiden 
asuinhuoneiden lisäksi tarpeelliset ulkorakennukset. Palkaksi oli määrätty " itikan eloa 
10 leiviskää heiniä manttalista ja kesälaidun yhdelle lehmälle joka vuosi, joka kunnan 
kustannuksella toimennetaan niin kuin myös tarpeelliset polttopuut ja valo' ' .  Lisäksi 
hän sai rahapalkkaa yhteensä 1000 markkaa vuodessa, josta summasta 600 markkaa oli 
valtionapua ja loput kerättiin kuntalaisilta äyrien mukaan . Palkkausperusteet vaihtelivat 
kunnittain suuresti . Esimerkiksi Teuvalla ei opettajalle maksettu kunnan rahapalkkaa, 
mutta sen sijaan Kauhajokeen verrattuna monipuolisemmin luonnontuotteita. 

Koulun alettua jouduttiin hankkimaan myös tyttöjen käsityönopettaja. Tämä ei ollut 
kovin helppoa pätevän opettajavoiman puuttuessa. Koulun hyväksi oltiin kuitenkin val
miita tekemään näiltäkin osin uhrauksia. Tyttöjen käsityönopetusta hoiti ' 'Frökinä' '  
Ollonqvist hyväntahtoisesti ilmaiseksi. Tämän vuoksi johtokunta päätti maksaa hänen 
kyydityskustannuksensa koulun kassasta. 15 

Opettaja Laine toimi Kauhajoella vuoteen 1886 saakka. Hän koki opetuksen raskaak
si .  Olosuhteet eivät olleet parhaat mahdolliset. Oppilasjoukko oli suuri ja opetusväli
neet puutteelliset, sekä ennen muuta opettajan odotettiin hoitavan kaiken syksyn pääsy
kuulustelusta kevään julkiseen päättötutkintoon ja juhliin saakka. Paikkakunnan ainoa
na kansakoulunopettajana työ tuntui raskaalta. Ei ollut ketään ammattitoveria, jonka 
kanssa olisi voinut keskustella toimintaansa aloittavan koulun ongelmista ja hakea par
haat ratkaisut niihin moniin käytännön kysymyksiin , joihin ensimmäisten vuosien aika
na törmättiin.  Laineen muutettua Poriin valittiin uudeksi opettajaksi Karl Fredrik Sjö
lund (myöh. Järvilehto). Hän ehti toimia 42 vuotta opettajana ennen siirtymistään eläk
keelle v. 1 928 ;  tästä ajasta hän oli 27 vuotta koulun ainoa opettaja apunaan vaimonsa, 
joka opetti tytöille käsitöitä. 16 

3 . 6 . 2 .  Vanhan koulun oppilaat 

Oppilaiden sisäänotossa pyrittiin noudattamaan v. 188 1 annettuja ohjeita. Maalais
kansakoulussa oppilaiden ikä oli 10-16 vuotta . Heidän täytyi hallita uskonnon alkeet 
ja osata lukea sisältä. Nämä taidot oli vanhempien lapsilleen opetettava. Oppilaita sai 
kouluun ottaa vain syksyllä, ja heitä sai olla opettajaa kohti enintään 60. Kirkonkylän 
kansakoulu aloitti toimintansa juhlamenoin suuren kansanjoukon läsnäollessa. Juhlan 
jälkeen kirjoittautuivat ensimmäiset oppilaat. Kaikki 60 oppilaspaikkaa olivat heti täyn
nä. Omana aikanaan koulu oli uusimpien virtausten mukainen . Vuoden 188 1 malli
kurssien mukaan tyttöjä ja poikia voitiin opettaa yhdessä, vaikka vielä v. 1884 kuuden
nessa yleisessä kansakoulukokouksessa pohdittiin mahdollisia ongelmia tyttö- ja poika
koulun yhdistämisestä. Kauhajoella sekä tytöt että pojat olivat heti samassa luokassa vas-
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Kirkonkylän kansakoulun ensimmäisiä oppilaita koulunsa 50-vuotisjuhlassa v. 1932. 
(Väinö Yli-Havunen) 

toin alkuperäisiä suunnitelmia . Kovin tarkasti mainittua ohjesääntöä ei kuitenkaan 
noudatettu . Koulunkäyntinsä keskeyttäneiden tilalle otettiin uusia oppilaita niin, että 
lukuvuoden 1882-83 aikana koulun kokonaisoppilasmäärä oli 65. Opetustiloja ei ha
luttu pitää tyhjinä. Vielä v. }888 Kirkonkylän koulun johtokunta teki päätöksen uusien 
oppilaiden ottamisesta koko syyslukukauden ajan , sillä koulussa oli hyvin tilaa (Liite 2). 
Kevätlukukaudella tätä ei enää sallittu viranomaisten vaatimuksesta. 11 Kesken luku
vuotta suoritettu oppilastäydennys kuvaa hyvin alkuaikojen toiminnan joustavuutta. 

Oppivelvollisuutta edeltäneen kansakoulun on todettu olleen talolliskoulu . Näin oli 
myös Kauhajoella . Oppilaat jakautuivat yhteiskuntaluokan mukaan seuraavasti: 

Vanhempien Oppilaita 1882-83 Oppilaita 1882-9 1 
ammatti lukum.  % lukum. % 

talollinen 45 69.2 192 55 .5 
torppari 10 15.4 83 24.0 
itsellinen 6 9.3 26 7.5 
porvaristo 1 1. 5 5 1.4 
papisto ym. kir-
kon virkamiehet 1 1. 5 20 5.8 
tum.ematon 2 3 . 1  20 5.8 

yht. 65 100 .0 346 100 .0 
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Jakautuma osoittaa talollisten olleen selvästi suurin ryhmä lasten vanhempien joukos
sa. Monet kunnan reuna-alueillakin asuvat talolliset panivat lapsensa kouluun pitkästä 
matkasta huolimatta. Toisaalta tämä selittyy sillä, että Kirkonkylän tuntumassa oli jouk
ko varakkaita talollisia, jotka halusivat kouluttaa lapsensa, kun taas pääosa torpista si
jaitsi kauempana keskustasta. Erityisen voimakas talollisleima on ensimmäisen lukuvuo
den oppilastilastolla. Jo rakennustoimikuntakin oli kokoonpantu talollisista. Säätyläis
ten (porvariston sekä kirkon ja valtion erilaisissa tehtävissä toimivien) lapset muodostivat 
myös suuren ryhmän. He asuivat lähes kaikki koulun tuntumassa ja halusivat kouluttaa 
lapsensa. 

Koulun käynnistyttyä opettajaa odottivat monet ongelmat. Oppilaita oli paljon ja 
heidän ikäjakautumansa oli kirjava. 

ikä pojat tytöt yht. % 

10 2 3 5 7 . 7  

1 1  5 2 7 10 . 8  
1 2  5 9 14 2 1 . 5  
1 3  14 8 22  3 3 . 8  
1 4  6 1 7 10 . 8  
1 5  7 3 10 1 5 .4 

Yht. 39 26 65 100.0 

Tyypillisen poikavaltaisen oppilasjoukon ikäjakautuma painottuu selvästi 
1 3-vuotiaisiin, mutta myös 1 5 -vuotiaita on yllättävän runsaasti. Tähän vaikuttaa van
hempien ikäluokkien halu käydä koulua niin kauan kuin se oli mahdollista. Toisaalta 
pitkät koulupäivät olivat omiaan tekemään opiskelusta raskasta. Vanhempana oppilaat 
jaksoivat käydä sitä paremmin . Niinpä 10-vuotiaiden osuus jäi pienimmäksi. Suuret 
ikäerot osaltaan vaikuttivat myös kouluun pyrkivien oppilaiden taitoihin . Vanhemmat 
olivat ehtineet käydä kiertokoulua jo useampana vuotena. Erot lukutaidossa olivatkin 
niin suuret, että jo kolmantena vuotena oli toiminnassa kaikki neljä luokkaa. 

Ensimmäisten oppilaiden koulunkäynnin pituus vaihteli suuresti . Seuraava tilasto 
osoittaa hajonnan suuruuden: 

Koulunkäynnin 
oppilaita % pituus vuosia 

alle 1 9 1 3 . 8  
1 33 50 .8  
2 1 5  23 . 0  
3 4 6 . 2  
4 4 6 . 2  

yht .  65 100 .0  
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Koko nelivuotisen kurssin suorittaneita oli v. 1 882-83 kouluun kirjoittautuneista 65 
oppilaasta vain neljä (6 . 2  % ) .  Heistä kaksi oli talolliskodeista sekä kaksi muuta torppari
ja porvarisperheestä. Vaikka määrä onkin vähäinen, kävivät ensimmäiset oppilaat kou
lua varsin tunnollisesti, sillä kun koko maassa vuoden koulua käyneitä oli 75 % kaikista 
oppilaista ja Vaasan läänissä vastaava luku oli 62 % , oli se Kauhajoella 84 . 6 .  Näistä to
sin huomattava osa ( 50 .8  % ) kävi koulua vain vuoden. Syyt yhden vuoden mittaiseen 
koulunkäyntiin löytyvät kahtaalta. Ensiksikin mallikurssista johtuen toinen luokka kerta
si ensimmäisen opetusta ja houkutteli jättämään koulunkäynnin siihen. Toisaalta vaikka 
kouluylihallitus ei pitänyt suotavana muun kuin osastotodistuksen antamista, katsoi 
johtokunta kuitenkin aiheelliseksi antaa lukuvuositodistuksenkin viranomaisten siihen 
mitenkään puuttumatta. Siksi monille riitti vuoden kouluaika. Siitä sai jo todistuksen ja 
oli keskimääräistä sivistyneempi . Koulunkäyntinsä keskeyttäneiden määrä oli pieni 
( 1 3 . 8  % ) ,  kun ottaa huomioon alkuinnostuksen mukanaantuoman oppilaslisän . Kes
keyttäneet jakautuivat tasaisesti eri yhteiskuntaluokkiin. 18  

Kiinnostus koulua kohtaan oli aluksi suuri, mutta väheni nopeasti (Liite 2) kuten 
muissakin pitäjissä, joihin kouluja oli perustettu . Pienimmillään se oli v. 1885 - vain 
27  oppilasta. Vuosittaiset vaihtelut olivat kuitenkin suuret. Vei oman aikansa, ennen 
kuin koulun merkitys täysin tajuttiin. V. 1886 luokan suurinta sallittua oppilasmäärää 
vähennettiin kymmenellä. Viidenkymmenen oppilaan luokka, joka säilyi vuosisadan 
vaihteen yli, tarjosi opettajalle hiukan paremmat mahdollisuudet hoitaa tehtäväänsä ja 
antaa edes jossain määrin yksilöllistä ohjausta. Tosin tämä raja ylitettiin vuoden 1889 
jälkeen Kirkonkylän koulussa lähes vuosittain .  Koulunkäyntihalukkuus alkoi lisääntyä 
1880-luvun lopulla. 19 

3 .  7 .  Koulun hallinto ja tarkastustoiminta 

Kansakoululaitos toimi v. 1869 perustetun kouluylihallituksen alaisena. Paikallista 
valvontaa suorittivat sivutoimiset, pääasiallisesti papistoa edustavat tarkastajat. Heidän 
tehtävänään oli valvoa määräysten noudattamista koulutasolla. Sivutoimisuuden vuoksi 
heidän panoksensa jäi varsin vähäiseksi. V. 1885 valvonta tehostui, kun jokaiseen lää
niin perustettiin vakinainen piiritarkastajan virka. Jokaista koulua johti oma kuntako
kouksen valitsema johtokuntansa, joka yhdessä yleensä sihteerinä toimineen opettajan 
kanssa huolehti koulun hallinnosta. 

Kirkonkylän kansakoulu sai oman johtokuntansa maaliskuussa 1882 .  Siihen valittiin 
pastori C .O .  Kraft , lukkari E .J .  Waldeman, talonomistaja C.W. von Schantz , kunnan
kirjuri-kiertokoulunopettaja Matti Kivinen sekä talolliset Juho Ikkelä ja Josep Halkola. 
Koostumukseltaan se oli poikkeuksellisen kirkollinen. Kun yleensä mukana oli yksi pap
pi , neljä talollista ja yksi torppari , oli Kauhajoella seurakunnalla tavallista suurempi 
edustus . Kun v. 1888 valittiin johtokuntaan vielä kirkonisäntäkin, oli puolet sen jäsenis
tä seurakunnan edustajia. Ilmeisesti johtokunnasta pyrittiin tekemään näin mahdolli-
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simman asiantunteva, olihan kansanopetus ollut tähän saakka kirkon hoidossa. Asian
tuntemusta korostaa myös Kivisen ja von Schantzin valinta. Varsinkin jälkimmäinen oli 
määrätietoisesti mukana koulun perustamisessa. Näin valtaväestön, talollisten, edustus 
jäi pieneksi puhumattakaan torppareista, joita ei ollut mukana lainkaan. Toinen mer
kittävä piirre oli se, että johtokunnan jäsenet olivat perustettavan kansakoulun tuntu
masta, kun vielä rakennustoimikunta oli ollut koko kunnan kattava. Johtokunta oli hel
pompi saada koolle. Toisaalta pitkien matkojen päästä ei ,kouluun tulisi oppilaitakaan. 

Kirkon keskeistä panosta kuvastaa myös se, että koulun ensimmäinen tarkastaja oli 
myös pappi. Kouluylihallitus määräsi tehtävään Vähäkyrön kappalaisen ].]. Westerlun
din. Käytettävissä olevien lähteiden mukaan hänen asemansa tosin jäi hyvin näkymättö
mäksi samoin kuin muidenkin ensimmäisten vuosien tarkastajien. Ensisijaisesti he val
voivat opetustilojen tarkoituksenmukaista rakentamista, opettajien valintaa sekä 
havaintomateriaali- ja kirjahankintoja. Tarkastuksissa noudatettiin läänipohjaista piiri
jakoa aina vuosisadan loppuun saakka. 20 

3 . 8 .  1 880-luvun alkeisopetus 

1860- ja 1870-luvulla kiertokoulujen kehitys oli ollut vähäistä. V. 1883 ryhdyttiin 
kiertokoulupiirejä järjestelemään uudelleen. Matti Kivisen erottua ja ryhdyttyä kunnan
kirjurin toimeen uusi opettaja Herman Peränen (Perämäki) määrättiin opettamaan kah
deksan kuukauden ajan, josta kolme kuukautta Päntäneellä, kolme Hyypässä ja kaksi 
Nummijärvellä. Opetusaika oli viisi tuntia talvella ja kuusi kesällä sekä oppiaineina ta
vaus, sisäluku, ulkoluku, kirjoitus, laskento ja veisu. Samana vuonna päätettiin ottaa 
kolmaskin kiertokoulunopettaja, joksi valittiin entinen lukkari, Kauran silloinen torp
pari Johan Rosenlund, joka yhdessä Ahlbergin kanssa hoiti seurakunnan pohjoisosien 
opetuksen. Samalla muutettiin opettajien palkkoja siten, että 150 markan vuosipalkkaa 
ei maksettukaan enää ' 'waivaasjyvästöstä ' ', vaan se kerättiin kaikilta veroamaksavilta 
kuntalaisilta. Näin kiertokoulutoiminnan luonne muuttui. Kun se oli alun alkaen ollut 
selvän sosiaalinen, se tuli nyt luonteeltaan yleiseksi kaikkia väestöryhmiä koskevaksi . Kol
miopettajaisena kiertokoulu toimi vain kaksi vuotta. J. Rosenlundin kuoltua v. 1885 
hoiti Hiskias Ahlberg kahta piiriä aina vuoteen 1890 saakka. Kun kuitenkin huomat
tiin, etteivät kaksi opettajaa ehdi hoitaa kaikkia piirejä, päätettiin ottaa kolmas väliai
kainen. Tehtävään valitulla Wilho Höganderilla oli opettaja Järvilehdon antama kirkon
kokouksen edellyttämä todistus lukutaidosta. 

Kiertokoulujen rinnalla toimivat seurakunnan ylläpitäminä edelleen pyhäkoulut. Jo 
v .  1858 seurakunta oli jaettu neljääntoista pyhäkoulupiiriin. 1880-luvulla tavoitteena 
oli pyhäkouluverkoston tihentäminen niin, että jokainen kinkerikunta perustaisi vähin
tään yhden pyhäkoulun. V. 189 1 niiden toiminnasta laadittiin säännöstö, jonka mu
kaan ne toimivat joka kesä ja talvellakin yhtenä sunnuntaina kuukaudessa. Niissä ope
tettiin tavausta, sisälukua, Katekismusta ulkoa ja Lasten Raamattua läksyittäin. Opetus 
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oli annettava ilmaiseksi kristillisestä rakkaudesta, mutta koska epäiltiin innostuksen lop
puvan kesken , päätettiin kerätä oppilailta 50 pennin maksu kerralta. Pyhäkoulujen teh
tävä oli siis antaa myös alkeisopetusta kiertokoulujen rinnalla. 2 1 

Vaikka kansakoulujärjestelmää suunniteltiinkin ja se saatiin alkuun v. 1882 ,  oli kir
kon antamalla alkeisopetuksella kuitenkin tärkeä osuus kansakoulun rinnalla. Niillä 
seuduilla, joissa kansakoulu toimi, se antoi vaaditun alkeisopetuksen lukemisessa, kir
joituksessa ja kristinopissa, ja niillä seuduilla, joissa kansakoulua ei ollut, se tarjosi lähes 
ainoan opillisen sivistyksen aina pitkälle 1 900-luvulle saakka. Kansakoulun käynnisty
minen paljasti kuitenkin kirkon antaman alkeisopetuksen epätasaisuuden. Siihen oli v. 
1881 kiinnittänyt huomiota myös kouluylihallitus . Kiertokirjeessä esitettiin toivomus, 
että oppilaita otettaisiin kouluun vain kerran vuodessa lukuvuoden alussa. Vanhempien 
vastuuta korostettiin lasten alkeisopetuksessa, joka oli aloitettava sisäluvun ja uskonno
nopetuksen osalta viimeistään silloin , kun lapsi oli seitsemän vuoden ikäinen. 
Kouluun tullessaan lapsella piti olla jo kolmen vuoden alkeisopetus takanaan, minkä 

vuoksi katsottiin olevan perusteltua suorittaa sisäänpääsykuulustelu , jossa lasten oli osat
tava puhtaasti sisältä lukea ja hallittava kristinopin alkeet. Kouluhallityksen ohjeissa 
korostettiin koulun velvollisuutta noudattaa tarkkaan näitä vaatimuksia, koska "kristin
opin ja kirjataidon opettaminen kodissa on kansamme isiltä peritty tapa' ' .  Ylihallitus 
velvoitti myös opettajat pitämään syksyllä ja keväällä lastenkoulua, joka toimisi valmis
tavana luokkana kansakoululle . Kuinka monena vuotena sitä oli käytävä, jäi paikallisten 
viranomaisten päätettäväksi ,  mutta ylihallitus edellytti, että lapset käyvät sitä ainakin 
kansakoulun aloittamista edeltävänä keväänä ja syksynä tottuakseen kansakoulun järjes
tykseen .  Lisäksi todettiin, ettei lastenkoulua saa missään tapauksessa laiminlyödä eikä se 
saa toimia kansakouluaikana. 

V. 1 88 1  annetun kiertokirjeen määräyksiä on ilmeisesti suhteellisen tarkkaan nouda
tettu. Kirkonkylän kansakoulussa toimi heti alusta lähtien pientenlastenkoulu . Kun en
simmäinen varsinaisen kansakoulun lukuvuosi päättyi 30. 4. 1883,  jatkettiin välittömäs
ti lastenkoululla kesäkuun 1 5 .  päivään saakka. Missä puitteissa se toimi 1880-luvulla, ei 
käytettävistä lähteistä käy selville .  Lukuvuodelta 1890-91  on säilynyt ensimmäinen 
opetusohjelma. Aineina olivat sisäluku, Lasten Raamattu , Katekismus, kaunokirjoituk
sen alkeet , laskento, laulu , vähän voimistelua ja havainto-oppia. Oppiaineet olivat kan
sakoulupainotteiset. Pientenlastenkoulu yritti tämän ajan kuluessa muokata lapsia kan
sakoulukelpoisiksi . 22  

3 . 9 .  Kansakoululaitoksen tila Kauhajoella 
1890-luvun alussa 

Kirkonkylän kansakoulu jäi 1880-luvun ainoaksi . Vuoden 1882 kouluinnostuksesta ei 
suuria jälkiä näkynyt. Oppilasmäärä laski aluksi, eikä edes ikärajan alentaminen kah
deksaan vuoteen v. 1 886 tuonut pysyvää lisäystä oppilasmäärään . Vasta vuosikymmenen 
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lopulla se kääntyi voimakkaaseen nousuun. Huono taloudellinen tilanne, vaikka sitä ei 
mainittukaan, esti ilmeisesti uusien koulujen rakentamisen. Jo yhdessäkin näytti olevan 
tarpeeksi kestämistä. Vähimmilläänkin kustannukset olivat v. 1890 kuitenkin 17.5 % 
kunnan talousarviosta. Vuosina 1886-87 jouduttiin rapistunutta päärakennusta kun
nostamaan ja tekemään uusi navetta, jolloin kustannukset olivat jopa yli 60 % talousar
viosta. Kunnan varainkäyttö oli vielä vähäistä, minkä vuoksi koulukustannusten suh
teellinen osuus nousi suureksi. Minkäänlaisia merkkejä uusista kouluhankkeista ei näky
nyt. Oppilaat olivat noin kymmenen kilometrin säteeltä koulusta. Näin kiertokoulu oli 
vielä tärkein opetuksen antaja kaikkine puutteineenkin. Kaksiopettajaisenakin sen toi
minta oli sikäli kattava, että koko seurakunta oli jaettu piireihin. Väestön luku- ja kirjoi
tustaidon kehitys oli kuitenkin hidasta. Se käy ilmi seurakunnan laatimista kymmen
vuotistilastoista. 23 

VUOSI 1 2 3 4 yht. 

1880 1 122 5275 62 5460 1 .  kansakoulua ylempi sivistys 
1890 9 706 6486 9 1  7292 2. luku- ja kirjoitustaito 
1900 27 837 800 1 19 8884 3. ainoastaan lukutaito 
19 10 77 33 14 5159 26 8576 4. yli 10-vuotias (1880-90) tai 
1920 96 4578 48 17 21 95 12 yli 15-vuotias (1900-30) eikä 
1930 267 8433 314 1 15 1 1856 lukutaitoa 

Kiertokoulusta saatiin vaihteleva lukutaito, mutta kirjoitustaitoa se ei antanut. Niin
pä 1880-luvulla luku- ja kirjoitustaitoisten määrä ei paljon kasvanut. Yksi kansakoulu ei 
riittänyt tilanteen korjaamiseen. Vuosikymmenen lopulla alkoi koulutushalukkuus li
sääntyä. Tilanne Kauhajoella ei ollut poikkeuksellinen. Kansakoulun juurtuminen kesti 
koko maassa kolme vuosikymmentä, ja vasta 1890-luvulla kansakoulu suoritti läpimur
tonsa. Jos verrataan Kauhajoen ensimmäisen koulun perustamista muuhun suomenkie
liseen Etelä-Pohjanmaahan (kartta s. 25 ), sijoittuu se jokseenkin puoleenväliin. Kauha
joen naapurikunnista Isojoki (v. 1886) ja Karijoki (v. 1892) saivat koulunsa myöhem
min. Kokonaisuudessaan perustettiin 1880-luvulla 1 1  koulua ja vielä 1890-luvulla seit
semän. 
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4 .  KOHTI KYLÄKOULUJA KOLMESSA VUO
SIKYMMENESSÄ 1891-1921 

4 . 1 . Sivukylien koulut ja sijaintikiistat 

4 . 1 . 1 .  Aro-Harja (Turjankylä - v. 189 1 ) , Hyyppä (Teevahainen - v.  
1 89 1 )  ja Päntäne (v .  1 894) saavat koulunsa 

1880-luvun hiljaiselo päättyi v. 1 89 1 .  Kuntakokous sai käsiteltäväkseen kolmen kylä
koulun perustamissuunnitelmat. Alapään (Aro-Harjan), Hyypän ja Päntäneen kylissä 
oltiin valmiita aloittamaan kansanopetus. Kokouksesta muodostui kiivas. Alapään asuk
kaita oli tullut runsaasti paikalle ja heidän suunnitelmiensa mukaan siinä vaiheessa ra
kennettaisiin vain yhteinen koulu Aronkylälle ja Harjankylälle. Tämä heidän hankkeen
sa kariutui kuitenkin siihen, että kunnankirjuri Matti Kivinen piti tiukasti kotikylänsä 
Hyypän puolta. Päntäne ja Hyyppä uhkasivat yhteistuumin kaataa myös Alapään asuk
kaiden hankkeet .  Tämän vuoksi joutuivat Aro-Harjan eli Turjankylän koulun kannatta
jat antamaan periksi ja heidän oli äänestettävä myös Hyypän puolesta saadakseen kan
natuksen omalleen . Niinpä kuntakokous tekikin päätöksen kahden koulun perustami
sesta samalla kertaa. Näiden toiminta sovittiin aloitettavaksi samana syksynä vuokrati
loissa. 1  

Uusien koulujen perustaminen nousi yllättävän voimakkaana esiin. Suuret kylät olivat 
asialla. Mistä koulujen perustamisajatus oli lähtöisin , ei käy ilmi käytettävistä lähteistä . 
Sen sijaan Alapään asukkaiden runsas osanotto kuntakokoukseen antaa viitteen siitä, et
tä paikalliset asukkaat olivat heränneet. Ilmeisesti jo ennen kuntakokousta asioista oli 
keskusteltu , koska kokouksen ilmapiiri oli sähköinen . Kylien kesken oli syntynyt kilpai
lu , jossa omaa koulua oltiin valmiita ajamaan toisten kylien kustannuksella. Yhtenä 
koulukysymyksen vauhdittajana on voinut olla myös Kirkonkylän koulun ahtaus. Suu
rista sivukylistä oli ollut muutamia oppilaita 1880-luvulla Kirkonkylän koulussa ja hei
dän koulunkäyntinsä on voinut antaa virikkeitä kyläkoulujen perustamiseen. Sen sijaan 
tarkastaja eikä Kirkonkylän koulun johtokuntakaan puuttuneet koulujen perustami
seen. Tehdyt perustamispäätökset olivat ylimalkaisia ja ilmeisen heikosti valmisteltuja. 
Koulupiirirajoja ei ollut määritelty. Oppilaslukukaan ei päätöstä tehtäessä tullut esille, 
ja johtokunnan tehtäväksi jäi päättää valittavan opettajan sukupuolesta. 

Turjankylän koulu aloitti toimintansa talollinen Salomon Marttilan talossa, kunnes 
omat rakennukset valmistuisivat . Rakentaminen näytti heti aluksi vauhdittuvan, sillä 
talollinen Juho Turja ilmoitti luovuttavansa "ikuiseksi ja ilmaiseksi" tarvittavan maa
alueen. Koulun sijanti nousi kuitenkin heti keskeiseksi ongelmaksi, sillä Harjankylän 
edustajat ilmoittivat tyytymättömyytensä päätökseen ja tarjosivat myös ilmaisen tontin. 
Paikasta käytiinkin sitkeä kiista seuraavan neljän vuoden aikana, kunnes lopullinen ra-
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Turjankylän koulu oli yksi suurfrta kyläkouluista. Kuva vuodelta 1919. (Aune Martttla) 

Turjankylän koulun oppilaita ja opettajat Wilho Lauttajärvija Iiti Yli-Harja v. 1916. 
O.A.  Keski-Mattila) 
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Oppilasmäärän kasvaessa Teevahainen sai v. 1928 P.E. Tammisen suunnitteleman uu
den koulurakennuksen. Koulu toimi kaksiopettajaisena lopettamiseensa saakka v. 1966. 

kentamispäätös tehtiin v. 1895. Tällöin Harjankylän asukkaat tarjosivat tonttia Yli
Harjan maista. Kuntakokous pysyi kuitenkin vanhassa päätöksessään. Koulun sijainti oli 
ymmärrettävästi vaikea kysymys. Piiri oli erittäin laaja ulottuen Kurikan rajasta aina 
Mattilankylään saakka. Missä määrin koulu palveli kylän asukkaita, riippui matkan pi
tuudesta. Turjankylän koululla oli ensimmäisenä vuonna 32 oppilasta. Koulun käynnis
säpito ei ollut kuitenkaan helppoa, sillä opettaja vaihtui kolmena ensimmäisenä vuote
na, ja lukuvuosi 1894-95 jouduttiin jättämään kokonaan väliin opettajapulan vuoksi. 
Opettajan saantivaikeudet johtuivat huonosta palkasta. 2 

Kuntakokouksen tehtyä Hyypän koulun perustamispäätöksen johtokunta aloitti ri
peästi toiminnan valmistelutyöt. Heinäkuussa pidettiin kaksi kokousta, joissa vahvistet
tiin lukusuunnitelma, julistettiin auki opettajan virka ja vuokrattiin opetustilat talolli
nen Wilhelm Teevahaiselta. Koulun tontti tuotti myös Hyypän asukkaille ristiriitoja. 
Kuntakokous otti asiaan kaksi kertaa kantaa. Ensin v. 1892 päätettiin äänestämällä kou
lu sijoittaa Könnön maille, koska toinen vaihtoehto, Teevahainen, todettiin sopimatto
maksi. Maaperä oli kivikkoista, ' 'koulukortteeri ' '  oli kaukana ja Perä-Hyyppään oli pit
kä matka. Kun rakennusaika lähestyi v. 1894, otettiin asia uudelleen esille. Kuntako
kous äänesti paikaksi Aleksander Teevahaisen maan. Sijoituspäätöksen jälkeen hyväk
syttiin helmikuussa 1895 piirustukset, ja koulu päätettiin rakentaa vesikattoon vielä sa
man vuoden kesällä. 

Koulunkäynti alkoi lokakuun 1. päivänä 1891, jolloin oppilaita kirjoittautui 31 mak-
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saen samalla markan kirjoittautumismaksun. Johtokunta ryhtyi välittömästi hankki
maan koulutarvikkeita. Viikon kuluttua koulun alkamisen jälkeen tehtiin päätös oppi
kirjojen lainaamisesta köyhille. Luokkahuoneeseen päätettiin ostaa seinäkello Kristii
nankaupungista ' '  niinkutsuttu Amerikkalainen iso tauluinen fiederillä ja heilurilla käy
pä ' '  ja lisäksi ' '  iso kulkuinen lapsia kouluun sisälle soitettavaksi ' '. Koulun tehtävänä oli 
aluksi tyydyttää koko laajan Hyypän opetustarpeet. Kuitenkin sen mahdollisuudet tä
hän olivat rajalliset. Pitkät koulumatkat estivät oppilasmäärän nousun niin, että se pysyi 
alkuaikoina 30-40 välillä. Hyyppäläisten keskuudessa syntyikin jo v. 1908 ajatus perus
taa kylään muita kouluja. Perä-Hyyppä saikin omansa, mutta Heikkurin-Kiviluoman 
kyläkunnan anomus v. 19 16 hylättiin. Sen sijaan luvattiin kunnallista avustusta 20 
markkaa oppilasta kohti, jos lapset pitkistä matkoista huolimatta kävisivät koulua. 3 

Kun Päntäneen koulun perustamissuunnitelmat olivat kariutuneet v. 1891, palattiin 
asiaan 25. 5. 1893 pidetyssä kuntakokouksessa, jolloin asiasta keskusteltiin, mutta pää
töksen tekoa lykättiin "ahtaan aijan vuoksi ". Pitäjässä oli saatu useita heikkoja satoja. 

Opettaja Johannes Leppänen (1874 
-1945), joka toimi 43 vuotta Päntä
neen koululla. Hän oli monipuolinen 
kunnallismies ja oli perustamassa mm. 
Kauhajoen maamiesseuraa. (Keijo Jaak
kola) 
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V. 1917 Päntäneen koulu muuttui kaksiopettajaiseksi oppilasmäärän kasvaessa. Koulun 
lisärakennus vihittiin v. 1918. Kuvassa vihkiäisyleisöä. Oikealta rouva Leppänen, johto
kunnan puh. joht. Tuomas Rahkola, hänen takanaan op. Johannes Leppänen, johto
kunnan jäsen kauppias]. V. Peltonen, tarkastajat Laitakan'ja Forsman. Toisessa n'vissä 
keskellä op. Mattlda Kortesmäki. (Martti Tuun) 

Koulu perustettiin kuitenkin vielä saman vuoden marraskuussa. Sitä varten vuokrattiin 
kuusi huonetta talollinen Malakias Rahkolalta, niin että koulu voitiin aloittaa 15. 9. 
1894. Paikallisista talollisista kokoonpantu johtokunta sai ulkopuolisen sihteerin, kun 
tähän tehtävään kutsuttiin "kauppiaan palvelia" Matti Orhanen. Valinta perustui il
meisesti hänen kirjoitustaitoonsa. Johtokunta ryhtyi välittömästi järjestämään opetuk
sen aloittamista. Kirjoittautumismaksuksi määrättiin markka, ja varattomat saivat käydä 
koulua ilmaiseksi. Koululle hankittiin myös oppikirjat viittä varatonta oppilasta varten. 
Tarkastajan antamien ohjeiden mukaan huolehdittiin myös opetusvälineiden hankki
misesta. Erityisesti johtokunta piti tärkeänä saada koululle harppi "suuretieteen" opet
tamista varten. 

' 'Pettu-Päntälän ' ', joksi kylää usein nimitettiin, koulun oppilasmäärä nousi n. 
30-40 :een. Vaikka kylä sivukylineen oli laaja, ei lapsia ollut kouluun tulossa enempää. 
Tämä johtui koulumatkojen kohtuuttomasta pituudesta ja heikoista tieyhteyksistä. 
Koulun ensimmäisenä opettajana toimi vuosina 1894-96 seminaarin oppilas Johannes 
Leppänen. Pätevää opettajaa ei siis saatu. Hän lähti jatkamaan opintojaan ja valittiin v. 
1900 koulun vakinaiseksi opettajaksi. Tässä toimessa hän oli eläkkeelle siirtymiseensä 
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saakka, vuoteen 194 1. Hänestä Kauhajoki sai yhden näkyvimmistä ja vaikutusvaltaisim
mista kunnallismiehistään. Hän osallistui aktiivisesti eri luottamustoimiin aina kunnan
valtuuston puheenjohtajuudesta (v. 19 18-45) lähtien. Kun koulun toiminta alkoi v. 
1894 oli luonnollisesti ryhdyttävä suunnittelemaan sen rakennuksia. Mitään kiistoja ei 
ilmennyt. Kyläkeskus oli yhtenäinen. Kuntakokoukselle asia tuotiin vasta v. 1898, kos
ka 1890-luku oli taloudellisesti vaikea. Rakentamiskysymys jäi vielä vuodeksi pöydälle, 
mutta syyskuussa 1899 koulu päätettiin rakentaa Rahkolan maalle. Sen oli valmistuttava 
1. 8. 1902 mennessä.4 

4 .  1 .  2 .  Piirijakoasetuksen toimeenpano Kauhajoella v. 1900 

Kansanopetuksen esitaistelijoiden suurena tavoitteena oli yleinen oppivelvollisuus. 
Kansakoulusta oli kehitettävä jokaisen suomalaisen lapsen koulu. 1890-luvulle tultaessa 
ajauduttiin poliittisiin vaikeuksiin venäläistämistoimien vuoksi niiden aiheuttaessa jopa 
uhan kansalliselle olemassaololle. Sen pelastamiseksi oli kansankulttuuria syvennettävä 
kehittämällä kansanopetusta. Niinpä jo 1890-luvun alussa senaatin ja opettajien toimes
ta tehtiin aloite oppivelvollisuudesta. Tämä ei kuitenkin johtanut tulokseen, sillä säädyt 
eivät vuoden 1894 valtiopäivillä päässeet asiasta yksimielisyyteen. Erityisesti 
talonpoikaissääty vastusti esitystä, koska lähinnä maaseutua koskeva suunnitelma oli sen 
mielestä liian kallis. Uskottiin enemmän vapaaehtoisuuteen, joka tosin siihen mennessä 
ei ollut tuottanut tulosta. Tilastot osoittivat, että Suomessa oli lukutaidottomia suhteel
lisesti enemmän kuin 20 vuotta aikaisemmin. 5 

Yleinen oppivelvollisuus jäi kouluväen suureksi pettymykseksi toteuttamatta, mutta 
v. 1898 päästiin kuitenkin askel eteenpäin, kun julkaistiin piirijakoasetus. Se velvoitti 
maalaiskunnan kolmen vuoden kuluessa jakamaan alueensa koulupiireiksi, jolloin jo
kainen lapsi saisi opetusta omalla äidinkielellään. Koulumatka ei saanut olla viittä kilo
metriä pitempi harvaan asuttuja seutuja lukuunottamatta. Jos piirissä oli 30 kansakou
luun pyrkivää lasta, oli koulu perustettava. Jos oppilaita oli yli 50, piiri oli joko jaettava 
tai otettava toinen opettaja. Käytännössä asetus merkitsi kunnille koulujen perustamis
velvollisuutta, mutta ei lapsille oppivelvollisuutta. Se riisti kunnilta mahdollisuuden ol
la tekemättä mitään kansakoulun hyväksi, kuitenkin jättäen niille ratkaisuvallan piiri
jaon noudattamisessa. Asia ei ollut aivan uusi, sillä jo v. 1894 se oli ollut paikallisesti 
esillä, kun Vaasan läänin kuvernööri oli vaatinut sitä toteutettavaksi mm. Teuvalla. 
Kauhajoella siitä ei tosin näy mitään merkkiä. 

Kaksi vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen kuntakokous sai vahvistettavakseen toi
mikunnan valmisteleman Kauhajokea koskevan piirijakoesityksen. Sen mukaan kunta 
oli jaettava 12 piiriin (Kartta 3 ). Niiden koko vaihteli suuresti. Oppilasmäärältään suu
rin oli Aro-Harjan piiri (350 kouluikäistä) ja pienin Uuro (38 kouluikäistä). Suurimmis
sa piireissä oli mukana useita kyliä. Päntäneenkin oppilasluku (280) koostuu Päntäneen, 
Pentilän, Puskan ja Nirvan kylistä. Vahvistettu piirijako oli epärealistinen ja tavoitteil
taan puutteellinen. Koulumatkat olivat niin pitkät, ettei koulunkäynti laajojen piirien 
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suunnitelman mukaan sekä koulujen ensimmäisen vuoden oppilasmäärä 



reuna-alueilta ollut mahdollista. Piirijaon ylimalkaisuus on silmiinpistävä, kun tarkas
tellaan piirikohtaisia oppilasmääriä. Asetuksen 30-50 oppilaan rajoilla ei ollut merki
tystä. Vain Aro-Harjan ja Kirkonkylän kouluihin suunniteltiin toista opettajaa, vaikka 
vain kahta (Perä-Hyyppä ja Uuro) lukuunottamatta piirien oppilasmäärä olisi edellyttä
nyt useampia opettajia. Viranomaisten määräykset ja käytäntö olivat siis kaksi eri asiaa. 
Piirijaon ylimalkaisuuteen löytyy tosin eräitä perusteluja. Kyläkuntien kiinnostus kansa
koulua kohtaan ei ollut vielä herännyt. Eivät edes jo toiminnassa olevat Päntäneen ja 
Hyypän koulun olleet täynnä. Päntäneellä oppilaita oli v. 1900 vain 27 ja Hyypässä 28. 
Vain Kirkonkylä ja Aro-Harja olivat täynnä. Kiertokoulun katsottiin vielä riittävän ai
nakin syrjäkylillä ja osittain kunnan keskustassakin, varsinkin kun sen toimintaa 1890-
luvulla tehostettiin. 

Piirijako suoritettiin siten, että se rasitti kuntaa mahdollisimman vähän. Valmisteleva 
toimikunta myönsi, että koulut on rakennettava, mutta sen on tapahduttava vähitellen, 
"muuten niiden tuoma rasitus kaataisi koko koulu puuhan juuri kun ylimäärin kuor
matun venehen kumohon ' '. Koulujen kunnalle aiheuttamat kustannukset haluttiin pi
tää mahdollisimman pieninä, eikä sen vuoksi laadittu edes mitään summittaista 
rakennusaikataulua. Tehtiinpä ehdotus, että piirit itse vastaisivat koulunsa kunnossapi
dosta ja opettajien kunnanpalkasta, sen jälkeen kun kunta olisi rakentanut koulun yh
teisillä varoilla. Tämä ehdotus jäi kuntakokouksen hyväksymään piirijakoon, mutta käy
täntöön sitä ei sovellettu. Se olisi merkinnyt pienille syrjäkylille kohtuuttomia kustan
nuksia ja käytännössä estänyt uusien kansakoulujen perustamisen. Piirijakosuunnitel
man summittaisuus on sitäkin hämmästyttävämpi, kun ottaa huomioon toimikunnan 
koostumuksen. Seitsemästä jäsenestä oli yksi opettaja ja kaksi seurakunnan pappia, joita 
perinteisesti oli totuttu Kauhajoella pitämään koulumyönteisinä. Toimikunta oli ollut 
työssään yksimielinen. Piirijaon merkitys jäikin siihen, että se toi ensimmäisen kerran 
suunnitelmallisuutta joskin myös urautti uusien koulujen perustamisen ja samalla 
osoitti, miten suuresta tehtävästä oli kysymys (Kartta 3 ). Piirijako vahvistettiin Kauha
joella suhteellisen nopeasti, sillä v. 1904 Vaasan läänissä oli vielä 64 kunnasta 18 ilman 
piirijakoa. Koko maassa näitä kuntia oli vain 52, joten niistä 34.6 % oli Vaasan 
läänistä. 6 

4 .  1 . 3 .  Kyläkouluja piirijaon pohjalta: Koskenkylä (v. 1 908), 
Hangaskylä (v . 1 909), Perä-Hyyppä (Muurahainen - v.  1 909), 
Kokonkylä (v . 1 9 14) ja Ikkeläjärvi (v. 1 9 1 5 )  

V. 1900 vahvistetetun piirijaon välittömät vaikutukset olivat erittäin vähäiset. Sen 
mukaisesti tarkastaja Forsman vaati toista opettajaa Kirkonkylän kansakouluun. Oppi
laita oli jatkuvasti yli sallitun enimmäismäärän. Kuntakokous siirsi asian toimikuntaan, 
jonka jälkeen ehdotus hylättiin kustannussyihin vedoten. Piirijako sai liikkeelle myös 
Nummijärven ja Nummikosken asukkaat. He anoivat koulua v. 1903, mutta hanke ka
riutui jälleen rahoituksen puuttumiseen. Silloinen Nummipiiri jätti asian sikseen eikä 
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uutta anomusta enää tehty, vaikka talousarvioon oli varattu v. 1904 rahat koulun raken
tamiseen. Kovin aktiivisia ei oltu piirissä eikä myöskään kunnan hallintoelimissä. Num
mijärveläisten kouluharrastukset eivät kuitenkaan kokonaan kuolleet. He tekivät v. 
1908 kirkonkokoukselle anomuksen yhteisestä kiertokoulusta Nummikosken kanssa. 
Tähän anomukseen myös suostuttiin, ja kiertokoulu toimi kummassakin kylässä 17. 5 
viikkoa vuosittain. Opettajaksi he saivat Jaakko Järvisen eli Järvis-papan, joka toimi 
kertokoulunopettajana Kauhajoella ensin Hyypässä ja sitten Nummijärvellä vuoteen 
19 18 saakka.7 

Koskenkylän kansakoulu sai uudisttlaa v. 1934, kun Etelä-Pohjanmaan maanviljelysase
man rakennustoimiston suunnittelema koulu valmistui. (Alice Suksz) 

Ensimmäiset viisi vuotta olivat hiljaista aikaa koulurintamalla, mutta v. 1906-08 oli 
toiminta vireää. Ajanjakson poliittinen ilmapiiri oli valoisa. Eduskuntauudistus oli teh
ty. Elettiin sortokausien välistä aikaa. Tämä heijastui myös koululaitokseen. Lisäksi Kris
tiinaan oli v. 1906 perustettu oppikoulu, mikä tarjosi kauhajokelaisten paljon käyttä
män jatkomahdollisuuden. Nyt ruvettiin suunnittelemaan kouluja vuoden 1900 piiri
jaon pohjalta. Ensimmäisenä tehtiin päätös Koskenkylän koulun perustamisesta. Aloite 
tuli piirin ulkopuolelta . Kirkonkylän koulun johtokunta ilmoitti v. 1906 kuntako
koukselle apuopettajan tarpeen lisääntyneen. Oppilasmäärä oli jatkuvasti yli 50. 
Vaihtoehtona pidettiin koulun rakentamista Kosken ja Havusen piiriin, mikä vähentäisi 
Kirkonkylän koulun oppilaspaineita. Näin meneteltiinkin. Kuntakokouksen päätöksen 
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Hangaskylän koulun oppilaat v. 1920 ja op. Lyydia Tti'honen. (Keijo Jaakola) 

mukaan opetus oli tarkoitus aloittaa jo v. 1907 vuokratiloissa, ja omat opetustilat piti ol
la valmiit syksyyn 1908 mennessä. Vielä saman vuoden aikana ostettiin tonni Sakari ja 
Alpertiina Havuselta. Yli hehtaarin suuruinen tontti oli ilmeisen hyvällä paikalla. Mi
tään eFimielisyyksiä ei kahden kylän koulun sijainnista tullut. Se sijaitsi keskellä tiheää 
jokivarsiasutusta. Se palveli myös Pukkilankylän koulutarpeita. Koulun toiminta alkoi 
vasta v. 1908 vuoden alkuperäisistä suunnitelmista myöhässä. Tämä johtui sopivien 
vuokratilojen puutteesta. Oppilaita alkavassa koulussa oli 34, vaikka piirin koulu
ikäisten määrä olikin noin 150. Osa heistä kävi vielä Kirkonkylän koulussa.8 

Erityisen sekava perusramisvaiheiltaan oli Hangasluoman (Hangaskylän) koulu. Ky
län asukkaat tekivät 25. 2. 1907 kuntakokoukselle anomuksen kansakoulun perustami
seksi piirijaon mukaiselle paikalle. Samalla anottiin sen toiminnan aloittamista jo syk
syllä 1908 vuokrahuoneissa. Vaikka kuntakokouksen päätös olikin myönteinen, eivät 
kaikki kyläläiset olleet yksimielisiä. Sitä vastustivat varsin kiivaasti kainastolaiset, joiden 
koulumatka olisi pitkä. Koulun paikka ei heitä miellyttänyt. Piiri oli laaja ja hajanai
nen, eikä ollut yhdentekevää, mihin koulu perustettiin. Päätettäessä toiminnan aloitta
misesta tehtiin myös periaatepäätös koulun rakentamisesta Kokonkylän koulun jälkeen. 
Vaikka opetuksen aloittamista suunniteltiinkin jo syksyllä 1908, se pääsi alkamaan vasta 
v .  1909. Paitsi eräiden kyläläisten vastustus, vaikutti tähän osaltaan erimielisyys piirira
joista. V. 1907 oli niistä valitettu. Erityisen tyytymättömiä olivat olleet Luomankylän ja 
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Kainaston asukkaat. Kiista koski Kokonkylän ja Hangaskylän piirin rajaa. Kuntakokous 
ei kuitenkaan rajoja muuttanut. Uusi kuvernöörille osoitettu valituskaan ei johtanut ra
jojen tarkistukseen. Kaikista kiistoista huolimatta koululle saatiin vuokrahuoneet, jotka 
kyläläiset itse kunnostivat. Omat tilat valmistuivat v. 19 12.9 

Kyläkunnan yhteinen kokous 26. 10. 1908 käynnisti Perä-Hyypän (Muurahaisen) 
kouluhankkeet. Kuntakokoukselle päätettiin tehdä asianmukainen anomus. Huolellista 
valmistelua kuvaa se, että kouluikäisten määrä oli laskettu ja tarvittavat opetustilat oli
vat tiedossa. Kaksi kuukautta myöhemmin kuntakokous hyväksyi tehdyn anomuksen. 
Koulu päätettiin aloittaa seuraavana syksynä 1909. Valmistelut sujuivat kitkatta, sillä jo 
tammikuussa 1909 johtokunta vuokrasi talollinen Nestori Kangasniemeltä huoneet 
koulun käyttöön. Näissä tiloissa se toimi ensimmäiset vuotensa. Suunnitelmien mukaan 
uusien tilojen piti olla valmiit jo v. 19 1 1, mutta yllättäen koulu julistettiin rakennus
kieltoon. Tarkastaja ei ollut tyytyväinen vanhaan piirijakoon ja hän vaati ensin tutkitta
vaksi rakennuspaikan. Asutus oli harva ja oppilaspohja heikko (vain 50 kouluikäistä). 
Viranomaiset halusivat tutkia piirijaon mielekkyyden Hyypän osalta. Valittiin toimi
kunta, joka sai v. 19 10 valmiiksi ehdotuksensa. Se olisi laajentanut Perä-Hyypän piiriä. 
Kyläläisten kiirehtimisestä huolimatta asia näytti viivästyvän. Niinpä kuntakokous lo
pulta v. 19 1 1  hylättyään toimikunnan esityksen antoi johtokunnalle ja kyläläisille val
tuudet päättää itse koulun paikasta. Tämän jälkeen rakentamiseen tulikin vauhtia. 

Perä-Hyypän kansakoulun oppilaat ja opettaja Oskan· Häkkinen v. 1910. Koulun nimen 
uskottiin karkottavan hakijoita ja se muutettiin v. 1965 Muurahaiseksi. (Fanni 
Hautaranta) 

5 1  



Koulu valmistui jo v. 1 9 1 2  Muurahaisen talon maille. Oppilaita oli heti ensimmäisenä 
vuonna 33 ,  joten verrattain suppeasta oppilaspohjasta ja harvasta asutuksesta huolimat
ta oppilaspulaa ei ollut. Perä-Hyypän koulun perustaminen heijastaa hyvin piirin aktii
visuutta. Ilman asukkaiden aloitteita ei koulu olisi käynnistynyt. Kunnassa oli Perä
Hyyppää suurempiakin piirejä ilman koulua. Kunta ei näytä asettaneen piirejä tärkeys
järjestykseen. 10 

Kokonkylän koulu valmistui v. 1914, mutta tarvitsi uudisttlat alakoulua varten. Ne val
mistuivat v. 1928 Nestori Sivun suunnittelemina. Koulu oli yli sadan oppilaan suun· ky
läkoulu. (Kauhajoen kunta) 

Vuoden 1900 piirijaon mukaan oli yksi suurimmista piireistä Lylysalo (Kokko). Sen 
oppilasmääräksi arvioitiin lähes 200 lasta. Piirin laajuutta kuvaa se, että siihen kuului Ko
konkylän lisäksi myös Luomankylä. Koulun perustamisesitys v. 1 907 tulikin juuri luo
mankyläläisten taholta, sillä pelkästään heidän kylässään oli lapsia riittävästi kansakou
lun toiminnan aloittamiseksi. Heidän anomuksensa kuitenkin hylättiin piirijaon vastai
sena, koska he halusivat koulun omalle kylälleen. Tämä anomus käynnisti kuitenkin 
Kokonkylän koulun perustamisen ilman kylän myötävaikutusta. Luomankyläläisten vas
talauseista huolimatta sen toiminta päätettiin aloittaa syksyllä 1 908 ja omien tilojen ra
kentaminen 1 909.  Tehtyä suunnitelmaa ei voitu kuitenkaan toteuttaa. Joulukuussa 
1 908 kuntakokous teki jälleen uuden päätöksen , jonka mukaan opetus aloitettaisiin syk
syllä 1 909. Toukokuussa tämä päätös vielä vahvistettiin, kun koulun rakentaminen ajoi
tettiin vuosille 1 9 1 2-13  ja kun päätettiin valita naisopettaja. V. 1908 valittu johtokun-
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Ikkeläjärven koulu valmistui v. 1933 ].E. Harjan suunnittelemana. (Kauhajoen kunta) 

Ikkeläjärven oppilaat ja opettajat Elias Perälampi ja Linnea Rosvall v. 1923 . (Lempi 
Hautamäki) 
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ta joutui kuitenkin toteamaan suunnitelmien kariutuneen sopivien vuokratilojen puut
teen vuoksi. Vaikka se kiirehti omien tilojen rakentamista, ensimmäiset koulusuunnitel
mat raukesivat tähän. Seuraavan kerran kysymys otettiin esille kolme vuotta myöhem
min. Nyt olivat Kokonkylän asukkaat heränneet, ja tuloksiakin alkoi tulla. He järjesti
vät marraskuussa 19 12 kokouksen, jossa oli läsnä silloinen kansakouluntarkastaja K.V. 
Forsmankin. Oli päätettävä koulun paikasta. Vaikka luomankyläläisiä ei ollut ketään 
paikalla, jouduttiin asiasta kiistelemään niin, että vihdoin annettiin tarkastajan ratkaista 
kysymys. Tontti ostettiin lopulta Metsäkokolta, mutta kun alkuperäisen pohja oli liian 
pehmeä, jouduttiin vielä v. 19 13 ostamaan uusi kovempipohjainen tontti samalta myy
jältä. Monien vaikeuksien jälkeen v. 19 14 koulu aloi�ti omissa tiloissaan. Oppilaita oli 
34, joten huomattava osa kouluikäisistä jäi kouluun tulematta. 1 1  

Ikkeläjärven koulu perustettiin kyläläisten anomuksesta myös jo v. 1908. Toiminta 
piti aloittaa vuokrahuoneissa syksyllä 1909 ja omat tilat rakentaa vuoteen 19 14 mennes
sä. Tämä päätös jäi kuitenkin kyläläisiltä toteuttamatta. V. 19 14 he uusivat ehdotuksen
sa. Päätös oli jälleen myönteinen: Koulu alkoi v. 19 15 vuokratiloissa. Opetusta annet
tiin ensimmäisinä vuosina Samuel Polkumäen talossa, kunnes v. 1917 ostettiin Kiven 
talo, joka korjattiin koulun tarpeita vastaavaksi. Oppilasmäärä oli tavanomainen 30, 
mikä on kohtalaisen suuri. Piiri oli hajanainen ja laaja. Siihen kuuluivat, kuten piiri
jaossa todettiin, "kaikki talot ja torpat Ikkeläjärven ympärillä ". Pitkät matkat aiheutti
vat jatkuvia vaikeuksia lasten koulunkäynnille. 12  

Vaikka kaikki ennen vuotta 19 17 perustetut koulut olivat piirijaon mukaisia, oli kui
tenkin heti nähtävissä jaon epätarkoituksenmukaisuus. Erityisesti tämä näkyi Luoman
kylän ja Kainaston osalta. Luomankyläläisethän kärsivät tappion yrittäessään saada Ko
kon piirin koulun itselleen. He olivat esittäneet 39 kyläläisen allekirjoittaman vaatimuk
sen, jota he perustelivat sillä, että kolmen kilometrin sisältä löytyi 57 9-12-vuotiasta 
lasta. Kuntakokouksen hylkäävä päätös ei heitä tyydyttänyt, vaan torppari S.N. Rajala ja 
talollinen Otto Kartano tukenaan 12 muuta kylän asukasta valittivat päätöksestä Vaasan 
läänin kuvernöörille. Asiaa tutkittuaan hän määräsi kuntakokouksen käsittelemään ano
muksen uudelleen. Kuvernööri oli kyläläisten puolella. Hänen käsityksensä mukaan 
Kokon piiri oli jaettava kahtia. Päätös johti valiokunnan nimeämiseen. Tutkittuaan 
piirijaon uudistusmahdollisuudet se tyrmäsi luomankyläläisten toiveet. Piiriä ei ollut 
syytä jakaa kahtia ennen Kokon koulun rakentamista. Näin Luomankylän koulun perus
taminen tuli siirtymään kymmenellä vuodella. 1 3 

Luomankyläläisten tavoin kainastolaiset halusivat saada piirinsä koulun omaan ky
läänsä. Kuntakokous ei v. 1908 tähän kuitenkaan suostunut. Valituksen jälkeen perus
tettu valiokuntakaan ei rajoja korjannut, vaan halusi rakentaa vanhan piirijaon mukaiset 
koulut ensiksi. ' ' Hyvä se on, että kouluja harrastetaan, mutta Hangaskylän koulu saa 
riittää. " Valiokunnan kainastolaisille antama vastaus ei heitä tyydyttänyt, mutta kuver
nöörille tehdyt kaksi valitustakaan eivät ,tilannetta korjanneet. Kainastolaiset asettivat 
toiveensa rakennettavaan rautatiehen, jonka he uskoivat tuovan nopeasti uutta asutusta 
ja saman tien kylälle koulun. Jälleen v. 19 14 he esittivät koulun perustamista, mutta tu-
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lokset olivat yhtä huonot kuin edellisillä kerroilla. Vasta uusi piirijako toi tilanteeseen 
korjauksen. 14 

Vuosina 1900- 17 perustettiin viisi koulua. Lisäksi Luomankylä ja Kainasto ajoivat 
määrätietoisesti omien koulujensa perustamista. Näiden toteuttamattomien suunnitel
mien rinnalle nousee vielä Nummikosken asukkaiden hanke. V. 19 13 he halusivat 
muuttaa kiertokoulunsa kansakouluksi. Pitämässään kokouksessa he pohtivat kysymys
tä, otetaanko kansakoulu vain kunnallinen pikkukoulu. He päätyivät jälkimmäisen 
kannalle. 1 5  Toteutuessaan se olisi merkinnyt kiertokoulun korvaavaa alkeisopetusta an
tavaa oppilaitosta. Suunnitelma ei kuitenkaan edennyt kuntakokouksen käsittelyyn, ja 
kouluolot jäivät ennalleen. 

Vuosina 1900-17 piirijaon toimeenpanossa on nähtävissä kolme jaksoa. V. 
1900-05 Nummijärven suunnitelmia lukuunottamatt3; ei kouluja kaavailtu. V. 
1906-08 tehtiin kaikkien tarkasteltavan jakson aikana rakennettujen koulujen 
perustamispäätökset. Vuodet 1909- 17 olivat taas hiljaiselon aikaa, jolloin uusia perus
tamispäätöksiä ei tehty. Vain vanhat päätökset toteutettiin. Tarkasteltavan jakson kol
mijakoisuus on sama kuin valtiollisessa kehityksessä. Kustannusten pelon lisäksi v. 
1900-05 sortokausi jarrutti kansallisen kulttuurin kehittymistä. V. 1905-08 laillisuus 
palautui. Suoritettiin eduskuntauudistus ja saavutettiin yleinen äänioikeus. Koulujen 
perustamismahdollisuudet paranivat. V. 1908-17 jatkunut sorto kausi ja taloudelliset 
ongelmat jäädyttivät taas kehitysmahdollisuudet. Suunnitelluista 12 piiristä yhdeksän 
oli saanut koulunsa vuoteen 19 17 mennessä. Vain Nummipiiri, Heikkuri (Kiviluoma) ja 
Uuro olivat ilman. Laajin yhtenäinen kouluton alue oli Nummijärven ympäristö. Vaik
ka koulujen perustaminen olikin hidasta, oli taustalla kuitenkin nähtävissä väestön he
rääminen. Kolme viidestä perustetusta koulusta tehtiin kyläläisten aloitteesta ja tarkas
tajalle sekä kuvernöörille tehdyt valitukset osoittivat määrätietoisuutta kouluttomissa 
kylissä. 

4 . 1 .4 .  Vuoden 1 9 1 7  piirijako 

Vuoden 1900 piirijako oli v. 19 17 keskeisimmiltä osiltaan toteutunut. Paineet koulu
verkoston tihentämiseksi lisääntyivät kaiken aikaa. Oppivelvollisuuslain valmistelu sai 
tarkastajan ja muut kouluviranomaiset vauhdittamaan koulujen rakentamista. Ennakoi
malla tulevaa kustannusten rajua kohoamista uskottiin voitavan estää. Näin tapahtui 
Kauhajoellakin. Asenteiden muutosta kuvaa se, että vanha piirijako uusittiin v. 19 17 
perusteellisesti. Sitä edelsi huolellinen valmistelu. Jokaisessa uudessa piirissä pidettiin 
kokous, jossa kuultiin asukkaiden mielipiteet. Osanotto kokouksiin oli runsas. Esille tu
levat asiat olivat asukkaiden kannalta keskeisiä. Keskusteltiin niin piirin tarpeellisuudes
ta ja rajoista kuin koulun paikastakin. Kuntakokouksen lokakuussa 19 17 hyväksymä pii
rijako oli hyvin tarkka ja piirit olivat pieniä. Niiden lukumäärä oli nyt 29 ; määrä oli siis 
yli kaksinkertaistunut. Ne olivat seuraavat :  Harja (kouluikäisiä 80), Turja (90), Ohme-
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Kartta 4: 
Vuoden 1917 pti'rz/ako oppzfasmäärz·neen sekä vuoteen 1921 mennessä perustetut koulut 
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rojärvi (40), Mattila (43), Hangaskylä (52), Aro (60), Luomankylä (73), Kainasto (79), 
Filppula (52), Lustila ( 46), Kirkonkylä ( 100), Pukkila ( 4 1  ), Koski (65 ), Lylysalo (Kokko) 
(78), Yrjänäinen (78), Nirva (76), Päntäne (109), Puska (36), Pentilä (47), Uuro (30), 
Piipari (74), Teevahainen (51 ), Jokimäki (52), Kiviluoma (53 ), Kauhajärvi (22), Perä
Hyyppä (64), Nummijärvi (41), lkkeläjärvi (50) ja Nummikoski (40) (Kartta 4). 16 

Kauhajoen kunta oli suururakan edessä. Vain yhdeksässä piirissä oli koulu, 20 koulua 
oli vielä piirijaon mukaan rakennettava. Piirit perustettiin lähinnä kyläjaon pohjalta, 
minkä vuoksi oppilasmäärä vaihteli suuresti. Harvaanasuttujen syrjäkylien oppilasmäärä 
tuskin edes riitti koulun perustamiseen. Suurissa kylissä ja kunnan keskustassa oma op
pilasmäärä oli tarpeeksi suuri, mutta pieniä kyliä jouduttiin yhdistämään. Toteutettuna 
suunnitelma olisi merkinnyt kuntakeskukseen kouluja 2-3 kilometrin välein, kun taas 
reuna-alueilla koulujen etäisyydet olivat yli 10 kilometriä. Seuraavaan karttaan on mer
kitty ennen vuotta 192 1 perustetut koulut ja kouluikäisten määrät. 

4 . 1 .  5 .  Kyläkoulun läpimurto oppivelvollisuuden kynnyksellä 
( 19 17-20): Kiviluoma (v. 1918) ,  Pukkila (v. 1918) ,  Uuro 
(v. 19 18) ,  Nummijärvi (v. 1918) ,  Nummikoski (v. 19 18) ,  
Luomankylä (v .  19 19) ,  Harjankylä (v .  19 19) ja Aronkylä (v. 1920) 

Jo v. 1900 hyväksytyssä piiri jaossa oli Kiviluoman-Heikkurin piiri, joka säilyi myös 
v. 1917. Samalla kun piirijako hyväksyttiin lokakuussa 1917, kuntakokous sai käsiteltä
väkseen piirin vanhempien anomuksen koulun perustamisesksi. Se hyväksyttiin lopulli
sesti joulukuussa 1917. Toiminta päätettiin aloittaa jo syksyllä 1918. Koulu tuli ole
maan kolmen kylän yhteinen. Heikkurin ja Kiviluoman lisäksi siellä kävivät myös Juoni
kylän lapset. Kuntakokous antoi piiriläisille vapaat kädet ratkaista koulun paikka. Ai
noastaan todettiin, että se on rakennettava joko Heikkurin tai Kiviluoman puolelle. 
Kun sen toiminta käynnistyi Matti Kiviluomalta vuokratuissa tiloissa, ennakoi se jo kou
lun sijoittamista Kiviluoman puolelle, ja kun vielä kauppias Leander Kalliolta ostettiin 
tontti, tuli koulun sijainti ratkaistuksi suuremmitta vaikeuksitta. V. 1920 valmistunut 
koulu jäi nopeasti pieneksi. V. 1923 johtokunta anoi toista opettajaa oppilasmäärän ol
lessa jo 55. Siihen suostuttiin seuraavana vuonna. 17 

Ensimmäinen uuden piirijaon mukaisesti perustettu koulu tuli Pukkilankylään. Kou
lua koskevat päätökset tehtiin kuukauden kuluttua uuden jaon vahvistamisesta. Toi
minta käynnistyi syksyllä 19 18 Rinta-Koskelta vuokratuissa tiloissa. Tontti ostettiin Ni
kolai Latva-Pukkilalta. Piirustukset laati koulun ensimmäinen opettaja Nestori Ylitör
mä. Se oli samalla ensimmäinen koulu, jossa otettiin huomioon oppivelvollisuuslain 
vaatimukset. Siihen oli varattu tilat alakansakoulua varten, vaikka sitä ei välittömästi 
perustettukaan. Pukkilan koulun perustaminen oli yksi helpoimmista. Piiri oli kiinteä 
kokonaisuus ja sijaitsi kunnan keskustan välittömässä tuntumassa, mikä helpotti opetta
jan saannissa ja koulutyön käytännön järjestelyissä. 18 
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Opettaja Elli Kivzluoma oppilaineen liikuntatunnzfla v. 1926 Kivi/uoman koululla. (Jor
ma Kivzluoma) 

Pukkilan koulun oppilaat ja opettajat Fannija Nestori Ylitörmä v. 1924. Kouluraken
nuksen suunnitteli Nestori Ylitörmä. (Onni Kallio-Könnö) 
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V. 19 18 viidestä uudesta koulusta yksi perustettiin Uuronkylään. Se aloitti mies
opettajan johdolla vuokratiloissa yhden kylän kouluna. Väestöpohja oli pieni, eikä op
pilasmääräkään noussut kolmeakymmentä suuremmaksi koulun toiminn;m käynnistyes
sä. Kun mitään suuria oppilaspaineita ei ollut ,  hankittiin v. 1918 opetustiloiksi vanhat 
rakennukset Johannes ja Hulda Mäki-Uurolta. Näissä tiloissa se toimi aina vuoteen 1936 
saakka. Koulun ongelmat olivat suuret. Opetustilat olivat puutteelliset ja varustetaso 
heikko. Samanaikaisesti useita kouluja käynnistävä kunta tinki varusteista varsinkin, 
kun elettiin maailmansodan viimeisiä aikoja ja taloudellinen tilanne oli sodan seurauk
sena muutenkin huono. Johtokunta joutui näissä oloissa taistelemaan koulunsa puoles
ta, sillä toiminnan jatkuvuus oli kiinni varusteista. Tarkastaja oli tiukkasävyisessä tarkas
tuksessa huomannut useita puutteita. Hän vaati mm. kunnollisen kellon hankkimista 
koululle valtionavun lakkauttamisen uhalla. Johtokuntaan uhkaus sai vauhtia. Kun se 
kokouksessaan 5. 2. 1920 sai tiedon tarkastajan uhkauksesta, päätettiin yksiviisarisen 
kellon tilalle noutaa Kristiinasta uusi. Tämä edellä mainittu tapaus kuvaa hyvin aloitta
van koulun vaikeuksia etenkin, kun johtokunta sihteerinä toimivaa opettajaa lukuun
ottamatta koostui maallikoista, joilla ei yleensä ollut tuntumaa koulun tarpeisiin, vaikka 
innostusta ja vakavaa halua koulun kehittämiseen olisi ollutkin. 

Uuron kylälle koulun perustamisen voi katsoa olleen enemmän paikallaan kuin ehkä 
millekään muulle kylälle siihen mennessä. Tarkastajan lausunto nimittäin paljastaa 
luku- ja kirjoitustaidon opetuksen pahasti laiminlyödyn. Alkuopetus, jota muissa kylis
sä oli annettu kiertokouluissa ja osittain pyhäkouluissa, oli Uurossa jäänyt puutteellisek
si. Tarkastaja määräsikin koulun muutettavaksi supistetuksi v. 1922 opettajan ja johto
kunnan vastustuksesta huolimatta. Näin Kauhajoki sai ensimmäisen supistetun 
koulunsa. 19 

Piirijakouudistuksen jälkeen vauhdittui myös jo vuosisadan alussa esillä ollut Num
mijärven kouluhanke. Perustamispäätös tehtiin tammikuussa 1918. Toiminta oli määrä 
aloittaa syksyllä 1918 vuokrahuoneistossa ja oma koulu rakentaa syksyyn 1922 mennes
sä. Kylän asukkaat olivat valmistelleet asian huolellisesti. Niinpä valtuusto saattoi sa
malla kerralla vahvistaa myös vuokrasopimuksen Jaakko Kulmalan kanssa. Toiminta al
koi myönteisissä merkeissä. Kunta ei joutunut edes ostamaan tonttia, sillä tilanomistajat 
Lauri ja Helena Kokkonen lahjoittivat sen ja koulun tarvitseman peltomaan. Lisäksi 
kauppias Arvola oli jo v. 19 18 lahjoittanut rahaa toiminnan käynnistämiseen. Nummi
järveläiset ottivat koulun lämpimästi vastaan. Uusiin tiloihin päästiin muuttamaan v. 
1922. Piirin oppilasmäärä oli pieni ja niinpä koulu muuttuikin oppivelvollisuuslain 
myötä supistetuksi. 20 

V. 19 13 esillä ollut nummikoskelaisten pikkukoulusuunnitelma ennakoi tulevaa. V. 
19 17 tarkastaja A.V .  Laitakari lähetti Kauhajoen kuntakokoukselle kirjeen, jossa hän 
kehotti perustamaan edes kaksi alempa;i. kunnallista koulua, koska alkeisopetus oli 
puutteellista . Myöskään tarkastajan ajatukset eivät toteutuneet. V. 1917 suoritettu piiri
jako saneli varsin pitkälle koulujen rakentamisen, eikä siinä alkeisopetuksella ollut mi
tään sijaa. Piirijaon vahvistaminen merkitsi kuitenkin Nummikosken 15 vuotta kestä-
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Uuron v. 1936 valmistunut koulurakennus, jonka suunnitteli]. Pelto. (Kauhajoen kun
ta) 

Nummikosken koulu on toiminut vuodesta 1946 kaksiopettajaisena. (Kauhajoen kunta) 
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Nummijärven koulu valmistui v. 1922, sitä laajennettiin op. Heikki Vanamon laatimien 
piirustusten mukaan v. 1937. (Kezjo ]aakola) 

neen koulutaistelun päättymistä. Kylä sai koulunsa tammikuussa 1918. Toiminta alkoi 
syksyllä Herman Panttikoskelta vuokratuissa tiloissa. Kunnanvaltuuston päätös edellytti 
omien rakennusten valmistumista vuoteen 1923 mennessä. Suunnitelmat kuitenkin 
muuttuivat, kun Mikko Nummikoskelta ostettiin tuparivi, joka kunnostettiin koulun 
tarpeita vastaavaksi. Pieni oppilasmäärä pakotti v. 1926 muuttamaan myös Nummikos
ken koulun supistetuksi. Vuoden 19 17 piirijako merkitsi vanhan Nummipiirin koulu
olojen huomattavaa kohentumista, vaikka järvi asettikin esteitä lasten 
koulunkäynnille. 2 1  

Helmikuussa 19 18 Luomankylä sai vihdoin toiveita oman koulun perustamiseksi. 
Vaikka valtuuston päätös olikin kielteinen, se myönsi kuitenkin periaatteessa olevansa 
koulun perustamisen kannalla. Kun tammikuussa oli perustettu kolme koulua, ei hel
mikuussa uskallettu tehdä uusia perustamispäätöksiä ' '  nykyisen tilanteen takia ' '. Maa 
oli ajautunut sisällissotaan, ja olosuhteet olivat epävarmat. Toisaalta edellisen valtuusto
kokouksen päätökset merkitsivät kunnalle jo huomattavia taloudellisia uhrauksia. Maa
liskuussa 19 19 Luomankylä sai koulunsa. Sen toiminta alkoi kahdessa paikassa. Varsi
nainen koulu toimi Lehtolassa ja käsityöhuone Ranta-Filppulalla. Kun johtokunta oli 
vielä valinnut opettajan ja lainannut Kartanolta kellon, voitiin opetus aloittaa. Perusta
mispäätös sisälsi myös koulun rakentamisaikataulun. Opetustilat valmistuivatkin suun
nitelmien mukaan v. 1923 Luoma-Filppulalta ostetulle palstalle.22 

Huhtikuussa 19 19 kunnanvaltuusto sai käsiteltäväkseen Harjankylän lasten vanhem-
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Luomankylän yli sadan oppilaan koulu on valmistunut v. 1923 kouluhallituksen tyyppi
piirustusten mukaan. (Kauhajoen kunta) 

Luomankylän oppilaita ja opettaja Pietan· Päivän'nta. (Erkki Hautala) 
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pien ja koulun harrastajien tekemän anomuksen koulun toiminnan käynnistämisestä 
Harjankylässä. Perusteluina he totesivat vanhan Turjankylän koulun olevan niin täynnä 
oppilaita, etteivät kaikki halukkaat päässeet kouluun v. 19 18. Lisäksi he korostivat sitä , 
että matka Kurikan rajalta Turjankylän kouluun oli kohtuuttoman pitkä (7 km). Val
tuusto suhtautui esitykseen myönteisesti. Samassa kokouksessa päätettiin ostaa tontti ta
lollinen Emil Raiviolta, joka lisäksi lahjoitti 75 aaria mäkimaata koulun tarpeisiin. Kos
ka opetus oli määrä aloittaa vielä samana syksynä, väliaikaistiloiksi vuokrattiin Harjan 
Myllymäellä sijaitseva kiertokouluhuoneisto ,  johon piiri rakentaisi tarkastajan vaatimat 
lisätilat. Harjankylän valmius oli suuri , sillä vielä samassa kokouksessa voitiin vahvistaa 
koulun ensimmäisen opettajan J.E. Harjan laatimat piirustukset. Suunnitelman mu
kaan rakennusten tuli olla valmiit v. 1924. Ne valmistuivat kuitenkin niin ripeästi , että 
jo marraskuussa 1923 voitiin suorittaa vihkiäiset. Koulun toiminta siis käynnistyi kierto
koulu tuvassa. Tiloina ne olivat puutteelliset. Pihamaakin oli niin epätasainen, ettei op
pilaita voitu asettaa riviin seisomaan pituuden mukaan. 23 

Viimeisenä kouluna ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa ehti aloittaa toimintan
sa Aronkylän koulu. Aronkylän ja Mattilankylän lapset olivat käyneet 30 vuotta Turjan
kylän koulua. Uusi piirijako oli kuitenkin hajottanut entisen piirin neljäksi uudeksi . 
Vanha koulu jäi Turjankylän kouluksi , ja uusissa piireissä aloitettiin omat koulusuunni
telmat samanaikaisesti v. 19 19 .  Tähän vaikutti erityisesti tarkastaja Laitakarin kunnan
valtuustolle osoittama kirje , jossa hän vaati kuntaa perustamaan uuden koulun Mattilan 
piiriin . Kun v. 19 17 oli suunniteltu uutta piirijakoa , oli Aron ja Mattilan kylien isäntiä 
ja emäntiä kokoontunut Keski-Mattilaan päättämään perustettavien piirien rajoista an
nettavasta lausunnosta. Tällöin oltiin vielä kahden piirin kannalla , mutta tilanne muut
tui , kun oli tehtävä päätös koulun toiminnan aloittamisesta . Ratkaisevaksi tapahtumak
si osoittautui kunnanvaltuuston päätös ostaa nahkuri Kalle Koskisen perikunnalta huo
neisto Aron sillan korvasta. Nämä koulua varten hankitut tilat sijaitsivat piirien rajalla , 
minkä vuoksi piirit päätettiin yhdistää . Lopullinen koulun perustamispäätös tehtiin 
toukokuussa 1920 , ja toiminta alkoi vielä saman vuoden syksyllä . Aron koulu oli suuren 
oppilasmäärän tuote , sillä kylän lapsilla ei ollut kuin kolme kilometriä Turjan koululle 
ja viisi Kirkonkylään , kun samanaikaisesti oli alueita , joissa ei ollut mitään koulunkäyn
timahdollisuuksia pitkien matkojen vuoksi. Ratkaiseva tekijä oli rautatieasema , joka oli 
tärkeä liikenteen solmukohta. Kylän asukasluku kasvoi, perustettiin kauppoja ja kylään 
muutti käsityöläisiä . Väestönkasvu synnytti koulutarpeen. 

Koulua ei Aron sillan pieleen pitänyt tulla, sillä jo vuosikymmenten ajan oli paikalla 
ollut nahkurinverstas . Sen oli "karvari " Kalle Koskinen ostanut maailmansodan aika
na . Samalle tontille joentöyräälle hän oli hankkinut ja siirtänyt Korpi-Aron syytinkitu
van rakentaen siitä neljän huoneen asuintalon. Kun nahkuri Koskinen oli kuollut ja 
kunta ostanut suuren tuvan ja kolme huonetta käsittävän rakennuksen, katsottiin Aron 
koulukysymyksen tulleen hoidetuksi pitkäksi aikaa eteenpäin. Tuvan oli määrä toimia 
opetustilana , ja opettajan asuntona olisivat kolme muuta huonetta . Rakennuksessa jou
duttiin tekemään luonnollisesti kunnostustöitä , että se edes jollakin tavalla olisi vastan-
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Harjankylän koulu, suunnitellut koulun ensimmäinen opettaja j.E. Harja. Se toimi kol
miopettajaisena 1960-luvulle saakka. (Kauhajoen kunta) 

Nahkuri Koskisen talo, Aron koulu v. 1920 alkaen. (Minttu Vesanen) 
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nut koulun tarpeita. Ensiksi tuvan hirsiseinät peitettiin pahvilla ja tapetilla. Tontilla 

olevasta ulkorakennuksesta kunnostettiin tilat käsityöhuoneeksi. Hangaskylän koululta 

saatiin yhdeksän käytöstä poistettua pulpettia, joiden mallilla teetettiin lisää. Koululle 

hankittiin myös kaksi höyläpenkkiä ja lainaksi urkuharmoni, ostettiin halkoja ja saatiin 

lahjoituksena soittokello. Näillä ulkoisilla edellytyksillä koulu käynnistyi. 

Vaikka tehty talokauppa olikin suuntaa-antava ja käytännössä yhdisti Aron ja Matti

lan piirit, oli koulun lopullinen paikka kuitenkin vielä auki. Karvari Koskisen tupa oli 

osoittautunut liian pieneksi ja rauhattomaksi liikenteen vuoksi. Se ei ollut myöskään ai

van asutuksen keskellä. Uusi koulu päätettiin taloudellisista syistä kuitenkin rakentaa 

vanhalle paikalle v. 192 1. Vielä kerran v. 1932 jouduttiin koulun paikkaa pohtimaan. 

Tulipalo oli tuhonnut vanhan koulun perustuksiaan myöten. Kunnanvaltuusto edellytti 

tutkittavaksi uuden koulun rakennusvaihtoehdot. Filppulan piiri oli ilman koulua ja 

valtuustossa oli syntynyt ajatus sen jakamisesta kahtia Kirkonkylän ja Aronkylän kesken. , 

Jos näin meneteltäisiin, Aron koulu olisi rakennettava lähemmäksi Filppulaa. Johtokun

ta kuitenkin torjui ajatuksen ja sen esityksestä koulu rakennettiin vanhalle paikalle. 24 

Edellä esitettyjen kahdeksan toteutuneen koulusuunnitelman lisäksi tehtiin vielä v. 

1919 periaatepäätös myös Kainaston koulun perustamisesta. Lopullinen ratkaisu syntyi 

samanaikaisesti Luomankylän koulun kanssa, mutta koska kainastolaisten koulumatkat 

olivat lyhyemmät ja yhteydet muutenkin paremmat Hangaskylään kuin luomankyläläi

sillä Kokonkylään, joutuivat he odottamaan kouluaan vielä vuoteen 1922 saakka. Sa

malla kunnan taloudellista taakkaa voitiin jakaa useammalle vuodelle. 25  

4 . 2 .  Kylä, koulu ja tehostuva tarkastustoiminta 

Kansakoulujen määrän kasvaminen asetti myös hallinnon uusien haasteiden eteen. 

Kuntien oli päätettävä, miten koulujen asiat hoidetaan: keskitettynä vai hajautettuna. 

Muiden maalaiskuntien tavoin Kauhajoellakin jokainen koulu sai oman johtokuntansa. 

Ne koostuivat tarkastelujaksona lähes poikkeuksetta talollisista, joiden apuna ja käytän

nössä asioiden hoitajana oli opettaja-sihteeri. Asioiden hoidossa ja johtokunnan aktiivi

suudessa oli suuria eroja. Erityisesti paneuduttiin opettajan vaaliin. Koulut olivat kaikki 

1910-luvulle saakka yksiopettajaisia. Hyvä oli saada tarmokas ja yhteistyökykyinen opet

taja, joka olisi mukana myös kylän riennoissa. Kyläkuntien maatalousvaltaisuus näkyi 

selvästi johtokuntien päätöksistä ja asenteista koulunkäyntiin ja omiin tehtäviinsä. Kun 

v. 1915 tarkastaja oli lähettänyt kiertokirjeen koulunkäynnin laiminlyönneistä, olivat 

Hangaskylän johtokunnan ' 'ukot kannalla, että kylläpä vain äestys pojat tarvitseisi tar

koin keväisin ja paimentaminen syksyisin' ' .  Maatalouden työvoimatarve oli tällöin suu

rimmillaan, ja lapsia olisi tarvittu töissä. Toisaalta pöytäkirja kertoo myös johtokunnan 

keskeyttäneen työnsä, vaikka käsiteltäviä asioita olisi vielä ollut: ' 'Miehet lähtivät nuk

kumaan, kun yö oli ja huomenna taitaa olla riihi. ' '  Edellä mainittujen esimerkkien mu

kaisesti koulun toimintaa suhteutettiin kylän töihin. Hangaskylä ja johtokunta olivat 
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kuitenkin koulun toiminnan aktiiveja tukijoita. Niinpä jo v. 1 9 1 5  perustettiin keittola. 
Asiasta päätti vanhempainkokous. Oma kirjasto oli toiminut jo kaksi vuotta aikaisem
min. Kirjat oli hankittu viinaverorahoilla. 26 Samanlaista aktiivisuutta löytyi myös Num
mijärveltä (s. 59), Luomankylästä (s. 54) ja Harjankylästä (s. 63 ). Koulun edestä oltiin 
valmiita tekemään uhrauksia. Toisaalta toiminta kanavoitui johtokunnan kautta joko 
vapaaehtoisesti tai tarkastajan pakottamana (Uuro s. 59) .  

Kansakoulujen määrän lisääntyessä tehostettiin myös tarkastustoimintaa. Käytännös
sä se tapahtui piirijakoa uusimalla. Vuosisadan vaihteesta lähtien Kauhajoki kuului Kas
kisten ja vuodesta 1 9 1 3  Alavuden tarkastuspiiriin.  Säädösten mukaan jokainen koulu oli 
tarkastettava kerran vuodessa. Säilyneiden asiakirjojen mukaan tähän ei kuitenkaan 
päästy. Kouluja oli liian paljon. Lähinnä tarkastajat keskittyivätkin uusien koulujen tar
kastamiseen . Kuitenkin vuosisadan alusta lähtien alkaa tarkastajien toiminnasta näkyä 
yhä selvempiä merkkejä. He valvoivat suoritettuja opettajan vaaleja. He tukivat kylien 
kouluhankkeita ja uusien virkojen perustamisanomuksia tai suorastaan aloite tuli heiltä 
(Kirkonkylä ja Koskenkylä s. 49). Merkittävää oli myös se , että he valvoivat koulujen tar
koituksenmukaista sijoittamista (Perä-Hyyppä s. 5 1-52 ja Kokko s. 52) ja myös painos
tivat johtokuntia huolehtimaan koulutarvikkeiden riittävästä hankinnasta uhkaamalla 
jopa valtionavun menetyksellä (Uuro s. 59). Tarkastajan tukena oli läänin kuvernööri, 
jolle tilanteen kärjistyessä herkästi tehtiin kuntakokouksen päätöksestä valitus. Tarkasta
jan oli myös hyväksyttävä vuokratilat, joissa koulut lähes poikkeuksetta toimivat ensim
mäiset vuotensa. Valvonnan ohella hänen vaikutuksensa näkyy myös virikkeiden antaja
na. Hän tuki koulukeittoloiden aloittamista ja oppivelvollisuuslakia ennakoiden hän 
vauhditti uusien koulujen rakentamista. 

1 9 10-luvun lopulla tarkastajan toiminta oli erityisen määrätietoista. V. 19 19  tarkasta
ja Laitakari vaati kansakouluasetukseen ja vasta vahvistettuun hallitusmuotoon vedoten 
mm. Kirkonkylän ympäristön kouluolojen korjaamista. Filppulankylään oli hänen käsi
tyksensä mukaan perustettava koulu. Hanke jäi kuitenkin Luomankylän koulusuunni
telman jalkoihin. Tarkastajan mukaan jokaiselle lapselle oli järjestettävä koulunkäynti
mahdollisuus. Hänen vaatimuksensa tuottivat myös tulosta. Kun Kirkonkylän kaksi
opettajaiseen kouluun oli tulossa 126 oppilasta, katsoi johtokunta aiheelliseksi, tarkasta
jan painostuksesta, ryhtyä ' '  jonkinmoisiin toimenpiteisiin ' ' .  Käytännössä päätettiin va
lita kolmaskin opettaja ja antaa opetusta iltavuorossakin,  josta kuitenkin vältyttiin 
muuttamalla veistosali luokaksi. 27 

4 . 3 .  Koulu ja kustannuspaineet 

Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta koulu saattoi aloittaa vuokratiloissa. Lähes jo
kaisessa kylässä oli suuria talonpoikaistaloja, joissa tilaa oman väen tarpeiden lisäksi riitti 
vielä toimintaansa aloittavalle koulullekin. Vuokratilojen löytyminen oli koulun aloitta
misen kannalta välttämätöntä, sillä useimmiten kuntakokous asetti ehdoksi sen, että ky-
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läläisillä on tilat tarjolla jo ennen koulun perustamista. Koulujen rakentamiseen ryhdyt
tiin yleensä nopeasti. Töiden valvojana toimi johtokunta tai erillinen rakennustoimi
kunta. Asiantuntemus rajoittui siihen, mitä toimikunnan jäsenillä sattui omasta raken
tamisesta olemaan. Esimerkkinä voidaan pitää Turjan koulun rakennustoimikuntaa, jo
ka koostui paikallisista talollisista. Kaikki sen jäsenet - Otto Marttila, Juho Ikkelä, 
Mikko Skyttä, Iisakki Nurmela ja Abel Toivakka - olivat velvolliset seuraamaan työn 
edistymistä. Siihen heillä oli suhteellisen hyvät mahdollisuudet, sillä joko he asuivat lä
hellä tulevaa koulua tai heillä oli hyvät kulkuyhteydet kouluun. 

Johtokunnan ongelmat eivät suinkaan rakennusten osalta loppuneet talon valmistu
miseen. Hirsiset seinät ravistuivat, ja niitä oli muutaman vuoden sisällä tilkittävä uudel
leen. Esimerkiksi Hangaskylän v. 19 12 valmistunut koulu oli v. 19 16 niin kylmä, että 
talviaamuisin luokassa oli jopa neljä astetta pakkasta. Tällaisissa olosuhteissa ei opiske
lusta tullut luonnollisestikaan mitään. Koulun muutkaan rakennukset eivät olleet käy
tännölliset. Tämä käy ilmi opettajan "eräänä elokuisena päivänä 19 15 koulun navetan 
portailla ' '  pitämästä pöytäkirjasta : ' 'Koulun navettaan päätettiin tehdä iso metrinen ik
kuna entisen tihruttimen tilalle heti kun opettaja hankkii lehmän. ' '  Koulun heikko 
kunto ja tilanahtaus johtivat lopulta siihen, että kylään rakennettiin uusi koulu v. 
1926.28 

Koulujen rakentamisen aiheuttamista kustannuksista kannettiin ajoittain suurta 
huolta. Erityisen selvästi se tulee näkyviin v. 1900 vahvistetun piirijaon perusteluissa (s. 
48). Niissä esitettiin jopa koulujen toimintakustannusten sälyttämistä piirien kannetta
vaksi. Kouluja oli jaon mukaan rakennettava vielä kahdeksan. Huoli kustannuksista oli 
ymmärrettävää taustana 1890-luvun heikot sadot, jotka heikensivät myös kunnan talou
dellista kestokykyä. Koulukustannusten osuus oli 1890-luvulla korkea (v. 1895 peräti 
63.0 % ) kolmen uuden koulun perustamisen vuoksi (Liite 3 ). V. 1900 luku oli vielä 
48. 5, mikä ei rohkaissut kuntaa perustamaan uusia kouluja. Kielteistä asennetta kuvaa 
Kirkonkylän koulun tilanne. Lähes vuosittain sinne oli pyrkimässä enemmän oppilaita 
kuin voitiin ottaa. Opettaja Järvilehto joutui työskentelemään kovan paineen alaisena. 
Niinpä tarkastaja Forsman vaati tilanteeseen korjausta. Asia haudattiin toimikuntaan ja 
kustannussyihin vedoten toisen opettajan valinnasta luovuttiin. 

V. 1907 alkanut vilkas koulujen perustamiskausi ei sanottavasti lisännyt kunnan ope
tusmenojen osuutta. Vuosittaiset luvut tosin vaihtelivat voimakkaasti. Kuitenkin vain v. 
1911 osuus nousi puoleen kunnan menoista. Talousarvion perusteluissa kiinnitettiin 
ajoittain asiaan huomiota. V. 1910 todettiin koulujen vievän runsaasti kunnan varoja, 
olihan tuolloin neljän koulun perustaminen suunnitteilla. Rakentaminen aiheuttikin 
kuntalaisissa tyytymättömyyttä edelleen v. 1911. Talousarviossa todettiin erityisesti 
alempien sosiaaliryhmien keskuuteen levinneen käsitys, että koulut ovat suurin verorasi
tus ja, mikä pahinta, kansakouluja pidettiin tarpeettomina. Tyytymättömyys johtikin 
uusiin rahoitussuunnitelmiin. Harkittiin ostettavaksi kunnalle metsiä, joista myöhem
min myytäisiin puita koulujen rakentamisen rahoittamiseksi. Suunnitelmaa ei toteutet
tu. Sen sijaan v. 19 12 päädyttiin ensimmäisen kerran ottamaan valtiolta 16 000 markan 
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laina. Sen avulla selvittiinkin pahimmista rahoitusongelmista .  V. 19 18-20 perustetut 
kahdeksan uutta koulua nostivat koulukustannukset huippuunsa ja v .  192 1 oli koko sa
tavuotiskauden korkein osuus, 7 3 .  7 % kaikista kunnan menoista. 29 

4 .4 .  Opetussuunnitelmat ja niiden toteutus 

Koulun ulkoisten puitteiden lisäksi tärkeä kysymys oli opetuksen sisältö. Kouluhalli
tus pyrki ohjaamaan johtokuntia julkaisemalla malliohjesäännön, jonka avulla ne voivat 
laatia lukusuunnitelman . Liikkumavara oli suuri. Viikkotuntimääräkään ei ollut vakio . 
Niiden jakautuminen eri aineiden kesken oli myös harkinnanvarainen asia. Kuitenkin 
säilyneiden asiakirjojen mukaan näin meneteltiin suhteellisen harvoin . Vain Turjan ja 
Hyypän johtokunnat käyttivät tätä oikeutta, ja nekin joutuivat vahvistamaan suunnitel
mansa tarkastajalla. V. 189 1 voimaan tulleet tuntijakautumat olivat seuraavat : 30 

oppiaineet Turja 

uskonoppi 6 

äidinkieli 9 
maantiede 3 

historia 2 
luvunlasku 5 

muoto-oppi 2 
luonnontiede 1 
kuvaanto 1 
laulu 2 
voimistelu 
käsityöt 5 

yht. 36 

Hyyppä 

5 

7 
3 

2 

4 

2 
2 
5 

30 

Mailis. 

6 

12 
2 
2 
4 

2 

3 

5 

36 

Lukusuunnitelmissa oli 1890-luvulla vielä suurta kirjavuutta, vaikka malli
ohjesäännön peruslinjaa noudatettiinkin . Missä määrin opettaja on tuntijakoon vaikut
tanut, ei käy ilmi, mutta asiantuntijana hänellä kuitenkin on todennäköisesti ollut kes
keinen asema. Hyypän koulussa tuntimäärä oli kuutta pienempi kuin Turjan koululla ja 
malliohjesäännössä. Hyypässä oli toiminnassa kiertokoulu, jonka ilmeisesti katsottiin 
hoitavan äidinkielen opetuksen riittävässä määrin. Koulun johtokunnan puheenjohtaja
na oli Matti Kivinen, joka opettajana luotti entisen koulunsa opetustehoon. Kun piiri 
oli laaja ja oli kysymys ensimmäisen osaston tunneista, haluttiin koulupäiviä lyhentää 
tunnilla .  Hyypän lukusuunnitelma muistutti mallisääntöä supistetussa muodossa. Tur
jankylä poikkesi siitä lähinnä suuremman ainevalikoimansa osalta. Paikallisia poikkea
mia ei ole mitenkään perusteltu . 1900-luvulle tultaessa viranomaisten ote lukusuunni
telmiin tiukkeni ja koulut alkoivat noudatta:i ohjesäännön mukaisia tuntijakoja. 
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4 .  5 .  Opettajat ja oppilaat 1890-luvulta 
1 9 10-luvulle 

Kolmessa vuosikymmenessä kasvoi opettajien määrä yhdestä 21:een. Käytännössä se 
merkitsi kahta lukuunottamatta yksiopettajaisia kouluja. Apuopettajan virkojen perus
tamisessa kunta oli erittäin kitsas. Mieluimmin rahat käytettiin uusien koulujen käyn
nistämiseen kuin vanhojen lisäopettajatarpeen tyydyttämiseen. Kirkonkylän koulussa 
apuopettajan virka jäi perustamatta v. 190 1 ja suuria vaikeuksia oli myös v. 1912, jolloin 
oppilasmäärä ylitti kymmenellä suurimman sallitun. Johtokunta teki kuntakokoukselle 
esityksen koulun muuttamiseksi kaksiopettajaiseksi. Päätös oli myönteinen kuitenkin 
niin, että toinen opettaja valittaisiin vasta v. 1914. Sitä ennen koulun opetustiloja oli 
tarkoitus laajentaa. Tehtyyn päätökseen tyytymättömänä tarkastaja Forsman teki kuver
nöörille valituksen, mikä nopeutti viran perustamista vuodella. V. 1913 Kirkonkylään 
valittiin Hangaskylän entinen opettaja Agda Heinilä. 

Vaikka Kirkonkylän opettajakysymys oli esillä jo vuosisadan alussa, ei se ollut kuiten
kaan ensimmäinen kaksiopettajainen koulu Kauhajoella. V. 19 10 valittiin Turjankylään 
apuopettaja tarkastajan vaatimuksesta. Laajan piirin oppilaspohja oli niin vahva, että 
päätös oli paikallaan. V. 1910 koulussa oli jo 74 oppilasta. Turjankylässä ainoana koulu
na Kauhajoella kiinnitettiin näkyvästi huomiota viranhakijoiden uskonnon ja laulun 
opetustaitoon. Kun v. 1920 valittiin naisopettaja, vaadittiin häneltä laulunumeroksi vä
hintään kahdeksan ja uskonnonnumeroksi yhdeksän. Kahden edellä mainitun lisäksi 
Päntäneestä tuli ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa ' '  kaksoiskoulu ' ', kun sinne 
2 5 hakijan joukosta v. 191 7 valittiin Johannes Leppäsen avuksi naisopettaja. Oppilas
määrä oli sielläkin noussut 50:een. 3 1 

Ensimmäisiä kouluja perustettaessa oli yleinen periaate hankkia miesopettaja. Koulu 
tarvitsi johtajan ja talollisten keskuudessa yleinen käsitys oli, että hänen oli oltava mies. 
Ensimmäisen kerran tästä poikettiin v. 1908 Koskenkylässä, jonne heti perustamisen yh
teydessä valittiin naisopettaja. Heitä oli huomattavasti helpompi saada. Opettaja Jenny 
Valanteesta koulu saikin pysyvän opettajan. Hän siirtyi eläkkeelle v. 1933. Jo 

1910-luvulla naisopettajia alkoi tulla muihinkin kouluihin. Muutos oli käytännön sane
lema. Kun miesopettajia ei ollut, täytettiin virat naisopettajilla, joita hakijoiden joukossa 
oli runsaasti. Johtokuntien oli taivuttava tilanteen edessä ja toisaalta, kun huomattiin nais
opettajien pätevyys ja kyky johtaa koulua, ei miesopettajan saantia pidetty enää edes 
välttämättömänä. Toimintaansa aloittavilla kouluilla opettajaongelmat olivat suurim
mat. Erityisen vaikea oli 1890-luku. Opettajien huono palkkaus karkotti hakijat. Kun 
Turjankylässä lukuvuonna 1894-95 ei pidetty opettajapulan vuoksi koulua lainkaan, 
jouduttiin v. 1895 valitsemaan epäpätevä opettaja. Kun tehtävään valittu Berndt Ny
kopp oli kyläläisten mieleen, johtokunta rohkeni ' 'yksimielisenä alamaisimmasti kään
tyä pyytämään, että suurivaltaisin armollisin Keisari Suuriruhtinas armossa myöntäisi 
sen erikoisoikeuden ", että opettaja Nykopp voitaisiin valita vakinaiseksi. Tähän ano-
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Päntäneen koulun toisen lukuvuoden oppilaat ja op. Johannes Leppänen v. 1896. Yl
häällä tytöt, alhaalla pojat. Oppilaat ovat pukeutuneet parhaimpiinsa. Autonomian 
ajan oppilaat saivat vapaaksi mm. keisanllisen lupapäivän, leskikeisan·nnan syntymäpäi
vän, joulu-ja pääsiäisloman sekä jokavuotisen koulun pesu/oman. Koulun juhlat olivat 
vähäiset. Kuusijuhlat alkoivat yleistyä vasta 1910-luvulla. Kevätlukukausipäättyi kevät
tutkintoon. (Urho Malmila) 
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mukseen suostuttiin. Koulujen kannalta opettajien sukupuolta merkittävämpi kysymys 
olikin saada pysyviä opettajia. Ikkeläjärveä lukuunottamatta kaikissa muissa kouluissa 
tilanne vakiintui yleensä kahden tai kolmen vuoden kuluessa. Jo vuosisadan vaihteessa 
ja heti sen jälkeen kouluissa oli useita pitkään palvelleita opettajia (Liite 4) .  Varsinkin 
yksiopettajaisilla syrjäkylien kouluilla oli vaikeuksia saada pienituntisia käsityön
opettajia. Miesopettajaisessa koulussa tehtävää hoiti tavallisesti opettajan vaimo, joka 
samalla piti "naisellista huolenpitoa tytöistä" .  Pojille puutöitä opetti joku paikallisista 
talollisista, torppareista tai joku muu näppäräkätinen kylän mies. Pätevyyden lisäämi
seksi heitä saatettiin käyttää lyhyillä kursseilla. 

Opettajien palkkaus oli koko tarkasteltavan jakson heikko ja epäyhtenäinen . Kun 
1 890-luvun alussa Kirkonkylän opettaja sai 400 markkaa kunnanpalkkaa, se oli syrjäky
lien opettajilla vain 200 markkaa. Luonnontuotteita he saivat saman määrän. Kyläkou
lujen palkat olivat niin heikot, että valtio epäsi oman avustuksensa. Eipä siis ihme, vaik
ka Turjankylä ei opettajaa saanutkaan . Johtokunta pyrki tilannetta korjaamaan määrää
mällä kerättäväksi oppilailta lukuvuoden alussa kirjoittautumismaksun.  Lyhytmatkalai
silta se oli kaksi markkaa ja pitkämatkalaisilta (yli 3 km) markka. Varattomat vapautet
tiin maksusta kokonaan. Kirjoittautumismaksu päätettiin jakaa siten, että opettaja saisi 
puolet siitä palkanlisänä ja loput käytettäisiin muihin tarpeisiin . Kuntakokous ei tätä 
kuitenkaan hyväksynyt ja määräsi maksuksi markan jokaiselta matkaan katsomatta. Epä
oikeudenmukaisen tilanteen korjaamiseksi ryhtyivät Turjan, Hyypän ja Päntäneen joh
tokunnat vaatimaan opettajiensa palkkauksen korjaamista ja yhdenmukaistamista siten, 
että alennettaisiin Kirkonkylän ja nostettaisiin muiden opettajien palkkoja. Esityksen 
tultua hylätyksi opettaja Leppänen totesikin sen runsaskätisyyden, mitä talolliset osoitti
vat v. 1 882 perustettaessa Kirkonkylän koulua, muuttuneen kyläkouluja perustettaessa 
kitsaudeksi. Opettajat joutuivatkin mahdollisuuksiensa mukaan pitämään sivutoimia, 
joihin sivukylillä tosin oli pienet mahdollisuudet. Tyypillinen lisäansio oli postinhoito , 
jota esimerkiksi opettaja Leppänen hoiti koulun yhteydessä. Vasta vuosisadan alussa 
palkkaus vähitellen tasoittui ,  mutta pysyi heikkona. Maailmansodan aikana opettajien 
reaaliansiot vielä laskivat, eivätkä kalliinajanlisät riittäneet pitämään palkkausta 
entisellään. 32 

Oppilasmäärän kasvu oli vuoteen 192 1 saakka epätasaista (Liite 2 ) .  Vaikean taloudelli
sen tilanteen vuoksi 1 890-luvun lopulla voi puhua suorastaan oppilaskadosta. V. 1900 
vain 7 .0 % kouluikäisistä kävi koulua. Vuosiin 1890-192 1  ajoittuvat kaksi merkittävää 
koulujen rakennuskautta näkyvät selvästi oppilasmäärän kasvuna: vuosina 1908-09 se 
oli 90 ja 1 9 1 7-18  238  oppilasta. Kasvu näkyy myös tarkasteltaessa kehitystä kymmen
vuosittain .  V. 19 10  koulua kävi 1 3 . 0  % ikäluokasta ja v. 1 920 jo 37 .4  % . Oppilasmää
rän kasvu oli koulujen perustamisen myötä erittäin nopeaa. Tämä selittyy sillä, että lä
hes kaikki suurimmat kylät olivat saaneet oman koulunsa tai olivat ainakin jo toimivan 
koulun vaikutusalueella. 

Koulukohtaiset erot oppilasmäärän kehityksessä olivat erittäin suuret. Vaikka yleensä 
alkuinnostuksen mentyä oppilasmäärä laski, tapahtui Kirkonkylän ja Turjankylän kou-

7 1  



Opettaja Iiti Yli-Harja ja v. 1918 päästötodistuksen saajat Turjan koulussa. O.A .  Keski
Matttla) 

Muurahaisen koulun oppilaita ja opettaja Laun· Hirvinen v. 1915. (Fanni Hautaranta) 
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Kivtfuoman koululaiset v. 1920. (Laina Mäntylä) 

Perä-Hyypän oppilaat ja opettajat Laun· Hirvinen ja Amalia Korkeamäki v. 1921 . Öljy
lamppu oli tavallisin valaisin syrjäkylien kouluissa aina 1940-luvulle saakka. (Laun· 
Varpela) 
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Kello ja opetustaulut olivat_ lu�kan tavalliset varusteet. Ikkeläjärven oppilaat ja opettajat 
luokassaan v. 1924. (Fannz Niemelä) 

Julia nopeasti nousu maksimikokoon. Sen sijaan Teevahaisen oppilasmäärä pysyi koko 
ajan pienenä ( 15-35) , vaikka piirissä kouluikäisiä olikin n. 180. Laaja piiri ja hajanai
nen asutus estivät koulunkäynnin yleistymisen. Myös Päntäneellä oli samat ongelmat. 
Kuitenkin sidlä oppilasluku alkoi 19 10-luvulla kasvaa ja vaati koulun muuttamista 
kaksiopettajaiseksi. Muista vuoden 1900 piirij:aon mukaisista kouluista Kokonkylän ja 
Koskenkylän oppilasmäärä nousi myös jopa yli 50:n. Yleensä vastaperustetussa koulussa 
oli riittävästi tilaa, vai.k.ka suoranaista oppilaspu1aa ei podettukaan. Tilaongelmia löytyi 
vain Aron kowlulla, johon mahtui 36 oppilasta. Kun kouluun kuirenkin pyrki heti en
simmäisenä vuonna 76, ei johtokunnalla ollut muuta mahdollisuutta kuin suorittaa raju 
karsinta. Ensimmäisimä ovelta käännytettiin kaikki piirin ulkopuolelta tulleet, minkä 
jälkeen karsittiin vielä sellaiset oman piirin oppilaat, joilla oli hyvät tieyhteydet muiden 
piirien kouluihin. Tehdyt ratkaisut eivät toki tyydyttäneet vanhempia. "Pitkän aikaa 
jatkuu kuitenkin vanhempain käyntejä opettajan luona, toiset tuimalla muodolla pu
huen parempain ja h1.wnompain ihmisten lapsista, toiset limppu tahi pullapitko opetta
jalle tuliaisina käyvät puhumassa, jos sittenkin vielä heidän lapsensa pääsisi. Mutta enti
sen karvarin keittiötupa ei tule sen tilavammaksi ja oppilasluku pysyy muuttumattoma
na. , , 33 
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4 .  6 .  Orastava oppilashuolto 

4 . 6 . 1 .  " Se on totista ruokaa se" 

Kuten Kirkonkylän koulun perustamisen yhteydessä kävi ilmi, oli keskellä päivää 
kahden tunnin mittainen ruokatunti. Opettajalle se tarjosi jonkinverran rentoutusta, 
mutta oppilaille se taisi olla enemmänkin ajanhukkaa. Mukana tuotujen eväiden syömi
seen ei kulunut kovin paljon aikaa. Mitään kouluruokailua ei ollut järjestetty . Eväät oli
vat kyllä tarpeen, sillä oppilaiden koulupäivä venyi kohtuuttoman pitkäksi. Eväiden laa
tu vaihteli suuresti kodin varallisuuden mukaan. Tavallisin yhdistelmä oli leipä, voi ja 
maito, mutta varattomilla oppilailla oli hyvä, jos saivat mukaansa kuivan leiväokaooi
kao. Kasvavien koululaisten ruokailu olikin suurimpia ongelmia, mitä kansakoulun en
simmäisiin vuosikymmeniin liittyi. 

Ruokailukysytnykseeo ruvettiin kiinnittämään yhä suurempaa huomiota. V. 1905 
aloitti toimintansa valtakunnallinen Koulukeittoyhdistys, joka ryhtyi levittämään keit
tolatietoutta ja jakoi tukea keittolatoimiooao käynnistämiseksi. Kun lisäksi tarkastajat 
alkoivat yhä voimakkaammin tehdä omaa valistustyötääo, saatiin 1910-luvulla vähitel
len keittolatoiminta käyntiin. Kauhajoella tämä tapahtui v. 1915. Lähes samanaikaisesti 
se käynnistyi Päntäneellä, Haogaskylässä ja Kirkonkylässä. Päntäneeo johtokunta antoi 
siunauksensa lokakuussa 1915 kolmen viikon kokeiluun. Marraskuussa samana vuonna 
päätti Kirkonkylän johtokunta kutsua koolle vaohempaiokokoukseo, jossa asia esiteltiin 
lasten vanhemmille ja jätettiin heidän päätettäväkseen. Seuraavaan kokoukseen tultaes
sa joulukuussa oli asia jo edennyt niin pitkälle, että voitiin todeta saadun Koulukeit
toyhdistykseltä 25 mk:o avustus. Samalla päätettiin keittolatoiminta aloittaa kevätluku
kaudella 1916. Aterian hinnaksi määrättiin 50 penniä viikossa.34 Samanaikaisesti kes
kusteltiin myös Koskenkylän kansakoululla vaohempaiokokouksessa samasta asiasta se
kä kodin ja koulun yhteistyöstä. Siellä keittola käynnistyi tosio vasta v. 19 17. 

Oman lukunsa ansaitsee kuitenkin Haogaskyläo koulu. Se oli ensimmäinen, jossa 
keittola toimi. Kiitos silloisen opettaja Vähämäeo, meillä on värikäs ja aito kuvaus niistä 
tunnelmista, joissa koulukeittola tavallisessa maalaiskoulussa käynnistyi. 

Haogaskylässä tehtiin asiaa koskeva lopullinen päätös marraskuussa 1915. Koulukeit
tolao pöytäkirjassa mainitaan lisäksi järjestetyn keräys hankkeen toteuttamiseksi. Mitkä 
tahansa ruokatarvikkeet kelpasivat koululle. Samassa kokouksessa päätettiin ottaa ateri
asta viiden pennin kertakorvaus. Viikkoa myöhemmin 2 1. 11. 1915 pöytäkirja kertoo 
seuraavaa: 35 

' '  1 § ostetaan lihaa mutta ei sitä vanhaa lehmän lihaa, jos kokonaisia lampaan kruppia 
olisi, niin sitten niitä. 

2 § voita hankitaan, maalaisvoita 
3 § meijerimaitoa myös, sitä saa ilman 
4 § lämmintä maitoa tuo kukin puuro tai vellipäiväoä kotoaan 
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5 § aletaan tiistaina 2 3 .  1 1 .  1 5  

7 § oppilaat tuovat aluksi lautasen j a  lusikan kotoa j a  pata lainataan luultavasti Hau
taniemen mummolta. ' '  

Pöytäkirja osoittaa keittolatoimikunnan, joka koostui lähinnä kylän naisväestä, tunte
neen vastuuta siitä, että oppilaiden ruoka on riittävän hyvää. Toisaalta keittolan toimin
nan alku näkyy tapahtuneen pienin varoin . Oppilaiden oma vastuu ulottui aina lauta
sen ja lusikan tuontiin asti . 

Mitä tuona ikimuistettavana tiistaina tapahtui?  "Koulukeittola vihdoinkin avattu . 
Neiti Naemi Salo keitti oivan perunasopan lanttu- ja lammaslihaseoksella. Opettajan 
'Suomettaria' oli kullakin pöytäliinana. Lautasen ja lusikan kukin kotoaan kantoi odo
tellessa astialahjaa Koulukeittoyhdistykseltä. Juho Niemi oli kutsuttu kuvaamaan. Pul
petit pöytinä. Pata halkojen varassa . . .  Jotkut vanhemmat eivät kustannusten pelosta 
lapsiaan mukaan panneet. Jotkut taas etenkin ruispuuroa pelkäsivät . . Sitä näet eivät hei
dän lapsensa syö . Mutta kun asia kävi selväksi, ettei ole pakko olla enempää kuin siihen 
asti mihin maittaa, niin pantiin kokeeksi. Ensikerran siis pöytään . Nauruun saakka hu
vitti, varsinkin tyttöjä, kun opettajakin oli mukana syömässä. Lienee ollut kinaa pojilla 
siitä, että ruoka ei tulisi olemaan syötävää, koskapa Eino Luoma, toisen osaston miettijä
sielu , kuului ulosmentäessä vakuuttavan : Se on totista ruokaa se . "  

Kouluruokailun käynnistäminen koettiin suurena tapahtumana. Se näkyy yhtä. hyvin 
opettajan innostuneesta kuvauksesta kuin tyttöjen naurusta ja poikien ihmettelystä. 
Kouluruokailun merkitys oli suurin varattomille ja pitkämatkalaisille . Mitä vaikeuksia 
keittolatoiminnassa oli, näkyy hyvin v. 1 9 18  suoritetusta Hangaskylän koulun tarkastuk
sesta. Tarkastajan lausunnosta käy ilmi, että koulukeiton keittäminen on ollut lasten 
hallussa ja on ' 'vähemmän tyydyttävällä tavalla järjestetty' ' .  Tämän vuoksi hän vaati 
kouluun seuraavaksi vuodeksi aikuista keittäjää .  Ongelmat jatkuivat vielä tämän jäl
keenkin, sillä v. 1 926 johtokunta joutui keittolatoiminnan keskeydyttyä keskustelemaan 
sen käynnistämisestä, mikä katsottiin tarpeelliseksi ensi tilassa. 36 

Keittolatoiminnan järjestämistä vauhdittivat tarkastajan ja viranomaisten kehotusten 
ohella myös yhteiset koulujen johtokuntien ja opettajien kokoukset . V. 1 9 1 7  pidetyssä 
kokouksessa asia oli esillä. Kouluruokailua pidettiin kahdestakin syystä tarpeellisena: 
ensiksikin siksi, että sen katsottiin helpottavan lasten koulunkäyntiä ja toisaalta siksi, et
tä sen avulla voitiin torjua tuberkuloosia. Saadut kokemukset osoittivat kuitenkin, että 
kunnan apu oli välttämätöntä. Pidetty kokous antoi pontta keittolatoiminnalle. V. 19 18  
löytyy merkinnät jo useammasta keittolasta, mm.  Teevahaiselta, Nummikoskelta ja  
Perä-Hyypästä . Keittolan toiminnan epävarmuus oli silmiinpistävä piirre koko vuosi
kymmenen·lopun. Käynnistämisvaikeuksista hyvä esimerkki on Teevahaisen koulu, jos
sa tarkastajan kirjeen perusteella käsiteltiin asiaa ja todettiin, ettei koululla keittolaa ole 
tilanpuutteen vuoksi ja siksi, ettei ole ruokaa. Johtokunnan kaikista ongelmista huoli
matta tekemä keittolan perustamispäätös raukesi opettajan kieltäytyessä toiminnan 
hoidosta. 37 
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Edellä mainittu ruokapula oli kouriintuntuva vuosina 19 17  ja 19 18 .  Paitsi Teevahai
sen johtokunnan toteamus tätä todistaa omalla karulla tavallaan Perä-Hyypän koulun 
johtokunnan kirje kuntakokoukselle, kun kunnalta anottiin avustusta koulukeittolalle: 
' 'Mainitun koulun johtokunta ymmärtää sen , että kaikki kunnan jäsenet tietävät hyvin , 
miten onnettomasti nykyään on Perä-Hyypän laita, kun halla vei kaiken . ' '  Lähes oma
varaistaloudessa elävien maalaiskylien koulut kokivat kadon siinä kuin kylätkin. Ruoka
pula oli ilman ulkopuolisia avustuksia väistämätön tosiasia. Samoina vuosina oli ruoka
ongelmia myös keskustan kouluissa. Syynä näihin olivat kuitenkin lähinnä vuoden 19 18  
sotatapahtumat, joiden seurauksena ruoka kouluissa yksinkertaistui . Esimerkiksi Tur
jankylän koululla vuorottelivat kuoriperunat, perunakeitto ja velli. Vuoden 19 19  aikana 
ei suoranaisesta ruokapulasta näy enää merkkejä .  Uuron koulussa voitiin keittola käyn
nistää kylän yhteistoiminnan tuloksena keräämällä sekä rahaa että ruokatarvikkeita. Sa
moin Kiviluoman koulussa velvoitettiin oppilaat tuomaan kouluun perunoita, juurikas
veja ja puolukoita. 38 

4 .  6 .  2 .  Köyhien lasten avustus ja muu oppilashuolto 

Varattomien lasten koulunkäynnistä huolehtiminen on ollut jo ennen kansakoulua 
yhteiskunnan huolena. Kauhajoen kunnan vaivaishoitohallituskin antoi asiasta ruoduil
le määräyksiä. Niinpä kansakoulua perustettaessa oli jo täysin selvää avustusten jakami
nen. Kauhajoella asiasta tehtiin ensimmäinen päätös v. 1880, kun Aleksanteri II :n  
2 5 -vuotisen hallintoajan muistojuhlassa kerätyt rahat ( 170 mk) pantiin säästöön, "kun
nes niiden kasvu on niin suuri, että ne riittävät jonkun köyhän lapsen elatusavuksi kun
nan tulevassa kansakoulussa' ' .  Kun kansakoulun toiminta Kirkonkylässä oli alkanut, 
kerättiin yleensä koululaisilta lukukausimaksua matkan pituuden mukaan - paitsi köy
hiltä, jotka vapautettiin - oli matka kuinka lyhyt tahansa. Kuntakokouksen tekemien 
päätösten lisäksi varattomien lasten koulunkäyntiä tuettiin lahjoituksilla kuten Furu
hjelmin rahaston avustus ja ompeluseurojen sekä arpajaisten avulla. Kirkonkylän koulun 
lasten tukemiseksi toimi kaksikin ompeluseuraa. Seurakunnan ompeluseuran lisäksi oli 
perustettu koulun ystävien toimesta ompeluyhtiö , joka järjesti keräyksiä ja arpajaisia 
vaatetusrahastoa varten . 

Suoranaisten avustusten lisäksi perustettiin jo 1880-luvulla koulun yhteyteen köyhäin 
lasten kirjasto, josta oppilaat saivat lainata oppikirjoja 50 pennillä lukukaudelta. Varat
tomimmat vapautettiin tästäkin maksusta. Tätä kirjastoa kartutettiin tarkastajan anta
mien ohjeiden mukaan. 39 Oppilaiden avustus jatkui samanlaisena myös 1890-luvulla. 
Tosin niiden jako oli epäsäännöllistä, sillä ompeluseurojen toiminta oli välillä keskey
tyksissä, eikä varattomia voitu aina koulumaksuista vapauttaa, vaikka Cygnaeuksen 
kansakouluidea lähtikin maksuttomuuden periaattteesta. 

1 900-luvun alussa oppilashuolto jatkui osittain vanhalta pohjalta. Ompeluseura toi
mi mm. Päntäneellä ja se järjesti arpajaiset varattomien lasten auttamiseksi. Samoin saa-
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tiin v. 1906 Ikkelänkylän nuorison toimeenpanemista huveista rahaa koulutarpeiden 
hankkimiseen. Rahat sijoitettiin aluksi pankkiin ' 'Vähävaraisten rahastoon ' '. Vaikka 
edellä esitetyn kaltaista vapaaehtoista avustustoimintaa esiintyikin, oli sen rinnalle nou
semassa kuitenkin yhä voimakkaammin yhteiskunnan antama tuki. Kunnalle alettiin 
esittää vaatimuksia erityisesti oppikirjojen hankkimiseksi. Kun Koskenkylän kansakoulu 
v. 1908 aloitti toimintansa, tehtiin johtokunnalle varattomuuden perusteella 1 1  ano
musta ilmaisista oppikirjoista. Kun koko oppilasmäärä oli 34, anottiin joka kolmannelle 
lapselle ilmaisia kirjoja. Vain kolmeen anomukseen saatiin myönteinen päätös, sillä 
kunnalta ei saatu vielä tietoa sen antamista mahdollisista avustuksista. Kuntakokous kä
sittelikin oppikirjakysymystä vielä samana vuonna. Tarkoituksena oli hankkia ilmaiset 
oppikirjat kaikille kansakoulun oppilaille kunnassa. Asia kuitenkin lykättiin toistaiseksi 
lähinnä kustannusten vuoksi. 40 

Asiaan palattiin lähes yhtä huonoin tuloksin v. 19 10. Tällöin tehtiin kyllä myöntei
nen päätös ilmaisista oppikirjoista, jos valtionapu on 75 % , mutta päätöstä ei koskaan 
toimeenpantu siitäkään huolimatta, että 75 % :n valtionapu oli senaatin kirkollisasiain 
toimituskunnan päätöksellä v. 1909 otettu käyttöön. Sota-ajan myötä ja "venäläisen 
hallituksen evättyä avustuksen" asia hautautui lähes vuosikymmeneksi ja vasta elokuus
sa 1918 järjestetty Kauhajoen kansakoulunopettajien ja johtokuntien yhteinen neuvot
telukokous kiinnitti siihen huomiota. Tällöin tarkastaja Laitakari piti kokouksen alkajai
siksi vakavan puheen, jossa hän totesi, että "kulunut kapina-aika on meitä opettanut 
kiinnittämään entistä enemmän huomiota kasvatusasioihin, jotteivat maatamme koh
danneet kauhun ajat enää uudistuisi ' '. Tähän vedoten hän ehdotti tehtäväksi valtuus
tolle anomuksen siitä, että kunta toimittaisi kaikille oppilaille ilmaiset oppikirjat ja 
muut koulutarpeet . Valtionapu olisi puolet kustannuksista. Kunnanvaltuusto käsitteli
kin asian, mutta totesi ehdotuksen toteuttamisen mahdottomaksi liiallisten kustannus
ten vuoksi. Vanha lainauskäytäntö jäi siis voimaan. 

Samassa neuvottelukokouksessa otettiin esille toinenkin tärkeä kysymys. Keskusteltiin 
vaivaishoidossa olevien lasten koulunkäynnin turvaamisesta ja päätettiin tehdä sitä kos
keva anomus kunnalle. Asian todettiin siirtyneen näin kauaksi sodan vuoksi. Kunnan
valtuusto tekikin myönteisen päätöksen. Päätettiin, että "kaikki vaivaishoidon apua 
nauttivat kouluijässä olevat lapset käytetään kansakoulussa ja että kunnan köyhäinhoito
hallituksen toimeksi annetaan sopia tiloiteltujen lasten hoitajien kanssa kouluun panos
ta, vaan kuitenkin ehdolla, että saman lapsen koulussa käyttäminen kunnan kustannuk
sella ei saa olla enempi kuin 4 lukuvuotta" .41  Luokalle jäämistä ei siis sallittu. 

Oppilashuolto haki autonomian viimeisinä vuosina ja itsenäisyysajan alussa muoto
jaan. Näin tapahtui myös vammaisten lasten koulutuksen ja lääkärintarkastusten osalta. 
Jo v. 19 18 kustannettiin Kauhajoelta oppilas Jyväskylään kuuromykkäin kouluun ja v. 
19 16 hyväksyttiin kuntakokouksessa päätös, jonka mukaan kunta kustantaa oppilaiden 
lääkärintarkastuksen kaikissa kunnan kouluissa. 42 
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4 . 7 .  Alkeis- ja jatko-opetus 
velvollisuutta 

. 
ennen oppi-

4. 7 . 1 .  Kiertokoulut ja pientenlastenkoulut alkeisopetuksen antajina 

Kiertokoulujen toiminnan tehostuminen oli yksi 1890-luvun tärkeimpiä tapahtumia 
Kauhajoen kouluoloissa. Huomiota kiinnitettiin paitsi opettajien pätevyyteen myös op
pikirjoihin ja kiertokoulun kustannuksiin. Niinpä kunnan varoilla ostettiin Lasten Raa
mattua 50 kappaletta luku- ja oppikirjaksi. Erittäin merkittävä kehitysaskel oli Kauha
joen kiertokouluja varten laaditut säännöt, jotka tehostivat niiden toimintaa. Niiden 
mukaan kiertokoulu oli tarkoitettu toimimaan kotien apuna 8- 14-vuotiaita lapsia kou
lutettaessa "lukemaan, käsittämään ja kunnioittamaan " Jumalan sanaa. Koulujen lu
kumäärä oli tarkoitus lisätä neljään tai viiteen. Koulunkäyntiä varten seurakunta jaettiin 
24 kiertokoulupiiriin, joihin koulu tuli vuorottain kuudeksi viikoksi kuhunkin. Näin 
syntyi kouluverkosto, joka kattoi suurimmat kylät ja vastasi pääpiirteittäin tulevaa kan
sakouluverkostoa. Kuusi piiriä muodosti aina yhden koulualueen, joissa jokaisessa toimi 
yksi opettaja. Ainevalikoima oli perinteinen : uskonto, sisäluku, kirjoitus, kirkkoveisu ja 
vähän laskentoa. Viimeksimainitun mukaanotto johtui paljolti siitä, että kiertokoulu jäi 
monelle ainoaksi kouluksi. Ohjesäännön mukaan oppilaat jaettiin kahteen osastoon. 
Nuoremmat lapset työskentelivät "noin viisi hetkeä " päivässä sekä vanhemmat ja edis
tyneemmät "noin kuusi hetkeä ". Lauantaisin koulupäivä oli lyhyempi ja myös keski
viikkoisin sitä pyrittiin lyhentämään. Vanhempien vastuuta lasten kasvatukseen ja ope
tukseen uusi koulujärjestys ei vähentänyt, sillä kiertokouluun tulleen oli tunnettava 
kirjaimet. 

Samåssa säännössä pyrittiin parantamaan myös opettajien taloudellista asemaa. Se oli 
ollut erittäin heikko ja oli aiheuttanut vaikeuksia saada päteviä opettajia. Palkaksi mää
rättiin 300 markkaa vuodessa, vapaa huone, lämpö ja valo kouluaikana, mikä vastasi 
kansakoulunopettajien palkkaa luontaissuorituksia lukuunottamatta. Oppilaiden van
hempien tuli kouluaikana antaa opettajalle ruoka. Hän toimi samalla alueella kaksi 
vuotta, jonka jälkeen kirkkoneuvosto määräsi hänet toiseen. Koulukuri tuli myös määri
tellyksi. Rangaistuskeinoina olivat "varoitus, nurkassa kotvasen seisottaminen ja valitus 
papistolle, jonka tulee vakavasti nuhdella, jopa erottaa koulusta ' '. 43 

Kun kunta ei enää osa,listunut kansakoulun yleistyessä kiertokoulunopettajien palk
kaukseen, se antoi köyhien lasten koulunkäyntiä varten vuotuista avustusta. Kiertokou
lu hoiti näin kunnalle kuuluvia sosiaalipoliittisia tehtäviä, ja sen asema oli muutenkin 
erittäin vahva. Kun kansakouluja perustettiin varsin hitaasti, syntyi paineita kiertokou
lujen toiminnan tehostamiseksi. Mm. Nummijärven ja Nummikosken kyläläiset esitti
vät kirkonkokoukselle v. 1908, että he saisivat yhteisen opettajan hoitamaan opetusta 
17. 5 viikoksi, kunnes kylissä olisivat kansakoulut. Anomuksiin suostuttiinkin ja vasta v. 
19 18 kiertokoulu kävi näissä kylissä tarpeettomaksi. 
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Kiertokoulu Harjankylän kiertokoulutuvalla v. 1907. Takana opettaja Anni Mikkonen. 
(Keijo Jaakola) 

Kiertokoulu Saari-Ikkelällä v. 191 1 .  (].A.  Keski-Mattila) 
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Opettaja Klaara Nummikoski ja kirkonkylän kiertokoululaisia v. 1913. (Anni Nurmela) 

Kiertokoulu koettiin merkittäväksi tekijäksi ja oppimishalu oli suuri. Monet kävivät 
koulua useitakin kertoja, jolloin tulokset paranivat. Tämä kuvastaa samalla pitemmälle 
menevän kansanopetuksen tarvetta. Kiertokoulun mahdollisuudet antaa opetusta para
nivat hiukan, kun v. 1900 alueiden luku nousi viiteen. V. 1904 suunniteltiin niiden 
määrää nostettavaksi kahdeksaan, mutta suunnitelma jäi toteuttamatta. 1920-luvulle 
tultaessa Kauhajoella toimi vielä kuusi kiertokoulunopettajaa. 44 

1890-luvulla tehostuneen kirkollisen alkeisopetuksen rinnalla toimi 1880-luvulta tut
tu kansakoulujen yhteydessä toimiva pientenlastenkoulu. Niiden avulla saatiin varmis
tetuksi lasten koulukypsyys ja korjatuksi mahdollisia puutteita. Opetusohjelmat näissä 
valmistavissa kouluissa olivat pieniä poikkeuksia lukuunottamatta samanlaiset. Esimerk
kinä on Turjankylän lukusuunnitelma, joka poikkesi muista sikäli, että siihen kuului 
myös maantietoa. Opetettavat aineet olivat seuraavat :45 

Uskonto : Käskyt ja uskonkappaleet Katekismuksesta, Lasten Raamatusta 
sekä Vanhasta että Uudesta Testamentista 

Äidinkieli : 

Maantiede : 

Laskento : 

Kaunokirjoitus : 
Laulu : 

Sisälukua tavaten, tavuttain ja "sana erältään ". Työskennelty sel
vän ja virheettömän sisäluvun saavuttamiseksi. 
Havainnollisesti koetettu saada selville maantieteellisiä 
nimityksiä. 
Numerot : harjoiteltu kaksi ja kolminumeroisten lukujen lausu
mista ja kirjoittamista. 
Aakkosia kivitaululla 
Korvakuulolta harjoiteltu pieniä ja helppoja lauluja. 
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Kansakouluvalmiutta ajatellen olivat eri oppiaineiden tavoitteet kovin eritasoisia. Sel
västi heikoimmassa asemassa oli kaunokirjoitus, jossa opeteltiin vain aakkosten kirjoitta
mista. 1900-luvulle tultaessa lastenkoulujen ohjelma yhä monipuolistui, eikä siitä enää 
ollut pitkä matka alakansakoulun perustamiseen. Kuvaava on Kirkonkylän pientenlas
tenkoulun opetus vuodelta 19 13- 14 :46 

opp1ame viikkotunteja 

uskonto 2 
äidinkieli 

- lukeminen 4 
- kirjoitus 4 

kotiseutuoppi 4 
muovailu 2 
laskento 4 
laulu 2 
leikki ja voimistelu 2 

yhteensä 24 tuntia 

Pientenlastenkoulujen toiminta Kauhajoella oli kehittynyttä. Huomiota herättävä on 
äidinkielen, laskennon ja erityisesti kotiseutuopin suuri tuntimäärä. Kun kouluviran
omaiset katsoivat niiden voimavarojen riittävän vain lähinnä uskonnon ja sisäluvun ope
tukseen ja että vain parhaimmissa oloissa voitaisiin opettaa laskentoa, maantietoa, kir
joitusta ja muita aineita, voidaan Kauhajoella toimineiden koulujen katsoa olleen erit
täin kehittyneitä. Kirkonkylän osalta mentiin jopa niin pitkälle, että pientenlastenkou
lu toimi yksinomaan kansakoulun ensimmäisenä luokkana. Toisaalta tähän antoi mah
dollisuuden kiertokoulun tehokas toiminta, jonka vuoksi ei kaikkina vuosina pienten
lastenkoulua pidetty lainkaan. 

Jos pientenlastenkoulun opetusohjelmassa tapahtuikin kehitystä, oli ongelmiakin 
riittämiin. Erityisesti silmiinpistävä oli koulun toiminnan ajoitus ja kesto. Kouluaika 
vaihteli. Kun esimerkiksi Päntäneellä pientenlastenkoulu toimi yhtäjaksoisesti kuusi 
viikkoa ennen kansakoulun alkua valmistavana kouluna, keskeytettiin Turjankylässä 
koulunpito syksyllä kiireellisen ajan ja oppilaspulan vuoksi ja jatkettiin taas keväällä. Sa
moin Perä-Hyypässä oli valmistavaa koulua syksyllä vain viikko ja keväällä kolme viik
koa. Lisäksi oppilaita jouduttiin jopa värväämään. "Pikkukoulut" muodostivat kuiten
kin kiinteän osan alkeisopetuksessa ja niitä järjestettiin vuosittain. Nummijärvellä ja 
Nummikoskella, joissa kyläläiset toivoivat kansakoulua, tehtiin kuntakokoukselle aloite 
pientenlastenkoulujen perustamisesta. Tätä oli tarkoitus pitää askelmana kohti täydel
listä kansakoulua. Kuntakokous kuitenkin hylkäsi nämä hankkeet, ja nämä kylät joutui
vat tulemaan toimeen vanhalla kiertokoulujärjestelmällä aina 19 10-luvun lopulle saak
ka. Vaikka kirkollinen ja kunnallinen kansanopetus periaatteessa olivatkin toistensa kil-
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pailijoita, ei se käytännössä tullut näkyviin. Hangaskylässäkin kiertokoulu toimi v. 19 16 
opettajan huoneissa kansakoululla. 47 

4 .  7 .  2 .  J atkokurssit - oman aikansa kansalaistaitoa 

Kun kansakoulua alettiin Suomessa toteuttaa, tuli heti mukaan myös ajatus jatko
opetuksen järjestämisestä erityisesti sellaisille, jotka olivat kansakoulun läpikäyneet, 
mutta myös niille, jotka ' 'muuten tietoa ja sivistystä harrastavat''. Kansakoulunopetta
jan virkavelvollisuuksiin katsottiin suorastaan kuuluvan pitää lauantaisin ja sunnuntai
sin luentoja aikuisväestölle. Jatkokurssitoiminta pysyi kuitenkin vuosikymmenestä toi
seen sattumanvaraisena ja opettajan omasta aktiivisuudesta riippuvana. Useimmissa ta
pauksissa pidettiin kansakoulun antamaa tietomäärää täysin riittävänä. Lisäksi opettajan 
voimavarat menivät monesti siihen kulttuuritaisteluun, jota toimintansa aloittaneen 
koulun ylläpitäminen merkitsi. 

Tultaessa 1890-luvulle paineet kansanopetuksen laajentamiseksi lisääntyivät. Voimis
tuva venäläistämiskampanja johti yhä suurempaan tarpeeseen kehittää ja vahvistaa kan
sanvalistusta uhkaavan taantumuksen torjumiseksi. V. 1893 saatiinkin senaatin vahvis
tus ensimmäisille jatkokurssien ohjesäännöille. J atkokurssien oli sisällettävä pääasiassa 
samat aineet, joita oli opetettu kansakoulussa. Tuntimäärä oli vähintään 150 lukuvuo
dessa. Ensimmäiset tiedot jatkokurssien käynnistymisestä Kauhajoella ovat vuodelta 
1898, jolloin Kirkonkylän kansakoulun johtokunta lokakuussa pitämässään kokouksessa 
päätti asiasta kuitenkin sillä edellytyksellä, että kouluylihallitus tukee suunnitelmaa. 
Viranomaisten hyväksymät kurssit pidettiin kahtena vuotena peräkkäin. Ne olivat tunti
jaoltaan pääpiirteittäin mallikurssien mukaiset.48 Oppitunnit jakautuivat aineittain 
seuraavasti : 

Laskento 
Uskonto 
Mittausoppi 
Isänmaan historia 
Terveysoppi 
Luonnontieteet 
Äidinkieli ja 
kirjoitus 
Piirustus 
Laulu 
Käsityöt 
Kirjanpito 

yht. 

20 h 
10 " 
10 " 
10 ' '  
10 " 
10 " 

30 '' (näistä 10 h ainekirjoitukseen) 
10 ' '  
10 " 
20 " 
10 " 

150 h 
Kouluylihallituksen ohjeissa annettiin johtokunnalle laajat valtuudet määrätä oppi

kurssien ja tuntien jaosta, kunhan ei ehdotettujen aineiden oppiaikaa supistettu. Opetus-
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ta voitiin järjestää muissakin kuin kymmenessä säädöksessä määrätyssä aineessa. Pääasiassa 
nämä olivat käytännöllisiä aineita. Kirkonkylässä näiden kymmenen aineen lisäksi oli 
käytännöllisenä aineena kirjanpito. Tätä oli esitetty kansakouluväen taholta kurssien oh
jelmaan. Muilta osin painopiste oli selvästi matematiikassa ja äidinkielessä sekä toisessa 
käytännön aineessa : käsitöissä. Kursseja pidettiin kaksi kertaa viikossa sunnuntaisin ja 
yleisistä ohjeista poiketen keskiviikkoisin. Alkuinnostus oli suuri, kuten kertomus vuo
den 1899- 1900 jatkokursseista osoittaa: "Oppilaita näissä kursseissa oli aluksi 40 ot
taen jotenkin virkeästi osaa luentoihin, vaan sittemmin vähitellen väsyen niin, että kat
soimme parhaaksi Tammikuun lopussa keskeyttää luennot sydän talven ajaksi mutta 
kun Maaliskuun 14 pnä taas aloitimme ne uudelleen, saapui oppilaita silloin 22 ja olivat 
he jotenkin säännöllisesti oppitunneilla luentojen loppuun asti. ' '  Alkuinnostuksen jäl
keen tapahtunut väsyminen ei ollut poikkeuksellista. Kurssien ollessa useimmiten van
han kansakoulukurssin kertausta ei sitä pidetty kiinnostavana ja hyödyllisenä. Asenteet 
olivat samat myös seuraavana vuonna. Lukuvuonna 1900-01 ei jatko-opetusta järjestet
ty ollenkaan. Oppilaita ei tullut, vaikka asiasta oli kirkossa kuulutettu. Sen sijaan luku
vuodesta 190 1-02 lähtien pidettiin jatkokursseja seuraavina vuosina säännöllisesti.49 

Jatkokurssien järjestäminen aloitettiin myös Turjankylässä jo v. 1899- 1900. Osan
ottajamäärä oli 12. Kursseja pidettiin kahdesti viikossa neljä tuntia kerrallaan. Kovin 
säännöllistä ei kurssien pitäminen ollut. V. 190 1-02 ei niitä ollut kun taas kahtena seu
raavana vuonna kurssit pidettiin, ja ne jäivät pois taas vuodesta 1904 lähtien. Päntäneel
lä olivat ensimmäiset jatkokurssit v. 1903 Johannes Leppäsen pitäminä. Sen sijaan Hyy
pän (Teevahaisen) koululta ei vastaavia merkintöjä löytynyt. 

Jatkokurssien järjestäminen oli käytännössä suurelta osin vapaaehtoista eikä ihme, jos 
opettajat eivät olleet innokkaita niitä pitämään. Käytännössä se tiesi seitsemän päivän 
työviikkoa. Jos tähän lisätään opettajalle kuuluva koulun johtaminen, tuntien käytän
nön valmistelu ja kaikenlainen osallistuminen kylän rientoihin, voi suorastaan pitää yl
lättävänä, että heikosti palkattu opettaja, joka usein hengenpitimikseen teki myös sivu
töitä, jaksoi jatkokursseja järjestää. 

Vuoden 1893 jatkokursseja koskevat ohjeet eivät olleet tarkoituksenmukaiset. Kurs
sien sisältö ei ollut riittävän joustava. Kun vuosisadan taitteessa lisäksi tarve kouluttami
seen kasvoi ja kun huomattiin kasvatustyön jäävän auttamatta kesken juuri siinä vai
heessa, jolloin lapset olivat herkimmässä murrosiässä, ruvettiin yhä määrätietoisemmin 
vaatimaan päämäärätietoista jatkokoulutusta. V. 1906 astuivat voimaan senaatin vahvis
tamat säädökset, jotka tekivät ainevalinnoista vapaita. Se johti erityisesti maaseudulla 
uudenlaisiin kursseihin, jotka hyvin kuvasivat ajan henkeä. Kauhajoella tämä näkyi var
sin hyvin mm . Perä-Hyypän kansakoulussa järjestetyillä jatkokursseilla v. 1915. Kurssin 
ohjelmaan kuului yhteiskuntaoppia, maatalousoppia, terveysoppia, laskentoa, ainekir
joitusta ja käsitöitä. 50 Oppiaineet heijastavat hyvin ajan henkeä : yhteiskuntaoppi ja ai
nekirjoitus kykyä hoitaa yhteiskunnan kansanvaltaistuessa yhä monimutkaisemmiksi 
muuttuvia yhteisiä asioita, maatalousoppi ja laskento kykyä kehittää omaa elinkeinoa ja 
toimeentuloa maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa sekä terveysoppi että käsityöt kykyä 

84 



Kirkonkylän jatkokoululaiset v. 1920 opettajiensa Agda Heinilän ja Kaarlo järvi/ehdon 
kanssa. (Anni Nurmela) 

huolehtia kodin ja perheen erilaisista askareista yhä paremmin. Kurssin sisältö osoittaa 
ajan hengen ja kehityksen tajuamista. Näin suunniteltuna opiskelu koettiin mielek
käämmäksi, kuin oli ollut vanhaa kertaava jatkokurssitoiminta vuosisadan taitteessa. 

Jatkokurssien pitäminen oli kuitenkin 19 10-luvulla erittäin kirjavaa. Ensiksikin nii
den järjestäminen vauhdittui vuosikymmenen lopulla yhteiskunnallisista levottomuuk
sista huolimatta ja osittain niiden vuoksi. Kurssien päämäärät olivat erilaiset. Nummi
järvellä pidettiin v. 19 18 jatkokurssit sellaisille, jotka olivat 15 vuotta täyttäneitä eivätkä 
olleet kansakoulua käyneitä. Tarkoitus oli suorittaa jatkokursseilla kansakoulu. Päätös 
kuvastaa selvästi sitä arvostusta, mitä kansakoululle annettiin. Nummijärvellä koulun 
perustamisen viivästyminen aiheutti haittoja , joita vähennettiin jatkokoulun avulla. 
Sota-ajan taloudelliset ongelmat heijastuivat myös jatkokouluun. Joulukuussa 1917 
Hangaskylän koulun johtokunta katsoi tarpeettomaksi jatkokurssit '' nykyaikana syystä 
kun on öljynsaanti vaikeaa ". Samoin päätettiin myös Päntäneellä luopua kursseista v. 
19 18- 19 19. Seuraavana vuonna ne taas pidettiin. Käytännöllisten tietojen ja taitojen 
hankkimista pyrittiin vuosisadan alkupuolella tehostamaan muillakin keinoin kuin jat
kokursseilla. Tästä esimerkkinä voi mainita Teevahaisen johtokunnan päätöksen olla jär
jestämättä jatkokursseja v. 19 17, "kun maamiesseuran yhteydessä on jo ennestään pää
tetty pitää n.s. kodin päivät sekä järjestää kotiopinnot käyntiin, joten on toivo sivistyk
sen sitä tietä karttua''. Eräissä tapauksissa, esimerkiksi Kiviluoman koululla, jatkokurs-
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sitoiminta saattoi käynnistyä aluksi vapaaehtoisena kerhotoimintana. Varhaisnuoriso kä
vi opettajan johdolla lukemassa kirjaa, josta_ keskusteltiin ja voitiin suorittaa tutkinto. 
Näistä tilaisuuksista ei monikaan jäänyt pois. Varsinkin syrjäisemmillä kylillä opettajan 
pitämät kerhomuotoiset jatkokurssit toimivat samalla nuorten kokoontumistilaisuuksi
na, joiden tarve oli varmasti suuri. 5 1 

4 .  8 .  Kauhajoen koululaitos ennen oppivelvolli
suutta 

Väestön luku- ja kirjoitustaidon kehitys Kauhajoella 1800-luvun lopussa oli vielä hi
dasta. Vaikka toiminnassa oli neljä koulua, ei seurakunnan pitämän tilaston mukaan (s. 
40) heidän määränsä 1890-luvulla kasvanut kuin runsaalla sadalla. Luku on koulun
käyntiin verrattuna erittäin alhainen. Koulut kuitenkin olivat säännöllisessä toiminnas
sa. Ilmeisesti tilastossa ovat mukana vain ne, jotka kävivät koko kansakoulun. Varsinai
nen kansakoulun läpimurto tapahtui Kauhajoella 19 10-luvulla. Vauhdittajina olivat 
vuosien 1900 ja 19 17 piirijaot, jotka toivat suunnitelmallisuutta koulujen rakentami
seen. Vielä lukuvuonna 19 10- 1 1  Kauhajoella oli Etelä-Pohjanmaan 22 tutkitun kun
nan joukossa kolmanneksi heikoin koulutiheys. Koulua kohti oli 1799 asukasta, kun 
suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla luku oli 1582. Uusien koulujen perustaminen 
muutti kuitenkin tilanteen niin, että v. 1920-21 Kauhajoki sijoittui jo kolmanneksi. 
Asukkaita piiriä kohti oli enää 732. Tätä suurempi koulutiheys oli vain Seinäjoella ja 
Ylihärmässä. Vuoden 192 1 oppivelvollisuuslakia ennakoiva uusi piirijako muutti tilan
netta nopeasti, ja v. 19 18-20 perustetut kahdeksan koulua veivät Kauhajokea koulupi
täjänä voimakkaasti eteenpäin, vaikka vasta toinen puoli kouluikäisistä oli kansan
opetuksen piirissä. 

Kauhajoen kouluolojen nopea paraneminen edellytti huomattavaa asennemuutosta 
väestön keskuudessa. Vuoden 1900 piirijaon ja vuoden 1911 talousarvion perusteluissa 
kiinnitettiin vakavaa huomiota koulujen aiheuttamiin taloudellisiin rasitteisiin ja vielä 
vuoden 1916 kunnalliskertomuksessa todettiin, että on pakko olla kunnallisessa raken
tamisessa odottavalla kannalla. Kuitenkin jo vuoden 1917 piirijaon jälkeen oltiin val
miita koulujen rakentamiseen. Saavutettujen tulosten arvoa nostaa erityisesti se, että 
Kauhajoen ongelmat olivat suuremmat kuin monissa muissa kunnissa. Suuri asukas
määrä (v. 1920 12 444) ja pinta-ala asettivat kunnalle vaatimuksia, joita ei voitu hetkes
sä tyydyttää. Kauhajoen väestönkasvu oli v. 1890- 1920 toiseksi suurin Etelä
Pohjanmaalla. Se oli 24.6 % , kun se esimerkiksi vanhassa emäpitäjässä Ilmajoella oli 
vain 5.3 % . Voimakkaasta väestönkasvusta huolimatta kunta oli erittäin harvaanasuttu. 
V. 190 1 asukastiheys oli 7 .8 asukasta neliökilometrillä. Vain Isojoella Etelä-Pohjanmaan 
kunnista se oli pienempi (7.0), mutta esimerkiksi Kurikassa se oli 15.4. 5 1  

Suomessa tapahtunut yleispoliittinen kehitys näkyi selvästi myös Kauhajoen koulu
oloissa. V. 1906-08 koulujen perustamispäätökset heijastivat ensimmäisen sortokau-
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den ja vuoden 19 17 piirijako toisen sortokauden päättymistä. Jopa Venäjän maaliskuun 
vallankumous heijastui v. 19 17 syrjäisiin kyläkouluihin asti. Tsaarin syöksemistä valta
istuimelta innokkaasti juhlinut Hangaskylän koulun opettaja Vähämäki joutui vallan
kumousjuhlinnasta antamaan jopa selonteon johtokunnalle. Sen eräät jäsenet vastusti
vat tapahtunutta juhlintaa kysymällä, "eikö vallankumouksen kunniaksi koulun karta
nolla liehunut punalippu jo otettaisi alas, johon opettaja puolestaan huomautti, että 
antaa olla hänen aikansa merkkinä kansan vapautumisesta ruhtinaiden sorrosta''. Lippu 
oli ollut salossa jo lähes neljä viikkoa. Vaikka asiasta sillä kerralla päästiin yksi
mielisyyteen, syntyi seuraavan vuoden aikana jälleen ristiriitoja, jotka kuvastavat ajan 
henkeä. Opettaja pitämässään pöytäkirjassa totesi eroavansa "paikkakunnalla yhä ah
taammaksi käyvän persoonallisen ajatuksenvapauden vuoksi". Myös vuoden 1918 sota
tapahtumat näkyivät kouluissa. Päntäneellä lukuvuosi lopetettiin huhtikuun 22. päivä
nä osittain siksi, että miehiä oli paljon rintamalla ja lapset tarvittiin kylvötöissä. Koulu 
päättyi viikkoa normaalia aikaisemmin. Lisäksi eräissä tapauksissa taloudellisista syistä 
jouduttiin suunniteltuja ohjelmia muuttamaan tai kokonaan poistamaan. Kuten edellä 
todettiin, jätettiin jatkokurssit pitämättä lähinnä valaisuaineiden puutteen vuoksi. 
Myös kouluruoka muuttui yksinkertaisemmaksi. 52 

Kauhajoella voidaan kansakoulun 40 ensimmäistä vuotta pitää kypsymisen aikana. 
Koulun tarpeita ei läheskään aina ymmärretty ja jos ymmärrettiinkin, ei niihin ollut va
raa. Innostus kuitenkin koko ajan kasvoi. Erityisen aktiivisia oltiin suurissa kyläkeskuk
sissa, joihin koulut saatiinkin lähes poikkeuksetta. Kouluja perustettiin myös kunnan 
reunaosiin, kuten kartasta käy ilmi (s. 56). Saatettiinpa pyytää itsensä läänin kuvernöö
rin virka-apua kuntakokouksen pakottamiseksi myöntämään koulun perustamislupa. 

Opettajan tulo kyläkouluun oli merkittävä tapahtuma. Vaikka eräillä kouluilla oli 
suuriakin ongelmia pysyvän opettajan saamiseksi, voi yleensä todeta Kauhajoen koulu
jen opettajatilanteen olleen suhteellisen tyydyttävä. Opettajan pysyminen koulussa oli 
ensiarvoisen tärkeää. Se paransi koulun sisäistä järjestystä ja oppimistuloksia, mutta se 
oli merkittävä myös johtokunnalle, joka joutui tukalaan tilanteeseen opettajan usein 
vaihtuessa. Johtokuntien merkitys koulun toiminnalle oli keskeinen varsinkin, kun kun
nalla ei ollut mitään koulujen toimintaa ohjaavaa elintä. Niinpä jäseniksi pyrittiinkin 
saamaan henkilöitä, joilla olisi innostusta ja kykyä valvoa koulun etua. Johtokuntaan va
littiin mieluimmin kirjoitustaitoisia jäseniä. Hangaskylässä erään jäsenen ehdokkuutta 
perusteltiin sillä, että hän on "kirjoitustaitoinen ja edistysmieliseksi kirjainkäyttäjäksi 
havaittu". 53  

Innostus koulunkäyntiin oli suuri. Jos kylässä ei koulua ollut, saattoi kansakoulukurs
sin läpäistä Kansanvalistusseuran kirjeopiston välityksellä. Kaikki aineet oli suoritettava. 
Jopa käsitöistä oli lähetettävä näyte arvosteltavaksi. Kirjeopiston käyttö oli kuitenkin vä
häistä. Suurta koulunkäyntihalukkuutta kuvaa myös se, että matka saattoi olla jopa 15 
km ja kuitenkaan oppilas ei ollut ainoatakaan päivää poissa koulusta. Koulumatkan pi
tuus ja varattomuus olivat kuitenkin yleisimmät koulunkäynnin esteet. Koulussa oppi
lasta odotti läksyjen lisäksi kova kuri. Lukuvuonna 1898-99 mm. Päntäneen kansakou-
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lun opettaja totesi vuosikertomuksessa käyttäneensä tavallista ankarampaa rangaistusta: 
"Kyllä minä välistä keppiä annoin aika tavalla ja sitä ne tarvitsevatkin. " Samoin v. 
190 1-02 annettiin yhdelle oppilaalle ruumiinrangaistusta ' '  silminnähtävän laiskuuden 
takia ". Samoin Kirkonkylän koulussa opettaja Järvilehto piti "poijatkin kuris ja otti vä
listä kaharen poijan tukkahan kiinni ja koluutti yhtehen''. 54 Vaikka kansakoulun perus
tamishalukkuus olikin yleensä suuri, ei nelivuotisen kurssin suorittaminen ollut help
poa. Monessa tapauksessa hurstihousuisen lapsen koulunkäynti päättyi siihen, että re
pussa oleva leivänkannikka kävi liian pieneksi tai sitä ei ollut ollenkaan. ' 'Läpittekuluki
joota ' '  oli ennen vuosisadan vaihdetta sangen harvassa. 

Ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa vain kolme koulua 17 perustetusta oli 
kaksiopettajaisia. Nämä Turjankylän, Päntäneen ja Kirkonkylän koulut olivat väestö
pohjaltaankin voimakkaita. Paine koulujen toiminnan laajentamiseen oli ollut suuri. 
Opettajamäärän kasvaessa alkoi myös koulujen välinen yhteistyö kehittyä. V. 1893 pe
rustettiin opettajakirjasto, johon pääsi jäseneksi maksamalla kahden markan jäsenmak
sun. Sen kirjavalikoima karttui lähinnä tarkastajan suosittelemien ja toimittamien kirjo
jen avulla. Kirjat muodostivat eräänlaisen lainattavan käsikirjaston, joka sisälsi vuoteen 
1919 tultaessa 169 teosta, joista eniten oli historiaa, maantiedettä ja uskontoa käsittele
vää kirjallisuutta. Lisäksi opettajien toivomusten mukaan kirjastoon hankittiin teoksia, 
jotka "liikkuvat opetusopillisella ja jos mahdollista suomennetulla viisaustieteellisellä 
alallakin''. Kirjastossa oli myös jonkinverran oppikirjoja. 55 Opettajille kirjojen lainaa
mismahdollisuus omasta kirjastosta oli merkittävää, koska kunnan muu kirjastolaitos oli 
pahasti laiminlyöty ja toimi vain hajanaisten kyläkirjastojen muodossa. 
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5 .  KYLÄKIRJASTOJEN NOUSU JA 
KANTAKIRJASTOSUUNNITELMAT 

Kirkonkylän kirjaston rinnalle alkoi vähitellen syntyä kyläkirjastoja. Ensimmäinen 
aloitti v. 1876 toimintansa Perä-Hyypässä. Sen perustajina olivat torppari Maunu Huh
takangas ja kiertokoulunopettaja Matti Kivinen. He halusivat saada kotikylälleen levite
tyksi yleisen lukuharrastuksen. Torppari Huhtakangas oli innokas kirjallisuuden harras
taja. Hän hoiti kirjastoa noin 40 vuotta ilmaiseksi ja sitoi miltei kaikki kirjat. V. 1886 
saivat Aronkylä ja Harjankylä yhteisen kirjaston, kun kunta vauhditti toimintaa anta
malla 200 markan avustuksen ja nimeämällä talollinen Otto Marttilan sen hoitajaksi. 
Kyläkirjastojen perustaminen jatkui 1890-luvulla. V. 189 1 olivat toiminnassa myös Ha
vusen ja Päntäneen kirjastot, joista jälkimmäistä hoiti kauppiasJ.V. Peltonen. Hän saat
toi hoitaessaan von Schantzin sivumyymälää lainata ostosmatkoilla liikkuville kyläläisille 
kirjoja. Kun vielä v. 1896 perustettiin Hyypän, Nummikosken ja Hangaskylän kirjastot, 
oli v. 1903 niitä toiminnassa kunnan omistaman Kirkonkylän kirjaston lisäksi kaikkiaan 
seitsemän. Niiden pahimpana ongelmana oli rahapula ja siitä johtuva kirjojen niuk
kuus . Kunnan avustus oli aivan satunnainen. Ajoittain jaettiin viinaverorahoja, joita 
yleensä käytettiin joko koulujen tai kirjastojen pienten sekalaisten menojen kattami
seen. Kirkonkylän kirjasto oli rahoituksen osalta ainoa poikkeus. Kunnan antamat 25 
markkaa vuodessa eivät tehneet siitä kuitenkaan muita parempaa ja kaiken lisäksi tasa
puolisuuden nimessä tämäkin avustus päätettiin lopettaa. Kirjojen määrä oli pieni. Se 
vaihteli 100-300 välillä. Yhtään suurempi ei ollut Kirkonkylän kirjastokaan, joka lo
pulta kului lähes olemattomiin. V. 1893 kuntakokous määräsi kyllä kirjastolle uuden 
hoitajan, poliisi Antti Hirvelän ja johtokunnan, johon kuuluivat kirkkoherra Lybeck, 
lukkari Waldeman ja opettaja Järvilehto, mutta juuri muuta sillä ei ollutkaan. Kirkon
kylän kirjaston syvää alennustilaa ja toisaalta kunnan suhtautumista kuvaa se, että 
1890-luvulla sen jätteet siirrettiin Hirvelän liiteriin, jossa ne olivat koskemattomina 
kymmenen vuotta. Kirjastojen kunto vaihteli suuresti. Se ei riippunut niinkään siitä, 
oliko se syrjäkylässä vai kunnan keskustassa, vaan siitä miten aktiivisesti kylässä kirjalli
suutta ja kulttuuria harrastettiin. 1 

1900-luvun alkuun tultaessa kirjastolaitos joutui Kauhajoellakin venäläistämispolitii
kan kohteeksi. Ensimmäisen sortokauden ollessa pahimmillaan v. 1904 sai nimismies 
Haglund kuvernööri Knipovitshiltä käskyn tarkastaa kirjastot. Sen yhteydessä takavari
koitiin Ahon "Katajainen kansani" ja Otavan toimittama "Suomen yleiset perustus-
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lait ' '. Tapahtumat eivät kuitenkaan estäneet kehitystä. Päinvastoin sortokaudet aktivoi
vat väestöä tukemaan suomenkielistä kirjastoa yhtenä toimenpiteenä venäläistämistä 
vastaan. 

Sortokausien välisenä aikana v. 1906 kirjaston kehittäminen lähti liikkeelle kansakou
lujen tapaan. Joulukuussa Suomalaisuuden liiton Kauhajoen haaraosasto piti kokouk
sen, jonka päämääränä oli tehostaa kunnan kirjastolaitoksen toimintaa. Osaston johdos
sa olivat opettajat Johannes Leppänen ja Kaarlo Järvilehto. Erityisen merkittävänä he nä
kivät kirjaston aseman kansanvallan vahvistajana. Syrjäkylissäkin asuvien ihmisten oli 
perehdyttävä yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen elämään. He katsoivat, ettei pelkkä sa
nomalehtien lukeminen riittänyt kehittämään kansalaisten tietotasoa. Erityisen merkit
tävänä he näkivät kirjaston köyhien ihmisten kannalta. Heillä ei ollut varaa hankkia kir
joja , mutta lainaamalla niitä he pääsisivät osallisiksi tiedontasoa kasvusta. Lisäksi he ko
rostivat kirjaston merkitystä kansakoulua käyneelle nuorisolle. Kehityksen ja edistyksen 
välttämättömänä ehtona oli kirjastojen olemassaolo. 

Perustelut olivat erittäin vahvat. V. 1906 oli säädetty lait yksikamarisesta eduskunnas
ta ja ennenkaikkea yleisestä äänioikeudesta. Se merkitsi käytännössä äänioikeutettujen 
määrän kymmenkertaistumista ja alempien sosiaaliryhmien mukaantuloa yhteisten asi
oiden hoitoon. Kun lisäksi kansakoulujen yleistyessä yhä suurempi osa nuorisosta tarvit
si kirjallisuutta oman henkisen kehityksensä edistämiseksi, katsoi Suomalaisuuden liiton 
osasto välttämättömäksi kirjastojen uudelleenorganisoinnin. Viikkoa myöhemmin kun
takokous käsitteli kirjastojen hoitoa ja avustamista Suomalaisuuden liiton osaston teke
män esityksen pohjalta ja hyväksyi toimintasuunnitelman sen mukaisena. 

Pääperiaatteena oli ottaa kaikki kirjastot kunnan hoitoon. Kunnan oli käytettävä vii
naverorahoja 50 mk jokaista kirjastoa kohti, josta summasta 20 markkaa tuli kirjaston
hoitajalle ja loput 30 markkaa kirjojen hankintaan. Hallinto järjestettiin siten, että koko 
kunnan kirjastolaitosta johti kirjastovaliokunta, joka huolehti kirjojen ostamisesta kir
jastonhoitajien kanssa. Lisäksi jokaisella kirjastolla oli oma kunnalle tilivelvollinen joh
tokuntansa ja kirjastonhoitajansa. Vuoden 1907 aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin 
kunnan lainakirjastojen ohjesääntö. Sen mukaan jokaisella kirjastolla piti olla mahdolli
simman hyvä lastenosasto. Kirjastopiiriin kuului useampia kyliä, joihin voitiin perustaa 
erityisiä lainausasemia. Näitä hoitivat luotettavat henkilöt. Kirjat asemille tuotiin kirjas
tosta lyhyeksi aikaa. Kirjaston piti olla auki kerran viikossa mieluimmin sunnuntaisin 
puolenpäivän jälkeen. Ohjesääntö velvoitti johtokuntaa hankkimaan lisää kirjoja erilai
silla keräyksillä. Tämä olikin välttämätöntä , jos aiottiin kirjastoa laajentaa , sillä kunnan 
antama avustus oli kovin pieni. Ohjesäännöissä annettiin myös lainausohjeita. Lainaaja 
oli velvollinen päällystämään lainaamansa kirjan paperilla, ettei se likaantuisi ja etteivät 
taudit tarttuisi. 

Kyläkirjastot luovutettiin nyt kunnan omistukseen. Niiden kunnossa ei ollut kehu
mista. Tehdyn tutkimuksen mukaan hyvässä kunnossa olivat vain Päntäneen ja Hyypän 
kirjastot. Surkein oli Kirkonkylän tilanne. Kun kirjat kannettiin Hirvelän liiteristä esiin, 
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jouduttiin huomattava osa niistä polttamaan roviolla likaisina, rikkinäisinä ja pahanha
juisina. Ne katsottiin terveydelle vaarallisiksi. 

Kirjasto-ohjesäännön mukaisesti valittiin kirjastovaliokunta. Puheenjohtajana toimi 
opettaja Johannes Leppänen ja muina jäseninä Kauhajoen silloinen apteekkari Jaakko 
Joukamo, opettajat Kaarlo Järvilehto ja Vilho Lauttajärvi, Kirkonkylän vanhan kirjaston 
viimeinen hoitaja konstaapeli Antti Hirvelä ja rouva Liisi Grönvall. Seuraavina vuosina 
saavutetut tulokset eivät olleet kuitenkaan rohkaisevia. Kirjaston toiminnan laajenemi
sesta löytyy yksi merkki : Kainastolle yksityisten toimesta perustettu kirjasto otettiin 
Hangaskylän kirjaston alaisena lainausasemana kunnan kirjastolaitokseen v. 1909 ja 
muutettiin v. 19 16 lähinnä talollinen Iisakki Latomäen aloitteesta itsenäiseksi kirjastok
si. 19 10-luvun lopulla Uuronkylä sai vielä kirjaston. Muilta osin näkymät olivat masen
tavat. V. 1909 haettiin valtionapua kaikille kahdeksalle kirjastolle. Se jäi venäläistämis
toimien vuoksi saamatta. Venäjän ministerineuvosto oli poistanut valtion talousarviosta 
kirjastoille tarkoitetun määrärahan. Ainoa mistä avustusta saatiin oli Kansanvalistusseu
ra. 2 Toinen sortokausi oli alkanut ja se merkitsi kaikkien kansallisten laitosten aseman 
vaikeutumista. 

Kauhajoen kirjaston kehitys ei organisaatiouudistuksesta huolimatta ollut nopeaa. 
Varsin masentavan kuvan antoi vuoden 19 14 toimintakertomus : "Kun huomaamme, 
että laajassa Kauhajoen kunnassa , jonka väkiluku nousee 14,000 teen tekee ainoastaan 
630 henkilöä 33 72 kirjalainausta, niin käy mieli apeaksi. " Vilkkainta lainaustoiminta 
oli Perä-Hyypässä (958 lainausta vuodessa) ja Aro-Harjan kirjastossa (804), kun taas Kir
konkylässä oli vuodessa vain 3 1 1  lainausta. Yhtä heikosti oli myös lastenosastojen laita, 
vaikka ohjesäännössä ne mainittiin erikseen. Ne toimivat vain Aro-Harjan ja Päntäneen 
kirjastoissa. 

Laatiessaan toimintakertomusta valiokunta oli selvillä niistä syistä, jotka olivat kehi
tyksen esteenä. Määrärahat olivat liian niukat. Kirjoja oli v. 19 14 saatu lisää vain 1 16. 
Kirjastoissa oli ' '  iänikuista vanhaa romua ' ', joka karkotti hyvin nopeasti lukijat. Kirjal
lisuusharrastuksen todettiinkin olevan suurelta osin yksityisten kirja-asiamiesten ja 
vapaaehtoisten valistusjärjestöjen varassa. Tämän toimintakertomuksen perusteella va
liokunta päätyi vaatimaan kunnalta myönteistä suhtautumista uusiin kirjahankintoihin. 
Erityisesti päätettiin hankkia tieto- ja lastenkirjallisuutta. Nämä sijoitettaisiin niihin pii
reihin, joissa kirjasto toimi koululla. Näin saataisiin kaikkiin kouluihin Kokon koulua 
lukuunottamatta oppilaskirjastot. 3 

19 10-luvulla pyrittiin kirjastoa kehittämään edelleen. Uutena suunnitelmana oli Kir
konkylän kirjaston muuttaminen kantakirjastoksi. Alustavasti asiaa käsiteltiin v. 19 13, 
jolloin sen perustamisen kannustimena oli valtion niille ilmaiseksi antamat tilastolliset 
julkaisut ja valtiopäiväasiakirjat. Tähän liittyi kuitenkin ehtona kunnan velvollisuus an
taa kirjastoille vähintään kaksi penniä kutakin asukasta kohti. Kun kunnan halukkuu
teen perustaa kantakirjasto ei luotettu, päätti kirjastovaliokunta kääntyä "edistysseu
rain " puoleen anomalla 350 markan avustusta. Suunnitelmat jäivät kuitenkin toteutu
matta 19 10-luvun vaikeina vuosina, vaikka senaatin kirjasto- ja kustannustoimisto pyrki 
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asiaa vauhdittamaan vielä v. 1917. Valtakunnallisesti kantakirjastojen perustamista in
nostettiin vetoamalla toisen sortokauden päättymiseen ja yhteiskuntarauhan 
säilyttämiseen. 

Kirjaston käyttö suorastaan väheni viisivuotiskaudella (1914-19) 630 lainaajasta 
472 :een. Yksittäisten kyläkirjastojen kehitys vaihteli voimakkaasti. Aktiivisinta toiminta 
oli Aro-Harjan, Perä-Hyypän ja Päntäneen kirjastoissa, joskin niissäkin lainausluvut oli
vat alenevat. Suoranainen romahdus tapahtui Kirkonkylän kirjastossa. Lainaajia oli v. 
1919 vain kymmenen ja lainauksiakin vain 22. Selvä taantuma selittyy lähinnä sillä, että 
kirjavalikoimat olivat niukat eikä uusia kirjoja saatu. Kyläkirjastojen saama avustus oli 
pysynyt vuodesta toiseen 50 markan suuruisena, vaikka sota-aikana inflaatio oli heiken
tänyt rahan ostovoimaa. Kirjastoharrastus pysyi jatkuvasti yksityisten henkilöiden asia
na. Tätä kuvastaa hyvin sekin, että v. 1919 Suomalaisuuden liiton esityksestä perustet
tiin Kauhajoen kirjasto- ja sivistysrahasto. Sen toiminta jäi kuitenkin vähäiseksi, vaikka 
samanaikaisesti kirjaston elpymisestä alkoivat näkyä ensimmäiset merkit. V. 19 19 pääs
tiin niin pitkälle, että kunta oli valmis ratkomaan pahimpia ongelmia tilakysymyksestä 
lähtien. Tällöin käännyttiin seurakunnan puoleen. Tarkoituksena oli sijoittaa kirjasto ja 
lukutupa suunnitteilla olevaan seurakuntataloon. Lokakuussa 19 19 hankittiinkin 
seurakunta- ja kirjastotaloa varten yhteinen tontti maantien ja kirkkotallien kulmasta. 
Kunta otti näin ensimmäisen askeleen Kirkonkylän kirjasto-olojen kohentamiseksi. 4 
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6 .  YLEINEN OPPIVELVOLLISUUS 
TOTEUTIJU 192 1-45 

6 . 1 .  Oppivelvollisuuslaki Ja sen toimeenpanon 
valmistelut Kauhajoella 

Heti toisen sortokauden päättyessä tehtiin v. 1917 kaksikin esitystä yleisen oppivelvol
lisuuden toteuttamiseksi. Yhteiskunnallisten rauhattomuuksien ja oppivelvollisuuden 
sisällöstä aiheutuvien ristiriitojen vuoksi laki tuli eduskunnan käsittelyyn vasta v. 1920 ja 
astui voimaan 1. 8. 1921. Lain mukaan jokaisessa koulupiirissä olisi nelivuotinen ylä
kansakoulu ja kaksivuotinen alakansakoulu, joilla kummallakin olisi oma opettajansa. 
Näiden lisäksi piirissä toimisi myös jatkokoulu. Oppivelvollisuuslaki antoi myös mah
dollisuuden perustaa supistettuja kouluja, jos piirin kouluikäisten luku oli alle 30. Näis
sä uudenmuotoisissa kouluissa opetus tapahtui yhden yläkansakoulunopettajan johdolla 
siten, että 12 viikkoa opetusajasta, syyslukukauden alku ja kevätlukukauden loppu, käy
tettiin alakansakoululuokkien opetukseen ja 28 viikkoa 3.-6. luokkien opetukseen. 
Opettajan lukuvuosi kesti 40 viikkoa, kun tavallisessa kansakoulussa se oli 36. Supistettu 
koulu oli tarkoitettu harvaanasutuille ja pitkämatkaisille seuduille. Se vapautti alakou
lulaiset käymästä koulua talvella. Oppivelvollisuuslaki oli saatettava maaseudulla voi
maan 16 vuoden kuluessa siten, että kuuden ensimmäisen vuoden aikana kouluista oli 
perustettava kolmannes, seuraavan viiden vuoden aikana toinen kolmannes ja viimeis
ten viiden vuoden aikana loput koulut. 1 

Kauhajoki oli valmistautunut oppivelvollisuuden voimaantuloon uusimalla piirijaon 
v. 1917 ja perustamalla kahdeksan uutta koulua, mikä rasitti kunnan taloutta. Tämä 
tuotiin esiin eduskunnalle annetussa lausunnossa oppivelvollisuudesta, jota ei sinänsä 
vastustettu, mutta kylläkin alakansakouluja. Lain voimaantultua tarkistettiin piirijakoa 
v. 1921. Vuoden 1917 piirijako oli kuitenkin niin perusteellinen, että ainoa muutos oli 
Mattilan piirin liittäminen Aron piiriin, jota oli ennakoinut koulun perustaminen pii
rien rajalle v. 1920. Myös vanhoihin kouluihin sovellettiin uutta lakia. Sen seurauksena 
Perä-Hyypän, Uuron, Nummijärven ja Nummikosken koulut muuttuivat supistetuiksi. 
Niiden oppilasmäärä oli alle 30. 

Jokaisen kunnan oli laadittava oppivelvollisuuslakiin pohjautuva täytäntöönpano
suunnitelma, jonka vielä kouluhallitus vahvisti. Näin viranomaisten valvonta tuli entis
tä tehokkaammaksi. Kauhajoen suunnitelma vahvistettiin v. 1923, ja se merkitsi 12 uu
den koulun rakentamista 16 vuoden aikana oppivelvollisuuslain voimaantulosta lukien 
(Kartta 5). Pääperiaatteena oli se, että perustettavissa kouluissa alakansakoulu aloittaa 
ensin tai samanaikaisesti yläkoulun kanssa. Vasta kun kaikki uudet piirit ovat saaneet 
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koulunsa, ruvetaan perustamaan alakansakouluja ennen vuotta 1921 toimineisiin kou
luihin. Tästä oli vain kolme poikkeusta (Pukkila, Aro ja Harja), joissa ne oli perustettava 
kokeilukouluina jo 1920-luvun alkupuolella. Tämä suunnitelma ei sellaisenaan toteutu
nut, kuten oheisesta kartasta ilmenee, vaan sen aikataulua tarkennettiin v. 1932, ja vielä 
sotien jälkeenkin siitä oli osa toteutumatta. Kuitenkin se kartoitti koulutarpeet suhteel
lisen realistisesti ja tarjosi pohjan 1920- ja 1930-luvun koulujen rakennusohjelmalle. 2 

6 . 2 .  Kyläkoulu etenee , supistetun koulun es11n
marss1 : 
Kainasto (v. 1922) ,  Yrjänäinen (v. 1925) ,  Kauhajärvi (v. 1926) , 
Nirva (v. 1928), Puska (v. 1929) , Ohmerojärvi (v. 1930) ,  Lustila 
(v. 193 1 ) , Jokimäki (v. 1933) ,  Pentilä (v. 1 933 ) ,  Piipari (v. 1935 ) ,  
Möykky (v. 1937)  ja Lamminmaa (v .  1939) 

Ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa oli tehty kahden koulun, Kainaston ja Yrjä
näisen, perustamissuunnitelmat, vaikka ne toteutuivatkin vasta vuoden 1921 jälkeen. 
Kainastolaisten jo v. 1907 alkanut ja v. 19 14 sekä 19 18 jatkunut kouluhanke päättyi vih
doin v. 1922. Kylän valmius koulun perustamiseen oli suuri, sillä jo v. 19 19 oli ostettu 
tontti. Samalla oli tehty myös rakentamispäätös. Tilojen piti olla valmiina syksyllä 1922 
niin, että koulu aloittaisi toimintansa heti omassa talossa. Rakentamisessa voitiin ottaa 
huomioon oppivelvollisuuslain asettamat vaatimukset. Koulu paisui nopeasti suureksi 
kyläkouluksi. Jo toisena vuotena siitä tuli kaksiopettajainen, mikä osoitti koulun tulleen 
tarpeeseen. Hyvien liikenneyhteyksien ja suuren kyläkeskuksen vuoksi opettajisto on 
vaihtunut erittäin vähän. 

Kun kunnanvaltuusto v. 1920 perusti Yrjänäisen koulun, sen toiminta päätettiin aloit
taa vasta v. 1925 omien tilojen valmistuttua. Näin rakentaminen voitiin toteuttaa 
rauhallisesti. Sijanti sen enempää kuin muutkaan perustamiseen liittyvät kysymykset ei
vät aiheuttaneet näkyviä ongelmia. Y rjänäisen kylä tarvitsi koulunsa. Sitä todistaa se
kin, että oppilasmäärä oli v. 1927 jo 65. Tämän vuoksi johtokunta esittikin koulun laa
jentamista. Jo edellisenä vuonna oli anottu toisen opettajan viran perustamista. Kun
nanvaltuusto kuitenkin hylkäsi molemmat esitykset. Yrjänäisen koulu helpotti selvästi 
keskustan koulupulmia. Kirkonkylässä voitiin luopua kolmannesta opettajasta oppilas
määrän vähetessä Yrjänäisen lasten siirtyessä pois. Rauhallisen perustamisvaiheen jäl
keen koululla oli 1930-luvulle saakka jatkuvia tila- ja opettajaongelmia, joista vasta vuo
sikymmenen puolenvälin jälkeen päästiin eroon.3 

V. 1925 kunnanvaltuusto teki ensimmäisen toimeenpanosuunnitelman mukaisen 
koulun perustamispäätöksen, kun Kauhajärvi sai omansa. Siitä tuli tyypillinen pieni si
vukylän koulu. Täysin kivutonta ei sen perustaminen ollut, sillä valtuusto joutui ratko
maan sijainnista syntynyttä kiistaa. Koulupiirissä oli järjestetty kokous, jossa 27 ruoka
kuntaa kannatti paikaksi ns. Sillanmutkaa, kun taas kunnan jo hankkimaa tonttia kan-
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Uusija vanha Kainaston koulu - yksi Kauhajoen suurimmista kyläkouluista. (Kauha
joen kunta) 

Kainaston yläkoulun ensimmäisen luokan oppilaat v. 1940-41 sekä opettajat. Suuressa 
koulussa luokat olivat oppilaita täynnä. (Lauri Tauremo) 
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Yrjänäisen koulu valmistui 1925 ja lisärakennus v. 1934. (Kauhajoen kunta) 

Yrjänäisen koulun oppilaat ja opettajat Kaarlo Jokinen, Anna Koskiniemi ja Helmi 
Tuisku 1930-luvun lopulla. (Keijo Jaakola) 
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natti vain 11 ruokakuntaa. Sijainti koettiin luonnollisesti hyvin merkittäväksi asiaksi ky
läläisten keskuudessa. Niinpä talolliset olivat valmiita antamaan uuden tontin ilmaisek
si. Kunnanvaltuusto kuuli vielä ' 'persoonallisesti ' '  koulu paikkojen kannattajia ja päätyi 
lopulta pysymään vanhassa päätöksessään. Koulu oli rakennettava vanhan kiertokoulun 
paikalle. Vaikka opetuksen aloittamisesta vuokratiloissa tehtiinkin päätös jo toukokuus
sa 1926, jouduttiin sijoituskiistaa käsittelemään vielä uudelleen. Asiasta oli tehty tulok
seton valitus lääninhallitukseen. Valittajien tarmokkuutta kuvaa se, että he vetosivat 
vielä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sekään ei johtanut tulokseen. Niinpä valtuusto 
saattoikin tehdä päätöksen, että rakennus olisi valmis jo syksyllä 1927. Se oli suunniteltu 
alunalkaen supistetuksi kouluksi (Kartta 6), koska oppilaspohjan ei katsottu riittävän 
täydelliseen kouluun. Kylän kasvaessa oppilaita oli 1930-luvulta lähtien selvästi yli su
pistetun oppilasmaksimin, v. 1940 jopa 55, mutta vasta 1951 saatiin koulu muutetuksi 
täydelliseksi. 4 

Oppivelvollisuuslain toimeenpanosuunnitelman mukaan Nirvan koulu oli perustet
tava v. 1924. Sen oli määrä aloittaa alakansakouluna. Erityisperusteluna käytettiin sitä, 
että näin saataisiin turvatuksi riittävä alkeisopetus. Suunnitelma oli sikäli realistinen, et
tä jo v. 1917 oli piirin oppilasmääräksi arvioitu 76. Se oli samansuuruinen kuin muut 
suuret kyläkeskukset. Varsinaisen kansakoulun perustaminen olisi siirtynyt suunnitel
man mukaan aina vuoteen 1931 saakka. Siihen saakka olisivat Nirvan yläkouluikäiset 
saaneet käydä naapuripiirien kouluissa erityisesti Päntäneellä ja Kokonkylässä, sikäli 

Kauhajärven koulu valmistui v. 1928. Se toimi supistettuna vuoteen 1951  saakka. (Kau
hajoen kunta) 
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Nirvan v. 1927 valmistunut koulurakennus. (Kauhajoen kunta) 

Nirvan koulun oppilaita sekä opettajat 
Yrjö Paarlahti ja Anni Koivula 
1930-luvulla. (Keijo Jaakola) 

- ' 
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Puskan koulu, valmistunut v. 1929, oli aluksi supfrtettu, mutta jo v. 1931 siitä tuli täy
dellinen kaksiopettajainen. Koulu lakkautettiin v. 1969. (Kauhajoen kunta) 

kun niissä oli tilaa. 1920-luvun jälkipuoliskolla alkuperäiset suunnitelmat eivät kuiten
kaan enää pitäneet yleensäkään paikkaansa. Niin myös Nirva sai samanaikaisesti sekä 
ala- että yläkoulun v. 1928. Miksi suunnitelmasta oli luovuttu, ei käy asiakirjoista ilmi. 
Rakennustoimikuntana oli perustettavan koulun johtokunta. Se aloitti työnsä jo v. 
1925. Sille jäikin runsaasti aikaa toteuttaa rakennustyöt. 5 

Päntäneen seudun kouluolot kohentuivat edelleen 19,20-luvun lopulla huomattavas
ti, sillä toinenkin suuri kylä, Puska , sai koulunsa. Se oli: määrä perustaa v. 1926 niin, et
tä alakansakoulu käynnistyisi jo samana vuonna vuokrahuoneissa ja yläkansakoulu kol
me vuotta myöhemmin. Alkuperäistä suunnitelmaa ei nytkään noudatettu. V. 1926 
tehtiin rakentamiseen liittyviä valmistelevia töitä. Päätetti:in perushiekan ajosta, kivijal
kakivien hankinnasta, hakkauksesta ja paikalle ajosta sekä piirustusten laatimisesta. Ke
väällä 1927 kunnanvaltuusto sitten hyväksyi piirustul:set ja päätti , että koululle valitaan 
naisopettaja. Opetustilat valmistuivat v. 1929 ja toiminta päätettiin aloittaa supistettu
na. Kuitenkin jo v. 193 1 kokonaisoppilasmäärä nousi lähes 80:een, ja koulu muutettiin 
täydelliseksi kansakouluksi. 1930-luvun puolivälissä Puskan koululla ajauduttiin jo tila
vaikeuksiin. Johtokunta esittikin tilojen laajentamista alakansakoulun huoneella, mutta 
valtuusto oppilaspulaa peläten ei siihen suostunut. Epäiltiin jopa koulun muuttuvan 
jälleen supistetuksi. Tilanpuutetta auttoi jonkin verran v. 1936 suoritettu piirijaon 
muutos, jolla 9 yläkoulun ja 4 alakoulun oppi1asta siirrettiin Päntäneen kouluun. Van-
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Ohmerojärven v. 1929 valmistunut koulu. Koulu on, kuten monet muutkin Kauhajoel
la, rakennettu kouluhallituksen tyyppipti'rustusten mukaan. (Kauhajoen kunta) 

hemmat olivat ratkaisuun erittäin tyytymättömiä. He tekivätkin asiasta valituksen, joka 
johti alakoululaisten osalta päätöksen peruuntumiseen. Koulun laajentamiseen palat
tiin jälleen v. 1 938 yhtä huonoin tuloksin .6 

Ohmerojärven koulun toiminta käynnistyi suunnitelmien mukaisesti v. 1 930. Sen pe
rustamista valmisteltiin lähes kolme vuotta. Jo v. 1927 valittiin johtokunta, joka aloitti 
työnsä hankkimalla piirustukset. Ne kunnanvaltuusto hyväksyi v. 1928,  ja vihkiäiset pi
dettiin lokakuussa 1 930. Toiminta alkoi supistettuna, mutta jo toisena vuotena tarkasta
ja katsoi oppilasmäärän kohonneen niin suureksi, että oli saatava ala- ja yläkansakoulu . 
Oppilaita oli edellisessä 1 6  ja jälkimmäisessä 42 . Johtokunnan asiasta tekemä esitys tuli 
kuitenkin valtuustossa tyrmätyksi. Viranomaiset suhtautuivat supistettuihin kouluihin 
kielteisesti, ja niinpä tarkastaja valitti asiasta lääninhallitukseen, joka oli myös täydelli
sen kansakoulun kannalla. Valtuusto joutuikin perustamaan Ohmerojärvelle alakansa
koulun opettajan viran syksystä 1 932 lähtien. Taloudellisesta lamasta huolimatta viran
omaiset pitivät kiinni oppivelvollisuuden toimeenpanosta. Kunta joutui tavalla tai toi
sella hankkimaan rahat kansanopetuksen aiheuttamiin kustannuksiin . 7 

Lustilankylän oli määrä saada alakoulu jo v. 1 925  ja yläkoulu v. 1 928 ,  mutta kun nii
den perustaminen ei taloudellisista syistä onnistunut, kylän asukkaat puuttuivat tilan
teeseen v. 1 928 anomalla koulun perustamista syksyllä 1929. Kunnanvaltuusto hylkäsi 
esityksen. Se oli uusien suunnitelmien mukaan tarkoitus aloittaa v. 193 1 .  Johtokunta 
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Opettaja j.E. Harjan suunnittelema ]okimäen koulu. (Kauhajoen kunta) 

valittiin jo v. 1929 valmistelemaan koulun rakentamista. Vielä samana vuonna valtuusto 
vahvisti 1.25 hehtaarin tonttikaupan ja aikataulun mukaisesti ensimmäiset oppilaat 
otettiin vastaan v. 193 1. Lustilankylän koulunkin oli määrä toimia toistaiseksi supistet
tuaa. Oppilaita ei katsottu riittävän täydelliseen kansakouluun eikä siihen myöskään 
tuntunut olevan varoja. Kuitenkin heti ensimmäisenä koulupäivänä oppilasmäärä ylitti 
kiintiön. Tämän vuoksi jouduttiin Lustilankylän lapsia siirtämään Kirkonkylään ja myös 
Aronkylään. Näiden siirtojenkin jälkeen jäi vielä 34 oppilasta. Suuri oppilasmäärä sai 
johtokunnan heti lokakuussa 1931 tekemään anomuksen täydellisestä kansakoulusta. 
Kunnanvaltuusto käsitteli asian huhtikuussa 1932 ja jätti sen vielä pöydälle, mutta oli jo 
toukokuussa valmis tekemään myönteisen päätöksen. Paitsi että koulu huolehti oman 
piirinsä kansakouluikäisten opetuksesta, toimi se- 1930-luvulla myös Sahankylän kierto
koulun kuulusteluhuoneistona. Kovin tilava se ei o1lut . Kuvaavaa on se, että alakansa
koulun opettajan asunnoksi järjestettiin aluksi keittola, joka v. 1935 -Otettiin alkuperäi
seen käyttöönsä. 8 

V. 1933 Kauhajoen kansakoulut lisääntyivät kahdella. Tällöin perustettiin sellaiset 
JoIDimäen ja Pentilän kyliin. Jokimäen koulu aloitti toimintansa alkuperäisen suunnitel
man mukaisesti, vaikka ensimmäisen kerran asia oli esillä jo v. 1928. Tällöin haettiin 
komlulle sopivaa paikkaa. Oppilasmäärän pienuuteen vedoten ja kunnan omaksuman 
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V. 1935 valmistunut Piiparin kaunis ja sopusuhtainen koulu. (Kauhajoen kunta) 

tavan mukaan kGulusta kaavailtiin supistettua. Tätä silmällä pitäen kunnanvahuusto te
ki v. 1930 kouluhallitukselle asiaa koskevan anomuksen. Jokimäen piirissä suunnitelma 
torjuttiin jyrkästi. Johtokunta laati vastineen valtuuston esitykseen: ' 'Mielestämme kul
kee kehitys piirissämme siihen suuntaan, että ei lapset piirissä vähene vain päinvastoin 
lisääntyvät. ' '  Perusteluna väittämälleen johtokunta totesi asutuksen vaurastuneen, uu
sia tiloja perustetun, taloja rakennetun ja uutta maata raivatun. Piiri olikin ainoa, jossa 
jo ennen perustamista vastustettiin supistettua koulua. Johtokunnan toiveet myös täyt
tyivät. V. 1933 koulu aloitti toimintansa uusissa J.E. Harjan suunnittelemissa tiloissa 
täydellisenä kansakouluna. 9 

Perustamispäätöksestä huolimatta ei Pentilän koulun rakentamissuunnitelmia ollut 
etukäteen tehty. Vasta tammikuussa 1933 hankittiin koulua varten tontti. Kesäkuussa 
kunnanvaltuusto ratkaisi myös koulumuodon. Siitä tuli supistettu. Opetus aloitettiin 
syksyllä Janne Pentilältä vuokratuissa huoneissa. Vaikka se oli vasta toimintaa0sa aloitta
va ja supistettu, hakijoita opettajan virkaan oli 70. Mitään rakentamissuunnitelmia ei 
1930-luvulla ollut, vaikka tontti olikin ostettu. Ilmeisesti tämä johtui pienestä oppilas
määrästä. Uudelleen rakentaminen nousi esiin sota-aikana. V. 1940 Pentilän koululle 
oli majoitettuna siirtolaisia. Heidän tuomansa oppilaslisä muutti sen täydelliseksi kansa
kouluksi, ja johtokunta käynnisti rakennussuunnitelmat. Työvoima- ja tarvikepulan 
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vuoksi ei töitä voitu aloittaa. Oman koulun pystyttämisestä ja vuokratilojen käytöstä tuli 
1940-luvulla pitkä ja monivaiheinen tapahtumasarja, joka päätyi lopulta oman koulun 
vihkiäisiin v. 1949. 10 

1930-lukua voidaan luonnehtia pienten kyläkoulujen vuosikymmeneksi. Näihin kuu
lui myös v. 1935 perustettu Piiparin koulu. Se aloitti toimintansa alkuperäisten suunni
telmien mukaan. Sen rakentamiseen ryhdyttiin v. 1933, kun kunnanvaltuusto hyväksyi 
piirustukset. Koulussa piti olla kaksi luokkaa, joista toinen oli yläkansakoulua ja toinen 
alakansakoulua varten. Lisäksi tiloihin kuului niin suuri eteinen, että siinä voitiin pitää 
veisto- ja voimistelutunnit. Näin myös alakansakoulu pääsi käyntiin, tosin vasta kuusi 
vuotta suunniteltua myöhemmin. Piiparin piirin perustaminen oli ollut paikallaan, sillä 
oppilaita oli heti ensimmäisenä toimintavuotena 79. Näin se helpotti muiden koulujen 
tilanahtautta ja lyhensi oppilaiden koulumatkoja. 1 1  

1930-luvun puolivälissä oli oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunnitelma pää
osiltaan toteutettu. Koulujen perustamisaikataulu varsinaisten kansakoulujen osalta piti 
suhteellisen hyvin paikkansa. Sen sijaan alakansakoulujen perustamisessa suunnitelmaa 
ei juurikaan noudatettu. Kyläkoulut perustettiin yleensä ensin supistetuiksi , jolloin näh
tiin käytännössä oppilaspohjan riittävyys ja alakansakoulun vuoro tuli yleensä vasta 
myöhemmin . Vain yksi piiri, Filppula, jäi koulutta. Se sulautui Kirkonkylän piiriin. V. 
1936 piirijakoa tarkistettiin lakkauttamalla Filppula ja perustamalla Möykyn ja Lam
minmaan piirit. Niiden kokonaismäärä oli nyt 29. 

' 'Kyläläisten kesken on jo aikoja sitten oltu pahoillaan ettei saada kylään ja tähän pii
riin omaa koulua. Siinä mielessä nyt olemme me allekirjoittaneet kokoontuneet, kun 
olemme saaneet kuulla, että piirijakoa tarkistetaan. " Edellä oleva pöytäkirjanote kesä
kuussa 1935 pidetystä Möykyn kyläkokouksesta kuvaa hyvin kyläläisten aktiivisuutta asi
assa. Kuinka kauan koulu oli ollut heidän mielessään, ei näiden 27 möykkyläisen ano
muksesta käy ilmi, mutta toiminta oli paikallaan, koska piirijako oli uusittavana. Piiri 
perustettiin, ja johtokunta valittiin v. 193 7. Se teki valtuustolle aloitteen opetuksen 
aloittamisesta vielä samana syksynä. Vuokratiloissa käynnistynyt koulu oli supistettu, 
jollaisena se toimi koko olemassaolonsa ajan. V. 1938 se pääsi muuttamaan jo omiin ti
loihinsa. Vaikka oppilasmäärä oli pieni - perustamisvuonna 37 - voidaan perustamis
ta pitää asianmukaisena. 12 Kylästä ei ollut säännöllistä liikennettä niin, että oppilaat 
olisi voitu kuljettaa muihin kouluihin. Sivukylien ainoana vaihtoehtona oli saada oma 
opinahjo, vaikka se toimisi supistettunakin. 

Yksi pisimpään jatkuneista perustamiskiistoista koski Lamminmaan kansakoulua. Jo 

v. 1931 Aron kansakoulun johtokunta kiinnitti Lamminmaan kouluoloihin huomiota. 
Kylä kuului Aron piiriin. Johtokunta totesi 5- 15 kilometrin päässä Aron koulusta asu
van 28 oppivelvollista. Nämä olivat Lamminmaan lapsia. Kunnanvaltuustolle esitettiin 
toivomus, että nämä saisivat joko kyydityksen ja majoituksen tai oman koulupiirin. 
Suoritettujen laskelmien mukaan jälkimmäinen oli halvempi vaihtoehto. Ongelmana 
oli vain se, mistä saadaan tarvittavat tilat. Päädyttiin vuokraukseen, "koska aika on vai
kea''. Taloudellisista hankaluuksista huolimatta kouluhanketta ajettiin edelleen v. 
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Möykyn kylä sai koulunsa v. 1938. (Kauhajoen kunta) 

Möykyn oppilaat ja opettaja koulutalon rapuzlla v. 1944. (Toivo Koskela) 
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Lamminmaan koulu valmistui v. 1939. Sen ovat suunnitelleet ].E. Honkanen ja Heikki 
Vanamo. (Kauhajoen kunta) 

1932 . Lamminmaan asukkaat olivat itsekin heränneet vaatimaan koulua ja ornaa piiriä. 
Tukenaan heillä oli Aron johtokunnan ehdotus supistetun koulun perustamisesta. Mar
raskuussa 1932 kunnanvaltuusto asian käsiteltyään jätti sen pöydälle, ja kuukautta myö
hemmin Lamminmaan asukkaat joutuivat toteamaan jääneensä ilman koulua. Kunnan
valtuuston päätös oli sikäli tyrmäävä, ettei perustettu edes piiriä, jolloin olisi voitu vähi
tellen hanke käynnistää. Perustamishaaveet hallltautuivat nyt useiksi vuosiksi. Lapsille ei 
järjestetty myöskään kuljetusta majoituksesta puhumattakaan. Koulunkäynnin laimin
lyönnit jatkuivatkin vuodesta toiseen. 

Lamminmaan kouluolot olivatkin Kauhajoen koululaitoksen pahin yksittäinen 
epäkohta oppivelvollisuuslain koko voimassaolon ajan. Masentava tilanne jatkui 
aina vuosikymmenen lopulle saakka. V .  1937 tarkasta puuttui entistä voimak
kaammin tilanteeseen. Hän oli kehottanut jo v. 1936 johtokuntaa huolehtimaan 
opetuksen toimeenpanosta myös Lamminmaassa, mutta se oli voimaton. Kirjel
mässään tarkastaja totesi oppivelvollisuuden laiminlyöneitä olleen poikkeuksellisen 
runsaasti (26). Tätä ei enää voitu hyväksyä ja niin hän vaati johtokuntaa yhdessä val
tuuston kanssa hoitamaan asian kuntoon. Tarkastajan kirjelmän perusteella Aronky
län koulun johtokunta teki kunnanvaltuusto1le esityksen Lamminmaan koulupiirin pe
rustamisesta. Oppilaita siinä laskettiin olevan 3 7. Lisäksi ehdotettiin määrärahaa supis-
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Kartta 6: Kauhajoen supistetut koulut ennen vuotta 1945 

allevuvatut ennen vuot-
ta 1921 perustettuja, jotka 
muutettu supistetuiksi 
alleviivaamttomat supis
tetuiksi perustettuja 
vuosiluvut ilmoittavat, 
milloin koulu ollut 
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tetun koulun perustamiseksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitelman hidastettuna si
ten, että koulu rakennettaisiin v .  1938 vesikattoon ja opetus aloitettaisiin vasta v. 1939 . 
Tehty päätös vesitti samalla Lustilan koulun laajennushankkeen. Koululaitokseen käy
tettäviä määrärahoja ei näin tarvinnut lisätä. Ongelmat eivät kuitenkaan loppuneet tä
hän. Kun oppilasmäärä syksyllä 1939 oli 2 7, oli oppivelvollisuuden laiminlyöneitä perä
ti 14. Laiminlyöneiden suuri määrä oli ilmeisen selvä jatke 1930-luvun tilanteelle. Oli 
totuttu siihen, ettei laki todellisuudessa velvoita mihinkään. Näin kunnanvaltuuston 
1930-luvun alussa tekemän päätöksen kielteiset vaikutukset tulivat vakavina esiin. Joh
tokunnalle se aiheutti lukemattoman määrän kotikäyntejä kaikkien oppivelvollisten saa
miseksi kouluun. Toisaalta Lamminmaassa ja Sahankylässä oli toiminnassa vielä kierto
koulu, joka aivan ilmeisesti oli tyydyttänyt ja tyydytti edelleen monen kyläläisen mieles
tä lasten koulunkäyntitarpeen . 1 3  Suurista ongelmistaan huolimatta Lamminmaan kou
lun toiminta hakeutui vähitellen normaaleihin uomiinsa. Oppilasmäärä pysyi jatkuvasti 
nun pienenä, ettei koulun muuttaminen täydelliseksi kansakouluksi tullut 
kysymykseen. 

6 .  3 .  Kierto koulusta alakansakouluun 

Alkeisopetus hoidettiin kansakoululaitoksen ensimmäisinä vuosikymmeninä yksin
omaan kiertokoulujen ja pientenlastenkoulujen avulla. Tähän järjestelmään alkoi 
19 10-luvulla kohdistua valtakunnallisia muutospaineita, sillä tulokset olivat olleet huo
not. Alkeisopetuksen uudistuspyrkimykset joutuivat kuitenkin sortopolitiikan uhriksi. 
Muutos tapahtui v. 19 17, kun toinen sortokausi päättyi. Oppivelvollisuuslakia valmis
teltaessa pyrittiin kehittämään rpyös maaseudulla vanhan alkeisopetusjärjestelmän kor
vaavaa kunnallista alakansakoulua . Vanhan järjestelmän heikkoudet tunnettiin. Kauha
joellakin vielä toiminnassa olleen kuuden kiertokoulun ja pientenlastenkoulujen anta
massa opetuksessa oli suuria laadullisia ja määrällisiä koulupiirikohtaisia eroja. 

Jo v. 1917 pyrittiin alakansakoulujen perustamista kiirehtimään varsinaisten kansa
koulujen yhteyteen . Tähän tähtäsi mm. tarkastaja A.V. Laitakarin kirje Kauhajoen kun
takokoukselle. Siinä tähdennettiin alakansakoulujen perustamisen tarpeellisuutta. Kau
hajoelle olisi esityksen mukaan perustettava edes kaksi alakansakoulua, koska alkeis
opetus tarkastajan havaintojen mukaan oli puutteellista. Kuntakokouksen suhtautumi
nen alakansakouluihin oli periaatteessa myönteinen, vaikka niiden perustamisessa näh
tiin myös hankaluuksia. Ensimmäistä alakansakoulua on ilmeisesti suunniteltu Teeva
haisen koululle, koska koulun opettaja Nestor Laitinen oli lähettänyt kuntakokoukselle 
kirjeen, jossa hän tyrmäsi Teevahaisen koulua koskevat suunnitelmat. Perusteluna oli 
koulun ahtaat tilat. Opetusta oli tarkoitus antaa veistoluokassa, joka toimi samalla oppi
laiden eteisenä ja samassa paikassa tapahtui myös opettajaperheen leipomiset. Toisaalta 
opettaja katsoi opetuksen häiriintyvän, jos oven takana opetetaan toista ryhmää, varsin-
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kin kun hän itse ' '  oli arka semmoiselle''. Kuntakokouksessa esitettiinkin alakansakou
luja perustettavaksi Nummijärven ja Nummikosken vastaperustettuihin kansakoului
hin. Lopullinen päätöksenteko kuitenkin siirrettiin ja vihdoin haudattiin kokonaan. 
Alakansakoulun perustaminen ei kiinnostanut myöskään Kirkonkylän kansakoulun joh
tokuntaa, joka katsoi lapsilla jo olevan mahdollisuus siihen pientenlastenkoulun muo
dossa. Sen arveltiin antavan riittävän tehokkaan alkeisopetuksen. 14 

Seuraavan kerran alakansakoulukysymykseen palattiin v. 19 19, jolloin kunnanval
tuusto käsitteli esitystä kahden alakansakoulun perustamisesta. Se hylättiin, mutta val
mistelua jatkettiin. Valtuuston asenteissa oli kuitenkin tapahtumassa jyrkkä muutos ala
kansakouluja vastaan. Taustalla lienee ollut oppivelvollisuuden sisällöstä käyty valta
kunnallinen keskustelu, jossa suurimmaksi kiistanaiheeksi muodostuivat alakansakou
lut. Pyrittiin jopa luopumaan kaksivuotisesta alakansakoulusta ja siirtymään yksi
opettajaisiin, eräänlaisiin supistettuihin kansakouluihin. Tätä linjaa ajoivat eduskun
nassa monet maaseudun edustajat. Alakansakouluja vastustivat myös jotkut kirkon 
edustajat, koska se vei pohjan sen omalta alkeisopetukselta. Suhtautuminen niihin oli 
Kauhajoella v. 19 19 muuttunut erittäin kielteiseksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi oma
aloitteisesti eduskunnalle lähetettäväksi kirjelmän, jossa seikkaperäisesti asetettiin koko 
suunniteltu alakansakoulujärjestelmä kyseenalaiseksi. Erityisesti valitettiin niiden ai
heuttamaa verotaakkaa. Jos alakansakoulu tulisi pakolliseksi, muodostuisivat verot '' sie
tämättömiksi''. Vastoin koululaitoksen piirissä saatuja kokemuksia pidettiin lausunnos
sa kiertokoulujen antamaa alkeisopetusta riittävänä. Alakansakoulujen katsottiin sopi
van vain kaupunkeihin. Valtuuston mukaan pientenlastenkoulut olivat täysin riittäviä 
antamaan lapsille koulutottumusta ennen kansakoulun alkua. Lisäksi uskottiin alakan
sakoulusta tulevan "nälkälaitos ", koska opettajille ei pystyttäisi maksamaan riittävästi 
palkkaa. 

Kunnanvaltuuston kanta oli selvästi kielteinen. Tämä on toisaalta yllättävää, toisaalta 
ymmärrettävää. Yllättävä se oli sikäli, että v. 19 17 pidetyssä kokouksessa oli todettu 
Kauhajoen koululaitoksessa selviä puutteita ja kuntakokous oli valmis puoltamaan ala
kansakoulujen perustamista. Puutteet olivat todellisia, sillä vielä v. 1922 tarkastaja eh
dotti Uuron koulun muuttamista supistetuksi heikon alkeisopetuksen vuoksi (s. 59). Sa
masta syystä niinkin keskeisellä paikalla kuin Pukkilankylässä jouduttiin v. 1923 ensim
mäisen luokan oppilaat pitämään kolme viikkoa lukuvuoden alussa alaluokalla. Yllättä
vä kielteinen kanta oli myös sikäli, että alakansakoulujen perustaminen olisi merkinnyt 
erityisesti maaseudun alkeisopetuksen tehostumista. Kuitenkin kirjelmän lähettämiseen 
löytyy myös perusteluja. Oppivelvollisuuslakia odoteltaessa oli Kauhajoella uusittu 
piirijakoa ja tehty seitsemän kansakoulun perustamispäätökset. Tämän jälkeen oli vielä 
13 koulupiiriä ilman omaa koulua. Kunnanvaltuuston kannanotosta huokuu selvästi 
pelko kustannuspaineen voimakkaasta kasvusta. Kun kunta oli laaja ja melko harvaan
asuttu, merkitsi se koulurasitusten huomattavaa kasvua. Vaikka tarkastaja Laitakari mar
raskuussa 19 19 yritti vielä vauhdittaa alakansakoulujen perustamista, haudattiin kysy
mys kahdeksi vuodeksi. Uudelleen siihen palattiin lain tullessa voimaan. Tarkastajan 
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koollekutsumassa kokouksessa keskeisin kysymys oli alakansakoulujen perustaminen. 
Suhtautuminen kysymykseen oli myönteinen, mutta samalla todettiin, ettei kunnalla 
ole niihin voimavaroja kansakoulujen viedessä kaikki varat. Kokous katsoi kuitenkin 
olevan syytä aloittaa alakansakoulukokeilu mahdollisimman pian. 1 5  

Kun Pukkilan piiriin oli valmistumassa koulu, jossa oli varattu tilat myös alakansa
koulua varten, esitettiin kokeilun aloittamista siellä jo syksyllä 192 1. Johtokunta teki 
asiasta esityksen valtuustolle. Vaikka koulun opettaja Nestori Ylitörmä lupautui maksa
maan alakansakoulunopettajan palkan, ei kunnanvaltuusto kuitenkaan perustamislu
paa antanut. Valtuusto joutui tekemään äänestyspäätöksen, jossa äänet menivät tasan 
1 1- 1 1, mutta hyväksyvä päätös olisi edellyttänyt 2 / 3 enemmistöä. Pukkilan alakansa
koulun perustamissuunnitelmat onnistuivat vasta v. 1923, vaikka opetustilat olivatkin 
valmiina. Se oli täynnä oppilaita, kun muista koulupiireistä siirrettiin sinne oppivelvol
lisia. 16 Kansakoulun käymistä pidettiin tärkeämpänä kuin alakansakoulun käynnistä
mistä. Pukkilassa oli ensimmäinen yhden piirin alakansakoulu. 

Kuten edellä jo on tullut esille, suoritettiin v. 192 1 oppivelvollisuuden täytäntöönpa
noa silmällä pitäen uusi piirijako. Samalla annetut ohjeet velvoittivat kunnan tekemään 
päätöksen, missä järjestyksessä perustetaan alakansakoulut, jotka olivat tulleet pakolli
siksi ja kiinteäksi osaksi myös maaseudulla suoritettavaa kansanopetusta. Koulujen pe
rustamissuunnitelmassa erotettiin ala- ja yläkansakoulu täysin toisistaan. Suunnitelmien 
mukaan alakansakoulu olisi käynnistettävä 3-7 vuotta aikaisemmin kuin yläkansakou
lu. Poikkeuksena oli Yrjänäisen koulu, jossa molemmat suunniteltiin alkavaksi v. 1925, 
ja tämä myös toteutui. Koska alakansakoulu oli tarkoitus perustaa aikaisemmin, oli sitä 
varten vuokrattava opetustilat. Yläkansakoulun alkaessa rakennettaisiin yleensä koulu
rakennus, jonka voimistelu- ja veistosalissa alakoulu toimisi. Alakansakoulut suunnitel
tiin 36-viikkoisiksi kuitenkin niin, että aluksi yksi toimisi kahden vierekkäisen kansa
koulun yhteisenä 18 viikkoa kummassakin. 

Hanke jäi suurelta osin toteutumatta, sillä kunnan voimavarat menivät varsinaisten 
kansakoulujen käynnistämiseen. Alakansakoulut perustettiin yleensä useita vuosia myö
hemmin. Poikkeuksia oli neljä. Edellä mainitun Yrjänäisen lisäksi Nirva (v. 1928), Joki
mäki (v. 1933) ja Piipari (v. 193 5) saivat alakansakoulunsa samanaikaisesti yläkansakou
lun kanssa. Yhtä vähän toteutuivat yhteisten alakansakoulujen suunnitelmat. Vain v. 
1922 perustettu Kauhajoen koululaitoksen ensimmäinen alakansakoulu oli yhdistetty 
Turjankylässä ja Aronkylässä. Järjestelmä toimi siten, että opettaja oli Turjankylässä elo
kuun alusta syyskuun loppuun ja huhtikuun 20. päivästä kesäkuun 20. päivään yhteen
sä 18 viikkoa ja Aronkylässä loka-marraskuun sekä helmikuun 15. päivästä huhtikuun 
20. päivään myös 18 viikkoa. 17 

Johtokunnat olivat yleensä erittäin aktiivisia saadakseen alakansakoulun toimimaan jo 
ennen toimeenpanosuunnitelmassa esitettyä aikaa. Tähän vaikutti erityisesti se, että val
mistuvissa koulurakennuksis.sa oli jo valmiina alakoulua varten opetustilat. Johtokunnat 
eivät pitäneet mielekkäänä pitää opetustiloja tyhjinä. Erittäin aktiivisia koulun harrastajia 
löytyi jälleen Luomankylästä. Alakoulun tilat olivat heti alkeisopetusta antavan kierto-
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Alakoulun puuttuessa käytiin kunnan kesk�stassa kiertokoulua. Kuva vuodelta 1923 
Fzlppulasta. Opettaja Siin· Havunen vasemmalla. (Anni Nurmela) 

koulun käytössä. Näin voitiin myydä kylän yhteisessä omistuksessa ollut kiertokoulutu
pa ja saadut varat käyttää kansakoulun hyväksi. V. 1 924 tehtiin ensimmäinen anomus 
alakoulun käynnistämisestä. Kunnanvaltuuston päätös oli hylkäävä. V. 1926 tilanne 
toistui ja koulun johtokunta valitti läänin maaherralle. V. 1927 kunnanvaltuusto teki
kin tarkastajan ehdotuksesta päätöksen perustaa alakansakoulut Kainastolle, Kokonky
lään ja Luomankylään sekä Koskenkylään ja Kiviluomalle sillä ehdolla, että johtokunnat 
pystyvät osoittamaan tarvittavat tilat. Näin siis Luomankylä sai alakoulunsa, jota valtuu
tettu M.E.  Harja oli v. 1927 kunnanvaltuuston istunnossa vauhdittanut lupaamalla 500 
markan avustuksen opettajan palkkaukseen vuoteen 1932 saakka, jolloin alkuperäisen 
suunnitelman mukaan alakansakoulun toiminnan oli määrä alkaa. 18 

Vaikka v. 1 9 18  perustettu opettajayhdistyskin oli jo v. 1 923 kiinnittänyt huomiota 
alkeisopetuksen puutte1s11n, painottui alakansakoulujen perustaminen selvästi 
1 920-luvun loppupuolelle. Vuosina 1 92 5-30 perustettiin kymmeneen kouluun alaluo
kat. Paineita tähän alkoi olla yhä enemmän. Edellisen vuosikymmenen lopussa peruste
tut kansakoulut eivät enää rasittaneet kunnan taloutta, sillä 1 920-luvulla perustettiin 
uusia kouluja vuosi ja koulu vauhdilla. Toisaalta samoihin aikoihin ilmeni huolestutta
via puutteita kouluun tulevien lasten alkuopetuksessa. Se sai tarkastajan kiirehtimään 
alakansakoulujen perustamista. Alkuopetuksen heikkoudesta vielä 1920-luvun lopulta 
voidaan esimerkkinä mainita Kokonkylän kansakoulu . Johtokunta joutui elokuussa 
1 926 vapauttamaan oppivelvollisuusikäiset v. 1 9 1 7  syntyneet lapset yhdeksi vuodeksi 
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koulusta alkuopetuksen vähyyden vuoksi . Lapset määrättiin kiertokouluun hankkimaan 
riittävät tiedot. V. 1 927 tilanne toistui samanlaisena. Johtokunnan huolena oli lisäksi 
suhteettoman suuri joukko vanhempia koulunkäynnin laiminlyöneitä. V. 1929 heitä oli 
1 7  koko oppilasmäärän ollessa 94. Heikko alkuopetus aiheutti vaikeuksia ja koulun
käynnin laiminlyöntejä ylemmilläkin luokilla. 19 

Kirkonkylä sai alakoulunsa vasta v. 1 930 .  Kunnan muissa osissa niitä oli toiminnassa 
jo runsaasti. Yleinen mielipide oli , ettei Kirkonkylää aseteta etusijalle suuresta oppilas
määrästä huolimatta. Niinpä alkeisopetus tapahtui joko kiertokoulun, pientenlastenkou
lun tai lopulta Pukkilan alakoulun toimesta. "Punainen puoli" ,  uusi alakouluraken
nus , valmistui v. 1 930.  Oppilasmäärä oli v. 1935  jo 60, minkä vuoksi valittiin toinenkin 
alakoulunopettaja. Samalla oli siirryttävä vuorolukuun ,  jota kesti kaikkiaan 1 7  vuotta. 
Alakoulun valmistuminen otettiin opettajien ja oppilaiden keskuudessa ilolla jos myös 
hämmennyksellä vastaan. Oppilaiden päästyä ensimmäisen kerran uuteen luokkaan 
huomattiin yhden pikkupojan jääneen pihalle .  Hän ei suostunut ujouttaan tulemaan si
sälle, ennen kuin opettaja Kouhi hänet kantoi. 20 

Jos oli Kirkonkylä saanut kauan odottaa vuoroaan, ei Päntäneen asema ollut niinkään 
hyvä .  Koulu oli oppilaita täynnä, ja vain rakentamalla lisärakennus voitiin alakansakou
lun toiminta aloittaa. Päntäneen suunnitelmat jäivät talouspulan alle, ja vasta v. 1936 
saatiin lisärakennus valmiiksi ja  päästiin valitsemaan opettaja 45 hakijan joukosta. Vaik
ka alakansakouluja perustettiinkin tasaisella vauhdilla, ei koko koulumuodon asema ol
lut täysin vakiintunut. Kun v .  1933  Jokimäen piiri sai oman koulunsa alakouluineen, 
joutuivat johtokunnan jäsenet toteamaan alakansakoulussa olevan vain kuusi oppilasta 
ensimmäisellä luokalla, kun heitä olisi pitänyt olla 1 7 .  Tutkittaessa laiminlyöntien syytä 
huomattiin sen johtuvan kylällä vielä toimivasta kiertokoulusta. Lapset kävivät vanhan 
tavan mukaan kiertokoulua, vaikka oppivelvollisuuskoulu olikin jo aloittanut toimin
tansa. Asian korjaamiseksi johtokunnan puheenjohtaja valtuutettiin neuvottelemaan 
kirkkoherra Ahtolan kanssa opettaja Komantin pitämän kiertokoulun lakkauttamisesta, 
koska se tuotti Jokimäen koululle häiriötä. Tapahtuma sinänsä kuvaa kiertokoulujärjes
telmän vakiintuneisuutta ja väestön luottamusta sen kykyyn hoitaa alkeisopetusta riittä
vän hyvin. 1 920-luvun lopussa toimivat vielä Aron, Harjan, Päntäneen, Perä-Hyypän ja 
Suur-Hyypän kiertokoulupiirit. Niiden toiminta loppui alakansakoulujen perustamisen 
myötä vasta 1 930-luvulla ja opettaja Komantin koulu jatkui aina 1940-luvulle saakka 
toimien mm. v. 1 94 1  vielä Sahankylässä, jossa kansakoulupalvelukset olivat kaukana. 2 1 

' 'Hävittääkö nykyinen sukupolvi isiensä suunnitteleman alakansakoulun ja jatko
opetuksen? "  Tämän huolestuneen kysymyksen Kauhajoen opettajayhdistys esitti vuosi
kokouksessaan v. 1 9  3 3 .  Aihe tähän oli saatu valtion talousarviosta vuodelle 19 34.  Siinä 
oli lamakauden iskettyä tehty huomattavia kansakoululaitosta koskevia määrärahavä
hennyksiä, joiden katsottiin pahiten kohdistuvan juuri alakansakouluun ja jatko-ope
tukseen, jotka nuorimpina kansanopetuksen osina olivat myös helpoimmin haavoitetta
vissa. Opettajakokous katsoi julkilausumassaan siveelliseksi velvollisuudekseen tehdä 
työtä näiden koulumuotojen hyväksi . 22 Taloudellisista ongelmista huolimatta oli ala-
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kansakoulu 1930-luvulle tultaessa kuitenkin jo vakiinnuttanut asemansa niin, ettei sitä 
voitu enää horjuttaa, varsinkin kun kirkollinen alkuopetus oli jäämässä lopullisesti pois . 
Alkuopetuksen ja koko kansanopetuksen suurin heikkous olikin supistetuissa kouluissa, 
joita Kauhajoella oli kuusi niistä 29 koulusta, jotka oli perustettu ennen talvisotaa . Nä
mä yksiopettajaiset koulut oli perustettu pieniin syrjäkyliin, joista ei oppilaskuljetuksia 
voitu sen ajan keinoin suorittaa, mutta jotka oppivelvollisuuslain mukaan oli saatettava 
kansanopetuksen piiriin . Annettu opetus jäi luonnollisesti puutteelliseksi, sillä alakan
sakoulua vastaavien luokkien opettamiseen käytettiin 12 viikkoa ja yläkansakoulua vas
taavien 28 . 

6 .  4 .  J atkokurssit - osa oppivelvollisuutta 

Kun v. 192 1 oppivelvollisuuslaki tuli voimaan, se merkitsi samalla pakollista jatko
opetusta. Maalaiskansakouluissa oli sitä annettava vähintään neljä viikkotuntia 25 vii
kon aikana. Johtokunta sai määrätä jatko-opetuksen ajan kuitenkin niin, että opetus ei 
saanut alkaa ennen lokakuuta eikä kestää huhtikuun jälkeen. Täydellisissä kansakou
luissa pakolliseen jatko-opetukseen siirryttiin vasta alakansakoulun toiminnan alettua . 
Se oli määrätty kaksivuotiseksi .  Ensimmäinen vuosi painottui pääasiassa yhteiskunnalli
siin aineisiin ja toinen lähinnä käytännön aineisiin . Kuitenkin opetuksen järjestelyssä oli 
suhteellisen vapaat kädet. Vaikka alakansakouluja ei ollut vielä kansakoulujen yhtey-

]atkokurssin talouskurssi kirkonkylässä v. 1935. (Eero ja Taimi Kouhz) 
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teen perustettukaan, jatko-opetusta voitiin siitä huolimatta järjestää. Näin tapahtui 
mm. Aronkylässä, jossa v. 192 1  pidettiin 1 50-tuntiset "naisten käsityö" -jatkokurssit .  
Opetusta annettiin kahtena iltana yhteensä kahdeksan tuntia viikossa. Aronkylässä 
jatko-opetus muuttui pakolliseksi v. 1 922 ,  kun alakansakoulu käynnistyi. Se noudatti 
suhteellisen tarkkaan kouluviranomaisten ohjeita. Sen pituus oli sata tuntia. Opetusta 
järjestettiin iltaisin. V. 1 924 ohjelma oli seuraava: 

raittiusoppi 30 h 
laskento 20 h 
lukeminen 1 5  h 
ainekirjoitus 10 h 
käsityöt (pojat) 25 h 
käsityöt ja lastenhoito-
oppi (tytöt) 25 h 

yht. 100 h 

Seuraavana vuonna opetus painottui maatalousoppiin, käsitöihin ja kotitalous
opetukseen 75-prosenttisesti. V. 1926 vuorostaan yhteiskuntaoppia oli 40 tuntia. Vas
taavasti järjestettiin myös jatko-opetusta Pukkilan ja Kirkonkylän kouluilla. Niissä tosin 
kurssin pituus oli 1 50 tuntia, mutta ainejakautuma oli lähes sama kuin Aronkylässä. Jat
kokurssit alkoivat yleistyä 1 920-luvulla vähitellen, kun kunta maksoi valtion ohella 
opettajille niistä palkkion. Ongelmia aiheutui lähinnä siitä, että pienillä kouluilla oppi
lasmäärät jäivät vähäisiksi . Tosin opetusta voitiin järjestää myös kerhomuotoisena, jol
loin se oli opettajan oman harrastustoiminnan varassa siihen asti, kun jatko-opetus tuli 
pakolliseksi . 

Jatkokursseista ei tullut kovin suosittuja. Monet oppilaat pyrkivät jäämään pois, eivät
kä vanhemmatkaan pitäneet niitä välttämättöminä. Erityisen paha takaisku oli valtion
avun lakkauttaminen pula-aikana v. 1932-3 3 .  Päätös merkitsi sitä, että kunnat saivat 
vapaasti päättää jatkokurssien järjestämisestä, mutta säästäväisyyssyistä niitä ei järjestet
ty Kauhajoella. Kun pahin lamakausi oli ohi , tulivat jatkokurssit jälleen pakollisiksi . 
Niiden laiminlyönnit olivat kuitenkin hyvin tavallisia, ' '  koska ansiotyöt paikkakunnalla 
alkavat jo kevätlukukauden alkupuolella ja monista varattomista kodeista pojat halu
taan panna jo kouluaikana ansiotyöhön' ' .  Näin joutui Aronkylän johtokunta pöytäkir
jassaan toteamaan ja päätti pitää jatkokurssit jo syyslukukaudella marraskuun aikana. 23 

Jatkokurssien asema muuttui talvi- ja jatkosodan aikana. Tällöin pyrittiin oppiaineet 
valitsemaan maanpuolustushenkisiksi. Kauhajärvellä pidettiin v. 1939-40 120-tuntiset 
jatkokurssit, joiden opetuksesta 26 tuntia oli maanpuolustusta ja loput tunnit käytettiin 
kansalaistaidon, laintuntemuksen, hallinnon ja marssilaulujen opetukseen. Vastaava 
esimerkki löytyy myös Harjankylän koulusta v .  1 94 1-43 . Tällöin järjestettiin jatkokou
lu , jossa ensimmäisellä vuosikurssilla opetettiin 30 tuntia isänmaan historiaa maanpuo
lustusnäkökohdat huomioon ottaen, asevelvollisuuslakia, armeijan arvoasteita ja arvo-
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merkkejä, maasto-oppia, suunnistusta, väestönsuojeluoppia, palosuojelua, lähettitehtä
viä, huoltoa, viestintää ja propagandaa. Toisella vuosikurssilla, joka kesti myös 30 tun
tia, opetettiin osittain samoja aineita, mutta lisäksi sotilasmaantietoa, aselajituntemusta 
ja perehdyttiin suojeluskuntien ja lottajärjestöjen toimintaan. 24 

6 .  5 .  Kohti keskitettyä hallintoa 

Kun maamme kunnallinen itsehallinto itsenäisyyden ajan alussa uudistettiin ja se 
monipuolistui ja kun kansakoulujen määrä oli kunnissa lisääntynyt, oli kouluhallinnon 
paikallisorganisaatiota kehitettävä entistä tehokkaammaksi. Kansakouluväki suositteli 
v. 19 2 1  kunnallislau takuntia asettamaan keskuudestaan kolmihenkiset kouluvalio
kunnat, jotka valmistelisivat kuntakohtaiset kansakouluasiat kunnanvaltuustoille, laati
sivat menoarviot ja hankkisivat koulutarvikkeet. Myös Kauhajoella valiokunta perustet
tiin v. 192 1. Sen nimeämisen suoritti kuitenkin valtuusto. Koulutoimen asiantunte
musta edusti sen puheenjohtaja opettaja J.E. Harja ( 192 1-43). Valiokunnan muut jä
senet olivat lähinnä kansakoulujen johtokunnissa toimineita kuntalaisia. V. 192 1  Kau
hajoen kansakoululaitokselle laaditun ohjesäännön mukaan valiokunnan tehtävät olivat 
monipuoliset. Se valvoi ja määräsi koulujen rakennus- ja korjaustöistä, valitsi ja tarkasti 
vuokrahuoneet, huolehti tarvikkeiden yhdenmukaisesta hankinnasta sekä opettajien 
luontaispalkoista. Lisäksi valiokunta hankki kouluille valaistusaineet ja polttopuut, lai
nat ja valtionavut, valvoi kyyditystä ja majoitusta sekä huolehti ravinnosta ja vaatetuk
sesta. Valiokunnan tehtävät olivat siis pääsääntöisesti taloudellisia. Tosin niiden luonne 
muuttui 1920-luvun lopulla hiukan, kun valiokunnasta tuli kansakoulujen toiminnan 
yhdenmukaistaja. Mm. se antoi vuodesta 1926 lähtien yhteiskuulutuksen koulujen alka
misesta samana päivänä. 

Kouluvaliokunnan asema ei tehtävien runsaudesta ja tärkeydestä huolimatta vakiin
tunut. Tultaessa 1930-luvulle sen toiminta kokonaan lamaantui. Se ei kokoontunut 
lainkaan vuosina 1930-42. Valiokunta puolusti vuoden 1942 toimintakertomuksessa 
passiivisuuttaan. Perustelut eivät olleet kovin vakuuttavat. Ensiksi todettiin , ettei ko
kouksia ollut pidetty. ' 'Tämä onkin ollut aivan ohjesäännön mukaista. Tässähän sano
taan : kunnan kansakouluja koskevia asiain valmistelua varten asettaa kunnanvaltuusto 
erityisen valiokunnan, joka huolellisen selvittelyn ja harkinnan perusteella antaa lausun
tonsa sellaisista asioista, sekä yleensä valmistelee niitä, ennen kuin valtuusto ne lopulli
sesti käsittelee. ' '  Valiokunta totesi edelleen, ettei sille ollut tehtäviä annettu ja että 
"säästäväisyyssyistä on myöskin vain etu, ettei valiokuntaa kutsuta koolle, koska koulu
asiainhoito tulee kuntoon monien muiden lautakuntien ja tarkastajain toimenpiteillä ' '. 
Koulutoimen hoitoa yleensä ja erityisesti keskitettyä taloudenpitoa ei sanottavasti arvos
tettu. V. 1945 valiokunnan toiminta muodollisestikin lakkasi ja sen tilalla alkoi toimia 
kansakoululautakunta. 25  

Kun kouluvaliokunta toiml erittäin heikosti, jäi johtokunnille keskeinen asema kou-
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lulaitoksen hallinnossa. Koulujen määrän kasvaessa lisääntyi myös hallintoyksikköjen 
määrä. Samalla myös niiden laadullinen taso vaihteli. Oli kouluja, joissa pöytäkirjat ker
toivat vireästä toiminnasta, mutta myös niitä, joissa pidettiin vain välttämättömät ko
koukset. Ilman keskusjohtoa toimiville kouluille tarkastajan merkitys oli entistäkin suu
rempi. Hänen toimintamahdollisuutensa olivat kuitenkin rajalliset koulujen määrän 
voimakkaasti kasvaessa. V. 1922 tarkastajaa kohti oli keskimäärin 149 koulua, joten tar
kastuksia ei voitu joka vuosi suorittaa. Kauhajoki kuului vuoteen 1925 saakka Alavuden 
tarkastuspiiriin, mutta piirijakoa tihennettäessä se kuului Suupohjan alueeseen. Tarkas
tajien suunnaton työmäärä johti siihen, että heidät määrättiin v. 1923 tarkastamaan 
pääasiassa syrjäisiä, uusia tai heikoiksi havaittuja kouluja. Tarkastuskertomuksen avulla 
johtokunta sai tiedon koulun tilasta ja voi ryhtyä korjaamaan esiintyneitä puutteita. 
Kauhajoella tarkastajan keskeinen tehtävä oli uusien koulujen ja oppivelvollisuuslain 
noudattamisen valvonta. Ongelmia aiheutti myös puutteellinen alkeisopetus, liian pit
kät koulumatkat ja uusien opettajanvirkojen perustaminen. 26 

6 . 6 .  Koulukustannusten uusjako 

Oppivelvollisuuden toimeenpano merkitsi kunnille vuoteen 1937 saakka ulottuvaa 
taloudellista rasitetta. Kouluthan oli suunnitelman mukaan rakennettava 16 vuoden 
kuluessa. V. 1898 säädettyyn piirijakoon verrattuna kunnat joutuivat nyt huomattavasti 
suuremman ja taloudellisesti raskaamman tehtävän eteen. Kauhajoella se merkitsi van
hojen keskeneräisten rakennussuunnitelmien lisäksi kymmentä uutta koulua ja v. 1936 
tarkistettuna vielä kahta. Kun mukaan luetaan jo toiminnassa olevien 17 koulun 
alakoulu- ja lisärakennustarpeet, oli kunta 1920- ja 1930-luvulla suurimman urakan 
edessä, mikä sen tehtäväksi on koululaitoksessa tullut. 

Kun oppivelvollisuuslakia ryhdyttiin toteuttamaan, olivat Kauhajoen koulumenot 
huipussaan (v. 192 1 peräti 73.7 % kaikista menoista). Korkea prosentuaalinen osuus 
johtui oppivelvollisuutta ennakoineista perustamispäätöksistä v. 19 18-20. Vaikka 
niiden aiheuttamat paineet vähenivätkin jo 1920-luvun alussa, muodostivat koulukus
tannukset vuoteen 1939 saakka kunnan budjetoiduista menoista yli puolet, ylittäen 
eräinä vuosina 60 % . Poikkeuksena olivat vain vuodet 1932 ja 1936 (Liite 3). Kustannus
paineiden osalta Kauhajoki ei ollut kuitenkaan poikkeus, vaikka luvut keskimääräistä 
korkeammat olivatkin. Esimerkiksi v. 1922 koko maassa koulumenojen osuus oli 
40.3 %, Vaasan läänissä 50.9 % ja Kauhajoella 55.9 %. Huolimatta suuresta rasituk
sesta ei Kauhajoella kuitenkaan haluttu menoja siirtää valtion kannettavaksi. Tätä pe
rusteltiin sillä, että rahat joka tapauksessa ovat· veronmaksajilta ja kunta olisi säästäväi
sempi kuin valtio. Toisaalta pelättiin valtion siirtävän köyhien kuntien koulumenot rik
kaiden maksettavaksi. Suurista kustannuksista huolimatta kouluja rakennettiin. Kun
tien taakkaa kevensi v. 1926 säädetty kustannuslaki, joka siirsi suuren osan menoista val
tion maksettavaksi. Ne saivat avustusta 20-40 % ja kuoletuslainaa 40-60 % raken-
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Aron v. 1921 valmistunut koulu, jonka lisärakennuksen suunnittelivat opettaja Matti 
Porkkala ja koulun taloudenhoitaja Juuso Suksi. Oikealla näkyvässä sivurakennuksessa 
aloitti Kauhajoen yhteiskoulu toimintansa v. 1928. Koulu paloi v. 1932. (Matti 
Porkkala) 

ouskustanouksista. Tämä olikin merkittävää, sillä 1930-luvuo alun pula--aika vaikeutti 
rahoituksen järjestämistä. V. 1932 kuonan säästämistoimet näkyivät selvästi koulume
oojeo osuuden jäädessä Kauhajoella 46.8 % :iio. Myös valtio suhtautui varauksellisesti 
eräisiin kouluhaokkeisiio. Mm. Kauhajoella Aronkylän johtokunta sai tylyn vastauksen 
kouluhallitukselta, kun vanhan palaneen koulun tilalle oli saatava uusi. ' 'Koulu on 
koulu ja herraskartano on herraskartaoo ' ', kuului kouluhallituksen perustelu sen hylä
tessä Arookyläo tiilikouluo rakennushankkeet. Tiilestä se kuitenkin tehtiin. Piirustukset 
tosio hyväksyttiin lyhentämällä rakennusta metrillä. Sekin oli pula-ajan seurausta. 

Rakeoousavustusten lisäksi valtio osallistui kaikkiin muihinkin koulumeooihin. Maa
laiskuooat saivat valtiolta opettajan rahapalkao ja 2 / 3 koulujen todellisista käyttöme
ooista. Näin oppivelvollisuuden aiheuttamat kustannukset siirtyivät valtion kannetta
vaksi. Kuntien koulumeoot olivat vain 85 % valtion vastaavista menoista. 27 

6 .  7 .  Kyläkoulun yhteisö : opettaJat ,  oppilaat ja 
kyläläiset 

Oppivelvollisuuden voimaantulo merkitsi oppilasmäärän kaksinkertaistumista 1920-
luvulla (Liite 2). Uudet koulut ja uusien virkojen perustaminen vanhoihin lisäsivät tasai-
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Turjan koulun oppilaita ja opettaja Mirja Koivisto v. 1926. Pieksut olivat ajalle tyypilli
set jalkineet. (Piina Kuusela) 

Kuva Hangaskylän koulusta v. 193 1 .  Takana keskellä koulun pitkäaikainen opettaja 
Frans Kujanpää. (Keijo Jaalwla) 
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sesti koulunkäyntimahdollisuuksia. Kun v. 1920 kouluikäisistä 3 7.4 % kävi kansakou
lua , oli luku v. 1930 jo 76.0 % . V. 1930 oli saavutettu varsin korkea koulutustaso, ja 
1940-luvun alussa tulivat viimeisetkin lapset oppivelvollisuuden piiriin. Samalla 
kouluakäyvien määrä nousi 1920-luvun alusta vuoteen 1945 kolminkertaiseksi. 
1930-luvun alun taloudelliset vaikeudet heijastuvat oppilasmäärän lievänä laskuna. Pu
lakausi oli niin paha, etteivät kaikki perheet voineet lapsiaan kouluttaa. Myös sota-ajan 
häiriöt näkyvät oppilasmäärän voimakkaana heilahteluna sen mukaan, oliko kunnan 
kouluissa siirtolaislapsia. 

Kun koulu kylään oli saatu, vaati kunnanvaltuusto myös huolehtimaan siitä, että 
kaikki koulupiirin oppivelvolliset käyvät koulua. Lisäksi velvoitettiin ottamaan kouluun 
sellaisten piirien lapsia, joissa ei ollut omaa koulua. Valtuuston kehotus olikin paikal-
laan, sillä johtokunnat eivät aina vaatineet kaikkia oppivelvollisia kouluun, kun oppilai
ta oli muutoinkin riittävästi omasta ja naapuripiireistä. Johtokunnat alkoivatkin nyt 
kiinnittää laiminlyönteihin huomiota. Koulukohtaisesti niissä oli suuria eroja. Kun kes
kustan kouluissa laiminlyöntejä oli vähän, ne olivat eräissä piireissä tavallisia. Erityisen 
yleisiä ne olivat niissä kouluissa, joissa vähävaraisia oli runsaasti. Ruoka- ja vaateavus
tusta saaneet ja koulunkäyntinsä laiminlyöneet lapset olivat lähes poikkeuksetta samoja. 
Varattomuus heikensi mahdollisuuksia käydä koulua. Eräissä tapauksissa vanhempia 
tuomittiin jopa sakkoihin, mutta siitä huolimatta laiminlyönnit jatkuivat. 

Esimerkiksi Uuron koululla oli jatkuvia ongelmia 1920- ja 1930-luvulla oppilaiden 
koulunkäynnin kanssa. Tarkastaja joutui lähes vuosittain puuttumaan koulunkäynnin 
laiminlyönteihin, jotka olivat poikkeuksellisen runsaita. Kun koko oppilasmäärä ei 
enimmilläänkään ollut juuri yli 40, nousi laiminlyöntien määrä eräinä vuosina kymme
neen, mikä merkitsi noin neljänneksen oppilaista käyneen koulua epäsäännöllisesti. 
Opettajien vaihtuvuudesta laiminlyönnit eivät johtuneet. Vaikka Uuron koulu oli syr
jäinen, opettajia oli vuoteen 1946 mennessä ollut vain kolme. Syyt löytyivätkin lähinnä 
huonosta lähtökohdasta. Alkeisopetus oli jo ennestään heikkoa. Koulun antamaa ope-

Kirkonkylän oppilaiden 
Sotkanretki v. 1936 op. Ag
da Heinilän valvonnassa. 
Hiihto/omaa oli vain 
laskiaispäivä. Muita loma
päiviä olivat Man'anpäivä, 
itsenäisyyspäivä, kolmivzik
koinen joululoma ja kuu
kausi/omat. Nykyinen hiih
to/oma on peräisin 1950-
luvulta. (Eero ja Taimi Kou
hz) 
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Poikien urheilutunti Kirkonkylän kou
lussa v. 1935 . Pojat voimistelivat tavalli
sissa kouluvaatteissaan. ( Eero ja Taimi 
Kouhz) 

Aron koulun hiihtokilpailut 1920- luvun alussa. (Toivo Isoniemz) 
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tusta ei vuosikymmenten mittaan opittu arvostamaan , eikä koulu supistettuna voinut ti
lannetta paremmaksi muuttaa. Hankalat koulumatkat olivat myös omiaan vähentä
mään opiskeluhalukkuutta. 

Laiminlyönnit olivat tarkastajana silmätikkuna myös Kokonkylässä. Suorittaessaan 
tarkastusta v. 1922 hän mm. kiinnitti asiaan huomiota. Osa poissaoloista katsottiin joh
tuvan lasten käyttämisestä maataloustöissä, josta tavasta tarkastaja vaati luovuttavaksi ja 
rajoitettavaksi vain lupa-aikoihin ja viikonloppuihin. Lasten osallistuminen maatalous
töihin varsinkin syksyllä oli sinänsä ymmärrettävää. Sadonkorjuussa oli runsaasti tehtä
viä, joissa ylempien luokkien lapset voivat olla apuna. Lisäksi syyskesällä ja syksyllä oppi
laita voitiin käyttää paimenina, jolloin aikuiset saattoivat tehdä muita kiireellisiä töitä. 
Tarkasteltaessa sotien välistä aikaa yhtenä jaksona voidaan poissaolojen nähdä kuitenkin 
selvästi vähentyneen. Jos esimerkiksi otetaan Teevahaisen koulu, voidaan siellä nähdä 
selvä myönteinen kehitys : V. 1933 siellä oli laiminlyöntejä vielä kymmenen, v. 1934 
seitsemän, v. 1936 enää neljä, v. 1937 kolme ja v. 1939 kaikki aloittivat koulunkäyntin
sä ilman johtokunnan kehotusta. 28 

Opettajan ja oppilaiden välinen yhteistyö oli kyläkouluissa kiinteää ja se ulottui loma
aikoihin saakka. Piiparin koulua voidaan pitää esimerkkinä siitä, miten kyläkoulu 1930-
luvulla käytti hiihtolomansa. Opettajan laatima hiihtolomasuunnitelma hyväksyttiin 
johtokunnassa. V. 1933 ohjelman mukaan ei varsinaisesta lomasta voi puhua, sillä lähes 
jokaiselle päivälle oli jotakin ohjelmaa. Loma alkoi 27. helmikuuta, jolloin oppilaat ko
koontuivat koululle. Päivä alkoi opettajan esityksellä hiihtoloman tarpeellisuudesta. 
Esityksen pituus oli 15 minuuttia. Sen jälkeen käytettiin saman verran aikaa esitykseen 
hiihtovälineiden hoidosta. Kun teoreettinen opetus oli annettu, siirryttiin käytännön 
opastukseen. Opettaja näytti, miten sukset paahdetaan samalla selittäen sen niksejä. 
Kun hoitovalistus oli annettu, järjestettiin vielä samana päivänä karsintakilpailu Hyy
pän koulujen välisiin hiihtoihin. Seuraava päivä, Kalevalanpäivä, oli vapaa , mutta 29. 
päivänä oltiin jälleen hiihtämässä. Tehtiin hiihtoretki Koskenkylään. Siihen yhdistettiin 
myös muuta ohjelmaa. Koskenkylässä tutustuttiin paikalliseen osuuskauppaan ja veh
nämyllyyn. Lisäksi suoritettiin tervehdyskäynti kylän koululla. Matkan kokonaispituus 
oli kahdeksan kilometriä. Ohjelmaa oli myös viimeisenä lomapäivänä 2. maaliskuuta, 
jolloin järjestettiin Hyypän koulujen väliset hiihtokilpailut. Kouluja oli mukana yhteen
sä kuusi, joten kilpailussa oli melkoinen vilske. 29 

Uusien koulujen perustaminen, vanhojen laajentaminen ja alakansakoulut merkitsi
vät myös huomattavaa opettajatarpeen kasvua. Kun v. 192 1 heitä oli 27, oli luku v. 
1945 jo 74 (Liite 2). Heti v. 192 1 perustettiin kuusi uutta virkaa vanhoihin kouluihin. 
Opettajakunta alkoi samalla naisvaltaistua. Vaikka monet koulut olivat vielä 
1920-luvulla periaatteessa miesopettajaisia, virkojen hoitajiksi otettiin yhä enemmän 
naisia. Kokonkylässä julistettiin v. 1926 virka kaksi kertaa haettavaksi , ennen kuin mies
opettaja saatiin valituksi. 1930-luvulla naishakijoita olikin erittäin runsaasti jopa syrjä
kylienkin kouluihin (Ohmerojärvi v. 1932 - 73 hakijaa, Ikkeläjärvi v. 1933 - 39 haki
jaa ja Päntäne v. 1936 - 45 hakijaa). Pysyvien opettajien saannissa oli uusilla kouluilla 
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1920-luvulla vaikeuksia. Silti vaihtuvuus oli kokonaisuudessaan sangen vähäistä (Liite 
4 ). Monen koulun opettajasta tuli kylälle elävä käsite, joka omalla persoonallisella pa
noksellaan löi leimansa sekä koulun että myös koko kylän toimintaan. 

Kirkonkylän koulu siirtyi v .  1930 kauteen, jota voi luonnehtia käsitteeksi muodostu
neilla sanoilla ' '  Akra, Kouhi ja Taimi' '  - näitä nimiä oppilaat opettajistaan käyttivät 
vuosikymmenestä toiseen. Agda Heinilästä tuli koulun johtajaopettaja v. 1928, jota 
tehtävää hän hoiti vuoteen 1951 saakka . Opettaja Järvilehdon jälkeen miesopettajaksi 
valittiin Eero Kouhi v. 1928. Hän oli koulun palveluksessa 39 vuotta, josta ajasta 16 vii
meistä koulun johtajana. Alakansakoulun alettua v .  1930 valittiin Taimi Kouhi opetta
jaksi, jolloin koulun opettajakunnan runko olikin koossa. Vastaavan aseman saavuttivat 
Johannes Leppänen (1894-96, 1899- 194 1)  ja Jenny Yrjölä ( 1922-55) Päntäneellä, 
Jenny Valanne ( 1908-33) Koskenkylässä, Frans Kujanpää ( 1919-56) Hangaskylässä, 
Lauri Hirvinen (19 13-50) Perä-Hyypässä, Elli Kiviluoma (1926-65) Kiviluomalla, 
Pietari Päivärinta ( 192 1-57) Luomankylässä, J.E . Harja ( 19 19-45) Harjankylässä ja 
Matti Porkkala ( 1920-59) Aronkylässä. Luettelo ei ole läheskään tyhjentävä, mutta ku
vaa hyvin opettajatilanteen vakiintumista. 

Opettajan ja kylän vuorovaikutus näkyi hyvin monissa kylissä . Turjankylässä v. 
1923-45 johtajaopettajana toiminut V.J. Marttila johti lähinnä kyläläisistä koottua 
Alapään sekakuoroa . Koulu tarjosi kuorolle harjoitustilat . 22-vuotisen opettajauransa 
aikana hän innosti oppilaitaan jatkamaan musiikkiharrastuksia vielä koulun jälkeenkin. 
Kiviluoman kylästä oli kunnan keskustaan yli 20 kilometriä, mikä merkitsi itsenäistä toi
mintaa johtokunnan ollessa ainoa työn ohjaaja harvoja tarkastajan vierailuja lukuunot
tamatta. Kylän asukkaat olivat mukana koulun perustamisessa ja sama aktiivisuus jatkui 
myös sen jälkeen. Koulu koettiin kylän keskukseksi, jonka toimintaan osallistuttiin. 
Joulujuhla oli vuosien ajan yhteinen tilaisuus, johon tulivat niin vanhat kuin nuoretkin. 
Ohjelman valmistaminen oli lasten mieluisaa puuhaa . Juhlan aikana he istuivat lattialla 
vieden näin pienemmän tilan. Veistosalikin oli toisinaan tupaten täynnä väkeä, vaikka 
ohjelmaa ei sinne kuultu eikä nähty. Sen ohella, että Kiviluomalla koulu koettiin tär
keäksi sivistyslaitokseksi, se oli samalla erittäin merkittävä kokoontumistila yhteisiin 
harrastuksiin ja juhliin. Siellä järjestettiin hartaustilaisuudet, joihin yksityisten kotien 
tilat eivät aina riittäneet . Lisäksi tapana oli kastaa lapset koululla, enimmillään jopa 
kahdeksankin lasta yhdellä kerralla. Suorastaan katsottiin, että koulu on velvollinen tar
joamaan tilansa näihin tarkoituksiin varsinkin siksi, että moni koti oli ainakin perheen 
omasta mielestä niin vaåtimaton, ettei sinne voitu pappia kutsua kastamaan lasta. Kylä
läisten kiinnostus koulua kohtaan vaikutti myös siihen, että Kiviluoman koulussa ei pin
nareita ollut, vaikka koulumatka olikin pitkä varsinkin Juonikylän lapsilla. 

Vuosien kuluessa koulu kasvoi tiukasti kiinni kylään . Se tarjosi tilansa mitä erilaisim
piin tarpeisiin. Johtokunnat tekivät periaatepäätöksiä koulun käytöstä kylän harrastuk
siin. Jokimäen koulua saatiin v. 1934 tehdyn päätöksen mukaan käyttää "sellaisiin sivu
tarkoituksiin, jotka edistävät koulupiiriläisten henkistä kohottamista ja edistävät hyviä 
tapoja. Mm. laulukuoro, hartaustilaisuudet ja suojeluskunnan luennot kuuluvat sellai-
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Kun radio v. 1925 tuli Perä-Hyyppään, kylän miehet kokoontuivat kuuntelemaan ohjel
maa op. Lauri Hirvisen luo. Kuvassa myös 20 vuotta tyttöjen käsityönopettajana, siivoo
jana ja keittäjänä toiminut Amalia Korkeamäki. (Laun· Varpela) 

siin tilaisuuksiin ' '. Aronkylässä koululla harjoittelivat suojeluskunnan torvisoittokunta, 
poika- ja miesvoimistelujoukkueet sekä Karhun urheilijat. Näin koulun tilat tulivat yh
teiseen käyttöön myös iltaisin eikä ihme, että kansakoulun saaminen kylään otettiin tyy
tyväisenä vastaan. 

Opettajakunnan kasvu merkitsi myös heidän yhteistyönsä lisääntymistä. Kun 
1910-luvun loppuun saakka yhteydenpito oli tapahtunut vuosittain tarkastajan koolle
kutsumissa opettajakunnan ja johtokuntien yhteiskokouksissa, perustettiin v. 192 1 
Kauhajoen opettajayhdistys. Sen toiminta tähtäsi ammatillisten valmiuksien lisäämi
seen. Kokoukset pidettiin eri puolilla kuntaa yleensä kouluilla , mutta myös pappiloissa. 
Erityisen aktiivinen koulun ystävä oli rovasti Albert Ahtola, joka liittyi opettajayhdistyk
sen jäseneksikin ja tarjosi monet kerrat pappilan kokouspaikaksi. Näin kirkon ja koulun 
välillä oli jatkuvaa yhteistyötä. Kokouksissa pidettiin kaksi tai kolme alustusta, joista 
käytiin usein vilkas keskustelu. Aiheet olivat yleensä kouluhallituksen antamia. -

Opettajayhdistys harrasti myös sosiaalista toimintaa auttamalla taloudellisissa vai
keuksissa olevia opettajia. Siihen olikin syytä, sillä opettajien palkkaus oli varsin heikko. 
Oppivelvollisuuslain rinnalla säädetyssä kansakoulujen kustannuslaissa kiinnitettiin eri
tyistä huomiota maalaiskansakoulun opettajien palkkaukseen . Säädöksen mukaan valtio 
suoritti opettajalle rahapalkan, minkä lisäksi kunnat maksoivat harkintansa mukaan ra
haa ja luontaisetuja. Valtakunna1lisesti kunnallinen rahapalkka vaihteli 250-600 mar-
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kan välillä .  Kauhajoella se oli 300 markkaa, siis varsin alhainen. Lisäksi opettajalle an
nettiin luontaisetuna asunto ja yhden lehmän elanto. Kun Kauhajoen kansakoulujen 
ohjesääntö laadittiin v. 1922, tarkastaja kiinnitti vakavaa huomiota palkkauksessa ilme
neviin puutteisiin. Rahapalkka oli liian pieni, ja malliohjesäännössä mainittua palkko
jen määrävuotiskorotusta ei Kauhajoella maksettu lainkaan. Lisäksi hän varoitti kouluis
ta muodostuvan '' kevaripaikkoja'', joissa opettajat vain hetkeksi pysähtyvät, jos palkat 
ovat huonot. Kevareita ei Kauhajoen kouluista kuitenkaan tullut alhaisesta palkkatasos
ta huolimatta ja vaikka sitä vielä valtionkin toimesta alennettiin 1930-luvun pahimpina 
pulavuosina. 30 

6 .  8 .  Tehostuva oppilashuolto 

6 .  8 . 1 .  Oppilashuollon yleisnäkymät 

Oppivelvollisuuslain tultua voimaan alettiin yhä suuremmassa määrin katsoa myös 
yhteiskunnalla olevan velvollisuuksia koulua kohtaan. Ei riittänyt enää se, että raken
nettiin koulu ja palkattiin opettajat, vaan nyt edellytettiin myös yhteiskunnan huolehti
van erityisesti varattomien lasten koulunkäyntimahdollisuuksista, sillä kirkon rooli tässä 
suhteessa oli päättynyt. Toisaalta uudenlaiset asenteet näkyivät myös kouluterveyden
hoidon aloittamisena, ilmaisina koulutarvikkeina, vakiintuneena koulukeittolatoimin
tana ja monina muina oppilaiden koulunkäyntiä sivuavina kysymyksinä. Vuodet 
192 1-45 muodostavat oppilashuollossa kehityskauden, jolloin asenteet kypsyivät, var
sinkin 1930-luvun alun pulavuosien myötä, kohti yhteiskunnan täysin ylläpitämää kan
sakoulua. Erityisen määrätietoista oli opettajien työskentely uudistusten eteenpäin vie
misessä. Jo 1920-luvulla ajettiin yksityisten opettajien ja opettajayhdistyksen toimesta 
mm. vahtimestarijärjestelmää niin, että oppilaita ei enää käytettäisi koulun lämmittä
miseen, mikä oli Kauhajoella yleinen tapa vielä v. 1925, vaikka kouluhallitus oli sen 
kieltänyt jo v. 1922.3 1 

6 . 8 . 2 .  Pieksuja ja "sorssipukuja" 

Oppivelvollisuuslain tullessa voimaan vahvistettiin Kauhajoella lainmukainen kansa
koululaitoksen ohjesääntö helmikuussa 192 1. Siinä määriteltiin ne periaatteet, joiden 
mukaan oppilashuolto tuli järjestää. Vaateavustukset jaettiin ohjesäännön mukaan vaa
tekankaana ja kenkänahkana. Jos koulupiiriin oli perustettu ompeluseura vähävaraisten 
oppilaiden vaatetusta varten, oli sen määrä huolehtia vaatteiden valmistuksesta ja ainei
den ostosta. Muussa tapauksessa ne kuuluivat johtokunnan tehtäviin samoin kuin nii
den jakelu. 

Varattomien lasten avustus käynnistyi uusien ohjeiden mukaan helposti, sillä jo edel-
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!isinä vuosikymmeninä oli samankaltaista toimintaa harrastettu kunnan tukemana. V. 
192 1 sai joko vaate- tai ravintotukea yhteensä 165 oppilasta eli 18.2 % kunnan koulujen 
kokonaisoppilasmäärästä. Avustusten jaossa oli suuria koulukohtaisia eroja. Oppilas
määrään nähden eniten avustuksia jaettiin Perä-Hyypässä, jossa 44.4 % oppilaista oli 
avustuksen piirissä. Ikkeläjärvellä vastaava luku oli 23.8, Kokonkylässä 17 .0, Koskenky
lässä 16. 7, Aronkylässä 14.9 ja alhaisin Kirkonkylässä 12. 5 % . Kuntalaisten varallisuus
erot olivat 1920-luvun alussa vielä erittäin suuret. Avustusten jakamiseen vaikuttivat 
myös luonnonolosuhteet. Pahoina hallavuosina avun tarve vaihteli koulupiireittäin suu
resti. 

Vaate- ja kenkäavustusten jako voitiin ajoittaa johtokunnan oman harkinnan mu
kaan. Aronkylässä esimerkiksi v. 1923 nämä jaettiin ennen joulujuhlaa niin, että oppi
laat voivat tulla juhlaan uusissa kengissään. Vaate- ja kenkähuolto vaati ajoittain mel
koista kekseliäisyyttä. Nummijärveläisten yhteishenki pääsi hyvin oikeuksiinsa. Yhteis
voimin ryhdyttiin pahimpina lamavuosina auttamaan varattomia perheitä. V. 1929 tee
tettiin pojille sarkapukuja, tytöille "sorssipukuja ", joihin vuori saatiin kahdesta vehnä
jauhosäkistä, ja kengiksi pieksuja. Seuraavana vuonna ostettiin koululle teuraslehmä, 
jonka nahka vietiin muokattavaksi ja siitä oli tarkoitus tehdä lapsille kenkiä. V. 193 1 pi
dettiin kylässä kokous, jossa päätettiin panna toimeen keräys ja perustaa ns. työseura. Se 
sai tehtäväkseen valmistaa saaduista aineista etupäässä vaatetavaraa, joka tarpeen tullen 
jaetaan kylän vähävaraisille. Nummijärvi olikin ainoa kylä, jossa vähävaraisten auttami
seksi toimi ompeluseura. Tavallisesti jaettiin vaateavustus kankaana kuten Ohmerojär
vellä v. 1932, jolloin johtokunta teki päätöksen jakaa oppilaille "flanellia tantuksi " . 32 

Vaate- ja kenkäavustusten jakaminen 1930-luvun alussa oli suorastaan koulun
käynnin ehto. Koko maata koetellut lama tunnettiin myös maatalousvaltaisella Kauha
joella kipeästi. Usein jouduttiin toteamaan laman aiheuttamat taloudelliset rajoitukset. 
Kunnanvaltuuston ohella myös koulujen johtokunnat katsoivat koulutoiminnan kehit
tämisen mahdottomaksi, ' '  kun aika on ahdas ' '. 

Talouspulan mentyäkään eivät autettavat loppuneet. Varattomuus suorastaan pakotti 
keskeyttämään oppivelvollisuuden suorittamisen ja menemään ansiotyöhön. V. 1936 
Aronkylän kansakoulun johtokunta joutui tutkimaan erään oppilaan koulunkäynnin 
keskeyttämistä. Syynä tähän oli oppilaan varattomuus. Hänellä ei ollut kenkiä eikä vaat
teita käydä koulua. Nämä hankkiakseen hän oli mennyt sahalle töihin. Johtokunta ei 
ryhtynyt vaatimaan oppilasta palaamaan kouluun. Pienissä sivukylien kouluissa kenkä
ja vaatepula saattoi olla jopa niin suuri, että koulun käynnistäminen tuotti vaikeuksia. 
V. 1942 Pentilän koulun johtokunta joutui toteamaan alakoulun osalta koulun aloitta
misen mahdottomaksi, koska kaikilla oppilailla ei ollut kenkiä ja vaatteita. Myöskin Ki
viluoman koulussa oli oppilailla samoja ongelmia. Osasyyllisenä oli luonnollisesti sota
aika. Vapaaehtoinen oppilashuolto oli 1920-luvulta lähtien vähäistä. Nummijärven 
avustustoimen lisäksi löytyy vuosien 192 1-4 5 pöytäkirjoista vain yksi esimerkki vapaa
ehtoisista lahjoituksista. V. 1945 sai Kainaston koulu entisiltä lotilta 3000 markan lah
joituksen vähävaraisten lasten koulunkäynnin auttamiseksi. 33 
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6 .  8 .  3 .  Kropsusta koulukeittolaan 

Tytöt kuorimassa perunoita 
koulukeittolaa varten keväällä 
1936 Kirkonkylän koulussa. 
Varakkaat maksoivat ruokansa 
luonnontuotteissa. Ruokatunti 
oli vuoteen 1886 saakka kaksi 
tuntia, ja tunnin mittainen 

' vuosisadan vaihteeseen asti. 
1920-luvulle saakka oppilaat 

]
"! joutuivat huolehtimaan kou

lun lämmittämisestä myös sun
nuntaisin. (Eero ja Taimi Kou
ht) 

Kauhajoen kunnan kansakoululaitoksen ohjesäännössä kiinnitettiin huomiota myös 
oppilaiden ravintokysymykseen. Ohjeiden mukaan ravinnosta oli huolehdittava koulu
keittolain välityksellä. Jos keittola oli mahdoton järjestää, tuli johtokunnan hoitaa asia 
esimerkiksi jakamalla oppilaille leipää, maitoa ja voita. Ravinnonjaolla oli selvä sosiaali
nen tavoite, sillä ohjesäännön mukaan varakkaille lapsille voitiin antaa lämmintä ruo
kaa, jos he maksavat etukäteen täysimääräisen korvauksen joko rahana tai luontais
tuotteina. Annettu ohjesääntö ei sinänsä asettanut johtokunnille suuria vaatimuksia, 
minkä vuoksi järjestelmä olikin suhteellisen kirjava. 

Eräissä vanhoissa kansakouluissa koulukeittola oli toiminnassa jo 19 10-luvulla. Uu
sien 1920-luvulla perustettujen koulujen osalta sellainen saattoi käynnistyä vasta 
1930-luvulla. Kun Kokonkylän kansakoulussa suunniteltiin keittolaa v. 1923, asetti joh
tokunta sen ehdoksi vanhempien antaman tuen. Muussa tapauksessa avustus päätettiin 
antaa vaateapuna. Vaadittua tukea ei ilmeisestikään saatu, sillä keittola toimi vasta v. 
193 1. Vastaavia taloudellisia ongelmia oli myös Aronkylän koulussa, sillä v. 1922 johto
kunta moitti kuntaa siitä, ettei se ollut myöntänyt riittävästi varoja koulukeittolan yllä
pitoon. Niinpä se päätyikin antamaan varattomille lapsille maitotingin koulumatkan 
varrella olevista taloista. Samoin meneteltiin Kiviluomalla. 

Oppilaiden eväät vaihtelivat suuresti vanhempien varallisuuden mukaan. Varattomil
la ei ollut mitään eväitä, joillakin kuivaa leipää ja varakkaimmilla kropsua myöten. 
Aronkylässä eväiden erilaisuus ja nälkä johtivat jopa toisten eväspussien tyhjentämiseen. 
Kun eväät olivat käytävässä, ei ollut harvinaista oppilaan valitus : "Opettaja, opettaja, 
multa on taas viety kropsu ! ' '  Seurauksena oli naulakoiden siirto pulpetteihin. Lisäksi 
opettaja ehdotti, että varakkaammat toisivat köyhemmille ruokaa vuorotellen. Kun op-
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pilaiden koulupäivä etäisten matkojen takia saattoi venyä hyvinkin pitkäksi, on selvää, 
ettei edellä kuvatun kaltainen tilanne voinut jatkua loputtomiin. 

Koulukeittoloita pyrittiin vauhdittamaan myös lehdistön välityksellä. Kysymys tuli 
entistä ajankohtaisemmaksi pulavuosien myötä, jolloin johtokuntien oli tehostettava tai 
kokonaan perustettava keittoloita. Aronkylässä keittola aloitti v. 1934. Ateriamaksu oli 

50 penniä. Varattomat saivat aterian ilmaiseksi. 34 Tapahtuman merkitystä kuvaa asiaa 
koskeva lehtikirjoitus: 
"Keskiviikkona t .k .  7 .  pnä oli Aron koulussa 'ravintofysiologillis-terveyshoidollis
historiallinen' päivä. Tällöin nimittän alkoi koulukeittola ja jaettiin oppilaille ensim
mäinen ateria . . .  Ensimmäinen ateriointi oli hyvin järjestäytynyt ja juhlallinen, siihen 
lienee osaltaan vaikuttanut kansakoulun tarkastajan läsnäolo. Ensin marssi yläluokka ta
vallisessa koulujonossa johtaja Porkkalan ohjaillessa järjestystä, sitten alaluokka opettaja 
Järvilehdon peräsintä pitäessä ja viimeksi tullen sipsutteli opettajatar Koivisto yläkerras
ta piskuisen joukkonsa keralla. ' '  Tänä historiallisena päivänä tarjottiin rusinakaurapuu
roa. Tapahtuma oli koulun toiminnassa merkittävä varsinkin, kun ruokaa ei liialti ollut 

yleensäkään tarjolla. 
Pula-aikana keittolat koettiin entistäkin tärkeämpänä. Asiaan kiinnitti huomiota 

myös 1 930-luvulla toimintaansa tehostanut Kauhajoen opettajayhdistys . Kokouksessaan 
se lähti liikkeelle siitä periaatteesta, että jokaiselle koululle oli saatava keittola. Erityises
ti korostettiin varattomien lasten mahdollisuutta saada edes yksi ravitseva ja lämmin ate
ria päivässä. Merkittävänä pidettiin myös opettajan valvomaa kouluruokailua tapakasva
tuksen kannalta. Taloudelliseen ahdinkoon vedoten pyrittiin Nummijärvelläkin tehos
tamaan keittolan toimintaa. Liha hankittiin ostamalla teuraslehmä. Perunat kerättiin 
kyläläisiltä. Myöhemmin v. 1 942 keittolan perunat pyrittiin saamaan vuokraamalla 
maata. Siemenperunat kerättiin oppilaiden kotoa. Toiminta oli moninaista ja kylittäin 
suuresti vaihtelevaa. Taloudellisesti vaikeissa oloissa eivät ateriat voineet olla kovin mo
nipuolisia. V. 1937 pahimman laman jo hellitettyä vahvisti johtokunta Nummijärven 
koululle seuraavan ruokalistan: 35 

maanantaina: 
tiistaina: 
keskiviikkona: 
torstaina: 
perjantaina: 
lauantaina: 

lihakeitto 
velli 
hernekeitto 
velli 
lihakeitto 
puuro 

Tämä ruokalista toistui viikoittain . Vaikka se oli yksinkertainen, oli se kuitenkin sään
nöllisenä merkittävä lisä varsinkin köyhimpien lasten aterioihin. 

Kunnan taloudelliset voimavarat kouluruokailun tukemiseen eivät olleet suuret. Kui
tenkin Kauhajoella oli saavutettu keittolatoiminnassa lähes kiitettävä taso , jos mitta-
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puuna pidetään niiden lukumäärää. Suupohjan piirin kansakouluissa oli koulukeittola
tilanne lukuvuonna 1938- 1939 seuraava: 36 

kunta kouluja yht. keittoa muuta ei saatu 

Kauhajoki 28 26 2 
Ilmajoki 2 1  19 1 1 
Teuva 12 3 4 5 
Kurikka 16 15 1 

Tilaston mukaan Kauhajoella ei ollut yhtään koulua, jossa ei olisi saatu ruokaa. Vaik
ka koulupiirejä oli 28, vain kahdessa koulussa ei keittola toiminut. Suupohjan piirin 
kunnissa Teuvaa lukuunottamatta oli keittolakysymys yleensäkin hoidettu hyvin. Niin
pä v. 1943 voimaantullut kansakoululaitoksen kustannuksista annettu laki ei merkinnyt 
kunnalle suuriakaan ongelmia, vaikka se edellytti jokaiselle koululaiselle annettavan 
täysinä koulupäivinä maksuttoman aterian. Laki merkitsi lähinnä vain varakkaiden las
ten pääsyä maksuttomille aterioille. Se velvoitti oppilaat tekemään kohtuulliseksi kat
sottu määrä työtä kouluajan ulkopuolella ruokatavikkeiden kasvattamiseksi ja keräämi
seksi keittolaa varten. Säädösten mukaan kaikissa kouluissa keittola piti olla toiminnassa 
v. 1948. Kauhajoella kunnanvaltuuston oli helppo todeta asia hoidetuksi hyvin. V. 
1943 keittola käynnistyi kaikissa Kauhajoen kouluissa. Ainoan ongelman muodosti 
Perä-Hyypän koulu, jossa keittola oli toiminut jo 30 vuotta, mutta jossa keittola oli kyl
mä ja hatara sementtilattiainen pesutupa. 

Ruokatarvikkeiden hankkimisessa koululle oppilaiden tuomat tarvikkeet näyttelivät 
merkittävää osaa aina 1950-luvun lopulle saakka. Kainastolla teki johtokunta päätöksen, 
jonka mukaan kouluun tulevaa lasta kohti oli istutettava aari perunoita keittolaa varten. 
Opettajan velvollisuudeksi jätettiin käydä tarkastamassa kesällä jokaisen koululaisen ko
tona, miten tätä päätöstä noudatetaan ja valvomassa, että lapset itse suorittavat työtä 
koulukeittolan hyväksi.37 Vuosittain määrättiin oppilaat tuomaan myös marjoja. Määrä 
vaihteli oppilaiden iän ja vuoden marjasadon mukaan. 

6 . 8 .4 .  "Jaoiteltiin koulun oppilaat varakkaisiin ja varattomiin" 

Koulujen toiminnan kannalta keskeinen kysymys oli käytettävä oppimateriaali. Ku
ten edellä on todettu, oli oppilaiden itse kustannettava kirjansa 19 10-luvun lopulle 
saakka, vaikka kansakouluväen piirissä oli tehty jo ilmaisia oppikirjoja ja muita koulu
tarvikkeita koskevia esityksiä. Kun vielä v. 19 18 valtuuston kanta oli kielteinen, muut
tui tilanne v. 19 19. Kunnan kaikissa kouluissa lapset saivat valtuuston päätöksellä ilmai
set kirjat ja koulucarpeet. Päätökseen vaikutti se, että valtionapu oli noussut 75 % :iin ja 
kun kirjakauppa antoi vielä 10 % :n alennuksen, jäi kunnan kustannettavaksi enää 
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1 5  % kirjojen hinnasta. Näin siirryttäessä oppivelvollisuuskouluun oli koulunkäynti
kustannuksia voitu alentaa tuntuvasti . 

1 920-luvulla ei ilmaisten kirjojen ja koulutarvikkeiden hankkiminen aiheuttanut on
gelmia. Sen sijaan siirryttäessä 1 930-luvun pula-aikaan joutui kansanopetus voimakkai
den säästötoimenpiteiden kohteeksi . Uuden kansakoululaitoksen kustannuslain perus
teella oppikirjoihin ja koulutarpeisiin merkityistä määrärahoista poistettiin 50 % vuo
den 1 932 talousarviosta. Vähennys johtui siitä, että ilmaiset kirjat annettiin vain varat
tomille . Samalla poistettiin varat kokonaan opettaja- ja oppilaskirjastoilta. Tehty päätös 
herätti melkoista tyytymättömyyttä. Kansakoulujen johtokuntien, kunnallislautakun
nan ja opettajien pitämässä neuvottelussa todettiin päätöksen toimeenpano vaikeaksi . 
Lisäksi epäiltiin, saavuttaisivatko valtio ja kunnat säästöjä, kun varattomia oli runsaasti 
tilallistenkin joukossa ja kun lisäksi oli vaikea määritellä, kuka on köyhä ja kuka rikas . 
Päätös jäi kuitenkin voimaan vuoteen 1 934 saakka, vaikka mainitun neuvottelukokouk
sen yhteydessä tehtiin kunnanvaltuustolle ilmaisia kirjoja koskeva esitys . Näin johto
kunnat joutuivat pitämään kokouksia, joissa ' '  jaoiteltiin koulun oppilaat varakkaisiin ja 
varattomiin' ' .  38  Oppilaiden tarpeiden määritteleminen oli johtokunnalle työläs tehtä
vä, vaikka sillä olikin runsaasti paikallista asiantuntemusta. Kun 1 920-luvulla oli totuttu 
ilmaisiin kirjoihin, oli ymmärrettävää, että tapahtunutta kehityksen taantumaa ei van
hempien ja kouluväen piirissä ymmärretty. 

6. 8 .  5 .  Koulu terveydenhoito kehittyy 

Vaikka kansakoululaitoksen ohjesäännössä oli runsaasti oppilashuoltoa koskevia mää
räyksiä, jäi kouluterveydenhoito kokonaan vaille huomiota. Ainoastaan pitkämatkaisten 
oppilaiden osalta kysymystä sivuttiin antamalla ohjeet majoituksesta ja kuljetuksesta. 
Jos oppilaan koulumatka kyläkoulussa oli yli 5 kilometriä ja alakoulussa yli 3 .  5 kilomet
riä tai ruumiillisesti heikoilla lapsilla 4 ja 2 .  5 kilometriä, oli lapsille järjestettävä majoi
tus vanhempien tai johtokunnan toimesta. Oppilaiden kuljetus tapahtui tällöin vain 
viikonloppuisin . Sen sijaan terveystarkastuksista ei ohjesääntö maininnut mitään . 

Huolimatta terveystarkastuksia koskevan säännöstön puuttumisesta oli satunnaisia 
tarkastuksia järjestetty jo 1 9 10- ja 20-lukujen vaihteessa. Ensimmäisen ohjeet annettiin 
v. 192 5 .  Kunnanvaltuuston vahvistaman suunnitelman mukaan terveystarkastus oli toi
mitettava, mikäli aika ja tiet sallivat, lukuvuoden alkaessa syksyllä. Jos joku oppilaista 
joutui uusintatarkastukseen, opettajan oli yalvottava annetun määräyksen noudattamis
ta. Vähävaraisille lapsille kunta maksoi matkakustannukset. Lisäksi lapset oli punnittava 
ja mitattava syksyllä ja keväällä. Tehty päätös oli valmisteltu kunnanlääkärin ja opetta
jayhdistyksen toimesta. Kolme vuotta myöhemmin annettiin jälleen uusia ohjeita. 
Kunnanvaltuusto sai päätettäväkseen kouluhammaslääkärin johtosäännön hyväksymi
sen . Valtuusto siirsi asian käsittelyn siksi , kunnes kuntaan saataisiin vakinaisesti asu
maan hammaslääkäri . Samassa kokouksessa täsmennettiin koululääkärin tehtäväkuvaa 
ja työnjakoa. Koulun opettajien tehtäväksi jäi suorittaa oppilaiden punnitus ja terveys-
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korteista johtuva kirjanpito . Korvaukseksi opettaja sai viisi markkaa oppilaalta. Tähän 
järjestelyyn turvauduttiin siksi , että ohjesäännön mukaista kouluhoitajattaren tointa ei 
liian kalliina perustettu . Varsinaisen terveystarkastuksen suorittaminen kuului kunnan
lääkärille. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi huolehdittiin oppilaiden rokotuksista, 
jotka tulivat pakollisiksi kaikille koululaisille. 39 

Muodollisesti kouluterveydenhoidon perustarkastukset saatiin käyntiin siis 
1920-luvulla. Järjestelmän tehokkuudessa lienee ollut heikkouksia ja tarkastukset pin
nallisia, sillä v. 1929 vaadittiin paikallislehden palstoilla lapsille lääkärintarkastusta kou
luihin, vaikka järjestelmän piti jo olla toiminnassa. Ylimalkaisuutta kuvaa puolestaan 
Y rjänäisen koulun terveystarkastus. Kun lääkäri oli tarkastuksen suorittanut, oli hänen 
merkintöjensä mukaan kaikilla oppilailla hyvä näkö, vaikka kuitenkin yhdellä oppilaalla 
oli toinen silmä sokea. 

1930-luvun alussa taloudellisen laman vaikutukset kohdistuivat erittäin vakavina 
myös kouluterveydenhoitoon . Kunnanvaltuusto karsiessaan koululaitoksen kustannuk
sia lakkautti joulukuussa v. 1 93 1  toistaiseksi koululääkärin viran . Samalla myös opetta
jat menttivät oppilaiden mittauksesta saamansa korvauksen. Tehtyyn päätökseen puut
tui myös tarkastaja,  jonka esityksen koululääkärin viran uudelleen perustamisesta kun
nanvaltuusto kuitenkin hylkäsi kesäkuussa 1932 . Sen sijaan varattomille oppilaille pää
tettiin kustantaa lääkärissäkäynnit koulun rahoista. 40 

Kouluterveydenhoidon lama jatkui puoli vuosikymmentä. Vasta v. 1936 saatiin kou
lulääkärijärjestelmä uudelleen käyntiin. Vauhdittajana oli opettajayhdistys, joka oli teh
nyt kunnanvaltuustolle v. 1935  esityksen koululääkärinviran ja kouluhoitajattaren toi
men perustamisesta. 1930-luvun lopulla koulujen lukumäärän voimakas kasvu esti toi
minnan tehostumisen. Erityisen suuria puutteita oli kouluhammashoidossa, sillä koulu
hammaslääkärin viran perustamisehdotuksista huolimatta asia jäi hoitamatta aina 
1940-luvun lopulle saakka. Niinpä vielä 1940-luvun alkupuolella terveystarkastusta suo
rittava lääkäri saattoi vetää myös rikkinäiset hampaat pois.4 1  

6.9. Koulu sodan varjossa 1939-45 

Kansainvälisen tilanteen kiristyessä sekä Suomen ja Neuvostoliiton välisten neuvotte
lujen käynnistyttyä v. 1939 näkyi sodan uhka myös kouluissa. Ylimääräisten kertaushar
joitusten aloittaminen merkitsi koulujen toimintaan ongelmia. Kertausharjoituksiin 
kutsuttujen opettajien tilalle oli vaikea saada uusia. Tämän vuoksi koulunkäynti joudut
tiin keskeyttämään jo ennen talvisodan alkua varsinkin huonoista yhteyksistä kärsivissä 
syrjäkylissä. 

Sodan alettua keskeytyi opetus lähes kaikissa kouluissa. Joulukuun 5 .  päivän jälkeen 
ei koulua käyty ennen kuin toukokuun alussa, eikä silloinkaan kaikissa kouluissa. Kes
kustan koulut olivat yleensä varattuina puolustusvoimien käyttöön. Kirkonkylän koulu 
oli Kauhajoen vapaan huollon käytössä ja sotilasmajoituksessa. Niinpä opetusta annet-
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Siteiden tekoa kirkonkylän kansakoululaisten maanpuolustuskurssetfla v. 1941 . Taustal
la mm. op. Taimi Kouhija Agda Heinilä. (Eero ja Taimi Kouht) 

tiin vasta elokuussa 1 940, jolloin suoritettiin voimakkaasti supistettuna edellisen luku
vuoden kurssi: loppuun. Koulujen saatua laajat oikeudet järjestää opetus parhaaksi kat
somallaan tavalla, pidettiin monissa tapauksissa parempana pitää lapset kotitöissä myös 
toukokuussa. Maaseudulla työvoima oli välttämätön kevätkylvöissä. Nummijärvellä lap
sia tarvittiin paimeneen, sillä piikkilanka-aidat oli purettu maanpuolustustarpeisiin.  
Luokalta siirrot tapahtuivat koulukohtaisesti vapaasti harkiten. Kun Turjankylän kou
lussa kevätlukukausi loppui kesäkuun 4 .  päivänä todistusten jakoon ja luokalta siirtoi
hin lukukauden kestettyä vain kuukauden, annettiin kevätlukukauden opetus Aronky
lässä 1 .  8 .  -2 1 .  9 .  seitsemän viikon aikana, jonka jälkeen jaettiin todistukset. Opetus oli 
luonnollisesti erittäin karsittua. Kainastolla mm. laskennon ja äidinkielen tunteja lisät
tiin siten, että kumpaakin ainetta oli joka päivä jokaisella luokalla. Vastaavasti vähen
nettiin piirusruksen, käsityön ja luonnontiedon tunteja .42 

Opetustyön järjestämisessä koettujen vaikeuksien ohella oli hankalaa siirtolaislasten 
opetuksen järjestäminen. Vaikeaa oli jo sinänsä pysyä selvillä heidän lukumäärästään .  
Lisäksi koulut olivat jo  ennestään oppilaita täymnä. Syntyneistä ongelmista selvittiin kui
tenkin suhtedlisen joustavasti osittain vuoroluvulla ja osittain ottamalla luokkiin enem
män oppilaita.. Lisäksi apuna olivat siirtolaisopettajat, joiden tulo merkitsi opettajapu
lan helpottumista. 

Välirauha merkitsi koulun paluuta lähes rauhanajan oloihin. Häiriöitä aiheutti lähin
nä edellisen vuoden aukkojen täyttäminen. Sodan kokemukset johtivat myös maan
puolustusopetuksen tehostamiseen. • Kirkonkylän koulussa järjestettiin kaksipäiväinen 
maanpuolustuskurssi. Opetusta annettiin ensiavussa, suunnistuksessa, teltan pystyttä-
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misessä ja purkamisessa. Lisäksi selvitettiin tyttöjen ja poikien velvollisuuksia maan
puolustustöissä sekä opetettiin tytöille viestipalvelua puhelimella. Opetus kesti aamusta 
klo 9.00 aina 17.30 saakka.43 

Jatkosodan alettua alkoi koulunkin toiminta häiriytyä. Monet opettajat olivat rinta
malla, jolloin kouluihin jääneet hoitivat vuorotellen eri luokkien opetuksen. Kirkonky
län ja Aronkylän koulut puolestaan toimivat sotasairaaloina, jolloin niissä ei voitu antaa 
opetusta lainkaan syyslukukaudella  1941. Opetus alkoi vasta kevätlukukaudella ja jäl
leen supistetulla ohjelmalla. Käytännössä se merkitsi sitä, että esimerkiksi Kirkonkylän 
koulussa, jossa opetus alkoi vasta maaliskuussa 1942, ehdittiin käydä 3 /4 kurssista läpi 
pääpiirteittäin karsimalla samalla harjoitusaineet pois. Käynnistämisongelmia oli myös 
Kosken ja Piiparin kouluilla, joissa toimi Lappeen kunnan kunnalliskoti ja lastenkoti. 

Vaikka sota aiheuttikin häiriöitä opettajien viranhoidossa, saatiin opetustyö kohtalai
sen hyvin käyntiin vuodesta 1942 lähtien. Joitakin katkoksia oli oppilasruokailussa sään
nöstelyn ja elintarvikepulan vuoksi, vaikka ravintotilanteen turvaamiseksi oli jo syksyllä 
194 1 saapunut kouluhallituksen käsky, jossa toimivia kouluja vaadittiin opettajan joh
dolla mm. keräämään puolukoita, sieniä ja voikukan juuria. Määräyksen antaminen oli
kin paikallaan, sillä jatkosodan alettua elintarvikehuolto joutui entistä suurempiin vai
keuksiin. Suhtautumista elintarvikehuoltoon kuvaa se, että esimerkiksi Kiviluoman 
koululla järjestettiin oppilaille tähkien keräys. Heillä oli keräilykansiot, joista kävi ilmi, 
miten paljon keräyksiä oli suoritettu. Niiden perusteella koulu sai kunniakirjan. Oman 
ongelmansa muodosti myös kuivien polttopuiden saanti. Puiden säästämiseksi pidettiin 
helmikuussa 1943 viikon tai kahden mittaisia lomia pahimpana pakkaskautena.44 

Sodasta aiheutuvat häiriöt jatkuivat vuoteen 1945 saakka. Neuvostoliiton aloitettua 
suurhyökkäyksen kesällä 1944 jouduttiin Karjalasta evakuoimaan väestö turvaan. Luon
nollisina huoltopisteinä olivat tällöin kesälomien vuoksi tyhjillään olevat koulut. Sodan 
jatkuessa vielä syyslukukauden alettua jouduttiin kouluille vuokraamaan tilat suurista 
talonpoikaistaloista, joihin ne oli helppo sijoittaa. Harjankylän koulu oli Suistamon 
aluehuoltolaitoksen käytössä. Koulu itse aloitti toimintansa syksyllä Yli-Harjalta ja Lin
koselta vuokratuissa tiloissa. Aronkylässä saatiin tilat Kossilalta ja alakoulu toimi suoje
luskunnan talossa. Luomankylän koululla oli Jaakkiman aluehuoltolaitos ja koulua var
ten taas oli vuokrattu tilat Sigrid Koskiselta. Lisäksi kouluja, kuten Pukkilan kansakou
lu, oli sotilaiden kotiuttamiskäytössä. Vasta vuoden 1945 aikana ne voitiin jälleen kun
nostaa opetuskäyttöön.45 

6.10. Oppivelvollisuuden toteutuminen Kauha
joella 

Kaikista ongelmista huolimatta Kauhajoen kansakoululaitoksessa tapahtui vuosina 
192 1-45 ripeää kehitystä. Tänä aikana kuntaan rakennettiin kaikkiaan 10 uutta kou-
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lua. Kun lisäksi otetaan huomioon alakansakoulun käynnistäminen, oppivelvollisuus
lain toimeenpanon voidaan katsoa olleen kunnan tärkein ja samalla eniten varoja vaati
nut tehtävä. Kauhajoen kaltaiselle suurelle ja suhteellisen harvaanasutulle kunnalle lain 
toimeenpano oli työläs. Kun oppivelvollisuuden tiedettiin tulevan voimaan, tehtiin jo 
1910-luvun lopulla mittavia perustamispäätöksiä, joiden kustannukset kuitenkin rasitti
vat edelleen 1920-luvun taloutta. V. 192 1 koululaitoksen osuus oli lähes 3 /4 kunnan 
menoista ja vuosia 1932 ja 1936 lukuunottamatta kustannukset olivat aina yli 50 % . 

Vaikka toimeenpanosuunnitelma laadittiinkin näennäisen realistiseksi, ei sen toteu
tumiseen ollut mahdollisuutta. Pahiten se petti alkeisopetuksen osalta. Alakansakoulu
jen saama vastaanotto oli viileä, jopa täysin kielteinen. Kunnanvaltuuston varaukselli
nen asenne heijastaa 1920-luvun suhtautumista kansanopetukseen. Kansakoululaitosta 
ei nähty yhtenä kokonaisuutena, vaan alakansakoulu oli monen mielestä tuhlausta, kos
ka vanha kiertokoulu oli antanut ainakin välttävän lukutaidon. Oppivelvollisuuskoulun 
onni oli, että talouslama iski vasta 1930-luvun alussa. Se oli päässyt juurtumaan syrjäky
liinkin ja siitä oli tullut "valon temppeli", kuten asia ilmaistiin ja josta ei enää haluttu 
luopua. Koulun opettajat olivat oppineina arvostettuja neuvonantajia, joiden puoleen 
voitiin kääntyä muulloinkin kuin kouluasioissa. Taloudellisen laman vaikutusten voi 
katsoa jatkuneen vuoteen 1936. Se oli merkinnyt paitsi hidastunutta rakennusohjelmaa 
myös heikentynyttä oppilashuoltoa. Sen sijaan koulupiirejä ei voitu vähentää, vaikka 
sitäkin suunniteltiin. Lapsia oli riittävästi jokaisessa perustetussa koulussa. 46 

Oppivelvollisuuslain mukaisesti aloittivat toimintansa myös supistetut koulut (Kartta 
6). Vanhoista ennen vuotta 1921 perustetuista kouluista neljä (Nummikoski, Nummi
järvi, Uuro ja Perä-Hyyppä) muutettiin supistetuiksi. Kun oppivelvollisuuslaki 
toimeenpantiin, supistettuja kouluja tuli vielä seitsemän lisää. Niiden perustaminen 
kuvaa kunnan varovaisuutta. Haluttiin katsoa riittikö oppilaspohja. Kuvaavaa on se, et
tä 1920- ja 1930-luvun taitteessa perustetut kolme supistettua koulua (Puska 1929-31, 
Ohmerojärvi 1930-32 ja Lustila 193 1-32) muutettiin nopeasti oppilasmäärän kas
vaessa täydellisiksi kansakouluiksi johtokunnan ja tarkastajan yhteistyön tuloksena. 
Pula-aikaan vedoten kunnanvaltuusto olisi halunnut säilyttää koulut vielä supistettuina. 
Kun tarkastellaan näiden koulujen merkitystä Kauhajoen koululaitoksen osana, se on 
ollut huomattava. Pienille syrjäkylille koulut olivat "valon temppeli ". Vaikka kunta 
pula-aikana yritti niiden avulla säästää palkkakustannuksia, on niiden nopea lakkautta
minen oppilasmäärän kasvaessa kuitenkin osoitu� koululaitoksen joustavuudesta. Eräis
sä piireissä supistettuihin kouluihin oltiin jopa niin tyytyväisiä, että niiden katsottiin riit
tävän palvelemaan harvaanasuttuja pieniä kyliä, joissa koulumatkat olivat usein pitkät. 
Tällainen oli kyläläisten kanta mm. Nummijärvellä v. 1936 ja Perä-Hyypässä v. 194 1. 
Vaikka Kauhajoella toimi lukuvuonna 1937-38 viisi supistettua koulua, ei niiden 
osuus (17.9 %) ollut korkea valtakunnallisiin lukuihin verrattuna (28.7 %). Erityisen 
tyypillisiä ne olivat mm. Vaasan läänissä. Kauhajoen supistetuissa kouluissa tilanne oli 
sikäli hyvä, että opettajien vaihtuvuus oli suhteellisen pieni 1920- ja 1930-luvulla. Näin 
niitä ei koettu "surun lapsina" kuten yleensä, vaikka tarkastaja yrittikin päästä niistä 
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eroon. Kunnan eri osat olivat kuitenkin koulutuksellisesti eriarvoisia. Syrjäkylien supis
tetut koulut eivät voineet antaa yhtä monipuolista opetusta kuin rintamaiden suuret 
koulut.47 

Koulun myöhäinen perustaminen aiheutti omat häiriönsä lasten koulunkäyntiin. 
Näin kävi Lamminmaassa, jossa vasta v. 1939 saatiin oma koulu. Ongelmia aiheutti 
myös lasten varattomuus, joka usein näkyi laiminlyönteinä ja mikä osaltaan asetti kou
lun oppilashuollon aivan uusien vaatimusten eteen. Erityisen ansiokkaasti Kauhajoella 
hoidettiin oppilasruokailu, jossa jo 1930-luvun lopussa oli saavutettu erinomainen taso, 
kun mittapuuna käytetään lämpimän aterian saantia. Tehokkaan kunnallisen kouluhal
linnon puuttuessa jäi johtokunnalle ja opettajille koulussa suuri vastuu asioiden hoidos
sa. Keskustan koulujen ongelmat olivat pääsääntöisesti opetustiloihin, ylisuuriin ope
tusryhmiin ja vuorolukuun liittyviä. Sen sijaan pienet erityisesti 1930-luvulla perustetut 
syrjäkylien koulut saivat ajoittain taistella opettajista, joita hiljainen maalaiskylä ei suin
kaan aina miellyttänyt. Ongelmia oli myös luokkien säilymisessä ja alakansakoulun 
aloittamisessa, vaikka oli nähtävissä selvä ero kiertokoulun käyneiden ja alakansakoulun 
käyneiden välillä. Edellisille jouduttiin opettamaan vielä yläkansakoulussa alkeita. 

Kaiken keskellä oli kuitenkin koko koulun tärkein asia, oppivelvollisuuttaan suoritta
va oppilas, joka oli jo 1930-luvulla joutumassa mukaan yhä kiihtyvään kehitykseen, jota 
kuvaa hyvin v. 1932 paikallislehdessä ollut lehtikirjoitus koulun asemasta muuttuvassa 
yhteiskunnassa. Todettuaan koulun tehtävän muuttuneen yhä vaativammaksi kirjoittaja 
päätyy tarkastelemaan lasten monia uusia virikkeitä ja koulun kasvattajavastuuta : ''Hän 
(lapsi) on monesti kuunnellut kyläkunnassa olevia radioita, hän on usein nähnyt maan
tiellä kiitävän auton ja kenties hän on jo kerinnyt äidin kanssa ajamaan autobussissa, on 
'kammarissa kuljetettu' läpi metsien lähikaupunkiin asti. Hänen maailmansa ei ole 
enää vain oma kylä. Kansakoulu, joka kerran oli miltei yksinvaltias lasten kasvattajana, 
on nykyään tekijä, jota monet kilpailijat joko tukevat tai vastustavat riippuen suurelta 
osalta siitä, missä määrin kukin opettaja koulussaan hallitsee tilanteen.' ' 48 Sotien välise
nä aikana saatiin Kauhajoelle luoduksi lähes täydellinen kouluverkosto, niin että 
1940-luvun lopulla voitiin tälle pohjalle rakentaa yhä korkealaatuisempi opetus. Koulu 
oli entistä valmiimpi vastaamaan sille asetettuihin haasteisiin. 
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7 .  KESKIASTEEN KOULUJEN PERUSTAMI
NEN JA KEHITYS 1920-30-LUVULLA 

7 .1. Kauhajoen yhteislyseo 

7 . 1 . 1 .  Koulun perustaminen v .  1928 

Kauhajoen koululaitoksen kehitys ei 1920-luvulla jäänyt pelkästään kunnan ylläpitä
män oppivelvollisuuskoulun toiminnan laajentamiseen. Tämän lakisääteisen toiminnan 
rinnalle syntyi täysin vapaaehtoiseen harrastukseen perustuva pyrkimys kehittää kauha
jokelaisten lasten ja nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksia. 1920-luvulla perustettiin 
neljä koulua, joilla kaikilla tuli olemaan erittäin merkittävä asema jatkokoulutuksen an
tajina. Kauhajoen yhteislyseo, Suupohjan maamieskoulu, Kauhajoen kotitalousopisto 
ja Kauhajoen evankelinen kansanopisto ovat antaneet kukin lohkollaan yleissivistävää ja 
myös ammattikoulutusta vuosikymmenten ajan. 

Kauhajoen yhteislyseon perustaminen lienee kansakoulujen perustamisen ohella mer
kittävin koulu poliittinen tapahtuma Kauhajoen historiassa. Tarkasteltaessa sen perusta
misvaiheita voidaan koulukysymyksen katsoa olleen satunnaisesti esillä jo vuosia ennen 
oppikoulun perustamista. Lisäksi oppikoulujen toimintaan oli suhtauduttu myönteises
ti aina 1870-luvulta lähtien, jolloin jo Kauhajoen kuntakokous päätti avustaa niinkin 
kaukana toimivaa koulua kuin Helsingin suomalaista normaalikoulua kahden pennin 
avustuksella kutakin asukasta kohti. 1 Avustus oli luonnollisesti suurelta osin kielipoliit
tinen, mutta kuvastaa samalla sitä, että suomenkielisen oppikoulun merkitys Kauha
joella ymmärrettiin . 

V. 1906 Kristiina sai koulunsa. Sen ensimmäisistä oppilaista peräti 42 % oli Kauha
joelta. Kuitenkin kiistojen välttämiseksi ja koulun saannin varmistamiseksi Suupohjaan 
luovuttiin samanaikaisista omista hankkeista. Vaikka tämän jälkeenkin omaa koulua lä
hinnä yksityishenkilöt suunnittelivat, jäi se kuitenkin vuodesta toiseen. V. 1928 pääs
tiin vihdoin sanoista tekoihin. Oppikouluhankkeen käynnistäjänä oli Aronkylän kansa
koulun opettaja Matti Porkkala. Hän kutsui Kauhajoen kunnallislehdessä olleella ilmoi
tuksella koolle kokouksen, jonka tehtävänä oli oppikoulukysymyksen ratkaiseminen. 
Oppikoulun perustaminen oli hänen näkemyksensä mukaan perusteltua. Kauhajoella 
oli runsaasti sellaisia perheitä, joista ei voitu lapsia laittaa muilla paikkakunnilla oleviin 
kouluihin pelkästään kustannussyistä. Jos koulu toimisi omassa kunnassa, voisivat varat
tomatkin perheet kouluttaa lapsensa. Kun hänen omat lapsensa olivat oppikouluiässä ja 
kun Aron koululla oli yksi tyhjä luokka, katsoi hän aiheelliseksi ryhtyä toimeen oppi
koulun perustamiseksi. 

Aronkylän kansakoululla pidetyssä kokouksessa huhtikuussa 1928 hanke herätettiin 
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henkiin. Kokouksessa oli läsnä 20 henkeä. Oppikoulutarpeesta oltiin yksimielisiä. Kou
lun perustamisvalmisteluja varten valittiin 10-jäseninen toimikunta, jossa jäseninä oli
vat maanviljelijät A.K. Kaura, M.E. Harja, Nestori Rauska, Vilho Nurmela ja A.S. Ala
Panula, opettajat Matti Porkkala ja Anna-Liisa Päivärinta, kanttori Anton Källström 
(Puronto), rouva Anni Ahtola ja rakennusmestari P.E. Tamminen. Toimikunnan ko
koonpano osoitti, että koulukysymys kiinnosti sekä paikkakunnan opillisen sivistyksen 
saaneita että myös keskustan tuntumassa asuvia talollisia. 

Toimikunnan työ valmistui niin nopeasti, että jo kesäkuussa valittiin koulun rehtorik
si maisteri Arvi Pyhälä ja kun vielä perustettiin koulun kannatusyhdistys, voitiin opetus
ministeriöstä anoa koulun perustamislupaa. Lupien hankkimiseen olikin kiire, sillä ope
tus oli tarkoitus aloittaa jo samana syksynä. Se merkitsi myös sitä, että alkavan koulun 
ensimmäiselle luokalle oli saatava vähintäin 40 oppilasta. Riittävän oppilasmäärän 
hankkiminen olikin yksi koulun rehtorin, johtokunnan ja kannatusyhdistyksen keskei
simpiä tehtäviä. Toimintaansa aloittavaa koulua voitiin hyvinkin vierastaa. Tämän 
vuoksi koulun perustamiseen kiinnitettiin julkista huomiota sanomalehtikirjoittelulla. 
Perustelemalla koulunkäynnin merkitystä paremman toimeentulon turvaajana myös va
rattomista kotioloista lähteville ja vakuuttelemalla opettajan olevan pätevä haluttiin 
kiinnostusta koulua kohtaan lisätä. Aihetta huoleen olikin, sillä alustavan 
ilmoittautumisajan umpeuduttua oli kouluun ilmoittautunut vasta noin 20 oppilasta. 
' '  Sinusta siis, olitpa rikas tai köyhä, riippuu, voiko Kauhajoen yhteiskoulu alkaa toimin
tansa. Ratkaise kantasi tänään liittymällä kannatusyhdistykseen ja ilmoittamalla lapsesi 
kouluun ". Tämä vetoomus ilmeisesti tehosi, sillä kaksi viikkoa myöhemmin, kun 
kannatusyhdistys perustettiin, oli oppilaita ilmoittautunut kouluun jo 46. 

Tehtyjen suunnitelmien mukaan keskikoulusta piti tulla 3- tai 4-luokkainen. Jo alus
tava toimikunta päätyi 4-luokkaiseen, sillä 3-luokkaista pidettiin liian vaativana. Toi
saalta 5-luokkaisen koulun, jollaiset oli Kristiinassa ja Seinäjoella, katsottiin olevan lii
an pitkä ja kallis. Pääsyvaatimuksena oli koko kansakoulun kurssi. Kun periaatepäätös 
perustamisesta oli tehty, jouduttiin luonnollisesti ratkomaan myös tilakysymykset. Ku
ten edellä todettiin, oli Aronkylän kansakoulussa yksi opetustila tyhjänä. Niinpä koulun 
toiminnan aloittamista siellä pidettiin itsestään selvänä. Väliaikainen toimikunta tie
dusteli jo toukokuussa Aronkylän kansakoulun voimistelusalia toimintansa aloittavan 
keskikoulun luokaksi. Vielä saman kuukauden aikana kunnanvaltuusto päätti vuokrata 
salin kahdeksi vuodeksi koulun tarpeisiin. 2 

Oppikoulu ei kiinnostanut yksinomaan kauhajokelaisia. Kun tiedot perustavasta ko
kouksesta kantautuivat Kurikkaan, herätti suunnitelma siellä kateutta. 1920-luvulla 
oli yleinen käsitys, ettei oppikouluja voi olla läheskään kaikissa kunnissa. Jos Kauhajoki 
koulun saisi, menettäisivät naapurikunnat vuosikymmeniksi koulunsaantimahdollisuu
det. Kauhajokelaiset olivat kuitenkin oman koulunsa tarpeesta yksimielisiä, ja se pääsi 
aloittamaan ensimmäisen lukuvuotensa opetusministeriön annettua sille toimiluvan 14. 
8. 1928. 3 Hankkeen onnistumisen voi katsoa johtuneen suurelta osin siitä aktiivisuudes
ta ja ripeydestä, jolla tehtävään ryhdyttiin. 
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7 . 1 . 2 .  Toiminnan vakauttaminen 1928-45 

Varoja koulun toimintaa varten ryhdyttiin entistä määrätietoisemmin hankkimaan, 
kun perustamislupa oli saatu. Kannatusyhdistyksen jäsenhankintaa jatkettiin, ja erityi
sesti varakkaimmille suositeltiin jäsenmaksun suorittamista kertamaksuna, jolloin koulu 
saisi heti kipeästi tarvitsemiaan varoja, varsinkin kun valtionapua perustettu koulu saisi 
vasta kahden toimintavuoden jälkeen. Rahaa kerättiin myös järjestämällä iltamat. Eri
tyinen iltamatoimikunta valmisteli musiikkipitoisen ohjelman, jossa esiintyivät Kirkon
kylän sekakuoro , Kauhajoen orkesteri , Suojeluskunnan torvisoittokunta ja Alapään se
kakuoro . Avustusanomus jätettiin myös kunnanvaltuustolle. Perusteluna oli valtiona
pujen puuttuminen ja se, että kunta tulee koulun toiminnan käynnistyttyä ja opettaja
määrän kasvaessa saamaan runsaasti veroja .  Valtuusto joutui äänestämään asiasta, sillä 
oppikoululla oli sekä puolustajia että vastustajia. Vaikka anomus ei ollut 5000 markkaa 
suurempi , se kuitenkin hylättiin. Päätöstä ei perusteltu , mutta ilmeinen syy oli keskene
räisen kansakoululaitoksen vaatimat kustannukset .  Jos oppikoulua olisi avustettu, olisi 
myös muita Kauhajoella toimivia kouluja jouduttu avustamaan ja kokonaismeno olisi 
näin ollut huomattavasti anottua suurempi.4 

Oppikoulun alkuvaiheet olivat erittäin myrskyisät. Koulun tonttikysymys herätti voi
makkaan ja repivän riidan , joka kuitenkin vuoden 1929 aikana saatiin pääosiltaan rat
kaistuksi . Tonteista kaksi , maanviljelijä Nestori Rauskan ja Säästöpankin tarjoamat, oli
vat Kirkonkylästä ja yksi , maanviljelijä J .O .  Ikkelän tarjoama, oli Aronkylässä. Johto
kunnan kokous maaliskuussa 1 929 ennakoi jo kiistan syntyä. Tällöin johtokunnan 
enemmistö oli Ikkelän tarjoaman rautatieaseman tuntumassa olevan tontin kannalla. 
Vain kanttori Puronto olisi halunnut sijoittaa koulun Kirkonkylään . Johtokunnan pu
heenjohtaja A.K.  Kaura ja koulun rehtori Arvi Pyhälä eivät ottaneet asiaan kantaa. Var
sinainen ratkaisuvalta kuului kannatusyhdistykselle. Asian kiinnostavuutta kuvaa se, et
tä 4 1 8  jäsenestä oli 3 72 läsnä. Vilkkaan keskustelun jälkeen asiasta äänestettiin ja pää
tökseksi tuli rakentaa koulu Aronkylään äänin 196-174 .  Ratkaisuun oltiin varsinkin 
kunnan eteläpäässä tyytymättömiä . Johtokunta saikin käsiteltäväkseen yhdentoista yh
distyksen jäsenen pyynnön kutsua koolle ylimääräinen kannatusyhdistyksen kokous, jos
sa paikkakysymys otettaisiin uudelleen esiin. Seuraavat viikot olivat kiivaan "agitatsio
nin ' '  aikaa. Molemmilla puolin paitsi puhuttiin oman vaihtoehdon puolesta, niin myös 
värvättiin uusia yhdistyksen jäseniä. Tulevaa kokousta varten oli Turjankylän koululle 
kokoontunut 40 Aronkylän kannattajaa. Kokouksen yksimielinen kanta oli ,  ettei asiasta 
pidä enää äänestää. Ratkaiseva kannatusyhdistyksen kokous pidettiin 20. 5 .  1929. Pai
kalla oli 2 7 5  jäsentä. Aronkylän kannattajat pitivät tiukasti kiinni vanhasta päätöksestä. 
Siitä huolimatta se purettiin, jonka jälkeen he poistuivat vastalauseeksi kokouksesta. 
Näin paikalle jäivät vain Kirkonkylän kannattajat , jotka tekivät yksimielisen päätöksen 
koulun sijoittamisesta Säästöpankin lahjoittamalle tontille . �  

Tonttikiista repi koulun kannattajat pahasti kahtia. Kun johtokunta syyskuussa ko
koontui, se joutui toteamaan 168 yhdistyksen jäsenen jättäneen kirjelmän, jossa he il-
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moittivat eroavansa yhdistyksestä. Eroanomukset oli tehty vartavasten painetuille lo
makkeille. Koulun kannalta eroamiset olivat huolestuttavia kahdestakin syystä. Koulun 
talous oli heikko ja jäseniä värväämällä oli pyritty saamaan rahaa koulun toimintaan. 
Kiista vaikeutti sitä taloudellisesti. Toisaalta ensimmäisinä vuosina koulu poti oppilas
pulaa, mutta ärtymys oli Aronkylän kannattajien joukossa jopa niin suuri, että kieltäy
dyttiin panemasta lapsia kouluun. Riittävän oppilasmäärän turvaamiseksi rehtori ja joh
tokunnan jäsenet kiersivät lähiseudun taloissa värväämässä lapsia kouluun. Jo tässä vai
heessa oli käynyt täysin selväksi se, että koulu palveli lähes yksinomaan oman pitäjän 
tarpeita. Ensimmäisenä lukuvuotena oli vain viisi oppilasta naapurikunnista. Kun toi
nen lukuvuosi alkoi, oli koulun kokonaisoppilasmäärä 60 ja näistä vain kaksi oli oman 
kunnan ulkopuolelta . 6 

Paikkakysymyksen ratkettua voitiin ruveta suunnittelemaan omien tilojen rakenta
mista. Niinpä jo samassa kokouksessa, jossa tehtiin lopullinen päätös koulun paikasta, 
valittiin myös rakennustoimikunta ja rakennusmateriaalina päätettiin käyttää tiiltä. 
Koulun oli määrä olla valmis syksyllä 1930. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti. Jo v. 
1929 ennen varsinaisen pulakauden alkua oli Suomi ajautunut laskusuhdanteeseen. Tä
mä näkyi myös koulun rahoitusmahdollisuuksien kiristymisenä. Johtokunta joutuikin 
elokuussa toteamaan lainansaantimahdollisuudet heikoiksi. Kuitenkin koulun toimin
nan jatkuvuudesta oltiin täysin varmoja. pllei omaa koulutaloa saataisi rakennetuksi, 
niin sitten jatkettaisiin vuokrahuoneistossa. Tätä vaikeaa talouskriisiä synkensi vielä 
edellä mainittujen 168 yhdistyksen jäsenen eroilmoitus. 

Syksyn kuluessa rakennushanke hakeutui uusille urille. Johtokunnan ja rakennus
toimikunnan yhteisessä kokouksessa lokakuussa todettiin, että "ennenkaikkea kireän 
raha-ajan takia, on esitetty mielipide, jonka mukaan sanotunlaisen tiilirakennuksen ra
kentaminen olisi lykättävä ja toistaiseksi tyydyttävä puurakennukseen, jollaisen aikaan
saaminen tulisi melkoista halvemmaksi kuin tulenkestävästä aineesta rakennetun raken
nuksen, eritoten jos, kuten eräissä muissakin kunnissa on tehty, rakennusaineet hanki
taan ostamalla sopiva huvila Kannakselta, missä huvilarakennuksia tiettävästi edelleen 
on kaupan . Asiasta laajasti keskusteltuaan kokous päättikin, että yhdistyksen ja koulun 
kustannuksella lähetetään maanviljelijä L. Soini Terijoelle tutustumaan mahdollisesti 
saatavissa oleviin huviloihin ja ottamaan selkoa niiden hinnoista''. Tämä Kannaksen
matka tuottikin tulosta. Terijoella oli myytävänä useita hirsirakenteisia huviloita, jotka 
soveltuivat pienin muutoksin koulurakennukseksi. Johtokunta päätti kutsua kannatus
yhdistyksen koolle tekemään päätöksen uusien suunnitelmien pohjalta. Kokous oikeut
tikin johtokunnan hankkimaan sopivaksi katsomansa rakennuksen, joka riittäisi 
7-luokkaiselle yliopistoon tähtäävälle oppikoululle. 

Tämän jälkeen tapahtumat etenivät nopeasti. Kun kouluhallitukselta oli saatu 
myönteinen lausunto tällaisen rakennuksen ostamisesta, saatiin jo joulukuussa kauppa 
tehdyksi. Näin kannatusyhdistyksen omistukseen siirtyi Raivolassa s1Jamnut 
42-huoneinen rakennus. Sen kuljettamiseksi oli rautatiehallitukselta anottu rahtialen
nusta, sillä puutavaran uskottiin mahtuvan 25 rautatievaunuun. Kun lisäksi urakoitsija 
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Palo-ojan kanssa tehtiin rakentamisesta sopimus, päästiin rakennustyöhön niin ripeästi, 
että opetus uusissa tiloissa voitiin aloittaa jo syksyllä 1930, vaikka koulun viimeistelytyöt 
jäivätkin seuraavaan kesään. Koulun vihkiäiset pidettiin marraskuussa 193 1. Opetusti
loina oli seitsemän varsinaista luokkahuonetta, luonnonopin luokka, voimistelusali, 
hallinto- ja kokoustilat sekä vahtimestarin asunto. 7 

Koulun rakennussuunnitelman edetessä voitiin jo v. 1930 kiinnittää huomiota toi
minnan laajentamiseen. Kun koulu v. 1928 oli aloittanut neliluokkaisena keskikouluna, 
oli v. 1930 tultu tilanteeseen, jossa koulun laajentaminen myös lukioluokat käsittäväksi 
oli tullut mahdolliseksi. Tätä suunnitelmaa puolsi se, että kauhajokelaisia lapsia oli run
saasti muiden paikkakuntien kouluissa viidennellä luokalla. Kun lisäksi koulussa oli hy
vin tilaa, päätettiin lukion toiminta aloittaa jo syksyllä. Tämä suunnitelma kuitenkin 
kariutui ja koulu laajeni vuosi ja luokka vauhtia. 

Kauhajoen yhteislyseo rakenteilla. Tilat otettiin käyttöön syksyllä 1930. (Eero ja Taimi 
Kouht) 

Pula-aika vaikutti koulun toimintaan lähes koko 1930-luvun. Koulun viimeistelytöis
sä tapahtui myöhästymistä urakoitsijan vararikon vuoksi. Rahoitusvaikeudet olivat olleet 
koulunkin osalta suuret. Rahalaitosten luotonantomahdollisuudet olivat varsin rajoite
tut. Koulun toimintaa ei voitu rahoittaa edes lukukausimaksuja korottamalla, sillä va
rattomille oppilaille se olisi merkinnyt koulunkäynnin keskeytymistä ja koululle oppi
laspulaa. Päinvastoin talouslaman seurauksena päätti johtokunta alentaa lukukausimak
suja v. 193 1 500 markasta 400 markkaan. V. 1928 se oli ollut peräti 750 mk. Koulun ta
louden tukemiseksi saatiin jonkin verran varoja aatteellisilta yhdistyksiltä. Kunnan suh-
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Rehtori Arvi Pyhäiä ja Yhteisiyseon oppilaat syksyiiä 1929. (Kaisu Korpi-Fzlppuia) 

tautuminen yhteislyseon, kansanopiston, kotitalousopiston ja maamieskoulun 8000 
markan avustusanomukseen oli kielteinen. Kunnan asenteille on kuvaavaa, että se alkoi 
tukea koulun toimintaa vastaan 1950-luvulla. 

Yhteislyseo joutui 1930-luvulla tulemaan toimeen lähinnä lukukausimaksuilla (n. 
20 % ), vapaaehtoisella harrastustoiminnalla kerätyillä varoilla sekä valtionavuilla (n. 
70 % ). Taloudellisten vaikeuksien suuruutta kuvannee parhairnn se, että koulu maksoi 
opettajille 10 % :lla alennettuja palkkoja. Vasta v. 1936 palattiin valtion koulujen palk
katasoon, kun kouluhallitus oli puuttunut asiaan. Taloudelliset ongelmat jatkuivat vielä 
vuosikymmenen lopullakin. Koulun asioita hoidettiin talkoohengellä, jossa olivat mu
kana myös opettajat. V. 1938 kerättiin eri järjestöiltä ja l iikelaitoksilta avustuksia, jotka 
vaihtelivat 500-5000 markkaan. Suurimmat avustukset saatiin koulun opettajilta, yh
teensä 30 000 markkaa, jotka käytettiin luokkahuoneiden kunnostukseen. Opettajat 
saivat sota-aikana lahjoituksensa takaisin korkoineen, kun koulun talous oli saatu lopul
ta tyydyttävään kuntoon. Vaikka koululla näytti olevan suuria rahoitusongelmia, on 
kuitenkin todettava tilanteen olleen samanlainen muissakin yksityisissä oppikouluissa. 
Kauhajoen yhteislyseon lukukausimaksl!l oli jopa hieman alle keskitason.8 

V. 1932 käynnistyi myös lukio, jossa opintonsa aloitti 15 oppilasta. Perustamisesta 
lähtien oli ollut tarkoitus kehittää koulusta 7,-luokkainen ylioppilaita valmistava oppilai
tos. V. 1935 oli päästy vaiheeseen, jolloin ensimmäiset ylioppilaat saivat lakkinsa. Vuo
sien varrella oppilaat olivat vaihtuneet suuresti, sillä ylioppilaiksi päässeistä viidestä op-

140 



pilaasta vain kaksi oli tullut kouluun sen perustamisvuonna 1928 .  Lukion oppilasaines 
oli aluksi erittäin kirjavaa. Se johtui lähinnä siitä, että lukio poti oppilaspulaa. Niinpä 
oppilaissa oli runsaasti vieraspaikkakuntalaisia, jotka olivat epäonnistuneet muissa 
kouluissa. 

Vuosien 1 939-45 aika oli yhteislyseon toiminnan kannalta myös vaikea. Ensimmäi
set häiriöt tulivat jo lokakuussa 1939,  kun koulunkäynti keskeytyi kahdeksi viikoksi yli
määräisten kertausharjoitusten vuoksi . Koulu oli reserviläisten majoituspaikkana. Uu
delleen koulutyö keskeytyi eduskunnan kokoontuessa koululla joulukuussa 1939. Vaik
ka eduskunta poistui Kauhajoelta jo 1 2 .  2 .  1940, koulutyötä ei voitu aloittaa. Tilat 
muutettiin sotasairaalaksi . Lukukausi suoritettiinkin vasta seuraavana syksynä ja ylioppi
laskokelaat julistettiin ylioppilaiksi ilman tutkintoa. 

Jatkosodan alettua jouduttiin opetussuunnitelmaa voimakkaasti supistamaan sekä 
opettaja- että aikapulan vuoksi . Syyslukukaudella lukiossa ei opetusta annettu lainkaan . 
Keskikoululuokat toimivat Yrjänäisen koululla kolme tuntia päivässä. Kevätlukukausi 
alkoi lukion osalta hajautettuna lottakahvilan yläkerrassa, Säästöpankin isännistön huo
neessa sekä rehtori Pyhälän salissa. Keskikoululuokat toimivat nyt Aronkylän kansakou
lulla iltapäivisin . Kun matka Kirkonkylästä oli lähes viisi kilometriä, oli opettajilla kii
rettä ehtiäkseen pitämään tuntejaan . Vasta maaliskuun lopulla voitiin palata omiin ti
loihin . Koulunkäynti oli koko sodan ajan vaikeuksissa. Asevelvollisuuttaan suorittavat 
pojat palasivat harvoin kouluun. Ylioppilaiksi aikoville järjestettiin erityisiä sotilasyli
oppilaskirjoituksia vuoteen 1 946 saakka. 9 

Kauhajoen yhteislyseon toiminnan alkuajan ongelmat voidaan kiteyttää sanoihin op
pilaspula ja rahapula. Jälkimmäiseen ongelmaan enää puuttumatta voidaan oppilaspu
laa pitää jopa yllättävänä. Kauhajoki 16 000 asukkaan kuntana oli väestöpohjaltaan riit
tävän vahva. Ongelmia kuitenkin oli. Kunta oli laaja ja liikenne kehittymätöntä. Vaikka 
koulu sijaitsi maanteiden risteyksessä, eivät oppilaat voineet kovin kaukaa koulussa käy
dä säännöllisen linja-autoliikenteen puuttuessa. Toisaalta väestön suhtautuminen kou
luun oli maatalousvaltaisessa kunnassa välinpitämätön. Opillisen sivistyksen hankkimis
ta ei osattu riittävästi arvostaa. Maaseutuväestö oli 1920- ja 1 930-luvulla joutunut erit
täin suuren koulupoliittisen murroksen eteen, jolloin ei läheskään aina ymmärretty, 
miksi olisi pitänyt käydä koulua enemmänkin kuin oppivelvollisuuslaki edellytti. Kun 
vielä taloudellinen tilanne oli vaikea, jäi moni lapsi koulutusta vaille. 

Oppilaiden värväys olikin ainoa keino, jolla yhteislyseon oppilasmäärä saatiin pysy
mään riittävän korkeana. Värväreinä toimineiden johtokunnan jäsenten ja opettajien oli 
pyöräiltävä ympäri kuntaa puhumassa vanhemmille koulutuksen tärkeydestä. Merkittä
vä osuus oli myös syrjäkylien opettaj illa. Toiset heistä innostivat lapsia oppikouluun. 
Missä tällainen opettaja oli, se näkyi kouluun pyrkivien määrässä. Kunnan sisällä oppi
lasmäärä jakautui epätasaisesti . Kauhajoen 23 kansakoulusta 1 7  oli sellaisia, joista oli . 
oppilaita oppikoulussa kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Suurimmat osuu
det olivat luonnollisesti kunnan keskustan kouluilla: Kirkonkylä 20 % , Aronkylä 1 9  % 
ja Luomankylä 1 2  % . Sen sijaan yllättävän heikosti oli edustettuna Päntäne, sillä kun 
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kauhajokelaisia oppilaita oli kaikkiaan 89, oli heistä päntäneläisiä vain yksi. Osittain se 
selittyy huonoilla yhteyksillä kunnan keskustaan, kuten muillakin sivukylien kouluilla. 
Sen sijaan ei ole tietoa siitä, missä määrin opettaja värväsi päntäneläisiä kouluun. 

Kauhajoen yhteislyseon oppilaista suurin osa oli luonnollisesti omasta kunnasta. Seu
raava tilasto osoittaa jakautuman kuitenkin olleen varsin laajan vuosina 1928-45. 

Kunta oppilaita yht. 
% 

V. 1928-45 
Kauhajoki 590 62.5 
Teuva 69 7.3 
Jalasjärvi 28 3.0 
Kurikka 25 2.6 
Karvia 21 2.2 
Honkaj'oki 9 1.0 
Karijoki 7 0.7 
Isojoki 3 0.3 
Jurva 9 1.0 
Muut 183 19.4 

yht. 944 100.0 

Kauhajoen lisäksi runsaimmin oppilaita oli Teuvalta (7 .3 % ), ja määrä kasvoi 
1930-luvulla koulunkäynti-innostuksen lisääntyessä. Suupohjan alueen ja naapurikun
tien koko osuus oli 18. 1 % , mikä on suhteellisen pieni, kun yhdelläkään niistä ei ollut 
omaa oppikoulua. Vasta v. 1943 Kurikka ja Jalasjärvi saivat keskikoulun sekä Teuva v. 
1945 muiden keskikoulujen ja lukioiden perustamisen siirtyessä 1950-luvulle tai myö
hemmäksi. Kauhajoen yhteislyseon oppilaissa oli v. 1940-45 runsaasti myös siirtolaisia 
(58), mikä omalta osaltaan muutti koulun oppilasjakautumaa. Alkuajan oppilaspula ei 
ollut pelkästään Kauhajoen ongelma, vaan sitä ilmeni lähes kaikissa maalaiskouluissa. 
Niinpä se kiristi myös koulujen välisiä suhteita. Mm. Ilmajoen koulun rehtori kävi hel
mikuussa 1932 Aronkylän kansakoululla pidetyssä Suupohjan kansakoulunopettajain 
kokouksessa kehottaen opettajia hankkimaan oppilaita Ilmajoen yhteiskouluun. Kauha
jokelaiset eivät luonnollisestikaan olleet lainkaan ilahtuneita tästä, ja niinpä asiaa pui
tiin seuraavina viikkoina paikallisen lehdistön palstoilla. 10 

Näissä oloissa johtokunnan rooli oli opettajien ja erityisesti koulun rehtorin tukijana 
ensiarvoisen merkittävä. Johtokunta joutui kantamaan erittäin raskaan taloudellisen 
vastuun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Jos olivat oppilaat kunnan keskustasta, 
niin samoin olivat myös johtokunnan jäsenet. Esimerkiksi Päntäne sai edustajansa vasta 
v. 196 1. Alueellisia tekijöitä ei pyritty ottamaan huomioon. Aivan vähäpätöinen seikka 
ei sekään liene oppilaiden alueellista jakautumaa ajatellen. Johtokunta koostui pää
asiassa virkamiehistä. V. 1928-75 toimineista 37 johtokunnan jäsenestä 19 oli virka-
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miehiä, 15 maanviljelijöitä ja 3 kauppiasta. Kouluja käyneillä paikallisilla virkamiehillä 
katsottiin olevan parhaat tiedot oppikoulun toiminnasta. He edustivat johtokunnassa 
asiantuntemusta. 

7 .2 . Suupohjan maamieskoulu (v . 1919) 

Maatalousalan koulutuksella on Suomessa 1800-luvulle ulottuvat perinteet. Kun jo 
1700-luvun lopulla oli luonnontieteiden tutkimuksen kehittyessä aloitettu maatalous
kemian tutkimus ja kun alettiin kehittää maatalouden tuottavuutta, tarvittiin kouluja, 
joiden avulla alan valistusta levitettäisiin talonpoikaisväestön keskuuteen. Etelä
Pohjanmaallekin perustettiin jo v. 1859 ensimmäinen maatalousoppilaitos Korshol
maan ja v. 1885 Orismalaan. Kuitenkin koulutustaso oli pääelinkeinoa harjoittavan 
väestön keskuudessa huono. V. 1901 eräs komitea osoitti, että koko maassa 1000 viljeli
jästä vain 10 oli saanut alan koulutusta. Vaasan läänissä luku oli maan alhaisin eli 3.9. 

Kysymys maatalousopetuksen aloittamiseksi Kauhajoella nousi esiin 1910-luvulla. V. 
1914 Kauhajoen maamiesseuran kokouksessa asiasta keskusteltiin seuran sihteerin 
maanviljelijä M.E. Harjan otettua esille kysymyksen "olivatko seuran jäsenet hänen 
kanssaan yhtä mieltä siitä, että kuntaan sijoitettaisiin !-talvinen maamieskoulu". Ko
kouksen osanottajat olivat kauhajokelaisina luonnollisesti samaa mieltä. 

Pariin vuoteen ei asiaan kiinnitetty huomiota, mutta kun Orismalan maamieskoulu 
oli päätetty lopettaa , katsoi Kauhajoen maamiesseura perustamisajankohdan tulleen. 
Koulu suunniteltiin aloitettavaksi v. 19 18, mutta sodan syttyminen ja tilaongelmat siir
sivät kysymyksen käsittelyn muutamalla kuukaudella. Maamiesseuran johtokunta valitsi 
koulun perustamiseksi toimikunnan, johon kuuluivat A.K. Kaura, M.E. Harja, A.S. 
Ala-Panula, Mikko Skyttä ja Juho Hirvelä. Kun vielä lokakuussa 19 18 koulua varten os
tettiin Keski-Kokon ja Metsälän tilat 1 1

, oli luotu perusedellytykset koulun toiminnan 
käynnistämiseksi. 

Kun Orismalan maamieskoulu oli lopettanut toimintansa keväällä 19 19, siirtyivät 
sen oppilaat jatkamaan opintojaan Kauhajoelle syksyllä 1919. Näin Suupohjan maa
mieskoulu aloitti kesken lukuvuotta. Koulu sai myös ensimmäisen johtajansa Orisma
lasta, kun agronomi Oskari Valanne valittiin sen johtoon. Toiminta alkoi siis aluksi 
maamiesseuran omistamalla tilalla , jonka rakennukset olivat pääosiltaan heikkokuntoi
set. Tämän vuoksi tehtiin jo marraskuussa 1918 päätös rakennustöiden aloittamiseksi. 
Kauhajoen maamiesseura ja ennenkaikkea sen johtohenkilöt ottivat suuren riskin aloit
taessaan koulun rakentamisen. Rahoituksen järjestäminen oli erittäin vaikeaa. Suunni
teltuihin arpajaisiinkaan ei saatu lupaa. Kun muita keinoja ei ollut, päätettiin, että joh
tokunnan jäsenet hankkivat kuuden henkilön sitoumukset korkeintaan 4000 markan ta
kaukseen siltä varalta, että seuran johtokunta tai sen valtuuttamat henkilöt joutuisivat 
kärsimään vahinkoa maamieskoulun perustamiskustannuksia varten otettavien lainojen 
takaamisesta. Tällaisen sitoumuksen antoi 50 henkilöä. Lisäksi koulu sai lainoja Kau-
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Talousneuvos A.K. Kaura oli aktiivisesti 
mukana perustettaessa maamieskoulua, 
kotitalousopistoa ja yhteislyseota. (Riitta 
Kaura) 

hajoen, Karvian ja Isojoen säästöpankeilta sekä Kauhajoen pappilan metsäkassasta. Yk
sityisten tukijoiden lisäksi koulu sai avustusta myös useilta järjestöiltä ja liikelaitoksilta 
kuten Kauhajoen osuusmeijeri Toivolta, Jurvan osuusmeijeriltä, osuusteurastamo Itikal
ta sekä Lapuan ja Ilmajoen maamiesseuroilta. Taloudellisen tuen saaminen oli välttämä
töntä. Koulun nimi muutettiinkin alkuperäisestä Kauhajoen maamieskoulusta Suupoh
jan maamieskouluksi, jotta myös muissa lähiseutujen kunnissa koulu tunnettaisiin 
omaksi. Sen sijaan koulun johto oli täysin kauhajokelaisten viljelijöiden käsissä. 

Maamieskoulu aloitti Keski-Knuuttilan talosta vuokratuissa huoneissa, mutta jo v .  
1919 se pääsi muuttamaan omiin tiloihinsa. Rakentamista jouduttiin luonnollisesti jat
kamaan vielä pitkään niin , että vielä vuosina 192 5-26 valmistui oppilashuoneita ja 
ruokala. Hallinto oli kuitenkin hakeutunut jo uomiinsa. Koulun omistus oli v. 1923 
siirtynyt kannatusyhdistykselle. Perustajajäseniä oli kaikkiaan 8 ,  kannattajajäseniä 1 2  ja 
koko yhdistyksen jäsenmäärä 34, joista Kauhajoelta oli 25  ja loput naapurikunnista. 
Suupohjan maamieskoulun kannatus lepäsi hyvin suppealla pohjalla uusien jäsenten 
hankinnasta huolimatta. Tämä olikin jatkuva ongelma. V. 1 94 1  oli tultu vaiheeseen , 
jossa oli toiminnan turvaamiseksi ryhdyttävä muuttamaan organisaatiota. Kesäkuussa 
1 94 1  pidetyssä vuosikokouksessa todettiin, että "kun kannatusyhdistykseen ei enää saa
da uusia jäseniä ja vanhat jäsenet vähitellen kuolevat, niin tällöin koulu ja sen toiminta 
jää kannatusta ja tukea vaille, niin päätettiin muuttaa kannatusyhdistys r. y. kannatus
osakeyhtiöksi ja samalla myös päätettiin, että kannatusmaksuja vastaan annetaan osake
kirjoja' ' .  Suunnitelma myös toteutui. Uuden kannatusosakeyhtiön perustava kokous pi
dettiin 20.  7 .  1 943 .  12 

Koulu haki vuosina 1 9 19-45 paikkansa varsin nopeasti. Kiinnostus sitä kohtaan oli 
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hyvä, sillä jo ensimmäisenä toimintavuonna koulun 45  oppilasta karsittiin 64 hakijan 
joukosta. Oppilaspulasta se ei joutunut kärsimään. Koulu oli yllättävänkin maakunnal
linen, sillä v. 1 9 1 9-45 sen oppilaista vain 1 5 . 1  % oli Kauhajoelta. Kun kotitalous
opistossa vastaava luku oli 16 .  7, voidaan niiden katsoa olleen oppilaspohjaltaan saman
laiset. Yleensä oppilaat olivat kuitenkin Etelä-Pohjanmaalta. Muista kunnista olivat 
parhaiten edustettuina Alavus, Ylistaro, Lapua ja Jalasjärvi. Maamieskoulun johtajana 
toimi v. 1 9 1 9-4 1 agronomi Oskari Valanne ja hänen jälkeensä agronomi Lauri Noppari 
vuoteen 1 945 saakka. Koulun opettajakunnassa olivat vaihdokset suhteellisen tavallisia 
lukuunottamatta maisteri Eeva Kauraa (v. 1 926-59) ja käsityönopettaja Eelis Panulaa 
(v. 1 920-59).  

Oppilaiden koulupohjaa ei ollut tarkemmin määritelty. Lähes poikkeuksetta he kui
tenkin olivat kansakoulun käyneitä talollisten poikia, jotka suunnittelivat jatkavansa jo
ko isänsä ammattia tai pitemmälle menevää maatalousalan koulutusta. Kurssi oli yksi
vuotinen niin, että se alkoi tammikuussa keskeytyen touko-syyskuuksi ja jatkuen syk
syllä vielä kahden kuukauden ajan . Kesän aikana oli oppilailla vielä mahdollisuus suo
rittaa käytännön harjoittelu , joka yhdessä jälkiharjoittelun kanssa antoi mahdollisuuden 
jatkaa Mustialan opistossa. Oppiaineissa painopiste oli tietopuolisissa aineissa kuten 
muissakin vastaavissa kouluissa. Niiden osuus oli n. 70 % . Normaalin maamieskurssin 
ohella järjestettiin 1 920-30-luvulla pienviljelyskursseja. Kun torpparit saivat lunastaa 
tilansa itsenäiseksi v. 1 9 1 8  ja kun Lex Kallion perusteella syntyi vielä lukuisia pientiloja, 
katsottiin tarkoituksenmukaiseksi järjestää uusille pientilallisille 1-4 päivää kestäviä 
kursseja .  Heidän ammattitaitonsa oli usein sangen alkeellinen. Kursseille oli luonteen
omaista, että ne järjestettiin eri puolilla Etelä-Pohjanmaata, vaikka opettajat olivatkin 
maamieskoulun opettajia. Ohjelmaltaan kurssit olivat vaihtelevia. Aiheina olivat maa
talouden yleistieto sekä erikoiskursseina mm. laidun- ,  kananhoito- ja puutarhatietous . 
Missä määrin ne kiinnostivat, ei käy ilmi käytetyistä lähteistä. 

Kokonaisuudessaan Suupohjan maamieskoulun merkitys 1 920- ja 1 930-luvulla oli 
huomattava. Se tarjosi arvostetun kanavan hankkia sekä ammatillista että yleissivistävää 
koulutusta kansakoulun jälkeen. Vaikka kunnan suhtautuminen taloudellisesti oli sii
hen kielteinen, loi koulu kuitenkin Kauhajoesta kuvaa koulupitäjänä jo 1920-luvulla, 
etenkin kun sen oppilaissa oli runsaasti muista kunnista kotoisin olevia. Toiminnan vaka
vuutta kuvaa se, että oppilasmäärä oli koko ajan 40-50 sota-ajan häiriöitä lukuun
ottamatta. 1 3 

7 .  3 .  Kauhajoen kotitalousopisto (v. 1920) 

Maamies- j a  kotitalouskoulutuksen synty kulkivat Kauhajoella käsi kädessä. 19 10- ja 
1 920-lukujen taite oli heräämisen aikaa. Samanaikaisesti kun Kauhajoen isännät käyn
nistivät maamieskoulutuksen, emännät tekivät vastaavat päätökset kotitalouskoulutuk
sessa. Suunnitelmien samanaikaisuus johti jopa siihen, että molemmat koulut aiottiin 
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sijoittaa samaan koulutaloon. Tämä kuitenkin kariutui osittain siksi, että tyttöjen ja 
poikien koulutus samoissa tiloissa olisi aiheuttanut häiriötä ja toisaalta siksi, että 
kotitalousopetus oli suunniteltu koko vuoden kestäväksi. 

Kotitalousopetuksen juuret löytyvät 1800-luvulta. Samat miehet, jotka olivat kansal
lisen herätyksen johdossa, halusivat kehittää myös maaseudun emäntien koulutusta. 
Cygnaeus, Snellman, Lönnrot, Meurman ja Mechelin ajoivat kansan sivistystason kohot
tamista. Heistä senaattori Mechelin teki vuoden 189 1 valtiopäivillä jopa ehdotuksen, 
että jokaiseen kuntaan perustettaisiin valtion ylläpitämä isäntä- ja emäntäkoulu. Hänen 
suunnitelmansa eivät kuitenkaan toteutuneet. Kansanopetuksen kehittäminen nähtiin 
paljon tärkeämpänä tehtävänä. Esitetty ajatus jäi kuitenkin henkiin. Kauhajoella asiasta 
keskusteltiin ensimmäisen kerran v. 19 18, kun maamiesseuran kokouksessa neiti Alma 
Harja esitti kotitalouskoulun perustamista maamieskoulun yhteyteen. Sen oli tarkoitus 
palvella koko Etelä-Pohjanmaata. Pontimena asian eteenpäinviennissä oli se, ettei ha
luttu jäädä miesten koulutuksesta jälkeen. Keskustelun tuloksena oltiin valmiita vie
mään suunnitelmaa eteenpäin. Hanke esiteltiin paikkakunnan naisjärjestöille. Kun nii
den suhtautuminen oli myönteinen, valittiin koulun perustamista varten toimikunta, 
johon kuuluivat Liisi Grönvall, Saimi Marttila, Alma Antila, Maiju Harja, Lydia Matti
la, Rauha Kuusio, Anni Pirilä, Edla Honkaranta ja Alma Harja. Jäsenet olivat kaikki 
kauhajokelaisia ja enimmäkseen suurten talojen emäntiä lähinnä Kirkonkylän, Aronky
län ja Harjankylän tienoilta. 

Kun periaatepäätös oli tehty, ryhdytti�oulua varten keräämään varoja. Organisaa
tion tehoa kuvaa se, että Kauhajoki jaettiin kylittäin 38 piiriin, joissa jokaisessa toimi jo
ku kylän emännistä kerääjänä. Lisäksi järjestettiin iltamia ja naapurikuntien edistysseu

/ 

Kauhajoen kotitalousopisto, vihitty käyttöön v. 1927. 

146 



roille lähetettiin kiertokirje ,  jossa anottiin avustusta perustettavalle koululle . Keräys
organisaatio oli huomattavasti tehokkaammin järjestetty kuin muilla keskiasteen kou
luilla. Opiston suunnittelu koettiin emäntien omaksi yritykseksi, jossa ei haluttu epä
onnistua. Suunnitelmat etenivät niin nopeasti , että huhtikuussa 19 19  ajateltiin koulun 
alkavan jo saman vuoden syksyllä. Tämä kaatui kuitenkin siihen, että maamieskoulun 
tilan vanhat rakennukset olisivat vaatineet niin suuria korjauksia, että katsottiin parem
maksi siirtää koulun alkua vuodella. Lisäksi rahoituksen varmistamiseksi haluttiin saada 
päätös valtionavusta. 14 

V .  1 920 oltiinkin hyvin valmistauduttu opetuksen käynnistämiseen, sillä opettajatkin 
oli valittu jo vuoden 1 9 19  puolella. Vaikka v. 1 9 19  oli edetty maamies- ja kotitalouskou
lun yhteisten tilojen rakentamisessa niin pitkälle, että kivijalkakin oli jo tehty, päätet
tiin ne erottaa toisistaan . V. 1 920 ostettiin kotitalouskoululle oma tila rouva Sjöbergiltä. 
Kun talon osto ja koulun ylläpito aiheuttivat melkoisen taakan hankkeessa mukana ol
leiden naisten hartioille , perustettiin v. 1 92 1  kannatusyhdistys , johon liittyi heti 19 kau
hajokelaista jäsentä. Siihen kuulumista pidettiin lähes kunnia-asiana opistosta innostu
neiden kuntalaisten keskuudessa. Vaikka ostettaessa Knuuttilan tila saatiinkin pää- ja 
talousrakennukset, eivät ne riittäneet koulun tarpeisiin ja vaativat perusteellisia korjauk
sia. Tämän vuoksi tehtiinkin päätös uuden koulutalon rakentamisesta samalle tontille . 
V. 1 927 vihittiin klassismia edustava päärakennus käyttöönsä. Vuosien myötä on muita
kin rakennuksia jouduttu uusimaan useita kertoja erityisesti maatilatalouden ja puutar
hahoidon vuoksi .  1 5  

Toiminta alkoi kotitalouskouluna. Koulutus jakautui kesäoppijaksoon, jolloin opis
keltiin mm. kasvitarhaoppia, lastenhoitoa, ruokatavaraoppia ja kansalaistietoa sekä tal
vijaksoon, jolloin painopiste oli kotieläinopissa, käsityöopissa ja sisätyöopissa. Teoreet
tisten aineiden lisäksi opiskeltiin käytännön aineita kesällä kasvitarhassa, keittiössä ja 
mehiläistarhassa ja talvella lisäksi navetassa. Varsinainen pääkurssi oli kokovuotinen 
emäntäkurssi . Sen lisäksi järjestettiin talvikauden kestäviä käsityö- ja talouskursseja sekä 
kesäkauden kestäviä kasvitarha- ja talouskursseja .  Lukusuunnitelmat olivat suuressa 
määrin muissa kouluissa noudatettavien kaltaisia. V. 1929 aloitettiin myös kotitalous
teknikkojen valmistus, minkä vuoksi koulun nimi muutettiin kotitalousopistoksi. Vas
taavia oppilaitoksia oli toiminnassa vain Orimattilassa ja Kangasalla. Koulu sai osakseen 
myönteisen vastaanoton. Ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella oppilaita oli keski
määrin 30 ja 1 930-luvulla uusien tilojen valmistuttua voitiin oppilasmäärä nostaa 
50 :een . Heidän alueellinen jakautumansa oli seuraava: 

1 920-30 193 1-45 
oppilaita % oppilaita % 

Kauhajoki 80 24 .8  74 1 2 . 3  
Muu Etelä-Pohjanmaa 1 3 1  40 .9 273 4 5 .4 
Muu Suomi 1 10 34 . 3  254 42 . 3  

yht. 3 2 1  100 .0  60 1 100 .0  
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Luvut osoittavat selvästi oppilaspohjan muuttuneen yhä valtakunnallisemmaksi. Kun 
kahtena ensimmäisenä vuotena ei ollut Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta ainoatakaan 
opiskelijaa, heidän osuutensa oli huippuvuonna 1927 jo 72.2 % . Ensisijaisesti muutos 
tapahtui kauhajokelaisten osuuden kustannuksella. Se putosi 24.8 % :sta 12.3 % :iin. 
Kouluna Kauhajoen kotitalousopisto oli harvinaisuus, jonka antamaa opetusta ruvettiin 
vähitellen arvostamaan ja jonka oppilaspaikoilla alkoi olla yhä enemmän kysyntää. Suu
rimpana ryhmänä säilyi muu Etelä-Pohjanmaa, jossa kuntakohtainen jakautuma oli 
suhteellisen tasainen. Vaikka oppilasjakautuma olikin alueellisesti hyvin laaja, hallinto 
oli kuitenkin kauhajokelaisten emäntien ja osittain myös isäntien hallussa. 

Toiminnan vakiintumiseen vaikutti pysyvä opettajisto. V. 1924 koulun johtoon saa
tiin 38 vuoden ajaksi talousopettaja Hilja Massinen. Muita pitkään koulun palveluksessa 
olleita opettajia olivat puutarhanopettaja Eevi Lampio ja kotitalousopettaja Saima Kivis
tö (1922-62), puutarhanopettaja Maija Rauanto ( 1929-47, 1953-60) sekä 
puutarhanopettaja Eeva Sorainen ( 1930-61). Opettajien vähäinen vaihtuvuus antoi 
työlle jäntevyyttä ja lisäsi koulun osakseen saamaa arvonantoa. 16 

7 . 4 .  Kauhajoen evankelinen kansanopisto 
(v . 192 5 )  

Maaliskuussa 1923 kokoontui Kurikan rukoushuoneelle runsaasti väkeä perustamaan 
Etelä-Pohjanmaan evankelista nuorisoliittopiiriä. Kokouksen asialistalla oli mukana 
myös evankelisen kansanopiston perustaminen Etelä-Pohjanmaalle. Suhtautuminen 
hankkeeseen oli myönteinen ja kokous valitsikin toimikunnan ajamaan kansanopisto
asiaa. Sen jäsenet olivat Kauhajoelta, Teuvalta, Kurikasta ja Ilmajoelta, alueelta, jossa 
oli voimakas evankelinen liike. He ryhtyivät selvittämään tärkeimpiä opiston perustami
seen liittyviä kysymyksiä : rahoitusta, oman talon hankkimista ja opiston suhdetta Suo
men luterilaiseen evankeliumiyhdistykseen. 

Toimikunta ryhtyi ripeästi työhön . Opiston tarpeisiin löydettiin Kurikasta Birlingin 
talo, jonka ostamiseksi ryhdyttiin järjestämään rahoitusta. Se saatiin kuntoon suhteelli
sen nopeasti. Jo v. 1924 keräykset olivat tuottaneet niin paljon, että talon ostaminen tuli 
mahdolliseksi. Kaupantekoa vauhditti se, että Kurikkaa pidettiin sopivana opiston sijoi
tuspaikkakuntana. Talo ostettiin, ja varojen keräystä jatkettiin lähinnä nuorisoliittojen 
kautta. Lisäksi eräät aktiiviset evankelisen liikkeen papit kiersivät keräämässä varoja 
opiston toimintaa varten. Sen oli määrä toimia mahdollisimman kiinteässä yhteydessä 
Suomen luterilaisen evankeliumi yhdistyksen kanssa, mutta tämä suunnitelma kariutui, 
koska se vaaransi valtionapujen saannin. Toiminnan varmistamiseksi päätettiinkin opis
to siirtää kannatusyhdistyksen haltuun. Perustava kokous pidettiin tammikuussa 1925. 
Samalla valittiin ensimmäinen johtokunta, joka maamieskoulusta ja kotitalousopistosta 
poiketen oli täysin maakunnallinen, tosin Suupohjaan painottuva. Siihen kuuluivat ro
vasti Yrjö Alanen Kurikasta, pastori Albert Ahtola Kauhajoelta, pastori Yrjö Joutsi Teu-
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valta, maanviljelijät Erkki Koivisto, Juho Yli-Krekola ja Nikolai Reuhkala Kurikasta, Ii
sakki Ranto Ilmajoelta, J.W. Rantanen Jalasjärveltä, Juho Tuisku Ylistarosta, johtaja 
Oskari Tuomela Vaasasta, postinhoitaja Juho Opas Kauhajoelta ja kauppias Paavo Veik
kola Lapualta. 

Tammikuussa 1925 vastavalittu johtokunta ryhtyi määrätietoisesti käynnistämään 
opiston toimintaa. Vaikka Birlingin talo oli kannatusyhdistyksen omistuksessa, haettiin 
muitakin vaihtoehtoja koulun tiloiksi. Kun Lohiluomalta tarjottiin opistolle tonttia ja 
laskettiin eri vaihtoehtojen kustannuksia, alkoi kiinnostus opiston sijoitusta kohtaan 
voimakkaasti lisääntyä. Johtokunnan päädyttyä oman talon asemasta vuokratiloihin tar
jottiin Teuvalta vastavalmistunutta seurakuntataloa kansanopistolle. Keväällä tehtiin 
tarjous myös Kauhajoelta, kun Kauhajoen Alapään rukoushuonetta ja lähellä olevia kol
mea asuinrakennusta tarjottiin opiston käyttöön. Nämä huoneet myös lopulta päätet
tiin vuokrata. Näin kansanopiston toiminta alkoikin Kauhajoen Turjankylässä eikä Ku
rikassa, kuten alunalkaen suunniteltiin. 

Opiston toiminta saatiin alkamaan v. 192 5, vaikka olosuhteet luonnollisesti olivatkin 
puutteelliset. Vuokratiloista johtuen jouduttiin omien tilojen hankkiminen aloittamaan 
mahdollisimman pian. Birlingin talo oli osoittautunut opistoksi sopimattomaksi, minkä 
vuoksi johtokunta sai valtuudet myydä se pois. Näin opiston lopullinen sijoittaminen 
oli täysin auki. Kiinnostus sitä kohtaan oli kuitenkin herännyt. V. 1926 voitiin todeta 

Kauhajoen evankelinen kansanopisto. 
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Kauhajoen seurakunnan kaupanneen tonttia ostettavaksi Kauhajoen aseman läheltä, 
mutta se hylättiin, koska tontti oli lähinnä luonnontilassa olevaa metsää. Vaihtoehtoja 
tuli tämän jälkeen runsaasti. Tarjolla olivat tontti Teuvan Äystöltä, kolme Aronkylästä, 
yksi Kainaston aseman läheltä ja yksi Turjankylästä maanviljelijä Paul Turjan maalla. 
Lahjoitettaviin tontteihin oltiin valmiita liittämään vielä rahalahjoituksia opiston saan
nin varmistamiseksi. Kurikka opiston sijoituspaikkana oli pudonnut pois, koska valtion
avun ehtona oli se, ettei koulu saanut sijaita Kauhajokea lähempänä Ilmajokea, jossa jo 
oli kansanopisto . Eri vaihtoehdoilla oli omat kannattajansa, mutta äänestyspäätöksellä 
valittiin Turjankylä, koska sen sijainti katsottiin parhaaksi. Rautatielle ja maantielle oli 
matkaa vain kilometri, joten yhteydet muihin pitäjiin olivat hyvät. Tontilla katsottiin 
olevan ' '  keskeinen maakunnallinen asema ' ' .  17 Kun koulun sijoittuminen Kauhajoelle 
oli saatu ratkaistuksi, voitiin opiston nimeksi päättää Kauhajoen evankelinen kansan
opisto. 

Opiston toimitilojen suunnittelu ja jatkorahoituksen järjestäminen voitiin nyt aloit
taa. Varojen hankinnassa tarvittiin jälleen lukematon määrä harrastajia . Kerättiin kan
natussitoumuksia, järjestettiin ompeluseuroja, kerättiin rahaa, evankeliumiyhdistyksen 
papit kiersivät puhujamatkoilla ja monella muulla tavoin hankittiin tukea opiston ra
kentamiseen. V. 1929 se oli lopulta valmis. Siitä tuli koko Etelä-Pohjanmaan evankeli
sen liikkeen henkinen tukikohta. Tätä kuvaa hyvin oppilaiden alueellinen jakautuma . 

1925-29 194 1-45 
oppilaita % oppilaita % 

Kauhajoki 49 16 .5 62 14.6 
Muu Etelä-Pohjanmaa 202 68.0 26 1 6 1.3 
Muu Suomi 46 15 . 5 103 24.2 

Yht . 297 100.0 426 100.0 

Vuosina 1925-29 oppilaista oli 84. 5 % Etelä-Pohjanmaalta . Kauhajokelaisten osuus 
oli 16 . 5 % koko oppilasmäärästä, mikä on samansuuruinen maamieskoulun ja 
kotitalousopiston lukujen kanssa. Oppilaita oli runsaasti myös Kurikasta (5. 9 % ) ,  Ilma
joelta (5.9 %) ja Jalasjärveltä (4.9 %). Maakunnan ulkopuolelta tulleiden oppilaiden 
määrän kasvu 1941-45 selittyy lähinnä siirtolaisten suurena osuutena. 

Toinen merkittävä tekijä oppilasmäärän suuruuden lisäksi oli opettajien hyvä pysy
vyys. Opistossa voitiin tehdä pitkäjännitteistä työtä, kun johtajana toimi koulun perus
tamisesta lähtien pastori Paavo Jurva 34 vuoden ajan vuoteen 1959 saakka. Heti perusta
misvuonna tuli koulun kirjoihin myös apulaisjohtajana toiminut Jenny Airo. Hän oli 
opiston yleisaineiden opettajana vuoteen 1952 saakka. Kun opettajakuntaan saatiin vie
lä kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana kotitalousopettaja Elsa Jaakkola 
(1925-46), käsityönopettaja Jaakko Järvinen (1926-59), käsityönopettaja Klaara Le
pistö ( 1928-65) ja maatilatalouden opettaja S.I .  Mäntykoski ( 1928-67), oli koululla 
kuusi vakinaista opettajaa, joita tarvitsi täydentää lähinnä vain tuntiopettajilla. 18  
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8. KUNNALLINEN KIRJASTOTOIMI 
192 1-45 

Kun kirjastolaitoksen kehitys 19 10-luvulla jäi varsin heikoksi, vaikka kirjastot olivat 
siirtyneet kunnan hoitoon ja kun kyläkirjastojen taso oli äärimmäisen kirjava ja se oli 
suuresti kiinni kirjastonhoitajan omasta tai kyläläisten aktiivisuudesta, tuli niiden kehit
täminen ajankohtaiseksi 1920-luvun alussa. Vasta tällöin alettiin tajuta, ettei se vastan
nut ajan vaatimuksia. Samanaikaisesti muun sivistystoimen kehityksen kanssa ryhdyttiin 
v. 1922 perustamaan kantakirjastoa, josta jo 19 10-luvulla oli haaveiltu, mutta jota kun
taan ei ollut saatu liian pienen kunnallisen avustuksen vuoksi. Kokouksessaan 12. 12. 
1921 päätti valtuusto perustaa kantakirjaston. Uudet, malliohjesäännön mukaiset sään
nöt vahvistettiin tammikuussa 1922. 1 

Sääntöjen mukaan kirjastolaitos muodostui kantakirjastosta ja piirikirjastoista. Kanta
kirjasto sijoitettiin Kirkonkylään ja kukin piirikirjasto kansakoululle, ellei kunta toisin 
päättänyt. Piirikirjastoja voitiin perustaa, jos kyläläiset niitä kunnalta anoivat ja antoivat 
selvityksen niiden tarpeellisuudesta. Toiminnan kehittämiseksi oli kerran vuodessa pi
dettävä yhteinen kokous, jossa kirjastonhoitajilla oli mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä. 
Kantakirjasto toimi kunnan kirjastolaitoksen keskuksena, josta piirikirjastot saivat laina
ta omille asiakkailleen kirjoja. Kun piirikirjastojen omat valikoimat olivat pienet, oli 
kirjojen siirtäminen kirjastosta toiseen paikallaan. 

Kantakirjaston perustamisen merkitystä korosti se, että nyt kuntaan saatiin myös vuo
sittain julkaistavat valtiopäiväasiakirjat. Kaikkiaan vuoden 1922 alussa Kauhajoen kir
jastolaitoksella oli vain 3289 nidettä. Määrä oli hyvin pieni. Kantakirjaston perustami
sen myötä saa.tiin ratkaistuksi myös tilakysymykset. Kun kunta antoi tontin rakennetta
vaa seurakuntataloa varten, se asetti ehdoksi, että yläkerran huoneet varataan kirjastolle. 
Seurakuntatalon valmistuttua kirjaston käytössä oli kaksi huonetta ja eteinen. Näissä ti
loissa se toimi aina vuoteen 195 3 saakka. 2 

Kirjaston lisääntyvää arvostusta kuvaa se, että v. 1924 se sai ensimmäisen sivutoimisen 
hoitajan. Tehtävään valittiin Eelis Panula. Työtä hänellä olikin. Kirjastolaitoksen tila oli 
heikko eikä sitä ollut totuttu käyttämään tehokkaasti hyväksi. V. 1924 vuosikertomus 
osoitti selvää toiminnallista lamaa. Kunnan kirjastolaitoksesta oli kantakirjaston hoita
jan vaikea saada yleiskuvaa, kun piirikirjaston hoitajat eivät pyynnöstä huolimatta lähet
täneet tietoja kirjastonsa tilasta. Lohdullinen ei ollut Kirkonkylänkään tilanne. V. 1924 
oli Kirkonkylässä 92 lainaajaa, joista miehiä 50, naisia 33 ja lapsia 9. Kirjastojen toimin-
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Eelis Panula, maamieskoulun käsityön 
opettaja v. 1920-59 ja sivutoiminen 
kantakirjaston hoitaja v. 1924-51. 

nan suurimpia heikkouksia oli kirjapula, josta ei helpolla irti päästy. Kymmenen vuotta 
kancakirjaston perustamisen jälkeen kirjoja ei ollut kuin 4741. Määrärahojen niukkuus 
oli tunnusomaista 1920- ja 1930-luvulla , eivätkä piirikirjastojen johtokunnat jaksaneet 
riittävän innokkaasti toimia. 

Vaikka piirikirjastoja koskeva ohjesääntö antoikin hyvät mahdollisuudet perustaa uu
sia piirikirjastoja koulujen yhteyteen, ei näin tapahtunut. Kun v. 1918 oli kymmenen 
kyläkirjastoa toiminnassa, oli vastaava luku v. 1945 kaksitoista. Niiden taso vaihteli. V. 
1929 suoritetussa tarkastuksessa todettiin Kainaston kirjasto täysin hoitamattomaksi ja 
kirjoja kadonneen. Hoitaja oli lähtenyt Amerikkaan. Piirikirjastojen heikkoutena oli 
hoitajien huono palkka ja kouluttamattomuus, joka tosin vaivasi myös kancakirjastoa, 
jonka hoitajalta vasta v. 1932 ruvettiin vaatimaan koulutusta. Kirjastojen heikko tila sai
kin jotkut valistuneet kuntalaiset vaatimaan niiden kehittämistä. Huoli tilanteesta nä
kyy mm. opettaja Johannes Leppäsen kirjoituksesta v. 1928 : "Jos emme saa esim. nuori
soamme hyvästä kirjallisuudesta ravitsemaan henkeään ja kehittämään itseään, niin ai
kamme aineellisuuden palvonta vie sen mukanaan, ja meille on pian kehittymässä suku
polvi, josta osa vajoaa raakuuteen, osan jäädessä vaan ulkopinnaltaan sivistyneiksi. '' 
Kun uusi kirjastolaki tuli voimaan, v. 1927, voitiin hyvällä syyllä esittää kunnalle vaati
muksia. Valtio maksoi lain mukaan 50 % kirjastojen kustannuksista. 
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Kun 1930-luvun alussa ajauduttiin taloudelliseen lamaan, koski se koko kulttuuri
tointa. Kirjastoissa se merkitsi kirjahankintojen pysähtymistä. Vuosina 1932 ja 1934 kir
jat suorastaan vähenivät. Uusia ei saatu ja huonoimpia jouduttiin poistamaan käytöstä. 
Kun lisäksi henkilökuntapulan vuoksi kirjoja katosi, oli yleiskuva melkoisen huono. 
Määrärahat eivät kohonneet myöskään 1930-luvun lopulla. Vuosittain hankittiin uusia 
kirjoja vain runsas sata ja kun sota-aikana määrärahoja ei voitu nostaa hintojen inflatori
sesta noususta huolimatta, jouduttiin tarkastuskertomuksissa vain toteamaan kirjojen 
kuluvan ja vähenevän. Kaiken lisäksi kirjaston käyttö lisääntyi siirtoväen osoittautuessa 
sen innokkaaksi käyttäjäksi. 3 

V. 1945 oli Kirkonkylässä toimivan kantakirjaston lisäksi 12 piirikirjastoa. Ne olivat 
Aro-Harjan, Hangaskylän, Hyypän, Kainaston, Kauhajärven, Koski-Havusen, Nummi
järven, Nummikosken, Perä-Hyypän, Päntäneen, Uuron ja Lamminmaan piirikirjastot. 
Vaikka ohjesäännön mukaan piirikirjastojen piti pääsääntöisesti olla kansakouluilla, oli 
1940-luvun puolivälissä vielä toinen puoli niistä yksityistaloissa. Tämä siitäkin huoli
matta, että kaikissa kylissä, joissa piirikirjasto toimi, oli myös kansakoulu. Kunnan tun
tema kiinnostus kirjastoa kohtaan oli heikko. On ilmeistä, että kunnan taholta katsottiin 
riittävän, että se huolehti kouluista. Kun lisäksi kirjastojen kehittäminen oli vapaaeh
toista, se jäi huomiota vaille, eikä edes niiden sijoittaminen koulun yhteyteen ja sen tar
joamia mahdollisuuksia käytetty täysimääräisesti hyväksi. Toisaalta koulutkaan eivät 
tunteneet kiinnostusta niiden siirtämiseen. Ainakaan aloitteita ei tehty. Koulut olivat 
usein ahtaita ja ehkä opettajat pelkäsivät suuren työmääränsä entisestään lisääntyvän. 

Kirjamäärä pysyi koko tarkasteltavan jakson pienenä. Sodan päättyessä 1944 se oli 
1920-luvun alkuun verrattuna vain kaksinkertaistunut. V. 192 1 kirjoja oli 3289 ja v. 
1944 luku oli 6629. Kirjapula ja ennen muuta uusien kirjojen niukkuus vähensivät 
lainausinnostusta. Kun kirjasto ei pystynyt riittävästi palvelemaan kuntalaisia, syntyi yk
sityisten henkilöiden toimesta myös kirjallisia harrastuspiirejä. V. 193 1 toimivat mm. 
raittiusseura Taisto IV:n ja Kokon nuorisoseuran kirjastot. Näissä tosin niteiden määrä 
jäi aina pieneksi, mutta ne osoittavat kuitenkin kirjallisuutta harrastetun. Samanlaisen 
esimerkin tarjoaa Perä-Hyypän raittiusyhdistys. Vaikka kylässä oli toiminnassa piirikir
jasto, oli yhdistyksellä myös oma, tosin vain 15 niteen kirjasto. Merkittävintä olikin se, 
että raittiusyhdistyksessä toimi 19-jäseninen lukurengas. Muun vilkkaan toiminnan li
säksi yhdistys julkaisi kolme kertaa vuodessa ilmestyvää käsinkirjoitettua lehteä 
"Vauhtia " .  4 • 

153  



9. SUURISTA IKÄLUOKISTA KYLÄKOULUN 
KRIISIIN 1945-75 

9. 1. Kansakoululainsäädännön 
kehitys 

sodanjälkeinen 

Samanaikaisesti oppivelvollisuuskoulun alueellisen laajenemisen ohella pynmm 
myös laadulliseen kehitykseen .  Oppimistulokset olivat jääneet liian heikoiksi ja epäta
saisiksi .  Niinpä jo vuodesta 1936 lähtien toimi Salmelan komitea, jonka työ kuitenkin 
sodan vuoksi keskeytyi. Vasta 1940-luvun lopulta lähtien koulua uudistettiin asteittain. 
V .  1945 päästiin irti haitallisesta hallinnollisesta hajaannuksesta. Vanha kouluvaliokun
ta lakkautettiin ja sen tilalle perustettiin kansakoululautakunta. Sen jäsenistä ainakin 
yhden oli oltava opettaja. Näin heidän asiantuntemustaan voitiin käyttää hyväksi. Hä
nestä tuli myös lautakunnan sihteeri , joka myös valmisteli asiat. Tällä haluttiin tukea 
lautakunnan pedagogista pätevyyttä. Tehtävät olivat moninaiset. Niihin kuului mm. 
koulujen omaisuuden valvonta ja katselmukset, taloudenhoito, ruokailu sekä kyyditys ja 
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maJottus. Lisäksi lautakunnan oli kutsuttava kerran vuodessa koolle opettajat ja joh
tokuntien jäsenet yhteiseen kokoukseen neuvottelemaan koulutointa koskevista 
kysymyksistä. 

Tämän hallinnollisen uudistuksen lisäksi luokan enimmäiskoko laski v. 1945 40 op
pilaaseen ja kansakoulu muuttui v. 1947 seitsenvuotiseksi. Vuoden lisäys kouluaikaan 
merkitsi entistä parempaa yleissivistystä. Erityisen tärkeää tämä oli supistettujen koulu
jen oppilaille. 1950-luvulle tultaessa kansakoulun kehitys jatkui. Siirtolaislasten opetuk
sen järjestyttyä ajauduttiin suurten ikäluokkien tuomaan ongelmaan. Oli ratkaistava, 
miten saadaan kasvava oppilasmäärä mahtumaan kouluihin aiheuttamatta suuria raken
nuspaineita. V. 1957 eduskunta vahvisti koululain, joka helpotti osaltaan yhdistettyjen 
luokkien muodostamista. Se yhdisti erillisen alakoulun yläkouluun. Saman lain mukaan 
teoreettiseksi jäänyt jatko-opetus korvattiin kaksivuotisella kansalaiskoululla, johon v. 
1962 tehdyllä lainmuutoksella voitiin liittää vielä kolmas vapaaehtoinen luokka. Näin 
kansakoululainsäädäntö oli 1960-luvun alussa saavuttanut lopullisen muotonsa. 1 

9 .  2 .  Suuret ikäluokat - pienet kyläkoulut : 
Pihkakylä (v. 1946), Koivumäki (v. 1947) ,  Nummilahti (v. 1948), 
Äijö (v.  1948), Hakokallio (v. 1949), Sahankylä (v. 195 1 )  ja Kön
nö (v. 195 1 )  

Talvi- ja jatkosota aiheuttivat selvän katkoksen koulujen rakentamisessa. Ongelmia 
oli jopa jo päätettyjen ja aloitettujenkin rakennustöiden suorittamisessa. Ennen sota
aikaa oli saatu koulut jokaiseen vähänkin tiheämmin asuttuun kylään ja eräisiin pie
nempiin oli perustettu supistetut koulut. V. 1945 oli tultu vaiheeseen, jossa jälleen oli 
otettava kantaa kouluverkoston tihentämiseen, koska vanhassa oli vielä pieniä aukkoja 
(Kartta 7). Kun Hangaskylään ja Kainastolle oli perustettu koulut, oli niiden välimaas
toon Teuvan rajalle jäänyt pieni Pihkakylä, josta oli pitkä matka (yli 5 km) molempiin 
kouluihin. Kun linja-autoyhteyksiä ei ollut, ei myöskään oppilailla ollut mahdollisuuk
sia käydä kansakoulua oman kunnan kouluissa. Pihkakylän lapset olivatkin käyneet 
koulunsa Teuvan puolella noin kahden kilometrin päässä sijaitsevassa Piikkilänkylässä. 
Kun lapsimäärä oli noussut riittävän suureksi, kunnan koulupiirijakoa tarkistettiin pe
rustamalla Pihkakylän koulupiiri. Tontti ostettiin v. 1945 ja samalla kertaa kunnanval
tuusto vielä vuokrasi opetustilat tilallinen Oskari Mäki-Turjalta. Näin koulu aloitti toi
mintansa syksyllä 1946. Vaikka sen oppilasmäärä oli heti ensimmäisenä vuotena 48, se 
toimi kuitenkin suunnitelmien mukaisesti supistettuna. Opettajalle se tiesi suurta työ
määrää, koska kaikki oli aloitettava alusta. Vuokratut opetustilatkin olivat 
epätarkoituksenmukaiset. 

Johtokunta joutui työskentelemaan suurten ongelmien parissa. Koulun rakentami
nen viivästyi tontinostosta huolimatta. Tätä suurempi vaikeus oli saada opettaja. Pihka
kylän ongelmat olivat suuremmat kuin yhdelläkään muulla Kauhajoen koululla. Tilan
teen vaikeutta kuvaavat seuraavat pöytäkirjoista poimitut tiedot: v. 1946 virka auki, 
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ei hakijoita, uudelleen auki ja täytetty. V. 1947 virka auki ,  ei hakijoita, uudelleen auki, 
täytetty, mutta valittu kieltäytyi, uudelleen auki, mutta valittu kieltäytyi ja tarkastaja 
täytti .  V. 1953 ja 1954 ei hakijoita ollut lainkaan ja v. 1955-57 vain epäpäteviä hakijoi
ta, jolloin tarkastaja jälleen suoritti täyttämisen. Pihkakylän koululla ehti olla v. 
1946-58 seitsemän opettajaa, joista vain yksi oli vakinainen.2 

Ylivoimaisesti pisimpään oli esillä Koivumäen koulun rakentaminen. Jo v. 1930 kun
nanvaltuusto käsitteli asiaa useampaan otteeseen, mm. tammikuussa tontin ostoa kol
men tarjouksen pohjalta. Lopulta päätettiin ostaa talollinen Niko Salomäeltä ns. Kak
soishaudan maasta tontti, mutta asiasta valitettiin ja elokuussa ostettiin Koivumäeltä 
uusi alue yhdellä markalla. Tontti oli siis lahjoitus. Vaikka koulua pontevasti suunnitel
tiinkin, oltiin kuitenkin epävarmoja sen oppilasmäärästä. Koivumäen kylän sijainti Kar
vian rajalla muusta Kauhajoesta melko eristettynä aiheutti sen, että valtuusto edellytti 
koulun rakennettavaksi mahdollisimman halvalla. Rakennussuunnitelmat kuitenkin 
etenivät, sillä alakansakoulun piirustukset hyväksyttiin v. 1931. Suunnitelmat jäivät 
kuitenkin tähän, sillä pulakausi ja ilmeinen oppilaspula hautasivat ne niin perusteelli
sesti, että vasta v. 1947 löytyvät seuraavat merkinnät Koivumäen kouluhankkeesta. 
Kunnanvaltuusto sai tällöin käsiteltäväkseen piirin ongelmat. Kun Nummijärvelle, jos
sa lapset koulunsa kävivät, oli yhdeksän kilometrin matka talvella täysin tukkoista tietä, 
ei ihme, jos oppivelvollisuuden laiminlyöntejä oli runsaasti. Johtokunta esittikin oman 
koulun perustamista tilanteen korjaamiseksi. Koska kylä oli pieni, se aiheutti kunnan
valtuustolle hankalan tilanteen. Oppivelvollisuudesta oli huolehdittava, mutta miten 
välttää oppilasta kohti laskien kohtuuttomat kustannukset. Valtuusto päätyikin yllättä
vään ratkaisuun. Se velvoitti johtokunnan tutkimaan olisiko mahdollista, että kyläläiset 
rakentaisivat huoneen, jonka kunta vuokraisi kouluksi. Seuraavassa valtuuston kokouk
sessa päätettiin jo koulun toiminnan aloittamisesta, ei kuitenkaan kyläläisten rakenta
missa huoneissa, vaan tilallinen Feeli Koivumäeltä vuokratuissa tiloissa. 3 

Seuraavana oli perustamisvuorossa v. 1948 Nummilahden koulu. Vaikka Nummijär
ven tuntumassa toimivat jo Nummikosken ja Nummijärven koulut, ne eivät kuitenkaan 
voineet tyydyttävästi hoitaa vanhan Nummipiirin tarpeita. Järven länsipuolelta oli erit
täin hankala matka Nummijärven koululle, joka sijaitsi järven itäpuolella. Talvella kou
luun voitiin hiihtää järven poikki, mutta vaikeat ja vaaralliset kelirikkoajat aiheuttivat 
ongelmia vuodesta toiseen. V. 1948 kunnanvaltuusto katsoi aiheelliseksi perustaa Num
milahteen oman piirinsä. Opetus aloitettiin vuokratiloissa vielä saman vuoden syksyllä 
muiden pienten kyläkoulujen tavoin supistettuna. Oppilasmäärä oli 34. Kun kylä oli 
järven eristämä suhteellisen laaja yhteisö, katsottiin sen koulutarpeen olevan pysyvää. 
Omat tilat rakennettiin vuoteen 1954 mennessä.4 

V. 1948 aloitti toimintansa myös Äijön koulu. Edellisenä vuonna oli perustettu kou
lupiiri alueelle, jossa oli jo ennestään suhteellisen tiheä kouluverkosto. Aronkylä, Turja 
ja Harjankylä olivat tähän saakka hoitaneet Äijön piirin lasten opetuksen. Uuden piirin 
perustamisen voikin katsoa johtuneen lähinnä siitä, että yhteydet Turjankylän koululle 
olivat heikot. Kun koulu käynnistyi supistettuna 42 oppilaalla, ei se luonnollisesti vas-
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Nummtlahden koulu valmistui v. 1954. Sen tiloissa toimii' nykyään Nummt/ärven ala
aste. (Kauhajoen kunta) 

Hakokallion koulu toimi v. 1949-1966. (Kauhajoen kunta) 
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tannut niitä vaatimuksia, joihin Äijönkylässä oli vuosikymmenten mittaan totuttu. Jo v .  
1949 se saatiinkin muutetuksi kaksiopettajaiseksi. Koulupiirin oppilasluku oli todelli
suudessa niin suuri, että se voitiin muuttaa kolmiopettajaiseksi v. 1953 . Vaikka oppilas
määrä teoriassa kolmatta opettajaa edellyttikin, ei koulussa käyvien oppilaiden määrä 
tähän tahtonut riittää . Äijön piirin reuna-alueilta käytiin perinteisen tavan mukaan 
edelleen Aron, Harjan ja Turjan kouluissa. Syksyllä 1954 oltiin suorastaan tilanteessa, 
että johtokunta joutui velvoittamaan piirin oppilaat omaan kouluun, jotta kolmannen 
opettajan oppilasmäärä pysyisi riittävän suurena . Tämäkään ei turvannut kolmannen 
opettajan säilymistä, sillä johtokunta esitti v .  1955 Kohlunkylän liittämistä Äijön kou
lupiiriin perustellen sitä oppilaspulalla. Uudet tilat oli vihitty samana vuonna käyttöön. 
Piirirajakysymys pysyi ajankohtaisena koko 1950-luvun, sillä v .  1958 Aronkylän johto
kuntakin joutui puolustamaan piirinsä aluetta, sillä vanhemmat eivät halunneet laittaa 
lapsiaan Äijön kouluun pitkien matkojen vuoksi. Jo 1950-luvun lopulla kävi yhä ilmei
semmäksi se, että Äijön koulun rakentaminen oli ollut hätiköityä . Kun yleensä johto
kunnat olivat saaneet taistella koulun rakentamisesta, Äijö sai omansa helposti ottaen 
huomioon sen rakennustarpeen, joka samanaikaisesti oli eräillä vanhoilla kouluilla ja 
pienissä sivukylissä . Koulu oli siis vajaakäytössä. Niinpä johtokunta myöntyi v .  1965 
ammattikoulun anomukseen saada Äijön koulun tiloja omaan käyttöönsä. 5 

V. 1948 tehtiin Ikkeläjärven koulupiirissä periaatteiltaan samanlainen ratkaisu, kuin 
oli tehty Nummijärvellä vuotta aikaisemmin. Järvi jakoi piirin ja aiheutti pitkiä koulu
matkoja erityisesti sen pohjois- ja länsipuolella asuville . V. 1948 ongelma hoidettiin kui
tenkin nopeasti . Syyskuussa pitämässään kokouksessa kunnanvaltuusto erotti Ikkeläjär
ven länsiosat omaksi Hakokallion piirikseen . Samalla kerralla hyväksyttiin piirustukset, 
ostettiin tontti ja kiirehdittiin koulun toiminnan aloittamista omissa tiloissa jo seuraava
na syksynä . Kun kouluhallitus hyväksyi suunnitelmat vielä samana syksynä, oltiin v .  
1949 valmiita aloittamaan opetus . Hakokallion koulu oli heti kaksiopettajainen. Se 
merkitsi samalla sitä, että Ikkeläjärven koulun oppilasmäärä laski puoleen. V. 1948 se 
oli ollut 1 14, mutta v .  1949 enää 62, kun Hakokalliossa oppilaita oli 59 . Koulutalon val
mistuminen v .  1950 ja koulumatkojen lyheneminen eivät poistaneet kuitenkaan johto
kunnan kaikkia ongelmia . Erittäin vaikeaa oli saada koululle pysyviä ja päteviä opetta
jia. Ongelmat olivat samanlaiset kuin Ikkeläjärvenkin koululla. Molempia pidettiin syr
jäisinä ja sähkökin saatiin vasta v. 1954 . Erityisiä vaikeuksia oli saada miesopettajia, 
minkä vuoksi poikien käsityön opetuksen järjestäminen oli vaikeaa. 6 

Sahankylä oli vuoden 1945 jälkeen tapahtuneen asutustoiminnan tulos. Kylä kasvoi 
erittäin nopeasti raivaustoiminnan myötä. Samalla kouluikäisten lasten määrä kasvoi 
niin, että marraskuussa 1950 asukkaat pitivät 25 kyläläisen voimin kokouksen, jossa 
kiinnitettiin huomiota huonoon koulutilanteeseen . Periaatepäätös koulun perustami
sesta oli jo tehty, mutta kylästä ei löytynyt sellaisia tiloja, joissa opetusta olisi voitu antaa 
tilapäisesti ennen oman koulun rakentamista. Kylä oli uusi eikä siellä ollut tarjolla van
hoja talonpoikaistaloja, joita olisi voitu vuokrata opetustiloiksi . Sahankylän koulun ra
kentaminen olikin Kauhajoen kunnan rakennusohjelmassa ensimmäisellä sijalla. Ope-
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Sahankylän koulu edustaa 1950-luvun matalaa rakennustyyliä. (Kauhajoen kunta) 

Könnön koulu valmistui viimeisenä kyläkouluista v. 1956. (Kauhajoen kunta) 
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Talousneuvos Antti Latva-Pukkzfa, kou
lulautakunnan puheenjohtaja 1965-75 
ja koulusuunnittelutoimikunnan pu
heenjohtaja 1967- 75 .  

tus voitiinkin aloittaa suunnitelmien mukaisesti v. 1951. Koulu toimi vuoden supistet
tuna, jonka jälkeen se muutettiin kaksiopettajaiseksi v. 1952. Kylän voimakas kasvu ja 
suuret ikäluokat aiheuttivat kuitenkin sen, että koulu sai kolmannen opettajansa jo v. 
195 3 .7 

Viimeinen ja samalla 36. koulupiiri oli Könnö. Se aloitti toimintansa v. 1951. Uuden 
koulun perustamisella haluttiin lyhentää pitkiä koulumatkoja, joita oli sekä Teevahai
sen että Kiviluoman piirin eräillä lapsilla. Sitä varten ostettiin v. 1951 tontti maanviljeli
jä Matti Kiviluomalta ja v. 1956 sen oli määrä olla valmis. Siihen saakka oli tarkoitus 
käyttää vuokratiloja. Koulun käynnistyessä syksyllä 1951 sen hallussa olleet tilat osoit
tautuivat riittämättömiksi. Perheellinen opettajakin asui yhdessä pienessä huoneessa. V. 
1953 johtokunta pyrki saamaan lisätilaa. Sen tarve oli entistäkin suurempi, kun v. 1954 
oppilasmäärä oli 50 ja koulu tarvitsi toisen opettajan. Tämä nopeutti rakentamista niin, 
että v. 1954 valtuusto päätti rakennuttaa koulun valmiiksi vielä saman vuoden aikana.8 

Vuosina 1946-51 perustettiin siis seitsemän koulupiiriä. Supistettujen koulujen 
avulla saatiin pienimpiinkin kyliin lain vaatimat opetustilat. Toisaalta kouluverkos
ton valmiutta kuvaa se , että vanhojen piirien keskelle tehtiin Äijön koulu, vaikka koulu
matkat eivät olleet kohtuuttoman pitkät. Huomattava muutos edeltäneisiin vuosikym
meniin verrattuna oli myös se , että kyläläisten aktiivisuus koulua perustettaessa ei enää 
näy. On ilmeistä, että se kanavoitui kansakoululautakunnan kautta. Sen vastuulla kou
lulaitoksen toiminta oli nyt myös tältä osin. Lautakunnan toiminta oli hyvin vakaata. 
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Opettaja Lauri]okipii, kansakoululauta
kunnan sihteeri v. 1949-70. 

Erityisen näkyvää oli opettajien asiantuntemuksen käyttäminen. Kun lautakunta oli pe
rustettu v. 1945, sen puheenjohtajana toimi opettaja V.J. Marttila ( 1946-64) erottuaan 
v. 1945 Turjankylän koulun opettajan virasta. Hänen jälkeensä tehtävää hoiti vuodesta 
1965 lähtien maanviljelijä Antti Latva-Pukkila vuoteen 1975 saakka, jolloin peruskoulu
järjestelmään siirryttäessä kansakoululautakunta lakkautettiin. Näiden pitkäaikaisten 
puheenjohtajien lisäksi merkittävä osuus työn jatkuvuudelle on ollut sihteerillä, jossa 
tehtävässä vaihtuvuus oli myös erittäin vähäinen. Opettaja Pietari Päivärinnan 
( 1945-49) jälkeen hoiti sihteerin tehtäviä opettaja Lauri Jokipii 2 1  vuotta ( 1949-70) 
ja hänen jälkeensä opettaja Irja Lyly-Yrjänäinen vuoteen 1975 saakka. Kansakoululauta
kunta pystyi yhtenäistämään ja tehostamaan kunnallisen kouluhallinnon, jossa tehtä
vässä vanha kouluvaliokunta oli epäonnistunut.9 

9 .  3 .  Ra�entamista, kunnostamista ja koulukaup
poJa 

Vuoden 1945 jälkeen perustettujen pienten koulujen rakentaminen heijastaa jo si
nänsä niiden ongelmia. Vaikka tonttikin oli ostettu, ei kunnalla ollut kiirettä rakentaa 
kouluja valmiiksi. Pihkakylän koulun suunnitelmat kestivät kymmenen vuotta. Kylän 
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odotukset olivat suuret, olihan tonttikin ostettu jo v. 1945. Kunnanvaltuuston suunni
telmien mukaan koulun tuli valmistua vuoteen 1954 mennessä. Niinpä johtokunta 
aloitti työt v. 195 1. Kuitenkin jo seuraavana vuonna tilanne oli täysin muuttunut, sillä 
Äijön koulu oli asetettu kunnan rakennussuunnitelmissa etusijalle. Opetusta oli jatket
tava vuokratiloissa. Kun koulu toimi supistettuna ja opettaja vaihtui lähes vuosittain, 
Pihkakylässä alettiin v. 1957 vaatia lopultakin koulun rakentamista. Huhtikuussa pidet
tiin piirin kokous rakennustöiden vauhdittamiseksi. Lisäksi johtokunta oli ottanut kysy
myksen esille omassa kokouksessaan. Kylän huolestuneisuus oli ymmärrettävää tarkasta
jan otettua esille joulukuussa 1955 jopa koulupiirin lakkauttamisen vedoten opetuksen 
heikkotasoisuuteen ja vaikeaan opettajatilanteeseen. Rakentamalla koulu sen toiminta 
saataisiin varmennetuksi. Tapahtumat saivat kuitenkin syksyllä 1957 uuden käänteen, 
sillä johtokunta ilmoitti piirin olevan valmis oppilaiden siirtämiseen Kainaston kou
luun. Käytännössä se merkitsi luopumista oman koulun rakentamisesta ja koko piirin 
toiminnan lakkauttamista. Pihkakylässä ei koskaan edetty tontin ostamista ja piirustuk
sia pitemmälle. Huhtikuussa 1958 johtokunta lakkautti opettajan viran. Tehty päätös 
aiheutti Kainaston koululle entistä kovemman ruuhkan. V. 1958 sinne suunniteltiin jo 
lisärakennus, joka valmistui v. 1960. 

Vastaavia vaikeuksia oli myös Koivumäen piirillä. V. 1947 aloitettiin rakennussuun
nitelmat.  V. 1949 kunnanvaltuusto hyväksyi alustavasti ajatuksen rakentaa yhteinen 
koulu Koivumäen ja Karvian Sarankylän lapsille. Kylät sijaitsivat aivan lähekkäin, jol
loin sama koulu olisi palvellut molempia piirejä. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutu
nut, ja Koivumäen johtokunta hankki piirustukset omaa koulua varten. Hirret ostettiin 
ja kantattiin sekä perustushiekka ajettiin, joten rakentamiseen voitiin näiltä osin ryhtyä. 
1950-luvulle tultaessa tilanne kuitenkin muuttui. Johtokunnalla oli jatkuvia vaikeuksia 
saada pysyvä opettaja. Koulu toimi 1950-luvun alkupuolen kolmessa eri talossa vuokral
la. Kun oppilasmäärä oli vain 15-20, vaikka Sarankylästäkin kävi lapsia Koivumäen 
koulussa, alkoivat kunta ja tarkastaja epäillä koulun rakentamisen mielekkyyttä. Aluksi 
se merkitsi rakennustöiden siirtoa, mutta jo v. 1955 piirin lakkauttamista yhdessä Pihka
kylän piirin kanssa. Valtuustossa nämä lakkauttamissuunnitelmat kohtasivat kuitenkin 
vastustusta, ja asia raukesi. Kaksi vuotta myöhemmin asiasta käytiin jälleen keskustelua, 
mutta lopullista päätöstä ei tehty. Epävarmuus lisääntyi edelleen vuoden 1958 lopussa, 
kun 21. 12. 1958 kouluna toiminut Kytöviidan talo paloi. Kylän väki oli palon aikana 
kuuntelemassa Nummijäwen kirkossa piispan puhetta, ja palatessaan he löysivät tuh
kasta vain muutaman puoliksi palaneen koulukartan. Vuokratiloissa opetusta kuitenkin 
vielä jatkettiin, mutta rakentamisesta oli kokonaan luovuttu. 10 

Muilla sodan jälkeen perustetuilla kouluilla ei ollut yhtä pahoja ongelmia kuin 
Pihkakylällä ja Koivumäellä. Nummilahti ja Äijö saivat koulunsa kouluhallituksen kii
rehtimänä v. 1954. Erityisen nopeaa rakentaminen oli Hakokalliossa, jossa vuosi piirin 
perustamisen jälkeen piti oman koulun olla valmis v. 1949. Kireän aikataulun vuoksi ra
kennukset eivät kuitenkaan valmistuneet kuin veisto- ja voimistelusalin osalta, johon si
joitettiin luokat 4-7. Sen sijaan alaluokkien opetus annettiin vielä Ikkeläjärven koulul-
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la. Koulunkäynti pyrittiin mahdollisimman pian siirtämään omalle koululle. Johtokun
ta tekikin päätöksen, että yläluokka käy iltavuorossa. Tällöin alaluokka voitiin sijoittaa 
omaan kouluun ja koulumatkat saatiin lyhyiksi. Yhtä vauhdikasta koulujen rakentami
nen oli myös kunnan viimeisissä kyläkouluissa Sahankylässä ja Könnössä. 1 1  

Tultaessa 1950-luvulle oli Kauhajoella saavutettu yksi päämäärä : koulupiirejä ja kou
luja oli nyt tarpeeksi. Riittävän tiheän kouluverkoston rakentaminen oli vienyt 70 vuot
ta. Kunta oli suorittanut jättiläisurakan perustamalla 36 koulupiiriä, rakentamalla Pih
kakylää ja Koivumäkeä lukuunottamatta jokaiseen piiriin oman koulunsa ja palkkaa
malla opettajat ja muun henkilökunnan. Opettajien määräkin oli noussut jo 70:een. 
Kouluverkoston valmistuminen merkitsi myös kunnan kannettavaksi tulevien kustan
nusten vakiintumista n. 30 % : iin kunnan kokonaismenoista. Kun kouluja alkoi olla 
riittävästi, voidaan Kauhajoen katsoa siirtyneen uuteen vaiheeseen. 1950-luvulta eteen
päin oli rakennustoiminnassa kaksi peruskysymystä. Toisaalta suurten ikäluokkien pai
neen vuoksi oli vanhoihin kouluihin saatava lisätilaa tai rakennettava kokonaan uudet 
tilat kuten Kirkonkylän koulussa. Toisaalta oli vanhoja kouluja kunnostettava sähköistä
mällä, rakentamalla viemäreitä ja kaivoja, kunnostamalla opettajien huoneistoja ja ra
kentamalla talousrakennuksia. Vanhat koulut tarvitsivat kipeästi kunnostusta. Monet 
vuosisadan alkupuolella rakennetut olivat heikossa kunnossa, eivätkä ne vastanneet kou
luille asetettavia laadullisia vaatimuksia. 

Kun koulujen lisärakennus- ja saneeraustarve oli suuri, jouduttiin heti 1940-luvun lo
pulla laatimaan rakennusohjelmia, joissa kohteet asetettiin kiireellisyysjärjestykseen. 
Tehtyjen suunnitelmien toimeenpano tuotti tosin ongelmia, sillä 1940-luvun lopulla 
kärsittiin jälleenrakennuksen vuoksi materiaalipulaa. Se hidasti rakentamista niin , että 
suunnitelmat jouduttiin usein uusimaan. Toisaalta rakennuskohteiden suuri määrä vai
keutti aikataulussa pysymistä. Kymmenvuotiskaudella 1948-57 Kauhajoella oli 21 
kouluja koskevaa rakennuskohdetta ja 1957-67 rakennettiin yhdeksään kouluun lisära
kennukset. Kokonaan uuden koulun sai Kirkonkylä. Vuodesta 1945 lähtien ryhdyttiin 
tilakysymystä käsittelemään määrätietoisesti. Ahtautta kuvaa se, että vaikka seurakunta
talolta ja Myllyniemeltä oli vuokrattu lisätilaa, jouduttiin kuitenkin opetusta antamaan 
iltavuorossa. Johtokunta totesikin syyskuussa 1945 pitämässään kokouksessa, että Aron, 
Lustilan, Luomankylän ja Kirkonkylän kouluja on laajennettava tai perustettava uusi 
koulu Filppulankylään. Lisäksi todettiin Kirkonkylässä olevan rakennustarve, vaikka uu
si koulupiiri aloittaisi toimintansa. Kirkonkylässä oli kymmenen vuoden ajan kolmi
opettajaisessa koulussa toiminut neljä, jopa viisikin opettajaa. V. 1950 päästiin lopulta 
uutta koulua rakentamaan. Sen suunniteli arkkitehti Viljo Revell, ja vihkiäiset pidettiin 
V. 1952. 12  

Kirkonkylän ohella oli Aronkylällä suuria ongelmia. Opetuskäytössä ollut parakki 
suorastaan symbolisoi koulun käymää taistelua uusista tiloista. Ensimmäisen kerran kaa
vailtiin parakki ostettavaksi v. 1945, kun niitä jäi puolustuslaitokselta käyttämättömiksi 
ja kun koulu tarvitsi veistosalia. Tämä suunnitelma jäi toteuttamatta, mutta johtokun
nassa oltiin asiasta huolestuneita. Enon pappilan maille oli suunniteltu 18 uutta siirto-
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Pentilän koulun monivaiheiset rakennushankkeet päättyivät v. 1949 oman koulun vih
kiäiszin. (Kauhajoen kunta) 

Penttfän iloiset opptfaat op. Helmi]okimaan kanssa koulutalon edustalla v. 1949. (Lem-
pi Latva-Käyrä) 
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Lusttlan uusi koulu valmistui v. 1954. (Kauhajoen kunta) 

Viljo Rewellin suunnittelema uusi kirkonkylän kansakoulu vihittiin käyttöön v. 1952. 
Nykyään koulussa toimii Kauhajoen lukio. 
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Äijän koulu valmistui v. 1954. (Kauhajoen kunta) 

Aronkylän tiilikoulu ja 1970-luvun lopussa valmistunut uudisrakennus. 
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laistaloa, joiden myötä koulun oppilasmäärä kasvaisi. Koulu tarvitsisi neljännen opetta
jan ja lisää luokkia. V. 1947 tilanpuute koettiin sietämättömäksi, ja johtokunta esittikin 
väliaikaisratkaisuksi parakin ostamista käsityö- ja voimistelusaliksi. Päätöstä vauhditti 
se, että kunnan rakennussuunnitelmissa Aron koulun laajentaminen oli siirretty kah
deksalla vuodella ja kansakoulu muuttui samanaikaisesti seitsenluokkaiseksi. Tarkoitus 
oli ratkaista parakilla koulun ahtaus kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen rakennettaisiin 
uudistilat. Kaksi vuotta venyi kuitenkin kahdeksikymmeneksi. Parakin pystyttämisen 
jälkeenkin oppilasmäärä oli liian suuri, ja johtokunta ehdotti oppilaiden siirtoa naapuri
piireihin tai toisena vaihtoehtona neljännen opettajanviran perustamista. V. 1953 tämä 
toteutuikin. Samana vuonna koulu tarvitsi jälleen lisätilaa. Kaiken lisäksi parakki oli la
ho, vaikka puoli vuotta myöhemmin valtuusto totesikin sen olevan tyydyttävässä kun
nossa. V. 195 5 asukkaiden kärsivällisyys oli lopussa. He uhkasivat tehdä valituksen kou
luhallitukseen. Perustelut olivat riittävät, sillä rakennus oli epäterveellinen ja ahdas. Tä
mä uhkaus sai valtuuston myöntämään määrärahan sen kunnostamiseen. 

Aronkylän koulun ongelmien jatkuminen ja samalla selvä oppilaspula erityisesti Äi
jön koululla sai valtuuston tekemään Aron piirin asukkaita ärsyttäneen ja katkeruutta 
synnyttäneen päätöksen, jolla oppilaita siirrettiin sekä Äijön että Turjan kouluihin. 
Suunnitelmat menivät niin pitkälle, että piirirajoja jo oltiin muuttamassa. Tämä aktivoi 
erityisesti Vennanmäen asukkaat. Heidän lapsilleen koulumatka olisi pidentynyt jopa 
yli kuudeksi kilometriksi. Viimeiset kiivaat yhteenotot koulun tilakysymyksessä käytiin 
1960-luvun alussa, mutta jo vuodesta 1963 lähtien näkyi helpottumisen merkkejä. Kou
lun voimistelutunnit pidettiin Urheilutalolla. Opettajien asuntojen vapautuessa ne voi
tiin muuttaa luokiksi. Kun parakki oli kunnostettu ja koulu saanut uuden talousraken
nuksen sekä suuret ikäluokat menneet, voitiin vaatia jo koulun piirirajojen palauttamis
ta ennalleen. Oppilasmäärän laskuun vaikuttivat myös yhä yleistyvä oppikouluun meno 
ja kylässä valinnut asuntopula. Kunta ei ollut kaavoittanut tontteja Aronkylään. 
1970-luvulla on jatkuvista tilaongelmista päästy uuteen lisärakennukseen. 13 

Kirkonkylän ja Aronkylän koulujen ongelmat olivat suurille kouluille tyypilliset, 
mutta eivät suinkaan ainutlaatuiset. Lustila sai uuden koulutalon v. 1953 ja Kainasto 
oman parakkinsa v. 1960, ja muissakin suurissa yli sadan oppilaan kyläkouluissa joudut
tiin varsinkin 1950-luvulla suuriin tilaongelmiin. Uudisrakennustarve alkoi vähetä oppi
lasmäärän pienentyessä 1960-luvulla. Ongelmaksi tulikin lähinnä kysymys siitä, mitä 
tehdä käyttämättömiksi jääneille lakkautetuille kouluille. Tavanomaisin ratkaisu oli 
koulun myyminen, mikä ei kylläkään paikallisia asukkaita miellyttänyt. Tosin mitään 
laajaa keskustelua niiden jättämisestä kunnan omistukseen kylän kokoontumistiloiksi ei 
käyty. 

9 .  4 .  Opetustoimen erikoistuminen 

Sotien jälkeinen aika aina vuoteen 1975 saakka oli yhä voimakkaammin opetuksen te-
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hostamisen ja laadun parantamisen aikaa. Tärkeimpiä tapahtumia oli kansakoulun 
muuttuminen 7-vuotiseksi v. 1948. Käytännössä se merkitsi kouluille lisääntyvää tila- ja 
myös opettajatarpeen kasvua. Yläkoulunopettajien määrä kasvoi 56 opettajasta 61:een. 
Oppivelvollisuusajan pidentyminen merkitsi paitsi lisääntyviä kustannuksia niin myös 
laajempaa yleissivistystä. Esimerkiksi v. 1946 tehostettiin kotitalouden opetusta, kun 
perustettiin toinen kotitalousopettajan virka. Yksi opettaja oli ehtinyt käydä vain 21 
koulussa lukuvuotena. Niissäkin opetusta oli annettava vain kymmenen päivän ajan 
kullekin ryhmälle kahtena vuotena peräkkäin. V. 1950 toinen kotitalousopettajan virka 
muutettiin maatalousopettajan viraksi, kun kansakoulun ylimmällä luokalla alettiin 
opettaa maatalousoppia. Nämä virat olivat suuntaa-antavia sikäli, että 1960-luvulla ru
vettiin perustamaan yhä suuremmassa määrin aineenopettajan virkoja. Kirkonkylän 
kansakoulussa aloitettiin v. 1965 ruotsinkielen opetus 3. ja 4 .  luokalla. Seuraavana 
vuonna ruotsi muutettiin englanniksi. Samoin Aronkylässä haettiin opettajaa, joka 
opettaisi myös kieliä. Aineenopettajajärjestelmää kehitettiin edelleen 1970-luvulla pe
rustamalla mm. laskennan ja luonnonopin virkoja. 

1960-luvulla erityisopetus kehittyi entistä enemmän. V. 1965 päätettiin Kirkonkylän 
kansakoulussa aloittaa luku- ja kirjoitushäiriöisten erityisopetus. V. 1969 perustettiin 
myös apukoulu. Kunnasta muodostettiin yksi apukoulupiiri, jossa toimi 8-vuotinen eri
tyiskoulu henkisessä kehityksessä viivästyneitä ja lievästi vajaamielisiä lapisa varten. 
Näin sai alkunsa Anin koulu, joka on toiminut vanhassa Kirkonkylän kansakoulusssa. 

Varsinaisen opetustyön ohella tehtiin Kauhajoella myös runsaasti kerhotyötä. Piiparin 
koululla toimi useita vuosia ' ' Ilo-veikot ' ', raittiustyötä tekevä toivonliitto, joka perus-

Aron koululaiset puutarhatöissä v. 1952. (Matti Porkkala) 
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tettiin opettaja Torpon toimesta v. 1960. Lisäksi joissakin kouluissa oli liikunta-, 
askartelu-, näytelmä-, musiikki- ja valokuvauskerhoja. V. 1947 kokeiltiin myös kesäsiir
tolatoimintaa Nummijärven koulussa kuuden viikon ajan. Kesäsiirtola järjestettiin heik
kokuntoisille ja kipeimmin kesävirkistystä tarvitseville varattomille lapsille. Vaikka kan
sakoululautakunta piti tätä erittäin tarpeellisena, ei kunnanvaltuusto myöntänyt seuraa
vana vuonna enää varoja, joten toiminta jäi lyhytaikaiseksi. 14 

Kansakoulun opetuksen monipuolistuminen oli varsin merkittävää. Koulun nautti
ma arvonanto lisääntyi. Yhteiskunnan tarve saada paremman peruskoulutuksen saanei
ta jäseniä oli tärkeä tekijä koulua kehitettäessä, ei yksin kansakoulun, vaan myös kansa
laiskoulun osalta. 

9 . 5 .  Oppilashuolto 1945  - 75 

Jos tarkastellaan sodan jälkeisen ajan oppilashuoltoa yhtenä kokonaisuutena, voidaan 
sen katsoa rakentuvan suurelta osin sille perustukselle, joka luotiin jo sotien välisenä ai
kana. Kun 1930-luvulla vain unelmoitiin kouluhammashoidosta, perustettiin v. 1947 
kouluhammaslääkärin virka. Johtosäännön mukaan hänen tehtäviinsä kuului pitää esi
telmiä, antaa hammasvalistusta sekä lapsille että vanhemmille, tehdä tarkastuksia ja 
hoitaa lasten hampaat. Kun ottaa huomioon sen, että kansakoulujen oppilasmäärä oli 
tuolloin yli 2500, kunta laaja ja kouluja paljon, ei yhdellä kouluhammaslääkärillä voi
nut olla kovin suuria mahdollisuuksia tehdä varsinaista hoitotyötä. Kouluhammashoito 
kehittyikin järjestelmällisemmin vasta 1950-luvulla. V. 1953 kerättiin ensimmäiset op
pilaskohtaiset tiedot ja vasta v. 196 3 perustettiin toinen kouluhammaslääkärin virka. Viran 
perustamisen jälkeenkin jäi hammashoitoon vielä runsaasti parantamisen varaa. Yhtään 
parempi ei ollut myöskään tilanne oppilaiden muussa terveydenhoidossa. Lääkärintar
kastuksia oli yksi vuodessa. Sen lisäksi terveyssisar kävi koulussa viitenä päivänä vuodes
sa. 1 5 Oppilaiden terveydentila tosin alkoi parantua tehostuneen lääkintätaidon ja pa
remman elintarviketilanteen ansiosta. 

Kouluruokailu oli Kauhajoen kouluissa järjestetty hyvin jo vuoteen 1945 mennessä. 
Elintarviketilanteen paraneminen näkyi siinä, että v. 1958 kiellettiin lain voimalla vel
voittamasta oppilaita kasvattamaan koulun työajan ulkopuolella kasveja tai keräämään 
ruokatarvikkeita koulun hyväksi. Kieltoa ei kuitenkaan kovin tarkkaan noudatettu, sillä 
esimerkiksi Ohmerojärven johtokunta vielä v. 1961 teki päätöksen, jossa velvoitettiin 
alakoulun oppilaat tuomaan kaksi ja yläkoulun oppilaat kolme litraa puolukoita koulun 
tarpeisiin. 

Terveydenhuollon ja ruokailun lisäksi kouluissa jaettiin vielä myös vaate- ja kenkäa
vustukset, joiden tarve alkoi selvästi vähentyä joskaan ei kokonaan hävinnyt. Vaikka op
pilashuolto ei uusille alueille merkittävästi laajentunutkaan, voidaan todeta sen kuiten
kin syventyneen. Merkittävä piirre oli kodin ja koulun välisen yhteistyön vähittäinen 
kehittyminen, jota omalta osaltaan vauhdittivat tarkastajan kehotukset. 16 
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9 .  6 .  Oppilaspula ja taisteleva kyläkoulu 
Oppilasmäärän kehityksessä voidaan nähdä suhteellisen tasaista kasvua kouluverkos

ton tihentyessä 1950-luvun alkuun saakka (Liite 2 ) .  Suurimman poikkeuksen muodosti
vat lähinnä vain sotavuodet, jolloin siirtolaislapset lisäsivät tilapäisesti koulujen oppilas.
lukua. 1950-luvulla kasvu oli erittäin voimakasta. Kun v. 1 95 1  luku oli 2679 (Kartta 7) ,  
nousi se v. 1955  jo 3068 oppilaaseen. Suurten ikäluokkien vaikutus näkyi myös heidän 
käydessään koulua vuosina 1 954 - 59. Tällöin paine kansakouluissa oli erittäin suuri . 
Se näkyi myös opettajamäärän kasvuna vuodesta 1952 (89 opettajaa) vuoteen 1 956 ( 100 
opettajaa) . 

Oppilasmäärän kasvu pysähtyi kuitenkin v. 1955  ja vuodesta 1 958 alkoi voimakas las
ku, joka selittyy ikäluokkien pienentymisellä, yhä yleisemmäksi käyneellä oppikouluun 
siirtymisellä ja syrjäkylien väestökadolla. Tapahtunut kehitys aiheutti kansakoululaitok
selle aivan uudenlaiset vaikeudet. Kun 1950-luvulla oli koulujen ahtaus ollut polttavin 
ongelma, ajauduttiin 1 960-luvulla oppilaspulaan , jossa oli kysymys sekä opettajien työl
lisyydestä että pienten kyläkoulujen olemassaolosta. 

Kuten edellä on todettu, oli erityisesti sodan jälkeen perustetuilla supistetuilla kou
luilla suuria ongelmia. Vaikka koulut oli perustettu luottaen kylien voimistumiseen 
asutus- ja raivaustoiminnan avulla, jouduttiin jo v. 1955 ensimmäisen kerran pohti
maan pienten Pihkakylän ja Koivumäen koulupiirien lakkauttamista. Kysymys nousi 
esille lähinnä tarkastajan aloitteesta. Tarkastuksissaan hän oli pannut merkille koulujen 
alituiset ongelmat saada pysyviä ja päteviä opettajia. Kun lisäksi koulut olivat supistet
tuja, jäi opetuksen taso alhaiseksi ja määrä liian vähäiseksi, niin että 1950-luvullakaan 
nämä koulut eivät enää vastanneet ajan henkeä. 

Kunnanvaltuustolle pienten kyläkoulujen lakkauttamisesta tuli kysymys, johon oli 
vaikea puuttua. Lakkautettavien koulujen johtokuntien ja koulupiirien asukkaiden ak
tiivisuus koulun säilyttämiseksi oli usein siksi voimakasta, että lakkauttamispäätöksen 
tekoa siirrettiin, jos siihen oli mahdollisuuksia. Näin tapahtui myöskin v. 1955 .  Kun v. 
1958 tehtiin Pihkakylän koulun lakkauttamispäätös, käytiin valtuustossa kiivas keskus
telu asiasta. Loputtomiin ei asiaa voitu siirtää. V. 1960 tuli Koivumäen koulun vuoro . 
Sen johtokunta kävi sitkeän taistelun koulunsa puolesta. Koulun säilymistä perusteltiin 
taloudellisilla seikoilla, mutta ennenkaikkea surtiin sitä, että "kylä jää osattomaksi mo
nista kehittävistä ja henkisesti kohottavista virtauksista, joiden saamiseen muilla kylillä 
on mahdollisuus. Jos kylästä nyt vielä otetaan pois koulu, se ainoa paikka, jonka suojissa 
kylän asukkaiden on mahdollisuus edes muutaman kerran vuodessa saada jotain henkis
tä virkistystä ja jossa he voivat seurata lastensa kehittymistä, tuntuu siltä, että yhteys nii
hin elimiin pitäjässä, jotka vaalivat henkisiä arvoja, on täysin katkennut . ' '  Johtokunnan 
ja piirin asukkaiden taistelu "valon pilkkunsa" puolesta siirsi lakkauttamista kahdella 
vuodella. Syrjäiselle maalaiskylälle koulun menetys oli kova isku. Kylä tuntui tämän jäl
keen autiolta ja tyhjältä. Oppilaiden koulunkäynti oli tämän jälkeen taksikuljetuksen 
varassa (Kartta 8) . 17  
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Lus�zlan koulu_n oppilaat lukuvuonna 1948-49 sekä opettajat Joel Taipale ja Aune Les
kela o.s. Razvzo. (Anu Leskelä) 

Oppilasmäärän supistuminen ei ollut ainoastaan sodan jälkeen perustettujen pienten 
kyläkoulujen ongelma, vaan myös jo vuosikymmeniä toimineissakin kouluissa oltiin vai
keuksissa. Kuvaava esimerkki on Hangaskylän koulun tilanne. Se peruskorjattiin v .  
1 960 - 61 ,  mutta samalla oppilasmäärän vähenemisen vuoksi se  suunniteltiin muutet
tavaksi kaksiopettajaiseksi .  Johtokunmm jyrkästä vastustuksesta kuitenkin seurasi , että 
kolmas opettajanvirka säilyi vuoteen 1966 saakka. Oppilasmäärän huvetessa oli koko 
koulun olemassaolo uhattuna. Vuosikymmenen puolivälissä oli kunnan toimesta ryh
dytty kokonaisvaltaisesti tarkastelemaan kyläkoulujen toimintaedellytyksiä ja mahdolli
sesti joidenkin koulupiirien lakkauttamista. Tähän ryhmään kuului myös Hangaskylän 
koulu. V. 1970 tehtiinkin asiaa koskev.a päätös, joka varsinkin lakkauttamisvuonna 1972 
aiheutti koulupiirien välisiä kiistoja .  Hangaskyl-än asukkaat tekivät kunnanvaltuustolle 
anomuksen koulupiirin uudelleen perustamisesta. Kainaston koulun johtokunnalta 
pyydettiin lausunto, koska Hangaskylän lapset oli päätetty siirtää sinne. Lausunto oli 
kielteinen .  Siinä todettiin, että anomus johtui pelkästään kylän halusta säilyttää oma 
koulu ja osittain ' '  kiihottavasta informaatiosta' ' .  Kainaston johtokunnan mukaan asias
ta oli tehty "kunnallispoliittinen objekti oivalraen ajankohdan sopivuuden" .  Kiistat 
olivat ymmärrettäviä, sillä toisen koulun kuolema oli toisen elämä tai ainakin säästi vir
kojen lakkauttamiselta. 

Lukuvuosi 1965-66 oli suurten muutosten aikaa. Kuten edellä jo todettiin , alettiin 
v. 1 966 suunnitella joidenkin koulupiirien lalliuttamista. Tämä johtui paitsi ikäluok-
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Kirkonk7län kansakoululaiset v. 1952 ja opettajat Eero Kouhi, Kaisa Lampinen, Martti Ylikoski ;a Mar;atta Latva-Kala. (Heikki Nurmela) 

kien jatkuvasta supistumisesta myös siitä, että v. 1965 käynnistyi 2-vuotinen kansalais
koulu, joka alensi huomattavasti etenkin syrjäisimpien kyläkoulujen oppilasmääriä. 
Niistä oppikouluun siirtyminen oli ollut vähäisempää kuin keskustan kouluista. Uutta 
koulupiirijakoa valmistellut toimikunta ehdotti seitsemän koulupiirin lakkauttamista. 
Tämän rajun supistuksen kohteeksi suunniteltiin Lamminmaan, Kiviluoman, Hakokal
lion, Nummilahden, Möykyn, Pentilän ja Puskan koulupiirejä. Koulupiirejä olisi jäänyt 
jäljelle 27. Toimikunnan ehdotus toteutui jo v. 1966 muilta osin paitsi Puskan koulun 
osalta, joka lakkautettiin vasta v. 1969. Toinen poikkeus oli Teevahaisen koulun lak
kauttaminen myös jo v. 1966 (Kartta 8). 

Koulujen lakkauttamispäätös aiheutti hyvin erilaisia seurauksia. Päntäneen koululle 
se merkitsi l isää oppilaita, uutta opettajan virkaa ja kuljetusongelmia, sillä Möykyn ja 
Pentilän koulupiirit l iitettiin siihen. Kiviluoman piiri jaettiin kahtia niin, että suurin 
osa oppilaista siirrettiin Jokirnäen kouluun ja Heikkurinkylästä oppilaat kävivät Könnön 
koulua. Ongelmaton ei koulujen laukkauttaminen ollut, sillä matkat muodostuivat pit
kiksi ja lakkautettujen koulupiirien asukkaiden tyytymättömyys oli ilmeinen. Teevahai
sen koulupiirissä kerättiin nimiä koulun säilyttämiseksi. Pentilän koulun johtokunnan 
pöytäkirja päättyy myös varsin alakuloiseen mielialaan: "Valittaen toteamme, että ky
lämme kansakoulu loppuu ja elämä Pentilän kansakoululla hiljenee, ainakin toistaisek
si ' ' . Ainoa koulupiiri, joka ei koulun lakkauttamiseen reagoinut, oli Lamminmaa. Kou
lun toimima oli o rlut koko ajan vaikeaa ennen muuta opettajien jatkuvan vaihtumisen 
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Päntäneen koulu sai lisää oppilaita Möykyn ja Pentilän koulujen tultua lakkautetuiksi v. 
1966. (Kauhajoen kunta) 

vuoksi. 
Vaikka v. 1966 olr toteutettu jo voimakas koulupiirien supistaminen, ei se vielä riittä

nyt. Koulujen lakkauttamiskysymys ja opettajien vähentäminen olivat esillä vuosittain 
1970-luvulle saakka . Lakkauttamissuunnitelmat ja uudet piirijakoehdotukset kävivät 
koulujen johtokunnissa lausunnolla. Kylissä voi nähdä tapahtuneen uuden koulupoliit
tisen heräämisen. Kun aikanaan kyläkouluja perustettaessa asukkaat olivat aktiivisesti 
pyrkineet edistämään koulun perustamista, oli 1960-70 -lukujen taite aikaa, jolloin 
yhtä innokkaasti pyrittiin koulut pelastamaan lakkauttamiselta. Niiden säilyttämiseksi 
oltiin valmiita myös kompromisseihin, jos koulun toiminta oli vakavasti uhattuna. 
Niinpä lausunnoissa hyväksyttiin vaihtoehtoina säilyttää omalla koululla neljä alinta 
luokkaa ja kuljettaa ylemmät luokat toiseen koulupiiriin. Jokainen koulun johtokunta 
valvoi tiukasti oman koulunsa etua etsien mahdollisimman pätevät perustelut kannano
toilleen. Kunnan koulusuunnitelmat ovat tuskin koskaan olleet kriittisemmän arvoste
lun kohteena. 1 8  

Kun koulusuunnitelmaa laadittiin, oli sii:nä selvä pyrkimys tehokkaampiin opetusryh
miin. Tämä edellytti oppilaskuljetuksia, joista tulikin keskeinen ongelma. Kunta oli 
pinta-alaltaan laaja. Etäisyydet olivat suuret ja kun koulupiirit yrittivät kaikin keinoin 
koulunsa säilyttää, oli seurauksena sarja kokouksia, joissa piirien asukkaille selvitettiin 
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Kartta 8: Vuosina 1958- 72 lakkautetut kansakoulut Kauhajoella. 1 75 



uudistusten merkitystä. Vaikka kunnan edustajat perustelivat päätöksiä huolellisesti , 
henkii johtokuntien päytäkirjoista voimakas vastarinta, usko kylän elinvoimaan jos 
myöskin alistuneisuus tosiasian edessä. Harjankylän johtokunta perusteli koulun säilyt
tämistä sillä, että kylässä on pysyvä maatalousvaltainen asutus , joka takaa riittävän oppi
laspohjan . Kun koulu lisäksi sijaitsi kylän keskellä, voitiin sitä käyttää nuorison harras
tustoimintaan. Vähintäin yhtä huolestuneita oltiin Muurahaisen koulupiirissä, jonka 
lakkauttaminen olisi tiennyt pitkiä kuljetusmatkoja. Johtokunnan perustelut koulun 
säilyttämiseksi kertovat, mikä merkitys kunnan reuna-alueille oli toimivasta kyläkoulus
ta. Koulun säilymistä perusteltiin sillä, että matka Kirkonkylään oli 3 5-4 1 km ja oppi
koululaisia oli vähän . Koulu oli kylälle välttämätön . Siellä toimi äitiysneuvola ja 
kansalaisopiston opintokerho. Siellä järjestettiin maataloudellista valistustoimintaa, 
nuorison kerhotoimintaa, seurakunnan hartaustilaisuuksia ja kyläläisten puhetilaisuuk
sia. 19 

Kuten edellä olevasta käy ilmi, koulu oli kyläläisille paljon muutakin kuin pelkkä 
koulu . Se oli ennen muuta kaikenlaisen harrastustoiminnan keskus, jonka lakkauttami
nen merkitsi pienessä kylässä ainoan kokoontumistilan häviämistä. Tämän vuoksi ei ole 
ihme, vaikka johtokunnat ja koulupiirin asukkaat vankoista perusteluista huolimatta 
joutuessaan toteamaan koulun häviävän, purkivat katkeruuttaan usein joko järjestetyis
sä tiedotustilaisuuksissa tai johtokuntien pöytäkirjoissa. Esimerkiksi Uuron koulun joh
tokunta totesi , että "oppilasmäärän kehitys on korjaamatonta ja valitettavaa. Koulun 
tulevaisuus näyttää synkältä. Uuron johtokunta esittää ihmettelynsä Päntäneen sivuky
lien puolesta sen johdosta, että koulut on näin radikaalisti lakkautettu . Vaikuttaa siltä, 
että Päntäneen koulut olisi haluttu saattaa 'siemenpuuasentoon' ,  vaikkei kysymykses
sä ole aina ollut oppilaiden puute' ' .  

Voimakkaista vastalauseista huolimatta kunnanvaltuusto teki v .  1972 Turjan , Kos
ken, Hangaskylän , Uuron ja Ohmerojärven koulujen lakkauttamispäätökset .  Näin pääs
tiin suurempiin kouluyksikköihin , joskin samalla aiheutettiin rakennustarvetta eräillä 
uusia oppilaita saaneilla kouluilla. Tosin oppilaslisäys oli yleensä sangen pieni, sillä v. 
1958 säädetyn kansakouluasetuksen mukainen oppilasminimi oli kaksiopettajaisessa 
koulussa 2 5 ,  v. 1968 enää 23 ja v. 1972 vain 20 sekä yksiopettajaisessa koulussa se oli ko
ko ajan 1 3 .  Viiden koulun lakkauttaminen merkitsi koulupiirien supistumista 2 1 :een . 
Muurahaisen koulu , jonka lakkauttaminen oli samassa yhteydessä esillä, jatkoi toimin
taansa edelleen, samalla kun sen ja Kauhajärven koulun yhteistoimintaa pyrittiin kehit
tämään. 

Oppilasmäärän väheneminen ja koulujen lakkauttaminen merkitsivät myös selvää 
opettajatarpeen laskua. Kun heitä vielä v. 1964 oli 10 1  ja seuraavana vuonna kansalais
koulun perustamisen vuoksi 1 10,  virkoja lakkautettiin 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun 
alussa niin, että opettajien kokonaismäärä oli v. 1973 enää 88. Koulujen lakkauttami
nen aiheuttikin huomattavia ongelmia opettajien sijoittamisessa. Vakinaiset opettajat 
voitiin yleensä siirtää muille kouluille eikä eläkkeelle siirtyneiden opettajien virkoja ju
listettu haettavaksi , vaan ne täytettiin sisäisin siirroin. Yleensä virkoja ei täytetty vaki-
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V. 1968 Uuron koulu vietti 5 0-vuotisjuhlaansa. Kuvassa koulun ensimmäinen taulu se
kä vanhin pulpetti, joka on jo tehdasvalmisteinen. Aivan ensimmå'iset_pulpetit olivat 
oppzlaiden vanhempien tekemiä. Uuron koulu lakkautettiin v. 1972. (Eeva-Liisa Arola) 

naisesti oppilaspulasta kärsivissä ½:ouluissa, mikä aiheutti opettajien asemassa turvatto
muutta. Vaikka Kauhajoen kaltaisessa suuressa kunnassa kansakoululautakunta joutui
kin kouluja lakkauttaessaan ja opettajanvirkoja järjestellessään erittäin tiukalle, voidaan 
sen katsoa suoriutuneen tehtävästään hyvin. Ongelmien erilaisuutta kuvaa se , että 
samanaikaisesti Kirkonkylä alkoi vetää väkeä puoleensa. V. 197 1 anottiin 10 .  opettajan, 
v. 1972 1 1 .  opettajan ja v.  1 974 1 2 .  opettajan virkaa. 20 

9 .  7 .  J atkokoulusta kansalaiskouluun 

Jatkokoulun saama arvostus alkoi vähitellen kasvaa. Oppilaat olivat kiinnostuneita 
erityisesti käytännön aineista. Teollistuvassa yhteiskunnassa ei enää riittänyt pelkkä kan
sakoulu. V. 195 1 Kirkonkylän vanha koulu varattiin keskusjatkokoululle. Näin voitiin 
toimintaa tehostaa. 1950-luvun lopulla kehitettiin tästä uusi kouluyksikkö, kansalais
koulu. Kauhajoella tehtiin v. 1957  asiaa koskevat päätökset, jolloin kunnasta muodos
tettiin vain yksi kansalaiskoulupiiri . Tehtyä päätöstä täydennettiin lakkauttamalla jatko
luokkien opettajanvirat ja perustamalla tilalle kansalaiskoulun opettajan virkoja .  Koulu 
aloitti toimintansa kurssimuotoisena v. 1958 ja jatkoi sellaisena aina vuoteen 1 965 saak
ka. 
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V. 1965 valmistunut kansalaiskoulu. Koulu toimii nykyå'än peruskoulun yläasteena . 
. 1 

V. 1959  kunnanvaltuusto hyväksyi kansalaiskoulun piirijaon. Sen mukaan koulusta 
tehtiin 2-vuotinen päiväkoulu.  Pitkämatkaisia oppilaita varten oli rakennettava oppilas
asuntola, johon mahtuisi 1 6-24 oppilasta ja muille järjestettäisiin kyyditys. Koulun oli 
määrä toimia kurssimuotoisena, kunnes oma talo saataisiin rakennetuksi . Kansalaiskou
lu oli kunnalle kuljetusten osalta melkoinen kustannuskysymys. V. 1959 alle kolmen ki
lometrin koulumatka oli vain 24 oppilaalla, 69 oppilaalla matka oli 3-5 km ja yli 5 km 
2 5 1  oppilaalla. Kuntakeskuksesta kansalaiskoulu sai suhteellisen vähän oppilaita, sillä 
oppikoulua käytiin lyhyen matkan vuoksi keskimääräistä paljon runsaammin. 

Kansalaiskoulun rakennusohjelma hyväksyttiin v. 1963 ja koulun valmistuttua v. 
1 965 sen toiminta voitiin muuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 2 -vuotiseksi . 
Kehitys oli nopeaa, sillä laajemman perussivistyksen tarve kasvoi koko ajan teollistuvassa 
yhteiskunnassa. Niinpä 1 967 koulussa aloitti jo vapaaehtoinen kolmas luokka. Näin ko
ko kansakoulujärjestelmä muuttui 9-vuotiseksi . Kouluaika oli näin muuttunut yhtä pit
käksi kuin keskikoulun suorittavilla oppikoulussa. 

Kansalaiskoulun opetusohjelma oli varsin pitkälle elämänläheinen. Se valmensi oppi
laita myös työelämään. Oppiaineet jaettiin kolmeen pääryhmään: yleisaineisiin, käytän
nön aineisiin ja kaupallisiin aineisiin. Yleisaineet olivat suoranaista jatkoa kansakoulun 
opetukselle, mutta sisälsi myös yhteiskuntaoppia, joten kansalaiskoulu tarjosi myös vai-
miuksia yhteiskunnalliseen elämään. Käytännön aineissa korostuivat kotitalous ja las-
tenhoito, maatilatalous, tytöillä käsityöt ja pojilla metalli- ja puutyöt sekä kone- , sähkö
ja moottorioppi. Aineissa otettiin erityisesti huomioon maaseudun tarpeet. Kaupallisis-
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sa aineissa oli mm. kauppalaskentoa ja kirjanpitoa, konekirjoitusta ja ruotsia. 21 Kun v. 
1967 siirryttiin 3-vuotiseen kansalaiskouluun, alettiin opettaa myös englantia. Lisäksi 
viimeisellä luokalla oli mahdollisuus päästä käytännön työpaikkaharjoitteluun. Kansa
laiskoulun kurssissa on nähtävissä kaksi kehityslinjaa. Toisaalta opettamalla kieliä koulu 
lähestyi keskikoulukurssia, kun taas työpaikkaharjoittelun ja käytännön aineiden runsas 
opettaminen esti opetuksen muuttumisen liian teoreettiseksi. 

Kansalaiskoulun muotoutuminen 3-vuotiseksi päiväkouluksi kiinteine opetus
ohjelmineen oli koko kansanopetuksen historiaa ajatellen lyhyt, mutta välttämätön väli
vaihe siirryttäessä peruskouluun. Yksikkönä se oli suuri koulu, jossa oli yli 20 opettajaa 
ja yli 500 oppilasta. 

9 . 8 .  Suurista ikäluokista suureen murrokseen 

Tarkasteltaessa sodanjälkeisen ajan kolmea vuosikymmentä, voidaan varsinaisen kan
sakoulun puolelta löytää kolme päävaihetta : kouluverkoston lopullinen täydentäminen, 
suurten ikäluokkien aika 1950-luvulla ja kyläkoulun kriisi 1960- ja 1970-luvulla. Heti 
vuodesta 194 5 lähtien jatkettiin kouluverkoston täydentämistä rakentamalla viimeiset 
kyläkoulut lähinnä pieniin sivukyliin. Näiden koulujen elinkelpoisuus osoittautui kui
tenkin heikoksi, kuten Koivumäen ja Nummilahden koulujen lakkauttaminen osoittaa. 
Uusien koulupiirien perustamiseen vaikuttivat myös suuret ikäluokat, joiden aiheutta
ma oppilaspaine oli merkittävä osatekijä perustettaessa Äijön, Hakokallion ja Könnön 
koulut. Kunnan kannalta vaihtoehtoja oli vähän. Ainoa keino sodan jälkeisinä vuosina 
oli perustaa pieniinkin kyliin kouluja oppivelvollisuuslain noudattamiseksi. Sivukylien 
yhteydet suurempiin olivat heikot. Kuljetuksia ei voitu järjestää. Tiet olivat talvella lu
men tukkimia, joten oppilailla ei ollut mahdollisuutta käydä naapurikylän koulussa. 

Kun kouluverkosto 1950-luvun alussa saatiin valmiiksi, tuli suurista ikäluokista uusi 
ongelma. Se koski erityisesti suuria kyläkouluja, jotka oli rakennettu huomattavasti pie
nempää oppilasmäärää varten. Ennen vuotta 1939 rakennetut koulut olivat paitsi tiloil
taan riittämättömät, myös auttamattoman vanhanaikaiset. Siksi 1950- ja 1960-luvulla 
kunta joutui käymään läpi paljon varoja vaatineen peruskorjauskierroksen, jossa koulut 
saivat lisärakennuksen tai vanhat tilat peruskorjattiin vastaamaan ajan vaatimuksia. Ää
rimmäisen vaikea oli Kirkonkylän ja Aronkylän koulujen tilanne. Niistä edellinen rat
kaistiin rakentamalla ajanmukainen, kokonaan uusi koulutalo v. 1952. Koko 1950-luku 
kului suurten ikäluokkien aiheuttamia paineita purettaessa. 

Suuret ikäluokat loppuivat yhtä nopeasti kuin olivat tulleetkin. 1960-luvun alussa op
pilasmäärät alkoivat selvästi pienentyä, ja se ajoi 2- ja 3-opettajaiset sekä supistetut kou
lut kriisiin, josta ne eivät enää toipuneet. V. 1966 ja 1972 koulujen lakkauttamispäätök
set muuttivat Kauhajoen kansakoululaitoksen kokonaiskuvaa erittäin tuntuvasti. Kou
lujen lukumäärän supistuminen 2 1 :een synnytti voimakkaita kyläkohtaisia vastalausei
ta, jotka olivat erittäin ymmärrettäviä. Lakkautettujen koulujen luettelosta löytyy Kau-
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Kuva Harjan koulusta v. 1950. Koulu toimi muiden suurten kyläkoulujen tapaan kol
miopettajaisena. Kuvassa opettajat Osmo Jokipii, Martta Laakso ja Mana Saarenpää. 
(Kaisu Rantala) 

hajoen vanhimpia kouluja: Turjan, Teevahaisen, Koskenkylän ja Hangaskylän koulut. 
Näissä kylissä kansakoulu oli toiminut 60-80 vuotta. Se kuului elimellisenä osana ky
län kokonaiskuvaan. Koulun häviäminen synnytti katkeruutta. Kylän katsottiin kärsi
vän korvaamattoman tappion. Kunnanvaltuusto joutui tekemään päätöksiä, joista ky
lien oli vaikea toipua. Koulupiirien lakkauttaminen aiheutti myös oppilaille 
sopeutumisongelmia, kun pienen kaksiopettajaisen koulun oppilas saattoi joutua viisi
opettajaiseen kouluun. Koulun suuruus, oppilaskuljetukset ja oman kyläkoulun lak
kauttaminen aiheuttivat ajoittain vanhempien kielteistä suhtautumista, ja sen seurauk
sena myös oppilaat saattoivat laiminlyödä koulunkäyntinsä ja tehtävänsä. Näistä tosin 
poikkeuksellisista ilmiöistä päästiin kuitenkin nopeasti eroon, kun kuljetukset saatiin 
tehokkaasti järjestetyksi. 

Toinen samanaikainen ongelma oli oppilaiden yhä voimakkaampi siirtyminen oppi
kouluun välttyäkseen joutumasta väliinputoajaksi. Käymällä kansalaiskoulun he olisivat 
joutuneet kilpailemaan työ- ja koulutusmarkkinoilla suunnilleen samanikäisten, mutta 
keskikoulun käyneiden kanssa. Käytännössä tämä aiheutti keskikoulun voimakkaan kas
vun kansalaiskoulun kustannuksella. Tästä seurasi ongelmia niin opettajatarpeessa kuin 
myös opetustilojen käytössä. Oppikoulu käyttikin 1970-luvun alussa sekä kansalaiskou
lun opettajia että opetustiloja. 

Vuodet 1945-75 olivat Kauhajoen koululaitoksessa kuitenkin myös voimakkaan ke-
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Suurten ikäluokkien paine näkyi myös Nirvan koulussa. Kuva vuodelta 1953. (EzJa 
Myllymäki) 

hityksen aikaa. Varsinkin opetuksen laadullinen kehitys oli huomattava. Erityisopetus 
nousi esille perustettaessa puhe-, kirjoitus- ja lukemishäiriöisten opettajan virkoja. Toi
saalta Anin koulun perustaminen osoittaa, että kansanopetus tajuttiin nyt laajemmin 
kuin koskaan. Kaikkia lapsia oli opetettava heidän lahjakkuusresurssiensa mukaan. 
Omaa kypsymistään osoittaa myös kansalaiskoulun kehitys jatkokursseista 
3-luokkaiseksi omaksi koulumuodokseen. Näillä uudistuksilla oli valtakunnallinen taus
tansa, mutta niiden toteutus Kauhajoella osoitti kuitenkin paikallisten päättäjien val
miuksia hoitaa asiat riittävän joustavasti. Vaikka kyläkoulujen kohtalo olikin monessa 
tapauksessa synkkä, jää kansakoulun viimeisistä vuosista näkyviin positiivisena kansa
koululautakunnan ja kunnanvaltuuston kyky nähdä pienten kyläkoulujen lakkauttami
sen välttämättömyys. Suuremmissa kouluissa pätevien ja pysyvien opettajien johdolla 
opetusta voitiin tehostaa siten, että kansanopetus paremmin vastasi niitä odotuksia, joi
ta vähitellen teollistuva Kauhajoki siihen asetti. 
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10 .  PERUSKOULU 

SUURI MURROS 

KANSANOPETUKSEN 

10 . 1 .  Kohti peruskoulua 

Kun 1960-luvulla suomalainen yhteiskunta kehittyi yhä nopeammin, vaadittiin myös 
koululaitokselta sopeutumista tähän kehitykseen. Teollistuva, teknistyvä ja urbanisoitu
va Suomi edellytti jokaiselta työelämään siirtyvältä entistä parempaa tiedollista ja taidol
lista tasoa. Tapahtunut kehitys vaati yhä korkeampaa yleissivistystä. Kun kansalaiskou
lun kehitys oli oppilaskadon myötä pysähtynyt paikalleen ja samanaikaisesti entistä suu
rempi osa pienentyvistä ikäluokista siirtyi jatkamaan opintojaan oppikouluun, haluttiin 
kaikille taata tasa-arvoiset mahdollisuudet hankkia riittävä peruskoulutus. Näin 
1960-luvulla ainoaksi vaihtoehdoksi tuli kansanopetuksen täydellinen uudistaminen. 

Kun peruskoululainsäädäntö lopulta valmistui, se käynnisti koululaitoksessa vuosisa
dan suurimman muutoksen sitten oppivelvollisuuslain voimaantulon. Peruskouluun 
siirtyminen merkitsi vanhan kansakoulun, kansalaiskoulun ja oppikouluun kuuluneen 
keskikoulun yhdistämistä yhdeksi oppilaitokseksi. Alkeisopetus annetaan pääsääntöises
ti luokanopettajien johdolla ala-asteilla, jotka toimivat vanhoissa kyläkouluissa. Seitse
mäntenä kouluvuonna oppilas tulee yläasteelle, jossa hän käy 9-vuotisen peruskoulun 
kolme viimeistä luokkaa ja jossa opetus tapahtuu aineenopettajien johdolla. Peruskou
lujärjestelmään siirtymistä varten maa jaettiin porrastetusti toimeenpanoalueisiin niin, 
että ensimmäiset Lapin kunnat siirtyivät siihen v. 1972. Tärkeä osuus oli kuntakohtaisel
la suunnittelulla. Peruskouluun siirtymistä ennakoiva koulusuunnittelu aloitettiin Kau
hajoella jo v. 1967. Kunnanvaltuusto asetti koulusuunnittelutoimikunnan, jonka tilan
nearviosta ilmenivät ne epäkohdat, joita 1960-luvun lopulle tultaessa erityisesti kansa
ja kansalaiskouluun oli kasaantunut. Varsin ongelmalliseksi koettiin syrjäkylien koulu
jen asema. Näiden opettajat olivat usein epäpäteviä. Tämän vuoksi oppilaiden tiedolli
nen taso ei riittänyt oppikouluun pääsemiseen. Tämän ohella koulusuunnittelutoimi
kunta kiinnitti huomiota ammattikoulun oppilaiden tietoihin, jotka todettiin hyvin eri
tasoisiksi ja usein heikoiksi, mikä aiheutti puolestaan siellä ongelmia. 

Koulusuunnittelutoimikunta kartoitettuaan ongelmat päätyi pienten kyläkoulujen 
lakkauttamiseen. Tavoitteena oli myös 5. ja 6. luokkien kokoaminen suuremmiksi ope
tusyksiköiksi, jolloin opetuksen tasoa olisi pätevällä opettajakunnalla voitu nostaa ja vä
hentää yhden opettajan opetettavaksi tulevien vuosiluokkien määrää. 1 

Vaikka ongelmat tiedostettiin, jäivät suunnitelmat välittömästi toteuttamatta. Kui
tenkin jo 1970-luvun alussa voimaan tullut kansakouluohjesääntö perustui vuoden 1967 
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ehdotukseen .  Sen mukaan v. 1972 lakkautettiin viisi koulua. Näiden joukossa olivat 
kunnan heikkokuntoisimmat koulut. 

10 . 2 .  Peruskoulun toteutuminen 

1970-luvun alku oli aikaa, jolloin kunnat alkoivat valmistautua siirtymään peruskou
lujärjestelmään. Kunnanvaltuuston v. 1970 ja 1973 valitsemat koulusuunnittelutoimi
kunnat maanviljelijä Antti Latva-Pukkilan johdolla vastasivat käytännön työstä. Toimi
kunnat olivat ensisijaisesti asiantuntijaelimiä, joissa oli edustettuina eri koulumuodot 
mukaanlukien myös ns. keskiasteen koulut. Lisäksi poliittisilla puolueilla oli omat edus
tajansa. Kauhajoen kokoisessa kunnassa koulusuunnittelutoimikunta joutui tekemään 
mittavan työn. Sen oli kartoitettava ensimmäistä kertaa koko koululaitos ja suunnitelta
va, miten kunnan koulutointa kehitetään peruskouluun siirryttäessä. Valtioneuvoston 
tehtyä maaliskuussa 1972 päätöksen ns. alueellisista toimeenpanosuunnitelmista kävi il
mi, että Kauhajoki siirtyy peruskoulujärjestelmään 1. 8. 1975. Näin suunnitelmien te
kemiseen jäi runsaasti aikaa. 

Koulu-uudistus merkitsi myös suurta hallinnollista organisaatiomuutosta. Oleellista 
oli päätösvallan huomattava keskittäminen. Vanhat koulun omakseen tuntevat johto
kunnat hävisivät. Niiden tehtävät siirrettiin kansakoululautakunnan korvanneelle kou
lulautakunnalle, joten päätöksenteko etääntyi kylästä kunnan keskustaan. Jokaiselle 
koululle perustettiin lähinnä vanhemmista koostuva kouluneuvosto, mutta sen tehtävät 

Kauhajoen koulutoimenjohtajana on vi
ran perustamisesta lähtien toiminut Irja 
Lyly- Yrjänäinen. 
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jäivät varsin pieniksi ja selkiytymättömiksi. Lähinnä se on kehittänyt ja hoitanut kodin 
ja koulun välistä yhteistyötä. Huomattava muutos tapahtui myös koululaitoksen johdos
sa . Kuntaan perustettiin erityinen koulutoimisto, jonka kautta hoidetaan käytännön 
hallintoasiat . Koska koululaitoksen keskitetty hallinto vaati paljon työtä, perustettiin 
kuntaan koulutoimenjohtajan virka. Kauhajoella tämä tapahtui vuoden 1974 alusta 
lähtien . Tehtävää on hoitanut viran perustamisesta lähtien Irja Lyly-Yrjänäinen . Kun v .  
1975 siirryttiin peruskoulujärjestelmään, päättyi myös koulusuunnittelutoimikunnan 
työ. Tämän jälkeen kunnan koululaitoksen kehittämisestä vastuu on ollut ensisijaisesti 
koulutoimenjohtajalla ja koululautakunnalla. 

Kuntalaisten kannalta hallinnollisia kysymyksiä mielenkiintoisempi oli koulupiirien 
säilyttäminen . Kun v. 1975 kunnanvaltuusto lopullisesti hyväksyi kouluohjesäännön, 
käytiin koulupiirirajoista vilkasta keskustelua. Lähinnä oli kysymys oppilaspohjan riittä
vyydestä ja ala-asteiden säilymisestä . Se, että nyt ei jouduttu kouluja lakkauttamaan, 
johtui suurelta osin siitä, että koulu piirejä oli lakkautettu jo v .  1972. 

Suunnitelman mukaisesti Kauhajoella toimi 2 1  ala-astetta, yksi yläaste ja apukoulu. 
Ala-asteen kouluista 15 toimi 6-luokkaisena ja 4-luokkaisena 6 .  Neljän alimman luokan 
säilyminen merkitsi nuorimmille oppilaille lyhyitä koulumatkoja ja viidennen ja kuu
dennen luokan yhdistäminen naapuripiireihin taas suurempia opetusryhmiä sekä yhden 
opettajan opetettavaksi tulevien vuosiluokkien vähenemistä (Kartta 9) .  2 

10.3. Peruskoulun toimintaa 1975-82 

Vaikka hallinnollinen siirtyminen peruskouluun tapahtui vasta v .  197 5,  oli jo  vuodes
ta 1973 lähtien noudatettu sen opetussuunnitelmaa kolmella alimmalla luokalla. Muilta 
osin opetussuunnitelman toteutuminen eteni vuosi ja luokka vauhtia. Ala-asteiden kan
nalta peruskoulu merkitsi sitä, että oppilaita ei enää siirtynytkään neljänneltä luokalta 
oppikouluun, vaan he jatkoivat kuudenteen luokkaan ala-asteella. Vaikka tämä tilapäi
sesti helpottikin pienten ala-asteiden oppilaspulaa, oli 1970-luvun lopullakin edelleen 
ongelmana oppilasmäärien väheneminen. Tämä koski erityisesti sivukyliä . Kunnan kes
kustaajamassa oppilasmäärät olivat kasvavia. Pienten ala-asteiden asema oli vaikea . Vas
takkain oli kaksi painavaa näkökantaa : säilyttääkö ala-asteen koulu, jolloin oppilaiden 
koulumatkat olisivat lyhyet ja kunta säästyisi kuljetuksen järjestämiseltä vai lakkauttaa
ko oppilaspulaa poteva koulu, jolloin saataisiin opetusryhmät suuremmiksi ja samalle 
opettajalle korkeintaan kaksi luokka-astetta opetettavaksi. Tämä kysymys oli esillä jo v .  
1974 sekä uudelleen v. 1976 ja 1978. Paineet kyläkoulun säilyttämiseksi olivat niin suu
ret, että valtuusto katsoi aiheelliseksi siirtää viides ja kuudes luokka takaisin niihin kou
luihin, jotka muussa tapauksessa olisi jouduttu lakkauttamaan . Näin tapahtui v. 1976 
Sahankylän ja v .  1978 Harjankylän ja Nummikosken ala-asteen osalta (Kartta 9). 

Jos oli pienillä kyläkouluilla oppilaspulaa, niin samanaikaisesti erityisesti Kirkonky
lässä jouduttiin vakavasti pohtimaan tilakysymyksiä. Mihin saada mahtumaan kaikki 
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oppilaat. Keskikoulun toiminnan päättyminen yksityisen oppikoulun osana ja kiinteä 
niveltäminen peruskoulun yläasteeksi ei ollut täysin ongelmaton. Erityisen vaikeaa tämä 
oli kasvavien oppilasmäärien sekä yläasteen ja lukion yhteisten opettajien vuoksi .  Kun 
Kauhajoen yhteislyseo oli tullut kunnan omistukseen v. 1974, helpotti se huomattavasti 
koulujen uudelleensijoittelua . V .  1975 vahvistetussa kouluohjesäännössä päätettiin Kir
konkylän ala-aste siirtää entiseen lyseon rakennukseen, yläaste kansalaiskouluun ja lukio 
kansakoulun rakennukseen. Tehty ratkaisu merkitsi hallinnollisesti erillään toimivien 
yläasteen ja lukion sijoittumista lähekkäin, mutta kuitenkin omiin rakennuksiinsa. Tä
mä mahdollisti yhteisten opettajien käytön. Samalla vältettiin suurten koulujen aiheut
tamia ongelmia . Koulusuunnitelma toteutui näiltä osin v .  1979 . Koulu-uudistuksen 
myötä kansalais- ja keskikoulun korvanneesta yläasteesta on tullut kunnan suurin kou
luyksikkö, joka kerää kaikki peruskoulun 7-9 -luokkalaiset kunnan keskustaan . 

Peruskoulu-uudistus ei luonnollisestikaan ollut pelkkä organisaatiokysymys. Se mer
kitsi myös huomattavaa muutosta lukusuunnitelmiin . Peruskoulun myötä on kiinnitet
ty entistä enemmän huomiota oppilashuoltoon sekä kodin ja koulun yhteistyöhön, joka 
erityisesti tehostui peruskouluun siirtymisen jälkeen . Oppilashuollon uusiutuminen on 
liittynyt lähinnä yleisen kunnallisen terveydenhoidon kehittymiseen. Kansanterveyslain 
voimaantulon myötä siitä on tullut osa kunnan yleistä terveydenhoitoa . Kun vielä ote
taan huomioon oppilasruokailun monipuolistaminen, voidaan peruskoulun oppilas
huollon katsoa tarjoavan aikaisempaa huomattavasti paremman tason. 

Kun v. 1975 päästiin siirtymään hallinnollisestikin peruskouluaikaan, ei pahoja kun
takohtaisia ongelmia enää ollut, ellei siksi lasketa pienten ala-asteiden kohtaloa, jota on 
jouduttu oppilasmäärän yhä pienentyessä moneen kertaan pohtimaan . Kauhajärven 
koulua lukuunottamatta muiden ala-asteiden toiminta vuoden 1982 jälkeen jatkuu . 
1970-luvun alussa tehty pienten ja huonokuntoisten koulujen lakkauttaminen rauhoitti 
tilannetta ja antoi kunnan kouluviranomaisille mahdollisuuden keskittyä vuosikymme
nen lopulla jäljelle jääneiden koulujen peruskorjaukseen.3 
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1 1 .  KESKIASTEEN KOULUT TEOLLISTUV AS

SA KUNNASSA 1945-82 

1 1 . 1 .  Yhteislyseosta lukioon 

Sodan jälkeinen aika oli yhteislyseolle voimakkaan laajenemisen kautta varsinkin 
1 950-luvulla kouluharrastuksen lisääntyessä huomattavasti . Sodan jälkeinen aika alkoi 
rehtorin vaihdoksella, kun Arvi Pyhälä siirtyi Suupohjan kansakouluntarkastajan vir
kaan. Vasta v. 1 949 saatiin valituksi pysyvä rehtori Olli A. Laurila. Hän hoiti tehtävää 2 1  
vuotta j a  koulun palveluksessa hän oli 3 1  vuoden ajan . V .  1970 rehtorin tehtävät siirtyi
vät vuodesta 1 954 lähtien poikien liikunnanopettajana toimineelle Mauno Ojaselle. 
Hän toimii nykyisin Kauhajoen lukion rehtorina. Opettajien vaihtuvuus oli 
1950-luvulle saakka suuri. Pätevistä opettajista oli niin kova puute, että koulu menetti 
v. 1 956 jopa jatkuvan valtionavun ja sai sen takaisin vasta v. 1959.  Koulun opettajakun
nassa on kuitenkin ollut myös runsaasti pysyviä opettajia, jotka toivat toimintaan tarvit
tavaa jatkuvuutta. Edellä mainittujen rehtorien lisäksi tällaisia opettajia ovat olleet Tyy-

Kauhajoen yhteislyseo ja sen vuosina 195 7 ja 1962 valmistuneet lisärakennukset. Koulu 
on nykyään kirkonkylän ala-asteen käytössä. 
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Yhteislyseon opettajat v .  1954. 

ne Havukainen, Lauri Palletvuori , Ral)L1i Salomaa, Tuulikki Kankkunen, Kerttu Risku, 
Arvo Lusa, Anja Lusa ja Heikki Saarikoski. Heidän lisäkseen koulussa on ollut useita pit
kään palvelleita tuntiopettajia. 

Koulun toiminnan kannalta merkittävää oli v .  1957 tapahtunut siirtyminen 
8-luokkaiseen koulumuotoon, joka paransi oppilaiden mahdollisuuksia selviytyä korkea
koulujen jatkuvasti kiristyvistä pääsytutkinnoista. Muutos tuli mahdolliseksi lisäraken
nuksen valmistuttua v. 1957 .  Samalla vuodesta 1 945 lähtien jatkunut vuoroluku voitiin 
lopettaa. Sodan jälkeisen ajan pahin ongelma olikin jatkuva tilanpuute. Oppilasmäärä 
kasvoi tasaisesti koko 1 950-luvun alkupuolen ja kymmenvuotiskaudella 1950-60 se 
kaksinkertaistui .  Samalla myös parantuneiden kulkuyhteyksien vuoksi oppilaita oli en
tistä tasaisemmin kunnan eri osista. Kauhajoen ulkopuolelta sen sijaan heitä tuli yhä vä
hemmän (v. 1 958-74 4 % ) ,  koska lähes kaikkiin kuntiin oli saatu ainakin keskikoulu. 
Tilaongelmat eivät päättyneet vuoteen 1957 ,  vaan oppikouluun pyrkivien määrän li
sääntyessä jouduttiin suunnittelemaan toista lisärakennusta, joka valmistui jo v. 1 962 . 
Vaikka koulua oli kahdesti laajennettu, oli 1970-luvun alun oppilastulva jälleen tuonut 
tilaongelmat. Tilanne oli nyt kuitenkin sikäli uusi, että peruskoulu teki tuloaan . Se 
vauhditti pitkään hankkeilla olleen koulun siirtämisen kunnan omistukseen . Yhteisly
seo siirtyi kunnalle v. 1975 samanaikaisesti koulu-uudistuksen kanssa. 

Kauhajoen yhteislyseon historia päättyi tähän, mutta sen perinteitä jatkaa Kauhajoen 
lukio, joka hallinnollisesti kunnan koululaitokseen kuuluvana lukiona toimii entisen 
Kirkonkylän kansakoulun tiloissa 3-sarjaisena lähes 300-oppilaisena kouluna. 1 

1 88 



1 1 .  2 .  Maamieskoulusta Kauhajoen maatalousop
pilaitokseen 

V. 1946 alettiin maamieskoulun yhteydessä kouluttaa myös maatalouskerhoneuvojia. 
Johtokunta oli esittänyt asiaa koskevan anomuksen maataloushallitukselle v. 1944 pe
rustellen asiaa sillä, että sodan jälkeen maassa oli suuri neuvojapula. Vuoden mittainen 
kurssi sisälsi talvisin lähinnä tietopuolista opetusta ja kesäisin opetus oli lähinnä käytän
nöllistä. Kursseja järjestettiin yhtäjaksoisesti vuoteen 1952 saakka, jolloin oppilaiden 
määrä laski niin voimakkaasti , ettei uutta kurssia voitu enää järjestää. Sen sijaan varsi
naisella maamieskoulun kurssilla oppilaita oli riittävästi. 

Kun maatalous 1950-luvulla oli yhä enemmän alkanut koneistua, päätettiin v .  196 1  
aloittaa myös maatalousteknikoiden linja. Toimittuaan aluksi 1 , 5  vuoden kurssina s e  v. 
1967 muutettiin 2-vuotiseksi. Uuden linjan perustamisen vuoksi muutettiin myös kou
lun mm1 Suupohjan maatalousoppilaitokseksi . Opetusohjelma pysyikin läpi 
1 960-luvun samanlaisena, vaikka johtokunta teki ehdotuksia puutarhalinjan ja turkis
tarhauslinjan perustamisesta sekä maamiesopiston saamisesta koulun yhteyteen . Vaikka 
opetusohjelmaa ei saatu monipuolisemmaksi, oli koulun toiminta kuitenkin turvattua 
valtion kiinnittäessä yhä suuremmassa määrin huomiota maatalousalan koulutukseen. 
Niinpä v. 1 968 pääsi koulu muuttamaan uusiin tiloihin ja oppilasasuntola valmistui v. 
1969. 

Kauhajoen maatalousoppz/aitoksen uudistilat. 
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Suupohjan maamieskoulun kolmantena johtaj_ana toimi agronomi Kaarlo Pere v. 
1945-70. Koulun nykyisistä opettajista ovat pisimpään toimineet agronomi Pentti V. 
Rantala ja käsityönopettaja Esko Ranta-Pantti vuodesta 1961 lähtien ja koneopin
opettaja Kauko Lukinmaa vuodesta 1962 lähtien . Agronomi Peren jälkeen koulun joh
tajana toimi agronomi Ilkka Tommila v .  1970-77. Hänen aikanaan koulun asema 
muuttui, kun se siirrettiin valtion omistukseen 1. 3 .  1977 . Samana vuonna koulu sai uu
den johtajan, agronomi Pentti V. Rantalan. 1970-luvun lopulla koulun toiminnassa on 
tapahtunut kehitystä, joka on liittänyt sen kiinteäksi osaksi keskiasteen ammatillista 
koulutusta. V. 1976 aloitettiin maatilatekninen koulutus, joka jatkui vuoteen 1980 
saakka. Se jakautui vuoden kestävään yleisjaksoon ja toisena vuotena vaihtoehtoisiin vil
jelijälinjaan ja tekniseen linjaan . Keskiasteen koulu-uudistuksen toteutuessa aloittaa 
toimintansa maatilatalouden peruslinja, josta valmistuu viljelijän ja viljelijä
koneenkorjaajan ammattiin. Opetuksellisesti se merkitsee vieraiden kielten opetuksen 
aloittamista ja kesäjakson käytännön harjoittelun lyhenemistä. Vuodesta 1980 lähtien 
Kauhajoen maatalousoppilaitoksena toiminut entinen Suupohjan maamieskoulu on ha
kenut pysyvän paikkansa viljelijäväestölle tarkoitettuna ammatillisena kouluna, joka 
palvelee paitsi Kauhajokea myös koko Etelä-Pohjanmaata. Oppilas-alue on pysynyt 
entisenä.2 

1 1 .  3 .  Monipuolistuva kotitalousopisto 

Vaikka Kauhajoen kotitalousopiston oppilaissa selvästi eniten on ollut kauhajokelai
sia, voi sitä hyvinkin sanoa valtakunnalliseksi, kun tarkastellaan sen oppilaiden koti
paikkoja. Kaikkiaan yli 250 kunnasta on ollut oppilaita sen kirjoissa. Oppilaitoksena se 
on ollut erittäin kysytty. Varsinkin 1950- ja 1960-luvulla se oli tungokseen asti täynnä . 
Opiston oppilasmäärää voitiinkin nostaa v .  1965, kun se oli saanut uuden oppilas
asuntolan . Niinpä sen emäntäkursseille on otettu vuosittain 70 oppilasta, kotitaloustek
nikkokursseille 24 ja kodinhoitajakursseille 15. Näin sen kokonaisoppilasmäärä nousi 
1960-luvun lopussa yli sadan ja on nyt jo 160. 

Opistossa on nykyisin kolme vakinaista kurssia. Viimeisin näistä on v. 1968 perustettu 
23 kuukautta kestävä kodinhoitajakurssi. Opistossa on myöskin v. 1982 aloitettu väliai
kaiskoulutuksena ylioppilaspohjainen maatilamatkailuvaltainen emäntäkoululinja. Uu
sien kurssien aloittaminen merkitsi samalla asuntolatilojen jäämistä jälleen ahtaiksi. Ko
ko olemassaolonsa ajan opisto on joutunut rakentamaan. Opetuksen monipuolisuus on 
pakottanut rakentamaan opetuskäyttöön kasvihuoneita, ulkorakennuksia ja työhuonei
ta. Rahoituskysymykset ovatkin olleet keskeinen huolenaihe opiston kannatus
yhdistykselle. 

Opistolla on ollut kaksi pitkäaikaista rehtoria: Hilja Massinen ja hänen jälkeensä v. 
1962-77 Bertta Tiitu. Opettajien vaihtuvuus on jonkin verran lisääntynyt viime vuosi
kymmeninä . Pisimpään ovat nykyisistä opettajista olleet koulun palveluksessa 
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kotitalousopettajat Kaisu Rantala (v. 1962-) ja Eira Kuitu (v. 1965-) sekä terveyden
hoidon opettaja Ritva Korhonen (v. 1963-). 

Kun 1970-luvun lopulla peruskoulu-uudistuksen toteuduttua ryhdyttiin uudista
maan keskiasteen koulutusta, otettiin jälleen esille Kauhajoen kotitalousopiston asema. 
Kannatusyhdistyksen varassa toimineena sillä oli ollut runsaasti vaikeuksia valtionavusta 
huolimatta. V. 1979 opiston siirtäminen valtion omistukseen tuli ajankohtaiseksi. Käy
dyt neuvottelut johtivatkin tulokseen v. 198 1. Päätös merkitsi opistolle taloudellisesti 
huomattavasti vakaampaa tulevaisuutta. Samalla se raskas vastuu, mikä oli ollut 
kannatusyhdistyksellä, rehtorilla ja opettajilla, siirtyi valtiolle. 3 

1 1 .  4 .  Kansanopiston kriisi 

Kun edellä todettiin maamieskoulun ja kotitalousopiston aseman vahvistuneen 1970-
luvulla aloitettujen koulu-uudistusten myötä, on kansanopisto joutunut niiden seu
rauksena taistelemaan yhä pahenevan oppilaspulan kanssa. Peruskoulujärjestelmä mer
kitsi käytännössä peruskoulutustason nousua niin, että kansanopistojen asema alkoi sel
västi järkkyä. Kun samalla teollistuva yhteiskunta yhä voimakkaammin vaati ammatillis
ta pätevyyttä, on kansanopiston asema oppilaista käytävässä kilpailussa ollut vaikea. Ku
vaavaa tapahtuneelle kehitykselle on se, että kun esimerkiksi v. 1945 oppilaita oli 113, 
vähenivät luvut kymmenvuosittain seuraavasti: v. 1955 - 82, 1965 - 79 ja 1975 - 25 
oppilasta. Oppilasmäärän voimakas lasku 1970-luvulla on asettanut opiston vakavan ti
lanteen eteen. Kyetäkseen jatkamaan toimintaansa on sen pystyttävä vastaamaan yhteis
kunnallisten muutosten tuomiin paineisiin. Opiston vahvana puolena on luonnollisesti 
sen toiminta evankelisen liikkeen osana, mutta saadakseen oppilaita 1980-luvulla sen on 
kyettävä löytämään riittävän kiinnostavat kurssit ja kehitettävä omaa opetus
ohjelmaansa. Oppilaiden vähetessä on opistolle jäänyt käyttämätöntä tilaa. 

Näihin haasteisiin opisto on vastannut kehittämällä opetusohjelmansa kolmilinjaiseksi. 
Yleislinjan tehtävänä on ollut lähinnä parantaa peruskoulun käyneiden valmiuksia 
jatko-opintoihin. Kotitalouslinja on vastannut perinteistä kansanopiston kurssia. Kol
mantena linjana toimii erityislinja, joka on tarkoitettu mielenterveysongelmista kärsivil
le nuorille. Kurssi pyrkii tulevaisuudessa antamaan myös valmentavaa opetusta niille, 
jotka aikovat hakeutua mielenterveysalan ammatteihin. Vaikeuksistaan huolimatta 
opisto ohjelmauudistuksineen ja kurssikeskussuunnitelmineen on löytämässä 
1980-luvulla paikkansa unohtamatta kuitenkaan evankelista perustaansa. Oppilaiden 
alueellinen jakautuma on pysynyt entisellään. 

Vaihtuvuus opiston opettajakunnassa on ollut suhteellisen pieni. Pastori Jurvan jäl
keen opiston johtajana on toiminut v. 1960-77 pastori Paavo Tamminen oltuaan opet
tajana jo vuodesta 1952 lähtien. Muita pitkään opistoa palvelleita opettajia ovat Helvi 
Kuusjärvi (v. 1948-76), Hanna Jokela (v. 1942-77) ja Terttu Tamminen (v. 1952 
-).4 
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Kauhajoen ammattikoulu valmistui v. 1968. 

1.1.5.  Kauhajoen ammattikoulu (v. 1964) 

V. 1959 tuli voimaan laki ammattioppilaitoksista. Se asetti kunnille velvollisuuden 
ryhtyä toimenpiteisiin koulujen perustamiseksi, jotta ne voisivat aloittaa toimintansa v. 
1962. Lain voimaantulon aikoihin v. 1961-64 oli Kauhajoella jo järjestetty ammatti
koulua ennakoivaa ammattikurssitoimintaa, ja lisäksi jo v. 1957 oli kunta kustantanut 
Seinäjoen ammattikoulusta viidelle oppilaalle oppilaspaikat. 

Varsinaisen ammattikoulun perustamisessa päästiin liikkeelle v. 1962, sillä kauppa- ja 
teollisuusministeriön suunnitelmien mukaan koulun piti toimia jo vuodesta 1962 läh
tien. Suunnitelmien toteutuminen kuitenkin viivästyi, sillä Kurikka pyrki saamaan kou
lun itselleen. Se oli käynnistänyt toimet Ilmajoen, Peräseinäjoen ja Seinäjoen, jossa jo oli 
ammattikoulu, saamiseksi mukaan hankkeeseen, jolloin Kurikka olisi ollut perustetta
van koulun kotikunta. Kun ministeriö ei ollut hankkeen takana ja koska Suupohjan alu
een kunnille suunnitelma olisi aiheuttanut vaikeita liikenne- ja majoitusongelmia, pää
dyttiin marraskuussa 1962 pidetyssä kokouksessa perustamaan ammattikoulu Kauha
joelle . Hankkeessa olivat mukana Kauhajoen lisäksi Isojoen, Teuvan ja Jurvan kunnat 
sekä Kaskinen ja vuodesta 1963 lähtien myös Närpiö. Näin Kurikka ja Jalasjärvi, joita 
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kauppa- ja teollisuusministeriö oli vaatinut mukaan, jäivät ammattikoulun 
ulkopuolelle. 5 

Kesäkuussa 1964 Kauhajoen ammattikoulun kuntainliitto sai valtioneuvostolta pe
rustamissuunnitelman vahvistavan kirjeen. Se merkitsi koulun alkamista samana 
syksynä. Kun rehtoriksi oli valittu Lasse Madekivi , perustettu neljä opettajan virkaa ja 
hyväksytty ohjesääntö, voitiin toiminta käynnistää tilapäisissä vuokratiloissa. Ammatti
koulun tarpeellisuutta kuvaa se, että pyrkijöitä oli heti ensimmäisenä vuonna 147, joista 
76 voitiin valita. Koulu toimi 5-osastoisena. Ne olivat metalli-, konekorjaus-, 
rakennus-, ompelu- ja ravintotalousosasto. Koska koulu tarvitsi runsaasti erikoistiloja ja 
se toimi yhdeksään toimipisteeseen hajautettuna, oli omien tilojen rakentamiseen pääs
tävä mahdollisimman pian. Omien koulutilojen rakentamista kiirehti myös se, että uu
sien linjojen perustamiseen oli tarvetta. Suunnitelmat edistyivät hyvin. V. 1968 saatiin 
ensimmäinen ja v. 1969 toinen rakennusvaihe valmiiksi. 

Rakennustoiminnan myötä on koulun opetusohjelmaa voitu jatkuvasti kehittää. V. 
1970 linjoja oli jo yhdeksän, uusina linjoina mm. puusepän ja parturi-kampaajan linjat. 
1980-luvulle tultaessa oli linjojen määrä noussut jo kolmeentoista. Uusimpina olivat 
instrumenttiasentaja- ja suurtalouskeittäjän linjat. Samalla kun linjoja on tullut lisää, 
on koulun opettajakunta vuoteen 1980 mennessä kasvanut 27:ään. Varsinaisten opinto
linjojen lisäksi on ammattikoulun kautta annettu myös oppisopimuskoulutusta, joka on 
sisältänyt mm. myyjän ja tarjoilijan ammatteihin tähtäävää koulutusta. 

Kauhajoen ammattikoulun asema on 20 vuoden kuluessa vahvistunut keskiasteen 
ammatillisena kouluna. Sen opintolinjat ovat monipuolistuneet ja ammattikoulutuksen 
arvostuksen lisääntyessä sen oppilaspohja on ollut riittävä. Koulu on saanut myös lisää 
jäsenkuntia Karijoen liityttyä kuntainliittoon v. 1973 ja Kristiinankaupungin v. 1975 
Koulun merkitystä kuvaa myös se, että sen oppilasmäärä on kohonnut jo huomattavasti 
yli 300 oppilaan. Kauhajoen ammattikoulun kehittäminen edelleen 1980-luvulla ta
pahtuu keskiasteen koulu-uudistuksen myötä. Ammattikouluun on suunniteltu myös 
ylioppilaspohjaista koulutusta. 6 

1 1 . 6 .  Suupohjan kauppaoppilaitos (v. 1963 )  

1960-luvun alku oli Kauhajoen koululaitoksen kehityksessä merkittävää aikaa. Am
mattikoulun ohella tällöin käynnistettiin myös kaupallinen opetus. Suurten ikäluokkien 
koulutustarve kasvoi. Kauppa- ja ammattikoulu tarjosivat näin oppikoulun rinnalla tär
keän ja nopean kanavan työelämään siirtymiseksi. Kysymys kauppaoppilaitoksen perus
tamisesta Kauhajoelle otettiin ensimmäisen kerran esille Kauhajoen kunnanhallituksen 
kokouksessa joulukuussa 196 1. Tällöin päätettiin ryhtyä toimiin koulun saamiseksi ja 
valtuutettiin kunnanjohtaja Mauno Kangasniemi ja toimitusjohtaja Mauri Perälä tutus
tumaan Huittisten kauppakouluun. Asian käsittely eteni nopeasti, sillä jo runsas viikko 
myöhemmin valtuutettiin kansanedustaja Toivo Saloranta ja kunnanjohtaja neuvottele-
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V. 1966 valmistui Kauhajoen kauppaoppilaitos. 

maan kauppa- ja teollisuusministeriössä kauppakouluhankkeen kehittelyyn liittyvistä 
kysymyksistä. Kun kunnanvaltuusto vielä joulukuun lopussa teki kannatusosakeyhtiön 
perustamispäätöksen, voitiin kauppa- ja teollisuusministeriölle tehdä anomus yhtiöjär
jestyksen vahvistamiseksi . Ministeriö suhtautui kouluhankkeeseen erittäin myönteisesti, 
jopa kiirehtien sitä. Yhtiöjärjestys vahvistettiin helmikuussa ja merkintä kaupparekiste
riin tehtiin huhtikuussa. Koulun perustamiseen oli kulunut aikaa vain neljä kuukautta. 

Valtioneuvostolta saatu lupa edellytti kaksivuotisen kauppakoulun perustamista_ syk
systä 1963 lukien. Näin koulun toimintaa varten ehdittiin tehdä tarpeelliset valmistelut. 
Ensimmäisenä lukuvuonna koulu toimi Kauhajoen yhteislyseon suojissa. Hakuajan 
päättyessä oli kouluun pyrkijöiden kokonaismäärä 147 . Heistä puolet oli Kauhajoelta ja 
loput naapurikunnista. Kun oppilaita otettiin vain 39,  oli karsinta varsin voimakas. Op
pilasrulvaan oli osattu varautua, sillä jo ennen kauppakoulun perustamista oli Kauha
joella annettu ammattikurssimuotoisena liikeapulaiskoulutusta, johon oli ollut nelin
kertainen määrä pyrkijöitä kuin mitä voitiin ottaa. 

Kolmannen lukuvuotensa v. 1 966 koulu pääsi aloittamaan omissa tiloissaan , mikä te
hosti sen toimintaa. Näin tuli mahdolliseksi laajentaa koulua perustamalla rinnakkais
luokka kauppakoulun puolelle ja aloittamalla kauppaopiston toiminta. Lisäksi tehtiin 
anomus ylioppilasluokan perustamisesta, joka toteutui kuitenkin vasta v. 1980. Tunnus
omaista kauppaoppilaitoksen toiminnan kehitykselle on ollut painopisteen siirtyminen 
1 970-luvun alussa yhä voimakkaammin opiston puolelle. V. 1970 kauppaopisto muut-
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tui 3-vuotiseksi .  Kun näihin aikoihin yhä suurempi osa ikäluokasta siirtyi oppikouluun, 
jäivät kauppakoulun rinnakkaisluokat pois. 

Vuosi 1 978 oli Suupohjan kauppaoppilaitoksen toiminnassa merkittävä sikäli, että 
koulun omistussuhteissa tapahtui muutos. Kun kauppaoppilaitos oli tähän saakka ollut 
lähinnä Kauhajoen kunnan omistama, se siirtyi vuoden 1 979 alusta lukien kahdeksan 
kunnan muodostaman kuntainliiton omistukseen. Kuntainliiton jäsenet olivat Kauha
joki , Isojoki , Jurva, Teuva, Karijoki , Kaskinen , Kristiinankaupunki ja Närpiö . Mukana 
olivat lähinnä kunnat , joiden alueelta oppilaatkin olivat. Poikkeuksen muodostaa Ku
rikka, josta lukuvuonna 1 979-80 oli 39 oppilasta, vaikka kunta ei tullut mukaan kun
tainliittoon. Oppilaitoksen kokonaisoppilasmäärä oli tällöin 26 1 .  

V .  1 980 Suupohjan kauppaoppilaitos sai ylioppilasluokan perustamisoikeuden. Kun 
myös kauppakoululuokille pyrkivien määrä on koko ajan vähentynyt , koulun oppilas
pohjassa on tapahtunut merkittävä muutos . Samalla oppilaitoksen opetus on monipuo
listunut .  Uutena koulutusmuotona tuli v. 1 980 mukaan ylioppilaspohjainen pienteolli
suustuotteiden markkinointikurssi . Suupohjan kauppaoppilaitoksen asema keskiasteen 
kouluna on vakiintunut. Oppilaspohjan laajentuessa ja luokkien määrän kasvaessa on 
sen palvelukseen voitu kiinnittää vakinaisia opettajia. Rehtorina on pisimpään toiminut 
v. 1 967-74 kauppatieteen maisteri Maija-Liisa Vuorenmaa ja v. 1 974 lähtien filosofian 
maisteri Sirkka Laaksonen. 7 
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12. KIRJASTO JA MUUT OPPILAITOKSET 

1 2. 1 .  Kirjasto vuoden 1945 jälkeen 

Sodanjälkeinen tila Kauhajoen kirjastossa oli lähinnä masentava. Rahat eivät olleet 
riittäneet sen kehittämiseen. V. 1944-51 kirjojen kokonaismäärä lisääntyi vain hiukan 
yli tuhannella. Vaikka kirjojen lukumäärässä ei kehitystä tapahtunutkaan , saatiin kui
tenkin eräitä parannuksia aikaan. V .  1953 kantakirjasto sai toimitilat uudesta kunnanvi
rastosta. Erityisesti lisättiin piirikirjastojen määrää perustamalla 1950-luvun alkuun 
mennessä Ikkeläjärvelle ja Kiviluoman kylään kirjastot ja Aronkylään lainausasema. 
Kun vielä v. 1958 perustettiin Sahankylään piirikirjasto ja v. 196 1 Möykkykylään 
lainausasema, oli Kauhajoella kantakirjaston lisäksi 17 lainauspistettä. Piirikirjastojen 
perustaminen oli edelleen kylien oman aktiivisuuden varassa. Kunta ei verkoston laajen
tamiseen tuntenut kiinnostusta. V. 1962 piirikirjastoista yhdeksän toimi vielä yksityista
loissa , jopa kyläkeskuksen ulkopuolella , mikä heikensi niiden kykyä palvella kirjaston 
käyttäjiä. Piirikirjastojen toimintaa pyrittiinkin 1960-luvun alkupuolella tehostamaan 
yhdistämällä niihin kansakoulujen oppilaskirjastot , siirtämällä kaikki piirikirjastot kou
luille ja saattamalla sivukirjastonhoitajien pätevyysvaatimukset voimaan. 

1960-luku oli kirjaston kehityksen huippuaikaa. Piirikirjastojen ohella tehostettiin 
myös kantakirjaston toimintaa perustamalla vuoden 1966 alusta päätoiminen kirjaston
hoitajan virka . Kun vielä v .  1969 hankittiin ensimmäisenä kuntana Etelä-Pohjanmaalla 
kirjastoauto, avautuivat kirjastolaitoksen kehittämiselle entistä paremmat mahdollisuu
det. Koska kirjastoautolla oli 40 lainauspistettä , voitiin piirikirjastot lakkauttaa. Jäljelle 
jäivät vain kahden suuren kylän , Kainaston ja Päntäneen, kirjastot. Kun v. 1968 lisäksi 
aloitti toimintansa musiikkikirjasto ja kirjojen kokonaismäärä 1960-luvulla lisääntyi kes
kimäärin tuhannella niteellä vuodessa, voidaan kirjaston kehitystä pitää erittäin ripeä
nä. Ongelmien luonne muuttui kehityksen myötä. Kirjojen lisääntyessä tarvittiin enem
män tilaa ja uutta henkilökuntaa. 

V .  1950-66 rouva Elsa Panula oli sivutoimisesti hoitanut kantakirjastoa yhden apu
laisen kanssa. Tehtävät lisääntyivät eikä v. 1966 perustettu päätoiminen kirjastonhoita
jan virkakaan kirjastoapulaisineen enää 1970-luvulla riittänyt. Tarvittiin lisää kirjas
toammatillisen koulutuksen omaavaa henkilökuntaa. V. 1970 perustettiinkin ensim
mäinen kirjastoamanuenssin virka. 

Henkilökunnan lisäystä vaikeampaa on ollut uusien tilojen saaminen. Jo v. 1974 läh
tien on ajatus uudesta kirjastotalosta ollut vireillä. Kun kunnanviraston kellari oli ahdas , 

196 



Elsa Panula, kantakirjastonhoitaja v. 
1950-66. 

vuokrattiin v. 197 5 Mannilan liiketalosta uudet tilat. Sieltä kirjasto muutti edelleen 
vanhaan Kunnallistaloon. Uuden kirjastotalon rakentaminen onkin alkaneen vuosikym
menen keskeisin kysymys. Kun niteiden kokonaismäärä on jo yl ittänyt 50 000, se aset
taa tilakysymykselle suuret vaatimukset. 1 

12 . 2 .  Kauhajoen kansalaisopisto (v . 1964) 

Kauhajoen kansalaisopiston perustamissuunnitelmat ajoittuvat vuoteen 1963. Tällöin 
kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitelman opiston toiminnan aloittamiseksi syksyllä 
1964. Opetusministeriön lupa saatiin kesäkuussa. Kun kansalaisopiston käynnistä
miseksi oli val ittava vielä opistolle rehtori ja suunniteltava ·ensimmäiset kurssit, alkoi en
simmäinen lukuvuosi vasta marraskuussa 1964. 

Kiinnostus opiston työhön oli suuri. Vaikka lyhyen valmisteluajan vuoksi opetusta 
voitiin ensimmäisenä lukuvuonna antaa vain suurimmissa kylissä, Kirkonkylässä, Aron
kylässä, Päntäneellä ja Hyypässä, oli opiskelijoita heti 529. Toiminnan aloittamisesta 
järjestettiin tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia, joiden avulla voitiin herättää kuntalaisten 
kiinnostus opistoa kohtaan. Vaikka opetus käynnistyikin 30 piirin voimalla ja niiden lu
kumäärä kaksinkertaistui vuosikymmenen lopulla, oli opistolla myös omat vaikeutensa. 
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Voimakas muuttoliike Ruotsiin, kaupunkeihin ja kunnan keskustaajamaan aiheutti on
gelmia sivukylissä, joissa oppilaspohja ei enää riittänyt piirien perustamiseen . Lisäksi 
pitkät matkat vaikeuttivat opetuksen järjestämistä talvikuukausina. 

Huomattava tekijä opiston menestymiselle on ollut ainevalikoima. Vielä v. 1 964 oli
vat opintopiirit tavanomaiset ja painottuivat kieliin ja kuvaamataiteisiin. Kuitenkin jo 
v. 1 965 Kauhajoen Musiikinharrastusten kannatusyhdistyksen kirjeen pohjalta ryhdyt
tiin keskustelemaan, miten ja millaisia musiikkipiirejä kansalaisopistoon voitaisiin jär
jestää. V. 1966-67 opetus painottuikin aikaisempaa enemmän musiikkipiireihin . 
Kun v. 1967 ensimmäisenä maalaiskuntana koko maassa opistoon perustettiin taideai
neiden opettajan virka, paranivat taideaineiden opetusmahdollisuudet huomattavasti . 
Kansalaisopiston opetusohjelma heijastaa hyvin niitä käytännön tarpeita, joita Kauha
joella on ollut. 1 960-luvun lopussa pyrittiin ottamaan huomioon maatalouden 
uudelleenkoulu tustarpeet. 2 

Opiston toiminta on vuosien kuluessa monipuolistunut ja laajentunut. Kauhajoen 
kansalaisopiston piiriin on liitetty 1960-luvulla naapurikunnat Isojoki ja Karijoki. Myös 
opintopiirien määrä on kasvanut. V. 1980 niitä oli 1 3 1  ja opiskelijoitakin oli jo 263 1 .  V .  
1 980 tuli uutena piirteenä mukaan yhteistoiminta Tampereen yliopiston ja Etelä
Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa, kun kansalaisopistossa käynnistettiin approbaturta
soinen kasvatustieteiden kurssi. 

Kansalaisopiston rooli kuntalaisten harrastustoiminnan kanavoijana on ollut merkit
tävä. Painopiste on ollut suhteellisen voimakkaasti käytännön taitoja vaativissa aineissa 
kuten kudonnassa, tekstiilitöissä ja puutöissä. Vaikka opiston pyrkimyksenä onkin ke
hittää toimintaansa tasapainoisesti eri aineryhmien osalta, tarjoavat erityisesti taitoai
neet kyläkunnille tärkeän yhteisen harrastuskanavan. 

Opiston rehtorina on vuodesta 1972 lähtien toiminut Ilmari Aho. Hänen lisäkseen 
opistolla on päätoimiset opettajat taideaineissa ja tekstiilikäsitöissä, joissa harrastajia on 
ollut runsaasti . 3 

1 2 . 3 .  Kauhajoen musiikkiopisto (v . 1968) 

Kauhajoki on  ollut vuosikymmeniä tunnettu vireästä musiikkitoiminnastaan . Jo vuo
sisadan alussa perustettiin Kauhajoen Soittokuntayhdistys ja 1920-luvun alussa opettaja 
Matti Porkkala perusti Kauhajoen orkesterin. Näiden rinnalla on toiminut Kauhajoen 
puhallinorkesteri , Suojeluskunnan soittokunta ja erityisesti kuorot, joista opettaja V.J .  
Marttilan johtama Kauhajoen sekakuoro oli aikanaan Etelä-Pohjanmaan valiokuoro . 
Kun näiden lisäksi Kauhajoki oli tunnettu taitavista kansanpelimanneistaan, heräsi 
1960-luvun lopulla ajatus aloittaa soittajien koulutus. Kansalaisopistossa oli toiminnassa 
myös eräitä musiikkipiirejä, mutta niiden ei katsottu palvelevan tarpeeksi tehokkaasti 
paikkakunnan musiikkielämää. 

Musiikkielämän edistämiseksi oli Kauhajoella toiminnassa musiikkiharrastusten kan-
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natusyhdistys, jonka piirissä syntyi ajatus musiikkiopistosta. Toiminta alkoi kannatusyh
distyksen perustamisella. Tavoitteeksi asetettiin esittävän ja luovan säveltaiteen opetus 
sekä musiikkielämän yleisen kehityksen edistäminen. Innokkaat musiikin harrastajat, 
joista erityisesti mainittakoon opettaja Porkkala ja V.J. Marttila keräsivät rahaa, jolla 
hankittiin pari pianoa. Perustetun opiston toimintaa tuki lisäksi kunta ja valtio. Musiik
kiopisto saatiin käyntiin v. 1968.4 

Opiston suosio oli heti alusta lähtien suuri. Sen toiminta oli hajotettu eri kansakou
luille, joten matkat eivät muodostuneet kovin pitkiksi. Oppilaspohjan laajuus osoitti 
opiston tarpeellisuuden, vaikka tulevaisuus näyttikin synkältä. Pätevistä opettajista oli 
pulaa ja opiston talous oli erittäin heikolla pohjalla. Vasta v. 197 4, kun musiikkiopisto 
kunnallistettiin, oli sen tulevaisuus turvattu. Kun sen toiminta laajeni 1970-luvun jälki
puoliskolla myös Teuvalle, Karijoelle ja Isojoelle, se palveli osittain koko Suupohjan 
alueen musiikkitarpeita. Alueellisen laajentumisen lisäksi opetus on monipuolistunut. 
Opetusryhmien lisääntyminen antoi mahdollisuuden perustaa rehtorin avuksi kaksi va
kinaista opettajan virkaa v. 1977. 1980-luvulle siirryttäessä tuli ajankohtaiseksi lakisää
teisen valtionavun piiriin pääseminen. Sen edellytyksenä oli oppilaitoksen nimen muut
taminen musiikkikouluksi musiikkioppilaitosten uuden tehtäväjaon vaatimusten mu
kaan. Koulu sai entisen lääkäritalon käyttöönsä opetustiloiksi ja suunnitteilla olevasta 
kirjastotalosta on myös luvassa toimisto- ja opetustiloja. Näin ollen musiikkikoulun tu
levaisuus näyttää 1980-luvulla varsin turvaUiselta.5 
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1 3 .  KOULUPITÄJÄ KAUHAJOKI 

Tarkasteltaessa Kauhajoen koululaitoksen vaiheita menneiden sadan vuoden aika
na tulee ensimmäisenä mieleen se suunnaton työmäärä, joka jo yksinomaan lakisäätei
sistä velvoitteista aiheutui. Kauhajoen kaltaiselle sekä asukasluvultaan että pinta
alaltaan suurelle kunnalle pelkästään kansakouluverkoston luominen oli suururakka, 
jonka loppuunsuorittaminen vei runsaasti aikaa ja varoja. Erittäin voimakkaana läpi ko
ko kansakoululaitoksen historian näkyy kansanmiesten ja -naisten aktiivisuus, suoranai
nen jääräpäisyys, kun oli kysymys koulujen perustamisesta ja säilyttämisestä. Ilman näi
tä valistuneita kuntalaisia ei koululaitoksen kehittyminen olisi edennyt niinkään nope
asti kuin se Kauhajoella eteni. Kun koulu oli saatu, muodostui siitä ehdoton kylän kes
kus. Se tarjosi tilat monille harrastuksille ja sitä käytettiin monien yhteisten tilaisuuk
sien kokoontumispaikkana. Kyläkoulu nosti tiedon tasoa, ei pelkästään opettamalla lap
sia, vaan myös tarjoamalla valistusta aikuisille . 

Koko kansakoululaitoksen kehitystä ajatellen voidaan vuosia 19 17-2 1 pitää merkit
tävimpinä. Tällöin rakennettiin koulut lähes kaikkiin suurimpiin kyliin. Ajankohta on 
merkittävä myös sikäli, että silloin liitettiin alkeisopetus kansakoulun yhteyteen .  Ajatus 
alakansakoulusta alkoi kypsyä. Tämän "nälkälaitoksen" merkitys alettiin ymmärtää 
kiinteänä osana koko kansanopetusta . Kuten kaaviosta ilmenee, olivat koululaitoksen 
kustannukset 1920- ja 1930-luvulla erittäin korkeat . Oppivelvollisuuslaki velvoitti kun
nan rakentamaan kouluja ja niiden kustannukset nousivat yli 50 % :n kunnan kokonais
menoista. Sota-ajan jälkeen tilanne vakiintui 30 % :n tasolle. Prosentuaalisen osuuden 
selvä aleneminen on samalla merkki kunnan muiden velvoitteiden huomattavasta 
kasvusta . 

Kansakoululaitoksen kehitys on koko toimintansa ajan heijastanut yhteiskunnan ke
hitystä. Se oli sotien aikana osa maanpuolustusta, joka omalta osaltaan auttoi kestämään 
sodan aiheuttamat vaikeudet. Suurten ikäluokkien myötä se toimi voimakkaan paineen 
alaisena 1950-luvulla, mutta jo 1960-luvulla, kuten kaaviosta ilmenee, se sai kokea voi
makkaan oppilaspulan, josta se ei edes peruskoulukaudella 1980-luvulle siirryttäessä ole 
täysin toipunut. Kylien taistelu oman koulun säilymisen puolesta oli 1960- ja 
1970-luvulla oman aikamme kulttuuritaistelua, jota Kauhajoen voimakas teollistumi
nenkaan ja alkanut väestönkasvu eivät ole voineet kääntää kyläkoulujen eduksi. 
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Oppivelvollisuuskoulun toinen vuosisata Kauhajoella alkaa uudenlaisten ongelmien 
ja suunnitelmien merkeissä. Kaupunkimainen kuntakeskus vetää yhä enemmän asuk
kaita puoleensa. Se merkitsee uusia asuinalueita keskustan välittömään tuntumaan. Sa
malla se merkitsee uusia kouluratkaisuja kuten esim. Filppulankylän korttelikoulu, josta 
valtuusto on jo tehnyt päätöksen . Näin toteutuu jo v. 19 18  esitetty ajatus Filppulan 
koulusta. Korttelikoulun perustaminen on samalla esimerkki siitä muutoksesta, mitä 
Kirkonkylän voimakas kasvu merkitsee .  Vielä 1950-luvulla lähes yksinomaan maatalou
desta toimeentulonsa saanut kylä on muuttunut väkirikkaaksi lähiöksi , joka tarvitsee 
omat kunnalliset palvelunsa. 

Samalla kun keskustaajama tarvitsee uusia ala-asteen tiloja, tulee paineita erityisesti 
myös yläasteelle , jonka jatkuva kasvu vaatii alkaneella vuosikymmenellä omat ratkaisun
sa. Vaikka peruskoulujärjestelmä onkin toteutunut, ei koululaitos ole pysähtynyt pai
kalleen. 1 980-luku on täynnä erilaisia haasteita, joihin koulun on vastattava. Ulkoisten 
puitteiden lisäksi siltä vaaditaan yhä voimakkaampaa opetuksen sisällöllistä 
kehittämistä. 1 

Kauhajoen kunnalle on viime vuosina ollut tunnusomaista voimakas kehitys. Kunnan 
nousu kaupunkimaiseksi Suupohjan keskukseksi perustuu myös paljolti keskiasteen 
koulujen toimintaan juuri Kauhajoella. Kun edellä todettiin itsenäisyyden ajan alku
vuosien olleen merkittävä kansanopetuksen murrosvaihe ,  voidaan samaa sanoa myös 
muun koulutuksen osalta. Niin maatalousoppilaitoksen, kotitalousopiston, evankelisen 
kansanopiston kuin myös yhteislyseonkin perustaminen on tapahtunut valistuneiden 
kuntalaisten toimesta. Samojen henkilöiden kädenjälki näkyy lähes kaikessa, mikä liit
tyy kouluolojen kehittämiseen . Koulujen ollessa kannatusyhdistyksen varassa toimivia 
laitoksia oli niiden taloudenhoito erittäin vaikeaa. Toiminnan jatkuvuus edellytti suuria 
uhrauksia ja loputonta työtä varojen hankkimiseksi . Yksityisten henkilöiden merkitys 
oli sitäkin suurempi, kun kunnan mahdollisuudet tukea näitä kouluja olivat pienet. 
Kunnan voimavarat menivät lähinnä kansakoulun kehittämiseen . 

Toinen merkittävä jakso keskiasteen koulujen kehittämisessä alkoi 1 960-luvulla. Am
mattikoulun ja kauppaopiston merkitys on vähitellen nähtävissä, kun niiden perustami
sesta on kulunut kaksi vuosikymmentä. Kun Kauhajoki on viime vuosina voimakkaasti 
teollistunut ja sen palvelutaso on kohentunut, voidaan kunnassa annettavan ammatilli
sen ja kaupallisen koulutuksen katsoa muodostavan perustan , jolle talouselämän kehitys 
on rakentunut. 

Kuva Kauhajoen koululaitoksesta 1 980-luvun alussa on erittäin myönteinen . Erilaisis
sa luottamustehtävissä toimineiden kuntalaisten lisäksi on erityinen ansio tapahtuneessa 
kehityksessä Kauhajoen koululaitoksessa toimineilla opettajilla. Heidän panoksensa am
mattinsa harjoittajina ja monien kunnallisten luottamustehtävien hoitajina on ollut 
koulun ja koko kunnan kannalta merkittävää. Alansa asiantuntijoina he ovat olleet avain
asemassa kehitettäessä kunnan koululaitosta. Kuten kaaviosta näkyy , on opettajien ko
konaismäärä kasvanut 1950- luvulle saakka ja peruskoulun myötä noussut jo yli 
120 :een. Vaikka oppilasmäärä onkin vähentynyt, on luokkakoon pienentäminen perus-
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koulussa 32 :een tuonut uusia virkoja. Toisaalta erityisopettajien tarve on huomattavasti 
lisääntynyt. Kun koko keskiastekin luetaan mukaan, opettajien kokonaismäärä on yli 
200. 

Koulupitäjänä Kauhajoki on v. 1982 yksi maan suurimpia. Yli 2000 peruskoululaisen 
lisäksi kunnassa on yli 1000 keskiasteen koulutuspaikkaa. Koko maata ajatellen luvut 
ovat erittäin suuret. Muihin maalaiskuntiin verrattuna Kauhajoella on monipuolisempi 
keskiasteen koulutus. Se merkitsee huomattavaa etua oman kunnan lapsille, mutta 
myös koko Etelä-Pohjanmaalle. Yksityisten kuntalaisten valistuneisuuden ja ennakko
luulottomuuden varaan rakentunut, mutta nyt valtion ja kunnan omistama ja taloudel
lisesti turvaama koululaitos on jälleen 1980-luvulla uusien haasteiden edessä. Kulunei
na satana vuotena on koulutuspaikkojen lisäys ollut keskeisin ongelma. Niiden määrä 
on nyt riittävä. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa laadullisesti entistä parempaa koulua. 
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KOULU- JA KOULUPIIRIHAKEMISTO 

Aronkylä: 
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Hakokallio: 
Hangaskylä: 
Harjankylä: 
Ikkeläjärvi : 
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Kainasto: 
Kauhajärvi : 
Kirkonkylä: 

Kiviluoma: 
Koivumäki: 
Kokonkylä: 
Koskenkylä: 
Könnö : 
Lamminmaa : 
Luomankylä: 
Lustila: 
Mattila: 
Muurahainen 
(Perä-Hyyppä): 
Möykky : 
Nirva: 
Nummijärvi: 
Nummikoski: 
Nummilahti: 
Ohmerojärvi: 
Pentilä: 
Pihkakylä: 
Piipari : 
Pukkila: 
Puska: 
Päntäne : 
Sahankylä: 
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(Hyyppä): 
Turjankylä: 
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N 
0 

Oppilas-ja opettajamäärän kehitys Kauhajoen kansakouluissa ja peruskoulussa 1882-1981 lukuvuoden alussa 

Vuosi Oppi- Opetta- Vuosi Oppi- Opetta- Vuosi Oppi- Opetta- Vuosi Oppi- Opetta- Vuosi 

Jaat jat Jaat jat Jaat jat Jaat jat 

1882 60 1 1902 129 4 1922 9 1 1  28 1942 2330 68 1962 
1 883 49 1 1903 1 3 1  4 1923 1 1 1 5 32  1943 2372 69 1963 
1884 45 1 1904 1 36 4 1924 1 1 25  28 1944 2587 7 1  1964 

1 885 27 1 1905 1 5 2  4 1925 1 373 32 1945 2620 74 1965 2 

1886 42 1 1906 149 4 1926 1 7 16  3 5  1946 2590 78 1966 
1887 29 1 1907 1 5 3  4 1927 18 17  38 1947 2698 78 1967 

1888 3 1  1 1908 1 58  5 1928 1925 42 1948 1 2762 81 1968 
1889 52 1 1909 248 7 1929 1940 44 1949 2675 83 1969 
1890 65 1 1910 281  8 1930 205 3  44 1950 2682 85 1970 
1891 106 3 191 1 266 8 193 1 2069 47 195 1 2679 87 197 1 
1892 102 3 19 12  266 8 1932 2045 5 1  1952 2836 89 1972 
1893 109 3 19 13  3 1 2  9 1933 2 163  5 5  1953 2969 93 1973 
1894 132  4 1914 365 10 1934 242 5 56 1954 30 1 7  9 5  1974 
1 895 169 4 19 15  4 1 5  1 1  1935 2 3 3 1  60 1955 3068 99 19753 
1896 173 4 1916 438 1 1  1936 2362 60 1956 3027 100 1976 

1897 164 4 1917 490 1 2  1937 24 12  60 1957 3029 99 1977 
1898 1 56 4 1918 728 17 1938 2428 62 1958 3046 99 1978 
1899 1 5 3  4 1919 87 1  2 1  1939 2490 65 1959 3009 98 1979 
1900 1 5 3  4 1920 897 2 1  1940 28 1 5  67 1960 2889 10 1  1980 
1901 170 4 192 1  905 27  194 1  2492 68 1961 2709 10 1  198 1 

1 .  7-luokkainen kansakoulu 

2 .  2-luokkainen kansalaiskoulu 

3 .  Peruskoulun ala-aste ja yläaste yhdessä 

Oppi- Opet ta-

Jaat jat 

26 1 5  10 1  

2473 10 1  

2329 101 

2 1 74 1 10 
2057 94 

2083 93 

1990 93 
1912  96 

1 820 97 

1 7 14 97 

1 596 90 

1 5 3 3  88  

147 1 89 

2240 1 1 2  

2226 1 1 3  

2 193 1 1 3  

2 1 7 3  1 2 1  

2 1 28 122 

2069 122  

2047 123  



LIITE 3 

Kauhajoella pitkään toimineet kansakoulun, kansalaiskoulun ja peruskoulun 
opettajat kouluittain: 

Aronkylä 
- Mirja Koivisto 1922-61 
- Helmi Kujanpää 1961-81 (Äijö 195 1-52, Pentilä 1954- 5 5 ,  Päntäne 1955-61) 
- Saima Lahdenmäki 1966 - (Kainasto 1962-66) 
- Antti Opas 1953-
- Matti Porkkala 1920-59 
- Anna-Liisa Päivärinta 1921-52 
- Kaarina Väliviita 1952-80 

Hangaskylä 
- Frans Kujanpää 1919-56 

Harjankylä 
- J.E. Harja 1919-45 
- Martta Laakso 1926-5 1  
- Birgitta Ollikainen 195 1 - (Nummikoski 1949-5·1) 
- Maria Saarenpää 1922-62 

Ikkeläjärvi 
- Anni Korvajärvi 1933-50 
- Elsa Lintonen 1928-68 

Jokimäki 
- Matti Heinola 1946-54 , 1956-70 (Uuro 1934-46, Könnö 1954-56) 
- Lyyli Heinola 1946-67 (Ohmerojärvi 1942-46) 

Kainasto 
- Hilda Laine 1928-53 
- Väinö Lehto 1958 - (Hangaskylä 1956-58) 
- Maria Risku 1922-58 
- Samuel Risku 1923-58 
- Lauri Tauremo 195 5-
- Anja Tauremo 195 5-

Kauha järvi 
- Tauno Judström 195 5-80 
- Aini Vainio 1930-53 
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Kirkonkylä 
- Agda Heinilä 19 13-5 1  
- Toini Jokipii 195 3-78 (Luomankylä 1942-47,  Pukkila 1947-53)  
- K.F. Järvilehto 1886-28 
- Eero Kouhi 1928-67 
- Taimi Kouhi 1930-70 
- Kaisa Lampinen 1944-71  
- Siiri Reko 1938-39, 1943-44, 1946-7 1 
- Hilkka Rinne 195 5-67, (Äijö 1952-53 ,  enty1sopettaja 1967-73 ,  Aninkoulu 
1973-79, peruskoulujen yhteinen erityisopettaja 1979-
- Martti Yli-Koski 195 1-81 (Nummijärvi 1945-46) 

Kiviluoma 
- Elli Kiviluoma 1926-65 
- Heidi Koppala 1931-49 

Kokonkylä 
- Alma Huikko 1920-53 
- Pentti Kiili 1958  - (Uuro 195 1-53)  
- Elli Koskela 1928-46 
- Eino Kurkikangas 1929-55  
- Helli Rinne 1954 - (Hakokallio 195 1-5 3)  

Koskenkylä 
- Helvi Panusalo 1 953-71 
- Jenny Valanne 1908-33 

Könnö 
- Maire Lusa 195 1-75 
- Kalevi Maunula 196 1-

Luomankylä 
- Aaro Kyttä 1957 -
- Irmeli Kyttä 1957 -
- Alli Luoma-Filppula 1923 - 42 
- Laina Nieminen 1947-67 
- Pietari Päivärinta 1921-57 
- Verna Tennilä 1929-53 

Lustila 
- Jonne Koivisto 1949-71  
- Maija Pyhälammi 1938-48, 1953-7 1 (Kosken koulu 1936-37) 
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Muurahainen 
- Lauri Hirvinen 19 13-50 

Nirva 
- Hilda Kallioniemi 1944-75  
- Aili Paarlahti 1929-65 
- Yrjö Paarlahti 1929-65 
- Pertti Pitkänen 1 966 - (Hakokallio 196 1-66) 

Nummijärvi 
- Heikki Vanamo 1920-49 

Nummikoski 
- Maija Hartman 1926-50 
- Maija-Liisa Sorvari 1954-
- Matti Sorvari 1954-

Piipari 
- Siiri Torpo 1939-65 
- Toivo Torpo 1939-69 

Pukkila 
- Hilkka Pättikangas 1973- (Hangaskylä 1959-72,  Lustila 1972-73) 
- Mauno Pättikangas 1973- (Hangaskylä 1959-72 ,  Lustila 1972-73) 
- Alli Yli-Koski 1955-1981  (Hangaskylä 19 5 1-55 )  
- Fanny Ylitörmä 192 1-47 
- Nestori Ylitörmä 19 18-47 

Puska 
- Katri Heinonen 1929-46 
- Matti Innilä 1 946-69 

Päntäne 
- Sakari Kananoja 1957-
- Johannes Leppänen 1 894-96 , 1900-4 1 
- Raili Rajamäki 1 956-
- Aarne Seppänen 1941-72 (Puska 1940-41 )  
- Elmi Seppänen 1947-73 
- Jenny Yrjölä 1922-55  

Sahankylä 
- Feetu Tuomaala 1960-
- Ilona Viitala 1 954-75 
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T eevahainen 
- Jaakko Tammivuori 1935-66 (Kosken koulu 1966-67) 
- Rebekka Tammivuori 1935-66 

Turja 
- Heelmä Ketomäki 1949-67 
- Yrjö Ketomäki 1949-70 (Ikkeläjärvi 1973-74) 
- Aune Marttila 1926-45 
- V.J. Marttila 1923-45 
- Irja Olli 1923-49 
- Kaija Salo i954-72 (Äijö 1972-) 

Uuro 
- Eero Arola 1961-72 (Kiviluoma 1959-6 1, Kirkonkylä 1972-) 
- Seija Kalliomaa 1958-67, 1969-72 (Kirkonkylä 1972-) 
- Oskari Vappula 19 19-37 

Yrjänäinen 
- Helena Leppänen 1966- (Kokko 1954-66) 
- Aarne Peltoniemi 1946-75 
- Kaisu Peltoniemi 1947-
- Helmi Tuisku 1925-66 

Äijö 
- Juhani Heinonen 1958-
- Mirja Heinonen 195 1-77 

Kansalaiskoulu / Yläaste 
- Rauha Alanko 1961-
- Lauri Jokipii 1958-78 (Harja 1945-47, Pukkila 1947-52, 

Kirkonkylä 1952-58) 
- Liisa Juusela 1956-
- Maija-Liisa Kahelin 1959-60, 1962-
- Pauli Kahelin 1965- (Aro 1962-65) 
- Eila Lehtomäki 1975- (Lamminmaa 1962-66, Aro 1966-68, 

kansakoulujen yht. englannin op. 1968-75) 
- Anna-Liisa Muittari 1946-73 
- Lea Ristilä 1964- (Muurahainen 1955-56, Pihkakylä 1956-58) 
- Liisa Taivalmäki 1960-
- Seppo Torpo 1958-8 1 (Könnö 1957-58) 
- Tuure Vorimo 1962-
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1926 § 25, 27 ja 18. 1 1. 1950 § 22. 

5 .  Kunnanvaltuusto 11. 7. 192 1 § 8 ja 7. 9. 1926 § 4. 
6. Kunnanvaltuusto 26. 4. 1927 § 12 ja 27. 1 1. 1936 § 18 ; Puska johtok. 12. 12. 

1926, 3 1. 8. 1935, 6 .  9. 1936 ja 31. 10. 1938 . 
7. Kunnanvaltuusto 20 . 9. 1928 § 3 ja 21. 5. 1932 § 16 ; Ohmerojärvi johtok. 17. 

10. 1927 ja 13. 1 1. 193 1 .  
8 .  Kunnanvaltuusto 22. 12 . 1927 § 7, 29. 4. 1932 § 15 ja 26. 5. 1932 § 6 ;  Lustila 

johtok. 17 . 10. 1929, 4. 9. 193 1, 16. 10. 193 1 ja 1 1. 10. 1934. 
9. Kunnanvaltuusto 30. 5. 1928 § 15, 29. 9 .  1930 § 16 ja 28 . 12 . 193 1 § 4 ; Jokimä

ki 21. 1 1. 1930 ja 28. 1. 193 1. 
10. Kunnanvaltuusto 18. 3. 1941 § 14, 19. 3. 1943 § 3, 26 . 6. 1943 § 7, 8. 9. 1943 § 

68, 29. 6. 1944 § 6, 23. 2. 1946 § 25, 27. 4. 1946 § 30 ja 29. 5. 1947 § 14 ; Penti
lä johtok . 29. 1. 1933, 6. 6. 1933, 13. 3. 194 1 ja 9. 1 1. 194 1. 

1 1 .  Kunnanvaltuusto 24. 10. 1933 § 2. 
12. Möykky johtok. 18 . 4 .  1937, Möykyn kyläkokous 16. 6. 1935 ; Möykky vuosi

kert. 1937-38. 
13. Kunnanvaltuusto 3. 1 1. 1932 § 1 1, 29. 12 . 1932 § 1 1  ja 28. 12. 1937 § 1 ;  Aro 

johtok. 5 . 1 1. 193 1, 3 . 12. 193 1 ja 10. 1 1. 1937 ; Suupohjan piirin kansakoulun
tarkastajan kirjelmä 6 .  11. 1937 ; Lamminmaa johtok. 2 1. 3. 1941. 

14. Alavuden piirin kansakouluntarkastajan kirje Kauhajoen kuntakokoukselle 16. 
4 .  19 17 ; kuntakokous 23. 7 .  19 17 ; Nestor Laitisen kirje kuntakokoukselle 22. 7. 
19 17 ; Kk johtok. 1. 7. 1917. 

15 . Halila IV, s. 46-50 ; kunnanvaltuusto 2 1. 7 .  1919 ja 23. 8. 1919 § 4; Kauha
joen kansakoulujen kokous 3. 4. 1921; Pukkila johtok. 29 . 8 .  1923 . 

16. Kunnanvaltuusto 31. 5. 192 1 § 18 ; Pukkila johtok. 30. 5. 192 1 ja 3. 5 .  1922. 
17 . Kunnanvaltuusto 1 1. 7 .  192 1 § 8 ja 18. 5 .  1922 § 13 ; Aronkylän ja Turjankylän 

johtokuntien yhteiskokous 1. 6. 1922 . 
18. Luomankylä johtok . 22. 10 . 1923 ja 13. 1. 1927 ; kunnanvaltuusto 27. 12. 1924 

§ 9, 10. 3. 1927 § 2 ja 2. 1 1 .  1927 § 10 . 
19. Kauhajoen opettajayhdistyksen vuosikokous 4. 2. 1923 ; Kokko johtok. 27. 10. 

1926 ja 22. 8. 1929. 
20. Kunnanvaltuusto 27 . 1 1. 1930 § 24 ; Kk johtok . 30. 8. 1935 ja 28. 9. 1935. 
21. Kunnanvaltuusto 27 . 12 . 1935 § l ; Jokimäki johtok . 30. 8. 1933 ; Päntäne joh

tok . 26. 5 .  1936 ; Kauhajoen Kunnallislehti 5. 6. 1941, "Kiertokoulun päättä
jäiset ja hartaushetki Sahankylässä ". 

22. Kauhajoen opettajayhdistyksen kokous 17 . 9. 1933. 
23. Halila IV, s. 227-235 ; Aro johtok . 14 . 1. 1921, 22. 9. 1924, 12. 10. 1925, 30. 

8. 1926 ja 31. 5. 1937 ; Pukkila johtok. 17. 10. 1921 ja 29. 9. 1922 ; Kk johtok . 
13. 9 .  1922 ; Elli Kiviluoman haastattelu 13. 8. 198 1. 

24 . Kauhajärvi vuosikert. 1939-40; Harja vuosikert. 194 1-43. 



25. Halila IV, s. 377; Kauhajoen kansakoululaitoksen ohjesääntö 192 1 ;  kouluvalio-
kunnan toimintakert. 1942. 

26. Halila IV, s. 337-338. 
27. Halila IV, s. 386-387; Porkkala, Aron koulun 50-vuotishistoriikki. 

28. Kunnanvaltuusto 18. 5. 1926 § 17; esim. Päntäne johtok. 22. 8. 1923, Kokko 
johtok. 17. 10. 1934, 22. 9. 1943 ja 20. 11. 1943 ; Kokko tarkastuskert. 30. 9. 
1922 ; Teevahainen johtok. 1933-39 ; esim. Uuro: tarkastajan lausunto 18. 3. 
1930. 

29. Piipari johtok. 12. 1. 1936 ja vuosikert. 1935-70. 
30. Turja johtok. 27. 8. 1928, Aro johtok. 4. 9. 193 1 ja 13. 11. 1933 ; Jokimäki 22. 

1 1. 1934 ; kunnanvaltuusto 1 1. 7. 192 1 ;  opettajien ja johtokuntien kokous 11. 
11. 1922 ; Halila IV, s. 271-273; Elli Kiviluoman haastattelu 13. 8. 1981. 

31. Kunnallislautakunta : Nestori Ylitörmän kirje kunnanvaltuustolle 28. 10. 1925; 
kunnanvaltuusto 20. 9. 1928 ; Kauhajoen opettajayhdistyksen kokous 16. 9. 
1928. 

32. Kunnanvaltuusto 11. 7. 1921 § 8 ja 1. 1 1. 192 1 § 7; Aro johtok. 17. 12. 1923 ; 
Nummijärvi johtok. 5. 1. 1929 ja 19. 10. 193 1 ;  Kauhajoen Kunnallislehti 12. 
11. 193 1 "Kirje Nummijärveltä" ;  Ohmerojärvi johtok. 25. 2. 1932. 

33. Esim. Nummijärvi johtok. 14. 2. 1932 ; Aro johtok. 20. 3. 1936 ; Kainasto joh
tok. 16. 9. 1945; Pentilä johtok. 22. 12. 1942 ; Elli Kiviluoman haastattelu 13. 
8. 1981. 

34. Kunnanvaltuusto 1 1. 7. 192 1 § 8; Kokko johtok. 13. 1. 1923 ; Aro johtok. 6. 10. 
1922 ; Elli Kiviluoman haastattelu 13. 8. 198 1 ;  Matti Porkkalan haastattelu 12. 
8. 1981 ; Kauhajoen Kunnallislehti 15. 8. 1929, "Koulukeittola-asiasta ". 

35. Kauhajoen Kunnallislehti 15. 3. 1934, "Kun Aronkylä koulukeittola aloitet
tiin" ;  Kauhajoen opettajayhdistyksen kokous 4. 2. 1934 ; Nummijärvi johtok. 
19. 10. 1934, 1 1. 10. 1936, 24. 9. 1937 ja 17. 5. 1942 ; Elli Kiviluoman haastat
telu 13. 8. 1981. 

36. Suupohjan piirin kansakouluntarkastajan kiertokirje 22. 8. 1939. 
3 7. Kunnanvaltuusto 8. 9. 1943 § 37; kouluvaliokunta 6. 9. 1943 ; Kainasto johtok. 

7. 5. 1945. 
38. Kunnanvaltuusto 5. 10. 1919 § 3, 28. 12. 193 1 ja 26. 5. 1932 ; Lustila johtok. 

18. 4. 1932 ; Kauhajoen Kunnallislehti 28. 4. 1932, "Kunnallislautakunnan, 
kansakoulujen johtokuntain ja opettajien kokous Kauhajoella ' '. 

39. Kunnanvaltuusto 1 1. 7. 192 1 § 8, 24. 2. 1925 § 3 ja 30. 6. 1928 § 1-2 ; Kauha
joen opettajayhdistyksen kökous 15. 2. 1925 ; esim. Matti Porkkalan haastattelu 
12. 8. 1981, tarkastuksia järjestetty Turjankylän koululla. 

40. Kunnanvaltuusto 28. 12. 193 1 § 26 ja 20. 6. 1932 § 4 ;  Matti Porkkalan haastat
telu 12. 8. 198 1 ;  Kauhajoen Kunnallislehti 15. 8. 1929, "Koulukeittola
asiasta ' '. 

4 1. Kunnanvaltuusto 5. 11. 1935 § 8 ;  Kauhajoen opettajayhdistyksen kokous 26. 5. 
1935 ; Jorma Kiviluoman haastattelu 13. 8. 198 1. 
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42. Esim . Jokimäki johtok. 12. 10. 1939 ja Teevahainen johtok. 1 3 .  10. 1939; Kk, 
Pukkila, Kainasto ja Nummijärvi vuosikert . 1939-41 ;  Nummijärvi johtok. 2. 
5 .  1940; Aro ja Turja vuosikert. 1939-40; Kainasto johtok. 12. 5. 1940. 

4 3 .  Aro johtok. 9. 7. 1940; Kk johtok. 5. 7 .  1940 ja 10. 7. 1940; Kk vuosikert. 
1940-41. 

44. Aro , Kk, Piipari ja Koski vuosikert. 194 1-42; Suupohjan piirin kansakoulun
tarkastajan kiertokirje 6. 9. 194 1 ;  Hangaskylä johtok. 6. 1 1. 194 1 ja 2. 10 .  1942; 
Piipari johtok. 10. 2. 1943 ;  Aro johtok. 12. 2. 1943 ; Jorma Kiviluoman haastat
telu 1 3 .  8 .  198 1. 

45. Kunnanvaltuusto 7 .  9. 1944 § 39-44 . 
46.  Kunnanvaltuusto 27.  1 1 . 193 1 § 2; Kauhajoen Kunnallislehti 26. 1 .  193 3 ,  

' 'Voidaanko kansakoulurakennusmenoja supistaa' ' .  

47.  Halila IV, s .  90-91 .  
48 .  Kauhajoen Kunnallislehti 25 . 8. 1932, "Kansakoulu luonteenkasvattajana" .  

7 .  KESKIASTEEN KOULUJEN PERUSTAMINEN JA KEHITYS 1920-30-luvulla 
1 .  Kuntakokous 18 . 1 1 . 1 872 § 7 .  
2. KYL johtok. kertomus 1928 ; Matti Porkkalan haastattelu 12. 8 .  198 1 ;  KYL pe

rustamista suunnitteleva kokous 9. 4. 1928; keskikoulutoimikunta 1 .  6. 1928 ; 
KYL kannatusyhdistys 2 1 .  6 .  1928; KYL johtok. 19. 9. 1928; Kauhajoen Kun
nallislehti 7. 6. 1928 . "Eikö Kauhajoelle tarvitakaan yhteiskoulua" ;  Aro joh
tok. 1 1 .  5 .  1928; Kunnanvaltuusto 30. 5. 1928 § 8 .  

3.  Kauhajoen Kunnallislehti 19. 4 .  1928, Kurikkalaiset kadehtivat Kauhajoen yh
teiskoulua" ;  KYL johtok. 19. 9. 1928 . 

4 .  KYL johtok. 4 .  1 1 .  1928 ; kunnanvaltuusto 29. 1 1 .  1928 § 7 .  
5 .  KYL kannatusyhdistys 28. 3 .  1929, 10. 5 .  1929 ja 20. 5 .  1929; Laurila, s. 

23-24; Kauhajoen Kunnallislehti 1 1 .  4. 1929 , "Vähän yhteiskoulukysymyk
sestä yleisön puolelta' ' .  

6 .  KYL johtok. 1 1. 8 .  1929; KYL vuosikert . 1928-30. 
7 .  KYL kannatusyhdistys 20 . 5 . 1929 ja 8. 1 1 .  1929; KYL johtok. 12. 8. 1929, 4. 

10. 1929, 30. 10. 1929, 25 . 1 1 . 1929 ja 19. 8 .  193 1 .  

8 .  KYL kannatusyhdistys 30 .  4.  1930; KYL johtok. 24 . 7 .  1930 ja  24. 5.  1936; 
kunnanvaltuusto 1 3 .  12. 1932 § 5 ja 29. 12. 1932 § 5; Laurila, s. 38. 

9 .  KYL johtok. 1 5 .  8. 1932 ja 1 7. 12. 1939; Laurila, s. 63; KYL vuosikert . 
1939-46. 

10. Laurila, s. 63-65. 
11 .  Maataloushallituksen 7 5-vuotistaival, s.  280-28 1 ;  KMS kokous 13 . 1 1. 1914, 

22. 10. 19 17  ja 10. 10. 1918 ;  KMS johtok. 1. 7. 1918. 
12. Pete, s. 9- 14;  Talonpoika V:  Etelä-Pohjanmaa, s. 123-124; SMK kannatusyh

distys 25. 6. 194 1 ;  Suupohjan Maatalouskoulun kannatus Oy:n perustava ko
kous 20. 7. 1943.  
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13. Pere, s. 3 1-34 ;  esim. SMK johtok. 23. 2. 1928. · 
14. Talonpoika V: Etelä-Pohjanmaa, s. 130-131 ;  Maataloushallituksen 

75-vuotistaival, s. 333-335 ; Tiitu, s. 12 ; KKO perustava kokous 2. 4. 19 19 ; 
KMS kokous 26. 5. 1919 ja 7. 11. 19 19. 

15. KKO kannatusyhdistys 14. 11. 192 1 ja 5. 12. 1924 ; Tiitu, s. 25 ; KKO vuosikert. 
1920-45. 

16. KKO vuosikert. 1920-8 1 ;  KKO oppilasluettelot 1920-70. 
17. Luterilaisen Evankelisen Nuorisoliiton Etelä-Pohjanmaan piirin perustava ko

kous 24. 3. 1923 ;  KEK kannatusyhdistys 20. 1. 1925 ja 13. 3. 1927 ; KEK joh
tok. 22. 3. 1925 ja 5. 2. 1927. 

18. KEK vuosikert . 1925-81. 

8. KUNNALLINEN KIRJASTOTOIMI 1921-45 
1. Kunnanvaltuusto 12 . 12. 192 1 § 7 ja 10. 1. 1922 § 19. 

2. Panula, s. 6. 
3. Kirjastolaitoksen vuosikert. 1924, 1929, 1932 ja 1935 ; kirjastolaitoksen tarkas

tuskert. 1932-45 ; Kauhajoen Kunnallislehti 2 1. 3. 1930, "Kirjastotoiminta 
Kauhajoella " ja 1 .  3. 1928 "Kauhajoen kirjastojen entinen ja vastainen 
kehitys ' '. 

4. Kirjastolaitoksen tarkastuskert. 193 1 ;  Perä-Hyypän raittiusyhdistyksen toimin
takert. 1944. 

9. SUURISTA IKÄLUOKISTA KYLÄKOULUN KRIISIIN 1945-75 
1. Salmela : Kansakoululainsäädäntö oppivelvollisuuden jälkeen, Kansakoulu 

1866-1966, s. 92-94, 98- 100. 
2. Kunnanvaltuusto 24. 1 1 .  1945 § 12 ja 13. 
3. Kunnanvaltuusto 13. 1. 1930 § 5, 2 1. 2. 1930 § 18, 9. 8. 1930 § 5, 27. 3. 193 1  § 

9, 29. 5. 1947 § 18 ja 28. 6. 1947 § 3-4. 
4. Kunnanvaltuusto 25. 3. 1948 § 32, 29. 5. 1948 § 9, 16. 10. 1950 § 12, 16. 12. 

1950 § 13. 
5. Kunnanvaltuusto 1. 3. 1947 § 15, 16. 12. 1950 § 13 ja 18. 7. 1952 § 18 ; Äijö 

johtok. 10. 9. 1954, 27 . 9. 1954, 11. 1 1. 1955 ja 2. 9. 1964 ; Aro johtok. 15. 1. 
1958. 

6. Kunnanvaltuusto 18. 9. 1948 § 6-8 ja 27. 1 1. 1948 § 55. 
7. Sahankylä johtok. 3. 1 1. 1950 ; Sahankylä vuosikert. 1951-53. 
8. Kunnanvaltuusto 18. 1 1. 1950 § 6, 27. 12. 1950 § 1 1  ja 26. 4. 1954 § 23, Könnö 

johtok. 22. 6. 1953. 
9. Kansakoululautakunnan pöytäkirjat 1945-75. 

10. Kunnanvaltuusto 12. 12. 1955 § 4, 13. 1. 1958 § 8 1, 30. 12. 1958 § 289, Pihka
kylä johtok. 18. 2. 1957 ja 8. 4. 1957 ; Alarik Kauniston haastattelu 25. 1. 1982. 

11. Hakokallio johtok. 4. 5. 1949 ja 13. 10. 1949. 
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1 2 .  Kk johtok. 2 .  6 .  1945 ja 1 2 .  9 .  1945 .  
1 3 .  Aro johtok. 9 .  8 .  1948, 27 .  10 .  1949, 3 .  1 2 .  1950, 9 .  1 2 .  1953 ,  14 .  5 .  1954, 10 .  

5 .  195 5 ,  30 .  8 .  195 5 ,  24. 7 .  1959,  26.  10 .  1960 ja 4 .  9 .  1969; Matti Porkkalan 
haastattelu 1 2 .  8 .  1 98 1 ;  J .A .  Keski-Mattilan haastattelu 1 1 .  8 .  198 1 .  

1 4 .  Kunnanvaltuusto 30. 1 1 .  1946 § 22 ,  20 .  1 2 .  1947 § 10,  18 . 1 2 . 1948 § 5 j a  26 .  4 .  
1 969 § 146; koululaitoksen toimintakert. 1947-48; kunnalliskert . 197 1 ;  Piipa
ri vuosikert. 1960; Kk johtok. 20. 7. 1965 ,  10 .  9. 1965 ,  9. 9. 1966 ja 18 .  4 .  
197 1 ;  Aro johtok. 6 .  3 .  1966.  

1 5 .  Kunnanvaltuusto 30. 1 1 .  1946 § 2 3  ja 2 .  12 .  1963 § 307;  Kk vuosikert. 
1947-48 . 

16 .  Päntäne johtok. 2 5 .  9 .  1958 ;  Ohmerojärvi johtok. 4. 9. 196 1 ;  Kk johtok. 1 8 .  2 .  
1969. 

1 7 .  Kunnanvaltuusto 1 2 . 1 2 . 1955  § 4 ,  1 3 . 1 . 1958 § 81 ja 19 . 5 . 1958 § 126; Koivu
mäen johtok. 2 2 .  3 .  1960 ja 24.  4 .  1960; Alarik Kauniston haastattelu 25 .  1 .  
1982 . 

1 8 .  Kunnanvaltuusto 26 .  3 .  1966 § 65 ;  Kainasto johtok. 7 .  10 .  1965 ja 29. 3 .  1972;  
Päntäne johtok. 7 .  7 .  1966; Kiviluoma johtok. 2 .  4 .  1966; Teevahainen johtok. 
2 .  6. 1 966; Pentilä johtok. 29 .  6. 1966; Harja johtok. 28 .  10 .  1969 ja 19 .  2 .  
1 970; Sahankylä johtok. 7 .  3 .  1968 j a  19 .  2 .  1970; Kokko johtok. 1 7 .  2 .  1970; 
Muurahainen johtok. 5 .  3 .  1968 . 

19 .  Harja johtok. 28 .  10 .  1969; Muurahainen johtok. 5 .  3 .  1968 . 
20 .  Uuro johtok. 20 .  2 .  1970; kunnanvaltuusto 2 5 .  4 .  1970 § 89; Kauhajärvi johtok. 

23 .  1 1 .  197 1 ;  Kk vuosikert. 197 1-75 .  
2 1 .  Kunnanvaltuusto 28 .  4 .  195 1 § 3 ,  2 7 .  9 .  1 957  § 2 7 1 ,  14 .  4 .  1958 § 106 ,  10 .  1 .  

1959 § 24 j a  29. 4 .  1967 § 1 1 5 ;  Kansalaiskoulu vuosikert . 1959-66; Eero Kou
hin haastattelu 1 2 .  8. 198 1 ;  Taimi Kouhin haastattelu 1 2 .  8. 198 1 .  

2 2 .  Esim . Päntäne johtok. 6 .  6 .  1973 ;  Kauhajoen koulusuunnittelutoimikunta 2 5 .  
9 .  1973 .  

10 .  PERUSKOULU - KANSANOPETUKSEN SUURI MURROS 
1 .  Kauhajoen koulusuunnittelutoimikunta 1 7 .  4. 1967 ja 29. 1 1 .  1967 . 
2 .  Kauhajoen kunnan varsinainen koulusuunnitelma (A-osa) johdanto; Antti 

Latva-Pukkilan haastattelu 2 3 .  2. 1982;  kunnanvaltuusto 10 .  1 2 .  1973 § 8 ja 14 .  
3 .  1975 § 62 ;  Irja Lyly-Yrjänäisen haastattelu 1 .  2 .  1982 .  

3 .  Kunnanvaltuusto 25 .  3 .  1974 § 14 ,  2 7 .  12 .  1976 § 238 ja  27 .  2 .  1978 § 29-30; 
esim. Luomankylän ja Äijön ala-asteiden kouluneuvostot 1975-8 1 ;  Irja Lyly
Yrjänäisen haastattelu 1 .  2 .  1982 .  

1 1 .  KESKIASTEEN KOULUT TEOLLISTUVASSA KUNNASSA 1945-82 
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1 .  Laurila, s .  20 ja 46; KYL vuosikert . 1945-75 ;  Kauhajoen lukion vuosikert. 
1975-81 .  

2 .  SMK johtok. 26 . 1 1 . 1944 , 24. 10 . 1945 ,  30. 9 . 1960, 27 . 3 . 1963, 1 8 . 1 1 . 1963, 
1 7 .  1 2 .  1 964 ja 29 .  12. 1966; SMK vuosikert. 196 1-80. 



3. Tiitu, s. 39 ; KKO toimintakert. 1970-8 1. 
4. KEK toimintakert. 1978 ; Antti Ala-Oppaan haastattelu 23. 2. 1982. 
5. Kauhajoen, Isojoen ym. kuntien neuvottelukokous 8. 10. 1962 ja 17. 1 1. 1962 ; 

kunnanvaltuusto 18. 3. 1957 § 79 ja 20. 8. 1962 § 182. 
6. KAK liittovaltuusto 25. 7. 1964 ; KAK vuosikert. 1968-8 1. 
7. Kunnanhallitus 2. 12. 196 1 ja 1 1. 12. 196 1 ;  kunnanvaltuusto 27. 12. 1961; 

kauppakoulun kannatus oy :n hallitus 19. 3. 1962 ; SKO vuosikert. 1966-80; 
SKO liittohallitus 25. 10. 1978. 

12. KIRJASTO JA MUUT OPPILAITOKSET 
1. Kunnanvaltuusto 18. 1 1. 1950 § 1, 20. 12. 1952 § 6 ,  4. 12. 1965 § 284 ja 29. 7. 

1968 § 189 ; kirjaston vuosikert. 1945-70 ; kirjastolautakunta 14. 2. 1964, 10. 
12. 1965 ja 2. 2. 1970 ; esim. Lustila johtok. ja pienviljelijäyhdistyksen yhteisko
kous 2. 11. 1954 ; kantakirjaston johtokunta 26. 10. 1960. 

2. Kunnanvaltuusto 2. 12. 1963 § 295 ja 17. 2. 1964 § 44 ; kansalaisopiston toimin
takert. 1964-70 ; kansalaisopiston johtok. 27. 1. 1965. 

3. Kansalaisopiston toimintakert. 1965-81. 
4. Matti Porkkalan haastattelu 12. 8. 198 1 ;  Kauhajoen musiikkiopiston vuosikert. 

1976-77. 
5. Kauhajoen musiikkiopiston vuosikert. 1970-81; Ilkka 14. 1. 1978, "Kauha

joella musiikkivoimaa " ;  Vaasa 7. 5. 1978 artikkeli Kauhajoen musiikkiopistos
ta ; Kauhajoen musiikkiopiston johtokunta 15. 5. 1975. 

13. KOULU�ITÄJÄ KAUHAJOKI 
1. Irja Lyly-Yrjänäisen haastattelu 1. 2. 1982. 

LYHENTEET 
KAK = Kauhajoen ammattikoulu 
KEK = Kauhajoen evankelinen kansanopisto 
Kk = Kirkonkylän kansakoulu 
KKO = Kauhajoen kotitalousopisto 
KMS Kauhajoen maamiesseura 
KYL Kauhajoen yhteislyseo 
SKO Suupohjan kauppaoppilaitos 
SMK Suupohjan maamieskoulu 
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LÄHTEET 

1 .  PAINAMATIOMAT LÄHTEET 
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Kauhajoen kunnanarkisto 
Kuntakokouksen pöytäkirjat 1866-1917 .  
Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 19 18-82 . 
Kunnallislautakunnan pöytäkirjat 1869-194 5 .  
Kunnanhallituksen pöytäkirjat 1945-80. 
Kansakouluvaliokunnan pöytäkirjat ja toimintakertomukset 192 1-45 .  
Kansakoululautakunnan pöytäkirjat 1945-7 5 .  
Koululautakunnan pöytäkirjat 1975-82 . 
Kunnalliskertomukset 1907-80. 
Koululaitoksen toimintakertomukset 194 5-7 5 .  
Kauhajoen kunnan kansakoulujen johtokuntien pöytäkirjat , vuosikertomuk
set , päiväkirjat , nimi- ja arvostelukirjat sekä saapuneet kirjeet: 

Kirkonkylä 1 880-1945 ,  195 1-75 ,  Turjankylä (Aro-Harja) 1891-1972 , 
Teevahainen (Hyyppä) 1891-1966, Päntäne 1894-1975 ,  Koskenkylä 
1 908-58,  Hangaskylä 1909-72 , Muurahainen (Perä-Hyyppä) 
1909-75 ,  Kokonkylä (Lylysalo) 1908-75 ,  Ikkeläjärvi 1 9 1 5-75 ,  Uuro 
19 18-72 ,  Pukkila 19 18-75 ,  Kiviluoma 19i8-66 , Nummijärvi 
19 18-7 5 ,  Nummikoski 1918-75 ,  Harjankylä 1919-75 ,  Luomankylä 
19 19-7 5 ,  Aronkylä 1920-75 ,  Kainasto 1922-75 ,  Yrjänäinen 
1925-75 ,  Kauhajärvi 1926-75 ,  Nirva 1928-75 ,  Puska 1929-69, Oh
merojärvi 1930-72 , Lustila 193 1-75 ,  Jokimäki 1933-75 ,  Pentilä 
1933-66, Piipari 1935-75 ,  Möykky 1937-66 , Lamminmaa 1939-66, 
Pihkakylä 1946-58,  Koivumäki 1959-62 , Nummilahti 1948-66 , Äijö 
1 948-7 5 ,  Hakokallio 1949-66, Sahankylä 19 5 1-7 5 ja Könnö 
195 1-75 .  

Kansalaiskoulun johtokunnan pöytäkirjat ja vuosikertomukset 1958-75 .  
Kauhajoen koulusuunnittelutoimikunnan pöytäkirjat 1967-75 .  
Kauhajoen opettajakirjaston pöytäkirjat 1893-1919 .  
Kauhajoen kunnankirjaston vuosikertomukset 1907-80. 
Kauhajoen kirjastojen pääjohtokunnan pöytäkirjat 1908-2 1 .  
Kauhajoen kunnan kantakirjaston johtokunnan pöytäkirjat 192 1-70. 
Kirjastolautakunnan pöytäkirjat 1964-8 1 .  
Kauhajoen yhteislyseon kannatusyhdistyksen pöytäkirjat 1928-7 5 .  
Kauhajoen yhteislyseon kannatusyhdistyksen johtokunnan pöytäkirjat 
1928-7 5 .  



Kauhajoen kansalaisopiston johtokunnan pöytäkirjat ja toimintakertomukset 
1964-8 1 .  
Kauhajoen kunnan ja seurakunnan vaivaishoitohallituksen pöytäkirjat 
1853-79. 

Kauhajoen seurakunnan arkisto 
Kauhajoen kappeliseurakunnan kirkonkokousten ja kirkkoneuvoston kokous
ten pöytäkirjat 1 807-84 . 
Kauhajoen seurakunnan kirkonkokousten ja kirkkoneuvoston kokousten pöy
täkirjat 1 884-1910 .  
Kauhajoen kappeliseurakunnan ja seurakunnan väestötilastot 1780-1930. 

Kauhajoen ammattikoulun arkisto 
Kauhajoen ammattikoulun kuntainliiton liittovaltuuston ja -hallituksen pöy
täkirjat 1964-8 1 .  

Kauhajoen evankelisen kansanopiston arkisto 
Kauhajoen evankelisen kansanopiston kannatusyhdistyksen pöytäkirjat 
1925-82 .  
Kauhajoen evankelisen kansanopiston kannatusyhdistyksen johtokunnan pöy
täkirjat 1925-82 . 

Kauhajoen kotitalousopiston arkisto 
Kauhajoen kotitalouskoulun ja -opiston kannatusyhdistyksen pöytäkirjat 
1920-8 1 .  
Kauhajoen kotitalouskoulun j a  -opiston kannatusyhdistyksen johtokunnan 
pöytäkirjat 1920-81 .  

Kauhajoen maatalousoppilaitoksen arkisto 
Suupohjan maamieskoulun kannatusyhdistyksen ja kannatusosakeyhtiön pöy
täkirjat 1 9 18-80. 
Suupohjan maamieskoulun kannatusyhdistyksen ja kannatusosakeyhtiön joh
tokunnan pöytäkirjat 1 9 18-80. 
Kauhajoen maatalousoppilaitoksen pöytäkirjat ja vuosikertomukset 1980-81 .  

Kauhajoen musiikkiopiston arkisto 
Kauhajoen musiikkiopiston kannatusyhdistyksen pöytäkirjat 1968-81 .  
Kauhajoen musiikkiopiston kannatusyhdistyksen johtokunnan pöytäkirjat 
1968-8 1 .  

Suupohjan kauppaoppilaitoksen arkisto 
Kauhajoen kauppakoulun kannatusyhtiön pöytäkirjat 1962-78 .  
Kauhajoen kauppakoulun kannatusosakeyhtiön hallituksen pöytäkirjat 
1962-78 .  
Suupohjan kauppaoppilaitoksen kuntainliiton liittovaltuuston ja liittohalli
tuksen pöytäkirjat 1978-81 .  

Kauhajoen maam1esseuran Ja maam1esseuran johtokunnan pöytäkirjat 
1 9 14-1920. 
Kauhajoen opettajayhdistyksen pöytäkirjat 192 1-50. 
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