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nrfivî rp̂ rl

M.ÄSlWFflMhT»rtl'*?,»fvP,% ">*■* fHH 
i*r • • rf-fp*»
^  f .'. ► *  * e. % ^  «  hj f .  H"« r.

v w  hfn

......

-  ■- . s »







J y  v ä s k y l ä s s ä  1 9 5 8  

O y .  S  i s ä - S u o m e n  k i r j a p a i n o



Alkusanat

Jyväskylän lyseon, maamme vanhimman suomenkielisen oppikoulun, 
100-vuotisjuhla on m erkkitapaus vielä nuoren suomenkielisen siv istyksen  
historiassa. Tämä tapaus ei ole suinkaan vain yhden kaupunkikoulun 
riemujuhla, ei myöskään ainoastaan maakunnallisen sivistyssaavu tuksen  
juhlakatselm us, vavtn se on koko suomalaisen sivistyskehityksen  kannalta 
suurimpia kulttuuri juhlia, m itä maassamme koskaan on v ie te tty . Tämän 
koulujuhlan viettoon liitty y  näet koko suomenkielisen oppikoululaitoksen  
100-vuotisen toiminnan ja siihen perustuvan suomenkielisen korkeamman 
opillisen sivistyksen  alkumisaattamisen juhlinta.

Jyväskylän lyseon entisten oppilaitten yh distys ( Jyl y)  on näin ollen 
halunnut kunnioittaa entistä kouluaan ja  sen saavutuksia toim ittam alla  
paitsi »Jyväskylän lyseon 100-vuotismatrikkelit» myöskin koulunsa »100- 
vuotishistorian ja  -juhlajulkaisun». Tässä teoksessa on haluttu suorittaa  
erityinen kunnianteko koulun henkiselle isälle Wolmar S c h i l d t -  
K i l p i s e l l e ,  koska hänessä ruum iillistuvat ne inhimilliset ponnistuk
set, jo tka  tarv ittiin  ensimmäisen suomalaisen oppikoulun saamiseksi.

Juhlakirjaan suunniteltiin aluksi suhteellisen laajaa suomenkielisen 
oppikoulun pohjahistoriaa, joka olisi n iveltynyt samanaikaiseen kulttuuri
politiikkaan ja  suomalaisuushistoriaan. Kun kouluseura,mme ei saayiut 
rahastoilta lainkaan anomiaan avustuksia, siitä  yrityksestä  oli luovuttava. 
Julkaisussa on rajoitu ttu  vain Jyväskylän lyseon perustamisvaiheen ja  
sen 100-vuotisen toiminnan kuvaamiseen. Koulun ensimmäisen puoli- 
vuosisataistaipaleen historia on tunnetun historian tutkijan, laitoksen  
entisen rehtorin, filosofiantohtori K. J. J a l k a s e n  työtä. Tämän 
koulun 50-vuotishistoriana v. 1908 aikaisemmin julkaistun jakson on 
edellisen poika, professori K. V. L. J a l k a n e n  saattanut tarpeellista  
pieteettiä  noudattaen nykyaikaiseen kieliasuun ja tiivistän yt sitä. 
Koulun toisen puolivuosisataistaipaleen historian on kirjo ittanut 
niin ikään laitoksen entinen rehtori, filosofiantohtori Vilho P u t t o n e n  
noudattaen yhtenäisyyden vuoksi jossakin määrin edellisen jakson  
suuntaviivoja.

Koulun ensimmäisen rehtorin G. L. P e s o n i u k s e n  asenne suomen
kieliseen kouluunsa ja  opetusopillisiin kysym yksiin  saa hänen kahdessa 
puheenvuorossaan arvokasta valaistusta. Poiketen siitä, m itä tavallisesti



kouluhistorioissa esitetään, on tahdottu  om istaa huomiota m yös  koulun 
miljöölle, millaiseen maaperään, kulttuuriym päristöön ja -vaiheeseen  
koulu oli juurtuva. Tätä taustakuvausta  saadaan filosofiantohtori Lauri 
K u u s a n m ä e n  ja  varatuom ari E. A. A a i t i o  n artikkeleista . V ii
m eksi m ainittu  on o ttanu t lisäksi va ivakseen  muovailla kulttuurikuvia  
täm än suomalaisuuden uranuurtajakoulun nuorukaisten elämästä kon- 
venttileh tien  »Illattaren» ja  »Oraksen» palsto jen  sisällöstä.

Uudemman historiantu tkimuksen vaatim uksia  on koete ttu  jossakin  
m äärin t y y d y t tä ä  julkaisemalla m aisteri Eero S i n i v a a r a n  tutkielma  
oppilaitten kotipaikoista  ja  siitä, millaisista  sosiaalisista  oloista he ovat  
olleet lähtöisin. Tämä tarkaste lu  koskee tosin vain ensim mäistä 50- 
vuotiskau tta  ja  jää  odottamaan m yöhem pää jatkoa.

M u i s t e l m a o s a s t o  on kasvanut ilahduttavan laajaksi, joskin  
on k ä y te t t y  pääasiassa vain vanhimman oppilaskaartin henkistä pää
omaa viime vuosisadalta. Muistelot kouluajolta ; alkavat ensimmäisen  
vuosiluokan edustajasta , valtioneuvos W erner Nikolaus T a w  a s t- 
s t j e r n a s t a ,  ja  p ä ä t ty v ä t  eräisiin tämän vuosisadan kulttuurikuviin.  
M uistelm ista  useat on saatu talteen siten, e t tä  kouluseura Jy lyn  is tun
noissa Jyväskylässä  ja  Helsingissä on e s i te t ty  m uistelmia kouluajolta. 
Muistelmien sisältöä ja  niiden tekstiasua on käsi te l ty  varovaisesti;  sii
tä  johtuu, e t tä  sam oja asioita toistuu useissa muistelmissa.

Tämän historian- ja  juhlakirjan to im itustyössä , joka  on suoritettu  
kokonaan koulun entisten  oppilaitten voimin, on ollut monia vaikeuksia  
voite ttavana, ositta in  k irjoitusten, ositta in  kuvien hankinnassa eikä 
vähim män taloudellisella puolella. Toimikunta p yy tä ä  lausua koulu- 
seuran nimissä Opetusministeriölle kunnioittavan kiitoksen historian  
saam asta  rahallisesta tuesta. Kiitollisuutem me kohdistuu m yös  Y h tyn eet  
Paperiteh taat Osakeyhtiöön, joka on lahjoittanut kirjayi paperin. Samalla  
esitäm m e k ii tokse t teoksen painamistyön suorittaneelle Oy Sisä-Suomelle  
ja  s i to m is työ s tä  vastanneille K. J. Gummerus O y.lle  ja Keski-Suomen  
keskusammattikoululle. Toimikunta haluaa osoittaa parhaat k iitokset  
Jylyn  puolesta muillekin, jo tka  ovat teoksen aikaansaamista taloudelli
ses ti  tukeneet, s itä  kirjoituksilla, kuvilla ta i työllään ed is täneet.

T oim itustyössä  k ä y te t t y  materiaali on ta lle te ttu  Jyväskylän  K orkea
koulun kirjastoon.

Teoksen to im ittam isessa  h ava ittava t kiireen jä l je t  suotaneen an
teeksi. K i in tym ys  omaan vanhaan opinahjoon ja  halu kohottaa suomen
kielisen s iv is tyksen  kunniaa on toimikuntaa sen työssä  kannustanut.

Jyväskylässä ,  elokuun 20. pnä 1958

T o i m i t u s k u n t a
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W olmar S tyrbjörn  Schildt (-Kilpinen) 
Jyväskylän lyseon isä

W olm ar Schildt-K ilpistä voidaan hyvällä syyllä sanoa Jyväskylän 
lyseon isäksi. Kun tu tu stu u  tarko in  täm än vanhim m an suomenkielisen 
oppikoulun syntyhistoriaan, tulee en tistäk in  vakuuttuneem m aksi siitä, 
e ttä  m ain ittu  suom alaisuuden esita iste lija  on jo h d attan u t voitolliseen 
päätökseen ensim mäisen suomenkielisen oppikoulun syntym isen ja  säily
m isen omalla sitkeydellään ja  vääjääm ättöm yydellään. Tosin monia suo- 
m alaisuusm iehiä, Schildt-Kilpisen taistelu tovereita , on ollut yh teisesti 
va iku ttam assa  täm än suomalaiselle kulttuurille  niin ratkaisevan  tap ah 
tum an onnistum iseen. Jyväskylän  koulun ja  sam alla suomenkielisen 
oppikoulun täy ttäessä  kuluvan vuoden lokakuun 1. pnä 100 vuotta, on 
syy tä  oso ittaa  erity istä  kunnio itusta  Schildt-Kilpisen kaltaiselle aa ttee lli
selle taistelijalle. Tämä kunnianteko tapah tuu  parhaiten  siten, e ttä  t a r 
kaste llaan  hänen asem aansa oman aikansa kulttuuripolitiikassa  ja  suo- 
m alaisuustaistelussa, etenkin m itä tulee suom enkielisten koulujen a ikaan 
saam iseen. K äsittelyn pohjaksi ovat m uutam at eläm äkerralliset p iirteet 
tarpeen.

W o l m a r  S t y r b j ö r n  S c h i l d t  syntyi L aukaan P ärnäsaaressa , 
everstiluu tnan tin  virkatalossa, heinäkuun 31. pnä 1810. H än oli siis suo
m alaisen sisäm aan poikia, kuten L aukaan kasvatti Adolf Ivar Arwids- 
son ja  V iitasaarella syn tyny t ja  v a rttu n u t H enrik Gabriel Porthan , jo tka  
kaikki kolme ovat ra tkaisevasti vaiku ttaneet suom alaisen ku lttuu rin  
esiinm urtoon. W olmar S tyrb jörn in  isä oli Saksasta m uuttaneeseen sotilas- 
aate liin  kuuluva Hauholla Sappeen kartanossa syn tyny t kapteeni W o l 
m a r  J o h a n  S c h i l d t ,  joka oli veljiensä kanssa osallistunut vuosien 
1808—09 sotaan. Äiti oli E v a  F r e d r i k a  W a d e n s t j e r n a ,  evers
tilu u tn an tti C. W. W adenstjernan ty tä r. Poika kertoo om aeläm äkerras
saan  äid istään, e ttä  täm ä oli »laulu-ääninen, syvätunteinen, ahkera  tö is
sään  ja  tosi-siv istynyt jalo nainen». Äiti on siis jä ttä n y t pojalleen 
arvokkaan  henkisen perinnön, johon on liitty n y t isän antam a älykkyys, 
lannistum attom uus ja  kansanom aisuus. U lkonaisena perintönä isän su
vulta oli nimi W olmar ja  so tilasu ra lta  H äm eenm aan laivatyypin lippu
laivan nimi Styrbjörn. Ainoana eloon jääneenä poikana W olmar S ty rb jö rn  
sai hellän huolenpidon kodissaan, jossa v iete ttiin  yksinkerta ista , te rv e ttä
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elämää. Pojan tulevalle kehitykselle oli tärkeää, että hän sai kasvaa 
Laukaan suomalaisen kansan keskuudessa ja kodissa, jossa osattiin suo
mea. Kilpinen (Schildtin käyttäm ä nimi suomalaisuustaistelussa) kertoo 
omaelämäkerrassaan, että »molemmat vanhemmat haastoivat sujuvasti 
Suomen kieltä, etenni äiti». Poika opiskeli kotiopettajan johdolla, joten 
hänellä oli tilaisuus kiintyä kotiseutunsa luontoon ja kansaan.

Tultuaan jo 15-vuotiaana ylioppilaaksi nuorukainen opiskeli pari 
vuotta Turussa kaupungin paloon asti, m utta siirtyi sitten Helsinkiin 
1828. Hän opiskeli lääkärilukujen pohjaksi aluksi filosofisessa tiedekun
nassa, viettäen uutteraa, yksinkertaista, vieläpä askeettista opiskelijan 
elämää. Nuorukaisen eetillisesti vakavaa asennoitumista osoittaa se, että 
hän valitsi v. 1831 latinan pro exercitio-kirjoituksessaan vaalilauseek- 
seen: Imperium habere magnum vis? — tibi impera (Jos haluat saada 
huomattavan käskyvallan, opettele käskemään itseäsi).

Kilpinen on päättänyt jo opiskeluaikanaan pyhittää suomalaisuudelle 
elämäntyönsä. Niinpä hän v. 1830 kirjoittaa Gottlundille (Gottlundin 
k irjeenvaihto): »— Jo arvoltaan selkiää Suomen päivä — Suomi! onnelli
nen kieli, ja  monet rehelliset puhujasi ovat ikeänkun kättä  Suomalaisesti 
käpännä keskenänsä nostaaksensa Sinua muien rinnalle, ja kohta kor- 
keemmallekin.» Kilpisen suomalaisuuden intoa osoittaa ennen kaikkea 
se, että  hän itse ja  hänen opiskelutoverinsa, tuleva lankonsa E. A. Ingman 
ensimmäisinä tienraivaajina suorittivat maisterin väitöksensä suomeksi. 
Kilpinen väitteli 10. 3. 1832 kreikkalaisen historioitsijan Ksenofonin 
Anabasis-teoksen kahden ensimmäisen luvun pohjalta, jotka hän oli suo
meksi tulkinnut. Väittelijä sanoo työnsä esipuheessa käyttävänsä »yli- 
maan murretta», se tarkoittaa tietenkin Laukaan m urretta, mikä viittaa 
ns. itäsuomalaiseen kieliparteen, jota väitöksen esimieskin Reinhold von 
Becker edusti. Väittelijä ja tkaa: »Jokaisen, joka haluaa omistaa suomen 
kielen hengen täydellisemmän käsityksen, täm ä meidän murteemme ei 
ole ainoastaan tuntemisen arvoinen, vaan myös välttämätön.» Samana 
vuonna 1833, jolloin Kilpinen äsken mainitun toverinsa kanssa suorittaa 
filosofian kandidaatin tutkinnon, hän esittää osakuntatoveriensa savo
karjalaisten ylioppilaitten piirissä, että  ylioppilaat ryhtyisivät yliopis
tossa ollessaan opiskelemaan innokkaasti suomea; tämä ehdotus myös 
virallisesti hyväksyttiin, samoin kuin hänen ehdotuksensa matrikkelin 
muuttamisesta suomenkieliseksi.

Lääketieteelliset opinnot johdattivat muutamiksi vuosiksi Kilpisen 
pois aktiivisista suomalaisuuden harrastuksista. Hän suoritti lääketie
teen lisensiaatin tutkinnon v. 1838 ja väitteli lääketieteen tohtoriksi v. 
1840. Hän oli pyytänyt konsistorilta lupaa saada väitellä suomen kie
lellä, m utta konsistori ei ollut siihen suostunut. Kun Kilpinen oli nimi
tetty  v. 1838 Saarijärven, sittemmin Jyväskylän piirin piirilääkäriksi,
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hän pääsi suorittam aan  eläm äntyötään rakastam ansa Keski-Suomen 
suomalaisen kansan parissa. Se oli ensiksikin to im intaa kansan elineh
tojen parantam iseksi terveydellisessä ja  taloudellisessakin suhteessa. 
Hän perusti maamme ensim m äisen suom alaisen säästöpankin Jyväs
kylään v. 1841 aluksi koko m aakuntaa varten. Täm än laitoksen voittova
roilla piti tuettam an  suom alaista yliopistoa.

Kilpisen m erkitsevim m äksi toim innanalaksi muodostui kuitenkin 
suomen kielen edistäm inen ja  ta is te lu  sen oikeutettu jen  vaatim usten 
puolesta sekä ennen kaikkea sisäm aan ja  siltä  pohjalta  koko Suomen 
om akielisten siv istyspyrkim ysten ajam inen. Kilpisen tavallaan m aakun
nallinen kulttuuriohjelm a on siis sam alla valtakunnallinen. Ja  sen ta r 
kastelu edellyttää koko m aam me silloisen kulttuuripoliittisen  ohjelman 
valottam ista.

Suomen uusi valtiollinen asem a edellytti sivistyksellisestikin uu tta  
orientoitum ista, niin käsittää  asian  Kilpinenkin (N iitä näitä  ss. 39—40). 
Maamme oli ollut kansallisessa m ielessä tukehtum aisillaan. Kansamm e 
kestokyky oli peruste ttava  kahteen voimaan, suom alaiskansallisesta 
a ja tu stavasta  saatavaan  pontim een ja  siihen kohonneeseen itsetuntoon 
jonka hävittyk in  sota oli a iheu ttanu t, kuten Runebergin isänm aallinen 
runous selvästi osoitti. Uusi suom alaisuusrin tam a rakensi ohjelm ansa 
lähinnä Porthanin  työn pohjalle ja  piti taistelu tunnuksenaan  Arwids- 
sonin tunnettua lausum aa selvästä suom alaisesta suunnasta perinnäisen 
ruotsalaisuuden ja  uhkaavan venäläisyyden keskellä. »Jo ylioppilaana 
häntä  läm m itti suomenkielelle A. I. Arwidssonin tulisanat», k irjo ittaa  
Kilpinen itsestään. Hän n äy ttää  erity isesti ihailleen tien n äy ttä jän ä  Lau
kaan silloisen rovastin  poikaa, hän tä  parisenkym m entä vuotta  vanhem 
paa Arwidssonia, joka oli hänen kum minsa. T ästä hän m ainitsee »hänen 
tie tinsä  oli ylevä, hänen tunteensa hehkuva» (N iitä näitä, s. 37). Paitsi 
aikaisem min m ainitun K aarle Aksel Gottlundin innostavaa vaiku tusta  
oli Kilpisen suomalaisuuden suuntaukselle tärkeä  E. G. E hrström in  »Åbo 
Morgonbladissa» ju listam a suom alaisuusohjelm a, joka sisälsi mm. vaa ti
muksen sääty läisten  suom alaistum isesta, suomen kielen ottam isesta  op
piaineeksi kouluihin ja  suomen kielen professorin viran  perustam isesta 
yliopistoon. Toisena tärkeänä läh tökohtana suom alaisuusrintam an suun
taukselle oli J. G. Linsénin k irjo itu s »Suom alaisesta kansallisuudesta». 
Siinä korostettiin  saksalaisten  kansallis-rom antikkojen ja  Snellmanin 
tapaan kansallisuuden individuaalista arvoa ja  nimenomaan sen ilmene
m istä äidinkielessä. Pahim pana esteenä suom alaisuuden tiellä oli sääty- 
läisluokan kylmäkiskoisuus, joka esti suomen kielen pääsem ästä yleiseksi 
virka- ja  kirjakieleksi. Kilpinen kuului juuri m ain ittu jen  suomalaisuuden 
esitaistelijoiden joukkoon, jo tka  perustiva t suuren innostuksen vallassa 
Suomalaisen K irjallisuuden Seuran 1831 Kilpisen ollessa nuorim pia jou-
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kossa. Myöhemmin hän perusti Seuran haaraosaston Jyväskylään. Suun
nan johtomiehinä esiintyivät sittemmin Lönnrot ja Snellman sekä myö
hemmin Yrjö Koskinen, jotka antoivat kukin hiukan erilaisin tunnuksin 
ja  ohjelmin panoksensa tuleviin taisteluihin.

M uutettuaan virkamieheksi Keski-Suomeen Kilpinen asui aluksi Lau
kaassa, m utta m uutti pian Jyväskylään, nähtävästi 1841. N äistä ajoista 
lähtien Lönnrotista tuli hänen pysyvä kirjeenvaihtotoverinsa lähinnä 
kielenpuhdistus- ja  oikeakielisyysharrastuksissa. Lönnrot oli muuten 
ajatellut hakea Kilpisen tavoittelemaa virkaa, mutta ei halunnut van
hempana asettua maakunnan oman pojan tielle. Kilpisen sanaseppyys 
on sangen merkitsevä puoli hänen elämäntyössään. Hänen sepittämiään 
suomalaisia sanoja on pesiytynyt yleiseen kielenkäyttöömme enemmän 
kuin kenenkään muun kielenuudistajan keksimiä. Näistä mainittakoon 
tiede, taide, esine, henkilö, yksilö, yleisö, sivistys, kansallisuus, uskonto, 
kirje, kirjailija, aste, suhde, opisto, itsenäisyys, itsenäistyä. Tähän puo
leen Kilpisen toiminnassa ei tässä voida kiinnittää enempää huomiota. 
Mainittakoon kuitenkin, että  juuri sanojen ’tiede’ ja  ’taide’ keksiminen 
on johdattanut Jyväskylästä, Kilpisen keskuspaikasta, käytettyyn nimi
tykseen »Suomen Ateena». Lönnrot nim ittäin kirjoitti Kilpiselle kirjeen, 
jossa hän leikillisesti puhuu tieteen ja taiteen kotipaikasta Suomen 
Ateenasta.

Jyväskylään sijoituttuaan Kilpisestä ja  hänen puolisostaan M a- 
t h i l d a  W a d e n s t j e r n a s t a  tuli keskeisiä kulttuurihenkilöitä maa
kunnassa ja  kaupungissa, jonka lääkärinä tohtori lisäksi toimi vuo
teen 1861. Kilpisen kiintymys maakuntaan käy selvästi ilmi hänen silloi
selle lääkintähallitukselle lähettäm istään raporteista, joista monet tarjoa
vat arvokasta kulttuurihistoriallista aineistoa.

Kilpinen näkee kansan olevan takapajulla kulttuurissa ja  siinä olevan 
paljon vikoja. Kuitenkin hänen näkemyksensä sisämaan kansasta on 
voittopuolisesti positiivinen ja  melko lähellä Runebergin havaitsemaa. 
Kilpinen näet kirjoittaa: »Sen luonne on verkkainen, vaan jotenni kestä
väinen ja nerokas toimissaan.» Tämän kansan keskuudessa hän tuli 
vaikuttam aan parantajana, m utta ennen kaikkea valistuksen tulen sytyt
täjänä ja maakunnan henkisenä kohottajana. Osaapa hän antaa neuvoja 
maanviljelyksessäkin, jota hän itsekin harrasti.

Kilpinen ryhtyy ajamaan suomen kielen oikeuksia siten, että hän 
alkaa itse käyttää kirjeenvaihdossaan suomea sekä maaherroille että  
papistolle, jolta hän vaatii suomenkielisiä virkakirjeitä. »Sattuipa ja  
eräs pökkelö pääsemään virkalaiseksi Keski-Suomeen v. 1838. Tuokin 
rupesi viljelemään Suomen kieltä yksityisissä ja  virallisissakin kirjeissä 
kuntansa virkamiehille ja muille sääty-henkileille. Nuopa tuosta mikä 
oukamustui, mikä äkämystyi. Vaan eipä tuo tuokalainen tuosta ollut
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m illänsäkään, ja tko i vaan siilon tällön uu tta  käyttöänsä jopa joskus 
ylemmillekin virastoille. Sittem m in aina ja  kaikille. Ja  ny t tuo  p iitynyt 
ruotsalainen epä-tapa Suomessa m uuttuu  m uuttum istaan  Suom alaiseksi 
oiki-tavaksi Oikeuden ja  Tosineen, kansallis-hengen painosta. Täm ä 
kansallinen kieli-käyttö  tapa  onkin niin luonnollinen, niin järjellinen  
Suomessa jo tta  tuskin  voi aateliakaan, e ttä  toisin on sa a ttan u t millon- 
kaan oli», k irjo ittaa  hän itse (N iitä  näitä, s. 41). Hänen lääkin tähalli- 
tukselle lähettäm issään  raporteissa  on sekä suomea e ttä  ruotsia. M er
k ittäv in  ja  pisin näistä  lääkärinkertom uksista  on juuri Jyväskylän ylä- 
alkeiskoulun perustam isvuonna 1858 k irjo ite ttu  suomenkielinen ke rto 
mus, jolla on suomen kielen käytön kannalta  huom attava symbolinen 
m erkitys.

Kilpinen taiste li suom alaisuuden aa tteen  puolesta myös lehdistössä 
sekä ruotsinkielisessä e ttä  varsinkin  suomenkielisessä, mm. »Suom etta- 
ressa», Lönnrotin »Mehiläisessä» ja  kotikaupunkinsa lehdistössä. Siellä 
hän ju lkaisi useita vuosia om assa k irjapainossaan »Kansan Lehteä», 
joka oli varsin  aktiivinen kannanotoissaan. E rikoislaatu inen  oli hänen 
pyrkim yksensä ns. venykekirjoituksen läpiviemiseen. Tällä tavalla  on 
k irjo ite ttu  mm. v. 1889 ilm estynyt teos »Nitä naeitae nitelm iae, vaeitel- 
miae, vestelmiae, sotielm ia, sovinto», jossa hän esittää  ajam iensa a a tte i
den perusohjelm an. Kilpinen oli ta itee llisista  seikoista kiinnostunut, se
pittäpä hän m uutam ia runojakin. E rity isen  kiitosm aininnan ansaitsee h ä 
nen om aperäinen ja  ra ikas proosatyylinsä, jo ta  hän koko eläm änsä a jan  
pyrki kehittäm ään yhä suom alaisem paan suuntaan  taistellessaan  sam alla 
vankkum attom asti suom alaisuuden aa tteen  puolesta.

Sitkeimm än, tuloksellisim m an ja  m erkittävim m än taiste lunsa K ilpi
nen joutui kuitenkin käym ään suom alaisen sivistyksen puolesta ponnis
te lu ssaa n  suomenkielisen koululaitoksen luomiseksi. Suom alaiskansalli
seen ku lttuuriin  pyrkivä älym ystöm m e oivalsi, e ttä  kansalliselle k u lttu u 
rille oli saatava  pohja, sellainen m aaperä, jo sta  kasvaisi oikeahenkisiä 
sivistystyön tekijöitä. Terveen kasvupohjan suomenkieliselle ku lttuurille  
saatto i ta r jo ta  vain suomenkielinen, kansallisesti orientoituva koululaitos. 
Ensim m äisessä vaiheessa ta rv ittiin  oppikoulua, joka pystyi kasvattam aan  
sekä sääty läisis tä  e ttä  suom alaisesta kansasta  suom alaisesti a ja tte levaa  
sivistyneistöä. Täten saataisiin  v irkam iehistö  kansallism ieliseksi, kansan 
p a ra s ta  ym m ärtäväksi, m ikä vaiku tta isi yhdistävästi ja  voim istavasti 
kansakokonaisuuteen. Kuten ta iste lu  Jyväskylän koulun opetuskielestä 
osoittaa, kävivät m ielipiteet melko jy rkästik in  ris tiin  siinä, oliko p y r it
täv ä  puh taasti suomalaiseen kouluun vai kaksikieliseen. Edellistä  kan taa  
edustivat Yrjö Koskinen ja  d ip lom aattisista  syistä  aluksi h iukan varo 
vaisem min Kilpinen. Jälkim m äisen kannan puolesta otteli oman ohjel
m ansa m ukaisesti Snellman. Hän katsoi tärkeäksi pelastaa kaksikielisen



10

oppikoulun avulla ruotsalainen sivistyneistö suomalaiselle kulttuurityölle 
ja  saada se luomaan myös suomenkielistä kirjallisuutta.

Koulukysymys on ilmeisesti sangen varhain askarru ttanut Kilpisen 
mieltä ja muodostunut hänelle läheiseksi. Tämä asia on todennäköisesti 
ollut paljon keskustelun kohteena jo Kilpisen opiskeluaikana kansallis
mielisessä toveripiirissä. Gottlund koskettelee tä tä  asiaa Kilpiselle lähet
tämässään kirjeessä, joka on päivätty niin varhain kuin maaliskuun 
22. pnä 1834 (mahdollisesti 1835). Kirjeessä puhutaan uudesta »Koulu- 
Toimituksesta», johon on valittu mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
piiriin kuuluva A. A. Laurell. K irjoittaja pyytää Kilpistä, »joka olet 
hänen (so. Laurellin) kanssa varsin tuttu», vaikuttam aan ystäväänsä 
siten, että täm ä uusi »Koulu-Toimitus» tekisi jotakin suomen kielen 
»voitoksi ja kunniaksi». Gottlund jatkaa vielä: »Paihti tä tä  oisi varsin 
tarpeellinen asettam aan muutamia kouluja näihin perisuomalaisiin maa
kuntiin, kussa ei luettaisi muuta kuin suomenkielellä.»

Edellä m ainitut nuoruuden suunnitelmat muuttuivat tositeoiksi Kil
pisen päästyä virkapaikalle syntymäseudulleen ja siten vaikutusvaltai
seen asemaan. »Tuo pökkelö kirjoitti muutamille mahti-pontisille Suomen 
virkamiehille korkeamman oppilan saamisesta Jyväskylään.» Nämä 
puoltopyynnöt olivat osoitetut läänien silloisille kuvernööreille ja arkki
piispa Melartinille. »Se sai kohteliaita vastimia minkä miltäkin, ei myön
tävää keltään», kertoo Kilpinen asiasta edelleen (Niitä näitä, s. 42). 
Ainakin arkkipiispan kirje ja kuvernööri Ramsayn vastaukset ovat päi
vätyt joulukuun 1. pnä 1841. Kilpinen on nähtävästi puuhannut enem
mänkin asian hyväksi, koska hänen jääm istöstään on nyttemmin löyty
nyt keisarille osoitettu anomus triviaalikoulun saamiseksi Jyväskylään, 
joko siten, että perustetaan uusi laitos, tai niin, e ttä  jokin entisistä siir
retään paikkakunnalle. Anomus kuuluu:

Stormäkt igs te  Allernädigs te Kejsare  och

Storfurs te till Finland!

I den underdåniga anhållan hos Eder Kejserliga Majestät, Jyväskylä 

Borgerskap är sinnadt a tt göra, angående inrättande af en ny, eller fly tt

ning af någon äldre Trivial Skola inrättning till Jyväskylä Stad, våge 

vi i djupaste underdånighet förena oss; helst en dylik inrättning vore af
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oberäkneligt välgörande och vigtig  inflytelse för vår ifrån  Skol S täder 

så aflägsna Lands ort.

F ram härda  med djupaste undersåtelig  vördnad trohe t och nit

S torm ägtigste A llernådigste K ejsare och S to rfu rste  till F inland

Eders K ejserliga M ajestäts

A llerunderdånigste och troplig tigste 

tjenare  och undersåter

Wolm. S. Schildt 

P rovincial-Läkäre i S aarijärv i 

D istrict jne.

P äiväystä  ajan  tavan  m ukaan anom uksessa ei ole, m utta  Wolm. S. Schildt 
esiin tyy ensim mäisenä allek irjo itta jana , titte linään  Saarijärven  (ei vielä 
Jyväskylän) piirin  piirilääkäri, jo ten  anomus lienee jokseenkin sam alta 
a ja lta  kuin edellä m ain itu t tiedustelut. A llek irjo itta jia  on satakun ta, 
niiden joukossa sääty läisiä  ja  m uutam a talollinen, yleensä kaik ista  
Keski-Suomen p itä jis tä  ja  kauem paakin, E telä-P ohjanm aata  ja  Mikkeliä 
myöten. Koulun kielestä ei siis tässä  anom uksessa m ainila vielä m itään. 
Anomus on ehkä juuri korkeiden viranom aisten kylm äkiskoisuuden 
vuoksi jään y t lähettäm ättä . Triviaalikoulum uoto lakkau tettiin  m aas
samme v. 1843.

Kilpinen ei he ittäny t kuitenkaan koulusuunnitelm iaan sikseen. Hän 
ei ole tosin m ukana siinä toivom uksessa, joka esite ttiin  suom alaisen 
realikoulun saam isesta Jyväskylään kenraalikuvernööri, kreivi Bergin 
vieraillessa kaupungissa kesällä 1856. S aatuaan  aikaan jo sam an vuoden 
tam m ikuussa anomuksen oman läänin perustam isesta Keski-Suomeen 
Kilpinen on jälleen aktiivisena koulupuuhassa. »Taas se iähe tti kehotel- 
mia, kyselm iä Keski-Suomen Papistolle, eikö olisi suotava, saatava  Jy 
väskylään korkeam pi opisto ja  se, jos m ahdollista Suomen-kielinen?» 
Suhtautum inen oli peräti suopea. »Ja nytpä kajah teli kaik ista  seurakun
nista  h a rta ita  vastineita, joissa sitä  E sivallalta  anelivat», k irjo ittaa  Kil
pinen tyytyväisenä (N iitä näitä, s. 42). A sian johdosta oli näet p idetty  
neljässäto ista  seurakunnassa pitäjänkokouksia syksyllä 1856 ja  alussa 
vuotta  1857. V astauksista  ansaitsevat erity isen m aininnan petäjävete- 
läisten ja  kuortanelaisten  lähettäm ät jy rkän  suom alaisuuskantansa 
vuoksi. Ruoveden kirkkoherra  J. W. D urchm an ja  K uortaneen kirkko-
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herra  C. F. Stenbäck olivat sep ittäneet vastauksensa peräti suomeksi. 
R autalam pilaisten  m ielenilm aisu tuo selvästi esiin Kilpisen aktiiv isuu
den puuhassa. (V astaukset tä ssä  ju lkaisussa  s. 234— 236.)

Vuoden 1857 alussa p idettiin  a s ias ta  Jyväskylässä  kokous, jossa hy
väksy ttiin  Kilpisen itsensä m aan hallitukselle laatim a koulua koskeva 
anomus, »jossa pyydettiin  saada semmoinen oppilaitos ja  se, jos suinkin 
m ahdollista, Suomen-kieliseksi» (N iitä  näitä, s. 42). Kilpinen oli perus
tellut» H elsingfors Tidningarissa» (1856, n:o 104) vielä tarkem m in koulun 
tarpeellisuutta , ja  es ittää  lopuksi toivomuksen, »että valon kaunis 
aam urusko pian ko ittaa  tällekin  m aakunnalle».

Kun Kilpinen varovaisuussy istä  ei m aininnut m itään koulun opetus
kielestä, h e rä tti  se ihm ettelyä monilla tahoilla. Yrjö Koskinen k irjo it
taak in  tam m ikuun 13. pnä as ias ta  Kilpiselle: »Olette nostaneet puheen 
saada yläalkeiskoulun Jyväskylään. E tteh än  nyt m uuta a ja tte lekaan  
kuin suom enkielistä koulua. Jos ruotsalainen koulu sinnekin asetetaan, 
niin se on sula häviö suomenkielelle.» L isäksi Yrjö Koskinen k irjo ituk 
sessaan »Tarvitaanko Jyväsky lässä  yläalkeiskoulua ja  mimmoista?» 
(Suom etar 1857, n:o 4) o ttaa  kielikysym yksessä jy rkän  kannan ja  lopet
taa  esityksensä sanoihin »suomalainen yläalkeiskoulu Jyväskylään taikka 
ei ollenkaan koulua».

Jyväskylän  kouluasian käsitte lyyn  tuom iokapitulissa ja  senaatissa 
samoin kuin koulun alkuvaiheisiin ei tä ssä  k irjo ituksessa  varsinaisesti 
puututa, koska näitä  seikkoja on ta rk a s ti esite tty  tr i  K. J. Jalkasen k ir
jo ittam assa  koulun historiassa. K ilpinen saa todeta ponnistustensa kou
lun synnyttäm iseksi onnistuneen. »Suomen isällinen viisas E sivalta  sii
hen suostui. Ja  1 p. Lokakuuta 1858 ava ttiin  Jyväskylässä valtion aset
tam a neliluokkainen Ylä-alkeiskoulu. Juhla-päivä se oli Suomelle». (N iitä 
näitä, s. 42). Kilpinen ei v a lite ttav asti voinut olla m ukana tässä  hänel
lekin suuressa  juh lassa  sairauden vuoksi. Suom ettaren juhJaselostuksessa 
m ainitaan hänen osuudestaan painokkaasti, ja  hänelle kohotettiin  hyvin 
ansaittu  m alja juhla-aterialla.

Kilpinen seurasi h e llittäm ättä  ha rrastuneesti uuden opiston, lempi- 
lapsensa, keh ittym istä  ja  kohtaloita. Koulusta Kilpinen k irjo ittaa  »Niitä 
nä itä»-k irjassaan  sivulla 42, e ttä  »G. L. P e s o n i u s  pääsi oppilan ensim 
m äiseksi joh ta jaksi ja  opetta jaksi ja  oli niissä toim issa oivallinen». E räs  
Yrjö Koskisen k irje  Kilpiselle v :lta  1857 an taa  meidän tietää, e ttä  Kilpi
nen oli keho ittanu t Yrjö K oskista hakem aan koulun reh torin  toimeen. 
Kilpinen oli tyytyväinen, e ttä  näin tapahtu ik in . Hän k irjo ittaa : »Maineen 
siivillä on tieto  tu llu t siitä, e ttä  h ra  Yrjö Koskinen on etsinyt rehtorin  
virkaa tä ssä  uudessa koulussa (Suom etar 1858, n:o 8). Yrjö Koskinen kui
tenkin sy rjäy te ttiin  v irkaa täy te ttäessä , koska hän kuului eri hiippakun
taan. H änen jy rkkä  suom alaisuuskantansa lienee ollut todellinen syy. Kai-
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kesta huolimatta tämäkin suomalaisuusmies tunsi jatkuvasi rakentavassa 
mielessä kiinnostusta uuden avainasemassa olevan koulun kielikysymyk
seen.

Kilpinen pyrki valvomaan koulun opetuskielen kysymystä parhaalla 
mahdollisella tavalla opettajakuntaa tukien ja neuvoen. Monia vaikeuksia 
oli voitettavana. Puuttui suomenkielisiä oppikirjoja. Siksi Kilpinen oli jo 
v. 1847 suomentanut »Neljä ensimmäistä k irjaa ynnä viidennen m ääräyk
set Euklideen alkeista». Lisäksi hän suunnitteli maidelman (maantieteen) 
toim ittam ista sekä kehoitteli eri henkilöitä kirjoittam aan uusia oppikir
joja, mm. Lönnrotia laatim aan kielelmää (kielioppia). Tämä taasen kertoo 
Kilpiselle kirjeessään (marraskuun 27. p iitä  1857), että monet ovat suo
malaisia koulukirjoja kirjoittam assa. Jyväskylän koulun opettaja J. G. 
Geitlin toimitti koulun alkuvuosina »Latinalaisen kieliopin». Kilpisen pon- 
tevuutta oppikirjakysymyksessä todistaa hyvin hänen kirjeenvaihtonsa 
Lappajärvellä olevan pastori Ahlholmin kanssa. Hän suomensikin Leon 
»Kirkkotosineen» sekä Ekelundin »Tosineen» I. K irjoja painettiin jopa 
Kilpisen omassa kirjapainossa. Oppilaat olivat suurelta osalta ruotsinkie
lisistä säätyläiskodeista, joten koulun alkamislukuvuonna neljästä luo
kasta vain I luokka sai kokonaan suomenkielistä opetusta. Virkavallan 
puolelta oli ainainen uhka olemassa, sillä olihan koulu ikään kuin onnelli
sen sattum an huomenlahja kansallemme. Kielelliset vaikeudet ensimmäi
sessä suomenkielisessä koulussamme veivät siihen, että opettajakuntaa 
syytettiin epäsuomalaisuudesta. Tämän johdosta rehtori Pesoniuksen täy
tyi kirjoittaa puolustuskirjoituksia. Itse Kilpistäkin, to tista fennofiiliä, 
parjattiin, että hän oli ollut mukana »Suomen kansan toiveitten pettäm i
sessä» ja »kansamme narrina pitämisessä.» Kilpinen ryhtyi puhdista
maan koulun mainetta »Suomen Julkisissa Sanomissa» vakuuttaen, että 
»kaikki kirjat, muistineet eli virkakirjeet ja  muut virkakirjoitukset sekä 
vireys- ja  käytöstodisteet kynäillään suomeksi». Lopulla vuotta (24. 12. 
1859) »Suomettaressa» luetaan ilmeisesti Kilpisen toimesta laadittu sel
vitys, että  mainitussa koulussa pojat tarjoilivat »erin somia vastauksia 
opettajainsa suomenkielisille kysymyksille».

Toisaalta Kilpisen täytyi antaa neuvon ja kehoituksen sanoja koulun 
opettajille yksityisesti ja  julkisesti. Niinpä »Suomettaressa» (1859, n:o 
45) Kilpinen kirjoittaa pontevan vetoomuksen, joka alkaa: »Sen kirjeen 
(Keisarillisen kirjeen) mukaan on se näiden opettajien vallassa tehdä 
koulua joko näin suomalaiseksi taikka piammasti ruotsalaiseksi. Suomen 
kansa katsoo heihin — ja toivoo sitä suomalaiseksi — ------- .»

Koulun opettajakunta toimi Kilpisen kanssa sydämensä käskyä nou
dattaen ja teki vähin äänin koulusta täysin suomalaisen vastoin piispa 
Ottelinin ja senaatin tarkoitusta ja  Snellmanin kantaa, jonka hän esittää 
»Litteraturbladetissa» (1859, n:o 4). Koulun opettajakunta antoi aina-



14

kin kahdesti jy rk ästi suom alaism ielisen lausunnon koululaitoksemm e kie
likysym yksestä. Kun Jyväskylän koulu tu li täysiluokkaiseksi saadessaan 
lukion 1862, koitti sille todellinen kukoistuskausi. Siitä tuli koko suom a
laisen Suomen koulu, ja  huom attavat henkilöt e täänpääkin  lähettivä t sin
ne poikiaan, mm. Y rjö Koskinen.

Vielä kerran  Kilpisen täy ty i käydä luja o ttelu  rakastam ansa  koulun 
puolesta. N im ittä in  vasta  peruste tun  »Koulutoimen Ylihallituksen» pääl
likkö K asim ir von Kothenin a lo itteesta  y rite ttiin  Jyväskylän koulu ty 
p istää  keväällä v. 1871 siirtäm ällä  sen yläluokat Mikkelin uuteen ruo t
salaiseen lukioon. Asiaa oli hoidettu  m itä  salaisimm in, m utta se tuli kui
tenkin  vahingossa Mikkelin k au tta  jyväsky lälä isten  tietoon. U hkaava 
vaara  h e rä tti Jyväskylässä  voim akkaan reaktion. Taas oli Kilpinen to i
messa. Kokouksessa valittiin  lähetystö  kääntym ään korkeim pien hallin
toviranom aisten puoleen Helsingissä. Kilpinen kertoo teoksessaan »Niitä 
näitä» (ss. 46—47) liiku ttavasti käynnistään  talollisen Juho Särkän kans
sa suhteellisen suopean senaatto ri S. A ntellin luona. M atka ja tku i tilan 
teen kriitillisyyden vuoksi P ietariin . Siellä lähetystö  puhutteli m inisteri- 
valtiosih teeri A rm feltia ja  m uita. Tuloksena oli, e ttä  täm ä m atkusti Hel
sinkiin ja  piti senaatin  istunnon, jossa »päätettiin  tosi-tarpeelliseksi pi
d ä ttää  Jyväskylän Iso-opisto ehjänä semmoisenaan.» Kilpisen aktiiv isuu
desta oli seurauksena, e ttä  yhden tien Häm eenlinnan ja  Kuopion lyseot 
m uutettiin  suomenkielisiksi.

Miten syvästi K ilpistä oli kuohu ttanu t katala  hyökkäys Jyväskylän 
koulun tuhoam iseksi, oso ittaa se, e ttä  Kilpinen ei m alta olla kertom atta  
von Kothenin kohtalosta: »Vuonna 1873 tuo Suomi-vihainen suomalainen 
K. v. K. sai v irkavapau tta  ja  v irka-eron ja  pötki ulkomaille, Saksaan, 
sinne jääm ään  ja  viimein peittym ään hautaansa. Ei yh tään  kaipauksen 
huokausta kohonnut Suomessa hänen katoam isesta täältä . Niin häkä, 
haiku haih tuu  tuuleen.» (N iitä  nä itä  s. 48).

Kilpinen oli pelastanut perin uhkaavasta  v aarasta  Jyväskylän koulun. 
Se m uutettiin  1873 uuden kou lu järjestyksen  m ukaiseksi täysiluokkai
seksi lyseoksi ja  kym m entä vuotta  myöhemmin 8-luokkaiseksi klassilli
seksi lyseoksi. Kilpinen piti ja tkuvasti isällisesti huolta koulusta, sen 
o pe tta jis ta  ja  oppilaista kuolem aansa saakka toukokuun 8. p :ään  1893. 
H än oli nuorisoa ym m ärtävä ja  rak astav a  huolta ja  lääkärinä sekä m uu
tenkin  taloudellisesti. Sangen tärkeänä  tilaisuutena pidettiin aikoinaan 
Jyväskylässä  Schildtin perheen ku tsu ja  koululaisille. Ne jä ivä t monille 
entisille lukiolaisille m iellyttävim pien koulum uistojen joukkoon.

Kilpinen oli ak tiiv isesti Uno Cygnaeuksen kanssa puuhaam assa Jyväs
kylän ensim m äistä k a n s a k o u l u s e m i n a a r i a ,  joka alo itti to im in
tansa  1863. Kilpinen vaiku tti välillisesti vielä maamme ensimmäisen suo-
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menkielisen ty ttökoulunkin  syntyyn 1864, sillä juu ri edellisten koulujen 
o p e tta ja t sen Jyväskylään puuhasivat.

Täm än suomenkielisen oppikoulun juh linnan  yhteydessä on syy tä  
m uistu ttaa , e ttä  Kilpinen on Jyväskylän y l i o p i s t o a j a t u k s e n  
isä. Täm ä m aininta on sitäk in  enemmän paikallaan, kun juuri tän ä  syk
synä tapah tuu  Jyväskylän korkeakoulussa huom attava laajennus, joka 
tekee laitoksen pedagogis-hum anistiseksi yliopistoksi. Jyväskylän v. 1847 
perustetun  ala-alkeiskoulun avajaisia  »Suom ettaressa» selostaessaan 
Kilpinen p ää ttää  k irjo ituksensa: »Yksi joukosta a ja tte li, milloin täm ä 
Vähä-koulu kasvaa Iso-kouluksi? M illoinkaan Lukioksi ja  m illoinkapa 
Oppioksi? — Oi kuvatuksia ja  m ielijuohteita.» — Jo tta  a ja tu s  tu levaisuu
dessa voisi to teu tua  hän kylvi v. 1860 siemenen »Yliopiston rahastolle», 
jo ta  myöhemmin k a rtu tti. Täm än rahaston  perustam isk irjassa  v :lta  1882 
on nimenomaan m aininta »Suomenkielinen Yliopisto».

Edellisen toivom uksen sanat sisä ltävä t arvokkaan ku lttuuripo liit
tisen ohjelman, jonka to teu ttam iseksi Kilpinen uhrasi v irkato im iltaan  
liikenevän ihailtavan tarm onsa ja  loppum attom an innostuksensa. Tällai
sen suom alaisuusohjelm an ja  ku lttuu rin  desentralisaatio-aja tuksen  esit
täm isessä on profeetallista  kaukokatseisuu tta  ja  nerollisuutta. Se oli ajan 
oloissa monen m ielestä perin optim istinen, vieläpä utopistinen, m utta  
sadan vuoden aika on oso ittanut täm än Kilpisen »ylileen» (aa tteen ), hä
nen kuningasajatuksensa, elinvoimaisuuden. Ennen kaikkea on ihailtava 
Kilpisen suurta  rak k au tta  kotiseutuunsa ja  suomalaiseen isänm aahansa. 
Vain jalo rakkaus voi an taa  ihmiselle sellaisen voiman ja  tarm on, jolla 
Kilpinen on vienyt voitolliseen päätökseen Jyväskylän lyseon luomisen. 
Täm ä otolliseen aikaan peruste ttu  koulu on jo pelkällä olemassaolollaan 
ja  suom alaism ielisten kasvattiensa avulla tehny t m ahdolliseksi suom a
laisen koulun ja  korkeam m an suomenkielisen sivistyksen uljaan nousun.

L ähteinä tässä  k irjo ituksessa on k äy te tty  myös m aisteri W olmari 
Schildtin hallussa olevia asiapapereita  ja  häneltä saatua suvun peri
m ätietoa. Sangen antoisa on ollut lehtori Jorm a Korpelan k ä y te ttä 
väksi luovuttam a arvokas aineisto. — Kilpisen käy ttäm ä ns. venyke- 
k irjo itus on s itaa te issa  m uutettu  normaalimuotoon.



W olm ar S tyrb jörn  Schildt ja puolisonsa M athilda F redrika  W ilhelmina
W adenstjernla.
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K. J. JALKANEN

Jyväskylän lyseo 1858—19081

1. P E R U S T A M I S V A I H E

Maamme muistutti viime vuosisadan keskipaikkeilla pohjolan huhti
kuuta, talven ja kevään välisen valtataistelun päävaihetta. Vieraan kielen 
kahlitsema ja virkavallan hallitsema kansa oli vielä horrostilassa, m utta 
herätyksen tuulet, joita turhaan yritettiin  voimakeinoin vastustaa, puhal
sivat yli maan, ja  itämainen sota ja  hallitsijan vaihdos muodostuivat 
talven viimeiseksi lumipyryksi.

Uusi hallitsija esitti maaliskuun 24. pnä 1856 johtam assaan senaatin 
istunnossa laajan ohjelman kansansivistyksen ja maan taloudellisen 
tilan kohottamiseksi, ja täm än rohkaisemina isänmaan ystävät tekivät 
kaikkialla omia suunnitelmiaan uuden Suomen rakentamiseksi.

Myöskin vasta perustetulla Jyväskylällä oli rohkeat nuoruudenunel
mansa. Se toivoi pääsevänsä tulevan Sisä-Suomen läänin pääkaupungiksi 
ja  korkeamman oppilaitoksen kotipaikaksi. Jyväskylässä asui tähän 
aikaan innokas suomalaisuusmies piirilääkäri V o l m a r  S t y r b j ö r n  
S c h i l d t ,  joka käytti suomenkielisissä kirjoituksissaan kirjailijanimeä 
»Kilpinen». Heti virkaansa tultuaan 1839 hän esiintyi paikkakuntansa 
edistysharrastusten johtajana. Jo 1841 hän kirjoitti Vaasan, Hämeen 
ja  Turun läänien kuvernööreille pyytäen heidän puoltolausettaan Jyväs
kylään perustettavaa triviaalikoulua koskevalle anomukselle ja  saikin 
oman kertomuksensa mukaan »kohteliaita vastimia minkä miltäkin, 
m utta myötävää ei keltään». Kaupunki sai tosin ala-alkeiskoulun 1847, 
m utta korkeampaa oppilaitosta se odotti turhaan toistakymmentä vuotta. 
V asta Aleksanteri II: n hallituskaudella kysymys otettiin uudelleen esille. 
Tällöin oli aika niin muuttunut, ettei enää tyydytty ruotsinkieliseen 
kouluun, vaan vaadittiin suomenkielistä.

Kun uusi kenraalikuvernööri kreivi Berg teki kesällä 1856 matkan 
Sisä-Suomeen ja kävi myöskin Jyväskylässä, kaupunkilaiset esittivät 
hänelle toivomuksen, että tänne perustettaisiin suomalainen reaalikoulu.

1. F ilosofiantohtori K. J. Jalkasen alkaperäisen  k irjoituksen on hänen poi
kansa professori K. V. L. Ja lkanen  m uotoillut tä tä  teosta varten  nykyaikaiseen 
kieliasuun. Sam alla hän on tiiv istänyt sitä  jä ttäm ällä  pois e rä itä  yksity iskohtaisia 
tie to ja  ja taulukoita.

J L  — 2
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Tohtori Schildt ei näh tävästi ollut sillä kertaa  anojien joukossa. Toi
m eton ei hänkään tosin ollut, sillä hän oli jo edellisen tam m ikuun aikana 
tehny t kenraalikuvernöörille esityksen Keski-Suomen läänin perustam i
sesta  ja  lääninhallituksen sijo ittam isesta  Jyväskylään, m u tta  kouluano- 
mus ei näy hän tä  tässä  muodossa tyydyttäneen, vaan hänen tarko ituk 
senaan oli saada sen taakse koko Keski-Suomi. Vielä sam ana kesänä hän 
lähe tti kaikkien Keski-Suomen seurakuntien papeille kirjeen, jossa hän 
tiedusteli, e ttä  »eikö olisi suotava, saatava Jyväskylään korkeam pi opisto 
ja  se, jos m ahdollista, suomenkielinen». »Ja nytpä kajah teli kaik ista  
seurakunnista  h a rta ita  vastineita, joissa sitä E sivallalta anelivat». Syys
kuun ja  tam m ikuun välisenä aikana pidettiin  neljässäto ista  Keski-Suomen 
seurakunnassa p itäjänkokouksia ja  kevättalvella kokous Jyväskylässä, 
jo issa hyväksyttiin  toh tori Schildtin k irjo ittam a ruotsinkielinen anomus. 
Täm ä on suom ennettuna seuraava:

Suurvaltäisin, K aikkeinarm ollisin Keisari ja  Suomen Suuriruhtinas!
Rohkaistuina siitä  yleväm ielisestä suosiosta ja  M aanisällisestä hyvän

tahtoisuudesta, jo ta  Teidän K eisarillinen M ajesteettinne aina on osoit
tan u t Suomen kansaa kohtaan, rohkenemme syvim m ässä alam aisuudessa 
es ittää  erään tarpeen, erään anomuksen. Koko sillä laajalla, m iltei puo
len Suomen kansan asum alla alueella, joka on Oulun, Vaasan, Porin, 
H äm eenlinnan ja  Kuopion kaupunkien välillä, ei ole a inoatakaan  kor
keam paa oppilaitosta. Lähellä täm än alueen keskustaa on nuori Jyväs
kylän kaupunki. Rohkenemme sentähden anoa syvim m ässä alam aisuu
dessa Teidän K eisarilliselta M ajesteetiltanne korkeam m an ala-alkeis
koulun perustam ista  Jyväskylän kaupunkiin, joka siten saisi kallisarvoi
sen osoituksen Teidän Keisarillisen M ajesteettinne Arm osta. Tällainen 
sivistyslaitos, jo ta  jo kauan on syvästi ka ivattu  kouluista kaukana ole
vassa Keski-Suomessa, vaiku tta isi siunauksellisesti väestön sivistyksel
liseen ja  aineelliseen hyvinvointiin.

U seat seurakunnat, n im ittä in  Jäm sä, Keuruu, Ruovesi, K uortane, 
Saarijärvi, V iitasaari, Laukaa, Jyväskylä, Petäjävesi, Rautalam pi, K an
gasniemi, Sysmä, H arto la ja  Joutsa, yh ty ivät anomukseen liittäm ällä 
siihen o tteet pitäjänkokousten pöytäkirjo ista, joissa selvitetään lähem 
min korkeam m an oppilaitoksen ta rv e tta  ja  sen tuo ttam ia e tu ja  Keski- 
Suomessa. Osassa näistä  liitte is tä  lausutaan  syvim m ässä alam aisuudessa 
myöskin se toivomus, e ttä  suomenkieli, jos m ahdollista, tulisi uudessa 
koulussa opetuskieleksi, koska väestö on suom alaista.

H elpottaakseen hiem an valtion menoja puheena olevassa asiassa 
Jyväskylän kaupunki ta rjou tu i vähäisten varojensa m ukaan hankkim aan 
koululle kahtena ensim m äisenä vuotena vapaan huoneiston.

Anomuksen a llek irjo itta ja t ovat: lään inm aanm ittari Pehr. Adr.
Gahm berg kom issionim aanm ittari A. F. T aw aststjerna, rukoushuoneen
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saarnaaja Rob. Vilh. Brummer, kapteeni J. D. Palander, postimestari 
C. A. Carlborg, komissionimaanmittari E. Savander, kauppias Gust. Henr. 
Gronov, lääninmaanm. kand. sihteeri P. Sonné, henkikirjuri Gust. A. 
Rönneberg, nimismies Lars Johan Hallongren, apteekkari C. Hobin, 
kihlakunnantuomari Joh. Ticcander, kapteeni C. R. (?) Westling, kaup
pias Fred. Dunajeff, kauppias G. H. Lindblad, kauppias P. Smirnoff, 
kauppias A. H. Nyman, kauppias N. Forsblom, kaupungin viskaali I. E. 
Sandelin, kiinteistön omistaja Gustaf Tigerstedt, kappalaisen apul. Conr. 
Edv. Tornberg, piirilääkäri V. S. Schildt, maanmittausausk. Carl Fr. 
Nyberg, kruununvouti Gust. Grönlund ja alkeiskoulun opettaja Fredrik 
Grahn.

Pöytäkirjan liitteinä olevissa pitäjien lausunnoissa perustellaan kou
lun tarpeellisuutta huomauttamalla, että matka Keski-Suomesta koulu- 
kaupunkeihin on liian pitkä, joten koulunkäynti tulee liian kalliiksi. 
Muutamissa, kuten esim. laukaalaisten anomuksessa, sanotaan, että uusi 
koulu hyödyttäisi kaikkia kansankerroksia, varsinkin talonpoikia, jotka  
kustannusten halventuessa lähettäisivät lapsensa entistä halukkaammin 
opintielle. Vaikka useimmat allekirjoittajista epäilemättä sisimmässään 
toivoivat, että uuden oppilaitoksen opetuskieleksi tulisi suomi, tämä 
ajatus esitetään erittäin varovasti. Anomuksessa sitä ei suoraan lausuta, 
vaan viitataan ainoastaan oheen liitettyihin pöytäkirjoihin, ja vain 
kahdessa näistäkin siitä puhutaan. Petäjäveteläiset anovat, että »tule
vassa yläalkeiskoulussa suomalainen nuoriso saisi tilaisuuden ottaa opin- 
askeleitansa äidinkielellään, jota jo kauan on pidetty arvokkaana esittä
mään uskonnon pyhiä asioita, siksi kunnes se on oppinut jotakin muuta 
kieltä, jolla se voi jatkaa korkeampia opinnoitaan.» Kuortanelaiset taas 
pyytävät lyhyesti, että »Esivalta asettaisi yläalkeiskoulun Jyväskylään, 
jossa pojat suomenkielellä opetettaisiin.» Vasta ilmestyneen asetuksen 
mukaan niissä kunnissa, joiden jumalanpalveluskielenä oli pääasiassa 
suomi, myöskin pitäjänkokousten pöytäkirjat saivat olla suomenkielisiä. 
Tätä oikeutta käyttivät puheena olevissa liitteissä hyväkseen kuitenkin 
vain Kuortaneen kirkkoherra C. J. Stenbäck ja Ruoveden kirkkoherra 
Vilhelm Durchman.

Paitsi hallitukseen, vedottiin myös yleiseen mielipiteeseen. »Helsing
fors Tidningarissa» nimimerkki »Vähäpätöinen yksilö Keski-Suomesta» 
kiinnittää vuoden 1856 lopulla lukijakunnan huomion oppikoulun alalla 
vallitsevaan epäoikeudenmukaisuuteen. Etelärannikko on tässä suhteessa 
muita seutuja huomattavasti edullisemmassa asemassa. Siellä on maam
me ainoa yliopisto, kolme viidestä lukiosta, ainoa kadettikoulu, kaksi 
kolmesta reaalikoulusta. Yläalkeiskouluista taas on kymmenen joko 
etelärannikolla tai astetta pohjoisempana ja ainoastaan kolme muualla. 
Näistä kolmesta kaksi on länsirannikolla (Vaasassa ja Oulussa), sisä-
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m aassa ainoastaan  yksi (Kuopiossa). Rannikoilla on sitäpaitsi m uitakin 
etuja, jo tka sisäm aalta  puuttuvat, hyvät liikenneyhteydet, viljava m aa
perä, helppo tavaranvaih to  ja  korkea elintaso. Olevia oloja on puolus
te ttu  väittäm ällä, e ttä  sisäm aan asu tus on harvaa ja  kansa raakaa, e ttä  
sääty läisiä  on vähän ja  e ttä  sikäläisten  talonpoikain poikien p itä isi pysyä 
auransa  kurjessa. Tähän voidaan vasta ta , e ttä  sisäm aa päinvastoin on 
väk irikasta  ja  e ttä  sen väestö lisääntyy  nopeammin kuin rannikkoseutu
jen. K ansan raakuus juu ri todistaa, e ttä  oppilaitoksia ta rv itaan . Tosi 
inhim illisyys ja  oikeam ieliset lakimm e tunnustavat, e ttä  talonpojilla on 
sam a oikeus sivistyksen etuihin kuin m uillakin säädyillä. N äin ollen 
on kum m astuttavaa, ettei tuolla laajalla, Kuopion, Savonlinnan, Heinolan, 
Hämeenlinnan, Porin, V aasan ja  Oulun välisellä alueella, jossa asuu 
miltei puolet maamme väestöä, ole ainoaakaan korkeam paa oppilaitosta 
ja  e tte i tä s tä  epäkohdasta ole edes huom autettu  hallitukselle. Tosin 
voitaneen sanoa, ettei puheena olevan väestön taho lla  ole e s ite tty  asiaa 
koskevia toivom uksia, jo ten  parannuksia tuskin  tarv ittaneen . Tämän- 
luontoisten toivom usten ilm aiseminen edellyttäisi kuitenkin suhteellisen 
korkeaa sivistystasoa, ja  kansalle on luonteenom aista, e ttä  se mieluum
min kärsii puu te tta  kuin a iheu ttaa  m uutenkin rasitetu lle  valtiontaloudelle 
lisämenoja. S itäpaitsi asiasta  on jo puhuttu , vaikkakaan yksinäiset äänet 
eivät ole päässeet r iittäv äs ti kuuluviin.

Oppilaitos, jo ta  Sisä-Suomi tarvitsee, olisi k irjo itta jan  m ielestä sijoi
te ttav a  Jyväskylään, ja  sen tu lisi a lo ttaa  to im intansa jo syksyllä 1857. 
Tänne voitaisiin s iirtää  jokin rannikkokaupungin kouluista ta i — mikä 
vielä parem pi — perustaa uusi. Koululaitoksem me on tosin äskettäin  
jä rjes te tty , m utta  uuden koulun perustam ista ei ole tu lk ittava  asetuksen 
m uutokseksi, vaan oikeuden ja  m aan edun vaatim aksi lisäykseksi. M aa
tam me kohdannut kato ei liioin saa sitä  estää. Päinvastoin juu ri uusi 
siv istyslaitos on oleva keino vastaisen nälänhädän torjum iseksi. Lempeän 
ja  jalom ielisen suuriruhtinaam m e suostum usta ei ta rv itse  epäillä, jos 
vain maamme vastuunalaiset m iehet ovat hankkeelle m yötäm ielisiä. 
M uussa tapauksessa olisi p a risa ta a tu h a tta  keskisuom alaista edelleenkin 
tuom ittu  eläm ään pimeydessä ja  köyhyydessä. T ätä k irjo itta ja  ei sano 
uskovansa, vaan luo ttaa siihen, »että valon kaunis aam urusko pian 
ko ittaa  tällekin m aakunnalle.»

Uuden koulun suunnittelija in  varovaisuus joh ti harhaan  sekä vastus
ta jia  e ttä  kannatta jia . N iinpä Yrjö Koskinen, joka oli opetta jana Pie
tarsaaressa , k irjo itti toh to ri Schildtille: »Olette nostaneet puheen saada 
ylä-alkeiskoulun Jyväskylään. E tteh än  nyt m uuta aja tellekaan  kuin 
s u o m e n k i e l i s t ä  koulua. Jos ruotsalainen koulu sinnekin asete
taan, niin se on sula häviö suomenkielelle. S itä e tte  ta rko ittane . M utta 
niin ovat keurulaiset sen ta rk o ittan ee t ja typeryydessään — papeista
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alkaen — olleet tuosta mielihyvillään. Voi, milloinka viimein täällä  Suo
messa suomi pääsee kahleistaan? Minullakin on kaksi poikaa, jo tka 
eivät muuta ym m ärrä kuin suomea. En huolisi heitä vielä hetkiin opet
taa  Ruotsalaisiksi. Mutta mitä neuvoksi, jos näin asiat pysyy!»

Samaa kysymystä Yrjö Koskinen käsittelee artikkelissaan »Tarvi
taanko Jyväskylässä ylä-alkeiskoulua? ja  mimmoista?», jonka hän 
julkaisi »Suomettaressa» 1857 (n:o 4). Viime vuonna — hän k irjo ittaa  
— on herä te tty  kysymys Jyväskylän uuden yläalkeiskoulun perusta 
misesta. Niinpä Helsingin ruotsinkielisissä sanomissa on v i i ta t tu  m aam 
me oppilaitosten epätasaiseen sijaintiin. Manitun kirjoituksen tekijä, 
jonka Yrjö Koskinen olettaa jyväskyläläiseksi, p itää täs tä  syystä  Jyväs
kylän yläalkeiskoulua tarpeen vaatimana. Koska opetuskielestä ei nimen
omaan puhuta, puheena oleva kirjoitus tarkoittanee, e ttä  koulu saisi 
olla ruotsinkielinen. Tätä ei voitane tulkita  muutoin kuin siten, e ttä  
tahdotaan huolehtia vain herrasväen lasten kouluttamisesta. Koulujen 
perustaminen syrjäisiin seutuihin harvalukuisen ruotsalaisen sivisty
neistön vaatimuksia silmällä pitäen olisi varojen tuhlausta. Tätä  on 
tosin perusteltu viittaamalla myöskin suomalaisen talonpoikaisväestön 
tarpeisiin, m utta  tällainen puolustelu on asiatonta. Suomalaisten oppi
laitten olisi tässä tapauksessa hankittava  ensin ruotsin kielen taito, mihin 
vain lahjakkaim mat pystyisivät. Suurin osa heistä väsyisi kesken ja  
pääsisi korkeintaan käräjäkirjureiksi, elleivät jäisi pelkiksi »suotta- 
herroiksi». Vasta sitten, kun suomalaisetkin saavat opiskella omalla 
kielellään, he pääsevät samaan asemaan kuin ruotsinkieliset. Mainittu 
epäkohta voidaan korjata, kunhan vain armollinen hallitus ja  ennen 
kaikkea Suomen miehet osoittavat hyvää tahtoa. Vastaväitteet, joita 
suomenkielisen oppikoulun perustam ista  vastaan on tehty, eivät nimit
täin ole sitovia. Oppikirjoja ja  opettajavoimia on saatavissa. Ruotsin 
kielen taito ei taannu, sillä se voidaan saavuttaa  käytännöllisen ha rjo i t 
telun tietä. Jyväskylän herrasväelle ei tehdä vääryyttä , sillä myöskin 
suomalaisella kansalla on oikeutetut vaatimuksensa, eikä to isaalta  her
rasväkikään ole niin yksinomaisesti ruotsinkielistä kuin asetuksista  voi
taisiin päätellä. Jos Jyväskylään tulisi suomenkielinen oppikoulu, olisi 
odotettavissa, e ttä  sinne tulisi oppilaita sekä suomen- e ttä  ruotsinkieli
sistä kodeista. Lopuksi Yrjö Koskinen puhuu suomenkielisten tyttö- 
koulujen tarpeellisuudesta. Hänen artikkelinsa päättyy  ponteen: »Suo
menkielinen yläalkeiskoulu Jyväskylään taikka ei ollenkaan koulua.»

Olettaessaan, e ttä  »Helsingfors Tidningarin» k irjo it ta ja  halusi ruo t
sinkielistä oppilaitosta Jyväskylään, Yrjö Koskinen erehtyi, sillä k ir
jo it ta ja  oli tohtori Schildt. Silti hänenkään puheenvuoronsa ei ollut 
tarpeeton, sillä sekin muokkasi omalta osaltaan maaperää suomenkieli
selle oppikoululle. Jos Schildtin varovaisuus oli omansa ta ivu ttam aan
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viranom aiset asian puolelle, Yrjö Koskisen sanat olivat heille kuin lähes
tyvän m yrskyn uhkaus.

Jyväskyläläisten  kouluanomus jä te ttiin  helm ikuun 24. pnä senaa t
tiin, joka pyysi Porvoon tuom iokapitulin lausuntoa. Asiaa käsiteltiin  
tuom iokapitulissa m aaliskuun 18. pnä. Piispa O ttelin oli poissa, joten tuo 
m iorovasti, tr i  D. Lind joh ti puhetta. Muina jäseninä olivat lehtori G. L. 
Pesonius, toh to ri O tto Nordström , rovasti teol. lis. Smalén ja  rovasti 
A. J. Borenius. Kaikki p itivät koulun perustam ista suotavana, m utta  
opetuskielestä ei päästy  yksim ielisyyteen.

Ensim m äisen puheenvuoron k äy tti lehtori Pesonius: »Läm pim ästi 
puoltaen anom usta ylä-alkeiskoulun perustam isesta Jyväskylään, joka 
ei olisi ta rk o ite ttu  palvelem aan enemmän m ainitussa kaupungissa ja  
sen ym päristöllä asuvien virkam iesten lapsia kuin helpoittam aan tilallisen 
ja  suurelta osalta varakkaan  suom alaisen rahvaan  lapsille tässä  osassa 
m aata tila isuu tta  ja  m ahdollisuutta saam aan korkeam paa siv istystä kuin 
m itä siellä olevassa ala-alkeiskoulussa voidaan saavuttaa, on mielipiteeni, 
jos uuden koulun mieli vasta ta  tä lla is ta  tarko itustaan , e ttä  opetus a ina
kin kahdella alim m alla luokalla, m issä ym m ärryksen kehittäm inen ja  
tiedonhalun herättäm inen  ensim äisten tiedonalkeiden oppimisen ohella 
on pääasiana, on annettava oppilaille niiden äidinkielellä, olkoonpa se 
ruotsin- ta ikka  suomenkieli, sam aan tapaan  kuin ala-alkeiskouluille on 
säädetty  ja  useissa hiippakunnan m ainitunlaisissa kouluissa, m issä tarve 
niin on vaatinu t, jo toivotulla m enestyksellä on pantu  toimeen. Siten 
vaan voidaan ruotsinkieltä  ta itam attom ilta  oppilailta to rjua  ne perin 
turm iolliset seuraukset, jo ita  on tuollaisesta aikaa ku lu ttavasta  ja  a ja t
telem attom asta läksyjen pän ttääm isestä  vieraalla kielellä, jonka käy tän 
nölliseen oppimiseen paikkakunnalla koulun ulkopuolella on vaan vähän 
tilaisuu tta , sam alla kun etupäässä ruotsinkieltä  k äy ttäv ä t oppilaat siten 
vastaiseksi hyödykseen helpoimmin voivat vakaannu ttaa  ja  keh ittää  
suomenkielen ta itoansa ; niinikään ei ole m ahdotonta, e ttä  myöskin kau
kaisemmilla seuduilla olevat vanhem m at, joiden pojat eivät ole tila i
suudessa kotonaan oppia suomenkieltä, käy ttäv ä t lastensa opetuksessa 
tä tä  koulua niiden etujen vuoksi, jo ita  se ta rjo aa  viimeksi m ainitun 
kielen aikaiselle ja  varm alle oppimiselle. P itäen siis molempien, niin 
hyvin suomen- kuin ruotsinkielen käyttäm isen opetuskielenä kahdella 
alimm alla luokalla uuden koulun m enestymiselle aivan välttäm ättöm änä, 
katson sam alla suotavaksi, e ttä  opetus myöskin koulun korkeam m illa 
luokilla saisi ja tkua  suomenkielellä yhdessä taikka useam m assa aineessa 
sen m ukaan kuin tarve ja  olosuhteet voivat siihen an taa a ihetta . T ar
v ittav is ta  suom enkielisistä oppikirjoista ei sellaisella koululla tulisi ole
m aan puutetta , yh tä  vähän kuin tarpeellisia edellytyksiä om aavista 
opettajistakaan.»
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Pesoniusta kannattiva t toh tori N ordström  ja  rovasti Smalén. Rovasti 
Borenius oli sitä  mieltä, e ttä  uskontoa ja  h isto riaa  olisi opetettava 
suomea taitaville oppilaille myöskin yläluokilla suomen kielellä. Tuomio
rovasti Lind sitävastoin  katsoi, e ttä  koulu olisi m uodostettava edellisenä 
vuonna annetun järjestyksen  m ukaiseksi. Koska siis Pesonius sai puo
lelleen enemmistön, tuom iokapituli antoi hänen ehdotustaan vastaavan  
lausunnon.

Senaatin talousosastossa o tettiin  kouluasia käsiteltäväksi huhtikuun 
25. pnä. Puheenvuorot, jo ita  siinä esitettiin , an tava t e rittä in  selvän 
kuvan silloisen ruotsalaisen yläluokan a ja tte lu tavasta . Senaattori af 
B runér kannatti anom uksen tek ijä in  ja  tuom iokapitulin esitystä . Jos 
opetuskieli jä rje s te tään  siten, e ttä  ennen m uuta o tetaan  huomioon suo
menkielisen enemm istön tarpeet, hyöty  on kaksinkertainen. Ruotsia 
puhuvat oppilaat oppivat käytännöllisesti suomen kielen, m ikä on v ä lttä 
m ätön tä  jokaiselle Suomen kansalaiselle, ennen kaikkea virkam iehelle. 
T oisaalta um m ikkosuom alaiset voivat saavu ttaa  suhteellisen korkean 
tietom äärän, eikä heidän tarv itse  hakeu tua aloille, joilla he tu o ttav a t 
vain vahinkoa itselleen ja  yhteiskunnalle. L ahjakkaim m at heistä  voivat 
sitä  paitsi oppia ruotsia  puhuvilta tovereiltaan ruotsin  kielen taidon, niin 
e ttä  he pystyvät ja tkam aan  opintojaan korkeam m issa oppilaitoksissa. 
Puheena olevaa oppilaitosta varten  olisi annettava yleisistä varo ista  
2900 hopearuplaa, m ikä m äärä on m yönnetty  m yöskin H einolan ylä- 
alkeiskoululle.

S enaatto rit Furuhjelm  ja  Born sekä todellinen valtioneuvos Norden- 
heim olivat sam aa m ieltä kuin senaa tto ri a f Brunér. Sitä vasto in  senaat
to ri Federley oli toisella kannalla. H änenkin m ielestään koulu oli perus
te ttav a  Jyväskylään, m utta  opetuskielessä ei hänen m ielestään pitäisi 
poiketa äskettäin  annetusta  lukio- ja  koulu järjestyksestä. Y läalkeiskou- 
lut, hän huom autti, on ta rk o ite ttu  vain n iitä  varten, jo tka  aikovat 
valtion palvelukseen ta i sellaisille aloille, jo tka  edelly ttävät tieteellistä  
koulutusta. Tästä syystä niissä opetetaan sellaisia aineita  kuin latina, 
saksa, venäjä ja  algebra, jo ista  yksinom aan suomea puhuville oppilaille 
ei ole vastaavaa hyötyä. Ne h e rä ttä v ä t heissä vain vaatim uksia, jo ita  ei 
kuitenkaan voida tä y ttä ä  ilman täydellistä  ruotsin  kielen taitoa , ja  näin 
ollen ne tu o ttava t enemmän onnettom uutta  kuin hyötyä. Tuom iokapi
tu lin  ehdottam a opetuskielen jä rjes te ly  a iheu tta isi lisäksi käytännöllisiä 
vaikeuksia. Useim m at oppilaista, jo tk a  kahdella alim m alla luokalla saa
vat opetusta suomen kielellä, jou tu isiva t jä ttäm ään  koulunsa kesken. Ne 
taas, jo tka  ovat oppineet puutteellisesti ruotsia, m enestyisivät opinnois
saan huonosti. Jos opetusta anne tta is iin  kahdella alim m alla luokalla 
kahdella kielellä, olisi molempia kieliryhm iä varten  palkattava  eri opet
ta ja t, mikä tekisi kustannukset kaksinkertaisiksi. Ellei näin m eneteltäisi,
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opetta ja t  joutuisivat suorittam aan kaksinkertaisen työmäärän, mikä olisi 
kohtuutonta. Sitäpaitsi oppilaitten opintoaika lyhenisi puolella, mikä 
vähentäisi vastaavasti opintojen tehoa. Tuomiokapitulin ehdottama j ä r 
jestely on sitäkin aiheettomampi, kun suomalaiset oppilaat saavat voi
massa olevan asetuksen puitteissa r ii t tävän  yleissivistyksen omalla kie
lellään ala-alkeiskouluissa. Korkeintaan voidaan tehdä se myönnytys, 
e t tä  oppilaitten suomen kielen taidon säilyttämiseksi opetetaan kaikilla 
luokilla suomeksi yhtä  ainetta, mieluimmin historiaa suunnilleen samaan 
tapaan  kuin sitä opetetaan kadettikoulussa venäjäksi. Tämäkin aine olisi 
kuitenkin kerra ttava  ylimmällä luokalla ruotsiksi, jo tta  oppilaat osai- 
sivat lausua siinä esiintyvät nimet ja  te rm it  »Suomen sivistyneen luokan 
varsinaisella äidinkielellä». Kuvernööri Cronstedt yhtyi senaattori af 
Brunérin lausuntoon, kuitenkin sillä varauksella, e ttä  ruotsin ja  suomen 
kielen käyttö  kahdella alimmalla luokalla vaihtelisi tilanteen mukaan 
ja  e ttä  molemmilla ylemmillä luokilla käytettä isiin  vain ruotsia.

Varapuheenjohtaja, todellinen salaneuvos, parooni von H aartm an ei 
ollut kokouksessa läsnä. Jo tta  saataisiin  kuulla hänenkin mielipiteensä, 
istuntoa ja tke tt i in  toukokuun 2. pnä. Hän ilmoitti kannattavansa  sano
tun  oppilaitoksen perustamista ja  olevansa sitä mieltä, e ttä  se olisi 
jä r je s te t tävä  viimeksi annetun lukio- ja  koulujärjestyksen mukaisesti. 
Suomen olot ovat ihanteellisen yhtenäiset (uniforma), hän sanoi, eikä 
tä tä  yhdenmukaisuutta  sovi rikkoa. Missään muuallakaan ei »suoma
laista  kielimurretta» ole tehty  yläalkeiskoulujen välineeksi, vaikka kansa 
puhuu sitä  muualla yhtä yleisesti kuin Jyväskylän ympäristössä. Tähän
as tis ta  tapaa  on noudatettava jatkuvasti ,  sillä vanhemman sivistyksen 
vaatimuksia ei ole lupa laiminlyödä. Hallituksen tähänastiset  toimen
piteet suomen kielen hyväksi ovat täysin  rii ttävät. Tarkoituksia, jo tka 
va iku ttava t  häm äräperäisiltä  ja  epäilyttäviltä, ei parooni H aartm an 
omien sanojensa mukaan yleensäkään suosinut.

V astustavista  mielipiteistä huolim atta  senaatin talousosaston enem
mistö oli asettunut Porvoon tuomiokapitulin lausunnon kannalle, joten 
asia  oli tässä  muodossa esitettävä keisarille. »Suometar» voi näin ollen 
sanoa toukokuun 20. päivän numerossaan, »että ylä-alkeiskoulun asettam i
sesta  Jyväskylään esitys on tää l tä  lähetetty  saamaan korkeimpaa vah
vistusta  ja  e ttä  asianomaiset v irkakunnat sanotaan esitystä hyväilleen 
ja  puoltaneen.» Sillä aikaa, kun asiaa näin valmisteltiin, sanomalehti 
»Sananlennätin» levitti levottomuutta herä ttävän  huhun, e ttä  Porvoon 
tuomiokapituli on vastustanut jyväskyläläisten toivomusta. »Suometar» 
oikaisi kuitenkin täm än väärinkäsityksen kesäkuun 19. päivän nume
rossaan, mikä oli omansa rauhoittam aan mieliä. Elokuun 24. pnä esitet
tiin  jyväskyläläisten anomus keisarille, joka näki hyväksi siihen suostua,
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ja  syyskuun 9. pnä Porvoon tuom iokapituli sai asiaa koskevan kirjelm än 
senaatista , joka kuuluu suom ennettuna:

»Aleksanteri toinen, koko V enäjän K eisari ja  itsevaltias sekä Suomen 
S uuriruh tinas ym., ym.

—  — — Alamaisen anom uksen johdosta, jo sta  Te olette an taneet 
vaaditun alam aisen lausuntonne, olemme Me arm ossa nähneet hy 
väksi m äärätä , e ttä  yläalkeiskoulu on peru ste ttava  Jyväskylän kaupun
kiin ja  e ttä  m ainitulle oppilaitokselle tarpeellinen vuotuinen m ääräraha  
oheen liitetyn  vuosirahasäännön m ukaisesti on suorite ttava  Suomen val
tion varo ista , m inkä ohella Me olemme tah toneet arm ossa m äärätä , e ttä  
opetus tässä  uudessa koulussa on kahdella alim m alla luokalla annettava  
oppilaille heidän äidinkielellään, olkoon se ruotsin- ta i suomenkieli ja  e ttä  
viim eksi m ainittua kieltä on k äy te ttäv ä  opetuksessa m yöskin ylemmillä 
luokilla yhdessä ta i useam m assa oppiaineessa aina sen m ukaan kuin ta r 
ve ja  olosuhteet voivat an taa  siihen a ihe tta : m inkä Me tä ten  annam m e 
Teille tiedoksi alam aisesti noudatettavaksi käskien Teitä kiireellisesti te 
kem ään Meille alam aisen ehdotuksen siitä, milloin opetus sopivasti voisi 
alkaa tuossa uudessa oppilaitoksessa, jonka tarpeeksi Jyväskylän kau 
punki on lupautunut kahden ensim m äisen vuoden aikana an tam aan vuok- 
ra ttom an  asunnon, kuin myös siitä, m itkä toim enpiteet voivat olla t a r 
peelliset täm än Meidän arm ollisen m ääräyksem m e toim eenpanem iseksi.

Hänen K eisarillinen M ajesteettinsa oman päätöksen m ukaan ja  H änen 
K orkeassa N im essään Hänen Suomen Senaattinsa:

C. V. Kothen. A. Federley.
M. W. Nordenheim. A.Born.

Aug. Fred. Sjöstedt.

Oheisena seurasi m äärärahasään tö :
hopea-

rupl.
»Rehtori saa palkkaa 600, hyyry raho ja  75 ...............  700:—
Konrehtori, palkkaa 500, hyyryraho ja  75 .................... 575:—
Kolme kolleegaa, palkkaa 300, hyyr. 60 ........................  1,050:—
Venäjänkielen op., palkkaa 300, hyyr. 50 .................... 350:—
Laulunopettajan  palkkio ..................................................  100:—
V oim istelunopettajan palkkio .......................................... 100:—
V ahtim estarin  p a lk k a u k se e n ..............................................  50:—
M ääräraha venäjänkielisten k irjo jen  o s to o n ...............  20:—
M ääräraha puihin ja  valaistukseen arviolta  .............  45:—

Yhteensä 2.990:—
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Porvoon tuom iokapituli m ääräsi uuden oppikoulun alkam ispäiväksi 
lokakuun 1 p :n  1858, ju listi reh to rin  ja  konrehtorin  v ira t haettav iksi ja  
kehotti opettajia  ja  tieteen h a rra s ta jia  valm istam aan oppikirjoja. H alli
tu s puolestaan m ääräsi oppikirjojen tekijöille runsaa t palkkiot.

Suomen kielen ystävä t iloitsivat, m utta  epäileviäkin ääniä kuului. N äi
tä  edustaa »Suom ettaren» 48:nnessa num erossa oleva O. B :n artikkeli: 
»Jyväskylän koulusta sananen», jonka m ottona on H oratiuksen säe: 
»Dimidium facti, qui bene coepit, habet.» K irjo itta ja  lausuu, e ttä  isän
m aan ja  suomen kielen ystävä t ovat jo kauan aikaa odottaneet kuin levo
ton valvoja syysyön pimeydessä päivän koittoa. Taivaalla näkyy jo ka
jastus, m utta  tulevaisuus vasta  näy ttää , valkeneeko päivä »Suomen tie- 
aollisuudelle ja  kirjallisuudelle». Monta hyvää siem entä on »ituunsa tu 
kehtunut, ellei sitä  nerolla ja  taidollisuudella hoidettu», ja  niin voi käydä 
uuden oppilaitoksenkin. Paikan valinta on onnistunut, sillä kansan kieli 
on säilynyt puhtaana v ierailta  vaikutuksilta . O ppilaitten enem m istönä 
ovat todennäköisesti lähiym päristön talonpoikain lapset, jo ten  he tuovat 
kouluun aidon suom alaisen mielen ja  kielen. Pulm allinen on sitä  vastoin 
opettajakysym ys. O petta jilta  vaaditaan  ennen m uuta, e ttä  he osaavat 
suomea sekä teoreettisesti e ttä  käytännöllisesti. Sellaisiakin on, m utta  
heitä  on vähän. S itäpaitsi he ovat nuoria eivätkä sen vuoksi pysty  kilpai
lem aan vanhempien hakijoiden kanssa. K aikesta huolim atta on uuden 
koulun opetta janvirkoja  täy te ttäessä  tu rvaudu ttava  juu ri heihin. Sam al
la, kun suomen kielen kysym ys tä ten  ratkeaisi, nuoret ope tta ja t voisivat 
panna toimeen uudistuksia lahona ja  hom ehtuneena pidetyssä koululai
toksessa.

O pettajanvirkoihin  ei puu ttunu t sopivia hakijo ita. Porvoon tuom ioka
pituli puolestaan osoitti v irkoja täy ttäessään  h a rrastavansa  kansallisuus- 
asiaa ja  koulun parasta. Se tosin sy rjäy tti reh to rin  virkaa hakeneen V aa
san lukion apulaisen G. Z. Forsm anin, joka jo silloin oli ju lkaissu t Y rjö 
Koskisen nimellä ensim mäisen osan teoksestaan »N uijasota ja  sen seu
raukset». Täm ä oli k ie ltäm ättä  menetys, m uttei korvaam aton. Forsm an 
ei voinut hakea v irkaa ilman erikoislupaa, sillä hän kuului toiseen hiip
pakuntaan, ja  siksi hän lähetti tä tä  koskevan anomuksen senaatille. Ano
mus hy lättiin  tuom iokapitulin lausunnon perusteella, koska anoja ei voi
nu t esittää  tähän  riittäv iä  syitä. S itä paitsi oli odotettavissa, e ttä  om asta
kin hiippakunnasta tulisi päteviä hakijoita. On m ahdollisia, e ttä  tuom io
kapitulilla oli jo lausuntoa an taessaan  oma ehdokkaansa. K erro taan  n i
m ittäin , e ttä  eräässä  seurassa Porvoossa keskusteltiin  näihin aikoihin 
yläalkeiskoulun reh to rin  nim ityksestä, jolloin piispa O ttelin osoitti läsnä 
o llu tta  lukionlehtori G. L. Pesoniusta sanoen: »Der s itte r  mannen». Pe- 
sonius hakikin virkaa, suoritti seuraavana vuonna siihen ta rv itta v a t ko-
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keet ja  sai nimityksen heinäkuun 14. pnä 1858. Seuraavan elokuun 31. 
pnä hän ilmoitti »Suomen tietosanomissa», e ttä  koulu alkaa seuraavan 
lokakuun 1. pnä.

Jyväskylän lyseo vv. 1858—1860

Heti kun Jyväskylässä saatiin tieto koulun alkamisajasta, ryhdyttiin  
hankkimaan huoneiston. Järjestysoikeus kehotti kaupunkilaisia teke
mään tarjouksia, ja  näitä  tulikin neljä. Niistä hyväksyttiin henkikirjuri 
G. A. Rönnebergin tekemä. Tarjo ttu  huoneisto oli talossa n:o 62, V il is sä  
korttelissa Kauppa- ja  Vaasankadun kulmassa, ja  siihen kuului tulisijalla 
varuste ttu  eteinen, sali, kolme kamaria ja  keittiö. Omistaja lupasi sisus
taa  keittiön tavalliseksi asuinhuoneeksi ja  to im itu ttaa  tarpeelliset pape- 
roimis- ja  maalaustyöt. Sitäpaitsi annettiin koulun käyttöön erillinen pi
harakennus, jossa oli vahtimestarin  asunto ja  leivintupa sekä ulkohuo
neet. Vuokra-ajaksi m äärättiin  kaksi vuotta  alkaen lokakuun 1. p is tä  
1858. Vuokra oli 150 hopearuplaa vuodessa, ja se oli maksettava neljässä 
erässä. Voimistelusalia ei tähän  huoneistoon voitu sijoittaa, m utta  sille
kin saatiin paikka saman kadun varrelta  korttelia alempaa entisestä A gri
colan talosta.

Koulun vihkimisjuhlallisuuksista kertoo »Suometar» seuraavaa: »Juh
lallisuus alkoi koulunopettajain ja  päivää ennen kouluun sisäänkirjoitetun 
34 oppilaisen sekä paljon muun kansan kokoontumisella koulu-kartanoon, 
josta  sitten, ope tta ja t  ensin, oppilaiset sitten ja muu kansa viimeksi, män-
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H AMIN AK ATU (VAASANKATU)

O v e t t . -u u o n eT  U-Ui-A S K / - /

-?S AJETTUAi O 3 / O

Jyväskylän kaupungin rakennuskon tto rista  saatu  yläalkeiskoulun ensimmäi
sen kodin pohjapiirustus. Talossa oli lyseon 75-vuotisjuhlien aikaan käynyt 
kolme vanhaa herraa , jo tka olivat nyk. asukkaille (Rädyt) kertoneet olevansa 
viimeiset niistä koulupojista, jo tka olivat olleet tässä talossa koulussa. He 
olivat m aininneet mm., mikä huone oli ollut opettajainhuoneena, joten se voi
daan siten tie tää. T aw aststjernan  kertom uksista  taas tiedämme, e ttä  K auppa
kadun puoleisissa huoneissa olivat yläalkeiskoulun I ja II  luokka.

tiin perätysten kansaa-täyteen kirkkoon, jossa seurakunnan kappalainen, 
vara-kirkkoh. Wallenius piti aivan sopivan saarnan, jossa hän lyhykäi
sesti selitti päivän juhlallisuuden syyn ja  merkityksen, kiitti armollista 
esivaltaa koulun asettam isesta tänne, rukoili kaikkein Korkeimman an
tam aan opettajille apua ja  arm oansa lainaamaan kallista virkaansa ju 
malisesti ja  ahkerasti  to im ittam aan sekä selitti sitä hyvää, mitä koulu 
tulee vaikuttam aan paikkakunnalle ja  koko maalle. — Kirkossa kannettu  
kollehta, joka annettiin koulun rehtorille k irjain  ostamiseksi eli joksikin 
muuksi palkinnoksi ahkerimmille ja  hyväkäytöksisille köyhille oppilaisil- 
le, nousi 21 ruplaan 37 kopeekkaan. — Jumalanpalveluksen pää ty ttyä  
mäntiin taas  samassa järjestyksessä, kuin kirkkoon tullessakin, koulu- 
huoneihin, missä hiippakunnan piispan sijasta  v irantoim ittaja  kontrahti-  
rovasti Stenius lyhykäisillä ja  kauneilla sanoilla selitti ja  kiitti armolli
sen esivallan osoitettua hyväntahtoisuutta , asettamalla ensimmäisen ylä-
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alkeiskoulun Suomen keskukseen, Jyväskylään, — kiitti Jyväskylän kau
pungin asuvaisia kaiken koululle osotetun hyväntahtoisuuden ja  lemmen 
edestä, julisti ja  ilmoitti korkialta esivallalta m äärätyn  ja  nimitetyn kou
lun rehtorin ja  kolme m uuta opettajaa, otti heiltä uskollisuus-, kuuliai
suus- ja  virkavalan sekä julisti koulun avatuksi, pyytäen ja  m uistuttaen 
opettajia  kallista valaansa m uistam aan ja  v irkaansa uskollisesti ja ahke
rasti  toimittamaan, sekä kehottaen oppilaisia olemaan nöyrät, ahkera t  ja 
opettajillensa kuuliaiset, niin e ttä  tulisivat vanhemmillensa iloksi ja  isän
maallemme kunniaksi. Lopuksi kehotti ja  pyysi kaupunkilaisia vastakin 
osottamaan koululle, sen opettajille ja  oppilaisille hellintä hyväntahto i
suu tta  ja  lempeä.

K ontrahtirovasti Steniuksen puheensa päätettyä, nousi koulun reh 
tori Pesonius ja piti kauniilla, selvällä ja  ikäänkuin tasaisen virranjuok- 
sun äänellä, kauniin puheen, joka pituutensa tähden ei nyt sovi tähän, 
vaan tulee ensi tilassa erit tä in  julkaistavaksi.

Toimituksen pää ty ttyä  kouluhuoneessa, mäntiin puolipäiväiselle, jon
ka kaupungissa asuvat virkamiehet sekä kauppaporvarit ja  m uutam at 
käsi-ammattilaiset olivat juhlallisuuden kunniaksi ja  kaunistukseksi va
rustaneet kaupungin ravintolassa, ja  johon oli ku tsu ttu  kontrahtirovasti 
Stenius, koulun rehtori ja ope tta ja t sekä piam astaan kaikki lähiympäris
töltä juhlallisuuden tähden kaupunkiin tulleet herrasmiehet. Vaikka kyllä 
oli jotenkin kansaa koolla, kaipasi kuitenkin jokainen vielä yhtä, joka pa- 
raas taan  yksinänsä ja  paljaasta  kansalais-rakkaudesta ja kaupunkinsa 
hyödyksi ja  kunniaksi oli työtä  tehnyt ja  vaivoja nähnyt nyt avatun kou
lun tänne saamisessa, vaan joka itse oli taudilta nyt p idätetty  toimensa 
ensimmäisen vaikutuksen juhlallisuudesta poisolemaan. Se kaihottu  oli 
tohtori ja  r ita ri  Schildt eli, niinkuin hän itsiänsä suomalaisissa kirjoi- 
tuksissansa kutsuu, Kilpinen.

Syödessä esitteli kaupungin ala-pormestari ruotsinkielellä muisto- ja  
kiitollisuusmaljoja täm än päivän juhlallisuudesta, armollisimmalle Suuri
ruhtinaallemme ja  hänen korkealle puolisollensa, Keisarinnalle, Perintö- 
ruhtinaalle, Kenraali-kuvernöörille ja  Senaatin jäsenille, kontrahtirovasti 
Steniukselle, koulun rehtorille ja  opettajille sekä mainitulle, kaihotulle 
Kilpiselle; jotka kaikki innokkailla hurran-huudoilla tyhjennettiin. — Puo
lipäiväisen syötyä, kuin iltaa kaulan kastamisella ja  puheiden pidolla iloi- 
sasti vietettiin, esitteli koulun rehtori: koska tänä  päivänä kirkossa koot
tu  kollehta, johon monikaan ei tiennyt olla va ru s tuks il lapa ,  osottaa t ä 
män kansakunnan hyvänsuopaisuutta nyt avatulle koululle, niin voisi 
mahdollisesti tässäkin seurassa olla hyväntahtoisia ja  halukkaita, kukin 
varainsa ja  vapaan tahtonsa jälkeen antam aan ja  perustam aan samalle 
koululle rahastoa, jonka lainassa juoksevilla korkokasvuilla autetta isiin
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koulussa kävijöitä, ahkerim pia ja  käytöksellensä siivompia köyhiä poikia. 
— Tähän esitykseen suostui paikalla jokainen. N im ilista k irjo ite ttiin  ja  
puolessa tunnissa oli kaunis alku, 304 ruplaa, listalle m erkitty. Täm än 
kauniin käytöksensä puolesta ansaitsevat avunan ta ja t kaikki, m utta erin- 
om attain  yksi, joka yksinään antoi 100, kaksi, jo tka kum pikin an to ivat 
25 ja  viisi, jo tka  an to ivat 10 ruplaa kukin, suurim m an kiitoksen ja  ylis
tyksen.»

»Suom ettaren» m ainitsem a reh to ri Pesoniuksen v irkaanastujaispuhe 
jä i tun tem attom asta  syystä  lehdessä ju lkaisem atta, m utta  se on säilynyt 
Pesoniuksen perillisten hallussa ja  ju lka istaan  tä ssä  teoksessa toisaalla.

2. Y L Ä A L K E I S K O U L U  J A  A L K E I S O P I S T O
1858— 1873

Juhla  pää tty i ja  ark ityö  alkoi. O petta jakun ta  vastasi koulun ystävien 
odotuksia, sillä kaikki sen jäsenet olivat nuoria, suomen kieltä taitav ia , 
työhönsä perehtyneitä  ja  kansallism ielisiä miehiä.

Rehtori Gottlieb Leopold P e s o n i u s oli syntynyt 1823 ja oli siis 
parhaissa  m iehuudenvoim issaan. Hän oli to im inut opetta jana Porvoossa 
8 vuotta. Tuom iokapituli, joka oli koko ajan  seurannut läheltä hänen työ 
tään, oli to ttu n u t luo ttam aan hänen kykyihinsä ja  ehdotti hänet uuteen, 
vastuunalaiseen virkaan. N äitä  odotuksia hän ei pe ttänytkään . Hänellä oli 
ta ito  nähdä epäkohdat ja  k o rja ta  ne nopeasti. Oppilaita hän kohteli ys
tävällisesti, ja  silloinkin kun oli pakko m enetellä ankarasti, hän toimi niin 
oikeudenm ukaisesti ja  viisaasti, ettei hänen arvovaltansa horjunut. Opet
tajakunnan  keskuudessa hän oli rauhallisuutensa, hilpeytensä ja  toverilli- 
suutensa vuoksi yhdistävänä siteenä.

Nuorin ope tta jis ta  oli latinan  kollega m aisteri Johan Gabriel G e i t- 
I i n, joka oli juu ri tä y ttä n y t 22 vuotta. H än ei ollut aikaisem min toim i
nut opettajana, m utta  hänessä oli hyvää ainesta. Kaikki kokeet, niin teo
ree ttise t kuin käytännöllisetkin, hän oli su o rittan u t korkeimmilla arvosa
noilla. Jyväskylässä  ollessaan hän suoritti filosofian lisensiaatin  tutkinnon 
ja  oli vuoden 1860 toh to rin  v ihkiäisissä toisella arvosijalla. Ihm isenä hän 
oli sivistynyt, hienotunteinen ja  läm m insydäm inen sekä suomalaisuuden 
aa tteesta  innostunut, jo ten  hän edusti maamme ruotsinkielisen kulttuurin  
parha ita  perin teitä . L ähinnä nuorin, h isto rian  ja  m aantieteen kollega 
G ustaf Ferdinand F  e r  r  i n, oli syntynyt 1829 ja  oli opintonsa p ä ä ttä 
nyt. H änkin oli suom alaisen sivistyksen ystävä ja  innokas opettaja, m utta  
hänellä oli heikko terveys, ja  hän sa irastu i talvella 1859. Aluksi hän y r it
ti hoitaa to in taan  sairaana, m utta luopui siitä  pian ja  kuoli seuraavana
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Koulun vanhim m at opettajat. 
Istum assa vasem m alta J. G. Geitlin, 
G. L. Pesonius, C. F. Corander ja 
A. G. Weilin. Seisomassa 
F. W. Boucht ja K. H. Kahelin.

keväänä. Aleksander Georg W e i 1 i n oli syntynyt 1823. Hän oli harjo i t ta 
nut opintoja Venäjällä Kasanin yliopistossa ja suorit tanu t siellä venäjän 
kielen tutkinnon. Paitsi vakavana opetta jana hänet tunnetti in  taitavana 
kaskujen kertojana. Konrehtorin, m atem atiikan kollegan, laulun ja  voi
mistelun opettajan virkoja ei heti voitu täy ttää , joten rehtori ja  edellä 
mainitut kollegat hoitivat niitäkin.

O ppiaineet Viikon oppitunnit
I II III IV

Uskonoppi ...................................................... 3 3 2 2
Maantiede ja  historia ................................. 4 6 4 4
Määräysoppi (matematiikka) .................... 5 5 4 4
Ruotsinkielen oppi ......................................... 2 _ _ _
Latina ............................................................... 6 6 6 6
Sama, kieliopillisia harjoituksia kirjalli

sesti ja  suullisesti ................................. 2 2 2
Suomenkieli ...................................................... 2 4 2
Venäjänkieli .................................................. 4 4
Saksankieli ...................................................... — — — 4
Selittävä luonnonhistoria ............................ 2 2 2 2
Käsikirjoitus ja kirjoitus sanain sanomi

sen jälkeen .............................................. 4 2
Ainekirjoituksia ruotsinkielellä ............... — — 2 2
Kertaaminen .................................................. 2 2 — —

Laulanto ja  ruumiin harjoite .................... 6 6 6 6
Summa 36 36 36 36
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Opisto oli a lusta alkaen täysiluokkainen. Oppilaita oli 34, heistä  IV :llä 
luokalla 3, IILlla 7, II:11a 9 ja  I :llä  19. Useim m at olivat m uista ylä- ja  
ala-alkeiskouluista siirtyneitä . Osa oli tu llu t oman kaupungin ala-alkeis
koulusta, jo ta  opetta jan  m ukaan tavallisesti sanottiin  G rahnin kouluksi.

Vuoden 1856 lukio- ja  kou lu järjestys m ääräsi opetuksen kulun. Siinä 
oli yläalkeiskouluja varten  kaava, jo ta  Jyväskylänkin  uudessa koulussa 
noudatettiin  (katso ed. s.).

Koulutyö m uistu tti uu tisraivausta . Jokaisen opetta jan  oli annettava  
opetusta keskim äärin  36 tu n tia  viikossa ja  oli käy te ttävä  kieltä, jo sta  
to istaiseksi puuttu i am m attisanasto . Sitä paitsi kouluasetus oli niin tu l
kinnanvarainen, e tte i ilman m uuta tiedetty , m iten opetuskieltä koskeva 
kohta oli ym m ärrettävä. M ääräystä, e ttä  kahden alimm an luokan oppilai
ta  on opetettava heidän omalla äidinkielellään, voitiin soveltaa eri tavoin. 
Vielä vaikeam pi oli ra tka is ta , m itä olivat kussakin tapauksessa »tarpeet 
ja  olosuhteet», jo ista  kahden ylemmän luokan opetuskielen piti riippua. 
Alaluokkien opetuskielen ongelm asta opetta jakun ta  arveli selviytyvänsä 
oman hark in tansa  avulla, m utta  yläluokkien opetus jä te ttiin  lokakuun 9. 
pnä tuom iokapitulin ra tkaistavaksi. Tuom iokapituli ei an tanu t vastaus
ta, ennen kuin oli kuullut koulun ta rk as ta jan  lääninrovasti Steniuksen ja  
opetta jakunnan lausunnot. O petta jakunta  arveli, ettei yläluokilla voitu 
k äy ttää  pääkielenä suomea, ja  perusteli lausuntoaan seuraavasti: »Suo
menkielen käy ttäm istä  opetuskielenä m ainituilla luokilla v astu staa  erin- 
om attain  suom alaisten koulukirjain  järkinäinen puute, sillä paitsi k a tk is 
m usta, nykyään ei löydy ainoatakaan  näillä luokilla käy te ttävää  k irjaa  
suomeksi. V astus taas, joka syntyy, jos ruotsalaisia  ja  ruotsinkielisiä 
k irjo ja  lukevia oppilaisia suomeksi tu tk itaan , ei tarvinne laveam paa selit- 
telem istä. S itte tulisi myös näiden luokkain nykyiset oppilaiset, jo tka  
kaikki ovat ruotsalaisia , tänne tulleita m uista ruo tsa la isista  kouluista, 
joissa he kaiken tietonsa ja  oppinsa ruotsiksi ovat käsittäneet, pysäh ty 
m ään edistysm isessään, ensin tää llä  ja  sitten  taas  ruotsalaiseen lukioon 
tu ltuansa, jossa heidän täy ty isi hy ljä tä  tää llä  op ittu  suomenkieli ja  taas  
to ttu a  ruotsalaiseen opetuskieleen. Siis katsoo opetta jakun ta  parhaaksi, 
e tte i suomenkielelle III :11a ja  IV  :11a luokalla ny t kohdastaan annettaisi 
varsin  suu rta  opetusalaa, ennenkuin ruo tsala iset oppilaiset nä iltä  luokilta 
pääsisi pois ja  suom alaisia nykyiseltä alaluokalta saataisi sijaan, jolloin 
opetta jakun ta  vakavasti toivoo ei ainoastaan suom alaisia koulukirjoja, 
m utta  myös Suomalaisen Lukion m aassamm e löytyvän, jo ten  suuret ha i
ta t  häviäisi. Hyvin m uistaen kalliin velvollisuutensa olevan ahkeroida 
tässä  ensim m äisessä um pisuom alaisten hyödyksi ja  sivistäm iseksi m äärä 
ty ssä  koulussa, m itä pikemmin sitä  parem pi saada suom enkieltä yleiseksi 
opetuskieleksi, saapi opetta jakun ta  kuitenkin, kaikkia vastuksia  katso-
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m atta  esitellä, e ttä  jo tulevan lukukauden alusta suomenkieli m ää rä t tä i 
siin opetuskieleksi historiassa, maantieteessä ja  suomenkielessä, koska 
muka edellisissä lukuaineissa on vähemmin vieraita ja  suomentamattomia 
oppisanoja, joista oppilaisille on suurin ha it ta  asian tarkkaan  ja  täydelli
seen käsittämiseen; ja  suomenkielessä taas  löytyy lehtori Eurénin suo
meksi kirjoittam a Suomalainen Kielioppi, joka on aivan sovelias koulu
k irja  sekä lyhykäisyytensä e ttä  selvyytensä puolesta».

Tarkastajan  lausunto oli samansuuntainen. Näihin lausuntoihin v iita 
ten tuomiokapituli määräsi, »että toistaiseksi ainoastaan suomenkielen 
opetus mainituilla luokilla on annettava sillä kielellä, ja  käytettäköön sii
nä oppikirjana lehtori Eurénin Suomen Kieliopin suomenkielistä laitosta».

Opettajakunnan kanta  herä tti  tyytym ättöm yyttä , sillä sen vaikuttimia 
ei tunnettu. Niinpä lokakuun 22. p :n  »Suometar» valittaa, ettei yleisölle 
ole annettu  koulun opetuskielestä tietoja ja  sen moite kohdistuu tuomio
kapituliin, koulun »johtokuntaan» ja, ennen kaikkea, opettajiin. »Isän
maan rakastajat», sanotaan siinä mm., »ovat kirjoituksillaan ja  k irja teok
sillaan osottaneet, e ttä  tuskin löytyy m itään niin ylevää taideainetta, jo ta  
suomenkielellä on mahdoton esittää, ja  kun täm ä oli tullut täysin selville, 
ei voitu kieltää kansan ha r ta i ta  vaatimuksia, vaan koetteeksi asetettiin  
yläalkeiskoulu Jyväskylään, jossa suomi osaksi tulee käytettäväksi ope
tuskielenä. Mutta täm än koetteen täydellisemmäksi onnistumiseksi olisi 
ollut tarpeellista, e ttä  k a i k k i  opetus olisi tapahtuva suomenkielellä».

Myöskin J. W. Snellman vaati »Litteraturbladetissa». e ttä  koulun lu
kusuunnitelma olisi julkaistava. Keski-Suomesta lähetettiin »Suometta- 
relle» joukko asiaa koskevia kirjoituksia, joiden sävy oli kuitenkin niin 
kiivas, ettei niitä julkaistu. Rehtori Pesoniuksesta sanottiin, e ttä  hän 
»suomi-kylmyytensä eli oikeammin ruotsivimmansa innossa oli laiminlyö
nyt kansamme edut ja  luottamuksen.» Väitettiinpä tohtori Schildtinkin 
olleen osallisena »Suomen kansan toivomusten pettämisessä» ja  »kansam
me narrina pitämisessä». Rauhoittaakseen yleisöä tohtori Schildt lähetti 
»Suomen Julkisiin Sanomiin» kertomuksen koulun vihkimisestä ja  m ai
nitsee, e ttä  koulun »kaikki kirjat, muistineet eli v irkakirjeet ja  muut vir- 
kakirjoitukset sekä vireys- ja  käytös-todisteet kynäilijän  suomeksi». 
»Suometar» taas lausuu näihin tietoihin viitaten, e ttä  koulu tahtoo olla 
ulkonaisesti suomalainen ja  e ttä  se ilmeisesti on sisäisestikin niin suoma
lainen kuin mahdollista. Seuraavassa »Suomettaren» numerossa on »Sa
nan Lennättämisestä» lainattu  kirjoitus, jossa kerrotaaan, e ttä  jo kuu
kauden kuluttua koulun alkamisesta oppilaat antoivat »erin somia vas
tauksia  opettajainsa suomenkielisille kysymyksille», joten »opetuksen 
harjoitus suomenkielellä oli niin vähällä vaikutusajalla  edistynyt ja  oppi- 
laiset niin paljo taidossa edistyneet». Tästä huolimatta lehti toistaa vaa-
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timuksensa, että  julkisuuteen olisi päästettävä tietoja »opetusmenette- 
iöstä Jyväskylän koulussa».

Seuraavan vuoden 1859 alussa rehtori Pesonius vihdoinkin julkaisi 
»Suomettaressa» lyhyen kertomuksen opiston siihenastisesta toiminnasta. 
Kirjoitus on päivätty tammikuussa, m utta painettiin vasta helmikuussa. 
Siinä mainitaan koulun alkamispäivä koko oppilasmäärä, suomenkielisten 
ja  ruotsinkielisten oppilaitten lukum äärä eri luokilla, ote opetuskieltä 
koskevasta asetuksesta, asetuksen aiheuttam at toimenpiteet ja  opettaja
kunnan lähettäm ä lausunto Porvoon tuomiokapitulille. Lausuntoon on lii
te tty  reunahuomautus: »Alemmilta luokiltakin vielä puuttuu useampia 
suomalaisia koulukirjoja, nim ittäin: Maantiede, Ruotsalainen kielioppi ja 
Luonnontiede, joka vaillinaisuus mitä pikemmin sitä paremmin olisi pois
tettava.»

Kertomus päättyy seuraavin sanoin: »Tällä kannalla on lukujärjestys 
ollut koulussamme; mitenkä oppilaiset ovat taidossa ja opissa kasvaneet, 
sitä ei vielä taida sanoa, se vasta nähdään julkisessa tutkinnossa luku
vuoden lopulla. Koulu on ensimmäinen laatuansa, sen tarkoitus maallem
me tärkeimpiä, haita t monet ja kovat, siis olisi sangen hyvä, jos ymm ärtä
vät ja kokeneet miehet sanomalehdissä rupeaisivat ilmoittamaan miettei
tänsä miten saada tämä koulu parhaan hedelmän kantamaan». Tähän liit
tyy reunahuomautus: »Suomettaressa ja  Suomen Julk. Sanom. ovat kyllä 
Jussit ja A ntit asiata ym m ärtäm ätä tuntem ata jo ennen aikojaan tästä 
koulusta sotkeneet tosia ja  valheita sekaisin; m utta sellaisista kirjoituk
sista ei ole koululle vähintäkään hyötyä, enemmän kuin lukijoillekaan hu
vitusta ja  oppia, jonka tähden on ihmeeksi katsottava, että mainitut sano
malehdet palstoihinsa ottavat tämmöisiä »kylän juoksupuheita», jotka 
luullakseni eivät tuota muuta kuin häpeätä niin tekijälle kuin ilmoittajal
lekin.»

Rehtorin kertomus ei suinkaan rauhoittanut kiihtyneitä mieliä. »Suo
metar» antaa siihen seuraavassa numerossaan vastauksen, joka on sangen 
kiivas silloisiin sanomalehtitapoihin katsoen. Kertomus lopettaa kaikki 
Jyväskylän koulua koskevat riidat, sanotaan aluksi. Vahinko vain, ettei 
sitä julkaistu jo puoli vuotta sitten, sillä tällöin Suomen kansa olisi ajois
sa nähnyt, mitä se voi odottaa niin sanotusta »ensimäisestä suomenkie
lisestä ylä-alkeiskoulusta». »Kun koulua oli näin kutsuttu ja huudettu ja 
kansamme saatu siitä toivomaan paljonkin, ovat avosilmäiset kansalaiset, 
jotka ovat likeltä saaneet nähdä, että kaikki tuo oli paljasta uskottele
mista, mielessään syyttäneet koulun rehtoria ja  alkaneet huutaa häntä 
kansamme toivomusten pettämisestä sekä kansamme narrina pitämisestä 
— sillä muulla tavalla ei kai voinut selittää sitä vihaa, joka viime syk
synä yhtäkkiä ilmestyi mainittua rehtoria vastaan yksinäisissä sekä seu-
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roissa ympäri koko maan e ttä  lähetyksissä sanomalehtiin. Rehtorin seli
tyksestä  voipi nyt jokainen nähdä e ttä  hän on syytön m ainittuun petok
seen, m utta  toivottava olisi ollut e ttä  hän samaten kuin koulun opetta ja
kunta olisi edes vähän p itänyt kielemme puolta silloin kun inspehtoria ja  
opetta jakuntaa virallisesti oli käsketty  vastaamaan, oliko suomenkieltä 
käyte ttävä  opetuskielenä koko koulussa eikä ainoastaan suomalaisille lap
sille alimmaisella luokalla ja  parissa opetusaineessa kaikilla muillakin luo
killa. Opettajakunnan antam a vastaus  on niin mieto suomalaisuudelle, 
kuin olla taitaa.»

Samainen lehti polemisoi opetta jakunnan käsitystä  vastaan, ettei kiel
tämme muka voinut ottaa  opetuskieleksi ennen kuin saadaan oppikirjoja 
kielellemme, osottaen e ttä  sellaisia osittain  jo oli olemassa, kuten esim. 
ruotsin kielioppi, J. W. Murmanin tekemä, ja  ettei oppikirjain saanti  ollut 
mahdotonta, kuten Geitlinin oivallinen Latinan kielioppi osoitti, m utta  
ettei niitä voi ilmestyä ennen kuin niitä missäkin tarvitaan. O petta jakun
nan oli tarpeetonta huolehtia siitä, ettei vielä löytynyt suomenkielisiä lu
kioita; mitäpä niillä tekisi ennen kuin on olemassa suomalaisia yläalkeis- 
kouluja. Hallituksella ei ole m itään tuskaa  m uuttaa  jokin lukioistamme, 
esim. Viipurin taikka Kuopion, suomalaiseksi taikka perustaa aivan uusi 
suomenkielinen lukio vaikkapa Ouluun, kunhan Jyväskylän yläalkeis- 
koulun opetta jakunta  on ensin velvollisuutensa niin täy ttäny t,  e ttä  armol
linen hallitus tulee näkemään, e ttä  suomenkielinen opetus kantaa  kauniita 
hedelmiä ja  e ttä  ilmestyy oppilaita, joille suomenkielinen lukio tarvitaan. 
»Ei opettajakunnan tarvitse  myöskään katsoa sitä, e ttä  kouluun pyrkii 
ruotsinkielen taitavia lapsia, onhan meidän suomalaisten lasten täy tyny t 
oppia ruotsinkieltä eikä meitä ole koskaan säälitty  kielemme vuoksi.»

Sanomalehtitaisteluun osallistui koko suomenkielinen lehdistö, vieläpä 
osa ruotsinkielistäkin. Useimmat suomenkieliset lehdet asettu ivat »Suo- 
mettaren» puolelle, ja  näihin yhtyi ruotsinkielinen »Viborg». Koetettiin 
todistaa, e ttä  opetta jakunta  liioitteli puhuessaan oppikirjojen puutteesta, 
ja  sanottiin, e ttä  pahimmassa tapauksessa  selvittäisiin ilmankin kirjoja. 
Myös sellainen a ja tus  lausuttiin, e ttä  opettajakunnan pitäisi ra tka is ta  
opetuskielikysymys omin päin. Rehtori Pesonius vastasi hyökkäyksiin ja  
oikoi väärinkäsityksiä, ja  koko ope tta jakunta  oli hänen tukenaan. Niin 
eripuraisia kuin muuten oltiinkin, molemmilla puolilla uskottiin yksimieli
sesti, e ttä  Jyväskylän yläalkeiskoulu oli a ikanaan muuttuva täydellisesti 
suomenkieliseksi.

J. V. Snellman, jo ta  suomenmieliset olivat jo parin vuosikymmenen a i
kana to ttuneet pitämään kielikysymysten ylimpänä auktoriteettina, oli 
aluksi vaiti. Vihdoin hänkin puuttui asiaan »Litteraturbladetin» nume
rossa 4 julkaisemassaan laajassa kirjoituksessa. Monien kannattajiensa
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pettym ykseksi hän lausuu m ielipiteenään, e ttä  Jyväskylän yläalkeiskoulu 
olisi pysy tettävä kaksikielisenä. Vieläpä hän sanoo, e ttä  sam a periaate 
olisi sovellettava kaikkiin Suomen oppikouluihin, sillä niiden kaikkien ta 
voitteena pitäisi olla m aan molempia kieliä osaava sivistyneistö. Suomen
kielistä opetusta voidaan tosin lisätä, m u tta  täm än pitäisi tapah tua  vä
hitellen. Pelkiksi suom alaisen rahvaan  oppilaitoksiksi koulut eivät saa 
muodostua. Sillä jos kuvitellaan, e ttä  rahvaan  lapsista kasvaa suoraa pää
tä  korkeam m an sivistyksen kannatta jia , erehdytään. Päinvastoin sivistys 
taan tuu . E läm än olojen e rila isuu tta  ja  niiden vaiku tusta  älylliseen kehi
tykseen ei poisteta kirkum alla. Koti v a iku ttaa  sivistystasoon ja  tieteelli
siin kykyihin ratkaisevam m in kuin koulu. Englannin, Ranskan ja  Saksan, 
noiden Euroopan kulttuurim aiden, korkeam m an sivistyksen edusta ja t ei
vä t ole olleet eivätkä ole talonpoikien lapsia, sillä sivistyksen siemen ke
h ittyy  h itaasti sukupolvien aikana. R uotsissa tosin on muihin m aihin ver
ra ten  suhteellisen paljon talonpoikaissynty istä  sivistyneistöä, m ikä joh 
tunee syystä, e ttä  siellä asuu varsin  vähän m uukalaisia, m utta  sielläkin on 
talonpoikaissivistyneistön lukum äärä pieni. Opintie on tosin teh tävä  kai
kille vapaaksi, sillä vanhoja siv istyssukuja rappeutuu, ja  niiden tilalle 
nousee uusia, m utta  täm ä kehitys on hidasta, ja  se tapah tuu  tavallisesti 
siten, e ttä  m aanviljelystyöstä s iirry tään  ensin teollisuuden palvelukseen 
ja  sieltä v irkauralle. K ansallisuusaatteenkaan  kannalta  katsoen yksin
om aan suom enkielisten lukioiden perustam inen ei olisi suotavaa, sillä 
parhaassak in  tapauksessa suom alaisen kansalliskirjallisuuden puute vä
hentäisi saavutetun  sivistyksen arvoa. A inoastaan henkilöt, jo tka  edusta
vat vanhoja sivistysperin teitä, toisin sanoen, henkilöt, joiden täh än as
tinen kieli on ollut ruotsi, pystyvät luomaan arvokasta suom enkielistä 
k irja llisuu tta . Täm än luokan on puettava perinnäinen sivistyksensä 
uuteen muotoon. Sen tekee m ahdolliseksi suomenkielinen opetus, joka 
sam alla tekee suomea puhuvat osallisiksi tä s tä  perinnöstä. P uh taasti 
ruo tsala isia  kouluja ei liioin ole suositeltava, sillä tulevan sivistyneistön 
suom alaistum inen on tavoite, johon nykyisen kulttuuripolven 011 jälke- 
läistensä onnen vuoksi pyrittävä, joskin täm ä m uutos vastii aikansa.

Snellmanin mielipide ei päässy t voitolle, ja  tä tä  hän valitti koko ikän
sä. Sanom alehtikiista sensijaan joudutti suom alaistum iskehitystä Jyväs
kylän uudessa oppilaitoksessa, sillä se rohkaisi opettajia  pyrkim ään pää
m ääräänsä suunniteltua nopeammin. K iistan  päätökseksi tr i  Schildt ju l
kaisi seuraavana syksynä (m arraskuun 18. pnä 1859) »Suom ettaressa» 
opiston to im intaa koskevan uuden kertom uksen, jolla hän ilm eisesti ta h 
toi tyynny ttää  mieliä. S iitä seuraavassa m uutam ia kohtia.

»Jyväskylän kaupunnin Ylä-alkeiskoulu alkoi tänä syksynä to ista  
vuottansa. N yt on ensim äisellä luokalla 13 poikaa, toisella 12 ja  kolman-
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neliä 14 niitä. Neljännellä eli ylimmällä ei ole niitä ollenkaan. Siis on yh 
teensä 39 oppilaista.

Tämän ensimäisen s u o m a l a i s e n  Ylä-oppilan nykyiset ope tta ja t 
ovat seuraavaiset:

1. Päällikkö eli Rehtori, Tiedisteen (filosofian) Maisteri H erra  G o t t 
l i e b  L e o p o l d  P e s o n i u s .  Se on opettaja  U s k o n o p i s s a  joka 
luokalla. Hän pitää silmällä siveyttä, käytöstä  ja  tapoja Oppilassa, ja  
hoitaa siis siinä siveellistä, käytöllistä sekä tavollista järestystä.

2. Ala-päällikkö eli Konrehtori, H erra  K l a s  F r e d r i k  C o r a n -  
d e r. Hänen opetusaineensa on s u o m e n k i e l i  kaikilla luokilla, myös 
s a k s a n ja  1 a t  i n a n k i e l i  neljännellä.

3. Tosine-kielitieteen (hist.-kielit.) Maisteri H erra  J u h o  K a a p r i e l  
G e i 1 1 i n opettelee l a t i n a a  kolmella alimmalla luokalla. Vaan hän on 
tänä lukukautena omannut ja  omaa vieläkin aina tulevaan toukokuuhun 
asti virka-vapautta  kartu ttaakseen  Yli-opistossa tietojansa. Sillä aikaa 
lueksentelee Herra Rehtori hänen tiedettään ensimäisellä ja toisella luo
kalla, ja  Herra  Konrehtori kolmannella.

4. Suure- (matematiikan) ja  luonnon-tieteen kokelas H erra  K a a r l e  
H e i k k i  K a h e l i n  on opettaja S u u r e - t i e t e e s s ä  j a L u o n n o n -  
t o s i n e e s s a ,  joka kuuluu luonnon-tieteihin. Hän lukee kaikilla luokilla.

5. Tosine-kielitieteen Maisteri H erra  F r e d r i k  W i l h e l m  
B o u c h t  on opettaja T o s i n  e e s s a  j a M a a t i e t e e s s ä  kaikilla 
luokilla, niin myös johdattelee poikia kirjoituksessa.

6. Herra  A l e k s a n t e r i  Y r j ö  W e i l i n  opettaa venäjän kieltä 
kahdella ylimmällä luokalla.

Kaikki muut opetta ja t ovat vakinaiset, pait H erra  F. W. Boucht, jo 
ka on siollinen eli viran toimittaja.

Tähän tulee vielä V o i m i s t e l u - o p e t t a j a n  virka, jo ta  H erra  G. 
L. P e s o n i u s  pitää, ja  L a u l u -  o p e t t a j a n  virka, jo ta  toim ittaa  
Herra  K. H. K a h e 1 i n.

Sanoin tä tä  oppilaa s u o m a l a i s e k s i .  Ja  syystä sitä  siksi sanoin
kin. Kahdella ensimmäisellä luokalla on s u o m i  n y t  y l e i s e n ä  
o p e t u k i e l e n ä ,  se on: kaikki pojat niillä luokilla — nekin jo tka ruo t
sia ta i tava t  — opetellaan ja l u e t e t a a n  s u o m e k s i .  Tämä on jo 
aluksi hyvä voitto suomalaisuudelle. Vuoden päästä  kun poikia toiselta 
luokalta pääsee kolmannelle, niin niiden muassa nousee suomi myöskin 
sille luokalle opetuskieleksi ja  niin aina eteenpäin ylemmille portaille. 
Ylemmillä luokilla tulee ruotsi olemaan opetuskielenä y h d e s s ä  a i
neessa, nimittäin ruotsia opetettaessa. Niin armollinen kirje koulun pe
rustamisesta sitä myös sallii. Sen kirjeen mukaan on se näiden opettajien 
vallassa tehdä koulun joko näin s u o m a l a i s e k s i ,  taikka piammasti
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r u o t s a l a i s e k s i .  Suomen kansa katsoo heihin — ja  toivoo sitä 
s u o m a l a i s e k s i .  Täm ä toivo on ny t osiksi käynyt toteen, tu llu t to 
delliseksi, jo sta  opetta jakun ta  ansaitsee suuren kiitoksen.»

Koulun työ tä  ha ittaa  kelvollisten oppikirjojen puute, sanotaan tri 
Schildtin kertom uksessa edelleen. H istorian  oppikirjana k äy te tty  Bredov- 
Renvallin teos on lapsille sopim aton ja  huonosti suom ennettu, ja  m uut op
p ik irja t ovat yh tä  huonoja tai vieläkin huonompia. A inoastaan Geitlinin 
latinan  k irja  ja  Euklideen m ittausopista  teh ty  suomennos ovat hyviä. Tä
mä puute tu o ttaa  y lim ääräistä  vaivaa sekä opettajille e ttä  oppilaille, 
m utta  »vastukset nepä usein ovat vaan ikäänkuin kohottim ena, joka kun
non m iestä yllyttelee ja  kiihottelee». Lopuksi annetaan opetta jista  
k iittävä  arvostelu.

E sim erkkinä koulun nopeasta suom alaistum isesta m ainittakoon, e ttä  
n iistä  kuudesta oppilaasta, jo tka  1858 alkoivat opintonsa ruotsin  kielellä 
siirty i kolme suomalaiselle osastolle jo syyslukukauden aikana, ja  m uut 
tek ivät samoin kevätlukukaudella, jo ten  koko luokka m uuttu i suomen
kieliseksi. A inoastaan kolmas luokka pysyi ruotsinkielisenä.

O petta jakun taa lisättiin , niin e ttä  se tuli täysilukuiseksi. Vanhin uu
sista  opetta jista  oli C. F. Corander joka oli syntynyt 1822 ja  ollut koulu- 
alalla vuodesta 1846 lähtien, jo ten  hän oli kokenut koulumies. M aisteri K. 
H. Kahelin oli syn tyny t 1832. Hän oli to im inut koulualalla vasta  vähän 
aikaa, m utta  hänen lah jansa korvasivat v irkaiän  lyhyyden. Tieteellisten 
ansioittensa lisäksi hän oli ta itava  viulunsoittaja, m inkä johdosta hänestä 
teh tiin  koulun ensim mäinen m usiikin opettaja . Hän aikoi jä t tä ä  koulun 
jo parin  vuoden kulu ttua ja  opiskeli Sveitsissä lukuvuoden 1861—62 val
tion stipendiaattina  valm istautuakseen Jyväskylään perustettavan  semi
naarin  opettajaksi, m utta  täm ä suunnitelm a m uuttui, sillä yläalkeiskoulua 
laajennettiin , ja  hän jä i lehtoriksi entiseen oppilaitokseensa. M aisteri F. 
W. Boucht oli 30-vuotias. H än alkoi to im intansa m atem atiikan ja  luon
nontieteen kollegana, m utta  siirty i F errin in  kuoltua h istorian  ja  m aan
tieteen kollegaksi. H änkin oli kyvykäs opettaja .

O pettajien taidosta  ja  kurinpidosta an taa  kuvan tr i Schildtin kirjo itus
»Suom ettaressa» v. 1861 (N :o 31): »------------- M utta se ei ole ainoastaan
opettajien tiedot eli Tieti, vaan liiatenni niiden erinom ainen opetta ja-ta iti 
ja  niiden jalo halu va iku ttaa  arm aan Isänm aan eteen, joka ansaitsee 
m aanm iesten kiito llisuutta . Sekin on suurena onnena tälle  koululle, e ttä  
sen ope tta ja t ovat tavoilleen kunnollisia, tavollisia miehiä. K aukana tä s 
tä  oppilasta on kanssa se raakainen mielipide ja  menetys, joka luulee 
ruum iillisella kurituksella  paraiten  rapsau ttavansa  v iisau tta  koulupoi- 
kiin. Senkaltaista m ieli-pidettä kuuluu vielä tava ttavan  m aailm assa usein
kin. Mut v itsan  käy ttö  ja  varsinni sen väärinkäy ttö  vaiku ttaa  miltei vaan
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enemmän raak u u tta  ja  m uuta pahennusta. O pettajilla tässä  on paraana 
aseena hyväntahtoinen yksi-totisuus, tyyni vakainen käytös ja  siihen no- 
jaan tuva hyvä jä rje s ty s  koulussa. Ja  sellainen m enetys se va iku ttaak in  
paraiten  hyvennystä oppilaisissa. S iitä syystä  ovat tuskin  m illoinkaan 
tarv inneet k äy ttää  kovempaa rangaistusta.

Tämä esitykseni kuulunee liian ylistävältä , vaan se on kuitenni toden
mukainen. En minä sillä sano näitä  opetta jia  täydellisiksi ylileiksi. En.
Ne eivät sitte  olisikkaan ihm isiä; sillä täydellisyyttä , y lilettä  ei löydy 
muualla kuin Jum alassa ja  joskus ajatuksessa. M utta sen sanon, e ttä  he 
ovat ihm isellisesti kelpo-miehiä.»

Lukuvuoden lopussa pidettiin  juhlallinen vuositutkinto, jossa tavalli
sesti oli m ukana koulun ta rk a s ta ja  ta i joku kouluhallituksen jäsen. E n 
sim m äinen lukuvuosi päätty i kesäkuun 12. pnä, jolloin ta rk as ta ja , läänin- 
rovasti Stenius, oli saapuvilla. Seuraava vuositutkinto, joka pidettiin  kesä
kuun 19. pnä, oli tavallista  juhlallisem pi, sillä piispa Carl G ustaf O ttelin 
ja  tr i  N ordström  kunnio ittivat sitä  läsnäolollaan. Tutkinto alkoi klo 9 pi
detyllä rukouksella. Sen jälkeen reh to ri ojensi piispalle oppilasluettelon , 
ja  vuosikertom uksen. S itten seurasi kaikilla luokilla tu tk in to  piispan m ää
rääm istä  kohdista. Lopuksi annettiin  näyte laulusta ja  voim istelusta. 
Tutkinto pää tty i piispan p itäm ään puheeseen. Seuraavana päivänä p idet
tiin  piispan johdolla opettajakokous, jonka pääaiheena oli opetuskieli. Sen 
tuloksena oli seuraava lausunto:

»Koska täm än koulun tarko itu s  voidaan p itää  vaan puolittain  saavu
tettuna, jolleivät kaikki oppilaat kurssin  p ää ty tty ä  taida  niin hyvin 
maamme molempia kieliä, ruo tsia  ja  suomea, e ttä  he kum malla kielellä 
hyvänsä vastaisuudessa voivat vastaano ttaa  opetusta ja  tie to ja  sekä 
myöskin jo tenkuten hyvin ilm aista aja tuksensa, p idettiin  erinom aisen 

tärkeänä, e ttä  suom alaisten oppilaitten tu li opetella ruotsia  ja  päinvastoin 
niiden, joilla ruotsinkieli oli äidinkielenä, suomea.» Tämä tulos saavu te
taan  parhaiten  siten, e ttä  opetuksessa käy te tään  kum paakin kieltä vuoro
tellen, jo ten  oppilaat to ttu v a t käytännössä siihen kieleen, joka heille on 
outo. Varsinaiseen ruotsin  ja  suomen kielen opetukseen on s itäpaitsi va 
ra ttav a  m ahdollisim m an suuri tun tim äärä . Suomen kieleen on käy te ttävä  
kolmella ylim mällä luokalla kaikki kahdeksan tun tia , jo tka  sitä  varten  on 
m äärätty . Ensim m äisellä luokalla on suomea opetettava lisäksi kahdella 
ruotsin  kielioppiin vara tu lla  tunnilla. Ruotsin kielelle taas  on o tettava  
kaksi o ikeinkirjo itustuntia  ensimmäisellä, kaksi kertau stun tia  toisella ja  
a inek irjo itustunn it kolmannella ja  neljännellä luokalla. Ruotsin kielen 
opetusta hoitaisi h istorian  kollega, suomen kielen opetusta konrehtori, 
joka lisäksi opettaisi kaunokirjo itusta, m utta  jä ttä is i saksan kielen ope
tuksen rehtorille.
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Ruotsin ja  suomen kieltä olisi opetettava käytännöllisesti, varsinkin 
alemmilla luokilla. Ensimmäisellä luokalla pitäisi lisäksi k äy ttää  kaksi 
tun tia  ruotsin- ja  suomenkielisiin sanelukirjoitusharjoituksiin. Katsottiin 
myös välttäm ättömäksi, e ttä  kaikki oppikirjat julkaistaisiin kummalla
kin kielellä, ja  lausuttiin se toivomus, e ttä  Porvoon tuomiokapituli ryh 
tyisi viipymättä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Pöy täk ir jas ta  ei ilmene, onko m ainittu  lausunto syntynyt piispa Ot- 
telinin vai koulun opettajakunnan aloitteesta. Todennäköisesti se oli opet
ta jakunnan keksimä sovittelukeino, jolla voitiin toisaalta tyydy ttää  kak
sikielisyyden vaatimus, toisaalta tu rva ta  suomen kielelle pääkielen asema, 
ja  ilmeisesti se vastasi piispankin kantaa. Tästä huolimatta opetta jakun
ta  huomasi pian, ettei täm ä ohjelma ollut tyydyttävä, ja  opetus muuttui 
vähitellen kokonaan suomenkieliseksi. Näin Jyväskylän uudesta koulusta 
tuli toisenlainen laitos kuin tuomiokapituli ja  hallitus olivat alunperin 
ajatelleet.

Jyväskylän koulun esimerkki aiheutti, e ttä  kaikissa uusissa oppilai
toksissa ruvettiin käy ttäm ään  suomea ainoana opetuskielenä. Snellmanin 
eläm äkerran k irjo itta ja  Th. Rein pitää tä tä  kehitystä valitettavana, sillä 
se on hänen mielestään syynä sivistyneistön kahtiajakoon. Jos Snellmanin 
ohjelmaa olisi seurattu, säätyläisluokka olisi yksimielisemmin omaksunut 
suomen kielen. Voidaan kuitenkin epäillä, onko Reinin käsitys oikea. Sii
tä  puhum attakaan, e ttä  koulujen kaksikielisyys olisi ollut epäpedagogista, 
se tuskin olisi edistänyt suomalaisuuden asiaa. Joka tapauksessa se olisi 
h idas tu ttanu t suomalaistumiskehitystä. Olisipa se voinut sen pysähdyt- 
tääkin  epämääräiseksi ajaksi.

Snellman oli tyytym ätön Jyväskylän yläalkeiskoulun kielioloihin ja 
lausui sen johdosta paheksumisensa »Litteraturbladetissa» 1862 (N:o 3). 
Tämä kirjoitus avasi piispa Ottelinin silmät näkemään, mihin suuntaan 
kehitys oli kulkemassa, ja  hän k irjo itti  toukokuun 24. pnä 1862 rehtori 
Pesoniukselle näin kuuluvan kirjeen:

»Litteraturbladet’in n:ossa 3 on luettavana terävä kirjoitus koulu
hallitusta  ja  Jyväskylän koulun opettajistoa vastaan. Jos on to tta , mitä 
L itte ra turb ladet väittää, niin ovat Jyväskylän H erra t  ope tta ja t menetel
leet vastoin Jyväskylän koulun opetuskielestä kahdella ylemmällä luokal
la annettu ja  keisarillisia m ääräyksiä, ja  vastoin tuomiokapitulin päätöstä  
siitä, mitä t ieteitä oli esitettävä suomenkielellä. Kun minä viimeksi kävin 
Jyväskylän koulussa, annoin minä kyllä Herroille luvan sallia suomalais
ten oppilaiden, jo tka III :11a ja  IV:llä luokalla eivät voineet selvittää ruo t
siksi, käy ttää  äidinkieltänsä, sekä Herroille Opettajille oikeuden selittää 
niille, jo tka eivät vielä täydellisesti ym m ärtäneet ruotsia esityksensä suo
meksi, m utta  en minä ole voinut an taa  enkä ole an tanut lupaa käy ttää
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suomenkieltä kaikessa opetuskielenä. Minä pyydän Herra  Lehtorin teke
mään hyvin ja selittämään asian L itte ra tu rb ladet’issa, sekä lähettäm ään 
minulle jäljennöksen oikaisusta otettavaksi Borgäbladet’iin. Porvoossa 24. 
p. toukokuuta 1862.»

Carl Gust. Ottelin

Rehtori Pesonius kirjoitti  tähän  kirjeeseen vastauksen, joka näh tä 
västi oli ta rkoite ttu  julkaistavaksi jossakin suomenkielisessä lehdessä. 
Ensin sanotaan, e ttä  tammikuun 30. pnä 1862 annetun asetuksen mukai
sesti Jyväskylän kouluun lisätään kolme luokkaa, jolloin se m uuttuu al
keiskoulua ja  lukiota vastaavaksi, yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi. 
Sitten ilmoitetaan koulun alkamispäivä, sisäänpääsyvaatimukset ym. Tä
män jälkeen ja tketaan: — »Suomalaisista kouluista ylpäin ja  Jyväsky
län koulusta erittäin  on viimekin aikoina puhuttu  ja  kirjoiteltu jos jo ta 
kin. E r it tä in  kiivaasti toruu hra  J. V. S. L itte ra turb lad  lehdessään kou
lun opettajia  siitä e ttä  ovat antaneet suomenkielelle liian suuren, ruo t
sinkielelle taas liian pienen arvon ja  kunnian. Jos — miettii hän — ruo t
sinkieli olisi käy te tty  opetuskielenä koulun kaikilla luokilla kaikissa oppi
aineissa, paitsi parissa, joita olisi sopinut suomeksi luettaa, olisi J  :n kou
lusta ta innut syntyä malli-koulu, m utta  nyt kuin oppilaat muka eivät vä
hääkään opi ruotsinkieltä, ei koulu ole muu kuin naurun-asia (kuriositet). 
Se on sanottu se — niinkuin ainakin.

Ojennukseksi ja  lohdutukseksi h ra  J. V. Sille taidamme ainoastaan se
littää, e ttä  opetta ja t eivät suinkaan tahdo kieltää ruotsinkieleltä sitä 
suurta  arvoa, mikä sille on tuleva, hyvin tietäen täm än kielen tarkoin  op
pimisen ja  käsittämisen vielä olevan tieteellisen sivistyksen hakioille ja  
virkamiehiksi aikoville mitä tärkeimpiä. Sentähdenpä ovatkin kokeneet 
suurimmalla tarkkuudella koulussa opettaa ruotsinkieltä, ali-luokilla ensin 
lukemalla, sitten ruotsinkielisten oppikirjani käyttäm ällä ja  k irjo ittam al
la, kunnes se viimein, oppilaisten opittua ruotsia ym m ärtäm ään ja  luke
maan, ylemmillä luokilla nostetaan opetuskieleksi m uutamassa oppiai
neessa. Ja  onkin tällainen menetys niin onnistunut, e ttä  taidetaan toivoa 
oppilaisten, opiston lävitse käytyään, ta itavan  ruotsinkieltä selvästi lukea 
ja  ymmärtää, m utta  myös sitä puheessa ja  kirjoituksessa käyttää. Ja  
enempää ei vaatine hra  J. V. Sikaan. Jos hra J. V. S. olisi o ttanut vai- 
vakseen tu tk ia  koulumme tilaa ja  jä r jes ty s tä  ennenkuin rupesi vihojansa 
viskelemään, olisi hän sen tullut tietämään. Ruotsinkielisiä kouluja löytyy 
kyllin, sallittakoon siis suomenkieli pääsemään ja  pysymään pääkielenä 
niissä harvoissa kouluissa, joiden kau tta  suomalainen nuoriso, kansan ja  
äidin kieltänsä hylkääm ättä, nyt pyrkii (saamaan) laveampaa oppia ja 
tieteellistä sivistystä».
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Pesoniuksen vastauksesta  ilmenee, e ttä  »L itteratu rb ladefin»  syytök
set olivat oikeat, että , toisin sanoen, Jyväskylän yläalkeiskoulun kieliolot 
tosiaankin olivat kehittyneet vastoin »keisarillisia m ääräyksiä» ja  »tuo
m iokapitulin päätöstä.»  T ästä  huolim atta hyväntahtoinen ja  koululle 
m yötämielinen piispa-vanhus tyy ty i näh tävästi annettuun selitykseen. 
V astarin ta  olisi ollut tässä  vaiheessa m yöhäistä, sillä koulun laajentuessa 
ratkesi sam alla opetuskielikysym ys, ja  täm ä ra tka isu  tapah tu i vastoin 
korkeain asianosaisten aikaisem paa kantaa.

Senaatin  alkuperäinen päätös oli kuin tunkeilevalle kerjäläiselle hei
te t ty  lan tti. Kun yläalkeiskoulu suunniteltiin  kaksikieliseksi, ei suinkaan 
tarko ite ttu , e ttä  se saisi myöhemmin kaksikielisen, saati suomenkielisen 
jatkon. Täm än oso ittavat perustelut. Valtioneuvos Brunérin lausunnossa, 
johon talousosaston enemmistö yhtyi, suositellaan suom enkielistä opetus
ta  nimenomaan sillä perusteella, e ttä  »yksinomaan suomea ta itav a t oppi
laa t voisivat saavu ttaa  korkeam m an tietom äärän jou tum atta  vieraan kie
len vaivaloisen oppimisen k au tta  kiusaukseen pyrkiä elämänaloille, joilla 
he, vahingoksi itselleen ja  yhteiskunnalle, eksyvät pois oikeasta pääm ää
rästä.» Tässä to teu tu i kuitenkin sananlasku: »Jos annetaan Pahalle so r
mi, se vie koko käden.» Senaatti huom asi pian, e ttä  sen oli pakko ja tk aa  
alkam allaan tiellä. Koulu oli täydennettävä yliopistoon joh tavaksi oppi
laitokseksi. Vieläpä se oli teh tävä  suomenkieliseksi. T ästä  käänteestä  ker
too piispa O ttelin tr i  Schildtille lähettäm ässään  kirjeessä, josta  puu ttuu  
päiväys, m u tta  joka sisällyksestä päätellen on syntynyt joulukuussa 1861. 
K irje on k irjo ite ttu  kohteliaasti suomeksi ja  lisäksi venykekirjaim in. Ta
valliseen k irjo itusasuun m uunnettuna sen alkuosa kuuluu:

»Teidän kirjastanne, annettuna se 8 p. Joulukuussa, minä nöyrim m ästi 
te itä  kiitän, ja  tahdon v asta ta  sen jälkeen kuin voin. Mitä koskee Jyväs
kylän koulun laventam ista, niin siihen oli alku semmoinen, e ttä  kuin minä 
mennä talvena kävin H elsingissä Reivi Perki k iitti tä tä  opistoa ja  kysyi, 
jos sieltä lasketu t oppilaiset osaisivat sekä ruotsin  e ttä  suomen kieltä. 
Tähän m inä vastasin, e ttä  umpi suom alaiset tuskin  4 vuodessa voivat op
pia täydellisest ruotsin  kieltä, kuin ei sen oppimiseen alaluokilla ole yksi
kään tun ti viikossa m äärätty , ja  ruo tsalaiset pojat huonosti voivat suo
m enkieltä viljellä, jos ei ne siihen harjo ite ta  enämm än kuin nyt on käs
ketty. M utta minä toivoin, e ttä  jos koulu tulis kolmella luokalla lisätyksi, 
niin umpi suom alaiset voisivat sieltä lähteä ylä-opistoon H elsinkiin tä y 
dellisesti tun tien  Ruotsia, ja  umpi ruotsalaiset voisivat uudenm aan tie- 
noilda siellä täydellisesti oppia suomen kieltä. Hänen luvalla ja  kehoituk- 
sella m inä kotii tu ltuan i annoin kirjallisen esittelem isen siinnä asiassa hä
nelle, jonga hän lähetti Senaatille. Siellä asia oli edessä ja  pää te ttiin  jo 
ennen Vapunpäivää. Senaatti osotteli sen Keisarille, m utta se ei ollut Rei-
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viltä lähetetty Pietariin vielä se 19 päivä kesäkuuta kuin minä läksin ul
komaalle. Näinä viimmeisinä päivinä olen minä kuitenkin saannut tietää, 
että se on ollut Melartinin vainajan käsissä ennen kuin hän kuoli. Millä 
jalalla se nyt lienne, en tiedä. Vaan toivon että sitä saadaan kuulla tule
vana vuonna.»

Tammikuun 30. pnä 1862 julkaistiin Keisarillisen Majesteetin armolli
nen julistus, joka koski alkeisopetuksen parantam ista Suomessa. Se ra t
kaisi myöskin Jyväskylän yläalkeiskoulun laajentam ista koskevan kysy
myksen. Tätä käsittelevä kohta kuuluu:

»14:ksi. Jyväskylän Ylä-alkeiskoulua lavennetaan 3:11a gymnaasi-luo- 
kalla ja  siellä tapahtuva opetus järjestetään  myötäliitetyn kahden, puus- 
taveilla litt. B ja C m äärätyn taulun mukaan, joissa yhden viikon opetus
tunnit ovat jaetu t sekä oppilaille että  opettajille, kuitenkin niin, että  kos
ka ei suomenkielisiä oppikirjoja vielä löydy kaikissa opetusaineissa, sekä 
että  ne. oppilaat, jotka oppikurssin päätettyänsä haluavat päästä yliopis
toon ta i suorastansa valtion palvelukseen, tulisivat paremmin taitaviksi 
heille silloin välttäm ättöm ästi tarpeellisessa ruotsinkielessä, joku tai jo t
kut opetusaineet, asianhaarain mukaan ylhäisemmillä luokilla toistaisek
si esitellään viimemainitulla kielellä: ollen Senaatin m äärättävänä, mil
loin aika on laveammalta käyttää suomenkieltä opetuskielenä mainituilla 
luokilla. Tämän alkeisopistoksi Jyväskylässä nimitetyn oppilaitoksen 
säännetty laventaminen alkaa tulevan syyskuun 1 päivänä ja kuuluu sille 
mainitusta ajasta asti noudatettavaksi myötä liitetyssä taulussa litt. D 
m äärätty  vuosiraha-sääntö, tullen koulun nykyinen rehtori, niinkuin vuo- 
siraha-säännön ohessa ilmoitetaan, siirretyksi jumaluusopin lehtorin vir
kaan sekä konrehtori vastaamaan ruotsin ja  suomen kieliä opettavan kol
legan opetusvelvollisuudet, kuin myöskin pitämään nykyisen paikkansa ja 
muut etunsa. Oppilaitoksen rehtori ja vararehtori valitaan samassa jä r 
jestyksessä kuin gymnaasien rehtoreista yleensä on säännetty. Jokaiselta 
sinne tulevalta oppilaalta maksetaan yhtä suuri vastaanotto-raha, kuin 
alkeiskouluissakin ja term iina-rahaa oppilaitoksen kassaan neljän alim
man luokan oppilailta samaa perustusta myöten, m utta kolmen ylemmän 
luokan oppilailta niinkuin gvmnaasissa.»

Koulun laajentaminen alotettiin syksyllä 1862 ja sitä jatkettiin  vuosi 
vuodelta, kunnes laitos tuli 7-luokkaiseksi. Samalla lisättiin opettajakun
taa, ja entiset opettajat saivat uusia tehtäviä. Rehtori Pesonius siirtyi en
sin uskonnon, myöhemmin kreikan- ja hebreankielen lehtoriksi. Tri Geit- 
linistä tuli latinan ja maisteri Kahelinista matematiikan ja luonnontieteen 
lehtori, kun taas konrehtori Coranderista tehtiin suomen- ja ruotsinkie
len kollega. Uusia opettajia oli viisi. Näistä kollegat Hirn, Bonsdorff ja
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Koululle vahv iste ttiin  seuraava vuosirahasään tö :
Hopeata 

Rupi. kop.
1. Jum aluusopin lehtori, palkkaa 600, hyyry rahaa  100 700:—
1. H istorian  lehtori, samoin ......................................................  700:—
1. Latinankielen lehtori, samoin .............................................. 700:—
1. Greekan, hebrean kielen lehtori, samoin ........................  700:—
1. M ääräysopin ja  luonnontieteitten lehtori s a m o in   700:—
4. Kolleegaa, palkka 350, hyyrynrahaa  75 k u k i n ...............  1.700:—
1. V enäjänkielen opettaja , palkka 400, hyyrynrahaa  100 500:—
1. Saksan ja  franskan  kielten opettaja, samoin ................  500:—
Palkkiota laulun-opettajalle ....................................................  150:—

» voim istelun opettajalle .......................................  150:—
» piirustusopettajalle  ................................................. 150:—

Rehtorin palkkio  ................. ..................................... 200:—
V ahtim estarin  p a lk k a u s ...............................................................  75:—
M ääräraha k irjastoa  ja  keräyksiä varten  ..........................  . 200:—

» venäjänkielisten k irja in  ostam iseksi ................. 20:—
» polttopuiksi ja  kynttilöiksi arviolta ................. 80:—
» pienemmiksi korjauksiksi, samoin ..................... 90:—

Y hteensä 7.315:—

M arttinen astu iva t v irkaansa syyslukukauden alussa, leh torit Cleve ja  
Maconi keskellä lukuvuotta.

Uskonnon lehtori O tto H enrik C l e v e  oli syn tyny t 1826. O ltuaan pa
ri vuotta  opetta jana hän siirty i papin v irkaan  palatakseen jälleen opetta
jan  uralle. Hän oli oppinut ja  hurskas mies ja  tunnollinen, työtovereitten 
ja  oppilaitten kunnioittam a opettaja.

H istorian  lehtori Emil H enrik M a c o n i oli syntynyt 1827. Ennen Jy 
väskylään tuloaan hän oli ollut noin 10 vuotta  opetta jana Porvoossa. Hän 
oli sivistynyt, etevä persoonallisuus, joka sai h isto rian tun tinsa  mielen
kiintoisiksi ja  valmensi ruotsinkielessä oppilaansa niin, e itä  he saavu tti
vat y lioppilaskirjoituksissa huom attavia tuloksia.

Saksan- ja  ranskankielen kollega R ichard Engelbrecht. H i r n  oli syn
tyny t 1831. H änkin oli toim inut aikaisem m in opetta jana Porvoossa. Hän 
oli vaativa opettaja, ja  yliopistossa hänen oppilaillaan oli se maine, e ttä  
he voivat va ivatta  k äy ttää  opinnoissaan saksalaista  k irja llisuutta .

M atem atiikan ja  luonnonhistorian kollega K arl Robert B o n s d o r f f  
oli nuori mies, syn tyny t 1838. H än tuli Jyväskylän kouluun opettajaksi 
heti, kun oli lopettanut opintonsa. Latinan- ja  suomenkielen kollega Moo-
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ses M a r t t i n e n  taas suoritti vasta virkaansa hoitaessaan siihen vaa
ditu t tutkinnot ja  näytteet.

Uusien opettajien juhlalliset virkaanasettajaiset aiottiin pitää kevääl
lä 1864. V ihittävät pyysivät, e ttä  piispa Ottelin olisi silloin mukana. Piis
pa-vanhus vastasi pyyntöön ystävällisellä suomenkielisellä kirjeellä, joka 
on päivätty »Puukärtissa valtiopäivien lopettajaispäivänä 1864.»

Kunnioitetut H errat Jyväskylän opiston uudet opettajat.
Sydämestäni kiittäin Teitä, H yvät ystävät, kirjeestänne, jonga tänä 

päivänä vastaan otin, saan minä ilmoittaa että  se kyllä olis minulle Hol
lista kuulla Teidän lupauksianne Isänmaalle ja  sen nuorisolle kuin Teitä 
ensimäisessä Suomenkielisessä täydellisessä opistossa meidän maas
samme virkoihiinne asetetaan, m utta että  minä tällä lukuvuodella en pää
se Jyväskylään. Sillä silm ätohtorit ovat minua kehoittanneet juoda elä
män vettä nousevan kuun keskipuolesta kesäkuun loppuun asti ja sitte 
antaa leikka sitä silmääni, joka on umpisokia. Toivoen täm än leikkamisen 
kau tta  saada takasin näkyni, niin että  voin Teitä silmäillä aivon minä 
1 päivänä syyskuuta tulla Jyväskylään iloitsiakseni siitä päivästä jona 
ensimäinen suomalainen opisto on täydellisessä toimessa. Jos silloin 
Teitä virkoihiinne asetetaan, saan minäkin olla läsnä ja viettää pari päi
vää teidän seurassa. Tästä minä tahdon Tuomio kapitulille ilmoittaa tu 
levan kuun alussa, virkavapauteni lopetettua.

Erinomaisella ystävyydellä olen minä
kunnioitetut H errat 

Teidän 
nöyrin palvelia 

Carl Gustaf Ottelin.

Piispan kirjeen johdosta v irkaanasettajaiset päätettiin siirtää seuraa- 
van syyslukukauden alkuun, m utta silloinkaan odotettu vieras ei voinut 
saapua, ja  seuraavassa kuussa hän kuoli. Näin ollen lääninrovasti Stenius 
toim itti virkaan vihkimisen syyskuun 8. pnä. Näistä juhlallisuuksista ker
too Jyväskylässä ilmestynyt »Koti ja  koulu»:

Kun alkuvirsi oli veisattu, lääninrovasti Stenius piti rukouksen ja 
puhui opiston merkityksestä Suomelle ja Jyväskylälle. Hän kiitti opetta
jien intoa ja kuntoa ja puhui myös oppilaille ja kaupunkilaisille. Tämän 
jälkeen notaari luki vihittävien valtakirjat, ja  nämä vannoivat valansa. 
Lehtori Pesonius vannoi lisäksi erikseen rehtorin virkavalan. Sitten seu- 
rasivat koululain m äärääm ät puheet. Lehtori Pesonius puhui kreikan kie
len, lehtori Geitlin latinan kielen merkityksestä, lehtori Kahelin valon syn
nystä ja vaikutuksista, lehtori Maconi Ruotsin yhteiskunnallisesta kehi
tyksestä Kustaa I:n  aikaan saakka ja lehtori Cleve uskon maailmaa vai-
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loittavasta voimasta. Puheiden sarja päättyi lehtori Cleven pitämään ru 
koukseen, jonka jälkeen veisattiin virsi 413. Koko toimitus, joka kesti klo 
9 :stä aamulla klo 2:een iltapäivällä, tapahtui suomeksi. Vain yksi puhe 
pidettiin ruotsiksi, millä nähtävästi tahdottiin osoittaa, e ttä  koulu on 
kaksikielinen. Juhlallisuuksien jatkona olivat Keski-Suomen ravintolassa 
pidetyt päivälliset, joiden aikana pidettiin puheita ja  juotiin joukottani 
maljoja. Niissä »kaikui pelkkä suloinen suomenkieli.» »Ilo oli yleinen, kun 
nyt ensimäinen täydellinen suomenkielinen alkeisopisto oli voittanut 
laillisen vakaan pohjan ja perusteen suomen nykyisten rientojen voitoksi 
ja  tukeeksi, tulevien polvien siunaukseksi.»

Niinä aikoina, jolloin ei vielä tiedetty, laajennetaanko Jyväskylän ylä- 
alkeiskoulu yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi, sen oppilasmäärä py
syi varsin alhaisena. Heti, kun saapui tieto laajentamispäätöksestä, oppi- 
lasluku kasvoi nopeasti, mikä osoittaa, että koulu oli tarpeen vaatima. 
3865 perustettiin I:lle luokalle rinnakkaisluokkia, ja  näin oli tehtävä seit
semän seuraavankin vuoden aikana. Oppilasluvun vaihtelut vuosina 
3865—1873 näkyvät seuraavasta luettelosta:

V. 1858—59 oli koulussa 34 oppilasta,
» 1859—60 » » 41
» 1860—61 » » 48
» 1861—62 » » 47
» 1862—63 » » 65
» 1863—64 » » 93
» 1864—65 » » 118
» 1865—66 » » 142
» 1866—67 » » 176
» 1867—68 » » 191
» 1868—69 » » 179
» 1869—70 » » 188
» 1870—71 » » 194
» 1871—72 » » 198
» 1872—73 » » 195

Ensimmäisinä vuosina oppilaat olivat kotoisin enimmäkseen Jyväs
kylästä ja sen ympäristöstä. Koulun laajentuessa sinne alkoi v irrata oppi
laita kaikkialta maastamme, jopa sen rajojen ulkopuoleltakin, P ietarista 
ja Inkerinmaalta, ja täm än jälkeen kauempaa tulleet olivat enemmistönä. 
Miltei puolet koko oppilasmäärästä oli lähtöisin nk. »säätyläisperheistä», 
siis niistä piireistä, joiden piti Snellmanin sanojen mukaan pukea perin
näinen sivistyksensä uuteen muotoon. Hänen ennustuksensa, että  suomen-
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kielisistä kouluista tulisi pelkkiä rahvaan lasten oppilaitoksia, ei näin ol
len toteutunut. Toisaalta myöskin rahvaan lapsille tällä tavoin aukeni tie 
korkeampaan sivistykseen.

Jyväskylän lyseo vv. 1860—82

Lokakuun 1. pnä 1860 päättyi kaksivuotinen kausi, jolloin Jyväsky
län kaupunki oli kustantanut koululle maksuttoman asunnon, joten oli 
ajoissa ryhdyttävä toimenpiteisiin uuden asunnon hankkimiseksi. Heinä
kuun 1. pnä tehtiin sopimus apteekkari M. Enckellin kanssa, joka vuok
rasi uudessa talossaan N:o 74, IX korttelissa koulun tarpeiksi kaksi suur
ta salia ja  yhden pienen salin, kolme suurehkoa kamaria, voimistelusalin 
ja  eteisen sekä vahtimestarille kam arin ja  keittiön, yhteensä 10 lämmin
tä huonetta ja  ulkohuoneet 300 hopearuplan suuruisesta vuokrasta, joka 
oli, kuten opettajain palkat, m aksettava neljännesvuosittain. Irtisanom is
aika oli 3 kk. Tämä asunto paloi toukokuun 13. pnä 1861. Sen vuoksi 
koululle piti hankkia uusi väliaikainen asunto. Sellainen saatiin Nikolain
kadun (Vapaudenkadun) ja  Cygnaeuksenkadun kulmassa olevassa enti
sessä Willgrénin talossa. Samalla ryhdyttiin apteekkari Enckellin kanssa 
uusiin neuvotteluihin, ja  täm ä suostui rakennuttam aan koululle uuden
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rakennuksen palaneen sijalle. Koska koulun laajentam iskysym ys ratkesi 
sam oihin aikoihin, voitiin täm äkin  o ttaa  sopim usta teh täessä  huomioon. 
Uusi välik irja  allek irjo itettiin  m aaliskuun 21. pnä 1862. Siinä apteekkari 
Enckell sitoutui seuraavan syyskuun 1. pnä luovuttam aan koululle kym 
meneksi vuodeksi 15 asuinhuonetta.

OH

TORIKATU (GUMMERUKSENKATU)

Koulumme koti vv. 1860—82. H arjun  puoleisessa päässä oli koko 
päädyn käsittävä eteinen kooltaan 14,46 x 7 m ja sen vierellä opet
tajainhuone (OH) ja I luokka. E te isestä  pihaanpäin oli suuri juh la
sali, kooltaan 16 x 10 m etriä  ja siitä eteenpäin IV, V ja VI luokat, 
k irjasto  ja vah tim estari W idlundin asunto. Talossa ei ollut k äy tä 
viä, joten eri luokkiin oli k u lje ttava toisten luokkahuoneiden lävitse 

ja  IV, V ja VI luokkiin juhlasalin kau tta .

1. 15 kyynärän  pituinen, 12 kyynärän  levyinen kokoussali ynnä ete i
nen.

2. Seitsem än 12 kyynärän  p itu ista , 8 kyynärän levyistä luokkahuo
netta.

3. 8 kyynärän  pituinen, 7 kyynärän  levyinen opettajahuone. N äissä 
kaikissa tulee olla ilm anvaihtolaitokset.

4. 15 kyynärän  pituinen, 11 kyynärän  levyinen voimistelusali.
5. 7 kyynärän  pituinen, 6 kyynärän  levyinen kokoelmahuone ja  k ir 

jastohuone.
6. V ahtim estarin  kam ari ja  keittiö  ynnä ulkohuoneet.
V uokranm aksuksi m äärä ttiin  500 hopearuplaa vuodelta, jo sta  om ista-
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ja  sai käteisenä 3000 ruplaa ja  loput kuuden vuoden kuluttua vuosinel
jänneksittä^ . Vuokraaja sitoutui pitämään asunnon laillisessa kunnossa, 
ja  siinäkin tapauksessa, että  talo siirtyisi toiselle omistajalle, vuokrasopi
mus jäisi voimaan. Sopimuksen ja  käteismaksun vakuudeksi talo oli kiin
nitettävä.

Vaikka sopimus oli tehty  koulun laajennusta silmällä pitäen, ei osattu 
aavistaa oppilastulvaa. Jo kahden vuoden kuluttua rehtori Pesoniuksen 
oli pakko anoa vahvistusta uudelle sopimukselle. Tämä tehtiin helmikuun 
4 pnä 1864, ja siinä oli seuraavat lisämääräykset:

Omistaja suostui luovuttamaan vielä yhden, yli 12 kyynärän pituisen 
ja  9 kyynärän levyisen huoneen ynnä lämpimän eteisen sekä yhdistämään 
kokoussalin ja  yhden luokkahuoneen poistamalla väliseinän. Tämän joh
dosta hän saisi ennen seuraavan maaliskuun loppua loputkin aikaisem
min sovitusta vuokrasummasta, 2000 ruplaa eli 8000 mk hopeassa.

Taaskaan ei kulunut kahta vuotta, ennen kuin rehtorin täytyi jälleen 
anoa hallitukselta, että  koulurakennusta laajennettaisiin sekä lähettää 
vahvistettavaksi uusi vuokrasopimus. Tässä sopimuksessa, joka vahvis
te ttiin  tammikuun 26. pnä 1866, oli seuraavat uudet määräykset:

Apteekkari Enckell sitoutui poistamaan viisi väliseinää, rakentamaan 
pää- ja  sivurakennuksen välille 27 kyynärän pituisen, 15 kyynärän levyi
sen ja  8 kyynärän korkuisen rukous- ja  voimistelusalin sekä luovutta
maan oppilaitokselle 6 lämmintä huonetta ynnä eteisen, joiden piti olla 
valmiina seuraavan syyskuun 1. pnä. Jäljellä olevalta vuokra-ajalta, 6 
vuodelta hänen piti saada kerta kaikkiaan 12000 markkaa, mikä oli mak
settava ennen seuraavan helmikuun loppua. Näihin määräyksiin senaatti 
lisäsi ehdon, että m äärätty  huoneusto vuokrataan vuokra-ajan päätyttyä 
1872 koululle vielä kymmeneksi vuodeksi 4000 markan vuokraa vastaan, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi. Näin koululle oli taa ttu  huoneusto kymme
neksi, vieläpä tarvittaessa kahdeksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin.

Jyväskylän koulu erosi opetuskieleltään ja  järjestykseltään muista 
maamme oppilaitoksista. Sen opetus m äärättiin  vuoden 1862 armollisessa 
asetuksessa seuraavilla taulukoilla (katso s. 50 ja s. 51).

Opetus tapahtui suurin piirtein m ainittujen taulukoitten mukai
sesti. Joitakin poikkeuksia kuitenkin tehtiin. Niinpä matematiikan lehto
ri luovutti luonnontieteen opetuksen matematiikan ja luonnontieteen kol
legalle ja hoiti sen sijaan laskennon opetusta myöskin alaluokilla.

Lukuvuosi 1864—65 on Jyväskylän alkeisopiston historiassa merkki
paalu. Silloin nim ittäin valmistuivat ensimmäiset ylioppilaskokelaat. Huh
tikuun 29. pnä Porvoon tuomiokapituli teki ehdotuksen senaatille, että 
ylimmän luokan oppilaat saisivat seuraavassa toukokuussa suorittaa yli
oppilastutkintonsa, ja  täm ä hyväksyttiin. Jyväskylässä oli luultu, että

JL — 4
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U s k o n n o n  le h to r i  o p e t t a a  u s k o n n o l l i s ia  a in e i t a 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
J o h d a t t a a  s a a r n e l m a  h a r jo i t u k s i a  ..................... 2 — — — — — — — — — —
O p e t ta a  t a r v i t t a e s s a  ..................................................... 2 20
H i s t o r i a n  l e h to r i  o p e t t a a  h i s t o r i a t a  ja  m a a n t i e 

d e t t ä  ..................................................................................... - — — — 4 4 4 4 2! 2
S ie lu t i e d e t t ä  j a  a j a t u s o p p i a  ............................................ — — — — — — 2 2 2 2
O ik a is e e  ja  j a k a a  r u o t s in k ie l i s i ä  k i r j o i t u s k o k e i -

ta, t u n t i a  ................................................................... 2 — —
O p e t t a a  t a r v i t t a e s s a ,  t u n t i a  ................................... 4 20
M ä ä r ä y s o p i n  j a  l u o n n o n h is to r i a n  l e h to r i  o p e t t a a

m a a r a y s o p p ia  .............................................................. — — — — 4 4 2 2 2 2
L u o n n o n h is to r i a a  ................................................................... - — — — 2 2 2 2 2 2
L u o n n o n t i e d e t t ä  eli  f y s i i k k iä  ....................................... 2 2 2 2
L u o n n o n t i e te e l l i s i i n  v a e l lu k s i in  l u e t a a n  t u n t i a  2 20
L a t i n a n k i e l e n  l e h to r i  o p e t t a a  l a t i n a n k i e l t ä  ja

o ik a i s e e  l a t i n a n k ie l i s i ä  k i r j o i t u s k o k e i t a  . . . . — — 6 4 4 4 4 4 4
O p e t t a a  t a r v i t t a e s s a ,  t u n t i a  ..................................  2 — — 20
G r e e k a n  l e h to r i  o p e t t a a  t a v a l l i s t a  g r e e k k a a  . . . . - — — 4 — 4 _ 2 —
H e b r e a n  k ie l tä ,  u u d e n  t e s t a m e n t in  g r e e k a n k ie l t ä — — _ — 2 — 2 — 4 —
O p e t t a a  t a r v i t t a e s s a ,  t u n t i a  ..................................  2 — — — — — — — — -- — 20
R u o ts in  ja  s u o m e n k ie l e n  k o l le g a  o p e t t a a
R u o t s i n k ie l t ä  ............................................................................ — — — 4 4 2 2 2 2
S u o m e n k ie l t ä  ............................................................................ — 2 2 2 2 2 2 2 2 2
T a r v i t t a e s s a ,  t u n t i a  ..................................................... 4
K i r j a s to n  h o id o k s i  l u e t a a n  ..................................  2 — — — 2b

L a t i n a n  k o l leg a  o p e t t a a  l a t i n a n k i e l t ä  ..................... 6 6 6
R u o t s i n k ie l t ä  ............................................................................ 2 2 2 2 — — 2b
M ä ä r ä y s o p i n  j a  l u o n n o n h is to r i a n  k o l leg a  o p e t 

t a a  m ä ä r ä y s o p p ia  ......................................................... 5 b 4 4
L u o n n o n h is to r i a a  ................................................................... 2 2 2 — — — — — 2b

H is to r i a n  k o l le g a  o p e t t a a  h i s t o r i a t a  ja  m a a n t i e 
d e t t ä  ..................................................................................... 4 ti 4

4K a u n o k i r jo i t u s t a  ................................................................... 2 2 2
T a r v i t t a e s s a ,  t u n t i a  ..................................................... 2 — — — — — — — — — 26

V e n ä j ä n k ie l e n  o p e t t a ja  o p e t t a a  v e n ä j ä n k i e l t ä  . . — — 4 4 - 4 - 4 — 2
T a r v i t t a e s s a ,  t u n t i a  ..................................................... 2 —
S a k s a n  j a  r a n s k a n k i e l t e n  o p e t t a j a  o p e t t a a I

s a k s a a  ................................................................................ — — — 4 2 2 2 2 2 2
R a n s k a a  ..................................................................................... — — — — 2 — 2 — 2
T a r v i t t a e s s a ,  t u n t i a  ..................................................... 4 — — — —1 — 1 — — — 20

R i i t t a u s o p e t t a j a  o p e t t a a  p i i r u s tu s t a  ......................... 2 2 2 2 2 1 21 2 2 2 2 14
L a u l u n o p e t t a j a  o p e t t a a  l a u l a n to a  .............................. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14
V o im is te lu o p e t t a j a  o p e t t a a  v o im is t e lu a  ................ 2 2 2 2 2 2 i  2 1 2 2 14

Y h te e n s ä 30 34 34 36 36 36 | 36 36 1 34 32
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A. Y hte ise t  oppi-a ineet :
Uskonto, kris t i l l inen  uskon ja tapo jen  oppi sekä

k irkkoh is to r ia  ......................................................... 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
M aan t iede  ja h is toria  ..................................................... 4 6 4 4 4 4 4 4 2 2
Sie lun tiede  ja a ja tusopp i ............................................. — — -- — — 2 2 2 2
M ääräysoppi (m atem ati ikka)  .................................... 5 4 4 4 4 2 2 2 2
Luonnonh is to ria  ............................................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Luonnon tiede  ja  fys iikka  ............................................ — — — — — — 2 2 2 2
L atina  .................................................................................. (3 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Ruotsinkie li  ...................................................................... 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
Suom enkie li  ...................................................................... — 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S aksank ie li  .......................................................................... — — — 4 2 2 2 2 2 2
V enäjänkie li  ...................................................................... — — 4 4 — — — — —
K aun ok ir jo i tu s  .................................................................. 2

6
2 2

6 6
— — —

Laulan to , voimistelu, p ii ru s tu s  ................................ b b b b b 6 b

B. Oppiaineet, jo tka  ta ide taan  toisiinsa 
v a ihe t taa .

Tava ll inen  greekank ie li  ............................................. — — — — 4 — 4 — 2 —
V enäjänkie li  ...................................................................... — — — - 4 — 4 — 2
H ebreank ie l i  ja U uden  tes tam en tin  g reekank ie li — — — — 2 — 2 — 4 —
F ranskan k ie l i  .................................................................. — — — — _ 2 — 2 — 2

Y hteensä 30 34 34 36 36 36 36 36 34 32

ylioppilastutkinto pidettäisiin vasta syksyllä, joten siellä tuli kiire, m utta 
asiasta selvittiin, ja  toukokuun 19. pnä koululla pidettiin julkinen pääs- 
tötutkinto.

Toimitus alkoi klo 9 aamulla rukouksella, jonka jälkeen tutkinto ta 
pahtui seuraavassa järjestyksessä: Rehtori Pesonius tutki Homeroksen 
Odysseian laulua IV, lehtori Cleve oppeja synnistä ja  armosta ja  K ristuk
sen persoonasta sekä niiden kehitystä dogminhistoriassa, lehtori Maconi 
tärkeimpiä tapahtum ia uuden ajan alussa, tohtori Geitlin Horatiuksen 
oodia 14, lehtori Kahelin avaruusgeometriaa ja  eräitä kaksisirkkaisten 
kasvien heimoja, maisteri Hirn Guinchardin oppikirjan sivua 62.

Tutkinnon päätyttyä todettiin, että kaikki kahdeksan VII: n luokan 
oppilasta olivat kypsät jatkam aan lukujaan yliopistossa, minkä johdosta 
heille annettiin päästötodistukset. Lopuksi rehtori Pesonius piti lähtevil
le näin kuuluvan puheen:

»Suuresti rakastetut oppilaat!
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Minä en taida olla Teitä tällä  tavalla  puhuttelem atta. Näin puhuttelen 
m inä Teitä ei tavan  vuoksi, vaan syvim m ästä ja  liiku te tusta  sydäm estäni. 
N äin puhuttelevat Teitä myös Teidän m uut opettajanne, sen tiedän minä. 
Te erkanette  ny t opistosta, jossa Te useam pia vuosia olette viettäneet. 
N iinkuin enim m ät Teidän ikäisenne, e tte  ehkä ole tulleet ajattelem aan, 
kuinka kallis täm ä aika on. Se on ollut Teidän elämänne kevät, ja  kevään 
suloisuudessa jääpi helposti tuleva kovempi aika m uistam atta . Niinkuin 
kevät ainakin, on täm ä ollut Teidän kylvyaikanne. E ttä  täm ä kylvyaika 
te iltä  tu rhaan  ei ole tu llu t tuhlatuksi, se on opettajainne toivo ja  vakava 
luottam us. Julkisesti tahdon nyt m ainita, e ttä  käytöksenne koko oppiajal- 
lanne on ollut nöyrä, siivo ja  nuhteeton ja  ahkeruutenne k iitettävä. Tämä 
on ihan varm aan Teille itsellenne tu o ttan u t sen tyytyväisyyden ja  ilon, 
jonka tuntee se, joka velvollisuutensa täy ttä ä , m utta  vielä suurem m an on 
se tu o ttan u t Teidän opettajillenne ja  sentähden olettekin olleet ja  olette 
vielä opettajillenne e rittä in  rakkaat. Te lähdette ny t tää ltä . N yt odottaa 
Teitä muutos, ikäänkuin uusi aikakausi Teidän eläm ässänne, joka Teiltä 
vaatii tä y ttä  to tta . E i tu le enää isän, ei opetta jan  silmä seuraam aan Tei
dän askeleitanne sillä tavalla  kuin täh ä n  asti. Teidät pannaan nyt omin 
voimin astum aan tietänne eteenpäin. Teille annetaan suurem pi vapaus, 
m u tta  tie täkää, e ttä  täm ä vapaus on tu len  kalttainen, joka ta rk as ti ja  
v isusti käy te ttynä  on e rittä in  hyvä ja  hyödyllinen, m utta  varom attom alta 
ja  tyhm ältä  po lttaa  kaikki poroksi. M enetelkää siis varovasti täm än kal
liin vaan vaarallisen tavaran  kanssa. O ttakaa kaikki voimanne, kaikki 
taitonne ja  kykynne avuksi, e tte tte  oikealta tie ltä  eksyisi. M aailma on ka
vala. V iettelystä m onta ja  m onenm uotoista, vieläpä ulkonäöltään viatonta 
ja  kaunista, pyytää Teitä tä ltä  tie ltä  eksyttää, m utta  älkää antako itseän
ne voittaa. Kysykää, luo ttakaa ja  tu rv a tk aa  siihen ääneen, siihen totiseen 
neuvonantajaan, jonka Te viette kanssanne omassa povessanne. Se neu
vonantaja ei m illoinkaan Teitä hylkää eikä m illoinkaan valehtele, jos sen 
vaan valveilla pidätte. Tehkää ty ö tä  ahkerasti, sillä työ on ihmisen kun
nia. O ttakaa a jas ta  ta rk k a  vaari, se menee tie tänsä  eikä m illoinkaan tu 
le takaisin , ä lkää t siis laskeko sitä  käsistänne, ennenkuin se an taa  Teille 
v iisau ttansa. Kasvakaa, lisääntykää opissa ja  viisaudessa, m utta  ei viisau
dessa kaikki. Enem m än kuin oppi ja  viisaus on sydämen puhtaus. Puh
das sydän siis p itäkää silm äteräänne kalliim pana. Tällä tavalla  valm is
ta t te  Te itsellenne onnen ja  m enestyksen, näin m aksatte  Te pyhän vei
kanne Vanhemmillenne, jo tka  m uuta palkintoa Teiltä eivät vaadi kaikesta 
rakkaudestaan , kaikesta m urheestaan ja  huolestaan. — Näin tu o ta tte  ilon 
opettajillenne, kunnian meidän opistollemme, joka nyt esikoisinansa lä
h e ttää  Teidät yliopistoon, ja  kunnian viimein rakkaalle  isänmaallemme, 
jonka om at Te olette. Tälle arm aalle Suomelle, joka ta rk a s ti katsoo nuo
risoon nousevaan, hyvin tie täen  e ttä  sen menestys, e ttä  koko sen tulevai-
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suus kerran  on uskottava täm än  sam an nuorison huostaan ja  hoitoon. — 
O ttakaa nämä jäähyväissanat kanssanne. — Jum ala kaikkivaltias arm os
tansa Teitä suojelkoon ja  siunatkoon kaikilla Teidän teillänne!»

Tutkinto pää tty i loppusiunaukseen.
O pettajiensa ja  m uidenkin suom alaisuuden ystävien iloksi Jyväsky

län alkeisopiston ensim m äiset ylioppilaskokelaat suo rittiva t hyvin tu tk in 
tonsa, ja  m yöhemminkin täm ä koulu pystyi m enestyksellä kilpailem aan 
vanhempien, ruotsinkielisten  oppilaitosten kanssa. Sen oso ittavat arvosa
nat:

1865 laudatur 4, cum laude appr. 3, appr. —
1866 » 4, » » » 2, » —
1867 » 2, » » » 2, » 3
1868 » 1, » » » 2, » 1
1869 » 4, » » » 8, » 2
1870 » 9, » » » 4, » —
1871 » 7, » » » 2, » 5
1872 » 7, » » » 3, » 5
1873 » 3, » » » 5, » 4

Toukokuun 31. pnä p idettiin  koulun vuositutkinto, jossa lääninrovasti 
Stenius tapansa m ukaan oli saapuvilla. Seuraavana päivänä pidettiin  hä
nen johdollansa opettajakokous, jossa lukio- ja  koulu järjestyksen  31 
§:ään viitaten  keskusteltiin  kysym yksestä, olisiko opetukseen teh tävä 
muutoksia. O pettajakunnan m ielestä arm ollinen asetus vuodelta 1862 kai- 
paisi täydennyksiä ja  tarkem pia m ääräyksiä. Samalla teh tiin  täydennys- 
ehdotuksia, jo tka  näkyvät seu raavasta  pöy täk irjano tteesta :

1. Koska äidinkielen oikea kirjallinen käyttäm inen  on pidettävä m itä 
tärkeim pänä sivistyksen osana, p itä isi ainekirjoitukselle suomenkielellä, 
jo ta  m ainitussa asetuksessa ei ole lainkaan m uistettu , v ara ta  kaksi viik
kotuntia kolmella ylimmällä luokalla.

2. Koska suomenkielen opetus alkaa jo alkeiskoulussa, m utta  ja tkuu  
vasta  alkeisopiston toisella luokalla, p idettiin  täm än haitallisen keskey
tyksen välttäm iseksi tarpeellisena, e ttä  m ain ittua opetusta varten  m ää
rä ttä is iin  kaksi viikkotuntia m yöskin alkeisopiston ensim mäisellä luo
kalla.

3. K ieltäm ättöm änä etuna on p idettävä sitä, e ttä  sam an aineen opetus 
on yhden opetta jan  käsissä, kun nyt tä s tä  huolim atta  ruotsinkielen ope
tu s voimassa olevan asetuksen m ukaan on jae ttu  aina neljälle opettajalle, 
nim ittäin  ruotsin- ja  suomenkielen kollegalle, latinan kollegalle, sekä niin- 
hyvin h istorian  lehtorille kuin kollegalle, pyydettiin  yksim ielisesti e ttä  
m ainitun aineen opetusta varten  alkeisopiston kaikilla luokilla a se te tta i
siin erityinen opettaja. Koska kum m inkin ruotsin- ja  suomenkielen kolle-
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ga siten vapautuu velvollisuudestaan opettaa ruotsinkieltä, voitaisiin  hä
nelle m äärätä  sielutieteen ja  logikan opetus, sitäk in  paremmin, kun täm ä 
viim eksi m ainittu  aine liittyy  m itä likisim min äidinkielen opetukseen.

4. M atem atiikan ja  luonnontieteiden opetuksessa, joka niin ikään on 
ja e ttu  eri opettajille., k a tso ttiin  olevan m eneteltävä siten, e ttä  m atem atii
kan ja  luonnonhistorian lehtori saisi opettaa ainoastaan m atem atiikkaa, 
fysiikkaa ja  kem iaa sekä m ain ittu jen  aineiden kollega yksin luonnonhis
to riaa  opiston kaikilla luokilla, jonka ohessa viim eksim ainitun velvolli
suutena tulisi olla m ittausopin opetus neljällä alimm alla luokalla.

5. Sikäli kun la tinank irjo itu s vielä ylioppilastutkinnossa useimmissa 
tapauksissa  on välttäm ättöm änä ehtona, pidettiin  tarpeellisena e ttä  sen 
opettam ista varten  m äärä ttä is iin  kaksi viikkotuntia  jokaisella opiston 
kolmella ylim mällä luokalla.

6. K atsoen kreikankielen opetustuntien vähälukuisuuteen ja  koska vie
raan  kielen alkeet m ukavam m in ja  varm em m in opitaan nuorem m alla 
ijällä, ka tso ttiin  e ttä  n iistä  4 tunn ista  neljännellä luokalla, jo tka  venäjän
kielen laka ttua  olem asta pakollisena aineena Cv. 1863 ven.kielen prof. 
Baranow skin esityksestä), ovat jääneet vapaiksi, kaksi m äärättä is iin  
kreikankielen hyväksi.

7. V alittaviksi aineiksi olisi jääpä  kreikka ja  venäjä, joilla kum m alla
kin olisi oleva yh tä  m onta tun tia , sekä vapaehtoisena aineena kolmella 
ylim m ällä luokalla hebrean kieli, jo ta  varten  olisi oleva 2 tun tia  kullakin 
näillä luokilla.

8. Tarpeellisen yhtenäisyyden saavuttam iseksi opetuksessa p idettiin  
e rittä in  suotavana, e ttä  täkäläinen ala-alkeiskoulu yhd iste tään  alkeis- 
opiston yhteyteen ja  siitä  m uodostetaan kaksi valm istavaa luokkaa, ni
m ittä in  ensim äinen ja  toinen luokka, joilla kum m allakin olisi luokka- 
opettajansa, joilla opettajilla kum minkin olisi oikeus sopivimmalla ta 
valla jakaa  keskenään opetus eri aineissa m ainituilla luokilla. Jos sellai
nen yhdistäm inen ei kävisi päinsä, olisi ainakin täkäläisen ala-alkeiskou
lun opetus jä r je s te ttäv ä  oheenliitetyn opetussuunnitelm an m ukaan.

E delläm ainittu jen  sekä vielä m uutam ien muiden pienempien m uutos
ten  johdosta tulisi tun tijako  opettajille ja  oppilaille täkäläisessä  alkeis- 
opistossa m uodostum aan sellaiseksi kuin oheenliitetystä ehdotuksesta nä
kyy. Ja  onpa roh je ttu  täydellä luottam uksella toivoa, e ttä  ehdotettu ih in  
m uutoksiin pannaan to ivottu  huomio, sekä siksi e ttä  näm ä m uutokset 
voidaan panna toimeen ainoastaan  yhden opetta jan  lisäämisellä, jonka 
k au tta  alkeisopiston opettajien luku sittenkin  tu lisi olemaan neljää vä
hempi kuin koulussa ja  lukiossa yhteensä ja  koska siten saataisiin  ta sa i
nen ja  oikeudenm ukainen opetusvelvollisuuden jako aikaan.
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TUNTI JAKOEHDOTUS OPPILAILLE
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Y h te ise t  o pe tusa inee t :  
U skonto, k r i s t i l l in e n  u skon-  ja

siveysoppi sekä  k irkkoh is to r ia 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
H is to r ia  ja  m a an t ie d e  ................... 3 3 4 6 4 6 6 6 6 4 4 4 4
S ie lu t iede  ja logiikka ................... — _ — — — — — — — 2 2 2 2
M atem a t i ik k a  .................................... 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2
L uonnonh is to r ia  ................................ — - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
F y s i ikk a  ja kem ia  ............................ — — — — — — — — — 2 2 3 3
L a tina  ................................................. — — 6 6 8 6 6 4 4 4 4 4 4
S uom enk ie l i  ........................................ 8 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — —
R uots ink ie l i  ........................................ — 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Saksank ie l i  ........................................ - — — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2
R an sk ank ie l i  .................................... — — — — — 2 2 2 2 2 2 2 2
K au n o k ir jo i tu s  ................................ 4 3 2 2 2 — — — — — — — —
Laulu , voim is te lu  ja  p ii ru s tu s  . . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

V aih toeh to ise t  a inee t
K re ik ank ie l i  ........................................ _ — — — _ — 4 — 4 — 2 — 4
V en ä jänk ie l i  .................................... - — — — 2 — 4 — 4 — 4 —

Y hteensä 30

OCO 32 34 34 36 36 36 36 36 36 34 34

2 §

Sen ohella pidettiin suotavana, että  rehtoria valittaessa kaikki kielten 
ja tieteitten opettajat saisivat valita rehtoria ja  tulla itse valituksi sekä 
että  opettajakolleegion muodostaisivat kaikki viimeksi m ainitut opettajat, 
ja  e ttä  nämä, mikäli mahdollista muissakin suhteissa asetettaisiin samal- 
laiseen asemaan.

3 §
Lopuksi lausuttiin se yhtä yksimielinen kuin harras toivomus, että eh

dotettua opetussuunnitelmaa jo ensilukuvuoden alusta saataisiin ruveta 
noudattamaan.

Opettajakunnan lausuntoon liittyi oheinen tuntijakoehdotus opetta
jille ja  oppilaille :

Tuomiokapituli suhtautui useihin opettajakunnan ehdotuksiin epäil
len ja kehotti sitä  harkitsem aan uudelleen seuraavia kohtia: Eikö 34:n 
historiantunnin sijasta riittä isi 24? Eikö toinen historian opettajista 
suostuisi opettamaan ruotsia? Rehtori Pesonius vastasi opettajakunnan
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TUNTIJAK OEHDOTUS OPETTAJILLE
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U s k o n n o n  o p e t ta j a  o p e t ta a  t e o -  
l o o g i s ia  a in e i ta  ................................ 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

J o h t a a  l a u s u n t o h a r j o i t u k s ia ,  
tu n t e j a  .........................................  2

E v a n k e l i u m i n  s e l i t y s -  ja  s a a r -  
n a n k u u l u s t e l u t u n t e j a  . . . .  2 _ _

O p e t t a a  t a r v i t t a e s s a  t u n t ia  4 — — — — — — — — — — — — — 24
I:n e n  H is t o r ia n  ja  m a a n t i e t e e n  

o p e t ta j a  o p e t ta a  h i s t o r ia a  ja  
m a a n t i e d e t t ä  ..................................... 4 4 6 6 4 4 4 4

O p e t t a a  t a r v i t t a e s s a  t u n t ia  6j 24
2:r.en H i s t o r ia n  ja  m a a n t i e t e e n  

o p e t ta ja  o p e t ta a  h i s to r ia a  ja  
m a a n t i e d e t t ä  ..................................... 4 6 4 2 2

K a u n o k i r j o i t u s t a  ................................ — — 2 2 2
O p e t ta a  t a r v i t t a e s s a  tu n t ia  2 24
M a t e m a t i i k a n  o p e t ta j a  o p e t t a a  

m a t e m a t i ik k a a  ................................ _ _ 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
F y s i i k k a a  ja k e m i a a  ...................... — — — — — — — — — 2 2 3 3
O p e t ta a  t a r v i t t a e s s a  tu n t ia  3 — 24
L u o n n o n h i s t o r ia n  o p e t ta j a  o p e t 

taa  lu o n n o n h i s to r ia a  ................. _ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
M it ta u s o p p ia  ......................................... — --- 2 2 2 2 2 —
E x k u r s i o o n e i s t a  ja  k o k o e l m a i n  

h o id o s ta  tu n t ia  ......................  3 24

l : n e n  L a t in a n  o p e t ta j a  o p e t ta a  
l a t in a a  ................................................... 4 4 4 4 4 4 4 4

K o r j a a  la t in a n k i r j o i t u k s i a  7: l lä ,  
8:11a ja 9:11a lu o k a l la  t u n t ia  2 
k u l la k in  .........................................  6

24O p e t ta a  t a r v i t t a e s s a  t u n t ia  2
2 :n e n  L a t in a n  o p e t ta j a  o p e t ta a  

l a t in a a  ................................................... 6 6 8 2 2
24O p e t ta a  t a r v i t t a e s s a  t u n t ia  2 — 1 - 1 —

K r e i k a n k i e l e n  o p e t ta j a  o p e t ta a  
k r e ik k a a  .............................................. | _ L _ | _ — 2 — 4 4 1 — 4 —

H e b r e a a  t u n t ia  ........................... 6 I  —
24O p e t ta a  t a r v i t t a e s s a  t u n t ia  4 I ~

S u o m e n k i e l e n  o p e t ta j a  o p e t ta a  
s u o m e a  ................................................... _ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — —

S i e l u t i e d e t t ä  ja l o g i ik k a a  ............ — — — — — — — — — 2 2 2 2
S u o m a l a i s t a  a in e k ir jo i t u s t a  7 :llä 

8:11a ja  9 : l lä  lu o k a l la  t u n t ia  
k u l l a k i n  .........................................  6

24O p e t ta a  t a r v i t t a e s s a  t u n t ia
R u o t s i n k i e l e n  o p e t ta j a  o p e t ta a  

r u o t s ia  ................................................... I _ _ _ 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 ■ 2

S i i r to 1 1 I
i 1 1 1 1
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K o rjaa  ruo tsa la is ia  k ir jo i tuk s ia
7:llä, 8:11a ja 9:llä luokalla
tun t ia  ........................................  4 — — — ____ — ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ____

O pettaa  ta rv i t taessa  tun t ia  2 — — 24
V enäjänk ie len  ope tta ja  ope ttaa

v enä jää  ........................................ — — — — — — 2 — 4 — 4 — 4
O pettaa  ta rv i t taessa  tu n t ia  10 24
Saksan  ja ranskan k ie len  o p e t ta 

ja opettaa  saksaa  ....................... — — ___ — 2 2 2 2 2 2 2 2 2
R anskaa  ............................................ - — — __ — 2 2 2 2 2 2 2 2
O pettaa  ta rv i t taessa  tun t ia  6 — 24
l:sen  luokan ope tta ja  ope taa

l:sen  luokan  a inei ta  ............... 24 — - - — — - 24
2:sen luokan  ope t ta ja  ope t taa —

2:sen luokan a ineita  ............... 24 24
P ii ru s tu ksen  ope t ta ja  ope ttaa

p ii rus tus ta  .................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L au lu n o p e t ta ja  opettaa  lau lua 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V oim is te lunope tta ja  opettaa

voim is telua .................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Y hteensä 30 30 32 34 34 36 36 36 36 36 36 34 34

puolesta, e ttä  asetuksen m äärääm ät 28 tu n tia  r iittä is iv ä t ainoastaan ylei
sen h istorian  opetukseen ja  e ttä  opetta jakunnan ehdottam at lisä tunn it 
ta rv itaan  isänm aan historiaan. H isto rian  ope tta ja t lehtori Maconi ja  kol
lega Boucht taas  vastasivat, e tte i heillä ole ruotsinkielen opetukseen a ikaa 
eikä edellytyksiä.

Useimm at opetta jakunnan ehdotuksista  olivat näh tävästi tuom iokapi
tulin  m ielestä liian vallankum ouksellisia, koska se ei n iitä kannattanu t. 
Vain m uutam ista se teki hallitukselle esityksen. N äitä  olivat ehdotukset 
uuden ruotsinkielen lehtorin v iran  perustam isesta, 200 m k:n vuotuisesta 
apurahasta  luonnontieteellisten kokoelmien k a rtu ttam is ta  varten, 600 
m k:n vuotuisesta stipend im äärärahasta  ja  vahtim estarin  palkan ko ro tta 
m isesta 500 m k:ksi vuodessa. N äm ä ehdotukset to rju ttiin . Sam assa ko
kouksessa, jossa opetta jakun ta  teki m ain itu t ehdotukset, se lausui m ieli
piteensä to isestak in  tä rk eästä  asiasta . Helmikuun 20. pnä 1865 oli ilm esty
nyt asetus, jossa oli m ääräyksiä  suomen kielen asem asta m aan oikeus- ja  
virkakunnissa. Sen 5 § m ääräsi: »Maan kaikissa oppikouluissa ja  lukiois
sa pitää, niin pian kuin asiain järjestäm inen  ennättää  tapah tua, suomen-
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kieli pantaman opetuskieleksi ruotsinkielen rinnalla yhdessä tai useam
massakin aineessa sen mukaan kuin soveliaita opettajia siihen on saata
vana, ja  tulee Tuomiokapitulien, asianomaisten kouluvirastojen ehdotuk
sen jälkeen, m äärätä semmoinen opetusaineiden jako kuin m ainittua ta r 
koitusta varten saatetaan nähdä tarpeelliseksi, niin että opettaminen suo
menkielellä voi alkaa tulevan lukuvuoden alusta, sekä kuuluu Suomen Se
naatin Talous-osastolle järjestänsä säätää useampien aineiden opettami
sesta sanotussa oppilaitoksessa suomenkielellä.» 4:nnessä §:ssä taas sa
notaan: »Koulunopettajiksi aikovilta vaaditaan vuodesta 1868 aikain, että 
he yliopistossa tai asianomaisessa tuomiokapitulissa opinnäytteen kautta 
ovat osoittaneet semmoisen tiedon suomenkielessä, että  sitä huokeasti 
voivat opetuskielenä käyttää.»

Asetus siis kuvastaa Snellmanin kaksikielisyysperiaatetta ja onkin 
nähtävästi juuri hänen vaikutuksestaan syntynyt, sillä hän oli silloin se
naattorina. Jyväskylän alkeisopistossa asetusten määräys oli jo toteu
tettu, sillä siinähän opetettiin kahdella kielellä. Tuomiokapituli haiusi 
kuitenkin kuulla opettajakunnan kannan tässä kysymyksessä. Opettaja
kunnalla oli valmiina kiteytynyt käsityksensä asiasta, sillä se oli jo pari 
vuotta aikaisemmin lähettänyt Hämeenlinnassa pidetylle opettajakokouk- 
selle sitä koskevat keskustelukysymykset:

1. Eiköhän jo olisi aika m äärätä Suomea pääopetuskieleksi kaikkiin 
oppilaitoksiin, joissa suuri osa oppilaita ymm ärtää m ainittua kieltä? ja

Eiköhän kieliseikkamme vaadi, että  muissakin oppilaitoksissa muuta
mia oppiaineita opetettaisiin suomeksi?

2. Ei suinkaan liene kohtuutonta vaatia jokaiselta opettajaksi pyrki
vältä täydellistä taitoa käyttää suomenkieltä sekä puheessa että kirjoi
tuksessa, samoin kuin tähän saakka on vaadittu opettajilta n. k. suoma
laisissa kouluissa.

3. Olisikohan sopimatonta antaa jokaiselle opettajalle valta, asian
omaisen opettajakunnan suostumuksella, tulevasta syksystä aikain opet
taessa käyttää suomenkieltä.

Opettajakunnan tuomiokapitulille antama lausunto on samansuuntai
nen, m utta yksityiskohtaisempi. Alkulause on ruotsinkielinen. Sitten ja t
ketaan suomeksi.

»Vaikka kyllä olisi toivottava että kaikki maamme oppilaitokset saa
taisiin mahdollisimmasti yhdenmukaiseksi järjestetyiksi, niin opettaja
kunta kuitenkin, nykyisiin kielisuhteisiin maassamme katsoen ja koska 
kokemus näyttää että  kaksi äidinkieltä kouluissa välttäm ättöm ästi tuot
taa häiriötä ja epävakaisuutta, pitää tarpeellisena jakaa opistot opetus
kielen suhteen kahteen luokkaan, joista toisessa Suomi, toisessa Ruotsi 
olisi pääkielenä. Jälkimmäiseen luokkaan luettaisiin Uudenmaan ja etelä
puolisen Pohjanmaan rantakaupunkien koulut, edelliseen kaikki muut.
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M itä ensiksi suom alaisissa seuduissa oleviin kouluihin tulee, luulee 
opetta jakun ta  om asta seitsenvuotisesta kokem uksesta voivansa vakuut
taa , e ttä  näissä opetusta nyt kohta m inkäänlaisetta vahingotta  oppilaisille 
ja  oppi-aineille taide taan  suomeksi jakaa kaikissa aineissa koulun alim 
m aisella luokalla, josta  sitten  Suomi opetuskielenä on vuosi vuodelta ko
ho tettava  ylemmillekin luokille. N iitä oppilaisia taas, jo tka  opetuskielen 
m uuttam iseen ryhdy ttäessä  ovat ylemmillä luokilla ja  siis ovat lukunsa 
ruotsiksi alkaneet, luulisi opetta jakun ta  vähim m ällä vastuksella voitavan 
suomeksi opettaa m aantieteessä, kielissä ja  suuretieteessä. Tällä tapaa 
näm ä koulut m uutam assa vuodessa täydelleen suom entuisivat, jonka 
ohessa ope tta ja t saisivat vähitellen to ttua  käy ttäm ään  suomea opetus
kielenä. Vaan koska Ruotsin kieli aina on pysyvä meille m uita vieraita  
kieliä tärkeäm pänä, ehdottelee opettajakunta, e ttä  tälle kielelle annet
ta isiin  enemmän opetustuntia  ja  e ttä  ylemmillä luokilla ruotsiksi myös 
opetettaisiin  m oniaassa aineessa, mikäli asianhaara t parhaiten  m yöntävät.

Ruotsalaisissa seuduissa olevissa kouluissa on suhde perivastainen. 
N iissä siis suomenkielelle alim m aisilla luokilla olisi annettava paljon ope
tustun tia , jo tta  oppilaiset siinä alusta aikain varm istu isiva t; sittem m in 
olisi Suomi ylemmillä luokilla käy tettävä opetuskielenä niin monessa a i
neessa kuin suinkin mahdollinen.»

Koulun 1860-luvun opettajakuntaa lyseon syntysanojen lausujan 
tohtori Wolmar Schildtin (istumassa vasemmalla) seurassa.
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Opettajien lausunto ylittää vuoden 1865 asetuksen rajat. Sen sijaan 
se on todistus heidän selvästä kansallisesta ajatustavastaan. Jos kieliky
symys olisi ratkaistu  heidän ehdottamallaan tavalla, olisi epäilemättä 
päästy varmemmin ja  nopeammin samaan tulokseen, johon asetuskin täh- 
täsi, virkamiehistömme suomenkielentaidon kohottamiseen ja  ruotsalai
sen säätyläisluokan laajempaan suomalaistumiseen. Kansallistajuntaa, jo
ta  tämän ohjelman toteuttaminen olisi edellyttänyt, ei silloisella sivisty
neistöllä kuitenkaan ollut, eikä sitä riittäny t edes asetuksen määräysten 
toimeenpanemiseen. Tämän osoittaa keskustelukysymys, jonka opettaja
kunta lähetti kesäkuun 17. pnä 1867 Helsingissä kokoontuneelle opetta
jien kokoukselle: »Onko isänmaamme koulujen suomentumisen suhteen 
tehty, mitä omatunto ja Esivallan säätäm ät asetukset käskevät, vai voi
daanko asianomaisia syytellä kylmäkiskoisuudesta tässä niin tärkeässä 
asiassa.» Siinä lausutaan siis ajatus, että  hallituksen asetukset, joiden 
pitäisi raivata suomenkielelle maamme oppikouluissa enemmän tilaa, ovat 
jääneet kuolleeksi kirjaimeksi.

Ei edes hallituksella ollut niin paljon suomalaisuuden harrastusta, että 
se olisi valvonut omien m ääräystensä noudattamista. Päinvastoin taan tu
mus sai yhä enemmän jalansijaa sen omassa keskuudessa, ja  marraskuun 
30. pnä 1871 se julkaisi uuden asetuksen, joka kumosi vuoden 1865 ase
tuksen muodollisestikin. Siinä säädetään, »että kussakin maan oppikou
lussa yksi ainoa opetuskieli, joko ruotsi tai suomi, on käytettävä ja että 
toista kotimaista kieltä ainoastaan sen korkeammilla luokilla käytettä
köön opetuskielenä ja puheenharjoituksissa». Vuoden 1865 asetuksen ope
tuskieltä koskevat m ääräykset olivat kieltäm ättä epäpedagogiset. mutta 
pedagogiset näkökohdat tuskin ovat olleet syynä niiden muuttamiseen.

Edellä esitetyt opettajakunnan lausunnot osoittavat, että  entisen ha
puilun sijalle oli tullut määrätietoinen, kansallinen uudistuspyrkimys. 
Epäluuloja ja  vastustusta oli vieläkin, m utta nyt opettajat tekivät Jeru
salemin temppelin rakentajien tavoin työtään toisessa kädessä miekka, 
toisessa muurauslapio. Nyt heillä oli tukenaan suomalaisen kansan luot
tamus, mistä koulun oppilastulvakin on todistuksena. Sitä todistavat 
myös runsaat lahjoitukset, joilla kartu tettiin  koulun stipendirahastoja.

Ensimmäinen pohjarahasto varattomien oppilaitten avustusta varten 
koottiin, kuten sanottu, jo koulun avajaisissa 1858, jolloin saatiin 325 rup
laa. Uudet lahjoitukset ja  korot lisäsivät tä tä  pääomaa. Kesäkuun 15. pnä 
1860 se oli kasvanut 521 ruplaksi 95 kopeekaksi, ja silloin jaettiin ensim
mäiset apurahat 46 ruplaa 95 kopeekkaa. Rahavarojen kokoamiseksi al- 
keisopiston ja seminaarin opettajat perheineen perustivat soitannollisen 
yhdistyksen, joka piti maksullisia iltamia. Nämä tuottivat 1861 55 ruplaa 
20 kopeekkaa, 1863 88 ruplaa 64 kopeekkaa ja 1864 320 mk. Soitannolli
nen yhdistys hajosi myöhemmin, m utta rahastoa kartu tettiin  muilla juh-



61

lilla ja  myös arpajaisilla. 1867 rouvasväen yhdistys lah jo itti 228 mk 75 
penniä ja  nuoret neitoset 522 mk. M yöskin yksity iset tek ivät lahjoituksia. 
N iinpä tr i  Schildt lah jo itti 1868 yliopistoon lähteville varattom ille  oppi
laille 75 mk ja  seuraavana vuonna 178 mk 62 penniä. Kauem paakin tuli 
lahjoituksia. 1866 suom alaisuuden y stävä t Helsingissä lähe ttivä t 284 mk, 
K euruun lukkari M. Saxbergin perilliset vainajan  toivom uksen m ukaan 
2800 mk. Keuruun k irkkoherra  L ars Reinhold M almsten taas  teki te s ta 
mentin, josta  hänen kuoltuaan 1866 tu li 8000 mk. Näin oli koulun stipen
d irahasto  kasvanut 1873 13934 m arkaksi 25 penniksi. T ästä  jae ttiin  s ti
pendejä seuraavat m äärät:

1860 annettiin  varattom ille oppilaille rupi. 46 95
1861 » » » » 65 —
1862 » » » » 36 20
1863 » » » » 94 —
1864 » » » Smk 510 —
1865 » » » » 460 —
1866 » » » » 371 —
1867 » » » » 299 —
1868 » » » » 706 —
1869 » » » » 888 50
1870 » » » » 500 —
1871 » » » » 1.045 60
1872 » » » » 746 60
1873 » » » » 1.132 —

V. 1868 tr i  Geitlin m uutti H elsinkiin norm aalilyseon latinan- ja  k rei
kankielen lehtoriksi. H änen seu raajansa  oli m aisteri H enrik H e l l 
g r e n ,  joka oli nuoruudessaan ollut J. V. Snellmanin poikien kotiopet
ta jan a  ja  saanu t sieltä k iittävän  arvostelun.

R ehtorin  ja  varareh to rin  vaaleissa 1864 ja  1867 valittiin  edelleenkin 
yksim ielisesti reh to riksi lehtori P  e s o n i u s, varareh to riksi toh to ri 
G e i t l i n .  1873 valittiin  reh to riksi jälleen P e s o n i u s, hänen om asta 
vastustuksestaan  huolim atta, m u tta  varareh to riksi tu li Geitlinin sijalle 
lehtori K a h e l i n .

*  *  *

N äihin aikoihin maamme opetusoloissa tapah tu i huom attavia m uu
toksia. Koulujen johto ja  valvonta s iirty i tuom iokapituleilta yhteiselle 
ylihallitukselle. Sam alla valm isteltiin  u u tta  koululakia. O petta jakun ta  
ei silloin vielä aavistanut, e ttä  Jyväskylän  koulua uhkasi m uutosten ta 
pahtuessa vakava vaara.

Koululaitoksen ylim m än johtoportaan , Koulutoim en Ylihallituksen,
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puheenjohtajaksi n im itettiin  vapaaherra  K asim ir von Kothen. T ätä  
m iestä ei suom alaisuuden ystävien taholla ka tso ttu  suopein silmin, sillä 
yleisesti arveltiin, e ttä  »Saima»-lehden lakkauttam inen ja  vuoden 1850 
kieliasetus olivat hänen aiheuttam iaan. Hänen johdollaan ruvettiin  k ii
reellisesti valm istam aan u u tta  koululakia, joka olennaisesti poikkesi 
n iistä  suuntaviivoista, jo tka  vuoden 1867 valtiopäivät olivat hyväksyneet. 
Von Kothenin kom itean m ietintö jä te ttiin  senaatille m aaliskuun 15. pnä 
1871. Sen m ukaan m aassam m e olisi kaksi norm aalikoulua, ruo tsala inen  
Helsingissä ja  suom alainen Häm eenlinnassa, seitsem än täydellistä  ly
seota, niistä  yksi Jyväskylässä, neljä neliluokkaista lyseota, ne ljä to ista  
kaksiluokkaista  reaalikoulua ja  viisi ty ttökoulua. Tähän m ietintöön pu
heenjohtaja liitti e rä itä  vastalauseita , jo ista  yksi koski Jyväskylän  al- 
keisopistoa. H änen m ielestään täm ä koulu olisi m uutettava neliluokkai- 
seksi. V astalauseen neliluokkaisia kouluja koskeva osa kuului:

»Muutoin en voi yh tyä  siihen, e ttä  oppikouluja peruste taan  sellai
sille seuduille, joissa ei ole oppilaita odotettavana suurem m issa m äärin  
keski- ja  säätyiäisluokista , vaan tulee oppilaitos ainoastaan  edelleenkin 
houkuttelem aan työväenluokan ja  rahvaan  lapsia urille, joilla eivät voi 
edistyä. Kun sen ohella o tan  huomioon, e ttä  sellainen oppikoulujen ylen
palttisuus vaatii suurem pia kustannuksia, jo ita  hyödyllisemmin voidaan 
käy ttää  reaalikouluihin, niin tun tuu  m inusta parem m alta ra jo ittu a  v ä lt
täm ättöm im pään. Siten voitaisiin  4-luokkaisia lyseoita jonkinlaisilla 
toiveilla siitä, e ttä  niissä tulisi käym ään riittäv ä  m äärä sivistyneiden 
vanhem pien lapsia, perustaa  ainoastaan  Poriin  ja  Kokkolaan sekä P o r
vooseen, jo sta  nykyiset korkeim m at luokat olisi hävite ttävä. Viimeksi 
m ain ittu  toim enpide huom attanee tarkoituksenm ukaiseksi m yöskin J y 
väskylän alkeisopiston suhteen, jo sta  sen m uutettua neliluokkaiseksi 
lyseoksi oppilaat voidaan laskea Häm eenlinnan ja  Kuopion täydellisiin  
lyseoihin, jolla viim eksi m ainitulla seudulla suomenkieli parem m in kuin 
ruotsinkieli on sopiva tulem aan opetuskieleksi.»

Senaatin talousneuvosto hyväksyi huhtikuun 22. pnä Koulutoimen Y li
hallituksen puheenjohtajan  ehdotuksen Jyväskylän koulun osalta. M uutos
ehdotusta, joka oli e rittä in  heikosti perusteltu , oli valm isteltu  niin s a 
laisesti, e tte i s itä  tu nnettu  edes Helsingissä, saati Jyväskylässä. V asta  
toukokuun lopulla kulkeutui tieto  siitä Jyväskylään, ja  tällöinkin vasto in  
korkeain asianom aisten tarko itusta . Tieto saatiin  kuitenkin niin ajo issa, 
e ttä  ennätettiin  ry h ty ä  vastatoim enpiteisiin. Tri Schildt, joka osallistui 
tarm okkaasti lem pilastaan uhanneen vaaran  to rjun taan , kertoo siitä: 

»Surman p ää-ta rk o tta ja  itse ei kuitenkaan voinut sa la isuu tta  sä ily t
tää . Hän ilm oitti m itä Senaatissa oli p ää te tty  kirjeessä M ikkelin silloi
selle M aaherralle (Jyväskylän alkeisopiston yläluokat piti näet s iir tä ä
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Mikkelin uuteen ruotsalaiseen lukioon), ja  se taas sillä uutisella ilahutti 
likisiä virkalaisiaan. Sattui arvon niin, että eräs näistä Toukokuun 
loppu-puolella kävi Jyväskylässä ja  hän tiesi Senaatin päätöksen.

Tästä hätä Jyväskylässä. Kokoonnuttiin, päätettiin  la ittaa lähetys- 
kunta Helsinkiin, ja  jos asia vaatisi, aina Pietariin, tuota kovaa kohta
loa ehkäisemään, jos mahdollista.2 Lähetystöön valittiin neljä miestä, 
yksi joka valtio-säädystä: Schildt, W. S., Stenius, K. K., Grönblad, Oskar 
ja Särkkä, Juho, täm ä talon-omia eli haltia Jyväskylän pitäjästä. Ro
vasti Stenius ei päässyt. Muut menivät kesäkuun alussa Helsinkiin.

Siellä kuulivat asia-kirjain jo Toukokuun keski-tienoilla Senaatista 
lähetetyn Pietariin esitettäviksi Hänen Keisarilliselle Majesteetille Suo
men Isoruhtinaalle, mut P ietarista Ministeri V altiosihtieriltä vielä pa- 
luutetun Senaattiin joitakuita tietoja varten. Lähetystö kyseli korkeilta 
asian-omaisilta olisiko syytä sen mennä Pietariin Suomen Valtiosihtierille 
ja sen Virastolle asiata esittämään, vai jä ttää  Keis. Senaattiin vaan 
alammainen anomuskirja asiasta. Ja piammasti kaikki neuvoivat jä l
kimäistä tekemään.

S—t ja S—ä kävivät myös senaattori S. A. Antellia kum artam assa 
asian eteen. E sittivät lähetystönä ensin juhlallisesti hänelle käyntinsä 
tarkotuksen ja että kyllä tiesivät että Hallituksen jäsenet kaikki aina 
parauden mukaan valvovat koko Suomen, myöskin Ylimaan kohtaloita, 
mut tietysti ne, jotka ylimaassa ovat syntyneet, kuten Hra Senaattorikin, 
vielä suuremmalla myötätuntoisuudella Ylimaan etua puolustavat. Sen 
takia he tässä koko Suomen ja etenni Keski-Suomen elin-asiassa tah to i
vat H ra Senaattoria puhutella saadaksensa estetyksi J: kylän oivan Iso- 
opiston. hävitystä.

Hän myönsi, niinsi Hallituksen tekevän.
Sen perästä toinen heistä rupesi yksityisesti ruotsiksi Senaattoria pu

huttelemaan: Sano, Veikkonen, onko syytä meidän mennä Pietariin 
Ministeri Valtio-Sihtierille ja  sen virastolle asiatamme esittämään, vai 
ei? Ovat kieltäneet meitä sinne menemästä tarpeetonna kulunkina vaan. 
Syvä suru syttyisi jos ainoa suomenkielinen korkeampi koulu, ja  vieläpä 
niin oivallinen, hävitettäisiin.3

2. Täydennykseksi m ainittakoon, e t tä  sanom alehti Keski-Suomi toukokuun 20. 
p:n num erossaan kertoo edellisellä viikolla levinneen kaupungissa sen huhun, e t tä  
kouluhallituksen aikomus olisi m uu ttaa  alkeisopisto Jyväskylästä Mikkeliin, koska 
m uka lukioita ei saisi olla muissa kaupungeissa kuin ainoastaan niissä, joissa oli 
kuvernöörin asunto. Y lläm ainittu kokous koulun pelastam iseksi p idettiin  toukokuun 
31. pnä ja siinä oli saapuvilla jyväskyläläisten ohella edustajia useista Keski- 
Suomen kunnista: Sysmästä, H arto lasta , Jäm sästä, K euruulta , S aarijärveltä , V iita
saarelta , P ih tipu taalta  ja R autalam m ilta  saakka.

3. Silloin eivät tienneet, e ttä  Anteil oli k an n a ttan u t tuo ta hävitystä .
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Siihen S. Anteil, juuri kuin olisi joku omituinen mielenliike hänessä 
vavahtanut, vastasi ruotsiksi: No, koska noin suoraan minulta kysyt, 
niin minä myös suoraan sinulle vastaan: Teidän käyntinne täällä Hel
singissä ei vaikuta ikihin mitään. Sillä kyllähän sen ymm ärrät, että eihän 
Keis. Senaatti teidän pyynnöstä muuta päätöstänsä, jonka se kerran on 
tehnyt; se on mahdotonta. Mutta menkää Pietariin, käynti siellä saat- 
taneisi jotakin vaikuttaa. En sano teidän sielläkään käynnillänne mitään 
muutosta enää saavuttavanne, m ut lienee siinä kuitenni pikkuisen 
mahdollisuutta ehkä.

Hänen parempi minuus, hänen Suomi-ystävällinen tunne, sydämen 
kielet hänessä siinä soivat. Puhuteltu kiitti häntä hartaasti hänen neu
vostaan, ja  päätös heidän heti lähteä Pietariin oli tehty.

Pietarissa lähetystö kävi asiatansa esittäm ässä Ministeri Valtio- 
Sihtierille Reivi Armfeltille, Hänen apulaiselleen Vapaaherra Salaneuvos 
E. Stjernvall-Wallenille ja  komitean jäsenelle Senaattori Salaneuvos F. 
af Brunérille. Heidän jokaisen kohtelu lähetystöä kohtaan ja sen asialle 
jä tti  lähetystöön mitä mieluisimman muiston. Hänen Ylhäisyydelle 
Reivi Armfeltille antoi lähetystö tekemänsä kirjelmän. Siinä asetettiin 
esiin jotenni näin, että  Jyväskylän Isoopiston niin kunnon hävittäminen 
olisi laajan maakunnan henkiselle edistymiselle kovin kova isku, ja että, 
jos se ainoa Suomenkielinen korkeampi oppilaitos joutuisi häviöön, niin 
papin puute Suomessa, siilon jo kyllä tuntuva, yltyisi mitä pahimmaksi.

Aleksander Toinen, Suomen silloinen jalo-lempeä Suuri Isoruhtinas, 
oli lähtenyt terveys-lähteelle ulkomaalle, jo tta  täm ä asia tulisi esitteen 
esileeksi syksympänä vasta.

Valtiomiehisellä tajulla ja  viisaudella Ministeri Valtio-Sihtieri Arm
felt sitten sinä kesänä meni Helsinkiin, piti Senaatissa istunnon, jossa 
täm ä asia tuli uuden tarkastuksen esileeksi. Ja  päätettiin tosi-tarpeelli- 
seksi pidättää Jyväskylän Isoopisto ehjänä semmoisenaan. Tämä Por
voon hiippakuntaa varten. Mutta siinä istunnossa päätettiin myös pe
rustaa kahta uutta suomenkielistä korkeampaa oppi-laitosta, toista 
Hämeenlinnaan Turun hiippakuntaa, toista Kuopioon sitä hiippakuntaa 
varten. Se oli tosineellinen toiminta suurimmasta tärkeydestä Suomelle.»

Tri Schildt ei näy tunteneen tarkemmin senaatin päätöstä. Vaikka se 
kohdistuikin raskaasti Jyväskylän alkeisopistoon, se ei kuitenkaan ollut 
niin edullinen ruotsalaisuudelle, kuin hän oletti. H ävittihän se neljä 
ruotsalaista koulua ja lisäksi yhden suomalaisen, joskin se toisaalta li
säsi supisuomalaiseen Mikkeliin uuden taimilavan ruotsalaista kulttuuria 
varten ja siirsi ainoan suomalaisen koulun pois pääkaupungista.

#  *  *
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Kun koulua uhannut vaara  oli saa tu  torju tuksi, voitiin jälleen toim ia 
tu levaisuu tta  ajatellen. Toukokuun 21. pnä 1872 allek irjo itettiin  uusi 
huoneistoa koskeva vuokrasopim us kymmeneksi vuodeksi eteenpäin, ja  
senaatti vahvisti sen seuraavan heinäkuun 18. pnä. V uokram aksuksi 
m äärä ttiin  4000 mk vuodessa.

Koulutoimen Y lihallituksen perustam isen johdosta koulujen ta rk astu s  
s iirty i lääninrovasteilta  kouluneuvostolle. Näin ollen lääninrovasti Ste
nius joutui jä ttäm ään  entisen ta rk a s ta ja n  toim ensa ja  oli viimeisen 
kerran  läsnä vuosi- ja  päästö tu tk innossa toukokuun 27. pnä 1869. Rehtori 
Pesonius jä t t i  lukuvuoden 1872— 73 päättyessä  reh to rin  toim ensa eikä 
suostunut, ta ivu tte lu ista  huolim atta, o ttam aan sitä  vastaan  seuraavaksi 
kolm ivuotiskaudeksi. Täm än johdosta  n im itettiin  uuden koululain m u
kaisesti uudeksi reh to riksi varareh to ri, lehtori K a h e l i n .

3. J Y V Ä S K Y L Ä N  L Y S E O  1 8 7 3  — 1 9 0 8

Sinä ajanjaksona, jonka vaiheita  seuraavassa käydään esittäm ään, ei 
Jyväskylän koululla ole enää sam aa asem aa kuin vasta  päättyneenä kau
tena. Se ei ole enää ainoa suom alainen yliopistoon joh tava oppilaitos, vaan 
sen rinnalle on kohonnut toisia, ja  uusia tulee vuosi vuodelta lisää. Sillä 
ei siis ole enää sitä  sam aa yleisisänm aallista  m erkitystä, eivätkä sen vai
heet enää voi ta r jo ta  sam aa m ielenkiintoa kuin tuona edellisenä a jan jak 
sona. Tärkein m itä sen vaiheista  olisi kerro ttava, kuuluu maamme koulu
laitoksen yleishistoriaan. Siksi seuraava kuvaus ei tavoittelekaan täy 
dellisyyttä, vaan ra jo ittu u  m uutam iin yleisiin piirteisiin.

K o u l u n  y l e i n e n  k e h i t y s ,  j o h d o n  j a  o p e t t a j i s t o n
v a i h t u m i n e n

Täm än ajan jakson  alkupuoli, koko 70-luku ja  vielä alkuosa 80- 
lukuakin oli monessa suhteessa hankala  ja  vaikea aika koulun toiminnalle. 
Uuden koululain m ääräyksistä  varsinkin  V II:n  luokan jakam inen kah
teen osastoon oli onnistum aton ja  tuo tti hankaluutta , joka vuosi vuo
delta kävi yhä tuntuvam m aksi. Koulun vuosikertom uksesta vuodelta 1878 
kuvaa reh to ri K ahelin opetta jiston  kokem uksia seuraavin sanoin: »Kun 
n y t käyn kertom aan Jyväskylän  lyseon vaiheista viimeksi kuluneena lu
kuvuonna, en saa ta  olla huom au ttam atta  e räästä  seikasta, joka vuosi vuo
delta n äy ttää  rupeavan tun tum aan  yhä hankalam m alta lyseon opintojen 
suotavalle edistymiselle. Täm ä seikka on seitsem ännen luokan kaksijakoi
suus. Kun on täy tym ys yhd istää  niiden opetus, jo tka  luokalla ovat jo yh
den vuoden olleet, niillekin sopivaksi, jo tka  vasta  sinne m uutetaan, niin

J L — 5
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syntyy siitä välttäm ättä se vaikeus että opettaja, asettaessaan opetustaan 
ylemmällä osalla olevien käsitysten mukaiseksi, ei saa alemmalla osalla 
olevia sitä helposti ja  oikein käsittäm ään ja opetusta tarkkaavaisuudella 
seuraamaan. Jos hän taas kokee asettaa opetuksen alaosan tarpeiden mu
kaan, niin yläosa siihen tahtoo kyllästyä. Mahdoton on hänen kumpaakin 
niin edistyttää, että  yhdellä vuodella enennetystä opistossa viipymisestä 
sanottavaa hyötyä olisi. M utta aina pysyy se haitta, että ahkeruus tällä 
luokalla ei oikein tahdo pysyä vireillä; joka seikka aikaa voittaen yhä 
enemmän vaikuttaa muihinkin luokkiin. Suotavaa siis olisi, että  mitä pi
kemmin tämä koululain epäkohta tulisi korjatuksi, niinkuin se Helsingin 
normaalilyseossa onkin jo korjattuna.» Vasta 1883 vuoden armollinen ase
tus korjasi tämän epäkohdan muuttamalla lyseomme kahdeksanluokkai
siksi. Muutoksen toimeenpanemiseksi myönnettiin Jyväskylän lyseolle 
yleisistä varoista 3,840 markan m ääräraha. Tämän jälkeen oli ranskan
kieli ainoa aine, jota vielä luettiin toistaiseksi yhdessä V ilillä ja  V illillä  
luokalla.

Toinen erittäin vaikea epäkohta, joka pyrki jo muuttumaan kroonilli- 
seksi, oli se, että niin monet opettajanvirat olivat enemmän taikka vä
hemmän aikaa satunnaisten viransijaisten hoidettavana. Kun konrehtori 
Corander ensimmäisenä vanhemmasta opettajapolvesta maaliskuun 9. 
pnä 1872 kuoleman vuoksi poistui suomen- ja ruotsinkielen kollegan vi
rasta, oli virka kaksi vuotta sijaisten hallussa. Vihdoin syyslukukauden 
alusta saatiin siihen vakinainen opettaja, maisteri K. J. Gummerus, jolla 
suomenkielisenä kirjailijana jo silloin oli arvossapidetty nimi ja joka s it
temmin koulutoimensa ohella kirjailijana, sanomalehden toim ittajana ja 
kustantajana on suuresti vaikuttanut kansan sivistyksen edistämiseksi. 
Toisena vanhasta opettajapolvesta siirtyi paikaltansa historian ja maan
tieteen kollega maisteri Boucht, joka kuoli tammikuun 22. pnä 1875. 
Hänen jälkeensä m ainittu virka oli eri virantoim ittajain hoidettavana yli 
seitsemän vuotta ja  täytettiin  vakinaisesti vasta vuonna 1885. Samoin 
nautti luonnonhistorian ja  matematiikan kollega K. R. Bonsdorff, joka 
myöskin hoiti voimistelunopettajan tointa, sairauden ym. syiden takia 
joko osittaista tai täydellistä virkavapautta melkein koko ajan vuodesta 
1875 vuoden 1881 loppuun, jolloin hän otti eron viroistansa. Myöskin pii
rustuksen opettaja R. Forssell sairastui vuoden 1880 alussa ja  oli sen jä l
keen kykenemätön hoitamaan virkaansa, josta hän otti vihdoin eron luku
vuoden 1884—85 lopussa. Myöskin uskonnon lehtori O. H. Cleve, joka oli 
kutsuttu  Raamatun käännöskomitean jäseneksi, oli vuodesta 1876 aina 
vuoteen 1881 suurimman osan tästä  ajasta mainitun toimen vuoksi es
te tty  virkaansa hoitamasta. Näiden lisäksi oli vielä useilla muillakin opet
tajilla lyhemmän tai pitemmän ajan — aina kokonaisen vuodenkin kestä
viä — virkavapauksia joko sairauden takia taikka muista syistä. Ja  kai-
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ken lisäksi 80-luvun alussa erosi koulusta kaksi sen vanhaa tukipylvästä, 
kun lehtori G. L. Pesonius syksyllä 1880 täysin palvelleena erosi opetta
jan  toimestaan ja lehtori O. H. Cleve kevätlukukauden päättyessä 1881 
kuoleman kautta jä tti laitoksen. Viimeksi mainitun muistolle omistetaan 
vuoden 1882 vuosikertomuksessa seuraavat kauniit sanat: »Tuskin oli 
viime lukuvuonna lyseomme päättänyt lukunsa, kun sen rakaste ttu  opet
ta ja  jumaluusopin lehtori, vararehtori O. H. Cleve 11. p:nä kesäkuuta 
nukkui kuoleman uneen. Kaipauksella ajattelevat häntä opistomme sekä 
opettajat että  oppilaat, joiden kumpainkin muistissa hän säilyy jumali
sena, oppineena, isänm aata ja valistusta, opistoamme ja sen menestystä 
lämpimästi rakastavana ja harrastavana miehenä.» — Edellinen heistä, 
lehtori Pesonius, vielä erottuaankin pysyi opistoa lähellä kouluneuvoston 
puheenjohtajana, kunnes m arraskuun 26. pnä 1884 päättyivät hänenkin 
elämänsä päivät. Hänen m erkitystään Jyväskylän koululle kuvaa rehtori 
Kahelin 1885 vuoden vuosikertomuksessa seuraavin sanoin: »Hänen erka- 
nemisensa ei ole voinut olla herättäm ättä kovin tuntuvaa kaipausta opis
tossa, jonka elämän ja olojen ohjaamisessa hän voimakkaan ikänsä päi
vinä niin paljon oli vaikuttanut ja  jonka vaiheita hän vielä virasta erot
tuaankin hartaalla osanotolla seurasi. Hän oli älykkään, tasaisen, ylevän 
ihmisystävällisen ja iloisan luonteensa tähden aikanaan ollut omansa ole
maan opistomme rehtorina. On erittäinkin muistaminen, että  se, ainoana 
suomenkielisenä opistona, ja  kun vielä tietym ätöntä ja hyvinkin epäilyt
tävää oli, saisiko se ollenkaan ja milloinka toisia samankielisiä kumppa
neita itselleen, niinkuin myöskin oppilaiden jotenkin yleisen köyhyyden 
sekä seutumme silloisien vähemmin edistyneiden olojen tähden oli alitui
sesti vaarassa joutua epätoivon tilaan. E ttä  tämmöisissä oloissa elet- 
täissä opistossamme toivoisalla mielellä työskenneltiin, että  ei työ siellä 
tuntunut masentavalta, se oli yksi tämän vainajan ansioista. Hän nautti 
runsaassa m äärässä opettajain ja  oppilaiden luottamusta. Paljaana opet
tajanakin ollessaan hän saavuttamalla arvoisuudellaan koko verran ta 
vallista enemmän vaikutti yhteisten koulu-asiain kulkuun. Vieläpä virasta 
erottuansa hänen kanssakäymisensä ja  harras osanottonsa oli opistollem
me elähyttävää.»

Kaikkien näiden virkaerojen, kuolemantapausten ja  pitkällisten vir
kavapauksien johdosta oli useiden virkojen hoito samalla kertaa satun
naisten, enemmän tahi vähemmän perehtymättömien viransijaisten hal
tuun uskottuna. Tämä asiain tila tuotti monta harmia laitoksen joh ta
jalle, ja  huolet pääsivät välistä vuosikertomuksissa ilmoille. Niinpä hän 
1881 valittaa: »Opettajien suhteen on useoita muutoksia tapahtunut. Ne 
ainakin ovat opiston vaikutukselle haitallisia, m utta erittäinkin on tänä 
vuonna väliste ollut hankalata saada opetustunteja hoidetuksi ja  lukuja 
menemään tavallista menoansa.» Ja  seuraavassa vuosikertomuksessa puh-
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keaa reh torin  huolestunut m ieliala seuraaviin  sanoihin: »Opeftaiavaih- 
doksia on ollut, niinkuin edellisenäkin vuonna, useampia. Mikä vaikeus 
siitä  opiston töille on syntynyt, sen arvaa  kyllä jokainen koulu-oloja h iu
kankin ym m ärtävä. M uita h a itto ja  m ainitsem atta, joskus on vaihdoksis
sa ollut m ahdotonta saada luku tun tia  täy tety iksi, ja  jos on saatukin, niin 
se usein ei ole tap ah tu n u t luku järjestyksen  m ukaan, niinkuin opiston 
säännölliselle toim innalle ja  edistykselle hyödyllistä olisi. A siain näin 
ollessa saa lukuvuoden pää ttyessä  olla kiitollinen, e ttä  niinkin on sen pää
hän päästy, sam alla kun tie ty sti m itä hartaim m in toivottelee, e ttä  ne olot 
poistuisivat, jo tka  tä tä  nykyä tun tuvan  opetta ja in  puutteen vaikuttavat.»

Vihdoin viim einkin pää tty i täm ä viransijaisuuksien ajanjakso, ja  v ir
kojen hoito tuli säännölliselle kannalle. N iistä uusista  opetta jista , jo tka 
astu iva t poistuneiden sijoille, m ainittakoon erity isesti lehtori Juuso Hed
berg, joka vuoden 1885 alussa siirty i sem inaarin a la lta  lehtori Cleven si
jalle. Kun hän yli kaksito ista  vuo tta  kestäneen to im intansa jälkeen tou
kokuun 1. pnä 1897 siirty i Sääm ingin kirkkoherran  ja  Savonlinnan hiip
pakunnan tuom iorovastin v irkaan, lausuu hänestä opiston silloinen leh
tori, toh tori O. A. Forsström : »Lehtori H edbergin sija ei ole helposti 
täy te tty . H änessä kado ttaa  Jyväskylän  lyseo etevimm än opettajakykynsä 
ja  isänm aallisten traditiooniensa innokkaan kannatta jan . Suoralla, rehel
lisellä käytöksellään hankki hän itselleen laa jan  ystäväpiirin  ja  nuoriso 
on sä ily ttäny t hänen vakavaa, isä llistä  opetustaan koulum uistojensakin 
joukossa.»

Se helpotuksen ja  tyytyväisyyden tunne, joka täy tti reh to rin  mielen 
sen johdosta, e ttä  vihdoinkin oltiin pääsem ässä säännöllisiin oloihin, pu
keutui vuoden 1885 vuosikertom uksessa seuraaviin  sanoihin: »Niinkuin 
edellisestä luettelosta näkyy, on siis tä tä  nykyä suuresti hyödyksi opetuk
selle vakinaiset ope tta ja t hoitam assa opetusta kaikissa m uissa aineissa 
paitsi venäjän kielessä ja  laulussa.» — V enäjän kielenkin vanha opettaja, 
kollega A. G. Weilin, joka ensim m äisten joukossa 1858 oli a s tunu t laitok
sen palvelukseen, oli n im ittä in  täysin  palvelleena o ttanu t eron v irastaan  
elokuusa 1885. V irka täy te ttiin  jo 1886 vuoden alusta vakinaisesti.

Tuntuisi luonnoliselta, e ttä  koulun työ olisi hyvinkin täm än p itkälli
sen heikkouden ajalla kärsinyt, m u tta  sitä  ei ainakaan ylioppilaskokeiden 
ja  tu tk in to jen  arvosanoista voi erityisem m in huom ata. T ästä  tulee e tu 
päässä kiitos sille vanhalle kantajoukolle, joka h a rtaas ti ja  ta itav asti piti 
yllä koulun kunniakkaita  trad itio ita . M utta iän ja  työn painon alle sortuu 
heistä toinen toisensa perästä. Edellä m ain ittu jen  lisäksi myöskin lehtori 
Maconin ja  lehtori Hellgrenin voim at a lkavat väsyä. Lehtori Maconi oli 
kivulloisuuden tak ia  n au ttin u t jo vuodesta 1885 aikain tuon tuostak in  v ir
kavapau tta  sekä ollut koko lukuvuoden 1889— 1890 virkaansa hoitam atta, 
kunnes hän m ainitun vuoden lopussa o tti kokonaan eron virastansa.» Kai-
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pauksella», lausu taan  vuosikertom uksessa hänen eronsa johdosta, »tulee 
opisto, jo ta  hän aina suresti rakasti, m uistam aan uskollista toveria, hy
vää, kokenutta opettajaa. K iitos vanhukselle p itkällisestä, uskollisesta 
työstä.»

Samoin oli lehtori Hellgren tuon tuostak in  nau ttin u t kivulloisuuden 
tak ia  v irkavapau tta ; eikä hän lukuvuoden 1890— 1891 alkaessa uskalta
nu t o ttaa  m uuta kuin VI luokan latinan. Vihdoin m aaliskuun 20. pnä 
1891 hän um m isti silm änsä viimeiseen lepoon. Seuraavilla läm pim illä sa
noilla ilm oittaa vuosikertom us hänen poism enostaan: »Vainajassa, joka 
vuodesta 1867 harvassa  tavattavalla  kyvyllä ja  a lttiik si antavaisuudella 
oli raska ita  teh täv iään  m itä huolellisimmin hoitanut, kadotti lyseo innolli- 
sim m an opettajansa. H ellgrenissä ty k y tti sydän, joka nuorison tosiparas- 
ta  harrasti. K arkealta  näy ttävän  kuoren alla piili lempi, joka ei koskaan 
jääh tyny t. Aina suorana lausui hän mielipiteensä, peitte lem ättä  m itään. 
Luonne semmoinen va iku ttaa  ym päristöönsä. Itse  s itä  aav istam attansa  
oli hän se keskipiste, joka yhdisti opettajakunnan, sam alla kun hänen 
usein kovalta kuuluvat sanansa syvälle painuivat oppilaiden mieleen niistä 
läpikuultavan rakkauden takia.»

V anhan opettajapolven näin poistuessa erosi opiston yhteydestä vielä 
mies, joka tosin ei kuulunut sen varsinaisiin  työntekijöihin, m u tta  nimi 
on e ro ttam attom asti yhd iste tty  täm än ensim mäisen suomalaisen oppikou
lun historiaan. Kun tohtori Schildt 1893 kuoli, oli opisto kado ttanu t ys
tävän, jo ta  se ensi kädessä saa k iittää  olem assa olostaan, joka sen kerran 
pelasti varm asta  kuolem asta ja  joka monien vuosikymmenien kuluessa 
m itä läheisim m ällä tavalla  o tti osaa sen kohtaloihin. Opiston kaipausta 
ja  vainajan  m erk itystä  tu lk itsi rehtori Kahelin opiston vuosikertom uk
sessa seuraavin sanoin:

»Nyt kuluvan toukokuun 8 p. nukkui rauhallisesti kuolon uneen lyseon 
kouluneuvoston monivuotinen, iäkäs puheenjohtaja, jalo isänm aan y s tä 
vä, toh to ri W olmar S tyrb jörn  Schildt. L ikeisesti on hänen nimensä yhdis
te tty  opiston historiaan. Hän se oli sen ensim mäinen aikaansaaja, hän 
sen lämmin suosija siihen asti kuin kuolo hänen om at silm änsä sulki. Mon
ta  arvokasta  lah jaa  on lyseo häneltä  saanut vastaan  o ttaa, muun m uassa 
»Oppirahaston» nimisen, josta  vuotuiset korot puoleksi, täysinä kymmen 
m arkkoina ovat annettavat apurahoiksi varattom ille, hyvästi edistyneille 
oppilaille; toinen puoli on lisä ttävä  pääomaan. — Avoinna oli aina niin 
opettajille kuin oppilaille hänen lämmin kotinsa, jossa hän, ystävällinen 
hym y huulilla, niin usein vierasvaraisesti o tti heitä  vastaan. R akas tulee 
hänen m uistonsa aina olemaan opiston niin opettajille kuin oppilaille. 
Levätköön hän rauhassa sen isänm aan povessa, jo ta  hän niin sydäm estään 
r a k a s t i !»

R ehtori Kahelin, joka näin kerta  toisensa perään  oli m uistosanoillan-
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sa saatellut opiston ystäviä ja  vanhoja työtovereitansa milloin viisaan 
lepoon milloin haudan rauhaan, tunsi vähitellen hänkin jo levon tarvetta. 
Syyslukukaudella 1896 jä tti hän rehtorin toimen, mutta jäi kuitenkin 
matematiikan lehtorin virkaan, suostuipa ottamaan vararehtorin toimen
kin vastaan. Mutta vuoden 1899 lopussa jä tti hän koko virkansa. Silloinen 
rehtorin viran hoitaja, lehtori Peltonen tulkitsee niitä tunteita, joita hä
nen eronsa oppilaitoksesta, jossa hän yli 40 vuotta oli työskennellyt, he
rä tt i  sen keskuudessa, seuraavin sanoin:

»Laajoja sivuja ottaisi rehtori Kahelinin nimi Jyväskylän Lyseon his
toriassa, jos sitä joskus kirjoitettaisiin. Kaksi sukupolvea on hänen joh
dollansa täällä saanut opetella m atem aattisten tieteiden alkeita. Ja monta 
on ollut niitä, joille hän on jakanut neuvojansa ja huolenpitoaan. Sillä 
hän ei ole ollut ainoastaan matematiikan opettaja, hän on ollut samalla 
nuorison ystävä ja kasvattaja, joka on kantanut sydämellään holhokke
jansa, tuntenut heidän kanssaan, hellinyt heitä, aina toivonut ja  uskonut 
heistä hyvää. Sanalla ja  esimerkillä hän on ohjannut oppilaitansa hyveen 
ja  totuuden tielle. — Uskomme, että  tuo rakkaus ja uhrautuvaisuus, jota 
hän on pannut alttiiksi oppilaillensa, ei ole niissä ollut herättäm ättä kii
tollisen vastarakkauden tunteita. — Mutta ei vain entisissä oppilaissa ole 
elävä kiitollinen muisto rehtori Kahelinista. Ne, joilla on ollut onni vain 
vähäkin aikaa olla hänen opettajatoverinansa — ja niitäKin on jo monta 
— , ovat kyllä ehtineet painaa mieleensä tuon herttaisen ja lempeän, aina 
ystävällisen vanhuksen kuvan, jonka valpas mieli ja hilpeä luonne on ollut 
niin omiansa tuomaan rattoa ja  viihtym ystä opettajapiiriin. Virkaveljet 
ovat hänessä omistaneet toverin, jolle he vaatim atta, m utta mielellään 
ovat antaneet sekä kunnioitustaan että rakkauttansa. Nuoremmat ovat 
hänessä nähneet persoonallisuuden, josta heillä on ollut paljon oppimista.

Ei ole tässä aikomus eikä voitaisikaan esittää Rehtori Kahelinin ansi
oita. Niitä yleensäkin olisi vaikea esittää. Ne ovat senlaatuisia, jotka 
enemmän tai vähemmän jäävät salaisuuteen. Hänen elämäntyönsä on 
ollut semmoista hiljaisuudessa tehtyä työtä, joka useinkin jää huomaa
m atta ja  jonka m erkitystä on vaikea arvostella. Yhden me kuitenkin tie
dämme: Rakkaudessa tehty työ kantaa aina hedelmää.»

Jo paria vuotta ennen rehtori Kahelinia, syyslukukauden alussa 1897, 
oli jälleen yksi hänen vanhoista työtovereistaan maisteri R. E. Hirn ve
täytynyt vanhuuden lepoon. »Hän on ollut», lausuu hänestä rehtori Fors
ström, »toveripiirinsä ja  oppilaitoksensa vankimpia tukipylväitä. Yliopis
tossa on Maisteri Hirnin oppilailla ollut se maine, että he sinne tullessaan 
esteettöm ästi ovat osanneeet käyttää saksalaista kirjallisuutta hyväk
seen. Ja Jyväskylän lyseossa on kauan säilyvä kaunis muisto suoraluon- 
toisesta ja jäykästä opettajavanhuksesta, joka aina horjumattomalla
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velvollisuudentunnolla tä y tti  teh tävänsä  ja  jonka vaatim uksia oppilaat
kin sentähden niin tink im ättä  täy ttivä t.»

M aisteri H irnin ja  reh to ri Kahelinin poistum isen jälkeen oli m aisteri 
M arttinen viim eisenä edustam assa vanhaa opettajapolvea; ja  kun hänkin  
vihdoin helmikuun 27. pnä 1907 p itkän  päivätyönsä jälkeen läksi haudan 
lepoon, silloin oli opisto m enettäny t viim eisenkin sitä  opettajapolvea, joka 
ensim m äisenä nuoruuden innolla an tau tu i sen palvelukseen. »K aikkiaan 
vaiku tti m aisteri M arttinen oppilaitoksen opetta jana lähes 45 vuo tta  aina 
uupum attom alla innolla ja  uu tteruudella ; ja  sam alla hyväntahtoisena, 
hiljaisena ja  vaatim attom ana työm iehenä jä t tä ä  hän kaivatun  m uiston 
tähän  oppilaitokseen», lausu taan  vuosikertom uksessa hänen poism enon
sa johdosta.

Vähän m aisteri M arttisen  poismenon jälkeen huhtikuun 16. pnä, pois
tu i aivan odo ttam atta  eräs laitoksen nuorin ta opettajapolvea, toh to ri K arl 
Engelbrecht Hirn, jonka eläm änlanka inhim illisesti katsoen katkesi liian 
aikaisin. M utta eihän eläm än arvoa m äärää sen pituus vaan sen tu lok 
set, vaikutuksen ja  suoritetun  työn arvo ja  m erkitys. M inkälaisen m uiston 
toh to ri H irn  lyhyellä va iku tusa ja llaan  jä tti  opistoon sitä  kuvataan  vuosi
kertom uksessa seuraavin sanoin:

»Tohtori H irn n im itettiin  v irkaansa  tässä  oppilaitoksessa lokakuun 
13. p :nä 1899, ollen siis ainoastaan  kahdeksan vuotta  sen opettajana. M ut
ta  siitä  huolim atta ehti hän jä t tä ä  vaikutuksestaan  muiston, joka a n sa it
see säilyä sen parhaim pien trad itsioonien  joukossa. Tohtori H irn  oli luotu 
opettajaksi. A lusta aikain an tau tu i hän koko luonteenomaisella innollaan 
ja  perinpohjaisuudellaan teh täväänsä. Omaten syvät tiedot ja  harv inaise t 
opetta jan lah ja t osasi hän innostaa oppilaansa aineisiinsa, ja  nau ttien  hei
dän luo ttam ustaan  sekä ottaen läheisesti osaa heidän harras tuksiin sa  sai 
hän suuressa m äärässä tilaisuuden vaiku ttaa  heidän hyväkseen. Sekä h ä 
nen opetus- e ttä  kasvatusto im in taansa leimasi kau ttaa ltaan  sam a puhdas 
ja  ylevä ihanteellisuus, joka hänelle itselleen oli om inaista. O petta jana 
ja  ihmisenä jä t tä ä  hän yh tä  eheän ja  kunnioitetun m uiston ja  k a tk e rasti 
oppilaitoksemm e kaipaa hänen liian aikaista  poismenoansa.»

Oppilaitoksen johto oli vuodesta 1873, jolloin Pesonius siitä  luopui, 
reh to ri Kahelinin lempeissä käsissä  aina 1896 vuoden loppupuolelle, jo l
loin sen peri lehtori Maconin seu raa ja  h istorian  lehtorin  v irassa, toh to ri 
O. A. F o r s s t r ö m  (H ainari). Tohtori Forsström  hoiti reh to rin  to in ta  
ainoastaan  neljän vuoden ajan, jo sta  vielä osa kului valtiopäiväm iehen 
toim iin; m utta  sinä lyhyenä aikana, samoinkuin aikaisem m assa opetta- 
jatoim innassaan, oli hän harv inaisessa m äärässä saavu ttanu t oppila itten
sa luottam uksen ja  kunnioituksen. Sen vaiku tti ennenkaikkea hänen mie- 
hekäs ja  ehjä persoonallisuutensa. Kun hän kevätlukukauden päättyessä  
1900 siirty i sam anlaiseen v irkaan  Sortavalan lyseossa, oli reh to rinv irka
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vakinaisesti täy ttäm ättä  vuoden 1901 loppuun, jona aikana vararehtori 
V.D. P e l t o n e n  hoiti rehtorintointa. Silloin nim itettiin lehtori Peltonen 
viran vakinaiseksi hoitajaksi, m utta kevätlukukaudella 1905 sai hän hei
kon terveytensä takia pyynnöstänsä siitä eron, jonka jälkeen rehtoriksi 
nim itettiin silloinen vararehtori, historian lehtori tohtori Forsströmin jä l
keen, fil. lisensiaatti K. J. J a l k a n e n .  (Luettelo laitoksen rehtoreista, 
vararehtoreista ja  opettajista Liite VI lopussa).

Niistä monista ja  tärkeistä muutoksista, joita opetuksen alalla on ta 
pahtunut puheenaolevan ajanjakson kuluessa, en tahdo tässä puhua, kos
ka ne eivät koske yksin Jyväskylän lyseota. Mainittakoon kumminkin 
eräs määräys, jolla on ollut erity istä m erkitystä koulun myöhemmälle 
kehitykselle. Armollinen asetus v :lta  1883 jakoi maamme lyseot kahteen 
luokkaan: klassillisiin, joiden opetussuunnitelmissa on latinan ja kreikan 
kieli ja  realilyseoihin, joissa latinan ja  kreikan kielen sijassa on uuden
aikaiset sivistyskielet, jonka ohessa suurempaa tilaa valmistetaan mate
matiikan, luonnontieteen ja piirustuksen opetukselle. Tämän jaon mukaan 
jäi Jyväskylän lyseo klassillisten lyseoiden joukkoon kuulumaan. Mutta 
mainittu asetus myöntää klassillisten lyseoiden II—IV luokan oppilaille 
sellaisilla paikkakunnilla, joissa ei ole realilyseota eikä neliluokkaista 
alkeiskoulua, oikeuden vaihtaa latinan kielen saksan kieltä ja  piirustusta 
kuin myöskin II:11a luokalla venäjän kieltä vastaan.4 Ensimmäisinä vuo
sina asetuksen ilmestymisen jälkeen ei tä tä  oikeutta Jyväskylän lyseossa 
lainkaan käytetty. Vuodesta 1887 lähtien alkaa realiosastolle ilmestyä 
oppilaita, kumminkin vain vähässä määrin. Pääsyynä oli se, että reali- 
osaston oppilailta puuttui tilaisuutta opintojensa jatkamiseen. Realiope- 
tuksella oli kumminkin paikkakunnalla paljon kannattajia, ja  näiden toi
mesta saatiin kaupunki perustam aan valtion kannattam an realilinjan jat-

4) Vuodesta 1901 aikain on realilinja ollut ainoastaan III  ja IV luokalla.
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koksi yksityisen realilin jan  opiston neljälle ylimmälle luokalle. Lupa m ai
nitun realilinjan perustam iseen saatiin  juu ri syyslukukauden alkuun 1900. 
Se alkoi kohta to im intansa V :llä luokalla, ja  se täydennettiin  vuosi vuo
delta täysiluokkaiseksi. Kaupungille täm än realilin jan  kannattam inen kä
vi kumminkin a jan  p itkään  kovin kalliiksi, kun ei onnistu ttu  ensi y r ity k 
sellä saada sille valtionapua. Oli sentähden kysym ys lakkau ttaa  se luokka 
luokalta, jollei uusikaan valtionavun anomus, joka valtuuston puolelta 
pää te ttiin  tehdä, olisi tu llu t hyväksytyksi. Tämä epävarm uus vaikutti, 
e ttä  syksyllä 1904 ei III :n  luokan reali-osastolle tu llu t yh tään  oppilasta; ja 
samoin kävi sitä  seuraavanakin  syksynä. V. 1906 myönsi vihdoin senaatti 
valtuuston uudistetun pyynnön johdosta 4,000 m arkkaa yhteisesti yksi
tyisen realilinjan kaikkia luokkia varten  syyslukukaudeksi 1906 sekä sitä  
seuraavan tam m ikuun 1. p :s tä  aikain viideksi vuodeksi eteenpäin 2.000 
m arkkaa vuosittain  kutakin  luokkaa kohti. K ohta kun täm ä tu li tiedoksi, 
alkoi realiosastolle jälleen tu lla  runsaasti oppilaita. Oppilaiden suhdetta  
klassillisella ja  realilinjalla valaisee lähemmin lopussa oleva L iite III.

Siitä saakka kun opisto vuonna 1858 ylä-alkeiskoulun nimellä a lo itti 
toim intansa, oli jokapäiväinen opetusaika aina syyslukukauteen 1888 ollut 
klo 9— 12 ap. ja  klo 4—6 ip., jo ta  paitsi ranskaa, laulua, voim istelua ja  
p iirustusta  osaksi oli opetettu  klo 8—9 aamulla, klo 12—1 päivällä ja  klo 
6—7 illalla. M utta m ainitun syyslukukauden alussa teh tiin  se m uutos, m i
kä useimmissa alkeisopistoissa jo aikoja sitten  oli ollut käytännössä, e ttä  
lukeminen tapah tu i kello 8— 10 aamulla ja  11—2 päivällä. A inoastaan 
ranskankielen opetus oli s iir re tty  iltapäivälle, jo ta  paitsi edellä k e rro tu t 
epäsäännöllisyydet virkojen hoidossa a iheu ttiva t jo itakin  poikkeuksia. 
Tämä lukemisen siirtäm inen valoisamm alle ajalle päivästä, jolloin ei op
pilaiden tarv innu t vaivata silm iään lam ppujen valossa, eikä heng ittää  n ii
den pilaam aa ilmaa, oli oppilaiden terveydelle suureksi eduksi. Siten oppi
laille kävi m ahdolliseksi jonkin hetken liikkua ulkona ra ittiissa  ilm assa, 
näin lausuu reh tori kokem uksenaan vuosi sen jälkeen, kun m uutos oli 
tu llu t voimaan.

Tämä järjestelm ä oli kum minkin vain kaksi vuotta  käytännössä. Jo 
silloin kun ylläkerrotulle muutokselle haettiin  kouluhallituksen, vahvis
tusta , oli täm ä jä ttä n y t opettajakunnan m ietittäväksi, eikö olisi syytä 
p iten tää aam iaislom a kahdeksi tunniksi. O petta jakunta  piti kum m inkin 
ehdottam aansa jä r je s ty s tä  paikkakunnallisiin oloihin parem min soveltu
vana. M utta kun y lita rk asta ja  A. S treng helm ikuussa 1890 piti ta rk a s tu s 
ta, ilm oitti hän ylihallituksen päättäneen, e ttä  aamiaislom a vastedes olisi 
pitennettävä kahdeksi tunniksi. A inakaan aluksi ei h e rä ttän y t m ielty
m ystä täm ä uusi m uutos, jo sta  peljä ttiin  syntyvän häiriö tä  kaupungin 
jokapäiväisissä oloissa, kun lukeminen sem inaarissakin päätty i klo 2, jo l
loin oli yleinen päivällisaika kaupungissa. S itäpaitsi täm ä m uutos a iheu tti
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talviseen aikaan lamppujen käyttöä ei ainoastaan aamulla vaan päivällä
kin nim. klo 2—3. Koska koulumatkat kaupungissa olivat aivan lyhyet, 
ei pitennetty  aamiaisloma senkään vuoksi ollut tarpeellinen. Pitennyk- 
sestä saattoi vain olla seurauksena, e ttä  päivätuntien läksyjen lukeminen 
jäisi aamiaisloman ajaksi, joten ei kumminkaan saavutettaisi tarkoitusta, 
joka luonnollisesti oli lepo ja virkistys oppilaille päivän kahden luku- 
jakson välillä. — Muutos pantiin kuitenkin käytäntöön näistä  epäilyksistä 
huolimatta, ja  uusi lukuaika oli sittemmin kauan voimassa.

Koko 1870-luvun ajan  työskenteli lyseo entisessä asunnossaan apteek
kari Enckell’in talossa. Mutta vaikka huoneisto oli vartavasten  koululle 
rakennettu  ja  vastasi sen ajan vaatimuksia, ei se ollut enää niiden vaa ti
musten tasalla, joita  myöhemmin oli opittu asettam aan kouluhuoneis
toille. Varsinkin oli siinä kaksi haitallista vikaa: luokkahuoneet olivat 
läpikuljettavia ja  puuttui avaraa, ilmavata korridooria, jossa oppilaat 
olisivat voineet oleskella välitunneilla, milloin sääsuhteet eivät sallineet 
olla ulkona. Sentähden kun vuokra-aika, joka päättyi syysk. 1. pnä 1882, 
läheni loppuansa, alettiin ajatella muuttoa. Tähän aikaan valmistui semi
naarin uusi talo, ja  entiset seminaarin huoneistot joutuivat siten vapaiksi. 
Lyseon tarpeeksi vuokrattiin  silloin se huoneisto, joka oli ollut semi-
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naarin naisosaston käytettävänä ja jonka tähän aikaan omisti rehtori Pe- 
sonius. Huoneistossa pantiin samalla toimeen perinpohjaisia korjauksia. 
Pihan sisällä olevat talousrakennukset revittiin alas ja niiden sijalle ra 
kennettiin voimistelusali, luokkahuone ja  eteinen ja samalla muut luokka
huoneet korotettiin yhden kyynärän, niin että kaikkien luokkahuoneiden 
korkeus tuli olemaan 7 kyynärää. Vuokra-aika m äärättiin kymmeneksi 
vuodeksi ja vuotuinen vuokra oli 5,500 markkaa, joka oli neljänneksittäin 
maksettava. Vuokrasummasta myönnettiin korottomana etumaksuna 
15,000 markkaa rakennusavuksi, joka oli suoritettava takaisin kymmenen 
vuoden kuluessa siten, e ttä  1,500 m arkkaa vuosittain vähennettiin vuotui
sesta vuokrasummasta. Vuokrasopimus allekirjoitettiin heinäkuun 20. 
pnä 1881 ja senaatti vahvisti sen seuraavan elokuun 20. pnä. — Vuonna 
1886 osti valtio mainitun talon, vieläpä sen viereltä toisenkin rehtori Pe- 
soniukselle kuuluneen talon, joten lyseo näin oli saanut itsellensä oman 
kodin.

Tässä huoneistossa asui koulu jälleen kaksikymmentä vuotta. Vaik
kei ollutkaan alkuaan koulutaloksi rakennettu, oli se, tultuaan lyseota 
varten perinpohjin korjatuksi ja  laajennetuksi, melkoista mukavampi 
kuin edellinen asunto. M utta vaatim ukset koulutalojen suhteen myöskin 
lisääntyivät, eikä täm äkään talo vastannut niitä vaatimuksia joita jo tä 
hän aikaan asetettiin kouluhuoneistolle. Alettiin sentähden toivoa uuden 
ajanmukaisemman kodin saamista. — Kun m arraskuussa 1897 Jyväsky
lässä vietettiin rautatien avajaisjuhlaa, kääntyi lyseon silloinen rehtori, 
tohtori O. A. Forsström, kirkollisasiain toimituskunnan päällikön, senaat
tori G. Z. Yrjö-Koskisen puoleen, joka oli myöskin juhlassa saapuvilla, 
huomauttaen että Jyväskylän koulu, vanhin suomenkielinen lyseo olisi 
ajanmukaisemman kodin tarpeessa. Senaattori Yrjö-Koskinen ottikin 
huomautuksen varteen. Seuraavana päivänä käytiin katsomassa uudelle 
talolle sopivaa paikkaa; ja  seuraavan vuoden helmikuussa sai rakennus
hallitus määräyksen laatia piirustukset ja kustannusarvion Jyväskylän 
lyseon uutta koulutaloa varten. Kaupunki myönsi sille tonttipaikan He- 
vostorilta vastapäätä Asemakatua. Ja kun toukokuun 2. nnä 1900 vihdoin 
oli saatu rakennuslupa ja siihen tarv ittavat varat 255,000 markkaa, saat
toi rakentaminen alkaa. Vuonna 1902 kesällä valmistui rakennus, niin että 
koulu saattoi syyslukukauden alussa mainittuna vuonna m uuttaa uuteen 
kotiinsa.

Lyseon uusi talo on maamme kauneimpia ja  tarkoituksenmukaisimpia 
koulurakennuksia. Arvokkaana ja  jalomuotoisena kohoaa se ylävällä pai
kallansa Asemakadun päässä, osoittaen jo ulkomuodollaan, että  se on 
vihitty  korkeaan ja ihanteelliseen tarkoitukseen. Päärakennuksen takana 
ja molemmilla sivuilla on avara pihamaa, jonka kovaksi savetulla ja  hie
koitetulla tantereella on oivallinen tila leikkiä ja  urheilua varten. Pihan
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ym päri on is tu te ttu  erilaisia pu ita  ja  pensaita. Itse  koulurakennus on, 
paitsi kellarikerrosta, jossa on vah tim estarin  asunto, läm m inilm avaihto- 
laitos ja  puuvaja, kaksikerroksinen. P ääkäy tävä  on rakennuksen lounais- 
päässä. Kun as tu taan  sisään, tu llaan  avaraan  korridooriin, joka käy läpi 
rakennuksen ja  saa valonsa molemmissa päissä olevista korkeista  ja  laa
jo is ta  ikkunoista. K orridoorin vasem m alla puolella on kaksi luokkahuo
netta , yksi kum m assakin päässä, keskellä on luonnontieteiden opetussali, 
jonka molemmilla puolilla on huoneet luonnontieteellisiä kokoelmia var
ten. K orridoorin oikealla puolella on niinikään kaksi luokkahuonetta sekä 
keskellä kirjastohuone, opettajainhuone, reh torin  kanslia ja  pieni huone 
opetusvälineitä varten. Kun pääoven puoleisessa päässä olevia po rta ita  
m yöten as tu taan  toiseen kerrokseen, tu llaan jälleen rakennuksen läpi 
u lo ttuvaan  avaraan  ja  valoisaan korridooriin. Oikealla on yksi luokka
huone kum m assakin päässä ja  keskellä korkea ja  avara  voimistelu- ja  
juh lasali m ahtavine ikkunoineen sekä sen molemmilla puolilla kaksi pien
tä  puku- ja  kalustohuonetta. K orridoorista vasemalle on neljä luokkahuo
netta , kaksi kum m assakin päässä sekä keskellä ainoastaan  pilarien ko rri
doorista ero ttam a rukousaula. Kun juh latilaisuuksissa  avataan  kaikki 
kolme juhlasaliin  vievää, kokoontaite ttavaa ovea, m uodostaa juhlasali, 
rukousaula ja  niiden välinen korridoorin osa e rittä in  avaran  ja  koho tta
vasti va ikuttavan  temppeli-salin, jossa on tilaa  hyvinkin suurille ihm is
joukoille. Luokkahuoneista on neljä suurin ta  p in ta-ala ltaan  70 m-, neljä 
63 m 2, ja  kaksi 50 m 2; luonnontieteellinen opetushuone on 90 m2 ja  voi
m istelusali 178 m 2, sen pituus on 16 m ja  leveys 11 m. Korridoorien pituus 
on 42 m ja  leveys 5 m. Kun tähän  tulee lisäksi uudenaikaiset ilm anvaihto- 
laitteet, niin selviää jo täs tä , e ttä  ra ittiis ta  ilm asta on p idetty  riittäv ää  
huolta. Samoin suuret ja  korkeat ikkunat sekä pimeän aikana sähkövalo 
p itävä t valaistuksesta  tarpeellisen huolen. — Seuraavan lokakuun 1. pnä 
sisäänm uuton jälkeen oli uuden talon juhlalliset vihkiäiset. N iistä  on 1903 
vuoden vuosikertom uksessa teh ty  lähem min selvää.

O p p i l a s t i l a s t o a

Oppilasluku koulun olemassaolon aikana on noussut ja  laskenut, kuten 
luode ja  vuoksi, jo tenkin säännöllisesti. Vuoteen 1870 oppilasm äärä y h tä 
m ittaa  kohosi, nousten noin kahteen sa taan ; m utta  1870-luvun alulla se 
m uutam ien vuosien kuluessa laskeutui taasen  puoleentoista sataan. Sit
ten  alkoi oppilasm äärä jälleen kohota ja  tä tä  kohoam ista ja tku i kymme
nen vuoden ajan, lähennellen puolta kolm atta  sataa. Sen jälkeen alkaa 
oppilasm äärä uudelleen aleta alenem istaan, kunnes se vuosikymmenen 
keste ttyään  on painunut nytkin  puoleentoista sataan. 1890-luvun jälkim -
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maisella puoliskolla se nopeasti jälleen kohosi ja  sen jälkeen se on py
sytellyt jotenkin kohdallaan, nousten jonkun verran yli kahden sadan. 
Tärkeänä syynä oppilasluvun ajoittain tapahtuneeseen alenemiseen on ol
lut uusien suomenkielisten oppikoulujen synty ja  sen nousemiseen kan
sassa lisääntyvä sivistystarve, joka pian on jälleen täy ttäny t ne aukot, 
joita uusien opistojen perustaminen on oppilasluvussa vaikuttanut.

Siitä pitäen kun muita täysiluokkaisia suomalaisia oppikouluja alkaa 
ilmestyä, vähenee kaukaisemmilta seuduilta kotoisin olevien oppilaiden 
lukumäärä. Vielä 1870-luvulla se on jotenkin korkea, mutta 80-luvulla se 
jo alenee siihen määrään, jossa se sittemmin on pysynyt. Tämä on luon
nollisesti seurauksena siitä, että maamme eri seuduille on syntynyt suo
menkielisiä täydellisiä oppikouluja. Jyväskylän lyseokin on siten saanut 
oman luonnollisen piirinsä, muuttuen paikalliseksi sivistyslaitokseksi.

Mitä jälleen tulee siihen, mistä yhteiskuntapiireistä oppilaat ovat läh
teneet, niin ei tällä opiston myöhemmällä ajanjaksolla ole siinä kohden 
m itään huomattavampaa muutosta tapahtunut. Maalaisväestön ja  kau
pungin käsityöläispiireistä lähteneitä on ylipäänsä jonkun verran yli 
puolen ja virkamiesten ja  muiden säätyläisten piireistä lähteneitä jonkin 
verran alle puolen koko oppilasm äärästä.5

Millä menestyksellä opisto viimeksi kuluneella ajanjaksolla on työs
kennellyt, siitä on jonkinlaisena osoituksena ne arvosanat, joita koulun 
oppilaat ovat ylioppilastutkinnossa saavuttaneet. Ne ovat nähtävänä Liit
teessä IV.

Kun on opiston toiminnan tuloksista puhe, niin herää luonnollisesti en
simmäisenä kysymys, mitä on tullut siitä oppilasjoukosta, joka on nautti
nut siellä opetusta. On kumminkin ollut mahdotonta saada tietoa koko 
siitä yli 1.600 nousevasta joukosta, joka tämän puolen vuosisadan ajalla 
on opiston kirjoihin merkitty. On täytynyt rajo ittaa tiedustelu* ainoas
taan niihin, jotka täydellisen koulukurssin suoritettuaan ovat saaneet 
päästötodistuksen. N äistä Jyväskylän koulusta päästetyistä oppilaista on 
suurin osa ja tkanut opinnoitaan yliopistossa, polyteknikumissa, Mustia
lan maanviljelysopistossa, Evon metsänhoito-opistossa jne. ja sittemmin 
hajaantuneet seuraaville toimialoille:

5) Selvitys Jyväskylän lyseon oppilaitten (vv. 1858—1908) ko tipaikasta ja siitä, 
m istä  yh te iskuntaluokista he ovat lähtöisin, on erillisenä m aisteri Eero S inivaaran 
tutkim uksena.

6) Kolme näistä kuulunut aikaisem m in yliopiston opettajiin.

Kirkon palveluksessa ..........
Koulun opettajina ...............
Yliopiston ja tieteen piirissä 
Maan h a llitu k sessa ................
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K o u l u n e u v o s t o

K ouluylihallituksen perustam isen jälkeen siirty i koulun lähin val
vonta, joka lukio- ja  koulujärjestyksen m ukaan oli kuulunut erityiselle 
koulukaupungissa tah i lähiseudulla asuvalle tarkasta ja lle , koulukunnan 
jäsen istä  valitun  kouluneuvoston huoleksi. Täm än m ukaan on Jyväskylän 
lyseon kouluneuvostoon vuodesta 1870 alkaen, jolloin siihen ensim m äiset 
jäsenet valittiin , kuuluneet seuraavat henkilöt:

1870— 1873

P iirilääkäri W. S. Schildt, puheenjohtaja.
K aupunginlääkäri J. Forstén.
K ihlakunnantuom ari A. F. Flander.
K om issioonim aanm ittari A. F. T aw aststjerna.



80

1873—1876

Tuomari O. Grönblad, puheenjohtaja.
Tohtorinna M. W. Schildt.
Tohtori E. A. Hagfors.
Pastori G. O. Schöneman.
Henkiherra G. A. Rönneberg, t 29/7 1875.

1876—1879

Lehtori N. Järvinen, puheenjohtaja.
Tohtorinna M. W. Schildt.
Ylimetsäherra A. W. von Zweygberg.
Tohtori H. E. Nilson.
Kauppias M. Paulin.

1879—1882

Lehtori N. Järvinen, puheenjohtaja.
Tohtorinna M. W. Schildt.
Seminaarin johtaja K. G. Leinberg.
Tohtori H. E. Nilson.
Kauppias W. Wessman.

1882—1885

Rehtori G. L. Pesonius, puheenjohtaja t  26/11 1884.
Tohtori W. S. Schildt.
Tohtorinna M. W. Schildt.
Tohtori H. E. Nilson.
Pastori G. O. Schöneman.

1885—1888

Tohtori W. S. Schildt, puheenjohtaja.
Tohtorinna M. W. Schildt.
Tohtori H. E. Nilson.
Pastori G. O. Schöneman.
Ylimetsäherra A. W. von Zweygberg.

1888—1891 

Samat kuin edellisenä jaksona.

1891—1894 

Samat kuin edellisenä jaksona.
Tohtori W. S. Schildt t  s/5 1893, jonka jälkeen Hovineuvos A. W. von 
Zweygberg puheenjohtajana.
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1894—1897

Hovineuvos A. W. von Zweygberg, puheenjohtaja. 
Tohtorinna M. W. Schildt.
Tohtori H. E. Nilson.
Pormestari A. Aejmelaeus.
Kirkkoherra E. Cleve,

1897—1900
Samat.

1900—1903

Hovineuvos A. W. von Zweygberg, puheenjohtaja. 
Tohtori H. E. Nilson.
Kirkkoherra E. Cleve.
Tohtorinna B. Relander.
Oikeusneuvosmies J. Castrén.

1903—1906

Oikeusneuvosmies J. Castrén, puheenjohtaja. 
Kirkkoherra E. Cleve. Muutti 1904.
Tohtorinna B. Relander. Muutti 1905.
Apteekkari F. Kiljander.
Tohtori G. Palander.

1906—1909

Seminaarin johtaja K. Raitio, puheenjohtaja. 
Tohtori K. A. Rikala.
Kirkkoherra K. E. Vanne.
Kauppias R. Ruth.
Rouva A. Niemi.

S t i p e n d i r a h a s t o t

Lyseon stipendirahasto, joka jo 1860-luvulla oli päässyt kauniille alul
le, on tällä ajanjaksolla kasvanut suuresti niiden monien ja osittain suu
renmoisten lahjoitusten kautta, joilla koulun ystävät ovat sitä muista
neet. V. 1873 lahjoitti rovastin leski Agatha Charlotta Hirn vainaja poi
kansa, maisteri R. Hirnin, kautta 1,000 markkaa. V. 1878 määräsi opetta
jatar, neiti Sofia Sjöblom vainaja jälkisäädöksessään Jyväskylän lyseolle 
1,000 markkaa, jonka korko vuosittain oli annettava sille oppilaalle, joka 
paraiten oli edistynyt klassillisissa kielissä. Tämä summa säilytettiin eri
tyisenä »Sofia Sjöblomin stipendirahastona», jonka jälkeen ennen kerty-

JL, — 6
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nyttä rahastoa alettiin kutsua »Yleiseksi stipendirahastoksi». Kun maini
tu t Sofia Sjöblomin lahjoittam at varat tohtori Schildtin toimesta 1882 
jä tettiin  lyseon haltuun, luovutti täm ä opiston uskollinen ystävä samalla 
kertaa toisenkin, oppirahaston nimellä Jyväskylän Säästöpankissa talle
tetun, yli 3,000 markan nousevan rahasumman Jyväskylässä toimiville 
kouluille jaettavaksi näiden kesken siten, että 2/5 siitä oli tuleva lyseolle, 
2I5 seminaarille ja 1/5 tyttökoululle. Lyseon osuus teki helmikuun 24. pnä 
1883 — 1,420 markkaa. Lahjoitukseen oli liitetty  seuraavat käyttömää- 
räykset.

2. Ansaitseville lyseon oppilaille lahjoitetaan vuositutkinnon päätet
tyä tasa kymmeniä kultam arkkoja kehotukseksi heille. Sopineis siitä pää
tettäessä muun muassa tulla keskustelun esileeksi myös suomenkieliset 
ainekirjoitukset tai kertoelma, esitelmä tai tieto uskonopissa ta i tosi- 
neessa myöskin.

3. Mutta korkeintaan puolet vuotuisesta puhtaasta kasvuvoitosta olisi 
käytettävä mainittuun tarpeeseen. Ylijäännöksellä pääomaa lisätään. 
Vuositilit tarkastettuna julkaisee rahan hoitaja.

4. Jos joku oppilas omii etevyyttä jossakin tieteessä tai taiteessa, niin 
saakoon kehotukseksi joko kirjan ta i esileen.

V. 1886 jä tettiin  lehtori O. H. Cleve, vainajan hautakiveä varten ke
rätty jen  varojen ylijäämä, 205 markkaa, lyseolle »O. H. Cleven rahaston» 
nimellä. Myöskin seuraava lahjoitus tapahtui poismenneen opettajan muis
ton kunnioittamiseksi, kun 1897 maisteri K. J. Gummeruksen kuoltua tä 
män entiset oppilaat kokosivat rahasumman, joka jä tettiin  lyseolle »K. J. 
Gummeruksen rahaston» nimellä. Sen täydentämiseksi lahjoitti vainajan 
leski Gustava Gummerus lisäksi 1,067 markkaa 50 penniä. — Vuonna 
1902 jä tti lehtori K. A. Kovero poikavainajansa muistoksi, joka oli ollut 
lyseon oppilaana, tämän säästöpankkirahat, 100 markkaa, lyseolle »Yrjö 
Koveron rahaston» nimellä, jonka korot joka kahdeksas vuosi oli annetta
va luonnontieteelliseen matkaan jollekulle lyseon oppilaalle — Ja  samana 
vuonna, lyseon uuden talon vihkiäisjuhlassa lahjoitti jälleen rouva Gus
tava Gummerus, jonka kodissa hänen miehensä opettajana ollessa moni 
varaton oppilas oli saanut äidillistä hoitoa ja apua ja jonka sydäntä lä
hellä edelleenkin oli oppilaitoksen menestys ja  sen oppilaat, 2,000 m ark
kaa »Ruoka-aittarahaston» nimellä, jonka korot oli vuosittain käytettävä 
apurahoiksi varattomille ylimmän luokan oppilaille heidän aloittaessaan 
päästötutkinnon suorittam ista. Tämä rakkaus ja lämpö oli ilmenevä pian 
vieläkin paljon suurenmoisemmalla tavalla. Kun nim ittäin rouva Gustava 
Gummerus joulukuun 9. pnä 1903 kuoli, niin kävi ilmi, että hän testam en
tissaan oli tehnyt suurenmoisen lahjoituksen opiston oppilaiden hyväksi. 
M ainittu osa testam entista on näin kuuluva:
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»Jyväskylän lyseo saa Kaarle Jaakko Gummeruksen stipendirahastok
si kuusikymmentä tuhatta  (60.000) markaa. Tästä summasta muodoste
taan kaksi rahastoa nim ittäin: 1) abiturienttistipendejä varten neljäkym
mentä tuhatta  (40.000) markkaa ja  2) oppilasstipendejä var
ten kaksikymmentä tuha tta  (20,000) markkaa. A biturienttistipendirahas- 
ton koroista muodostetaan kaksi stipendiä, joista lyseon opettajakunta 
joka vuosi syyskuussa ilman hakemusta antaa yhden sille edellisen luku
vuoden kuluessa yliopistoon lasketulle suomalaiselle oppilaalle, jonka se 
ansiollisimmaksi katsoo, jolloin on huomioonotettava ei ainoastaan kou
lussa osotettu kunto ja taito, vaan myöskin varattomuus. — Oppilas- 
stipendirahaston korot jakaa opettajakunta pienempinä apurahoina va
rattomille oppilaille etenkin korkeammilla luokilla.

Abiturienttistipendin saanut oppilas nauttii stipendiä neljä luku
kautta, ja  maksetaan stipendi hänelle joka lukukauden lopussa, kun hän 
on opiston rehtorille jä ttäny t asianmukaisen todistuksen, että  hän ky
symyksessä olevana lukukautena on harjo ittanut opintoja yliopistossa.»

Näiden opiston hallussa olevien rahastojen tili joulukuun 31. pnä 1907 
oli seuraava:

1. Yleinen stipendirahasto ..................................  Smk. 20.719:87
2. Sofia Sjöblomin rahasto ...................................  „ 1.373:04
3. Oppirahasto .........................................................  ,, 2.859:65
4. O. H. Cleven rahasto .......................................  ,, 506:82
5. K. J. Gummeruksen rahasto ..........................  ,, 2.319:83
6. Yrjö Koveron rahasto .......................................  ,, 131:34
7. Ruoka-aittarahasto ............................................. ,, 2.105:80
8. A biturienttirahasto ............................................. ,, 40.949:20
9. Oppilasrahasto .....................................................  ,, 20.832:38

Yhteensä Smk. 91.797:93

Viimeinen lahjoitus opiston stipendirahastojen hyväksi tapahtui 
myöskin rakastetun opettajan muiston kunnioittamiseksi. Kun nim ittäin 
tohtori K. E. Hirn 1907 oli kuollut, ryhdyttiin entisten oppilasten taholla 
toimiin erityisen rahaston perustamiseksi tohtori Hirnin nimellä. Tämän 
puuhan tuloksia ei ole vielä tiedossa; m utta vainajan omaiset puoles
taan lahjoittivat viime keväänä »Tohtori K. E. Hirnin rahaston» nimellä 
kahdeksan Yhdyspankin ja kaksi K. J. Gummerus Osakeyhtiön osaketta, 
liittäen samalla lahjoitukseen seuraavat m ääräykset:

1 §•
Tohtori K. E. Hirnin rahaston tarkoitus on elvyttää ja ylläpitää har

rastusta luonnontieteihin Jyväskylän lyseon oppilaissa ja  samasta ly-
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seosta päästetyissä ylioppilaissa. Rahastoa hoitaa Jyväskylän lyseon 
opettajakunta.

2 §.
Vuosittain toukokuun kuluessa jakaa opettajakunta harkintansa mu

kaan rahaston vuotuisista koroista apurahoja luonnontieteellisessä ta r 
koituksessa tehtäviä retkeilyjä varten. Apurahojen hakemukset, joissa 
myös lyhyesti mainitaan matka- ja  työsuunnitelma, ovat vuosittain 
ennen toukokuun 1 päivää jä te ttävät opettajakunnalle. Apurahoja jae t
taessa älköön hakijan varallisuussuhteita huomioon otettako.

Apua tarvitsevain oppilaiden suureen lukumäärään katsoen olivat 
stipendirahaston jaettavana olevat vuotuiset korkovarat varsinkin opis
ton alkuaikoina, jolloin stipendirahasto oli pieni, kovin riittäm ättöm ät. 
O pettajat ja  opiston ystävät olivat sen vuoksi, kuten aikaisemmin on 
kerrottu, koettaneet erityisen keräyksen avulla hankkia lisää varoja, ja 
siten olikin voitu vuosittain antaa tarvitseville oppilaille melkoista apua. 
Myöskin tänä ajanjaksona on täm ä avustusasia erittäin  lämpimän har
rastuksen esineenä. Samoinkuin aikaisempina vuosina, pantiin nytkin 
Jyväskylässä vuosittain toimeen arpajaiset varattom ain oppilaiden hy
väksi. Niiden toimeenpanijoina mainitaan kaupungin rouvat, joskus 
nuoret neitoset. Mutta tärkein osa näissä puuhissa lienee alusta aikain 
ollut opettajain rouvilla. Varsinaisena johtavana henkenä näyttää olleen 
tohtorinna M. W. Schildt, joka koulun alusta saakka oli osoittanut läm
mintä harrastusta opiston oppilaita kohtaan ja varsinkin sen jälkeen, 
kun hän 1873 oli tullut kouluneuvostoon. Vuodesta 1880 aikain maini
taankin koulun vuosikertomuksissa nimenomaan tohtorinna Schildt ja 
opettajien rouvat arpajaisten toimeenpanijoina. Varsinkin 70-luvulla ja 
vielä 80-luvun alkupuoliskolla saatiin näiden arpajaisten kautta varsin 
sieviä summia, kohosipa jonkin kerran puhdas tulo 1.000:eenkin m ark
kaan. Myöhemmin tulot arpajaisista kävivät pienemmiksi, m utta uskol
lisesti ja  väsymättömästi jatkettiin  niiden puuhaamista aina vuoteen 
1894. Aina mainitaan puuhan etunenässä tohtorinna Schildt ja  opettajien 
rouvat.7 — Eikä täm ä ollut ainoa muoto, jossa näiden ystävällisten rou
vien myötätunto ilmeni opiston oppilaita kohtaan, joita he olivat to ttu 
neet pitämään melkein kuin omaan lapsiparveensa kuuluvina. Mieli

7) Myöskin myöhempinä aikoina, vaikka ei yh tä säännöllisesti, on mm. m aksu- 
iltam illa koottu  varoja vara ttom ain  oppilasten avustam iseksi. M uutam ana vuonna 
ovat myöskin kaupungin valtuusm iehet m yöntäneet varoja sam aan tarkoitukseen, 
edellisellä kerra lla  300 m arkkaa ja viimeksi 500 m arkkaa. Kun sitäpaitsi stipendi
rahasto t, kuten  edellä on kerro ttu , ovat viime aikoina suuresti kasvaneet, on tä ten  
voitu tun tuvasti helpottaa monen varattom an ja  ahkeran oppilaan pyrkim ystä eteen
päin opin tiellä; onpa suorastaan  tällaisen avun k a u tta  eräissä tapauksissa v a ra tto 
mille oppilaille valm istettu  tilaisuus ja tk a a  opintojansa, m ikä m uuten varojen puu t
teessa olisi ollut m ahdotonta.
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lämpenee vielä monella entisellä oppilaalla, kun puheeksi tulee monet 
koulujuhlat ja huvimatkat, joita nämät koulun rouvat vaivojansa sääs
täm ättä olivat panneet toimeen heitä huvittaakseen. Miten moni kaukana 
kotoaan ja omaistensa parista oleva oppilas näiden vierasvaraisessa 
kodissa oli saanut osakseen ystävyyttä ja  apua. Ensimmäisenä ehkä sil
loin useinkin johtuu mieleen Aurora Hirnin sydämellinen hyväntahtoi
suus, iloisuus ja  väsymätön harrastus poikien hyväksi; m utta moni 
muistelee syvällä kiitollisuudella useata muutakin noista ystävistään, 
joilta oli tarpeessaan saanut äidillistä osanottoa ja  apua.

Lyseolaisten äidillisiä huoltajia

G ustaava Gummerus M atilda Schildt A urora Hirn

K o u l u n  2 0 - v u o t i s j u h 1 a

Palautettakoon tässä lopuksi mieleen eräs koulujuhla, joka myöskin 
näiden rouvien ystävällisellä avulla oli pantu toimeen. — Koulun perus
tamispäivää, lokakuun 1 päivää, oli jo varhaisista ajoista vietetty koulun 
keskuudessa jollakin tavalla, tavallisimmin tekemällä huvimatka johon
kin lähitienoille. Mutta koulun kahdettakym m enettä vuosipäivää oli 
päätetty  viettää erikoisen juhlallisesti, pyhittää se erityisemmin men
neiden vaiheiden muistelolle. Tämän muistojuhlan esittäminen voi ta 
pahtua parhaiten tilaisuudessa läsnäolleen sanoilla; lainaamme tähän 
sen vuoksi sanomalehti Päijänteen kertomuksen mainitusta juhlasta: 

»Jyväskylän lyseon 20 vuosipäivän viettoon oli viime tiistaina lyseon 
saliin kokoontunut, paitsi opiston opettajia ja  oppilaita, myöskin paljo 
kaupunkilaisia. Kaupunkimme rouvain ja neitojen ta itavat ja  sievät kä
det olivat lyseon salin kaunistaneet niin juhlalliseksi, niin mieltä ylen-
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täväksi, että jo ensimäinen katse ovelta teki sisääntulijaan syvästi liikut
tavan vaikutuksen. Peräseinältä, korkeain kasvien ympäröimän katedran 
yläpuolella nähtiin punaisesta ja  Valkosesta somasti poimuteltu pohjaus, 
jolla Suomen vaakuna ja sen alla vuosiluvut 1858—1878 olivat lippujen 
ja  kasviköynnöksien ympäröiminä. V astaista eli oviseinää kaunisti 
myöskin monilukuiset liput ja  kasviköynnökset, joiden keskeen Vaasan 
läänin vaakuna oli asetettu; vasemmalla sivuseinällä taas oli takana 
kahden kuusen välissä neljä sinisten kiehkurain ympäröimää pyöreätä 
taulua valkoisella alustalla. Tauluissa oli luettavana neljän lyseossa elin
aikanaan työskennelleen, vaan nyt manalaan muuttaneen opettajan ni
met: G. Ferrin, C. F. Corander, O. L. Corander ja  F. W. Boucht. Vas
taiselta seinältä loisti kirkkailla kirjaim illa: »Eläköön Suomi» lippujen 
ja  kasviköynnöksien keskeltä. E rittä in  taidokas oli mielestämme viime 
m ainittu järjestelm ä. Se sanoi meille: Ihmiset kuolevat, katoo-
vat kuin varjot, m utta aate korkea, isänmaallinen, johon heidän henkensä 
pyrinnöt tähtäävät, se jää heidän jälkeensä, on kuolematon kuin heidän 
henkensäkin.

Juhlallisuus aljettiin veisaamalla v irrestä 95 kaksi ensimäistä värs
syä ja  sen jälestä lehtori Cleve piti rukouksen, jonka päätökseksi vei
sattiin  virrestä 99 värssyt 1, 2 ja  3. Sen perästä nousi rehtori Kahelin 
kateederiin, selitti muutamalla sanalla juhlan tarkoituksen sekä lausui 
kokoutuneille vieraille, erittäinkin opiston entiselle opettajalle, tohtori 
Geitlinille tervetuliaiset. Sitte, saapui onnentoivotussanomia Helsingin 
Alkeisopiston opettajilta sekä oppilailta, joiden kohta luettua lehtori 
Hellgren astui kateederiin ja  piti puheen, jonka alkupuoli on täm änpäi
väisessä numerossamme. Sitte luettiin Hämäläisen Osakunnan, Hämeen
linnan mallikoulun opettajain sekä herra Forsström in onnentoivotukset. 
Kun täm än perästä oli »Savolaisen laulu» ja  »Voi minua poika raukka» 
laulettu opiston opettajain ja  oppilaiden yhdistetyssä köörissä sekä op
pilaat Forsgrén ja Hagfors lausuneet Runebergin »Matkamiehen näky» ja 
»Luutnantti Zidén», laulettiin taas »Vaasan marssi» ja »Onpa vielä Suo
messa». — Sitte luki maisteri Gummerus tilaisuutta varten tekemänsä, 
kauniisti sointuvan runon ja laulajat lauloivat päätökseksi »Maamme», 
jota seisoen kuunneltiin.

Yksinkertaisen, vakaan, tunnolle puhuvan sekä opistolle sopivan 
juhlatoimituksen päätettyä kokoontui opiston useoita ystäviä sekä sen 
opettajat yhteisille päivällisille, joissa hetket kuluivat tasaisen ilon hal
litessa ja  vähän päästä sekä vakaita että  leikillisiä puheita pidettäessä 
ja  laulettaessa. Saapui vielä muutamia onnentoivotussanomia, jotka 
ynnä seuraavana päivänä tulleen Joensuun opettajain onnentoivotus- 
sanomat tässä seuraavat.»

Maamme ensimmäisen suomalaisen oppikoulun historia muodostaa



87

tärkeän kappaleen suomalaisuuden kehityshistoriaa ja olisi ansainnut 
tulla kaikin puolin täydellisemmin ja paremmin käsitellyksi kuin mitä 
tässä on voinut tapahtua. Jyväskylän lyseon merkitys ei rajoitu vaan 
siihen, että se on valm istanut lähemmä puoleen tuhanteen nousevan kan
sallismielisen virkamiesjoukon, joka eri aloilla toimii suomalaisen kul- 
tuurin hyväksi, ja  e ttä  sen kasvattien joukosta on kohonnut miehiä, jo i
den merkitys ei supistu vaan erikoiselle toimialalle ja siihen ympäristöön, 
jossa he elävät ja  vaikuttavat, vaan joiden työ kuuluu koko isänmaalle 
ja  kansalle kokonaisuudessaan. Tämän lyseon varsinainen merkitys ei 
ole siinä, sillä se on ansio, mistä myös muut maamme suomalaiset oppi
koulut ovat osallisia. Jyväskylän koulun erikoinen historiallinen m erki
tys on mielestäni siinä, että  se ensimmäisenä on osottanut, että  korkeam
man sivistyksen jakaminen suomenkielellä on mahdollinen; ja  sen opet
tajiston erityinen ansio on se, että  se pelasti tämän ensimmäisen 
suomalaisen sivistyslaitoksen joutum asta kaksikielisyyden vaarallisille 
poluille. Sillä elinvoimaisella sivistyksellä ei voi olla kahta äidinkieltä. 
Valveutunut ja  voimakas kansallishenki pukeutuu vaan yhteen kieli
muotoon. Kieli näet ei ole mikään pelkkä välikappale, jonka sijalla voi 
käyttää myös jotakin toista, vaan se välittömänä, elimellisenä osana 
liittyy kaikkeen ajattelemiseemme, kaikkiin tunteisiimme ja  pyrintöi
himme. Jyväskylän lyseo on täy ttäny t kunnialla historiallisen tehtävänsä. 
Se saattaa lausua itsestänsä:

»Laun hiihin, latvan taitoin,
Oksat karsin, tien  osoitin»,

ja  viitata tuleville polville:
»Siitäpä nyt tie menevi,
Ura uusi urkenevi,
Laajem m ille laulajoille,
Runsaham mille runoille.»

JYVÄSKYLÄN LYSEON REHTORIT JA VARAREHTORIT
V. 1858—1908 

Liite I.
Rehtorit

G. L. Pesonius, fil. maist., lehtori 1858—1873.
K. H. Kahelin, fil. maist., lehtori 1873—1896.
O. A. Forsström, fil. tohtori, lehtori 1896— 1900.
V. D. Peltonen, fil. kand., lehtori, v.t.r. 1900—1901, r. 1901—1905. 
K. J. Jalkanen, fil. lis., lehtori 1905—.
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Vararehtorit

C. F. Corander, konrehtori 1859—1864.
J. G. Geitlin, fil. toht., lehtori 1864—1868.
K. H. Kahelin, fil. maist., lehtori 1868—1873.
O. H. Cleve, pastori, lehtori 1873—1881.
E. F. Maconi, fil. kand., lehtori 1881—1885.
H. Hellgren, fil. kand., lehtori 1885—1891.
J. Hedberg, fil. kand., lehtori 1891—1897.
K. H. Kahelin, fil. maist., lehtori 1897—1899. 
V. D. Peltonen, fil. kand., lehtori 1900—1901. 
K. J. Jalkanen, fil. lis., lehtori 1902—1905.
O. E. Wänttinen, fil. kand., lehtori 1905—.

JYVÄSKYLÄN LYSEON VAKINAISET OPETTAJAT 
V. 1858—1908 

Liite II.
Ylä-alkeiskoulun opettajat

Rehtori G. L. Pesonius, fil. maisteri 14/7 1858—1862. 
Conrehtori C. F. Corander, 23/3 1859—1862.
Kollega J. G. Geitlin, fil. tohtori 28/4 1858—1862.
Kollega G. F. Ferrin, fil. maisteri 28/4 1905—20/5 1859.

„ K. H. Kahelin, fil. maisteri 24/8 1858—1862.
,, F. W. Boucht, fil. maisteri 4/4 1859—1862. 

Kieliopettaja A. G. Weilin 28/4 1858—1879.

ALKEISOPISTON JA LYSEON OPETTAJAT

Lehtorit
a) Uskonnossa

1. O. H. Cleve, pastori 9/12 1863— n /6 1881.
2. Hedberg, fil. kand. 7/10 1884— i/5 1897.
3. V. D. Peltonen, fil. kand. 1I5 1898—.

b) H istoriassa
1. E. F. Maconi, fil. kand. 28/2 1863— 1/9 1891.
2. O. A. Forsström  (Hainari), fil. toht. 17/9 1892— 8/8 1900.
3. K. J. Jalkanen, fil. lis. */§ 1901—.

c) M atematiikassa
1. K. H. Kahelin, fil. maisteri 17/12 1862— 29/12 1899.
2. O. E. Wänttinen, fil. kand. 18/6 1901—.

d) Latinassa
1. J. G. Geitlin, fil. tohtori 13/12 1862—1/9 1868.
2. H. Hellgren, fil. kand. 8/10 1869— 20/3 1891.
3. K. Heino (Lindroos) 29/4 1892—.
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e) Kreikassa
1. G. L. Pesonius, fil. maisteri i/8 1862— 1j9 1880.
2. K. A. Kovero, fil. maisteri 1S/11 1880—.

f) 'Venäjässä
1. J. Putro, fil. maisteri 1905.

Jyväskylän lyseon opettajia lukuvuonna 1904—05. Istum assa vasem m alta T. R. 
Hirn, Peltonen, K. A. Kovero, Ekelund, H assel, M arttinen, Stoore, Jalkanen. S ei
som assa vasem m alta W änttinen, K. E. Hirn, Rantala, Laukkanen.

Kollegat

a) Ruotsin- ja suomenkielessä
1. C. F. Corander t/o 1862— 9/3 1872.
2. K. J. Gummerus, fil. maisteri 1875— 9/3 1897.

b) Latinassa
1. M. Marttinen, op. kand. 119 1862— 27/2 1907.
2. S. A. Ruotsalo, fil. maisteri t/9 1908—.

c) M atematiikassa ja  luonnonhistoriassa
1. K. R. Bonsdorff, op. kand. 1863—31/12 1881.
2. A. A. Jansson, fil. maisteri 27/4 1885— 8/10 1889.
3. B. Ståhlberg, fil. kand. 1/1 1891—1 /9 1895.
4. A. Alho, fil. maisteri 2|3 1897— 1/1 1898.
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d) Matematiikassa
1. O. E. Wänttinen, fil. kand. i4/4 1899— is/6 1901.
2. M. Rantala, fil. maisteri 16/5 1902—.

e) Luonnonhistoriassa ja  maantieteessä
1. K. E. Hirn, fil. tohtori is/10 1899— i 6/ 3 1907.
2. L. J. Helle, fil. maisteri 1/9 1908—.

f) H istoriassa ja  maantieteessä
1. F. W. Boucht, fil. m aisteri 1/9 1862— 22/1 1875.
2. A. Th. Genetz, fil. m aisteri 30|n  1880 — tammik. 1881.
3. H. E. W. Ekelund, fil. maisteri 19|5 1885—.

g) Venäjässä
1. A. G. Weilin i/9 1862— elok. 1885.
2. A. F. Hassell ?/12 1886—1907.

h) Saksan ja ranskankielessä
1. R. E. Hirn, fil. m aisteri 30|7 1862—1897.
2. F. E. E. Hagfors, fil. tohtori 1897—1898.
3. F. O. Blomqvist (Linnasalm i), fil. maisteri 13|6 1900—1902.
4. T. R. Hirn, fil. maisteri 1/6 1903—.

i) Voimistelussa
1. G. A. Stoore 1896—.

Opet ta j ia

a) Voimistelussa
1. K. R. Bonsdorff, op. kand. 1866—1881.
2. K. V. Hällberg 8/10 1885 — syysk. 1887; tammik. 1888 — hel- 

mik. 1889.
4. G. A. Stoore 1889—1896.

b) Laulussa
1. G. Kock i/9 1880—1882.
2. M. M arttinen tammik. 1887—1907.
3. L. G. Kesäniemi 1908—.

c) Piirustuksessa
1. R. Forssell 3/2 1869—1885.
2. I. Veijola 1/1 1886— huht. 1887.
3. N. Granath 5/5 1891—.
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OPPILAIDEN LUK UM ÄÄRÄ K LA SSILLISELLA JA REALI-LINJALLA

Liite III

I I I I 1 IV V VI V II V III

kl. r. kl. r. kl. 1 r. ' kl. r. kl. r. kl. r. kl. r.

1837— 1888 29 1
1888— 1889 29 8
1889— 1890 14 13 25 4
1890— 1891 17 6 19 6 15 1 i

1891— 1892 22 4 16 4 17 3
1892— 1893 15 6 18 2 15 4
1893— 1894 18 8 16 4 15 1
1894— 1895 22 5 19 6 17 5
1895— 1896 26 — 22 4 19 3
1836— 1897 20 — 25 2 17 3
1897— 1898 20 6 24 — 18 2
1896— 1899 32 7 21 4 22 1
1899— 1900 25 17 27 8 16 3
1900— 1901 2 31 23 18 27 3 16 5
1901— 1902 — — 8 31 17 12 25 3 18 5
1902— 190-3 14 22 8 24 17 10 20 2 19 4
190-3— 1904 8 20 12 21 8 14 11 9 16 1 18 4
1904— 1905 38 — 8 16 9 14 4 10 11 17 15 —
1905— 1906 22 — 30 4 5 12 9 15 4 9 12 7
1906— 1907 16 17 24 — 28 4 6 11 G 15 5 8
1907— 1908 12 18 16 12 25 - 16 4 G 10 8 12
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LYSEOSTA LASKETTUJEN OPPILAIDEN Y LIOPPILASTUTKINNOSSA  
SAAVUTTAM AT TULOKSET VUOSINA 1874— 1907

Liite IV
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1874 6 5 3 7 1 7 4 7 2 2 3 4 4 11
1875 5 6 1 6 4 2 4 1 8 3 1 3 8 2 13
1876 7 5 3 2 9 4 9 6 9 3 3 5 8 2 15
1877 2 5 1 5 1 2 4 4 4 3 1 1 5 2 8
1878 9 4 1 5 4 5 13 1 9 5 3 7 4 14
1879 4 6 — 4 5 1 5 5 6 3 1 3 4 3 10
1880 7 8 1 4 9 3 12 4 11 4 1 4 8 4 16
1881 10 10 — 3 9 8 14 6 18 2 12 6 2 20
1882 1 4 3 1 4 3 3 5 6 2 4 4 8
1883 4 6 1 3 6 2 6 2 3 5 4 2 5 2 4 11
1884 4 7 _ 3 5 3 6 3 2 8 2 1 4 5 2 11
1885 9 10 — 1 12 6 14 5 14 3 2 7 9 3 19
1886 3 3 4 3 2 5 3 4 3 7 2 1 3 5 2 10
1887 5 4 — 3 3 3 7 2 8 1 6 3 9
1888 7 6 _ 2 8 3 10 ' 1 8 2 3 7 3 3 13
1889 8 3 1 4 4 4 5 7 7 4 1 7 3 2 12
1890 4 3 3 3 4 3 2 6 2 7 1 2 5 5 10
1891 2 6 2 5 2 3 2 5 3 4 3 3 3 4 3 10
1892 13 8 — 9 8 4 10 6 2 1 1 13 6 2 10 9 2 21
1893 6 8 2 9 5 2 10 4 1 10 5 1 12 3 1 16
1894 4 8 2 7 5 2 4 6 4 7 5 2 3 7 4 14
1895 1 4 5 4 5 1 5 2 3 7 2 1 4 3 3 10
1896 4 5 — 4 4 1 4 3 2 7 2 6 2 1 9
1897 2 5 2 5 5 1 5 5 1 9 2 8 3 11
1898 3 1 3 2 2 3 _ 4 3 1 5 2 2 3 2 7
1899 — 5 2 4 3 _ 2 3 2 7 3 4 7

1 1900 3 9 2 10 2 2 5 4 5 11 3 8 5 1 14
1901 2 4 1 1 5 1 3 2 2 4 2 1 2 4 1 7
1902 6 3 2 6 5 _ 5 2 4 8 1 2 6 3 2 11

j 1903 5 7 3 11 2 2 6 9 6 9 6 9 15
i 1904 5 12 3 10 10 _ 6 8 2 1 2 1 10 6 4 12 7 1 20

1905 9 8 _ 12 4 1 5 9 2 1 7 9 1 9 6 2 17
i 1906 9 5 3 12 3 2 1 4 4 6 1 1 3 6 8 7 6 4 17
1 1907 9 4 - 8 4 1 2 1 1 6 2 1 9 1 3 7 6 13
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OPPIENNÄTYKSET JYVÄSKYLÄN ALK EISO PISTO SSA LUKUVUONNA
1864— 1865

Rehtor G. L. Pesonius:
7:llä luokalla: Grekankielessä: 7:äs kirja Xenofonin Anabasista, 4 runoa 

Homeron Odysseiasta, Muoto- ja Lauseoppi Cannelinin kieliopin mu
kaan.

6:11a luokalla: 6 kirjaa Xenofonin Anabasista ja  Lauseoppi Cannelinin 
mukaan.

5:llä luokalla: Hackzellin Greekkalainen luku-kirja, 2 lukua Xenofonin 
Anabasista ja  Muoto-oppi Cannelinin kieliopista.

Lehtor O. H. Cleve:
7:llä luokalla: Uskonopissa: Kurtzin Kirkkohistoriaa, Keskiajan alusta 

ja  Granfeltin Siveys-oppia (Sedelära) ja, paitsi vartonaisilla tuntiloilla 
opetettua, luettanut Hebrean kielessä: Geitlinin Hebrean kieli-opin ja 
7 lukua Genesistä.

6:11a luokalla: Uskon-opissa: 4 viimeistä lukua Nordbekin Jumaluus-opis
ta  ja vanha-aika Kurtzin K irkkohistoriasta. Hebrean kielessä: maini
tun lukumäärän.

5:llä luokalla: Uskonopissa: 8 lukua Nordbekin Jumaluus-opista; ja Heb
rean kielessä 8 §§ Geitlinin Hebrean kieliopista ja  sisälukua.

4 :llä luokalla: Uskonopissa: 7 lukua sanottua Jumaluus-oppia, Helsingiu- 
sen Lyhyt johdanto P. Raamatun lukemiseen, jonka ohessa itse Raa
matun lukemistakin on harjoitettu.

3:11a luokalla: Katchismia avarammalla selityksellä ja  Raam atusta viittä 
ensimmäistä käskyä selittäviä lukuja.

2:11a luokalla: Biblia-Historiaa, kerrottuna koko kirjaa ja erittäin  tapaus
ten keskinäistä suhdetta tarkastaen ja Katchismia teroittain  christil- 
lisyyden perustusoppia.

1:llä luokalla: Biblia-Historiaa: vanha Testamentti kertoen ja Uusi ker
tom atta; Lutheron pienempää katchismia, teroittain selvää ulkolukua 
ja  sanain yksinkertaista ymmärrystä.

Lehtor E. F. Maconi:
7:llä luokalla: H istoriaa: Ranskan vallan-kumouksesta nykyiseen aikaan 

saakka, kertomalla Vanhan, Keski- ja  suurimmaksi osaksi Uuden ajan 
historian; Sielun-tiedettä: Z. Cleven oppikirjan mukaan.

6:11a luokalla: H istoriaa: Uudenajan historia alusta Ranskan vallan-ku- 
moukseen saakka; A jatus-tiedettä Afzeliusen oppikirjan mukaan.

5:llä luokalla: Keski-ajan historian ja  ensimäisen aikakauden uudesta 
H istoriasta tahi vuoteen 1848. Korjannut mainituilla luokilla oppilais- 
ten ainekirjoituksia.

Tohtor J. G. Geitlin:
7 :llä luokalla: Latinan kielessä: Horatii Odae et Epodon, Latinan met- 

riikki ja  kielioppi alusta loppuun kerrottu.
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6:11a luokalla: V irgilii Libb. V et VI, Taciti de Germania, Ciceronis de 
senectute; suullisia ja  k irja llisia  käännöksiä Suomesta L atinaan  ja  
kieli-oppia, tekosanain ajo ista  ja  tavoista .

5 :llä luokalla: V irgilii Libb. III  et IV, Ciceronis O rationes in Catilinam  I, 
II, III, IV ; suullisesti ja  k irja llisesti k äännetty  Suom esta L atinaan ; 
kielioppia, sijoista.

4 :llä luokalla: V irgiili Lib. I, Ciceronis O rationes pro Archia, pro Ligorio, 
pro D io to ro ; suullisesti ja  k irja llisesti käännöksiä Suom esta L atinaan 
ja  Kielioppi kokonaan.

Lehtor K. H. Kahelin:
7 :llä luokalla: Suuretieteessä: ensim äinen osa J. E. B ergrothin oppikir

jaa ; Tasapinta-K olm io-m itanto Langensköldin oppikirjan m ukaan ja  
A varuus-m itanto, jossa opetus suurim m aksi osaksi suullisesti on an
nettu ; Fysik issä: B ergrothin  oppikirja lävitse; Kem iassa: M etalloidit 
ynnä m uutam ia m etalliakin Schädlerin oppikirjan »Vårt tidehvars 
kerni» m ukaan; ja  Luonnon h isto riassa  kertauksia.

6:11a luokalla: K irjain laskua sekä ensim äisen e ttä  toisen arvokerran  y h tä
löiden purkam inen ynnä tähän  sopivien teh täv ien  selittäm inen; ja  F y 
sikissä M ekanikki.

5 :llä luokalla: K irjain-laskussa 4 ensim äistä  laskuto im itusta sekä mur- 
tam attom illa  e ttä  m urretuilla expressioneilla ynnä ensim äisen arvo- 
kerran  yhtälöiden purkam inen; M ittausopissa: 5:nen ja  6:nen k irjan  
kertaus Euklideen alkeista.

K onrehtor C. F. Corander:
7 :llä luokalla: Suomen ja  Ruotsinkielessä: käännetty  koko Kalevala R uot

siksi ja  Castrénin »Föreläsningar i F insk Mytologi» suom eksi: luet
tu  Muoto-oppi Eurénin  suom alaisesta kieliopista, A. G. Coranderin 
»U tkast till F insk satslära»  ja  Sohlbergin »Ruotsin kieli-oppi» sekä 
k irjo ite ttu  suom alaisia aineita.

6 :ila luokalla: m uuten yhtälailla, pa itsi ettei ole kaikkia k e rro ttu  eikä Co
randerin  S atslära  täydelleen luettu .

5 :llä luokalla: käännetty  Ruotsiksi 17 lukua K alevalasta ja  suom ennettu 
C astrénin »Föreläsningar i F insk Mytologi» nim isestä k irja s ta  120 si
vua eli M analan Jumaloitiin a s ti; luettu  Muoto-oppi Eurénin  suom alai
sesta kieli-opista ja  Sohlbergin R uotsin kieli-oppi tykkänään.

4:llä  luokalla: käännetty  ruotsiksi 6 lukua K alevalasta ja  luettu  Muoto- 
oppi E urénin  Suom alaisesta kieli-opista.

3:11a luokalla: luettu  Muoto-oppi E urénin  oppik irjasta  ja  selittäm ällä  kol
mas osa elikkä »Eläin-jutut» k irja s ta  »Suomen kansan Satu ja  ja  ta 
rinoita».

2:11a luokalla: yhteen tapaan  vaikkei yh tä  ta rk k aan  kuin kolmannella 
luokalla.

M aisteri F. W. Boucht:
4 :llä luokalla: H isto riassa : R istiretk iin  ja  M aatieteessä: Coranderin 

M aatiede kokonaan.
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3:11a luokalla: H istoriassa: Kristuksen syntymiseen ja Maatieteessä: 
Amerikan valtiolliseen.

2:11a luokalla: H istoria kokonaan ja  Luonnollinen ynnä Europan valtiolli
nen maatiede.

l:llä  luokalla: Historia: Kaarle Suuren aikaan ja m aatieteessä: koko 
luonnollinen sekä Venäjän valtiollinen maatiede. Oppikirjana Histo

riassa on käytetty  4:llä ja  3:11a luokalla Eklundia ja  2:11a ja l : llä  Bre- 
dow-Renvallia.

Kokelas K. R. Bonsdorff:
7:llä luokalla: Eläintieteessä: Nivelelävät Sundvallin mukaan ja kasvi

opissa selitetty kasvien ulkomuotoa, luettu 70 kasvia luontaisjärjestön 
Terähetiöiden ja Pohjushetiöiden jaksosta ja  tu tk ittu  kasvia Siitin- 
järjestön mukaan.

5:llä luokalla: Eläintieteessä ja  kasvi-opissa kuin edellisellä luokalla muu
ten, m utta luettu ainoastaan 40 kasvia luontaisjärjestön Terähetiöiden 
jaksosta.

4:llä luokalla: Eläintieteessä: Selkäpiilliset; kasvi-opissa kuin 5:llä luo
kalla; Tasapinta-mitannon-opissa 6 ensimäistä kirjaa Eukliden Alkeis
ta ; ja harjoitettu  väliajoilla Maamittausta.

3:11a luokalla: Eläintieteessä: luettu Selkäpiilliset paitsi kalat; kasvi
opissa selitetty 10:nen Terälehtiöihin kuuluvien kasvien ulkomuotoa 
ja  mittaus-opissa 5 ensimäistä k irjaa Eukliden Alkeista.

2:11a luokalla: Eläintieteessä: luettu 5 lahkoa linnuista; M ittausopissa: 3 
ensimäistä kirjaa m ainitusta oppikirjasta ja  lu’unlaskussa; murto ja 
laatu-lu’ut.

l:llä  luokalla: Eläintieteessä: selitetty Ihmisen sisärakennuksesta ja ta 
vallisimpien Nisä-elävien ja  lintujen ulkomuotoa; Mittaus-opissa 30 
esitelmää Eukliden ensimäisestä k irjasta; ja  Lu’un-laskussa: lasku
toimitukset kokonaisilla lu’uilla sekä päässä että  taululla.

M aister R. Hirn:
7:llä luokalla: Ranskan kielessä: ensimäinen osa ja  128 sivua toisesta 

osasta Guinchardin oppikirjasta ja  Guinchardin kielioppi; Saksan kie
lessä: 189 sivua Geitlinin oppikirjasta ja  l:n en  osa Svedbom’in oppi
kirjasta ynnä kieli-oppi.

6:11a luokalla: Ranskan kielessä: l:n en  osa ja  102 sivua toisesta osasta 
Guinchardin oppikirjasta ynnä sanottu kielioppi; Saksan kielessä: 189 
sivua Geitlinin oppikirjasta ja  86 sivua Svedbom’in oppikirjasta ynnä 
kielioppia.

5:llä luokalla: Ranskan kielessä: 32 kappaletta Flomanin oppikirjasta 
ynnä mainitun tekemä kielioppi; Saksan kielessä: 45 kappaletta Geit
linin oppikirjasta ja  kielioppia.

4:llä luokalla: Saksan kielessä 39 kappaletta Geitlinin oppikirjasta ynnä 
kielioppia.

3:11a luokalla: Saksan kielessä: 21 kappaletta Geitlinin oppikirjasta ja 
kielioppia.
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JYVÄSKYLÄN LYSEON HISTORIAN KIRJOITTAJAT

Rehtori, tri Vilho PuttonenRehtori, tri K. J. Jalkanen

Kieliopettaja A. G. Weilin:

7:llä luokalla: Venäjän-kielessä: Baranoffskin Lukuharjoitukset: Akian- 
derin kielioppia ja  Geitlinin kirjoitusharjoitukset.

6:11a luokalla: 175 sivua Baranoffskin Lukukirjasta, muoto-opin Akian- 
derin kieliopista ja  kirjallisia harjoituksia Geitlinin oppikirjan mu
kaan.

5 :llä luokalla: Muoto-oppia 25 sivua Lukuharjoituksia Grootin oppikir
jasta.

4:llä luokalla: Muoto-opista Asemaan saakka ja sisältä lukua.
3:11a luokalla: Sama lukumäärä kun 4:llä luokallakin.
Ylioppilas A. Oksanen:
4 :llä luokalla: Ruotsin-kielessä: suomentanut Eklundin historian vanhan

ajan kolmannesta aikakaudesta keski-ajan neljänteen aikakauteen, 
seuraten kieli-oppia lauseoppiin.

3:11a luokalla: Latinan kielessä: K ääntänyt Cornelius Nepos aina A ttikan 
kertoelmaan, Tohtor Geitlinin Luku-harjoituksen suomalaiset lu’ut ja 
koko kieliopin; Ruotsinkielessä: suomentanut Topeliuksen Luonnon
kirjan kolmannesta lu’usta kolmanteen toistaan lukuun ja luettanut 
kielioppia avukkoihin.

2:11a luokalla: Latinan kielessä: Tohtor Geitlinin Luku-harjoitus, kaksi 
Päällikköä Corneliusta ja  kielioppia Omituisuuksiin laatusanain käy
tännössä; Ruotsinkielessä: Topeliuksen Luonnonkirjan kymmenenteen 
lukuun suomentanut ja  kielioppia avukkoihin.

1:llä luokalla: Latinan kielessä: Geitlinin Lukuharjoituksen latinaiset 
lu’ut apu-käytelmään ja  kielioppia samaan tehdikköön; Ruotsinkie
lessä kolmanteen lukuun Topeliuksen Luonnonkirjasta ja  luettanut 
kielioppia tehdikköihin.
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Jyväskylän lyseo 1908—1958

I YLEISTÄ

K o u l u n  j o h t o  

R e h t o r i t

K. J. Jalkanen 1905—1917 
Ernest W änttinen 1917—1922 
Matti Rantala 1922—1925 
Jussi Laurosela 1925—1944 
Vilho Puttonen 1944—1954 
M artti Saraste 1954—.

V a r a r e h t o r i t

Ernest W änttinen 1908—1917 
Verner Peltonen 1917—1929 
Lauri Peltonen 1929—1942 
Einari Kovero 1942—1944 
Teemu Saarinen 1944—1951 
Yrjö Metsänkylä 1951—1957 
Erkki Raassina 1957—.

V a n h e m p a i n n e u v o s t o  1 9 0 8  — 1 9 5 8

(Vuoteen 1919 kouluneuvosto; ensiksi m ainittu puheenjohtaja.)
1908—11: seminaarin johtaja K. Raitio, lehtori K. A. Rikala, kirkko

herra K. E. Wanne, kauppias R. Ruth ja rouva A. Niemi.
1912—15: kirkkoherra K. E. Wanne, tohtori G. Palander, apteekkari E.

Mansnerus, ylimetsänhoitaja G. O. Timgren, seminaarin joh
ta ja ta r H. Söderström.

1915—18: kirkkoherra K. E. Wanne, tohtori J. W. W artiovaara, apteek
kari E. Mansnerus, seminaarin johtaja N. Ojala ja  ent. semi- 
naarin johtajatar H. Söderström.

J L  — 7
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1918—21: k irkkoherra  K. E. W anne, kaupunginlääkäri J. W. W artio- 
vaara, lehtorinna Anna Stoore, rouva Aini R uth ja  ap teekkari 
E. M ansnerus.

1921—24: rovasti K. E. W anne, kaupunginlääkäri J. W. W artiovaara, 
rouva Aini Ruth, rouva H ilm a Koski ja  suu tari Tobias Piilo
nen. Puheenjohtajan  kuolem an jälkeen oli sem inaarin lehtori 
J. M. Mikkola puheenjohtajana lukuvuoden 1923—24.

1924—27: lehtori J. M. Mikkola, opetta ja  A. Hytönen, rouva Aini Ruth, 
rouva Hilma Koski ja  suu tari Tobias Piilonen.

1927—30: lehtori J. M. Mikkola, to im itusjoh ta ja  K. V. Lampén, rouva 
Aini Ruth, rouva Hilm a Koski ja  suu tari Tobias Piilonen.

1930—33: f  il. toh to ri Sakari Kuusi, to im itusjoh ta ja  K. V. Lampén, rouva 
Ingeborg Becker, rouva Aino Takala ja  to im itta ja  E. Halonen.

1933—36: fil. toh to ri Sakari Kuusi, to im itusjoh ta ja  K. V. Lampén, rouva 
Ingeborg Becker, rouva Aino Takala ja  ve tu rinku lje tta ja  Onni 
Peltonen.

1936— 39: sem inaarin jo h ta ja  J. M. Mikkola, ve tu rinku lje tta ja  Onni Pel
tonen, kauppias A. V. Ahtola, rouva Ingeborg Becker ja  
osuuskassanhoitaja  A arne Ahonen. Kun puheenjohtaja oli 
m uu ttanu t paikkakunnalta, hänen tilalleen valittiin  lehtori 
A. V. L a itakari 8. 12. 1937 alkaen.

1939—42: lehtori A. V. L aitakari, m yym äläin tarkasta ja  T. A. Salonen, 
teh ta ilija  G. Jäm es, rouva Ingeborg Becker ja  osuuskassan
ho ita ja  A arne Ahonen.

1942—45: m yym älä in tarkasta ja  T. A. Salonen, rouva Ingeborg Becker, 
dipl. insinööri Y rjö Hongisto, pankin johtaja  Veikko Sariola 
ja  to im itusjoh ta ja  Hugo Oksala. E roa pyytäneen Salosen 
tilalle va littiin  s itten  rouva Tyyne Laukkanen, puheenjohta
jaksi Salosen tilalle Hongisto. Sotapalveluksen ja  muiden es
teiden vuoksi erosi myös jo h ta ja  Oksala, jonka tilalle tuli 
konttoripäällikkö Linnea Oksala.

1945—48: pank in joh taja  Veikko Sariola, rouva Tyyne Laukkanen, kont
toripäällikkö Linnea Oksala, professori A arni P en ttilä  ja  
nimismies E rkk i Sirola.

1948— 51: pankin johtaja  Veikko Sariola, rouva Tyyne Laukkanen, jo h 
ta jao p e tta ja  L auri Elim äki, m etsänhoitaja  Väinö F r. K urki 
ja  varatuom ari Iivari Väänänen.

1951— 54: m etsänhoitaja  Väinö F r. Kurki, rouva Tyyne Laukkanen, 
joh ta jaope tta ja  L auri Elim äki, m aat. ja  m etsät, toh to ri E rik  
M artim o ja  varatuom ari Iivari Väänänen.

1 9 5 4 — 57; oikeusneuvosmies Iivari Väänänen, rouva Tyyne Laukkanen,
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johtajaopettaja Lauri Elimäki, dipl. insinööri Uolevi Kontti
nen ja ekonomi Erkki Rekola. — Vanhempainneuvoston 
pitkäaikainen jäsen rouva Tyyne Laukkanen kuoli liikenne
onnettomuudessa 5. 9. 1957.

1957—60: oikeusneuvosmies Iivari Väänänen, dipl. insinööri Uolevi 
Konttinen, ekonomi Erkki Rekola, veturinkuljettaja Toivo 
Tirri ja matkapostiljooni Hannes Tammiruusu.

K o u l u t a l o

Koulu toimi, kerrataksemme vielä parilla lauseella asian päävai
heet, vuosina 1858—1860 henkikirjoittaja Rönnebergiltä vuokratuissa 
huoneissa samassa talossa, joka yhä edelleen on paikallaan nykyisten 
Vaasan- ja  Seminaarinkatujen kulmauksessa. Sitten luettiin apteekkari 
Magnus Enckelliltä vuokratussa talossa nykyisen Gummeruksenkadun 
varrella, vastapäätä kirkkoa olevassa talossa kahdenkymmenen vuoden 
ajan. Toukokuun 13. pnä 1861 apteekkari Enckellin vanha talo kuitenkin 
paloi, minkä jälkeen koulu majaili syksystä 1861 kevätlukukauden 1862 
loppuun ns. Willgrenin talossa Vapauden- ja  Cygnaeuksenkatujen kul
mauksessa. Syyslukukauden 1862 alusta m uutettiin takaisin palaneen ta 
lon paikalle rakennettuihin uusiin tiloihin, joissa luettiin kevätluku
kauden 1882 loppuun saakka.

Vuosina 1882—1902 koulu oli entisessä rehtori Pesoniuksen talossa, 
Kauppakadun ja Cygnaeuksenkadun kulmauksessa. Syyslukukauden 1902 
alusta lyseo sai oman kodin, nykyisen koulutalonsa.

Kesällä 1902 valmistunut, yliarkkitehti Jac. Ahrenbergin p iirtä
mä rakennus on tilavuudeltaan 12000 m3. Rakennusaineena on punatiili, 
välikatot ovat puiset. Uunilämmityksen lisäksi rakennuksessa oli kellari
kerrokseen sijoitetusta kattilasta lämpiävä ilmanvaihtojärjestelmä, joka 
kuitenkin viime sotien aikana jäi pois käytännöstä. Normaalikokoisia 
luokkahuoneita on kahdeksan, erikoisluokkia kolme ja lisäksi kaksi pie
nempää linjaluokkaa. Vuonna 1923 sisustettiin ullakkokerrokseen veisto- 
huone ja  piirustussali. Kokoelmahuone oli alun perin vain luonnonhisto
rialla; syyslukukaudella 1923 erotettiin osa luonnonhistorian oppisalia 
fysiikan ja kemian kokoelmahuoneeksi. Ensimmäisessä kerroksessa si
jaitsevan rehtorinkanslian vieressä on pieni kartta- ja  kokoelmahuone, 
opettajainhuoneen ja tavallisen luokkahuoneen välillä kirjasto. Vahtimes
tarin asunto on kellarikerroksessa.

Talonmiehelle suunniteltiin erillistä, pihalle rakennettavaa asuntoa, 
mutta aie jäi toteuttam atta. Tuntien pidossa oli myös hankaluutta, sillä
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Jyväskylän lyseon koti vuodesta 1902 alkaen.

lukion linjajako aiheutti tilanpuutetta. Yliarkkitehti Jac. Ahrenberg sai 
1911 valmiiksi koulun laajennuspiirustukset, joista opettajakunta antoi 
lausunnon saman vuoden joulukuun 18. päivänä pitämässään kokouksessa. 
Laajennusehdotuksesta sanottiin mm:

1. Koulun jalo ulkomuoto kärsisi suuresti suunniteltujen muutosten 
johdosta, vaikka »harmonia tosin säilyisikin».

2. Kaikkiaan kuusi luokkahuonetta sekä porraskäytävä hävitettäisiin, 
mikä merkitsisi kovin suurta muutosta.

3. Kirjastohuone pienenisi riittäm ättöm äksi.
4. Piirustussalin ikkunat tulisivat sopimattomasti lounaaseen päin.
5. Ilmanvaihtokeskuksia tulisi kokonaista viisi kappaletta.
6. Puinen voimistelusali tulisi eri rakennukseen, missä puhdistus ja 

lämmitys aiheuttaisivat hankaluutta, sitäkin enemmän, kun pukeutumis- 
huone olisi salin takaosassa.

7. Pihamaa pienenisi liikaa.
8. Muutoksia ei ehdittäisi suorittaa kesän kuluessa. Missä koulu ta l

vehtisi?
Opettajakunnan huomautuksista eräät näyttävät turhilta, jopa harhaan 

osuneilta. Yhdessä vanhempainneuvoston kanssa se ehdotti tilalle opetta
jakunnan hankkimia piirustuksia, joiden toteuttam inen olisi maksanut
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Vuonna 1911 tehty koulun lisärakennussuunnitelma.

vain 151.000:— m arkkaa; yleisten rakennusten ylihallituksen suunnitel
man kustannusarvio oli 241.000:— markkaa.

Asia kehittyi melkeinpä kinasteluksi. Ylihallitus ja  yliarkkitehti vas
tasivat opettajain huomautuksiin ja  ehdotuksiin, ja opettajakunta antoi 
puolestaan kouluhallitukselle osoitetun vastalausunnon lokakuun 14. pnä 
1912. Kiistan kohteina olivat nyt ennen muuta luokkahuoneet ja  niihin 
mahtuva oppilasmäärä. O. A. Repo sanoo lyseon 75-vuotisjuhlajulkaisussa 
(s. 32), että  koulun laajentamiskysymys ei edistynyt viranomaisten pas
siivisuuden vuoksi, m utta itse asiassa näyttää siltä, että laajennuksen 
ehkäisi sillä kertaa opettajakunnan ja siihen yhtyneen vanhempainneu
voston vastarinta. Asian käsittelyä jatkettiin  joka tapauksessa yleisten 
rakennusten ylihallituksessa. M arraskuun 4. pnä 1913 päivätty »kustan
nusarvio Jyväskylän Suomalaisen lyseorakennuksen laajennustöistä teh
dyn piirustuksen mukaan» päättyi summaan 217.566:— markkaa. Seu- 
raavana vuonna puhkesi ensimmäinen maailmansota, ja koko rakennus
hanke jäi odottamaan parempaa aikaa. Sitä saatiin odottaa yli neljä vuosi
kymmentä. Vuonna 1927 tehty uusimis- ja  laajennusehdotus ei johtanut 
mihinkään tuloksiin.

Tilanahtaus kahdeksanluokkaista koulua varten tarkoitetussa ra 
kennuksessa kävi 50-luvulla sietämättömäksi. Melkein tunti tunnilta 
täytyi lukujärjestyksessä osottaa, missä mikin tunti pidetään. Pienempiä 
ryhmiä opetettiin kirjastossa ja  opettajainhuoneessa, rukousaulassa pi
dettiin suurten luokkien tunteja. Kesällä 1955 tehtiin ylikäytävän torin- 
puoleiseen päähän pieni tilapäisluokka. Laulunopetusta varten vuokrattiin 
1955—57 kaupunkiseurakunnalta seurakuntasali; I C luokka opiskeli lu-
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kuvuoden 1956—57 normaalilyseon huoneistossa, ja  1957—58 lyseo vuok
rasi kaupungilta vanhasta kauppaoppilaitoksesta kaksi luokkahuonetta 
käyttöönsä.

Syksyllä 1951 opettajakunta ja  vanhempainneuvosto tekivät koulu
hallitukselle anomuksen opiskelutilojen laajentamisesta niin, että ne r iit
täisivät täydellisen kaksoislyseon tarpeisiin. Vanhaan rakennukseen eh
dotettiin samalla tehtäväksi erinäisiä uudistuksia. Ehdotus uusittiin sit
ten koulun taholta ja asiaa alettiin ajaa yhä tarmokkaammin sekä kirjalli
sesti että suullisesti. Vihdoin myönnettiin hieman varoja, ja  arkkitehti 
Einari W ennervirran piirtäm än lisärakennuksen työt pantiin käyntiin 
myöhäissyksyllä 1957, lähinnä tavaksi tulleilla työttömyysmäärärahoilla. 
Urakoitsijana on Rakennusliike Porrassalmi — Mäkinen.

Uusi rakennus on kokonaistilavuudeltaan 13.700 m3. Siinä on seuraa- 
vat huonetilat: 12 tavallista luokkahuonetta, fysiikan luokka, kemian 
työhuone ja  siihen liittyvä pieni pimeä laboratorio, luonnonhistorian 
luokka, historian luokka, piirustusluokka, veisto- ja  metallityöpaja ta r 
peellisine lisätiloineen (yhteensä 6 erikoisluokkaa), voimistelu- ja  juhla
sali (kiinteä näyttämö) sekä maapohjainen harjoitteluhalli voimistelu
salin alla, jossa ovat myös suihku- ja pukeutumishuoneet. Ensimmäisessä 
kerroksessa on muiden tilojen lisäksi aamiaishuone, keittiö, vaatehalli ja 
opettajainhuone. Kellarikerrokseen on sijoitettu vahtimestarin, talon
miehen ja yhden siivoojan asunnot. Kellarikerros sisältää myös kaikki 
teknilliset tila t; siellä olevasta lämpökeskuksesta saa vanha puolikin 
lämpönsä. Kellarikerrokseen tulevat edelleen asetuksen m äärääm ät väes
tönsuojatilat.

Vanhalla puolella entiset erikoisluokat m uuttuvat tavallisiksi luokka
huoneiksi; piirustussalista tulee kuitenkin laululuokka ja  veistoluokasta 
teinien kerhohuone. Voimistelusalin viereinen torin puoleinen luokka on 
suunniteltu suihku- ja pukeutumistiloiksi ynnä telinevarastoksi. Vanhan 
opettajainhuoneen edessä oleva, vaatenaulakkoja varten tehty  syvennys 
muuttuu eteiseksi, johon sijoitetaan pesuhuoneet ja WC:t. Kanslia, 
opettajainhuone ja kirjasto jäävät ennalleen. Vahtimestarin asunto muu
tetaan arkisto- ja kirjastotiloiksi. Toiseen kerrokseen päästään nyt myös 
uuden rakennuksen puoleiseen päähän puhkaistua portaikkoa pitkin. 
Laipiot ja vesikatot uusitaan, samoin — valitettavasti — luokkahuo
neiden ovet.

V a h t i m e s t a r i t

Johan Widlund, vuoteen 1883. Widlund erosi postinkantajan toimesta 
1862, m utta hoiti vahtim estarin tointa jo vuodesta 1858 alkaen.

Otto Manninen 1883—1911.
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Eemil Loukiala 1911—1943. Oli jo sitä ennen 1. 9. 1902 alkaen lyseon 
talonmiehenä, mihin toimeen siirtyi seminaarin palveluksesta. Vahti
mestari Loukialan (31. 8. 1902 tehdyssä opettajainkokouksen pöytä
kirjassa on käytetty  nimeä Emil Louhila) ja  talonmiehenä toimineen 
rouva Tyyne Loukialan yli nelikymmenvuotinen palvelusaika piirtyy esi
kuvallisena lyseon historiaan.

Kustaa E inar Sillman 1944—.

S t i p e n d i r a h a s t o t

Toisella viisikymmenvuotiskaudella muodostui uusia rahastoja seu
raavasti.

Rouva Rosa Enckell lahjoitti 30. 9. 1908 miesvainajansa, apteekkari 
Magnus Enckellin muiston säilyttämiseksi 3.000:— markkaa, joiden 
korkovaroista opettajakunta jakaa apurahoja harkintansa mukaan.

Lyseon 50-vuotisjuhlassa ja  sen jälkeen koottuja varoja luovutettiin 
2. 1. 1909 koululle vähän yli 4.500:— markkaa rahastoksi, josta jaetaan 
stipendejä ensi sijassa suomen kieleen, isänmaan kirjallisuuteen ja his
toriaan tai kotiseutututkimukseen taipum usta ja  harrastusta osottaneille 
oppilaille.

Maisteri Antti Fredrik Hassell testam enttasi 16. 12. 1910 stipendi
rahastoksi 15.000:— markkaa, joiden korot opettajakunta vuosittain 
jakaa apurahoiksi harkintansa mukaan.

Tuomiokapitulin sihteerin Evert Forsström in eläessään lausuman 
toivomuksen mukaisesti rouva Signe Forsström  lahjoitti 9. 12. 1911 ly
seolle pysyväksi stipendirahastoksi 2.000:— markkaa. Rahaston käytöstä 
päättää opettajakunta.

Aurora Hirnin muiston kunnioittamiseksi lahjoittivat K itty Åberg, 
Agathe Forsström, Olli, Evert ja Emil Forsström  v. 1916 50:— markkaa.

Tohtori G. Palander jä tti v. 1918 lyseolle 1.000:— markkaa kaatu
neiden oppilaiden muistorahastoksi, jonka korot jaetaan oppilaille opet
tajakunnan harkinnan mukaan, mieluimmin palkintoina oppilaiden kesken 
toimeenpantavissa maaliinampumiskilpailuissa.

Johtaja I. V. Pesonius määräsi testam entissaan 1. 6. 1918 5.000:— 
markkaa säilytettäväksi »G. L. Pesoniuksen rahasto»-nimisenä rahas
tona, jonka korot jaetaan opettajakunnan päätöksen mukaan viidennen, 
kuudennen ja seitsemännen luokan oppilaille.

Richard Engelbrecht ja  Aurora H irnin muiston kunnioittamiseksi 
keräsivät Emil Forsström, Edvin Hagfors, Vilho Soini ym. 500:— mark
kaa, mikä summa luovutettiin koululle 19. 1. 1924. Rahaston korkotuloja 
käytetään saksan ja ranskan kielten opiskelussa ansioituneiden 
palkitsemiseen ja varattomien oppilaiden avustamiseen.
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Varatuomari Sakari Castrén ta lletti 30. 12. 1925 Jyväskylän säästö
pankkiin lyseon tilille 5.000:— markkaa, joista muodostettiin »Sakari 
Castrénin stipendirahasto». Sen koroista annetaan puolet koulun päästö
todistuksen saaneelle oppilaalle, mieluimmin varattom an virkamies- 
perheen pojalle.

Porvoon hiippakunnan koulunopettajain leskenapurahaston jaossa 
talvella 1933 Jyväskylän lyseo sai 1.015:— markkaa. Opettajakunta 
muodosti näistä rahoista »Orvon osa» nimisen rahaston, josta on jae t
tava stipendejä koulun varattomien kuolleiden opettajien lapsille.

Tohtorinna Charlotte Parviainen lahjoitti v. 1933 miesvainajansa, 
lyseon entisen oppilaan Valter Parviaisen muiston säilyttämiseksi 
25.000:— markkaa stipendirahastoksi, jonka käytöstä opettajakunta 
määrää.

Seitsemänkymmentäviisivuotisjuhlassa kerättiin yli 9.000:— markkaa 
rahastoksi, josta annetaan stipendejä oppilaille opettajakunnan harkinnan 
mukaan.

Lukuvuonna 1935—36 muodostettiin aikoinaan toimineen oppilas- 
orkesterin varoista pieni »Soittorahasto». Siitä on pari kertaa annettu 
stipendi aam uhartauksissa soittaneelle oppilaalle.

Vuonna 1933 kuolleen entisen oppilaan, Alajärven kirkkoherran A. F. 
Raunion testam entissaan tekemä lahjoitus liitettiin koulun stipendi
rahastoihin huhtikuussa 1937.

Vuonna 1934 kuolleen entisen oppilaan, varatuom ari Toivo Anjalan 
testam enttilahjoituksesta (25.000:—) saatiin ensimmäinen erä koulun 
stipendirahastoihin lukuvuonna 1936—37.

Jyväskylän suomalaisuustoimikunta jä tti 6. 2. 1937 noin 500:— 
markkaan nousevat varansa lyseolle stipendirahastoksi ja lisäsi siihen 
toimikunnan jäsenten lahjoituksina 1.000:— markkaa.

Kolmesta viimeksi mainitusta rahastosta annetaan stipendejä opet
tajakunnan harkinnan mukaan.

Lokakuun 14. pnä 1938 jä ttivät entisten oppilaiden valitseman toimi
kunnan puolesta S. W. Forss, Einari Kovero, Matti Soini ja Ilm ari Karpio 
9.562:— markkaa »Lehtori T. R. Hirnin rahastoksi». Rahaston stipen
deillä oli tarkoitus kustantaa varattom ia oppilaita loma-aikoina ulko
maille kieltä oppimaan; rahanarvon huonontuminen on tähän asti tehnyt 
sen mahdottomaksi.

O. L. Hirn ja T. R. Hirn m uuttivat 1. 9. 1938 tri K. E. Hirnin rahaston 
sääntöjä niin, että siitä muodostettiin kaksi rahastoa, »Tri K. E. Hirnin 
kantarahasto» ja »Tri K. E. Hirnin matkarahasto». Aikaisempi rahasto 
muodostaa kantarahaston ja sitä kartu tetan lisäämällä siihen vuosittain 
neljännes sen tuottam ista koroista. Loppuerä koroista muodostaa matka- 
rahaston, josta on määrä antaa apurahoja lyseon luonnonhistorian ja



105

maantiedon vakinaisen opettajan opintomatkoihin. Edellä m ainittu syy 
on ehkäissyt tämänkin rahaston käytön; sen sääntöihin saadaan kuiten
kin tehdä muutoksia, koulun edun vaatiessa, opettajakunnan yksimieli
sellä päätöksellä.

Sodan aikana sai lainvoiman maanviljelijä Oskari Lahtisen testa- 
menttilahjoitus, josta muodostui yli 100.000 markan suuruinen stipendi
rahasto. Siitä on vuosittain jae ttu  apurahoja opettajakunnan harkinnan 
mukaan.

Lyseon isän, tohtori W. S. Schildt-Kilpisen perustama Jyväskylän 
Säästöpankki lahjoitti 100-vuotispäivänään 1941 lyseolle 20.000:— 
markkaa rahastoksi, jonka koroista jaetaan määräosa vuosittain opet
tajakunnan harkinnan mukaan. Pankki lisäsi vuosina 1950 ja  1952 ra 
hastoon yhteensä 11.000:— markkaa.

Kunnioittaakseen lehtori Lauri Peltosen ja kunnian kentällä kaatu
neen luutnantti Juhani Peltosen muistoa lahjoittivat Aino, Maija, Liisa 
ja Matti Peltonen 25. 8. 1944 lyseolle 50 Kansallis-Osake-Pankin osaketta 
stipendirahastoksi, johon 20. 10. 1944 lisättiin 50 osaketta lahjoittajiin 
kuuluneen, sodassa kaatuneen M atti Peltosen muiston säilyttämiseksi. 
Näin muodostuneelle »Lehtori Lauri Peltosen, luutn. Juhani Peltosen ja 
korpr. Matti Peltosen stipendirahastolle» opettajakunta vahvisti sään
nöt 11. 12. 1944. Rahaston osingot annetaan sodan takia vaikeuksiin 
joutuneille oppilaille. Tähän asti ne on vuosittain annettu yhdelle oppi
laalle maisteri Aino Peltosen ehdotuksen mukaisesti.

Toimintansa lopettanut Suomalais-saksalainen seura (Jyväskylän 
osasto) talletti 3. 5. 1945 lyseon tilille 10.000:— markkaa, joista muo
dostetun rahaston säännöt opettajakunta vahvisti samana päivänä. Ra
hastosta jaetaan stipendejä lähinnä saksan kielessä edistyneille varatto
mille oppilaille.

Kunnioittaakseen 9. 7. 1944 kaatuneen poikansa, lyseon VIII luokan 
oppilaan Olli Karttusen muistoa lahjoittivat m etsänhoitaja J. V. K art
tunen ja rouva Liisa Karttunen 12. 5. 1945 lyseolle 20.000:— markkaa, 
joista muodostetun »Olli K arttusen sankarirahaston» säännöt vahvis
tettiin  17. 5. 1945. Apurahat annetaan ensi sijassa sotien johdosta kär
simään joutuneille oppilaille.

Kirkkoherra O. Lehtinen lahjoitti 31. 12. 1945 »K. J. Gummeruksen 
abiturienttirahastoon» 40 Kansallis-Osake-Pankin osaketta. Lahjoittaja 
sai aikoinaan samasta rahastosta abiturienttistipendin.

Leskirouva Aini Kumpusen testam enttilahjoituksesta muodostettiin 
1948 rahasto, josta annetaan stipendejä varattomille teologian yli
oppilaille.

Tammikuun alussa 1958 lyseon hallussa olleet stipendirahastot nä
kyvät seuraavasta yhdistelmästä:
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1. Yleinen stipendirahasto
2. Sofia Sjöblomin rahasto
3. O ppirahasto
4. Lehtori O tto Cleven m uistokivirahasto
5. K. J. Gum m eruksen stipendirahasto
6. K. A., J. T., T. ja  Y. Koveron rahasto
7. R uoka-a itta rahasto
8. K. J. Gum m eruksen stipendirahasto  ab itu rien tte ja  varten
9. K. J. Gum m eruksen oppilasrahasto

10. Tri K. E. H irnin  kan tarahasto
11. Tri K. E. H irnin  m atkarahasto
12. A pteekkari M agnus Enckellin rahasto
13. Jyväskylän  lyseon 50-vuotisjuhlan rahasto
14. A. F. H assellin rahasto
15. E vert Forsström in  rahasto
16. K aatuneiden oppilaiden rahasto
17. G. L. Pesoniuksen rahasto
18. A urora H irn in  rahasto
19. R ichard Engelbrecht ja  A urora H irnin rahasto
20. Sakari C astrénin  rahasto
21. »Orvon osa» rahasto
22. Tri V alter Parviaisen rahasto
23. Jyväskylän  lyseon 75-vuotisjuhlan rahasto
24. S oittorahasto
25. A. F. Raunion rahasto
26. Helmi ja  Toivo A njalan rahasto
27. Jyväskylän  lyseon suom alaisuusrahasto
28. Lehtori T. R. H irnin rahasto
29. M aanviljelijä O skari L ahtisen rahasto
30. Jyväskylän  Säästöpankin 100-vuotism uistorahasto
31. L ehtori Lauri Peltosen, luutn. Juhani Peltosen ja  korpr. M atti 

Peltosen rahasto
32. Olli K arttu sen  sankarirahasto
33. Suom alais-saksalaisen seuran rahasto
34. Aini Kum pusen rahasto

R ahasto issa  oli 1. 1. 1958 varoja yhteensä 771.271:— m arkkaa. T ästä 
oli pankkita lle tuksina säästö- ja  indeksitileillä 485.321:— m arkkaa ja  
nim ellisarvoonsa k irja ttu in a  osakkeina 285.950:— m arkkaa. Lukuvuonna 
1957— 58 jae ttiin  22 stipendiä, joiden raha-arvo oli yhteensä 38.300:— 
m arkkaa.

Koululle s tipend irahasto t ovat myös näkyvä todiste rakkaudesta, jo ta
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sitä  kohtaan on tunnettu . Niiden nim et kertovat h isto riaa  lähes sadan 
vuoden aja lta . N iin hankalia kuin kym menet pienet rah asto t ovatkin 
käytön kannalta, ne on sä ily te tty  ja  ne olisi edelleenkin säily te ttävä vel
vo ittav ista  p ieteettisy istä .

II KOULUTYÖ 1908— 1958 

T y ö a i k a

Kouluylihallituksen v. 1890 an tam an m ääräyksen m ukaisesti luettiin  
kello kahdeksasta kymmeneen. Kahden tunnin  aam iaistauon jälkeen ope
tus ja tku i kello kolmeen ta i neljään iltapäivällä. K aksikym m entäluvulla 
s iirty i opetuksen painopiste kuitenkin aam upäiväksi. T unteja p idettiin  
kello kahdeksasta yhteentoista, m utta  aam iaislom a jä i entiselleen eli kah 
den tunnin  pituiseksi. V eisto tunnit olivat useina vuosina klo 17— 19. V ar
sinkin ranskan  ja  englannin tun te ja  pidettiin  myös klo 12— 13.

Sodan jälkeen välitun ti lyhennettiin  kaiken kaikkiaan 10 m inuutin 
pituiseksi. Kun oppitunti kestää 45 m inuuttia, opetusta ei voitu enää aina 
a lo ittaa  täysin  tunnein. Kevääseen 1951 asti lyseon työaika oli 8.05 — 
10.40 ja  12.40— 15.15. Sanottuna keväänä oppilaiden ja  näiden van
hempien m ielipiteestä teh ty  kiertokysely osotti enemm istön k a n n a tta 
van yh tenäistä  työaikaa, mihin siirry ttiink in  syksystä 1951 alkaen. E n 
sim m äinen tun ti on sen jälkeen a lo te ttu  klo 8.15. Ruokailutauko on 10.50 
— 11.10 ja  sen jälkeen 10 m inuutin välitunti. Viimeiset tunn it ovat lop
puneet klo 15.15 ta i 16.10, vieläpä m yöhemminkin tilanahtauden a iheu t
tam ien  lukujärjestysvaikeuksien takia.

Lom a-aikoja on m uu ttanu t lukuvuodesta 1933—34 alkaen ns. urhei- 
luloma. Se kestää seitsem än arkipäivää ja  on p idetty  m aaliskuun alussa. 
Joululom aa lyhennettiin  vastaavasti, niin e ttä  kevätlukukausi alkaa jo 
tam m ikuun 9. pnä. Jyväskylässä kuten m uuallakin on jo vakiin tunut t a 
vaksi, e ttä  koulujen reh to rit syksyllä m ääräävät lukuvuoden lupapäivät 
ja  urheilulom an ajankohdan.

L u k u s u u n n i t e l m a t

Oppikouluille vuonna 1883 säädettyä lukusuunnitelm aa seu ra ttiin  
klassillisissa lyseoissa vuoteen 1896, jolloin niille vahv iste ttiin  uusi ope
tussuunnitelm a. Siinä annettiin  latinalle kokonaista 42 viikkotuntia; 
syksystä  1897 alkaen ylioppilaskirjoituksessa vaad ittiin  entisen kaksi
osaisen käännöskokeen asem asta kuitenkin vain käännös la tinasta  äidin-
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kieleen. Ruotsin kieli sai 23, suomen kieli ainoastaan  18 tun tia . V enäjän 
kieli a lo te ttiin  V luokalla. Sen yhteensä 20 viikkotunnin oppim äärä voi
tiin  vaih taa  V—VIII luokilla luettavaan  kreikkaan (16 v iikkotuntia) ja 
VI—VIII luokilla luettavaan  psykologiaan ja  logiikkaan (4 v iikkotuntia). 
U utena aineena tuli klassilliseen lyseoon p iirustus, jolle m äärä ttiin  2 
v iikkotuntia  III ja  samoin kaksi IV luokalla.

U usi lukusuunnitelm a tehosti klassillisen pohjan tä rk ey ttä , v a lite tta 
vasti osaksi äidinkielen kustannuksella. Vuodesta 1891 alkaen realikou- 
luissa to teu te ttu , viiden alimm an luokan päättyv iin  oppim ääriin perus
tuva pohjakouluperiaate jäi edelleenkin vain realikoulujen lukusuunni
telm aan. Jyväskylän klassillisessa lyseossa ei uu tta  opetuksen järjeste lyä  
ehd itty  to teu ttaa  kuin osittain , ennenkuin uudet m ääräykset jälleen pa
k o ttiva t m uutoksiin. V asta lukuvuonna 1899— 1900 opetettiin  ensi kerran  
suomenkielessä säädetty  18 viikkotuntia. V enäjän kielen kohdalta ei 
ehd itty  18 viikkotuntia  enempään.

Vuosisadan alusta itsenäistym iseen asti koulujemme opetussuunnitel
m at jou tu ivat häikäilem ättöm ien venäläistäm ispyrkim ysten välikappa
leiksi. H einäkuun 25. pnä 1901 keisari m ääräsi, e ttä  venäjää oli opetet
tava  kaikissa lyseoissa 30 tun tia  viikossa. Jo seuraavan elokuun 28. päi
vänä annettiin  täm än johdosta uusi opetussuunnitelm aa koskeva asetus. 
K lassillisissa lyseoissa oli venäjää luettava 10 tun tia  viikossa alei imilk 
ja  20 tu n tia  viikossa ylemmillä luokilla. Kreikankielen ja  psykologiaa 
ja  logiikan luk ija t olivat kuitenkin vapau te tu t venäjän opiskelusta.

Uusi asetus m äärä ttiin  venäjänkielen osalta to teu te ttavaksi heti luku
vuoden 1901 alusta kaikilla luokilla ja  kaikissa kouluissa. Sama toimeen- 
panom ääräys koski koko opetussuunnitelm aa, ei kuitenkaan niissä kou
luissa, jo issa oli realilin ja  III ja  IV luokalla. Näm ä koulut, siis mm. 
Jyväskylän klassillinen lyseo, m äärä ttiin  o ttam aan koko opetussuunni
telm a käytäntöön aluksi I ja  II luokalla ja  sen jälkeen astee tta in  luokka 
luokalta. Niille annettiin  m arraskuun 12. pnä 1901 lukuvuoden 1902—
1903 alusta  noudatettavaksi oma lukusuunnitelm ansa.

Lukuvuosi 1902—03 ei eh tiny t kesälom an osalta vielä kulua loppuun, 
kun jo uudet sortotoim enpiteet m uuttiva t juu ri m äärätyn  asiaintilan.

H einäkuuun 26. päivänä 1903 annettu  asetus m ääräsi taas  uudet ope
tussuunnitelm at sekä klassillisille e ttä  realilyseoille. V enäjänkielelle va
ra tu in . perä ti 40 viikkotuntia. K reikankieli s iirre ttiin  kokonaan lukioon 
ja  m uuutettiin  — kolmea koulua lukuunottam atta  — vapaaehtoiseksi 
aineeksi. U u tta  lukusuunnitelm aa ale ttiin  noudattaa  kevätlukukauden
1904 alusta, siis kesken lukuvuoden. M aaliskuun 5. päivänä koulutoimen 
ylihallitus m ääräsi uuden lukusuunnitelm an o tettavaksi »täydellisesti 
käytäntöön kaikissa alkeisoppilaitoksissa sekä venäjänkielen opetukseen



109

nähden niiden veroisissa valtion avustam issa  kouluissa ensi syyskuun 
1. p :stä, kuitenkin sillä rajo ituksella  klassillisiin lyseoihin nähden, e ttä  
ne oppilaat, jo tka  tä tä  nykyä VI ja  VII luokalla lukevat kreikankieltä, 
saavat ja tk aa  opintojaan V II ja  V III luokalla semm oisten klassillisten 
lyseoiden opetussuunnitelm an m ukaan, jo issa kreikankielen opetus on 
pakollinen, eli siis kolmena tun tina kreikan- ja  kahtena tun tina  venäjän
kielessä viim em ainitulla kahdella luokalla.»

Uusi lukusuunnitelm a oli käytössä vain yhden täyden lukuvuoden, 
1904— 05. Poliittinen tapahtum ain  vyöry, Japan ia  vastaan  käydyn sodan 
voim istuttam ana, joh ti m aassam m e m arraskuun  suurlakkoon. Jyväskylän 
lyseon ovet olivat kiinni m arraskuun 1. päivästä  8. päivään, eikä koulu
työ enää o ttan u t palautuakseen entisille raiteilleen. Sortokauden ensim 
m äinen vaihe oli jo siinä m äärin  ä rsy ttä n y t opetta jia  sam oinkuin oppi
laita , e ttä  patoutum ien oli päästävä purkautum aan.

Helmikuun 14. pnä 1905 päättyneen y leistarkastuksen  loppukokouk- 
sessa oli esillä kurinpitokysymys, jonka a iheu ttiva t venäjänkielen v.t. 
lehtorin  T. A. Saarisen an tam at rangaistukset. Näm ä olivat huipentuneet 
tam m ikuun 30. pnä 1905 kuudennen luokan realiosastolle m äärättyyn  
2 tunnin  jälki-istuntoon, »koska se monen m onituisista varo ituksista  huo
lim atta  ei osaa läksyjään, ei ole m eluam atta eikä käy ttäydy  siivosti». 
Osansa tähän  oli tie tenkin opettajalla, joka reh to ri Peltosen lausunnon 
m ukaan oli huonokuuloinen eikä »näytä osaavan e ro ttaa  sitä, m illaisia 
asio ita  sopii o ttaa  luokalla puheenalaisiksi oppilaiden kanssa, millaisia 
ei». Täm än jy rk äs ti k iistäen opetta ja  puolestaan väitti, e tte i hänellä 
aikaisem min, Turun ja  Kuopion suom alaisissa lyseoissa toim iessaan, ollut 
m inkäänlaisia re tte lö itä  virkatoveriensa ta i oppilaitten kanssa. Puolen 
vuosisadan päästä  ka tso ttuna  k iista  pienenee puitteisiin, jo tka  ainakin 
alkuaineksiltaan lienevät rakentuneet sekä yleiseen e ttä  oppilaitten ki
reäksi käyneeseen vastarin tam ielialaan.

Vuoden ku lu ttua ope tta ja t vuorostaan ilm aisevat kantansa. Y litarkas
ta ja  E. J. Tammelinin (Tammio) helm i-m aaliskuun vaihteessa 1906 p itä 
m än y leistarkastuksen  loppukokoukseen kouluneuvosto ei tu llu t ollen
kaan. Kouluneuvoston nim issä sen puheenjohtaja, oikeusneuvosmies Joh. 
C astrén  ja  sa iraalan lääkäri G. Palander olivat osottaneet y lita rk asta ja  
Tammelinille seuraavan kirjeen:

»Viitaten niihin asiakirjoihin, jo tk a  viime Valtiopäivillä ovat syn ty
neet V altiosäätyjen  käsitellessä m aan kouluoloja ja  m itä V altiosäädyt 
ovat lausuneet nykyisestä K ouluylihallituksesta ja  sen suhteesta  la itto 
m uuden edistäm iseen m ainitulla alalla, katsoo Jyväskylän Lyseon koulu
neuvosto ei voivansa saapua siihen kokoukseen, jonka Te H erra  Tohtori 
sen lähettäm änä ja  sen jäsenenä a io tte  tän ään  p itää  lyseon opetta jiston
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kanssa, ja  pyytää että tämä kirjoitus pöytäkirjaan merkitään. Jyväs
kylässä maaliskuun 5 pnä 1906.

Jyväskylän Lyseon Kouluneuvoston puolesta:

Joh. Castrén
G. Palander.»

K irjoitusta ei merkitty pöytäkirjaan. Siihen ei otettu myöskään k ir
jallista mielenilmaisua kouluylihallituksen laittomuuksia vastaan, jonka 
tekivät seuraavat opettajat: Ernest Wänttinen, H. E. W. Ekelund, K. 
Hirn, T. R. Hirn, G. A. Stoore ja  M atti Rantala.

Vastalauseessa sanottiin, että muutamat ylihallituksen jäsenet »ovat 
olleet liian myöntyväisiä, ehkäpä alttiitkin opettajiston oikeudentuntoa 
loukkaavien toimenpiteiden toimeenpanemisessa». Monipäisessä kollegios
sa kaikki eivät voi olla samaa mieltä. Niinpä muutamat lausuivat »jyrkän 
paheksumisensa lausunnon allekirjoittajien esiintymisen johdosta». Yli
ta rkastaja  puolestaan katsoi asiakseen »saattaa tämä tapaus Ylihallituk
sen tietoon niitä toimenpiteitä varten, joihin se mahdollisesti antaa 
aihetta».

Mainittujen kahden mielenilmaisun oirearvo on sitäkin todistusvoi- 
maisempi, kun sortotoimenpiteitten ensimmäinen vaihe oli poliittisten 
tapahtumien seurauksena juuri päättynyt kansallisten pyrkimysten suu
reen voittoon. Koulun työssä alkoi taas uusi vaihe. Kirjeessään helmikuun 
2. päivältä 1906 kouluylihallitus määräsi viipymättä muuttam aan luku
suunnitelmaa jo kuluvan kevätlukukauden aikana ja tekemään luku- 
suunnitelmaehdotuksen seuraavaksi lukuvuodeksi. Vuosikertomukseen 
sisältyvien suoritettujen oppimäärien kohdalta voi poimia seuraavat Jy 
väskylän lyseossa tehdyt viikkotuntimäärien muutokset. Venäjän kieltä 
vähennettiin yhteensä 14 tuntia, suomen kieltä lisättiin 4 tuntia, ruotsin 
kieltä 3 tuntia. Muut muutokset ehkäisi todennäköisesti opettajain työn
jakoon liittyvä vaikeus. Ennenkuin käymme lähemmin tarkastam aan 
näin alkunsa saaneen opetussuunnitelman muotoutumista, on kuitenkin 
syytä palauttaa pääpiirteittäin mieleen Jyväskylän klassilliseen lyseoon 
muodostunut realiosasto, josta edellä oli eräässä yhteydessä maininta.

Vuoden 1883 asetus sisälsi määräyksen, että  klassillisissa lyseoissa 
voisi niiden II—IV luokilla toimia erityinen realiosasto. Alku Jyväsky
lässä oli minimaalisen vaatimaton. Lukuvuonna 1887—88 oli realiosas- 
tolla yksi oppilas, hänkin sairauden takia poissa kevätlukukauden loppu
puolen. Realiosaston oppilasmäärästä ja  ylipäänsä osaston vaiheista on 
historiikin edellisessä osassa tarkemmin puhetta, kts ss. 73—74. Palautet
takoon tässä mieleen, että  realiosasto laajennettiin lukuvuodesta 1900—- 
1901 lähtien ja  V luokasta alkaen käsittäm ään myös luokat V—VIII.
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Seuraavana lukuvuonna jä i realiosasto pois II luokalta. Luokat III—VIII 
käsittävänä se sitten  ja tk u i lin jajakoisen lyseon syntyyn asti.

Realiosaston päätarko ituksena oli opettaa  eläviä kieliä latinan  ase
m asta. Saksaa ja  venäjää luettiin  huom attavasti enemmän, klassillisen 
lyseon vapaaehtoisen ranskan  sijasta  realisteilla  oli 12 viikkotuntia  pa
kollista ranskaa; englannin osuus oli aluksi vain 4 tun tia . Luonnonopissa 
realisteille opetettiin  VI luokalla myös 3 tun tia  kem iaa; joinakin  vuosina 
oli Jyväskylän lyseossa kemian jälkeen lyhyt kurssi m eteorologiassa.

Se opetussuunnitelm an m uutostyö, johon edellä m ainitu lla tavalla 
ryhdy ttiin  kesken kevätlukukautta  1906, tuo tti sitten  monien m uutosten 
ja  sovittelujen tuloksena seuraavan lukuvuoden, 1906— 07, lukusuunni
telm an, jo ta  sen väliaikaisuudesta huolim atta  käy te ttiin  yli puolikym- 
m entä vuotta. V asta lukuvuoden 1910— 11 vuosikertom uksesta löytyy 
työ jä rjesty s ja  huom autus: »Opetusta on annettu  seuraavan  1906 anne
tun  väliaikaisen lukusuunnitelm an m ukaan». Täm än työ jä rjestyksen  ja  
siihen liittyvän realilin jan  lukusuunnitelm an m ukaan opetus näy ttä is i 
tapah tuneen  seuraavan kaavion puitteissa.

VUODEN 1906 LUKUSUUNNITELMA

Oppiaine I il III III
K

IV IV
K

V V
K

VI VI
R

VII VII
R

VIII VIII
R

Yht. Yht.
R

Uskonto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16
Suomi 5 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 24
Ruotsi 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22
Venäjä — 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 20 27
Latina — — 7 7 6 6 6 6 38 —

Saksa 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 14 20
Kreikka
(vapaaeht.) 2 3 3 2 10 _
Ranska 
(vapaaeht. kl.) 2 4 2 4 2 4 6 12
Maantieto ja 
historia 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 30 30
Matematiikka 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 6 5 5 37 38
Fysiikka 3 2 2 2 2 4 7
Kemia 3 3
Luonnonhistoria 2 2 2 2 3 3 3 3 12 12
Kaunokirjoitus 2 2 4 4
Laulu 2 2 4 4
Piirustus 2 2 2 1 1 1 9
Voimistelu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 22 22

Yhteensä 31 31 31 131 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
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Tärkein muutos on venäjän tuntim äärän supistuminen puoleen enti
sestä. Suomen kieli sai lisää kuusi viikkotuntia, ruotsi kaksi. Latinan 
tuntim äärä lisääntyi samoin kahdella. Uusien vieraitten kielten suurempi 
osuus realiosaston oppimäärissä ilmenee myös selvästi. Englannin kieli 
tosin puuttuu taulukosta, mutta sitä voitiin lukea vapaaehtoisena aineena 
VII ja  VIII luokalla, kummallakin 2 viikkotuntia. Vuosikertomuksista 
näkyy, että  englannin lukijoita on myös ollut. Vapaaehtoiselle laululle 
oli luokilla III—VIII varattu  tunti kullakin luokalla.

Lukuvuoden 1910—11 vuosikertomuksessa oleva, edellä jo mainittu 
työjärjestys ja  siihen liittyvä realilinjan lukusuunnitelma on osaksi hie
man virheellinen, osaksi vaikeaselkoinen. H istoriaa luettiin IV luokalla 
4 tuntia vasta lukuvuonna 1912—13, tuntim äärät piirustuksen kohdalla, 
»erikseen realilinjalla luettavana aineena», eivät pidä yhtä todellisuuden 
kanssa. Tähän laadittu taulukko osottaa, että eri luokkien viikkotunti- 
m äärät, 31 tuntia kaikilla luokilla pakollisissa aineissa, olivat hyvin 
kohtuulliset.

Lukusuunnitelmassa maantieto ja historia muodostavat yhden nimik
keen, kuten vanhastaan oli jo ollut tapa. Nyt ei kuitenkaan sama opettaja 
opettanut näitä aineita. Näiden kahden oppiaineen kesken noudatettiin 
seuraavaa jakoa:

I luokka 4 tuntia maantietoa, 1 tunti historiaa

Muilla luokilla ei m aantietoa enää ollut.
M atematiikassa oli I—II luokilla vain laskuoppia. Muilla luokilla 

opetus jakautui seuraavasti:

III luokka 3 tuntia laskuoppia, 2 tuntia geometriaa
IV ,, 3 ,, algebraa 2 ,, ,,

Ylimmän luokan kohdalta kertaukseen käytetyistä 5 viikkotunnista 
ei ole ilmoitettu erikseen algebran ja  geometrian tuntim ääriä. Vuosi
kertomuksista ei myöskään ilmene, opetettiinko matematiikan eri puolia 
periodi- vai rinnakkaislukua käyttäen. Realisteilla oli VII luokalla yksi 
lisätunti matematiikassa. Lukuvuoden 1908—09 oppiennätykset esim. 
kertovat tällöin luetun: »Imaginariluvut, toisen asteen ekvatioonit useam
malla tuntemattomalla ja  niihin kuuluvia probleemeja sekä aritm eettiset 
ja  geometriset sarjat. Tasannestrigonometria.»
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III
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V
VI

VII
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L uonnonhistorian kohdalta vuosikertom ukset eivät m ainitse erikseen 
kasvi- ja  eläintieteelle om istettu jen  viikkotuntien m ääriä. Kaikilla luo
killa I—V on luettu  kum paakin a inetta . Lukuvuoden 1911— 12 vuosi
kertom uksen m ukaan näy ttä is i I luokalla luetun vain eläinoppia.

Osanotto vapaaeh toisiin aineisiin n äy ttää  olleen varsin  vähäistä. Suu
rin ta  m äärää edustanevat kuusi k reikanlukijaa  VI luokalla lukuvuonna 
1909— 10 ja  kahdeksan englannin oppilasta VII luokalla lukuvuonna 
1913— 14. V uosikertom usten m ain innat eivät aina ole — painovirheen 
tms. vuoksi — riidattom an selviä. N iinpä lukuvuonna 1906— 07 on tilas
tollisen osan m ukaan vapaaeh to ista  ranskaa  lukenut vain yksi oppilas. 
O ppiennätyksissä m ainitaan kuitenkin  klassillisen osaston vapaaehtoi
sessa ranskassa suo rite tu t oppim äärät luokilta VI—VIII.

V apaaehtoisessa laulussa (yksi viikkotunti luokilla III—VIII) on ollut 
osano tta jia  tä ssä  ta rk aste ltu n a  aikana lukuvuodesta 1909— 10 lähtien. 
P a rh aa t lau la ja t m uodostivat m ieskuoron (»konventin köörin»), joka 
harjo itte li laulunopettajan  johdolla. Laulajien lukum äärä ei näy vuosi
kertom uksista, ei myöskään, m iltä luokilta he olivat.

Vuonna 1909 alkanut toinen sortokausi jä t t i  koulun aluksi rauhaan. 
Syyskuussa 1911 senaatti kenraalikuvernöörin vaatim uksesta ju listi par- 
tio laisjärjestön  ja  siihen kuuluvat yhdistykset laittom iksi ja  m ääräsi ne 
lakkautettaviksi. T ästä  ilm ottaessaan kouluylihallitus vaati kouluilta lau- 
suntoa siitä, onko oppilaitten »ruumiillinen kehitys täysin  asianm ukai- 
sesti järjeste tty» . Kokouksessaan 18. pnä joulukuuta 1911 Jyväskylän 
lyseon opetta jakun ta  piti tärkeim pänä parannuksena ja  uudistuksena 
koululääkärin saam ista jokaiseen oppilaitokseen. Asia piisi paraiten  jä r 
jeste ttäv issä  siten, e ttä  »tulevilta voim istelun opetta jilta  v aad ittaisiin  
paitsi täydellistä  voim istelun opetta jan  tu tk in toa  myöskin lääketieteen 
lisen tiaatti- eli ainakin kand idaattitu tk in to» . V apautus voimistelun tu n 
neilta olisi m yönnettävä vain koulu lääkärin  an tam an todistuksen pe
rusteella. Lopuksi pyydetään uuden voim istelusalin rakentam ista , koska 
käytössä oleva on sija inn iltaan  epäkäytännöllinen ja  perm antonsa puo
lesta liian heikko; tarpeellista  su ihkuhuonetta  sen yhteyteen ei myös
kään voi saada.

V oim istelunopettajien pätevyysvaatim ukset opettajisto  ase tti niin 
korkealle, e ttä  n iitä  ei voitu eikä voitane to teu ttaa  käytännössä. Voimis
telusalin epäkäytännöllisyydestä oli täysi syy v a littaa ; perm anto on 
kyllä kestänyt yhä kasvavaa ra s itu s ta  vielä lähes puoli vuosisataa. 
JKaikki opettajakunnan ehdotukset jä iv ä t to teu ttam atta .

Voim istelunopetukseen liitty i läheisesti r a i t t iusopetuksen jä rjestäm i- 
nen. Helmikuun 14. pnä 1911 annetussa asetuksessa alkohologia oli m ää
rä t ty  o tettavaksi voim istelun opetta jiksi ja  o p e tta ja tta rik si aikoville sää
detty ih in  oppijaksoihin. Jo v irassa  oleville oli pantava toimeen kursseja
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Koulun opettajakuntaa vuonna 1915. Seisomassa vasemmalta Heino, Peltonen, 
T. R. Hirn, Helle, Rantala, Leppänen, Putro, Ronimus. Istumassa vasemmalta 
Ekelund, Ruotsalo, Granath, Stoore, Hannikainen, Vänttinen, Kovero.

kesällä 1912 ja seuraavan joululoman aikana. Opetuksen järjestäm istä 
suunnitellessaan kouluylihallitus tiedusteli tammikuun 26. pnä 1912 kou
lujen mielipidettä. Jyväskylän lyseon opettajakunta antoi vastauksen 
2. pnä toukokuuta 1912 pitämässään kokouksessa.

Opettajisto yhtyi raittiusopetuskom itean kantaan siinä, että  oppilaita 
perehdytettäisiin jo alemmilla luokilla raittiusaatteeseen. Luonnontieteen 
ja  äidinkielen opetus soveltuisi faTTan eräiltä "osiltaan. Varsinainen opetus 
alkaisi V luokalla, missä kolmas voimistelutunti käytettäisiin tähän ta r 
koitukseen. H istorian opetuksessa tulisi VI luokalla muutamina tunteina 
käsitellä raittiuskysym ystä yhteiskunnalliselta kannalta.

Voimistelunopetuksen tehostam ista tarkoittavat toimenpiteet olivat 
seuraus partiolaisjärjestöjen lakkauttam isesta. Sortovallan varsinainen 
hyökkäys koulua vastaan alkoi 1911, jolloin kenraalikuvernööri tam m i
kuun 5. päivänä senaatille lähettäm ässään kirjeessä ilmaisi tyytym ättö
myytensä siihen tapaan, millä Venäjän historian ja maantiedon opetus 
on jä rjestetty  oppikouluissa. Senaatin kirkollisasiain toimituskunta antoi 
6. pnä maaliskuuta 1912 m ääräykset näiden aineiden opetuksen jä rjes tä 
misestä, ja  saman vuoden huhtikuun 30. päivänä kouluylihallitus kirjees
sään maan kouluille velvoitti ne toteuttam aan m ääräykset seuraavan 
lukuvuoden alusta. Venäjän historiassa piti siihen astisen lisäksi lukea
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V luokan kevätlukukauden aikana erikoisoppijakso käyttäm ällä  siihen 
yksi v iikkotunti historialle  säädety istä  tunneista. V enäjän m aantiedosta 
m äärä ttiin  luettavaksi I luokalla erikoisoppijakso, jo ta  kertauksessa  III 
ta i IV luokalla oli täydennettävä.

K o u l u r e f o r m i

Edellä puheena olleen vuonna 1906 vahvistetun väliaikaisen luku
suunnitelm an p iti olla voim assa vain siksi, kunnes ns. suuri koulukom itea 
saisi valm iiksi uuden. Täm ä tap ah tu i kuitenkin vasta  1914.

Suuri koulukom itea oli tiedustellu t koulujen m ielipidettä. Jyväskylän 
lyseon opetta jisto  käsitte li nä itä  kysym yksiä kohta koulun 50-vuotis- 
juh lan  jälkeen, lokakuun 19., 27. ja  29. päivinä 1908 p itäm issään  ko
kouksissa. Lopullinen lausunto sisälsi seuraavaa.

Pohjakoulukysym yksessä yhdy ttiin  kom itean kan taan  (»kaikissa kou
luissa olisi oleva 5-luokkainen pohjakoulu päättyvine oppim äärineen»).

K aikkiin lukioihin tulisi — kuten kom itean m ietinnössäkin oli ehdo
te ttu  — 5-luokkainen realinen keskikoulu päättyvine oppimäärineen.

K im naasiluokkien kohdalta yhdyttiin , vastoin kom itean m ietintöä, 
tr i  Relanderin vastaehdotukseen, jonka m ukaan koulutyyppinä näillä 
luokilla olisi koulumuoto, jossa tu lisi olemaan kaksi osastoa, realinen ja  
k lassillinen.

N iissä kaupungeissa, jo issa valtio  ylläpitää kah ta  lukiota, toinen 
saa tta is i olla klassillinen.

»Sitäpaitsi k a tso ttiin  asianm ukaisim m aksi, e ttä  valtio kannatta isi 
m aaseudulla ainoastaan  keskikouluja.»

O petta jakunnan lausuntoa eivät kannattaneet klassillisten kielten 
o p e tta ja t K. A. Kovero ja  K. Heino.

Ylioppilastu tk innon jä rje s te lyehdotuksesta pyydetyssä lausunnossa 
ope tta jakun ta  oli m uutam issa kohdissa eri m ieltä kuin koulukomitea. 
O petta jakun ta  ehdotti:

1. k irja llis ista  kokeista jä te ttä is iin  realikoe pois;
2. vieraissa kielissä suo rite tta is iin  vain käännös näistä  äidin

kieleen ;
3. oppilas voisi tulla hyväksytyksi kolmella hyvin suoritetu lla  k ir

jallisella kokeella, jos o p e tta ja t an tam assaan  lausunnossa katsovat hänet 
kypsyneeksi;

4. teknilliseen korkeakouluunkin tulisi ns. faku ltee ttitu tk in to .
O petta jakunnan m ielipiteet koulun uudistukseen nähden n o u d a te le 

v a t perustellusti suuntaa, joka sitten  to teu tu i käytännössä. Ylioppilas
tu tk innon  realikokeesta annettu  lausunto oli ehkä radikaalinen, m utta
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on myöhemmin to teu te ttu  siten, e ttä  realikoe on nykyisin vaihtoehtoinen 
m atem atiikan kokeen kanssa. V ieraiden kielten käännöskokeesta ilm aistu 
mielipide on ainakin to istaiseksi jääny t unohduksiin.

Pohjakouluperiaate, jo ta  oli juuri ehdotettu  oppikoulun osalta u lo te t
tavaksi myös klassillisiin lyseoihin ja  joka" sitä  tie tä  tuli m erkitsem ään 
oppikoulun todellista uudistusta, oli näinä vuosina pohdittavana myös 
koko koululaitoksen kohdalta. E duskunta teki huhtikuun 23. pnä 1912 
päätöksen, jossa senaatilta  anottiin, e ttä  se tekisi eduskunnalle lak i
esityksen kansakoulun asettam isesta  kokonaisuudessaan oppikoulun poh- 
jakouluksi. Tam m ikuun 15. pnä 1913 lähettäm ässään  kirjeessä kouluyli
hallitus pyysi reh to rin  ja  opetta ja in  lausuntoa asiasta.

O pettajakunnan vastaus on yksimielinen ja  harvinaisen vakuuttava. 
K uusivuotisen kansakoulun asettam inen kuusivuotisen oppikoulun pohja- 
kouluksi m erkitsi sen m ielestä sekä sosiaalista e ttä  siv istyksellistä huo
nonnusta. K ansakoulu su iste tta is iin  itsenäisestä asem astaan oppikoulun 
rengiksi. Kansakouluun olisi o tettava oppiaineita, jo ita  siellä ei ku iten
kaan voisi m enestyksellisesti opettaa. Tässä suhteessa v iita ttiin  N orjasta  
ja  Yhdysvalloista saatu ih in  kokemuksiin. Toiselta puolen kuusivuotiseksi 
lyhennetty  oppikoulu ei pystyisi m uuta kuin kulttuurinkavennusta m er
kitsevän ohjelm ansupistam isen jälkeen suoriutum aan teh tävästään . Yli
opp ilasten  keski-ikä kasvaisi yhdellä vuodella, m ikä sam oinkuin oppi
koulun vaikeutunut suoritus koituisi vähävaraisten  vahingoksi. Täysin 
hyväksyen sosiaalisen tasa-arvoisuuden ja  oikeudenm ukaisuuden p e riaa t
tee t opetta jakun ta  kokemukseen ja  asiantuntem ukseen vedoten hylkää 
lakiehdotuksen tueksi tehdy t perustelut. M uistettakoon, m iten täm ä 
vuonna 1912 esille o te ttu  a ja tu s  kouluviranom aisten toim esta itsenäi
syyden aikana to teu te ttiin  6-vuotisissa yhteislyseoissa ja  millä itsepäi- 
syydellä, kaikkea kokem usta uhm aten, n iitä  pidettiin  toim innassa. Näiden 
uusm uotoisten koulujen ta rin a  on nyt päättynyt.

Suuri koulukom itea ja tk a a  työtään, kouluylihallitus käskee jo 1912 
opettajia  ja  oppilaita  pysym ään erillään valtiollisesta k iihoituksesta ja  
m ielenosoituksista, v a ro ttaa  uudelleen oppilaita osallistum asta kansan
kokouksiin ja  väentungoksiin  (helm ikuussa 1914), kunnes ensim mäinen 
m aailm ansota puhkeaa. Syksyllä 1914 koulu päästiin  alkam aan syyskuun 
21. päivänä; korvaukseksi kevätlukukausi alo te ttiin  tam m ikuun 8. päi
vänä. Syyskuun 11. päivänä, koulujen vielä odotellessa lukukauden alka
m ispäivän m äärääm istä, annettiin  asetus Suomen alkeisoppilaitosten 
uudelleen järjestäm isestä .

Asetuksen I T : ssä sanotaan:
»Normaalilyseoiden realiosasto t sekä kaikki klassilliset ja  realilyseot, 

paitsi Turun klassillisia lyseoita, joissa opetuskielenä on suomen- ja  
ruotsinkieli, sekä V iipurin ja  Tampereen suomenkielisiä klassillisia ly-
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seoita, m uutetaan lyseoiksi rinnakkaisille lukioluokkineen, joissa viisi 
alinta luokkaa muodostavat keskikoulun päättyvine oppimäärineen, kun 
taas kolme ylintä luokkaa, jo tka  muodostavat lyseon klassillisen ja  
realiosaston, valmistavat korkeakouluihin.»

Asetus to teu ttaa  siten niitä periaatteita, joista  yllä Jyväskylän lyseon 
opettajakunnan lausunnon yhteydessä oli puhetta. Alkeiskoulujen nimi 
m uutetaan keskikouluiksi. Uuden lukusuunnitelman mukainen opetus 
tapahtui asetuksen m äärääm ällä tavalla lukuvuonna 1914— 15 luokilla 
I—III ja  VI luokalla.

Asetuksen 4 £ oli venäläistämispykälä. Siinä määrättiin , e ttä  VI luo
kan kolmesta historian tunnista  käytetään kaksi tuntia  Venäjän histo
rian kertaamiseen venäjän kielellä. Vuoden 1906 lukusuunnitelmassa 
olleiden 27 venäjänkielen tunnin asemasta oli varsinaisessa lukusuunni
telmassakin nyt 34 täm än kielen tuntia. Asetus m ääräsi lisäksi, e ttä  
venäjän viikkotunteja lisätään lukuvuonna 1914— 15 lyseoiden VII ja VIII 
luokalla ja  vuonna 1915— 16 VIII luokalla kolmella viikkotunnilla, joista 
yksi otetaan matematiikan ja  yksi opetuskielen tuntim äärästä.

Se oli toisen sortokauden lahja  Suomen oppikoululle.
Vaihtoehtoisena aineena oli kreikankieli. Sen saivat klassillisen osas

ton oppilaat vaihtaa  joko ranskankieleen tai fysiikkaan, kemiaan ja 
piirustukseen; klassillisen linjan m atematiikan ja  kreikan asemasta klas
sikot saivat lukea myös realiosaston matematiikan, fysiikan ja  kemian 
kurssin tai ottaa  realiosaston m atematiikan ja  piirustuksen.

Lukuvuonna 1916— 17 tä tä  opetussuunnitelmaa noudatettiin ensim
mäisen kerran kaikilla luokilla. Ensimmäinen kerta  jäi myös viimeiseksi, 
sillä vallankumous muutti tilanteen täydellisesti. Mainitun lukuvuoden 
vuosikertomuksessa rehtori E rnest  W änttinen esittää  miehekkäitä, kan
sallisen kokonaisnäkemyksen sanelemia aja tuksia  itsenäisen Suomen 
oppikoulusta. »Tämä (vuoden 1914) opetussuunnitelma ei enempää kuin 
sitä edellisetkään ollut laadittu  silmällä pitäen maamme kasvavan nuo
rison todellisia sivistystarpeita, vaan olivat siinä m ääräävinä kansal
lemme vieraat tarkoitusperät. Luonnollista on sentähden, e ttä  kun kan
samme itse saa m äärätä  omista sivistyslaitoksistaan, ensimmäisiä teh 
täviä tulee olemaan oppikoulumme uudestaan järjestäminen. Ensi syk
systä lähtien saa siis koulumme lähteä vapaana sille vieraista vaikutti
mista suorittam aan omaa, tä rkeä tä  kansallista sivistystehtäväänsä . . . .  
Suomen nuorison täy tyy  tulevaisuudessa syvällisemmin kuin tä tä  ennen 
oppia tuntem aan äidinkieltään sekä oman kansansa kirjallisuutta, sa 
moinkuin omaa m aatansa ja  sen kansan entisiä ja  nykyisiä olosuhteita. 
Se on se ainoa oikea pohja, jolle suomalainen sivistys voidaan rakentaa, 
ja sentähden täytyykin Suomen koulussa samoinkuin muittenkin sivistys
kansojen kouluissa äidinkielellä, sen kirjallisuudella ja  oman kansan his-
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LINJAJAKOISEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA (1914)

Keskikoulu Lukioluokat

i-i M
1-i

M
M 2 <

T
unteja 

yhteensä

klass. osasto reaaliosasto

C
n

V
II

V
III

T
unteja

yhteensä

Y
hteensä 

tun
teja 

lyseossa

1

<
n

V
II

V
III

T
unteja

yhteensä

Y
hteensä 

tu
n


teja 

lyseossa

Uskonto 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 16 2 2 2 6 16
V enäjänkieli 5 5 4 4 18 5 5 6 16 34 5 5 6 16 34
Opetuskieli 5 3 2 2 3 15 2 2 2 6 21 2 2 2 6 21
T oinen kotim. kieli 4 3 2 2 2 13 2 2 2 6 19 2 2 2 6 19
Saksankieli 4 3 3 10 2 2 2 6 16 2 2 2 6 16
R anskankieli 4 4 4 12 12
L atinankieli 6 6 6 18 18
K reikankieli 4 4 4 12 12
H istoria 1 1 3 3 4 12 3 3 3 9 21 3 3 3 9 21
M aantieto 4 3 2 1 10 1 o 11 i o 11
L uonnonhistoria 2 2 2 2 2 10 I 1

1 Lä
11 r 1 z

11
M atem atiikka 5 4 4 4 4 21 3 3 3 9 30 5 5 5 15 36
Fysiikka ja  kem ia 3 2 5 2 2 2 6 11
K aunokirjo itus 6 6
Piirustus ja 3}3)muovailu ) 2 2 2 6 6 2 2 2 6 12
Voimistelu 3 3 3 3 2 14 2 2 2 6 20 2 2 2 6 20
Terveysoppi 1 1 1 1
Laulu 2 2 4 4 4

Y hteensä 31 31 31 31 31 - 32 32 32 — — 32 32 32 -

V apaaehtoiset
aineet:

K irjanp ito 1 1 2
E nglanninkieli 2 2 4 4 2 2 4 4
Filosofian alkeet 1 1 2 2 1 1 2 2
Laulu 1 1 1 3 1 1 1 3 6 1 1 ! l 3 6

torialla olla niille itsestään kuuluva määräävä asema. Kansojen välisessä 
kilpailussa on nykyään erinomaisen tärkeätä, että  kansa osaa oikein 
käyttää hyväkseen ne luonnonantimet ja luonnon voimat, jotka sillä ovat 
tarjona omassa maassaan, ja  sentähden on tarpeellista, e ttä  luonnon
tieteellinen opetus on nykyajan koulussa aikansa tasalla. Luonnontie
teiden tulee siis uudessa opetussuunnitelmassa saada riittävä tuntim äärä 
ja  tarpeelliset apuneuvot käytettäväkseen.» Lopuksi rehtori Wänttinen
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LINJAJAKOISIA LYSEOITA JA KESKIKOULUJA VARTEN 27. 6. 1918 
VAHVISTETTU VÄLIAIKAINEN OPETUSSUUNNITELMA

Aine
Keskikoulu Klass. linja Realilinja

1 11 111 IV v lYht. VI VII VIII Yht. VI VII VIII Yht.

Uskonto 2 2 2 2 2 10 2 2 2 16 2 2 2 16
Filosofian alkeet 2 2 4 — 2 2 4
Opetuskieli 5 3 3 3 3 17 3 3 3 26 3 3 3 26
Toinen kotim. kieli 4 3 3 2 2 14 2 2 2 20 2 2 2 20
Saksankieli — 4 4 4 3 15 4 3 3 25 4 3 3 25
Ranskan- tai 
venäjänkieli 4 4 4 12 4 4 4 12
Latinankieli 6 6 6 18 — — — —
Historia ja yhteis
kuntaoppi — 2 3 3 4 12 3 4 4 23 3 4 4 23
Maantiede 3 2 3 2 1 11 \ 2r

(2)

1 1 27 2 1 1 27
Luonnonhistoria 
Fysiikka ja  kemia

3 2 2 2
3

3
3

12
6 (2) (2) 6 + (6) 2 2 2 12

Matematiikka 5 4 4 4 4 21 3 3 3 30 5 5 5 36
Kaunokirjoitus 
Piirustus ja l3 3 2 2 2 1 1 2

(2) (2) (2) i 12 + (6) 2 2 2 \ 1 8
muovailu
Voimistelu

1
3 3 3 3 2

1
14 2 2 2

1
20 2 2 2

I
20

Terveysoppi — — — — 1 1 — — — 1 — — — 1
Laulu 2 2 1 — — 5 — — — 5 ____ ___ ___ 5
Kirjanpito — — — 1 1 2 — — — 2 - — - 2

Yhteensä 30 30 30 31 31 - 31 32 32 - 31 32 32 —

Vapaaeht. aineet:
Englanninkieli 2 2 4 — 2 2 4
Laulu ____ — ____ 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 5
Veisito 2 2 2 — — 6 — — 6 — — — 6

Sekä klassillisen että realilinjan oppilaat saavat vaihtaa ranskankielen venäjän
kieleen; klassillisen linjan oppilaat saava.t edelleen vaihtaa ranskan- tai venäjänkielen 
realilinjan fysiikan ja kemian sekä piirustuksen oppijaksoon.

vaatii koulumaksujen alentamista entiselleen ja vapaaoppilaspaikkojen 
lisäämistä.

Odotettu uusi lukusuunnitelma sai senaatissa vahvistuksen kesäkuun 
27. pnä 1918._ Se oli tarkoitettu väliaikaiseksi, mutta kesti yli kaksi 
vuosikymmentä, ennen kuin sen tilalle saatiin uusi. Vasta talvisodan 
muuttama poliittinen asema lopetti tämän väliaikaisen, mutta niin sit
keän opetussuunnitelman tarinan. Sen tuntimäärien mukaan siis opetet-
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tiin Jyväskylänkin lyseossa itsenäisyytemme kahden ensimmäisen vuosi
kymmenen aikana.

V a p a u s s o d a n  a i k a i n e n  k o u l u t y ö

Syyslukukausi 1917 alotettiin senaatin määräyksen mukaisesti vasta  
syyskuun 17. päivänä, jo tta  oppilailla olisi ollut mahdollisuus avustaa 
maataloustöissä. M arraskuun 14. päivänä vaadittiin  »työväen järjestön 
käskystä», kuten sanat kuuluivat, lyseo suljettavaksi. M ääräystä ei 
toteltu, ei myöskään kahtena seuraavana päivänä. M arraskuun 16. päi
vänä Haapakosken (nyk. Vaajakoski) jä r jes tyskaarti  esti oppilaat pää
semästä kello 13 alkaville iltapäivätunneille. Kun seuraavanakin päivänä 
vaikeutettiin oppilaiden pääsyä kouluun, suljettiin koulu kahdeksi päi
väksi. M arraskuun 20. päivästä lähtien koulutyötä taas  jatkettiin, ja  
syyslukukausi lopetettiin joulukuun 21. päivänä.

Kevätlukukausi alotettiin tammikuun 8. päivänä. Lukioluokat lopetti
vat koulutyön saman kuun 28. päivänä, V luokka jatkoi helmikuun 2. 
päivään asti, ja  kolmea päivää myöhemmin päätty i lukeminen I—IV 
luokkienkin osalta. Koulutalo muutettiin  kasarmiksi, alkaneen taistelun 
tarpeiden mukaisesti.

Vapaussodan kunnian päivistä koulumme kohdalta kerrotaan toisaalla 
tässä  julkaisussa. Koulutyöstä lukuvuonna 1917— 18 on enää todettava, 
e ttä  kaupungissa olevat oppilaat kokoontuivat lyseoon toukokuun 25. 
päivänä, jolloin heille jaetti in  todistukset. Kevät arvostelua ei toimitettu, 
vaan luokalta siirto tapahtui syysarvostelun ja  opettajakunnan hark in
nan mukaan. Ylioppilastutkintoa ei voitu myöskään pitää. Senaatin 6. 
pnä toukokuuta an tam an määräyksen ja  kouluhallituksen saman kuun 
14. päivänä lähettämien ohjeiden mukaisesti annettiin ylimmän luokan 
oppilaille päästötodistukset; kaikki abiturientit havaittiin  »kypsyneiksi 
yliopistoon ja muihin korkeakouluihin päästettäviksi». Kaksi yksityis
oppilasta sai samoin päästötodistuksen.

Toukokuun 25. pnä 1918 pidetty lukuvuoden päättäjä is tila isuus oli 
ainoalaatuinen Jyväskylän lyseon historiassa. Kolmen kunnian kentällä 
kaatuneen kahdeksannen luokan oppilaan päästötodistukset annettiin 
heidän omaisilleen osotukseksi siitä, e ttä  nämä oppilaat olisivat olleet 
oikeutetut saam aan ylioppilaan nimen. Yksi oppilas oli niin vaikeasti 
haavoittunut, e ttä  ei voinut saapua noutamaan lyyraansa ja  lakkiansa, 
yksi oli haavastaan jo siksi paljon parantunut, että saattoi liikkua kaina
losauvojen varassa. Kahdeksan IV—VII luokkien oppilasta oli kaatunut 
taistelussa isänmaan vapauden puolesta. Historiallinen hetki ei ole leikkiä
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eikä koostu juhlam enoista. Se on yksity isten  ihm iskohtaloiden kehystäm ä 
loppukatselmus, jolla h isto ria  p ää ttää  erään a jan jakson  ja  alkaa uuden.

Kouluhallitus oli k irjeessään  8. päivältä  toukokuuta keho ttanu t kou
luja » järjestäm ään oppilaille eri oppiaineissa semmoisia lom atöitä, jo tka 
edes jossakin m äärin  korvaisivat tän ä  lukuvuonna tap ah tu n u tta  opinto
jen keskeytystä ja  helpottaisivat ensi vuoden työtä». Oppilaille toimi- 
tettiink in  painettu ina eri aineita koskevat, yksity iskohtaisen ta rk a t 
kesätehtävät.

Kevään 1918 pääsytu tk in to  pidettiin  asetuksen m ukaisesti, ei kuiten
kaan lyseon rakennuksessa, vaan K auppakadun varrella sijainneessa ty t 
tökoulun jatkoluokkien huoneistossa.

Va p a u s s o d a s t a  t a l v i s o t a a n

Uuden opetussuunnitelm an luom assa linjajakoisessa eli rinnakkais- 
linjaisessa lyseossa oppilaan on lukioon siirtyessään  teh tävä  valinta k las
sillisen ja  realilin jan  välillä. Kun täm ä valin ta ensi kerran  suoritettiin  
lukuvuonna 1918— 19, kaikki 14 kuudennen luokan oppilasta valitsivat 
klassillisen linjan. K lassillisen lyseon perinne näy tti siis ylivoim aiselta, 
m utta  yh tä  rad ikaalisesti seuraavana lukuvuonna jokainen kuudennen 
luokan oppilas valitsi realilinjan. S iitä lähtien  oli oppilaita kum mallakin 
linjalla, enemmistö useim m iten realipuolella. N iistä  545 oppilaasta, jo tka 
vuosina 1918—41 opiskelivat kuudennella eli siis lukion ensim mäisellä 
luokalla (luvut ilm aisevat oppilasm ääriä kevätlukukauden lopussa), oli 
klassillisella linjalla 231 eli 42,4 c/c , rea lilinjalla 314 eli 57,6 %. Linjan 
valin taan vaiku ttava t suuresti sellaisetkin seikat kuin o p e tta ja t ja  tove
rien esim erkki, m utta  järjestelm än  vakiin tuessa oppilaan harrastukset, 
taipum ukset ja  eläm änuran suunnittelu  lienevät useim m issa tapauksissa 
päässeet ratkaisem aan.

Vuosien 1920—39 a ja lta  on tu tk ittu  n iitä  lyseon oppilaita, joilla oli 
selvä erotus (vähin tään  kolme yksikköä) saksan ja  m atem atiikan arvo
sanoissa. Edellisiä, s-oppilaita, s iirtyy  lukiossa klassilliselle linjalle keski
m äärin  kaksi kertaa  niin paljon kuin jälkim m äisiä, m-oppilaita. Keski
m äärin joka kolmas s-oppilas valitsee realilinjan, samoin keskim äärin 
joka kolmas m-oppilas latinan. L atinan  valinta näiden ryhm ien kesken 
oli ta rkkaan  o tettuna  seuraava:

m -oppilaat 34 111 =  30,7 % 
s-oppilaat 42/68 =  61,8 %

L atinan arvosanojen erotus näiden ryhm ien välillä on kuudennella
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Koulun opettajakuntaa vuonna 1933. Seisomassa vasemmalta Kärkkäinen, Seger
man, Korpilahti, Koskimies, Salo. Istumassa vasemmalta Helle, T. R. Hirn, Lau- 
rosela, Peltonen. Bremer, Rekola, Kesäniemi.

luokalla vain 0,81 s-oppilaiden hyväksi. Seuraavalla luokalla erotus pie
nenee huom attavasti (0,54) ja  on s itten  V III luokalla 0,74.1

Tutkim uksen tu lokset eivät ole verrannollisia  yleistä lin jan  valin taa 
koskevien lukujemme kanssa, m u tta  n iistä  ilmenee jo aivan pinnallises- 
tik in  arvioiden kaksi seikkaa: yleinen tendenssi tie tyn  pienen ryhm än 
p iirissä ja  kahden arvosanoiltaan varsin  vastakkaisen tyypin edistyminen 
aineessa, jossa voisi o lettaa s-tyypin pääsevän huom attavasti parem piin 
tuloksiin.

Kuudennen luokan alkaessa teh ty  valin ta  m äärää opiskelun koulun 
loppuun asti. Suhteet eivät m uutukaan VII ja  VIII luokilla m uuta kuin 
m itä koulusta eroam iset ja  luokille m uualta  tu lleet aiheu ttavat. Seitse
m ännen luokan oppilaista oli m ain ittuna aikana klassikkoja 43,5 %, 
kahdeksannen luokan 43,8 %. Klassillisen lin jan  oppilailla oli kaksi pa
kollista v ilin ta ra tk a isu a . Voitiin o ttaa  joko fysiikan, kemian ja  piirus-

1. Kaarlo Hakama, M a t e m a a t t i n e n  k o u l u l a h j a k k  uQu s, lisensiaatti
työ (käsikirjoitus), s. 91.
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tuksen 4 viikkotuntia tai ranskan vastaavat 4 tuntia. Ranska voitiin 
vaihtaa venäjään. Tarkastelumme alaisten 23 lukuvuoden aikana (alkaen 
lukuvuodesta 1918—19, viimeisenä lukuvuosi 1940—41) kuudennen luo
kan 231 klassikosta 146 eli runsaasti 63 % ryhtyi opiskelemaan fysiik
kaa, kemiaa ja piirustusta. Pataklassikoita eli ranskan valinneita oli 82 
oppilasta (35,5 %). Vain kolme klassikkoa (runsas yksi prosentti) luki 
tänä aikana venäjää.

Tilastoa voi tulkita monin tavoin. Yllä sanotusta näyttäisi selviävän 
riidattom asti ainakin se. e ttä  lukioasteen linjajako oli tarpeellinen toi
menpide. Hyvin perustellulta näy ttää  Jyväskylän lyseon tilaston mukaan 
myöskin se, että latinanlukijätkin voivat suorittaa oppikurssin luonnon- 
opissa. Ei voi jo tässä olla valittam atta, e ttä  v. 1941 annettu uusi luku
suunnitelma poisti kielilinjan oppilailta juuri luonnonopin opiskelemisen 
mahdollisuuden. Otettiinko tällöin lainkaan huomioon yli kahden vuosi
kymmenen kokemuksia?

Realilinjan puolella ranska ja  venäjä olivat myös vaihtoehtoisia ainei
ta. Tarkasteltavana aikana VI luokan 314 realistista 290 eli lähes 92,5 % 
luki ranskaa, 24 oppilasta venäjää. Sanottakoon valintaa vaikka lyhyt
näköiseksi, syy on historian. Voimme todeta saman asian neljä- ja  viisi
kymmentäluvuilla. Kun lyseon venäjänkielen opettaja, lehtori Juuso 
Putro, kuoli maaliskuun 30. pnä 1931, venäjän opetus lakkasi pian koko
naan. Lukuvuonna 1931—32 sijaisopettaja hoiti kahdeksannen luokan 
venäjän tunnit, m utta sen jälkeen ei ole ollut niin paljon halukkaita, 
e ttä  heille olisi voitu jä rjes tää  opetusta.

Vapaaehtoiset aineet

Vuoden 1918 lukusuunnitelman mukaan kumpainenkin linja saattoi 
vapaaehtoisena aineena opiskella 2 viikkotuntia englantia VII—VIII luo
killa. Vapaaehtoisessa laulussa oli yksi viikkotunti IV—VIII luokilla ja  
veistossa 2 viikkotuntia luokilla I—III.

1. Englanti

Tarkastelun alaisena 23 vuoden aikana opiskeli englantia VI luokalla 
kaikkiaan 66 klassillisen ja 90 realilinjan oppilasta. H arrastus oli kum
mallakin puolella melkein täsmälleen saman suuruinen eli lähes 29 %. 
Vapaaehtoiseen aineeseen ilm ottauduttiin vuodeksi kerrallaan. Monet 
näyttävätkin jättäneen englannin pois seuraavan vuoden lukuohjelmas
taan, joko voidakseen keskittyä tutkintolukuihin tai pelkästään muka
vuuden halusta. Kahdeksannella luokalla luki vastaavana aikana englan-
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tia  42 klassikkoa ja  41 realistia , prosentteina 25 ja  19 (168 klassikosta 
ja  216 rea lis tis ta ) . K lassikot n äy ttäv ä t pitäneen sitkeäm m in kiinni eng
lannin opiskelustaan.

2. Veisto

V apaaehtoinen veisto päästiin  alkam aan m arraskuun 15. pnä 1918 
kaupungin kansakoulujen veistosalissa ja  kansakoulun välinein. Mukana 
oli 17 poikaa I luokalta, 13 to iselta  ja  24 kolm annelta. O pettajana oli 
kansakoulunopettaja  E. Häm äläinen. A lkuinnostus ainakin oli hyvä, m ut
ta  kun kansakoulussa sitten  ei enää saatukaan  työskennellä eikä omaa 
veistohuonetta ollut, täy ty i vapaaehtoinen veisto jä t tä ä  ohjelm asta jo 
seuraavan lukuvuoden alusta.

Syyslukukaudella 1923 saatiin  ullakkokerrokseen sisustetuksi veisto- 
huone ja  tarpeelliset sä ily tystila t; sam alla kunnostettiin  myös viereinen, 
u llakosta p iirustussaliksi e ro te ttu  osa. Uudet tila t olivat enemmän kuin 
tarpeelliset, m u tta  va lite ttavasti hankala t k äy ttää  jo sija in tinsa  puolesta. 
Veistosali oli liian pieni; sen katto ikkunoita  oli m ahdoton p itää  puh
ta in a ; valmiiden töiden säilytyspulm aa ei voitu ra tk a is ta  tyydyttävästi.

Lukuvuonna 1924—25 vapaaehtoisen veiston opetus pääsi joka ta 
pauksessa alkam aan. Siihen osallistui tällöin I luokalta 16, II luokalta 
22 ja  III luokalta  11 poikaa. Yleiseltä kannalta  olisi tä rk eä tä  tietää, 
m iten veistoa seuraavina vuosina ha rras te ttiin . Syyslukukauteen 1928 
asti, siis kaikkiaan neljänä lukuvuonna, vapaaehtoiseen veistoon ottaakin  
osaa huom attava m äärä oppilaita. Ensim m äisellä luokalla oli m ainittuna 
neljänä vuotena yhteensä 191 oppilasta, jo ista  osallistui veistoon 58 
(n. 30,4 % ) ; vastaavat luvut II luokalla olivat 173 — 64 (n. 37 r/c ) ja  
III luokalla 145 — 28 (n. 19,3 c/c ). K aikilta kolmelta luokalta 150 oppi
lasta  509:stä eli 29,5 % h a rra s ti veistoa.

Lukuvuonna 1928—29 veistoon otti osaa vain 13 poikaa, kaikki I 
luokalta. N äistä  jatkoi 9 poikaa seuraavana vuotena; yhdessä heidän 
kanssaan työskenteli 2 ensim m äisen luokan oppilasta. Seuraavana vuonna 
ei oppilasluetteloon ole m erk itty  yhtään  vapaaehtoiseen veistoon osallis
tu n u tta ; oppiennätyksiin lienee erehdyksessä tu llu t edellisen vuoden 
teksti ta i virhe on s itten  oppilasluettelon puolella.

Syystä tai toisesta veiston h a rras tu s  ja tkuvasti lam autui, a jo itta in  
olem attomiin. V eistosta n äy ttää  tulleen vain lukusuunnitelm aan sisältyvä 
yhdentekevä m ahdollisuus, jo ta  ei joko kyetty  ta i p y ritty  m uodostam aan 
muun koulutyön hyödylliseksi täydennykseksi. V uosikertom uksista ei 
käy selville edes sitä, kuka a ine tta  kulloinkin opetti.

Vähäinen aineistom m e ei oikeuta yleisempiin päätelm iin. Vuoden 1941 
lukusuunnitelm assa veisto m uuttu i pakolliseksi aineeksi. Vapaaehtoisuu-
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den aikana ilmenneeseen harrastukseen  pitänee paikkansa huomio, minkä 
saatto i sitten  tehdä pakollisesta veistosta: innostus työhön ja  sen tu lok
set riippuvat ratka isevasti opetta jasta .

3. Laulu

Lukusuunnitelm aan sisältyvä IV—V III luokkien vapaaehtoinen laulu, 
tun ti viikossa, tuli opetusaineeksi lyseossa lukuvuonna 1921—22. Vuosi
kertom us m ainitsee seu raav aa : »Yläluokkien kaikki laulavat oppilaat 
ovat kuuluneet n.s. Oppikoululaiskuoroon, joka on laulanut useita seka
kuorolauluja. Lisäksi ovat nämä oppilaat laulutunneillaan laulaneet jou
kon eri säveltäjäin  yksinlauluja pianon säestyksellä.» O ppiennätyksistä 
poimimamme lause to istuu  sam ana lukuvuoteen 1927— 28, jonka vuosi
kertom us sisä ltää  asiallisestikin u u tta : »Yläluokkien vapaaehtoiseen lau
luun 1 t. osaaottaneet oppilaat laulaneet lauluja eri kokoelm ista sekä 
kuuluneet myös oppikoulujen väliseen oppikoululaissekakuoroon.» Vuoden 
1929—30 vuosikertom us täyden tää  m ainintaa myös III ja  IV luokan 
osalta: »Äänenm urroksensa sivuuttaneilla muiden luokkien oppilailla 
on ollut 1 tu n ti vapaaehto ista  laulua viikossa. L aulettu  joukko yksin
lauluja unisoololauluina ja  bassot Oppikoululaissekakuoron 10 lauluun.»

Enem pää eivät vuosikertom ukset tiedäkään  vapaaehtoisesta laulusta. 
Täm än aineen h istoria  vuosilta 1921—38 täy ttä is i monia p itk iä sivuja, 
jos se voitaisiin kertoa yksity iskohtiaan  myöten. K ansakoulun joh ta ja- 
opetta ja  M artti K orpilahti hoiti koko täm än ajan  laulunopetusta lyseos
sa. L ukujärjestyksessä  ja  palkkauksessa IV—VIII luokkien viikkotunti 
supistui yhden ryhm än yhdeksi tunniksi, m utta  m ontako tun tia  työ tä  
se keskim äärin m erkitsi opettajalle? Kuoron v iiko tta iset harjo itukset 
kestivät tavallisesti kaksi tun tia, usein enemmän; tärkeiden  esiintym is
ten  lähestyessä p idettiin  harjo ituksia  tuon tuostakin. Oppikoululaiskuoro 
antoi ju lk isiakin  konsertteja, joihin valm entautum inen ei supistunut yli
m ääräiseltä  osaltaan vain kenraaliharjoitukseen.

Kuoron to im inta edisti jäsentensä yhteiskunnallista  avartum ista  v a r
m aan m uutenkin kuin m usiikilliseen yhteistyöhön sopeuttam isessa. H uh
tikuun 7. pnä 1925 se esitti viisi laulua kaupungin kirkossa pidetyssä 
kotiseutuvesperissä, jonka tu lo t annettiin  köyhien koululaisten kesä- 
siirto lapuuhan avustam iseksi. Oppikoululaiskuoron tapaisen laulajajou- 
kon koossa pitäm inen vaati jo h ta ja lta  tavaton ta  innostusta ja  psyko
logista ta itavuu tta . M usiikillisella puolella vaikeudet eivät ole ainakaan 
pienemmät. Syksyllä 1923 joukkoon ilm estyi eräs lyseon oppilas, jonka 
korva ei ollut tarpeeksi tarkka . K orpilahti y r itti  k arko ittaa  pojan kuo
rosta, m u tta  täm ä pysyi itsepintaisesti m ukana, koska kuorossa lauloi
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eräs hänen ihailemansa jatkoluokkien tyttö . Keväällä poika lauloi jo 
siedettävän puhtaasti.

Vuoden 1930 alussa M artti Korpilahti sai kootuksi viitisentoista poi
kaa oppilasorkesteriksi, joka soitti sitten neljän lukuvuoden ajan. Luku
vuonna 1931—32 sen mainitaan esiintyneen »pari kertaa» ; ohjelmistossa 
oli kymmenisen sävellystä.

Oppilasorkesterista puhuttaessa ei ole unohdettava lehtori Paavo 
Kesäniemen osuutta. Kesäniemi, joka antoi yksityisesti viulunsoiton 
opetusta monille lyseolaisille vuosikymmenien ajan, johti koulun oppilas- 
orkesteria vuosina 1922—24. O rkesteriin kuului tavallisesti 22 soittajaa. 
Sen esitykset esim. vapaussodassa kaatuneiden oppilaiden muistojuhlissa 
jä ivät vaikuttavina nuorten kuulijoiden mieleen.

M artti Korpilahti kuoli syyskuun 25. pnä 1938. Hänen poismenoonsa 
loppuu varsinaisesti vapaaehtoisen laulun opetus Jyväskylän lyseossa. 
Lukuvuonna 1938—39 ei ollut enää osanottajia. Sotien loppupuolella 
parina vuonna tehdyt yritykset eivät johtaneet toivottuihin tuloksiin, 
mm. sen takia, että  monille luokille tarkoitetun yhtäaikaisen tunnin 
sijoittaminen lukujärjestykseen aiheutti silloisissa oloissa kohtuuttomia 
hankaluuksia.

L u k u v u o d e t  1 9 3 9  — 45

Lukuvuosi 1939—40 supistui talvisodan ja  sitä edeltäneen YH:n takia 
hyvin lyhyeksi. Aluksi työskenneltiin normaalisti syyskuun alusta loka
kuun 9. päivään. Ensimmäinen luokka, II a ja  II b lukivat vielä 19.—30. 
m arraskuuta, III luokka saman kuun 16.—30. päivänä, IV luokka 13.—30. 
marraskuuta, V m arraskuun 10.—30. ja  lukioluokat 23.—30. päivinä. 
Kevätlukukausi alotettiin vasta elokuun 1. pnä 1940 ja  päätettiin syys
kuun 21. pnä 1940. Koulutalo oli sodan aikana puolustusvoimien käy
t ö s s ä .  Keväällä 1940 ei suoritettu ylioppilaskirjoituksia. Kaikki VIII luo
kan 23 oppilasta hyväksyttiin ylioppilaiksi ilman suullisia ja  kirjalli
sia kokeita.

Lukuvuosi 1940—41 alotettiin lokakuun 1. pnä 1940 ja lopetettiin 
toukokuun 21. pnä 1941. Ylioppilastutkinto pidettiin normaalissa järjes
tyksessä 1.—9. huhtikuuta. Lukuvuosi 1941—42 supistui sodan takia 
kevätlukukaudeksi 7. 1.—13. 5. 1942, sillä koulutalo oli kesästä 1941 
lähtien tammikuun 1942 alkuun sotilaskäytössä. Ylioppilaaksi pääsi tou
kokuun 23. päivänä 2 kahdeksannen luokan koulussa ollutta ja  15 ase
palvelukseen komennettua VIII luokan oppilasta.

Lukuvuosi 1942—43 kesti ajan 11. 10. 1942—22. 5. 1943. Suuri osa 
lukioluokkien pojista oli asepalveluksessa. K iristynyt elintarviketilanne 
ja työvoiman puute aiheuttivat kevätlukukauden tavallista aikaisemman
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lopettamisen. Ylioppilastutkinnosta annettiin erikoissäännöksiä; koulussa 
lukeneiden 5 oppilaan lisäksi pääsi ylioppilaaksi 10 asepalveluksessa 
ollutta, joiden ei tarvinnut suorittaa tutkintoja.

Tilanahtaus haittasi täm än lukuvuoden aikana suuresti koulutyötä. 
Jyväskylän yhteislyseo oli m uutettu sotasairaalaksi, ja se joutui työs
kentelemään lyseon rakennuksessa. Ylimmässä kerroksessa majaili ilma- 
torjuntajoukkue. Varsinkin yhteislyseon kannalta tilanne oli hankala, 
sillä se luki iltavuorossa; mikäli vain jokin luokka oli vapaana, naapuri- 
koulun tunteja pidettiin ennen varsinaista iltavuoroakin.

Seuraava lukuvuosi (10. 10. 1943—20. 5. 1944) alkoi samoissa mer
keissä. Yhteislyseo luki edelleen lyseon suojissa. Kevätlukukaudella 1944 
tilanne kävi opetustyön kannalta yhä sekavammaksi. Helmikuun 9. pnä 
1944 opetusministeriö m ääräsi kansakoulujen ja oppikoulujen keski- 
koululuokkien työn lopetettavaksi eräillä pommitusten pahimmin uhkaa
milla paikkakunnilla (mm. Viipurin, Haminan, Kotkan, Loviisan, Por
voon, Helsingin, Tammisaaren ja Hangon kaupungeissa). Evakuoitujen 
koulujen oppilaita, joihin kuului myös lukioluokkalaisia, tuli lyseoonkin. 
Lukioluokkien osalta nämä olivat yksinomaan tyttöjä. Helmikuun 21. 
päivänä koulun lukioluokat tyhjenivätkin melkein kokonaan omista oppi
laista asepalvelukseen kutsumisten takia.

Viimeinen poikkeuksellinen lukuvuosi, 1944—45, alkoi marraskuun 
28. päivänä ja päättyi toukokuun 20. pnä 1945. Koulutalo joutui syk- 
syllä 1944 kotiuttamiskeskukseksi puolustusvoimien käyttöön ja  Vapautui 
vasta marraskuun lopulla. Yhteislyseo luki edelleen lyseossa pääsiäis
lomaan 1945 asti. Tämän lukuvuoden ajan  oli koulun oppilaina koulu
hallituksen luvalla vielä kolme tyttöä, jotka keväällä 1945 suorittivat 
ylioppilastutkinnon.

Sota toi kouluun uuden oppiaineenkin. Syyskuun 30. pnä 1942 anne
tulla kiertokirjeellä liitettiin maanpuolustuksen opetus liikuntakasvatuk- 
seen. Keskikoulun osalta ohjelma sisälsi suljetun ja avoimen järjestyk- 
sen, maastomarssin, murtomaajuoksun, hiihdon ja  suunnistamisen, yli- 
päänsä siis jo aikaisemminkin liikuntakasvatukseen kuuluneita asioita. 
Kuudennen luokan osalle tuli lisää valmistava ampumakoulutus, VII— 
VIII luokkien ammunta. Koulu to teu tti määräyksiä mahdollisuuksiensa 
mukaisesti. Lukioluokkien ohjelma jäi varsin pienen poikajoukon suori
tettavaksi. Pari kivääriä saatiin suojeluskunnalta opetusvälineiksi, mutta 
varsinaista ampumakoulutusta ei voitu antaa, sillä käytettäväksi saatiin 
vain harjoituspatruunoita. Pojat kuuluivat kuitenkin ilmasuojeluyksik- 
köön, jossa he saivat harjoitella myös ampumista.

Helmikuussa 1944 pääm aja antoi määräyksen ilmatorjuntakoulutuk- 
sen antamisesta lukioluokkien oppilaille. Koulutus, joka jäi vapaaehtoi
seksi, kesti kolme kuukautta, minkä jälkeen näin koulutetut astuivat
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it.-palvelukseen. Kesällä 1944 näille it.-pojille järjestettiin  erikoiskurssi 
kouluaineissa.

Jo rauhan aikanakin vastustusta herättänyt kasvien keruu poistettiin 
sodanaikaisista kesätöistä. Kesäksi 1941 tosin annettiin määräys kerätä 
tavanomainen joukko kasveja, mutta m ääräys peruutettiin elokuun 28. 
päivänä 1941, varsinaisen keruun kannalta siis auttam attom asti liian 
myöhään.

Sodan pitkittyessä kävi työvoiman, polttoaineitten, elintarvikkeitten 
samoin kuin kaikkien muidenkin tavaroiden puute yhä uhkaavammaksi. 
Kotirintamalle jääneet opettajat ja työvelvollisuusiässä olevat oppilaat 
suorittivat työviranomaisten m äärääm ät urakkansa. Erityisesti kesällä 
1943 koululaiset tekivät näitä urakoitaan joko maalaistaloissa, uitto- 
ta i turvetyöleireillä. Vuodeksi 1944 m äärättiin  asiamiesopettaja työ
velvollisten oppilaiden ja viranomaisten väliseksi yhdysmieheksi. Touko
kuun 19. pnä 1945 IV—VIII luokkien oppilaat käyttivät koulutunnit 
halontekoon. Pojat ja  opettajat m atkustivat Lievestuoreelle, missä ha
kattiin  83 kuutiometriä halkoja. Hakkuupalkkio (30 markkaa kuutio
m etriltä) luovutettiin koulun teinikunnalle.

Asepalvelukseen joutuneiden opinnot

Elokuun 13. pnä 1943 annettiin asetus asepalvelukseen astuneiden 
henkilöiden oppikouluopintojen järjestäm isestä. Saman vuoden lokakuun 
9. päivänä kouluhallitus vahvisti asetuksen edellyttämät oppiennätykset. 
Yksinopiskelua koetettiin edistää, perustettiin rintamaoppikouluja, koti
rintam alla järjestettiin  jo m ainittuja it.-poikien kursseja sekä iltaopis
kelua. Asemiesopiskelijat suorittivat ylioppilaskokeen erikoissäännösten 
mukaan.

Jyväskylän lyseossa on asepalveluksessa olleiden opintosuorituksista 
pidettyyn todistusjäljennösten kirjaan karttunut 169 luokkasuoritusta, 
joista muutama tosin on vaillinainen; lukuun sisältyvät myös yksityis
oppilaiksi otettujen suoritukset ja  rintamaoppilaitoksissa sekä valtion 
sisäoppilaitoksessa (Niinisalo) suoritetut tutkinnot. Suurin osa arvo
sanoista on suoritettu joko lyseon opettajien tai muiden valtuutettujen 
kuulustelijoiden järjestäm issä tutkinnoissa.

It.-kurssilla kesällä 1944 suoritti 13 lyseon poikaa VI luokan oppi
jakson. Opetus tapahtui lyseon huoneistossa ja  opetusta annettiin seu- 
raavissa aineissa: äidinkieli ja  ainekirjoitus, historia, fysiikka, kemia, 
algebra, geometria, ruotsi ja  saksa. Kurssi päättyi elokuun 19. päivänä.

Helmikuussa alkoi lyseossa sotilasopiskelijoiden ensimmäinen ilta- 
kurssi, joka siirrettiin  pääsiäisloman jälkeen yhteislyseoon. Toinen kurssi 
pidettiin seuraavana lukuvuonna yhteislyseossa.
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Sotilasylioppilaskirjoituksissa hyväksyttiin lyseon oppilaita seuraa
vasti: 13. 2. 1944 viisi, 17. 4. 1945 kahdeksan, 21. 8. 1945 kuusitoista, 
18. 12. 1945 yhdeksän, 16. 4. 1946 kuusi, 20. 8. 1946 neljä ja  saman 
vuoden m arraskuussa yksi eli siis kaikkiaan 49 oppilasta. Näihin kirjoi
tuksiin sai ottaa osaa riippum atta siitä, m itä koulua oli käynyt. Tämän 
takia m äärättiin  lopuksi, että kokelaiden oli esitettävä virallinen, valo
kuvalla varustettu  henkilöllisyystodistus, mikä tulkoon mainituksi yli
oppilastutkinnon historiaan kuuluvana kuriositeettina.

Asepalvelukseen kutsuttujen opiskelu tapahtui mitä vaikeimmissa 
oloissa. Sitä suurempi arvo on annettava niille lukuisille, monesti kiitet
tävillekin suorituksille, joihin he kaikesta huolimatta pystyivät. Koulu
viranomaisten ja  puolustusvoimien yhteistyöllä aikaansaatu opiskelu- 
toiminta on kaiken tunnustuksen arvoinen.

S o d a n  l u n n a a t

Opettajien ja oppilaiden osallistumisesta sotaan kerrotaan eri kirjoi
tuksessa. Emme voi tässäkään olla toteam atta, että taistelu vaati raskaat 
lunnaat, ja  jä ttää  nimeltä m ainitsematta niitä oppilaita, jotka uhrasivat 
henkensä isänmaan puolesta. Koulun kirjoissa olleista oppilaista kaa
tuivat seuraavat kahdeksan:

M a t t i  O l a v i  H ä n n i n e n ,  VII luokka, synt. 2. 6. 1921, kuoli 
haavoihinsa 28. 4. 1940.

E e r o  E i n a r i  R i t v a ,  VI luokka, synt. 28. 12. 1922, kaatui 
16. 9. 1941.

V e l i - P e k k a  V a l k o l a ,  VII luokka, synt. 23. 5. 1923, kaatui 
16. 4. 1942.

Y r j ö  V a l e n t i n  P ä r n ä n e n ,  VI luokka, synt. 21. 9. 1924, kaa
tui 14. 6. 1944.

V ä i n ö  I l m a r i  V a i n i o ,  VII luokka, synt. 11. 1. 1923, kaatui 
3. 7. 1944.

J u h o  J o u k o  J ä n n e  s, VII luokka, synt. 16. 1. 1925, kaatui 
9. 7. 1944.

O l l i  K a r t t u n e n ,  VIII luokka, synt. 10. 11. 1925, kaatui 
9. 7. 1944.

E s a  R e p o ,  VII luokka, synt. 16. 5. 1924, kaatui 11. 7. 1944.

Näiden kahdeksan kirjoissa olleen oppilaan lisäksi taistelu vaati 
uhrikseen kymmeniä nuorukaisia, jotka vasta olivat päättäneet koulun
käyntinsä, puhum attakaan vanhemmista ikäluokista. Keväällä 1939 ylim-

JL  — 9
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13. 6. 1941 VAHVISTETTU LUKUSUUNNITELMA

Keskikoulu Lukio Koko koulu

I I IV V Yht.
V I V I I V I I I Yht. Kieli1 1 1 1

K M K M K M K M linja linja

Uskonto 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 6 6 16 16
Ä id ink ie li 4 3 4 3 4 18 3 3 3 3 3 3 9 9 27 27
Historia, yh te iskun ta
oppi ja  kansantalous _ 2 3 3 4 12 3 3 3 3 4 4 10 10 22 22
Sielutiede ja  filosofia 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6
Luonnonhistoria ja  
maantiede 6 3 4 4 4 21 2 2 2 2 2 2 6 6 27 27
Fysiikka ja  kemia — — — 4 4 8 — 3 — — — 2 — 9 8 17
M atem atiikka 5 3 4 4 4 20 3 5 3 3 3 5 9 15 29 35
Ruotsinkie li 4 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 6 6 21 21
I  vieras uusi k ie li — 5 5 4 3 17 4 4 A 4 4 A 12 12 29 29
La tina  ta i I I  vieras 
uusi k ie li 5 6 6 4 15 15
I I I  vieras uusi k ie li 3 3 2 2 3 3 8 8 8 8
Voim istelu, urheilu  
ja  terveysoppi 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 12 12 32 32
Piirustus, muovailu 
ja  kaunokirjo itus 3 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 6 6 18 18
Käsityö 2 2 2 — — 6 — — - — — — — — 6 6
Laulu 2 2 — — — 4 — -

_
— — — — — 4 4

Yhteensä 32 32 33 33 33 — 33 33 33 33 33 33 — — — —

Vapaaehtoiset aineet: 
Käsityö ta i p ika- 
k irjo itus 2 2 4
Laulu — — 2 1 1 4
M usiikk i ta i I I I  v ie
ras uusi k ie li 3 3 2 2 3 3 8 8 _ _

32 32 35 36 36 — 36 36 35 35 36 36 — — — —

M uist. 1. Luk io luok illa  ovat sielutiede ja  filoso fia  sekä luonnonhistoria ja  m aan
tiede keskenään vaihtoehtoisia.

M uist. 2. Kolmas vieras uusi k ie li ja  p iirustus yhdessä voidaan vaihtaa neljänteen 
vieraaseen uuteen kieleen.

mällä luokalla olleesta 13 pojasta kaatui viisi, vain yhden raskaan 
esimerkin mainitaksemme. Uudet sankaritaulut aulan seinällä todistavat, 
että polvi ei ole pojasta huonontunut. H istorian kulkua ei hevin uskoisi 
tarkoituksettomaksi. Uskomme, että poikiemme uhrista kasvaa siu
nauksen sato.
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U u s i  l u k u s u u n n i t e l m a

Kun jatkosota  oli jo alkanut, vahvis te ttiin uusi lukusuunnitelma 
kesäkuun 13. pnä 1941. Saman kuun 19. päivänä kouluhallitus vahvisti 
uudet oppiennätykset, joihin liittyvät metodiset ohjeet seurasivat viikkoa 
myöhemmin.

Uusi opetussuunnitelma toteutettiin  asteetta in  lukuvuodesta 1941—42 
ja I—II luokista alkaen, sikäli kuin se sodanaikaisissa oloissa oli m ah
dollista. Kaikilla luokilla se oli käytännössä vasta  lukuvuonna 1948—49.

Vuoden 1941 lukusuunnitelma merkitsi ennen kaikkea oppilaiden 
viikkotuntimäärän lisäystä. Luokittain tarkaste ltuna  asia näy ttää  seu- 
raava lta  (suluissa entiset tu n tim ää rä t) :  I—II 32 (30), III 33 (30), 
IV—VI 33 (31), VII—VIII 33 (32). Keskikoulun luokilla lisäys siis on 
yhteensä 9 tuntia, lukion 4 tuntia. Lisäys aiheutui ennen kaikkea veiston 
(käsityön) muuttam isesta pakolliseksi luokilla I—III sekä voimistelun, 
urheilun ja  terveysopin tun tim äärän  lisäämisestä keskikoulussa ja  lu
kiossa kummassakin 5 tunnilla. Lisäykset ovat hyvin perusteltavissa, 
m utta  ne merkitsevät joka tapauksessa näiden ns. harjoitusaineiden 
kohdalta oppilaan koulussa suorittam an työn suurenemista. Koulurasi- 
tu ksen lisääntyminen on aivan ilmeinen lukuaineiden tuntim äärissä  t a 
pahtuneiden muutosten takia. Niiden tun tim äärä t  nousivat keskikoulussa 
seuraavasti:  äidinkieli 1, ruotsi 1, ensimmäinen vieras uusi kieli (entinen 
saksa) 2, fysiikka ja  kemia 2 tuntia. Lisäysten vastapainoksi tapahtui 
vähentym istä seuraavissa aineissa: luonnonhistoria ja  maantiede 2, m a
tem atiikka 1, laulu 1 ja  kirjanpito  2 tuntia. Keskikoululaisen työpäivä 
piteni sekä koulussa e ttä  kotona.

Lukion linjajako muuttui suuresti. Entisen klassillisen linjan nimeksi 
tuli kielilinja, realilinja r is t it ti in  matemaattiseksi l injaksi. Kielilinjan 
tar joam at valintamahdollisuudet olivat niin moninaiset, e ttä  niitä ei, 
varsinkaan opettajapulan vuoksi, voitu käytännössä läheskään aina 
to teuttaa. Käytännön vaikeudet voidaan ajan  oloon voittaa, m utta  vali
te t tavas ti  on kielilinjan ja  samalla koko linjajaon suhteen esitettävä 
eräitä  huomau tuksia myös Jyväskylän lyseossa saadun kokemuksen 
pohjalta.

Vuoden 1918 lukusuunnitelma antoi klassikoille mahdollisuuden lukea 
luonnonoppia. Tämä mahdollisuus ei jääny t  vain paperille, vaan yli 60 
prosenttia klassillisen linjan oppilaista valitsi vuosina 1919—41 fysiikan, 
kemian ja  piirustuksen. Kun täm ä mahdollisuus nyt poistettiin, on muu
tosta pidettävä pitkän käytännön antamien tulosten hyljeksimisenä. Nyt 
on tilanne valitsevan oppilaan kannalta  täm ä: hän haluaisi lukea latinaa, 
m utta  luopuu siitä, voidakseen lukea fysiikkaa ja  kemiaa, tai hän lukee 
latinaa ja  kaventaa luonnonopin menetyksellä vastaisia opiskelumahdol-
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Lyseon opettajakuntaa lukuvuonna 1947—48. Vasemmalta Yrjö Inkala, Aino Heino, 
Yrjö Metsänkylä, Martti Saraste, Vilho Vaarna, Siiri Bremer, Einari Kovero, Reino 
Helavuori, Aino Peltonen, Salme Vehvilä, Valborg Rekola, Vilho Puttonen.

lisuuksiaan. Kumpikaan vaihtoehto ei ole miellyttävä eikä oikeuden
mukainen. Asia ei paljon muutu, jos panemme lauseeseemme latinan 
tilalle toisen vieraan uuden kielen.

Ranskan kielen asema ns. kolmantena vieraana uutena kielenä on 
merkillinen. Ensimmäisiä uusia vieraita kieliä ovat englanti, saksa ja 
venäjä. Samat kielet muodostavat myös toisen vieraan uuden kielen 
kolmikon. Millä perusteilla ranska joutui yksinään kolmannen vieraan 
kielen asemaan, jossa sillä oli lähes kaksi kertaa vähemmän tunteja (8) 
kuin toisella vieraalla kielellä (15) ? A siasta ei ole kysytty opettaja
kuntien mielipidettä. Joka tapauksessa käytettiin nyt ranskaa ja kuvaa
mataitoa täytteinä, joiden yhdistämisellä 33 viikkotunnin palapeli saatiin 
järjestykseen. Arvostelu on kovasanainen, m utta asian vaatima. Siihen 
oikeuttaa myös jo saatu kokemus. Jyväskylän lyseossa ranskan luki
joita olisi joka vuosi ollut yli vaaditun minimimäärän, m utta kun samaan 
kauppaan täytyi ottaa myös kuvaamataito, valitsijat m uuttivat mieltään. 
Ranskan asema on käytännössä vielä huonompi kuin paperilla. Samalla 
on kuvaam ataito saate ttu  kestäm ättöm ään tilanteeseen.

Maaliskuun 12. pnä 1948 annetussa uudessa lukusuunnitelmassa on 
tehty muutoksia 1941 vahvistettuun verrattuna vain lukion kohdalta.
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Fysiikan 3-)—4—(—2 tuntim äärä on ta sa ttu  samaksi joka luokalle eli siis 
3-j-3-)-3; samoin on latinan (tai toisen vieraan uuden kielen) tunteja 
viisi kullakin lukioluokalla aikaisemman 5-)-6—(-4 asemasta. Ensimmäisen 
vieraan uuden kielen ylimmän luokan tunteja on vähennetty yhdellä ja  
vastaavasti lisätty  kolmannen vieraan uuden kielen tuntim äärää seitse
männellä luokalla (nyt siis 3 + 3 + 3 entisen 3 +  2 +  3 sijasta). Voimiste- 
lulta j a  urheilulta on otettu tunti kultakin luokalta ja  lisätty  niillä 
ruotsin kielen tunteja, joita on nyt siis 3 kullakin lukioluokalla.

Järjestelyt olivat sinänsä aiheellisia, jopa välttäm ättömiäkin, m utta 
linjajaon varsinaisiin epäkohtiin ne eivät ylety. Liikuntakasvatuksen 
tuntien vähentäminen on outo ja hätäratkaisulta vaikuttava toimenpide. 
Opettajakuntien mielipidettä ei tässäkään tapauksessa kysytty. Yhdek
sännen yleisen opettajakokouksen ohjelmaan tammikuussa 1948 opetus
suunnitelma ei myöskään kuulunut.

Kahden uusimman lukusuunnitelman mukaista lyseossa tapahtunutta 
opiskelua tarkastelemme vasta lukuvuodesta 1945—46 alkaen, sillä so ta
vuosien aikana lukeminen joko jäi kokonaan suunnitelmiksi ta i supistui 
sekä ajan että erityisesti lukioluokkalaisten määrän puolesta varsin 
merkityksettömäksi. Lyseossa lukuvuosi 1944—45 pääsi sekin alkamaan 
vasta varsinaisen syyslukukauden lopulla. Tehtyihin tilastoihin nähden 
on huomautettava, että  lukuja on koetettu tarkistella sekä tuntijako- 
lomakkeiden että  vuosikertomusten antamien tietojen avulla. Tuntijako- 
lomakkeista ei tietyiltä vuosilta saa juuri muuta kuin ennen kesäkuun 
15. päivää tehtyjä arvioita, joilla ei ole useimmissa tapauksissa pal
joakaan yhteistä seuraavana syksynä selviävän todellisuuden kanssa. 
Vuosikertomusten oppilasluettelot kuvaavat tilannetta kevätlukukauden 
lopulla, mikä taas ei ole sopivin ajankohta esim. vaihtoehtoisten ja  
valinnaisten aineiden tarkastelulle. Vuodesta 1953—54 alkaen on taulu
koissamme vain vuosikertomuksista laskettuja tietoja. Taulukoista ilme
nevä yleinen tendenssi ei kuitenkaan m uuttuisi ankarimmassakaan ta r 
kistuksessa.

Pikakirjoituksen harrastajia  on verrattom asti enemmän kuin käsi
työn. Oppiaine ilmestyy ilman kommentteja Jyväskylän lyseon oppi- 
ennätyksiin lukuvuonna 1933—34. Maininta on seuraava: »IV luokka 
1 t., V a- ja  b-luokka 1 t. K. Kallioniemen »Pikakirjoituksen alkeiden» 
mukaan tu tustu ttu  Gabelsberger-Nevanlinnan järjestelmään. Sanelu- ja 
lukuharjoituksia.» Opettajana oli toim ittaja Akseli Routavaara, joka 
hoitikin sitten täm än aineen opetusta lukuvuoteen 1944—45. Innostus 
aineeseen oli niin suuri, että  jopa 80 % neljännen luokan oppilaista oli 
mukana. Seuraavalla luokalla osanottajia oli tavallisesti vain 40—50 % 
neljännen luokan määristä. Vuodelta 1934—35 ei oppilasluettelossa ole



134

V apaaehtoiset aineet lukuvuosina 1945—58

Pikakirj. K äsityö Oppilaita yhteensä

IV V IV V IV V
1945—46 27 13 14 — 68 45
1946—47 24 14 9 3 62 57
1947—48 18 12 — — 55 54
1948—49 16 10 5 — 57 55
1949—50 20 11 10 3 58 54
1950—51 22 9 — 2 63 48
1951—52 35 16 — — 76 50
1952—53 21 8 6 — 64 68
1953—54 18 10 2 2 71 66
1954—55 33 6 1 — 82 64
1955—56 23 4 2 — 103 76
1956—57 17 5 — — 95 92
1957—58 15 12 — — 96 95

Yhteensä 289 130 49 10 950 824

m itään  m erkintöjä pikakirjo itukseen osallistuneista, m utta  oppiennä
tyksissä  aine kyllä m ainitaan.

P ää to im itta ja  R outavaaran jälkeen p ikak irjo itu sta  ovat opettaneet 
k irjastov irkailija  J. V. Kiilunen 1944—46 ja  1949—-51, to im itta ja  Maire 
Helin (V aajakallio) 1946—48 ja  1951—53 ja  to im itta ja  Jaakko Hanko- 
m äki lukuvuodesta 1953— 54 alkaen.

V apaaehtoinen käsityö on vain m uutam ana vuotena saanu t m ain it
tavan  m äärän h a rras ta jia . Sen osano tta jista  on toiselta puolen sanottava, 
e ttä  he ovat o ttaneet harrastuksensa  täydellä todella. O pettajina ovat 
olleet (sam at kuin pakollisissakin käsitöissä) : kansakoulunopettaja Y. E. 
Tenkanen 1940—46, veistonopettaja  A hti L ilja 1946—47, veistonopettaja 
Kauko E loran ta  1947—49, veistonopettaja  Eino Heinikainen 1949—50 
ja  hänen jälkeensä ja tkuvasti veistonopettaja  Jaakko Vaherva.

L u k i o n  1 i n j a j ak o

Ennen kuin käymme lyhyesti tarkaste lem aan  vuosien 1941 ja  1948 
lukusuunnitelm ien m ukaista lukioasteen opiskelua, on palau tettava  m uis
tiin  eräs tärkeä, lukusuunnitelm ista sinänsä riippum aton uudistus. Sodan 
yhtenä seurauksena m äärättiin , m itä k ieltä  m issäkin koulussa oli ope
te ttav a  lukuvuodesta 1946— 47 alkaen ensim m äisenä vieraana uutena
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kielenä. Jyväskylän lyseon vakinaisilla luokilla on siitä a lkaen opetus- 
aineena englanti, b-luokilla saksa ja  muilla mahdollisilla r innakkais
luokilla saksa. Rinnakkaisluokilla on luettu c-luokkienkin osalta saksaa 
opettajien helpomman saannin takia. Aluksi olisiva t  lähes kaikki halun- 
neet lukea englantia, ja  jako vakinaisiin ja  rinnakkaisluokkiin täytyi 
toim ittaa välit täm ättä  kouluun päässeiden toivomuksista. Vuosi vuodelta 
suhde näiden kielten välillä alkoi kuitenkin tasaantua.

Osanottajien jakaantum inen kielilinjan ja  m atemaattisen linjan kes
ken osoittaa jälkimmäisen selvää ylivoimaa, näyttipä kielilinja aluksi 
jäävän aivan tyhjäksi. Kaikkiaan 403 poikaa 664:stä eli 60,7 prosenttia 
on vuosina 1945—58 valinnut matemaattisen linjan. Yhtenä todennäköi
senä tekijänä on ollut jo edellä kosketeltu seikka, luonnonopin poista
minen kielilinjan mahdollisuuksista.

Sielutiede ja  filosofian alkeet oli kokonaista kolme vuotta  ilman 
osanottajia, eräiden asiantuntija in  mukaan järkevän aiheellisesti, sillä 
uudenaikaistetun psykologian opetus vaati paljon enemmän kuin ennen. 
Praktikum -kurssit otettiinkin käytäntöön opettajien kompetenssin lisää
miseksi. Lukuvuonna 1951— 52 oli ensi kerran  enemmän osanottajia 
sielutieteessä kuin biologiassa. Keskimääräiset suhteet tarkaste lun  alai
selta a ja lta  ovat: sielutiede ja  filosofia 47 % (313 oppilasta 664:stä) ,  
biologia 53 % (351 oppilasta).

Kielilinjan 261 oppilaasta valitsi 184 eli 70,5 % latinan, loput englan
nin ja  saksan. Englannin valinneita on enemmän kuin saksan. Luku
vuoteen 1950— 51 asti kuudennella luokalla oli nimittäin vain saksan 
lukijoita; vasta  tällöin ehtivät syksyllä 1946 englantinsa II luokalla 
alottaneet lukioon. Varsinaisesta englannin ja  saksan välillä tapah tu 
vasta valinnasta ei olekaan kysymys; valinta tapah tuu  latinan ja  eng- 
lannin-saksan välillä. Latinan asema näy ttää  muodostuneen varsin van
kaksi, vaikka alku ei näy ttäny tkään  onnekkaalta.

Kolmannen uuden vieraan kielen, ranskan, asemasta oli edellä pu
hetta. Ranskan lukijoita on 1945—58 ollut kaikkiaan 121 oppilasta. 
Lukuun sisältyvät kummankin linjan oppilaat. Samoin on huomattava, 
e ttä  mukana on myöskin sellaisia ranskan lukijoita, joilla täm ä kieli 
oli ylimääräisenä aineena. Menettely edellyttää lukujärjestyksen laati
mista myös tälläisille osanottajille mahdolliseksi.

Tilastossamme ei ole tietoja IV vieraan uuden kielen valinneiden 
m äärästä, koska taulukko tulisi ikävän vaikealukuiseksi. Asiaa m ut
kistaa nimittäin se, e ttä  toinen vieras uusi kieli käytännössä yhdistyy 
neljänteen vieraaseen uuteen kieleen. Lisäksi pitäisi III vieraan uuden 
kielen kohta jakaa  kieli- ja  m atemaattisen linjan oppilaihin sekä m ah
duttaa  m ukaan vielä I vieraan uuden kielen jako englantiin ja  saksaan.

Kuvaamataidon asemaa on parannettu  sikäli, e ttä  sitä on luku-
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vuodesta 1955—56 lähtien voitu harrastaa vapaaehtoisena. Mainittuna 
vuonna oli osanottajia M - f l l - f ö ,  siis varsin runsaasti.

Lukion linjajako näyttää liian monimutkaiselta. Henkilökohtaisena 
mielipiteenä sallittakoon lisäksi sanoa, e ttä  matemaattisella puolella 
voitaisiin matematiikkaa ja  luonnonoppia lisätä jättäm ällä siltä, kuten 
myös kielilinjalta, yksi kieli pois. Kielilinjalla olisi edelleen poistettava 
kolmannen vieraan kielen yhdistäminen johonkin muuhun aineeseen ja 
lisättävä sen tuntim äärää. Kummallakin linjalla olisi lisättävä liikunta
kasvatuksen tuntien määrää. Nämä muutokset ovat toteutettavissa ilman 
tuntien kokonaismäärän korottamista.

III OPETTAJAT
Rehtoreita

R antalaWänttinen

Laurosela Saraste
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V a k i n a i s e t  v i r a n h a l t i j a t  v u o s i n a  1 9 0 8  — 1 9 5 8

U s k o n t o  ( y n n ä  f i l o s o f i a n  a l k e e t  j a  s i e l u t i e d e )

Werner Donatus P e l t o n e n ,  fil. kandidaatti, vanh. lehtori 1898— 
1929.

Evert Yrjö Rafael T o i v o n e n ,  pastori, fil. kandidaatti, vanh. leh
tori lukuvuoden 1930—31.

Aksel K ä r k k ä i n e n ,  pastori, vanh. lehtori 1. 9. 1932—7. 12. 1945.
Viljo Paavali P i t k ä n e n ,  pastori, vanh. lehtori 1. 9. 1948—.

S u o m e n k i e l i  ( y n n ä  h i s t o r i a  t a i  l a t i n a ) .

Kaarlo Jonatan J a l k a n e n ,  fil. tohtori, vanh. lehtori, suomea ja 
historiaa 1901—9. 2. 1917.

Sakari Aleksanteri R u o t s a 1 o, fil. maisteri, nuor. lehtori, suomea 
ja  latinaa 1908—31. 8. 1925.

Jussi Mikko L a u r o s e l a ,  fil. tohtori, vanh. lehtori, suomea ja 
historiaa 1918—1933, ainoastaan historiaa 1. 9. 1933—7. 2. 1946.

Paavo Veikko N u m m i n e n ,  fil. tohtori, nuor. lehtori, suomea ja 
latinaa 1. 9. 1926—31. 8. 1932.

Huugo Einari August K o v e r o ,  fil. kandidaatti, nuor. lehtori, suo
mea ja  latinaa 1. 9. 1933—.

Aino Sofia S a l o ,  fil. maisteri, vanh. lehtori, suomea 1. 9. 1932— 
9. 1. 1938.

Sampo Inkero Untamo H a a h t e l a ,  fil. maisteri, vanh. lehtori, 
suomea 1. 9. 1939—31. 8. 1947.

M artti Veikko Pellervo S a r a s t e ,  fil. maisteri, vanh. lehtori, suo
mea 1. 9. 1947—.

H i s t o r i a ,  y h t e i s k u n t a o p p i  j a  k a n s a n t a l o u s .

K. J. J a l k a n e n  (vrt. edellä) 1901—17.
Herman E rik Wilhelm E k e l u n d ,  fil. kandidaatti, historian, maan

tieteen ja ruotsinkielen kollega 1885— 13, nuor. lehtori 1913—31. 8. 1926. 
Ei opettanut m aantiedettä lukuvuoden 1899—1900 jälkeen. Lukuvuodesta 
1915— 16 alkaen yksinomaisena opetusaineena ruotsinkieli.

J. M. L a u r o s e l a  (vrt. edellä) 1918—46.
Salme A strid V e h v i 1 ä, fil. m aisteri, vanh. lehtori, historiaa, yh

teiskuntaoppia ja  kansantaloutta 1. 9. 1947—.
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L u o n n o n h i s t o r i a  j a  m a a n t i e t o .

Lauri Teodor H e l l e ,  fil. m aisteri, luonnonhistorian ja  m aantieteen 
kollega 1908— 13, nuor. lehtori 1913—20, vanh. lehtori 1920—42. Opetti 
myös kaunokirjo itusta  1908— 1919.

Vilho V altteri V a a r n a ,  fil. m aisteri, vanh. lehtori 1946—48.
Paula Tuulikki V u o r i ,  fil. m aisteri, vanh. lehtori 1. 9. 1948— .

M a t e m a t i i k k a  j a  l u o n n o n o p p i .

O tto E rnest W ä n t t i n e n ,  fil. kandidaatti, kollega 1899— 1901, 
lehtori 1901— 12, vanh. lehtori 1913— 17. 8. 1922.

M atti R a n t a l a ,  fil. m aisteri, kollega 1902— 12, nuor. lehtori 
1913— 14. 1. 1933.

Johan H e l o ,  fil. lisensiaatti, vanh. lehtori 1. 5. 1925—31. 8. 1926. 
Koko a jan  virkavapaa.

K ustaa L auri P e l t o n e n ,  fil. kandidaatti, vanh. lehtori 15. 10. 
1926—25. 8. 1942.

Yrjö A leksander I n k a l a ,  fil. kandidaatti, nuor. lehtori 1. 9. 1935— 
31. 8. 1951,

Y rjö Jaakko M e t s ä n k y l ä ,  fil. m aisteri, vanh. lehtori 1. 11. 1945 
—31. 8. 1957.

M artta  M aria M ä k i n i e m i, fil. m aisteri, nuor. lehtori 1. 9. 1951— .

R u o t s i .

H.  E.  W.  E k e l u n d  (vrt. edellä h istoria) 1885—26.

R u o t s i  j a  s a k s a .

M arianne Valborg R e k o l a ,  fil. m aisteri, vanh. lehtori 1. 11. 1931—  
31. 8. 1948. Opetti myös englantia. Hänen jälkeensä teh tiin  leh to raa tis ta  
ruotsin  ja  englannin vanh. lehtorin  virka.

R u o t s i  j a  e n g l a n t i .

Reino K arl A rm as M a n s n e r u s ,  fil. m aisteri, vanh. lehtori 1. 9. 
1955—31. 8. 1957.

E n g l a n t i  j a  s a k s a .

Raakel K aarina F  a n t i n o, fil. m aisteri, ylim äär. apulaislehtorii 
1957—.
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S a k s a .

Kyllikki N i s k a l a ,  fil. m aisteri, ylim äär. lehtori 1958—.

S a k s a  j a  r a n s k a .

Gabriel Gideon R o n i m u s, fil. m aisteri, realilin jan  ylempien luok
kien saksan ja  ranskan  kielten opettaja  1903— 18.

Toivo Richard H i r n ,  fil. kandidaatti, saksan ja  ranskan  kielten 
kollega 1903— 13, vanh. lehtori 1913—31. 8. 1937.

Vilho P u t t o n e n ,  fil. toh tori, vanh. lehtori 1. 9. 1938—31. 8. 1956.
Aimo Ilm ari Kallio S a k a r i ,  fil. tohtori, vanh. lehtori 1957—58. 

V irkavapaa koko ajan.

L a t i n a  j a  k r e i k k a .

K arl Adolf K o v e r o ,  fil. m aisteri, professori, la tinan  ja  kreikan 
kielten lehtori 1880— 1913, vanh. lehtori 1913—31. 8. 1920.

K arl H e i n o  ( L i n d r o o s ) ,  fil. tohtori, latinankielen lehtori 
1892— 13, vanh. lehtori 1913—31. 8. 1916.

S. A. R u o t s a l o  (vrt. edellä suomenkieli) 1908—25.
P. V. N u m m i n e n  (vrt. edellä suomenkieli) 192G—32.
H. E. A. K o v e r o  (vrt. edellä suomenkieli) 1933— .

V e n ä j ä .

Juuso P u t r  o, fil. m aisteri, venäjänkielen lehtori 1905— 13, vanh. 
lehtori 1913—24. 3. 1931.

L i i k u n t a k a s v a t u s .

G ustaf A lbert S t o o r e, voim istelunopettaja, voim istelun kollega 
1896—1913, nuor. lehtori 1913— 29. 2. 1916.

Paavo K e s ä n i e m i ,  voim istelunopettaja, voimistelun ja  urheilun 
nuor. lehtori 1917—3. 7. 1940.

Teemu Tapio S a a r i n e n ,  fil. kandidaatti, voim istelunopettaja, voi
mistelun, urheilun ja  terveysopin nuor. lehtori 1. 9. 1943—31. 8. 1951.

Veikko Mooses R i n n  e, voim istelunopettaja, nuor. lehtori 1952—53. 
V irkavapaa koko ajan.

E rkki Johannes R a a s s i n a, voim istelunopettaja, nuor. lehtori 
1. 9. 1954— .
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K u v a a m a t a i t o .

Fredrika Nathalia G r a n a t h, opettajatar, piirustuksenopettaja 
1891—31. 8. 1923 (kaksi viimeistä lukuvuotta virkavapaa). Opetti v.t:nä 
jo 1882—86.

J. P u t  r o  (vrt. edellä venäjä), hoiti oman toimensa ohella suureksi 
osaksi kaunokirjoituksen ja piirustuksen opetuksen 1919—31.

Siiri Flora B r e m e r ,  piirustuksenopettaja 16. 1. 1932—31. 8. 1948.
K erttu Rakel B o u c h t, kuvaam ataidonopettaja 1. 9. 1950—.

L a u l u  j a  m u s i i k k i o p p i .

Ludvig Gabriel K e s ä n i e m i ,  seminaarin lehtori, 1908—10 (suu
reksi osaksi virkavapaa, sijaisena Alli Hannikainen).

Alli H a n n i k a i n e n ,  laulunopettaja 1910—19.
M artti Ilmari Johannes K o r p i l a h t i ,  kansakoulunopettaja, lau

lunopettaja 16. 1. 1920—25. 9. 1938 (Hannikaisen sijaisena 1918—19, 
samoin syyslukukauden 1919).

Uuno Ilmari K ä r k k ä i n e n ,  director musices, laulunopettaja 
1939—45.

Sijaisten ja  tuntiopettajien luettelointi näin pitkältä ajalta on mahdo
ton lyhyessä historiikissamme. Olisi kuitenkin kohtuutonta jä ttä ä  mai
nitsem atta heistä pitkäaikaisim m at (veisto ja  pikakirjoitus, kts ss. 133— 
134).

Fanny G r a n a t  h, opettajatar, englantia VII—VIII luokilla 1910— 
1915.

Armida E n c k e l l ,  opettajatar, englantia VII—VIII luokilla 1915— 
1928.

Rosalie C o l l a n ,  opettajatar, ranskaa 1918—26.
Aino P e l t o n e n ,  fil. maisteri, englantia 1928—29, saksaa ja 

englantia eri luokilla 1943—57.
Kyllikki N i s k a l a ,  fil. maisteri, saksaa keskikouluasteella 1949—.
Väinö Arvi O l k k o n e n ,  kapt. evp., matematiikka, luonnon- 

oppia, englantia ja  kuvaam ataitoa eri luokilla 1944—.
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Lyseon opetta jakun ta  lukuvuonna 1957—58. Istum assa vasem m alta K yllikki N iskala, 
Paula Vuori, Rakel Boucht, Viljo P itkänen, M artta  Mäkiniemi, Salme Vehvilä, 
S irkku Raassina, M artti Saraste , E inari Kovero, Irm a Kovero, Gunvor Rekola, 
Rauha M erta, Onerva Laukkanen, K aarina Fantino, Aina Oksala. Seisomassa va
sem m alta H enrik Salonen, Väinö Olkkonen, Pekka Jussila, Aimo Juvonen, Raimo 
Thureson, Jaakko  Vaherva, Aimo Neuvonen, Feodor Iltola, P en tti Laurio, Jaakko 
Hankomäki, E rkki Raassina, M auri Rihto. K uvasta puuttuu  pastori Mauno Airola.

L y s e o n  o p e t t a j a t  l u k u v u o n n a  1 9 5 7  — 58  

A. V a k i n a i s e t  o p e t t a j a t .

Salme A strid V e h v i l ä ,  fil. maisteri, vanh. lehtori, historiaa, 
yhteiskuntaoppia ja kansantaloutta V A, V B ja VI—VIII luokilla.

M artti Veikko Pellervo S a r a s t e ,  fil. maisteri, vanh. lehtori, reh
tori, suomea IV B, V B ja  VI—VIII luokilla. V irkavapautta 4. 10.— 
3. 11. 1957 tilap. tarkastajana toimimista varten, sijaisena yliopp. 
Erkki Vasama.

Paula Tuulikki V u o r i ,  fil. maisteri, vanh. lehtori, luonnonhis
toriaa ja  maantietoa II B, II C, III A ja  IV—VIII luokilla.

Viljo Paavali P i t k ä n e n ,  pastori, vanh. lehtori, uskonto I A, II C, 
III A, IV A ja V—VIII luokilla; psykologiaa VI—VIII luokilla. K irjas
tonhoitaja.

Aimo Ilm ari Kallio S a k a r i ,  fil. lis., vanh. lehtori, saksaa ja rans
kaa. V irkavapautta koko lukuvuoden.
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Huugo E inari K o v e r o ,  fil. kandidaatti, nuor. lehtori, suomea I A,
I B, I C ja  II B luokilla sekä latinaa VI-—V III luokilla.

M artta  M aria M ä k i n i e m i, fil. m aisteri, nuor. lehtori, m atem a
tiikkaa III—V luokilla.

E rkki Johannes R a a s s i n a ,  voim istelunopettaja, nuor. lehtori, voi
m istelua IV C, V B ja  VI—-VIII luokilla sekä m atem atiikkaa I luokilla.

Raakel K aarina F  a n t  i n o, fil. m aisteri, ylim. apulaislehtori, eng
lan tia  (p itkä kurssi) II A, englantia (lyhyt kurssi) VI A, VII ja  VIII 
luokilla; saksaa (p itkä kurssi) II C luokalla.

K erttu  Rakel B o u c h t, kuvaam ataidonopettaja, kuvaam ataitoa I— 
VIII luokilla ja  k irjo itu sta  II luokilla.

B. V i r a n s i j a i s e t .

Pekka L auri Kalervo J u s s i l a ,  fil. m aisteri, vt. vanh. lehtori, eng
lantia  (pitkä kurssi) IV—V III luokilla, englantia (lyhyt kurssi) VI B 
luokalla ja  ruo tsia  III luokilla.

Gunvor M arita R e k o l a ,  ekonomi, vt. vanh. lehtori, ruotsia  VII— 
VIII luokilla.

Väinö Arvi O l k k o n e n ,  kapteeni, evp., vt. vanh. lehtori, m atem a
tiikkaa ja  luonnonoppia VI—VIII luokilla. V irkavapau tta  1. 12.— 8. 12.
1957. Sijaisena yliopp. A. Seppälä.

Aina M ielipäivä O k s a l a ,  kieltenopettaja, vt. vanh. lehtori, saksaa 
(pitkä kurssi) VI B ja  VII—VIII luokilla, saksaa (lyhyt kurssi) VI— 

VII luokilla sekä ranskaa  VI—VIII luokilla. V irkavapautta  9.— 19. 1.
1958. Sijaisena rv a t C harlotte Penttinen ja  Aulikki Oksala sekä, yliopp. 
J. Huopaniemi.

Kyllikki N i s k a l a ,  fil. m aisteri, vt. ylim. lehtori, saksaa (p itkä 
kurssi) II B, III—V sekä VI A luokilla; saksaa (lyhyt kurssi) VIII 
luokalla (m aaliskuun 1. p :ään  1958 saakka tun tiopetta ja ).

Aimo Kalevi N e u v o n e n ,  kanttori-urkuri, vt. laulunopettaja, lau
lua ja  m usiikkioppia I—II luokilla sekä kuorolaulua V—VIII luokilla. 
V irkavapautta  18. 3.— 17. 5. 1958. Sijaisena rva K irsti Alestalo.

C. T u n t i o p e t t a j a t .

Rauha M e r t a ,  fil. kandidaatti, suomea II A ja  II C sekä h isto riaa
II A, II C, III—IV ja  V C luokilla.

Mauno A i r  o 1 a, pastori, uskontoa I C, II A, III B, IV B ja  IV C 
luokilla.

Jaakko V a h e r  v a, veistonopettaja, veistoa I—III luokilla.
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Raimo T h u r  e s o n, voim istelunopettaja, voimistelua, urheilua ja  
terveysoppia I—II, III B, IV B ja  V C luokilla.

Aimo J u v o n e n ,  voim istelunopettaja, voimistelua, urheilua ja  te r 
veysoppia III A, IV A ja  V A luokilla.

Sirkku R a a s s i n a, ylioppilas, ruo tsia  I, II A ja  II B luokilla sekä 
k irjo itusta  I A luokalla.

Henrik S a l o n e n ,  m ajuri evp., ruo tsia  II C sekä IV—VI luokilla. 
V irkavapautta  28. 11.—12. 12. 1957. Sijaisena fil. kand. Rauni Rissanen.

M auri R i h t  o, agronomi, m atem atiikkaa II luokilla; luonnonoppia 
IV—V luokilla.

Onerva L a u k k a n e n ,  agronom i, luonnonhistoriaa ja  m aantietoa 
I, II A ja  III B luokilla.

Pentti L a u r  i o, ylioppilas, kansak .opettaja, uskontoa I B ja  II B 
luokilla; h istoriaa II B luokalla ja  suomea III, IV A, IV C, V A ja  
V C luokilla. V irkavapautta  15.— 31. 5. 1958. Sijaisena yliopp. E rkk i 
Vasama.

Jaakko H a n k o  m ä k i ,  to im itta ja , p ikak irjo itu sta  IV—V luokilla.
Irm a K o v e r o ,  vakuutusvirkailija , k irjo itu sta  I B ja  I C luokilla.
Feodor 1 11 o 1 a, pappiskokelas, k r.kato lista  uskontoa.

☆

M onesta opetta jasta  on tässäk in  teoksessa muistelmia. Sallittakoon 
kuitenkin vielä m uutam in sanoin luonnehtia e rä itä  m analle m enneitä 
opettajia, jo ista  ei ole ollut aikaisem m issa juh laju lkaisu issa  m uisto
k irjo itu sta  ta i m uuta arviointia.

Lehtori Toivo R ichard H i r n  kuoli Num m elassa tam m ikuun 21. pnä 
1952. Kun hänet sam an kuun 31. päivänä kä tke ttiin  haudan lepoon 
Jyväskylässä, kohdistettiin  siunauspuheessa, omaisten, koulun ja  oppi
laiden edustajien m uistosanoissa vainajan  henkilöön ja  eläm äntyöhön 
h a rtaan  kiitollinen ja  kunnioittava m uistanta. Elokuun lopussa 1937 
eläkkeelle siirtyneestä  p itkäaikaisesta  opetta jasta  k irjo ite taan  seuraa- 
van lukuvuoden vuosikertom uksessa mm: »Tuskinpa kenelläkään kou
lumme opetta jista  täm ä oppilaitos on ollut niin eheästi ja  kokonaan 
ei vain toim ipaikkana, vaan suorastaan  kotina kuin lehtori H irnillä. 
Päivän opetustyön p ää ty tty ä  on hänet varm im m in löytänyt koulun 
opettajahuoneesta vihkopakkojensa äärestä . Koulun m ukana hän on 
elänyt koko sielullaan kuin vain harva  pedagogi; se on tarko in  m ää
ränny t hänen eläm änsä tahdin. O petta jana hän on ollut poikkeuksellisen 
etevä, kuulunut täm än alan harvoihin arm oitettu ih in . H änen suhteensa 
opettajatovereihin  ja  oppilaihin on aina ollut m itä parhain. H uom aa
vaisella, ystävällisellä ja  rakaste ttava lla  persoonallisuudellaan hän on
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saavuttanut heidän kaikkien lämpimän kiintymyksen ja kunnioituksen 
harvinaisen suuressa määrässä. Vain joskus on joku pedagogi onnis
tunut niin kokonaan saavuttam aan kaikkien oppilaidensa jakamattoman 
suosion kuin lehtori Hirn.»

Yhtä pitkän ajan kuin lehtori Hirn, 34 vuotta, palveli lyseota yhtä
m ittaisesti myös lehtori Lauri Teodor H e l l e .  S iirryttyään eläkkeelle 
elokuun lopussa 1942 hän asui Jyväskylässä, missä kuoli tammikuun 
25. pnä 1950. Lehtori Helle pysyi loppuun asti vilpittömänä Darwinin 
ja  Haeckelin oppilaana; uskollisista uskollisimpana hän myös työskenteli 
koulun luonnonhistorian luokassa ja  kokoelmahuoneessa. Hänen tun
neillaan oli elävä, persoonallinen leima, mikä aina mieluisana palautuu 
muistiin. Hänen opetuksestaan jäi mieleen paljon detaljitietoa, mutta 
myös suuria periaatekysymyksiä.

Paavo K e s ä n i e m i toimi vuodesta 1917 kuolemaansa (3. 7. 1940) 
lyseon voimistelun, urheilun ja terveysopin nuor. lehtorina. Tinkimät
tömänä isänm aanystävänä hän otti vapaaehtoisena osaa vapaussotaan 
taistellen joukkueenjohtajana Kalmin pataljoonassa. Talvisodan aikana 
ja  pääty ttyä hän uhrasi voimansa haavoittuneiden hoitoon sairashiero- 
jana Kinkomaan sotasairaalassa, missä hän sortuikin liikarasituksesta 
työnsä ääreen. Lyseossa lehtori Kesäniemi pitkät a ja t edisti musiikin 
harrastusta  antamalla opetusta viulunsoitossa ja  johtamalla oppilas- 
orkesteria. Lehtori Kesäniemi oli vaativa ja  pystyvä, mutta pidetty 
opettaja, laajatietoinen, humaani kansalainen ja suora, valloittavan 
välitön opettajatoveri.

Fil. tohtori Jussi L a u r o s e l a  opetti Jyväskylän lyseossa yli nel
jännesvuosisadan ajan. Hän oli etevä tutkija, opettaja ja rehtori. Hänen 
tuntinsa olivat hauskoja, m utta niillä opittiin paljon, myös ja erityisesti 
pitkäjännitteisiä asiakokonaisuuksia. Hän oli itse väsymätön työmies, 
joka rehtorina vaati kaikki opettajat tinkimättöm än täsmälliseen viran
hoitoon. Rehtori Lauroselan jäntevässä johdossa (1925—44) lyseo koho
sikin mallikelpoiseen kuntoon. Hänen omalaatuisen leikillisyyden sävyt
täm ään henkilöönsä liittyvät lukuisat koulukaskut osoittavat nekin, 
e ttä  tr i Laurosela oli erinomaisen pidetty opettaja. Hänen siunaustilai
suutensa Jyväskylän kaupungin kirkossa helmikuun 15. pnä 1946 muo
dostui kauniiksi kunnianteoksi opettajalle ja rehtorille, joka oli voi
miensa viime pisaraan palvellut kouluaan.

Lauri P e l t o n e n  toimi matematiikan, fysiikan ja  kemian vanh. 
lehtorina vv. 1926—42. Lehtori Peltonen oli kykenevä, vaativainen 
opettaja, joka palveli kouluaan järkähtäm ättöm än uskollisesti. Monet 
kaupunkikunnan hänelle uskomat suuritöiset luottam ustehtävät eivät 
hetkeksikään herpaannuttaneet hänen työtään opettajana. Lyseo säi
ly ttää kiitollisena täm än hyvän opettajan ja horjum attoman isänmaan-
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ystävän nimen. Lehtori Peltosen perikunta perusti 25. 8. 1944 ja  20. 10. 
1944 päivätyillä lahjakirjo illa  lehtori Peltosen ja  hänen kunnian ken
tä llä  kaatuneitten  poikiensa m uiston säily ttäm iseksi »Lehtori Lauri 
Peltosen, luu tnan tti Juhani Peltosen ja  korpraali M atti Peltosen stipendi
rahaston».

P astori Aksel K ä r k k ä i n e n ,  joka oli tu llu t uskonnon ja  filo
sofian alkeiden vanh. lehtoriksi 1932, kuoli joulukuun 7. pnä 1945. Hän 
oli johdonmukainen, selväsanainen opettaja , jo lta  ei puu ttunu t m yöskään 
leikillisyyden lahjaa. Lehtori K ärkkäinen kuoli m iehuutensa parhaina 
vuosina, vain 54 vuoden vanhana.

O pettaja  M artti K o r p i l a h t i  kuului yh tä  hyvin Jyväskylän 
lyseolle, kaupungin kansakoululle kuin koko Keski-Suomelle. Runo, 
musiikki, kotiseutu ja  isänm aa inno ittiva t hänen energistä, väsym ätöntä 
henkeänsä. H änen työnsä kokonaisarviointi vaatisi tarkem m an ja  laa
jem m an tarkaste lun  kuin tässä  on m ahdollista. Lyseon p itkäaikaisena 
opetta jana  M artti K orpilahti ju u rru tti  vauhdikkaasti, aina u u tta  kek
sien lukuisten oppilaspolvien mieleen vaikean m usiikkitiedon alkeet. Jos 
luokassa ilmeni väsym ystä, m ikä lienee hänen tunneillaan ollut harv i
naista , o tettiin  vaihteeksi vaikkapa uusin iskelmä kunnollisesti o p itta 
vaksi. Hän joh ti koululaisten kuoroa ja  orkesteria, lukuisat oppilaat 
sa ivat häneltä oh jausta  lausunnassa.

Kaksikym m entäluvun alkupuolen oppilaiden mieleen on läh tem ättö 
m ästi painunut kuva vapaussodassa kaatuneiden oppilaiden m uisto juh
lista, joiden järjeste ly  oli M artti Korpilahdelle varm aankin  rak as  teh 
tävä. Helmikuun 20. päivänä 1923 pidetyssä juh lassa  esite ttiin  hänen 
k irjo ittam ansa, Jussi Pohjanm iehen säveltäm ä k an taa tti »In memoriam». 
N uoria kuulijoita rohkaisi ylevä tietoisuus, e ttä  oli omina opetta jina  
miehiä, jo tka eivät kulkeneet, Korpilahden säkeen lainataksem m e, »kuu- 
russa  kuoleman ran taa  peljäten m inkä jo huominen antaa». Ja  vielä 
enemm än: e ttä  taistelu lla  saavu te ttua  vapau tta  oli om assa koulussakin 
lu jittam assa  henkisesti rikkaita , luovaan sivistystyöhön pystyviä voimia. 
M artti Korpilahden runot ja  sävellykset jääv ä t eläm ään keskisuom alai
sessa perinteessä, samoin lyseon opetta jagalleriassa  täm än ikinuoren, 
nuorille eläm äntyönsä uhranneen miehen kohottava muisto.

O p e t t a j i e n  o p e t u k s e l l i s - k a s v a t u k s e l l i s i a  
h a r r a s t u k s i a

H istoriikin alkuosassa on tarkem m in selvitelty, kuinka Jyväskylän 
alkeisopiston ja  sitten  yläalkeiskoulun ope tta ja t kävivät varsinaisen 
opetustyönsä ohessa taiste lua koulun perusajatuksen, suomenkielisen

J L  — 10
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koulun, toteuttam iseksi. V aikka koulun opetuskielikysym ys saik in  r a t 
kaisunsa vuoden 1871 asetuksessa, ruotsinkielinen ja  ruotsinkielen ope
tu s  a iheutti vielä kauan hankaluuksia sekä opettajille e ttä  oppilaille.

M arraskuun 4. pnä 1887 lähettäm ässään  kirjeessä koululaitoksen 
y lihallitus tiedusteli, »missä aineissa ja  millä luokilla to ista  ko tim aista  
k ieltä  voisi sopivimmin opetuskielenä k ä y ttä ä  sekä m iten tu tk in to  m ai
n itussa  kielessä olisi jä r je s te ttäv ä  oppilaita IV :ltä  Ville luokalle siir- 
rettäissä» . O petta jakun ta  käsitte li asian  kokouksessaan sam an vuoden 
joulukuun 17. päivänä. O pettajien lausunto  ansaitsee paikan h isto rii
kissamme.

»Oppilaille vähem m än tunnetun  kielen käy ttäm isestä  opetuskielenä 
on h a ittaa  opetettaville aineille ensiksikin sentähden, e ttä  oppilasten on 
vaikea k äsittää  semmoisella kielellä annettua  opetusta ja  toiseksi siitä  
syystä, e ttä  kunkin aineen opetuksella on oleva oma tarkoituksensa, 
joka  helposti voisi sy rjäy tyä , jos oppiaineita ruvettaisiin  käy ttäm ään  
välikappaleina toisen kotim aisen kielen oppimiseksi. Koska sen ohessa 
Arm. as. elok. 23 päivältä  1883 ei ehdottom asti m äärääkään  useam pia 
kuin  yhden aineen toisella kotim aisella kielellä opettavaksi, ja  koska 
ruotsinkielen opetukseen yläluokilla kuuluu myöskin puheharjo ituksia, 
to isin  sanoen a ja tu sten  vaihtoa ope tta jan  ja  oppilaan välillä toisella 
kotim aisella kielellä, p ää te ttiin  yksim ielisesti vastaukseksi Koululai
toksen Y lihallituksen kiertokirjeeseen ehdotella, e ttä  m ain ittua  a inetta , 
s.o. ruo tsinkieltä  sopisi parem m in kuin m itään  m uuta a ine tta  opettaa 
ruo tsiksi; semmoinen opetus olisi kuitenkin  pantava toim een ainoastaan  
V ilillä  ja  V illillä  luokalla, jo tta  oppilaat edellisillä asteilla ennättä isivä t 
täydellisesti käydä läpi alkeiskurssin  m ainitussa aineessa.»

V astaus on lapidaarineni ruotsinkieltä  sopii parhaiten  opettaa ru o t
siksi! E ttä  se todella sisältää  pedagogisen ja  m etodisen ra tk a isu n  pul
m aan, jo sta  oli jo kauan sa ivarre ltu  (ja saivarrellaan joskus ny tk in ), 
näkyy lausunnon lopusta, jossa ruotsinkielistä  ruotsin  opetusta suosi
tellaan  vain kahdelle ylimmälle luokalle. Niin lu jaan oli ju u rtu n u t käsi
tys, e ttä  oppilaalle v ierasta  kieltä  ei voida k äy ttää  itse täm än  kielen 
opetustunneilla, m utta  kylläkin opettaa  sitä  käyttäm ällä  s itä  jonkin 
muun aineen opetuksessa. E ri asia on, pohjautuiko opetta ja in  ehdotus 
lähinnä opetuksellisiin vaiko ehkä kielipoliittisiin kannanotto ih in ; usko t
tav asti opettajainhuoneessa myös osa ttiin  asianm ukaisesti nau ttia  vas
tauksen  h ilariteettiarvosta.

Kysym yksen toiseen osaan vasta ttiin , e ttä  asianom aisen opettajan  
olisi k irjallisesti ja  suullisesti ta rk k aan  tu tk ittav a  oppilaitaan ruo tsin 
kielessä s iirre ttäessä  näitä  neljänneltä  luokalta viidennelle. E hkä  ta rk 
kuuden tähdentäm iseen oli hienoista syytäkin. Kun lehtori Juuso Hed
berg  kerran  täm m öisessä tu tk innossa kysyi sanan »rum» monikkoa,
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hän sai vastauksen »rumpor», mikä oli hänen mielestään niin hyvä 
löytö, että  hän heti hyväksyi oppilaan siirrettäväksi viidennelle luokalle.2 
O pettajatkin ym m ärtävät leikkiä, m utta ehkä kasku luonnehtii myös 
ilmapiiriä, minkä tietty jen  aineiden opettaminen on tuolloin tällöin kou
luissamme aiheuttanut.

Toisaalla on ollut puhe siitä, miten opettajakunta esim. vuosina 1908 
ja 1913 selkeästi ja  kaukonäköisesti ilmaisi mielipiteensä suurista koulu- 
kysymyksistä (kats. ss. 115—116). Monista muista aikaisemmin käsitel
lyistä kysymyksistä mainittakoon vielä lokakuun 8. pnä 1902 pidetyssä 
opettajain kokouksessa esillä ollut asia. Uuden opetussuunnitelman laa
tim ista varten antam assaan lausunnossa opettajakunta katsoi äidinkielen 
opetuksen tarvitsevan lisätunteja. Se ei kuitenkaan päässyt yksimieli
syyteen siitä, minkä aineen kustannuksella lisätunnit olisi hankittava. 
Latina ja  matematiikka riitelivät ankarasti keskenään; muita aineita 
ei todennäköisesti arvattu  ajatellakaan. Maan vanhin suomenkielinen 
oppilaitoskaan ei päässyt kuin periaatteelliseen yksimielisyyteen suomen
kielen opetuksen parantamisesta. Vaikka on totta, että  täm änlaatuisen 
kysymyksen ratkaisu koskee lopultaan yksityisen opettajan työtä, ehkäpä 
palkkaustakin, vilahtaa kuitenkin mieleen se apaattinen passiivisuus, 
josta suomalaisten sivistyspyrkimyksiä 1800-luvun alkupuolella oli 
m oitittu.3

Eräässä suhteessa opettajainkokousten pöytäkirjat antavat koulu-
kysymysten JräjsitteLfstäjm uH rJl^
kraattisen kuvan. Jos jä ttää  huomiotta surullisenkuuluisan von Kothenin 
salakähmäiset yritykset (vrt. s  ), koululaitoksen johto säännölli
sesti tiedusteli opettajain mielipidettä uudistuksia ja  muutoksia suunni
tellessaan. Tapa on terve, mutta se on sitten unohtumistaan unohtunut. 
Opettajaneuvostot ta i yleiset opettajain kokoukset eivät voi sitä kor
vata edes asioiden käsittelyn kannalta, puhum attakaan siitä aktivoivasta 
vaikutuksesta, mikä kussakin koulussa suoritetulla kysymysten pohdin
nalla on opettajien harrastukseen. Koulujen nykyinen suuri m äärä ei 
millään tavoin muuta tä tä  toteamusta. Byrokratian hedelmistä on syytä 
varottaa.

Opetuksen tuloksia, menetelmiä jne. selvitellään seuraavassa luvussa. 
Oman katsauksensa vaatisi se työ, minkä monet lyseon opettajat ovat 
suorittaneet koulun ulkopuolella. Koko vuosisadan ajan heitä on ollut 
mukana liike- ja  talouselämässä, hoitamassa sosiaalisia, kunnallisia,

2. H jalm ar Kahanpää, K o u l u t i e l l ä  v i i v ä h d ä n  n i i n  m i e l e l l ä n i  
v i e l ä ,  album issa T e r v e h d y s  v a n h a l l e  k o u l u l l e ,  Jyväskylä, 1948, s. 9h.

3. A jateltakoon esim . prokuraattori W alleenin lausuntoa; vrt. Aarne A nttila, 
K a n s a l l i n e n  h e r ä ä m i n e n  j a  k i e l i t a i s t e l u ,  teoksessa S u o m e n  
K u l t t u u r i h i s t o r i a  IV, Jyväskylä, 1936, s. 366.
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valtiollisia ja  kirkollisia luottam ustehtäviä, tukem assa ja  johtam assa 
aa ttee llis ta  ja  sivistyksellistä yhdistysto im intaa. Tämä henkilöhisto
riallinen ja  lähinnä Jyväskylän kaupungin vaiheisiin kuuluva puoli on 
jä te ttä v ä  historiikissam m e vain toteam ukseen.

Lyseon opetta ja in  kouluun ja  kasvatukseen liittyv istä  h a rras tu k sista  
m ainittakoon vielä ne k irjoitelm at, jo ita  ope tta ja t ju lkaisivat vuodesta 
1876 alkaen koulun vuosikertom uksissa ta i niihin liittyv inä erillisinä 
tu tk im uksina. Itsenäisyyden aikana täm ä ju lkaisutoim inta lakkaa, sekä 
taloudellisista syistä  e ttä  am m atillisten aikakauslehtien yleistym isen 
tak ia . V uosikertom uksissa ta i niiden liitte issä  ilm estyivät seuraavat 
kirjo itelm at.

V uosikertom us 1875— 76, ss. 23— 30: Heikki Hellgren, W i i s i
Q v i n t o  H o r a t i o  F l a c c o n  o d i a .  S u o m e n n o s .  — Suomen
ne tu t oodit olivat: 1, XXII. »Aristio Fuskolle». — 2, X. »Liciniolle». — 
3, IX. »Lydialle». — 4, IV. »Druson ylistys». — 4, VII. »Lucio Manlio 
Torqvatolle». — A lkusanoissaan kään tä jä  huom auttaa noudattavansa 
laajuudelle rakennettua runom ittaa, vastoin niitä, jo tka  » tah tovat panna 
koron suomenkielisen runom itan perusteeksi, ta ikka  ainakin  pääperus- 
teeksi».

Vuosikertom us 1892—93, ss. 3—48 (liite ): K. L. (K arl Lindroos), 
S o k r a t e s .  T u t k i m u s  f i l o s o f i a n  a l a l t a .  — Tutkim uksessa 
s iteera taan  Platonia, Xenophonia jne., samoin vedotaan myös m uutam iin 
saksalaisiin  tutkim uksiin . K ireä m oraalitendenssi tekee sinänsä m erk it
tävän  kirjoitelm an epätieteellisen yksipuoliseksi.

V uosikertom us 1896— 97, ss. 35— 48: O. A. F orsström  (H ainari), 
P i i r t e i t ä  L a a t o k a n  K a r j a l a n  k e s k i a j a n  h i s t o r i a s -  
t  a. Tutkielm a oli ote tekeillä olevasta »Suomen keskiajan  historia» 
nim isestä teoksesta.

Vuosikertom us 1897—98, ss. 34—36: K. Kovero, P a u c a  q v a e -  
d a m  d e  r a t i o n e  l a t i n e  d o c e n d i  a S t u r m i o  u s u r p a t a .  
— Esittelee lyhyesti, m iten strassburg ila inen  koulumies Johann Sturm  
(1507— 1589) jä r je s ti k im naasissaan klassillisen kaunopuheisuuden ope
tuksen.

Vuosikertom ukseen 1898—99 liittyvänä eri vihkona: K. A. Kovero, 
D e  i n s t i t u t i o n  e, p r a e c i p u e  l i n g v a e  l a t i n a  e, i n  1 y- 
c e i s ,  q u a e  c l a s s i c a  v o c a n t ,  a p u d  n o s  o r d i n a n d a .

V uosikertom ukseen 1899—1900 liittyvänä eri vihkona: E rnest W änt- 
tinen, F y s i i k a n  o p e t u k s e s t a  j a  o p e t u s v ä l i n e i s t ä  
o p p i k o u l u i s s a .

V uosikertom us 1900—01, liite ss. 3—20: E rnest W änttinen: M i e t 
t e i t ä  o p p i k o u l u n  l a s k u o p i n  o p e t u k s e s t a .  — Saksalai
sia m etodikkoja, erity isesti myös v. 1892 Preussissa vahv iste ttu jen  oppi-
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kurssien  m etodisia ohjeita  siteera ten  tek ijä  esittää  yksity iskohtaisin  
esim erkein kantaansa.

Vuosikertom us 1902—03, liitteenä kokonainen oppikirja (48 sivua): 
K e m i a n  a l k e e t  o p p i k o u l u j e n  t a r p e e k s i ,  to im ittanu t 
E rnest W änttinen, Jyväskylä, K. J. Gummerus, 1903. — Sam an vuosi
kertom uksen liitteenä seurasi vielä K. Lindroosin suom entam a »M. Tul
lius Ciceronin L a e l i u s  e l i  Y s t ä v y y d e s t ä » .

Vuosikertom us 1908—09, ss. 51—60: W. D. Peltonen, U s k o n n o n 
o p e t u k s e n  a s e m a  k o u l u i s s a .  Koulun 50-vuotisjuhlassa p itä 
m ässään esitelm ässä lehtori Peltonen puolustaa uskonnonopetusta vetoa
m alla siihen, e ttä  »kristillistä  siveysoppia paraiten  opitaan tu tustum alla  
itse kristinuskon elämään, sen h isto riaan  ja  niihin aatteisiin , jo tka  tässä  
uskonnossa ovat vaikuttam assa» (s. 59). Asian luonnosta johtuen uskon
non opetus ei voi ensi sijassa  ta rk o ittaa  uskonnollisuuden s iirtäm istä  
oppilaaseen, vaan »ainoastaan uskonnollisten m ielikuvain ja  käsitteiden 
välittäm istä» .

Vuosikertom us 1910— 11, liite ss. 1—24: Lauri Helle, P i i r t e i t ä  
l u m p e i t t e m m e  ( N y m p h a e a ’ i n ) r a k e n t e e s t a  j a  e l ä 
m ä s t ä .  — Lukuisin piirroksin ja  taulukoin valaistussa tu tk im uksessa 
esite tään  uusi m uotojärjestelm ä lum m elajikkeiden m ääritykseen. M ikros
kooppisen rakennetutkim uksen an tam ia tuloksia selvitellään osaksi uudel
ta  kannalta.

Vuosikertom us 1913— 14, ss. 61—83: L. T. Helle, Y l e i s i m m ä t  
k a r t t a p r o j e k t i o t .

Vuosikertom us 1915— 16, ss. 59— 72: G. G. Ronimus, K u d r  u n, 
s a k s a l a i s t e n  O d y s s e i a .

Vuosikertom us 1916— 17, ss. 57—75: L. T. Helle, E l ä i n - P a r  a- 
t  i s i s m i s t  a.

Vuosikertom uksiin ja  niiden liitteisiin  painetut tu tk im ukset on o tettu  
tähän  vanhaa tapaa kuvastavina harrastuksen  ilmauksina. B ibliografia, 
joka sisältä isi lyseon opettajien  m uuten ju lkaisem at teokset ja  tu tk ie l
m at, jää  laajuutensa tak ia  odottam aan tekijäänsä.

M arraskuun 20. pnä 1947 oli lyseossa Jyväskylän oppikoulunopetta- 
ja in  illanvietto. Lehtori Valborg Rekola piti tällöin esitelm än koulu- 
v ilp istä  ja  lehtori Yrjö M etsänkylä esitteli lyseoon saadun kuvanheitti- 
men, jonka käyttöä havainnollistettiin  näyttäm ällä  sillä ensimmäinen 
lyseoon hankittu , vanhan Rooman näkym iä esittävä  raina. Sam anta
paisia tilaisuuksia jä rje s te ttiin  myöhemminkin, kunnes peruste ttiin  
Keski-Suomen oppikoulunopettajain liitto, joka on jo monena vuotena 
toim eenpannut esitelmä- ja  neuvottelupäiviä. Näiden ohjelm aan on kuu
lunut myös useiden lyseon opetta ja in  p itäm iä esitelm iä ja  alustuksia.



150

Opettajain kasvatus- ja  opetusopilleen harrastus näyttää nykyisin hyvin 
virkeältä.

Opettajien suorittam an työn arviointia sisältyy seuraavaan lukuun. 
Hyvä opetusmenetelmä, kyky pitää järjestystä  ja  to tu ttaa ahkeraan 
työntekoon ovat ansioita, jotka useimmiten tuottavat myös hyviä tulok
sia. Muistettakoon kuitenkin, että  tiedollis-opetuksellinen puoli on vain 
osa asiaa. Älyllinen, emotionaalinen ja eetillinen kasvu riippuu myös 
tekijöistä, joiden arviointi eri opettajien kohdalta jää kunkin oppilaan 
itsensä suoritettavaksi.

IV OPETUSTYÖN TULOKSIA JA ARVOSTELUA

Väliaikaiset opettajat ovat Jyväskylän lyseossakin monessa tapauk
sessa päässeet erinomaisiin tuloksiin. Yleensä kuitenkin opettajien nopea 
vaihtuminen — tärkeim m ältä osaltaan toisin sanoen se, että virkoja ei 
saada täytetyksi — on omiaan huonontamaan tasoa. Ylioppilastutkinnon 
tulokset eri vuosina riippuvat tästä  varsin herkästi. Opettajakysymyk- 
seen liittyy läheisesti sotavuosina alkanut oppilasluvun nopea kasva
minen, joka on aiheuttanut lyseossa, kuten niin monessa muussa kou
lussa, tavattom ia vaikeuksia. Oppilasmäärä on vuodesta 1938—39 mel
kein kolminkertaistunut, m utta koulun vakinaisiin virkoihin on saatu 
lisää ainoastaan kaksi ylimääräisen apulaislehtorin virkaa, nekin vasta 
kahden viime vuoden kuluessa. Sotien seurauksena m äärättiin  Jyväs
kylän lyseossa englanti vakinaisten luokkien ensimmäiseksi vieraaksi 
uudeksi kieleksi, m utta englanti ei saanut omaa lehtoraattia. Ei ole 
ihme, e ttä  virkaa on melkein mahdoton saada täytetyksi. Englantia, 
saksaa ja ruotsia erillisinäkin lehtoraatteina hoidettaessa tarvittaisiin  
huomattavasti tuntiopettajien apua. On painokkaasti todettava, että  
vallitsevan suunnan — asia ei varsinaisesti riipu kouluviranomaisista — 
virkamiesideologia on erittäin  haitallinen koulutyölle. Kysymys ei ole 
taloudellinen, sillä tuntien hoidattaminen tilapäisillä opettajavoimilla 
maksaa suunnilleen yhtä paljon.

E räästä  toisestakin yleisluontoisesta kysymyksestä on tässä huomau
tettava. Veiston opettajille on vahvistettu, opettajien itsensä ehdottele- 
mina, niin korkeat pätevyysvaatimukset, että  päteviä hakijoita ei ole 
ilmaantunut eikä ilmaannukaan, koska pätevyysehdot täyttäviä opettajia 
ei voi nykyoloissa edes valmistua. Jyväskylän lyseonkin veistonopettajan 
toimi on ollut täy ttäm ättä  vuodesta 1941 alkaen, toisin sanoen toimen 
perustam isesta saakka. Kokemusta lienee karttunu t jo riittävästi.

Seuraavassa aluksi silmäys ylioppilastutkinnon tuloksiin ja  sitten 
eräitä lyseon yleistarkastuksissa todettuja seikkoja.
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Y l i o p p i l a s t u t k i n n o n  t u l o k s e t

K. J. Jalkasen historiikkiin liittyy vuosien 1874—1907 ylioppilas
tutkinnon tuloksia esittelevä taulukko. Jalkasen tilastoon sisältyvät 
myös ns. privatistien suoritukset; suurimpana puutteena on se, että siitä 
ei näy hylättyjen määrää. Vertailua vuoden 1918 jälkeisiin tuloksiin vai
keuttaa lisäksi myös se, että  joulukuun 15. pnä 1919 julkaistu ylioppilas
tutkintoasetus m uutti varsin perusteellisesti koko koetta. Asetusta alet
tiin  soveltaa vuodesta 1921, m utta 6. 11. 1918 annetun asetuksen mukai
sesti Helsingissä suoritetut suulliset kuulustelut jä ivät pois jo 1919. 
Yleiskuvan saamiseksi on seuraavaan taulukkoon m erkitty 1874—1917 
pidetyissä kokeissa hyväksyttyjen ja hylättyjen lukumäärät.

Hyväks.
Kokelaita Hyväksytty H ylätty syksyllä

1874 11 10 1 1
1875 10 10 — —

1876 15 14 1 1
1877 8 8 — —

1878 15 12 3 2
1879 14 9 5 1
1880 18 15 3 1
1881 20 20 — —

1882 8 8 — —

1883 12 11 1 1
1884 18 9 9 2
1885 20 18 2 1
1886 15 10 5 —

1887 12 10 2 2
1888 20 14 6 —

1889 10 6 4 1
1890 11 9 2 1
1891 18 9 9 1
1892 20 16 4 1
1893 13 13 — —

1894 17 13 4 —

1895 11 6 5 1
1896 14 4 10 2
1897 12 8 4 2
1898 7 5 2 1
1899 10 4 6 3
1900 13 10 3 1
1901 8 4 4 —

1902 11 9 2 1
1903 15 11 4 3
1904 19 17 2 2
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1905 15 12 3 3
1906 16 16 — —

1907 13 10 3 2
1908 17 15 2 1
1909 9 7 2 2
1910 15 13 2 1
1911 15 8 7 5
1912 10 9 1 1
1913 16 15 1 1
1914 21 16 5 3
1915 17 16 1 1
1916 19 15 4 4
1917 16 14 2 2

Y hteensä 624 488 136 58
78,2 % 21,8 %

Kokelaiden luku on huom attavasti pienempi kuin kahdeksannen luo
kan (lukuvuoteen 1883—84 asti seitsem ännen luokan yiäosan) oppilas
m äärä. Sairauden ta i m uun syyn tak ia  osa oppilaista jäi pois k irjo itu k 
sis ta ; esim. keväällä 1887 jä te ttiin  13 oppilaan k irjo itukset »erinäisestä 
syystä» arvostelem atta. T ilastoon on o te ttu  vain arvostellu t suoritukset. 
Y ksityisoppilaat on jä te tty  pois tarkastelustam m e.

Vuodesta 1884 alkaen tu tk in to  antoi eräinä keväinä 17 vuoden ajan  
varsin  huonoja tuloksia. Tilanne parani sitten  ja  vakiintui tyydy ttävään  
tasoon. Vuoteen 1908 m ennessä (Jalkasen tilaston a ja lta) hy lätty jen  
m äärä oli noin 23, vuosilta 1874— 1917 v a jaa t 22 prosenttia. Syksyllä 
hyväksytty jen  luku on vain to teavaa  laatua. Aikaisemmin ei kaikilla 
hylätyillä ollut oikeutta k irjo ittaa  syksyllä. Ne, jo tka saivat paran taa  
suoritustaan  jossakin  aineessa, eivät läheskään aina ja tkaneet y r ity k 
siään.

K äytettävissäm m e olevan aineiston perustalla  voisi laatia tarkan  t i 
laston keväällä 1908— 1917 hyväksy tty jen  suorituksista , sam aan tapaan  
kuin Jalkasen tilasto  vuosilta 1874— 1907. Hylkäävien arvosanojen puu t
tum inen vähentää kuitenkin tilaston  m erk itystä  niin ratkaisevasti, e ttä  
jätäm m e sen pois ja  siirrym m e edellä m ainitun uuden asetuksen m ukai
sesti pidetyn ylioppilastutkinnon tulosten lähem pään tarkasteluun.
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H yväksyttyjen  ja hylättyjen  kokelaiden m äärä 1919—58

K ev ä t S yksy
H yväks. H y lä tty  Y ht. H yväks. H y lä tty  Y ht.

1919 14 14
1920 8 I 9 1 — 1
1921 10 1 11 1 — 1
1922 9 2 11 1 1 2
1923 13 2 15 — 2 2
1924 11 6 17 5 1 6
1925 8 6 14 3 3 6
1926 16 11 27 6 5 11
1927 10 3 13 3 — 3
1928 13 4 17 2 2 4
1929 6 1 7 1 — 1
1930 14 2 16 2 — 2
1931 11 6 17 6 — 6
1932 18 3 21 3 — 3
1933 14 2 16 1 1
1934 15 4 19 3 1 4
1935 24 1 25 1 — 1
1936 24 4 20 4 — 4
1937 14 3 17 3 — 3
1938 17 4 21 4 — 4
1939 12 1 13 1 — 1
1941 16 3 19 2 1 3
1943 5 — 5 — — —

1944 7 — 7 — — —

1945 19 1 20 1 — 1
1946 25 1 26 1 — 1
1947 27 1 28 1 — 1
1948 9 4 13 4 — 4
1949 23 — 23 — — —

1950 45 2 47 2 — 2
1951 33 3 36 2 1 3
1952 23 1 24 1 — 1
1953 24 8 32 5 3 8
1954 33 3 36 3 — 3
1955 31 7 38 7 — 7
1956 36 9 45 4 5 9
1957 42 14 56 11 2 13
1958 38 12 50

Y hteensä  709
84 %

136 
16 %

845 95 
88 %

27 
22 %

122

Hylkäämisprosentti 16 lienee pienempi kuin kaikki koulut käsittävä 
keskiarvo. Neljänä vuotena ovat kaikki kokelaat hyväksytyt jo keväällä. 
Kaksikymmenluvun eräät mustat vuodet aiheutuvat pääasiassa matema-
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tiikan hylkäävistä arvosanoista, kuluvan vuosikymmenen suuret hylät
tyjen m äärät taas kiertyvät kielten, lähinnä ruotsin ja  englannin, tilille. 
Näihin seikkoihin liittyviä opettajakysymyksiä on käsitelty historiikis
samme useassa eri yhteydessä.

Kokelaiden m äärä on 845, kun se eri arvosanoja esittävässä taulu
kossa on 844. Kevään 1945 kokeissa hylättiin eräs oppilas, joka sitten 
hyväksyttiin saman vuoden syksyllä, m utta emme ole voineet tarkistaa 
ko. oppilaan saavuttamia tuloksia, minkä vuoksi hänet on jä te tty  niitä 
edellyttävistä taulukoista pois. Taulukkoomme ei sisälly myöskään kaksi 
syksyllä 1926 koko kokeen kirjoittanutta, joista toinen onnistui, toinen 
hylättiin. Sotilaskirjoituksissa ja  yksityisoppilaina tutkintonsa suoritta
neet on myös jä te tty  pois tilastostamme.

Arvosanojen määrä eri aineissa 1919—58

Ä i d i n k i e l i

1

Kevät

c a

Kokelaita yht. 

i 1

Syksy 

c a
1919 1 9 4 — 14
1920 1 5 2 1 9 1
1921 1 6 3 1 11 1
1922 4 3 3 1 11
1923 1 8 5 1 15 1
1924 2 9 5 1 17
1925 1 9 3 1 14 1
1926 2 21 4 — 27 (2)
1927 1 9 2 1 13 1
1928 7 6 4 — 17
1929 2 4 1 — 7
1930 2 10 4 — 16
1931 1 10 6 — 17
1932 — 12 8 1 21 1
1933 2 8 5 1 16 1
1934 1 6 12 — 19
1935 — 11 14 — 25
1936 2 13 5 — 20
1937 1 11 5 — 17
1938 2 11 8 — 21
1939 3 8 2 — 13
1941 5 7 5 2 19 1 1
1943 — 5 — — 5
1944 — 1 6 — 7
1945 5 12 2 — 19
1946 4 14 8 — 26
1947 10 11 7 — 28
1948 1 9 3 — 13
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1949 6 17 — — 23
1950 11 30 6 — 47
1951 12 21 3 — 36
1952 6 13 5 — 24
1953 6 19 7 — 32
1954 6 19 11 — 36
1955 10 19 9 — 38
1956 14 26 4 1 45
1957 11 34 11 — 56
1958 17 27 6 — 50

Yhteensä 161 473 198 12 844
Prosenteissa 19 % 56 % 23,6 % 1,4 %

Keskimäärin ääniä kevätkokeissa (3X161+2X473-1-1X198) 1627:844 
eli 1,93 ääntä. E ri arvosanojen prosenttiluvut näkyvät yllä. Tulosta on 
kummaltakin kannalta arvosteltuna pidettävä erittäin  hyvänä. Parin 
viimeisen vuosikymmenen kohdalta voi antaa arvosanan erinomainen.

Keväällä jääneistä 12 oppilaasta on syksyllä hylätty 3 eli 25 prosent
tia, yksi kokelas on k irjo ittanut arvosanan cum laude ja loput appro
baturin (syksyn 1926 kaksi approbaturia eivät olleet uusintakokeen 
tuloksia).

R u o t s i n k i e l i

Kevät Syksy
1 c a i 1 c a

1919 3 6 5 —

1920 4 5 — —

1921 2 6 2 1
1922 3 2 6 —

1923 4 6 5 —

1924 2 7 6 2
1924 2 7 6 2 1 1
1925 2 4 4 4 3
1926 7 9 7 4 5(1)
1927 — 4 6 3 2
1928 1 5 9 2 2
1929 — 4 3 —

1930 1 8 7 —

1931 — 4 8 5 1 2  2
1932 1 4 13 3 2
1933 1 6 8 1 1
1933 1 6 8 1 1
1934 3 11 3 2 1
1935 4 13 8 —

1936 6 8 6 —
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1937 2 10 3 2 2
1938 5 13 3 —

1939 1 10 2 —

1941 7 10 2 —

1943 4 1 — —

1944 2 4 1 —

1945 7 8 4 —

1946 7 11 8 —

1947 6 17 3 2 1
1948 1 3 7 2 2
1949 3 8 10 2
1950 10 18 17 2 1
1951 8 16 9 3 2
1952 5 13 6 —

1953 3 7 12 10 5
1954 5 10 19 2 1 1
1955 2 16 17 3 1 2
1956 n 14 19 5 1
1957 6 18 18 14 3 4
1958 13 23 11 3

Yhteensä 148 342 277 77
17,6 % 40,5 % 32,7 % 9,2 %

Keskimäärin (3X 148-f  2X 342-f  1X277) 1407:844 eli 1,67 ääntä.
Syyskirjoituksissa on 13 kokelasta 57=stä eli 22,8 %, saanut uudelleen 
hylkäävän arvosanan. Improbaturien m äärä 77 on 9,2 prosenttia. Niiden 
vastapainona on huom attava joukko korkeimpia arvosanoja, jo tka  ko
hottavat keskiäänimäärän yli approbaturin  ja  cum lauden puolivälin. 
Huomattakoon vielä, e ttä  ruotsinkielen samoin kuin muidenkin aineiden 
(ei kuitenkaan äidinkielen) hylkäävä arvosana saattaa  kompensoitua. 
Kun kokelas muustakin syystä voi jä t tä ä  tu tk intonsa uusim atta  syk
syllä, syksyllä kirjoittaneiden luku on pienempi kuin keväällä hylättyjen. 
Syksyn 1926 sulkeisiin m erkity t arvosanat eivät ole uusintakokeen 
tuloksia.
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S a k s a n k i e l i

K evät

1 c a i

Syksy 

1 c a
1919 2 3 4 —

1920 1 7 1 —

1921 — 5 6 —

1922 2 6 2 1
1923 1 8 6 —

1924 3 7 6 1 1
1925 — 1 7 6 3 3
1926 4 12 10 1 1 (1)
1927 2 5 5 1 1
1928 2 5 9 1
1929 2 4 1
1930 — 8 7 1 1
1931 3 6 7 1 1
1932 7 9 5 —

1933 1 5 10 —

1934 2 7 8 2 1
1935 3 10 11 1
1936 1 12 6 1 1
1937 3 8 6 —

1938 2 8 7 4 3 1
1939 1 7 4 1 1
1941 2 7 8 2 1 1
1943 2 2 1 —

1944 1 4 2 —

1945 4 5 8 2
1946 6 14 6 —

1947 8 17 3 —

1948 — 4 8 1 1
1949 4 8 11 —

1950 6 15 22 4 1
1951 6 15 13 2
1952 5 5 13 1 1
1953 3 10 3 —

1954 2 17 2 1
1955 3 7 10 4 2
1956 — 7 12 5 1
1957 2 13 8 2
1958 1 6 11 2 1

Yhteensä 97 299 269 48
13,6%  42 % 37,7%  6,7%

Keskimäärin ääniä kevätkokeissa (3X 97-f2X 299-f-lX 269) 1158:713 
eli 1,62, mikä on jokseenkin sama kuin ruotsin kielessä. Ruotsiin verrat-
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tuna on sekä laudaturien että improbaturien m äärä pienempi. Syksyllä 
uudelleen kirjoittaneesta 30 kokelaasta on 3 eli 10 % hylätty. Sulkeisiin 
m erkityt kaksi syksyn 1926 arvosanaa eivät ole uusintakokeita eivätkä 
sisälly laskelmaan. Vuosina 1919 ja  1920 vain realiosasto kirjoitti saksan 
kokeen. Keväästä 1953 alkaen osa kokelaista on suorittanut saksan, osa 
englannin pakollisena. Ylim ääräisistä kokeista on jälempänä eri tilasto.

R e a l i k o e  ( 1 9 2 1  — 5 8 )
Kevät Syksy

1 c a i 1 c a
1921 2 3 6 —
1922 2 4 5 —

1923 6 3 6 —
1924 2 11 4 —
1925 2 4 5 3 1 2
1926 4 8 10 5 (1) 2
1927 6 5 2 —
1928 3 7 7 —
1929 — 6 — 1
1930 2 8 5 1 1
1931 6 10 1 —
1932 3 13 5 —
1933 2 8 6 —
1934 5 9 5 —
1935 6 11 7 1 1
1936 3 8 8 1 1
1937 5 8 4 —
1938 2 12 7 —
1939 2 6 5 —
1941 1 5 12 1
1943 — — — —
1944 — 1 — —
1945 — 1 — —
1946 2 — 1 —
1947 1 4 — —
1948 — — — 1
1949 1 2 1 —
1950 5 7 3 1 1
1951 6 5 4 —
1952 1 6 1 —
1953 4 6 5 1 1
1954 4 8 6 —
1955 8 10 8 —
1956 5 14 10 —
1957 4 12 12 3 3
1958 2 9 6 —
Yhteensä 107 236 168 19

20,2 % 44,6 % 31,6 % 3,6 %
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Keskimäärin ääniä kevätkokeissa (3X107-J-2X236-)-lX168) 960:530 
eli 1,8 ääntä. Tulosta arvosteltaessa on otettava huomioon, että  realikoe 
ja  matematiikka ovat olleet vaihtoehtoiset vuodesta 1943. Syyskokeissa 
on 18 k irjo ittajasta hylätty  5 eli 27,7 %.

M a t e m a t i i k k a  
K ev ä t Syksy

1 c a i 1 c a
1919 2 3 9 —

1920 — 4 5 —

1921 3 2 6 —

1922 — 2 7 2 2
1923 3 6 4 2
1924 — 5 9 3 2
1925 — 2 7 5 2
1926 — 4 13 10 1 3(1)
1927 1 7 2 3
1928 2 6 6 3 1
1929 — 2 4 1 1
1930 1 3 11 1
1931 2 7 5 3 3
1932 2 10 6 3 1
1933 3 7 4 2 1 1
1934 3 5 8 3 2 1
1935 5 10 9 1
1936 5 4 8 3 1 1
1937 3 8 4 2 2
1938 4 7 10 —

1939 3 6 3 1
1941 9 6 3 1 1
1943 3 2 — —

1944 2 1 3 —

1945 5 11 2 —

1946 9 6 7 ! 1
1947 6 12 5 —

1948 3 8 1 —

1949 11 7 1 —

1950 10 14 7 —

1951 9 8 4 —

1952 4 4 8 —

1953 5 9 2 —

1954 6 10 2 —

1955 2 5 5 —

1956 7 7 2 —

1957 12 10 3 —

1958 8 11 12 2

Y hteensä 153 241 207 52
23,3 % 37 % 31,7 8 %
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Ääniä keskimäärin (3X 153-(-2X 241-|-lX 207) 1148:653 eli 1,76.
Laudaturien osuus on suurempi kuin missään muussa pakollisessa ai
neessa^ mutta varsinkin 20-luvun keskivaiheen huonot tulokset alentavat 
keskitasoa. Sotien jälkeiset suoritukset ovat huipputasoa. Syksyllä ko
keensa uusineista on 12 eli 23 % uudelleen epäonnistunut; täsmälleen 
sama määrä on kirjoittanut arvosanan cum laude.

R e a l i k o e  j a  m a t e m a t i i k k a  v a l i n n a i s i n a

Realikoe M atem atiikka K okeita 
yhteensä

1944 1 6 7
1945 1 18 19
1946 3 23 26
1947 5 23 28
1948 1 12 13
1949 4 19 23
1950 16 31 47
1951 15 21 36
1952 8 16 24
1953 16 16 32
1954 18 18 36
1955 26 12 38
1956 29 16 45
1957 31 25 56
1958 17 33 50

Yhteensä 191 289 480

Suurin osa, runsaasti 60 prosenttia kokelaista, on tähän mennessä 
valinnut matematiikan pakolliseksi. Kolmena vuotena on enemmistö kui
tenkin valinnut realikokeen.

R e a l i k o e  j a  m a t e m a t i i k k a  y l i m ä ä r ä i s i n ä  
Realikoe M atem atiikka

1 c a
koesuorit.

yht. 1 c a
koesuorit

yht.
1948 1 1 2 — — — —

1949 5 8 5 18 2 1 — 3
1950 7 7 3 17 2 7 2 11
1951 1 10 3 14 5 2 6 13
1952 4 3 4 11 — 1 3 4
1953 3 4 4 11 — 3 3 6
1954 1 6 9 16 — 4 2 6
1955 1 3 3 7 2 10 10 22
1956 3 4 4 11 1 14 8 23
1957 4 7 11 22 1 13 14 28
1958 2 8 8 18 1 5 2 8

Yhteensä 31 61 55 147 14 60 50 124
21,5 % 41 % 37,5 % 11,3 % 00 40,3 %
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Pakolliseen realikokeeseen osallistui vuosina 1949—58 kaikkiaan 180, 
ylimääräiseen 145 kokelasta. Yhteensä siis 325 eli lähes 84 % sam anai
kaisesta kokelasmäärästä 387 suoritti hyväksytyn realikokeen. Keski
määrin ääniä 270:147 eli 1,83. M atematiikan kohdalta vastaavat luvut 
ovat: pakollinen 207, ylimääräinen 124, yhteensä siis 331 eli yli 85 % 387 
kokelaasta. Keskimäärin ääniä 212:124 eli 1,71. Tulosta on pidettävä 
tyydyttävänä.

Ylimääräinen suoritus antaa harvoin tulokseksi hylkäävän arvosanan, 
koska oppilaalla on opettajan arvion perusteella oikeus päättää, lähete
täänkö hänen koesuorituksensa ylioppilastutkintolautakunnan arvostel
tavaksi. Ei ole syytä tässä tilastoida sitä, montako koekirjoitusta on jä 
te tty  lähettäm ättä. Tämä luku olisi mahdollinen arvioida koulun ennak
koilmoitusten perusteella, m utta se olisi varsin vähän sanova, koska lä
hettäm ättä jätetyissä on sekä approbatureita e ttä  improbatureita, m utta 
todennäköisesti myös arvosanaan cum laude oikeuttavia.

E n g l a n t i  
Kevät Syksy

1 c a i 1 c a i
1951 1 — — — 1
1953 3 6 5 2 16 2
1954 2 7 5 — 14
1955 1 6 4 3 14 1 2
1956 2 4 10 5 21 2 3
1957 6 10 10 5 31 3 1 1
1958 1 5 16 8 30

Yhteensä 16 38 50 23 127 4 5 6
12,6 % 30 % 39,4 % 18 %

Ääniä keskimäärin (3X 16+ 2X 38+ 1X 50) 174:127 eli 1,37, mikä on 
alhaisin kaikkien aineiden keskimääristä. Syyskirjoitukset ovat myös 
onnistuneet huonosti, sillä 15 kirjo itta jasta  on 6 eli 40 prosentia hylätty 
uudelleen. Suurimpana syynä tulokseen on se, e ttä  ensimmäiseksi varsi
naiseksi vieraaksi kieleksi m äärätty  aine on joutunut kärsimään vaki
naisten virkojen vanhoillaan pysytetystä luvusta ja  jaosta, vaikka itse 
asiassa kaikki muu on muuttunut. Asiasta on jo ollut historiikissamme 
puhetta. Huomattakoon kuitenkin, että parhaan tuloksen (v. 1954) on 
saavuttanut pätevä, asiansa taitava vuosiviransijainen.

J L  — 11
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Ylim ääräiset k ielikokeet

E n g l a n t i

1 c a yhteensä
1951 1 2 — 3
1952 — 1 — 1
1953 1 1 1 3
1954 — 2 1 3
1955 — 3 1 4
1956 — — 2 2
1957 _ _ _ _ _
1958 — 1 1 2

Y hteensä 2 10 6 18

Ääniä keskim äärin 32:18 eli 1,67. Vuosina 1953— 58 oli VIII luokalla 
131 pitkän  saksan lukijaa. Sam aan aikaan lähetettiin  arvosteltavaksi 14 
ylim ääräisen englannin suo ritu sta  eli siis 10,6 %.

S a k s a

1 c a yhteensä
1951 1 — — 1
1953 3 3 1 7
1954 _  4 2 6
1955 — 2 — 2
1956 _  2 — 2
1957 — 2 2 4
1958 _ 3 — 3

Yhteensä 4 16 5 25

Ääniä keskim äärin 49:25 eli 1,96. P itkän  englannin lukijo ita  oli vuo
sina 1953— 58 ylim mällä luokalla yhteensä 126. Y lim ääräisen saksan k ir
jo itti heistä  24 eli noin 19,5 prosentia.

L a t i n a

1 c a yhteensä

1950 — 3 1 4
1952 — — 2 2
1953 1 2 — 3
1954 1 — — 1
1955 2 — — 2
1956 5 — 5
1957 1 1 1 3
1958 2 2 — 4

Yhteensä 12 8 4 24
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Ääniä keskim äärin 56:24 eli 2,33. Vuonna 1919 otti pakolliseen la tinan  
kokeeseen osaa 5 klassikkoa, jo ista  yksi sai arvosanan laudatu r ja  neljä 
cum laude. L ähetetty jen  y lim ääräisten  kokeiden keskitaso on hyvin ko r
kea. Kun vuosina 1948— 58 kaikkiaan 117 V III luokan oppilasta luki la 
tinaa, on arvosteltavaksi lähetetty jen  kokeiden m äärä 24 siitä  20,5 p ro
senttia .

R a n s k a  

1 c a yhteensä

1950 — 1 — 1
1951 1 — — 1
1954 — 1 1 2
1956 1 — — 1

Yhteensä 2 2 1 5

Ääniä keskim äärin 11:5 eli 2,5. Vuosien 1948—58 aikana luki V III 
luokalla ranskaa 85 oppilasta; 5 lähetettyä  k irjo itu sta  tekee s iitä  5,9 p ro
senttia. Pieni viikkotuntim äärä ei edellytä varsinaisesti osallistum ista yli
oppilaskokeeseen.

O p e t u s  t a r k a s t u s p ö y t ä k i r j o j e n  m u k a a n

Y leistarkastuksissa p idetyt pöy täk irja t an tava t kuvan oppilaista, 
opetta jista , opetuksesta, opetusvälineistä, koulurakennuksesta jne. Seu- 
raav a t tarkastusm ain innoista  o tetu t kohdat pyrk ivät ennen m uuta tä y 
dentäm ään kuvaamme lyseossa annetusta  opetuksesta.

Ensim m äinen lyseon ark istossa  oleva varsinainen tark as tu sp ö y täk irja  
on vuodelta 1875. Se on päivätty  kesäkuun 10. pnä y lita rk as ta ja  J. E. 
B e r g r o t h i n  toim ittam an tarkastuksen  jälkeen. A siak irja  on ru o t
siksi, k irju rina  K. J. Gummerus.

Kuri ja  jä rjes ty s  oli tehny t hyvän vaikutuksen. Ensim m äisellä luo
kalla ei tarkkaavaisuus ollut »niin kuin pitää». Toisella luokalla kuule
m aansa V änrikki Stoolin runojen m uistiinpainam ista ta rk a s ta ja  p iti kui
vana ja  liian ulkokohtaisena. Sam asta v iasta  m oititaan  myös luonnonhis
to rian  ja  osaksi m atem atiikan opetusta. T arkasta ja  huom auttaa, e ttä  
eläinopin opetus on peruste ttava  koulun kokoelmien hyväksikäyttöön ja  
kasviopin eläviin kasveihin. M uutamilla geom etrian tunneilla on k iinn ite t
ty  päähuomio muodolliseen todistam iseen ja  unohdettu  ym m ärtäm isen 
kehittäm inen. Koulun reh to rin  antam aa m atem atiikan  opetusta ta rk a s 
ta ja  p itää  »mallikelpoisena», toiselta puolen »tiukan metodisena», itse 
esityksen kannalta  »luistavana, selvänä ja  täsm ällisenä».
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Vaikka I ja II luokan kaunokirjoitusvihkot olivat harvoja poikkeuksia 
lukuunottam atta varsin siistit ja  huolellisesti kirjoitetut, kirjoitus- ja 
piirustusvihkot yleensä saisivat olla »siistimmät, tasaisemmat ja  täsm äl
lisemmät». Toisen luokan geometrian vihkoista ta rkastaja  kaipa a »sään- 
nöllisempiä polygoneja» ja antaa ohjeita selvempien kuvioiden piirusta
m ista varten. Kolmannella luokalla tehdyt kasvien kuvat olivat erityises
ti ta rkasta jan  mielenkiinnon kohteena. Hän piti niitä yleensä hyvin teh
tyinä.

Toisen yleistarkastuksen piti y litarkastaja A. L a u r e l l  9.—13. pnä 
m aaliskuuta 1880. Pöytäkirja on edelleen ruotsiksi, kirjurina nyt H. E. W. 
Ekelund. Tarkastaja antoi oppilaitoksesta »ylipäänsä tyydyttävän arvion 
siinä, e ttä  oppilaiden tietojen on havaittu vastaavan sitä vakavuutta ja 
intoa, jo ta  kaikki opettajat ovat osottaneet». Koulun kirjasto oli hyvin 
jä rjestetty .

T arkastaja huomautti kuitenkin esim. siitä, että  matematiikassa ei 
ole ehditty säädettyjä kursseja. Algebran pitäisi alkaa jo neljännellä luo
kalla. Pääsytutkinnossa on matematiikan vaatimuksia tarkoin noudatet
tava. Koulun kalusto vaatii uusimista. Opetusvälineistä ja koulun muusta 
omaisuudesta on tehtävä säädetty luettelo.

Kun ensi luokalla ei luettu venäjää, rehtori ehdotti, että näin vapaak
si jäävän kolmen tunnin kohdalla ei tarvitsisi lukea latinaa, koska 10 
viikkotuntia on liian suuri määrä ensimmäisen luokan oppilaille. Tätä nyt 
enemmän kuin kohtuulliselta tuntuvaa ehdotusta Moses M arttinen kui
tenkin vastusti. Tarpeellista taitoa ei hänen mielestään voinut opettaa 7 
viikkotunnilla.

Kolmannen tarkastuksen pöytäkirja on päivätty 29. pnä tammikuuta 
1888. Tarkastuksen toim itti y litarkastaja C. S y n n e r b e r g .  Loppuhuo
m autuksenaan hän sanoo, että  »koulu ylimalkaan on tehnyt häneen edul
lisen vaikutuksen». Synnerberg kiinnitti erityistä huomiota kieliin, joiden 
opetuksesta hän antaa monta m erkittävää neuvoa. On koetettava saada 
koko luokka mukaan. Äidinkielessä on Luonnonkirja vaihdettava Maam- 
me-kirjaan. »Sitä lukiessa ei kieliopin harjoittaminen pitäisi olla pääasia, 
vaan itse lukuharjoitus ja  oppilaan totuttam inen käsittäm ään luetun si
sällön». Kalevala on viidennellä luokalla, jolla sitä nyt luetaan, vaihdetta
va johonkin sopivaan lukemiseen, joka »samalla voisi olla apuna ainekir
joituksessa». Ruotsinkielessä tarkastaja  esitti nyt käytettyjen Ahlmanin 
ja  Collanin oppikirjojen vaihtam ista Hellmanin tekemään. Latinassa on 
alkeiskirja päätettävä kolmannella luokalla »ja niin että neljännellä luo
kalla voidaan alkaa lukea Corneliusta». Extem poraliaharjoituksia on pi
dettävä enemmän.

Laulussa ta rkasta ja  oli tavannut kaikki kuusi luokkaa yhdessä. Luo-
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kittain  pidettävät harjoitukset olisivat tarkastajan  mielestä paremmin 
paikallaan.

Neljännen yleistarkastuksen toim itti y litarkastaja A. S t r e n g ;  pöy
täk irja  on tehty 22. pnä helmikuuta 1890.

Oppilaiden käytös on ollut tarkastuksen aikana moitteeton. Tunneille 
tulon täsmällisyys jä ttää  toivomisen varaa; kaikki poissaolot eivät var
m aankaan ole olleet aiheellisia.

M atematiikassa viidennestä luokasta ylöspäin oli oppilailla »hyvin 
kehnot taidot». Tarkastaja merkitsee pöytäkirjaan seuraavaa: »E ttä op
pilasten tiedot nyt eivät ole varmemmat, vaikka niitä johtaa opettaja, 
joka opetuksessa on niin selvä, että  harvoin toista senlaista tapaa, riippuu 
luullakseni ainoastaan siitä, että  hän ei ole ankara niinkuin pitäisi vaa
timuksissaan.»

Rehtori Kaheliniin kohdistuva huomautus, niin loistavan arvostelun 
kuin ta rkasta ja  antaakin hänen opetuksestaan, vaatii täydentävän oikai
sun. Tulos ei johtunut ainoastaan siitä, että  K. H. Kahelin oli lempeä opet
taja. Suurena syynä oli ilmeisesti myös se, että opettaja hyväntahtoisuu
dessaan uhrasi liian paljon aikaa ja  vaivaa huonoimmille oppilailleen. 
Tämä muistitietoon perustuva toteamus on omiaan vain kauniisti täyden
täm ään sitä kuvaa, joka säilyy jälkipolville rehtori Kahelinin persoonasta 
ja työstä.

Lopuksi tarkastaja  Streng kiinnitti opettajien ja  saapuvilla olleiden 
kouluneuvoston jäsenten huomiota erääseen varsin nykyaikaiselta vai
kuttavaan seikkaan. »Pyydän, että  kouluneuvoston jäsenet kävisivät niin 
usein kuin voivat seuraamassa koulun toimintaa sekä kehoittaisivat mui
takin paikkakunnalla olevia vanhempia, joiden lapset ovat koulussa, te 
kemään sitä.»

Viides tarkastus oli jo kolmen vuoden perästä; pöytäkirja on päivätty 
maaliskuun 27. pnä 1893. Y litarkastaja S y n n e r b e r g  kiinnitti tälläkin 
kertaa erityistä huomiota kielten opetukseen. Kielten opettajain kanssa 
pitäm ässään erityisneuvottelussa tohtori Synnerberg lausui mm. seuraa
vaa: »Tahdon esiintuoda sen vakaan vaatimuksen, että  opettaja ensi luo
kalta alkaen käyttää tä tä  kieltä ja  oppilaat antavat vastauksensa samalla 
kielellä. Kokemus näyttää, e ttä  siten harjo itettu  opetus on mahdollinen 
ja tarkoitustaan vastaava, niinkuin tyttökoulujemme esimerkki vieraitten 
kielten opetuksessa todistaa.» Kysymys on lähinnä ruotsista, jonka käy
tännölliseen taitoon ta rkasta ja  ei ollut tyytyväinen, mutta hän esitti vaa
timuksensa niin, että se koski muitakin kieliä. (Muistettakoon, että  k irk
kohistoria ja  Suomen historia oli ylemmillä luokilla yhä opetettava ruo t
siksi; v. 1887 lyseon opettajakunta oli antanut tä tä  asiaa koskevaan yli
hallituksen kyselyyn selvän vastauksen, vrt. (s. 146.)
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Y lita rkasta ja  Synnerbergin täsm älliset, nykyisinkin paikkansa p itä 
v ä t kannan m ääritte ly t eivät ra jo ittunee t vain ala-asteen opetukseen. 
R uotsin kieleen nähden hän huom auttaa, e ttä  kuudennella luokalla ei ole 
käy te ttävä  yksinom aan lukukirjaa, vaan on luettava myös k irja llisuu tta , 
esim. Runebergin teoksia. »Mitä äidinkieleen tulee, on ylemmillä luokilla 
ha rjo ite ttav a  enemmän vaihtelevaa kirjallisuuden lukem ista, koska nel
jä  vuotta  on liian p itkä aika k äy ttää  melkein yksinomaan Kalevalan lu
kemiseen, vaikka tosin äidinkielelle m yönnetty aika on hyvin niukka.»

T arkasta jan  erinom aiset opastukset lienevät lähinnä vaiku ttaneet lu- 
kioluokkien opetukseen. E räiden  myöhempien vuosien oppiennätysm ai- 
n innat esim. saksan kielessä v iitta is iv a t tähän  suuntaan.

Seuraavan y leistarkastuksen  (pöytäkirja  28. 2. 1896) to im itti y lita r
k as ta ja  A. S t r e n g .  T ark asta ja  p iti eräille luokille annettua ahkeruuden 
ja  tarkkaavaisuuden arvosanaa — keskim äärin 8 — liian alhaisena ja  ke
ho tti opetta jia  etsim ään sy itä  opetuksesta. Tähän v iittasi myös se, e ttä  
sam alla luokalla ja  sam assa aineessa edistym inen oli hyvin epätasaista .

Loppukokouksessa kouluneuvoston jäsen toh tori E. Nilsson ehdotti, 
e ttä  voim istelua olisi vain aam upäivällä, koska voimistelu hänen m ieles
tään  oli iltapäivällä pidettynä epäterveellistä. Nilsson m ainitsi myös, e ttä  
oppilaita ras ite taan  iltapäivällä ja  lupaaikoina varsinkin latinan  kielessä. 
»Kouluneuvosto luuli, e ttä  la tinan  6 viikkotuntia olisi riittävä, ettei t a r 
v itsisi oppilaiden lepoaikaa siihen käy ttää , vaan saisivat he silloin levätä 
sen verran  kuin heillä tavallisilta  koulutöiltä on aikaa».

Viimeksi m ainittuun asiaan ta rk a s ta ja  huom autti, e ttä  »rehtorin ja  
opetta jakunnan on pidettävä huolta  siitä, ettei kukaan opetta jis ta  saa 
ra s itta a  oppilaita liiallisella työllä eikä muulla kuin m ääräty llä  ajalla». 
Voim istelua koskevaan, varsin  m erkilliseen ehdotukseen ta rk a s ta ja  ei 
voinut v asta ta  m itään.

Seitsem ännessä y leistarkastuksessa  (pöytäkirja  7. 12. 1899) ta 
paamm e jälleen toh to ri C. Synnerbergin, joka nytkin an taa  ta rk 
koja neuvoja kielten opettajille. Poimimme tähän  pari latinaa koskevaa 
huom autusta. Sanain kertaus on teh tävä joka lukukappaleen jälkeen. 
Viidennellä luokalla on Cornelius Nepos käsiteltävä kursorisesti. Y lä
luokilla ei ole seu ra ttu  kouluylihallituksen kiertokirjeessä 23. 11. 1897 
säätäm iä kursseja. Ciceron »De am icitia» ja  »De senectute» on jä te ttä v ä  
lukem atta. H oratiuksen oodeista on luettava vain Synnerbergin to im itta 
m assa koulupainoksessa löytyvät.

Koulun järjestys, oppilaiden osaam inen ja  tarkkaavaisuus saavat 
ta rk a s ta ja n  tunnustuksen.

Hyvän yleisarvostelun an taa  myös y lita rkasta ja , professori E. B o n s 
d o r f f  pari vuotta myöhemmin pitäm ässään tarkastuksessa  (pöy täk irja
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10. 10. 1901). Jä rje s ty s  oli mallikelpoinen, opetus hyvä, oppilaiden ta rk 
kaavaisuus m oitteeton. Professori Bonsdorff tekee erinäisiä huom autuk
sia k irjasto sta  ja  opetusvälineistä. Oppilaita oli hänen m ielestään s iir
re tty  luokalta liian alhaisin  arvosanoin, m atem atiikan k u rss it olivat 
kahdella ylimmällä luokalla pahasti jäljessä.

Kun seuraava y lita rk asta ja  (pöytäkirja  21. 3. 1903) L. N e o v i u s  
(Nevanlinna) löytää syysarvosteluista sellaiset edistyksen keskiarvot 
kuin 4,2, 4,4 ja  4,8, hän vaatii en tistä  ankaram paa pääsy tu tk in toa, sillä 
kouluun on p ääste tty  liian heikkoja oppilaita.

K äytös ja  ryh ti olivat hyvät täm änkin tarkastuksen  aikana. S iisteys 
ja  puhtaus antoi m uutam an oppilaan kohdalta a ihe tta  m uistutukseen.

Seuraavassa neljässä tarkastuksessa  (y lita rk asta ja  A. H. S n e l l 
m a n  (Virkkunen) 14. 2. 1905, E. J. T a m m e l i n  (Tammio) 5. 3. 1906, 
E. J. B u d d é n 10. 12. 1913, E. J. T a m m i o  10. 12. 1914) ei opetuk
sesta  huom auteta m itään erity istä . Vuoden 1905 ja  1906 ta rk as tu s- 
kokouksissa joudu ttiin  käsittelem ään poliittisluontoisia riito ja , kuten 
to isaalla  on jo kerro ttu  (vrt. ss. 109— 110). M ainittakoon vielä, e ttä  to h 
to ri L. N e v a l i n n a  ta rk as ti koulua 26.— 29. 4. 1907; ta rk a s tu s  keskey
ty i kuitenkin ta rk a s ta ja n  sairastum isen vuoksi.

Yllä olevaan o tetu t tarkastusm ain innat an tava t vähäisen lisän ku
vaam m e lyseosta ja  siinä suoritetusta  opetus- ja  kasvatustyöstä  v iideltä 
ensim m äiseltä vuosikymmeneltä. T a rk as ta ja t eivät pyri k iittäm ään  eikä 
myös laittam aan  ilman perusteita. On sen vuoksi osattava an taa  oikea 
arvo sellaisille, maininnoille kuin »erinomainen», »kiittävä» jne. Sellai
siakin koulu sai monet k e rra t; huom autuksiin on myös ollut a ihe tta . 
N iistä  voidaan ennen m uuta havaita  se vakava pedagogis-didaktinen 
ohjaus, m itä kouluylihallitus koetti an taa  opettajille.

Jo m ainitut ta rkastuskertom ukset ta rjo a is iv a t myös sellaista  hen
kilöhistoriallista  ainesta, m ikä edellä sanotussa ei ole tu llu t esille. Se 
sopinee kuitenkin jä t tä ä  m yöhempään aikaan ja  toisiin yhteyksiin. Toisen 
viisikym m envuotiskauden tarkastukse t ovat tässä  suhteessa varsin  
niukkasanaisia. V ähän sanovina to istuvat myös kerta  ke rra lta  koulu
rakennusta, kalustoa, opetusvälineitä, k irjastoa, arkistoa, varainhoitoa 
yms. koskevat ru tiinim aininnat. A jan kuluessa aletaan  yhä enemm än 
tarkka illa  koulun suorittam aa oppilaiden arvostelua ja  koulutyön 
tuloksia.

Kouluneuvos R o l f  S a x é n  (pöytäkirja  22. 10. 1919) to teaa  —  sen 
sinänsä hyväksyen — koulussa annetun tarm okkaan  äidinkielen opetuk
sen, mikä on kuitenkin niin kielioppivoittoista, e ttä  hän toivoisi sen 
kääntyvän  syvempään, henkisesti avartavaan  lukemiseen ja  kielellisten 
seikkojen selvittäm iseen. Monet arvokkaat neuvonsa ta rk a s ta ja  perus-
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telee kauniisti: »Vain se koulu, jonka oppilaat non iurant in verba 
magistri, on oikein käsittänyt tehtävänsä.»

Kun kouluneuvos S o l m u  N y s t r ö m  11. 2. 1928 päättää ta rkas
tuksensa, hän sanoo paljon hyvää opetustyön täsmällisyydestä, ulkonai
sesta järjestyksestä, arkistosta, kokoelmista jne. Keskiasteen saksan- 
opetus saa kiitosta. Tarkastaja an taa opettajille kuitenkin vakavan 
huomautuksen arvostelun lievyydestä ja  viittaa Koulujärjestyksen mää
räykseen, että ainoastaan sellainen oppilas on siirrettävä seuraavalle 
luokalle, joka voi täysin seurata opetusta tällä ylemmällä asteella. Tar
kastaja piti tä tä  m ääräystä kasvatuksellisesti viisaana ja oikein hark it
tuna. Tohtori Nyström mainitsee sitten varottavana tuloksena muutaman 
edellisen vuoden huonosti onnistuneen ylioppilastutkinnon.

Opettajainkokouksessa 28. pnä samaa helmikuuta päätettiinkin huo
m attavasti tiukentaa arvostelua. Päätös jäi merkillistä kyllä vain pape
rille. Kun kouluneuvos N i i l o  K a l l i o  11. 10. 1935 sanelee pöytä
kirjaan tarkastuksensa aikana tekemiään huomioita, hän esittää arvos
telun kehityksestä seuraavia tosiasioita. Oppilaiden edistys oli ollut 
kaikissa aineissa syysarvostelun mukaan vuodesta 1928 lähtien keski
määrin seuraava: 6 ,84 -7 ,01 -6 ,97 -7 ,11 -7 ,24 -7 ,30  ja 7,39. Vuosien 
1928—1934 keskimääräksi tuli 6,99. Joko opetus, oppilasaines tai molem
m at olivat huom attavasti parantuneet taikka arvostelua oli lievennetty. 
Samanlaisiin johtopäätöksiin vei seuraava luokalta siirtoa koskeva 
tilasto.

K evät Siirretty Saanut eihtoja Jäänyt

1929 61 % 23 % 16 %
1930 63 % 25 % 12 %
1931 63 % 25 % 12 %
1932 71 % 18 % 11 %
1933 68 % 23 % 9 %
1934 71 % 22 % 7 %
1935 77 % 14 % 9 %

Tarkastaja tutki myös annettujen vajaanumeroiden m äärää ja hajon
taa kevään 1934 arvostelussa. Neloset jakautuivat prosenttimäärin seu
raavasti: suomi 4 %, ainekirjoitus 1 %, aritm etiikka ja algebra 10 %, 
geometria 7 %, saksa 15 %, ruotsi ja  latina kumpikin 13 %. Eniten oli 
nelosia annettu kuudennella luokalla, jolla myös absoluuttisesti ja  rela- 
tiivisesti suurin m äärä oppilaita jäi suoraan luokalle.

Ylioppilastutkinnossa vuosina 1929—35 hylättiin kokelaista keski
määrin 15,7 % (syystutkinnossa 10,5 % ), mikä merkitsee keskinkertaista
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hieman parem paa onnistum ista. »Lievenevä arvostelu tapa ei ole vielä 
vaiku ttanu t y lioppilaskirjoituksissa h y ljä tty jen  prosenttilukuun, m ikä 
seikka kuitenkin voi joh tua  siitäkin, e ttä  lukioluokilla on kars in ta  ollut 
keskim äärin ankaram paa kuin koko koulussa.»

Kouluhallituksen keväällä 1934 keskikoulun viimeiselle luokalle m ää
rääm issä m atem atiikan kokeissa lyseon oppilaat olivat onnistuneet a r i t 
m etiikan ja  algebran teh täv issä  parem m in, geom etrian teh täv issä  huo
nommin kuin keskim äärin.

Seuraavaan tarkastukseen  (reh to ri V. A. K o l a r i  1. 11. 1940) m en
nessä to teu te taan  vihdoin kahdessa edellisessä tarkastuksessa  teh ty , 
arvostelun tiuken tam ista  koskeva vaatim us. Vuosina 1936—1939 oli luku- 
aineiden keskiarvo kevätarvostelu issa seuraava: 7 ,1 6 -7 ,1 3 -7 ,0 7 -7 ,0 4 . 
Arvostelua oli siis k iris te tty , eikä se ollut ta rk a s ta ja n  m ukaan oppi
koulujen yleisiin keskiarvoihin rin n aste ttu n a  liian ankara.

Arvostelun kiristäm inen oli ilm ennyt luokalta siirtäm isissä  seu
raavasti:

Kevät Siirret ty Saanut  ehtoja Jääny t

1936 60,5 % 27,2 % 12,3 %
1937 62 % 25,3 % 12,7 %
1938 60,2 % 25,6 % 14,2 %
1939 60 % 21 % 19 %
1940 87,3 % — 12,7 %

T arkastajan  m ukaan oli päästy  norm aalisiin m ääriin. Vuoden 1939— 
40 arvostelu ei tietenkään  sovi norm aalivuosien kaavaan.

Y lioppilastutkinnossa lyseo oli vuosina 1936—39 onnistunut »hieman 
keskinkertaista  paremmin». K evättu tkinnoissa oli kokelaista h y lä tty  17 
prosenttia, syystutkinnoissa kaikki olivat läpäisseet. Vuosina 1929—35 
hylkäysprosentti oli (kevättu tk innoissa) 15,7. V ähäinen huonontum inen 
voi johtua aivan sa tunnaisis ta  tek ijö istä , m utta silti tulee mieleen edel
lisessä tarkastuksessa  teh ty  huom autus.

Seuraavassa ta rkastuksessa  (pöy täk irja  3. 2. 1948) kouluneuvos 
O t t o  L a k k a  jä t ti  ta rk aste lu tila s to is taan  pois epänorm aalit, v e rta i
luihin sopim attom at sotavuodet. Vuosien 1945— 47 edistyksen arvostelua 
ta rk as ta jan  piti »kouluissamme norm aalisena» (kaikki aineet: 7,10 - 7,00 
7,18 - ; lukuaineet 7,12 - 6,98 - 6,98).

Seuraavasta tau lukosta  näkyvään luokilta siirtoon ei ollut m yöskään 
huom auttam ista.
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Kevät.  S i i r re t ty  Saa nu t  ehtoja  J ä ä n y t

1945 60, 1 % 32, 5 % 9, 4 %
1946 57,58 % 23,65 % 18,77 %
1947 71,67 % 11,90 % 16,43 %

Kevään 1947 arvostelussa noin 11 prosenttia  oppilaista sai nelosia 
(aritm etiikassa  ja  algebrassa 17 %, geom etriassa 15 %, ruotsissa  19 %, 
saksassa  27 % ja  englannissa 15 % ).

Y lioppilastutkinnossa 1945—47 oli kokelaita yhteensä 72, jo ista  hy
lä ttiin  3 eli 4,2 prosenttia . Tulosluettelo kokonaisuudessaan oli seu- 
raava:

1 C a i

Äidinkieli . . . . .................... 19 34 17 —

R u o t s i ............... .................... 19 35 15 1
Saksa ............... .................... 17 36 15 o

Li

R e a lik o e ........... .................... 3 5 1 —

M atem atiikka , ........................... 2 0 27 13 1

Y hteensä 78 137 61 3

T arkasta jan  arvio: »Tulokset ovat olleet hyvät.»

Koulun m enosta yleensä ta rk a s ta ja  Lakka sanoo mm.: »Oppilaiden 
liikehtim inen välitunneilla on ollut kaunista  ja  hillittyä. Rukoussaliin 
kokoontuminen ja  sieltä hajaantum inen  tap ahtuu  aivan äänettöm ästi. 
Tunneille m ennään täsm ällisesti ja  niillä vallitsee vakavaa työn henki.»

Y lita rkasta ja  K a a r l o  H a k a m a n  15. 2. 1958 päättäm än  ta rk a s 
tuksen pöy täk irja  ei sisällä lainkaan itse opetukseen kohdistuvia huo
m autuksia, m utta  sitä  enemmän — käytäntöön otetun kaavakem enetel- 
m än m ukaisesti — tilasto llisia  tosiasio ita  arvostelusta, opetuksen tulok
sista  jne. Lienee aiheellista tässäk in  valaista  ta rk asti m uutam ia puolia 
koulun työstä  ja  sen tu loksista  vuosina 1948—58.
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Oppilaiden arvostelu 1948— 58

K äytös H uo le ll i Edistys E h to ja Jä i  lu o  O pp ila s 
suus (kaikki lu k u - sai % kalle % m äärä

ainee t aineet)

1948 10,00 8,58 7,09 6,89 17 17 421
1949 9,98 8,61 7,31 7,09 14 11 450
1950 9,99 8,54 7,33 7,14 11 16 472
1951 9,97 8,49 7,18 6,97 16 19 469
1952 9,96 8,31 7,08 6,93 15 18 461
1953 9,99 8,35 7,25 7,01 28 9 529
1954 9,98 8,56 7,25 7,03 25 10 572
1955 9,97 8,40 7,14 6,91 26 14 612
1956 9,97 8,37 7,15 6,99 24 14 628
1957 9,96 8,52 7,23 7,07 23 7 658
1958 9,99 8,53 7,27 7,11 24 8 684

V aikka esim. luokalta siirtäm isessä on sangen suuria eroja p rosen tti
m äärissä, edistyksen arviointi on pysynyt varsin  vakaana koko ajan. 
Luokalle jääm isen vaihtelu riippuu siis m uista tekijö istä . Todettakoon 
vielä, e ttä  vain kerran  näinä yh tenäto ista  vuotena kaikilla oppilailla on 
ollut täysi kymmenen käytöksessä.

V ajaanum eroita annettiin  syysarvostelussa 1957 seuraavasti: äidin
kieli 1,9 %, aritm etiikka ja  algebra 9,0 %, geom etria 3,1 %, saksa (pitkä) 
20 %, saksa (lyhyt) 5,7 %, englanti (pitkä) 20 %, englanti (lyhyt) 0 
% , ruotsi 19 %. A bsoluuttinen ja  relatiivinen huippu sa ttuu  seitsem änsien 
(a ja  b) luokkien kohdalle: 51 oppilaalla kaikkiaan 49 nelosta, prosenteis
sa siis 86. N äistä  on kuitenkin yksinom aan ruotsissa  31 nelosta. Syksyllä 
työnsä alkanut uusi opetta ja  on katsonut välttäm ättöm äksi tilanteen ra 
dikaalisen selvittäm isen myös tällä  tavalla. M uuten on vajaanum eroita  
enim m än III — V luokalla (IV b ja  V c 76 %, III b 66 %, IV a 61 % jne.) 
N eljännellä ja  viidennellä luokalla sekä m atem aattise t aineet e ttä  vieraat 
kielet (ruotsi niiden veroisena) tu o ttav a t suurim pia vaikeuksia ja  a iheut
tav a t enim m ät hylkäävät arvosanat. T ilastossa on toisena tosin II c luok
ka (71 % ), joka on saanu t aritm etiikassa  poikkeuksellisen paljon hyl
kääviä  num eroita (11 nelosta 42 oppilaalla).
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Y lioppilastutkinto 1948—1958

A r v o s a n a t  e r i  a i n e i s s a

I c a i

Äidinkieli . . 100 237 65 1
Ruotsi . . . . 63 147 147 46
Englanti 16 40 52 24
Saksa .......... 31 109 114 22
Realikoe 40 81 55 6
Matematiikka 77 93 50 2

Yhteensä 327 707 483 101
Prosenteissa 20,2 43,7 29,9 6,2

(arvosanoja yhteensä 1618)

Ä ä n i ä  k e s k i m ä ä r i n  e r i  a i n e i s s a

Äidinkieli . . 
Ruotsi . . . .  
Englanti . .
Saksa ..........
Realikoe
Matematiikka

839:403 =  2,08 
630:403 =  1,56 
180:132 =  1,36 
425:276 =  1,54 
337:182 =  1,85 
467:222 =  2,10

Parhaiten ovat siiis onnistuneet matematiikka ja äidinkieli, joissa 
kummassakin kokelaat olisivat keskimäärin saaneet vahvan cum laude- 
arvosanan eli tavallisen todistuksen kielelle käännettynä kahdeksan ja 
yhdeksän välillä olevan numeron. Tulosta on pidettävä hyvänä. Heikoim
min on menestynyt englanti; opettajakysym yksestä olemme eri yhteyk
sissä jo huomauttaneet. Ruotsin suurta hylkäävien arvosanojen määrää 
kompensoi huomattava joukko korkeimpia arvosanoja. Realikokeen cum 
laude-tasoa lähentelevää keskiäänim äärää voidaan pitää kohtuullisen on
nistuneena ja merkkinä eri opettajien vakavasta työstä.

Kokelaita oli vuosien 1948—58 kirjoituksissa kaikkiaan 400. Heistä 
hyväksyttiin keväällä 337 eli 84,25 %, hylättiin 63 eli 15,75 %. Syksyllä 
kirjoittaneista 50 kokelaasta hylättiin  11 eli 22 %. Vuonna 1949 hyväk
syttiin kaikki kokelaat jo kevättutkinnoissa. Suurin oli hylkäysprosentti
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1957 (56 kokelaasta 14 eli 25 % ). K eskim ääräinen repu ttam isprosen tti 
15,75 lienee hiem an pienempi kuin  koko m aassa sam aan aikaan.

V iim eisten yhdentoista lukuvuoden koulutyötä kuvaaviin num erolli
siin yhteenvetoihin liittyvä t huom autukset ovat h istoriik in  k irjo itta jan . 
Y lita rk asta ja  H akam an ta rk a s tu sp ö y täk irjan  liitteisiin  kokoamiin tila s 
to ih in  on yllä teh ty  vuoden 1958 ylioppilaskokeen kevättu tk innon edel
ly ttäm ä t lisäykset ja  ta rk as te ltu  vuosien 1948— 58 tu tk in toa  myös tav an 
om aiselta, hyväksy tty jen  ja  h y lä tty je n  m äärän, kannalta.

R ehtorin  ja  opettajien ty ö s tä  y lita rk as ta ja  H a k a n a  lausuu mm. 
»Yleensä on havaittav issa , e ttä  reh to ri ja  opetta jakun ta  huolehtii kaikin 
tavoin oppilaista». — »Kansliaa on hoidettu  suurella huolella». Oppilai
den vapaisiin harrastuksiin  o sa llis tu taan  tarm okkaasti ja  m enestykselli
sesti.

V O PPILA A T

Koululaitoksem m e osalta 1300-luvun ensim m äinen puolisko kului 
hedelm ättöm ään näpertelyyn. O petussuunnitelm a pysyi ja tk u v asti m el
kein yksinom aan teologien k ou lu tu sta  varten  su unn ite ltuna ; opetus
m enetelm ä ei m yöskään ed istynyt. S isäisesti vanhanaikaisena kituva 
koululaitos ei liioin kyennyt laa jen tum aan . M ääräävä ruotsinkielinen 
sää ty lä istö  ei h a rra s ta n u t ruotsinkielisen , saati s itten  suomenkielisen 
siv istyksen lev ittäm istä  laajem pien kansankerrosten  omaisuudeksi. 
O petta jien  palkkaus oli niin alhainen, e ttä  vuosina 1831— 1840 valtion 
menot kaik ista  oppikouluista yh teensä  olivat keskim äärin pienem m ät 
kuin H am inan kadettikoulun yksinään  a iheu ttam at m enot.4 Vuonna 1843 
anne ttu  uusi koulu järjestys ei m u u ttan u t asia in tilaa ; v. 1856 se jo kor
va tu in k in  uudella.

Jyväskylän  lyseon perustam inen  v. 1858, niin m ullistava m erkitys 
kuin sillä sitten  tu li olemaankin, on sekin tänä  hedelm ättöm än ku lttu u ri
politiikan aikana ikäänkuin sa tunnainen  konjunk tuuritapah tum a — 
piispa O ttelinin hyvän tah to isen  m yötäm ielisyyden ja  kenraalikuver
nööri Bergin om aksum an puolueettom an, asiallisen suhtautum isen tulos. 
M itään ei tie tenkään  olisi tap a h tu n u t, elleivät suom alaisuuden asian  
h a rra s ta ja t  olisi y rittäm ästä  p äästy ään k in  yrittäneet, Jyväskylän lyseon 
tapauksessa  ennen m uita p iir ilääk ä ri Schildt-Kilpinen. Perin  vähä
lukuisen suomenkielisen — ta i s ik si fennom aanin koko innolla y rittäv än  
— sivistyneistön oli pakko p y rk iä  pohjan laajentam iseen; suomenkieli
nen oppikoulu oli vä lttäm ättöm yys. Viisikym menluvun lopulla inku-

4) J. T. Hanho, Suomen oppikouilulaitoksen historia II, ss. 52—53.
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baation aika vihdoin päätty i. A jankohdan taustaksi sallittaneen tässä  
vielä v iita ta  siihen, e ttä  entisessä em äm aassa R uotsissa peruste ttiin  
esim. juuri vuonna 1858 useita  oppikouluja.

A atehistoriallisesti Jyväskylän lyseon synty  on tie ty ltä  osalta Hei
delbergin rom antiikan boreaalista  puolivuosisataiskaikua. V äkevästi 
suomalainen on sitä  vastoin toinen puoli tässä  syntyhistoriassa , n im it
tä in  suomalaisen talonpojan ja  työmiehen pyrkim ys tietoon ja  siv istyk
seen. P ietari V äänäsen Porvoon valtiopäivillä tekem ä, suom alaisten 
lasten  koulutusm ahdollisuuksien lisääm istä koskeva alote ei jääny t 
suinkaan ajan  ainoaksi täm än  laatuisen ku lttuu riharrastuksen  ilm auk
seksi. Jyväskylän lyseon perustam isvaiheet an tav a t siitä  myös kauniin 
todistuksen.

Jyväskylän lyseon syn tyh isto riaan  on tässä  v iita ttava , sillä se selit
tä ä  oppilaiston koostum isen koulun ensim m äisinä vuosikymmeninä. 
Suom alaisittain  a ja tte leva t ja  tun tevat v irkam iehet lähettivä t kaikkialta  
m aasta  poikiaan uuteen oppilaitokseen. Enin osa oppilaista noina ai
koina olikin virkam iesten lapsia. Vuonna 1858 kouluun o tetusta  34 op- 
p ilaasta  oli 22 virkam iesperheiden, enim mäkseen kirkollisten, poikia. 
M utta jo sam ana ensim m äisenä vuonna lähettää  viisi talo llista  poikansa 
alkeisopistoon, samoin torppari, m aalari j a  puuseppä. N äitä  seikkoja 
selv ittää  tässä  ju lkaisussa oleva erikoistutkim us.

Oppilaiden yhteiskunnallisen alkuperän tarkaste lu  an taa  aiheen ka
jo ta  vielä erääseen puoleen lyseon alkuaikojen kohdalta. H uolim atta 
johtavien ruotsinkielisten  kielteisestä, osaksi selvästi viham ielisestä asen
noitum isesta, maamme ruotsinkielisen sivistyneistön joukossa oli vielä 
vuosisadan loppupuolen ensim m äisinä vuosikym m eninä monia, jo tka  
suh tau tu ivat m yötäm ielisesti suomen kieleen ja  suomalaiseen kansaan. 
Toteam us ei ole uusi, ja  se on tod iste ttu  kuuluisillakin esimerkeillä. Se 
saa vahvistuksen myös Jyväskylän  lyseon oppilashistoriasta.

Ruotsinkielisiä kouluja oli, m utta Jyväskylään lähetettiin  — vain 
pari samoihin vuosiin liittyvää  tapausta  m ainitaksem m e — esim erkiksi 
K arl Jonathan  von Essen Jepualta  v. 1868. Seuraavana vuonna ilmestyi 
koulun viidennelle luokalle porvoolainen Ivar W aldem ar Othman, joka 
sitten  om isti lyhyen, m u tta  tuloksia tuo ttaneen  työnsä ruotsinkielen 
tutkim ukseen. Sam aan aikaan  kuin O thm an o tettiin  viidennelle luokalle 
asikkalalainen (urajärveläinen) aatelisnuorukainen Hugo von Heidem an.5

5) Hugo von Heideman, m elom aani ja itseoppinut musiikkim ies, ansaitsee  
maininnan myös m usiikkim m e historiassa. Hän sävelsi sekä omia runojaan että  
toisten  sepitelm iä. »Jos voisin laulaa kuin lintu voi», niin sanottujen kansanlaulu- 
jem m e tunnetuimpia, on sekä sanoiltaan että säveleeltään Heidemanin kynästä sa
nat ensi kerran H äm äläis-O sakunnan albumissa Kaikuja Häm eestä, II, 1874; sävel 
julkaistu ensi kerran Sivorin kokoelam ssa M äntyharjun kansanlauluja, Porvoo,
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Edellä m ainittu , ruotsalaiskodeissa esiin tynyt a ja tte lu tap a  lienee tä ssä 
kin tapauksessa  osaltaan a iheu ttanu t, e ttä  poika lähetettiin  Jyväskylän 
suom alaiseen kouluun. H eidem anista ei tu llu t into ilijaa eikä taiste lijaa, 
m utta  koulussa ju u rtu n u t suom alaiskansallinen h a rra s tu s  p iti hänet 
J. R. Danielson-Kalm arin ja  muiden etevien koulutoverien piirissä myös 
ylioppilaaksi tulon jälkeen. K ansanperin teen keräys osakunta-aikana 
rom antiikan  aitoon henkeen, sam oin esim. osallistum inen ko tip itä jän  en
sim m äisen kansakoulun perustam iseen ovat kuin laatukuvia ajankohdan 
suom alaisittain  ajattelevien ku lttuu rityöstä . Ne o ikeu ttavat myös p ä ä t
telem ään, m ikä m erkillinen asem a oli silloin vielä tuolla koululla, Jyväs
kylän lyseolla, jossa niin erilaisista  oloista lähteneet po jat henkisesti 
rakentu ivat, kukin olemuksensa ja  m ahdollisuuksiensa m ukaisesti, pal
velem aan sy rjityn  suomen kielen ja  sitä  puhuvan kansan asiaa.

Yllä lyhyesti hahm oteltu  kansallisrom anttinen  kuva m uuttuu tie 
tenkin toiseksi s iirry ttäessä  tarkaste lum m e aikaan, vuosiin 1908— 1958. 
Jyväskylän lyseon varsinainen raivaustyö  oli p ää tty n y t aikaisem min, 
sillä uusia suomenkielisiä kouluja oli alkanu t syntyä eri puolille m aata. 
Joensuun yläalkeiskoulu, jo sta  myöhem min tuli Joensuun lyseo, alkoi 
to im intansa 1865. Kuopion lyseo m uuttu i suomenkieliseksi 1870-luvun 
alussa, ja  kohta sen jälkeen p eru ste ttiin  Häm eenlinnan norm aalilyseo 
(nykyinen Häm eenlinnan lyseo). Suom alaisista yksity iskouluista  vanhin, 
Jyväskylän tyttökoulu, sai toim iluvan 1864. Helsingin suom alainen ty ttö - 
koulu syntyi 1869, Helsingin suom alainen alkeiskoulu (nykyinen nor
m aalilyseo) 1871. Oulun suom alainen lyseo ja  H äm eenlinnan suom alai
nen ty ttökou lu  peruste ttiin  myös 1870-luvulla. Maan itsenäistym isestä 
alkaa sitten  koulujenkin kohdalla uusi vaihe. Seuraavassa aluksi katsaus 
syksystä  1908 syksyyn 1920, siis 12 lukuvuoden aja lta .

Tilaston sarake »yli 10 peninkulm an päästä»  m erkitsee suurem paa alu
e tta  kuin m itä nyt tarkoitamm e. Keski-Suomen m aakunnalla. K arkeasti 
o ttaen se u lottuisi Jyväsky lästä  Rautalam m ille, Kangasniemelle, K uh
moisiin, Pihlajavedelle, K arstu laan  ja  V iitasaarelle. T ästä koulum aakun- 
nasta  Jyväskylän lyseo rekry to i 1910-luvulla lähes puolet oppilaistaan, 
sillä alue k äs ittää  monet tapaukse t seuraavastak in  ryhm ästä  eli siis yli 
10 peninkulm an päästä  olevista oppilaista.

Koulun valin ta  Jtällä laajalla  alueella ei kuitenkaan enää ollut yksin 
J yväskylän lyseon varassa. Oppikouluja oli jo Jäm sässä (peruste ttu  
1905), V iitasaarella  (1905), H aapam äellä (1907), Saarijärvellä  (1908),' 
Pieksäm äellä (1909) ja  Jyväsky lässä  (yhteiskoulu, nyk. normaalilyseo,

1887). Samoin on Jyväskylän lyseossa innoituksensa saaneen Uno von Schrowen 
runo Hämeen maa Heidemanin säveltämä. — Vrt. Hertta Tirranen, Hugo von Hei- 
deman, Ura järven säveltäjäromantikko; Suomen museo, 1956, ss. 63—77.
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OPPILAIDEN KOTIPAIKKA JA ÄIDINKIELI

L ukuvuosi Jy v äsk y lä
E n in tä ä n  10 
p en in k u lm an  

p äässä

Yli 10
pen in k u lm an

p äässä

O pp ila ita
y h teen sä

Ä id ink ie li
ruo ts i

1908—09 86 90 31 207 4
1909— 10 83 99 24 206 4
1910— 11 90 107 17 214 5
1911— 12 81 116 17 214 5
1912— 13 84 114 18 216 10
1913— 14 85 118 29 232 10
1914— 15 92 106 25 223 7
1915— 16 103 97 26 226 6
1916— 17 121 72 34 227 8
1917— 18 121 82 8 211 7
1918— 19 126 71 14 211 5
1919— 20 120 72 13 205 4

Y hteensä 1192 1144 256 2592 75

n. 46 °/o n. 44 °/o n. 10 °/o n. 2,9 °/o

per. 1914). Uusien koulujen syntyminen vähensi tietenkin maakunnasta 
Jyväskylän lyseoon tulevien lukua. Maailmansodan loppuvuodet näyttäisi
vät huom attavasti pienentäneen kauempaa tulleiden oppilaiden määrää. 
Jyväskylän osuus on sodan aikana selvästi kasvanut.

Ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden joukko osoittaa, että  kou
lun alkuaikoihin verrattuna on tapahtunut ratkaiseva muutos. Tilastossa 
esiintyy vuodesta toiseen joitakin ruotsin äidinkielekseen ilmoittaneita; 
vuosina 1913—14 heidän lukunsa tilapäisesti nousee lähes viiteen prosent
tiin.

Oppilaiden yhteiskunnallinen tilastointi johtaa monestakin syystä yli
malkaisiin ja  epävarmoihin tuloksiin. Lukuvuonna 1909—10 m äärättiin 
oppilaiden vanhempien yhteiskunnallisen aseman luettelointiin uudet ni
mikkeet. Suora vertailu edeltäneisiin vuosiin on siten mahdoton. Papin- 
k irjasta saatu, oppilaan vanhempien am mattia koskeva tieto ei ole lähes
kään aina yksiselitteinen, voipa olla aivan harhaanjohtavakin. Varsinai
nen tutkim us vaatisi joka tapauksessa koko materiaalin tarkistam isen ja, 
mikäli tilastosta on kysymys, virallisen tilastoinnin korvaamisen samalla, 
koko aikaa koskevalla luokittelulla. Tämä ylittää lyhyen kouluhistorian 
mahdollisuudet.

Seuraavat selvittelyt noudattavat tämän takia tavanomaisen, ta rk is ta 
mattoman koulutilaston nimikkeitä ja  lukuja.
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OPPILAIDEN VANHEMPIEN AMMATTI LUKUVUOSINA
1909— 1920

Luku
vuosi

Virkamie
hiä ja va

paiden 
ammattien  

harj.

Suurliik
keen harj.

Pikkuliik  
keen harj. 

palvelus
miehiä

Työväkeä Suurtilal
lisia

Pikkutilal-
lisia

Torppa
reita ja  

m aanvilje
ly styö 
väkeä

Yht.

1909— 10 57 8 80 9 11 31 10 206

1910— 11 56 21 76 9 16 25 11 214

1911— 12 56 9 92 7 10 32 8 214

1912— 13 64 11 64 22 16 27 12 216

1913— 14 70 14 92 8 13 28 7 232

1914— 15 73 6 88 9 13 26 8 223
1915— 16 72 6 103 5 9 23 8 226
1916— 17 68 7 100 20 13 17 2 227
1917— 18 67 13 78 21 7 20 5 211
1918— 19 68 24 72 9 6 28 4 211
1919— 20 66 15 82 12 4 22 4 205

717 134 927 131 118 279 79 2385
30,1 °/o 5,6 °/o 38,9 «/o 5,5 °/o 4,9 «/o 11,7 % 3,3 °/o

Luettelon ensim mäinen sarake, v irkam iesten  ja  vapaiden am m attien 
ha rjo itta jien  lapset, pysyy koko ajan  melkeinpä häm m ästy ttävän  tarkoin  
sam oissa luvuissa. Sam an huomion voi tehdä sarakkeesta  ^pikkutilallisten 
lapset». Y hteiskunnan rakenteelliset m uutokset ovat niin vähäiset, e ttä  
kehitys n äy ttää  ikäänkuin pysähtyneen. M aailm ansota a iheu tti tie tty ä  
v ilkastum ista ; ra tka isem atta  jääköön tässä, onko »pikkuliikkeen ha rjo it
ta jien  ja  palvelusmiesten» lasten  lisään tyny t osuus vv. 1915— 16 tä s tä  a i
heutunut ilmiö. Pikkutilallisten, torppareiden ja  m aanviljelystyöväen yh
teinen osuus, keskim äärin noin 15 prosenttia , näy ttä is i pienenevän käsi
tellyn ajan jakson  loppupuolella. Ei m yöskään 1920-luvulla to teu te ttu  
m aanom istusolojen uudistus va iku ttanu t paljoakaan m aaseudun lasten 
koulunkäyntiin, jossa alkaa uusi vaihe vasta  1940-luvulla sotien p ää ty t
tyä.

Seuraavilta kahdelta vuosikym m eneltä ei ole lainkaan koulutilastoa 
oppilaiden vanhem m ista. Katsaukseem m e jää  siten perin valite ttava  auk
ko. K uitenkin voidaan sanoa, e ttä  tilasto  ei osottaisi suuria m uutoksia 
edelliseen verra ttuna . O ppilasm äärän kehitys tän ä  aikana on seuraava.

JL  — 12
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Lukuvuosi Oppilaita kevätluku
kauden alussa luokkia

1920—21 209
1921—22 223
1922—23 231
1923—24 238
1924—25 240
1925—26 250
1926—27 238
1927—28 279 I b
1928—29 256 II b, III b
1929—30 248 III b
1930—31 261 III b
1931—32 264 III b
1932—33 255 IV b
1933—34 258 II b, V b
1934—35 251
1935—36 248 II b
1936—37 231 l i i  b
1937—38 237
1938—39 271 I b

Taulukko ei kaipaa monta sanaa selitykseksi. Taloudellisen pulan vuo
sina oppilasmäärä hieman yllättävästi kasvaa, laskee taas 30-luvun puoli
välin jälkeen, noustakseen uuteen ennätyslukuun 271 talvisotaa edeltänee
nä lukuvuotena. Uusien koulujen vaikutus oppilasmäärään ei tänä aikana 
merkinnyt mitään, sillä koko aikana alotti Keski-Suomen alueella toimin
tansa vain Rautalammin keskikoulu (1928). Rautalammin koulussa opis
keli muutamia Konnevedeltä kotoisin olevia, jotka muuten ehkä olisivat 
päätyneet Jyväskylän lyseoon jo keskikouluaankin käymään. Muut koulu- 
maakuntaan tai sen reunamille syntyneet koulut (Jämsän, Viitasaaren, 
Haapamäen, Saarijärven ja Jyväskylän) ovat jo vanhempia, kuten edellä 
mainittiin.

Talvisodan vuonna 1939—40 oli oppilaita syyslukukauden alussa 269. 
Seuraavana lukuvuonna oppilasmäärä oli samaan aikaan 326. Siitä lähtien 
se on jatkuvasti noussut, kuten seuraavasta kahdesta taulukosta ilmenee. 
Vuosien 1947, 1951 ja 1952 osoittam at pysähdykset ovat vain tilanpuut
teen aiheuttamia, sillä hyväksyttyjä oli aina huom attavasti enemmän kuin 
kouluun voitiin ottaa.

Oppilasmäärän suureneminen ei ole yksinomaan siirtoväen aiheutta-
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ma ilmiö. Samaan aikaan on nimittäin alueelle perustettu lukuisia keski
kouluja, joista monet nyt ovat laajenneet yliopistoon johtaviksi (Vaaja
kosken yhteiskoulu 1943, Karstulan 1944, Tikkakosken 1944, Keu
ruun 1945, Jyväskylän kunnallinen kokeilukeskikoulu 1946, Suolahden 
yhteiskoulu 1948, Lievestuoreen 1948, Petäjäveden 1948, Korpilahden 
1949, Laukaan 1951, Keski-Suomen yhteiskoulu 1954, Uuraisten yhteis
koulu 1955). Näissä ja vanhemmissa Keski-Suomen oppikouluissa on tu
hansiin nouseva oppilasmäärä, myös poikaoppilaiden osalta. Koulunkäyn
nin nopea yleistyminen on oleellisesti seuraus laajojen väestöpiirien elin
tason noususta. Tämä on luettavissa seuraavista taulukoista.

O PPILAIDEN ISÄN  T A I ÄID IN  AMMATTI 1. 2. 1942— 50

-42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 Yh t .

Maatalous sivuelinkeinoilleen.
1. M aanvilje li jö itä ,  p u u ta rh u r i t ,  m e tsän h o i ta j ia ,  

ka las ta j ia ,  työnjoh ta j ia ,  n euv o jia  y m .................. 54 60 60 60 79 70 63 70 84 600
2. M aata lou s ty ön tek i jö i tä  ............................................. 4 4 - 1 5 3 3 3 2 25
Teollisuus, käsityö ja rakennustoiminta
1. T yönan ta j ia ,  pääilystöä, to im is toh enk ilö i tä  . . 32 34 58 43 40 40 47 53 62 409
2. I tsenä is iä  käs ityöläis iä  ............................................. 9 15 16 19 20 16 15 19 15 144
3. P a lv e lu sk u n taa  ja t y ö n t e k i j ö i t ä ............................ 36 35 35 44 48 67 72 79 68 484
Liikenne sekä posti-, lennätin- ja puhelinlaitos
1. L i ikk eenh ar jo i t ta j ia ,  päällystöä, to im is to h e n 

kilöitä  ............................................................................... 16 28 25 25 16 26 2 1 28 29 214
2. P a lv e lu sk u n ta a  ja  t y ö n t e k i j ö i t ä ............................ 23 24 14 29 30 33 26 25 27 231
Kauppa pankit ja vakuutuslaitokset, ravintola- 
ja hotelliliikkeet.
1. L i ik k eenh ar jo i t ta j ia ,  p ää l lys töä ,  toimisitohen- 

k ilö itä  ............................................................................. 75 64 67 55 63 59 60 60 63 566
2. P a lv e lu sk u n ta a  .......................................................... - 3 3 6 7 8 17 12 12 68
Julkinen toimi
1. Valtion, k irkon  ja  k u n n a n  v i r k a m ie h iä  ja  to i

mi s to h e n k i lö i tö. .......................................................... 26 32 44 44 45 44 37 42 46 360
2. P a lv e lu sk u n taa  .......................................................... 4 3 5 13 17 10 10 7 7 76
Opetustoimi (korkeakoulut, koulut ja opistot)
1. O petta j ia  .............................................................. .. 26 23 24 29 27 23 20 35 33 240
2. P a lv e lu sk u n ta a  .......................................................... - — 1 1 - - 1 1 - 4
Vapaat ammatit.
1. L ääkäre i tä ,  a p tee kk are i ta ,  s a i ra a n h o i ta j i a  ym. 14 17 19 14 12 9 16 7 12 120
2. K ir ja il i jo ita ,  ta i te i li joita ,  s a n o m a le h t im ie h iä

y m .......................................................................................... 3 2 5 2 3 5 2 3 3 28
3. Y hdistysten , as iana jo to im is to jen  ym. v i rk a i l i 

joita ja to im is tohenkilö i tä  ..................................... _ _ 2 1 — 1 4 2 1 11
Kotiapulaisia ja siivoojia 
Muut toimet 14 19 13 11 11

1
5

2
9 10

1
7

4
99

Y h teen sä  | 336| 363| 3911 397j423142014251456|47213683
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OPPILAIDEN ISÄN TAI ÄIDIN AMMATTI 1. 2. 1951— 58

-51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 Yht

1. M aa- ja m e tsä ta lo u s  s iv u e lin k e in o ille en
a) M a a n v i l j e l i j ö i t ä  ..........................................................
b) M u i ta  y r i t t ä j i ä  ( p u u t a r h u r e i t a ,  k a l a s t a j i a  

y m )  s e k ä  to im i h e n k i l ö i t ä  ( m e t s ä n h o i ta j i a ,

51 47 47 48 60 61 69 57 440

t y ö n jo h ta j i a ,  n e u v o j i a  y m ) ....................................... 36 3 3 2 2 2 b 5 59
c) T y ö n te k i jö i t ä  ..............................................................

2. T eo llisu u s, k ä s ity ö  ja rak en n u sto im in ta
a) Y r i t t ä j i ä ,  t o im ih e n k i lö i t ä  ( t e o l l i s u u d e n  h a r 

j o i t t a j i a ,  j o h ta j i a ,  t e k n i l l i s t ä  j a  k o n t to r i -  
h e n k i l ö k u n t a a ,  t y ö n jo h t a j i a ,  s a n o m a l e h d e n

22 30 27 28 32 34 41 215 ;

t o im i t t a j i a  j a  k u s t a n n u s v i r k a i l i j o i t a )  . ......... 67 96 111 105 108 110 113 128 838
b) I t s e n ä i s i ä  k ä s i ty ö l ä is iä  ............................................ 13 8 11 17 26 11 13 22 121
c) T y ö n te k i jö i t ä  ..............................................................

3. K aup pa (m yös ap teek it, pankit» v a k u u tu s la i
to k se t  ja  k iin te is tö t)

a) Y r i t t ä j i ä  j a  t o im ih e n k i lö i t ä  (m y ö s  m y y m ä -

72 66 84 93 111 104 116 116 762

l ä h e n k i l l ö k u n ta  j a  v a ra s to n h o i ta ja t ! )  ............
b) T y ö n te k i jö i t ä  ( t a lo n m ie h iä ,  v a r a s t o m i e h i ä ,

48 65 61 85 81 98 94 102 634

v a h t i m e s t a r e i t a  ym.) .................................................
4. L iik en n e

a) Y r i t t ä j i ä  ja  to im ih e n k i lö i t ä  ( l i ik e n n ö i t s i j ö i 
tä,, r a u t a t i e - ,  p o s t i - ,  p u h e l i n -  j a  L en n ä tin -

6 3 4 2 7 H 17 18 68

v i r k a i l i j o i t a ,  l a iv a n  p ä ä l ly s tö ä ,  l e n t ä j i ä )  . . . .  
b) T y ö n te k i jö i t ä  (k u l je t t a j i a ,  r a h a s t a j i a ,  m e r i 

23 19 30 31 34 30 34 29 230

m ie h iä  y m ) .........................................................................
5. P a lv e lu k se t  y h te isk u n n a lle  ja e lin k e in o 
e lä m ä lle .

a) V a l t io n ,  k i r k o n  ja  k u n n a n  v i r k a m i e h i ä  ja

28 24 22 24 27 19 30 31 205

t o im i s t o h e n k i l ö n ä  ..................................................... 49 43 41 49 53 49 49 56 389
b) O p e t t a j i a  ( k o r k e a k o u lu t ,  k o u lu t ,  op is to t)  . .
c) L ä ä k in tä h e n lk i iö s tö ä  ( l ä ä k ä r e i tä ,  e l ä i n l ä ä k ä 

re i t ä ,  s a i r a a n h o i t a j i a ,  t e r v e y s s i s a r i a ,  k ä t i l ö i -

35 37 40 37 39 37 40 26 291

tä ;  ei a p t e e k k i h e n k i l ö k u n t a )  .............................. 12 9 12 18 16 14 14 13 108
d) K i r j a i l i j o i t a  j a  t a i t e i l i j o i t a  ...................................
e) A s ia n a jo - ,  k ä ä n n ö s -  ym . t o im i s t o j e n  se k ä

1 1

3

1 1 3 2 4 13

y h d i s ty s t e n ,  j ä r j e s t ö j e n  y m .  v i r k a i l i j o i t a  . . 2 4 2 2 b 4 4 26
f) T y ö n te k i jö i t ä  j a  p a lv e l u s k u n t a a  .....................

6. H en k ilö llise t  p a lv e lu k se t  (k o tita lo u sty ö , ra 
v in to la t, h o te llit , pesuliikkeet^, sau n at, p a rtu ri-  
liik k ee t, v a lo k u v a a m o t, h a u ta u sto im isto t ym ).

b 9 9 8 8 11 9 11 70

ai) Y r i t t ä j i ä  ja  t o i m i h e n k i l ö i t ä ...................................
b) K o t i a p u la i s i a ,  l a s t e n h o i t a j i a  y m s .......................
c) M u i ta  t y ö n te k i jö i t ä  ( ta r jo i l i jo i t a ,  v a h t i m e s 

t a r e i t a ,  p a r tu r e i t a ,  s a u n o t t a j i a ,  n u o h o o j ia

8 3 8
1

10
1

7
1

9
1

2
1

9
2

56
7

y m ) ...................................................................
7. T u n tem a to n  e lin k ein o .

a) Y r i t t ä j i ä  ja  t o im ih e n k i lö i t ä  ..............................

i

5

6

2

4

1

3

3

1 15 7

1

10 53

12
b) T y ö n te k i jö i t ä  ..............................................................
c) T u n t e m a t o n  a m m a t t i a s e m a  ..............................

8. Ilm an  a m m a ttia

4 1

3

3
2
2

3
1
2

3
1
1

7

1

3
1

3 27
5
9

Y h te e n s ä 472 4711530[5721617 630 659 687 4638
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»Professoriluokan» nimen on saanut lyseon V III luokka vuodelta 1923, koska sen 
oppilaista tuli myöhemmin viisi professoria. Istum assa vasem m alta rautat. virkam. 
H aavisto, hovioikeudenneuvos Soukka, ja dipl.ins. Väänänen. Korituoleissa prof. O. 
Oksala, prof. Teljo, ekon. V ikstedt, ekon. Spets, dipl.ins. Heinonen, dos. Vaheri, 
yliopp. Saarinen ja varat. Loukiala. Seisom assa prof. Tahvonen, evl. Kangasvaara  
(M alm berg), prof. W artiovaara ja tekn. Valtavaara. Kuvasta puuttuvat H elsinkiin  

siirtynyt prof. K. U. Pihkala ja luokan priimus kirkkoherra A rtturi Lahtinen.

Vuosien 1942— 50 tilasto  osoittaa, e ttä  teollisuuden, käsityön ja  raken
nusteollisuuden osuus kokonaisuudessaan (1037) on yli 28 % kaikkien 
oppilaiden vanhem m ista. P elkästään  palveluskunnan ja  työntekijöiden 
osuus on runsaasti 13 prosenttia. Vuosien 1951— 58 tilastossa  vastaavat 
luvut ovat jo yli 37 ja  16 prosenttia. Jälkim m äisessä tapauksessa on mu
kaan  tosin laskettu  myös sanomalehden to im itta jien  ja  kustannusv irkai
lijoiden ryhm ä, m utta  näiden pieni m äärä ei sano ttavasti m uuta tilan 
netta . Jyväsky lästä  muodostui sotien aikana ja  niiden jälkeen huom atta 
va teollisuuskeskus, ja  rinnan täm än kehityksen kanssa on kulkenut voi
m akas rakennustoim inta. Itsenäisten  käsityöläisten joukko sen sijaan  ei 
ole sano ttavasti kasvanut.

Maa- ja  m etsätalouden osuus on hiem an pienentynyt. Vuosina 1943— 
50 se oli vähän yli 17 prosenttia, seuraavan kahdeksan vuoden keski
m äärä  runsaasti 15 prosenttia. L ukuisat uudet oppikoulut, jo ista  edellä 
on ollut puhe, se littävät täm än vähennyksen.

M uilta kohdilta kaksi taulukkoam m e eivät ole keskenään suoraan ver
tailukelpoisia. Tärkein yleinen toteam us, mihin ne o ikeuttavat, on se, e ttä
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elintason nousu, erityisesti palkkatuloista elävien kohdalla, tekee vähi
tellen oppikoulusta todella koko kansan koulun. Maaseudun pienviljel- 
mien om istajat samoinkuin maatyömiehet näyttäisivät seuraavan tässä 
hitaammin, vaikkapa vähäinen tilastomme ei annakaan tarpeeksi pohjaa 
täm än kysymyksen käsittelylle.

Edellä tarkastellun kehityksen mukaista on myös se, että lyseon op
pilaat alkavat valtaosaltaan olla kotoisin Jyväskylästä. Vuonna 1942 oli 
187 oppilasta eli yli 55 prosentia kotoisin Jyväskylästä, vuonna 1958 tä 
mä prosenttiluku oli jo lähes 74 (465 oppilasta, kaikkiaan 687). Koko 
Suomen koulusta on tullut Jyväskylän koulu.

Muissa suhteissa oppilastilasto ei osoita suuria muutoksia aikaisem
piin vuosiin verrattaessa. Helmikuun 1. pnä 1958 oli 687 oppilaasta kol
mella äidinkielenä ruotsi. Uskonnoltaan oli evankelisluterilaisia 659, 
kreikkalaiskatolisia 4, muita k ris titty jä  4, siviilirekisteriin kuului 20 op
pilasta. Lukuja voi pitää normaaleina sikäli, että pitempikään tilastointi 
ei johtaisi muun laatuisiin tuloksiin.

O p p i l a i d e n  h a r r a s t u k s e t  k o u l u t y ö n  
u l k o p u o l e l l a

Yleistä

Jyväskylän lyseon 75-vuotisjuhlajulkaisussa kuvaillaan kahdessakin 
kirjoituksessa'5 lyseolaisten aktivistitoim intaa ennen vapaussotaa, nim. 
Voimaliiton alaista työtä talvella 1905—06 ja kesällä 1906 sekä vapaus
sodan alkuvalmisteluja Jyväskylässä, mihin niihinkin muutamat lyseo
laiset aktiivisesti ottivat osaa. Kaksi lyseon oppilasta, Y. Koivisto ja 
V. Korpela, lähti Saksaan ja  hankki sieltä itselleen jääkärikoulutuksen. 
Vapaussotaan osanottoa kuvaillaan myös tässä julkaisussa.

Maan ja kansan suuret kysymykset askarru ttavat ym m ärrettävästi 
varttuneemman koulunuorison mieltä. Venäjän opetuksessa v. 1905 sa t
tuneet rettelöt (vrt s. 109) olivat kireän valtiollisen mielialan purkautu
mista. Kielikysymys aiheutti 1920-luvulla koviakin mielenilmaisuja suo
men tunneilla pidetyissä esitelmissä ja  niitä seuranneissa keskusteluissa; 
vuoden 1926 penkinpainajaisissa lyseon kirjareki oli koristettu varsin 
voimallisilla ruotsalaisuutta vastaan tähdätyillä julisteilla.

Suojeluskuntatyöhön osallistuminen oli vapaaehtoista. Ei ole käytet
tävissä numerotietoja siitä, missä m äärin lyseon pojat eri vuosina liit-

6 .• V. Järvinen, Jyväskylän lyseolaisten osuus maan vapautuksen asetoimissa. 
I. Edeltävää toimintaa, ss. 119—125. II, Yrjö Schildt, Jyväskylän lyseon oppilaiden 
osanotto vapaussotaan, ss. 125—130.
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ty ivät suojeluskuntaan. A lkuaikoina liittym isprosen tti oli varm aankin 
huom attava. Lukuvuoden 1918— 19 vuosikertom uksessa sanotaan: »Pal
jon on vielä tänäk in  vuotena suojeluskunta vaatinu t varsinkin  ylempien 
luokkien oppilaiden aikaa ja  h a rra s tu s ta  — m uutam ilta ehkä liiankin 
paljon — m utta  paljonhan jo nuorella ijä llä  ennä ttää  saada aikaan, kun 
vain osaa aikansa hyödyllisesti k äy ttä ä  ja  työ tä  saa tehdä reippain ja  
iloisin mielin.» Puhuessaan 20-luvun toverikuntaeläm ästä  Veikko Sariola 
arvelee: »Uusi aika oli synny ttäny t uusia harrastuksia  koululaisillekin, 
— suojeluskunta, K arjala-seura ym. — ja  toverikunta sai jäädä  kyf- 
mille.»7 K aikkia hyviäkään asioita ei ennätä  harras taa .

Helm ikuussa 1914 joukko lyseon poikia osoitti m eluisasti m ieltään 
jo h ta ja ta r  Gejtelin asunnon edustalla, koska täm ä oli k ieltänyt jatko- 
luokkain ty ttö jä  tu lem asta  Keskisen talossa  jä rje s te tty y n  yhteiseen il
lanviettoon. P o ja t tuom ittiin  kolmeksi päiväksi karseriin , m ikä aiheutti 
k iih tym ystä m onissa kaupunkilaisissa. Tapahtum aa voi nyt arvostella 
yli neljän vuosikymmenen takaisena, eikä se sinänsä ansaitsisi tässäkään  
m ainintaa m uuta kuin syyn ja  seurauksen tu tk im isen kannalta. V ara
reh to ri E rnest W änttinen saneli helm ikuun 14. päivänä pidetyn opet
tajainkokouksen pöy täk irjaan  lausuntonaan  mm. seuraavaa:

»Koulunuorison toim eenpanem at huvitilaisuudet ovat jo aikaisem 
m inkin an taneet a ihe tta  neuvotteluihin opettajien  kesken. Vielä m uutam a 
vuosi takaperin  saivat lyseon oppilaat koulun luvalla ja  opetta jan  val
vonnan alla p itää  tanssihuvituksia m aalaistalo issa kaupungin ulkopuo
lella. Kun tä lla iset huvit p idettiin  vähem m än suotavina, sa llittiin  sen- 
jälkeen nuorison tanssia  koululla toim eenpanem issaan juhlissa. Mikäli 
m inä käsitin  oli opettajien  kesken jo taku ink in  yleinen se mielipide, e ttä  
sen laatu iset huvitukset parhaim m in sopisivat yksity isiin  perheisiin, 
m u tta  kun asunnot nykyään kaupungissa ovat pienemmät, oli harvalla 
perheellä tilaisuus kutsua nuorisoa huvittelem aan. Minun m ielestäni 
olisi meillä sentähden syytä  olla hyvilläm m e siitä, e ttä  erään oppi
laam me vanhem m at olivat hyvän tah to isesti kutsuneet koulunuorisoa ko
tiinsa, jossa nuorisolla olisi ollut tilaisuus v iattom aan seurusteluun täm än 
perheen turv issa. E rittä in  h ienotunteisesti oli täm ä perhe m enetellyt 
koulua kohtaan, kun se oli asiasta  teh n y t ilm oituksen koulun rehtorille.»

W änttinen tuom itsi tietenkin  m ielenosoituksen sinänsä, m utta  hänen 
selkeä arv io in tinsa sanoo enemmän kuin p itkä t tapainkuvaukset. Saman 
tapa ise t huv itteluasia t olivat puheena seuraavallakin  vuosikymmenellä. 
M arraskuun 3. pnä 1925 opetta jakun ta  p ää tti sallia pari kertaa  luku
vuodessa »konventti- ta i m uissa sen tapaisissa  tilaisuuksissa o ttaa  oh-

7, V. Sariola, mainittu juhlajulkaisu, Jyväskylän lyseon toverikunnan vaiheita, 
s. 81.
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Kevään 1933 abiturientteja.

jelmaan tanssiakin, kuitenkin rajoitettuna aikana ja opettajien valvon
nan alaisena». Päätös johtui ilmeisesti kahdeksannen luokan juuri jä r
jestäm ästä luvattom asta tanssiaistilaisuudesta, mikä tietenkin oli ai
heuttanut koko luokalle rangaistuksen, ei kuitenkaan karseria tällä ker
taa. Neljä- ja  viisikymmenluvuilla eri koulujen rehtorit yhteisesti sopi
vat tanssiajan pituudesta, juhlien lopettam isajasta, valvonnasta jne. 
varsin yksityiskohtaisesti. Valtiontalon eli »Valtiksen» ja  Työväentalon 
tanssi-illoista ja koululaisten niissä käynneistä näkee erilaisia mielen
ilmaisuja Jyväskylän teiniliiton lehdessä »Kipinässä».

Koulunuorison elämä koulun ja omien järjestöjensä ulkopuolella seu
raa osaksi ympäristön ja ajan yleistä tapaa, osaksi se tällöinkin hakeu
tuu omasta populaatiostaan juontuviin muotoihin. Näiden seikkojen 
kuvailu jää muistelmien ja  muiden niihin verrattavien kirjoitelmien 
asiaksi.

Yhdistystoiminta

Yllä jo mainittiin, että  lyseon 75-vuotisjuhlajulkaisussa on toveri- 
kunnan vaiheita käsittelevä kirjoitus. On viehättävää seurata tämän 
ansiokkaan historiikin mukaan »Jyväskylän Alkeisopiston toveruuden»
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to im intaa, sen keskiviikkoisin p idetty jä  concilioita ja  lauantai-iltojen 
conventteja  ja  niissä käsite lty jä  m oninaisia asioita, suomen- ja  ruotsin
kielisten riidoista  alkaen. Vuoden 1870 keväällä hyväksy tty  »Codex 
Sodalitatis Gymnasii Jyvaeskylensis» on m uhkea asiak irja , yksity iskoh
dissaan jopa sanonnaltaan joskus riem astu ttavan  sam antapainen kuin 
jok in  klassillinen lakikokoelma. Toveripiirin lehti »Illatar» ilm estyy ah 
keraan, to im itta jien  ja  m uiden ak tiiv isten  jäsenten  nim inä vilahtelee 
monia sitten  kuuluisuuteen kohonneita J. R. Danielson-Kalmarista, a l
kaen. Seuraa väsym yksen vuosia, ja  koko toverikunta nukah taa  vuoden 
1880 vaiheilla. S itten »Iltaseura» toim ii p irteästi m uutam an vuoden, kun
nes 1890 perustetaan  uusi konventti. Tämä joutuu  toverikunnan sääntö jä 
koskevaan r iitaan  reh to rin  ja  opetta jakunnan kanssa ja  lakkau ttaa  to i
m intansa keväällä 1904. Kolmen vuoden perästä  y rite tään  uudelleen. 
Vuonna 1890 to im intansa alkaneen toverikunnan työstä  on säilynyt a i
nakin kymmenen painettuna ilm estynyttä  »Orasta», lehteä, joka käsin
k irjo ite ttuna  ilm estyi toverikunnan illanviettoihin silloin tällöin vielä 
1920-luvulla. Vuonna 1927 vahv iste taan  toverikunnalle uudet säännöt, 
joiden varassa  to im itaan  sotiin asti. H istoriikki p ää tty y  toteam ukseen 
toverikunnan uinuvasta to im innasta 1920-luvulla, seikka, joka ilmeni jo 
yllä, suo je luskun taharrastuksesta  puhuttaessa.

Koko 1930-luvun loppupuolen toverikunnan to im inta ja tk u u  ikään
kuin vanhoillaan, ilman kohottavaa kipinää. Syksyllä 1926 perustettu  
Jyväskylän  toverikuntain  liitto  toi aikansa p iris ty stä  lyseonkin toveri- 
kunnan toim intaan. A lkusysäys täh än  läh ti koko m aata käsittävänä 
H elsingistä. Jyväskylässä oli perustam isessa m ukana myös itse M artti 
K orpilahti. V alite ttavasti liitto  sitten  lakkautettiin . Jo vähää aikaisem 
min oli peru ste ttu  lyseossa alkunsa saanu t Oppikoulujen K arjala-Seura, 
joka toi myös todella u u tta  toverikuntaeläm ään, heimo- ja  suomalais- 
a ihe ista  ohjelm aa illanviettoihin ja  tavan tarm okkaasti, näkyviin tu lok
siin pyrkien ja  päästen  a jaa  a a te tta a n .8

Sotavuodet — Teinikunta

Sotien aikana oppilaiden harrastu sto im in ta  sai sekin leimansa ja  
sisällyksensä yhteisestä  taiste lusta . Luonteenom aista oli myös, e ttä  py
r ittiin  yhteistoim intaan. Helm ikuun 8. pnä 1941 pidetyssä kokouksessa 
eri koulujen toverikuntien  ed u sta ja t perustiva t uudelleen toverlkunta- 
liiton. T overikuntaliitto  ju lkaisi om aa »Kipinä» nim istä lehteään, jä rjes ti

8. Vrt. Jyväskylän lyseon 75-vuotisjuhlajulkaisu, nimim. K. H., Jyväskylän 
lyseolaisten viimeaikaisista harrastuksista, ss. 131—132.
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isänm aallisia juhlia, tek i ns. m ottire tk iä  jne. Aluksi katsaus lyseon to- 
verikunnan om intakeiseen työhön.

Toverikunnan (vuodesta 1943 alkaen teinikunnan) puheenjohtajina 
ovat olleet: Heikki H ongisto 1940—-42, Kalle M irkkola 1942—43, Pekka 
Hongisto 1943—44, Eero Saarinen 1944—45, K ari Sirola 1946—47, Eero 
Laam anen 1947—48, A ntero Salmenkivi 1948— 49, Seppo Laaksonen 1949 
— 50, Paavo R antanen 1950—51, Asko H aaranen  1951—52, M atti Uusi- 
silta  1952— 53, Kauko Suvikorpi 1953—54, A ntti Lehtola 1954— 55, Ta
pani K nuutinen 1955— 56, Ilkka Pajala  1956—57 ja  Pekka H arjunpää 
1957— 58. K u raa tto rit: Sampo H aahtela 1940—41, Vilho Puttonen  1941 
—44, Aksel K ärkkäinen 1944—45, Vilho V altteri V aarna 1946—47, 
M artti Saraste 1947—49, Väinö Olkkonen 1949—51, V. Puttonen  1952— 
54, Pekka Ruusukallio 1954— 55, Raimo Thureson 1955—56, Y rjö M etsän- 
kylä 1956—57 ja  P en tti Laurio 1957—58.

M arraskuussa 1940 peru ste ttiin  toverikunnan sakkikerho, joka sitten  
toim i vuosikausia varsin  innokkaasti. Lukuvuodelta 1943—44 m ainitaan 
lisäksi luonnontieteellinen kerho ja  m usiikkikerho. L uonnonharrasta ja t 
m uodostivat myöhemmin itsenäisen ryhm änsä. M usiikkikerho keskitti 
to im intansa kuorolauluun. Teinikunnan kuoron joh ta jina  to im ivat a i
nakin Juhan i Heinonen, M atti K ankaanpää ja  Jouko Linjam a. Musiikki- 
kerhon p iiris tä  tu liva t tietenkin  myös m uut m usiikkinum erot juh la
tilaisuuksiin. A arne Sariola, Juhan i Heinonen, P e rtti  Lattunen  ja  M atti 
Kilpiö so ittiva t viulua, E rkk i Forss, Y rjö Sariola, Arne Rousi, M atti 
K ankaanpää, Jouko L injam a ja  Veijo P itkänen pianoa. Kuoron toim in
taa  vaikeutti enim m än se seikka, e ttä  nuoret jo h ta ja t eivät saaneet 
joukkoaan tarpeeksi usein harjo ituksiin . Teinikunnan lau la ja t esiin ty ivät 
tietenkin  to isinaan myös laulunopettajan  johdolla koulujuhlissa alaluok
kien laulajapoikien kanssa ja  lisäksi.

Vuonna 1942 toverikunta  o tti sotaorvon kummipojakseen, jonka avus
tam ista  ja tk e ttiin  m onta vuotta. Lukuvuoden 1944—45 p ää ttä jä is issä  
tein ikunta  luovutti koululle kaatuneiden oppilaiden valokuvasuuren- 
nukset. M arraskuun 1. pnä 1942 eri koulujen toverikunnat tek ivä t m otti- 
ryn täyksen  K ortesuon m etsään. Lyseon toverikunnan jäsen istä  oli vali
te ttav as ti vain 28 prosen ttia  m ukana.

Vuosina 1947 ja  1948 tein ikunta piti juh lan  sankarivainajien  muisto- 
taulun hankkim ista varten. Jälkim m äisen, helm ikuun 22. pnä 1948 pi
detyn juh lan  ohjelma oli kokonaisuudessaan seuraava:
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Laulua L au lajapo ja t 

reh to ri V. PuttonenPuhe

Pianonsoittoa te in it Y. Sariola ja  A. Rousi 

teini M. Kuusanm äki 

teini P. Lattunen

L ausun taa

Viulusooloja

Puhe pastori L. Maasola 

teini A. SalmenkiviL ausuntaa

Laulua JY LY :n k v arte tti

T äm änlaatu isesta  juh lato im innasta  m ainittakoon vielä, e ttä  huh ti
kuun 26. pnä 1947 pidetyn juhlakonventin  tu lo t lah jo ite ttiin  M artti 
K orpilahden m uistom erkkirahastoon. Lukuvuonna 1952—53 tein ikunta 
lah jo itti 5.000:— m arkkaa V apaussodan invaliidien »Iltahuutokeräyk- 
seen» ja  osallistui sen lisäksi tähän  keräykseen lähes 30 miehen voi
m alla. M arraskuun 27. pnä 1952 te in ikun ta  kokoontui vakavaan kes
kustelu tilaisuuteen, m issä teini Paavo R antanen referoi teosta  »Perus
kalliomme — m aanpuolustus». K eskustelun kuluessa varatuom ari T. 
M artinm aa puhui teineille m aanpuolustuskysym yksestä. Sam an vuoden 
itsenäisyyspäivänä tein ikun ta  jä r je s ti koko koulun yhteisen tunnin.

Lukuvuosi 1952— 53 m erkitsi m yös teinikunnan näytelm äkerhon 
onn istunu tta  debyyttiä. Taitavana ja  tarm okkaana oh jaa jana  toimi leh
to ri M artti Saraste. V uosikonventissa (»Talven ta itta ja ise t» ) tam m ikuun 
31. päivänä näyteltiin  Aleksis Kiven »Kihlaus». Suurta riem ua h e rä ttä 
neestä esityksestä  vastasiva t te in it Heikki Juusela, P en tti Laurio, Heikki 
Parkkinen  ja  Kauko Laitinen. V apunaattona pidetyssä kevätjuhlassa näh
tiin  Aino Pekkarisen k irjo ittam a hupailu »Rakas Eemeli», jossa kolme 
ty ttö luk ion  oppilasta avusti P arkk ista , L a itis ta  ja  Juuselaa.

Seuraavaan vuosikonventtiin (6. 2. 1954) näytelm äkerho oli valm ista
nu t Kiven »N um m isuutarit». Lyseon h isto riassa  »Num m isuutarien» esi
ty s  on ainoalaatuinen ja  nousee arvosijoille kaikkien koulujemme näytel- 
m äharrastu sten  historiassa. Jyväskylän sanom alehdistön am m attiarvos- 
te lija t an to ivat esitykselle suu rta  tunnustusta . Osajako oli seuraava: 
Esko (Heikki Parkkinen), kan ttoori (Pen tti L aurio), Topias (Elis Lam 
berg), M artta  (K ristiina Schildt), K reeeta (M aija M äkinen), Jaana  (P irk 
ko K ankaanpää), Iivari (Veikko M aaranen), Mikko V ilkastus( Heikki 
Juusela), K risto  (Eero P ie ta rila ), K arri (Kauko L aitinen), Teemu (R ai
mo Sourander), Niko (Kauko Suvikorpi), A ntreas (Pekka P an tsa r), Sa-



188

Kohtaus lyseolla vuonna 1954 esitetystä  »Num m isuutareista». H enkilöt vasem m alta  
Esko (H eikki Parkkinen), K anttoori (P entti Laurio), Topias (E lis Lam berg), 
M artta (K ristiina Schildt), Iivari (Veikko M aaranen) ja Mikko V ilkastus (H eikki 
J u u sela ).

keri (Antero Oikari) ja  Eerikki (Raimo Julin). Katsojien suosionosoi
tukset eivät ottaneet loppuakseen, ohjaaja  kukitettiin, näyttelijöille ojen
nettiin suklaarasia. Vapunaaton kevätjuhlassa näytelmäkerho esitti vielä 
Kiljanderin kappaleen »Mestarin nuuskarasia».

Näytelmäkerhon toiminta on ja tkunu t edelleenkin, vaikka vuosiluok
kien vaihtuminen voisi a iheuttaa  tällaisessa harrastuksessa  täyden py
sähdyksenkin. Oppilaiden vanhemmille jär jes te tyssä  juhlassa (13. 3. 
1955) ja  sitten vuosikonventissa esitettiin kolme kohtausta  »Seitsemästä 
veljeksestä». Ohjaajana oli tällä kertaa  opettaja Pekka Ruusukallio. 
Opettaja Pentti Laurion ohjaam ana nähtiin pikkujoulussa 1957 Ollin 
»Sohvatyyny». Lukuvuonna 1957— 58 ylioppilas Heikki Parkkinen ohjasi 
näytelmäkerhoa. Koulun joulujuhlissa ja  Keski-Suomen oppikoulunopet- 
tajapäivillä esitettiin A rttu ri  Leinosen näytelmä »Santavuoren ilta», jos
sa esiintyivät teinit Ilkka Pajala, Veikko Laukkanen, Olli Riipinen, Lau
ri Pulli, M atti Kankkunen, Paavo Bärlund, Jyrk i Parkkinen ja  Jorm a Ku- 
pias. Kevätjuhlassa näyteltiin Kyllikki Mäntylän kappale »Anna, unek
sija».

Lukuvuoden 1950—51 teinikuntatyön kohokohdaksi muodostuivat J y 
väskylässä 6.—8. 1. pidetyt koko maan käs it tävä t  teinipäivät. Niiden jär-
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jestämisessä oli lyseonkin teinikunnalla monenlaista puuhaa. Lukuvuonna 
1957—58 osallistuttiin samaan tapaan kristillisten teinipäivien jä rjeste
lyyn.

Lukuvuonna 1956—57 teinikunta asetti päämääräkseen kahden uuden 
m armoritaulun hankkimisen aulan seinälle, koska entisten taulujen nimi
luettelo oli osottautunut puutteelliseksi. Lukuisia ohjelmallisia illanvietto
ja järjestäm ällä ja toimittamalla julkisen rahankeräyksen teinikunta on
nistuikin kauniissa yrityksessään. Myös täm än 100-vuotisjuhlajulkaisun 
toimitus- ja painatustyön rahoittamiseen teinikunta on hankkinut varoja.

Koulun satavuotisjuhlaa ajatellen on ju listettu  kirjoituskilpailukin, 
samoin on pantu alulle teinikunnan viirin aikaansaaminen.

Yllä sanottukin riittä isi jo osoittamaan, että  oppilaiden vapaat har
rastukset ovat kahden viimeisen vuosikymmenen ajan olleet sekä moni
puolisia että vilkkaita. Kuva jäisi kuitenkin kovin vaillinaiseksi, jos unoh
dettaisiin se työ, minkä lyseon teinit ovat suorittaneet Jyväskylän eri 
koulujen muodostamassa teinikuntaliitossa. Kuten edellä jo mainittiin, 
Jyväskylän teiniliitto perustettiin helmikuussa 1941. Liitto tahtoi isän- 
maallisesti rakentavassa hengessä toimia eri koulujen toverikuntien yh
dyssiteenä ja valaista jäsenilleen isänmaan, kodin ja  uskonnon m erkitys
tä elämässä. Sen toiminnan näkyvin ja  epäilemättä tärkein muoto on ollut 
painetun lehden, »Kipinän», julkaiseminen. »Kipinän» (samanniminen to- 
verikuntalehti oli lyseossa ollut jo viime vuosisadalla) ensimmäinen nu
mero ilmestyi helmikuussa 1941. Päätoim ittaja oli lyseon Kullervo Rainio, 
vastaavana toverikuntaliiton ensimmäinen kuraattori Sampo Haahtela. 
K uraattori kirjoittaa »Nuorison tehtävästä», liiton puheenjohtaja Heikki 
Hongisto toimintaa selvittelevän artikkelin »Toverikuntaliiton työtaipa- 
leen alkaessa». Kullervo Rainion kynästä on runo »Kuulle». Rainio, joka 
julkaisi myöhemmin omia runokokoelmia (esim. »Nurkkapöydässä»), k ir
jo itti ahkerasti myöhemminkin »Kipinään». Huhtikuussa 1941 ilmesty
neessä numerossa on Rainion suorasanainen novelli »Kuun silta», joka sai 
ensimmäisen palkinnon lyseon teinikunnan kirjoituskilpailussa. Helmi
kuun 1943 numeroon sisältvy Rainion ja E. Piirosen kauniisti suomenta
ma Catulluksen CI. oodi (»Kulkenut oon läpi kansojen, aavojen vetten ja
s a a v u n ...............»). Saman vuoden toukokuussa ilmestyneessä numerossa
on Rainion kirjoittam a ja Jussi Jalaksen (Blomstedt) säveltämä Jyväs
kylän toverikuntaliiton marssi.

»Kipinän» numerot sisältävät paljon kuraattoreiden tai muiden opet
tajien aatteellisia kirjoituksia. Uutisosasto kertoo kunkin koulun teini- 
kunnan toiminnasta. Opettajia ja  oppilaita haastatellaan, hyökätään kou
lun aatteellishum anistista suuntausta vastaan, mikä taas aiheuttaa vas
tustavia kirjoituksia. Kullervo Rainio kritikoi purevasti ajan tanssilau-
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Jyväskylän lyseo sai 100-vuotisjuhliinsa lisärakennuksen. Työt olivat vielä täydessä
käynnissä 15. 8.1958.

lelmien sanoja (huhtikuussa 1942), kevätnumerossa 1948 nimimerkit Ms. 
ja  Richards iskevät yhteen tanssikysymyksissä.

Kouluhuumorin palstaakaan ei unohdeta. Ruotsin kieli aiheuttaa ehkä 
useimmat käännöskukkaset, joista talletettakoon seuraava: fram stående 
forskaren =  etukenossa seisova koskenlaskija. Saksan kirjoituksesta on 
siepattu seuraava keskustelu. Opettaja» »Mikäs Lambergia niin huvit
taa?» — »Reiska heittää kruunaa ja  klaavaa sanojen suvusta.» — Opet
taja: »Elä sinä Lamberg paljasta Salosen ammattisalaisuuksia.»

Koulun tavaton laajeneminen sotien jälkeen aiheutti sen, e ttä  »Kipinä
kään» ei saanut tarpeeksi opettajien ohjaavaa huomiota. Sotien jälkeinen 
poliittinen ilmapiirimme ei myöskään ollut erityisesti henkisiä harrastuk
sia kohottava. Viisikymmenluvulla »Kipinä» ilmestyy jo harvemmin. 
Vuosina 1956—58 ilmestyi ainoastaan yksi numero vuodessa. Taloudelli
set syyt ovat varmaan osaltaan vaikeuttaneet lehden julkaisemista.

»Kipinän» päätoim ittajat olivat lyseosta vuoteen 1946 asti (Kullervo 
Rainio, Heikki Ritvanen, Kimmo Salminen, Kauko Kaurola, Kyösti Seppä
nen). Vuonna 1952 oli päätom ittajana Heikki Juusela, 1956 Veijo P it
känen, 1958 Pekka Salojärvi.

Lyseon teinien luonnontieteellisiä harrastuksia kuvaillaan omassa k ir
joitelmassa. Tässä on vielä m ainittava vuosina 1947—50 toiminut, lehtori 
Yrjö Metsänkylän johtama luonnonopillinen »Kosmos»-kerho, 1947 alkun
sa saanut raam attupiiri ja  vuodesta 1949 toiminut historian ja yhteiskun
nallisten asioiden harrastajain  kerho »Valhalla». Edellistä johti ensim
mäisenä vuotena v.t. lehtori Reino Helavuori, sitten on johtajana toiminut 
lehtori Viljo Pitkänen, joka ajoittain  on ohjannut myös psykologian ja
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grafologian h a rras ta jia . »Valhallan» tarm okkaana jo h ta jana  on koko ajan  
ollut lehtori Salme Vehvilä.

Parin  viimeisen vuosikym m enen osalta  on oppilaiden vapaista  h a r 
rastuksista  yllä vain melkeinpä luette lo ita  ja  nim ikkeitä. M yöhemmän 
ajan  teh täväksi jää  m erkitä  siinä ilm enneet aa ttee t ja  henkilökohtaisin  
m uistelmin osoittaa, m itä se on sa a ttan u t m erk itä  yksilöille ja  m ahdolli
sesti kokonaisille oppilaspolville.



Lyseon ensimmäinen rehtori 
Gottlieb Leopold Pesonius.
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G. L. PESONIUS

Jyväskylän ylä-alkeiskoulun ensimmäisen 
lukukauden avajaisissa lokakuun 1. pnä 1858

pidetty puhe

Kunnioitetut sanankuulijat! Te olette kuulleet ne kalliit lupaukset, jo t
ka minä nyt luvannut olen. Minulle on annettu kallis v irk a ; mistä taitaisin 
minä sen täyttäm iseen saada taitoa ja voimaa, jos ei ylhäältä, josta kaikki 
hyvä ja  täydellinen lahja tulee. Rukoilkaat siis minulle ja  minun kanssani 
Jum alalta apua ja suojelusta. Kaikkivaltias, ijankaikkinen Jumala, lau
pias Isä, Sinä joka olet kuullut valani ja tiedät, etten minä itsestäni mi
hinkään sovelias ole anna minulle Henkes voima, täyttääkseni velvollisuu
teni, ja  tee minun työni otolliseksi Sinun edessäs. Tue, vahvista ja johdata 
minua kaikilla minun teilläni. Sinä olet minun kallioni ja turvani. Siunattu 
olkoon Sinun nimes nyt ja  ijankaikkisesti! Amen.

Korkeasti kunnioitettu ja  korkeasti oppinut herra K ontrahtirovasti, 
minun likimäinen esimieheni! Sinä, joka taidolla ja  ymmärryksellä olit 
to im ittanut samaa virkaa, johonka minä nyt asetettu olen, älä kiellä mi
nulta opetuksiasi ja neuvojasi, joita tiedän suuresti tarvitsevani, oikein 
valvoakseni tämän koulun parasta etua, joka minun halttuuni nyt annettu 
on. Pidä minut ja täm ä koulu aina suosiollisessa muistissas sitä sinulta 
nöyrimmästi pyydän.

Kunnioitetut virkaveljeni, korkeasti oppineet herrat Magisterit, hy
västi oppinut herra Kielenopettaja! Kallis ja  huolenalainen työ on meille 
tehtäväksi pantu. Vanhemmat ovat meidän käsiimme antaneet parhaan 
ja kalliimman tavaransa — heidän omat lapsensa toivoen että me näm ät 
lapset oikein kasvattaisimme, että  tiedon ja  viisauden halu ja alku heidän 
sydämmiinsä istutetuksi tulisi, siellä juurtuisi ja  kasvaisi ja kerran run
saan ja kauniin hedelmän kantaisi. Rakastettu isänmaamme, joka aina 
toivoo ja luottaa kasvavasta nuorisosta kerran saavansa miehiä, soveli
aita  ja  valmiita taidolla ja urhoollisuudella, hänen kunniatansa ja arvoan
sa valvomaan ja puolustamaan, täm ä isänmaa vaatii meiltä, ettemme me
kään, niin paljon kuin meihin tulee, tä tä  hänen toivoansa ja luottam ustan
sa turmelisi ja pettäisi. Pyytäkäämme nyt yksin tuumin tä tä  tärkeätä  työ
tämme toimeen saada. Olkoon veljellinen sopu ja  ystävyys aina keskel
lämme asuva ja  pysyvä, se on toivoni, se on pyyntöni.

Te pojat, jotka tähän kouluun olette tulleet ja otetut, teille nyt tahdon 
sanoa sanasen. Vanhempanne ovat lähettäneet teidät tänne oppia ja  vii-

J L  — 13



194

sauttäJiakem aan, ja  paremmin he. teidän etuanne eivät olisi valvoa ta in 
neet] Sillä tietäkäät, oppi ja  viisaus on ihmisen paras ja luotettavin ystä
vä ja kumppali maailman moninaisilla harhailevilla teillä. Tämä ystävä 
ei hänestä milloinkaan erkane, vaan lohduttaa häntä surunpäivänä ja  va
ro ittaa taas ilonpäivää kohtuullisesti ja oikein käyttämään. Tätä ystä
vää voittaaksenne, tulee teidän tehdä työtä kaikella ahkeruudella. Mutta 
älkäät työtä peljätkö; työ on ihmiselle kunniaksi. Työ ei ole levon 
tähden, m utta lepo saapi arvonsa ainoastaan sen kautta, että  se 
tuottaa meille uutta voimaa uuteen työhön.VTehkäät siis työtänne ah
kerasti ja  välttäkäät laiskuutta, joka on kaiken pahuuden juu riJM utta  
ylitse kaiken muistakaat, että Jumalan pelko on kaiken viisauclen alku. 
Peljätkäät siis Jum alata ja  rukoilkaat Häneltä menestystä ja  siunausta 
työllenne. Jos te näin teette, saavat vanhempanne teistä suurimman ilonsa 
ja palkintonsa, te saatte itse kunnian ja arvon ihmisiltä ja olette elämässä 
ja kuolemassa Jumalalle otolliset. E ttä  kaikki nämä tapahtuisi, se on 
minun ensimmäinen ja paras toivotukseni teille.

Teitä kaikkia muita läsnäolevia kunnioitettuja koulun ystäviä, miehiä 
ja  naisia, jotka läsnäolollanne olette kunnioittaneet tä tä  koulu-juhlaam
me, saan minä nöyrimmästi kiittää. Opettajalla on suuri syy iloita, koska 
hän näkee yleisön hyväntahtoisuudella ja  suosiolla seuraavan koulunsa 
toimituksia ja  töitä. Siitä jo ta itaa  hän päättää, ettei kotona lasten en
simmäistä opettamista ja valmistusta kouluun laiminlyödä. Tämä koto- 
valmistus taas on suurimm asta arvosta, sillä jos ei koto ja koulu pyydä 
toinen toistansa auttaa, ei kumpaisenkaan työ taida oikein hyödyllinen ja  
hedelmällinen olla.

Viimeksi pyydän teitä kaikkia kärsivällisyydellä kuulemaan joitakui
ta  ajatuksiani ja m ietteitäni suomen kielestä, joista nyt, korkeain asetus
ten käskyn mukaan, on aikomukseni puhua.

Tarkemmin katsellessamme sitä ahkeruutta ja tointa, jolla nykyisem
pinä aikoina maamme kieltä ja  kirjallisuutta on viljelty ja pyydetty edis
tää, havaitsemme suurimmaksi iloksemme, ettei suinkaan työ ole ollut 
turhaa ja mitätöintä, sillä suuret ja merkilliset ovat todella ne tuotteet 
ja  seuraukset, jotka viimeiset vuosikymmenet ovat ilmituoneet ja  ennus
tavat ihan varmaan ilahuttavaa ja  rikasta tulevaisuutta.

Tosi on kyllä, e ttä  suomen kieltä jo neljättä vuosisataa on k irja 
kielenä käytetty  ja  että  siis täm ä suomen kielen ja kirjallisuuden ahke- 
roimisen alku on etsittävä edesmenneissä ajoissa. Tosi on myös, e ttä  
ensimmäiset suomalaiset k irja ilija t suomen kieltä erinomaisella huolella 
ja  taidollisuudella käyttivät, jo ta todistaa varsinkin suomalainen piplian 
käännös, jonka vertaa muissa kielissä tuskin löytynee, ja e ttä  nämä en
simmäiset Suomen kirjallisuuden puolustajat ja suomen kielen puhdis-
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ta ja t  ja  v iljelijä t aivan paljo kansaansa hyödyttivät uskonnollisissa 
asioissa, jo sta  syystä  meidän kiitollisuudella tulee heille an taa  arvo ja  
kunnia, m utta  ku itenkaan eivät täm m öiset yksity ise t ja  ainoastaan 
kansan uskonnollista vaurastum ista  ta rk o ittav a t kokem ukset ta itanee t 
vielä oikeata kansallisuu tta  h e rä ttä ä  ja  vielä vähem m in om aa suoma
laista  k irja llisuu tta  synnyttää, jo ta  he työllänsä ja  toim ellansa eivät 
liene tarko ittaneetkaan , jos m uutoin oikein historiam m e ym m ärrän. Sillä 
vaikka vielä Luteeruksen uskonopin puhdistuksen jälkeen ruo tsin  kieli 
Suomessa oli niin tuntem aton, e tte i suuri osa papeista ruo tsa la ista  pip- 
lia ta  ym m ärtänyt, joka puute jo h d atti Michael A grikolan U u tta  Testa
m enttia  suomeksi kääntäm ään, ja  vaikka, Portan in  kertom uksen m u
kaan, vielä paljoa myöhemmin eli viimeisen vuosisadan alussa suurin 
osa herrassää ty ä  m aalla ja  po rvarit kaupungeissa puhuivat suomea, 
joka taas  tu li siitä  e ttä  kouluissa ja  kaikissa tiedollisissa asioissa käy
te ttiin  latinata , vaan ei ruotsia, niin levisi ja  ju u rtu i kuitenkin  kahdek- 
santoistakym m enennen vuosisadan kuluessa ruotsin  kielen valta  ja  arvo 
niin suuresti, ettei sivistyneeksi ja  oppineeksi ka tso ttu  sitä, joka ei täydel
lisesti ta ita n u t ruotsin  kieltä puhua ja  k irjo ittaa , vieläpä moni häpesikin 
suomea äidinkieleksensä kutsua, ja  aivan h a rv a t panivat aikansa ja  ta i
tonsa täm än hylityn ja  poljetun kielen tarkem paan oppimiseen ja  puo
lustam iseen. Silloin oli kyllä, kuinhan vaan kukin sen verran  osasi, 
m inkä v irkansa toim ittam iseen välttäm ättöm ästi ta rv its i. N äin hävisi ja  
pakeni suomen kieli ka ik ista  siv istyneistä  seuroista talonpoikain m ata- 
loihin m ajoihin, ja  olipa vielä talonpoikakin mies m ielestään, jos jonkun 
ruotsalaisen sanan taisi m elskata. Niin heikko ja  su rku teltava oli silloin 
tila  m aassamme, ettei kukaan tä tä  suomen kielen y lönkatsetta  ja  halventa
m ista koettanu t vastustaa . Itse  m eidän ijankaikkisesti m uistettava 
Portanim m ekin, jonka me kuitenkin täydestä  syystä pidämme kaiken 
isänm aallisen toim en h e rä ttä jän ä  ja  perusta jana, oli tä ssä  seikassa niin 
so’aistu , ettei hän katsonu t tä tä  suomen kielen so rtam ista  luonnotto
maksi, ennenkuin jo puheeksi o tettiin  ja  neuvoa ruvettiin  p itäm ään 
koko suomen kielen täydellisestä  kuolettam isesta. V asta silloin v ihastui 
hän  ja  v ä itti Suomen kansan nim essä vastaan. — Tällä tavalla  pyydet
tiin  koko R uotsin vallan aikana m aam m e kieltä so rtaa  ja  tukahu ttaa , 
joka viimein niin onnistuikin, e ttä  jo syystä  epäiltiin  suomen kielen ja  
kansallisuuden pysyväisyydestä ja  olosta.

M utta a ja t  m uuttuvat. Suomen m aa ero itettiin  R uotsista , jonka 
k a u tta  Suomen asia t jou tu ivat toiselle kannalle. K ansa cppi luottam aan 
omiin varoihinsa. Isänm aan ja  kansallisuuden h a rra s ta ja t  havaitsivat 
kohta, e ttä  äidinkieli oli ensinnä au te ttav a  ja  voimiin saatava. E i ollut 
Suomenmaa vielä m onta vuo tta  W enäjän kanssa yhd iste tty , ennenkuin
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jo julkisesti puhuttiin suomen kielen olevan välttäm ättöm än välikappa
leen Suomen kansan sivistämiseen, ja  tä tä  kieltä pitäisi siis autettam an 
siihen valtaan, jonka ruotsin kieli väkivallalla häneltä oli voittanut 
Moni kyllä piti tyhjänä puheena, m utta tämä kansan nimessä korotettu 
ääni ei paljaasen puheesen jäänyt. Varsinkin Suomalaisen Kirjallisuu- 
den-Seuran toimen kautta, on tämä isänmaallinen työ ja toimi aina suu
remmalla innolla levinnyt ja aina useampia harrastajo ita voittanut, jotka 
varansa, vieläpä henkensäkin isänmaan palvelukseen ja hyödyttämiseen 
ovat heittäneet. Me tunnemme kaikki, kuinka tämä kiitettävä toimi on 
ilmituonut, paitsi muuta, meidän ihmeteltävät ja  vierailtakin kansoilta 
ylistetyt runomme, jotka niin kauniisti osoittaa esivanhempaimme sel
vää ymmärrystä. Uudessa valossa taidamme katsella heidän elämätänsä, 
tapojansa ja ^menojansa. Kieli on jotenkin puhdistunut ja  rikastunut 
sittenkuin sitä ruvettiin käyttäm ään kaikissa tiedollisuuden haaroissa. 
Ja  koska nyt Korkea Esivaltakin puoleltansa on ruvennut tä tä  kieltämme 
edistämään, jota todistaa, paitsi muuta kielemme asettaminen oppi- 
kieleksi opistoissa ja kouluissa, taidamme vakavasti toivoa suomen kielen, 
aikaa voittain, pääsevän siihen valtaan ja voimaan, joka sille oikeastaan 
tulee. Mutta siihen tarv itaan  viljelemistä, ja  tarkkaa viljelemistä; sillä 
suomen kieltä nykyisessä tilassaan ei vielä sovi käyttää korkeammissa 
tiedon asioissa. Mutta tämä viljeleminen on pantu hyvälle alulle ja  lupaa 
runsasta hedelmää, varsinkin jos ei siementä tien viereen viskata, vaan 
kylvetään suomen kielen omaan maahan, jota tä ltä  kieleltä ei puutu, 
niinkuin todistaa eräs kuuluisa tanskalainenkin kielentutkija, joka sanoo: 
»Suomen kieli on säännöllisin, taipuvin ja sointuvin koko maan päällä. 
Se näyttää etsineen ja  omistaneen m itä parasta Euroopan kielissä löy
tyy.» Nyt tahdon vielä lyhykäisesti tutkistella tä tä  suomen kielen sään
nöllisyyttä ja  omituista rakennusta.

Jos vertaamme suomen kielen muihin nykyään Euroopassa puhut
tuihin, havaitsemme täm än kielen muodostumisissaan olevan muita 
kieliä rikkaamman. Ne erinäiset ajatusten ja lauseiden käänteet, joiden 
tarkkaan määräämiseen muiden kielien täytyy käyttää eri sanoja ja  
lauseitakin, selittää suomi sanain vartaloon liitetyillä päätteillä. Tämä 
muodostumisen rikkaus näytäiksi ensiksi nimikkojen sioitelmissa, joissa 
suomella on niin monta siaa, ettei millään muulla kielellä sen vertaa 
löydy. Myös suuri osa apusanoja on suomessa, m utta ei missään muussa, 
sitä laatua, että niitä sopii sioitella. Toimisanain käytännössä taas voit
taa suomen kieli muut siannossa (latinaksi Infinitivus), josta suomella 
on 5 eri laatua ja kullakin useampia sioja, joiden oikealla käytännöllä 
taidamme niin moninaisia ajatusten käänteitä ilmoittaa, ettei muut 
kielet pitkillä lauseillakaan taida niin selkeästi kääntää. Vielä sitte on
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suomella, niinkuin m uillakin Sem itan kielillä, liite ttäv iä  asem oita (la ti
naksi pronom ina sufucsiva), jo tk a  m uilta kieliltä tykkänään  puuttuu. — 

Jos taas  tutkim m e, m itenkä suomen kieli kaikki nämä m uodostukset 
synnyttää , havaitsem m e tässäk in  suurim m an säännöllisyyden ja  m ut
kattom uuden. Sanat m uutetaan  aina päätteiden liittäm ällä  vartaloon. 
Sanain eri osia parem m in yhdistääksensä ja  myös välttääksensä raa 
kuu tta  sanain soinnissa, m uuttellaan aivan usein k irja im ia niin v a rta 
lossa kuin päätteessäkin, m utta  aina sillä tavalla, e ttä  itse sanan helposti 
tunnem m e — suomen sanan m erkitys on aina e tsittävä  alkusanassa. 
E tte i täm ä m erkitys häm m entyisi, ei kieli m illoinkaan suvaitse lisäyksiä 
sanan alussa. Sam aa sanain alkuperäisyyden sä ily ttäm istä  ta rk o ittaa  
sekin suomen kielen om ituisuus, e ttä  sanain  ensim äisellä tavulla aina on 
ylempi korko kuin muilla jälemm illä. Koska näin sanoin alkuperäisyys 
on selkeä, ei ha ittaa , jos n iitä päätteiden liittäm ällä  ja tkaa, joka onkin 
aivan tavallista , usein siihen m äärään, e ttä  sanat kasvavat niin pitkiksi, 
e tte i sen pitu isia m uissa kielissä löydy. K aikissa näissä sanain päätteissä 
ja  liitte issä  p itää  kieli vielä kauneudestansakin tark im m an vaarin, ettei 
sam aan sanaan m illoinkaan pane kirjaim ia, jo tka  ei keskenänsä sovi, 
jo ista  taas  on syntynyt ääntäväin  k irja in ten  sointu, eli se ihm etelty erin
om aisuus suomen kielessä, e ttä  ainoastaan  ne ääntäväiset, jo tka  keske
nänsä sointuvat sopivat sam aan sanaan. — Joka näitä  suomen kielen 
om ituisuuksia ja  säännöllistä rakennusta  tarkem m in tutkii, havaitsee 
sillä, muiden kielien suhteen, olevan etuja, jo ita  ei kylliksi taida k iittää. 
M utta onpa niitä  puu tte itak in  jo itaku ita  kielessämme. Esim erkiksi 
m ainittakoon tässä  ainoastaan yhdiköistä eli yhd istäv istä  apusanoista, 
jo ita  suomen kielessä ei ole. kuin siksi nimeksi. Täm ä puute tuo ttaa  
suuren ha itan  pitem piä lauseita sepitellessä, jo tka  taas  taidollisia ja  
tieteellisiä asio ita  selite ttäessä  ovat aivan suuresta arvosta.

Olkoot m uut kielemme puu tteet tällä  kertaa  m ainitsem atta. — 
Tämmöinen on suomen kieli synnyltään ja  rakennukseltaan, m utta, 

niinkuin jo sanoin, viljelem istä vielä tarv itaan , ennenkuin puutteet ovat 
po iste tu t ja  kieli saatu  sille kannalle, e ttä  s itä  sopii käy ttää  ihm iskunnan 
ja  sivistyksen korkeim m issa seikoissa. M utta älkääm m e epäilkö. Vii
m eiset vuosikym m enet ovat synnyttäneet viljelijöitä, jo tka  suurella 
ym m ärryksellä, väsym ättöm ällä ahkeruudella ja  vilpittöm ällä isänm aan 
rakkaudella  ovat meille tie tä  raivanneet. Käykääm m e vakavasti heidän 
jälk iänsä, niin on toivo varm a, e tte i enään ole varsin  kaukana se aika, 
jolloin m aastam m e se ruotsin  ja  suomen kahdenlaisuus häviää, joka näi
hin saakka ja  vielä nytkin Suomen kansan siv istystä  ja  hengellistä 
vau rastum ista  niin vahingollisesti on vastustellu t.
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RUKOUS

Sinun edessä, kaiken arm on ja  laupeuden Isä, kaikkivaltias, ijan- 
kaikkinen Jum ala! nöyryytäm m e me siunatuksi lopuksi rukouksessa 
sydämemme. Sinä joka olet A ja  O, alku ja  loppu, Sinun olkoon ensim
m äinen ja  viimeinen huokauksemme, Sinun käsiis annamm e ruumiimme 
ja  sielumme, siunaa, o Jum ala meidän alkum me ja  loppumme! Sinä kaik
kien kuningasten kuningas ja  herra in  herra, suojele ja  siunaa arm ollista 
Keisariam m e ja  Suuriruhtinaam m e! V arjele kaikkivaltialla kädelläs 
rak a s te ttu a  isänm aatam m e. T äytä  m eidän sydämmemme uskolla ja  rak 
kaudella, e ttä  me joka päivä kasvaisim m e kaikissa k ristillisissä  avuissa. 
Valaise m eitä totuudes valolla, pyhitä  m eitä Henkes arm olla, e ttä  me 
oikein vaeltaisim m e Sinun edessäs. O ta ja  pidä arm ollisessa suojeluk- 
sessas täm ä koulu. Siunaa opetta ja in  työ, e ttä  kasvava suku tulisi kas
vatetuksi Sinulle kunniaksi ja  isänm aalle to tiseksi hyödyksi. Kiitos, 
ylistys ja  kunnia olkoon Jum alalle meidän H errallem m e nyt ja  ijan- 
kaikkisesti. Amen.
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LAURI KUU S ANMÄKI

Keski-Suomen m aaseutu Jyväskylän lyseon 
perustam isen aikoina

Kun tänä  vuonna tulee kuluneeksi sa ta  vuo tta  ensim m äisen suomen
kielisen oppikoulun ja  viiden vuoden perästä  sam a aika ensim m äisen 
kansakoulunopettajasem inaarin  perustam isesta, sopii vähän kertoa, 
m illaista  oli elämä ja  m itä puuhattiin  Keski-Suomessa, Suomen sydä
messä, tuona m erkillisenä ajankohtana, jolloin lehti käänty i kansam m e 
h isto riassa : alkoi parlam entillinen elämä, tap ah tu i kansallinen nousu, 
uudet keksinnöt m ullistivat vähitellen elinkeinot, eläm än muodot 
m uuttu ivat.

K erron erity isesti Keski-Suomen m aaseudusta, vaikka oli tää llä  jo 
kaupunkikin, parikym m entä vuotta  aikaisem m in perustettu , Jyväskylä, 
johon nuo suomenkieliset koulut sijo ite ttiin . K aupunki ei ollut suuren 
suuri, siinä oli 50-luvun puolivälissä (1855) asukkaita  704, m utta  leh
m iäkin oli kaupungissa 84, ja  m aalaisharrastuksia  hyvillä porvareilla 
oli, he po lttiva t kaskia kaupungin liepeillä — v. 1858 esim. e rä ä t por
v a rit kaskesivat yhteisesti Köhniön järven  ym päristön. K aupungin huo
m attavim pia vuotuisia tapah tum ia oli yhteisen paimenen valitsem inen. 
Vielä e rä itä  vuosikym m eniä myöhemmin koulupojat, niin rovasti Alanen 
m uisteli, tunsivat nim eltä ei ainoastaan  kaikki kaupungin, vaan myöskin 
Keijon ja  Palokan talojen hevoset. A utoja näet ei vielä ollut.

Niin, au to ja  ei ollut. M utta kuitenkin Jyväskylä oli p e ru ste ttu  siihen, 
m issä se nyt sijaitsee, s itä  varten, e ttä  se oli liikepaikka, e ttä  siinä 
m aan tie t ja  Päijän teen  vesitiet yhtyivät. »Viljelys, sivistys ja  ta ito  kul
kevat m aanteitä  myöten», k irjo itti Suom etar v. 1852, ja  noina aikoina 
todella ym m ärrettiin  hyvien kulkuyhteyksien m erkitys. M utta te itä  
Keski-Suomen eräm aaseuduille oli ruvettu  raken tam aan  jo paljon aikai
semmin. Saadakseni tau stan  esitykseeni alo itan  selvittelyni satojen 
vuosien takaa.

KULKUYHTEYDET

Jäm sään  saakka näy ttää  jonkinlainen taivallustie, jo ta  n im itettiin  
vallan Hämeen tieksi, johtaneen jo kesk iajan  päättyessä. Kun P ietari 
B rahe m aaliskuun lopulla 1640 m atkusti Savosta Turkuun Keski-Suomen



200

kautta , poikkesi hän Rautalam m illa, Laukaassa, M uuramessa, Jäm sässä 
ja  Längelm ässä ja  tavo itti Häm eenlinnan Tam m erkosken m aantien 
Pälkäneellä. 1690-luvulla laad ittuun  k a rttaan  on täm ä tie — »vanha 
Laukaan tie» eli Häm een tie — jo m erkitty , ja  juu ri Pälkäneen Onk- 
kaalasta  se joh ti m ain ittua  B rahen käy ttäm ää re ittiä  Längelm äveden 
itäpuolitse Länkipohjaan ja  sieltä edelleen Ouninpohjan k au tta  Jäm sään  
ja  Jyväskylään, m u tta  tää ltä  se ei m ennytkään P ernasaaren  nim is
miehen taloon, jossa Brahe ta lv ite itä  ajaen oli poikennut, vaan Vehniän 
kau tta  Koivistolle. Tähän tiehen yh ty ivät Länkipohjassa Orivedeltä ja  
Jäm sässä Hollolan suunnalta  saapuvat tiet. A inakin jo v :s ta  1703 oli 
vanhan L aukaan tien varrella  m aja ta lo ja ; ja  niin kurjassa  kunnossa 
kuin sen kärä jillä  v. 1738 tod iste ttiin  Olleenkin, s itä  käy te ttiin  nimen
om aan kesätienä; m ain ittuna ajankohtana oli jo penikulm apatsaita sen 
varrella. L aukaan K oivistolta n äy ttäv ä t aluksi vain ta lv itie t johtaneen 
Saarijärven, V iitasaaren  ja  R autalam m in suuntiin. Kesäiseen aikaan  ei 
Keski-Suornen pohjoisosiin juu ri tieyhteyksiä ollut vielä 200 vuo tta  
sitten. E rä ä t pappism iehet, joiden oli p itäny t m atkustaa  vaalia saarn aa 
m aan ja  m uissa v irkateh täv issä  L eppävirroilta (v. 1734) ta i M ikkelistä 
(v. 1751) Saarijärvelle, anoivat tuom iokapitulilta lykkäystä ta i vapau
tu sta  m atkasta , koska sinne ei kesällä »ilman m itä suurin ta hengen
vaaraa  ja  vaikeutta»  voinut päästä. Samoin ei H. G. P orthan  voinut 
kärry illä  m atkustaa  syntym äseudulleen V iitasaarelle. K uitenkin paran 
nettiin  Koiviston ja  Saarijärven  välinen jalkapolku 1750-luvulla ratsu - 
tieksi ja  seuraavalla vuosikym m enellä vihdoin oikein kääsi- ja  ra tas- 
tieksi. V. 1768 lueteltiin  B iurm anin m atkaoppaassa vanhan L aukaan 
tien kestik ievarit Pälkäneen O nkkaalasta alkaen, ja  oli n iitä  tällöin mm. 
jo V ehniässä ja  Saarijärven  puolella.

V aasan läänin ja  V aasan hovioikeuden perustam inen vihdoin saivat 
aikaan, e ttä  1770-luvun lopulta lähtien  rakennettiin  postitie V aasasta  
Kuopioon, ja  se kulki Lapuan, Saarijärven, L aukaan Koiviston (Kapeen- 
kosken) ja  R autalam m in kau tta . Tältä tie ltä  — K arstu lan  Lintu- 
lahdesta — rakennettiin  sam oihin aikoihin m aantie Kokkolan kaupun
kiin. Y h tey ttä  Pohjanm aalle edisti niinikään se »pitäjäntie», joka (1780- 
luvulla) rakennettiin  Alavuden k irko lta  — eroten täällä  siltä  tieltä, 
joka V aasasta  joh ti Ruovedelle ja  etelään — K euruun k au tta  Jyväs
kylän kappelikirkolle. V äestöä suuresti ras ittaen  ra iva ttiin  K ustaa III:n  
sodan aikana tie M ikkelistä Kangasniem en k au tta  Laukaaseen, m u tta  
sodan jälkeen m ainitaan tien päässeen m etsistym ään. Tämä tie yhtyi 
kolmisen vuosikym m entä aikaisem m in (1758) kunnostettuun Jyväs
kylän kappelikirkolta Laukaan emäkirkolle joh tavaan  tiehen.

Näin muodostui Ruotsin vallan a jan  loppuun m ennessä Keski-Suomen 
m aanteiden runkoverkko, ja  näm ä kaupunkeihin joh tava t pää tie t olivat
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jo laadultaankin  niin parantuneet, e ttä  n iitä  myöten voitiin todella r a t 
tailla ajaa . H irm uisen m äkisiä ja  m utkaisia  niiden kyllä m ainitaan ol
leen. M utta paikallistiet olivat edelleen ra tsaste itä . Sellaisia olivat esim. 
Saarijärveltä  Pyyrinlahden k a u tta  V iitasaaren  kirkolle ja  Saarijärveltä  
K alavastingin k au tta  K innulaan ja  sieltä  Pohjanm aalle m enevät tiet. 
R a tsaste itä  olivat n iinikään Leivonm äeltä, Jo u tsasta  ja  L uhangasta 
H arto laan  ja  Sysm ään jo h tav a t tiet. Jäm sästä  Petäjäveden kappeli- 
kirkolle joh tava tie oli vielä v. 1832, niin todettiin  v irallisessa syynissä, 
loppum atkallaan K im arin ta losta  alkaen vain tuskin  huom attava polku.

M utta V enäjän vallan ensim m äisenä puolivuosisatana rakennettiin  
Keski-Suomessa runsaasti teitä , eikä vain oikeita syyniteitä, kuten tie 
K ärk isten  k au tta  L uhankaan ja  Joutsaan , joka valm istui juu ri Jyväs
kylän lyseon perustam isen aikoihin, vaan nimenomaan jo kärry te itä  
p itäjien  eri kulmille. N ykyajan ihm isten, jo tka  voivat a jaa  autolla mel
keinpä jokaiseen mökkiin kaikkialla m aassa, on vaikeata ym m ärtää, 
m iten m yöhäisenä aikana tie t on rakennettu , ja  vaikeata heidän on ym 
m ärtää , m iten puutteellisia ku lkuyhteydet olivat ja  m iten eris te ttyä  
elämä melkeinpä vielä aivan äskettä in  oli. V anhukset ovat m inulle ker
toneet esim erkkejä siitä, milloin m ihinkin sydänm aan taloon kärry tie  
raivattiin . Miten suuri olikaan saavutus, kun esim. P ihlajam äen taloon 
K orpilahdella päästiin  a jam aan kärry illä  1850-luvulla, kolme vuosikym 
m entä ta rv ittiin  lisää, ennen kuin päästiin  Moksin taloon asti, ja  niin 
edelleen vuosia ja  vuosikymmeniä, ennen kuin kaikki sen seutukunnan 
ta lo t sa ivat tiensä. M utta m illaista olikaan Moksin kylätie vielä täm än 
vuosisadan puolella. M uistan sen hyvin. K apeata se oli kovin, kivi oli 
kiven, kuoppa kuopan vieressä, sateisella  säällä lä täkö itä  — ei sitä  
m yöten juosten  aje ttu . Ja  ainakin  10 p o rttia  ehti siinä olla kahdeksan 
kilom etrin m atkalla, ja  etenkin P ih lajam äen ah taan  karjopihan  kau tta  
oli hankalaa ajaa, mikäli lehm ät m akasivat siinä m ärehtim ässä; ne oli 
ensin h ä tis te ttäv ä  vähän edemmäksi. M utta L aukaassa oli K uusaasta 
K aura-ahon taloon joh tavan  kylätien  varre lla  11 kilom etrin m atkalla ko
konaista 23 porttia , ja  kulki tie kahden talon ah taan  karjopihan kautta . 
Ja  näin oli asian  laita  vielä nykyisin  elävien vanhusten lapsuudessa.

Tällaiset k u rja t kylätiet, jo ita  Jyväskylän lyseon perustam isen a i
koina jo alkoi olla siellä tää llä  Keski-Suomen pitäjissä, m erkitsivät a i
kanaan suu rta  edistysaskelta. N iitä  m yöten voitiin nyt a jaa  koluuttaa 
Jyväskylään  piim ää kauppaam aan, eikä ollut enää a ihe tta  p itää  holli- 
kyydissä ta rv ittav ia  k ä rry jä  erity isessä  liiterissä  m aantien varrella 
etäällä  kotoa. M onista sy rjäseu tu jen  ta lo ista  oli aikaisem m in ollut pakko 
ku lje ttaa  kesäiseen aikaan ruum iit kirkolle sidottu ina purilaisiin, kah
teen seipääseen, jo tka  laahasivat m aata  hevosen perässä. Viime vuosi
sadan alkupuoliskolla n äy ttää  ratsuhevosella ajam inen vielä olleen jo-
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tenkin yleisenä tapana. Kun esim. Koskenpään Seppäseltä tuotiin  ty tä r  
em ännäksi Korpilahdelle M oksinkylän Jahkolaan  v. 1836 ja  samoin sitten  
Petäjäveden Pohkalasta ty tä r  em ännäksi M oksinkylän K arilaan, ajoivat 
m orsiam et hevosen selässä puusatulassa istuen. »Peän tul kippeeks», oli 
nuori em äntä valitellut, sillä hänellä oli ollut koko m atkan  päässään 
kireä rau ta langasta  ja  k iiltäv istä  hetaleista  tehty , melkein sangon ko
koinen m orsiam en kruunu. Petäjävedellä a je ttiin  seurakunnan tie ttöm istä  
pohjoisosista, Kuivasm äen talo ista , vielä verra ten  m yöhäisenä aikana 
ratsuhevosella kirkkoon. Kun hevosten kaviot loppum atkalla, kumisevalla 
kangastiellä lystillä tavalla  m äikyivät, m atk ittiin  useinkin tä tä  kavioiden 
ääntä, kun oli syöty talkkunavelli puukupista loppuun, sillä tavoin, e ttä  
lyötiin puulusikalla tahdissa kupin la itaan  ja  hoettiin: »Näin kuivas- 
m äkiset kirkkoon ajjoa, kirkkoon ajjoa.» Vielä nykyisin on vanhojen ta 
lojen kätköissä jälje llä  entisaikojen puusatuloita.

Kun k ä rry te itä  menneinä aikoina ei joko ollut ta i niiden kunto oli 
heikko, joh tu i siitä, e ttä  hevosia ei kesäiseen aikaan p idetty  kotosalla, 
vaan laskettiin  ne viikkokausiksi vallanm etsään ja  saatiin  niitä to isi
naan etsiä v ieraista  p itä jis tä  penikulmien takaa. Ihm iset to ttu iv a t teke
m ään jalkaisin  p itk iä  m atkoja: ei ollut konsti eikä m ikään arkisen viikon 
aherruksen  jälkeen käväistä  v irk istyksekseen pyhäisin penikulmien 
päässä k irkossa — iloisessa joukossa m atka kului kuin leikiten. E räänä  
aam una varhain  »H erran Mailsa» — H iekkaherraksi sanotun miehen 
vaimo, M aija-Liisa, Aution ty ttä r iä  V ihtalahdesta — vastasi taik inan  
nousem aan kotonaan Tikkalan H iekkaniem essä ja  sanoi kotiväelleen, 
e ttä  »pujahan tuolla Pukkalassa», m inkä jälkeen hän ke tte rästi läh ti 
p istäy tym ään, taik inan  noustessa, sisarensa luona, joka oli Pukkalan 
em äntä kirkonkylässä. M atkaa kerty i edestakaisin  runsaasti neljä penn 
kulmaa. Niin sitten  syntyikin sananparsi: pu jah taa  kuin H erran  Mailsa 
Pukkalassa.

M aantiet olivat ra tta illa  a je ttav ia  kesäteitä , jo ita  ei talvella juu ri 
käytetty . V anhaa m aan tie tä  Jäm sästä  Jyväskylän kirkolle a je ttiin  esim. 
1830-luvulla talv isin  vain lyhyen m atkaa M uuramen kankaalla, ja  
m uualla oli erity inen talvitie v iito ite ttu  kulkem aan järv ien  jäiden ja  
tasa isten  maiden yli. Talvisin, ta lv itie tä  myöten, sisäm aan talonpoika 
teki m erenrantakaupunkeihin  m atkareisunsa, jo tka  lakkasivat vasta, 
kun uudenaikainen liikenne teki ne kannattam attom iksi. Kesällä tie ty sti 
ku lje ttiin  vesiteitse p itk iäkin  m atkoja. On tie to ja  siitä, m iten 1720-luvulla 
m atkuste ttiin  V iitasaare lta  Lappeenrannan m arkkinoille vesitse P ä ijän 
teen k au tta  ja  edelleen Heinolan—M äntyharjun  re ittiä . V iranom aisten 
tarpeita  varten  pidettiin  aikaisem pina aikoina Päijänteellä  suuria pitä- 
jänveneitä. V esiteitse — ja  talvella ta lv ite itse  — tapah tuvaa  kyydin- 
pitoa varten  oli paikkakunnilla, esim. Putkilahdessa, joihin ei m inkään-
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Yllä: »Lankaanikääsit» olivat
erittä in  hienoa m uotia ta lon
poikaistalossa Jyväskylän lyseon 
perustam isen aikoina. M uurame. 
Oikealla: P erälän  k irkkoväärtin  
resoorikääsit. Istu in  riippui »vei- 
tereistä»  nahkahihnojen varassa. 
M uurame. K uvat k irjo itta jan .

lainen maantie johtanut, kestikievareita. Seililaivoja, kolmimastoisia kal
jaaseja, rakennuttiva t sahojen om istajat 1800-luvun alkupuolella puu
tavaran  kuljetusta varten. Purjealuksilla Jyväskylän kauppiaatkin 
hoitivat kauppatavarainsa rahtauksen kaupunkinsa ja  Anianpellon välillä. 
K irkkomatkoja tekivät »vesipuolen» asukkaat eri p itäjissä yhteisillä 
suurilla kirkkoveneillä, ja  jatku iva t  nämä värikkäät  m atka t  tälle vuosi
sadalle saakka.

Kun sitten höyrylaiva Suomi kesällä 1856 tykin jyskiessä saapui 
Jyväskylän rantaan, merkitsi täm ä tapaus, e ttä  Keski-Suomen erämaa- 
seudut ja  se kaupunki, johon koulut .pian sijoitettiin, eivät enää olleet 
läheskään yhtä  e r is te tty jä  muusta m aailm asta kuin sitä ennen. Kun 
Jäm sässä  kesällä 1863 pidettiin maanviljelysnäyttely, m atkustettiin  
sinne Helsingistä ennen tuntem attom an nopeasti: kun sunnuntaina kesä
kuun 28. pnä lähdettiin höyryvaunussa Turengin pysähdyspaikkaan ja  
ja tke tt i in  sieltä m aanteitse m atkaa  Anianpeltoon, vei sieltä höyrylaiva 
jo m aanantaina m atkusta ja t  Jämsään. Koko m atka Helsingistä Jäm sään
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ja  takaisin  teh tiin  näin viidessä vuorokaudessa. Havaitsemm e, e ttä  
höyryvaunu jo näin aikaisessa vaiheessa hyödytti Keski-Suomen m at
kustajia . Ennen p itkää  ta lv itie t lakkasivat olem asta parhain  yhteys 
tää ltä  suureen m aailm aan. Uusi aika alkoi todella tehdä tuloaan.

Tiedoitustoim intaan eivät uudet kulkuyhteydet nopeasti vaikuttaneet. 
Y h tey ttä  hallinto- ja  oikeusviranom aisten kesken välitti ns. kihlakunnan 
posti ja  ainakin v :s ta  1703 alkaen oli vanhan L aukaan tien varrella — 
yleensä sam oissa kylissä kuin kestik ievareitak in  — (posti-) taloja, 
joiden teh tävänä oli v irkakirjeiden kuljettam inen edelleen, m ikä tapah tu i 
ratsuhevosella. Papiston v iralliset k irjee t eivät kulkeneet kihlakunnan- 
postin kau tta , vaan kuului lukkarin  v irkateh täv iin  viedä ne pappilasta 
toiseen. Yleinen valtakunnanposti u lo tti lin jansa Keski-Suomeen vasta 
v. 1786, jolloin L aukaan postikonttori a lo itti to im intansa Koiviston 
M uhluniemessä, vanhan L aukaan tien  ja  V aasan—Kuopion uuden tien 
risteyksessä.

Vielä sa ta  vuotta  sitten, Jyväskylän  lyseon perustam isen aikoina, ei 
tää llä  ollut useam pia postikon tto reita  kuin täm ä ainoa, joka kuitenkin 
oli v. 1841 s iirre tty  Jyväskylään, eikä vakituinen posti kulkenut muilla 
teillä kuin kerran  viikossa ja  takaisin  H äm eenlinnasta Jyväskylän k au tta  
Kuopioon ja  samoin kerran  viikossa ja  takaisin  V aasasta Alavuden 
k au tta  Jyväskylään. Tosin papiston anom uksesta saatiin  aikaan, e ttä  v. 
1857 peruste ttiin  postilin ja  Jyväsky lästä  Kangasniem en k au tta  Mikke
liin, m utta  kun v. 1858 tä llä  lin jalla  ei ku lje te ttu  enempää kuin 1291 
k irje ttä  ta i pakettia  kaiken kaikkiaan, se pian tarpeettom ana lakkau
te ttiin . V. 1860 Jyväskylä ja  K ajaan i olivat a inoat kaupungit m aassa, 
joihin posti H elsingistä saapui vain kerran  viikossa.

Oli suuri edistysaskel, kun m aaliskuusta 1863 alkaen Häm eenlinnan 
ja  Jyväskylän välille saatiin  toinen viikkopostivuoro. V. 1867 perustettiin  
Jäm sään  postitoim isto, m utta  kului vielä useita vuosia, ennen kuin sama 
etu  kohtasi Keski-Suomen m uita kirkonkyliä. Vuoteen 1846 saakka e ri
ty ise t postitalo t k u lje ttiva t vak itu ista  valtion postia, m utta  m ainitusta 
vuodesta lähtien postiljoonit laukkuineen m atkustiva t kestik ievarista  
toiseen saaden niistä  hollikyydin. Lähestyessään m ajataloa postiljooni, 
esim. H äm eenlinnasta Korpilahdelle saapuessaan Lahdenvuorenm äessä 
to ito tti torveensa, e ttä  tiedettiin  p itää  hevonen valmiina. Talonpoikainen 
kansa ei vanhem pana aikana paljon postia tarv innut. Jos sellainen ihme 
tapah tu i, e ttä  esim. jollekin Jäm sän  talolliselle saapui viime vuosisadan 
alkupuolella kirje, se meni nimismiehelle, joka seuraavana sunnuntaina 
kuulu tti saarnastuolista , e ttä  k irjeen sai hakea häneltä. — Vehkovuoren 
emännälle Kaisa Pyntälle esim. — niin luettiin  Jäm sän kirkossa 2. pnä 
toukokuuta 1819 nimismiehen kuulutus — oli tällöin tärkeä  kirje saa
punut. — Vuosisadan puolivälin tienoossa talonpojat m onistakin syistä
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jou tu ivat tarv itsem aan  en tis tä  enemmän postia. Kun Krim in sodan ai
koihin sanom alehtien eli aviisien tilaam inen tuli m uotiasiaksi — esim. 
Korpilahdelle tuli v. 1855 yksistään  Suom ettaria 20 kappaletta  — vali
te ttiin  postinkulun h ita u tta  ja  hankaluu tta  yleisesti. E tenkin  niissä 
p itä jissä, joiden k au tta  ei yleinen postitie kulkenut ja  joissa oltiin van
haan tapaan  kihlakunnanpostin  varassa, epäkohdat olivat suuret. V irka
miehet, joiden ta rv e tta  m ain ittu  posti edelleen ensi sijassa  palveli, eivät 
olleet aina halukkaita  o ttam aan talonpoikain sanom alehtiä omiin irto- 
laukkuihinsa, m utta  esim. Petäjävedellä, vaikka valtion posti V aasaan 
kulki p itä jän  kautta , talo lliset jou tu ivat kustan tam aan  kalliilla rahalla  
oman »väskyn», joka heille saapui Jyväskylän postikonttorista.

ELINK EINOT

E räm aan  riis taa  etsim ään olivat häm äläiset aikoinaan Keski-Suomeen 
saapuneet, ja  tu rk ikset, erity isesti pienturkikset, oravan ja  näädän nahat, 
olivat seudun ensim m äiset an tim et vientikauppaa varten. M yöskin veden 
vilja oli ha lu ttua  saalista, ja  m ainitaankin, e ttä  eräm iehet tää llä  kui
vasivat haukia haasio ittain . M etsästys ja  kalastus olivat kuitenkin me
ne ttäneet m erkitystään. V aikkakin V iitasaaren  m iehet saa tto iva t vielä 
m yöhäisenä aikana m yydä kuivattua haukea ja  suolattua m uikkua, ka 
las te ttiin  tää llä  enää sa ta  vuotta  s itten  yleensä vain omaa tarv e tta  
varten . Mikäli esim. m uikunm ätiä vietiin kaupunkeihin herrojen  he r
kuksi, tuo tiin  rann iko lta  tänne silakoita paljon enemm ässä m äärin. 
L in tu ja  lähe ttivä t esim. Kalle Halinen V esangasta ja  Riipisen veljekset 
L aukaasta  talvisin  jääd y te tty in ä  kuorm akaupalla P ie tariin  — näin 
tapah tu i 50-luvulla — , ja  monenlaisia »mehtäelävän» nahkoja kaupat
tiin  Jyväskylän m arkkinoilla vielä täm än vuosisadan puolella, m utta  se 
kaikki oli vähäistä  liiketoim intaa. E räm aa, metsä, ei kuitenkaan  ollut 
h e llittäny t o te ttaan  vielä silloin, kun höyrylaivat ja  uudet koulut tänne 
saapuivat. M etsänpedot olivat vielä tällöin pelottavana vastuksena ihm i
sille. C. G. Böckerin 1830-luvun alussa saam ien tieto jen  m ukaan olivat 
pedot 10 vuoden kuluessa surm anneet yksistään  Laukaan suurp itä jässä  
150 hevosta (varsa t m ukaan luettu ina), 450 sarv ipäätä  ja  140 lam m asta. 
Sam an a jan  kuluessa olivat ihm iset Saarijärven  p itä jän  alueella tappa
neet 23 karhua, 10 karhunpoikasta, 39 su tta  ja  67 sudenpenikkaa. Viisi
vuotiskautena 1856—60 pedot tuhosivat Ylä-Sääksm äen kihlakunnassa 
johon Jäm sä ja  K orpilahti kuuluivat, kuvernöörin kertom uksen m ukaan 
kaikkiaan  100 hevosta, 74 lehm ää sekä 100 lam m asta ja  vuohta. V asta 
80-luvulla sudet lakkasivat Keski-Suomessa tekem ästä tuhojaan.

M aanviljelys oli tie ty sti pääelinkeino kaikissa Keski-Suomen pitäjissä. 
V aikkakin nälkävuodet tav an tak aa  v ierailivat — enim m ät p itä jä t täällä
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kuuluivat ns. Böckerin tilastojen mukaan siihen alueeseen, jonka väes
töstä osa vielä 1830-luvulle mennessä normaalisinakin vuosina söi 
hätäleipää — oli täältä  pakko veronmaksamista varten myydä viljaa, 
jolla, kun se oli riihikuivaa, oli kysyntää Ruotsissa saakka. Saarijärveltä, 
niin väitettiin Åbo Tidningar-lehdessä v. 1785, voitiin viljaa myydä jopa 
800 tynnyriä vuodessa kaupunkeihin. Satoja tynnyreitä myytiin esim. 
Jäm sästäkin 1850-luvun normaalivuosina pitäjän ulkopuolelle. Paljon 
poltettiin viljaa viinaksi, jo ta  vietiin myytäväksi kaupunkeihin ja  an
niskeltiin pienissä erissä kotiseudulla — joissakin taloissa pidettiin 
sääntönä, että rengin tuli käyttää vuotuinen rahapalkkansa ostaakseen 
omasta talosta tä tä  ilojuomaa. Keuruun kirkkoherran C. G. Böckerille 
esittämän arvion mukaan 55 % niistä tuloista, jotka hänen seurakun- 
talaisensa hankkivat myymällä käteisellä tahi vaihtamalla erilaisiin 
tuotteisiin, saatiin viinasta, 15 % viljasta, 29 % karjantuotteista ja  1 % 
pellavakankaista. (Keuruun kappalaisen arvion mukaan kuitenkin vain 
40 % tuloista saatiin paloviinaa myymällä.) Kuvaavaa on, että  pappilas
sakin saattoi vielä myöhäisinä aikoina olla kiinni m uurattu viinapannu. 
Pellavaa niinikään viljeltiin etenkin Jäm sässä ja  Korpilahdella myyntiä 
varten lähinnä Pohjanm aalta saapuville ostajille. Harvinaista ei ollut, 
että kevättalvisin kudottiin palttinaa, aivinata ja  piikkosta, joita eri
tyisesti savolaisten mainitaan halukkaasti ostaneen.

Miten suuresti kaskenpoltto hävittikin metsää — toiselta puolen 
luoden edellytykset myöhemmän ajan hyvien metsien synnylle —, jatkui 
tämä maatalouden muoto melkeinpä häiriintym ättä Jyväskylän lyseon 
perustamisen aikoihin asti. Petäjäveden ukot suorastaan selittivät p itä
jänkokouksessa v. 1843, e ttä  kaskenpoltto oli heidän parhain elin
keinonsa — peltoa, niittyä ja  pelloksi sopivaa m aata heillä näet oli aivan 
liian vähän. E n tistä  ankarampi m etsäasetus (v:lta 1851) ja  sahatukkien 
hintojen kohoaminen sitten vaikuttivat, e ttä  kaskenpoltosta vähitellen 
ruvettiin luopumaan. Kuitenkin vielä 1850-luvulla — »Englannin sodan 
jälkeen» — poltettiin suurkaskiakin: Petäjäveden Hirmäessä esim.
eräänä vuonna niin suuri, että  20 miestä oli sitä kaatam assa ja sama 
määrä paloa polttam assa — kuusi vanhaa tynnyriä rukiita siihen oli 
kylvettykin. Vielä täm än vuosisadan alussa näki kesäisin kaskisauhuja 
melkeinpä kaikkialla, m utta halmeet olivat tällöin aivan vähäisiä — 
enintään vain puoli tynnyriä niihin lienee kylvetty; kestit ja  muut vähä
väkiset mielellään kaskesivat kahdenjaolla, mikäli isäntä ei tyytynyt 
kolmannekseen sadosta.1

1. Kaskenpolton yleisyyttä myöhäisenä aikana kuvaa v. 1851 syntyneen muu- 
ramelaisen maanviljelijän Kalle Perälä-Simolan vanhuudessaan kertoma muistelu. 
Hän nimittäin vakuutti kyntäneensä elämänsä aikana kahden talon, syntymäkotinsa 
Perälän ja sittemmin omistamansa Simolan talon, maat »ihan joka paikasta».
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Keski-Suomen pellot eivät vielä tänä  päivänäkään häm m ästy tä  laa
juudellaan, m utta  teh ty jen  laskelmien m ukaan Suur-Jäm sässä, se on 
Jäm sässä, Korpilahdella ja  Petäjävedellä, ei v. 1844 ollut pelto- ja  to n tti
m aata enempää kuin v a jaa t 2200 hehtaaria , m ikä oli vain 12,3 % siitä  
peltoalasta, joka sam alla alueella oli itsenäisyyden alkaessa. Keski
m äärin taloa kohti ei peltoa näytä olleen Jäm sässäkään , joka Keski- 
Suomessa sentään oli peltopitäjä, edes v iittä  heh taaria , puhum attakaan  
ollenkaan torpista . Peltojen m uokkaus tapah tu i isiltä perityillä väli
neillä, kyntäm inen peltoarralla  ta i puolarralla, karhitsem inen oksa- 
karhilla. Isonjaon to teu ttam inen  ilm eisesti antoi edellytykset en tistä  
voimaperäisem mälle viljelylle. Suomen Talousseuralla oli usein a ihetta  
jo toim intansa ensim m äisistä vuosista läh tien  palk ita  to im eliaita  keski
suom alaisia talonpoikia heidän oso ittam astaan  y ritteliäisyydestä. Soita 
ra iva ttiin  ja  o jitettiin , myöskin kovia m aita  o jite ttiin  —  ja  etenkin 
Jäm sässä ja  K orpilahdella rakennettiin  kivillä ja  m aalla pe ite tty jä  sala
ojia, jo ita  oli täällä, niin kehaistiin, »arva ttavasti ennen kuin muualla 
m aailm assa» — , järv iä  laskem alla lisä ttiin  pelto- ja  n iittyalaa . Jo varsin 
aikaisena aikana oli niitä, jo tka  paransivat laihojen peltojensa v ilja
vuu tta  ajam alla niihin suom utaa ja  etenkin hakkaam alla havuja ja  leh
deksiä lannan lisäämiseksi.

M utta vasta  sataluvun puolivälin jälkeen tapah tu i m aanviljelyksessä 
käänne. V irikkeitä  antoivat, paitsi sanom alehdet, erity isesti jo m ainittu, 
v. 1863 p idetty  Jäm sän m aatalousnäytte ly  ja  S aarijärven  Tarvaalaan v. 
1867 peruste ttu  m aanviljelyskoulu. Jäm sälä iset edistysm iehet olivat 50- 
luvulta lähtien suuresti m uuta m aakuntaa edellä, he kokeilivat vuoro- 
viljelyä, hankkivat kään töauro ja  ja  rau tah aro ja , kylvivät heinää, olipa 
Koljosen isännällä jo ayrsh irero tu inen  sonni. V alistuneet jäm säläiset 
talonpojat to im ivat näyttelyn  yhteyteen jä rje s te ty issä  kilpailuissa pal- 
kintotuom areina yhdessä Hämeen etevimpien m aatalousm iesten kanssa. 
K. K arhala osoitti suu rta  y ritte liä isy y ttä  asettam alla  näytteille  keksi
m änsä uuden peltoarran. Jossain  m äärin  seu ra ttiin  Jäm sästä  saatua  hy
vää esim erkkiä m uuallakin Keski-Suomessa, niinpä kylvettiin  60-luvulla 
heinää peltoon ainakin Korpilahdella, Jyväskylässä, Saarijärvellä  ja  
Laukaassa. Robert Bergm an (s. 1860) kertoi minulle, e ttä  hänen isänsä, 
Tiehuhdan kievaritalon isäntä, jou tu i kerran  suurten  nälkävuosien ai
koina kyytim ään itseään J. W. Snellmania, joka kehoitteli, e ttä  »teidän 
p itä isi tää llä  L aukaassa ruveta  heinää viljelem ään». K un isän tä  tällöin 
ilm oitti, e ttä  hänen pellossaan kasvoi pa ra s ta  aikaa ru istynnyrin  kylvön 
ala heinää, oli senaatto ri kovin ilostunut ja  poikennut paikan päälle sitä  
katsom aan. Talonpoikain suuri enemmistö kuitenkin suh tau tu i hyvin 
epäluuloisesti uusiin keksintöihin, heinänviljelyä p idettiin  suorastaan  
p itä jän  häpeänä ja  rau ta -au rasta  sanottiin , e ttä  »kyllä se leivän lopettoa».
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K äytännössä rau ta -au ra t, kylvöheinä, k iertoviljely  ja  soiden saveam inen 
alkoivat y leistyä vasta  sataluvun lopulla. Silloin a le ttiin  huom ata hy
viksi myöskin niittokoneet, puimakoneet, hevoskierrot — jopa luu- 
jauhojen ja  tuom askuonan kylväminen. — R iihikoneista n äy ttää  viskuri 
alkaneen tu lla  käytäntöön jo 40-luvulla, ja  se olikin ilm eisesti täällä  
ensim m äinen talonpojan käy ttäm ä kone. Kun Leinolan Peltotalossa 
L aukaassa »kasm asinaa» ensi kerran  käy tettiin , saapui vanha muori 
paikalle, ihm etteli kovin ja  sanoi, e ttä  »piru se on, joka s itä  pyöritteä».

Jo 50-luvun lopulla saatto i kruununvouti kertom uksessaan todeta 
Jäm sän  seudun pääelinkeinoiksi, peltoviljelyn ohella, suoviljelyn ja  k a r
janhoidon, m ikä seikka ilm eisesti m erkitsi talonpojan hyvinvoinnin 
nousua. K uitenkaan ei voi sanoa, e ttä  karjanho ito  olisi ollut tää llä  edis
tyneellä kannalla. L ukum äärältään  paljon k a rjaa  oli Keski-Suomen 
talo issa  p y ritty  jo aikaisina aikoina pitäm ään, m utta  n iitty jen  a la t olivat 
vähäiset — monen talon n iity t s ija its iv a t hajallaan  pieninä läntteinä, 
to ise t n iistä  penikulmien m atkan  takana, ja  ho itam attom ia ne suureita  
osalta  olivat: m etsittyneitä , m ättä is iä  ja  pohjahapon vaivaam ia. — 
Pelto jen  alaan  verra ten  n iitty jä  n äy ttää  kuitenkin Suur-Jäm sän alueella 
olleen m elkoisesti, v. 1844 n im ittä in  n iitty jä  oli, niin on arvioitu , run 
saasti kaksi k ertaa  enemmän kuin peltoja. — Suoviljelyksistä y rite ttiin  
saada liian m onta satoa peräkkäin, ne poltettiin  monessa tapauksessa 
pilalle — savea niille ei yleensä vielä lainkaan a je ttu  — ja  niin heinän
kasvu niissä oli heikkoa. Vielä sa ta  vuo tta  sitten  ja  paljon myöhem minkin 
Keski-Suom essa oli talo ja, joissa ei kertyny t edes yhtä  talvikuorm aa 
heiniä, huonoja takkuheiniä, hevosta ja  lehm ää kohti, ja  sääntönä vallan 
oli, e ttä  n iitä  annettiin  a inoastaan  poikineille lehmille kevättalvella ja  
tie ty sti hevosille. Talven yli lehrpät p idettiin  hengissä ruisoljilla, jo ita  
vielä 70-luvulla käy tiin  hakem assa L apualta  ja  Isosta-K yröstä saakka; 
myös hevoslantaa syö te ttiin  lehmille ja  katovuosina kanervia. K estit ja  
m uu köyhä kansa riip ivät lehtiä, leikkasivat heiniä sirpillä m etsästä, 
erity isesti ahoilta, jo ita  vuosikausia p idettiin  aidattu ina, m u tta  ta lo is
sakin  saa te ttiin  näin tehdä, ja  väkeviä heiniä, kuten nokkosia, leika ttiin  
kaikkialla  haudeheiniksi vielä vuosisadan lopullakin; e rity isesti lampaille 
ja  hevosille teh tiin  lehtikerpoja. L aitum et olivat kuitenkin  kasketuilla  
mailla hyvät ja  kesällä lehmien kerro taan  lypsäneen runsaasti, m utta  
lyhytm aito isia  ne olivat lypsäen en in tään  kahdeksan kuukautta . M uisti
tie to  kertoo, e ttä  eräänä talvena sataluvun keskivaiheilla suuressa Muu
ram en kylässä oli vain yksi ainoa talo, jo sta  voitiin kerran  viikossa 
noutaa tilkkanen m aitoa äid ittöm äksi jääneelle pienelle lapselle. V arm aa 
on, e ttä  Keski-Suom essa oli niihin aikoihin vielä paljon talo ja, joiden 
lehm ät eivät lypsäneet enempää kuin 500—600 litraa  m aitoa vuodessa, 
ja  tällöin voin tuo tan to  tusk in  saa tto i nousta yli kahden leiviskän. K erta
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kaikkiaan  karjanhoito  oli, niin v a lite ttiin  sanom alehdissä, esim. Uuden 
Suom ettaren Toivakan kirjeessä v. 1875, jää n y t pahoin jälkeen ed isty 
västä  peltoviljelyksestä. P ah in ta  oli, e tte i ym m ärretty , e ttä  se voisi 
parem malle kannalle noustakaan. V asta vuosisadan lopulla, kun n iitty jä  
ra iv a ttiin  pelloiksi, heinää ruvettiin  viljelem ään ja  kauraak in  en tis tä  
enemmän, alkoi karja ta lous elpyä.

O m alaatuisen arvostelun Keski-Suomen karjanhoidosta ja  yleensäkin 
m aataloudesta antoi Hämeen läänin kuuluisa kuvernööri Rehbinder, 
jonka kerro taan  K orpilahden tapulinm äellä joskus 50-luvulla tu tu s tu 
neen paikalle nähtäviksi ja  palk ittav iksi tuo tu ih in  lehmiin. H erras- 
tuom ari Severus Pukkalan kertom,an m ukaan hänen m uistettiin  tuolloin 
puhuneen rahvaalle tähän  tapaan : Jos m inä ostaisin  tää ltä  talon, niin 
m inä vähentäisin  puolet peltoja pois ja  puolet k a rjaa  pois. Te p idätte  
paljon peltoja ja  lanno ita tte  ne huonosti. J a  paljon k a rjaa  te pidätte, 
m u tta  ruok itte  ne huonosti. Huonosti ruok itun  k a rjan  lan tak in  on huonoa. 
Y htä  suuren sadon voisi hyvin saada puolta pienem m ältä alalta. — 
Jo itak in  palkintoja oli lehm änkantturoille kuitenkin jae ttu .

K arjatalouden, kuten kaikkien elinkeinojen, tu o tte ita  talonpojan oli 
pakko m yydä tah i va ih taa  voidakseen m aksaa veronsa ja  ostaa  v ä lttä 
m ättöm ät tarpeensa rau taa  ja  suolaa. C. G. Böckerin saam ien arvio- 
tie to jen  m ukaan Petäjävedellä ja  Luhangassa talonpojat v :n  1830 tie- 
noossa saivat jopa 40 % n iistä  tu lo ista , jo ita  heillä oli, kun he m öivät 
käteisellä ta i vaihtam alla tuo tte itaan , k a rja s ta  ta i ka rjan tuo tte is ta . 
E lävää k a rjaa  vietiin syksyisin aikaisem pana aikana esim. Tam m er
kosken m arkkinoille, 1830-luvulla erity isesti K angasalan H uutijärvelle, 
jonne T urusta  ja  m uista kaupungeista saapui ostajia. Myöhemmin, s a ta 
luvun loppupuolella tää llä  liikkui ostajia , jo tka  saatto iva t a jaa  jopa sata- 
päisen teu rask arjan  Etelä-Suomeen asti — V iitasaarelta  ja  P ih tip u taa lta  
taa s  Kokkolaan ja  sieltä Ruotsiin. Jokatalv isilla m atkareisuillaan 
Turkuun, Helsinkiin, Porvooseen, Loviisaan ja  Kokkolaan Keski-Suomen 
m iehet veivät säännöllisesti, paitsi vo ita  ja  talia, lam paan- ja  naudan
lihaa, jo ta  oli pa iste ttu  tuvanuunissa puukourussa, — tuoreena ei lihaa 
myöty, ellei vähäisessä m äärin  sitten  m yöhem pänä aikana Jyväskylän 
koulujen opettajille. Sianlihaa, paiste ttuakaan , ei usein m ainita — m i
käli olen oikein huom annut — m yytyjen tuo tteiden  joukossa. Voi oli 
t ie ty s ti tärke in  karjatalouden  tuote, ja  s itä  — se oli enim m ältä osalta 
kesävoita — ostelivat etenkin k ierte levät o sta ja t, jo tka  1840-luvulla 
n ä y ttä v ä t olleen Turusta, 1850-luvulla K erim äeltä ja  V iipurin seudulta 
kotoisin, m u tta  e rää t Keski-Suomen talonpojat to im ivat m yöskin mel
koisina y rittä jin ä  lähettäen  kuorm akaupalla voita erity isesti P ietariin , 
lopulta s itten  Helsinkiin, Voi o ste ttiin  syksyllä ja  lähetettiin  m ää rä 
paikkaansa talvella. Kovin tu o re tta  ei voi tie ty sti ollut, se oli joutues-
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saan kuluttajan pöytään osaksi jo lähes vuoden vanhaa. — Kertoipa 
J. K. Ilmonen (s. 1843) tämän kirjoittajalle, että  hän kerran 1860-luvun 
puolivälissä osti Putkilahden Riilahden talosta yhdellä kertaa kahden 
vuoden voit, jotka hän sitten möi Helsingin paakareille. Maidon myyn
nistä ei tietysti Jyväskylän lyseon perustamisen aikoina voi paljon puhua. 
Vielä sataluvun lopulla monet kaupungin perheet pitivät omaa lehmää, 
kernaasti syksyllä poikivaa. — Olipa toisinaan koululaisilla talvi- 
huushollissa oma lehmä, kuten Gummerusten veljeksillä oli 90-luvun 
lopulla m usta lehmä, Sametti nimeltään. V asta täm än vuosisadan puo
lella perustettiin Jyväskylään varsinaisia maitomyymälöitä. Piimä 
näy ttää olleen talonpojalle maitoa tärkeäm pi myyntiartikkeli. Suuren- 
suonmäen Eenokki jopa väitti, että  hän 1870-luvulla ansaitsi sillä enem
män kuin voilla. Joka lauantai Eenokki ajaa koluutti kaupunkiin lähes 
kaksi penikulmaa saaden piimästä 20 penniä kannulta. Kuormassaan 
hänellä oli kesäiseen aikaan noin 30 kannua piimää puuputinoissa, joista 
isoin veti 14 kannua, toiset olivat pienempiä.

M etsäntuotteita ei Keski-Suomesta vanhempana aikana sanottavasti 
viety myytäväksi, ei paljon tervaa eikä lautojakaan, joitakin mastopuita 
pohjoisista p itä jistä  ja  Saarijärveltä sysiä sentään myytiin sekä eri 
p itä jistä  potaskaa, jota vietiin vielä sata vuotta sitten Kokkolaan ja  
Turkuunkin asti. Ruotsin-ajan lopulta lähtien perustettiin Keski- 
Suomeen joitakuita vähäisiä vesisahoja, m utta Jyväskylän lyseon pe
rustam isen aikoina oli Jämsän suurpitäjän alueella sijaitsevien kuuden 
sahan vuotuinen sahausoikeus, mainitsee Armas Luukko, yhteensä ai
noastaan noin 23 000 tukkia. Huolehtiva esivalta näet pelkäsi, e ttä  puut 
m etsistä loppuisivat. M etsäntuotteiden kuljetus noina aikoina oli ylen 
hankalaa: Karikon sahalta Petäjävedeltä esim. rahdattiin  laudat hevos
ten tai eräänä aikana härkien vetäminä talvikelissä Muuramen Haut- 
lahteen, m istä ne vietiin seililaivoilla Anianpeltoon ja  sieltä edelleen 
hevoskyydillä Loviisaan. Purjealuksilla, kaljaaseilla, lähettivät Jyväs
kylän kauppiaat 50-luvulla niin ikään Anianpeltoon ne käsin sahatut 
lankut ja  laudat, joita he ostivat talonpojilta kaupunkiin tuotuina. Tun
nettu  puutavaramies, patruuna E. I. Längman lienee jo vuosisadan 
puolivälin tienoossa kuljettanut lautoissa uittam alla tukkeja Pohjois- 
Päijänteeltä Ummeljoen sahalla sahattaviksi. M uistitieto kertoo, että 
komeita honkia, joista saatiin kolmekin 12-kyynäräistä tukkia, joiden 
latvaläpim itta oli vähintään 12 tuumaa, myytiin Rutalahden taloista 
Ummeljoen sahalle ja e ttä  rungosta m aksettiin kokonaista 10 kopeekkaa. 
Muuramen sahan toiminta näyttää kuitenkin jo 50-luvulla aikaansaaneen 
vähäistä hintakilpailua sahojen kesken. Kun metsien puilla ei ollut pal
jon myyntiarvoa, voitiin kulovalkeita jopa tahallisesti sy ty ttää hyvien 
laidunmaiden saamista silmälläpitäen. Noina aikoina, O. J. Brummerin
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mukaan juuri v. 1858, riehui Saarijärvellä ja  V iitasaarella kulovalkea, 
joka tuhosi metsää kokonaista 191000 tynnyrinalaa. Vallan ilmaista 
tuloa olivat monien mielestä puista saadut kantorahat. Kun Rutalahden 
Jussilan isäntä möi Ummeljoen sahalle metsänsä, selittivät naapurit, 
e ttä  »Jussila koppas 800 ruploa siitä, e ttä  sai ne isot hongat pois moal- 
taan». Kolme vuotta Jyväskylän lyseon perustamisen jälkeen, v. 1861, 
poistettiin sahausta kahlehtineet rajoitukset. Ja  kun sitten v. 1868 tuk
keja ruvettiin uittam aan Kymijoesta, kun joen suuseudulle pian sen 
jälkeen perustettiin suuria höyrysahoja ja  kun Saksan—Ranskan sodan 
jälkeen sahatun puutavaran kysyntä suuresti kasvoi, virtasi Keski- 
Suomeen rahaa ennen tuntem attom assa määrässä. Vesijärven kanavan 
rakentaminen sekä varppaus- ja  uittomenetelmien kehittyminen edistivät 
sitten suuresti Keski-Suomen m etsäntuotteiden pääsyä maailman 
markkinoille.

Rautamalmia oli Keski-Suomen eräissä pitäjissä nostettu Ruotsin 
vallan aikana järvien pohjasta ja oli siitä yksinkertaisin menetelmin 
valm istettu rau taa kotitarpeiksi. 1800-luvulla oli kuitenkin siirry tty  
käyttäm ään yksinomaan tehdasrautaa, jota sitten melkoisessa mää
rin valm istettiin järvim alm ista Kimingin ruukissa K arstulassa ja  Kos- 
kensaaren ruukissa Petäjävedellä. Viimeksimainitulla ruukilla oli sata 
vuotta sitten, 50-luvun lopulla, nousukausi: se takoi vuosittain kanki
rau taa keskimäärin noin 50 000 kg' ja  tarjosi seudun väestölle terve
tu llu tta  työansiota, vaikkakaan ei malmista ruukille tuotuna paljon 
maksettu, vain 17 hopeakopeekkaa tynnyriltä. Rautaa oli nyt, 50-luvulla, 
helposti saatavissa, ja  se oli hinnaltaan suuresti halvempaa kuin edel
lisellä vuosikymmenellä. Sitä ruvettiin käyttämään, perunkirjoitus- 
luettelot sen osoittavat, talonpoikaisoloissa entiseen verraten runsaasti: 
kärrynpyöriin ja  reen anturoihin ta rv ittiin  sitä nyt paljon enemmän 
kuin ennen, — ei ollut enää uutisenarvoinen asia kertoa, e ttä  »siitä ja  
siitä oli a je ttu  oikein rautapohjareellä» —, ulkorakennusten ovien sara
nat ja  saunanuunien pataa kannattavat hahlatkin alettiin tehdä siitä. 
K ankiraudasta oli kyläseppien tai talojen pajoissa taottu, mitä ta rv it
tiin, yleensä naulatkin, m utta ennen pitkää tuli kauppaan useampia 
käyttökelpoisia rauta- ja  teräslaatuja, minkä ohessa tehdasvalmisteisia 
nauloja ja  ruuveja ruvettiin käyttäm ään.

Keski-Suomen talouselämän kehittym istä olivat tietysti hidastaneet 
pitkät ja  hankalat kulkuyhteydet sekä markkinoiden, kaupunkien ja  
kauppalain puuttuminen. Hankalaa oli Ruotsin vallan ajan lopulla viedä 
tuotteita Anianpellon, Sysmän, Tammerkosken tai Harjun, Oriveden ja  
Pohjanmaan markkinoille. V. 1801 sai Jyväskylän kappeliseurakunnan 
kirkonkylä om at markkinansa — pidettiinpä parinkymmenen vuoden 
aikana Keuruulla, Laukaassa ja  K arstulassa omat pikku markkinat.
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M utta miten ylenpalttisen tärkeiksi ja  hyödyllisiksi markkinoita tuohon 
aikaan väitettiinkin, rahvaanmiehet tekivät kaikesta huolimatta matka- 
reisujaan merenrantakaupunkeihin, ja  ennen pitkää ruvettiin esittäm ään 
vakavaa kritiikkiä siihen suuntaan, että  varsinaista kauppaa käytiin 
markkinoilla varsin vähän ja että  ne olivat vain juopottelu-, hevos- 
huijaus- ja  »tingeli-tangeli»-tilaisuuksia. Jyväskylän nuoren kaupungin 
merkitys oli vielä pari vuosikymmentä sen perustamisen jälkeen jotenkin 
vähäinen ympäristön talouselämässä. Sen kauppiailta näyttää puuttuneen 
pääomia talonpoikain tuotteiden ostamiseen. Voita esim. kiertelevät voi- 
saksat varm aan ostivat tällöin Keski-Suomesta paljon enemmän kuin 
Jyväskylän porvarit, joiden m ainitaan esim,, v. 1858 toimittaneen sitä 
vientiä varten vain 1150 leiviskätä. Viljaa Jyväskylän kauppiaat tietysti 
hyvinä vuosina vähäisessä määrin ostivat talollisilta, m utta kuinkapas 
pitkälle riitti paikkakunnan oma vilja aikana, jolloin halla tavantakaa 
tuhosi sadon. V. 1853 lääninhallitus velvoitti Jyväskylän kauppiaat pi
täm ään viljavarastoa myyntiä varten Keski-Suomessa, m utta on todet
tava, e ttä  huonosti he yleensä pystyivät tyydyttäm ään ostajapiirinsä 
viljantarpeen, joka arvioitiin kahdeksi ta i kolmeksi tuhanneksi tynny
riksi vuodessa. Etenkin suolaa, joka oli ylen tärkeä artikkeli sen ajan 
kaupassa, talonpojat itsepäisesti kävivät hakemassa Kokkolasta tai 
muista merenrantakaupungeista, heillä oli talvisin aikaa, ja  he näyttävät 
arvelleen, että  hinnan halvemmuus korvasi rahtikustannukset. — Tietysti 
asiaan vaikutti ehkä hyvinkin paljon se seikka, että  m atkareisut toivat 
vaihtelua arkiseen elämään ja e ttä  niihin oli totuttu. Rantakaupungissa 
poikettiin tietyn kauppiaan luo, asetuttiin  hänen majatupaansa, tuotiin 
leipä tuliaisiksi emännältä ja  saatiin poislähtiessä vastalahjaksi erityiset 
»majakalut». — Vähitellen 50-luvulla rahvas kuitenkin tottui ostamaan 
suoloja Jyväskylästä, ja  täm ä oli sitä ymmärrettävämpää, kun suolan 
ohella talonpojan toista tärkeintä ostotavaraa, rautaa, Keski-Suomen 
ruukeissa valmistettua, oli nyt edullisesti siellä saatavissa. Kankaita ei 
rahvas Jyväskylästä hakenut, m ahti-isännät lienevät ostaneet vapriikin- 
verkaa sortuutteihinsa Turussa käydessään, rantakaupungeista a rva t
tavasti ostettiin toisinaan emäntien m ustaan kirkkopukuun tarv ittava 
Vihtoriini, m utta varmaan etenkin naisten juhlavaatetuksen ostetut 
kankaat ja  tykötarpeet sekä silkit ja  päähuivit enimmissä tapauksissa 
olivat peräisin karjalaisten »liinaryssien» laukuista, napit, neulat, soljet 
— ja muu rihkam a peilejä myöten — taas oli venäläisten harjuryssien 
myömää.2 Jyväskylän kauppiaiden osuus maalaisrahvaan vaatettam i-

2. Liina- ja harjuryssien  lisäksi k ierteli puheena olevina aikoina Keski-Suomen 
taloissa m uitak in  kauppiaita, jo tka m öivät erilaista  tavaraa, kuten esim. ruo tsin 
m aala ise t m iehet m erenruokokaiteita, pohjalaiset länkiä, puukkoja, kerihtim iä, piki- 
öljyä, jopa tervaakin, luu ltavasti Kokkolan seudulta saapuneet kauppam iehet kim-
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sessa n äy ttä ä  rajo ittuneen  pum pulilankojen kauppaam iseen loimilan- 
goiksi, jo ita  kuitenkin ta rv ittiin  paljon, sillä kotikutoisiin  tuona aikana 
suuri enem m istö puki itsensä pyhänä ja  arkena. K uteet saatiin  pellavista 
ja  kotilam paista. Jyväskylän porvareiden suureksi harm iksi v. 1859, siis 
aivan lyseon perustam isen aikoina, kauppiaiden vihdoin sa llittiin  eräin  
ra jo ituksin  asettua  m aaseudulle kyläkuntiin  am m attiaan  harjo ittam aan . 
Tämä tapaus tuskin  tie tää  aivan niin su u rta  m uutosta m aaseudun kaup- 
paoloissa kuin to isinaan väite tään . V arm aa on, e ttä  useissa K eski' 
Suomen p itä jissä  h a rjo ite ttiin  kaikessa h iljaisuudessa 40- ja  50-luvuilla 
kahvin, sokerin, tupakin, rinkelien ja  renikkain  kauppaa — Nakkos- 
Santeri lisäksi möi inkivääriä  voim a-aineeksi nuuskaan — , ja  m ikäli 
vanhojen kertom aan voi luottaa, nimismiehille saatto i olla m elkoisia tu lo ja  
siitä, e ttä  he um m istivat silm änsä tälla iselta  luvattom alta puuhalta .3 E rä i
den tä lla isten  epävirallisten kauppam iesten tiedetään koonneen melkoisia 
varoja. Suolaa ja  rau taa  lak a ttiin  kokonaan ennen p itkää nou tam asta  
m erenrantakaupungeista  — lopullisesti V esijärven kanavan perustam isen 
jälkeen — , ja  70-luvun alkupuolen kulta-aikana Jyväskylän ja  k irkon
kylien uusilla kauppiailla oli kyllä o sta jia  aivan riittäm iin . Talonpojat 
olivat vähitellen vaurastuessaan  to ttu n ee t hankkim aan erilaisia ku lu tus
tavaro ita , ja  erity isesti kahviin he alkoivat olla m ieltyneitä.

Todella e rittä in  h itaasti Keski-Suomen talonpoikainen rahvas m u
kautu i tekem ään kauppaa uudessa kaupungissaan. Vielä sa ta  vuo tta  
sitten , eikä edes vielä heti 60-luvullakaan — Jyväskylässä ei p idetty  
m inkään laista  torikauppaa, ja  m itenkäpäs olisi pidetty, kun m aalais- 
kuorm ia ei torille saapunut. M uisteluissa ja  sen a jan  tie to läh te issä  ker
rotaan, m iten uskom attom an itsep in ta isesti rahvas pysyi vanhoissa to t
tum uksissaan. Miten ankarasti rahanpuu te  ahdistikin, ei s itä  niin vain 
ta iv u ttu  tarjoam alla  tarjoam aan  tu o tte ita  ostettaviksi, olisihan sellainen 
kaupitte lu  ollut köyhyyden m erkki. Mikäli jo tk u t m aalaiset kuitenkin  
to ivat tav a ro itaan  kaupunkiin, — m uulloinkin kuin m arkkinapäivinä — 
k iersivät he ta losta  taloon poiketen tu ttu ih in  paikkoihin, jo issa sitten  
kauppa syntyi. K aupunkilaiset olivat usein, esim. o p e tta ja t koulujen pe
rustam isen  jälkeen, vallan hä tää  kärsim ässä m aalaistuotteiden puutteen

3. M aalaistuotteiden myynti oli vapau te ttu  jo v. 1842 annetulla asetuksella, ja 
niin talonpojat saatto ivat täysin laillisesti myydä esim. voita kiertäville ostajille, 
m utta  kahvia, sokeria ja m uita s iirtom aan tuo tte ita  ja nau tin toaineita samoin kuin 
kankaita  heidän olisi p itänyt hankkia joko kaupungeista tahi m arkkinoilta. V asta 
v. 1859 näiden tuotteiden kauppa tuli sallituksi m aaseudulla avoimissa kauppa- 
puodeissa.

röökiä ja kahdelta  puolen lak eera ttu ja  kivikuppeja, U rjalan m iehet akkunalasia sekä 
Muolan seudun lum ppum iehet kivikuppeja, posliiniastioita, saippuata, teelehtiä, vesi- 
rinkilöitä, säm pylöitä, renikoita ja  orehtia. (Severus P ukkalan  m uistelun m ukaan).
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vuoksi. O. J. Brummer kertoo esimerkkejä siitä, miten heidän oli pakko 
tehdä m uonanhankintaretkiä lähistölle, esim. Muurameen, ja  miten va
rovaisesti heidän tällöin täytyi taloissa väkeä puhutella. Ei näet sopinut 
m itenkään suoraan esittää asiaa, vaan piti valitella puutetta ja  hätää, 
jolloin heille annettiin ikään kuin avuliaisuudesta, m utta ei suinkaan 
sentähden, että  talon olisi ollut pakko mitään myydä.

E L I N T A S O  J A  K A N S A N S I V I S T Y S

Keski-Suomi oli köyhä seutu maassa, josta Runeberg oli vastikään lau
lanut, e ttä  »on maamme köyhä, siksi jää». Parhaiten ilmaisivat maan ta 
loudellisen takapajuisuuden suuret nälkävuodet Jyväskylän lyseon perus
tam ista seuranneena vuosikymmenenä. Ne vallan uhkasivat pysähdyttää 
sen kauniin nousun, joka kaikesta huolimatta oli edellisinä vuosikymme
ninä elinkeinojen alalla tapahtunut. Mutta köyhyys ei jakautunut tasa i
sesti Keski-Suomessa, enempää kuin muuallakaan maassa. Useista eri 
syistä oli avautunut syvä kuilu toisaalta talollisten, toisaalta maattomien 
välille. Asukasluku viime vuosisadalla kasvoi erittäin  nopeasti, mutta ta 
lollisten luku ei lisääntynyt samassa suhteessa, vaan muodostui yhä enem
män torppareita, mäkitupalaisia ja kestejä eli loisia, joilla viimeksimaini- 
tuilla ei ollut vakituista toimeentuloa eikä edes vakituista asuntoa — 
niinpä asui sata vuotta sitten varmaan satojen Keski-Suomen talojen ja 
torppienkin saunoissa saunakestejä perheineen ja asuintuvissa yhdessä 
talonväkien kanssa tupakestejä. Voidaan sanoa, että  he elelivät kuin ta i
vaan linnut, kuin pääskyset — vertaus on Runebergin — siitä, mitä mikin 
päivä toi mukanaan. Sitä mukaa kuin puutavaran kysyntä lisääntyi sata
luvun kolmannelta neljännekseltä lähtien, talollisista alkoi metsiensä 
ansiosta tulla rikkaita, m utta tilattomien ei enää sallittu  vapaasti kas
keta, vaan he muodostivat yhteiskunnallisesti erittäin  heikon väestöainek- 
sen. Kesteille ja muulle köyhälle kansalle viljansaanti oli normaalisinakin 
vuosina riittäm ätöntä, katovuosina juuri he ensi sijassa joutuivat nälkää 
näkemään, joskin monien kohdalla lehmänpito merkitsi tuntuvaa lieven
nystä niinkuin vanhat ovat niitä aikoja muistellessaan vakuuttaneet.

M utta miten pelottava ilmiö köyhyys tässä kuvattavana ajankohtana 
olikin — eikä vain hallan vieraillessa, vaan hyvinäkin vuosina, on kuiten
kin olemassa paljon todisteita siitä, että elintaso oli suuresti kohoamassa 
Keski-Suomen m aata omistavan väestön ja osaksi torpparienkin keskuu
dessa sataluvun alkupuolelta lähtien. Etunenässä kulkivat tällöin suurta- 
lolliset, joiden varallisuutta luova yritteliäisyys oli saattanut ilmetä ei vain 
maatalouden alalla, vaan myös liiketoimissa ja  viisaasti hoidetussa avio
puolison valinnassa. Jäm sässä rakennettiin mahtitaloihin jo 30-luvulta
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alkaen uhkeita  v ieraspytinkejä, jo tka  s itten  m aalattiin  punaisiksi, vihe- 
riä iksi ta i kelta isiksi ja  joiden kam arit kaun iste ttiin  m aalaam alla ku 
vioita, ra ito ja  ta i täp liä  savetulle tah i paperoidulle pinnalle. Näiden ta lo 
jen  vierashuoneisiin  tee te ttiin  nikkareilla kaun iita  ja  tyy likkäitä  huoneka
luja, sivusta lev ite ttäv iä  »vääräpääsohvia», keinutuoleja, senkkejä ja  pii
ronkeja, jo ita  v iim eksim ainittu ja osattiin  50-luvulla jo pe tsa ta  eli »pulie- 
rata» . Oikein hienossa jäm säläisessä talossa saatto i olla jopa 
pehm uste ttu ja  huonekaluja, ja  v ieras voitiin panna nukkum aan 
silkkipeiton alle. V ieraspytinkejä, jo ista  e rä ä t sitten  m yöhem pänä aikana 
m uutettiin  asuinrakennuksiksi, ei kuitenkaan rakennettu  a inoastaan  Jä m 
sässä, vaan olen voinut enim m issä Keski-Suomen p itä jissä  valokuvata 
n ä itä  talonpoikaisen m ahdin ilm auksia viime vuosisadan keskivaiheilta. 
Y hteensä n iitä  on ollut e rä itä  kymmeniä jä lje llä  melkeipä näihin vuosiin 
saakka. M ainitsen vain vanhan L aukaan alueelta Honkolan kylän Eerolan 
ja  A holan pohjalaiseen tapaan  40-luvulla rakennetu t kauniit pyting it. 
M utta kun rik k a a t talo lliset ensin kustansivat itselleen kom eita ja  ka lliita  
v ieraspytinkejä, seurasivat vähem m än v a rak k aa t heidän esim erkkiään 
tu rvau tuen  velanottoon, m istä sitten  saa tto i olla vararikko  seurauksena. 
K om eudenhalu meni to isinaan niin pitkälle, e ttä  taloon rakennettiin  vie- 
raspy tink i, vaikka siinä ennestään oli pienem pikokoinen vieraspuoli, ns. 
p ihatuparakennus. Esim . Korpilahden Putk ilahdessa vallitsi tä lla inen  on
neton m uoti ju u ri 50-luvulla, ja  sen oli pannut edellisellä vuosikym m enellä 
alulle v arakas Salm elan M ikko-isäntä, jo ta  H arto lan  vallesm anni Brofeldt, 
jonka v irkap iiriin  K orpilahden Vesipuoli kuului, p iti kaiken pahan alkuna. 
K iukustuneena vallesm anni selitti eräälle tu ttavalleen, e ttä  »jos m inä 
olisin keisari, niin m inä säätäisin  semmoisen lain, e ttä  jos talonpoika r a 
k en taa  taloonsa kaksi pytinkiä, niin 40 paria  raippoja».

Järje llisem pääk in  elintason nousua oso ittavaa rakennusto im intaa ta 
pahtu i kuitenkin  Keski-Suom essa sam oina vuosikymmeninä, jo ina ta r 
peettom ia v ieraspy tinkejä  rakennettiin . On todettava, e ttä  viime vuosi
sadan toisella kolm anneksella sisäänläm piävät haiku- ja  savu tuvat 
häv isivät ehkäpä enim m istä Keski-Suomen ta lo ista  ja  to rp ista , län tisissä  
ja  e teläisissä p itä jissä , ainakin talo ista , lik ip itäen olem attom iin, m u tta  
m uuallakin ne suu rten  nälkävuosien jälkeen alkoivat jo olla pienenä vä
hem m istönä. Itsessään  savutupa ei v ä lttä m ä ttä  ollut aivan niin alkeellinen 
asunto  kuin usein a ja tellaan , vaan saa tto i suuri ja  korkea tupa olla mel
koisen v iih ty isä  huone a jan  pa triarka llis issa  oloissa. M utta joka tap a u k 
sessa ulosläm piävä tupa  oli s itä  ve rra ttom asti etevämpi. Ja  juu ri Jyväs
kylän lyseon perustam isen  aikoihin n äy ttä ä  s ijo ittuvan  näiden tupien 
varustam isessa  eräs tä rk eä  vaihe. A ikaisem m issa savujohtoisissa asuin- 
tuv issa  n ä y ttä ä  olleen enim m issä tapauksissa  pelkästään  leivinuuni, 
m u tta  ny t tu li eri p itä jissä  yleiseksi tavaksi m uurata  niihin kom eat muu-
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rit, joissa oli leivinuunin lisäksi muurin kulmauksessa avotakka. Etelä- 
Pohjanm aalta  varm aan esikuvat saatiin  tähän  Keski-Suomessa sitten niin 
levinneeseen ja  omaksi tunnettuun uunityyppiin. Keittotarkoituksiin  avo
takka  soveltui melkoisen hyvin — myöhemmin siihen voitiin muodostaa 
hellauuni, ja  pian lakattiin  kaikkialla keittäm ästä  aamupuuroa kodassa. 
M utta  ennen kaikkea takassa  poltettu  pystyvalkea aivan kuin julisti 
uuden ajan  tu lo a : pärevalkeaan ve rra ttuna  se antoi runsaasti valoa ja  he
rä t t i  halun saada enemmän valoa ja  valistusta. Päiväseenkin aikaan 
uloslämpiäviin tupiin saatiin entistä  enemmän valoa, sillä niihin tehtiin  
useampia ja  avarampia akkunoita kuin savutuvissa oli ollut. Ainoastaan 
joissakin vähäisten mökkien savutuvissa elettiin enää Jyväskylän lyseon 
perustamisen aikoina kokonaan ilman lasiakkunoita, vain luukkuikku- 
noista päivänvaloa saaden. Pärevalkean käytöstä  valaistukseen luovuttiin 
vähitellen, kun varallisuuden kart tuessa  talikynttilöitä  ruvettiin poltta
maan ei vain jouluna kuten aikaisemmin, vaan myöskin muina pyhäpäi
vinä ja  arkisinkin sekä erityisesti läkkipeltilyhdyissä karjakartanolla  lii
kuttaessa. Vasta 70-luvulla alkoivat öljylamput tulla yleiseen käytäntöön 
samoin kuin »vaarattomat» tulitikut, joita  kuitenkin rikkitikut ja  fosfori- 
tu litiku t olivat edellisinä vuosikymmeninä edeltäneet sy rjäy ttäen  käy
tännöstä  tulukset, joilla sitä  ennen oli valkea piippuun otettu.

Sekä talikynttiläin e ttä  Jyväskylän koulun perustamisen m erkitystä 
a jankohtana  sa ta  vuotta  s itten korostavat Maila Talvion sanat hänen 
intomielisessä juhlapuheessaan — hän piti sen v. 1931 juhlassa, jossa 
päätös Keski-Suomen m aakuntamuseon perustamisesta kypsyi — , ja  va
kuutti  hän tällöin, e ttä  »Jyväskylä oli kynttilä, Jyväskylä oli Betlehemin 
tähti, joka loisti kauas Itä-Hämeen köyhän torppariseudun lapsille».

Sitä mukaa kuin valaistus asuintuvissa tuli paremmaksi — raasuval- 
kea valaisi etäisimmätkin tuvan loukot — oli pakko huolehtia niiden puh
distamisesta entistä  enemmän. Vaikkakin tupien suurpuhdistus edelleen 
suoritettiin  vain kaksi kertaa  vuodessa, pestiin ovet, akkunapielet ja  huo
nekalut monissa taloissa lauantaisin. Voidaanpa sanoa, e ttä  sa ta  vuotta  
s it ten  ei enää ollut harvinaista, e ttä  tupa lakaistiin joka päivä ja  e ttä  
ruoka-astiat  niin ikään ruvettiin  pesemään joka päivä, mikä kävi sitä 
vaivattomammin, kun puuastioiden, erityisesti puukuppien, ohella noina 
aikoina tulivat käyttöön Muolan »lumppumiesten» kauppaam at savi- 
kupit, jo ita  täällä sanottiin kivikupeiksi ja  myös ruuskupeiksi.

Rakennustoiminta ei kohdistunut kuitenkaan vain entistä mukavampien 
asuinhuoneiden ja  vieraspytinkien aikaansaamiseen, vaan Keski-Suomen 
p itäjissä rakennettiin  vuosisadan keskivaiheilla kaikkialla entisten pien
ten erikseen salvottujen talousrakennusten tilalle harvalukuisempia, m ut
ta  suurempia rakennuksia. Niinpä kahden tai joskus kolmenkin pieni
kokoisen navetan tilalle rakennetti in  moneen taloon yksi suurikokoinen
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navetta, johon liittyi avara  parvi. E tenkin Korpilahdella rakennettiin  
navetoita eli ometoita särkem ättöm istä  maakivistä, ja  oli kivinavetoita 
p itä jässä  sata  vuotta sitten parissakymmenessä talossa. Suuret raken
nukset m erkitsivät yleensä myöskin avaram paa ja  parempaa jä r jes ty s tä  
kartanolla, ja  niin koottiin a ita t  suoriin riveihin, riihet ja  riihiladot sekä 
suuri ja  korkea elohaasia pantiin niinikään toisiinsa nähden parempaan 
järjestykseen riihipihan äärellä. Samalla kuin tapahtui avartum ista  r a 
kennusten sijoittelussa, muoti kuitenkin edelleen suosi umpinaisia pihoja, 
ja  vielä vuosisadan jälkipuoliskolla muodostettiin moniin taloihin uutta  
rakennettaessa  linnamaisen sulje ttu ja  pihoja, joihin voitiin a jaa  kokki- 
rakennukseen alakertaan tehdyn solaportin kautta.

Rakennusteknillisestä puolesta sopii mainita, e ttä  kattaminen päreillä 
alkoi tulla käytäntöön 50-luvulla. Ensin kattopäreetkin  kiskottiin käsin, 
kuten valaistukseen käy te ttävät  päreet, m utta  myöhemmin niitä ruvettiin 
valm istamaan vesira ttaan  pyörittämällä pärehöylällä. Vaikkakin mahti- 
talojen pytinkejä maalattiin  jo vuosisadan alkupuoliskolla ja  poikkeus
tapauksessa sydänmaan talon pihatupa saatto i olla punattu  jo 40-luvulla, 
on silti aivan varmaa, e ttä  m aalatu t rakennukset olivat erit tä in  harvinai
sia Keski-Suomen talonpoikaistaloissa Jyväskylän lyseon perustamisen 
aikoina. Sen sijaan oli jossain m äärin yleisempää, e ttä  akkunan puitteet 
ja  vuorilaudat, vierashuoneiden huonekalut, rukit  sekä kirkkoreet ja  rat-
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ta a t  olivat m aalattuja sellaisissakin taloissa, jotka eivät kuuluneet mah
titalojen luokkaan.

Vaatetuksen alalla talonpoikaisen rahvaan ylellisyyden tavoittelu on 
aina esiintynyt selvimmin. Sata vuotta sitten monet mahti-isännät meni
vät kirkkoon ja  perhejuhliin vapriikinverkaisissa sortuuteissa, emännät 
taas, eivätkä vain emännät, vaan ainakin Jämässä ty ttä re t ja  piikatytöt
kin, pukeutuivat herrasväen muotia noudattaen krinuliineihin. Suometta- 
ren Jäm sän kirjeessä valitettiin v. 1864, että naiset olivat »niin mahtavan 
leveitä, ettei tahdo kapeista ovista saada heitä tulemaan huoneeseen. . . . . .
Muodit vaihtuivat kuitenkin pian ja niiden vaihteluita — lähinnä siirty
mistä krinuliinista turnyyriin — kyettiin sitä paremmin seuraamaan, 
kun noina aikoina, 60-luvulta lähtien, maahan ruvettiin tuomaan ompelu
koneita, joita hyväkseen käyttäen naisom pelijattaret valmistivat nopeasti 
ja  halvalla ohuista tehdaskankaista pukuja, joiden ei enää tarvinnut kes
tää  ihmisikää eikä mennä perinnöksi äidiltä tyttärelle, kuten ennen oli lai
ta  miesräätäiien neulomien kirkkovaatteiaen.

Elintason nousua osoittaa, että  vuosisadan puolivälissä talojen vaate- 
varasto t käsittivät — perunkirjoitusluettelojen mukaan — entiseen ver
raten  runsaammin pellavaisia lakanoita ja alusvaatteita ja  e ttä  ne toi
sinaan olivat taidokasta työtäkin. Niinpä Jämsän pitäjänkokous v. 1852 
antoi Suomen Talousseuralle todistuksen, tietysti palkinnon myöntämistä 
varten, Keskisen Matleena-emännän kutojantaidoista mainiten, että  hän 
oli myynyt kankaitaan Pietariin saakka. Karkeiden hursti- eli rohdinkan- 
kaisten alusvaatteiden ohella, jotka uusina olivat niin kankeita, että  niitä 
täy ty i kurikoida ennen kuin ne päälle taipuivat, ruvettiin käyttäm ään 
yhä enemmän ohuempia ja hienompia. Katariina Paavalintytär, Kantolan 
talon ty tä r Laukaasta, kertoi vanhoilla päivillään ensimmäisestä joulusta, 
jonka hän vietti uudessa kodissaan jouduttuaan 20-luvun puolivälissä mi
niäksi Korpilahden Kuusanmäkeen. Kun muu väki aattoiltana kävi juhla- 
aterialle, ryhtyi miniä pesemään ainoata palttinapaitaansa, sillä hänen oli 
tapanina m äärä lähteä sukuloimaan Laukaaseen. Nuori miniä oli varakas, 
häntä sanottiinkin tuhannen riksin Kaisaksi — niin paljon hän oli saanut 
perintöjä — , m utta tuona ajankohtana eivät aittojen orret vielä olleet 
täynnä liinavaatetta niin kuin oli asian laita eräitä kymmeniä vuosia 
myöhemmin. Köyhissä oloissa naiset käyttivät täm än vuosisadan alkuun 
saakka alakertapaitoja, joiden alanen oli tehty piikkosesta ja  ylänen aivi- 
nakankaasta

Elintason kohoaminen ilmeni edelleen, paitsi yleensä erilaisten ku
lutustavarain lisääntyneenä käyttämisenä, nimenomaan siinä, että  kesti
tyksessä ja  pitotilaisuuksissa omaksuttiin säätyläisherrasväkien hienoja 
tapoja. Niinpä Uotilan Taavetin ja Heinlammin Eetlan häissä, jotka vie
te ttiin  jaakonpäivänä 1858, vieraille tarjo ttiin  uudenaikainen ateria, jo-
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hon vallan sisältyi veskunareemiä ja pannukakkua, jonka päälle oli r ii
vattu  sokeria.

Vähävaraisen väestön elinehdoissa ei Jyväskylän lyseon perustamisen 
aikoina suinkaan ole havaittavissa paranemista. Sen sijaan 70-luvun al
kupuolella, kun metsätöissä ruvettiin maksamaan, tosin vain ohimenevästi, 
ennenkuulumattoman korkeita työpalkkoja, esiintyivät ensimmäiset mer
kit siitä, m itä hyvää teollistuminen tulevaisuudessa saattoi tuoda mu
kanaan. Köyhä mökinmies kaukana sydänmaalla saattoi jo tällöin hank
kia vaimolleen ja lapsilleen nahkajalkineet, leipäpuoli parani niinikään, ja  
kahvipapujenkin ostoon saattoi muutama penni liietä.

*  *  *

Kansansivistyksen alalla Keski-Suomessa tapahtui sataluvun keski
vaiheilla nousua, joka on rinnakkaisilmiö elinkeinojen ja  elintason kohoa
miselle. Kirkon toimesta oli jo aikaisempina aikoina, ja tällöin tunnettu i
hin pakkokeinoihin turvautuen, opastettu rahvasta lukutaitoon, m utta hy
vin monien kohdalla tuo taito  oli ollut aivan mekaanista laadultaan: se 
mitä osattiin virsikirjasta ja  katkism uksesta sisältä lukea, osattiin 
yleensä ulkoakin. M utta uskonnollisen ja  kansallisen herätyksen ansiosta
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yhä useammat olivat kuvattavaan a jankohtaan  mennessä oppineet to 
dellisen lukutaidon, ja  niin luettiin raam attua  ja  luettiin sanomalehtiä, 
jo ita  kuten jo mainittiinkin, sitten erityisesti Krimin sodan ajoista  ru 
vettiin enemmässä m äärin tilaamaan. Kirjoitustaidonkin omaksumisessa, 
jo ta  pappismiehet Keski-Suomen seurakunnissa eivät juuri olleet pitäneet 
talonpojille tarpeellisena, oli edistytty. Tämän merkillisen taidon arvon 
näy ttävä t  monet rahvaan miehet eri puolilla m aata  noina aikoina entistä  
selkeämmin käsittäneen. Tunnettiin aivan kuin omasta kohdasta, miten 
riippuvaisia kirjoitustaidottomina oltiin virkamiehistä  ja kaikenlaisista 
nurkkasihteereistä. Häpeämättöm ästi pettivät esim. k iertävät tu rku 
laiset voinostajat punnituksessa kirjoitus- ja laskutaidottomia asiakkai
taan. Aivan omasta aloitteestaan lukuisat nuoret pojat ja miehet eri pi
tä j issä  30- ja  40-luvuilla ryhty ivät opettelemaan kirjoittamisen taitoa: he 
piirsivät puustaimia hiilellä lautaan, kepillä lumeen ja  sormella akkuna- 
ruudun huuruun, mikä kaikki kävi s itä  helpommin, kun viimeksi mainitun 
vuosikymmenen lopulta lähtien k irjo ituskirja im ia ruvettiin painamaan 
aapisiin ja  erityisiä kirjoituskaaviota levittämään oppivaisten tarpeeksi. 
Opetustakin alkoi näinä aikoina olla entistä  paremmin saatavissa. Väki-
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tu isia  koulum estareita, kiertokoulunopettajia , ruvettiin  Keski-Suomen 
seurakunnissa kylläkin palkkaam aan vasta  50-luvun lopulta ja  60-luvulta 
lähtien, m utta  eri tahoilla toim i om asta a lo itteestaan  »kirjan taitav ia»  
opettajia , jo is ta  e rää t kykenivät jopa opettam aan myöskin k irjo ittam is ta  
ja  laskem ista rihvelillä taululle tah i hanhensulalla paperille. K orpilahden 
Putkilahdessa esim. muuan rää tä li Lindem an h a rjo itti v :s ta  1849 lähtien  
tä lla is ta  yksity istä  opetta jan to im intaa, joka tie ty sti oli hyvin vaa tim a
ton ta  laadultaan, m utta  joka sen a jan  oloissa h e rä tti  huom iota. Suom etar 
ihasteli suuresti L indem anin työtä. »Kuin joka  kylässä, kuin edes joka 
p itä jässä  löytyisi näin vähää vaativia, näin itsensä kieltäviä ja  ku itenkin  
urhoollisia sankaria  kuin täm ä om pelija Johan  Lindeman on, niin k iiru h 
taisi Suomemme juoksujaloin muiden sivistysm aiden rinnalle», lehti k ir 
jo itti. Joka tapauksessa Keski-Suom essa oli Jyväskylän lyseon p e ru s ta 
misen aikoina jo kym m enittäin  nuoria miehiä, jo tka  pysty ivät k ir jo it ta 
m aan vähän enemm änkin kuin nim ensä asiapapereihin, m uutam at he istä  
s itten  avustivat naapureitaankin  laatim alla  kauppakirjo ja, to rpankontrah- 
teja , »ulosseteleitä», to im ittam alla perunk irjo ituksia  jne. Talonpoikais- 
naiset n äy ttäv ä t sitävasto in  vasta  vähän myöhemmin oppineen puheena 
olevan taidon, vanhim m at käsiini sa ttuneet heidän k irjo ittam ansa  k irjeet 
ovat 60-luvulta.

V arsin kunnio itettavaa tiedon- ja  valistuksenhalua näkyy useissakin 
talonpoikaisissa valiom iehissä olleen tuona kansallisen herääm isen p a r
haana aikana. A ugust Schaum an kertoo — kuvatessaan  m atkaa, jonka 
hän nuorena ylioppilaana kesällä 1845 tovereineen teki Keski-Suomen 
kau tta  — , e ttä  hän Jäm sässä poikkesi suurtalollisen K. H inkkalan luona, 
joka h a rjo itti m elkoista kauppaa ja  »oli niin lukenut kuin yksistään  suo
m enkielistä k irja llisuu tta  käy ttäm ällä  siihen aikaan  voitiin olla, todelli
sesti siv istynyt koko olem ukseltaan, hyväntahtoinen, häveliäs ja  v a a ti
maton». A ntero W arelius perusti v. 1846 Jäm sään  raittiu sseu ran , johon 
liitty i noin 200 jäsen tä  ja  tä s tä  p iiris tä  n äy ttää  siv istysvirikkeitä  sä te il
leen ym päristöön. K. A. Arvelin esim. opiskeli h a rta a s ti omin päin ja  p i
tä jä n  nimismiehen johdolla, hankki suureksi paisuvaan k irjastoonsa  
m yöskin ruotsinkielisiä k irjo ja, jo ita  opetteli lukem aan, tilasi useita  sano
m alehtiä, mm. K irja llista  K uukauslehteä, ja  oli m ukana perustam assa 
lainak irjastoa. Johan V irkajärvellä  oli n iin ikään oivallinen k irjasto , hän 
oli ta itav a  kirjo itus- ja  laskum ies, m inkä lisäksi hänestä oli keh ittyny t 
paikkakunnan etevin v iu lunsoittaja  ja  kansanlaulujen laulaja. H änen 
kuoltuaan Uuteen Suom ettareen k irjo ite tu issa  m uistosanoissa lau su ttiin  
hänestä  mm., e ttä  » . . . sekä ilo- e ttä  m urheseura t sa ivat täm än vainajan  
läsnäolosta sivirtyneem m än muodon kuin m uuten tavallisesti». S a a rijä r
vellä M atti Taipale ja  Paavo Nyrönen, joilla kum m allakin oli kon tak te ja  
siv istyneistön kanssa, edustivat valistuspyrkim yksiä. Heikki Haavio on
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antanut selonteon edellisen kirjastosta, joka todella oli kunnioitettavan 
monipuolinen. M atti Taipale myös perusti lainakirjaston paikkakunnalle. 
Kummallakin näillä kansanmiehillä oli luonnontieteellisiä harrastuksia: 
Taipale teki tarkkoja ilmastollisia sekä lintu- ja  kasvitieteellisiä havain
toja, joiden tulokset hän lähetti Helsinkiin, Nyrönen taas oppi Lönnrotin 
Suomen K asvistosta tuntem aan kasvien nimet ja  osasi ne latinaksi. Tar
vaalan maanviljelyskoulun aikaansaamiseksi molemmat toimivat innok
kaasti. Matti Taipale kirjoitti useihin sanomalehtiin artikkeleita ja käsit
teli niissä kotiseudun ja isänmaan tärkeitä ajankohtaisia kysymyksiä. 
H än myöskin keräsi kansanrunoutta ja  kirjoitti itsekin runoja. Keuruulla 
oli Juho Riihimäki johtava valistunut talonpoika. Hiilellä päreisiin hänkin 
oppi ensin kirjoittam aan, hänkin opiskeli ja luki innokkaasti — Keuruulla 
perustettiin lainakirjasto pappilanväen toimesta — ja otti vastaan herä t
te itä  oman pitäjän ja  pääkaupungin sivistyneistön edustajilta, jo ita mm. 
asui kesävieraina hänen talossaan. Kotonaan hän piti hartaushetkiä, m ut
ta myöskin »tavuukoulua» nuorille ja  vanhoillekin.

Toisissakin Keski-Suomen pitäjissä tietysti oli valistusmielisiä ta 
lonpoikia, minkä ohessa monet virkamiehet ja  muut sivistyneistöön kuu
luvat olivat riennoissa mukana, esim. kirjastoja perustam assa ja opetus
tointa järjestäm ässä ja  lyhyesti sanoen kaikkea hyvää edistämässä, kuten 
Korpilahdella kanttori ja urkuri V. T. Forsgren, jonka valistustyötä myö
hemmin hänen poikansa jatkoivat. E rityisesti on korostettava sanoma
lehtien m erkitystä. Kun aviiseihin kirjoitettiin  pitäjänkirjeitä, vaikutti 
julkisuus puhdistavasti, ra itista  ilmaa pääsi tunkeutumaan ummehtunei
siin oloihin, puhum attakaan ollenkaan siitä, että lehdistö avasi näköaloja 
laajemmalle, oman maan ja ulkomaiden asioihin. Lehtien tilaajien m äärä 
ei voinut varsin suuri olla, m utta niiden lukijain m äärä oli monta vertaa 
suurempi. Vuosisadan puolivälissä esim. tilasivat Putkilahdessa useat ta 
lolliset yhteistä aviisia. — Kertojani ei muistanut, mikä se oli nimeltään, 
m utta hän muisti, e ttä  se tuli heille seuraavassa järjestyksessä: ensin 
M atti Nikkilälle, sitten Mikko Salmelalle, Santeri Niemelälle, Aatami Ko
pisevalle, Topias Riilahdelle ja  viimeksi Riilahden sepälle. Kun lehteä ta 
loissa luettiin, oli siinä vieraitakin kuulemassa. Niinpä Riilahden seppä 
valitti, e ttä  hän oli jo ehtinyt kuulla kaikki uutiset, ennen kuin lehti ehti 
hänen käteensä.

Monipuolinen ja syvältä vaikuttava oli se työ, jonka edellä m ainitut 
ja  lukuisat muut talonpoikaisen parhaimmiston edustajat 40-, 50- ja  60- 
luvuilla, useat heistä osaksi myöhemminkin, yhteisen hyvän eteen Keski- 
Suomessa suorittivat. Seurakuntien tehtävissä vaikuttivat arvokkaina 
kirkkoväärteinä Hinkkala, Arvelin ja Riihimäki — viimeksimainittu usei
ta  vuosikymmeniä —, uskonnollisen elämän alalla muulla tavoin toimi 
harras pietisti Nyrönen. Kunnallisella alalla nämä miehet muodostivat sen
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sukupolven, joka joutui rakentam aan uudet muodot uudelta pohjalta, ja 
he työskentelivät monenlaisissa tehtävissä, Arvelin esim. kuntakokouksen 
puheenjohtajana. Koko maankin asioihin he joutuivat huomionsa kohdis
tamaan. M atti Taipaleen aloitteesta Saarijärven pitäjänkokous päätti hei
näkuussa 1861 anoa hallitsijalta tuomareille ja  hallintovirkamiehille 
oikeutta antaa päätöksensä suomenkielisinä. Valtiopäivämiehinä vaiku tti
vat edellämainituista talonpojista Arvelin, Nyrönen ja  Riihimäki. Mai
nittakoon, että  Nyrönen, joka saattoi taistella erinäisiä ajan edistyspyr- 
kimyksiä vastaan, teki v:n 1863 valtiopäivillä ehdotuksen uudesta läänin- 
järjestelystä ja siitä, että kuvernöörinvirasto oli sijoitettava Jyväskylään. 
Myöhemmin täm ä vahvasti omalaatuinen mies mm. kannatti innokkaasti 
rautatien rakentam ista Keski-Suomeen, kanavan aikaansaam ista Keite
leen ja Päijänteen välille jne.

Myöskin taloudellisella alalla edellä luetellut miehet kulkivat edistyk
sen kärjessä. Arvelin ja  V irkajärvi hankkivat pitäjässään ensimmäiset 
skotlantilaiset aurat ja kokeilivat 7-vuoroista kiertoviljelyä. M atti Taipale 
asui taloaan mallikelpoisesti, mutta hänen uransa päättyi tapaturm aiseen 
kuolemaan liian aikaisin. Paavo Nyrönen kylvi ainakin jo v. 1863 peltoonsa 
puna-apilaa, vastaanotti 1865 Vaasan läänin maanviljelysseuralta pal
kinnon puhtaudesta maidonkäsittelyssä ja  hyvin valm istetusta voista 
sekä v. 1866 Suomen Talousseuralta hopeamitalin. M utta Keski-Suomessa 
nousi talonpoikaisesta juuresta myöskin miehiä, jotka osoittivat kykyä 
liiketoiminnan alalla. Niinpä Severus Konkola ja  Kalle Piilonen, molem
mat lapsuutensa savutuvassa viettäneitä miehiä, aloittivat pienestä, os
tivat sitten metsiä ja maatiloja, rakensivat sahoja, edistivät laivaliiken
nettä, edellinen Päijänteellä, jälkimmäinen Keiteleellä. M erkittävimmältä 
osaltaan näiden talonpoikaisliikemiesten toiminta kuitenkin tapahtui 
vasta sataluvun kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana.

*  *  *

Keski-Suomi, syrjäinen, takapajulle jäänyt ja  köyhä seutu Suomen 
sydämessä, joka vielä ei tuntenut yhteenkuuluvaisuuden tunnetta eikä 
muodostanut maakunnallista kokonaisuutta, oli kuitenkin jo sata vuotta 
sitten heräämässä. Se avasi niin sanoaksemme ovensa muuhun maahan 
ja maailmaan, kun uusia kulku- ja tieyhteyksiä rakennettiin, se vastaan
otti virkeitä vaikutteita aineellisten ja henkisten toimintojen alalla. Tar
vittiin vain, e ttä  suomenkielisissä kouluissa kasvatettiin pystyviä miehiä 
edistämään ja johtam aan sen ja koko maan kehitystä kaunista tulevai
suutta kohti.
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E. A. A A L  T I O

Jyväskylän kaupunki ja  yläalkeiskoulu 
koulun perustam isen aikoihin

KAUPUNKI

Tampereen kaupungin tultua perustetuksi v. 1775 olivat siitä länteen 
ja  luoteeseen avautuvat laajat alueet jääneet vuosikymmeniksi kaupunkia 
vaille. Ruotsin hallitus oli tosin v. 1801 m äärännyt pidettäväksi m ark
kinat Keski-Suomessa Jyväskylässä, Keuruulla, Laukaassa ja K arstu
lassa, mutta nekin lakkautettiin v. 1821 paitsi Jyväskylän syysmarkki- 
noita. Keski-Suomen maa- ja  metsätalouden tuotteiden myynti oli näistä 
markkinoista huolimatta jäänyt etupäässä Pohjanlahden rantakaupun- 
keihin tehtävien kauppamatkojen varaan, ja  Keuruun ja Ruoveden miehet 
ajelivat lisäksi usein Tampereenkin sivuitse vanhaan tapaansa aina Tur
kuun saakka, jossa »sai tavaransa kaupaksi ja  jossa sai ostaa tavaraa 
joka lajia», kuten vanha polvi Keuruulla vieläkin muistelee. Jyväskylän 
markkinoita pidettiin myöhemminkin »vähäpätöisinä».1

Jyväskylän pienet markkinat eivät täten jaksaneet tyydyttää laajan 
maakunnan yhä enenevää kaupan tarvetta, ja  monien mutkien jälkeen 
perustettiin vihdoin Jyväskylän kaupunki v. 1837 sen kauppakeskukseksi.

Kun kauppalan tai kaupungin perustaminen Jyväskylän kappelin 
kirkolle oli ensi kerran esillä Laukaan pitäjänkokouksessa 1823, perus
teltiin sen oikeutusta mm. sillä, e ttä  siellä oli neljä käsityöläistä ja  ruoka
paikka, josta sai »ruokaa joka aika päivästä läpi vuoden».2 Kirkolla oli 
lisäksi kaksi neljännesmanttaalin taloa M attila ja  Taavettila, pari torp
paa ja  joku itsellinen mökki. Kaupungin synnyn perusteena ei siten ollut 
vauras asutustaajam a, vaan kylän maantieteellisesti tärkeä asema mah
tavan Päijänteen pohjoispäässä ja  laajan asutuksen keskustassa. Kau
pungin oikeutusta ei lisäksi tukenut, kuten aikoinaan Tampereen, hyvin
voipa kartano- ja  talonpoikaisasutus, sillä huomattavampia maanviljelys- 
talo ja oli ainoastaan Jyväskylän kappelissa, Laukaassa ja  Jämsässä, 
muutama kussakin. Talonpoikaisto eli yleensä vaatimattom issa oloissa, 
osittain vielä savupirteissä, sen pellot olivat pienet, ja  suuret kasket

1. Rouva Emma Ylipohjan kertomus, joka oli kuullut sen isältään Keuruun 
Loilan isännältä Anska Loilalta.

2. O. J. Brummer, Jyväskylän kaupungin Historia vv. 1837—1912, s. 83.

JL  — 15
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antoivat pääasiallisen leipäviljan. Metsällä oli varsin minimaalinen arvo 
tervan ja potaskan tuottajana, joita myytiin kaupunkeihin.

Jyväskylän kaupunki ei tä ten  syntynyt olosuhteitten tuloksena vau
raaseen, suureen kylään, vaan ympäristön asukkaiden kaukonäköisyyden, 
tarmokkaiden toimenpiteiden ja hallituksen suostumuksen perusteella 
alueelle, joka oli miltei korpea, vaikka se sijaitsikin neljän valtatien 
risteyksessä. Mutta myöntää täytyy, että kaupungin perustam ista tähän 
syrjäiseen maankolkkaan on pidettävä ajan ja  laajan maakunnan ta r 
peiden oikeana arviointina.

Syrjänharjun ja Jyväsjärven välisille järveen viettäville M attilan ja 
Taavettilan pelloille sekä valtion omistamalle markkinapaikalle perus
te ttu  kaupunki sai, kuten Brummerin kaupungin historiasta ja  järjestys- 
oikeuden pöytäkirjoista helposti havaitaan, porvaristonsa ympäri Suo
mea. Porvarioikeuksien saaja t olivat lisäksi enimmäkseen ruotsinkielisiä 
ja poikkesivat täten puhekielensä, kuten luonnollisesti myös elintapojensa 
puolesta, huomattavasti seudun talonpoikaisesta väestöstä.

Kaupunki vietti ensi vuosikymmeninään varsin kituvaa elämää. 
V ararikot olivat tavallisia, ja  monet porvarit m uuttivat pian kaupungista. 
Elatuksensa tueksi viljelivät asukkaat kaupungilta vuokraamiaan pelto
tilkkuja, hakkasivat kaskia ja  pitivät karjaa. M utta monet heistä rasva
sivat viljelykselle kaupungin läheisiä korpia ja  suomaitakin. Niinpä esi
merkiksi kauppias Karl Adolf Vesander sai v. 1840 oikeuden raivata 
viljelykselle 15 vapaavuotta vastaan Köyhänkorven suon.^

Kaupunkilaisten lehmien paimentamista varten palkkasi kaupunki 
keväisin kaksi paimenta. Esim. istunnossaan 24. 5. 1856 se otti kaupungin 
paimeniksi räätälin vaimon Maria Dibergin Laukaasta ja  Eeva Masalinin 
Jyväskylän kappelista 27. 5.—1. 10. 1856 väliseksi ajaksi. Paimenten tuli 
joka aamu klo 6 ottaa kaupungin Länsiportin luona huostaansa karja, 
ajaa se laitumelle, hoitaa se siellä ja  palauttaa karja — yli 80 päätä — 
klo 8—9 välillä illalla Eteläportilla omistajilleen. M utta paimentamisesta 
huolimatta pakkasi karja käymään laitumella kaupungin ruohoa kasva
villa torilla ja kaduilla, ja sen estämiseksi täytyi palkata eri henkilö. 
Esimerkkinä tästä  karjankäynnistä mainittakoon vain, että kesti Juho 
Hjelt sai järjestysoikeuden istunnossa kesällä 1850 sakkoa viisi hopea
ruplaa siitä, että oli antanut seitsemän lampaansa »kuljeksia ympäri ja 
käydä laitumella kaupungin kaduilla».4

Nuoren kaupungin katu ja ojitettiin ja  tasoitettiin  vähitellen. Istun
nossaan 21. 5. 1840 totesi järjestysoikeus: »Koska kaupungin torin vie
reinen Alempi poikkikatu fnyk. Kilpisenkatu) pitäisi asianmukaisesti

3. Järjestysoikeuden istunto 27. 7. 1840.
4. Järjestysoikeuden istunto 9. 7. 1850.
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N äkym ä viime vuosisadan lopulta V aasankadun 
ku lm asta K auppakatua alaspäin.

tasottaa ja  ojittaa 240 kyynärän pituudelta, oli järjestysoikeus tähän 
istuntoonsa kuulutuksella kutsunut halukkaita tarjoojia.» Työn sai suo
rittaakseen yllämainittu kauppias Vesander. Kadut olivat ojituksesta 
huolimatta vielä 1850-luvullakin perin kuraiset ja  epätasaiset. Yläalkeis- 
koulun ensi vuoden oppilas, fil. tohtori, valtioneuvos Werner Tawast- 
stjerna oli niistä aikoinaan kertonut, että  koulun alkaessa oli vain »yksi 
pitkä katu ja  kolme, neljä pahaista poikkikatua, jotka keväisin ja  syk
syisin olivat perin rapakoiset».5 Tämän k irjo ittajan  setä, pastori Johan 
Emil Aaltio (Andelin), myös yläalkeiskoulun vuoden ]858 oppilaita, 
kertoi samoin, kuinka vaikeata katuja oli kulkea varsinkin syyspimeällä, 
»kun ei tiennyt mihin lätäkköön tai kuoppaan sattui astumaan». Toi-

5. W erner T aw aststjernan  kertom us pojalleen varatuom ari E rkki Taw ast- 
stjernalle.
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nenkin pitempi katu  nuoressa kaupungissa oli, nim. Suuri P itkäka tu  (nyk. 
V apaudenkatu), m u tta  sille ei a inakaan  T aw aststjerna näy kadun arvoa 
antaneen, vaikka sen v a rre t olivatkin koulun alkaessa jo ositta in  asu
te tu t, sam oinkuin H arjun  viereisen S takettikadun. Siihen aikaan  piti 
kaupunkikuvasta edelleen paikkansa k irja ilija  Eero Salmelaisen (Rud- 
beck) kuvaus Suom ettaressa v. 1853:6

»Tosin hänessä ei ole kuin yksi kunnollinen katu, m utta  sepä onkin 
s itten  pitkä, min lieneekään pituinen, ja  sen varrella on edes puolikym- 
m entä eriko ista  kauppaa, jo ista  sa a t rahallasi m itä ikään mielesi tekee, 
yksin  renikoitakin  ja  vehnäsäm pylöitä sekä m aailm an herkkuja. Tästä, 
jos et m uutenkaan, näet sen nyt selvällensä, e ttä  Jyväskylä on kaupungin 
arvoinen.» Tähän, ei varsin  kohteliaaseen kuvaukseen, lisättäköön vielä, 
e ttä  kaikki rakennukset olivat puisia, päre- ta i lau takatto isia . Näin 
perin  vaatim attom aan kaupunkiin  sai sitten  1850-luvulla sijansa m aan 
ensim m äinen suom alainen oppikoulu. Isoisten asunnoissa ei suomen
kielisen sivistyseläm än hennolla vesalla ollut sijaa.

K aupungin hengellisen eläm än keskus oli kirkko. Se oli luu ltavasti 
a lkuaan  rakennettu  1600-luvun lopulla Suuruspään niemelle Jyväsjärven  
länsirannalle  ja  s iirre tty  v. 1775 kum mulleen Jyväskylän kaupungin tu 
levalle paikalle. Sen eteläpuolelle oli v. 1799 rakennettu  uusi tapuli, joka 
oli sirorakenteinen ja  »paljon komeampi ja  korkeam pi kuin Petäjäveden 
V anhan kirkon tapuli», kuten tapu lin  nähneet sitä  m uistelevat.7 K irkko 
oli a ikalaisten  kertom usten m ukaan vanha ja  rapistunut, m u tta  tapulissa 
tu sk in  saatto i olla m itään  vikaa, koska se oli vielä suhteellisen nuori. 
K irkon penkit ja  a ltta rirakenne  periy ty ivät ilmeisesti jo 1600-luvun lo
pulta, jo ten  niillä oli suuri ku lttuurih isto ria llinen  arvo, ja  ne olivat 
om iaan ristiinnau littua  # kuvaavan a ltta ritau lu n  ja  sen sivukuvioiden 
kanssa kohottam aan vanhan tem ppelin herä ttäm ää  h a rra s ta  tunnelm aa. 
K irkon kuoriin oli haud a ttu  joku  pappi ja  hänen perheensä jäseniä ja  
k irkon alle sen a jan  tavan  m ukaan huom atuim pia talollisia perheineen. 
K irkon seinällä riippui yksi aatelisvaakunakin , m utta ei ole tietoa, m inkä 
suvun vaakuna se oli.8 K irkko oli alkuaan  ollut a rva ttavasti suorakaiteen

6. Brum m er, em. teos s. 369.
7. Hallintoneuvos Hj. K ahanpään ja professori Ilm ari Koveron kertom ukset. 

Kovero kerto i lisäksi, e t tä  hän oli k irkkoa purettaessa lyseon I I I  luokalla. 
Kun tapulia alettiin  kaa taa, ryn täsivät kaikki luokan oppilaat katsom aan sitä, 
koska tapuli näkyi hyvin akkunoihin. Joku mies kiipesi tapuliin, sitoi vahvan 
köyden sen ym pärille ja  sen jälkeen miesjoukko veti tapulin nurin. Se kaatu i 
suurella rytinällä. K oulupojat olivat sitten  kaivaneet monena päivänä kirkon ja 
tapulin  paikoilta vanhanaikaisia kuparirahoja. Professori M artti Kovero myös oli 
k a tse llu t tapulin kaa tam ista  istuen äitinsä sylissä akkunan luona ja  kertoi siitä, 
ku ten  veljensä Ilm ari Koverokin. H än piti tekoa suorastaan »kulttuuriskandaalina».

8. Hallintoneuvos Hj. K ahanpään ja  rouva Anna Kahanpään, o.s. Wallin, k e r
tom ukset.
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Y lhäällä Jyväskylän Vanhan kirkon  
(1775— 1888) kuva pääeteisineen M at
tilan puolelta nähtynä. Kirkon ja e n ti
sen Tyttökoulun välillä, noin 30 m. 
kirkosta oli tapuli. Oikealla kirkon  
kuori.

muotoinen, kuten jä r je s tään  kaikk i pohjoishäm äläiset kirkot, m u tta  se 
oli Suuruspään niemellä tapah tuneiden  korjausten  yhteydessä ehkä muo
doste ttu  ristik irkoksi tai silloin, kun se rakennettiin  uudelle paikalleen 
Jyväskylän kylään. K irkon tum m a h a rja  kohosi yli m atalan  kaupunki
kuvan, ja  kauaksi Äijälänjoen suuhun kuvastui korkean tapulin  ylväs 
silhuetti.

K irkossa käytiin  ahkerasti. Siihen aikaan, kun yläalkeiskoulu perus
te ttiin , oli kappalaisena pastori David Brum m er ja  lukkarina kovaääninen 
H erm an Rasklund. Jum alanpalvelus oli vakaata  ja  arvokasta, m utta  vä
liin oli joku kirkkoon tu lija  e reh ty n y t o ttam aan  liian an k ara t aamu- 
ryypyt, kuten talollinen H eikki Tourunen. S iitä hän sai 12 hopearuplan 
sakot.

Kun kirkko ja  tapuli h äv ite ttiin  v. 1888, oli tapah tum a nuorelle kau
pungille vakava kulttuuritappio . Tuskin yksikään  ääni nousi tä tä  vanda
lism ia vastaan. Jyväskylä m enetti siten arvokkaim m an nähtävyytensä. 
M ainittakoon vielä, e ttä  tässä  k irkossa  suo rite ttiin  lokakuun 1 p :nä  Jy 
väskylän yläalkeiskoulun v ihk iä isten  juhlajum alanpalvelus.

M itään henkisiä h a rra s tu k s ia  ei Jyväskylässä  kaupungin parina koi-
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mena ensim m äisenä vuosikym m enenä liene ollut. Jonkinlaisia tanssiaisia  
(»borgarebalen») pantiin  kylläkin toimeen ja  luonnollisesti v iete ttiin  
nimi- ja  syntym äpäiviä, m u tta  henkistä  ohjelm aa niissä tuskin  oli. Kale
valan ilm estyminen ja  Runebergin runous olivat varm aan v irk istävä 
tuu lahdus kaupungin, kuten koko m aankin, uneliaaseen elämään.

1850-luvulla oli kaupungissa kuusi sääty läisperhettä , nim. piirilääkärin , 
kihlakunnantuom arin, henkikirjurin , kom issionim aanm ittarin , nimismie
hen ja  apteekkarin  perheet. Järjestysoikeuden puheenjohtaja ja  m yö
hempi postim estari K arl Carlborg sam oinkuin ala-alkeiskoulun opettaja , 
pasto ri F redrik  G rahn olivat poikam iehiä.0 Sääty läiset m uodostivat oman 
verra ten  suljetun piirinsä. Heidän keskustelukielensä oli ruotsi, ja  vain 
p iirilääkäri Schildt puhui johdonm ukaisesti joka tilaisuudessa suom ea.10 
K utsuissa istu ivat h e rra t isännän kam arissa to tilasin  äärellä ja  naisväki 
salissa kahvikupin äärellä, kuten tapa  siihen aikaan ja  vielä paljon myö
hem m inkin oli. K eskustelut liikkuivat a rv a ttav asti varsin  ark isissa  ky
sym yksissä, paitsi milloin p iirilääkäri Schildt puuttu i niihin intomielisine 
suom alaisajatuksineen. Seurapiiriin  kuuluvien aatelisrouvien keskustelun 
aiheena oli ainakin kerran  kysym ys siitä  perin m o itittavasta  tavasta, 
e ttä  aate littom iakin  nuoria neitejä  oli a le ttu  kutsua nim ityksellä röökkinä 
(fröken), vaikka heidän oikea titte lin sä  senaikuisen kielenkäytön m u
kaan olisi ollut mamselli. Kun joku aateliton  rouva oli kuullut tä s tä  kes
kustelusta, oli hän tuohtuneena lausah tanu t: »Sopivatkohan ne meidän 
kanssa edes sam aan hau tausm aahan?»11

Jyväskylän  kylässä oli vanhastaan  ollut kestikievari. K estikievarin- 
pidon oikeudet sai järjestysoikeuden istunnossa 12. 8. 1856 »edelleen» 
kolmeksi vuodeksi luettuna 1. 10. 1856 Petäjäveden K intaudelta kotoisin 
ollut porvari H erm an Räihä, joka aikoinaan oli kaupungin tunnetuim pia 
henkilöitä. Hänen talossaan K auppakadun Varrella (nyk. Kuurom ykkäin- 
koulun talo) oli »kaksi salia ja  kuusi kam aria, kaikki tapetoituna» ja  
lisäksi va ja  sekä kaksi tallia, jo ista  toisessa viisi ja  toisessa kolme p ilt
tuu ta . K ievarissa sai a terian  25 kopeekalla, kupin kahvia kopeekalla ja  
samoin ryypyn viinaa kopeekalla. Kannu o lu tta  m aksoi 20 kopeekkaa ja  
kannu m aitoa 10 kopeekkaa, kaikki h innat järjestyso ikeuden  25. 9. 1856 
hyväksym än taksan  m ukaan.

H erm an Räihä sai v. 1852 oikeuden perustaa  taloonsa myös kaupungin 
ensim m äisen ravintolan, koska kaupungissa, kuten järjestysoikeuden

9. Brum m er sanoo Jyväskylän historiassaan, e ttä  G rahn ei ollut pappi, m utta  
Juho Saarinen on koulum uistelm issaan osoittanut Grahnin olleen papin.

10. Juhlajulkaisu Jyväskylän lyseon 50-vuotisen toim innan muistoksi, nim im erkki 
W. T :n (W erner T aw aststjernan) k irjoitus Koulumuistelmia, s. 144.

11. Lähetystösihteeri Veikki Valtosen kertom us. Hän on kuullu t sen äidiltään 
Eufemia N atalia Valtoselta, joka oleskeli Jyväskylässä jo 1850-luvun lopulla.
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Jyväskylän Seurahuone oli suurim pine saleineen viime vuosi
sadan loppupuolella kaupungin monien tärkeiden neuvotte
lujen pitopaikka. Sam assa talossa jä rjeste ttiin  myös te a t

teriesityksiä.

pöy täk irjaan  m erkittiin , »nykyään ei löydy m itään ravintolaa (närings
ställe) ». Kaupungin vanhim m at yh ty ivät oikeuden käsitykseen ja  lau
suivat, e ttä  »olisi e rittä in  sopivaa, jos kaupunkiin saataisiin  perustaa 
rav in to la  (trak tö rshus) huomioon o ttaen myös m atkustajien  m ajoi
tuksen» .12

R äihän rav in to laa  ku tsu ttiin  nimellä »baalihuone», ilm eisesti sen 
johdosta, e ttä  siellä jä r je s te ttiin  juhlia  ja  tanssiaisia . E rään  aikalaisen 
kertom an m ukaan »säätyläiset, joihin luettiin  etupäässä tuom ari, vis
kaali, ’herrasriiva li’ (henk ik irjo itta ja), lääkäri, apteekkari, porm estari 
ja  arvokkaim pia porvareita , istu ivat ’baalihuoneella’.» Muut kaupun
kilaiset, käsityöläiset ja  talonpojat v ie ttivä t taas  aikaansa salakapa- 
koissa, jo ita  oli »aika joukko eri tahoilla pitk in  kaupunkia».13 Järjesty s- 
oikeus joskus sako ttik in  näitä  laittom an viinakaupan harjo itta jia . N iinpä 
sa ivat v. 1856 porvari M atti Sunden ja  peltisepän leski Anna Liisa Silan
der kum painenkin sakkoa siitä, e ttä  olivat talo issaan Suuren Pitkänkadun 
varrella  ha rjo ittanee t luvatonta viinan m yyntiä .14 Kun m aaseudun talol
lisilla oli oikeus viinanpolttoon, kulkeutui sitä  myös Jyväskylään m atka- 
m iesten mukana. N iinpä e rästä  to rpparia  K orpilahdelta sakotettiin  
järjestyso ikeudessa siitä, e ttä  oli reestään  m yynyt viinaa Kauppakadulla 
to rin  vierellä ja  kerran  taa s  e räs tä  Längelm äen to rpparia  siitä, e ttä  hän

12. Järjestysoikeuden istunto 28. 2. 1852.
13. Brum m er, em. teos ss. 518—19.
14. Järjestysoikeuden istunto 28. 6. 1856.
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oli myynyt viinaa kauppias Fredrik Dunajeffin talon pihalla torin  var
ressa. Rangaistavia juopumuksia sattu i myös silloin tällöin. Mm. eräs 
kaupungin palovartijoista sai v. 1854 sakkoa siitä, että hän oli, kuten 
todistaja kertoi, päihtyneenä »horjunut pitkin Suurta Kauppamiehen- 
katua (Kauppakatua) tässä kaupungissa». Lisättäköön tähän  vielä, että  
jos 1850-luvulla käveli pitkin Kauppakatua, niin voi sen varresta ostaa 
kaikilta kauppiailta erilaisia väkijuomia paitsi ei paloviinaa, joten kau
pungissa saattoi vallan mukavasti saada päänsä täyteen, jos vain siihen 
oli halua ja  rahaa.15 M utta käännellessä järjestysoikeuden pöytäkirjojen 
lehtiä havaitsee helposti, että  luvaton viinan myynti, juopumukset ja  
tappelut ovat kaupungissa olleet poikkeustapauksia sen hiljaisessa sään
nöllisessä elämänkulussa. Elämä nuoressa kaupungissa ei suinkaan mis
sään suhteessa poikennut siitä, mikä oli tavanomaista Suomen muissa 
pikkukaupungeissa.

Jyväskylässä oli v. 1840 noin 200 asukasta. Vuoteen 1858 mennessä, 
jolloin yläalkeiskoulu siellä avasi ovensa, väkiluku oli kasvanut nelin
kertaiseksi. Vaikka kaupungissa olikin rakennettu uutterasti, oli sen ton
te ista rakennettu vasta 72. V. 1858 oli siinä 92 asuinrakennusta. Muita 
julkisia rakennuksia ei kaupungissa ollut kuin vankila nykyisellä paikal
laan ja  markkinapuodit laajan puuttom an ja ruohoa kasvavan torin 
järven puoleisella sivulla, nykyisen kaupungintalon paikalla.16 Kaupungin 
kauniin asemakaavan tonteista oli yläalkeiskoulun alkaessa kuitenkin 
suurin osa jo rakennettu, ja  kiveämättömien katujen varsilla oli useita, 
jopa komeitakin, monin suurin akkunoin varustettu ja rakennuksia, joita 
maaseudulta kaupunkiin saapuneet koulupojat varmaankin suuresti ih
m ettelivät. Nämä rakennukset ovat nykyään järjestään hävinneet. Mutta 
vielä ovat siltä ajalta  pystyssä mm. yläalkeiskoulun ensimmäinen, vaa
timaton koti ja  Kauppakadun varrella oleva Räihän entinen ravintola- 
rakennus, johon Jyväskylän lyseo oli sijoitettu vuosina 1882—1902. 
Gummeruksenkadun yläpäässä Kauppaklubista Jyväsjär velle päin on 
lasim estari Lönnbergin matala rakennus ja sitä vastapäätä rakennus, 
jossa lehtori Spolander aikoinaan asui pitkät ajat. Ne samoinkuin räätäli- 
m estari Salomon Vehniäisen talo Hannikaisenkadun varrella lähellä

15. M arkkina-aikana oli kauppapuodeissa ollut niin kiirettä, että  porvarit paik
kasivat lukiolaisiakin avukseen, oli valtioneuvos T awaststjerna kertonut pojalleen, 
varatuom ari Erkki T aw aststjernalle. Lukiolaiset m yivät tällöin m yös väkijuom ia. 
T aw aststjerna olikin leik illisesti sanonut: »Olen minä ollut väkijuom akauppiaanakin  
Jyväskylässä.»

16. M arkkinakojuja oli tehty v. 1845, koska järjestysoikeus istunnossaan 12.1. 
1846 päätti vuokrata niitä halukkaille. »Hiljan torin länsireunaan valm istuneita  
kaupungin om istam ia kauppoja (salustånd)». M arkkinapuodit valm istu ivat v. 1850, 
kuten Brummer kertoo kaupungin historiassaan, s. 148. N e hävitettiin  vasta  nyk. 
Kaupungintalon tieltä.
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rautatieasem aa olivat jo rakennetut yläalkeiskoulun aloittaessa toimin
tansa.17

Yläalkeiskoulun pojille oli luonnollisesti mielenkiintoisin rakennus 
heidän nykyisten mittapuiden m ukaan varsin vaatimaton koulurakennuk
sensa Kauppa- ja  H am inakatujen18 kulmauksessa. Sen matalahkoihin 
suojiin riensi syyskuun 30. pnä 1858 joukko pieniä poikia vanhempiensa 
opastamina suorittaakseen kouluun vaadittavan pääsytutkinnon. Ne, 
jotka siinä onnistuivat, alkoivat sen jälkeen ottaa ensimmäisiä askelei
taan opin ohdakkeisilla, mutta siunausrikkailla poluilla. Vähänpä pienet 
koulupojat tällöin tulivat ajatelleeksi, että he olivat omalta pieneltä osal
taan kääntäm ässä lehteä Suomen suomalaisen sivistyselämän rikkaassa, 
innoittavassa historiassa.

YLÄALKEISKOULU

Jyväskylän pieni kaupunki sai olla kymmenen vuotta ilman minkään
laista koulua. V. 1847 sinne perustettiin  kuitenkin ala-alkeiskoulu, jonka 
opettajaksi tuli pastori Fredrik Grahn. Koulu oli 2-vuotinen ja opetus 
tapahtui luonnollisesti ruotsinkielellä. Koulussa oli yksi ainoa luokka
huone ja  opettaja piti yllä sopivaa kuria sanan, tukkapöllyn ja pampun 
avulla. Viimeksimainittuihin tarvittavien pajunvesojen hankkimisen Lu- 
takon niityiltä suoritti koulun primus. Kun Grahnin koulusta ovat varsin 
elävästi kertoneet sen oppilaat, valtioneuvos Werner Taw aststjerna19 ja 
rovasti Juho Saarinen koulumuistelmissaan, jä tän  koulun lähemmän 
kuvaamisen ja mainitsen vain Taw aststjernan mukaan, että lukuvuonna 
1856—57 siinä oli 21 oppilasta.

Koulu sijaitsi yläalkeiskoulun alkaessa hattum aakari Johan Fredrik 
Ahlbomin talossa Itäisen torikadun (Kilpisenkadun) ja  Kauppakadun 
kulmauksessa vastapäätä nykyistä Kansallis-Osake-Pankin taloa. Elo
kuussa 1856 hatuntekijä Ahlbom teki järjestysoikeudelle tarjouksen
»luovuttaa edelleen 2 vuoden ajaksi eli 1. 10. 56—1. 10. 58  sen
salin, 3 kamaria ja keittiön käsittävän huoneiston päärakennuksessa, 
varastoaitan, 2 liiteriä ja käymälän, jotka nykyään ovat ala-alkeiskoulun 
ja  sen opettajan käytössä».20

Jyväskylässä havaittiin kuitenkin verrattain  pian korkeamman oppi
laitoksen tarve, ja ennen muita huomasi sen v. 1841 kaupunkiin m uutta
nut piirilääkäri Wolmar Styrbjörn Schildt. Hän ryhtyi jo samana vuonna

17. Fil. m aisteri Sirkka V aljakan tiedonanto.
18. N ykyisen  Vaasankadun alkuperäinen nimi oli Ham inakatu (H am ngatan).
19. T aw aststjernan am. kirjoitus ss. 141—142.
20. Järjestysoikeuden istunto 12. 8.1856.
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toim enpiteisiin yläalkeiskoulun saam iseksi kaupunkiin. Schildt k irjo itti 
a s ias ta  Vaasan, Hämeen ja  Turun läänien kuvernööreille ja  »hän saikin 
kohtelia ita  vastim ia m inkä m iltäkin, m u tta  m yöntävää ei keltään», kuten 
hän itse kertoo.21

P iirilääkäri Schildt, r ita r i  nuhteeton ja  peloton ja  kansallisen herä
tyksen läpitunkem a, oli aikoinaan Jyväskylän ja  koko Keski-Suomen 
huom atuin henkilö. Hän ei ollut ju lis ta ja , kuten Snellman, vaan hän oli 
u u tte ra  työm ies suom alaisen sivistyksen vainioilla, kuten ystävänsä E lias 
Lönnrot. H än k äy tti »rautaisella johdonm ukaisuudella», kuten Tawast- 
s tje rn a  kertoo, puhekielenään suomea aikana, jolloin kaupungin ja  läh i
seudun sääty läiset puhuivat rakasta  ruotsiansa. P iirilääkärin  v irassaan  
hän jo varhain  k irjo itti kaikki v irkakirjeensä suomeksi ja  kaunokirjallis
ten  ym. kirjoitelm iensa alle piirsi hän nimekseen Volmari Kilpinen. T ästä 
pitkäkasvuisesta, so lakasta ja  suo raryh tisestä  m iehestä tuli Jyväskylän 
yläalkeiskoulun perusta ja  ja  »suomalaisen oppikoulun isä».

Schildt oli väsym ätön mies eikä hän suinkaan unohtanu t a ja tu s taan  
yläalkeiskoulun saam isesta Jyväskylään. Kesällä 1856 hän k irjo itti Keski- 
Suomen papistolle tiedustaen, »eikö olisi suotava, saatava  Jyväskylään 
korkeam pi opisto ja  se, jos m ahdollista suomenkielinen», kuten toh to ri 
Ja lkanen  kertoo edelläm ainitussa Jyväskylän Lyseon historiik issaan. Sa
m an vuoden syksynä ja  seuraavan vuoden alussa p idettiinkin  14 seu ra
kunnassa asian johdosta p itäjänkokoukset. Selostan seuraavassa lyhyesti 
näiden kokousten pöytäkirjo ja.

P e t ä j ä v e s i .  Kokous 2fy. 11. 1856. Tilaisuudessa yhdyttiin  yksi
mielisesti Jyväskylän asukkaiden anomukseen yläalkeiskoulun 'perusta
misesta ja pidettiin tärkeänä, että suomalainen nuoriso saisi sanotussa 
koulussa tilaisuuden harjoittaa opintojaan ä i d i n k i e l e l l ä ,  »jota jo 
kauan on pidetty uskonnon pyhille opeille arvollisena».

J y v ä s k y l ä n  k a p p e l i .  Kokous 1. 1. 1857. »Jokaista innosti 
mitä suurin intressi saada valtion kustannuksella järjestettyä tänne niin 
siunauksellinen laitos.»

L a u k a a .  Kokous 22. 11. 1856. Laukaalaiset olivat paikalla mies- 
lukuisasti ja »ilmaisivat olevansa sydämensä pohjasta innostuneita 
asiasta».

S a a r i j ä r v i .  Kokous ltj. 9. 1856. Pöytäkirjassa viitataan siihen, 
että lähimpiin yläalkeiskouluihin on matkaa 2^0 virstaa ja että sanotuissa 
kouluissa, ainakin Vaasassa ja Kuopiossa, on ennestäänkin jo liikaa op
pilaita. Rovasti Carl Stenius jatkoi tämän jälkeen pöytäkirjaan, että ylä-

21. Jyväskylän lyseo 1858—1908, K. J. Jalkanen, K ertom us Jyväskylän Lyseon 
vaiheista 1858—1908, s. 2.
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alkeiskoulu antaa  »vähempivaraisille ja  erikoisesti rahvaan miehille, 
jo tka  haluavat saada pikkupojilleen s iv is tyksen  aarteita» tilaisuuden  
tähän. Täten voivat oppilaat »kypsyneessä iässä tulla n y t pim eyteen ver
hotussa yhteiskunnassa valon, totuuden, oikeuden ja  hyödyn jaloiksi 
edistäjiksi».

V i i t a s a a r i .  Kokous 6. 12. 1856. Y läalkeiskoulun perustam ista  
pidettiin  tarpeen vaatimana, »erikoisesti tälle Viitasaaren kaukaiselle ja  
laajalle pitäjälle, joka  on etäällä ka ikista  kaupungeista». P itäjänkokous  
y h ty i yksim ielisesti tähän lausuntoon.

R a u t a l a m p i .  Kokous 26. 12. 1856. P öytäkirja  alkaa: »Kun Herra 
Lääketieteen Tohtori Schildt on tehny t itsensä tunnetuksi siitä  lämpi
m ästä  harrastuksesta, jolla hän on o ttanu t osaa ka ikkiin  yleisiin  k y s y 
m yksiin  ja  erikoisesti hänen syn tym äseu tunsa  etuja tarko ittav iin  asioi
hin, on hän m uutam ilta  täällä olevilta ystäviltään  tiedustellut, josko ylä- 
alkeiskoulu olisi perustettava  Jyväskylään.» P itä jänkokous y h ty i y k s i
m ielisesti kannattam aan koulun perustam ista.

K a n g a s n i e m i .  Kokous 21. 12. 1856. »Seurakunnan jäsenet päät
tivä t yksim ielisesti, e ttä  Hänen Keisarilliselta M ajesteetiltaan anottaisiin  
alam aisesti yläalkeiskoulun perustam ista Jyväsky län  kaupunkiin , joka on 
paljon lähempänä tätä seurakuntaa kuin Heinola, jossa sellainen koulu  
jo on.»

J ä m s ä .  Kokous 1. 1. 1857. Pöytäkirjaan m e rk ittiin , että  tähän 
saakka on tä y ty n y t lähettää lapset kouluun  »meren rannikolla oleviin 
kaupunkeihin, jo tka  ovat useita kym m eniä peninkulm ia kotoa». L uku i
sasti läsnäolleet pitäjäläiset yh ty ivä t seurakunnan kirkkoherran k ä s ity k 
seen siitä , että  Haminan yläalkeiskoulu olisi m uu te ttava  Jyväskylään.

H a r t o l a .  Kokous 23. 11. 1856. K irkkoherra  ilm oitti, e ttä  useat p i
tä jä t ovat yh tynee t alamaiseen anomukseen yläalkeiskoulun perustam i
sesta  Jyväskylään. K eskustelussa kanna te ttiin  laitoksen perustam ista  
yksim ielisesti.

J o u t s a .  Kokous 6. 12. 1856. Pöytäkirjaan m erkittiin , e ttä  monet 
p itä jä t ovat anoneet yläalkeiskoulun perustam ista  Jyväskylään. Koulun 
hyö tyä  korostettiin  niin lämpimästi, e ttä  päätös anomukseen yh tym isestä  
teh tiin  yksim ielisesti ja  m erkittiin , e ttä  m yöskin  L e i v o n m ä e n  
k a p p e l i  yh ty i samaan toivomukseen.

S y s m ä .  Kokous 26. 10. 1856. Paikallaolleet herrasm iehet ja talon
pojat yh ty ivä t yksim ielisesti kannattam aan anomusta yläalkeiskoulun  
perustam ista Jyväskylään , varsinkin koska osa pitäjää ja koko Luhangan  
kappeli ovat lähempänä Jyväskylää  kuin Heinolaa ja koska pääsy sinne 
on helpompi »hilja tta in  avatun höyrylaivaliikenteen vuoksi».

K e u r u .  K okous 23. 11. 1856. P öytäkirjassa  viitataan siihen, että  
oppikoulut ovat kaukana, joten  »köyhem m än kansanluokan on m iltei
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m ahdoton ta  ku stan taa  lastensa  opetus rannikkokaupungeissa, jo issa  a i
noastaan on kouluja korkeam m an s iv is tyk sen  saam iseksi». Paikalla  lu
ku isasti olleet seurakunta la iset y h ty iv ä t yk s im ie lisesti toivom ukseen  
yläalkaiskoulun peru stam iseksi, »m ieluiten Jyväskylän  kaupunkiin, joka  
sija itsee  maan syd ä m essä ».

K u o r t a n e .  K okous 6. 1. 1857. K uortaneen pöytäk irjaan  on k ir 
jo ite ttu  suom eksi: Kun asia oli e s i te t ty  p itä jän  m iehille, r y h ty iv ä t he 
»keskustelem aan tä s tä  tähellisestä  asiasta  kum m astellen s itä  seikkaa , 
e ttä  rintam aiden kaupunkiloissa ainoastansa on a se te ttu  ylä-alkeis- 
kouluja, m utta  koko Sydän-Suom essa M aanselkää m yöden ei lö yd y  y h 
täkään  la itosta , jossa  tiedon, taidon ja  s iv is tyk sen  aineet halajavalle  
opetetta isiin » . A siaa y h d y ttiin  yksim ie lise sti kannattam aan ja  va ltu u 
te ttiin  »Isänm aatam m e ra k a sta va ta  Lääkäriä J yväskylässä  H erra Tohtori 
W. S. Schildt K uortaneen p itä jän  puolesta alam aisuudessa anomaan, e ttä  
K ork ia  E siva lta  a se tta is i yläalkeiskoulua J yväskylän  kaupunkiin, jo ssa  
p o ja t S u o m e n  o m a l l a  k i e l e l l ä  opetetta isiin». N äin kom eaan  
m uotoon laa ti p ö y täk irjan  ro va sti Carl F redrik Stenbäck.

R u o v e s i .  K okous 11. 1. 1857. K irkkoherra  ( m yöhem m in läänin- 
ro v a s ti)  Josef W ilhelm  D urchm an k ir jo itti suom enkieliseen pöytäk irjaan  
seuraavaa: »Kuin ihm istä  s iv is ty t tä v ä t  op it ja  tied o t n ykyisa ikoina  k a i
k issa  m aankulm issa on iso sti kasvam assa , ja  K orkia  E siva lta  m eidänki 
Isäinm aassa p yy tä ä  va lis tu sta  a v itta a , jo ta  vasten  Suomen rantam aihin  
jo  on a se te ttu  m onta opistoa, koulua ja  opin laitosta , ja  to isia  a s e te tta 
va k si m äärätään; m u tta  itse  Suomen maan sydäm essä, jossa  kansa on 
ja lo s ti kasvam assa, ei sella ista  la ito sta  ole vielä  pian san ottu  yh tään , 
niin e ttä , jo s joku  varallisem pi haluais panna poikaansa kouluun, on se  
m atkan pituuden suhteen aivan hankalata ja  työ lästä .»  Tämän jä lkeen  
o te ttiin  esille k y sy m y s  yläalkeiskoulun peru stam isesta  Jyväskylään . 
P ö ytä k ir ja  ja tkuu  s itten : »Täten arvoisa ta  asia ta  esitellessä  y h d is ty iv ä t  
Ruoveden m iehet ihastuksella  tähän tuumaan.»

Kun tohtori Schildtillä oli käsissään ylläkerrottu Keski-Suomen pitä
jien yläalkeiskoulun perustamista yksimielisesti kannettava aineisto, 
laati hän keisarille osoitetun anomuksen ja puuhasi kokouksen vuoden 
1857 alussa Jyväskylään. Siellä allekirjoitti kaikkiaan 25 säätyläistä ja 
porvaria sanotun anomuksen, jossa ei ole päiväystä. Anomus jätettiin  
senaattiin helmikuun 28. päivänä, ja näin oli yläalkeiskoulun perustami
nen pantu virallisesti alulle.22

Siitä, kenen kanssa Schildt lähinnä neuvotteli suuresta asiasta, ei 
tämän kirjoittajalla ole tietoa. Anomuksen allekirjoitti ensimmäisenä

22. Senaatin asiavihko, jossa ovat pitäjänkokousten lausunnot, on Valtionarkis
tossa. Lausunnot tässä kirjoituksessa ovat aktin mukaisessa järjestyksessä.



237

lään inm aanm ittari Pehr A drian Gahm berg, toisena komissionimaan- 
m itta ri Adolf F redrik  T aw aststjerna  ja  vaatim attom asti aivan vasta  
jälk ipäässä  itse Schildt. A llek irjo itta jis ta  oli ainakin T aw aststjerna into- 
mielinen fennom aani, ku ten  Schildtkin, ja  lisäksi oli hän Schildtin henki- 
ystäv iä ,23 jo ten  on p idettävä varm ana, e ttä  Schildt suunnitteli asiaa 
ainakin  T aw aststjernan  kanssa.

Kun tohtori K. J. Jalkanen lyseon 50-vuotisjuhlajulkaisussa (h isto
riikk ia  on o tettu  tähänk in  teokseen) ja  m aisteri Onni A. A. Repo lyseon 
75-vuotisjuhlajulkaisussa ovat kertoneet koulun perustam isen vaiheet, 
sivuutetaan  ne tässä. Tarpeellista on kuitenkin  korostaa, e ttä  senaatin  
pyydettyä koulun perustam isesta tuom iokapitulin  lausuntoa, sen kannan 
ja  suomenkielisen opetuksen tarpeellisuuden perusteli tuom iokapitulin 
silloinen nuorin jäsen ja  myöhemmin Jyväsky län  yläalkeiskoulun reh to ri 
Gottlieb Leopold Pesonius. Tuom iokapituli yhtyi hänen lausuntoonsa, 
sam oinkuin myöhemmin senaatti ja  s itten  myös kenraalikuvernööri, 
kreivi Berg. Asian esitteli keisari A leksanteri II :lle m inisterivaltio- 
sih teerin  apulainen, vapaaherra  Carl Em il K nut Stjernvall-W alleen Pie- 
tarhov issa  elokuun 24. päivänä 1957. H allits ija  a llek irjo itti korkeim m an 
om akätisesti perustam iskirjan , jonka Stjernvall-W alleen varm isti. Vii
m eksim ainitun kaukonäköisyys ilmeni m yöhemmin mm. siitä, e ttä  hän 
kannatti J. V. Snellmanin valtiollisia pyrkim yksiä, esim. kieliasetuksen 
aikaansaam ista.

Voimme helposti käsittää , m inkälaisen riem un tieto  uuden oppi
laitoksen perustam isesta synnytti Jyväsky län  kaupungissa, sen ym pä
ris tö ssä  ja  koko m aan suom enkielisissä piireissä. E ipä suinkaan verran 
nu tkaan  nim im erkki O. B. Suom ettaressa koulun perustam ista  päivän 
koitteeseen yön synkeyden jälkeen.

Koulun perustam inen toi myös velvollisuuksia Jyväskylän nuorelle 
kaupungille, sillä sen puolesta oli luvattu  yläalkeiskoululle ilmainen huo
neisto kahden vuoden ajaksi. K aupungin kauniiseen ja  tasapainoiseen 
asem akaavaan, jonka J. L. Boring oli laa tin u t ja  itse Engel ta rk istanu t, 
oli koululle kylläkin v a ra ttu  ton tti N :o  36 K auppakadun varrella torin  
vierellä ja  koulun opettajien  rakennusta  va rten  sen viereinen ton tti N :o 
37 (nyk. Suomen Pankin ta lo ), m u tta  tä ssä  vaiheessa oltiin varm aankin 
tarpeeksi tyy tyväisiä  itse koulun perustam iseen, jo ten  koulurakennus sai 
jäädä  odottam aan parem pien päivien ko ittam ista .

Huoneisto oli nyt joka tapauksessa  hank ittava , ja  kaupungin järjes- 
tysoikeus oli tavallisuuden m ukaan sekä kirkonkuulutuksella e ttä  rum 
m utuksella katu jen  kulm issa pyy täny t talonom istajia  saapum aan istun-

23. Valtioneuvos W erner T aw aststjernan  kertom uksia pojalleen, henkikirjuri 
E rkk i Taw aststjernalle.
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toonsa joulukuun 27. pnä 1857 tekem ään tarjouksensa » tarv ittavasta  
huoneistosta yläalkeiskoulua varten  tässä  kaupungissa, asuinhuoneesta 
laitoksen vahtim estarille ja  tarpeellisista  ulkorakennuksista», kuten 
pöytäkirjaan  m erkittiin . Sam alla huom autettiin, e ttä  koulun huoneistossa 
tuli olla »vähintään sali, kolme kam aria kokous- ja  oppilaitten luokka
huoneiksi, huone Collegii Scholasticii’n oleskelua ja  koulun k irjastoa  
varten  ja  yksi suurem pi huone voim isteluharjoitusten järjes täm istä  
varten».

Järjestysoikeuteen saapuivat tarjouksia  tekem ään apteekkari C hris
tian  Hobin, kauppiaat Adolf Nym an ja  Johan Wilhelm G rönstrand sekä 
henkik irjuri Gustav Adolf Rönneberg. Järjestysoikeus hylkäsi apteek
kari Hobinin tarjouksen, koska hänen talonsa oli »osittain sairaalan  
vierellä ja  osittain  sen yhteydessä, ja  samoin Nym anin ja  G rönstrandin 
tarjoukset, koska heidän tarjoam ansa  talo t olivat tarkoitukseen sopim at
tom at. Sen sijaan hyväksy ttiin  henkik irjuri Rönnebergin tarjous. Talon 
pitkä sivu oli H am inakatua (nyk. V aasankatua) vastaan  ja pää ty  K aup
pakadulle. Suuri lankkuportti avautui hiem an viettävälle piham aalle 
V aasankadun puolelta. Talossa oli »tulisijalla varuste ttu  eteinen, sali, 
kolme kam aria ja  keittiö, jonka hän (Rönneberg) lupasi m uuttaa  tavalli
seksi asuinhuoneeksi, sekä vahtim estarille  sopiva kam ari piham aalla, 
m inkä yhteydessä olevassa pakarituvassa vahtim estari sai valm istaa ruo
kansa». Täm än lisäksi Rönneberg lupasi an taa  ulkorakennuksia tarpeen 
m ukaan ja  ilm oitti, e ttä  asuinhuoneet tu llaan »asianm ukaisesti tapeto i
m aan ja  m aalaam aan». Rönnebergin vaatim a vuokram aksu 150 hopea
ruplaa vuodessa hyväksy ttiin  ja  hänen rakennuksensa katso ttiin  »riit
täväksi koululle», varsinkin  koska voimistelusali oli saatavissa läheisyy
dessä. Järjestysoikeuden kan taan  yh ty ivät istunnossa olleet kaupungin 
vanhim m at, nahkurim estari P e tte r  Niska, ha ttum estari Johan F redrik  
Ahlbom ja  satu lam aakari L auri A braham  Widbohm.

Sam assa istunnossa teki vaunum estarin  leski M aria Sofia W eckman 
tarjouksen vaunuverstaansa vuokraam isesta voim istelusaliksi talostaan, 
joka oli tontilla  N :o 101 kahdennessakym m enennessä kortte lissa  eli 
kulmanvälin Rönnebergin ta lo sta  Jyväsjärvelle päin Ham inakadun v a r
rella. Tarjous hyväksyttiin , m u tta  »lattia  oli uusittava vahvarakentei
seksi, seinät siveltävä vaalealla vesivärillä, katto  valkaistava liim avärillä 
ja  sam assa rakennuksessa olevaan kam ariin  joh tava oviaukko tukittava». 
Vuokra oli 40 hopearuplaa vuodessa.

S itten oli vuorossa kaluston hankkim inen uudelle koululle. M aaliskuun 
30. pnä 1858 piti järjestyso ikeus V aasan läänin kuvernöörin m ääräyk
sestä julkisen kirkossa kuulu tetun  huutokaupan irtaim iston hankkim i
sesta laaditun kustannusarvion perusteella. K aluston piti olla valm iina 
paikalla seuraavan syyskuun 15. päivänä.
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M onet vanhan Jyväskylän lehtorien ta lo t sija itsivat H arjukadulla. Koveroiden talo  
on vielä entisessä asussaan. Kuva o te ttu  15. 8. 1958.

H uutokauppa alettiin  kellon hankkim isella. Tarjouksen tek ivät mo
lem m at kaupungin »uurm aakarit» Otto W ilhelm Holm gren ja  Jakob 
F redrik  Dahlström . Holmgren vaati 8 päivää yhdellä vedolla käyvästä  
lyövästä kaappikellosta, jonka pohja ja  luoti olivat m essinkiä ja  kaappi 
punaiseksi pe tsa ttua  koivua, 45 ruplaa, D ahlström  50 kopeekkaa vähem 
män. Kuvernööri hyväksyi myöhemmin H olm grenin tarjouksen, ja  hänen 
valm istam ansa kello (taulussa n im ikirjaim et O. W. H.) tä y ttä ä  vieläkin 
teh tävänsä  Jyväskylän lyseon opettajainhuoneessa. Se on monelle opet- 
tajapolvelle m u is tu ttan u t: tempus fug it  ja  nulla dies sine linea.

V arsinaisen koulukaluston hankkim isesta esiintyi tarjoo jana  ainoas
taan  nikkari P e tte r Lindström  Jyväskylästä . H än o tti tehdäkseen ensiksi 
punaiseksi petsatun kaksiovisen k irjakaap in  koivusta, 3,5 kyynärää kor
kean ja  2 kyynärää leveän, joka oli ta rk o ite ttu , kuten yllä on selvinnyt, 
opettajainhuoneen k irjastoa  varten. Sen yläosan kaappi oli v a ru ste ttav a  
kahdella suurella venäläistä valm iste tta  olevalla lasiruudulla. Sekä ylä- 
e ttä  alakaapeissa tuli olla lukot ja  irtohyllyt. Täm än malinen kaappi oli 
konventin k irjaston  käytössä vielä vv. 1907— 08, m utta  lie sittem m in 
häv inny t?

L indström  sitoutui vielä tekem ään koivusta 3,5 kyynärää p itkän pu
naiseksi petsatun  sohvan, jossa tuli olla m usta nahkatoppaus, viisi
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punaiseksi petsatusta koivusta tehtyä nojatuolia mustin nahkatoppauk- 
sin ja  kuusi tavallista punaiseksi petsattua tuolia nahkatoppauksineen. 
Sekä sohva että  tuolit ovat vieläkin lyseon opettajainhuoneessa todis
tam assa nikkari Lindströmin työn taitavuutta ja  lujuutta.

Koulun tulevalle rehtorille oli myös hankittava kirjoituspöytä. Sen 
tuli olla 2 kyynärää 6 tuum aa pitkä ja  kyynärän 3 tuumaa leveä ja 
siinä tuli olla kuusi lukittavaa laatikkoa. Lindström otti senkin teh tä
väkseen, m utta alin pöydän keskilaatikoista jä tettiin  pois, koska tule
van rehtorin ja lat eivät muuten olisi sopineet pöydän alle. Koulun rehto
rin käytössä on täm än mallinen, m utta hieman suurempi, pöytä, joten 
pöytä ilmeisesti on päätetty  tehdä alkuperäistä suunnitelmaa suurem
maksi. Petter Lindströmin verstaan tuotetta se kuitenkin ilmeisesti on.

Lindström otti tehdäkseen 34 honkaista penkkiä, kukin 6 kyynärää 
pitkä ja  puoli kyynärää leveä, jotka oli m aalattava punaisenruskeiksi, 
kuusi samoin m aalattua honkaista pöytää, joista kukin oli kuusi kyynärää 
pitkä ja  1,5 kyynärää leveä ja  varustettu  neljällä lukittavalla laatikolla. 
Näillä penkeillä istuen ja  näitten  pöytien ääressä oli yläalkeiskoulun op
pilaiden opiskeltava, sillä pulpetteja ei ollut.

Huutokaupassa ta rjo ttiin  vielä tehtäväksi juhlallinen »tuplakatee- 
deri».24 Sen tuli olla hongasta, 2,5 kyynärää korkea ja kaksi kyynärää 
leveä peileineen ja listoituksineen ja m aalattu punaruskeaksi öljyvärillä. 
Senkin otti Lindström tehdäkseen. Tämä komea kateederi oli vielä »van
han lyseon», kuten Cygnaeuksenkadun varrella olevaa kouluamme 
uuteen koulurakennukseen tapahtuneen muuton jälkeen kutsuttiin, yh
distetyssä juhla- ja  voimistelusalissa. Mistä syystä se jä tettiin  käytän
nöstä ja  uudelle lyseolle hankittiin  nykyinen perin vaatimaton kateederi, 
ei ole k irjo ittajan  tiedossa.

Kun Lindström otti vielä tehdäkseen eräitä mustia tauluja, voimis
telusaliin tarv ittavat kaksi »hevosta», kiipeilytangot ja  -tikkaat ym., 
oli uuden koulun pääasiallisen kaluston teko jä te tty  kunnolliselle puu
sepälle.

Kustannusarviosta näkyy, mihin huoneeseen kalusto oli tarkoitettu. 
Juhlasaliin (samlingssalen) tuli kateederi, kaappikello, 16 punaruskeaksi 
m aalattua penkkiä, kuuden kyynärän pituinen pöytä, kaksi nojatuolia ja 
mineraalikokoelmaa varten punaruskeaksi m aalattu hongasta tehty 
kaappi, 3,5 kyynärää korkea ja 2 kyynärää leveä kaksoisovineen. Juhla
saliin tuli vielä m usta nuottitaulu, 2 kyynärää leveä ja  1,5 kyynärää 
korkea, m usta laskutaulu ja  lisäksi toinen musta taulu, kooltaan 6 ker
taa  6 korttelia, »oppilaiden mahdollisten hairahdusten merkitsemistä

24. Tuplakateederi eli kaksoiskateederi oli yleinen entisajan kymnaaseissa ja 
muissakin kouluissa. Ylemmässä kateederissa istui opettaja; alempaa käyttivät 
oppilaat luokan edessä tapahtuvissa esityksissä.
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Viime vuosisadan lehtorikoteja. Kuva voimistelunkollega G. A. Stooren kodista.

varten» sekä »numerotaulu» 4 k e rtaa  4 korttelia, jossa oli 30 irtonaista  
läkkipellistä teh tyä  numeroa. Juh lasalin  kattoon tuli kaksi läkkipellistä 
teh ty ä  vihreäksi m aalattua kyn ttiläk ruunua, kum m assakin kahdeksan 
haaraa, ja  kaksi niinikään läkkipellistä teh tyä  ja  kateederin kum m alle
kin sivulle k iinn ite ttävää kyn ttilä lam pettia , kahdet kynttiläsakset, puna
ruskeaksi m aalattu  vaateripustin , soittokello ja  hiilihanko. Jokaisessa 
luokkahuoneessa tuli olla edelläkuvattu  kuuden kyynärän  m ittainen 
pöytä, kuusi kuuden kyynärän m itta is ta  penkkiä, opetta jaa  varten  noja
tuoli, m usta k irjo itustau lu  kooltaan 9 k e rtaa  9 korttelia, kaksihaarainen  
vaateripustin , kaksi m essinkistä k yn ttilän ja lkaa  ja  kyn ttiläsakset tali- 
kyn ttilä in  n iistäm istä  varten. O pettajainhuoneeseen oli s ijo ite ttava  k ir
joituspöytä, yksi pieni pöytä, sohva, kuusi nahkatyynyistä  tuolia, vaate- 
ripustin , kaksi m essinkistä kyn ttilän jalkaa, kynttiläsakset, hiilihanko ja  
vesikarahviini sekä kaksi juom alasia. Voim istelusalin kaluston jo tie 
dämme. M ainittakoon, e ttä  sen seinille tu li 10 läkkipeltistä  yksikyntti- 
lä is tä  lam pettia.

Näin sisustetun ensimmäisen suom alaisen oppikoulun vaatim attom iin  
m atalahkoih in-5 suojiin kokoontuivat sitten  lokakuun 1. pnä 1858 ylä-

25. Tämän kirjoittaja mittasi huhtikuussa 1958 huoneiston korkeuden. Se on 
265 cm.

J L  —  Ib
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alkeiskoulun rehtoriksi m äärätty  m aisteri G o t t l i e b  L e o p o l d  
P e s o n i u s, ja  opettajat, m aisterit J o h a n  G a b r i e l  G e i t l i n  ja 
G u s t a f  F e r d i n a n d  F e r r i n  sekä kollega A l e x a n d e r  
G e o r g  W e i l i n ,  34 kouluun edellisenä päivänä suoritetussa tu tk in
nossa hyväksyttyä oppilasta, koulun tarkastajaksi m äärätty  Saarijärven 
kirkkoherra, kontrahtirovasti C a r l  S t e n i u s ,  joukko oppilaiden 
vanhempia sekä kaupungin ja  lähiseudun säätyläisiä26 sekä kaupungin 
arvokkaimpia porvareita, m utta koulun tarmokas puuhaaja tohtori 
Schildt ei sairauden vuoksi voinut päästä tilaisuuteen. Rovasti Stenius, 
piispa Carl Gustaf Ottelinin sijaisena, ja  rehtori Pesonius puhuivat kau
niisti, velvoittavin, jopa vavahduttavin korostuksin. Nuorten koulupoikien 
mieliin toivottavasti jäivät lahjakkaan rehtorin sanat:

»Sillä tietäkäät, oppi ja viisaus on ihmisen paras ja luotettavin ystävä 
ja kumppani maailman monilla harhailevilla teillä. Tämä ystävä ei hänes
tä milloinkaan erkane, vaan lohduttaa häntä surunpäivänä ja varoittaa 
taas ilopäivää kohtuullisesti ja oikein käyttämään».

Koulussa suoritetun aVajais- ja  juhlatilaisuuden jälkeen marssi koko 
juhlakansa, opettajat ensin, sitten oppilaat ja lopuksi muut juhlien osan
o tta ja t kaupungin kirkkoon, jossa varakirkkoherra W a 11 e n i u s saar
nassaan selitti päivän juhlien syyn ja  merkityksen ja sitä suurta 
hyvää, »mitä koulu tulee vaikuttam aan paikkakunnalle ja koko maalle».

Juhlallisuuksien jälkeen mentiin Räihän ravintolaan »puolipäiväi
selle», jonka kaupunkilaiset olivat järjestäneet. Siellä juotiin useita 
»muisto- ja  kiitollisuusmaljoja» ja kun »iltaa kaulan kastamisella ja  pu
heiden pidolla iloisesti vietettiin», kuten Suomettaren kirjeenvaihtaja 
kertoo, esitti rehtori Pesonius, että  tilaisuudessa perustettaisiin ylä- 
alkeiskoululle rahasto, jonka koroilla avustettaisiin koulun varattom ia 
oppilaita. Ja  tulos oli niin hyvä, että  puolessa tunnissa keräyslistalle 
m erkittiin 304 ruplaa, eli kymmenen kertaa enempi kuin päivällä kirkko- 
kolehdissa samaan tarkoitukseen.

Koulun innokkaan puuhaajan piirilääkäri Schildtin v. 1858 lausuma 
toivomus oppikoulun perustam isesta Keski-Suomeen, »että valon kaunis 
aamurusko pian koittaisi tällekin maakunnalle», oli toteutunut. Jyväs
kylän yläalkeiskoulu oli saatu aikaan ja suomalaisessa sivistyselämässä 
oli pystytetty  korkea merkkipylväs, joka viittoi tietä uudelle valoisam
malle aikakaudelle Suomen kansan elämässä.

26. Mm. oli tilaisuudessa läsnä K euruun silloinen k irkkoherra, m aisteri Lars 
Reinhold M almstén, joka koulujuhlista palasi seuraavan päivän iltana pappilaansa 
»m ukanaan suuri joukko juhlavieraita , jo tka olivat pappilassa päivällisillä ja  jä ivät 
sinne yöksi, ja tkaen  aam ulla m atkaansa». Rouva Emma Ylipohjan kertom us täm än 
k irjo ittaja lle .
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G. L. PESONIUS

Kasvatusopillisia väittämiä1

Oheinen kasvatusopillinen tu tk im us, tavallaan  reh to rin  väitösk irja , 
on v. 1858 Jyväskylään  p eru ste tun  ensim m äisen suomenkielisen oppikou
lun tu levan rehtorin , fil.m aisteri G ottlieb Leopold P e s o n i u k s e n  kä
sialaa. Tekijä on puolustanut n ä h tä v ä s ti juu ri m ainitun v iran  saav u tta 
m ista varten  laatim iaan  teesejä p iispa O ttelinin ja  Porvoon tuom iokapitu
lin läsnäollessa 17. 2. 1858 Porvoon lukion oppisalissa IV.

Tällaisen m iltei kaikkia kouluaineita  käsittelevän pedagogisen tu t 
kielman esittäm inen v iittaa  siihen, e ttä  tuleva reh to ri oli pereh tyny t pe
dagogisiin kysym yksiin m onipuolisesti. Teeseissä ilmenevä itsenäinen 
kannanotto  oso ittaa lisäksi, e ttä  Pesonius todella oli kasvatta ja , joka pys
tyi an tam aan  pedagogisia o h je ita  joh tam ansa  koulun opettajille. — Teesit 
ovat alunperin olleet ruo tsink ielisessä  asussa. A inoastaan viimeinen on 
ju lka istu  suomeksi, sep ite tty  su o ras taan  sorealla suomen kielellä.

M aisteri Pesoniuksen teesien j o h d a n n o s s a  ero tetaan  tarkoin  to i
sistaan  koulun tarjoam a opillinen, tieteellinen puoli ja  reaalinen käy tän 
nölliseen eläm ään opastava tie to . T ältä  pohjalta  hän tarkaste lee  eri a i
neitten  asem aa ja  m erk itystä  opetussuunnitelm assa ja  myös e rä itä  ope
tusm etodia koskevia kysym yksiä.

V äitte lijän  suhtautum inen u s k o n n o n  opetukseen kuvastanee hyvin 
a jan  henkeä ja  käsitystä . Siinä voidaan  havaita  suorastaan  korkekirkol- 
lista  asennoitum ista täh än  kysym ykseen, a ja tu k se t ovat kuin kirkonm ie- 
hen esittäm iä. M uistettakoon, ett.ä Pesonius on Porvoossa ollessaan ennen 
Jyväsky lään  siirtym istään  istunuit itsekin  Porvoon tuom iokapitulissa. Pe
sonius on varm asti ollut uskonnollinen henkilö, joka tarkaste lee  ihm iselä
m ää sub aeternitatis specie. — Kodille kuuluvan kasvatusteh tävän  a r 
vostam inen ja  tähdentäm inen on m erkille  pantava.

Tulevalla reh torilla  on esite Itäv än ään  selvät suuntaviivat h i s t o 
r i a n k i n  opetukselle. Hän ko rostaa  havainnollisuuden tä rk e y ttä  ja  var
m an tietopohjan  rakentam isen v ä lttäm ä ttö m y y ttä  ja  suosittelee h istorian  
käsitte lyssä  noudatettavaksi ns. laajenevien piirien opetussuunnitelm aa. 
Isänm aan h istorian  opetus on sid o ttav a  yleiseen historiaan, m itä vaati-

1. Päivö Oksala on laatinut teeseih in  kom m entoivan johdannon ja suorittanut 
niiden tulkitsem isen.
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m usta pidetään nykyisinkin ehdottom ana. Biografiselle h istorialle  myön
netään tä rk eä  arvosija, m u tta  luettava ei saa jäädä  irralliseksi. R unsau
den pula vaivasi jo sa ta  vuo tta  sitten  h isto rian  opetusta, ja  kurssin 
karsim inen muodosti vaikean probleeman.

On ym m ärrettävää, e ttä  m a a n t i e t e e n  opetuksen suu rta  ku lttuu 
rim erk itystä  korostetaan. Senkin kohdalla tähdennetään havainnollisuut
ta, konsentristen  piirien käyttöä, kotim aan m aantiedon keskeistä  asem aa 
ja  tietoaineksen ra jo ittam ista .

Pesonius oli itse k i e l t e n ,  vanhojen kielten ja  saksan, opettaja . H ä
nellä onkin tä ltä  a la lta  painavaa sanottavaa. H än on kielten opetukseen 
nähden vanhem m an ja  uuden katsom uksen rajam ailla. Hän an taa  odot
tam attom an  paljonkin arvoa uutten  kielten opetukselle, etenkin koska se 
jo h d a ttaa  ym m ärtäm ään kunkin kansan erikoisluonnetta. U usia kieliä 
suosivasta katsom uksestaan huolim atta hän on oikeastaan ns. uushum a
nistisen suuntauksen kannalla. Tämä viime vuosisadan alussa Keski-Eu- 
roopassa v a iku ttanu t koulukunta kannatti vanhojen kielten opetukselle 
keskeistä asem aa niiden muodollisesti kehittävän, a ja tusto im in taa  h a r
jo ittavan  vaikutuksen vuoksi. H än asettuu  uushum anistien tavoin  to rju 
valle kannalle vanhemm an latinakoulun pedan ttista  pänttäysm enetelm ää 
vastaan.

Pesonius osoittaa käsitellessään k i e l t e n  o p e t u k s e n  m e t o -  
d i a perehtyneensä uushum anistien tavoin syvällisesti kielen opetukseen 
ja  oivaltavansa sen sisäisiä arvoja. N iinpä hän huom auttaa, e ttä  vieraiden 
kielten kieliopin käsitte ly  on sidottava äidinkielen kielioppiin ja  muoto- 
oppi lauseoppiin. O ivaltaapa hän senkin, e ttä  v ieraitten  kielten opetus voi 
hyödyttää  äidinkielen m onipuolista hallitsem ista.

Pesonius ra jo ittu u  ä i d i n k i e l e n  osalta  eräisiin oikeakielisyysky
sym yksiin ja  oso ittaa  m elkoista asian tun tem usta  silläkin alalla. On mie
lenkiin toista  todeta, e ttä  Pesoniuksen kan ta  karitiiv iadjektiiv ien  loppui
hin nähden on päinvastainen kuin Schildt-Kilpisen.

M a t e m a t i i k a n  pedagogisessa tarkaste lussa , joka ra jo ittuu  ni
menom aan aritm etiikkaan , ei ole m itään  m erkittävää havainnollisuuden 
vaatim usta  lukuunottam atta .

L u o n n o n h i s t o r i a n  j a  l u o n n o n o p i n  opettam ista kosket- 
televa teesijakso on kaikkein m ielenkiintoisin. Niiden tiedonalojen arvoa 
korostettaessa  v iita taan  yli 200 vuotta  aikaisem m in vaikuttaneeseen kas
vatustie teilijään  Johan  Amos Comeniukseen. A jatukset luonnontietouden 
tärkeydestä  ilm eisesti ovat a jan  esiin tunkeutuvan luonnontieteellisen 
tu tk im uksen sanelemia ja  synnyttäm iä. Jyväskylän uuden koulun rehtori- 
kandidaatti puhuu odottam attom assa m äärin  ikään kuin H erbert Spence
rin, englantilaisen filosofin, suulla. Spencer oli kuitenkin vasta  tuohon ai-
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kaan ju lkaissu t ensim m äiset teoksensa, »Social S tatics v. 1850, sielutie- 
teensä ensim m äisen laitoksen v. 1855 sekä m uutam ia artikkeleita , m u tta  
ju lkaisi tärkeim m än pedagogisen teoksensa »Education» vasta  v. 1861. 
N äin ollen hum anistisen koulutuksen saaneen Pesoniuksen v. 1858 e s ittä 
m ät m ielipiteet luonnontieteiden asem asta  opetussuunnitelm assa ovat jo 
ko peräti itsenäisiä ja  siksi m erkitseviä, ta i jä lje t jo h tav a t Porvoon lu
kion k irjaston  tai Helsingin yliopiston k irjaston  k au tta  Spencerin ensim 
m äisiin k irjallisiin  tuo tteisiin  ta i m ahdollisesti m uuhun sam anaikaiseen 
tu tk ijaan .

V i i m e i s e s s ä  eli kym m enennessä teesissä esitetään  melko rad i
kaalisia a ja tuksia  kielten opettam isen kesk ittäm isestä  kerrallaan  vain 
yhteen kieleen. Tällainen a ja tu s  on vain kesk itysperiaatteen  kannalta  hy
väksyttävä, m utta  ei muuten, koska kielten opiskelu edelly ttää ja tkuvaa  
p itkäa ika ista  syventym istä. Sen sijaan  täm ä suomeksi ju lka istu  teesi 
oso ittaa sangen hyvää hallin taa siinä kielessä, jolle pyhitetyn oppilaitok
sen reh toriksi Suomen sydäm essä Pesonius oli teesien julkaisuvuonna as
tuva. Hän oli syntyneenä V ehkalahden kappalaisen poikana ja  kasvanee
na M äntyharjun kirkkoherran  pappilassa oppinut jo nuoruudessaan koti
seudullaan suomea. H änen puolisonsa oli myös suom alaisuutta suosiva 
F redrika  Sofia Söderström, jonka veljenpoika on perustanu t maamme 
suurim m an suomenkielisen kustannusliikkeen saatuaan  suomenkielisiä 
vaikutuksia osittain  juuri Jyväskylässä  Pesoniuksen ja  Kahelinin per
heissä vieraillessaan.

jg. ĵ .

I T e e s i

Jo pikainen silm äys ihm isyhteiskuntaan  an taa  meille aiheen ero ttaa  
kaksi e rilaista  pyrkim ystä, jo tka  kum m atkin  omalla tahollaan ja  kuiten
kin yhteisesti täh tääv ä t täm än yhteiskunnan kehittäm iseen, nim ittäin  
intellektuaalisen ja materiaalisen. K um m atkin näistä  pyrkim yksistä, jo t
ka välttäm ättöm inä kokonaisuuden edistym iselle ovat yh tä  oikeutettu ja, 
o ttav a t ihmisyksilöiden voim at palvelukseensa ja  sen vuoksi a iheu ttava t 
kaksi inhim illisessä sivistyksessä esiin tyvää selvästi erillistä  suuntausta, 
oppineen ja  reaalisen. M utta kun näm ä suun taukset ovat ainoastaan  ylei
sen inhim illisen sivistyksen haarau tum ia  ja  sen vuoksi edelly ttävät yh
te is tä  ju u rta  ja  runkoa, m istä ne ovat versoneet, voidaan tä s tä  näkökul
m asta  katsoen p itää  välttäm ättöm änä, e ttä  on olemassa opetuslaitoksia, 
jo issa  ei kum pikaan suuntaus vielä itsenäisenä esiinny, vaan molemmille 
luodaan yhteinen perusta. Täm än perustan  laskeminen, jo ta  ku tsu taan  
yleiseksi alkeisopetukseksi, on alkeiskoulujen tehtävä. On kuitenkin mah-
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dotonta ehdottomasti määritellä niitä aineita, joiden tulee sisältyä alkeis
opetukseen, koska inhimillinen sivistys ei ole koskaan paikallaan pysy
väistä, kuten samasta syystä on vieläkin vaikeampaa määritellä siinä saa
vutettavien erillisten tietojen laajuutta. Niin me näemme meidän päivi
nämme luonnontieteiden työntäneen kouluaineiden piiristä syrjään heb- 
rean ja kreikan, ja koittanee päivä, jolloin latina saa seurata samaa tietä;
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niinpä to isaa lta  sellainen, jo ta  nykyisin  p idetään alkeistietona, on s a a tta 
nut aikoinaan kuulua korkeam m an opetuksen piiriin. — Täm än lyhyen 
alkeiskoulun m erk itystä  ja  teh tä v ää  koskevan selostuksen jälkeen esite
tään  seuraavassa m uutam ia a ja tu k s ia  alkeisopetukseen kuuluvista eri 
a ineista  samoin kuin siihen soveltuvista  opetusm etodeista.

I I  T e e s i

Uskonto on kaiken tieteen sydän  ja  kruunu, sillä kuten jum alanpelko 
on viisauden alku, niin tulee m yös kaiken tietäm yksen luonnossa ja  hen
gen m aailm assa olla avullisena H änen k irkastam isessaan  ja  kunnioitta- 
m isessaan, Hänen, joka kan taa ta iv a s ta  ja  m aata  kaikkivaltiaassa  kädes
sään. Tämä seikka tulee esiin m yös kaikkina aikoina ju lk ilausutussa, jo s
kin yksipuolisuuteen johdetussa vaatim uksessa kristillisen  tieteen olemas
saolosta. Ja  kuten uskonto on eläm ää Jum alassa, niin myös uskonnon ope
tuksen teh tävänä on lähinnä e s ittä ä  Jum ala sellaisena kuin hän elää ja  
ilm estyy luonnossa, h istoriassa ja  etenkin pyhässä h istoriassa, jo ta  vas
to in  varsinainen dogm aattinen puoli, joka käy ilmi h istoria llisesta  ilmes
tym isestä  ja  nojautuu siihen ja  jo sta  annetaan  tie toa katekism uksen seli
tyksessä, m uodostaa opetuksen loppukohdan, kun taas  opetuksen liian a i
kaisin  tapah tuva dogm atisoim inen suotuisim m assakin tapauksessa  muo
dostaa yksipuolisesti tiedon Jum alasta , sen sijaan  e ttä  se rav itsisi sydä
m essä synnynnäistä  uskonnollista tu n n e tta  ja  keh ittä isi sen eläväksi us
koksi Häneen. Tämä selittänee y leisp iirte ittä in  uskonnonopetuksen ku
lun, jonka edistymiselle on v ä lttäm ä tö n tä  suurem m assa m äärin  kuin 
m uissa tapauksissa se läheinen yhteys, jonka tulee vallita koulun ja  ko
din välillä, koskapa juuri kodilla on tässä  suhteessa ra tka istavanaan  tä r 
kein ja  ajallisestik in  ensim m äinen pulm atehtävä. R ajo ittuuhan  lapsen 
silm älle ensim mäiseksi aukeava m aailm a kodin piiriin, ja  sen vuoksi on 
isän  vakava käsky ja  äidin hellä  sana ensim mäinen laki ja  ensim mäinen 
evankelium i, jo tka  puhuvat lapselle ja  h e rä ttäv ä t hänen sydäm essään sen 
kunnioituksen korkeam paa esivaltaa  kohtaan, m ihin jo olennaisesti si
sä ltyy  varsinainen jum alanpelko tullakseen vaiku ttavaksi sam assa mi
tassa , kuin lapsen m aailm a laajenee ja  luonnon ihm eet a lkavat puhua. 
Sillä silloin syntyy lapsessa kysym yksiä, jo tka  vaa tiva t vastausta , uskon
nollinen tarve  herää ja  vaatii ty y d y ty s tä , ja  niin johdetaan lapsi a is tit ta 
van välityksellä yliaistilliseen, ko tie läm ään liittyvien olosuhteitten avulla 
H änen luokseen, jolla on todellinen isän  nimi, taivaan  ja  m aan Luojan luo. 
N iinpä m yötäjäisiä, jo tka  koululla on oikeus vaatia  kodilta, ei m uodosta 
n iinkään  paljon tieto Jum alasta., kuin kunnioitus Jum alaa ja  pyhää koh-
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taa n ; eikä varm astikaan  k ris titty  isä ja  kaikkein vähim min ä iti salli r iis 
tä ä  itse ltään  oikeutta rakkau tensa voimalla ero ttam attom asti is tu tta a  
lapsensa hentoon sydämeen jum alanpelon siem entä, joka siten saa siellä 
läm pim im m än kasvupohjan. V arsinainen uskonnonopetus on koulun asia, 
ja  sen tulee uskollisesti liittyä  kotona tä ten  lasketulle perustalle. Sen tä h 
den se alkaa aivan luontevasti V anhan Testam entin pyhällä h istoria lla , 
joka esittäessään  luom istapahtum aa, ihm issuvun lapsuutta  ja  p a triark - 
kain a ikaa niin yksinkerta isesti soveltuu lapsen mieleen ja  hänen jo hank
kim aansa elämänkokemukseen. Jos siinä yhteydessä ei annettaisi R aa
m atun  omien sanojen puhua niin paljon kuin m ahdollista, olisi se om iaan 
tekem ään selvän epäselväksi. S itten  kun raam atunh isto ria  on ed istyny t 
r iittä v än  pitkälle, alkaa vähän katekism uksen oppiminen, joka oppilaan 
p itää  uskollisesti ja  selvästi hallita  mielessään, ja  sen ohessa ovat ainoas
taa n  lyhyet sana- ja  asiaselitykset paikallaan. Seikkaperäinen ka tek is
m uksen opetus seuraa sitten, kun raam atunh isto rian  opetus on p ää tty n y t 
ja  kun ensiksi m ain ittu  niin muodoin on saanu t kunnollisen perustan  voi
dakseen ta r jo ta  oppilaalle elävää tietoa. Ja  koska se ei ainoastaan käsitä  
jo om aksutun selittäm istä, vaan sam alla ta rk o ittaa  uusien to tuuksien ja 
kam ista, ei m uistin h arjo ittam ista  saa suinkaa siinä jä ttä ä  syrjään , eten
kin m itä  tulee R aam atun ilm aisuihin, joihin katekism uksen opit nojaavat. 
Voitaneen mielellään m yöntää, e ttä  katekism uksen opettam inen on opet
ta ja n  vaikein tehtävä, koska häneltä etenkin oppilaitten ollessa nuorem 
pia vaad itaan  m itä suurin ta  selväpiirteisyyttä, tie toa ja  kokem usta osa
takseen oikein käy ttää  n iitä  välineitä, jo ita  hänellä tässä  suhteessa on 
käy te ttävänään : luontoa, h isto riaa  ja  Sanaa, joihin liittyy  tyh jen tym ättö - 
m än r ik k a ita  m ahdollisuuksia k äy ttää  kuvia ja  vertauksia uskon to
tuuksien  selvittäm iseksi; ainoastaan näin menetellen katekism uksen ope
tus voi tu lla  siksi m itä sen p itää  olla, oppilaan uskonnollisen tie täm yk
sen ja  kokemuksen selitykseksi ja  yhteensovittam iseksi, sovellettuna 
a la ti hänen kehitystasonsa ja  siitä  riippuvan oppilaan erilaisen vastaan 
ottokyvyn ja  tarpeen m ukaan.

I I I  T e e s i

Koska h istoria  on se tieteenala, joka jokaisella sivullaan ilm entää 
meille kaikkea ohjaavan Jum alan vanhurskau tta  ja  kasvattavaa rak k a u t
ta, niin sille kuulunee lähinnä uskontoa ensim mäinen sija koulun opetus
aineiden joukossa; ja  sen vuoksi p itää  k iinn ittää  e rity istä  ta rk k aav a i
su u tta  siihen tapaan, millä tä tä  tie tou tta  jaetaan . H istoriaa ei pidä k äsit
tää  vain ym m ärryksen valistam isen lähteeksi, sillä niin menetellen olisi 
tu n n u ste ttu  vain vähäinen osa sen arvosta. Sen tulee lisäksi ta r jo ta  ravin-
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toa tunteelle ja tahdolle, kohottaa siveellistä voimaa, lisätä rakkautta to
tuuteen ja vihaa pahetta vastaan, mihin se kykenee vain silloin, kun se ei 
puhu ainoastaan ymmärrykselle, vaan myöskin sydämelle. Ensimmäinen 
kysymys on, kuinka historian opetuksen pitää alkaa, tuleeko sen alkaa si
ten, että esitetään maailman historiasta yhteenveto vai siten, e ttä  anne
taan elämäkertakuvauksia mainioista m iehistä? Ensiksi m ainittua me
netelmää vastaan esitetään, että maailman historian yhteenveto ei juuri 
voi sisältää muuta kuin nimiä ja vuosilukuja ja  niin muodoin pakostakin 
sulkee pois sen, mikä saattaa oppilaassa herättää mielenkiintoa aineeseen. 
Toisaalta elämäkerrallista menetelmää vastaan, joka sentään on läheisin 
lapsen käsityskyvylle, esitetään, että ne henkilöt, joiden suuret teot mah
tavasti ottavat valtoihinsa lapsen tunteen, joutuvat eristetyiksi, ellei niitä 
käsitellä erottamatomassa yhteydessä heidän omaan kansaansa ja  tä tä  
taasen oikeassa suhteessa toisiin tapahtumiin, jotka ovat olleet koske
tuksessa edelliseen. Jo tta  nyt voitaisiin ratkaista  täm ä kysymys, joka tu 
lee niin paljon vaikeammaksi siksi, kun nykyisin voimassa olevan A r
mollisen Koulujärjestyksen mukaan jo koulun alemmilla luokilla täytyy 
ehtiä antamaan täydellinen yleiskatsaus maailmanhistoriaan, katsomme, 
että opetuksen tulee alkaa lyhyellä esityksellä historian tärkeim m istä 
kansoista ja  tapauksista niiden oikeassa suhteessa ja  aikajärjestyksessä, 
jonka ohessa opettajan ei pidä jä ttää  havainnollistamatta näiden kanso
jen maantieteellisiä olosuhteita viittaam alla ahkerasti kartalle. Sen ohes
sa saa oppilaitten muistia rasittaa vain sellaisilla vuosiluvuilla ja  nimillä, 
jotka selvää yleiskäsitystä varten ovat ehdottoman välttäm ättömiä, mutta 
sitä vastoin pitää nämä seikat alituisesti kertaamalla painettaman niin 
hyvin mieleen, että ne vastedes voivat muodostaa tukikohtia oppilaan en
tistä  yksityiskohtaisemmalle historialliselle tietämykselle. Jottei sellainen 
opetus tulisi väsyttäväksi, tulee opettajan koettaa saada aine elävämmäk- 
si lyhyillä ja  mielenkiintoa herättävillä kuvauksilla. Kun sellainen pe
rusta on saavutettu, alkaa biografinen opetustapa, minkä ohessa ei kui
tenkaan oikeata aikajärjestystä saa miltään osalta jä ttää  huomiotta. Ja 
koska havainnollisuus on niin tärkeä varsinkin opetuksen alkuasteella, 
niin ei pitäisi opetettaessa suinkaan halveksia sellaisia välineitä, joiden 
avulla aikakin tulee silmälle mitattavaksi, kuten on asianlaita esitettäes
sä historiaa graafisesti, jollaiset menetelmät ovat tunnettuja nimellä 
»Ajan virta». Ylemmillä luokilla tulee käyttää vuorotellen kansankuvauk- 
sellista ja  ajallisesti rinnastavaa menetelmää. Niinpä isänmaan historian 
käsitteleminen vasta siinä vaiheessa on oikealla paikallaan, kun oppilaal
la jo on jonkinlaista tuntem usta niistä kansoista, jotka ovat isänmaan 
kehitykseen huomattavammin vaikuttaneet. Myöskin pitää kiinnittää eri
ty istä huomiota oppikirjaan, etenkin alemmilla luokilla käytettävään,
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vaikkakin eräs etevä pedagogi lausuu tä s tä  seikasta puheen ollen, e ttä  
kelpo opettaja  tekee itse oppikirjansa. K irjan  tulee olla k irjo ite ttu  hel
posti ym m ärrettävällä  kielellä ja  sisältää  yksinkertaisen kertovan esityk
sen ilman syvällisiä m ietelm iä ja  niin lyhyesti, e ttä  opetta ja  voi vaatia  
oppilaan osaam aan kaiken k irjassa  olevan. Jos käy te tään  liian seikkape
rä is tä  oppikirjaa, koituu siitä  se epäkohta, e ttä  poika oppii lukem aan 
huolim attom asti teh tävänsä, koska oleellisen ohella pakostakin esiin tyy 
m elkoisesti epäoleellista, johon opetta ja  ei voi k iinn ittää  sam assa m äärin  
huom iota, ja  lisäksi on pojan mielenkiinto jo väsähtänyt, jos hän oppi
k irja s ta  tun tee sen, m itä opetuksen elävöittäm iseksi p itäisi jä t tä ä  opet
ta ja n  osalle. C urtm an sanookin: »Ylipäänsä p itää  k iinn ittää  suu rta  huo
m iota opetta jan  tilapäisiin  tiedonlisiin, mikäli ne eivät m uutu aikaa ku
lu ttav iksi syrjähypyiksi. M uutam at pensselinvedot sopivassa tn  anteessa 
luovat usein eloisamm an kuvan kuin laajasuuntainen värin tuhrim inen 
sopim attom issa kohdissa.»

I V T e e s i

Samoin kuin h isto ria  on tärkeä  tek ijä  yleisessä sivistyksessä, koska 
se opettaa ihm istä kohoam aan välittöm ästi havaittavan  yläpuolelle ta r 
kastelem aan tapauksia  objektiivisesti siksi, e ttä  se an taa  hänelle oikean 
käsityksen om asta suhteestaan  kuluneeseen tapahtum iseen, samoin m uo
dostuu myös m aantiede vaikuttavaksi sivistyksen välineeksi, koskapa 
täm än  tieteen avulla ihminen saa selvän käsityksen m uusta, hänestä 
kauem pana olevasta m aailm asta. Myös tä tä  tie teenhaaraa varten  on 
olem assa useita enemmän tai vähem m än hyväksyttäv iä opetusm enetel
miä. E i voitane olla eri m ieltä siitä, e ttä  m aantieteen opetusta on anne t
tava  niin havainnollisesti ja  eloisasti kuin m ahdollista. H avaintoväli
neiden, pallokartan  ja  kartan , ta rk k a  tuntem inen on niin muodoin tä rk e in 
tä. T ätä  ta rko itu sta  varten  ovat hyvät pallo- ja  se inäkarta t ehdottom an 
välttäm ättöm iä. Alkeisopetukselle tarkoituksenm ukaisen k a rtan  tulee 
sisältää  ainoastaan olennaisinta, n im ittäin  m aitten  ra ja t, huom attav im 
m at vuoret, v irra t, niiden varsilla sija itsevat suurehkot kaupungit ym. 
ja  kaikki täm ä kuvattuna e rittä in  selvin m erkein ja  voim akkain värein, 
niin e ttä  koko luokka voi silm illään seurata  opetta jan  selityksiä. S itten 
kun oppilaille on suullisin selityksin annettu  yh tä  hyvin pallokartan  ja 
k artan  kuin m atem aattisenkin  m aantieteen varm a tuntem us, jonka vii
meksi m ainitun p iirissä kaikki m atem aattise t laskutoim itukset ja  joh- 
te lu t jä te tään  syrjään, ryhdy tään  opettam aan fyysillistä m aantiedettä, 
jolloin aluksi opetta jan  esitys m uodostuu pääasiaksi ja  oppikirja jää 
sivuun, vain pelkäksi välineeksi oppilaalle, jo tta  hän omin neuvoin voi
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palauttaa mieleensä, mitä hän sattum alta on saattanut unohtaa. Ei vielä
kään pidä tavoitella mitään detaljitietoa, vaan opetus rajoittukoon tä r 
keimpiin vuoriin ja  jokiin, huomion kiinnittyessä maanosien ja valta
kuntien luonnollisiin rajoihin ja  suurehkoihin kaupunkeihin. Sen yhtey
dessä on jo luetun alituinen kuulusteleminen ja kartanpiirustus erityisen 
hyödyllistä yhtä lailla varm an kuin havainnollisenkin tiedon hankkimi
sessa. Edullista lienee myöskin läksyn sijasta antaa oppilaan valmistaa 
kotona kartta  siitä maanosasta tai maasta, jotka tunnin kuluessa on 
käsitelty, missä tapauksessa opettajan pitää seuraavan tunnin alussa 
kuulustella oppilaalta tämän omaa karttaa  tullakseen vakuuttuneeksi 
siitä, minkä verran hän todellakin tuntee mukanaan tuomaansa karttaa  
vai onko se vain mekaanisesti piirretty. Sitten kun fyysillinen maantieto 
on näin käyty läpi, alkaa poliittisen esittäminen, missä isänmaan maan
tieto tulee opetuksen ensimmäiseksi kohteeksi. Missä laajuudessa täm ä 
osa on luettava, sen m äärää opettaja oppilaitten iän ja käsityskyvyn 
mukaisesti. Uskomme opettajan vain näin menetellen voivan suorittaa 
hänelle asetetun velvollisuuden päättää jo koulun toisella luokalla maan
tieteen täydellinen kurssi. Ylemmillä luokilla seurataan samanlaista me
todia luonnollisestikin noudattamalla aina suurempaa seikkaperäisyyttä 
ja kiinnittämällä huomiota pääasiallisimpaan, mitä tulee maiden luon- 
nonlaatuun, tuotteisiin, ilmastoon ym. Kaikessa kouluopetuksessa, siis 
myöskin maantieteen opetuksessa on syytä jä ttää  syrjään kaikki pikku- 
piirteinen; niin muodoin ei olisi ainoastaan ajattelem atonta, vaan myöskin 
vahingollista vaatia oppilasta täydellisesti tuntemaan oppikirjoissamme 
tarpeettoman tarkasti lueteltuja kaupunkeja ja muuta sellaista.

V T e e s i

Kansakunnan henkisen toiminnan ilmaus on kieli, jonka täytyy 
siellä, missä se todella on vaikuttavana olemassa, luoda kansallinen kir
jallisuus säilyttäm ään kaiken kauniin, toden ja hyvän, mitä sen kansan 
edustajat ovat ajatelleet ja saaneet aikaan. Ja samoin kuin kirjallisuutta 
tulee kutsua kansalliseksi pyhätöksi, niin toisaalta juuri kielen ta ita 
minen avaa meille pääsyn sinne; ja  juuri tässä täytyy katsoa olevan kieli
opintojen pääpainon ja hyödyn, mikä ei kuitenkaan vielä kokonaisuu
dessaan voi koitua eduksi, koululle, missä muodollinen sivistys, so. har
joitus omintakeiseen ajatteluun  on pääasiallinen kielenopetuksesta läh
tevä hyöty.

Kielten joukossa, jotka ovat kouluopetuksen kohteena, on jatkuvasti 
omistettu latinalle ratkaiseva etusija. Voitaneen epäillä, missä määrin 
sellainen etusija vielä nykyisin kuuluu sille. Jos vain ajatellaan, että
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la tina  kerran  oli kaikkien siv istyneitten  ja  oppineitten kieli, m u tta  ei 
ole sitä  enää, ja  e ttä  kaikki siv istyneet kansat käännösten avulla ovat 
saa ttanee t rikkaan  room alaisperinnön omaisuudekseen, voitaneen m yön
tää, e ttä  latinan ta ito  ei enää ole sivistyksen ehdoton edellytys. Täm än 
käsityksen puolesta n äy ttäv ä t latinan  innokkaim m at puo lta ja t puhuvan, 
va littaessaan  kovin aikam me su u rta  ja  alati lisääntyvää ta ita m a tto 
m uutta tässä  kielessä, m u tta  eivät kuitenkaan voi kieltää, e ttä  tälläk in  
a ja lla  on sivistystä'. Kun siis siv isty stä  voidaan saavu ttaa  ilman latinan  
tuntem usta, miksi s itten  sille om istaa meidän kouluissamme enemmän 
vaivaa ja  aikaa kuin muille vieraille kielille? Jos halu tta isiin  sen lisäksi 
lähteä seuraavasta näkökannasta: Vitae, non scholae discendum  ja  o ttaa  
tarkaste ltavaksi elävien kielten käyttökelpoisuus käytännöllisessä elä
m ässä, niin näm ä saavu ttava t m äärätyn  etusijan  latinaan nähden. Näin 
sanoessamm e emme halua kuitenkaan  karko ittaa  latinaa koulun oppi
aineiden joukosta, vaan sen p itää  edelleenkin säilyä koulussa, ei ainoas
taan  hyödyllisyytensä vuoksi muodollisen sivistyksen välineenä, vaan 
myös välttäm ättöm änä perustana tulevalle filologille.

Jos taas haluaisi etsiä syytä  valite ttuun  välinpitäm ättöm yyteen latinaa 
kohtaan, sitä  ei tava ttane  a inoastaan  ajan  a iheuttam ista  m uuttuneista  
olosuhteista, vaan enemm änkin useim m issa oppilaitoksissam m e k äy te t
täv äs tä  opetusm etodista. Täm än m etodin m ukaan, jo ta  voisi ku tsua 
yksipuolisesti lingvistiseksi, p itää  oppilaan mieleen painaa latinan  kieli
opin kaikki säännöt poikkeuksineen ja  poikkeusten poikkeuksineen ilman 
vä lttäm ätön tä  sovellutusta, m istä useinkin johtuu, ettei oppilas osaa 
k äy ttää  sääntöä, vaikka hän osaisi sen sana sanalta  ulkoa. S itten kun 
katso taan  oppilaan hiellä ja  suurella vaivalla ynnä muiden opetusaineiden 
kustannuksella päässeen valm iiksi tässä  työssä, ryhdy tään  lukem aan 
k irja ilijo ita , joiden henki ja  sisällys kokonaan uh rataan  fraasien  oppi
miselle, sam alla kun n iitä  ka tso taan  'pelkästään välineiksi harjo ite ttaessa  
edelleen kieliopin yksity iskohtia. Pahim m assa tapauksessa p iinataan op
p ilasta vielä eri vaihtoehtoisilla lukutavoilla, ja  hänen täy tyy  silloin 
vaeltaa kaikki ne k ierto tiet, jo ita  myöten ei ainoastaan opetta ja  itse, 
vaan myös aikaisem m at se littä jä t ovat onnistuneet pääsem ään jonkin 
kohdan oikean tu lk in taan . Tämä on lyhykäisyydessään pääsisältönä ny
kyisin käytännössä olevassa metodissa, jonka menetelmän nojalla 
pitäisi keh ittää  perusteellisia latinan ta ita jia; sam antekevää, ovatko he 
sen yhteydessä kyllästyneet ei ainoastaan kieleen, vaan myös niihin k ir
jailijoihin, jo tka ovat käy ttänee t tä tä  kieltä.

Tähän opetukseen kuuluvat myös latinankieliset k irjo itu sharjo ituk
set, jo ita  meidän käsityksem m e m ukaan saisi k äy ttää  vain kieliopin so
vellutuksina. K irjo itu sharjo itu sten  tarkoituksena lienee tyydyttäm ällä  
oppilaan omaa ta rv e tta  olla myös tuo ttavana eikä vaan vastaanottavana
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puolena, to tu tta a  hän tä  om atoim isuuteen ja  sam alla h a rjo ittaa  hän tä  
helposti löytäm ään ajatuksilleen selvät ja  vastaavaise t ilm aisut. U s
komme tuskin, e ttä  jo tak in  tä s tä  saataisiin  a ikaan latinalaisilla  k irjo itu s
harjo ituksilla, koska niiden yhteydessä a ja tu s  on a litu isesti parhaassak in  
tapauksessa sido ttu  ulkoaopittujen sanojen ja  sanontatapojen  köyhään 
varastoon; täm ä kahle, ellei s itä  ajoissa heite tä  sy rjään , on vain om iaan 
tappam aan halun m ainittuun om atoim isuuteen kirjo ittam isessa. Äidin
kielen eikä m inkään m uun tulee olla ainoana ilm auksena tä s tä  om atoim i
suudesta. Em m ehän lisäksi opi latinaa kirjoittaaksemme, vaan  lukeak- 
semme sitä  ja  siihen pystym m e ilm ankin k irjo itu sharjo ituksia , m inkä sei
kan riittävässä  m äärin kreikan opetus meillä osoittaa.

V I  T e e s i

Koetamme seuraavassa es ittää  m ahdollisesti sopivam paa m enetelm ää 
koulun kielenopetukselle. A loitetaan äidinkielen kieliopilla, kuten myös 
nykyisin voim assa oleva Armollinen K oulujärjestyksem m e m äärää. S it
ten kun poika ala-alkeiskoulussa on tu tu s tu n u t siihen, hän alkaa ylä- 
alkeiskouluun tu llessaan opiskella jonkin  vieraan kielen kielioppia — 
latinan tai saksan, mieluummin kuitenkin  viim eksi m ainitun — jonka 
yhteydessä opetuksen ei tule niinkään paljon pyrk iä siihen, e ttä  om aksu
taan  vieraan kielen kieliopin yksity iskohtia , vaan e ttä  selvästi ja 'perus
teellisesti oivalletaan yleistä kielioppia, m inkä saavuttam iseksi tu o tta 
nee sangen tun tuvaa  apua vieraan kielen uu tte ra  vertaam inen äidinkielen 
kielioppiin. Siihen voisi tykkänään  p ää tty ä  kieliopillinen opetus. S itten  
a lo itetaan  kielten opettam inen, uusi kieli joka luokalla, m itä opetettaessa 
saa te taan  muoto- ja  lauseoppi välittöm ästi m itä läheisim pään yhteyteen 
toisiinsa, s itten  kun deklinaatio itten  ja  kon jugaatio itten  säännölliset 
ta ivu tuskaava t on käyty  läpi. T ätä  ta rk o itu s ta  varten  tarv itaan  läksy- 
jaksoihin  jae ttu  lukukirja, joka on siten laad ittu , e ttä  jokainen teh tävä  
sisä ltää  kieliopin säännön, m uutam ia tun tem attom ia  sanoja ynnä joukon 
vaihtelevia esim erkkejä sovellettuina ju u ri esite ttyyn  ja  aikaisem piin 
sääntöihin sekä käsittää  a inoastaan  aikaisem m in op ittu ja  ja  äskeisessä 
teh tävässä  esiin tyneitä  sanoja. K äy te ttäessä  tä lla is ta  lukuk irjaa  saa
daan oppilas lukem aan ulkoa läksyssä esiintyvä sääntö  ja  siinä olevat 
tun tem attom at sanat sekä lisäksi kotona k irjo ittam aan  läpikäydyt esi
m erkit, jo tta  sääntö  ja  sanat sitäk in  varm em m in ta r ttu is iv a t hänen 
mieleensä. Täm än metodin m ukaisesti, jos k ielitunnit tasa isesti jaoitel- 
laan, p itää kielioppi ennätettäm än käydä läpi yh tenä vuotena eli yhdellä 
luokalla. Seuraavalla luokalla k e rra taan  lukuk irja  ja  a lo itetaan  helpoh
kojen kirjailijo iden lukeminen käy ttäen  hiljalleen edistyvää menetelmää,
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so. kieliopillisesti eritellen ja selitelien vaikeita paikkoja. Lähinnä kor
keammalla luokalla muuttuu lukeminen kursorisemmaksi, siten e ttä  
oppilasta harjoitetaan kiinnittäm ään suurinta huomiota luetun sisällyk
seen, joten hän oppii tuntemaan itse kirjailijan sekä tämän välityksellä 
myöskin sitä kansaa, johon kirjailija kuuluu. — Vieraitten kielten k ir
joitusharjoitukset pitäisi lopettaa sitten, kun aletaan käyttää lukukirjaa; 
ja  näin menetellen ei ainoastaan voitettaisi aikaa, vaan sen ohella vielä 
suurempikin etu, nim ittäin opettaja saisi tilaisuuden suunnata oppilaan 
jakam attom an innon ja  tarkkaavaisuuden siihen, että  täm ä saavuttaisi 
suurimman mahdollisen valmiuden ilmaista ajatuksiaan äidinkielellään 
kunnollisesti ja ortografisesti oikein, taidon, jonka perusta jo koulussa 
mitä huolellisemmin pitäisi laskettaman, koska se sittemmin vain vaivoin 
on saavutettavissa, jos se koulussa lyödään laimin, kuten kokemus kyllin 
selvästi todistaa. Jos kieltenopetusta harjoitettaisiin tämän metodin 
mukaisesti, niin arvioitaessa niitten hämmästyttävien tulosten pohjalta, 
joita tä tä  metodia käyttäen saavutettaisiin, voisivat meidän koulumme, 
mitä kieltenopetukseen tulee, osoittaa varmasti kokonaan toisenlaatuisia 
tuloksia kuin nykyisin.

V I I  T e e s i

Ei kai kukaan kieltäne, e ttä  suomi on runsaasti omintakeisia piirteitä 
sisältävä kieli. Haluamme esimerkiksi esittää sen omalaatuisia menetel
miä ilmaista kielteisiä käsitteitä. Joka on omistanut tälle kielelle jonkin 
verran huomiota, tuntee, että  sillä on tä tä  tarkoitusta varten itsenäinen 
kieltoverbi, erityinen sija, nimeltään karitiivi eli abessiivi sekä oma päät
teensä adjektiiveille. Nykyisin käytännössä olevien kielioppien mukaan 
on abessiivin pääte -tta, -ttä, m utta meidän on nyt syytä lyhyesti ta r 
kastaa, kannattaako tä tä  päätettä  ottaa kieleen etusijaisesti aikaisemmin 
käytännössä olleen -ta’, -tä’ rinnalla. Tässä päätteessä esiintyvän kaksin
kertaisen t:n  synty on seuraava: Sen jälkeen kun prof. v. Becker kieli
opissaan oli murre-erikoisuutena maininnut, että abessiivin t Pohjois
pohjanmaalla kuuluu kahdennettuna, sekä prof. Lönnrot vähän myö
hemmin oli Oulun Viikkosanomissa ottanut kirjoituksessa käytäntöön 
tämän päätteen esittäen perusteluksi tälle kirjoitustavalle muun muassa 
sen, että  t:n  kahdentuminen abessiivissa tapahtuu myös vepsäläisten 
kielessä, jota puhutaan muutamilla seuduilla Äänisjärven itäpuolella,2 
minne on haluttu sijoittaa suomen kielen kehto, niin useimmat suomen
kieliset k irjailijat nojautuen prof. Lönnrotin auktoriteettiin alkoivat 
käyttää yleisesti tä tä  kaasuspäätettä. Vaikka tämän jälkeen ei ainoastaan

2. P itäisi olla ilm eisestikin länsipuolella.
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prof. A kiander teoksessaan »Ljudbildningslära» ole an tanu t vanhem 
malle päätteelle äänneoppiin perustuvaa etusijaa  uudemm an rinnalla, 
vaan myös prof. Lönnrot viim eksi ju lkaisem assaan akateem isessa väitös
k irjassa  tarkem pien kielellisten tu tk im usten  perusteella on luopunut 
väitteestään , e ttä  vepsäläisten keskuudessa abessiivin t olisi kahden
nettu, ja  niin ollen on enää vähän tai ei laisinkaan a ihe tta  sen sä ily t
täm iseen, ovat kuitenkin uudem m at k ieliop ink irjo itta ja t ja  k ielenkäyt
tä jä t  itsepäisesti p itäneet kiinni tä s tä  useasti m ainitun sijan ennen aiko
jaan  y leiste tystä  päätteestä. Jos edelleen ajattelee, e ttä  pää te ttä , jossa 
on yksinkertainen t, on k äy te tty  kaikissa vanhem m issa k irjo ituksissa, 
ennen kaikkea R aam atussa ja  v irsik irjassa , kuinka suurta  vaikeu tta  
tä tä  kaksinkerta is ta  t:tä  luettaessa  aiheutuu ainakin yhdeksälle kym me
n e ttä  osaa Suomen kansasta, joka puheessa ei voi sietää sitä, niin ei voi 
m uuta kuin m itä hartaim m in toivoa, e ttä  pääte -tta, -ttä hy ljä ttä is iin  
kielestä ja  e ttä  vanha pääte -ta’, tä’ o tetta isiin  sen s ijas ta  uudelleen 
käytäntöön.

Jokseenkin sam a on asian laita  karitiiv iadjektiiv ien  -ton, -tön p ä ä t
teeseen nähden, m itä p ää te ttä  on p y ritty  ty rky ttäm ään  kieleen varsinai
sen -toin, -töin päätteen sijasta . Myös tähän  m enettelyyn antoi v. Becker 
ensim m äisen sysäyksen m äärätessään  näiden adjektiivien alkuperäiseksi 
nom inatiiviksi -toma, -fömä-loppuiset muodot, m istä sitten  m uodostui 
genetiivin loppu-toman, -tömän. Täm än johdosta m ääritte livä t Collan ja  
E urén  kielioppeihinsa säännön, e ttä  -ton, -tön onkin karitiiv iadjektiiv ien  
oikea pääte, eikä suinkaan -toin, -töin. M utta jos k iinn ittää  huom iota 
siihen, e ttä  suomen kielen huom attavin  om inaispiirre on vokaalien r ik 
kaus, jo tka  yhtyneinä diftongeiksi an tav a t tälle kielelle kreikkalais
m allista soinnukkuutta, ja  kun sen ohella tietää, e ttä  diftongilliset no
m inatiiv it eivät m uutoinkaan ole v ieraita  tälle  kielelle, esim. istuin, tu t 
kain, gen. istum en, tutkam en, jo ita  nom inatiiveja ei kukaan ole a ja te llu t 
typ is tää  muodoiksi istun ja  tutkan, kuten karitiiv isissa  päätteissä, niin 
sa a ttaa  varm aankin  toivoa, e ttä  typ iste tyn  -ton, -tön lopun olisi v ä is ty t
tävä  täy telä isen  -toin, -töin lopun tieltä , mihin on sitäk in  enemmän a i
hetta , kun K alevalan uudessa painoksessa, Suom ettaressa ym. viimeksi 
m ainitulle päätteelle on tu n n u ste ttu  sille oikeudenm ukaisesti kuuluva 
etusija .

V I I I  T e e s i

Meidän koulujemme aritm etiikan  opetusta vastaan  voitaneen huo
m auttaa , e ttä  ensim m äiset lukukäsitteet ilman riittäv ää  perusteellisuutta  
ja  selvyyttä  o tetaan  esille ja  e ttä  a le taan  liian aikaisin  laskea esim erk
kejä sekä sen ohessa k iinn ite tään  liian suu rta  huom iota oikeaan tulok-
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seen. Heti kun poika osaa luetella luvut, hän saa ryh tyä  käy ttäm ään  
n iitä  opetellen sam alla ulkoa saneltu ja  sääntöjä, jo ita  sovellutetaan ali
tu isesti samoilla sanoilla ilm aistu ihin  esim erkkeihin ja  joiden ennen 
kaikkea tulee »pitää paikkansa». Tuloksena tälla isesta  opetuksesta on 
yh tä  mieletön kuin hyödytön, pian on unohdettu  koneellinen valmius 
lukujen käsittelyssä, m ikä näkyy siitäkin, e ttä  oppilas, varsinkin jos 
kysym ys esite tään  m uussa kuin hänen ennalta tun tem assaan  muodossa, 
sa a ttaa  levottom an tuskan  vallassa välistä valita  aivan päinvastaisen 
laskutavan etsiessään v astausta  kysymykseen, jo ta  hän ei voi ym m ärtää. 
Kaikki täm ä välte tään  siten, e ttä  luvut opitaan nojautum alla u u tte ras ti 
toisenlaisiin havaintovälineihin kuin lukum erkit, esim. laskurahoihin, 
viivoihin ta i ruu tu ih in  jae ttu ih in  neliöihin, jo tta  oppilas voisi havain
nollisella tavalla  tulla vakuuttuneeksi lukujen m erkityksestä. S itten kun 
kym m enjärjestelm ä on täm än  jälkeen selvästi selitetty , tulee yhtä  ha
vainnollisesti h a rjo ittaa  yksinkerta isia  laskutapoja, m inkä ohessa ei 
tähän  asti hyljeksittyä, nykyisin käsiteltäväksi m äärä ttyä  ns. päässä
laskua  suinkaan saa laiminlyödä, ja  esim erkkeihin ta r tu ta a n  vasta  sitten, 
kun oppilas on täydellisesti to ttu n u t suullisesti selv ittäm ään jo opittuun 
sovelletut vaihtelevat, eri muodoissa esite ty t kysym ykset. Tarvitsee 
tusk in  lisätä, e ttä  hänen tulee suullisestikin kyetä erittelem ään esim erkit, 
ennen kuin laskutoim itukseen ryhdytään. Katsomme siis laskuopin ym 
m ärry stä  harjo ittavan  puolen perustuvan kysym yksen oikeaan ja  no
peaan oivaltamiseen, eikä itse laskutoim ituksen suorittam iseen.

I X  T e e s i

Siitä, m issä m äärin  luonnontieteitä pitäisi o ttaa  koulun oppiaineiden 
joukkoon, on epäilem ättä tu llu t viime aikojen tärkeim piä pedagogisia 
ongelmia. Vaikka huom attu  saksalainen pedagogi Comenius lähtien 
seuraavasta  periaa tteesta : »Die Sache ist Substanz, das W ort Accidenz, 
die Sache der Leib, das W ort ist Kleid. Sache und W ort sind daher zu
gleich beizubringen, vornehm lich  aber die Sache als Objekt des V erstandes 
und der Rede», yli kaksi vuosisataa sitten  yhtä  läm pim ästi kuin vakuut- 
tavastik in  y ritti  osoittaa luonnontieteitten suu rta  m erk itystä  opetuk
sessa, jä i kuitenkin vasta  m eidän aikam me asiaksi tunnustaa  m ainituille 
tieteille paikka meidän kouluissamme. V astu sta ja t ovat sanoneet: »Luon
nontieteillä on ainoastaan  käytännöllinen pääm äärä; ne n im ittä in  p itä 
vät silm äm ääränään yksistään  aineellista hyötyä ja  sellaisinaan kasvat
tav a t itsekkyyttä  eivätkä sen vuoksi ansaitse sivistyksen välikappaleiden 
nim itystä.» Tähän voidaan v as ta ta : Jos on pelkästään käytän töä ha
va in tokyvyn  tero ittam iseksi to tu tta a  oppilasta ta rkkaam aan  luonnon
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loppum atonta m oninaisuutta, opettaa hän tä  tun tem aan jokin eläin ta i 
tu tk im aan  jokin kasvi ja  sen ohessa jänn ittäm ään  koko huom iokykynsä 
ta rk astaessaan  erikseen jokaista  osaa ja  olem aan äärim m äisen varo 
vainen nähdäkseen oikein ja  arvioidakseen todellisuudentajuisesti, y h tä  
hyvin on myös pelkästään käytän töä päätellä  jokin kieliopillinen muoto 
ta i k äy ttä ä  sanak irjaa . Jos on pelkästään  käy tän töä  ym märryksen har
joittam iseksi ja  tahdon jalostamiseksi an taa  oppilaan he ittää  silm äys 
organism ien rakenteeseen, opettaa hän tä  näkem ään kaikissa vaihtelu issa 
m ää rä tty jä  lakeja ja  kaikkien voimien takana  yksi ja  Yhden hallitseva 
tah to , niin on myös pelkästään käy tän töä nähdä h isto rian  valaistuksessa 
valtioiden synty  ja  kehitys. Vielä väitetään , e ttä  luonnontieteitten  h a r
rastam inen  k asvattaa  itsekkyyttä . Tuskin. Sillä erotteleehan kem isti 
m aan rakenteen osaset ja  tunkeutuu eläm än m ekanism in salaisuuksiin ; 
laskeehan fyysikko valon ja  lämmön kaikki ilm iöt ja  an taa  selityksiä 
useim piin näkyväisen luonnon lakeihin; kuvaileehan eläin tieteilijä  n iitä  
eläimiä, jo tka  liikkuvat m aanpinnalla, ja  kasv itie teilijä  n iitä  kukkia, 
jo tka  sitä  ko ristava t; — ja  kaikki he todellisuudessa iloitsevat siitä  
suuruudesta, m ikä avautuu heidän katseelleen ja  riem uitsevat saam as
taan  kyvystä nähdä tä tä  kaikkea; m utta  voiman, joka panee luom akun
nan liikkeeseen, valon ja  lämmön lähteen, täy ty y  heidän k äsittää  olevan 
ulkopuolella n iitten  rajojen, joiden sisälle kaikki tu tk im us rajo ittuu . Ja  
juu ri tunnustaessaan  täm än voiman olemassaolon saavat he varm im m an 
suojan egoismille om inaista itsensäjum aloim ista vastaan. Jo näiden v iit
tau sten  nojalla rauennevat yllä es ite ty t luonnontieteitä  vastaan  kohdis
te tu t m oitteet ja  niiden suuri hyöty  sivistyksen välineinä käynee ilmei
seksi. Siksi ei voida kyllin k iittää  sitä, e ttä  luonnonhistoria on saa te ttu  
koulun opetusaineiden joukkoon. Jospa fysiikallekin voitaisiin  pian m ää
rä tä  siellä sijansa.

X T e e s i

Pankaam m e lopuksi hiukan suomea koetteeksi, eikö näihin saakka 
halveksittua  kieltäm m e täm m öisissäkin väitte lö issä  jo sopisi käy ttää . E i 
tuo ta  pahaksi pantane, koska jo suomen kieli korkeim m assakin opistos
samme on muiden kielien verroille vedetty.

Moni va littaa  luku-aineiden paljou tta  kouluissam m e; sanoo m uka siitä  
koulupojalle olevan suuren haitan, e ttä  hänen täy ty y  niin monia lukuja 
y h t’aikaa harjo itella , ettei yksi aine vielä pääse selvenemään, ennenkuin 
toiseen jo ta r t tu a  täy tyy . Samaa todistanee sekin, joka jolloin kulloin 
luetta issa  tapah tuu , se nim ittäin, e ttä  poika, varsinkin  jos hätään tyy , 
panee la tin a t saksa t sekasin ja  häm m entyy viimein, ettei kysymykses-

J L  — 17



258

tä  väh in täkään  selkoa saa. M utta koska luku-aineita ej käy vähen täm i
nen, on tähän  m uualta apua katso ttava. V ieraiden kielien opettam isessa, 
vieläpä m uussakin, luullakseni täm ä häm m ennys joksikin häviäisi, jos 
luku-järjestys tu lisi sille kannalle asetetuksi, e ttä  poika saisi lukea sam aa 
k ieltä  useam pia tu n tia  pe rä ttä in  ja  m uut kielet sill’aikaa jä is iv ä t luke- 
m ata. Jos esim. kielien opettam iseen m äärä ty istä  tunn ista  saksan  kielen 
osaksi tulisi 60 tu n tia  lukukaudessa eli term iinassa, lukisi hän  näm ä 60 
tu n tia  yhteen jatkoon, jonka jälkeen taa s  toinen kieli o tetta isi sam alla t a 
valla luettavaksi. Näin luulisin opin kovemmin juu rtuvan  ja  siis parem 
m in päässä pysyvän, korvan to ttuvan  vieraasen kieleen, vieläpä halunkin 
olevan uuden ja  suurem m an, jonkun a jan  kulu ttua, taas  sam aan kieleen 
ta rttu essa .
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K. A. KOVERO

Ensimmäinen opetustuntini Jyväskylän lyseon 
korkeimmalla luokalla syksyllä 18811

Valo koitti ihmiskunnalle henkisestikin idässä. M utta idän kansat, 
päästyään raakuuden tilasta, hyytyivät henkiseen yksipuolisuuteen ta i 
joutuivat siveelliseen rappioon, menettäen samalla kaiken johtomahtinsa 
ihmiskunnassa. Etelän mustissa kansoissa on aina vallinnut orjuus ja  
raakuuden synkkä yö. Pohjan ja  lännen kansoissa tosin löytyi vapauden 
harrastusta  ja sotaista virkeyttä, m utta hekin elivät sivistyksen puuttees
sa ja  tenhottomuuden tilassa.

Kun keskellä tä tä  raakuuden ja  tietäm ättöm yyden sumuista alaa 
kreikkalaiset astuvat näyttämölle, alkaa myöskin uusi aikakausi ihmis
kunnan historiassa. Mailman tapausten keskus siirtyi heidän kauttansa 
A siasta Eurooppaan ja he loivat uuden kehitysmuodon, uusia elämäneh
toja ihmiskunnalle, jotka m ääräsivät suunnan ja  tien kaikiksi seuraaviksi 
ajoiksi, käyden tuohon suureen ihmiskunnan yhteiseen rakennustyöhön 
kiinni semmoisella menestyksellä, että  vielä tänä hetkenä mailman in- 
tellektistä sivistystä toiselta puolen kannattaa kreikkalaisuus; toiselta 
puolen nojaa se, niinkuin tiedämme, kristinuskoon.

Sillä tavoin olivat kreikkalaiset ensimmäiset, jotka loivat vapaan val
tion. Heillä oli isänmaa ja  heissä löytyi isänm aan-rakkautta, eikä heitä 
tarvinnut ruoskalla ajaa m aatansa puolustamaan, niinkuin idän kansa- 
laumoja, joilla ei ollut mitään käsite ttä  isänmaasta. M utta missä kansa
laisvapaus ja rakkaus isänmaan lakeihin ja  laitoksiin, jotka kansa itse 
säätää, löytyy, siellä, kun kullakin on oikeus ryhtyä mihin kykenee, edis
tyy tiede ja taide vapaassa kilvottelussa. Ja todella minkä loistavan si
vistyksen on kreikkalaisten vapaa valtioelämä synnyttänyt! Kaikessa, 
m itä kreikkalainen henki tieteen ja  taiteen alalla loi — ja se oli todella 
paljon, enemmän kuin mikään muu kansa maailmassa — löytyy ihmeelli
nen sopusointu muodossa ja sisällyksessä; ei missään tunnu »vasaran 
jälki, eikä pihtien pitämät».

M utta tä tä  emme ole lausuneet ikäänkuin tahtoisimme väittää, e ttä  
kreikkalaiset olisivat täm än kaiken tyh jästä  ja  itsestään luoneet. Sillä 
varm aa on, että  Kreikka sai melkein kaikki kulttuurinsa siemenet itä
mailta. M utta yhtä varmaa on, e ttä  Hellas yksinään voi kehua ei tunte-

1. Professori K. A. Kovero oli rehtori Pesoniuksen oppilas. — Kirjoitelma 
otettu K. A. Koveron kokoelmasta Kyhäelmiä III.
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neensa mitään kokeampaa sivistysmuotoa, kuin minkä sen oma kansallis
henki idätti ja muovaeli.

Tämän Hellaan mahtavan kulttuurin levitti sen kotinurkista sittem 
min Alensanteri Suuren miekka kauvaksi itämaille, niin että  sielläkin 
tunki yhteiskuntaan joku määrä kreikkalaista henkeä ja joku tunne 
yhteisestä ihmisyydestä syntyi itse kansoissa, vaikka ainoasti korkeim
mat säädyt kokonaan kreikkalaistuivat. Eikä länsikään tullut omillaan 
toimeen. Roomalaisten täytyi taipua kreikkalaisen hengen koulutukseen 
ja  oppia kreikankieltä.

Roomalaisista saivatkin kreikkalaiset innokkaita oppilaita, »Graecia 
capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio», ( =  valloitettu 
Kreikka valloitti ra a ’an voittajan ja toi tieteet sivistymättömään Latioon) 
laulaa Horatius eräässä paikassa. Mutta mitenkä voi ylpeä Rooma, ma
ilman herra, taipua Kreikan oppilaaksi?

Tulee muistaa että kreikkalaisten ja roomalaisten luonnonlahjat ja 
luonne olivat peräti erinlaisia. Kreikkalaisten tehtävä historiassa olikin 
to potein, m utta roomalaisten to prättein elikkä niinkuin Vergilius osaa
vasti tästä  lausuu:

»Excudent alii spirantia mollius aera, 
credo eqvidem; vivos ducent de marmore v u ltrs ; 
orabunt caussas melius, coeliqve meatus 
describent radio, et surgentia sidera dicent: 
tu  regere imperio populos, Romane, memento; 
hae tibi erunt artes; pacisave imponere morem, 
parcere subiectis et debellare superbos».

eli vapaasti suomeksi käännettynä:

Hienommin muut henkehiseks takokoot kovan malmin, 
sen hyvin suon, sekä marmorihin elävän kuvan luokoot, 
kauniimmin puhukoot asioita ja  kulkua taivaan 
puikollaan kuvaelkoot: tähtien nousuja tietkööt:
Rooman mies, sinä hallitse maan kansoja — siinä 
on sinun taiteesi — sekä rauhaisiks tavat muuta; 
säästä voittam ias sekä lannista kopeoita.

Roomalaisilla oli valtio korkeimpana tarkoituksena, jolle kaikki uh
ra ttiin  ja  joka heillä oli lujasti kokoon pantuna. Mutta henkisellä alalla 
olivat roomalaiset heikkoja, eikä mikään luova kansa, niinkuin kreikka
laiset. Kuten roomalaisilla oli maailman valtiollinen kohoitus ja yhteen 
sulatus korkeimpana historiallisena tehtävänä, siten kreikkalaisilla sen 
intellektinen. Tämän huomasivat roomalaiset ja  heidän täytyi antautua 
kreikkalaisen hengen kasvatukseen. Kreikkalaisuus tulvaili mahtavana
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v irtana  roomalaiseen elämään ja  roomalaiset m uuttu ivat henkisen elä
mänsä puolesta helleniläisiksi, m utta  heidän valtionsa ja  lakinsa ohjaili 
niin hyvin kreikkalaisia kuin m uita  kansoja. Sillä tavoin syntyi helleniläis- 
roomalainen kulttuuri, kreikkalais-roomalainen sivistys, joka käsitti  koko 
siihen aikaan tunnetun ja  yhden valtikan olla olevan mailman.

Kreikka oli nyt kansan kielenä valtakunnan itäisessä puoliskossa, niin
kuin läntisessä yleisesti siksi tuli latina. M utta jo Kristuksen syntym än 
aikoina puhuttiin Kreikkaa yleisesti sivistyneitten kesken valtakunnan 
länsiosissakin ja  etenkin Roomassa. Täytyipä myöskin, kumminkin si
vistyneitten, valtakunnan itäosissa osata latinaa, sillä latina oli virallinen 
kieli ja  yksinomaan lakikieli koko valtakunnassa.

Sitten kun roomalaiset olivat rautaisella kädellä pakoittaneet m a
ilman hajanaise t valtakunnat ja  kansat  tähän  sivistyspiiriin ja  yhteiseen 
kanssakäymiseen, seurasivat p i tk ä t  rauhan  ajat, — vaikka usein tulevan 
tuhonkin enteitä  näkyi. Kauppa ja  teollisuus kukoisti; kanavia, m aan
teitä, kouluja, sairashuoneita ja  muita yleisiä rakennuksia tehtiin; yli
m alkaan hallitsi oikeus ja  laki m aassa; mukavuus asunnoissa ja  vaa te tuk
sessa oli yh tä  suuri kuin meidänkin aikana, niinkuin sen kyllä Herculanu- 
mista ja  Pompejista löydetyt esineet todistavat;  seuraelämä hieno,
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m utta suorempi kuin meidän aikana. Tämä aika oli siis tavallaan onnel
linen aika ja sen kulttuurimuoto varmasti korkea. Sen varjopuolista ei 
anna aika tässä minun puhua, eikä liioin, miksi sen loppu niin välehen lä
heni. Sen vaan tahdon vielä mainita, että  kaikki Euroopan muut kansat 
ainoasti sen kautta ovat saaneet merkitystä, että  he ovat astuneet ulos 
omasta ajatuspiiristään ja antaneet kouluttaa itseänsä kreikkalaisten ja 
roomalaisten ajatustavassa ja  kielessä. Kristinuskokin on lainannut muo
don (kielen) kreikkalaisilta ja  roomalaisilta. Euroopan kansat ovat taas 
palanneet oman olemuksensa tuntemiseen, m utta kansallisuuksien sivis- 
tysvoima riippuu ilmeisesti niiden yhteydestä vanhain ihannemailmaan. 
Jos siis tahdomme edistyä yleisessä tiedossa ja  vapaudessa, s.o. kulttuu
rissa, on meidän, kalevalaistenkin, yhäti käytävä vanhoilta oppia saa
massa.
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VÄINÖ VOIONMAA

Maallikon m ietteitä klassillisten kielten 
m erk ityksestä1

A llekirjoittaneen aikana oli latinan  in- 
toilu Jyväskylän lyseon poikain keskuu
dessa jo tak in  itsestään  selvää ja  luonnos
taan  lankeavaa. Olihan itse Johan Gabriel 
Geitlin an tanu t tälle  intoilulle ylvään is
kulauseen »Kalskeensa» esipuheessa (L a
tina, tuo urosten  kieli, puhdas kuin m iek
kojen k a ls k e . . . .» ) .  E ikä klassillisten 
kielten ja  klassillisuuden h a rra s tu s  hävin
ny t m inun kohdaltani vielä yliopisto-opin
to jenkaan  aikana, m istä on m uistona 
kreikan kielen arvolause filosofian lisensi
aa ttitu tk innossan i 1893.

Myöhemmin on klassillisuuden kysy
mys esiin tynyt näköpiirissäni yksityis- 

h a rras te lu a  laajem pana kulttuurikysym yksenä. K atson k lassillisuutta  
suo rastaan  nykyajankin  ku lttuuritarpeeksi. Voidaksemme oikealla ta 
valla ym m ärtää ja  om aksua eurooppalaista ku lttuuria , siihen luettuna 
oma suom alainen kulttuurim m e, tarvitsem m e jo tak in  selventävää, r i i t tä 
v ästi tunnettavaa  lähtö- ja  vertauskohtaa. E ikä sellaisena voi olla muu 
kuin klassillinen aika, joka todellisuudessa on yhä m yötävaikuttam assa 
sivistyseläm ässäm m e, e rittä ink in  tieteellisessä toim innassa ja  m aailm an
katsom usten  m uodostam isessa.

K äytännöllisenä avaim ena taas  vähänkään  syvem pään klassillisuuden 
tuntem iseen on latinan kieli, Rooman vallan ja  keskiajan  m aailm ankieli, 
tä lläk in  hetkellä vielä varsin  huom attava kansainvälinen apukieli, m aail
m anhisto rian  kannalta  ei siis m ikään »kuollut kieli». Yhä vieläkin se on 
m onien tieteiden jonkinlainen aputiede, ja  varm aan Suomenkin h isto rian 
tu tk ija t  ja  ju r is ti t  olisivat iloisia siitä, jos oikein hyvin osaisivat latinaa.

M utta asiaa on ka tso ttava  myöskin kielenopetuksen kannalta. Kielten-

1. Professori Voionmaa oli prof. K. A. Koveron oppilas. — Lausunto otettu  
Kasvatusopillisesta aikakauskirjasta, 1947, n:o 4.
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opetus on, ta i sen pitäisi olla, kulttuurihistorian jopa itse kulttuurin ope
tusta. H um anistista sivistystä harrastava ihminen ei voi olla kiinnostu
m atta kielitieteellisiin yleiskysymyksiin. Hänelle ei riitä  se, e ttä  on ko
neellisesti oppinut suuremman tai pienemmän joukon kansainvälisiä »si
vistyssanoja», joiden kokoonpanosta hän ei tiedä mitään. Hän haluaisi 
tietää jotakin eri kielten synnystä, niiden keskinäisistä suhteista, sanain 
m erkityksen kehityksestä yms. M utta kun sellaista yleisen kielitieteen 
opetusta ei voida antaa ilman erityisten kielien opetusta, täy tyy  valita 
ainakin yksi kieli sellaiseksi kielenopetuksen pohjaksi. Ja sopiipa kysyä, 
mikä kieli mahtaisi olla käytännöllisesti sopivampi sellaisen korkeamman 
kielenopetuksen pohjaksi kuin latina. E ikä ole tässä unohdettava latinan- 
opetuksen arvoa kielilogiikan ja muunkin logiikan opetukselle.

En uskalla etevien am mattimiesten edessä ja tkaa näitä »maallikon 
mietteitä». Mutta historian harrasta jana uskallan lausua sen, että latinan 
opetuksen tukahduttam inen tai liiaksi syrjäyttäm inen oppikouluistamme 
olisi korvaamaton tappio maamme kulttuurille. Mielipiteeni on siis se, 
e ttä  tulevassa oppikoulunuudistuksessa maassamme on latinanopetuk- 
selle varattava riittävä m äärä opetustunteja riittävässä määrässä kou
luja.
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EERO SINIVAARA

Jyväskylän lyseon opinkäynti vv. 1858—1908

I YHTEISKUNNALLISTA TAUSTAA JA  HUOMIOITA KOULUN 
OPPILASAINEKSEN SOSIAALISESTA KOOSTUMUKSESTA

Opinkäynti opinahjoa vailla olevasta Keski-Suom esta kaukana m aa
kunnan ulkopuolella s ija itsev issa  kouluissa, jo ista  lähim m ät yliopistoon 
joh tava t olivat Jyväskylän lyseon perustam isen aikoihin Kuopiossa, Po
rissa, Porvoossa ja  Vaasassa, oli vähä istä  ja  yhteiskunnallisesti epätasai
sesti jakaan tunu tta . Alueen suhteellisen  harvalukuinen virkam iehistö  ja  
muu vähäinen sivistyneistö  kyllä koetti, kuten m uuallakin m aassa, koulut
taa  poikiansa kouluun. O pinahjon saam inen om aan m aakuntaan  v. 1858 
m erkitsi kuitenkin käännekohta Keski-Suom en opinkäynnissä. Jo pelkäs
tään  koulun läheisyyden ja  sen opetuskielen ta rjo am at edut kohottivat 
Keski-Suom esta kotoisin olevien oppilaiden luvun m oninkertaiseksi. J y 
väskylässä, jossa oli tilaisuus saada  alkuopetusta, läh ti uuteen oppikou
luun noin joka kolmas poika. T ä tä  runsaam m aksi ei heidän m ääränsä 
m uodostunut m yöhem m inkään ko. 50-vuotiskaudella.

Jyväskylän kaupungista olevien oppilaiden luku lisääntyi kaupungin 
asukasm äärän  kasvaessa. Sieltä tu li kouluun eri kausina, jo tka  k ä s itti
vät vuodet 1858— 1872, 1873— 1890 ja  1891— 1908, 104 (23,2 % ), 190 
(32,3 %) ja  236 (38,7 % ) eli yh teensä  530 (32,2 %) poikaa.

Y hteiskunnallisesti huom ionarvoisinta koulukaupungin opinkäynnissä 
oli epäilem ättä se, e ttä  opintielle päässeiden porvarispoikien luku oli niin 
runsas, e ttä  heidän vanhem piensa voi katsoa m äärätieto isesti lähettäneen 
opintielle kaikki ne pojat, jo ita  ei voitu  toim eentulom ahdollisuuksia vaa
ran tam a tta  s ijo ittaa  isien am m atteih in . Täm än m yöhempiä seurauksia 
nähdään siinä, e ttä  m onista 1800-luvun Jyväskylän kauppias- ja  käsityö- 
läissuvuista keh itty i siv istyssukuja, jo is ta  osa elää ja  va iku ttaa  edelleen
kin.

Myös Keski-Suomen m aaseudulla tapah tu i heti Jyväskylän lyseon 
a lo ite ttua  to im intansa valtava opinkäynnin lisäys. Yhtenä syynä tähän  
oli koulum atkojen lyheneminen ja  s iitä  joh tunu t m ahdollisuus m uonittaa 
koulupoikia pääasiassa kotoa käsin. Se m erkitsi tuolloin vielä miltei 
luontaistaloudessa elävälle m aalaisrahvaalle  aivan erityisen suu rta  huo-
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jerm usta koulukustannuksissa. Toisena päätek ijänä Keski-Suomen m aa
seudun opinkäynnin lisäykseen oli koulun suomalaisuus, jonka seikan 
m erkityksen rahvas arvosti erityisen suureksi, kuten myöhemmin useas
sakin yhteydessä selvästi huom ataan. O pinkäyntiä m aakunnan neljän 
päätien  solm ukohdassa oli myös helpottam assa Jyväskylän lyseon alo it
taessa  to im intansa jo Päijän teen  höyrylaivaliikenne.

Hyvän kuvan Keski-Suomen m aalaispoikien opinkäynnistä aina v:teen 
1905 asti, jolloin alueen ensim m äiset m aalaisyhteiskoulut a lo ittivat toi
m intansa, an tava t niin sanotu lta  lähialueelta, eli n iiltä  paikkakunnilta, 
jo ilta  oli m aitse ta i vesitse Jyväskylään m atkaa korkeintaan 100 km, 
opintielle päässeiden luvut. Tuolta alueelta, joka käsitti koko Keski-Suo
men m uutam ia sen pohjoisim pia p itä jiä  lukuunottam atta, on edellä m ai
n ittu ina eri kausina tu llu t Jyväskylän lyseoon 133 (29,7 % ), 191 (32,5 %) 
ja  266 (43,6 %) eli yhteensä 590 (35,9 %) oppilasta. Alueen laitam ilta  on 
lisäksi ollut opiskelemassa toisissa m aakunnissa sijaitsevissa kouluissa 
karkeasti arvioiden vastaavasti 20, 60 ja  80 eli yhteensä 160 poikaa.

Seuraavassa koetan selvitellä Keski-Suomen m aaseudun poikien opin
käynnin myöhemmän laajentum isen syitä. Sen ohessa y ritän  valaista 
myös jo itak in  m uita Jyväskylän lyseoon suuntautuvan opinkäynnin tau s
talle luonteenom aisia p iirteitä . Y htenä pääsyynä Keski-Suomen opinkäyn
nin lisääntym iseen voidaan tällöin havaita  olevan 1860-luvun lopulla al
kunsa saaneen kansakoululaitoksen vaikutuksen.

Kansakoululaitoksen kehityksestä m aakunnassam m e m ainittakoon, 
e ttä  1870-luvulla, jolloin kansakoulu m uodostui siksi väyläksi, jo ta  myö
ten  rahvaanlapsen tie kävi oppikouluun, oli niiden luku vielä pieni. Jo 
1890-luvulla sen sijaan  toimi kansakoululaitos Jyväskylän lyseon oppi
lasalueella huom attavasti laajem pana. Melkoinen osa silloin perustetu ista  
saatiin  a ikaan vapaaehtoisuuden tie tä  jo ennen v :n  1898 kansakoulun pii
ri jakoasetuksen kunnille asettam an  koulujen perustam ispakon voim aan
tuloa. Sen vaikutuksesta  Keski-Suomen kansakoululaitos saavu tti jo 1900- 
luvun ensim mäisellä vuosikymmenellä likipitäen sen laajuuden, jolla se 
pysyi oppivelvollisuuden voim aantuloon saakka v. 1921.1

Painava osuutensa opinkäynnin lisääjänä on epäilem ättä ollut myös 
kansakoulun aikaansaam alla henkisen tason suurella nousulla. Se ilme
nee näkyvim pänä ja  syvim pänä henkisiä näköaloja edelleen laajentavan 
aatteellisen  yhdistystoim innan viriäm isessä. Jo 1800-luvun kahdella vii
meisellä vuosikymmenellä on m ainitunlainen to im inta ennen kaikkea 
oleellisena osana kansalliseen herätysliikkeeseem m e kuuluneen nuoriso- 
seuratoim innan muodossa ollut sangen vilkasta. Ja  1900-luvun ensimmäi-

1. Suomenmaa IV ja VI—VII, kt eri pitäjät.
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sellä vuosikymmenellä se laajenee edelleen aivan ennen aavistam atto
massa määrin mm. puoluetoimintana.

Kansakoulun merkitys oli Keski-Suomen opinhaluisen nuorison opin
tielle pääsyn helpottajana jo 1880-luvulta alkaen varsin suuri. Huippu
tehonsa se saavutti tässä suhteessa ko. ajanjaksolla kuitenkin, kuten 
odottaa voikin, vasta 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä v:n 
1898 piirijakoasetuksen lisättyä runsaasti koulujen lukua. Vakuuttavana 
yleisluontoisena todisteena asiasta on se, että silloin oli oppikoulumme 
kehitykselle luonteenomaista maaseudulla ennen tuntemattomien yhteis
koulujen runsas perustaminen. Keski-Suomikin sai vv. 1905—1909 oppi
koulut Jämsään, Viitasaarelle, Saarijärvelle ja Haapamäelle.

Perussyynä Keski-Suomen opinkäynnin jatkuvaan kasvuun on ollut 
maakunnassa 1800-luvun kolmena viimeisenä vuosikymmenenä tapahtu
nut todella voimakas taloudellinen nousu. Alkusysäyksen sille antoi maas
samme 1860—1870-lukujen vaihteessa tapahtunut metsätalouden ja sa
hateollisuuden läpimurto ja  muodostuminen kansantaloudelliseksi suur- 
tekijäksi. Sen seuraukset koituivat juuri Keski-Suomelle aivan erikoisen 
edullisiksi, koska maamme sahateollisuus keskittyi jo 1870-luvulla Kymi
joen suulla sijaitsevaan Kotkaan, jonne maakunnan tukit uitettiin. Tämä 
tapahtui heti sen jälkeen, kun Kymijoen uittokysymykset oli 1860—1870- 
lukujen vaihteessa saatu ratkaistuksi niin, että  tukkipuita saatettiin  kul
je ttaa  suuruittoina sen alajuoksun jyrk istä koskista.2 Osattomiksi met
sätalouden muassaan tuomista suurista taloudellisista eduista eivät kui
tenkaan jääneet myöskään ne Keski-Suomen läntiset pitäjät, joiden vedet 
ovat osana Kokemäenjoen vesistöstä, koska tämänkin vesistön varrelle 
syntyi samanaikaisesti monia puuta raaka-aineena käyttäviä teollisuus
laitoksia, joista Keski-Suomen kannalta olivat tärkeät ennen kaikkea huo
mioitava v. 1868 perustetut Mäntän teh taat.3

Koska metsätalous tarjosi suurelle osalle Keski-Suomen väestöä ja t
kuvasti runsaasti hyväpalkkaisia työtilaisuuksia ja  toimia, niin yleinen 
ansiotaso nousi suuresti, minkä seikan vaikutukset heijastuvat edelleen 
mm. kaupankäynnin vilkastumisena.

Välittömimmin koitui metsätalouden läpimurrosta johtunut aineelli
sen vaurauden kasvu Keski-Suomen talollisten hyödyksi. Ennen kokonaan 
tuntem attom at metsätulot kohottivat heidän ansiotasonsa m oninkertai
seksi. Keski-Suomen m uututtua kaukaisesta takam aasta maan puutava
ran päähankinta-alueeksi, nousivat myös sen maatalouskiinteistöjen arvot

2. Brum m er, Jyväskylän kaupungin historia, ss. 186—196. — M artti Kovero, 
Suurteollisuuden synty ja kehitys. Suomen ku lttuurih isto ria  IV ss. 131—132.

3. Kovero, m.t. ss. 131—132.
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m oninkertaisiksi ja  epäilem ättä keskim äärin  runsaam m in kuin sam anai
kaisesti m uualla m aassam m e.4

M etsätalouden noususta riippuneiden tek ijä in  ohella lisäsi talonpoi
kain varallisuustasoa 1800-luvun lopulla vielä silloin suorite tusta  karja - 
talousvaltaiseen m aatalouteen siirtym isestä  joh tunu t melkoinen tulo jen  
kasvu. r>. T ästä suuresta  ansio- ja  varallisuustason  noususta joh tu i edelleen 
talonpoikain elintason suunnilleen vastaavaa  suuruusluokkaa oleva ko
hoaminen, jonka lähem pää esittelyä ra jo ite ttu  tila  ei kuitenkaan salli.6 
On selvää, e ttä  edellä m ain itu t taloudelliset tek ijä t, joilla oli tie tty  osuu
tensa myös talonpoikaisväestön henkisen tason kohoamiseen, lisäsivät 
voim akkaasti myös sen opintielle lähteneiden poikien lukum äärää.

Todeta voidaankin, e ttä  suurin  lisäys siinä tapah tu i m etsätalouden 
ensim m äisen korkeasuhdanteen ns. tukkiajan" jälkipuoliskolla vv. 1876— 
1879, jolloin Keski-Suomen talonpoikaisnuoria joutui opintielle kolme ker
taa  enemmän kuin aikaisem min. Täm än jälkeen olosuhteiden pysyväises- 
ti tasaannu ttua  m etsätalouden alalla laskevat luvut huippuarvoista, m utta  
ovat kuitenkin, osaksi myös kanskoululaitoksen lisääntyvän vaikutuksen 
vuoksi, edelleen aikaisem pia niin paljon korkeam pia, e ttä  Jyväskylän 
lyseon varsinaiselta  oppilasalueelta Keski-Suom esta o tettiin  kouluun to i
sella 18 vuotta  käsittäneellä  kaudella kaksi kertaa  niin paljon talollisten 
poikia kuin aikaisem m alla 15 vuo tta  käsittäneellä  kaudella. M ainitun 
ryhm än kokonaisvahvuus oli eri kausina laskelmieni m ukaan 109 (24,1 
% ), 133 (22,6 % ) ja  116 (19,0 % ), jo ista  Keski-Suomesta, koulun v a rs i
naiselta oppilasalueelta, kotoisin olevia oli pyörein luvuin 40, 80 ja  100. 
M aanviljelijäin joukkoon on vielä luettava vuokraviljelijät, joiden poikia 
oli 3 (0,7 % ), 8 (1,4 % ) ja  6 (1,0 % ).

Pääsyynä siihen, e ttä  viim eisellä kaudella m aakuntam m e talollisten 
poikain opinkäynti Jyväskylän lyseossa ei enää kasvanut yh tä  paljon 
kuin aikaisemmin, on ilm eisesti ollut se, e ttä  viljelijäväestön ansiotaso ei 
enää vuosisatojen vaihteessa noussut yh tä  nopeasti kuin aikaisemmin. 
Keski-Suomen talollisten edellä m ainitulla myöhäisemm ällä kaudella vv. 
1891— 1908 Jyväskylän lyseoon lähettäm ien oppilaiden luku ei kuitenkaan 
kuvasta läheskään heidän poikiensa kokonaisopinkäyntiä ko. aikana. 
Jäm sän, V iitasaaren ja  Saarijärven  yhteiskouluihin näet o tettiin  vv. 1905 
— 1908 yhteensä noin 300 poikaa ja  ty ttöä, jo ista  varm astik in  puolet on 
ollut m aata viljelevän väestön, va ltaosaltaan  talollisten, lapsia.

M erkittävä osa Keski-Suomen m aaseudun vaurauden ja  sen opinkäyn-

4. Jutikkala, Suomen talonpojan historia, ss. 523—529.
5. Simonen, Maatalouden vallankumous, ss. 150—159.
6. Kuusanmäki, Kulutustavaroiden leviäminen maalaisväestön keskuuteen. Suo

men kulttuurihistoria IV, ss. %—119.
7. Brummer, m.t. ss. 186—196.
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nin lisääjänä on ollut myös 1860— 1870-luvuilla a s te itta in  tapahtuneella  
kaupan ja  käsityön vapauttam isella  n ä itä  elinkeinoja aikaisem m in koske
neista kielloista ja  ra jo ituksis ta , niin e ttä  n iitä  saatiin  v :n  1879 elinkeino- 
vapauslain m ukaan h a rjo ittaa  e s tee ttä  kaikkialla m aassa.8 K äsityön va
pauttam isen seuraukset jä iv ä t kuitenkin  jokseenkin vähäisiksi. K äsityö
läisten lukum äärä ei ilm eisestikään noussut varsin  paljon elinkeinova
pauden voim aantultua. Siksi pysy ivät myös heidän kouluun toim ittam ien- 
sa poikien luvut melko vaatim attom ina, ku ten  num erot 52 (11,6 % ), 62 
(10,5 %) ja  71 (11,6 %) oso ittavat, vaikka h a rra s tu s  opinkäyntiä koh
taan  oli käsityöläispiireissä huom attava.

Ryhm än oppilasluvun suhteellisen vähäinen kasvu myöhäisimmäJlä 
kaudella joh tuu  siitä, e ttä  tehdasteollisuuden ylivoimaisen kilpailun vuok
si käsityöam m attien  h a rjo itta jien  lukum äärä alkoi ainakin Jyväskylän 
kaupungissa laskea jo ennen v u o tta  1900.9 Näin oli laita ennen m uita 
aikaisem m in runsaasti oppilaita  kouluun to im ittaneiden puuseppien sekä 
värjäreiden  osalta. Sellaiset am m a tin h a rjo itta ja t kuin sepät ja  a ju rit, jo i
den leipää ei tehdasteollisuus o llu t kaven tanu t ja  joiden lukum ääräkin  
vielä nousi, lähe ttivä t sen s ijaan  opintielle enemmän poikia kuin a ikai
semmin.

H uom attavasti sen sijaan  lisäsi m aakuntam m e v au rau tta  ja  sen opin
käyntiä  1800-luvulla a lkanut m aakauppiaiden ilm aantum inen Keski-Suo- 
men kyliin. M aakaupan keh ityksestä  Keski-Suom essa voinevat an taa  jon 
kinlaisen kuvan V aasan läänin m aakauppiaiden lukum äärä vv. 1865, 1875, 
1880, 1890 ja  1900 oso ittavat num erot 117, 217, 416, 549 ja  735.10 Kaupan 
vapautum isen välittöm ät va iku tukse t opinkäynnin lisääjänä ilm enivät 
m aakauppiaiden poikain niin v ilkkaana opinkäyntinä, e ttä  heitä  o tettiin  
kouluun toisella kaudella 30 (5,1 %) ja  viim eisellä 32 (5,2 % ). Aikaisim- 
m alla kaudella oli vastaava luku 2 (0,4 % ). Jyväsky lästä  ja  m uista kau
pungeista kotoisin olevien kauppiaiden poikain vastaavat luvut olivat eri 
kausina aikaisem m asta a lo ittaen  20 (4,4 % ), 29 (4,9 % ) ja  28 (4,6 % ). 
K un m aakauppiaat olivat aivan jä r je s tää n  m aalaisrahvaan keskuudesta 
läh teneitä  m iehiä,11 oso ittaa heidän poikiensa perin runsas opintielle läh
tö  erikoisen selvästi, kuinka herkkä  ju u ri kauppiaan am m atti oli synnyt
täm ään  opinkäyntiä. K auppiaalla oli huom attu  yhteiskunnallinen asem a 
ja  sen tuom at m erkitsevät tu lo t. M aakauppiaiden poikien runsaan  kou
lunkäynnin vaikuttim ia a ja te llessa  ei ku itenkaan  voida jä t tä ä  huom ioi
m atta  m yöskään sitä  yleisesti tu n n e ttu a  tosiasiaa, e ttä  jo ensim mäisen

8. Juva, Suomen kansan aikakir jat VIII, ss. 109—118.
9. Brummer, m.t. s. 249.

10. Kansanvalistusseuran kalenteri 1905, s. 117.
11. Juva, m.t. s. 110.
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polven m aakauppiaat, vaikka olivatkin vailla korkeam paa oppia, olivat 
usein itse ku lttuu riv irtausten  välittä jiä .

Taloudellisen vaurauden kasvu ei kuitenkaan jak aan tu n u t tasapuo
lisesti eri yh teiskuntaryhm ien kesken, vaan torppari- ja  tilaton  väestö, 
samoin kuin työväkikin, jä i vähäiselle osalle. Täm än seurauksena oli 1800- 
luvun lopulla ja  1900-luvun alussa yhteiskuntaoloillem m e luonteenom ai
sen om istavien ja  om istam attom ien luokkien jy rkän  ja  ja tk u v asti k ä r
jis tyvän  taloudellisen eritasoisuuden syntym inen.12 Tähän varallisuuden 
epätasaiseen jakaantum iseen liitty i siitä  joh tunu t erilaisuus vain talolli
set ja  käsityöläiset, jo ta  vastoin niissä annettu  opetus alkoi tulla to rppa
rien, tilattom an väestön ja  työväen lasten  osaksi vasta  50-vuotisjakson 
lopulla.13

Tämän m aininnan todentavat m ain ittu jen  yhteiskuntaryhm ien oppi- 
lasluvut. Ne olivat torppareiden poikien osalta 22 (4,9 % ), 10 (1,7 % )  ja  
12 (2,0 % ). A ikaisim m an kauden runsaam m an opinkäynnin selitykseksi 
on syytä  m ainita, e ttä  yli puolet torppareiden pojista  oli vielä siiloin ko
toisin  Keski-Suomen ulkopuolelta, lähinnä maam me tila ttom an  väestön 
tyyssijo ilta  Suur-Savosta. M äkitupalaisten, itsellisten ja  loisten poikien 
luku oli eri kausina. 5 (1,1 % ), 15 (2,6 % ) ja  16 (2,4 % ). Työm iesten poi
kia o tettiin  kouluun vastaavasti 8 (1,8 % ), 17 (2,9 % ) ja  24 (4,0 % ). 
Näiden lukujen saattam iseksi oikeaan valoon on syytä m ainita, e ttä  toisen 
kauden oppilaista oli useita kotoisin Keski-Suomen ulkopuolelta. Myöhäi- 
sim m ällä kaudella taas  useat olivat Jyväskylän p itä jäs tä  koulukaupungin 
liepeiltä. Työnjohtaja-asem assa olevien isien poikia o tettiin  kouluun toi
sella kaudella 6 (1,0 %) ja  viimeisellä 2 (0,4 % ).

Vuosisatojen vaihteessa avasivat Keski-Suomelle uusia m ahdollisuuk
sia taloudelliseen nousuun vv. 1897— 1898 valm istuneet Jyväskylän-H aa- 
pamäen ja  Jyväskylän-Suolahden radat, jo tka  paransivat suuresti m aa
kuntam m e sisäisiä liikenneyhteyksiä ja  saatto iva t sen edulliseen yh tey
teen myös m uun Suomen kanssa .14 Ne saivat aikaan m aakunnassa myös 
teollista toim intaa ja  v ilkastu ttiva t kaupankäyntiä.

Pääosaltaan  juu ri näiden ra to jen  elinkeinoeläm ää v ilkastu ttavan  vai
kutuksen tiliin on pantava 50-vuotiskauden loppujaksolla (1891— 1908) 
tapah tunu t melkoinen kaupan, teollisuuden ja  liikenteen p iiris tä  tulleiden 
oppilaiden lukum äärän kasvu. Sen suuruus selviää näiden am m attiryh 
mien kouluun eri kausina to im ittam ien poikien m äärästä , joka oli 39 (8,7 
% ), 105 (17,9 % ) ja  136 (22,3 % ).

12. Jutikkala, m.t. ss. 552—599.
13. Halila, Suomen kansakoululaitoksen historia II, s. 55, III, s. G8. — Jutik

kala, m.t. s. 613.
14. Brummer, m.t. ss. 324—330.
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Aikaisem m in esite tystä  tiedämme, e ttä  noin puolet ryhm än oppilaista 
oli kauppiaitten  poikia. M etsätalouden läpim urron vaikutus ryhm än koos
tum ukseen kuvastuu ensi sijassa  siitä, e ttä  toisella kaudella syntyneeseen 
asioitsijoiden poikain ryhm ään, jonka vahvuus oli 13 (2,2 % ), kuuluvat 
oppilaat ovat miltei poikkeuksetta ilm oitetu t tukkiasio itsijo iden pojiksi. 
Viimeisellä kaudella kasvoi sen vahvuus 20:een (3,3 % ), pääosan ollessa 
edelleen puutavaran  hank in tateh täv issä  toim ivien henkilöiden poikia.

Teollisuuden p iiristä  tulleet oppilaat olivat aluksi jä r je s tää n  m aakun
nan rau taruukkien  om istajien ta i k irjanp itäjien , myöhemmin ensisijai
sesti sahanom istajien, -isännöitsijäin  ta i -k irjanp itä jä in  poikia. L iiken
teen p iiris tä  tu lleista  9 oppilaasta oli 7 Päijän teen  vesistöalueella toim i
vien laivureiden ta i m erikapteenien poikia. R au ta tie t ovat myös suuresti 
lisänneet opinkäyntiä niiden kiin teään vaikutuspiiriin  kuuluvilta paikka
kunnilta. Niiden valm istum isen jälkeen tu li kouluun myös rau ta tien  v ir 
kam iesten ja  pikkuvirkam iesten poikia. Palveluspuolen to im enhaltijat 
lähe ttivä t viimeisellä kaudella v :s ta  1896 alkaen Jyväskylän lyseoon yh
teensä 24 (4,0 % ) oppilasta. Se sai aikaan pikkuvirkam iesten ja  toim itus- 
ja  palvelusm iehistön (poliisit, jah ti- ja  siltavoudit, vah tim estarit jne.) 
m uodostam an yhteiskuntaryhm än oppilasm äärän nousun 34:ään (5,5 % ). 
Kahdella aikaisem m alla kaudella oli vastaava luku ollut 12 (2,7 % ) ja  13 
(2,2 % ). Huom ionarvoisena erikoispiirteenä rau ta tie lä isten  poikain opin- 
käynnissä ansainnee lisäksi m ainita, e ttä  ryhm än oppilaat olivat m iltei 
poikkeuksetta  kotoisin Jyväskylästä  ta i sen esikaupungista.

Aivan erityisen m yötäm ielisesti suh tau tu i uuteen opinahjoon sen pe
rustam iseen ratkaisevasti osaa o ttan u t virkam iehistö  ja  muu siv istyneis
tö. Sen keskuudesta tapah tuva opinkäynti suuntautu i niin jakaan tum at- 
tom ana Jyväskylään, e ttä  koulun varsinaiselta  oppilasalueelta kotoisin 
olevia virkam ies- ja  m uista siv istyskodeista läh teneitä  poikia tava taan  
m uissa m aakunnissa sijaitsevissa suom alaisissa ta i ruo tsala isissa  kou
luissa k au tta  koko 50-vuotisjakson sangen harvoin. V arsin lukuisia olivat 
kansallisesti heränneen sivistyneistön Jyväskylän lyseoon usein hyvinkin 
kaukaa opintielle lähettäm ät pojat. E hkä vieläkin runsaam m in saapui 
kouluumme Keski-Suomen ulkopuolelta kuitenkin talollisten poikia, joiden 
tuloon m aan ensim mäiseen suomenkieliseen oppikouluun ovat v a ik u tta 
neet sekä aatteellise t syyt e ttä  opetuskielestä joh tunu t käytännöllinen etu.

E n iten  o tettiin  Jyväskylän lyseoon Keski-Suomen ulkopuolelta kotoi
sin olevia oppilaita luonnollisesti aikaisim m alla kaudella, jolloin se oli 
ainoa suomenkielinen yliopistoon joh tava  koulu. M utta p itkän  aikaa vielä 
seuraavallakin  kaudella oli heidän lukunsa varsin  runsas, koska suomen
kielisiä kouluja oli edelleen vain harvoja. Näiden poikain kokonaism äärän 
ilmaisee osapuilleen äärialueelta, eli n iiltä paikkakunnilta, jo ilta  m atka
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Jyväsky lään  oli m aitse ta i vesitse yli 100 km, kouluun o tettu jen  oppilai
den luku. K ahdella aikaisim m alla kaudella se nousi varsin  korkeaksi, ku 
ten  num erot 211 (47,1 %) ja  207 (35,2 % ) osoittavat.

Aivan kaikkien näiden poikien ei ehkä voi katsoa tulleen Jyväskylän  
lyseoon pelkästään  sen suom alaisuuden vuoksi, niin voim akas tek ijä  kuin 
se olikin. Äärialueella näet oli myös m uutam ia m aantieteellisen s ija in tin 
sa vuoksi vielä viim eiselläkin kaudella Jyväskylän koulualueeseen kiin
teästi kuuluvia Keski-Suomen p itäjiä . Ja  suurim m asta osasta Suur-Savoa- 
kin, jo sta  tuli aikaisim m alla kaudella Jyväskylän lyseoon noin 70 poikaa, 
pääasiassa  talollisten ja  m uun m aalaisrahvaan  lapsia, oli M ikkelin lyseon 
v. 1872 tapahtuneeseen perustam iseen saakka jonkin verran  lyhyem pi 
m atka  Jyväskylään  kuin m uihin koulukaupunkeihin. O pinkäynti ja tk u i 
tä ltä  taho lta  kuitenkin edelleen aina v :teen  1884 asti, jolloin Mikkelin 
siihen saakka ruotsinkielisenä to im inut lyseo sai myös suomenkielisen 
rinnakkaisosaston, niin runsaana, e ttä  Suur-Savosta tuli Jyväskylän  ly
seoon vielä toisellakin kaudella yli 40 poikaa.

Viimeisellä kaudella oli Jyväskylän lyseon oppilaista ääria lueilta  enää 
vain 108 (17,7 % ). Noin puolet nä istä  oli kotoisin m aantieteellisen s ija in 
tin sa  vuoksi edelleen k iin teästi Jyväskylän koulualueeseen kuuluvilta 
pa ikkakunnilta  ta i sellaisista p itä jis tä , jo ista  opinkäynti oli jakaan tunu t 
useam m an koulun kesken. V altaosa to isesta puolesta oli sukulaisuus- ta i 
tu ttavuussuh teiden  tarjoam ien  asunto- ym. etu jen  kouluun tuom ia. Kou
lun opetuskielellä ei sen sijaan  enää ollut juu ri osuutta  asiaan. Täm ä on
kin hyvin ym m ärrettävää, koska suom enkielisiä oppikouluja alkoi olla 
jo eri tahoilla  m aata. Siinä, e ttä  m uutam at Jyväskylän lyseon käyneet 
virkam iehet lähe ttivä t kaukaakin  poikiaan kouluumme, voitaneen nähdä 
sen arvostam isesta  johtuneen perinteen m uodostum ista.

M aakuntam m e virkam iehistön ja  muun sivistyneistön poikain opin- 
käynnissä ei Jyväskylän lyseon to im inta saanu t aikaan yleistä  lisään ty 
m istä, koska täm än yh teiskuntaryhm än keskuudessa opintie oli ollut jo 
aikaisem m in tavanom ainen. Joidenkin virkam iesluokan alimm illa por
tailla  olevien v iranhaltija in , kuten koulum estareiden ja  heidän seuraajien
sa kansakoulunopettajien  sekä lukkareiden pojille avautui sen va iku tuk
sesta opintie kuitenkin paljon useam m in kuin aikaisem min.

V irkam iehistön ja  muun sivistyneistön poikia o tettiin  Jyväskylän  ly
seoon eri kausina 182 (40,6 % ), 203 (34,5 % ) ja  181 (29,7 % ). Nämä 
luvut osoittavat, e ttä  täm ä yhteiskuntaryhm ä to im itti opintielle enem
män oppilaita kuin m uut, niin kuin oli asian laita  m aan m uissakin kou
luissa. Ryhm än oppilasluvun aleneminen viimeisellä kaudella on pääasias
sa jo h tu n u t koulun varsinaisen oppilasalueen ulkopuolelta tapah tuvan  
opinkäynnin suuresta  vähenem isestä.
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Ryhm än sisäisestä koostum uksesta sallii ra jo ite ttu  tila vain jonkin 
yksityisen hajahuom ion teon. Y htenä tällaisena ansaitsee m ainita, e ttä  
siihen on kuulunut pappien poikia paljon enemmän kuin muiden v irka
m iesten lapsia. Heidän lukunsa oli eri kausina 73 (16,3 % ), 64 (10,9 % ) 
ja  45 (7,4 % ). O ttaen huomioon papiston lukum ääräisen runsauden ja  
sen, e ttä  papisto joutui aivan kuin itsestään  suom alaiskansallisen liikkeen 
johtoon, on tällainen asian tila  hyvin ym m ärrettävää. M ilteipä häm m äs
ty ttäv ä ltä  sen sijaan  tun tuu  todeta, e ttä  lukkarit, joiden lasten  koulutie 
on 1800-luvun jälkipuoliskolla suun tau tunu t erity isen usein kansakoulun
opetta jan  uralle, k äy ttivä t niin runsaasti hyväkseen myös ensim m äistä 
m ahdollisuutta saada lapsilleen oppikouluopetusta suomen kielellä, e ttä  
heidän eri tahoilta  Suomea kotoisin olevia poikiaan o tettiin  kouluun ai- 
kaisim m alla kaudella peräti 30 (6,7 %) .

M etsätalouden läpim urto kuvastuu  virkam iehistön oppilasaineksesta 
siinä, e ttä  toisella kaudella Jyväskylän  lyseoon o tettiin  13 (2,2 % ) m et
sänhoita jan  poikaa. A ikaisim m alla kaudella oli vastaava luku 2 (0,4 %) 
ja  viimeisellä 6 (1,0 % ).

Ryhm än m yöhem mässä koostum uksessa h e rä ttää  e rity is tä  huom iota 
se, e ttä  kansakoulunopettajat, jo tka  yleensä halusivat poikansa akatee
miselle uralle johtaviin  kouluihin, lähe ttivä t Jyväskylän lyseoon 26 (4,3 
%)  oppilasta.

Oman ryhm änsä Jyväskylän lyseon oppilasaineksessa m uodostavat 
vielä aviottom ien vanhempien lapset. Heidän lukunsa on ollut eri kausina 
16 (3,6 % ), 16 (2,7 % ) ja  12 (2,0 % ). Äidin am m attia  tai sosiaalista  
asem aa oso ittavat useim miten nim ikkeet em ännöitsijä, itsellinen ja  pal
velija.

II OPPILAIDEN KOTIPAIKAT JA  KOULUN OPPILASALUE 

1. J y v ä s k y l ä n  k a u p u n k i

Suurim m an oppilasm äärän lähe tti Jyväskylän lyseoon luonnollisesti 
koulukaupunki. K uten jo aikaisem m in on m ainittu , olivat sen oppilaslu- 
vut, joiden tiedetään m erkinneen noin joka kolmannen jyväskyläläispojan 
opintielle pääsyä, eri kausina 104 (23,2 % ), 190 (32,3 % ) ja  236 (38,7 %)  
eli yhteensä 530 (32,2 % ).

Näin vilkkaan opinkäynnin syiksi olemme jo m aininneet kotoa käsin 
suo rite ttavan  koulunkäynnin m ukavuuden ja  taloudellisuuden sekä val
m istavien koulujen ja  sem inaarin harjo ituskoulun tarjoam an  alkuopetuk
sen.

A siaan on to isaalta  v a iku ttanu t m erkittävällä  tavalla kuitenkin myös
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kaupungin asem akaavoitetun alueen ahtaus. Sen vaikutuksesta Jyväskylä  
pysyi ja tkuvasti m iltei yksinom aan porvariston ja  v irkam iesten a s u tta 
m ana. K aupungissa työssä käyvä väestö jou tu i hakem aan asu insijansa  
kaupupngin liepeiltä Jyväskylän m aalaiskunnan alueelle syn tyneistä  esi
kaupungeista. Niiden väkiluku oli kysym yksessä olevan ajan jakson  lopul
la jo yli 2000 henkeä, varsinaisen kaupungin asujam ien luvun noustessa 
vastaavana a jan  kohtana noin 3500:een.is

K orkeam paa opetusta ovat jyväskylälä ispojat saaneet sam anaikaisesti 
lisäksi myös Jyväskylän v. 1863 perustetussa sem inaarissa, johon heitä  
on tänä  a jan jaksona o te ttu  ainakin 40. Luku on varsin  pieni v e rra ttu n a  
oppikoulua käyneiden m äärään. Selitykseksi on syytä m ainita, e ttä  kau 
punkilaisten  kiinnostus kansakoulunopettajan  uraa kohtaan oli yleensä 
vähäinen. Keski-Suomen m aaseudun sem inaarinkäyntiin  v e rra ttu n a  oli 
Jyväskylän vastaava opinkäynti kuitenkin noin 30-kertainen tu h a tta  a su 
k asta  koh ti.10 Viimeisen kauden loppupuolella, ennen K eski-Suom '-' en
sim m äisten m aalaisyhteiskoulujen perustam ista, oli koulukaupungin 
osuus kuitenkin supistunut noin 30— 40 kertaiseksi v e rra ttu n a  Jyväs
kylän lyseon varsinaisen koulualueen opinkäyntiin promilleissä laskien.

Jyväskylän lyseo ja  sem inaari ovat puheena olevana aikana olleet 
vuorovaikutuksessa keskenään siten, e ttä  edellisen koulun alaluokilta on 
jälkim m äiseen kouluun s iirtyny t noin 20 oppilasta. Nämä olivat v a lta 
osaltaan talollisten lapsia, jo tka  1800-luvulla m uodostivat pääosan semi- 
naariem m e oppilasaineksesta. V arsinkin Jyväskylän sem inaarin toim in
nan alkuaikoina tapah tu i tä lla is ta  s iirtym istä  usein. V uosisatojen vaih
teen ym pärillä on lisäksi kym m enkunta Jyväskylän lyseosta valm istu
n u tta  ylioppilasta ta i lukioasteelta eronnutta  oppilasta hankkinut eriva- 
pau tustie tä  kansakoulunopettajan  pätevyyden Jyväskylän sem inaarissa.

2. L ä h i a l u e  ( k o r k e i n t a a n  1 0 0  k m  m a t k a n  p ä ä s s ä  
J y v ä s k y l ä s t ä  o l e v a t  p a i k k a k u n n a t )

Aikaisem min on m ainittu , e ttä  lähialueelta, joka käsitti koko Keski- 
Suomen m uutam aa pohjoisinta p itä jää  lukuunottam atta, tuli Jyväskylän 
lyseoon eri kausina seuraavat m äärät oppilaita 133 (29,7 % ), 131 (32,5 
% ) ja  266 (43,6 % ) eli yhteensä 590 (35,9 % ).

K oulukaupungin oppilasm äärien rinnalla ovat nämä luvut vähäisiä. 
Ne m erkitsivät kuitenkin m aakuntam m e opinkäynnin m oninkerta istu
m ista aikaisem paan verra ttuna . Y liopistonkäynnin osalta sai ensisijai-

15. Brummer, m.t. s. 262. — Repo, Jyväskylän kunnan historia, ss. 595—5%.
16. Halila, Suomen vanhin kansakoulunopettajisto, ss. 38—51.
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sesti juu ri Jyväskylän lyseo a ikaan  sen, e ttä  Sisä-Suom esta kotoisin ole
vien m aalaisrahvaan keskuudesta opiskelem aan lähteneiden ylioppilaiden 
luku nousi suuresti.

Yleishuomiona oppilaiden jakaan tum isesta  m aakuntam m e eri paikka
kuntien kesken voidaan todeta, e ttä  suu rista  ja  vauraista , suhteellisen 
lähellä koulukaupunkia sija itsev ista  p itä jis tä  tuli kouluumme paljon poi
kia, pienten ja  vähäväkisten p itä jien  an taessa usein hyvinkin vähän oppi
laita. Koulum atkojen pidentyessä väheni opinkäynti kuitenkin  nopeasti, 
vaikka sen edellytykset olivat paikkakunnalla m uuten suotuisat. P ää tek i
jänä  on ilmiöön ilm eisesti ollut kotoa käsin suorite ttavan  säännöllisen 
m uonituksen vaikeutum inen.

Täm än yleisluontoisen to team uksen jälkeen voitaneen s iirty ä  yksi
ty iskohtaisesti tarkastam aan  lähialueen eri paikkakuntien  osuu tta  J y 
väskylän lyseoon suuntautuvassa opinkäynnissä.

Tällöin havaitsem me, e ttä  m aakuntam m e suurin opinkäyntip itäjä  on 
ollut koulukaupunkia renkaana ym päröivä Jyväskylän m aalaiskunta. Täl
la ista  lopputulosta voi p itää luonnollisena p itä jän  edullisen sijainnin, 
vankan viljelystason ja  a jan jakson  lopulla ja  yli 11.000 käsittävän  väestö
m äärän  vuoksi.17 Sanotusta m aalaiskunnasta  on tu llu t Jyväskylän ly
seoon vv. 1858— 1908 kaikkiaan 112 (6,8 %) poikaa, jo tka  jak aan tu iv a t 
eri kausien osalle seuraavasti: 16 (3,6 % ), 37 (6,3 % ) ja  59 (9,7 % ). 
Kahden aikaisim m an kauden oppilasm äärien jääm iseen suhteellisen vaa
tim attom iksi on varm asti v a ik u ttan u t se, e ttä  paikkakunta  sai viim eisenä 
p itä jänä  koko Keski-Suomessa ensim m äisen kansakoulunsa vasta  v. 1890. 
Y htenä syynä viimeisellä kaudella tapahtuneeseen oppilasm äärän suureen 
kasvuun on taas  ollut, e ttä  p itä jään  peruste ttiin  silloin kaikkiaan yhdek
sän uu tta  koulua, jo ista  kuusi syn ty i vapaaehtoisuuden tie tä  ennen vuotta  
1898 ja  loput m ainitun vuoden kansakoulun piirijakoasetuksen velvoituk
sesta  vv. 1901— 1905.18 Toinen asiaan  vaiku ttanu t seikka on ollut p itä jään  
kuuluvan esikaupunkialueen väestön nopea kasvu. Esikaupunkien lisään
tyvä opinkäynti m uutti viimeisellä kaudella p itä jän  oppilasainesta siten, 
e ttä  siitä  m uodostivat pikkuvirkam iesten, työväen ja  m ökkiläisten pojat 
miltei puolet. Aikaisem min olivat p itä jä s tä  opintielle läh teneet olleet mel
kein jä r je s tää n  talollisten ja  virkam iesten  lapsia.

M aakuntam m e toiseksi suurin op inkäyntip itäjä  on ollut Laukaa. Siel
tä  Jyväskylän lyseoon tulleiden poikien luku on 86 (5,2 %)  ja  se jak aan 
tuu  eri kausien osalle seuraavasti: 16 (3,6 % ), 20 (3,4 % ) ja  50 (8,2 % ). 
A ikaisim pina aikoina oli paikkakunnalta  perinteellisesti myös vähäistä  
opinkäyntiä Kuopiossa.

17. T ie tosanakirja 3, Jyväskylän m aalaiskunta , s. 1571.
18. Suom enm aa VII, Jyväskylän pit.äjä, s. 408.
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Useimpien maalaispoikien koulukodit sijaitsivat käsityöläistalojen kulmakamareissa.

Näiden oppilaslukujen selitykseksi on syytä mainita, että  Laukaa oli 
tuolloin paljon nykyistään laajempi. Siihen kuului koko 50-vuotiskauden 
nykyinen Äänekosken maalaiskunta, samoin kuin myös nykyiset Äänekos
ken ja  Suolahden kauppalat. Sen asukasluku ylitti ajanjakson lopulla 
8000, ja  sen viljelystaso oli korkea.19 Kielteisesti on Laukaan opinkäyn- 
tiin kahdella aikaisimmalla kaudella kuitenkin vaikuttanut se, että paik
kakunta sai ensimmäisen kansakoulunsa vasta v. 1885, jolloin kaikissa 
Keski-Suomen pitäjissä Jyväskylän m aalaiskuntaa lukuunottam atta oli 
ollut jo kauan aikaa ainakin yksi koulu.

Viimeisen kauden lisääntyneen koulunkäynnin saivat aikaan Jyväs- 
kylän-Suolahden radan valmistuminen v. 1898 ja pitäjän kansakoululai
toksen laajeneminen 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kolme 
koulua käsittävästä 11-kouluiseksi.20 Rautatien vaikutus opinkäyntiin 
ilmeni siten, että  v. 1898 lähti p itä jästä  opintielle kahdeksan poikaa eli 
yhtä monta kuin seitsemänä edellisenä vuotena yhteensä. Seuraavana 
vuonna oli vastaava luku viisi. Sitten luvut kyllä alenivat, ollen ne vv. 
1900—1906 2—4, mutta nousevat vv. 1906—1907 jälkeen viiteen ja kuu
teen. Asia on ilmeisesti johtunut kansakoululaitoksen laajenemisesta, mi
kä alkoi vaikuttaa juuri kahtena viimeksi m ainittuna vuotena.

19. Suomenmaa VII, Laukaa ss. 422—428, Äänekoski, ss. 428—434.
20. Suomenmaa, VII, Laukaa, s. 423, Äänekoski, s. 429.
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Kolmanneksi suurimman m äärän oppilaita kouluumme on lähettänyt 
Jämsä. Sen opinkäynnin runsauteen ovat vaikuttaneet useat tekijät. 
P itä jä on Keski-Suomen verrattom asti vanhinta ja  vaurainta asutusalu
etta. Sieltä oli jo ennen Jyväskylän lyseon syntyä lähtenyt runsaanpuo- 
leisesti poikia opintielle. Paikkakunnalla, jonka asukasluku ajanjakson 
lopulla oli yli 13000, kiinnitettiin melkoista huomiota myös kansakoulu- 
laitoksen kehittämiseen.21 P itä jän  kokonaisoppilasmäärä koulussamme 
75 (4,6 %) jakaantui seuraavasti: 17 (3,8 % ), 33 (5,6 %) ja 25 (4,1 
% ). Viimeisen kauden alentuneeseen oppilaslukuun on eräänä syynä ollut 
opinkäynti Tampereella, joka oli virinnyt sen jälkeen, kun Tampereen- 
Haapamäen-Vaasan rataosuuden valmistuminen v. 188322 oli avannut sin
ne Oriveden kautta melko mukavan kulkuyhteyden. Täydellistä loppua 
Jyväskylässä tapahtuvassa opinkäynnissä merkitsi keskikouluasteen 
osalta Jäm sän yhteiskoulun perustam inen v. 1905. Oman oppikoulun saa
minen aiheutti toisaalta luonnollisesti paikkakunnan opinkäynnissä val
tavan kasvun. Jämsän yhteiskouluun otettiin sen neljän ensimmäisen toi
mintavuoden aikana 147 poikaa ja tyttöä. Kouluun tuli oppilaita myös 
naapuripitäjistä Korpilahdelta, Luhangasta ja  Petäjävedeltä. Jämsän 
tunnettu  vauraus, jonka yhtenä todisteena on juuri näkemämme koulun
käynnin runsaus, kuvastuu myös sen Jyväskylän lyseoon lähettämän 
oppilasaineksen sosiaalisessa koostumuksessa, josta lopuksi muutama 
sana.

Silmäys jämsäläispoikien vanhempien ammattiluettelocn osoittaa, että 
maanviljelijäväestön keskuudesta runsaslukuisina lähteneet oppilaat ovat 
usein olleet ratsutilallisten poikia. Muista Keski-Suomen p itäjistä on Jy 
väskylän lyseoon tullut talonpoikaisten rusthollarien poikia vain Luhan
gasta. Myös kaupan, teollisuuden ja  liikenteen sekä käsityön piiristä tul
leiden oppilaiden jakaantum inen eri ammatteja edustavien vanhempien 
kesken todistaa näitä elinkeinoja harjoitetun Jäm sässä monipuolisem
min kuin Keski-Suomen muilla paikkakunnilla.

Toisaalta voi kuitenkin havaita, että pitäjästä tuli torppari- ja  tila tto 
man väestön sekä työväen poikia opintielle silmiinpistävän vähän. Ku
vaavana osoituksena siitä, m itä yhteiskunnan pohjakerrosten lasten 
alkeisopetuksenkin tarpeellisuudesta arveltiin erityisesti Jäm sässä ja  sa
moin kaiketikin yleisemminkin muuallakin rintamailla, on eräs Jämsän 
kuntakokouksen päätös v :lta 1892. Kunnan johtavat isäntämiehet näet 
päättivä t osoittaa siinä paheksumisensa kansakoulunkäynnin laiminlyö-

21. Puntila, Yliopistonkäynti Hämeen läänin pitäjistä 1800—1849. Hämeenmaa 
4, ss. 93—140. — Suomenmaa IV, Jämsä, s. 214. — Tietosanakirja 3, Jämsä, 
ss. 1582—1583.

22. Tietosanakirja 7, rautatie s. 1607.
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m isestä julkaisem alla niiden talollisten nimet, jo tka  eivät olleet panneet 
lapsiaan kouluun. Sen sijaan  ei päätöksessä puhuttu  lainkaan tilattom ien  
vanhem pien lapsista .23

Neljäs Jyväskylän lyseon suurista  op inkäyntip itäjistä  on ollut K orpi
lahti. Sen kokonaisoppilasm äärä on 74 (4,5 % ) ,  joka jakaan tuu  seu raa 
vasti: 14 (3,1 % ), 30 (5,1 % ) ja  30 (4,9 % ). Koska p itä jän  koko viljelys- 
ala samoin kuin yksity isten  talouksien viljelyksetkin olivat jonkin verran  
pienem m ät kuin kolmessa edellä m ainitussa p itäjässä, on opinkäynnin 
runsauteen vaikuttaneina syinä pidettävä oppikoulun läheisyyttä  ja  p itä 
jän  suu rta  asukasm äärää, joka lähenteli a jan jakson  lopulla jo 10.000 
henkeä. K orpilahteen kuuluivat silloin myös nykyiset M uuramen ja  Säy
nätsalon kunnat ja  osia Toivakasta. H yvään tulokseen on täm än p itä jän  
osalta epäilem ättä va iku ttanu t myös jo 1880— 1890-luvuilla kansakoulu- 
laitos ja  siinä vuosisatojen vaihteessa tapah tunu t huom attava kasvu.24

Edellä m ain ittu jen  neljän suuren opinkäyntip itäjän  rinnalla on m uiden 
lähialueen paikkakuntien poikien koulunkäynti Jyväskylä)! lyseossa ollut 
huom attavasti vähäisem pää.

Suurim m an m äärän  oppilaita, yhteensä 44 (2,7 % ), on n iistä  lähe t
tän y t Keuruu. Luku ei kuitenkaan kuvasta läheskään p itä jän  opinkäynnin 
todellista laa juu tta . Asia joh tuu  siitä, e ttä  paikkakunta kuului Jy v äs
kylän koulualueeseen vain noin puolet puheena olevasta a jas ta  eikä sil
loinkaan täysin  kiin teästi. Kun opinkäynti m uualla on ollut lähes yh tä  
suuri kuin Jyväskylässä, niin voidaan todeta, e ttä  K euruulta on hyvinkin 
lähtenyt opintielle yh tä  paljon poikia kuin aikaisem min m ain itu ista  p itä 
jis tä . T ällaista tu losta  voi kyllä hyvin odottaa, koska Keuruu on vanha 
ja  vauras sekä väkirikas p itäjä .

Keuruun opinkäynnin pääpiirteet ovat seuraavanlaiset.
A ikaisim m alla kaudella kuului p itä jä  12 (2,7 % ) oppilailleen Jy v äs

kylän koulualueeseen. Jo seuraavan kauden alussa, jonka aikana paikka
kunnalta o tettiin  Jyväskylän lyseoon vain 6 (1,0 %) oppilasta, alkoi 
K euruun poikia opiskella muuallakin. Aluksi tava taan  heitä  sekä H ä
m eenlinnan lyseossa e ttä  Helsingin suom alaisessa alkeisopistossa, myö
hemmin myös Tampereella, jossa v :sta  1881 alkaen oli saatav issa  suo
m enkielistä oppikouluopetusta.2^

Syynä opinkäynnin m uuttuneeseen suuntautum iseen oli epäilem ättä 
Häm eenlinnan-Tam pereen rataosuuden valm istum inen v. 1876, m ikä toi 
etelään suuntautuvissa  liikenneyhteyksissä parannuksen. Opinkäynnin

23. Halila, Suomen kansakoululaitoksen historia II, s. 51.
24. Suom enm aa IV, K orpilahti, s. 206, M uurame, s. 203. — T ietosanakirja 4, 

Korpilahti, s. 1376.
25. Iso T ietosanakirja 13, Tampere, s. 583.
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Tällaisena säilyi tilanne aina v :teen 1896, jolloin valm istum aisillaan 
suuntautum iseen vaiku tti osaltaan  myös Tam pereen-H aapam äen-V aasan 
rataosuuden valm istum inen v. 1883.26
olevan H aapam äen-Jyväskylän radan  avaam inen väliaikaiselle liikenteel
le palau tti K euruun jälleen Jyväskylän koulualueeseen. H aapam äen yh
teiskoulun v. 1909 tapahtuneeseen perustam iseen asti. K aikkiaan tuli 
K euruulta viimeisellä kaudella vuosien 1896— 1908 välisenä aikana 26 
(4,3 % )  poikaa. Opinkäynti ja tk u i kuitenkin  edelleen myös Tampereella. 
V ähäistä  koulunkäyntiä tapah tu i ja tk u v asti myös V aasaan v. 1880 pe
ru ste tu ssa  Suom alaisessa lyseossa.

Melkoinen oppilaiden an ta ja  oli myös lähialueen pohjoisim piin p itä jiin  
kuuluva Saarijärvi. Sen opinkäynti oli aina varsin  tasa ista , ku ten  sitä  kos
kevat luvut 14 (3,1 % ), 12 (2,0 %) ja  13 (2,1 % ) eli yhteensä 39 (2,4 
% ) osoittavat.

Jos koulum atka olisi ollut lyhyempi, olisi p itä jästä , jonka asukasluku 
oli ajan jakson  lopussa melkein 10.000 ja  jonka viljelty  p inta-alakin oli 
y h tä  suuri kuin Jäm sän, Laukaan ja  Jyväskylän m aalaiskunnan varm aan 
käy ty  runsaam m inkin opinhaussa. V uosisatojen vaihteessa v :n  1898 kan
sakoulun piirijakoasetuksen velvoituksesta tap ah tu n u t kansakoululaitok
sen laajentum inen lisäsi opinhalua niin, e ttä  paikkakunnalle peruste ttiin  
v. 1908 5-luokkainen keskikoulu. Täm än koulun toim inta, jonka I—II luo
kille o tettiin  jo v. 1908 41 oppilasta, jo ista  31 oli S aarijärveltä  ja  seitse
m än K arstu lasta , m erkitsi paikkakunnan koulunkäynnin loppum ista kes- 
kikouluasteen osalta Jyväskylässä  ja  p itä jän  opinkäynnin m oninkertais
tum ista. Myös läh ipaikkakunnat saa tto iva t lisä tä  sen avulla oppilasmää- 
riään .

K iin teästi on Jyväskylän koulualueeseen kuulunut paheena olevana 
aikana myös Päijän teen  itärannalla  sija itseva Luhanka. Sen voim akkaasti 
m aatalousvalta ista  oppilasainesta, jonka lukum äärä oli eri kausina 10 
(2,2 % ), 15 (2,6 %) ja  11 (1,8 % ) eli yhteensä 36 (2,2 % ), voidaan p itää  
aivan erity isen runsaana, koska paikkakunnan asukasluku oli vain noin 
1/4— 1/5 m aakuntam m e suurten  opinkäyntip itäjien  väestöm äärästä. P ää 
tek ijänä  koulunkäynnin vilkkauteen on ollut se, e ttä  p itä jän  laajoille leh
tom aille keh itty i jo varhain  voim aperäinen ja  osittain  niin laajasuuntai- 
sena h a rjo ite ttu  m aatalous, e ttä  useista  ta lo ista  voi hyvällä syyllä k äy t
tää  n im itystä  kartano .27

Jälje llä  olevien lähialueen p itä jien  Hankasalm en, Joutsan, Kuhm ois
ten, Leivonmäen, Multian, Petäjäveden, Rautalam m in, Sum iaisten ja

26. K aukovalta, Hämeen läänin h isto ria  I, s. 564. — Norrm én, M äntän tehdas 
1868—1928, s. 50. — T ietosanakirja 7, rau ta tie , s. 1607.

27. Suomenmaa VI, Luhanka, ss. 52—58.



282

U uraisten  oppilasm äärät ovat jääneet aikaisem m in m ain ittu jen  paikka
kuntien  oppilaslukuja paljon pienemmiksi. Niiden Jyväskylän lyseoon lä
hettäm ien poikien luku ei ole yhdenkään p itä jän  osalta m inään kautena 
y littän y t kym mentä, ja  joidenkin osalta on jään y t kaikkina kausina alle 
viiden.

Näiden pitäjien  oppilasm äärät ovat olleet seuraavat:

Hankasalm i ___  1 (0,2 %) 2 (0,3 %) 3 (0,5 %) 6 (0,4 %)
Jou tsa 8 (1,8 %) 8 (1,4 %) 7 (1,1 %) 23 (1,4 %)
Kuhmoinen . . . . 2 (0,4 %) 4 (0,7 %) 4 (0,7 %) 10 (0,6 %)
Leivonmäki (perust. v. 1878)- 2 (0,3 %) 6 (1,0 %) 8 (0,5 %)
Multia 3 (0,7 %) 3 (0,5 %) 4 (0,7 %) 10 (0,6 % )
Petäjävesi ___  4 (1,0 %) 10 (1,7 %) 10 (1,6 %) 24 (1,5 %)
Rautalam pi . . . .  5 (1,1 %) 5 (0,9 %) 7 (1,1 %) 17 (1,0 %)
Sumiainen . . . .  6 (1,3 %) 1 (0,2 % ) 3 (0,5 %) 10 (0,6 %)
U urainen . . 5 (1,1 %) 3 (0,5 %) 8 (1,3 %) 16 (0,9 %)

Syitä  vähäiseen opinkäyntiin  on ollut useita. Monet nä istä  p itä jis tä  
olivat pieniä ja  vähäväkisiä. Useim m at n iistä  ovat myös etäällä  koulu- 
kaupungista. Kuhmoinen ja  Rautalam pi eivät ole koskaan kuuluneet v a r
sinaisesti Jyväskylän koulualueeseen, vaan niiden opinkäynnistä on suo
r ite ttu  valtaosa vastaavasti Tam pereella ja  Kuopiossa. Myös H ankasal
melta, jo sta  oppilaita on ollut vähän, on käy ty  koulua Jyväskylässä hie
m an vähem m än kuin Kuopiossa, jonne paikkakunnalta oli Savon radan 
valm istu ttua v. 1889 erinom aiset yhteydet. Joutsan  oppilasluvun a len tu
minen viimeisellä kaudella on joh tunu t v. 1896 perustetussa Lahden yh
teiskoulussa tapah tuneesta  opiskelusta.

3. Ä ä r i a l u e  ( Y l i  1 0 0  k m  m a t k a n  p ä ä s s ä  J y v ä s k y 
l ä s t ä  o l e v a t  p a i k k a k u n n a t )

Koska k irjo ituksen  ensimmäiseen osaan on jo sisältyny t yleisesitys 
alueelta Jyväskylän lyseoon suun tau tuvasta  opinkäynnistä, ei esitettyä 
ole syytä  tässä  yhteydessä to istaa, vaan voitaneen välittöm ästi ryh tyä 
tarkastam aan , m iten puheena olevan alueen oppilasm äärät, jo tka  olivat 
eri kausina 211 (47,1 % ), 207 (35,2 % ) ja  108 (17,7 %) eli yhteensä 526 
(31,9 % ), jakaan tu iva t eri pitäjien  ja  suurem pien aluekokonaisuuksien 
kesken.

Tällöin ehkä on aluksi paikallaan todeta, e ttä  ne äärialueen p itäjät, 
jo tka  jo m aantieteellisen sija in tinsa  perusteella kuuluivat Jyväskylän 
koulualueeseen koko 50-vuotisjakson ajan, olivat Keski-Suomen pohjoiset 
p itä jä t V iitasaari, K arstu la, K ivijärvi, Konginkangas ja  P ihtipudas.



Suurin opinkäyntipitäjä  näistä  oli laaja, vauras ja  väkirikas V iita
saari. Sen asukkaiden henkisestä vireydestä ja  omatoimisuudesta on to 
disteena kansakoulujen perustaminen jo 1860-luvun lopulta alkaen run 
saammin kuin muualla Keski-Suomessa. Niitä  saatiin vapaaehtoisuuden 
tie tä  v:teen 1898 mennessä a ikaan kymmenen.28 Ottaen huomioon p itä 
jän  opinkäynnin hyvät aineelliset ja  henkiset edellytykset ei V iitasaarelta  
Jyväskylän lyseoon opinhakuun lähteneiden poikain lukumäärää, joka oli 
eri kausina 13 (2,9 % ), 18 (3,1 %) ja  12 (2,0 % ), voi pitää sinänsä mi
nään erityisen suurena, koska paikkakunnalta  Kuopioon suuntautuva 
koulunkäyntikin pysyi aina aivan vähäisenä.

Jos koulumatka ei olisi ollut niin pitkä, noin 135 km, e ttä  se ei enää 
pahasti sallinut kotoa suoritettavaa säännöllistä muonitusta, olisi opin- 
käynti paikkakunnalta  ollut varm asti  paljon vilkkaampaa. Vuosisatojen 
vaihteessa v :n  1898 piirijakoasetuksen velvoituksesta tapahtuneen kan
sakoululaitoksen laajentumisen lisä ttyä edelleen opinkäyntiä, ryhtyivät 
viitasaarelaiset toimiin oman oppikoulun saamiseksi. Tuloksena oli 5- 
luokkaisen V iitasaaren yhteiskoulun perustaminen v. 1905. Tämä opin
ahjo otti neljän ensimmäisen toimintavuotensa aikana suojiinsa alun tois
tasa taa  oppilasta. Se ja  kolme vuotta  myöhemmin perustettu  Saarijärven 
yhteiskoulu vaikuttiva t sen, e ttä  50-vuotisjakson päättyessä  loppui m aa
kuntamme pohjoisimman osan opinkäynti Jyväskylässä keskikouluasteen 
osalta käytännöllisesti katsoen kokonaan.

K arstulan opinkäynti jäi V iitasaaren opinkäyntiin verra ttuna  varsin 
pieneksi, vaikka pitäjien aineelliset edellytykset eivät eronneet kovinkaan 
paljon. Sen oppilasluvut olivat eri kausina 2 (0,4 % ), 8 (1,4 %)  ja 8 (1,3 
% ). Näin vähäinen koulunkäynti on ilmeisesti joh tunut lähinnä siitä, e ttä  
henkiset edellytykset opinkäynnin viriämiselle olivat vähänlaiset. Niinpä 
pitä jän  ensimmäinen kansakoulu peruste ttiin  vasta v. 18?’8 ja  ennen v:n 
1898 piirijakoasetuksen voimaantuloa saatiin  paikkakunnalle vain kolme 
koulua.29 Heikohkoa viljelystasoa edustavan Kivijärven oppilasluvut oli
va t 3 (0,7 % ), 7 (1,2 %) ja  4 (0,7 % ). P itä jän  oppilasaineksen koostumus 
he rä t tää  huomiota siksi, e ttä  sen lähettäm istä  oppilaista oli 11 virkamies
ten poikaa ja  kolme maakauppiaiden. Viitasaaren ja  Saarijärven aluees
ta  muodostettu v. 1895 itsenäistynyt Konginkangas on puolestaan lähe ttä 
nyt Jyväskylän lyseoon puheena olevana ajanjaksona ainoana oppilaana 
yhden torpparin pojan. Melko vähän on poikia Jyväskylän lyseoon to i
m ittanut myös v. 1863 itsenäistynyt Viitasaaresta  erotettu  Pihtipudas. 
Sen oppilasmäärät ovat 1 (0,2 % ), 6 (1,3 %) ja  9 (1,5 % ). P i tä jäs tä  käy 
tiin kuitenkin suunnilleen saman verran oppikoulussa myös Kuopiossa.

28. Suomenmaa VII, Viitasaari, ss. 467—473, Konginkangas, ss. 474—478.
29. Suomenmaa VII, Karstula, ss. 447—453.
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Päijän teen  ran ta p itä jä  Sysmä, jonka oppilasluvut olivat 7 (1,6 % ), 
19 (3,2 % ) ja  8 (1,3 % ), on kuulunut Jyväskylän koulualueeseen aina  
viimeisen kauden puoliväliin saakka. Täm än jälkeen siirty i p itä jän  opin- 
käynnin painopiste ra tka isevasti Lahteen, jonka v. 1896 peruste ttuun  
yhteiskouluun o tettiin  jo v :teen  1908 mennessä 19 Sysm ästä kotoisin ole
vaa oppilasta. Myös Sysm än naapurip itä jä  H artola, jonka oppilasluvut 
ovat 8 (1,8 % ), 11 (1,9 %) ja  2 (0,3 % ), on kahdella aikaisim m alla 
kaudella aina v :teen 1884 asti, jolloin M ikkelin lyseo sai suomenkielisen 
osaston, lähe ttäny t ilm eisesti pääosan opintielle läh teneistä  po jistaan  
Jyväskylän lyseoon.

Aikaisem min on jo m ainittu , e ttä  valtaosa Suur-Savon opinkäynnistä 
suoritettiin  Mikkelin lyseon v. 1872 tapahtuneeseen perustam iseen saak 
ka Jyväskylässä. Suur-Savosta on Jyväskylän lyseo saanut oppilaita run- 
saanpuoleisesti aina v :teen  1884 saakka, jolloin Mikkelin lyseo sai suo
m enkielisen rinnakkaisosaston.

Suur-Savon paikkakunnista  lähetti Jyväskylän lyseoon eniten oppi
la ita  Mikkeli, joka käsitti koko puheena olevan ajan  sam ana seurakunta
na sekä kaupungin e ttä  m aalaiskunnan. Sen oppilasluku oii aikaisim m alla 
kaudella 22. M äntyharju lta , jonka opinkäynti oli varsin  runsasta  ja  mo
nelle taholle suuntautuvaa, tuli kymmenen poikaa. R istiinasta  saapui J y 
väskylään kuusi poikaa, Juva lta  viisi, H irvensalm elta neljä, R an tasa l
m elta kaksi, Joroinen ja  Sulkava lähettivä t kum pikin yhden oppilaan.30

M aantieteellisen asem ansa vuoksi ikään kuin Jyväskylän, Kuopion ja  
Mikkelin välisellä vedenjakajalla  sijaitseva Pieksäm äki lähetti 14 oppi
lasta  ja  Puulaveden länsirannalla  Jyväskylän ja  Mikkelin välisen m atkan 
puolim aissa sija itseva K angasniem i kuusi oppilasta.

Toisella kaudella saapui Suur-Savosta Jyväskylän lyseoon M ikkelistä 
seitsem än, M äntyharju lta  ja  H irvensalm elta kum m astakin kuusi, Jo ro i
sista  ja  R istiinasta  kolme ja  Juva lta  kaksi poikaa sekä A ntto lasta, R an
tasalm elta  ja  Sulkavalta kustak in  yksi poika. Viimeisellä kaudella tuli 
tä ltä  taho lta  enää vain viisi oppilasta.

Toisen kauden tapah tum ista  Savon suunnalla ansaitsee vielä m ainita, 
e ttä  aikaisem m in k iin teästi Jyväskylän koulualueeseen kuulunut P ieksä
mäki siirty i Mikkelin koulualueeseen. Sieltä näet o tettiin  jo vv. 1884—■ 
1900 Mikkelin lyseoon 13 poikaa.31 Jyväskylän oppilasluku oli toisella 
kaudella kolme, ja  opinkäynti oli vähäistä  myös Kuopiossa. Savon radan 
v. 1889 tap ah tu n u t valm istum inen aiheutti Pieksäm äen suhteen viimei
sellä kaudella täydellisen oppilaskadon Jyväskylässä.

30. V rt. W irilander, M ikkelin lyseon toim inta. Mikkelin lyseo 1872—1947, ss. 24, 
32—34, 36—38, 43, 93—9 100—101.

31. W irilander, m.t. s. 97.
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K oulukotikuva entisen laivaseppä Thomas Ahllundin salista. O ikealta: talon poika 
Kalle, lyseolaiset Aug. Häyrinen ja V erner Häyrinen, talon napa K aro liina-täti ja 
talon ty tä r  Alina. Talon isäntä ja lyseolainen E vert Luukkonen poissa kotoa. K oulu

koti sijaitsi V apaudenkadun ja A sem akadun kulm assa.

Kangasniem i sen sijaan  kuului 12 oppilaineen keskim m äiselläkin kau
della k iin teästi Jyväskylän koulualueeseen. Viimeisellä jaksolla, jolloin 
paikkakunnalta  tuli Jyväskylän lyseoon enää vain kaksi poikaa, on K an
gasniem ikin jo kuulunut Mikkelin koulualueeseen. Paikkakunnalta  saa
pui oppilaita Jyväskylään tasa isesti vielä sen jälkeenkin, kun M ikkelin 
lyseo oli saanu t v. 1884 suomenkielisen osaston, m u tta  heidän tulonsa 
loppui aivan yht.äkkiä v. 1890. Täm ä johtunee höyrylaivaliikenteen a lka
m isesta Puulavedellä K angasniem eltä O tavaan lähelle Mikkeliä.

R yhdj/ttäessä selv ittäm ään kauem paa äärialueelta  Jyväskylään suun
tau tu v aa  opinkäyntiä havaitaan  sen olevan aikaisim m alla kaudella v ilk
k a in ta  Päijän teen  eteläpään ja  V esijärven ym päristön paikkakunnilta, 
joilla  oli Päijän teen  höyrylaivaliikenteen a le ttua  v. 1856 edulliset liiken
neyhteydet Jyväskylään. Tältä  taho lta  tu li silloin oppilaita A sikkalasta, 
H einolasta, Hollolasta, N astolasta, O rim attilasta  ja  Padasjoelta  yh teen
sä 17. Toisella kaudella supistui heidän lukunsa kuitenkin  jo neljään. Asia 
on joh tunu t ennen m uuta Häm eenlinnan lyseon Perustam isesta, v. 1873. 
T ähän  suomenkieliseen kouluun samoin kuin H elsingin kouluihin oli tä ltä
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taholta mukava kulkuyhteys Riihimäen-Pietarin radan valm istuttua v. 
1870.

Muilta Etelä-Suomen paikkakunnilta, Uudeltamaalta, Kymeenlaaksos- 
ta  ja  Varsinais-Suomesta tuli Jyväskylän lyseoon aikaisimmalla kaudella 
alun kolmattakymmentä poikaa. Toisella kaudella laski heidän lukunsa 
puoleen ja viimeisellä kaudella oli heitä vain joku harva.

Aivan erityisen paljon on Jyväskylän lyseoon tullut oppilaita Pohjois- 
K arjalasta. Tämä johtuu siitä, e ttä  Joensuun v. 1865 perustettu suomen
kielinen lyseo laajeni yliopistoon johtavaksi vasta v. 1890, ja Jyväskylä oli 
Kuopion ohella sopivin opintojen jatkam ispaikka.

Aikaisimmalla kaudella ei tä ltä  taholta tapahtuva opinkäynti kuiten
kaan ehtinyt vielä päästä oikein vauhtiin. Pohjois-Karjalasta tulleiden 
oppilaiden m äärä oli silloin vain yhdeksän. Toisella kaudella nousi sieltä 
tulleiden luku sen sijaan 28: aan, m utta supistui viimeisellä kaudella kah
teen. N äistä oppilaista oli 16 kotoisin Joensuusta, yhdeksän Kontiolahdel- 
ta, neljä Liperistä, Nurmeksesta ja  Tohmajärveltä kummastakin kolme 
sekä Ilom antsista ja  kiihtelysvaarasta kummastakin kaksi.

Silloin tällöin on Jyväskylän lyseoon tullut oppilaita myös muualta 
Karjalasta. Niinpä keskimmäisellä kaudella saapui Impilahdelta opinha- 
kuun peräti viisi poikaa.

V :n 1870 molemmin puolin tuli Tampereelta ja  sen ym päristöstä P irk
kalasta, Kangasaita, Teiskosta, Vesilahdelta, Ylösjärveltä jne. aivan 
ryöpsähtäen Jyväskylään kouluun viitisentoista poikaa, jotka olivat mil
tei poikkeuksetta talollisten tai rusthollarien lapsia. Tämä vauras alue, 
jota maamme opinkäynnin historiaa käsittelevissä teoksissa nim itetään 
Pirkkalan lehtokeskukseksi, on ollut aina tunnettu aivan erityisen run
saasta opinkäynnistään. Sen jälkeen kun Hämeenlinnan-Tampereen ra ta 
osuus oli valmistunut v. 1876, kävi Jyväskylän lyseoon tulo tä ltä  taholta 
satunnaiseksi. Pohjois-Hämeestä, varsinkin Ä htäristä ja  Virroilta, on 
ollut jatkuvaa koulunkäyntiä Jyväskylässä.

Etelä-Pohjanmaalta, joka sai ensimmäisen suomenkielisen oppikou
lunsa Vaasan lyseon vasta v. 1880, tuli Jyväskylän lyseoon kummallakin 
aikaisemmalla kaudella toistakymm entä poikaa. Pohjois-Savostakin, Kuo
pion lyseon oppilasalueelta, saapui aikaisimmalla kaudella, jolloin mai
nittu  koulu toimi vielä ruotsinkielisenä, Jyväskylän lyseoon kymmenkun
ta oppilasta.

Se tavaton voima, jolla suomenkielisten koulujen esikoisen opetus
kieli veti puoleensa suomenkielisten ja  suomenmielisten vanhempien poi
kia kaikkialta kotimaasta, vaikutti myös Venäjällä eläviin suomalaisiin. 
Niinpä Pietarin suomalaiset lähettvät aikaisimmalla kaudella kokonaista 
13 poikaa Jyväskylän lyseoon. E räänä syynä tähän oli se. että  Pietarin
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suom alaisilla oli jo 1850-luvulla Uno Cygnauksen luoma, hyvin jä r je s te tty  
ja  useita  kouluja käsittävä  kansanopetuslaitos.32 Toisaalta on täh än  vai
k u ttan u t P ie ta rissa  asuvien kansalaistem m e tunnetusti korkea ansiotaso. 
Aivan pieni ei ollut enää noihin aikoihin m yöskään P ietarin  suom alaisten 
lukum äärä, vaan se nousi jo useaan tuhanteen. Sen jälkeen kun v :s ta  1874 
alkaen suom enkielistä oppikouluopetusta saa te ttiin  saada myös Viipu
rissa ,33 ty reh ty i tietenkin  Jyväskylässä  tapah tuva  opinkäynti, ja  P ie ta 
r is ta  kotoisin olevien oppilaiden luku supistui toisella kaudella neljään. 
Yksi heistä  o te ttiin  kouluun v. 1874, kaksi 1875 ja  yksi sattum oisin  kau
den viim eisenä vuotena. 1890. P ie ta ris ta  tulleet oppilaat olivat paria  poik
keusta lukuunottam atta  lähtöisin  käsityöläis- ta  työläiskodeista. Vii
meisen kauden ensim m äisenä vuotena 1891 o tettiin  koulun oppilaaksi 
myös Petroskoissa asuvan suom alaisen vä rjä rin  poika.

Inkeristäk in , jossa suomenkielinen kansanopetus myös oli hyvällä alul
la jo 1850— 1860-luvuilla,34 tu li aikaisim m alla kaudella Jyväskylän ly
seoon kolme talollisen poikaa. Viimeisellä kaudella lähetti lisäksi eräs 
Jyväskylän  lyseossa koulunsa käynyt pappism ies Inkeristä  käsin  kaksi 
poikaansa vanhaan kouluunsa.

Lopuksi lienee paikallaan jonkinlainen yleisarviointi Jyväskylän ly
seoon suuntautuneen ja  siellä edelleen tapahtuneen  opinkäynnin m erki
tyksestä. Tällöin voidaan todeta ainakin  seuraavaa.

Jyväskylän lyseo on m aan vanhim pana suomenkielisenä oppikouluna 
tehny t u raa  uu rtavaa  työ tä  kansallisen nousumme eräänä perustek ijänä 
olleen suom alaisen sivistyneistön luomiseksi. E rity isesti kohdistuu huo
mio silloin koulun ansioihin y llä ttävän  runsaslukuisen rahvaan  nuorison 
kasvatta jana. Sen seurauksena on ollut voim akas säätykierto , joka laa
jen taen  sivistyneistöm m e pohjaa m erkitsi te rv e ttä  yhteiskunnallista  ke
h itystä . E räänä  tärkeänä tuloksena oli myös virkam iehistön ja  kansan 
välillä aikaisem m in vallinneen juovan väh ittä inen  um peutuminen. Näiden 
pääm äärien  hyväksi ovat työskennelleet kuitenkin myös m uut myöhäi- 
sem m ät suom enkieliset oppikoulut.

Jakam attom ana kuuluu Jyväskylän  lyseolle sen sijaan  kunnia siitä, 
e ttä  se a lusta  alkaen m enestyksellisellä toim innallaan osoitti olevan r a  a 
dollista korkeam m an kouluopetuksen an tam isen suomen kielellä. Asialla 
on ollut m itä suurin m erkitys suomenkielisen koulun myöhemmälle ke-

32. Inkinen, Suom alainen koululaitos P ietarissa . Koulu ja  menneisyys IV, 
ss. 95—129.

33. Iso T ietosanakirja 15, Viipuri, s. 554.
34. Mustonen, Inkerin  kansanopetuksen alkuvaiheet. Koulu ja  m enneisyys I, 

ss. 76—86. — Halila, Suomen kansakoululaitoksen historia I, ss. 341—343.
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hitykselle. Juuri Jyväskylän lyseon antam at rohkaisevat kokemukset ovat 
vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, että puhtaasti suomenkielisen koulun 
kannattajat, joiden johtaja oli Yrjö-Koskinen, vaativat jo 1860-luvulla 
tiukasti uusien suomenkielisten koulujen perustamista.

 < • > -------------------

In memoriam

Jyväskylän lyseon sankarivainajien m uistolle

Meillä on talvet ja koleat kesät, 
meillä on viimoissa vinkuvat pesät, 
meillä on riidat ja riitojen aiheet, 
meillä on hetkissä vaihtuvat vaiheet; 
kuljemme huurussa kuoleman rantaa 

peljäten, minkä jo huominen antaa.

Mutta, ah, heillä on ikuinen rauha, 
suvinen sää, kesä lämmin ja lauha, 
mielissä onni ja silmissä hyvyys, 
ympäri kauneus, kirkkaus, pyhyys, 
elämä suuri ja loppumaton,
— • kaikki se sankarivainajäin on.

M a r t t i  K o r p i l a h t i
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K. J. MIKOLA

Jyväskylän lyseo ja  Keski-Suomi isänm aan 
vapaustaisteluissa

Jyväskylän lyseon ym pärilleen kasvattam a ilm apiiri: isänm aanrak- 
kaus, aja tuksen  vapaus ja  pyrkim ys yhä korkeam piin kansallisiin  pää 
m ääriin  ovat tuoneet m ukanaan voim akkaan pyrkim yksen myös kansalli
seen vapauteen ja  tahdon sen säilyttäm iseen. Voidaan sanoa, e ttä  täm ä 
pyrkim ys on Jyväskylän lyseon piirissä, Keski-Suomessa, kasvanu t läh in 
nä henkistä tietä, sillä m aan sydäm essä ei ole ollut kansallisesti sellaista  
ulkoista kiihoketta  kuin esim erkiksi ra ja n  läheisyys, joka K arja lan  kan 
sassa on jo vanhastaan  te rä s tä n y t m aanpuolustustieto isuutta , ta i vieraan 
vallan varuskunnat, jo tka  olivat E telä- ja  Länsi-Suomen asu tuskeskuk
sissa m uistu ttam assa siitä, e ttä  emme ole isän tiä  talossam m e. Tuntuu 
kuin koulumme suuren oppilaan ja  hengen asein taistelleen itsenäisyys- ja  
oikeustaistelijan, J. R. Danielson-Kalm arin työ olisi versonut ja  laa jen 
nu t hänen oman koulunsa p iirissä  juu ri tiedollisilla ja  aatteellisilla  aloilla 
ja  vasta  sitä  tie tä  jou tunu t aktiivisille linjoille. O sittain  ehkä myös Jyväs
kylän syrjäinen sija in ti vielä puolivuosisataa s itten  ja  sen henkisen elä
m än luonne ovat olleet om iaan vaiku ttam aan  siihen, e ttä  aktiiv inen to i
m inta on niin koulussa kuin m aakunnassakin  ollut aluksi tavallaan  kuin 
varovam paa m uutam iin m uihin vastaav iin  alueisiin verra ttuna , m u tta  
sitten  vauhtiin  päässeenä se on ollut yh tä  voim akasta ja  loppuun saakka 
hellittäm ätöntä.

Lyseolaiset osallistu ivat sortovuosina passiivisen vastarinnan  tie tou 
den levittäm iseen jakam alla  s itä  kokevaa k irja llisuu tta  kotiseuduillaan. 
Mäin päästiin  to im intaan sam aan aikaan kuin muuallakin, ja  mieliala kyp
syi edelleen. A ktiivisen vapaustaistelun  sanom a saatiin  lyseon oppilaitten 
keskuuteen jo Voim a-Liiton perustam isvaiheessa talvella 1905—06. 
Lyseon om at kasvatit olivat olleet m ukana H elsingissä sen ensim m äisissä 
kokouksissa ja  to ivat lomalle tu llessaan tiedot s iitä  kotoiseen koulupii
riinsä. He to im ittiva t tänne myös ensim m äiset aseet, yhteensä 6 aselaiva 
G raftonin  k ivääriä, ja  ha rjo itukse t voitiin  alo ittaa. Toim inta levisi J y 
väskylän ym päristöön ja  kesk itty i tavallaan  kahteen keskukseen, K ars
tu laan  ja  itse Jyväskylään ym päristöineen. Lyseolaiset olivat molemm issa

J L  — 19
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toim eliaina m ukana, he osallistu ivat am pum aharjo ituksiin  ja  lev ittivät 
tie toa  edelleen.

Voim a-liitto lakkau tettiin  uuden sortokauden alussa ja  k iväärit oli 
to istaiseksi p iilo tettava. Oli kuitenkin kylvetty  siemen, joka aikanaan  iti. 
Liekö täm ä selityksenä siihen, e ttä  K arstu lasta  on useam pi jääk äri kuin 
m uista Keski-Suomen kunnista  ja  e ttä  siellä suojeluskuntatyö keh itty i 
nopeammin ja  pitemm älle kuin naapureissa.

V aikka jääkäriliike  k äsittik in  koko m aan ja  kaikki kansankerrokset, 
olivat sen varsinaiset keskukset yliopiston ym pärillä, Pohjanm aalla, m istä 
42 % jääk ä re is tä  on kotoisin, m uutam illa K arja lan  alueilla sekä yleensä 
jääkärie tapp ite iden  varsilla. Tämä tekee se lite ttäväksi sen, e tte i Jyväs
kylän lyseon oppilaita ole erikoisen m ain ittavasti ollut m ukana jää k ä ri
liikkeessä. K utsu  kulki kuitenkin myös läpi Keski-Suomen ja  kohtasi vas
takaikua. V aikka jääkärivärväystä  ei suoranaisesti kohd iste ttu  koululai
siin, kaksi lyseolaista lähti. K aikkiaan ilm oittautui jääkäripata ljoonaan  
16 koulun kirjo issa aikaisem m in ollu tta, heistä  7 tää ltä  ylioppilaaksi tu l
lu tta. N äistä  nim ekkäim pänä sotilaana tunnetaan  jalkaväenkenraali T a a 
v e t t i  L a a t i k a i n e n ,  joka sekä talvi- e ttä  jatkosodassa komensi 
arm eijakuntaa.

M aakunnan keskeisin ku lttuu rila ito s loi henkeä myös ym päristöönsä. 
Siksi on syy tä  todeta, e ttä  kaikkiaan noin 50 Keski-Suomen poikaa lähti 
jääk ä rin ä  hakem aan isänm aalleen vapau tta , vaikka alue olikin, kuten jo 
m ainittu , etapp ite istä  syrjässä. Jääkäriliikkeen  m yöhäisem m issä vaiheis
sa koetettiin  yksi etappitie jä r je s tää  myös Jyväskylän kau tta , m utta  teh 
tävään  m äärä tty  jääkäri, sittem m in jalkaväenkenraali A arne Sihvo avus
tajineen, joihin kuului mm. lyseon entinen oppilas, jääkäri, sittem m in 
everstinä kuollut Ilm ari Relander, tu liv a t santarm ien yllättäm iksi, ja  y ri
ty s  raukesi alkuunsa.

Voima-liitto, jääkäriliike  ja  opetta ja in  isänm aallishenkinen kasvatus
työ olivat aste  asteelta  kypsy ttäneet mieliä Jyväskylän lyseossa ja  sen 
p iirissä niin, e ttä  kun suojeluskuntain perustam iseen ryhdy ttiin  Keski- 
Suomessa, p idettiin  ensim m äiset kokoukset juu ri lyseolla. Oppilaat liitty i
vä t joukolla suojeluskuntaan, jos ikä vain riitti. Ja  heidän m ukanaan tie 
to levisi edelleen. Lyseon entisiin oppilaisiin kuului myös opettaja  
M a r t t i  P i h k a l a ,  joka kiersi ym päri m aakuntaa »palokuntia» perus
tam assa. Ensim m äinen m ainittavam pi asehankinta Pohjanm aalta  Jyväs
kylän suojeluskunnalle oli lyseon poikien järjes täm ä ja  suorittam a. Sen 
su o rittiv a t VII luokan oppilaat, koulun perusta jan  pojanpoika, Y r j ö  
S c h i l d t  ja  vapausodassa sittem m in kaa tunu t V e i k k o  L a u r i n u s .

N yt oli toim inta alkam assa, nuoren mielen innolla ja  vaaro ja  vä istä 
m ättä  siihen käytiin. Om alaatuinen koulunkäynti-into oli lyseon poikien 
suurlakkoa uhm aava kouluun tulo vastoin  punakaartin  jopa väkivalta ista
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yritystä koulutoimenkin pysäyttämiseksi. Tämä oli koulussa tavallaan 
»mainosta» suojeluskunnalle samoin kuin levottomuutta herättävät tiedot 
eri puolilta maakuntaa ja varsinkin kauempaa. Lyseolaissuojeluskuntalai- 
set muodostivat oman joukkueen, osallistuivat säännöllisesti suojeluskun
nan järjestäm ään vartiopalvelukseen ja  harjoituksiin. Ajan vakavuus kas
vatti pojista miehiä.

Ja kun toiminnan hetki sitten tuli, osuivat juuri lyseolaiset ensimmäi
seen m erkittävään tehtävään. Sinä yönä, tammikuun 28. päivää vasten, 
jolloin punaisen johdon kapinakäskyt annettiin Helsingistä eri puolille 
maata, olivat lyseon pojat vartiovuorollaan Jyväskylän puhelinkeskukses
sa. He katkaisivat puhelun ja estivät näin kapinakäskyn tulon Keski- 
Suomeen. On helppo kuvitella sitä milteipä rom anttista jännitystä, hetken 
vakavuutta ja  tehtävän tärkeyden tunnetta, minkä nuo nuoret koulupojat 
kokivat sinä historiallisena yönä. Sillä hetkellä nämä nuorukaiset olivat 
avainasemassa.. Kenraali Mannerheimin käsky suojeluskunnille tuli sitten 
aamulla. Vapaussota oli alkanut.

Vapaussodan alkaminen tapahtui sekin Jyväskylässä kuin vähitellen. 
Paikallinen suojeluskunnan johto empi pienen venäläisjoukon aseistarii
sumisessa, ja  punakaartin johtomiehet saivat toimia vielä kaupungissa. 
Suojeluskunnan johto pelkäsi näet — tuntien vastuunsa K arjalaan joh ta
van yhdysradan vartijana — avoimia vihollisuuksia ennen kuin oli saanut 
mielestään riittävästi aseita. Onneksi täm ä varovaisuus aloitteen tempaa- 
misessa — tavallaan arkuus — ei koitunut tapahtum ain kehitykselle 
kohtalokkaaksi. Se ei luonnollisestikaan sopinut nuorekkaan lyseolais-
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joukkueen mielialoihin. Mieli paloi toim im aan. Näille ensi vaiheen järjes- 
täm ättöm ille oloille on kuvaavaa tie tty  om an joukon om atoim isuus. Ja  
tässä  olivat tie ty sti nuorim m at, lyseolaiset ensim m äisinä m ukana. N äin 
läh ti jyväskyläläisjoukkue pääasiassa koululaisia K arstu lan  joukkueen 
kanssa helm ikuun 2. päivänä Vilppulaan, m issä tärkeä  rin tam aosa oli 
juu ri m uodostum assa. A lkukriisi selvisi siellä, ennen kuin jyväskylälä iset 
tu livat tu lilin jaan, ja  suojeluskunnan johto  kutsui miehet 4. päivänä t a 
kaisin. Tilanne oli V aajakoskella varsin  uhkaava.

Kun Y lipäällikkö lähe tti pohjalaiskom ppanian Mikkelin suojeluskun
nan avuksi vakau ttam aan  rin tam aa Savon radan  varressa, liitty i Jy v äs
kylässä lyseolaisjoukkue 8. 2. pohjalaisiin. Tällä m atkalla po jat saivat tu 
likasteensa ja  jou tu ivat an tam aan  ensim m äiset, teh tävään  nähden rask aa t 
veriuhrit isänm aan vapauden alttarille. M äntyharjun  asem asta käytävän  
taiste lun  aikana lähetettiin  jyväskylälä iset to rjum aan  vihollisen — lä t ti 
läisiä vallankum oussotilaita — hyökkäystä Papinpoika-nim iseen taloon. 
Osan piti p idättää  rin tam assa, osan saarro staa  m uuatta  m etsä tie tä  vihol
lisen selkään. Täm ä vain 17-miehinen joukko törm äsi y llä ttäen  v astu s
ta jaan  ja  m enetti syntyneessä tu lita iste lussa  5 m iestä, kaikki lyseon 
kasvatteja , heistä  3 vielä koulussa olevaa. M äntyharjun  asem a saatiin  
p idettyä ja  17. 2. jyväskyläläiset palasivat kotikaupunkiinsa, m issä 
alkoivat ny t säännölliset harjo itukset. N uoret sankarivainaja t k ä tke ttiin  
koulukaupungin nyt ensi k ertaa  avattuun  sankarihau taan  helm ikuun 20. 
päivänä.

Vapaussodan ensi taiste lu jen  jälkeen alkoi tavallaan hiljaisem pi kausi, 
sillä Ylipäällikön suunnitelm ana oli p itää  siihen mennessä saavu te tu t 
asem at ja  ja tk a a  arm eijansa m uodostam ista hyökkäyskykyiseksi E telä- 
Suomen puhdistam ista varten . Jyväskylää lähinnä kiinnostava rin tam a 
oli m uodostunut paitsi Vilppulaan, myös Kuhmoisiin, missä samoin kuin 
m uuallakin oli jokunen lyseon entinen oppilas siitä riippuen, m issä hän 
oli suojeluskuntaan liittyny t. Jokunen — viisi kaikkiaan — hakeutui Vöy- 
rin  sotakouluun ja  jokunen vielä P ie ta rsaaren  tykistökouluun. Pääosa 
keskisuom alaisista koottiin  Pohjois-Häm een suojeluskuntarykm enttiin  ja  
lyseolaiset siinä II pataljoonan 3. kom ppaniaan.

Ruoveden-Vilppulan rin tam an  vaikean tilan teen  tak ia  lähetettiin  J y 
väsky lästä  sinne yksi erillinen kom ppania, ns. 2. Häm eenm aan komppania, 
joka sittem m in siellä liite ttiin  ns. Seppälän pataljoonaan. Täm än m ukaan 
jokunen entinen lyseolainen osallistui vaikeisiin to rjun ta ta iste lu ih in  hel- 
m i-m aaliskuun vaihteessa ja  sitten  hyökkäykseen Korkeakosken-M essu- 
kylän k au tta  Tampereelle. V arsinkin M essukylän ta iste lu  tuli keskisuo
m alaisille hyvin kalliiksi.

Lyseolaisjoukon tie  Tam pereelle kulki to ista  tietä. Kun Ylipäällikkö 
antoi käskynsä Tam pereen operaatiosta, hän m ääräsi ns. Jäm sän  ryh-
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rnään eli ryhmä Wilkmaniin 500 miestä Jyväskylän, 300 Lapuan ja 300 
Tornion suojeluskunnasta, Vaasan ja Seinäjoen krenatööripataljoonat se
kä Uudenmaan rakuunarykmentin. Nämä piti Jyväskylän kautta kootta- 
man Jämsään ja aloittaa sieltä hyökkäys Länkipohjan kautta Orivedelle 
punaisten Vilppulan rintam an selkään.

Eversti K. F. Wilkman muodosti juuri edellä mainitun Pohjois-Hämeen 
rykmentin, johon tulivat kuulumaan lapualaiset, Jyväskylän sk-piirin jou
kot ja  Hämeestä kootut vielä rintam alla olemattomat suojeluskuntalaiset. 
III pataljoonan, jonka 1. ja 2. komppania olivat lapualaisia, komentaja oli 
ratsum estari O. A. Wilkman. Jyväskylästä muodostui hyvin huomattava 
joukkojen koulutus-, huolto- ja  järjestelykeskus, missä tarv ittiin  run
saasti avustavaa vartio- ja lähettihenkilökunta. Lyseon alempien luokkien 
oppilaat saivat tässä tehtävän. Yläluokkalaiset kuuluivat pääasiassa ta is
telujoukkoihin.

Joukot siirrettiin  Jäm sään ja sitä tietä  Längelmäen-Eväjärven rin ta
malle. Jyväskyläläiskomppania lähti 25. päivänä helmikuuta. Varsinainen 
hyökkäys alkoi maaliskuun 15. päivänä. Pääjoukko eteni Eväjärven 
kylästä, missä silloin oli etulinja ja  missä oli pari viikkoa käyty paikalli
sia taisteluja, Länkipohjaan. Siellä oli ensimmäinen vakava taistelu. Län
kipohjan kylästä ja samalla Tampereelle ja Orivedelle johtavien teiden 
risteyksestä käyty taistelu kesti koko maaliskuun 16. päivän. Yleistilan
teen kannalta oli erittäin tärkeää, että  täm ä »Tampereen lukko» saataisiin 
nopeasti avatuksi. Puolustus oli sitkeä ja hyökkääjän tappiot sen mukai
set. Tässä taistelussa kaatuivat lapualaisista muiden mukana isä ja  poika
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Laurila. Jyväskylän lyseokin m enetti kaksi oppilastaan, jo ista  toinen oli 
läh teny t so taan  suoraan koulun penkiltä.

»Lukko» saatiin  auki ja  seuraavana päivänä hyökkäystä ja tk e tta essa  
valla ttiin  ensin V ilkkilän kylä, lyseolaiskom ppania ensimmäisenä, ja  siten  
viim eiset asem at ennen O rivettä. Hyökkäys Orivedelle suo rite ttiin  m aa
liskuun 18. päivänä. M uualla tapah tuneen  hyökkäyksen viivästym isen ta 
kia Orivedellä ny t erilliseen asem aan joutuneet joukot jou tu ivat luopu
m aan jo va ltaam astaan  rau ta tieasem asta . III pataljoona, jossa oli jäm sä
läisiä, korpilahtelaisia, laukaalaisia  ja  saarijärveläisiä, suo ritti täm än 
hyökkäyksen. Jyväskyläläis-lapualainen II pataljoona varm isti sam aan a i
kaan Juupajoen tienhaaran  ja  y r it ti  rau tatie lle  noin 5 km pohjoisem paa, 
m utta  sekin joutui veäty tym ään  ja  ja tkam aan  taiste lua  H aaviston 
kylässä. N äissä taiste lu issa  lyseomme m enetti jälleen kaksi en tis tä  oppi
lastaan.

Tilanne Orivedellä laukesi punaisten peräy ttäessä  joukkonsa Vilppu
lasta  Tampereelle. R atkaisua ei siis saatukaan  kaupungin ulkopuolella, 
vaan Tam pere oli saarre ttava . Ylipäällikkö m ääräsi evertsi W ilkmanin 
joukkoineen nopeasti Tam pereen eteläpuolelle. R asittava m arssi K angas
alan k au tta  joh ti 23. 3. Lem päälään, m issä tarm okkaalla hyökkäyksellä 
saatiin  rau ta tie  ka tkaistua . K aksi lyseolaista kaatui, toinen heistä  vielä 
koulussa oleva.

T aistelu t Tam pereen etum aastossa kestivät to ista  viikkoa. M essuky
lässä kaatu i 24. ja  25. päivinä kolme Jyväskylän lyseon oppilasta, heistä 
oli yksi vielä koululainen. N äm ä kuuluivat aikaisem m in m ain ittuun  Sep- 
pälän-M annisen rin tam alla  taistelleeseen kom ppaniaan. K alevankankaalla 
kaatu i »verisenä k iirasto rsta ina»  24 Keski-Suomen poikaa. He kuuluivat 
2. jääkärirykm enttiin . Suojeluskuntajoukkoihin kuuluvien lyseon poikien 
raskas päivä oli vasta  edessä.

M aaliskuun 26. ja  28. päivien epäonnistuneen Tampereen v a ltau sy ri
tyksen jälkeen seurasi uusi valm istelu. Lopullinen hyökkäys kaupungin 
valtaam iseksi a lo ite ttiin  huhtikuun  3. päivänä. Sen tuli tap ah tu a  kolmena 
osastona Lapinniemen, K alevankankaan ja  H atanpään  suunnilta. Jyväs
kylän pojat olivat viim em ainitussa suunnassa. Pohjois-Häm een rykm en
tin  II pataljoonan tuli valla ta  ensinnä Ratinanniem i niin, e ttä  1. (lapua- 
lais) kom ppania valtaa  niemen tyven ja  venäläisen kirkon alueen, 2. (la- 
pualais) kom ppania niemen keskustan ja  3. (jyväskyläläis) kom ppania 
niemen kärjen. Aam uyöllä klo 3 lähdettiin  liikkeelle. 1. K sai vastaansa 
k iivasta konekivääritu lta  eikä päässy t vielä tavoitteeseensa. 2. K, joka 
oli ollut yön ketjussa, ei ennä ttäny t ajo issa m ukaan ja  niin 3. K joutui 
hyökkääm ään yksinään. Sekaannus huom attiin, m utta  silloin jyväskylä
läiset olivat jo vihollisen tulen alla. He koettivat väistää  s itä  hyökkää
mällä eteenpäin ja  k a rk o tta m a lla  vihollisen R atinasta. Alku onnistui hy-
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vin, m utta punaiset toipuivat pian yllätyksestä ja  aloittivat kiivaan am
munnan Laukon ja Nalkalan toreilta Ratinaan, missä 3. K joutui näin 
ristitulen alaiseksi ja myöhemmin vetäytyi tappioita kärsien. H aavoittu
neet joutuivat makaamaan niemellä klo 6:sta aamulla klo 23:een. Tämä 
hyökkäys maksoi komppanialle kaikkiaan 30 miehen hengen, heistä oli 
Jyväskylän lyseon entisiä oppilaita 11 ja silloisia 5, siis 16.

Kaupunkiin m urtauduttiin sitten idästä ja  koillisesta, joten Pohjois- 
ikäiset sotilaat kotiutetitin, heidän joukossaan myös osa lyseon pojista. 
Hämeen rykmentin osuus jäi tähän. Tampereen valtauksen jälkeen ala- 
Vapaussodan myöhempiin taisteluihin tai muilla rintam illa osallistui vä
hemmän jyväskyläläisiä ja  keskisuomalaisia yleensä. Tätä osoittaa sekin, 
että edellä mainittujen taistelujen jälkeen kaatui vain yksi entinen oppi
las Hauholla ja  samoin yksi Viipurissa.

Vapaussodassa oli mukana kaikkiaan 120 Jyväskylän lyseon silloista 
oppilasta, heistä 49 rintamajoukoissa. Muut olivat rintam an takaisissa
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avustavissa tehtävissä. Rintamalla olleiden kokonaistappiot, 11 kaatu
nutta ja 8 haavoittunutta ovat suhteellisesti hyvin suuret. Ne ovat noin 3- 
kertaiset siihen, mitä vastaavasti oli esim. Jyväskylän Seminaarin ja mui
den Keski-Suomen oppilaitosten oppilaitten tappioprosentti. Lisäksi kaa
tui vapautemme puolesta 22 entistä oppilasta, 4 murhattiin, 1 kaatui Vi
rossa ja  1 Aunuksessa ja  1 Petsamon Salmijärvellä. Näin on vapaussodan 
kokonaistappio koulullemme 39 oppilasta, näistä 24 Tampereen operaation 
yhteydessä. Keski-Suomen 25 kunnan, sen alueen, mistä Jyväskylän lyseo 
sai pääasiassa oppilaansa, kokonaistappiot olivat 253 kaatunutta. Täs
täkin m äärästä tappiot ovat suurimmat Tampereella. Siellä kaatui 126, 
Lempäälässä ja  Vesilahdella kaatui 34, Kuhmoisten—Padasjoen ta iste
luissa 24 ja Länkipohjan—Oriveden taisteluissa 21. Muut tappiot jakau
tuvat eri puolille, 18 Karjalan rintamalle. Tämä osoittaa Keski-Suomen 
poikien, lyseon pojat heihin kuuluvina, tien isänmaan vapauttamisessa.

*  *  *

Vapaussodan ylipäällikkö sanoi puheessaan toukokuun 16. päivänä 
vapaussodan päätösparaatissa mm: »Suojellaksemme vapauttamme täy 
tyy armeijamme seistä valmiina. Linnoitukset, tyk it ja  vieras apu eivät 
auta, ellei joka mies tiedä, että  juuri hän seisoo maansa vartijana. M uista
koot Suomen miehet, että  ilman yksimielisyyttä ei luoda vahvaa armeijaa 
ja  että  ainoastaan voimakas kansa voi turvallisena käydä kohti tulevai
suutta». Sekä sodan kokemusten että näitten kehoitussanojen vaikutuk
sesta suojeluskuntajärjestö säilyi, vakiintui ja  voimistui. Jyväskylän suo
jeluskuntapiiri tuli käsittäm ään koko sen talous-, kulttuuri- ja  maakun
nallisen alueen, jonka keskuksena oli Jyväskylä ja josta niinmuodoin 
Jyväskylän lyseo — eräs maakunnan henkisistä keskuksista — sai siihen 
aikaan käytännössä oppilasaineksensa. Jyväskylän suojeluskuntapiiri kä
sitti 32 kuntaa, pohjoisimpina Kivijärvi ja  V iitasaari, eteläisimpinä Jäm 
sä ja Luhanka, itäisimpinä Toivakka ja Hankasalmi sekä läntisimpinä 
V irrat ja Ähtäri.

Tämän alueen vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja -harrastus muodos
ti siis yhden kokonaisuuden, missä Jyväskylän lyseon oppilaat työskente
livät nuorekkaalla innollaan. Voidaan varauksetta sanoa, että  ainakin 
puolet luokioluokkien oppilaista oli aktiivisesti mukana suojeluskunta- 
toiminnassa. Piirin järjestäm illä ryhm änjohtaja- ja vastaavilla kursseilla 
oli aina voimakas lyseolaisedustus, ja monet piirin sotilasottelujoukkueet 
olivat samalla koululaisjoukkueita. Useitten opettajien voimakas suojelus- 
kuntaharrastus oli oppilaille esimerkkinä. Päivän koulutyöt joutuivat 
joskus kärsim ään suojeluskuntatehtävien takia, m utta opettaja ummisti 
tälle silmänsä. Arvokas kansallis- ja kulttuuriperinteistä rikas lyseo saa t
toi suhtautua tähän sellaisen laitoksen tavoin, jonka ei tarvitse pitää
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y.

Vapaussodassa kaa tuneet luokkatoverit. 
Vasem m alta oikealle Lauri Olavi Peso- 
nius, Viljo Luoma ja  Veikko Luukkonen.

kiinni mahdollisesta arvovallastaan. »Opiskelemme elämää, ja  isänmaata 
emmekä vain koulua varten», soveltui tässä jos missä ohjeeksi.

Vaikka jokainen hyvin ja antaumuksella suoritettu laillinen työ on 
eläm änurasta ja  am m atista riippum atta samalla työtä isänmaan puolus
tuskyvyn parantamiseksi, voidaan sittenkin tietyssä koulussa vallitse
vasta maanpuolustushengestä tehdä joitain johtopäätöksiä sen perus
teella, kuinka moni sen koulun kasvatuksen saaneista valitsee sotilaan 
uran. Tämä pitää paikkansa varsinkin sotia edeltäneinä vuosina, jolloin 
uran valintaan vaikutti kutsumus ainakin yhtä paljon kuin tuon uran lu
paama taloudellinen tuotto. Suoraan vapaussodan jälkeen jäi moni »lyseon 
poika» armeijan palvelukseen. Mm. tykistökoulun ensimmäisellä kurssilla 
heitä oli kahdeksan. Myöhemmin Jyväskylän lyseo on ollut jatkuvasti 
suhteellisen vaimakkaasti edustettuna Kadettikoulun eri kursseilla, yh
teensä yli 60 miehen voimalla. He ovat yleensä menestyneet hyvin, sillä 
moni on saanut kadettivääpelinä tai -primuksena nimensä Kadettikoulun 
marmoritauluun. Näiden joukossa on myös lyseon perustajan pojanpoika. 
Samaa osoittaa sekin, e ttä  1950-luvun keskivaiheilla kuului Sotakorkea
koulun opettajakuntaan samanaikaisesti kuusi Jyväskylän lyseolaista. 
Tämä on sitäkin merkittävämpää, kun koulukaupungissa ei ollut varus
kuntaa, joka elämällään olisi kutsunut sotilasalalle. Opetus ja  henkinen 
valmennus Jyväskylässä ja sen kouluissa on ollut maanpuolustukselle 
hyvin läheinen.

*  *  *
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Kun kansamme sitten  toisen m aailm ansodan aikana joutui ase kädessä 
puolustam aan vapau ttaan , oli liikekannallepanojärjestelm äm m e sellainen, 
e tte i vapaussodanaikaiseen v e rra ttv ia  koululaisjoukkueita voinut syntyä. 
Niinpä »lyseon pojat» — entiset oppilaat jae ttiin  lähinnä kaikkiin  koti
m aakuntansa joukkoihin, m utta  — päällystöä kun olivat — myös laajem 
mallekin. Monet olivat eri v irkapaikoillaan siirtyneet ym päri m aan ja  nou
da ttiv a t kutsua uusien kotipaikkojensa m ukaan. Lyseon oppilaiten osuut
ta  talvi- ja  jatkoso taan  on täm än tak ia  seu ra ttava  tavallaan kuin laajem 
m alla alueella.

Talvisotaa edeltäneenä aikana oli maamme puolustussuunnitelm a sel
lainen, e ttä  kukin yhdeksästä so tilasläänistä  muodosti yhden divisioonan. 
Keski-Suomen sotilaslääni, johon kuuluivat Jyväskylän ja  K euruun so
tilasp iirit, käsitti melkein sam an alueen kuin Jyväskylän suojeluskunta- 
piirikin. Sotilaspiirien ra ja  kulki niin, e ttä  Saarijärv i ja  Petäjävesi olivat 
JyvSp:n  läntisim m ät kunnat. Sotilasläänin perustam a divisioona, 10. D, 
oli suunniteltu  itäiselle Kannakselle Vuoksen alajuoksua ja  Taipaleenjo- 
kea seurailevan puolustusasem an m iehitykseen. Siellä oli siis oleva Keski- 
Suomen m iesten paikka, mikäli m aata  oli ryhdy ttävä  ase kädessä puolus
tam aan. Divisioonan taiste lu joukoista  tuli suunnitelm ien m ukaan Jyväs
kylän sotilaspiirin  perustaa  JR  28, puolet JR  29:sta, pääosa KTR 10:sta  
sekä viesti- ja  pioneerikom ppaniat. K euruun sotilaspiirin  osalle jä i näin- 
muodoin JR  30 ja  KevOs 10 sekä puolet JR  29 :sta  ja  yksi KTR 10:n p a t
teristo . Näm ä viim eksim ainitut koottiin  sotilaspiirin  läntisim m ästä osasta 
(Parkano-K ankaanpää-K arvia), m ikä ei kuulu enää Keski-Suomeen.

Liikekannallepanon suo ritu sjä rjes ty s  oli sellainen, e ttä  10. D (numero 
m uutettiin  myöhemmin 7. D:ksi ja  rykm entit vastaavasti JR  19, 20 ja  21) 
h ä ly te ttiin  ensim m äisessä vaiheessa, koska se tuli e rittä in  uhanalaiseen 
suuntaan. (N äitä  ensi vaiheen reserviläisdivisioonia oli 3, yksi Summaan, 
yksi Taipaleeseen ja  yksi P itkäran taan .) Keski-Suomen m iehet noudatti
va t ku tsua täsm ällisesti ja  rauhallisesti kuten muuallakin, ja  niin ju n a t 
Jyväskylästä, K euruulta ja  N iin isalosta voitiin lähettää  suunnitelm ien 
m ukaisesti. Lokakuun 12. päivästä  alkaen ne saapuivat Sakkolan ja  P y
häjärven  asemille, m istä joukot m arssien s iirty ivät tuleviin ta is te luase
miinsa. V älittöm ät linnoitustyöt ja  h arjo itukse t alkoivat. Puolustuskais- 
talla  ei ollut ennestään m uita vakinaisia linnoituslaitte ita  kuin vanhen tu
neita Suvannon lin jan  sulkulinnakkeita (erillisiä bunkkereita). 10. D :n 
teh tävä  oli puolustaa Suvannon-Taipaleen ka istaa  L aatokasta  noin 5 km 
Sakkolan kirkon länsipuolelle.

Venäläisten a lo ite ttua  hyökkäyksensä m arraskuun 30. päivänä he koh- 
tas iv a t raja lla  vakinaisen arm eijan  ja  K annaksen suojeluskuntien suoja- 
joukkoja. Koska ken ttäarm eijan  pääpuolustusasem a oli juuri Taipaleessa
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lähinnä rajaa, joutuivat keskisuomalaiset reserviläisjoukot ensimmäisinä 
taisteluun.

Hyökkääjä koetti m urtautua puolustusasemaan ja sen läpi suoraan 
vetäytyvien suojajoukkojen kintereillä, ennen kuin nyt tuleen joutuvat 
reserviläisjoukot pääsisivät taistelun tuntumaan. Se ylitti Taipaleenjoen 
ja aloitti massahyökkäyksensä joulukuun 6. päivänä. Nämä hyökkäykset 
jatkuivat hellittäm ättöm inä 5 päivää. Vaikka puolustaja olikin joutunut 
luopumaan puolustusasemansa edessä olevista tukikohdista ja  usein vasta 
katkeralla vastahyökkäyksellä saanut jo hetkeksi menettämänsä pää- 
aseman osat takaisin haltuunsa, oli hyökkääjän tunnustettava suurista 
tappioistaan huolimatta täysin epäonnistuneensa. Sen oli keskeytettävä 
hyökkäyksensä ja vaihdettava kuluneet joukkonsa uusiin. Tämä kesti 4 
päivää ja niiden jälkeen seurasi taas 3 raivokkaan massahyökkäyksen 
päivää. Tämän uudenkin venäläisdivisioonan voima loppui keskisuoma
laisten iskevään torjuntaan. Taipaleen rintam a piti kertakaikkiaan, ja 
siksi venäläiset koettivat seuraavan kerran joulupäivänä iskeä sen sivuun 
ja selkään jäätyneen Suvannon yli. Tämä hyökkäys johti mikäli mahdol
lista entistäkin raivokkaampiin lähitaisteluihin, jotka ulottuivat aina puo
lustajan tykistöasemiin, m utta tälläkin kerralla torjunta voitti, ja  vii
meinenkin hyökkääjä heitettiin 28. 12. mennessä Suvannon taakse. Joulu
kuu päättyi Taipaleen puolustajien täydelliseen torjuntavoittoon.

Jo ennen taistelujen alkua oli puolustajan ryhmitys muodostunut sel
laiseksi, että  Taipaleen rintam assa, komentajana eversti A. Blick, oli 
edessä Linnakankaalla, Terenttilässä ja  Kirvesmäessä noin neljä patal
joonaa, toisessa linjassa lähes saman verran ja taempana lepovuorossa 
vielä 2—3 pataljoonaa. Terenttilä tuli pääasiassa JR 28:n (19) ja Kirves- 
mäki JR 30:n (21) asemaksi. Rykmentin komentajina olivat evl. M. V. 
Schrowe ja ev. A. Kemppi. Pataljoonia tosin vaihdettiin, ne joutuivat 
vastahyökkäyksissä toistensa alueille tai olivat rykmenteissä joskus vaih
doksissa siitä riippuen, millä pataljoonalla milloinkin oli lepovuoronsa. 
Tällä samalla rintam alla oli vielä Seinäjoen sotilaspiirin perustama 8. D:n 
JR 23 (evl. M. Laurila). Puolustustaistelua tuki tehokkaasti sekä oma 
tykistö, KTR 10 (ev. Sarparanta), vaasalainen Raskas patteristo 4 ja  
Laatokan meripuolustuksen patterit, varsinkin Järisevä ja Kaarnajoki. 
Joulukuun aikana 10. D menetti noin 500—600 miestä rykm enttiä kohti. 
Joulukuun alussa tapahtui puolustajalle joitakin alkutottumattomuudesta 
johtuneita sekaannuksia kuten JR 30:n I pataljoonalle, joka alkutappiois- 
taan  järkyttyneenä hetkeksi hajaantui. Se toipui kuitenkin parissa päi
vässä eikä senjälkeen m enettänyt koko sodan aikana ainoatakaan tuki
kohtaa.

Venäläisten joulukuun hyökkäykset olivat tyypillisiä massahyökkäyk-
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siä. Niitä valmisteltiin päivittäin noin 15000 kranaatin tulivalmistelulla, 
jo ta  seurasi tiheissä muodoissa suurella voimalla suoritettu suora hyök
käys. Puolustajan tuli aiheutti tällöin suuria tappioita. Venäläiset käy tti
vät hyökkäyksiinsä kahta ta i kolmea panssareilla ja hyvin runsaalla ty 
kistöllä vahvennettua divisioonaa, joten torjunnan oli kestettävä noin 
kolminkertainen isku- ja  kymmenkertainen tulivoima. Tammikuun puo
lella venäläiset luopuivat heillekin suhteettom an kalliiksi tulleista massa- 
hyökkäyksistä ja ryhtyivät järjestelm ällisesti kuluttam aan puolustusta 
ja  väsyttäm ään puolustajia. Heidän tykistönsä toiminta tuli m äärätietoi
semmaksi, raskasta tykistöä tuli lisää ja  ilmavoimain pommitukset täy
densivät sitä. Samanaikaisesti venäläiset pyrkivät kaivautumalla pääse
mään rynnäkköetäisyydelle.

Puolustaja joutui jatkuvan paineen alaiseksi, sillä hyökkääjän toistu
vien sisäänm urtoyritysten takia oli taisteluasem at pidettävä täydessä 
miehityksessä, mikä taas jo sinänsä rasitti joukkoja, sillä jäätävää pak
kasta vastaan ei ollut suojia. Asemia oli alati korjattava, koska vastusta
jan tykistö rikkoi laitteet miltei sitä mukaa, kun ne saatiin kuntoon. Yöt 
kuluivat useinkin tykistötulessa umpeen sortuneiden taisteluhautojen 
auki kaivamiseen. Tätä kaikkea — ja  vielä vastahyökkäyksiä — varten 
muodostui Taipaleella sellainen käytäntö, että  edessä olevat joukot vaih
dettiin viikon tai 10 päivän kuluttua kaistareserviin tai sitten taemmaksi 
lepovuoroon, joka oli rintam an reservinä vastahyökkäyksiä varten. Sekä 
kaistan että  rintam an reservit valm istivat taempia puolustusasemia.

»Hiljainen» tammikuu oli Taipaleessa jatkuvaa ja  kuluttavaa torjun
taa. Vihollisen ylivoima oli niin suuri, että  vaikka se omien laajasuun- 
taisten valmistelujensa aikana pitikin taistelukosketusta vain osilla voi
mistaan, toisten ollessa levossa ja  täydennettävänä, se sitoi tällä puolus
ta jan  täyteen valmiuteen. Tammikuun tappioitten m äärä osoittaa tämän 
mitä selvimmin. Ne nousivat 10. D:ssa yli 1000 mieheen.

Helmikuussa — silloinhan alkoi Summassa venäläisten päähyökkäys 
— alkoi Taipaleessa järjestelmällinen taistelu tukikohdista. Se alkoi Kir- 
vesmäestä 8. päivänä. Silloin oli etulinjassa JR  21 :n (30) II pataljoona 
ja  Koukunniemessä E rP  6. JR  21: n I ja  III pataljoona olivat taistelureser- 
vinä, mistä ne joutuivat pian taisteluun mukaan. Samalla kun taistelun 
raivo kasvoi, sen alue laajeni Terenttilään. Hyökkäyspaineen voimaa ku
vaa se, e ttä  vihollisen tykistö ampui 11—13. 2. noin 100.000 laukausta. 
Tukikohdat vaihtoivat omistajaa, puolustaja joutui samaan aikaan vaih
tam aan kuluneita joukkojaan, m utta tässäkin tuli keskeytys, kun juuri 
vaihtoon valmiita uusia joukkoja oli lähetettävä Länsi-Kannakselle, missä 
oli juuri 13. päivänä tullut ensimmäisiä todella uhkaavia sisäänmurtoja. 
Taipaleella oli taistelun täm än vaiheen päättyessä 16. päivänä pääpuo- 
lustuslinja jälleen puolustajan hallussa, mutta puolustajan menetykset
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olivat suuret. T erenttilässä  meni esim erkiksi 8. päivänä 219 m iestä. N äis
sä taistelu issa kaatu i 12. päivänä mm. JR  21:n 8. kom ppanian päällikkönä 
Jyväskylän lyseon oppilas, 35-vuotias filosofian toh to ri E r k k i  M i k 
k o l a ,  joka hengenviljelyn alalla oli jo ennä ttäny t suo rittaa  m erk ittävän  
päivätyön ja  jo lta  geologina odotettiin  paljon. V ähää myöhemmin kaatu i 
kouluunsa ja  sen ilm apiiriin kasvanu t filosofian m aisteri E r k k i  V a- 
h e r  i, joka oli toim inut mm. Keskisuom alaisen osakunnan ku raa tto rina .

Taistelu t hiljenivät välillä, koska hyökkääjän  oli jä r je s te ttäv ä  kulu
neita joukkojaan, m utta  raivokkaina ne to istu iva t ja  ja tk u iv a t sodan lop
puun saakka. Kun Länsi-K annaksella oli vetäydy ttävä taka-asem aan, pi- 
teni III arm eijakunnan, johon 7. D kuului, rin tam a Vuokselle. J o tta  sinne 
saataisiin  joukkoja oli Taipaleestakin m iehitystä harvennettava. Se ta 
pahtu i reservien kustannuksella. M aaliskuulla venäläisten hyökkäys Vuo- 
salm ella pakotti jälleen Taipaleen rin tam an  heikentäm iseen. Kaiken va
ra lta  ryhdy ttiin  suunnittelem aan vetäy tym istä  taem paan asem aan, v a r 
sinkin kun Kirvesm äen ja  T erenttilän  selusta alkoi tu lla uhatuksi, jos 
hyökkääjä saisi vielä lisäm enestystä Vuosalmella.

T ätä  ei ta rv innu t tehdä, ja  näin Taipaleen asem at tyh jenne ttiin  vasta  
rauhansopim uksen m ääräyksen perusteella. Tarmo, kestävyys ja  velvolli
suuden täy ttäm inen  viimeiseen a s ti k ruunaavat Keski-Suomen m iesten 
raskaan  taistelun. Se oli m erkinnyt 7. D :lle 5640 miehen tapp io t k aa tu 
neina ja  haavoittuneina helm ikuun loppuun mennessä. Taipaleen m iehet 
olivat tänä  aikana tulleet tunnetu iksi laajem m altikin. Vihollinen antoi 
heille tunnustuksensa mm. kaiu ttam alla  m aaliskuun 3. pnä kovaäänisel- 
lään JR  21 :n kaista lla: »Teidät täy ty y  am pua pois joka mies tykillä, en
nen kuin te lopetatte». Jo helm ikuun alussa sanoi Taipaleella käynyt ran s
kalainen kenraali G r a n d c o u r t  III A K :n kom entajalle, kenraali E. 
H einrichsille: »Olen harvoin, jos m illoinkaan, nähnyt näin puh taassa  
m uodossa henkisten voimien ta is te lua  m aterian  voimia vastaan. En h a 
luaisi uskoa, e ttä  tuollainen ta is te lu  voi p ää ttyä  tappioon, m u tta  jouko t
han ta is te levat ilman vaihtoa.» Itsekseen hän vielä to isti viim eisiä sano
jaan : »Sans relåche, sans relåche».

K eskisuom alaisten ja  ko tim aakuntansa m iesten m ukana taistelleiden 
Jyväskylän  lyseolaisten panos talv isodassa sisälty i olennaiselta osaltaan  
edelliseen. Lyseolaisia oli paljon m uissakin joukko-osastoissa. On y llä ttä 
vää todeta, e ttä  vain 9 Jyväskylän lyseon en tistä  oppilasta kaatui Taipa
leessa 7. D :n joukoissa, kun heidän kokonaistappionsa talvisodassa on 32 
jakau tuen  yli 20 joukko-osaston kesken. Siksi on paikallaan tarkka illa  
hiem an m uitakin alueita. Länsi- ja  K eski-K annaksella kaatu i ennen helm i
kuun 5. päivää yhteensä 5 en tis tä  lyseolaista. He ovat työpaikoillaan (3 
aktiiv iupseeria) olleina palvelleet uuden kotiseutunsa joukoissa, ja  yksi 
heistä  oli varusm iespalveluaan suorittavana suojajoukoissa.
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Viipurin alueen vaikeissa taisteluissa helmi-maaliskuun vaihteessa 
kaatui 8 entistä lyseolaista. Täällähän tappiot olivat muutenkin suurim 
mat, ja  siellä oli runsaasti joukkoja eri puolilta. Siellä oli myös 3. täyden- 
nysdivisioonasta Jyväskylässä muodostettu 23. D. Jyväskylän lyseolaisia 
tuli tähän kuuluvina mukaan näihin taisteluihin. Loput talvisodan tap 
pioista ovat eri paikoista Laatokan K arjalasta Sallaan, ta i sitten vapaus
taistelijan elämä on päättynyt sotasairaalassa, joten hänen haavoittumis- 
paikkansa ei aina ole tiedossa.

Talvisodan 105 kunnianpäivää on kertomus koko kansan uhrimielestä 
ja kestävyydestä vaikeuksissa. Keskisuomalaisten osaksi tuli suorittaa 
velvollisuutensa pääasiassa Taipaleen vaikealla rintamalla. Siellä olivat 
samalla rintaman kaistalla myös useimmat Jyväskylän lyseolaiset, siellä 
olivat heidän lähisukulaisensa ja  naapurinsa, kotimaakunnan hengessä 
miehiksi varttuneet. Siksipä Taipaleen perinne sopii ja  kuuluu myös Jy 
väskylän lyseolle. Se on tinkim ättöm än velvollisuudentunnon, lujuuden ja  
kestävyyden perinne, yhtä tärkeä niin sodan kuin rauhankin toimissa.

*  #  #

Moskovan rauhassa leikattiin osa maastamme. Siirtoväen sijoittam i
sessa sortavalalaisia siirtyi Jyväskylään, varsinkin aluksi Sortavalan kou
lulaisia. Maanpuolustushengen kannalta tämä oli merkittävää, sillä Sor
tavalan lyseolla on erittäin  voim akkaat maanpuolustusperinteet jääkäri
liikkeen päivistä alkaen.

Rauhan johdosta tapahtuneet muutokset aiheuttivat huomattavia 
muutoksia myös aluejärjestön kokoonpanoon. Maan elävä voima otettiin 
tehokkaammin käyttöön, maa jaettiin  16 sotilaslääniin ja  suojeluskunta- 
ja sotilaspiirit yhdistettiin suojeluskuntapiireiksi. Tässä jaossa vapaus
sodasta asti peräisin oleva ja  keskisuomalaisia yhdistävä Jyväskylän suo
jeluskuntapiiri jaettiin  kahden eri sotilasläänin kesken ja  Keski-Suomen 
sotilaslääni hävisi kokonaan. Uusi Jyväskylän suojeluskuntapiiri tuli kä
sittäm ään entisen suojeluskuntapiirin etelä- ja keskiosat pohjoisimpina 
kuntina Pihlajavesi, Multia, Uurainen, Laukaa ja Hankasalmi. Eteläisim- 
pänä kuntana oli edelleen Jämsä. Suojeluskuntapiiri kuului tamperelaisten 
kanssa Pirkka-Hämeen sotilaslääniin, jonka tuli perustaa sotatapauksessa 
18. D. Jyväskylän suojeluskuntapiirin osalle tuli tästä  yksi jalkaväkiryk
mentti (JR 48), kevyt osasto (KevOs 6), tykistörykm entti (KTR 19), 
viesti- ja  pioneeripataljoonat sekä yksi ylijohdon raskas patteristo 
(RsPsto 27).

Entisestä Jyväskylän suojeluskuntapiirin pohjoisosasta tuli Keski- 
Pohjanmaan sotilaslääniin kuuluva Sisä-Suomen suojeluskuntapiiri, joka 
ulottui Suolahdesta Pihtiputaalle ja Rautalam milta Karstulaan ja Kinnu
laan. Tämän sotilasläänin tuli muodostaa 11. D, johon SisäSuoSkp perusti
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esikunnan, yhden jalkaväkirykm entin  (JR  50), kevyen osaston (KevOs 
10), viesti- ja  p ioneeripataljoonat sekä vielä 2. jääk ärip rik aa tiin  tulevan 
Jääkäripataljoona 7m.

Keskisuom alaiset su o rittiv a t asevelvollisuutensa varusm iehinä 6. P ri
kaatissa, jo sta  tuli lkp:ssa 18. D :n JR  6. Talvisodan 7. D :n loppuosa — 
nuoret varusm iehet — jä iv ä t rauhan  a jan  7. P r:iin , jo sta  lkp:ssa 2. 
D :n JR  7. Suunnitelm an m ukaan piti lkp :ssa  11. D keskite ttäm än rajalle 
W ärtsilään, 2. D Parikkalaan  ja  18. D R autjärvelle. N iinpä ei seuraavassa 
sodassa m uodostuisikaan vastaavaa  keskisuom alaisten rin tam anosaa ku
ten talvisodassa. Näin kävikin. E ikä sitten  sodan p itk ittyessä  täydennys 
aina voinut seu ra ta  alkuperäisiä täydennysalueita. Vanhimpien ikäluok
kien kotiu ttam isen yhteydessä suo rite ttiin  joukko-osastojen yhdistäm isiä. 
Näm ä seikat h a jo ittiv a t vielä sam an m aakunnan m iehiä ulkopuolelle alku
peräisen joukko-osastojaon.

Nämä kaikki va iku ttiva t yhteensä sen, e ttä  Jyväskylän lyseon oppi
la ita  tapaa v e rra tta in  tasa isesti kaikkialta. Koska kuitenkin keskisuom a
laiset ja lkaväkirykm entit JR  48 ja  JR  50 lähinnä vastaavat sitä, m ikä on 
ollut myös Jyväskylän lyseon poikain so tatie  vuosina 1941—44, niin tässä  
seurataan  pääasiassa niitä. V astaavaa tyk istöä  on myös seurattava, sillä 
jyväskyläläiset palvelivat huom attavalta  osalta tykistössä, olihan kaupun
gin suojeluskunta pitkän aikaa tykistösuojeluskunta.

V arsinainen liikekannallepano toim eenpantiin puolustussuunnitelm ien 
m ukaisesti, ja  kotiseuduilla kootut divisioonat kesk ite ttiin  rajalle. 11. D 
(kom entajana kenraali K. A. H eiskanen) — JR  50 (evl. Y. Nahi) ja  
KevOs 10 — liite ttiin  VII A K :aan ja  sekä 2. D (kenraali A. B lick) 
— JR  7 (ev A. Kemppi) — e ttä  18. D (kenr. A. P a jari)  — JR  6 (ev. T. 
Ekm an), JR  48 (ev. T. W artiovaara) ja  KTR 19 (evl. G. Lucander) II 
A K :aan. M utta jo keskitysvaiheen päättyessä  tapah tu i ensim mäinen m uu
tos. Kun II A K :aan liite ttiin  vielä satakuntala inen  15. D, o tti arm eija- 
kunta JR  48:n reservikseen ja  s ijo itti sen 2. D :n taakse. Siitä sitten  joh
tui, e ttä  täm ä L aukaan—K euruun—Korpilahden—Pihlajaveden ryk 
m entti tuli käym ään sodan ensim mäisen vaiheen Itä-Savon sotilasläänin 
joukkojen m ukana. Sam aan divisioonaan liite ttiin  myös jyväskyläläinen 
R askas P a tte ris to  27. ja  petäjäveteläinen KevOs. 6. 18. D :aan taas liite t
tiin  ruokolahtelainen KevOs 7.

K arja lan  arm eijan  hyökkäyksen alkaessa kuului painopisteessä hyök
käävään VI A rm eijakuntaan  mm. 11. D, jonka tuli m urtau tua  v astu sta 
jan  aseman läpi W ärtsilässä  ja  ja tk a a  siitä  etenem istään Jän isjärven  itä- 
puolitse. JR  50 oli aluksi v a ra ttu  eriko isteh tävään  vihollisen selustatien 
katkaisem iseksi, ja  sitten  se eteni divisioonan painopisteessä, aluksi to i
sessa linjassa. (Ensi lin jassa eteni siinä vaiheessa JR  8. Täm än rykm entin 
ta is te lu ita  Väinö Linna kuvaa elävästi teoksessa »Tuntem aton sotilas».
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JR  8 ja JR  50 olivat samaan divisioonaan kuuluvina kuin parivaljakko 
divisioonan komentajan käytössä ja  ne joutuivat usein vuorotellen, to i
sinaan rinnan toisiaan tukien käymään sam ankaltaiset taistelut. Niinpä 
JR  8:n sotaretkestä kirjoitettu  kuvaus sopii ulkoisilta olosuhteiltaaan 
myös JR 50:een.)

JR  50 tuli etulinjaan Jänisjärven pohjoispuolella ja  kantoi taistelun 
päätaakan kovissa Laajan kylän ja  tienhaaram aaston valtauksessa ennen 
Soanlahtea ja  Suistamoa, minne se avasi tien. Tästä JR 50 eteni divisioo
nansa mukana taistellen koillisesta ja idästä Jänisjokilinialle ja  Laato
kalle ja oli näin sulkemassa venäläisiä Sortavalan alueelle. Samaan aikaan 
toisten hyökkäys eteni itään ja kaakkoon. JR 50 ja pian koko divisioona 
lähetettiin Käsnäselän suuntaan, Tulemajärvelle ja  Hyrsylään. Täältä kä
sin 11. D suoritti erittäin reippaan ja Suojärven alueen valtaukseen r a t
kaisevasti vaikuttaneen iskun pohjoiseen valtaamalla tienhaarat Suo
järven itäpuolella, ennenkuin toiset olivat päässeet sinne lännestä. V älit
tömästi tämän jälkeen 11. D valtasi nopeasti Säämäjärven ja Sotjärven 
välisen kannaksen. Taistelut olivat kovia ja vaikeita, varsinkin koska 
niissä jouduttiin mitä rasittavim piin korpikoukkauksiin. Niiden tuloksena 
oli edullisen lähtökohdan saaminen Petroskoin suuntaan. Niihin liittyi 
vielä Prääsälän kylän valtaus, joka auttoi Karjalan armeijan päävoimien 
hyökkäyksen aloittam ista Aunukseen.

Petroskoin hyökkäyksessä 11. D oli painopisteessä. JR 50 (nyt komen
tajana evl. M. Aho) suoritti laajat saarrostukset soisten korpien kautta 
Prääsästä Polovinaan ja siitä luoteesta Petroskoihin. Kaupungin valtauk
sen jälkeen 11. D oli vähän aikaa reservinä, mutta siirrettiin pian Syvärin 
alajuoksulle, missä JR 50 asetettiin etulinjaan ja alistettiin saksalaiselle 
divisioonalle, kun 11. D:n pääosa siirtyi Syvärin yläjuoksulle. Keväällä 
1942 rykm entti siirrettiin  ylä-Syvärille divisioonansa yhteyteen, missä se 
oli etulinjassa pääosan asemasodan kautta.

2. D suoritti heinäkuun ensi päivinä rajo itettu ja hyökkäyksiä Lahden- 
pohjan suuntaan. Näissä Tyrjän taisteluissa olivat JR  7:ssä taistelevat 
keskisuomalaiset mukana. Pääosa heistä osallistui taisteluihin JR  48:ssa. 
Tämä taistelu, II AK:n hyökkäys Laatokalle, alkoi heinäkuun viimeisenä 
päivänä. Ensimmäinen kova pähkinä JR  48:11a oli Vaskikummussa ja 
seuraava Oinaanvaarassa, missä juututtiin  raskaisiin taisteluihin moneksi 
päiväksi. Sen lauettua koko 2. D käännettiin Sortavalan suuntaan. Tämän 
alueen lopputaisteluissa JR  48 (nyt komentajana evl. Y. Sora oli keskim
mäisenä painamassa mottiin jääneitä venäläisiä Rautalahdesta Laatok
kaan. RsPsto 27 oli JR  7:n mukana mm. Lahdenpohjan valtauksessa. Sor
tavalan valtauksen ja  sen alueen puhdistuksen jälkeen 2. D siirrettiin  
K arjalan kannakselle, missä se tuli 18. D :n naapuriksi. Näin suurin osa 
keskisuomalaisia tuli samalle rintamanosalle.
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18. D, jossa oli runsaasti keskisuomalaisia (tykistörykm entti, viesti
jä  pioneeripataljoonat sekä osaksi JR  6:n miehistö) osallistui II AK:n 31. 
7. alkaneeseen hyökkäykseen R autjärveltä Ilmeelle, siitä Kirvuun ja 
Inkilään, edelleen Sairalan taistelun jälkeen Antreaan, (JR 6 Ensoon ja 
Jääskeen) Hopeasalmelle, Vuoksen yli Ristiseppälään ja Muolaaseen. Siitä 
eteenpäin 18. D ja 2. D etenivät rinnakkain, JR 6 Kivennavalle, JR  7 ja  
petäjäveteläinen KevOs 6 Ahijärvelle. Naapurukset saavuttivat rajan, 18. 
D Mainilan luona edeten Valkeasaareen ja 2. D Tonterin luona edeten 
Ohtaan. Asemasodan alettua K arjalan kannaksen joukot ryhm itettiin 
niin, että 18. D tuli etulinjaan Suomenlahdelta Valkeasaaren luoteispuo
lelle ja 2. D siitä Lappalaisenmäkeen. Nämä divisioonat vaihtoivat nyt 
rykm enttejä ja kevyitä osastojaan keskenään niin, että alkuperäisten pe- 
rustam istehtävien mukaisesti samojen maakuntien miehet tulivat yhteen. 
18. D sai JR 48:n ja KevOs 6:n, jotka olivat Jyväskylän sotilaspiiristä, ja 
luovutti JR  49:n ja KevOs 7:n 2. D:lle, jolle jäi vielä jyväskyläläinen 
RsPsto 27 ja jonka JR 7:ssä oli vielä keskisuomalaista henkilöstöä.

Keskisuomalaiset joukot olivat näissä asemissa aina toukokuun puoli
väliin v. 1944, jolloin 18. D (kenr. Paalu) siirrettiin  reserviksi. Kauaa se 
ei ennättänyt olla takana, sillä venäläisten kesäkuun 9. päivänä alkaneen 
suurhyökkäyksen torjuntaan ta rv ittiin  kaikki reservit. JR 48 (komenta
jana ev. W. Forsberg) siirrettiin  3. D:lle (kenr. Pajari) alistettuna 13. 6. 
uhanalaisimpaan suuntaan, missä se kävi taistelun Suulajärveltä Muo- 
laanjärvelle. Muu osa 18. D :aa oli aluksi hieman vihollisen päähyökkäys- 
suunnan sivussa Valkjärven suunnassa. 2. Dm JR 7 (evl. Ehrnrooth) kävi 
sankarillisen taistelun Siiranmäessä ja  esti vihollisen aikaansaaman rin ta
man murtuman laajenemisen. Kaistallaan 2. D vetäytyi Vuosalmelle, kun 
annettiin määräys joukkojen vetäytym isestä Viipurin-Kuparsaaren-Tai- 
paleen linjalle. 18. D m äärättiin  täm än aseman puolustukseen Talin alu
eelle. Senjälkeen kun venäläisten oli onnistunut nopealla hyökkäyksellä 
vallata Viipuri, heidän suurhyökkäyksensä painopiste lankesi juuri Talin 
—K ärstilänjärven—Leitimojärven alueelle, missä JR 48 oli etulinjassa.

Koko jatkosodan pitkäaikaisin yhtäjaksoinen suurtaistelu kehittyi Ta
lin—Portinhoikan—Ihantalan alueelle, missä venäläiset koettivan neljän 
armeijakunnan voimin m urtautua suomalaisten viimeisen puolustusase
man läpi. Tähän taisteluun johdettiin alueella aluksi olleitten joukkojen 
— 18. D ja 3. Pr. — lisäksi vielä 3 muuta yksikköä, panssaridivisioona, 
20. Pr. ja  18. D. Nimenomaan JR  48 joutui ottam aan vastaan vihollisen 
ensi hyökkäyksen ja oli taistelujen polttopisteessä — oikeastaan niitten 
alla — viikon ajan. 11. D tuli Aunuksesta siirrettynä taisteluihin mukaan, 
ja  JR  50 joutui heti mitä ankarimman paineen alaiseksi pitäessään Talissa 
tulleen murtuman oikealla puolella rintam an paikallaan 2—3 vihollisdivi- 
sioonan hyökkäystä vastaan. Kun rintam a sitten oikaistiin, vetäytyi JR

J L  — 20
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50 uuteen asem aan vihollista sitkeästi viivyttäen ja  pääsi senjälkeen re 
serviin, kun rin tam atilanne oli vakautettu . Sodan loppuvaiheen 18. D oli 
etu lin jassa  Noskuanselän ja  Vuoksen välisellä rintam anosalla.

V etäydyttyään  Vuosalmelle 2. D joutui heinäkuun kahden ensi viikon 
aikana torjum aan  venäläisten tavattom an ankaria  hyökkäyksiä. Tässä 
Vuosalmen suurtaistelussa, m issä venäläisten onnistui saada välillä jo 
uhkaava sillanpää Vuoksen yli, oli m ukana keskisuom alaisia. N iissä kaa 
tui mm. 7 Jyväskylän lyseon poikaa, heistä  5 heinäkuun 9. päivänä, m ikä 
on koulumme raskain  päivä koko sota-aikana. Taistelujen h iljenny ttyä  
Vuosalmella K annaksella alkoi asem asota, jo ta  kesti rauhantekoon asti.

Saksalaisia vastaan  Lappiin s iirre ttiin  mm. 11. D. Tämä osallistui Tor
nion taiste lu ih in  ja  s itten  eteni Tornionjokivarren tietä . Lapin sota vei 
vielä 4 Jyväskylän lyseon oppilasta. K uten alussa on m ainittu , palveli J y 
väskylän lyseon oppilaita hyvin monissa joukko-osastoissa. H eitä  on cllut 
m ukana lukuisissa edellä m ainitsem attom issa taistelu issa varsinkin  poh
joisessa, m issä moni on jou tunut an tam aan nuoren eläm änsä isänm aan 
ja tkuvan  vapauden puolesta. K aikkiaan täm ä tuli jatkosodassa 94 Jyväs-
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kylän lyseon oppilaan osalle. 11. D :n  joukoissa heitä kaatui 11, 2. D :n 
ja  18. D :n joukoissa molemmissa 10 sekä pohjois-Suomessa 6. D :n  jou 
koissa, jääkärijoukoissa  ja  len täjinä kaikissa ryhm issä 8. Jyväskylän 
lyseolaisia on kaikkiaan 60 eri joukko-osaston tappo listo illa . H eistä oli 8 
vielä koulun oppilaana kaatuessaan . T aistelualueitten m ukaan jak au tu v a t 
tappiot siten, e ttä  K arja lan  kannaksella 34:n, L aatokan K arja lassa  ja  
Pohjois-Suom essa molemmissa 8:n sekä Aunuksessa 2 6 :n ta is te lu  isän
m aan puolesta pää tty i sankarikuolem aan. 4 meni Lapin sodassa, m uut 
sotasairaaloissa.

Esitykseni on seuraillu t n iitä  joukko-osastoja, joissa palveli pääasias
sa keskisuom alaisia. Y ksity isiin  miehiin, sillä sellaisinahan koulumme op
p ilaat ovat hajallaan  eri joukko-osastoissa palvelleet, ei ole tä ssä  voitu 
eikä ole syytäkään  mennä. On kuitenkin  m uutam ia, jo tka  sotilaan uran  
vallinneina tu livat toim im aan niin näkyvissä joh ta jan  tehtävissä, e ttä  
heidän henkilökohtainenkin panoksensa on m uistettava silloin kun Jyväs
kylän lyseon oppilaitten suorituksia m ainitaan.

K enraali T a a v e t t i  L a a t i k a i n e n  komensi II A K :aa hyökkäyk
sessä Laatokalle, Vuoksen ylityksessä ja  Kannaksen itä- ja  keskiosan puh
distuksessa. Senjälkeen hän joh ti K arhum äen va ltausta  edeltäneitä so ta
toim ia ja  on K arhum äen vallo ittaja . Tämän jälkeen hän oli M aaselän ry h 
m än kom entajana kevättalveen 1944, jolloin tuli K arja lan  kannakselle IV 
A K :n kom entajaksi. Siinä om inaisuudessa hän joh ti rask aa t vetäytym is- 
ta is te lu t sekä sitten  2-viikkoisen suurta iste lun  V iipurin-Talin-Ihantalan 
alueella, taistelun, joka to rjun tavo ittoon  päättyneenä ra tka isi Kannaksen 
sotatoim et. Y lipäällikkö n im itti hänet M annerheim ristin rita rik si.

Kannaksen taiste lu issa  v. 1944 oli tykistön osuus hyvin m erkittävä. 
Siksi on m ielenkiintoista todeta, e ttä  kolmen taistelu ihin  osallistuneen 
divisioonan ja  yhden p rikaatin  tykistökom entajana sekä kahden tvlvstö- 
ryhm än kom entajana K annaksella oli Jyväskylän lyseon entinen oppilas. 
Aunuksen valtauksessa komensi kevyistä osasto ista  kokoonpantua tais- 
teluosastoa sam an koulun oppilas ja  v. 1944 rykm enttiä. E hkä useim 
m assa m ain ittavassa  paikassa ensim m äisenä: Syvärillä, Petroskoissa ja  
Poventsassa oli taisteluosastonsa, JP  2: n, kanssa sam asta koulusta yliop
pilaaksi tu llu t m ajuri, M annerheim ristin  r ita ri T o i v o  H ä k k i n e n .  
Hän kuoli v. 1944 V iipurin so tasa iraalassa  sodassa saam iinsa vammoihin 
ja  tautiin . — Todettakoon lisäksi, e ttä  jatkosodan aikainen puolustus
m inisteri, kenraali R u d o l f  W a 1 d e n, on ollut Jyväskylän lyseon op
pilaana, samoin aseiden suunnitteluun huom attavasti vaiku ttanu t ken
raalim ajuri A r v o  S a l o r a n t a .

#  #  *

Y hteensä on siis 163 Jyväskylän  lyseon oppilasta kaatunu t sodissa
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rakastam ansa isänmaan vapauden ja  itsenäisyyden puolesta. Heistä  oli 20 
kaatuessaan vielä koulun oppilaana. Lisäksi on yksi kaa tunu t Viron ja  
yksi Aunuksen vapaustaisteluissa, yksi Petsamossa sekä kaksi vieraalla 
maalla Saksan SS-joukoissa, missä he nuorella intomielellä uskoivat ta is 
televansa kansallisen suuren pääm äärän  hyväksi.

Suhteellisesti nuorinta ja  niin myös eniten koulussa olevia oli kaa 
tuneitten joukko vapaussodassa, niin kuin oli nuorta koko taistelukin. 
Talvisodan karu todellisuus veti miehet vapauden vartioon rauhan  toi
mista. Lyhyt sota vei runsaasti  valmiita ja  varttuneita  eri aloilta ku tsu 
muksensa löytäneitä. Ja tkosodassa tappiot jakau tuvat tasaisesti eri ikä
luokkien kesken, m utta  sodan katkerissa lopputaisteluissa, joihin nuorin
kin täydennysaines oli pakko saada mukaan, on nuorten koulupoikien 
osuus jälleen huomattava.

Jyväskylän lyseolla on ollut syvälle ulottuva vaikutus koko kansamme 
kasvattamisessa ja  sen henkisessä valmentamisessa. Läheisimpänä ja tä l
lä vuosisadalla olennaisimpana se on kohdistunut oman kotimaakunnan, 
Keski-Suomen väestöön. Kun sitten kansamme on suurissa kohtalon koet
telemuksissa joutunut osoittamaan, kuinka kestävä sen henkinen perusta 
on ja  kuinka sen pojat — ja  ty ttä re tk in  — ovat valmiina kansalaisen 
vaativimpaan ja  samalla kunniakkaimpaan suoritukseen, taisteluun isän
maan ja tulevienkin polvien vapauden puolesta, on kansamme täm än ko
keen hyvin kestänyt.

Käymiään sotate itä  tarkkaillessaan voivat Keski-Suomen miehet ja  
heidän mukanaan Jyväskylän lyseon oppilaat tuntea kunnialla t ä y t tä 
neensä velvollisuutensa. Milloin paikka on ollut vaikeampi, milloin hel
pompi, milloin tehtävä on vaa tinu t uhreja enemmän, milloin vähemmän, 
aina on paikka täy te tty  ja  tehtävä suoritettu. Sodassa on alhaista  verra ta  
itseään toisiin ja  etsiä itselleen paremmuutta. Tehtävät ovat sellaiset, e ttä  
vain parhaalla tahdolla ja  taidolla ne saadaan suoritetuiksi. Tieto teh 
tävän suorittamisesta on itse kullekin pysyvin tunnustus. Keski-Suomen 
joukot ovat tehtävänsä suorittaneet. Keski-Suomen lyseo on oppilaansa 
siihen osaltaan kasvattanut, on kasvattanu t henkiseen lujuuteen, velvolli
suuden tuntoon ja  uhrimieleeni Näille uskollisena on 167 oppilasta a n ta 
nut koko elämänsä. He ovat antaneet elämänsä, jo tta  toiset saisivat elää. 
Heidän suorituksensa velvoittaa jälkeen jääneitä  pyyteettömään työhön 
isänmaan ja kansan hyväksi. Heidän suorituksensa on myös velvoittavana 
perinteenä heidät kasvattaneelle koululle. Niin kauan, kuin heidän hen
kensä elää heidän kotiseudullaan ja  se tunnetaan heidän koulussaan, pi
tää paikkansa heidän vaalilauseensa: »Dulce et decorum est pro patria  )



TEEMU SAARINEN

Urheilu ja  voimistelu Jyväskylän lyseossa 
itsenäisyyden ajan  kolm ena ensimmäisenä 

vuosikym menenä

Lyseon urheilu- ja  voimistelutoiminnasta itsenäisyyden ajalta on k ir
jallisia tietoja vasta vuodesta 1943 alkaen, lukuunottam atta koulun vuo
sikertomuksissa »suoritettujen oppimäärien» kohdalla esiintyviä lyhyitä 
mainintoja sekä paikkakunnan sanomalehdissä olleita selostuksia jo ista
kin suurimmista koulun voimistelujuhlista ja  urheilukilpailuista. Koulun 
urheiluseuralla oli ainakin vielä 20-luvun lopussa tilikirja sekä kirja, jo 
hon kirjoitettiin pöytäkirjat seuran kokouksista, mutta nämäkin lähteet 
ovat joutuneet kadoksiin. A siakirjatietojen puuttuessa on alempana esi
tetyn historiikin laatiminen kahden ensimmäisen vuosikymmenen osalta 
täy tynyt perustaa k irjo ittajan  omaan sekä entisiä lyseolaisia haastattele
malla koottuun muistitietoon.

»VIRALLINEN VOIMISTELU»

V. 1917 tuli lyseon voimistelun ja terveysopin nuoremmaksi lehtoriksi 
Paavo K e s ä n i e m i ,  koulun entinen oppilas, kuten edeltäjänsä lehtori 
Gustaf Albert S t o o r e k i n .  Koulun vuosikertomuksista saatava viralli
nen tieto hänen työstään on niukka, jokseenkin samanlaisena vuodesta 
toiseen toistuva ilmoitus: »Kaikilla luokilla seurattu kurssikirjan vaati
muksia. Sopivalla säällä käyty ulkoilmassa, urheilemassa. Kaikilla luo
killa harjo itettu  syksyin keväin pitkää palloa». Vuodesta 1923 alkaen tä 
hän liittyy ulkoilmaurheilun selitykseksi: »Enimmäkseen on harjoitettu  
luistelua ja  hiihtoa. Syksyin ja keväisin on heitetty keihästä, kuulaa ja 
kiekkoa. Kaikilla luokilla harjo itettu  syksyin keväin pitkää palloa ja 
potkupalloa». Seuraavana vuonna on »potkupallo» kuitenkin jäänyt jo 
m ainitsematta. Joskus on vielä lisäys: »Maaliinammuntaa harjoitettu  
voimistelusalissa». Viimeksi mainittu tarko itti pienoiskivääriammuntaa 
pukuhuoneesta telinehuoneen seinälle ripustettuun maalitauluun. Luodin- 
jä ljet telinehuoneen oven pielissä ja seinässä todistivat, että kysymyk
sessä oli oikea ampuminen.
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Lyseolaisia rekeillä v. 1919.
Vasemmalta oikealle Seppo Halonen, Veikko Koskinen, Yrjö Järvinen, Sakari 

Heinonen, Lauri Koskinen ja Arvo Tanila.

Niin kuin vuosikertomusten lyhyistä maininnoistakin voi päätellä, 
Kesäniemi oli etupäässä voimistelumies. Urheilu, m etsästystä  ja  kalastus
ta  lukuunottam atta, ei häntä  kiinnostanut. Itse hän avoimesti myönsikin, 
e ttä  hän »ei ym m ärtänyt nykyaikaista urheilua». Urheilun opetukseen 
perehtymättöm änä hän vältti  mahdollisimman paljon esim. urheiluteknii- 
kan opettamista. Poja t saivat vapaasti harjoitellen kehittää  taitoaan. 
Poikien omatoiminen harjo ittelu  olikin ainakin a jo itta in  hyvinkin inno
kasta  ja  tuloksiin johtanutta . Vaikka Kesäniemi ei yleensä urheilua opet
tanutkaan, innostui hän joskus antam aan arvostelunsa jostakin urheilu
suorituksesta, tavallisesti kuitenkin epäonnistuen. Esim. keihäänheitossa 
hänen kerrotaan pitäneen tärkeim pänä sitä, e ttä  keihäs teki korkean ja  
kauniin kaaren. Hän saattoi myös an taa  ohjeen, e ttä  keihästä oli lujasti 
puris tettava kädessä. Vuosikertomuksissa m ainittua »keihään, kuulan ja  
kiekon heittoa» harjoiteltiin koulun pihamaalla ryhmissä, jotka m ää rä 
a jan  kulutua siirty ivät aina toista  välinettä heittämään. Kuri ja  jä r jes tys  
näillä heittotunneilla oli aina erit tä in  hyvä. Luistelu- ja  hiihtotunneilla 
tehtiin  sen sijaan, mitä mielittiin.

Kesäniemen johtam at voimistelutunnit voimistelusalissa täy ttivä t  a i
nakin vielä 20-luvulla korkeatkin sen ajan  vaatimukset. Voimistelutun-
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nit sisälsivät vapaa- tai sauvaliikkeitä, telinevoimistelua, telinehyppyjä 
sekä leikin tai ottelun. Vapaa- ja  sauvaliikkeissä kiinnitettiin suuri huo
mio täsmälliseen suoritukseen ja  asentojen puhtauteen. Voimistelu oli 
siirtym istä tahdissa asennosta toiseen. Tällainen voimistelu oli raskasta, 
m utta se oli voimia ja  ryhtiä kehittävää. Erityisen raskasta oli sauvavoi- 
mistelu, jota oli joka kolmas tai neljäs tunti keski- ja yläluokilla. Näitä 
tunteja jotkut veltommat oppilaat suorastaan pelkäsivät ja pyrkivät kai
kenlaisin tekosairauksin »istumaan». Varmimmin vapautti sauvavoimis- 
telutunnista vatsankivun valittelu. Voimistelusta vapautettuja, joko tila
päisesti tai pysyvästi, oli kuitenkin vain aniharvoja. Joka kolmas tunti 
oli telinevoimistelua. Alaluokilla ainakin 20-luvun alkupuolella se suo
ritettiin  ryhmissä, joilla oli omat oppilasjohtajansa. Nämä komensivat 
alaisensa tunnin alussa ja lopussa järjestäytym ään ryhmäriveihin. Kes
kiluokilta alkaen ryhmäjako jäi pois käytännöstä ja joka kolmas voimis- 
telutunti oli ns. vapaavoimistelua, jolloin jokainen sai tehdä mitä halusi. 
Tavallisten voimistelutuntien teiinevoimisteluosa suoritettiin tiukassa 
järjestyksessä. Telinehypyt tai leikki oli tunnin viimeisenä osana. Tällöin 
monen pojan polvet jo notkahtelivat väsymyksestä, mutta sitä ei juuri 
huomattu, koska nämä lopputunnin harjoitukset olivat melkein jokaisesta 
hauskoja.

Ihmisenä Kesäniemi oli miesten parhaita. Hänen opettajatoveriensa 
kertoman mukaan hän oli opettajien keskuudessa hyvin pidetty toveril
lisena, avuliaana ja iloisena seuramiehenä. Lisäksi Kesäniemeä mainitaan 
laajatietoiseksi ja  kielitaitoiseksi mieheksi. Sivutöinään hän suomensi 
suuren joukon kirjoja. Viulunsoiton opettajana hän nautti suurta arvon
antoa.

Talvisodan jälkeen Kesäniemi vapaaehtoisesti kävi Kinkomaan paran
tolassa, joka silloin oli sotasairaalana, hieromassa toipuvia haavoittu
neita. Tämä työ oli hänen ikäiselleen, 61-vuotiaalle, liian rasittavaa. Sen 
seurauksena tuli sydänhalvaus hänen kohtalokseen.

Kesäniemen jälkeen hoiti lyseon voimistelun ja terveysopin lehtorin 
virkaa v t:nä lukuvuoden 1940—1941 voimistelunopettaja Erkki Turunen. 
Hyvänä voimistelijana hän viritti taitovoimisteluinnostuksen poikien kes
kuuteen. Turusen jälkeen jatkosodan aikana lyseon voimistelun opetusta 
hoitivat kansakoulunopettaja Yrjö Tenkanen ja Isak Räisänen. Sodan le
vottomissa oloissa heidän vaikutuksensa jäi tietysti vähäiseksi. Syksyllä 
v. 1943 sai lyseon voimistelun, urheilun ja terveysopin nuoremman lehto
rin virkaan nimityksen allekirjoittanut Teemu S a a r i n e n  Kotkan ly
seon vastaavasta virasta siirrettynä. K irjoittajan virka-aika Jyväskylän 
lyseossa kesti kahdeksan lukuvuotta eli vuoteen 1951. Näin ollen hän voi 
sanoa jonkinlaisin perustein käyneensä tämän lyseon kahteen kertaan, jäi-



313

Pallopeli käynnissä koulun pihalla 1933.

kimmäisen kahdeksan vuolta  tosin opettajana. Lukuvuosina 1951— 52 ja 
1952— 53 virka oli jälleen avoimena, edellisenä lukuvuonna sen hoita jana 
toimi voimistelunopettaja Niilo Räisänen ja  jälkimmisenä voimistelun
opettaja  Esko Tammisalo. Syyslukukauden alussa v. 1953 tuli v irkaansa 
sen nykyinen hoita ja  lehtori E rkki R a a s s i n a. Kun koulun oppilasmää
rä  sotien jälkeen lähes kolminkertaistui, ei yksi opettaja ole enää voinut 
hoitaa koulun koko liikuntakasvatusta  huolimatta siitä, e ttä  opetustunte
ja  on tullut hänen osalleen ehkä kaksikin kertaa  enemmän kuin esim. 20 
ja  30-luvuilla ja  e ttä  luokkien oppilasmäärät ovat nyt entistä suuremmat. 
Tuntiopettajina sotien jälkeen ovat toimineet voimistelunopettajat Niilo 
Räisänen, Niilo Joutsenlahti, Raimo Thureson, Aimo Juvonen ja  Lauri 
Kotkajärvi.

VAPAAEHTOINEN URHEILU JA  VOIMISTELU

Koulun virallisen liikuntakasvatuksen tarkoitukseksi on useinkin k a t
sottava riittävän, e ttä  se an taa  kasvuikäisten koululaisten kehitykselle 
vä lttäm ätöntä  liikuntaa, jonka m äärä koulunkäynnin vuoksi monien oppi-
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Leht. Teemu Saarinen ja koulun koripallojoukkue v. 1946. Takarivissä vasem 
m alta  M atti K ankaanpää, Jorm a Luoma-aho, P en tti Parkkola, M artti P u lk 

kinen. E turivissä Keijo Talvisto ja Väinö Niku

laiden kohdalla m uuten jäisi riittäm ättöm äksi. L isäksi sen tulisi olla v ir
kistyksenä usein vakavan henkisen ponnistelun lomassa. Koulun vähät 
urheilu- ja  voim istelutunnit eivät kuitenkaan riitä  tyydy ttäm ään  lyseo- 
ikäisen koko liikunnan tarve tta . N ykyisen käsityksen m ukaan koulun lii
kuntakasvatuksen  tu lisikin oh jata  oppilaat hoitam aan kuntoaan myös 
koulutuntien ulkopuolella koulunkäynnin p ää ty ttyä  tapahtuvissa  h a rjo i
tuksissa. Koulun liikuntakasvatuksen  tuli sen vuoksi an taa  tie to ja  ja  ta i
to ja  vapaaehto ista  harjo itte lua  varten. Sen tulisi oh jata  jokainen oppilas 
kullekin parhaiten  sopivaan harjo itteluun . Näin vapaaehtoinen urheilu 
ja  voim istelu on täydennys viralliselle liikuntakasvatukselle. Kun vapaa
ehtoinen urheilu ja  voim istelu m ielestäni kuvastavat oppilaiden v irey ttä  
ja  »koulun henkeä» yleensä, on sille tässä  m uistojulkaisussa annettu  laa
jempi osuus kuin viralliselle liikuntakasvatukselle, joskin se asian  luon
teen johdosta on s iirre tty  m uistelm ien puolelle.
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ARNE R0US1

Luonnontieteiden harrastuksesta  Jyväskylän
lyseossa

Luonnontieteiden h a rra s tu s  Jyväskylän lyseossa sai alkunsa vuosi
sadan  vaihteessa ja  pääsi heti täyteen vauhtiin . Vuoden 1900 syksyllä 
peru ste ttiin  lyseon oppilaiden keskuuteen »luonnontieteellinen yhdistys 
Talvikki», joka alkoi toim ia e rittä in  vilkkaasti. S iitä oli k iittäm inen  edel
lisenä vuonna luonnonhistorian, m aantiedon ja  h istorian  kollegaksi nim i
te tty ä  fil.toht. K. E. H irniä, joka innostavana opetta jana ja  tiedem iehenä 
n o s ta tti voim akkaan harrastusaallon  oppilaiden keskuudessa. Ilm eisesti 
tuona aikana oli myös yleisemmin liikkeellä luonnontieteiden h a rra s tu s ta , 
»luonnontieteellisten h a rras tu sten  voim akkaat v irtaukset ovat he ittäneet 
hyökyjään oppikoulujenkin rauhaisten  seinien sisäpuolelle», kuten Tal
vikin puheenjohtaja k irjo itti vuonna 1907.

Tohtori H irnin  varhainen kuolema vuonna 1907 m erkitsi Talvikille 
su u rta  tappiota. H änen työ tään  jatko i lehtori L auri Helle, joka piti yllä 
yhdistyksen to im intaa vapaussodan alkuun saakka. Sen jälkeen »Talvik
ki» ei enää ole toim inut.

L ehtori S. W. Forss k irjo itti 1933 Jyväskylän Lyseon 75-vuotisjulkai- 
suun kuvauksen Talvikin to im innasta ja  sam assa yhteydessä ju lkaistiin  
selostus, jonka yhdistyksen puheenjohtaja K. N. Rauhala vuonna 1907 
oli k irjo ittan u t siihenastisesta  toim innasta. N äistä  kuvauksista  saa käsi
tyksen  siitä, m iten v ilkkaasti yhdistys parhaina aikoinaan toimi. Y hdis
tyksen  lehti »Talvikki» ilm estyi jopa yhdeksän kertaa  vuodessa, esitelm iä 
p idettiin  paljon, teh tiin  tu tk im usm atkoja, k a rtu te ttiin  yhdistyksen k ir 
ja s to a  ja  herbaario ta. Joskus keskusteltiin  kysym yksestä »Mikä on vii
sain kotieläimemme», m utta  keskustelu »rupesi käym ään liian n a u re tta 
vaksi, jolloin se s iirre ttiin  seuraavaan  kokoukseen». K eskustelun aiheena 
saa tto i olla myös niin fysiologinen kysym ys kuin »Ihon karaisem isesta». 
E rila is ia  kilpailuja toim eenpantiin k irjo itusta idossa ja  tie ty sti kasvi- ja  
eläinkokoelm ien välillä. Joskus k ilpailtiin  myös »erään eläimen kallon 
nimen arvaam isessa». K ilpailun »voitti tov. Turkkila, a rvaten  ensim m äi
senä sen pässin kalloksi». Saamme lukea myös kuvauksen »Talvikin» in
nostavasta  10-vuotisjuhlasta, jossa toveri Schildtin» tunteellisen pianon
soiton» jälkeen »kuraattorim m e, m aisteri Helle p iti esitelm än, käsitellen
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siinä apinoiden kieltä». Juhla päätty i eläinsatujen kertomiskilpailuun, 
jossa »ainoastaan kolme uskalsi esiintyä».

Koska äsken mainituissa 75-vuotisjulkaisun kirjoituksissa käsitellään 
tarkoin siihenastista harrastusto im intaa, lienee tässä  parasta  kesk it tyä  
pääasiallisesti myöhempien aikojen kuvaukseen.

»Talvikin» lakattua  toimimasta kului lähes kolmekymmentä vuotta, 
ennen kuin samantapainen kerhotoiminta pääsi uudestaan alkuun. Väli- 
aikanakin epäilemättä ha rras te tt i in  luonnontieteitä, m utta  innokkaiden 
harras ta jien  m äärä pysyi ilmeisesti siksi pienenä, e ttä  mitään yh teis tä  
kerhoa ei päässyt syntymään. Vasta kevätlukukaudella 1946 perustettiin  
uusi luonnonhistoriallinen kerho nimeltä »Luontoilijat». Tällä kertaa  s ii
hen osallistuivat lyseon lisäksi myös tyttölukion, tyttökoulun ja  yh teis
lyseon teinikunnat. Kerhon perustamisessa oli varm aan suurin ansio fil. 
maist. Vilho V. Vaarnalla, joka edellisenä syksynä oli tullut lyseon luon
nonhistorian ja  maantiedon lehtoriksi. Hän saikin kerhon toimimaan v a r 
sin vilkaasti. Kerhoiltoja, jo tka pidettiin lyseossa, oli niihin aikoihin 
jokseenkin säännöllisesti joka toinen viikko. Näissä oli ohjelmana jäsen
ten pitämiä, joko kirjallisuuteen tai omiin havaintoihin perustuvia esi
telmiä. Lisäksi niissä keskusteltiin erilaisista alaan liittyvistä kysym yk
sistä. Varsinkin lehtori Vaarnan innostavat ja  hauskat puheenvuorot 
jäivät näistä keskusteluista mieleen. Hänen erikoisalansa on lintututki- 
mus ja  »Luontoilijoiden» toiminnassa olikin linturetkillä tärkeä  osuus. 
Yleensäkin retkiä tehtiin  melko paljon ja  niillä tarkaste lti in  lintujen li
säksi myös muita alaan kuuluvia asioita.

»Luontoilijat» oli ennen kaikkea teinien kerho, ja siihen kuului aluksi 
yksinomaan yläluokkalaisia. Vuonna 1947 silloiselle puheenjohtajalle 
Antero Salmenkivelle ojennettiin välitunnilla ryppyinen paperilappu, jo 
hon oli k irjo ite ttu  juhlallinen anomus päästä kerhon jäsenyyteen. Alle
kirjo itta jina  oli m uutamia lyseon III luokan oppilaita. Heidät otettiin 
asiaankuuluvan harkinnan jälkeen jäseniksi. Keväällä 1948 m ainitaan 
kerhon toimintaa esittelevässä kirjoituksessa »Kipinä»-lehdessä: »Ker
hoon on myös otettu  muutamia luonnonhistorian harras tuksissaan  e r i t 
täin ansioituneita alaluokkalaisia, vaikka he eivät vielä olekaan teinejä. 
Tämä siksi, e ttä  sitten kun vanhem m at kerholaiset vähitellen ovat pako
te t tu ja  vetäytym ään pois varsinaisesta  toiminnasta, olisi innostuneita 
asianharrasta jia , jo tka ja tka is ivat  edeltäjiensä työtä, joten toimintaan ei 
pääsisi välillä muodostumaan pahoja lamakausia». Toiveet eivät pe ttä 
neetkään, sillä uudet jäsenet olivat innostuneita ja  edistivät alusta asti 
kerhon toimintaa. Mainitussa kirjoituksessa ilmoitetaan kerhon jäsen
m ääräksi noin 25. Syksyllä 1948 lehtori Vaarna siirtyi Hämeenlinnaan, ja  
hänen jälkeensä tuli lyseon luonnonhistorian ja  maantiedon lehtoriksi fil. 
maist. Paula Vuori, joka samoin kuin edeltäjänsäkin oli valmis uhraa-
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Satavuotiaan koulun satavuotiaat linnut.

maan vapaa-aikaansa oppilaidensa ha rras tus ten  ohjaamiseen. Vähitellen 
»Luontoilijoista» oli muodostunut melkein yksinomaan lyseolaisten ker
ho, ja  toisten koulujen oppilaita kävi hyvin vähän kokouksissa. Luku
vuonna 1948—49 kerho pääte tt i in  m uuttaa  virallisestikin lyseon kerhoksi. 
Samalla m uutettiin  sen nimi, joka on siitä lähtien ollut »Jyväskylän 
lyseon luonnonnuuskijat».

Edellisenä lukuvuonna a lkanut alaluokkalaisten osallistuminen toi
m intaan oli oikeastaan suuntaa antava tapaus kerhon historiassa. Vähi
tellen innostus levisi laajalti  alaluokkalaisten keskuuteen. Lopulta teinit 
olivat »Luonnonnuuskijoissa» vähemmistönä, ja  suurimman osan muo
dostivat nuoremmat jäsenet. Kerhoiltojen ohjelma jär jes te t t i in  siten, e ttä  
vain osa a jas ta  käytetti in  yhteiseen kokoukseen. Muuna aikana jakaudut
tiin kahteen ryhmään. Nuorempi joukko teki luonnonhistorian luokassa 
kartanpiirustustö itä  ja  muuta kiinnostavaa. Yläluokkalaiset taas  istuivat 
kokoelmahuoneessa, jossa lehtori Vuori opetti heille mikroskoopin käy t
töä. Erilaisia kasvien ja  eläinten osia ja  mielenkiintoisia solukkoja leikat
tiin, tu tk itt i in  mikroskoopilla ja  piirrettiin. Omalta kohdaltani voin sanoa, 
e ttä  näistä mikroskooppitöistä oli varsin  paljon hyötyä myöhemmissä 
biologian opinnoissa. Mikroskoopin käyttöön tottuminen on tä rkeä tä  kai
kille, jotka jou tuvat tekemisiin biologian ja  sen lähitieteiden kanssa.

Jo vuoden 1948 alusta silloinen »Luontoilijat-kerho» liittyi koko maan 
yhteiseen luonnontieteelliseen järjestöön, Luonto-Liittoon. »Luonnon
nuuskijat» kuului siihen alusta asti ja  osallistui liiton talvipäiviin ja kil
pailuihin. Liiton toimintakilpalussa »Luonnonnuuskijat» arvosteltiin koko 
maan parhaiten  toimineeksi kerhoksi lukuvuonna 1948—49. Talvipäivillä 
1949—50 Turussa kerho sai näytte lyosastostaan I palkinnon ja  kaksi ker
hon jäsentä  kokoelmistaan kumpikin II palkinnon. Näyttelyssä saatiin 
vielä kunniamaininta akvaario ista  ja  terraarioista . Samana talvena kerho
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Luonnonnuuskijain näyttelyosasto Jyväskylän nuorison harrastustyönäyttelyssä
Korkeakoululla keväällä 1958.

piti myös Jyväskylässä näytte lyn  helm ikuun 25— 27. päivinä. N äyttely  oli 
avoinna yleisölle ja  saavu tti melkoisen m enestyksen.

Syksyllä 1951 Luonto-L iitto esitti »Luonnonnuuskijoille, e ttä  nämä 
jä rje s tä is iv ä t liiton talv ipäivät ja  näyttelyn Jyväskylään. Tähän suos- 
tu ttiink in  ja  seurauksena oli e rity isesti kuraatto rille  ja  silloisille virkaili
joille varm aankin hyvin suuritöinen tehtävä. Puheenjohtajana oli silloin 
E rkk i Laukkanen ja  sih teerinä Ilm ari Pajunen. Päivät onnistuivat erin
om aisesti. N äytely pidettiin  lyseolla ja  siellä oli yleisön nähtävänä ja  
kuultavana akvaario ita, kokoelmia, k artto ja , erilaisia eläviä eläimiä, lin- 
tuäänilevyjä ja  monia m uita kerhojen harrastuskoh teita . Päivien ohjel
m assa oli myös mm. retk i Schaum anin talv ipuutarhaan , biologisia film ejä 
Suomi-Elossa, kuusi esitelm ää ja  yhteinen illanvietto, jossa juotiin  teetä 
ja  tu tu s tu ttiin  to isten  kerhojen jäseniin. »Luonnonnuuskijoilla» oli ennes
tään  kaksi k iinn itystä kiertopalkintoon, joka annettiin  vuosittain  parhaan 
näyttelyosaston aikaansaaneelle kerholle. Tässä ratkaisevassa kilpailussa 
kuitenkin »Luonnonnuuskijoiden» näyttelyosasto  arvosteltiin  vasta  kol
mannelle tilalle, ja  k iertopalkinto jäi saam atta , m ikä aiheu tti kerholai
sille tie ty sti pahan pettym yksen.
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Kerhossa teh ty jä pesäpönttöjä viedään m aas
toon. Touhussa vasem m alta: Unto Vuopala, 
E rkki Laukkanen, Olli Nopola ja Veikko 

Vuopala.

Kerhon toiminnan vilkkautta osoittaa sen saama I palkinto Luonto- 
Liiton toimintakilpailussa v. 1951, jossa ero toiselle tilalle päässeeseen 
kerhoon oli lähes 100 pistettä. Keväällä 1951 »Luonnonnuuskijat» voitti 
kolmannen kerran Luonto-Liiton kirjoituskilpailun ja  sai kiertopalkinnon 
omakseen.

Viime vuosina »Luonnonnuuskijoiden» toiminta on ja tkunut osapuil
leen samaan vilkkaaseen tapaan kuin edellä kuvattiin. Ajoittain on toi
m itettu käsikirjoitettua »Nuuskija»-nimistä lehteä. Jäsenet ovat suorit
taneet eriasteisia Luonto-Liiton harrastusm erkkejä. Kursseja on toimeen
pantu esimerkiksi lintujen tuntemuksessa, mineraalien tuntemuksessa ja  
tekstauksessa kartanpiirustusta varten. Joskus on rakennettu suuret m ää
rä t lintujen pesäpönttöjä ja kiinnitetty niitä puihin sekä kaupungin ympä
ristössä että  kauempanakin. Ohjelmassa on ollut myös elokuvaesityksiä, 
joihin on saatu filmejä varsinkin Yhdysvaltojen edustustosta. Luku
vuonna 1954—55 perustettiin kaikkein nuorimpia jäseniä, I ja  II luokan 
oppilaita varten erityinen alaosasto »Pörriäiset», jolle järjestettiin  omaa 
ohjelmaa ja joka osallistui myös Luonto-Liiton näyttelyihin omana osas
tonaan.

Edellä ei ole lainkaan puututtu  kemian ja fysiikan harrastuksiin.
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N äitä aloja edustavaa kerhoa ei lyseossa tiettävästi ole ollut ennen vuotta 
1943, jolloin lokakuun 15. päivänä perustettiin teinikunnan yhteyteen 
luonnonopillinen jaosto. K uraattorina oli silloin lehtori Kaarlo Hakamaa 
ja  puheenjohtajana Pentti Soini. Jaostolle päätettiin myöhemmin, luulta
vasti syyslukukaudella 1945, antaa nimi »Kosmos»-kerho. Ilmeisesti sa
moihin aikoihin — tarkkoja tietoja kerhon alkuajan toiminnasta ei ole 
säilynyt — se erosi teinikunnan yhteydestä omaksi itsenäiseksi kokonai
suudeksi. Alusta asti kerho kuului, kuten sen luonnonhistoriallinen sisar- 
kerhokin, maan oppikoulujen yhteiseen Luonto-Liittoon. Lukuvuonna 
1944—45 kuraattorina oli lehtori Rafael Laurema ja vuoden 1946 alusta 
lähtien lehtori, nykyinen yliopettaja Yrjö Metsänkylä.

»Kosmos»-kerhon jäsenm äärä vaihteli suunnilleen 15—30 välillä. Ker- 
hoiltoja oli keskimäärin joka toinen viikko, jolloin pidettiin vuorotellen 
työiltoja ja  esitelmätilaisuuksia. Työilloissa tehtiin kuraattorin  johdolla 
kemiallisia ja fysiikallisia kokeita, harjoiteltiin laskutikun käyttöä ja ta r
kasteltiin koulun kaukoputkella tähtitaivasta. Esitelmätilaisuuksissa ku
raattori ja  kerholaiset pitivät esityksiä fysiikan, kemian tai matematii
kan alalta. Lisäksi järjestettiin  varsin usein tutustum iskäyntejä Jyväs
kylän ja sen lähiympäristön tehdaslaitoksiin.

»Kosmos»-kerho toimi vilkaasti 1940-luvun loppuun. Sen jälkeen toi
minta alkoi vähitellen laimentua, kunnes lukuvuonna 1952—53 kerho pää
tettiin  lakkauttaa.

Kuten kaikki kerhotoiminta, myös Jyväskylän lyseon oppilaiden luon
nontieteellinen harrastus on ollut aaltoilevaa ja vaihdellut vilkkaista 
ajoista lamakausiin. Näin tapahtuu varm asti vastaisuudessakin, mutta se 
ei vähennä täm äntapaisen toiminnan m erkitystä erinomaisena, monien 
myöhemmille opinnoillekin hyödyllisenä vapaa-aikojen harrastuksena.
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E. A. AALTIO

Koulukuri, toverikuri ja pennalismi Jyväskylän 
yläalkeiskoulussa ja alkeisopistossa

Koulumme 50-vuotisjulkaisussa ovat nim im erkit W. T. (W e r  n e r  
T a w a s t s t j e r n a )  j a —r. — r. ( V i k t o r  B e r n e r )  kuvanneet sitä  
kuria, m itä heidän kouluaikanaan pidettiin  yläalkeiskoulussa ja  alkeis
opistossa mm. pam pun ja  pennalism in avulla. Kun vuosien 1869— 70 
konventin lehti Illa ta rk in  an taa  näistä  kasvatusm enetelm istä tietoja, 
lienee tässäk in  ju lkaisussa syytä kertoa ajo ista , jolloin koulueläm ällä oli 
puh taasti m askuliinisia, m ilteipä sparta la isia  p iirteitä .

Koulukuri

Jyväskylän  yläalkeiskoulu oli av a ttu  lokakuun 1 pnä 1858 kaunein 
juhlallisuuksin  sekä koulussa e ttä  kirkossa ja  juhlapäivällisin  monine 
puheineen ja  m aljoineen R äihän ravintolassa. Koulutyö alkoi. M utta 
kun kouluun oli tu llu t, jopa sen ensimmäiselle luokalle, p a rtasu ita  urohia 
ja  oppilaita Kuopion, Heinolan, Hämeenlinnan, Savonlinnan, Vaasan, 
V iipurin ja  Porvoon kou lu ista1, niin to ivat he m ukanaan tapoja, »jotka 
eivät suinkaan kaikki olleet k iite ttävää  laatua», kuten T aw aststjerna  
kertoo. N iinpä esim. viisi vanhem paa oppilasta oli p ää ttän y t p itää  kou
lunkäyntinsä a lkajaisjuh la t. He olivat ostaneet sitä  varten  konjakkia ja  
olivat pienessä tupakansavun täy ttäm ässä  huoneessaan kallistelem assa 
lasejaan, kun silloin vasta  10-vuotias T aw aststjerna  erään toisen pienen 
koulupojan kanssa astu i huoneeseen. »Meitä käskettiin  istum aan sängyn
laidalle, ja  p iiput s iirty ivät toverien suusta meille», T aw aststjerna  ku
vailee tapah tum aa  ja  ja tk a a : »Nämä olivat lisäksi niin y s t ä v ä l 
l i s i ä ,  e ttä  keho ittivat m eitä ryh tym ään  todin valm istamiseen», m utta  
jo llain  verukkeella pikku po jat siitä  vapautuivat. Myöhemmin illalla 
ilonp itä jä t läh tiv ä t kaupungin torille ja  ilm eisesti hieman »rähjäsivät»  
siellä, sillä asia  tuli reh to rin  tietoon ja  kaikki viisi sa ivat reh to rin  kä 
destä pamppua. Tällaisesta pam puttam isesta koko koulun läsnäollessa 
kertoo tässä  ju lkaisussa  myös A b b e  A a l t i o .  V iktor B erner taas

1. K. J. Jalkanen, Kertomus Jyväskylän lyseon vaiheista 1858—1908, 50-vuotis- 
julkaisu s. 25.

J L  — 21
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kuvaa täm än kasvatuskeinon käy ttöä  alkeisopistossa mm. S an ttu  B :n  
takaosiin, koska hän oli jou tunu t kiinni »humaluudesta». S an ttu  B. oli 
kuitenkin tupannut housuihinsa nuottivihkoja, villahuiveja ym., m u tta  
reh to ri Pesonius huom asi täm än, vah tim estari W idlund tyhjensi housut 
ja  »pamppu reh to rin  kädessä heilui kyllin navakasti», kuten B erner 
sanoo. Setäni Johan Em il Aaltio oli siihen aikaan koulussa, ja  hän nauroi 
vanhoilla päivillään m akeasti jutulle. Niin hupaisena tapah tum aa p i
dettiin, e ttä  alo ittaessani vuosisadan vaihteessa koulunkäyntini »vanhalla 
lyseolla» siitä  vieläkin juteltiin .

R uum iillista kuria  oli Suomen kouluissa käy te tty  kesk iajalta  saakka, 
jo ten  sillä oli vahvat perinteet. R ehtori L. L. L a u r é n  kertoo teokses
saan W asa Trivialskola 1864— 1884, e ttä  sanotussa koulussa 1830-luvulla, 
jolloin hän oli sen oppilaana, lyötiin sormille, annettiin  korvapuusteja ja  
tuk iste ttiin . K erran  eräs oppilas noukki tuk istuksen  johdosta ir ta a n tu 
neita hiuksia nenäliinaansa ja  sanoi opettajalleen: »M agistern vill tv inga 
mig a tt  begagna peruk som m agistern  själf.» Berner puolestaan kertoo 
e räästä  kookkaasta oppilaasta, e ttä  kun hän ei osannut vasta ta  lehtori 
Bouchtin kysym ykseen niin hän »alkoi heti kysymyksen saatuaan  astua 
käsi ojossa kateederia kohti», kun arvasi Bouchtin, joka oli tunnettu  
pampun k äy ttä jä , kuitenkin kutsuvan oppilaan asianm ukaista ojennusta 
saam aan.

V iktor Berner kertoo lisäksi, e ttä  ruum iillinen kuritus oli vastoin 
oppilaiden oikeuskäsitystä, kun sitä  käy te ttiin  rangaistuksena ahkeralle, 
m utta  huonopäiselle oppilaalle, jollei täm ä osannut läksyjänsä. Muuten 
»pidettiin pamppu kuitenkin ylipäänsä paikallaan olevana kurituksen 
välikappaleena».2

Syyslukukaudella 1869 sa ttu i Jyväskylän alkeisopistossa sellainen 
mieliä kuohuttava tapaus, e ttä  eräs arvoisista opetta jista  oli uhannut 
k äy ttää  ensim mäisellä l u k i o l u o k a l l a  ruum iillista kuria  sen joh
dosta, e ttä  läksyä ei oltu osa ttu  kunnollisesti. T ästä  nousi »herrojen 
lukiolaisten» kesken m yrsky, sillä käsitys oli, e ttä  v a i n  r e h t o r i  
sai he ilu ttaa  pam ppua lukiolaisten takaosien yllä, m utta eivät m uut 
opetta ja t, kun sen sijaan  jokainen opetta ja  sai pam puttaa koulun a la
luokkalaisia tarpeen  m ukaan. P idettiin  lukiolaisten kokous, ja  Illa ta r  
k irjo itti asiasta  »toim ituskirjoituksen» 13. 11. 1869. Se kuuluu seu
raavasti :

Kuluneella viikolla ollaan, kuten tiedämme, puuhattu  asiassa, jonka 
tärkeys kyllin lie kaikille selvä. Tapahtui nim ittäin  e ttä  yksi opetta
jista , nähdessään e ttä  ensim mäisellä Lukioluokalla hänen aineita

2. Mainittu teos, ss. 162—163.
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Vas. oikealle: Arvid T orsten Genetz, Victor Berner ja
Juuso Hovilainen. Genetz oli konventin valitsem a sensori, 
Berner ja Hovilainen ovat koulumme 50-vuotisjulkaisussa 

kuvanneet koulukuria ja pennalismia.

huonosti luettiin, purki mieliharminsa noihin sanoihin: »Varokaa it
seänne, taidan minä täällä kuten opiston ensimmäisellä luokalla, 
käyttää ruumiillisia rangaistuksia.» Toveruus tuumasi luvattu on 
kun puoleksi tehty, ja ryhtyi asiaan. Päätti että  rehtorilta kysyt
täisi, josko opettajat aikoisivat lukio-luokilla käyttää noita m ainit
tu ja  parannuskeinoja. Luultiin että  opettajat mielisuosinkin myön
tyisi lupaamaan olla käyttäm ättä rangaistuksia, joita tosin ei kukaan 
paitsi Rehtori ja  hänkin vain yksityisesti tähän saakka ole käyttänä 
kysymyksessä olevilla luokilla.3 Tahottiin saaha opettajat siihen et
te ivät enään uhkaisikaan tällaisilla rangaistuksilla. Tahottiin saada 
kutakin toveria huomaamaan että  hän on astunut lapsen oloista 
nuorukaisen rientoihin ja  tuumiin, että hänelle on lapsen rangais
tukset sopimattomat, että hän on vapaa ihminen, joka jo syvästi 
loukataan kuin häntä uhataan ruumiillisella kurituksella. Siinä asian 
tärkeys; miten kävi? Ne, jotka valittiin asiata rehtorilta tutkim aan, 
mänivät, kysyivät, ja  saivat vastaukseksi, että  k a i k i l l a  o p e t 
t a j i l l a  k a i k i l l a  o p i s t o n  l u o k i l l a  o n  o i k e u s  k ä y t 
t ä ä  r u u m i i l l i s i a  r a n g a i s t u k s i a ,  e t t ä  o p e t t a j a t  
t o s i n  a i k o v a t  n i i n  p a l j o  k u i n  m a h d o l l i s t a  v ä l t 
t ä ä  n i i t ä ,  v a a n  e t t ä  l a k i  k i e l t ä ä  h e i t ä  s i t o u t u 
m a s t a  m i h i n k ä ä n  y l e i s e e n  l u p a u k s e e n  o l l a  n i i t ä  
k ä y t t ä m ä t t ä .4 Tuohon vastaukseen saivat toveruudelta (kon- 
ventilta) lähetetyt sillä kertaa tyytyä, vastaukseen, joka varmaan 
olisi toiseksi muuttuna, jos silloin se olisi ollut heille tu ttua, jo ta  
sitten tietää saivat.

Rehtori sanoi, että laki antaa kaikille opettajille luvan käyttää 
ruumiillisia rangaistuksia lukio luokillakin. Toveruuden asiamiehet 
tuum asivat, ainahan opiston kunnioitettava rehtori oppilailleen to tta

3. T arko ittaa  lukioluokkia.
4 . H arvennus Illa tta ren .
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puhuu, ja  luulivat että asian laita oli kuten sanoi, vaan sattuivatpa 
sitten lakia lukemaan ja huomasivatpa että tuossa puheessa ei ol
lutkaan mitään totta. Koulu- ja Lukiolain 85 § m äärää nim ittäin että  
rehtori ainoastaan saapi Lukioluokilla käyttää ruumiillisia rangais
tuksia ja  hänkin vaan pienemmässä määrässä. Sulaa valhetta ja 
turhaa kerskaam ista oli se siis, kuin tuo opettaja sanoi voivansa 
kurittaa meitä, kuten alaluokkalaisia; ja  sulaa valhettahan se olisi 
jos ei laki tuota kieltäisikään, sillä, Weikot, tokkohan Jyväskylän 
lukiolaiset aikovat selkäänsä ottaa? Vaan, sen parempi kuin laki on 
meidän puolella. Nyt on vaan katsominen että lakia seurataan, vaa
timinen, että laki julaistaan kaikille, joten se ei enää ole opettajien 
käänneltävänä, ja  joten eivät enään taida valhettaan jöpistä, että  
laki heidät muka kieltää mänemästä lupaukseen olla ruumiillisia 
rangaistuksia käyttäm ättä, lupaus, jo t’ emme enään heiltä pyydä, 
kosk’ emme enään sitä tarvitse.

Kuin lakia noudatetaan jääpi kuten sanottu, ruumiilliset ran 
gaistukset rehtorin valtaan ja ehkäpä helpostikin löytynee keino, 
jonka kautta asiat saatetaan sille kannalle, e tt’ ei hänkään opistomme 
Lukio luokilla uhkaa, sitä vähemmän käytä ruumiillisia rangais
tuksia.5

Tässä ei suinkaan ole tarkoitus ruveta tulkitsemaan Koulu- ja lukio
lain 85. §:ää. Se on ilmeisesti ollut tulkinnan varainen ja kunnon ukko 
»Treekulla» (rehtori Pesoniuksella) on siitä ollut hieman toisenlainen 
käsitys kuin »herroilla lukiolaisilla», jotka luonnollisesti selittivät lukio
lain pykälät omaksi parhaakseen ja erittäinkin sen ruumiinosansa tu r
vaksi, joka viime kädessä joutui vastaamaan tehdyistä kepposista ja 
laiskuuden rikkaruohojen liikanaisesta kukoistuksesta.

Lisättäköön vielä, että ruumiillisen kurituksen käyttäminen ei Jy 
väskylän alkeisopistossa ollut aivan tavanomaista ja  että  oli opettajia, 
jotka sitä harvoin tai tuskin koskaan käyttivät. Kuria pidettiin yllä 
sanoin ja katsein, kuten nykyäänkin. Tällainen kurinpitäjä oli tie tääk
seni esim. latinan lehtori, fil.tohtori Johan Gabriel Geitlin. Setäni, Johan 
Emil Aaltio, 1860-luvun koulupoikia, kertoi, että »laiskan madon» tap 
pamiseen riitti miltei se, kun Geitlin hymyillen, m utta kuitenkin hie
noinen iva äänessään sanoi: »Puer crescit, harha crescit, puer nihil 
discit», (Poika kasvaa, parta kasvaa, poika ei opi mitään). M utta monet 
opettajat käyttivät pamppuakin, jopa lujastikin. Ja Victor Berner kertoo 
koulumuistelmissaan oppilaiden usein sen käytöstä päätelleen: »Kas se 
oli oikein.»

Nimimerkki M. W. (Matti Waronen, ylioppilas 1880) aloittaa kerto
muksensa »Nekkusaksa» koulumme 50-vuotisjulkaisussa: »Se oli siihen 
aikaan, kun pamput vielä kipeästi läiskähtelivät kämmeniin ja  peräpaka-

5. Illatar ss. 183—87.
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roihin, korvapuustit saivat nuoret posket punottamaan ja hiuksia tu iver
rettiin  tuimilla tukistuksilla. »Kirjoittaja, fil.tohtori ja  tunnettu  koulu
mies, päättelee kuitenkin semmoista kurituksesta  seuraavaa: »Nykyään 
sitä semmoista kasvatusta  pidetään ihmisarvon alentamisena, m utta  tok
kopa se sittenkään oli niin epäterveellistä. ’Miehinä’ muistellaan kasva t ta 
jia ja  ’m iehiä’ on tullut sellaisen kasvatuksen saaneista.»

Toverikuri

Kun puhutaan toverikurista  Jyväskylän alkeisopistolaisten keskuu
dessa, niin sillä ei tarkoite ta  muuta kuin l u k i o l a i s t e n  keskinäistä 
kuria. Alaluokan pojat olivat luku erikseen ja  viidesluokkalaistenkin 
seuraa koettivat kahden ylimmän luokan pojat välttää, ainakin niin 
kauan kuin nämä olivat novitioita eli konventin kokelaita. L uokkara ja t  
olivat siten sanan varsinaisessa m erkityksessä varsin selvät ja  jyrkät.

Nimimerkki L. ( K a a r l o  L ä n k e l ä )  kertoo koulumme 50-vuotis- 
julkaisussa, kuinka ankarasti  konventin hyväksymiä lakeja vastaan 
rikkonutta  toveria kohdeltiin. Jolleivat varoitukset auttaneet, »seurasi 
’excommunicatio’, erotettiin toveripiiristä lyhyemmäksi tai pitemmäksi 
ajaksi. Tämän rangaistuksen alaista ei saanut puhutella eikä muuten
kaan saanut olla missään yhteydessä hänen kanssaan». Tästä  asiasta  
k irjo it taa  I lla tar  9. 10. 1869 seuravaa:

C ujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientes, in errore 
per sever are.6 Näin lausuu Cicero ja  näin pitäis meidänkin jokaisen 
lausuman.

Niin on toverit, nytkin asian laita, e ttä  paha on poistettava en
nenkuin se pääsee juurtumaan, jolloin on m ahdotonta sitä enään 
kukistaa. Mitä tuum aatte  toverit? Onkohan se luvallista e ttä  tove
ruudesta erotettu, joka samalla on m äärä t ty  istumaan (paikallaan 
välitunnit), juoksentelee joka qvartti  (välitunti) missä hän vaan 
tahtoo vieläpä kotonaankin. Tekeeköhän muut toverit siinä oikein? 
e ttä  mänevät hänen luoksensa, jos ei juuri suorastaan hänen luok
sensa, niin kumminkiin hänen asuntoonsa? Ei suinkaan. Ei toveruu
den päätös käske rangaistuksen alaista juoksemaan missä hyvään, 
ei muita toveria pitämään kanssakäym istä hänen kanssansa, päin 
vastoin se kieltää molemmat ja vieläpä kovalla rangaistuksen uhalla.7

Lehtori Länkelä mainitseekin edellämainitussa kirjoituksessaan, e ttä  
se toveri, joka  ei noudattanut erotettuun nähden konventin lakeja

6. Suomeksi: Itsekukin ihminen on erehtyväinen, m u tta  vain ym m ärtäm ätön 
jää erehdyksensä valtaan.

7. I lla ta r  ss. 52—53.



326

(aluksi k irjo ittam attom ia), »sai ehdottom asti sam an rangaistuksen  
itse». E ro ttam inen  konventista eli toveruudesta oli tä ten  erittä in  ankara  
rangaistus.

I lla ta r  oli konventin äänitorvi, jossa ojennettiin  tovereita sekä v a 
kavin kehoituksin e ttä  pilkka- ja  ivakaskuin ja  -runoin. O ttakaam m e 
täh än  e rää t »Kuun tarinat» , jossa  nim im erkki »Kuu» nuhtelee M irri- 
nim istä toveriaan (ei ole tietoa, kuka hän oli).

E räänä  iltana satu in  kulkiessani Jkylän  kaupunnin ylitse h e it tä 
m ään silm äni yhteen suureen huoneeseen, jonka huom asin Alkeis- 
opiston rukoussaliksi. Siellä yläluokkalaiset paraikaa lauloivat, olipa 
sinne myös jään y t joukko alaluokkalaisia kuuntelem aan niiden lau 
lua. Y htäkkiä näin kuinka eräs lukiolainen puisti toveriaan aika 
lailla tukasta . Silloin kuulin alaluokkalaisten huutavan: kahtokaa, 
kahtokaa kuin M irri tu k is taa  Boxström iä. (Alfons E rn frid  Box- 
ström , silloin 12-vuotias, myöhemmin Tampereen Osake-Pankin pää
joh ta ja .) Kuulin myös erään yläluokkalaisen m uistu ttavan  M irriksi 
sanottua lapsellisesta käytöksestä. Toisena iltana katsahdin  taa s  sa 
m aan huoneeseen, silloin siellä paraikaa pidettiin  rukouksia. Kuin 
rukoukset olivat loppuneet ja  ope tta ja t olivat m änneet ulos, näin 
m inä kuinka sama, joka eilesiltana oli tuk istanu t toveriaan, nyt v irsi
k irja lla  lyödä kopsahutti e räs tä  to ista  toveria päähän. Silloin se 
ihm itteli (ihm ety tti) m inua ette i hän ollut o ttanu t korviinsa toverinsa 
m uistu tusta  ja  sen tähden m inä päätin  k irjo ittaa  täm än repriisin  
m uistutukseksi hänelle sellaisesta käy töksestä .8

Alaluokkien poikia oli lukiolaisten pidettävä kurissa ja  nuhteessa, 
sehän oli itsestään  selvä asia, m u tta  jos n iitä  meni syy ttä  suotta  tu k is
tam aan tai lyöm ään v irsik irja lla  päähän, kuten Mirri teki, niin saatto i 
siitä  saada jopa toveruuden lehden palstoilla aikam oisen luunapin, m inkä 
M irri tässä  sai.

Väliin saavat lukiolaiset Illa tta ressa  m uutenkin nuhteita  sopim atto
m asta käytöksestä. N iinpä siinä kerran  m oititaan erästä  VI luokan 
poikaa siitä, e ttä  hän oli k aa tan u t ve ttä  niin paljon luokkansa lattialle, 
e ttä  k irjo itta ja , »pieni kun olen», kuten hän sanoo, oli »hukkua tuohon 
lammikkoon». Sam assa k irjo ituksessa  m oititaan sanottua toveria lisäksi 
siitä, e ttä  hän oli ennen rukouksien pitoa hypellyt »hevosen» selkään 
niin innokkaasti, e ttä  »toisen täy ty i h illitä sinua sillä keinon e ttä  antoi 
aika täräyksen  taka-puoleesi». Ja  alkuun päästyään  k irjo itta ja  m uis
tu tta a  vielä itse VII luokan poikia, koulun kerm aa, joiden haltuun reh to ri 
Treekku lähinnä oli uskonut alaluokkalaisten valvonnan, siitä, e ttä  he 
k iljuvat kovasti keskustellessaan jo sta in  asiasta . »Se ei ole oikein sopi
vaa, sillä kuuleehan sitä  vähem m älläkin»,9 k irjo itta ja  lisää.

8. Illatar ss. 284—86.
9, Illatar s. 24.
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Konventissa ja  Illattaressa puhuttiin korkeita sanoja lukiolaisten 
kasvatuksesta, käytöksestä, pääm ääristä ja  toveruudessa suoritettavasta, 
työstä, jonka tarkoituksena oli »saattaa nuorukaisia kerran hyviksi kan
salaisiksi». Alaluokkalaisten läsnäollessa oli käyttäydyttävä arvokkaasti, 
ja  Illatar moitti kerrankin kovasti V:n luokan poikia siitä, että  he lau
lavat rukouksissa »disharmoonisesti» ja  »nauraa tyrskyttävät». Lehti 
lisää sitten: »Tämä tapahtuu vielä päällisiksi niin julkisesti että a l a 
l u o k k a l a i s e t ,  kääntyen sinne päin, katsoa ällistelevät tuota kum
maa, kuin y l ä l u o k k a l a i s e t ,  joiden pitäisi olla heille esimerkkinä, 
käyttävät itseänsä siten.»

Syksyllä 1869 keskustellaan Illattaressa sopimattomien sanojen 
ja sananparsien käytöstä lehdessä, ja  keskustelu laajeni käsittäm ään 
lukiolaisten sivistystä yleensä, jolloin todettiin, että  eräillä on paljon 
kirjasivistystä ja  toisilla salonkisivistystä ja  eräillä molempia. Niinpä 
joku tuntematon lukiolainen päättääkin kirjoituksensa toverilleen: »Lo
puksi, jos toivot tulevasi kunnon kansalaiseksi, niin hanki itsellesi mo
lemmat ennen m ainitut sivistykset, nimittäin: kirjoista saatu (bokvett) 
ja  maailmasta saatu (salongs vett).»

Täten nuoret lukiolaiset konventissaan puheita pitäen, keskustellen, 
kirjoittaen Illattareen ja pannen konventin jälkeen toimeen tanssihar
joituksia vuosi vuodelta hankkivat itselleen enempi ja  enempi hioutu- 
neisuutta. Tämän sekä koulun antam an vahvan kirjatiedon ollessa pe
rustana tuli heistä varsin edustuskelpoisia jäseniä yhteiskuntaan, minkä 
todistuksen heistä voin henkilökohtaisestikin antaa, koska olen tuntenut 
useita alkeisopiston entisiä oppilaita. M utta t o v e r i k u r i l l a ,  joka 
hillitsi ja ohjasi nuorukaisten joskus liiankin riehakkaita otteita, on 
ollut oma osuutensa heidän luonteensa kehityksessä oikeaan suuntaan.

Vanha sananparsi sanoo: Vitae, non scholae discimus. (Opimme 
elämää emmekä koulua varten.) M utta jokainen koulupoika ajattelee 
läksyjen luvussaan lähinnä koulua. Konventin ja  toverikurin tarkoitus 
taas oli kasvattaa nuorukainen yksinomaan elämää varten. Siinä oli 
niiden tärkeä, vapaaehtoinen osuus koulun suuressa tehtävässä.

Pennalism i

Pennalismi syntyi Saksan evankelisissa yliopistoissa noin v, 1600. 
Uusien ylioppilaiden, pennaalien oli alistuttava vanhempien ylioppilaiden 
ehdottoman ja tavallisesti omavaltaisen ja raa ’an käskyvallan alaisiksi, 
kunnes jonkun aikaa pennaaleina oltuaan saivat siitä absolution, vapau
tuksen. Tämä tapa levisi pian Skandinavian yliopistoihin ja myös Turun 
akatemiaan, jonka depositio eli »sarvenheittäjäiset», uusien ylioppilaiden 
ottaminen vanhempien toverien seuraan vapaiksi ylioppilaiksi, liberi
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studiosi, pian tuli maankuuluksi. Pennalismi eli vähäisempien toverien 
sorto ja  komentaminen siirtyi sitten yliopistosta silloisiin oppikouluihin.

E räs Gävlen kymnaasista eli lukiosta Ruotsissa v. 1825 ylioppilaaksi 
tullut oppilas on myöhemmin kuvannut pennalismia sanotussa oppi
laitoksessa. Hän määrittelee sen seuraavasti: »Pennalismilla ymmär
retään sitä ilkivaltaa, jota vanhemmat opiskelijat yliopistoissa, myö
hempinä aikoina ainoastaan kymnaaseissa ja  alemmissa oppilaitoksissa, 
harjo ittivat uusia koulutovereitaan kohtaan m ääräajan kuluessa heidän 
saapumisestaan osittain laillisesti määrätyissä, osittain mielivaltaisesti 
esitetyissä vaatimuksissa eräiden enemmän tai vähemmän alentavien 
palvelusten tai muiden nöyryyttävien tekojen suorituksissa, jopa ran
gaistuksinakin, josta kaikesta heidät asteettaisesti vapautettiin.»

Samana päivänä, jona syyslukukausi Gävlen kymnaasissa alkoi ja  
rehtori oli poistunut, tapahtui uusien oppilaiden vastaanotto toveri
piiriin. Heidät päästettiin rukoussaliin, jossa vanhemmat oppilaat odot
tivat, ja  he saivat astua ovensuussa olevan uunin luo. Menojen ohjaaja 
katseli yhteen kasaan kokoontunutta joukkoa ja kiljaisi: »Hinkaloon!» 
Kun nuoret »inferiorit» eivät heti ymm ärtäneet komennusta, alkoi koko 
muu joukko töm istää la ttiaa ja  huutaa kuorossa samaa käskyä, kunnes 
tulokkaat käsittivät, että heidän oli siirry ttävä seisomaan salissa olevien 
penkkien väliin. Kun se oli tehty, kajahti komennus: »Istukaa lepäämään, 
raam it hinkaloon, katse lyyraan päin!» »Tämä tarkoitti», k irjo ittaja 
jatkaa, »että heidän tuli istua polvet yhdessä, kädet painettuina reisiä 
vastaan ja katse suunnattuna yläkateederiin piirrettyyn lyyraan». Kun 
vastatulleet olivat vielä laulaneet ja  kun heitä oli lyöty pöydän päällä 
kevyesti pakaroille, luettiin toverien säätäm ät lait, jotka allekirjoitettiin 
ja  vahvistettiin kunniasanalla. Täten sitoutuivat inferiorit »kahdeksi 
lukukaudeksi orjuuteen», kuten k irjo ittaja sanoo. Se tiesi todella monta 
palvelusta ylempien luokkien pojille ja nöyrtym istä heidän komennus- 
tensa ja  mahtikäskyjensä edessä.

Olisi paljonkin kerrottavaa pennalismista Ruotsin kouluissa. Ruotsa
lainen kouluhistorioitsija, fil.tohtori B. R u d o l f  H a l l  on poiminut lu
kuisia esimerkkejä siitä teokseensa »Gammaldags pennalism vid lärover
ken», josta edelläoleva Ruotsin kouluoloja koskeva kuvaus on otettu. 
Mutta lienee parasta siirtyä katselemaan pennalismia tällä puolen Pohjan
lahtea, aluksi lähinnä Vaasan ja Porvoon kymnaasien oloja, koska Jyväs
kylän uusi koulu sai paljon vaikutelmia sanotuista kymnaaseista sekä 
kouluunsa tulleiden opettajien että oppilaiden välityksellä.10

10. Porvoosta tulivat Jyväskylän uuden koulun useim m at opettajat. Vaasan kou
lusta tu livat taas oppilaiksi mm. Stenbäckin veljekset, G ustaf Laurentius (Lauri 
K ivekäs) ja Josef, m olem m at lahjakkaita poikia, jotka näyttelivät varsin huom at
tavaa osaa Jyväskylän koulun toverieläm ässä vv. 1868—72.
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Lehtori Fredrik Boucht 
oli koulussamm e an
kara pam punkäyttäjä, 
m utta niin oli suuri 
Runebergkin Porvoon

Lehtori H eikki H ell
gren kuvaa pennalis- 
mia Porvoon kym naa

sissa.

kym naasissa.

Vaasan kymnaasin entinen oppilas ja rehtori L u d v i g  L e o n a r d  
L a ii r é n kertoo teoksessaan »Minnen från skolan och Universitetet» 
pennalismista Vaasan kymnaasissa seuraavaa:

Siihen aikaan, kun Runeberg kävi Vaasan koulua (1815—22), 
näyttää pennalismi olleen siellä kukoistuksessaan. Vanhemmat p iti
vät nuorempia kurissa ja H erran nuhteessa ja antoivat heille huolel
lisen kasvatuksen, vaikka se tapahtuikin ankarin käsin, tehdäkseen 
heistä kunnollisia teinejä ja ennen kaikkea vanhempien ja  viisaam
pien (oppilaiden) nöyriä palvelijoita.11 Siitä, että Runeberg kohteli 
ankarasti nuorempia oppilaita, kerromme myöhemmin.

Varsin elävän kuvauksen pennalismista Porvoon kymnaasissa on 
kirjoittanut nimimerkki »J o k u» (lyseomme lehtori H e n r i k  H e l l 
g r e n ) . 1- Kertomus on otettu  Illattaren painettuun numeroon, joka on 
ilmestynyt »Lyseomme perustuksen vuosipäivänä 1881». Se on säilynyt 
Yliopiston, mutta ei Jyväskylän lyseon kirjastossa. Kirjoituksen otsikko 
on: »Kuinka uusia toveria ennen vastaanotettiin Porvoon gymnasiossa.» 
Meillä on syytä lähemmin perehtyä sanottuun kirjoitukseen, koska sen 
antama kuva suurin piirtein valaisee pennalismia Suomen kymnaaseissa 
yleensä ja koska pennalismi koulussamme on saanut vaikutelmia Porvoon

11. M ainittu teos s. 243.
12. Koulum m e ensim m äiset opettajat olivat m iltei järjestään päässeet ylioppi

laiksi Porvoon kym naasista: Pesonius ja Corander, ensim m äinen rehtori ja vara
rehtori, m olem m at v. 1843, M aconi 1848, Ferrin 1849, Boucht 1850 ja Bonsdorff 
sekä H ellgren m olem m at 1859. O pettajien koulunkäynti ja ylioppilaaksituloaika  
näkyvät Tor Carpelanin teoksesta H elsingfors U niversitets M atriklar 1828—1852.
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koulusta. Lisäksi ensimmäinen rehtorimme entisenä Porvoon kymna- 
sistina ja mainitun oppilaitoksen opettajana tunsi porvoolaisen penna* 
lismin erittäin hyvin, mutta suhtautui siitä huolimatta vähintäänkin ym
märtäväisesti koulussamme harjoitettuun pennalismiin.

Kirjoittajamme kertoo aluksi, mitä oli muilta kuullut Porvoon kym
naasista, jonne hän sitten syksyllä 1856 ajoi rattailla kolmatta vuoro
kautta kotoaan (Pälkäneeltä).

Porvoon gymnasion oppilaat olivat ennen hyviä kehumaan tove
ruuttansa, sekä keskenänsä että opiston ulkolaisille. Sillä yleinen 
mielipide, ainakin nuorison kesken, oli siellä se, että Porvoon gym 
nasion toveruus oli paras, mitä ajatella voi, ja jalostutti nuorukaisen 
mieltä siinä määrässä, että tuskin oli mahdollista tulla sieltä kolmen 
vuoden päästä Yliopistoon muunlaisena kuin jalona miehen alkuna.

Sitten seuraa lyhyt kertomus matkasta Porvooseen ja siitä, kuinka 
suurin ja valoisin toivein nuori matkamies lähestyi koulukaupunkiaan 
ja kouluaan, jolle erinomaisen hohteen antoi jo yksin se seikka, että sen 
kreikankielen lehtorina oli itse suuri Runeberg. Mutta kun kertojamme

K un m atrikkeli ei ku itenkaan  käsitä  vuoden 1852 jä lkeistä  aikaa, on Bonsdorffin 
käym än koulun nimi ja ylioppilasvuosi o te ttu  koulumme 50. v-julkaisusta, s. 191. 
V astaavat tiedot H ellgrenistä on saatu  nim im erkki F. 0 :n  (Filemon Onnelan') 
m uistokirjo ituksesta H ellgrenin kuolem an johdosta. Oras 4. 4. 1891, N :o 7. — 
T ri Arvid H ultinin teoksesta »Borgå Gymnasii H istoria» käy selville, e ttä  reh tori 
Borenius oli sanotun koulun rehtorina vv. 1850—62, joten kerto jan  täy tyy  olla 
joko Bonsdorff tai Hellgren, koska m uut koulumme opettajista  eivät opiskelleet 
Porvoossa siihen aikaan. Bonsdorffin isä Nils Bonsdorff oli ennen tuloaan H arto lan  
k irkkoherranvirkaan  v. 1842 ollut H am inan kadettikoulun opettajana ja  täm än  
isä taas oli professori Turun akatem iassa. Bonsdorff oli siten kasvanut akatem ian 
ja kym naasin hengessä ja  kuullut pennalism ista varm aan siksi paljon, e t tä  hänelle 
ei raak a  ja  kova vastaano tto  Porvoon kym naasissa ollut m ikään yllätys. H ellgren 
taas  oli m aaseudun poikia P älkäneeltä  ja käynyt aikaisem m in H äm eenlinnan triv iaa 
likoulua, joten hänellä ei ollut tie toa koko pennalism ista, vaan asteli hän Porvoon 
kym naasiin k irkkain  silmin ja  iloisin mielin aivan ensim m äisenä oppilaista, kun 
m uut luultavasti koettiva t tulla kym naasirakennukseen niin viime tingassa kuin 
suinkin päästäkseen mahdollisim m an lyhyillä »vastaanottoserem onioilla». Huom au
te ttakoon  vielä, e ttä  Bonsdorff oli syksyllä 1881, kun I lla ta r  ilmestyi, aikeissa ero ta 
koulusta, m inkä hän myös to teu tti lukukauden lopussa, joten hänellä ei enää ollut 
m ielenkiintoa oppilaiden lehti- ta i m uihin puuhiin. Lisäksi hän oli iloluontoinen 
mies, joka ei varm aankaan paljoa jälkeenpäin vä littäny t Porvoon kym naasista saa
m istaan  pennalismin m uistoista. H ellgren sen sijaan oli perin vakava mies, joka ei 
varm aan helposti unohtanut saam aansa kohtelua, jo ta  hän piti vääränä. H änen 
m uistelm iensa sisältö ja henki ovat siitä  todistuksena. Po. I lla tta ren  num erosta 
näkyy myös, e ttä  joku opettaja  on ollut m ukana sen toim ittam isessa, joka ilm ei
sesti sam alla on ollut konventin k u raa tto ri. F. Onnelan ylläm ainitussa m uistokir
joituksessa taas sanotaan H ellgrenistä, e t tä  hän on ollut »tässä lyseossa olleiden 
en tisten  konventtien kuraattorinak in» . B. sen sijaan tuskin on ollut ku raa tto rina , 
koska vuosien 1869—70 Illa tta r is ta  näkyy, e ttä  hän ei oikein n au ttin u t oppilaiden 
suosiota. — Täm ä p itkä todistelu on ollut tarpeellinen k irjo itta jan  henkilöllisyyden 
selvittäm iseksi, koska nim im erkki »Joku» ei ole m aininnut kotiseutuaan ja koska 
Bonsdorffin k o tip itä jästä  H arto lasta  ja Hellgrenin ko tip itäjästä  P älkäneeltä  on 
suunnilleen yh tä  p itkä  m atka Porvooseen ja koska he ovat lisäksi sa ttunee t ole
m aan m olem m at siellä koulussa sam aan aikaan.
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sitten ilm oittauduttuaan rehtori Alexander Ferdinand Boreniukselle 
meni kymnaasiin, sai hän osakseen omasta mielestään vallan jä rk y t 
tävän kohtelun. Annamme hänen kertoa siitä:

Astuin sitten ensi tunnille jo hyvissä aikoja ja  yhtä  hyvissä toi
veissa ypöyksinäni gymnasion huoneusta kohden. Kun avasin oven, 
näin toki jo vanhempia oppilaita monilukuisina olevan koossa suu
ressa tampuurissa. Yksi minulle antoi ystävällisesti k ä t tä  käskien 
astum aan eteen päin. M uutaman askeleen astuttuani, antoi hän e rää 
seen paikkaan ruumiissani senlaisen potkauksen, e ttä  jotenkin hyvällä 
vauhdilla siirryin jo itakuita  askeleita eteenpäin, kun taas tuli toisilta 
kahden puolen tiheässä rivissä seisovilta samaan pahekaan suurella 
nopeudella ja  voimalla toinen ja  kolmas (potku) ja  niin edespäin, 
siksi kun pääsin tuon rivikadun päähän, joka (jossa) oli ensim
mäinen luokka. Oli m ahdotonta kääntyä  takaisin  ja  pyytää selitystä 
tähän  kummalliseen kohtelemiseen. E ikä myös luokalle päästyäni 
kohtelu parantunut. Tiheä joukko siellä kokoontui ympärilleni, vei 
minut kovalla vauhdilla ja  raivoisalla huutamisella penkilleni is tu 
maan. Kädet asetettiin  kummallekin puolen sivulle penkkiin kiinni. 
Nyrkkiä lyötiin pöytään edessäni, huudettiin ehtimiseen niinkuin 
hulluja olisi oltu: »sitt som pinn» =  istu kuin tikku eli varpu; »rak 
i ryggen» =  selkä suorana, tai jos suu vähänkin tuli liikkuvaksi: 
»valka tuggbusen hemma» =  vierittele mälliäsi kotona; »gladare 
nuna» =  iloisempi naama; »se int så arg  ut» =  älä näytä  niin v ihai
selta y.m. y.m. y.m.
Hellgren eli »Örri», jolla nimityksellä Jyväskylän lyseolaiset häntä  

kutsuivat, kertoo ensimmäisenä saaneensa täm än varsin kovaotteisen 
vastaanoton, koska hän oli saapunut ensimmäisenä uusista oppilaista 
koulurakennukseen. Mutta sama kohtelu tuli sen jälkeen kaikkien mui
den 30 uuden oppilaan osaksi, jo tka  lopuksi »istuivat penkeillä näyltään 
yksitotisina kuin aapiskirjan kukot». Sitten käskettiin uudet oppilaat 
yksitellen ulos ja  oli heidän mentävä yläkertaan kolmanteen luokkaan, 
jolloin he saivat yh täm ittaa  potkuja  takaosiinsa. Siellä heille annettiin 
»tolloa»,13 mikä kai käsitti  sekä tukistam ista  e ttä  potkimista, ja  sitten 
taas, kuten kertoja jatkaa, »rappusia myöten alas, kummaltakin puolen 
potkittuna, ja  istua paikallaan kuulemaan tuota  villiä, mieletöntä ry s 
kettä». Tämän valmistuksen jälkeen komennettiin tu lokkaat rukouksiin 
kolmanteen luokkaan. Örrin kuvaus jatkuu:

Kuinka sopivaksi valmistetulla mielellä päivän tu lokkaat menivät 
ensi kerran  uudessa opistossa Jum alaa rukoilemaan (ja kiittämään, 
k irjo itta jan  lisäys), sehän ei tarvitse  sen enempää selitystä. Kello

13. K irjo itta ja  ei m ainitse tollo-sanan ruo tsalais ta  vastinetta , m ikä a rv a ttav asti 
au ttaisi lukijaa saam aan käsityksen, m itä  »tollo» eli »tollottam inen» oli, m u tta  
todennäköisesti se käs itti potkimisen, selkäänannon, tukistam isen, nenän »skruuvaa- 
misen» jne. Lönnrot tun tee tollo-sanan mm. m erkityksessä hiustollo =  h å rte s t 
ja Ganander mm. »hiuxet yhessä Tollossa».
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11, kun edellä puolen päivän lukutunnit olivat päätetyt, kutsuttiin  
kaikki oppilaat kolmannelle luokalle. Siellä primus sanoi y s t ä 
v ä l l i s e s t i 14 tervetuliaiset uusille tovereille, lohdutteli heitä ja  
sanoi: ’etteivät panisi ollenkaan pahaksi t ä tä  vastaanottoa, jonka 
alaisina he itsekin ynnä jokainen, joka vanhimmista ajoista  näihin 
saakka oli opistoon tullut, olivat olleet’. Se muka oli aivan tarpeellinen 
ja  erinomaisen suuressa m äärässä  toveruuden hengen jalostu ttam ista  
vaikuttava tapa. Eihän ollut niin vaarallista, jos eräs ruumiin osa 
kävi hiukan aranlaiseksi, kun se kaikki vaikutti niin erinomaisen 
hyvää toveruuden henkeen ja  vielä jokaisen saaian  henkeenkin. Ihme 
ei tietysti ollut, e ttä  nämä eivät sitä vielä käsittäneet. Niin oli ollut 
jokaisen heidän vanhempienkin laita. M utta kyllä he sen vastedes 
tulisivat käsittämään.

Tällaista kohtelua kesti sitten koko syyslukukauden ja  pääsiäisen 
tienoille kevätlukukaudella, jolloin siitä vapautetti in  yksitellen luokan 
pöydällä saadun niin ankaran selkäsaunan jälkeen, e ttä  moni nousi siitä 
»kasvot kalpeina kuin kuolleen». K irjo itta ja  ja tk aa  sitten:

Kolmannen luokan toverit, joiden huostassa  oli yhteisyyden ja  
toveruuden valvonta, kantoivat nimeä: yli-gaunitio tn- (mistä täm ä 
barbarinen tekolatinan sana lienee saatu, sitä en tiedä), toisen luokan 
toverit nimeä: kolonistit (Suomeksi s iir to la ise t) ,16 ensimmäisen luo
kan uudet toverit nimeä: tippor (Suomeksi tipuset) , ja toiseksi vuo
deksi sanotulle luokalle jääneet nimeä: ali-gaunitiot. Nämä viimeksi 
mainitut olivat heidän luokallensa tulleiden uusien toverien kasvat
tajia. Heidän velvollisuutensa oli omantunnon mukaan tehdä kaikki, 
m itä voivat, e ttä  opiston henki tulisi näidenkin hengeksi. Tähän toi
mitukseen tarv its iva t ainakin hyvänpuolisen käsivoiman. Sillä heidän 
tuli an taa  vähintäin parille-kolmellekymmenelle tolloa joka päivä.

Joka lukutunnin edellä ja  välillä täy ty i »tipujen» istua »pinninä» eli 
selkä suorana, vakavina, katse eteenpäin ja  kädet suorina pitkin sivuja 
penkissä kiinni. »Kolonistit» olivat viiden m inuutin ajan valvomassa, 
e ttä  näin todella tapahtui. Hellgren ja tkaa  sitten: »Jos he vehkeillänsä 
saivat jonkun ’tipusen’ suun nauruun taikka hänen vähänkin päätänsä 
kääntämään, niin joku ali-gaunitioista heti käski sen esille ja  antoi 
’tolloa’.» Lisäksi kolonistit joskus tunkivat miehissä tipujen penkkeihin

14. Harvennus kirjoittajan.
15. Jyväskylän alkeisopiston konventin jäsenet jae tt i in  novitioihin (kokelaihin) 

ja gaunitioihin, vanhempiin jäseniin. Arvid Hultinin teoksesta »Borgå Gymnasii 
Historia» käy selville, e t tä  ’tipusten’ alkuperäinen ja vielä 1850-luvullakin käy tän
nössä ollut toinen nimitys oli novitius. Alkeisopiston pojat ovat luonnollisesti neu
votelleet konventin perustamisesta ja sen muodoista rehtori Pesoniuksen kanssa, 
jolta lienevät saaneet po. nimitykset.  Porvoon kymnaasiin nimitykset taas mahdol
lisesti ovat tulleet Viipurin koulusta, koska se oli perus te t tu  sanotun koulun tilalle.

16. II  luokan poikia kutsuttiin  myös »kalkkunoiksi». Hultin, em. teos, II osa, 
s. 196.
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Viim eisiä »eppujen» kastam istilaisuuksia  
perunaretkellä Ukonniem essä v. 1953.

työntäen heidät niiltä pois, ja  kun nämä siten eivät olleet istuneet m ää
räyksen mukaan penkillä, saivat he jälleen tolloa.17 Kertomus jatkuu :

Täten saattoi m uutamassa minuutissa tulla annettavaksi kolme- 
neljäkymmentä tolloa. Kun kello läheni viisi minuuttia vaille siihen, 
kun opettajaa odotettiin, lausui joku yli-gaunitioista (joita aina joku 
oli ensimmäisellä luokalla läsnä) kovalla äänellä: »kolonisterna upp!», 
jo ta  käskyä totellen nämä heti poistuivat, laulaen mennessään niin 
kovaa kuin suinkin jaksoivat, jotakin m itätöntä  ren ttuv irttä , esim.

Flin tskallar  ä ’ vi allihopa 
Upplandsbönder alli-allihopa.
Möter du någon, skall du ropa:
Kör ur vägen din bondlurk.
Fralla  lalla la la la j.n.e.

Täten riska tt i in  ensimmäisellä luokalla joka lukutunnin edellä 
siinä lujassa vakuutuksessa, e ttä  täm ä kaikki tapahtui toveruus- 
hengen jalostuttamiseksi.

17. H ultin kertoo nim imerkki Edwardin mukaan kolonistien eli kalkkunain  
harjoittam asta pennalism ista ennen oppituntia vielä: »He pyörittivät tipusten
tukkaa niin, että  hän näytti oikealta pörröpäältä, irroittivat hänen solm ionsa ja 
sitoivat sen hänen nenäänsä, kaatoivat hiekkaa niskaan, nokesivat nenän ja p isti
vät neulalla, m inkä vuoksi tipu-paran oli vaikea säilyttää m ielenm alttinsa, m utta  
jos hän kadotti asentonsa, rangaistiin häntä». Hultin, em. teos, II osa, s. 196.
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Kun k irjo it ta ja  kuvaa sitten Runebergin suhtautum ista  pennalismiin, 
niin en malta olla o ttam atta  kuvausta siitä tähän, vaikka sen kautta  
poikkeankin varsinaisesta aiheestani.

Joku ’t ipusista’ on pitkällään luokan pöydällä, hänen ympärillään 
ali-gaunitiot, ankaroina muodoltaan, Sjögrenin tai Schellerin Latinan 
sanak ir ja t  käsissä, m äiskyttävät (lyövät) voimien mukaan pitkänänsä 
olevan eräälle ruumiinosalle, luokka istuu penkeillänsä ’pinninä’ 
kädet sivuilla, selkä suorana, syvä totisuus kasvoilla. Luokalle tulee 
oppilasten takana olevasta ovesta runoilija Runeberg, Xenofonin 
Anabasis kainalossa, opettamaan, pääsee jo vähän m atkaa lattialle 
kenenkään huom aam atta  nähden nämä ’opettaja-apulaisensa’ voi- 
mainsa m ukaan innokkaasti koettavan ’hum aniseerata’, jalostuttaa, 
toveriansa tällä epä-klassillisella tavalla. Olympolainen hymy näkyy 
hänen ylevillä kasvoillansa, joku m äiskyttä jis tä  huomaa hänen, ny- 
käsee kovin hämillänsä tovereihinsa, joiden lyövä käsi veltostuu, 
tollotus jää  puoliväliseksi ja  uuden ajan opistojen keksimä humani- 
seeraustapa saa jälleen 3 4 tunnin ajaksi an taa  sijaa klassillisen hen
gen luomalle.

Hellgren kertoo myös, e ttä  syyslukukauden alkaessa annettiin jokai
selle uudelle oppilaalle uusi nimi. Tämä tapahtui räystään  alla olleen 
suuren vesitynnyrin äärellä. Kaksi vanhempaa toveria ta r t tu i  novitioon 
kiinni, nosti hänen kinttunsa pystyyn ja  työnsi hänen päänsä hartioita  
myöten vesitynnyriin. Läsnä ollut »pappi» huusi samalla l is tastaan kas
tettavan  uuden nimen, m utta  jos hän sattui olemaan upoksissa juuri 
sillä hetkellä kun nimi kiljaistiin, eikä siten ollut voinut sitä kuulla eikä 
kysymyksestä ilmoittaa uu tta  nimeään, saatettiin  kaste ttava  työntää 
vesitiinuun kolme ja  neljäkin kertaa, kunnes nimikysymys selvisi. Täl
laisen syksyllä 1856 tapahtuneen kastetoimituksen jälkeen, jossa Hell
gren oli mukana, Runeberg tuli oppitunnilleen kymnaasin ensimmäiselle 
luokalle. Hellgren kertoo tapah tum asta  seuraavaa:

Runeberg on juuri a lkanut tuntinsa. Kaikkien uusien oppilaiden 
tukka on tykkänänsä märkänä, vesi valuu siitä kunkin hartijoille, 
koko heidän näkönsä on vallan nolona, aivan niinkuin vedestä nos
te ttu jen  kanantipujen, kun Runeberg nostaa silmänsä kirjastansa 
katsoakseen luokan yli. Yksi ei ole m alttanu t olla o t tam atta  kampaa 
hiukan tukkansa liikoja vesiä sivaltaaksensa. Muistan aivan hilpeästi 
(elävästi), ikäänkuin Runebergin omituisen tyyni, m utta  samalla 
aivan raikas nauru  vieläkin korvissani kuuluisi, kun hän tässä  tilai
suudessa sanoi: ’Jaså! jaså: ni ha alla blifvit pomaderade igen, hoo, 
hoo! jaa, jaa, jaa, j a a !18 ja  o tettuaan  hyvän priisin nuuskaa, rupesi 
e rit tä in  virkistyneellä mielellä ja tkam aan  opetustansa.

18. Suomeksi: Jassoo! jassoo: te olette jälleen kaikki saaneet hiusvoidetta
päähänne, höh, höh, jaa, jaa, jaa, jaa!»
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L uk ijasta  tuntunee ylläoleva kuvaus jossain  m äärin  liioitellulta, koska 
nykyajan  perin hum aanisen ja  huom attavalta  osaltaan  fem ininisen 
koulukurin alaisena oppinsa saaneen ihmisen on vaikeata  m ielessään 
kuvitella, e ttä  pennalismi olisi saanu t niin kovaotteiset muodot, kuin 
m itä Hellgren kertoo. F il.tohtori A r v i d  H u l t i n  on kuitenkin  teok
seensa Borgå Gymnasii H istoria  o ttan u t erään nim im erkki Edw ardin  
m uistelm at pennalism ista sanotussa lukiossa, jo tka  ovat täysin  y h tä 
p itävä t H ellgrenin kertom uksen kanssa .19 Hellgrenin m uistelm ia ei tr i  
H ultin  ole tuntenut.

Pennalism in m uodot olivat siirtyneet Ruotsin kym naaseista  Suomen 
lukioihin Ruotsin vallan aikana, varm aankin  etupäässä m aaham m e m uut
taneiden upseerien ja  virkam iesten kouluikäisten poikien m ukana. P o r
voon kym naasi oli peruste ttu  1726 U udenkaupungin rauhassa  1721 
m enetetyn V iipurin kym naasin tilalle, jonka tra d itio t olivat siirtyneet 
uuteen kouluun. N iinpä Porvoon kym naasin pennalism ikin oli v iipu
rila is ta  perintöä. M athias Calonius, joka tuli Porvoon lukiosta ylioppi
laaksi 1857, on eräässä  esitelm ässään, jo ta  fil.tri A rvid H ultin  selostaa 
y lläm ainitussa teoksessaan, pennalism ista sanotussa koulussa lausunut 
m m .: »Kaikki näm ä vielä voimassa olevat tav a t ja  muodot olivat perin töä 
V iipurin vanhasta  kym naasista. N äissä tavoissa syleili nykyaika mui- 
naisaikaa, jonka henki vielä eli niiden säily ttäm isessä.»20 Hellgren m ai
nitseekin täm än kanssa yh täp itävästi prim uksen uusille oppilaille lau 
suneen, e ttä  he kaikki ja  samoin aikaisem m at oppilaat olivat olleet 
pennalism in trad itio iden  »alaisina vanhim m ista a jo ista  näihin saakka».

R ehtori Pesonius, samoinkuin Porvoon kym naasista ylioppilaaksi 
tu lleet m uutkin koulumme varhaiset o pe tta ja t: Corander, Maconi, Ferrin , 
Boucht, Geitlin, Bonsdorff ja  Hellgren, olivat sanotussa lukiossa käyneet 
läpi pennalism in koko asteikon. L isäksi olivat Pesonius 1850— 58 ja  
Maconi 1853— 63 olleet opettajina m ainitussa koulussa, jo ten  sen perin
tee t ja  tav a t olivat heille varm aankin  ei ainoastaan  tunnetu t, vaan myös 
läheiset, ehkäpä rakkaatk in , koska he olivat molemmat olleet Porvoossa 
e rittä in  p idetty jä  opettajia . Sallittakoon minun o ttaa  tähän  lyhyt m ai
n in ta  heistä  Porvoon kym naasin opettajina, vaikka hiem an poikkeankin 
teem astani.

Tohtori H ultin  sanoo ylläm ainitussa Porvoon kym naasin oloja ku 
vaavassa teoksessaan mm.: »Pesonius n äy ttää  olleen Porvoon kym na- 
sistien  erikoisesti pitäm ä opettaja.»  H ultin  ja tk a a  sitten , e ttä  Pesonius

19. Sanottu teos, osa II, 1840—72, ss. 196—199.
20. Mainittu teos s. 200.
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oli syyskuun 11. pnä 1858 ennen läh töään  uuteen virkapaikkaansa Jyväs
kylään saapunut konventin kokoukseen. Konventin pöytäkirjaan  m er
k ittiin  tapah tum asta  seuraavaa: »Oli e rittä in  liiku ttavaa nähdä rak a s 
te tun  opetta jan  koko lukiolaiskunnan ym päröim änä lyhyin ja  hänelle 
luonteenom aisin sanoin lausuvan ju lk i suuren tyytyväisyytensä koko 
siihen aikaan, jonka hän oli kym naasissa ollut, ja  kuulla hänen jäähy- 
väisensä lukion nuorisolle.» Kokouksen loputtua m arssivat kym nasistit 
vastatervehdykselle lehtori Pesoniuksen asunnolle osoittaakseen »hel
käh täv in  sävelein (genom klingande toner) kunnio itustaan  ja  sanoakseen 
jäähyväise t rakastetu lle  opettajalle»,2* kuten konventin pöytäkirjaan  on 
m erkitty . Lehtori M aconista H ultin  taa s  sanoo: »Maconi on tehny t i t
sensä huom atuksi ahkerana ja  a ineestaan innostuneena opettajana, jolla 
on iloinen luonne ja  eloisa tem peram entti.»22

R ehtori Pesonius, m iehekäs ja  lah jakas opettaja, oli Porvoon lukion 
oppilaana ja  opetta jana varm aankin  nähnyt pennalism issa siksi paljon 
hyviäkin puolia, e ttä  hän tu ltuaan  Jyväskylän uuteen kouluun rehtoriksi, 
oli sille suosiollinen, kuten näh tävästi moni m uukin ensim m äisistä opet
ta jis ta , vaikkakaan  pennalism i ei enää koulussamme saanu t niin kovia 
m uotoja kuin esim. Porvoon kym naasissa. L isäksi oli Pesonius nähnyt 
opettajatoveriensa Porvoossa, mm. Runebergin,23 joka oli ankara  kurin- 
p itäjä , hyväksyneen pennalism in ja  p iti saam iensa vaikutelm ien perus
teella s itä  koulun hengelle luu ltavasti suotavanakin. E i ainakaan tiedetä 
hänen koskaan puuttuneen koulun ylim m än luokan harjo ittam aan  kurin 
pitoon m illään tavoin, vaikka se joskus sai liiankin räikeitä  m uotoja, mm. 
pampun käytössä. Seuraavasta tulem m ekin näkemään, e ttä  reh to ri 
Pesonius oli an tanu t suostum uksensa siihen, e ttä  lukion y l i m m ä n  
luokan po jat sa ivat p itää  kurissa alaluokkalaisia, koska se varm aankin  
suuresti helpotti opetta ja in  kurinpitovelvollisuutta, varsinkin  väli
tunneilla.

21. Sam a teos s. 116.
22. Sam a teos s. 116. Tässä yhteydessä lienee syytä ko rja ta  se koulumme 

aikaisem m issa m atrikkeleissa oleva tieto, e ttä  Maconi olisi syntynyt U udessakau
pungissa (N ystad). H än ei ollut syntynyt sanotussa kaupungissa, vaan Savonlin
nassa (N yslo tt), jossa hänen isänsä P ete r H enrik  Maconi siihen aikaan oli p iirilää
kärinä. K atso  G unnar Johnsson (Soininen), Suomen P iirilääkärit 1749—1927, s. 99. 
Tohtori Maconin isä oli K erim äen k irkkoherra, rovasti, m aisteri Nicolaus Maconi. 
Suvun alkuperäinen nimi lienee ollut M akkonen, johon lehtori Maconi on itsekin 
viitannut. K atso E. O. Vaajakallio, M uistelen vanhan opinahjoni opettajia  ju lkai
sussa Tervehdys Vanhalle Koululle , s. 77.

23. M ainittakoon tässä, e ttä  Runeberg oli hyvä ystävä lehtori Pesoniuksen 
kanssa ja  oli mm. hänen poikansa A rthu r Olofin (Ollin) kummi. Olli P :n  ty ttä ren , 
k en ra a lita r  Toini Salorannan tiedonanto k irjo itta ja lle .
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Seisomassa vasem m alta: U. A. Fern- 
berg, V. F. Brummer, H. O. A. von 
Heideman, A. Th. Genetz, I. B.
Relander. Istum assa: A lbert P y lk
känen, G. L. S tenbäck (Lauri 
K ivekäs), J. R. Danielson (Daniel- 
son-K alm ari), Konst. Siitonen, Y. K.

Yrjö-Koskinen.

Fil.tohtori, valtioneuvos W erner T aw aststjerna  kertoo koulumme 50- 
vuotisjulkaisuun k irjo ittam issaan  m uistelm issa, e ttä  Jyväskylän ylä- 
alkeiskoulun ja  sen m uutu ttua  syyslukukauden alusta 1862 alkeis- 
opistoksi myös sanotun oppilaitoksen » järjestys oli puutteellinen siinä 
suhteessa, e ttä  ope tta ja t eivät ensinkään valvoneet oppilaita tun tien  
väliaikoina, jo tka  joskus venyivät hyvinkin pitkiksi». Täm än vuoksi 
välitunneilla telm ittiin  luokkahuoneissa joskus aika lailla. — Vihdoin 
y l i m m ä n  luokan oppilaat, joihin T aw aststjerna  kuului, p ä ä ttiv ä t o t
taa  järjestyksen  valvonnan välitunneilla käsiinsä. Hän ja tk a a  sitten : 
»En m uista enää, tapahtu iko  täm ä reh to rin  suostum uksella vai ilm an 
lupaa. N iinkuin a rv a ta  sa a ttaa  käytim m e tuo ta  valvontaa väärin . Se 
oli oikullisen epätasaista , joskus hyvinkin ankaraa. Nuorempia oppilaita 
ku tsu ttiin  m eidän luokallemme, jossa heitä  nuhdeltiin ta i lyötiin korville, 
kun muka oli havaittu  heidän olleen vallattom ia. Sattu ipa niinkin, e ttä  
jollekin toverille annettiin  selkäsauna. Toivottavasti tuo yläluokan 
’so rtovalta’ ei kauan saanu t ja tk u a  Jyväskylän koulussa», p ä ä ttää  
T aw aststjerna  kuvauksensa pennalism ista. Koulun sam anaikuinen op
pilas, myöhemmin rovasti Juho Saarinen, Eliel Saarisen isä, on v. 1922 
julkaisem issaan m uistelm issa kuvannut, kuinka hän kerran  sai pam ppua 
ylim män luokan pojilta jo sta in  hairahduksesta, johon hän ei ku itenkaan  
ollut vikapää.

K uten huomasimme, ei T aw aststjerna  ole m uistanut, oliko koulun 
reh to ri G. L. Pesonius eli »Treekku» an tanu t luvan kurin pitäm iseen 
alaluokilla. V arm asti oli hän kuitenkin luvan an tanut, koska vielä

J L  — 22



338

noin kuusi vuotta edelläkerrotun jälkeen Illa tar k irjo ittaa »toimitus- 
kirjoituksessaan» maaliskuun 12. pnä 1870 asiasta seuraavaa:

Toveruutemme tilaa on monella tapaa sekä koetettu parantaa että 
myös parannettu ; vaan kuinka vähän a l a - l u o  k k a l a i s t e n  
tilasta on nostettu kysymystä tietää kukin. R e h t o r i n  k ä s k y n  
m u k a a n  o n  h u o l e n p i t o  n i i s t ä  k o k o n a a n  (jätetty) 
k o r k e i m m a n  l u o k a n  h a l t u u n .  Tässä tahtoisimme tehdä 
muutoksen, sillä näkeehän jokainen että  ylin luokka lopulta tuskastuu 
tähän toimeen ja t u s k i n  v i i t t i i  p i t ä ä  n i i t ä  k u r i s s a 
k a a n ,  vaikka siitä alussa aina on hyvä toivo. Muutos tässä pitäisi 
tehtäm än siten ettei korkein luokka vain pitäisi ala luokkalaisia 
k u r i s s a ,  vaan koko toveruus (konventti) pitäisi huolta niiden 
t i l a n  p a r a n t a m i s e s t  a24 sillä riippuuhan koko toveruutemme 
tulevaisuus niistä uusista jäsenistä, joita se vuosittain saa ala
luokilta.

Sivumennen mainittakoon, että kirjoituksessa sitten ehdotetaan, että 
»antaisimme kirjaston hoitajalle käskyn ettei antaisi heille sopimat
tomia kirjoja; tietäähän jokainen kuinka vahingollista se on lukea 
huonoja kirjoja». Sellaisina kirjoina, »joita ei sovi pikku pojille antaa», 
mainitaan »erittäinki Wildhjernas Memoirer ja  Hvita Huset».

Rehtori Pesonius oli siis antanut suostumuksensa siihen, että ylim
män luokan pojat saivat pitää kurissa alaluokkalaisia, paitsi itse opetus
tunneilla. Entisenä kymnasistina hän ei suinkaan pitänyt varsin pahana, 
jos yläluokkalaiset kurinpidossaan harjo ittivat pennaiismiakin, sillä 
siihen oli totuttu. Ruotsin kymnaaseistakin mainitaan, että opettajat, 
jotka itsekin olivat aikoinaan olleet pennalismin alaisia, suvaitsivat sitä, 
ja  ainoastaan pahimmista väärinkäytöksistä saatettiin  antaa varoitus. 
Pennalismi olikin vielä voimassa Jyväskylän yläalkeiskoulussa vuosina 
1869—70, kuten konventin lehti Illa tar siitä lähemmin kertoo.

Syyskuun 25. päivän 1869 Illattaren  numerossa 2 alkaa pennalismia 
kuvaava kirjoitussarja otsikolla »Kirjeitä Jyväskylästä», jonka alku 
kuuluu seuraavasti:

Armas siskoni!

Kun erosimme — voi sitä kauheeta hetkeä! — lupasin minä sinulle 
kyhätä muutamia yksi-toikkoisia kirjeitä täältä  Jyväskylästä. Tässä 
ensimmäinen.

Vaan mitäpä pistän paperille? Ehkä jonkin sanan Alkeisopistomme 
sisällisestä tilasta. Nykyään oli I lls  luokka haarniskassa V iittä

24. Harvennukset kirjoittajan.
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vastaan, vaan mistä syystä sitä en tiedä, sillä niinkun ennestään 
tiedät, en minä ole paha tuppaamaan nokkaani, jota Jumalan kiitos 
minulle on luotu kyllin tarpeeksi, muiden asioihin — minä näethän 
olen vasta Veliä luokalla ja vielä päälliseksi Novitius. Millä tavalla 
saada III luokan pojat tottelevaisuuteen, se. oli panna vähällä itikoita 
V lln luokan tahi paremmin sanottu Vilen luokkalaisten aivoihin. 
Toiset tahtoivat suorastaan käyttää keppi- eli nyrkki-valtaa (horri- 
bile!), toiset taas hyviä puheita ja  ystävällisiä sanoja ja  vieläpä muu
tam at kumpasiakin yhtä-aikaa. Minä puolestani tuumin, näin tyttöin 
kesken sanottu, että kumpasetkin ovat hyviä, kun vain oikeaan ai
kaan käytetään. Sillä toisin a i’oin ovat Enkelsmannin puhvit (tarkoit
tanee nyrkiniskuja), tuoreet Ameriikkalaiset korvapuustit ja  ehkä 
Suomalaiset muksaukset aivan tervetulleita vieraita, toisin a i’oin taas 
ystävälliset puheet ja  toverilliset varoitukset vaikuttavia. Sinä tiedät 
sen kyllä, minä tohdin vannoa, että ruis ei höysty hiekassa eikä 
ta tta ri sonnitetussa maassa. Mitäs voisit toivoa yhdestä ala-luokka- 
laisesta kun hänet vietäisiin vähimmästäkin hairahduksesta Vllelle 
luokalle, jossa hänen tuom arinsa ja syytäjänsä ovat samoja miehiä 
ja  sitten oikein läm mitettäisiin niin että  selkä olisi yhtä pehmeä kuin 
mahakin sieltä tultua. Ei muuta kun orjallista, vanhempia toveria 
vihaavaa olentoa — häntä ei enää näin kahden kesken (puhuen) sa
nottu ihmiseksikään! — ja viimein ylemmille luokille tultuaan nuo
rempia toveriaan ylen-katsovaa tyrannia. Jos häntä taas liian mie- 
littelee ja kielittelee, niin hänestä paisuu semmonen pöpö ettei tohtisi 
puhutellakaan, paits’ aidan takana seiväs olalla, Valkosen hevosen 
selässä j.n.e. 25

Tästä kirjeestä havaitaan, e ttä  III luokan pojat olivat syystä tai 
toisesta alkaneet panna vastaan, kun ylimmän eli VII luokan »herrat 
lukiolaiset» olivat yrittäneet heitä »kuransseerata». Tämä ilmeisesti 
ennen kuulumaton tottelemattomuus osoitti luonnollisesti tavatonta 
uhmaa alkeisopiston tapoja ja  ennen muuta VII luokkaa vastaan, jolla 
»istuivat» siihen aikaan mm. myöhemmin niin huomatut miehet kuin 
Danielson-Kalmari, runojen suomentaja Oskar Favén, senaattori Onni 
Schildt, kasvitieteilijä, fil.tri Edward Vainio ja  lainopin tohtori Julian 
Serlachius. K irjoittajan mielestä oli III luokan uppiniskaisten kaverien 
kuriin palauttamiseksi tarpeen pamppu, nyrkit, korvapuustit jne., m utta 
myös »ystävälliset puheet ja  toverilliset varotukset», kun niitä vain 
»oikeaan aikaan käytetään». Huomaamme tästä, e ttä  kirjoittaja, joka 
käyttää nimimerkkiä »B. Novitius Jyvaeskylensis», ei suinkaan ole pi
tänyt pennalismia pahana, kun sitä  vain o i k e i n  käytetään. Kun tästä  
riidasta ei myöhemmin näy m itään Illattaren palstoilla, niin voimme 
miltei päätellä, että III luokan pojat ovat riidassa vetäneet lyhyemmän 
korren.

25. Illatar ss. 13—14.
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Pennalismin ruumiillisen kurituksen muotoja kutsuttiin Jyväskylän 
alkeisopistossa cinkaduuriksi26 ja flönssäämiseksi27. Niistä ta rko itti 
edellinen sana tukistam ista sekä lyöntejä poskille ja korville ja jälkim 
mäinen nenän venyttäm istä tai sen ruuville vääntämistä, jolloin asian
omainen saattoi myös saada potkun takaosaansa. Kun eräs anonyymi- 
k irjo ittaja on Illattaressa 11. 12. 1869 käsitellyt mm. näitä pennalismin 
muotoja, otan tämän kirjoituksen tähän kokonaisuudessaan.

KYMNAASIN LAIN 89 JA 99 §§.

Joku aika sitten astui Rehtorimme (Pesonius) kathedeeriin lain 
kova kirjain yhdessä ja  sattuneet syyt toisessa kourassa. Sieltä luki 
hän Lukion-lakia. Miten hyviä hedelmiä ne ovat kantaneet sen saa 
helposti nähdä jos jollakulla qvartilla (välitunnilla) pistäytään 
katselemaan 6 :tta  luokkaa. Mylly reklementit (tarkoittanee pamp
puja) ovat nim ittäin sieltä jo kadonneet, katso kaikki ovat uudeksi 
tulleet. Tätä nykyjään ei enään panna tuuttiin ( =  myllyn tuuttiin, 
tarkoittanee pampun antam ista) ketään pikaisuudesta, ei, siellä ta r
tu taan paljo yksinkertaisempiin konstiin, jota ulkomaan kielessä 
nim itetään Cinkaduuriksi ja  Flönssäämiseksi. Cinkaduuri on sellainen 
taide, joka näyttää miten toisen mamman pojan nenä painetaan si
vulle, flönssääminen tapahtuu taas siten, että otetaan nasuksesta 
(nenästä) kiini ja  venytetään niin pitkälle kuin elasticiteetti antaa 
myöten. Kuin nyt ruumiin rangaistuksia ei saa 89 ja 99 §:ien mukaan 
käyttää muut, kuin Rehtori, niin Cinkaduuria ja Flönssäämistä saa 
käyttää jokainen Yrjöstä ia Pellestä aikain aina Gambettaan.28 Siinä 
on se hyöty ettei stenografiaa eikä Borgenströmiä29 tarvita, sillä kun 
käyttää Cinkaduuria niin se merkitsee niin paljo kun »ruvetaan nyt 
pitämään markkinoita», kuin taas Flönssääminen tulee kysymykseen, 
eli kuin toista vedetään nenästä eteenpäin, niin se tahtoo sanoa: 
»täällä on hyviä potku jalkasia ruunia». Hullu vahtimestari ei ymmär
tänyt syytä nenien suurenemiseen, tuumasi kerran, kattos to t koreata 
luokkaa, khuin jokkhaisella on khuus khyynärää pitkä nenä.30

Illattaren maaliskuun 5. päivän 1870 numerossa eräs k irjo ittaja 
hyökkää jonkun toverinsa kimppuun, jonka »omasta päästä tehdyt si
vistyksen säännöt olivat seuraavat: Varttiloilla (välitunneilla) hi!jaan

26. Sinkaduuri, kirjoitetaan myös muotoon cinqua-duuri, pohjautunee johonkin 
latinaiseen sanaan.

27. Flönsa-sana kuulostaa ruotsilta, mutta sitä ei nykyinen eikä tiettävästi 
vanhempikaan ruotsinkieli tunne, joten se lienee koulupoikien omia termejä, kuten 
cinkaduurikin.

28. Tovereiden nimiä ja nimityksiä.
29. Stenografian =  pikakirjoitus, merkitystä tässä yhteydessä on vaikeata 

selittää. Borgenströmin merkityksestä ei ole tietoa.
30. Illatar s. 402—04.
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Pennalismin jätteitä. Kastetilai- 
suus perunaretkellä Könkkölässä 
v. 1952.

istuminen todistaa korkeinta sivistystä, tä tä  tuumaa se tahtoo saada 
yleiseksi rukoillen niiden edestä, joita rääkä tään  taikka flönssätään».31 
Mutta, jos eivät rukoukset auta, niin syytetään rääkkää jää  »toveruuden 
edessä kiusan teosta», k irjo itta ja  jatkaa. Joku tovereista on siis a lkanut 
esiintyä pennalismia vastaan, mikä on aiheuttanut kirjoituksen. M utta 
k irjo it ta ja  huomauttaa, e ttä  täm ä laupias samarialainen taas toiselta 
puolen käy ttää  sopimattomia sanoja tovereistaan. »Parhaat nimitykset», 
hän ja tkaa, »tovereille toki lieneevät: H erra  sikamainen, vet hut din 
svinpels j.m. semmoisia joissa ei manaus sanoja löydy». Manaus- eli k iro
sanat on kirjo itta ja  jä t tä n y t  paperille sopimattomina pois.

Ruotsin kouluissa olivat sensoreiksi nimitetyt virkamiehet valvo
massa, e ttä  »konventio sääntöjä ja  toverien käytöstä tarkoin noudatet
tiin». Heille oli tehtävä ilmoitukset rikkomuksista sääntöjä ja  toveri- 
kuria  vastaan. Suomen kymnaaseissa on varmaankin myös ollut 
sensoreita toverikunnissa, vaikka Vaasan kymnaasin konventin s ta tuu ti t  
vuodelta 1864 eivät enää tunnekaan tällaisia virkailijoita. Jyväskylän 
alkeisopistossa on ainakin konventin alkuaikoina ollut sensorit, koska 
vuoden 1869 I lla tar  puhuu niistä, m ainitaanpa vielä ylisensorikin. E rä s tä  
ilmeisesti liian virkaintoista  sensoria pilkataan pahoin Iliattaressa syys
kuun 25. pnä 1869. Kirjoituksen otsake, alku ja  loppu ovat nähtävästi 
olleet liian kovia paloja, koska ne on teh ty  musteella täysin lukemat-

31. Illatar s. 564.
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torniksi. Siinä osassa kirjoitusta, joka voidaan lukea, annetaan tästä  
Jyväskylän Alkeisopiston Falstaffista seuraava hieman humoristinen 
kuvaus:

—• miten oikein ristityn  tavalla nuhtelen poika rakkalia, sanoen: 
»huut sika». — Sen kaikki olette kyllä huomanneet, on harras intoni, 
se palava rakkauteni, jolla olen viime kuluneella viikolla poliisin 
virkaa (tarkoittaa sensorin virkaa) harjoittanut. Tietäkää se H erra 
Puheen-johtaja, e tt’ ei vähemmin kun 25  k o r v a p u u s t i a ,  17  
l u u n a  p p  i a  j a  l u k e m a t t o m i a  s e l k ä ä n -  p ä ä h ä n -  j a,  
n i s k a a n - l y ö m i s i ä  o l e n  v a n k a n n u t  p o i k a  l u r j u k 
s i n  e32 ja entäs miten minä olen styyrännyt kuudetta luokkaa; niin 
pian kuin sain wulmahdin (valtakirjan) sensorin virkaani, niin pai
kalla piuskis ja  katteini (eräs toveri) sai paikalla aika korva-tällin. 
Entäs mitä urho töitä tein rukous-huoneessa! Vaan sen, jä tän  sik
seen, sillä oma-tuntoni sanoo minulle, että ’propria laus olet’. Sanoilla 
minä en voinutkaan kuvata uutteruuttani, sen sanon vaan, että vaikka 
minulla olisi 7,000,000 ranstakkaa yhden spansk röörin (Espanjan 
ruokokepin) asemasta, niin rikki nekin menisivät, sillä kun minä 
lyön, niin lyön joka paikkaan. Ja  vaikka olisi tukka 9 kyynärää sy
vällä päässä, niin irti sekin lähtisi, kun minä siihen tartun.

Kiireen takia pitää lopettamani tämä raportti, pyytäen Herra 
Puheen-johtajaa, että ensi Consiliumissa esitettäisiin, että  enköhän 
minä vast’edeskin saisi pitää m ainittua virkaa. Jos tarvitaan Ful- 
mahtia, niin kyllä minä sen toimitan Jkylän ranvahdeilta (palovarti
joilta) ; heitä näettekös minä tunnen kun ovat armaita virka-veljiäni. 
Pyydän siis nöyrimmästi H erra Puheen-johtajaa ja  VII luokkaa ole
maan minulle armollinen ja sallimaan pitää virkani, pamput ja  muut 
minä itse kyllä kustannan ja pari kovaa varoitus sanaa on minulla 
aina valmiina taskussa.

Kuka tämä sensori on ollut, siitä ei ole tietoa. Opiston silloinen VI:n 
luokan oppilas Arvid Torsten Genetz näyttää sitten pyrkineen sensorin 
virkaan, ja hänestä on samassa numerossa, missä edellinen kirjoitus on 
julkaistu, seuraava hupaisa runo:

Miks’ sensoriks’ ei m äärätty 
Arvid Torsten Genetziä,
Komentajaks’ asetettu 
Pulskeata toveria?

Onko se turhaan kävellyt 
Saappaitansa kulutellut 
Pitkin koulun huonehia 
Monen luokan lattioita?

32. Harvennus kirjoittajan.
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Käykö hän turhaan kepillä33 
Ja  Valkosella lakilla?
Ilm ottaako rikoksia,
Istu ttaap i poikasia?34

Käykö hän turhaan koulussa 
Jyväskylän oppilassa35 
Poika parkojen peloksi 
Irvi-hampaiden iloksi ?

Ettei sitä m äärättäisi 
Ja kauniisti asetettaisi 
Luokkansa komentajaksi 
Toverinsa sensoriksi?

Täss’ on petos tapahtunna 
Kavaluus on syntynynnä 
Joltain pahalta pojalta 
Toverilta ilkiältä.36

Runon alla on salanimi »Tuomas Nisunen», m utta herra Nisusesta 
ei meillä ole lähempää tietoa. Genetzin ystävä hän ei näytä olleen. E h
käpä hän »hengen asein» kosti Genetzille Espanjan ruokokepistä mahdol
lisesti saamansa iskut? Lehden seuraavasta numerosta (2. 10. 1869) 
voidaan nähdä, että Genetz on kuitenkin valittu sensoriksi. Siitä kertoo 
nimimerkki B. jutelm assaan »Kirjeitä Jyväskylästä», jonka alkupuo
lella ovat seuraavat nuoren lukiolaisen kaipausta pikkukaupungin ah 
taudesta avaraan maailmaan kuvaavat herkät säkeet:

On syksy tullut, linnut pois 
On tää ltä  lauluinensa 
Ah, onnellinen se, ku vois 
Seurata matkoillensa!
Vaan mulle syystä, kenpä ties —
Ei lentimiä luotu.

Sitten kertoja ja tkaa: »Viime lau’antai iltana konventista erot
tuamme, läksin minä kotiani niinkuin muutkin luultavasti tekivät. —

33. T arko ittaa  tässä y lläm ain ittua Espanjan  ruokokeppiä.
34. T ark o ittaa  vaatim usta istum isesta h iljaa välitunneilla ennen opetta jan  tuloa 

luokalle. Jä lk i-istun toa ei rangaistusm uotona tunnettu .
35. Oppila on tohtori Schildtin keksim ä nimi koululle.
36. I lla ta r  ss. 24—25.
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Edessäni kävi kaksi toveria puhuen kaiken laista, niinkun esimerkiksi, 
että Illatar oli liian pitkä, että Genetz oli päässyt poliisi constaapelin 
(sensorin) virkaan»37 jne. Kouluaikaisesta valokuvasta voidaan päättää, 
että Genetz on todella ollut »pulskea toveri», kuten runo häntä nim ittää. 
Hän tuli ylioppilaaksi 1871 ja m aisteriksi 1875. Genetz suoritti pää
asiallisen elämäntyönsä Sortavalan seminaarin lehtorina, k irjo itti useita 
oppikirjoja ja  oli moniharrastuksinen, tarm okas mies. Hän kuoli vasta 
1932.

Nimimerkki H. (Juho Hovilainen, ylioppilas 1880) kertoo kurinpidosta 
koulumme 50-vuotisjulkaisussa julkaisemissaan koulumuistelmissaan »70- 
luvun alussa» mm. seuraavaa »Järjestyksen valvominen luokan ulkopuo
lella oli muuten jä te tty  koulun ylimmän luokan oppilasten huostaan. Ja  
nämä toim ittivat sen sangen suurella innolla ja  miks’ei — menestyksellä
kin. Kun koulun oppilaat aamuin ja illoin kokoontuivat isoo saliin rukous
ta varten, pitivät ylimmän luokan oppilaat silmällä, että  salissa vallitsi 
hiljaisuus ja  järjestys. Jos joku tässä suhteessa teki rikkomuksen, esiy- 
tyi kohta joku seitsemäsluokkalainen häntä ojentamaan. Eikä tämmöistä 
ojennusta alempiluokkalaisten puolelta mitenkään oudoksuttu; sillä kuu
luihan se koulun yleisesti hyväksytyihin perintötapoihin». K irjoittaja, 
joka kuoli Jäm sän rovastina, ei kuitenkaan ole maininnut mitään esim. 
siitä, että ylimmän luokan pojat veivät alaluokkalaisia omaan luokkahuo
neeseensa ojennusta saamaan, kuten näemme hieman myöhemmin rovasti 
A. Vehniäisen kertomuksesta.

Pennalismi ei mahdollisesti esiintynyt Jyväskylän yläalkeisopistossa 
enää varsin tyypillisenä siinä muodossa, että alaluokkien pojilta olisi 
vaadittu palveluksia ja  että  heitä olisi pyritty  kaikin tavoin nöyryyttä
mään. M utta lukiolaiset pitivät Jyväskylässä, kuten Vaasassa ja  Por
voossa alaluokkien poikia »kurissa ja  Herran nuhteessa». Laurén sanoo 
Vaasan kymnaasiosta, että  tämän kurin tarkoituksena oli antaa ala
luokkien pojille »huolellinen kasvatus». Tämä käsitti ennen muuta sen, 
e ttä  heistä karsittiin  mahdollisimman tarkkaan pois kaikki luonteen 
ikävät piirteet ja  hemmotellun kasvatuksen seuraukset. Niinpä Runeberg 
ollessaan oppilaana Vaasan kymnaasissa otti tehtäväkseen, kuten Laurén 
kertoo, kasvattaa mieheksi samassa koulukortteerissa asuvaa papin poi
kaa, joka kotona oli saanut kasvaa pumpuliin käärittynä ja oli siten, 
kuten k irjo itta ja  lausuu, »aito poispilattu mamman pikku possu» (en 
äkta bortklemad morsgris). Runeberg koetti tehdä poikasesta miestä 
kurittam alla häntä sekä tukkapöllöä antamalla että  selkäsaunalla. Vii
meksimainittu toimitus tapahtui »väkevän rehtorin luokkalaisen isäl-

37. Illatar ss. 41—42.
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Komeita Jyväskylän  lukiolaisia  
vuonna 1870

Seisomassa vasem m alta oikealle 
H. Kuitunen, J. J. Nordlund, Onni 
Schildt, Bruno Böök, H. E. Sarlin 
(Sariola), A leksander Ikonen. Is tu 
massa K arl »Fenna» Lem ström , 
E. A. Schybergson, Johannes Berner, 
Othniel Cleve, Edvard Aug. Lang 
(V ainio).

lisillä polvilla». Suuri oli sitten koko saman asunnon poikien hämmästys, 
kun puheenaolevan pikku kaverin isä, rovasti A., eräänä päivänä astuu 
sisään täydessä papin virkapuvussa ja  kysyy herra  Runebergia. Tämä 
esittäytyi, jolloin arvoisa rovasti kaikkien poikien suureksi ällistykseksi 
alkoi kiitellä Runebergia poikansa hyvästä  hoidosta ja  pyrkim yksestä 
tehdä hänestä kunnon Vaasan kymnasistia, lisäten, e ttä  poika kaipasi 
sellaista kuria. Rovasti oli itse aikanaan käynyt Vaasan kymnaasin ja  
tiesi, kuinka pojista miehiä tehdään, vaikka siinä otsatukka ja  Selän 
jatke  saivatkin väliin palvella kasvatuksen yleviä päämääriä. M ain itta 
koon vielä, e ttä  sanotusta pikku vekarasta  ja Runebergista tuli myö
hemmin hyvät ystävät.38

Tavallisesti ei koulun alaluokilla saatua kuritusta  myöhemmin m uis
teltukaan. Se kuului miehisen kolukomennon miehisiin kasvatuskeinoihin. 
Mutta kaikki eivät pennalismia hyväksyneet, kuten helposti saatamm e 
havaita  esim. lehtori Hellgrenin kertomuksesta. Sen kovaotteisen vas taan 
oton johdosta, minkä »Örri» sai Porvoon kymnaasiin tullessaan, hän 
kirjoituksessaan sanoo: »En muista koskaan elämässäni vielä pettyneeni 
niin kovasti, ei koskaan, ei ennen eikä jälkeen.»

Pennalismi alkoi loppua Jyväskylän lyseossa koulun m uutettua syk
syllä 1882 Apteekintalosta Kauppa- ja  Cygnaeuksenkatujen kulmataloon. 
Apteekintalon luokkien sijoituksestakin voidaan päätellä, e ttä  VII ja  VIII

38. L. L. Laurén, Minnen från  Skolan och U niversitetet, ss. 243—44.
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luokan pojilla ka tso ttiin  ja tkuvasti olevan alaluokkalaisten valvonta- ja 
kuritusoikeus välitunneilla. Koulutalon suuresta koko rakennuksen H ar- 
jun-puoleisen päädyn k äsittäv ästä  eteisestä, aukeni ovi torinpuolella ole
vaan opettajainhuoneeseen ja  pihanpuolella oleviin I, II ja  III luokan huo
neisiin, jo tka olivat perätysten . Toisesta luokasta joh ti ovi VII ja  VIII 
luokkien yhteiseen to rin  puolella olevaan huoneeseen. Kahden ylimmän 
luokan poikien oli siis m entävä sanottu jen  alaluokkien huoneiden läpi 
päästäkseen om aan luokkaansa. Kun heidän ja  III luokan huoneet olivat 
rinnatusten , niin ei ollut ihmeellistä, jos siinä väliin syntyi ris tiriito jak in  
sanottu jen  luokkien poikien välillä, ku ten  B. Novitius Jyvaeskylensiksen 
y lläsiteera tusta  k irjeestä  sisarelleen ilmenee. Koulun eteisestä joh tivat 
pariovet oikealle suureen rukous- ja  voim istelusaliin ja  sen takana oli
va t perätysten  IV, V ja  VI luokat, jo ten  ne eivät olleet ylim päin luokkien 
poikien välittöm än valvonnan alaisina kuten kolme alin ta luokkaa.

A. Vehniäinen, joka tuli oppilaaksi kouluumme v. 1880, kertoi häneltä 
asiaa tiedustellessani, e ttä  pennalismi oli vielä voimassa koulumme ol
lessa sijo ite ttuna apteekkitaloon, torin  varrella eli ainakin syksyyn 1882. 
»VIII luokalle oli annettu  kurinpito koko koulun yli», Vehniäinen sanoi, 
ja  kertoi, e ttä  jos alaluokkalaiset kovin m etelöitsivät ta i »osoittivat m iel
tään  VIII luokan poikia ta i m uita yläluokkalaisia kohtaan», niin VIII- 
luokkalaiset o ttivat sellaisen pojan kiinni, veivät luokkahuoneeseensa, ku
r it tiv a t hän tä  ja  panivat nurkkaan seisomaan. Vehniäinen m uisti, e ttä  
alaluokkien pojat joskus liittäy ty ivä t yhteen ja  koettivat suojella sitä to 
veriaan, jo ta  V III ja  usein myös VII luokan pojat koettivat saada käsiin
sä ku rittam ista  varten. Alutta, jos tällainen kaveri joskus onnistui pelas
tum aan luokkatoveriensa suojam uurin taakse, niin kyllä hiem an myö
hemmin hänet o tettiin  kiinni, ja  rangaistus oli silloin kah ta  ankaram pi. 
V arsin ankara  ku rinp itä jä  Vehniäisen koulunkäynnin ensi vuosina oli 
Kaarlo Sahlberg (Varm avuori, ylioppilas 1881), »suuri, risk i yläluokkalai- 
nen», jo ta  ku tsu ttiin  ’K ukoksi’ koska hän aina halusi olla ylimmäisnä, 
kuten kukko tunkiolla». Kun lyseo m uutti nyk. K uurom ykkäinkoulun ta 
loon Kauppakadulle, rupesivat ope tta ja t siellä itse valvom aan jä rjes ty stä  
välitunneillakin, koska sanotussa talossa oli korridoori, jo ta  apteekin- 
talossa ei ollut. Täm än jälkeen alkoi V III ja  VII luokkien poikien kurin
pito, joka usein oli saanu t m ielivaltaisiakin piirteitä , vähitellen herpaan
tua.

O m asta kohdastani m uistan, e ttä  ollessani vuosisadan vaih
eessa. lyseon ensi luokalla, VII luokan pojat tu livat joskus luokkaamme 
hillitsem ään m etelöintiäm m e ennen oppitunnin alkam ista. Ja  hiljaa oli 
oltava, kun he tu ikeasti kom ensivat: »Hiljaa täällä!» tai huusivat:
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»Kuka se siellä metelöi?» Tämä esiintyminen oli varmaankin vanhan 
pennalismin viimeisiä elonmerkkejä koulussamme.

Pennalismin aja t oppikouluissa ovat aikoja sitten lopussa, ja  sen 
aikakauden viimeinenkin sukupolvi on jo vaeltanut Styx-virran ylitse. 
Kun pennalismi Pohjoismaissa ja myös Suomessa kuitenkin eli parisen- 
sataa vuotta, ei sillä suinkaan ole voinut olla yksinomaan negatiivisia 
puolia, kuten helposti voisimme päätellä lukiessamme esim. yllä selos
te ttua Hellgrenin kuvausta. Kun niinkin valistunut ja  viisas mies kuin 
Runeberg, samoin kuin koulumme ensimmäinen mainio rehtori Pesonius, 
hyväksyivät pennalismin, on sillä täy tynyt olla voimakkaita kasvatuk
sellisia piirteitä. Ilmeisesti panee vanha koulumies, rehtori L. L. Laurén 
asiat kohdalleen, kun hän loppuarviointinaan pennalismista lausuu 
seuraavaa:

»On helposti havaittavissa, että tässä ylimielisyydessä (öfversitteri) 
vanhempien (oppilaiden) puolelta oli paljon barbariaa ja  raakuutta, 
m utta koskaan ei ole pahaa, jossa ei olisi jotain hyvääkin; ja  varmana 
voinemme pitää, että pennalismi ei ollut vailla myös hyviä tuloksia.»39

39. L. L. Laurén, sam a teos, s. 243.



KULLERVO RAINIO

Vanhalle opettajalle

Ajan kasvot va ih tuvat. Ihmeissään  
meidän katseem m e to tuu tta  kysyy .
Me tahdom m e ta rttua  kestävään, 
johonkin , joka on ja pysyy.

K orupuheet ja  lauseet laveat 
unohdukseen vuodet veivät.
Eräät sanat lu ja t ja koruttom at 
ajan mennen unohdu eivät.

f Se mies on luja ja  suora mies.
Oli sanoissa m iehekkyy ttä .
Usein yksin  —  hän kaiken keskellä ties, 

, m ik on oikein ja  i h m i s y y t t ä .

M itä ym m ärsi pahainen poikanen, 
joka tun teja  m eluten vie tti.
Vasta vuosien m entyä m uisti sen 
sama poika. Hän m uisti ja  —  m ietti.

Se poika m uisti m yös häveten, 
m ikä kiusa olikaan heistä, 
vasta vuosien m entyä  huomasi sen, 
m iten paljon se m ies p i t i  m e i s t ä .

—  A jan kasvot vaihtuvat. Ihmeissään  
meidän katseem m e to tuu tta  kysyy .
Me tartum m e siihen kestävään, 
m inkä poikina saimme. Se pysyy.
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E. A. AALTIO

Illatar vuosilta 1869—70

Virtutum amicitia adiutrix a natura 
data est non vitiorum comes. ( Hyveitten  
apulaiseksi on luonto antanut ystävyyden,  
ei paheitten seuralaiseksi.)

Illattairen motto

Jyväskylän yläalkeiskoulu oli toiminut kaksi vuotta vaatim attom issa 
suojissaan Kauppakadun yläpäässä ja  alkanut syyslukukauden 1860 ap
teekkari Magnus Enckelin talossa torin  varrella. Sanottu talo oli raken
nettu v. 1839 ja  siihen oli 1859 lisätty  kaksi siipirakennusta, joissa kum
massakin oli kolme kamaria.

Neliluokkainen yläalkeiskoulu oli 30. 1. 1862 annetulla asetuksella 
m uutettu 7-luokkaiseksi yliopistoon johtavaksi alkeisopistoksi. Se sijoi
te ttiin  apteekkari Enckelin kesäkuun 12. päivänä 1861 palaneen talonsa 
tilalle rakennuttam aan uuteen apteekkirakennukseen, joka vieläkin ko
mistaa Jyväskylän torin eteläistä sivua.1

Koulun vuoden 1858 ensimmäisen luokan oppilaat eivät suinkaan 
olleet kaikki pikku poikia, vaan joukossa oli eräitä, joilla oli jo viikset- 
kin, kuten setänikin, Johan Emil ja  Abbe Aaltio aikoinaan kertoivat. 
Niinpä näkyy koulun 75-vuotisjuhlan matrikkelista, että  eräs Nastolan 
vesa oli I luokalle tullessaan 18-vuotias, eräs hollolalainen 19-vuotias ja 
eräs Joutsan poika 20 vuotta vanha. Joku opettajista ei ollut oikein suo
siollinen näille partasuisille koulupojille ja sanonut jollekin ta i parillekin 
heistä: »Mene takaisin pellolle, ei sinusta herraa tule.»2 Nämä viiksimiehet 
eivät näy koulussa menestyneenkään, vaan erosivat ennen pitkää, sa
moin kuin eräs laukaalainen, joka tuli yläalkeiskoulun II luokalle 19 vuot- 
den vanhana.

Pikku pojat ylenivät vuosien m ittaan nuorukaisiksi, ja  syksyllä 1864

1. Jyväskylän Järjestysoikeuden pöytäkirjassa 13. 6. 1861 on tarkka selostus 
palaneista rakennuksista. Päärakennuksessa oli sali, 5 kamaria, apteekin myymälä 
ja keittiö sekä eteinen. Talo paloi kaikkine rakennuksineen. K. J. Jalkanen on 
Jyväskylän lyseon historiikissaan maininnut tulipalopäiväksi toukokuun 13. päivän, 
O. J. Brummer Jyväskylän kaupungin Historiassaan samoin. Tähän nojaten on 
Juho Saarinen Koulumuistelmissaan tehnyt saman erehdyksen.

2. Näin kertoivat setäni, Johan Emil ja Abbe Aaltio.
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oli alkeisopistossa jo kolme lukioluokkaa, nim. viides, kuudes ja  seitse
mäs, ja  niillä 31 oppilasta, kuten nimimerkki W. T. (Werner Tawast- 
stjerna) kertoo Koulumuistelmissaan lyseon 50-vuotisjulkaisussa. Tawast- 
stjerna lisää: »Siihen aikaan olimme jo muodostaneet konventin, johon 
yläluokkain oppilaat kokoontuivat kerran viikossa.»

K O N V E N T T I

Konventti perustettiin todennäköisesti syyslukukauden alussa 1864; 
maan vanhempien oppilaitosten konventtien esimerkin mukaisesti. Kon- 
ventilla ei aluksi ollut sääntöjä eikä edes puheenjohtajaa, vaan sen ko
kouksissa juteltiin eri piireissä eri asioista, kuten Tawaststjerna kertoo. 
A rvattavasti pian kuitenkin huomattiin, että puheenjohtaja on tarpeen, 
ja ainakin lukuvuonna 1869—70 lukiolais-yhteyden puheenjohtajana on 
toiminut keurulainen Stefanus Virkanen (V irkajärvi).4 Illattaresta voi
daan myös nähdä, että  seuraavana lukuvuonna oli puheenjohtajana vii- 
tasaarelainen Evert Hakkarainen. Toukokuussa 1870 vahvistettiin kon
ventin säännöt (leges). Siihen saakka oli noudatettu »vanhaa tapaa», 
kuten puheenjohtaja kerran Illattaren kertomuksen mukaan mainitsee. 
Sen aikuisista konventin pöytäkirjoista näkyy, että sääntöjä kirjoitet
taessa on pidetty esikuvana Vaasan kymnaasin5 konventin sääntöjä, 
joissa samoin kuin Jyväskylän Toveruuden säännöissä kielletään lunt- 
taus ja  joiden rangaistusm ääräykset on kokonaisuudessaan otettu van
han koulumme konventin sääntöihin.

Konventille oli keksittävä tietysti myös suomalainen nimi ja  siksi 
tuli » T o v e r u u s » .  Toveruudella oli kahdenlaisia kokouksia: konventti 
ja  consilio, joista edellinen pidettiin lauantaisin ja jälkimmäinen keski
viikkoisin. Consilio oli ilmeisesti suppea kokous, jossa keskusteltiin seu- 
raavan konventti-illan ohjelmasta. Konventin jäsenet jaettiin »gauni- 
tioiliin» ja »novitioihin», joista viimeksimainituilla oli konventissa ai
noastaan puhevalta, m utta ei äänestysvaltaa. Novitiona tuli lukio- 
luokalle päässeen olla vähintään yhden, enintään kaksi kuukautta, ja 
heidät otettiin konventtiin syyslukukauden ensimmäisessä kokouksessa

3. N im im erkkien V. S. (Veikko Sariola) ja K. R. (Kalle R auhala) kirjo itus 
»Jyväskylän lyseon toverikunnan vaiheita» koulun 75-vuotisjulkaisussa, s. 61. V er
taa  tähän  myös nim im erkki L:n (K aarle Länkelän) m ainintaa hänen kirjo itukses
saan »K onventtim uistoja 60-luvun lopulta» lyseon 50-vuotisjulkaisussa, s. 155, jossa 
hän arvelee konventin syntyneen »yksin ajoin koulun kehittyessä täysiluokkaiseksi» 
eli siis syksyllä 1864.

4. I lla ta r  18. 9. 1869, s. 4.
5. V aasan kym naasin s ta tu u tit on kokonaisuudessaan o te ttu  B. Rud. Hallin 

teokseen »Gammaldags Pennalism  vid Läröverken, ss. 114—124.
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Illa tta ren  tavanm ukainen otsikko

määrätyin menoin, kuten konventin vuoden 1870 »laeista» nähdään. Sitä 
ennen ei mahdollisesti oltu näin tarkkoja, m utta kun konventin monet 
vanhat pöytäkirjat ovat hukkuneet, ei konventin rituaaleista ole tietoa.

Alkuvuosien konventilla näyttää olleen vankka kasvatuksellinen pohja. 
Siitä esimerkkinä otettakoon tähän otteita nimimerkki —f—k:n (Josef 
Stenbäck) konventin lehden » I l l a t t a r e n »  numerossa 13, lauantaina 
joulukuun 9. pnä 1869 julkaistusta kirjoituksesta. Näin mietiskelee sil
loinen 15-vuotias lukiolainen:

»Yhteytemme ei tule olemaan senlainen Toveruus kuin lukiolais
ten keskellä tähän asti on ollut ja  ompi, vaan on päinvastoin muodos
tunut yhteydeksi, joka vailla yhdenmukaista henkeä, mi johdattaa 
jäseniä kuten paimen lammaskarjaa, muita Lukiolais-toveruuksia 
raittiim pana ja virkeämpänä tarkoittaa  suurempaa m äärää kuin nuo
ruuden kalliin ajan menettäminen tyhjissä huvissa ja iloissa. Luuloni 
oli, että  Toveruutemme tarkoitus ei ole eikä pitäisi oleman paljas 
huvillinen ja ilonen olo nuorina ollessamme.»

K irjoittaja korostaa vielä »yleistä siivoa elämää ja hyviä tapoja» ja 
hyvän toveriseuran tarpeellisuutta, »erittäinkin, jos kotona on saanut 
jonkinmoisen kasvatuksen ja hyvän suunnan».6

6. Illatar vv. 1869—70 ss. 355—64.
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Illattaren numerossa 9 huhtikuun 2. pnä 1870 kirjoitetaan siitä kas
vattavasta vaikutuksesta, mikä Toveruudella on jäseniinsä, ja  viitataan 
siihen aikaan, »jolloin jo valmistuneet toverit erkanevat pois toveruu
desta joutuakseen Ylioppilas elämän paljon avarampaan maailmaan». 
K irjoitus jatkuu sitten:

»Silloin vasta ne siemenet rupeevat kantamaan hedelmiä, joita 
lukiolaisina toveruudessa kuhunkin on kylvetty. Silloin tulevat ne 
taimenet (taimet) ilmi, jotka toveruudessa on kuhunkin istutettu  ja 
osottavat minkälainen sisällinen henki, minkälainen yhteys toveruu
den keskuudessa valtaa, minkälainen veikkouden veri sen suonissa 
virtaa. Jos se lähettää huonoja kuivettuneita, lyhyen elämänsä m yrs
kyssä jo mädänneitä vesoja, niin tulee ilmi, että se itsekin on huono, 
kuivettunut ja  raukea; jos se taas lähettää tuoreita kukoistavia ve
soja, niin se on itse tuores ja kukoistava.»

Kun uusia jäseniä syyslukukauden ensimmäisessä kokouksessa otet
tiin toveruuteen, muodostui ilta tavallista juhlallisemmaksi. Joku van
hempi toveri piti novitioille tervehdyspuheen, minkä jälkeen he vannoivat 
valan toveruudelle. Illa tar myös tervehti uusia lukiolaisia omasta puo
lestaan. Niinpä se esim. syyslukukauden 1870 ensimmäiseen konventtiin 
julkaisee runopukuisen tervehdyksen, josta tähän on syytä ottaa pari 
säkeistöä.

ILLATTAREN TERVEHDYS

Nyt ensi kerran toverit 
Mä teitä tervehdän 
Ja sanon teille ystävät 
»Terv’ tulleet syömmestän.»
Nyt terve, terve, ystävä!
Sydämest’ terve oo!
Ja veli, veikko lempeä 
Mun ystäväni oo!
Sä ala rientos rohkeesti,
Niin hyvin menestyt;
Ja ponnistellen voimaasi 
Viel’ muita hyödytät!7

Runon alla on nimimerkki —r—, mahdollisesti Uno von Schrowen, 
silloisen VII luokkalaisen »puumerkki».

M utta samassa Illattaren numerossa 3. 9. 1870 on myös tuona kon- 
ventti-iltana pidetty tervehdyspuhe, josta tähän otettakoon pääkohdat:

7. Illatar, samoin ss. 659—67.
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»Te, nyt tänä iltana toveruuteemme tulleet toverit, olette ehkä 
useimmat vasta lapsuuden ja  nuoruuden rajaa yli kulkemassa. Te 
olette tähän asti vielä olleet useimmat lapsuuden luonnoltaan vilpit
tömässä helmassa, nauttinut sen riemuja ja  huviloita. Te olette olleet 
koululaisia. Vaan aika kuluu, lapsuus hylkää jo teidät ja  te tulette 
nuorukaisiksi. Te olette lukiolaisia. Tää on oleva ensimmäinen muute 
elämässänne, ainakin ensimmäinen sitte, kun kodistanne kouluun 
läksitte. Tämä teidän tuleva aikanne ei suinkaan ole karvauksia ja 
paheita vailla. Tähän asti te ette ole vielä niitä tunteneet, vaan tä s tä 
lähin tulee elämä tarjoomaan niitä teille yltäkyllin. Te tulette tä s tä 
lähin saamaan suuremman vapauden kuin teillä tähän asti on ollut, 
vaan myös tästälähin vapautenne käytäntöä tullaan parem
min pitämään silmällä kuin ennen. Miksikä niin? kysytte ehkä. 
Sen vuoksi että  teidän tulevaisuutenne on kokonaan riippuva tästä  
vapautenne käytännöstä. Sen tähden on sen käytännöllä rajo ittaja, 
ja  sen nimi on t o v e r u u s ,  jonka jäseniä te tästälähin tulette ole
maan. Se on toveruus kun teitä  on ohjaava ei ainoastaan teidän lukio- 
a i’allanne, vaan myöskin se on kasvattava teistä kunnollisia kansa
laisia, jommoisina te voitte rakastaa isänmaatanne, palvella ja  hyö
dyttää paraiten sitä. Siis lukiolais-toveruuden tarkoitus ei olekkaan 
pieni; ei, päinvastoin sen on kylväminen teihin ensimmäiset yhteis
kunnalliset siemenet, jotka yliopistossa pääsevät laiholle ja sieltä 
pois päästyänne vasta hedelmänsä antavat. Siis lukiolais-toveruus ei 
vaikuta teihin itseenne vaan myös koko isänmaallemme. Sentähden 
teidän ei suinkaan pidä oleman siinä uskossa, e ttä  toveruuden ta r 
koitus on olla opettajien vallalle millään tavoin vastustavana, ei, 
päinvastoin sen on aina osoitettava kuuliaisuutta opettajille. Kuuliai
suutta ja  kohtuullista nöyryyttä, vaan ei sentähden minkäänmoista 
imartelemista ja  ihmisellistä käytöstä halventavaa menetystä. Opet
tajille on aina annettava se kunnioitus ja arvo, kuin hänelle opetta
jana ja ihmisenä tulee.8

Samana iltana pidettiin novitioille toinenkin tervehdyspuhe, joka 
myös on otettu samaan Illattareen kuin edellinenkin puhe. Ajan ja ta 
pojen kuvauksena lienee syytä o ttaa osa tästäkin otsakkeella »Pari sanaa 
nyt Toveruuteen tuleville uusille jäsenille» Illattaressa julkaistusta pu
heesta.

»Elämässä on kohtia, joita ihminen ei voi unohtaa, jospa eläisi 
kuinka kauvan. Jo lapsuudesta löytyy tällaisia tapauksia, jotka ovat 
painuneet niin syvään muistiin ettei ne ikäpäivänä unohdu. Epäile
m ättä on täm ä ilta yksi suurimm ista ja  tärkeim m istä kohdista, eten
kin teille jo tka nyt astu tte toveruuteen. Moni te istä ehkä ei voi ym
m ärtää kuinka painava se lupaus on, jonka te nyt olette tehneet. Wala, 
jonka te nyt teitte toweruudelle, sitoo teidät seuraamaan näitä sään
töjä, jo tka ovat toweruudelta otetut lakina seurattaviksi. Olette 
luvanneet noudattaa ja  täy ttää  sen minkä ne vaativat. Sen, toivomme,

8. Illatar vv. 1869—70 ss. 795—96.

J L  — 23
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teette  voimianne myöten. M utta ihminen on heikko, hyvin usein ho r
jah taa  hän vastoin omaa tahtoansakin , m utta  se joka tapah tuu  heik
koudesta on anteeksi annettava. Toisin on sen kanssa, joka taha llan sa  
rikkoo annettua  lupausta.

N yt a s tu tte  tykkänään  to ista  u raa  seuraam aan, a s tu tte  koulu- 
tavoista  Lukio-tapoihin, koulu-lakien alta  Lukio-lakien alle. Moni ei 
voi vielä k ä s ittää  tuo ta  etua ja  m uutosta, m inkä se tuo ttaa . V asta  
vuoden ku lu ttua  tu le tte  huom aam aan, mikä tukkunaan toinen henki 
läpi v irtaa  teitä , ny t ollessanne Lukio- eikä koulu-luokilla. A laluo
killa on ollut pakosta ahkeroitava kuin on lukenut monasti v ä lttä ä k 
seen ruum iillisia rangaistuksiak in ; vallan toinen on asian la ita  lukio- 
luokille tu ltua. Silloin kukin tie tää  m inkä tähden hän lukee, ja  lukee 
ei peläten rangaistusta , vaan om asta tahdostaan.

Tuntia pari takaperin  as tu itte  tähän  saliin ventovieraina, tu n te 
m atta , tie täm ättä , m itä oikealta toverilta  vaaditaan, m utta  kun me
nette ’tovereina’ suletu t sam aan kehään kuin muut, jo tka nimi T o- 
v e r u u s sisältää. Y htiötäm m e ku tsu taan  ’Toveruudeksi’ ja  Toveruus 
on niinkuin kukin m eistä, jo sanasta  sen ym m ärtää, yhtiö tovereista, 
jonka vaatim us on: p itää sen la it ja  säännöt pyhänä, siivo ja  nuh
teeton käytös, kohteliaisuus kaikkia kohtaan ja  muuten m itä siv is
tyneeltä  ihm iseltä voi vaatia. O lkaat siis terve tulleet yhtiöömme, 
jossa te idä t tunnetaan  tuolla rakkaaksi käyneellä sanalla ’T o v e r  i’.»9

Kuten puheesta huom ataan, p idettiin  se vasta sen jälkeen, kun novi- 
tio t oli o te ttu  Toveruuteen ja  he olivat tehneet valan konventin lakien 
noudattam isesta. Välillä on ilm eisest ollut teen juontia ia seurustelua, 
kuten konventissa tavallisesti oli. M utta lopuksi seurasi hiem an raisu  
leikki, jo ta  rovasti Juho Saarinen on kuvannut k irjassaan  »M uistelmia 
lapsuuden a ja lta  ja  kouluvuosilta» ja  joka kuvaus on o tettu  lyseon 75- 
vuotisju lkaisuun.10

Saarinen kertoo, e ttä  kun hänet syyskuun alussa 1864 o tettiin  kon
ventin jäseneksi, niin »pantiin toimeen eräs om ituinen ja  sangen uhka
rohkea leikki». Kaikki toverit asettu iva t jonoon ja  kukin piti kädessään 
nenäliinaa, »jonka yksi kulma jalkain  välitse annettiin  takana seisovan 
toverin käteen». Täm ä jono kiersi sitten  konventtisalia ja  m arssi lopuksi 
kaupungille. Koko ajan  laulettiin  sam aa ilmeisesti V aasan tai Porvoon 
kym naaseista peräisin olevaa laulua:

Vi resa till Moskva,
Vi resa tili M oskva-kva-kva-kva,
Vi resa till Moskva
Och piska ryssen brun och blå.
Morlak, m orlak fra lla ra  
Vi resa till M oskva.11

9. I lla ta r  ss. 796—99.
10. I lla ta r  w . 1869—70 ss. 799—801.
11. Juho Saarinen, M uistelmia, Helsinki 1920, ss. 202—203.
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Kun nyt sitten viidesluokkalaiset olivat korvat hörössä kuunnelleet 
syyskuun 3. pnä 1870 koulunsa juhlasalissa torin varrella yllälainattuja 
korkealentoisia ja  velvoittavia sanoja, niin pantiin lopuksi jälleen toi
meen ylläkuvattu tavanmukainen marssi, jonka kau tta  solmittiin lopul
lisesti liitto vanhojen ja  uusien konventtilaisten välillä. Kun juuri täs tä  
marssista  on varsin autenttinen kuvaus, joka otsikolla »Kuun tarinoita  I» 
julkaistiin heti seuraavassa Illa ttaren  numerossa 10. 9. 1870, niin on 
syytä o ttaa  se pääkohdissaan kouluolojen kuvauksena tähän.

Kuu, joka juuri edellisenä lauantaina oli tullut Jyväskylään, tapaa 
k irjo itta jan  ja kertoo hänelle näkemistään näin:

»Ilta kului etemmä, ja  minä olin juuri nukahtamaisillani, kun 
äkkiä kova-ääninen ’h u r ra a ’ huuto kajahti korviini. Minä katselin ja  
katselin — jopa vihdoin huomasinkin mistä se tuli. Näin nimittäin 
koulun juhlasalin valaistuksi, jonka tähden katsahdin sinne. Täällä 
näin nuorukaisia koolla aika joukon. E räs  pitkä jättiläis-poika veti 
oitis huomioni puoleensa, tuo pyöritti sormeansa nenänsä edessä, sill’- 
a ikaa kuin muut ’H u rraa ta ’ huutaen nostivat kätensä kattoa kohden; 
pelkäsi varm aan puhkaisevansa katon, jos nostaisi kätensä suoraan. 
Vähäksi aikaa viluin taas  ympärilleni muualle. Näin vilkkuessani 
kuulin taas  ’Qvaa, Qvaa’ huutoja. Ensin luulin varis-parven laske
neen torille, m utta  pian huomasin, e ttä  äänet tulivat sam asta  huo
neesta kuin Hurraa-huudotkin. Tänne katsottuani näin Kathederissa 
kaksi pitkää ja  muutamia lyhempiä nuorukaisia laulavan suu leväl
lään. Lattialla  näin pitkän jonon nuorukaisia ra tsastavan  nenäpyyh- 
kimiensä päällä. Heidän päällikkönänsä oli vanha, parrakas  ’Vete
raan i’, joka kulkua juohatti. Y h t’äkkiä syöksevät ovesta ulos ja  m ars
sivat portille. Siinä pysähtyy juna. Tuo juohattava  ’veteraani’ ka t
selee silmiensä edessä olevien isonnuslasien läpi, nähdäkseen jos 
kadulla näkyisi ketään poliiseista. Kuin ei ketään näkynyt, komentaa 
Veteraani ’Käpälämäkeen’, ja  nyt alkaa juna mennä täy t tää  laukkaa 
ulos torille kaivoa kohti. Minä luulin jo kaivon viimeisen hetken tu l
leen, luulin sille käyvän samoin kuin tuolle entiselle, sillä näätsen oli 
sama juohatta ja , joka hävitti miehineen tuon entisen kaivorustingin. 
M utta kauniisti kulkivat ohitse, kun näkivät sen olevan hyvin rau 
doitetun. Tultuaan palatessaan portin sisäpuolelle a java t  kujaa pitkin 
sen päähän saakka. Kuinka enkös säikähtänyt, kuin nyt alkoivat tulla 
suoraan ta ivasta  kohden (tikapuita  myöten) ; luulin heidän tekevän 
hyökkäyksen minun päälleni. Mutta ei se ollut sen vaarallisempi, sillä 
kuin rappuut loppuivat, niin e tteivät enää päässeetkään ylemmä, vaan 
laskeutuivat alas maahan tuon laihan valkean hevosensa selästä. Hei
dän aikomuksensa oli mennä ilmojen kau tta  lintujen teitä  Moskovaan, 
sillä kuin m atkusta ja t  olivat ulkona, lauloi kapelli: ’De reste tili 
Moskva’, m utta  heidän sisään tu ltuaan lauloivat miehissä: ’Vi komma 
från  Moskva.’»

Kuun kertoman mukaan pojat tanssivat sitten vähän &ikaa sisällä ja 
menivät sen jälkeen taas  jonossa ulos ja  pujo ttau tu ivat »Fitluntin (vahti-
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m estari Vidlund) tikarappujen  läpi». S itten  palasi koko joukko jälleen 
koulun juhlasaliin. Juhlan  jälkeen saatto i vielä joukko lukiolaisia läh 
teä  Räihän ta i Lindbladin ravintolaan syöm ään aterian  ja  o ttam aan  sen 
m ukana pienen naukun, jo ta  k u tsu ttiin  »stenborgariksi», ku ten  Juho 
Saarinen kertoo. Saatto ipa joku novitiokin tulla m ukaan o ttam aan  ryypyt 
uuden lukiolaisarvonsa kunniaksi, jonka korkeaa m erkitystä  illan terveh 
dyspuheen p itä jä  oli kaunein sanoin tero ittanu t, varsinkin, kun konventin 
juhlia  varten  oli ensi kertaa  pukeuduttu  kym nasistien siniseen univorm u- 
takkiin , jo ta  koristi sam ettinen kaulus ja  ku lla tu t lyyroilla v a ru s te tu t 
napit. E päilem ättä  ilta  oli nuoren novition eläm än »yksi suurim m ista ja  
tärkeim m istä kohdista», kuten illan puhuja oli m ahtipontisesti ju listanu t.

I L L A T T A R E N  A A T T E E L L I N E N  S I S Ä L T Ö

Kuten yllä on selvinnyt, oli konventilla oma lehtensä, joka oli saanu t 
kauniin nimen »111 a t  a r». Sen lukeminen lauantaisin  konventissa oli 
illan päätapahtum a.

Lyseon 75-vuotisjulkaisussa va littaa  K. R. (m aisteri K. N. R auhala), 
e ttä  konventin vanhat I lla tta re t ja  osa vanhim m ista ark istopapereista , 
jo ita  vielä 1908 oli tallella, kuten täm än k irjo itta jak in  hyvin m uistaa, 
olivat hukassa v. 1933. Tosiasia onkin, e ttä  I lla tta re t olivat silloin kaikki 
hukkateillä, m u tta  kun k irjo itta ja  meni (1958) lyseon k irjastoon  hake
m aan vuosien 1869—70 sido ttu ja  Illa tta ria , niin olivat ne jälleen palau
te ttu  k irjastoon  oltuaan teillä tie täm ättöm illä  luullakseni noin vuodesta 
1914 alkaeni2 aina vuoteen 1936, jolloin ne eräs koulun entinen oppilas 
oli palau ttanu t. Sen sijaan  ovat kaikki aikaisem m at I lla tta re t hävinneet, 
m ikä on suuri vahinko koulun ja  erikoisesti sen oppilaiden h a rras tu s ten  
ja  mielialojen kuvaam isen kannalta. Kun taas  seuraavien vuosikym m e
nien ajo ilta  puu ttuu  suurin osa pöytäkirjo ista  ja  konventin lehdistä, niin 
täy ty y  tosiaan ihmetellä, m ihin ne ovat voineet joutua, kun koulussa ei 
ole sitten  1861 sa ttu n u t edes m itään  tulipaloa.

Emme tä ten  enää voi saada kuvaa ensim mäisen suom alaisen oppi
koulun alkuvuosien yläluokkien oppilaitten a ja tuksis ta  ja  aa tte is ta , jo tka 
heitä  innostivat. E le ttiin  Runebergin, Snellmanin ja  K alevalan h e rä ttä 
m ää voim akasta kansallisen nousun aikaa, jolloin, kuten eräs aikalainen 
lausui, »oli ilo elää». Jyväskylän  kouluun olivat poikansa lähettäneet ei 
ainoastaan  kansanm iehet, vaan myös ja  aluksi etupäässä ne perheet,

12. Ajan päättelen siitä, että  tiedustelin joskus niihin aikoihin koulustam m e 
ylioppilaiksi tu lleilta  Illatarta, joka oli ollut sidottuna ruskeisiin kansiin, ja sain 
vastauksen, ettei sellaista enää ole näkynyt konventin kirjastossa.
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mainitakseni vain Schildtin, Taw aststjernan ja Yrjö-Koskisen, joille 
suomalaisuus oli kaikki kaikessa. Tämä voimakas usko suomalaisen 
kansallisuuden ja sivistyksen nousuun kuvastui varmaankin niissä k ir
joituksissa, joissa näiden kotien pojat ensimmäisiä kertoja itselleen ja  
muille selvittelivät omassa lehdessään isiensä ja  omia ajatuksiaan suo
malaisen kansallisuuden suuresta tulevaisuudesta omassa maassaan.

M utta vuosien 1869—70 Illattarien kirjoituksissa on jatkuvasti täm ä 
isänmaallinen ja kansallinen linja. Ottakaamme tästä  todisteeksi vain 
kappale runosta »Ihana maa», joka on julkaistu Illattaressa 5. 2. 1870.13

Tää maa on ihana,
Ja kansa iloisa,
Sen kieli sujuva 
Ja luonto rauhaisa.
Mä mihin verrannen?
Oi! näitä kaikkia!
Kun Suomi suloinen 
Ja maani tarjoaa.
Sä maa oot äitini,
Sä minut synnytit,
Mä olen poikasi,
Sä minut kasvatit.
Siis maa oi! Suomeni 
Mä pidä omanas.
Suli’ uhraan voimani,
Sun olen lapsenas.

Ei ole tietoa kuka nämä haparoivat, m utta voimakkaan isänmaallisen 
tunteen sävyttäm ä! sanat kirjoitti. Ehkä Uno von Schrowe, jota U latar 
mainitsee runoilijaksi, ehkä joku muu lukiolainen? Runo antaa kuitenkin 
muodollisessa puutteellisuudessaanko käsityksen, mitä silloisen lukio- 
laisnuorison sydämissä liikkui.

Mutta Illattaren suorasanaisetkin kirjoitukset puhuvat yhtä voi
m akasta kieltä suomalaisen kansallisuuden puolesta ja nuorison teh tä
vistä sen hyväksi. Niinpä lehden numerossa 2 syyskuun 25. päivänä 1869 
luetaan seuraavaa:

»Raakuus, onko se poistettava tai ei? Onko se hallitseva yhä 
eteenpäin meidän Suomen saloissa? Onko se yhä eteenpäin pitävä 
maamme kovissa kahleissansa? Onko se aina vieläkin sulkeva meidät 
sivistyksen ja todellisen asian aloilta? Onko Suomalaiset yhä eteenkin 
päin pidettävät niin raakoina, etteivät saata astuella sivistyksen kor
keampia portaita, jolleivat pukeudu vieraan kielen ja kansallisuuden

13. Illatar vv. 1869—70 ss. 814—18.



Uno von Schrowe. 
Kuva vuodelta 1884.

vaippaan ja  täm än varjossa nauti sivistyksen etuja?» K irjo itta ja  vas
taa  omiin kysymyksiinsä seuraavasti:  »Toverit! ketkä ne ovat, joiden 
tulee vas ta ta  näihin kysymyksiin? Ketkä ne ovat, joiden kädessä 
Suomen tulevaisuus riippuu? Ketkä ne, jotka ovat m äärä ty t  valon 
levittäjöiksi ’Pohjan perillä ja  Kalevalan kankahilla?’ — Ketkä, jollei 
Suomen kasvava nuoriso, Suomen Ylioppilaat, Lukiolaiset, Semina- 
r is t i t  tahi miksikä vaan kutsuvat itseään.»

Tämä kirjoitus on voimakasta ohjelmajulistusta sille nuorisolle, joka 
oli astuva palvelemaan maataan. Sen tehtävä oli: »Levittää sivistyksen 
valoa rakkaille veljillemme sulossa Suomessamme», kuten kirjoituksessa 
sanotaan.

I lla ttares ta  saa ttaa  huomata, e ttä  Jyväskylän nuoria lukiolaisia 
kiinnostivat muutkin kuin ainoastaan oman koulun asiat. Niinpä lehden 
6. numerossa 23. 10. 1869 olevassa kirjoituksessa kehoitetaan lukiolaisia 
ryhtym ään varojen keräykseen Ylioppilashuoneen ( Ylioppilastalon) r a 
kennusrahastoon. »Ken meistä», k irjo it ta ja  kysyy, »joka tietää kuinka 
kohin (pian) tällaista  huonetta tarvitaan, kuinka suuria etuja ylioppilaat 
kaikin puolin voittavat, kuin täm ä rakennus on valmis». K irjo itta ja  huo
m auttaa  sitten, kuinka surkeaa olisi, jos rakennus jäisi varojen puut
teessa puolitekoiseksi ja  ylioppilaat »aina eteenpäin saavat kokea mitenkä 
hankalata  on kuin heidän kokouspaikoiksi täy tyy  valita ravintoloita ja 
muita julkisia paikkoja!» Kirjoituksessa v iitataan sitten »nuorisoa lem
pivän, jalon isän-maan miehen Zachris Topeliuksen Helsingfors Dag-
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bladissa julkaisemaan kirjoitukseen», jossa hän »sydämen pohjaan tunke
villa sanoilla kehoittaa erittäini Suomen kasvavaa nuorisoa lopettamaan 
kerran alettua työtään, rakentamaan heidän keskeltä ulosmuuttaneille 
ylioppilaille yhteistä huonetta, josta nämä saattavat sanoa: » T ä m ä  o n  
m e i d ä n . »  K irjoittaja viittaa sitten eri mahdollisuuksiin rahan kerää
miseksi mm. pitämällä »laulajaiset», mutta toteaa samalla, ettei »meidän 
laulu ole sen laisella kannalla, että tähän keinoon voitaisi ryhtyä». Näy
telmän harjoittaminen veisi liikaa aikaa, mutta arpajaiset olisi pantava 
toimeen, ja niiden vuoksi k irjoittaja kehoittaa luopumaan suunniteltujen 
»konventti-baalien» puuhaamisesta. K irjoitus päättyy:

»Vieläkin loppu sananen. Toverit! Weikot! Älkäämme antako 
tuuman siksensä jäädä. Tuumaa seuraa toimeen pano. N äyttäkääm m e 
ja vieläkin näyttäkäämme, että jollei Jyväskylän lukiolaiset olekaan 
niitä tottuneita, sieviä kavaljeeria kuin Porvoon, Hämeenlinnan ja  
muiden ruotsalaisten lukioiden oppilaat, niin ne toki ovat miehiä, 
jotka rakastavat isän maansa etua ja tahtovat sitä edistää.14 K irjo it
ta ja lopettaa vetoomuksensa komein sanoin: »Ja emmekö kuin edis
tämme yliopistoa, emmekö silloin edistä isän maata.»

Kirjoitus on vailla kirjoittajan nimeä, mutta milteipä siinä voisi tun 
tea silloisen lukiolaisen ja tulevan suuren ylioppilaspoliitikon Kustaa 
Lauri Stenbäckin (Lauri Kivekkään) käsialan pateettisine lausahduksi- 
neen ja toisintoineen. Konventti keräsikin sitten Ylioppilastaloa varten 
140 m arkkaa.15 Samassa Illattaren numerossa kirjoittaa nimimerkki 
—f —k (Josef Stenbäck), edellämainitun veli, otsaketta vailla olevassa 
artikkelissa mm. seuraavaa:

K irjoittaja toteaa aluksi, että »Toveruutemme epäilemättä ei ole mil
loinkaan ollut niin hyvällä kannalla kuin tänä vuonna (1869), ja sen 
asiat ovat yhä vaurastumassa.» Suurin syy tähän kirjoittajan mielestä 
on se, että Jyväskylän konventti on nuori ja  konventit muualla vanhoja. 
Jyväskylän lukiolaisten rinnassa on vielä »se kipinä, joka kunkin nuoru
kaisen rinnassa voi leimahtaa tuleksi: nuoruuden entusiaism i. Tämä
nuoruuden innollisuus ilmaikse t o t u u d e n ,  v a p a u d e n  j a  i s ä n 
m a a n  r a k k a u d e s s  a».16

Illattaren 10. numerossa kirjoittaa joku tuntematon varsin ponnek- 
Kaasti suomalaisuuden puolesta. Kirjoituksen otsake on: >Missä on oleva 
sivistyksemme turva?» K irjoittaja alkaa:

»Kuin jossain sanot olevasi oppilainen Jyväskylästä ja satut osaa
maan jonkun sanan venskan kieltä, niin sepäs vasta ihmettä on ole-

14. Illatar vv. 1869—70 ss. 481—82.
15. Illatar 23. 10. 1869 ss. 111—117.
16. Illatar N :o 7 30. 10. 1869.
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vinaan kysyjän mielestä useinkin. Hän luulee nimittäin että kaupun- 
nissam-me, vielä vähän (vähemmän) sitten koulussa, ei puhuta 
ensinkään ruotsia, ainoastaan pelkkää Suomea, ja  ollaan niin Suomi- 
kiihkosia, niin ’pur fennomania’, että  ei suurempaa syntiä vois’ teh- 
däkkään kuin puhua ruotsia.» K irjo itta ja huomauttaa sitten, että 
»täällä puhutaan yhtä viattom asti ruotsia kuin muuallakin». Suomi- 
kiihkosia kuitenkin ollaan. Kirjoitus loppuu: »Siis omalle kansalli
suudelle perustukselle on meidän sivistyksemme, kirjallisuutemme ja 
tulevaisuutemme rakennettava. Omasta kansallisuudestamme on 
sivistyksen juuret lähtevät. Eläköön Suomi ja Suomen kieli ainiaan! 
Samoin eläköön Ruotsi ja  ruotsin kieli kotimaassaan Mälarin ran ta
mailla.»17

V. 1869 perustettiin maahamme koulutoimen ylihallitus ja sen pääksi 
m äärättiin  suomalaisuuden pyrkimyksille varsin vihamieliseksi tunnettu 
kenraalim ajuri Kasimir von Kothen. Kothenin kouluohjelma oli lyhyesti 
seuraava: oppikoulut ruotsalaisille, reaali- ja  kansakoulut suomalaisille.18 
Kun maan kaikkien oppilaitosten johto samalla siirrettiin tuomiokapi
tuleilta uudelle virastolle, herätti Kothenin nimitys suomenkielisissä 
piireissä suurta närkästystä. Illa tar k irjo itti pääkirjoituksessaan 27. 11.
1869 asiasta ja  huomautti, että »hallituksessa, jonka alle meidänkin 
opisto on kuuluva, että  siinä esimiehenä on Venäläinen Senaattori, jäse
ninä vanhimmat öfverstit, kunnioitettavat sihtierit ja yksi ainoa koulu
mies, nim ittäin Uno Cygnaeus. Ja eihän haittane huomata senkin mai
nitussa koulu-hallituksessa on vaan kaksi, jotka osaavat puhua Suomea.» 
K irjo itta ja viittaa siihen, e ttä  »suomalaisuus on ainakin tällä kertaa niin 
juurtunut että  mahdottoman mahdotonta olisi saada Ruotsin kieli voi
tolle», ja  huom auttaa lopuksi, että »Ruotsalainen ja Venäläinen ovat tul
leet siihen selviöön, e ttä  se, jolla isänmaana on Suomi, jonka äidinkieli 
on Suomen-kieli, että  se on Suomalainen eikä Ruotsalainen eikä Ryssä.»11' 
Illa tar palaa vielä 22. 1. 1870 samaan asiaan kirjoituksessaan, joka päät
tyy: »Suomessa on uusi kauppa-firma Kasimir von Kothen ja Kumppalit 
ja  kauppatavarana meidän oma nahkamme Halleluija! H alleluija!!!» 
Myöntää täytyy, että  Jyväskylän »herrat lukiolaiset» olivat täysin ajan 
tapahtum ien tasolla.

Näihin aikoihin von Kothen sai aikaan Helsingin Suomalaisen Nor
maalikoulun lakkauttamisen. Illatar puuttui tähänkin asiaan ja 26. 2.
1870 se kehoittaa ryhtym ään »johonkuhun toimeen Helsingissä olevan 
Suomalaisen Normaali-koulun hyväksi. Se on niinkuin sen useampi tie
tää  valtion hylkäämä. Valtio ei muka jaksanut auttaa S u o m a l a i s t a  
N o r m a a l i - k o u l u a ,  kun piti panna nekin rahat mieluimmin ulko-

17. Illatar 23. 10. 1869 ss. 117—120.
18. Adolf V. Streng, Helsingin Suomalainen Alkeisopisto 1871—1887, s. 8.
19. Illatar vv. 1867—70 ss. 242—45.
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m aalaisten näytteliöiden kukkaroon.» K irjo ituksessa v iita taan  sitten  
siihen, e ttä  sano ttu  koulu on ollut m uutam ien isänm aallisten m iesten 
kannatuksen varassa  ja  e ttä  he ovat siihen lisäksi saaneet »ym päri 
Suomen aina pieniä apuja, jo ita  h a r ta a t  Suomen jäsenet ovat kokeneet 
koota ja  lähe ttää  sinne». Lopuksi kehoitetaan Jyväskylän lukiolaisia 
myös ryhtym ään keräykseen koulun hyväksi.20 Mikä tulos on ollut, siitä  
ei ole tietoa.

Nuoret lukiolaiset unelm oivat myös tu levasta suuresta  Jyväskylän  
yliopistosta, kuten seuraava Fennan (K arl Ferdinand Lem ström ) Illat- 
ta ren  3. numeroon 12. 2. 1870 k irjo ittam a »Fennan m iette itä  (suuria) 
tulevaisuudesta», osoittaa.

K irjo itta ja  kertoo, e ttä  hän oli syksyllä 1869 ollut m etsästysm atkalla, 
jolloin hän oli eksynyt seurastaan , kuullut vain hetken Söderström in 
M uistin haukkua, m u tta  vaipunut pian m ättäälle  nukkum aan. S itten  
ju ttu  ja tkuu :

»Minä kuvailin mielessäni sam aa kuin m uutam at m ahtavat Jyväs
kylän h e rra t ovat jo kauan ajatelleet, n im ittä in  sitä  aikaa kuin saa
daan Yliopisto Jyväskylään. Minä kuvailin sen au tuaaksi a jaksi. Ne 
a ja tukset v irk istivät vähän a ja tu s ten  alle vaipuvaa m ieltäni. Minä 
kuvailin m ielestäni Yliopiston huoneen (päärakennuksen), m inä 
(näin) sen ym pärillä kom eita kivi-rakennuksia ja  lavean kaupunnin 
ylettyvän tä s tä  en tisestä pa ikasta  aina Ä ijälään asti. Oi! huokasin 
tässä  ja  o i! onnea! Minä olin itse yksi uuden Yliopiston professoreista. 
Minä olin lukenut ahkerasti Jum aluus oppia, olin tu llu t nuorena Yli
oppilaaksi ja  olin ollut jo H elsingissä useita vuosia Theologian toh to 
rina ennen Jyväskylän Y liopiston Professoriksi kutsum istani. No! 
hyvä, m inä olin professori Theologiassa. M uita Professoria  oli: E läin  
tieteen Professori herra  M aisteri R. Bonsdorff (koulun silloinen luon
nonhistorian ope tta ja ), Suomen kielen Professori Jaska  (lukiolainen 
Jaakko H aapanen), K ielitieteitten  Professori M aisteri H irn  (koulun 
ranskan ja  saksan opetta ja  R ichard H irn) ynnä m onta m uuta. A ika 
oh- vaan onnellisin m itä aatella  voi. Ja  vielä m itä m uuta olisi m ain it
tavaa, on se, e ttä  Jyväskylän kauppa oli niin lavea, e ttä  laivat kulki 
aina Heinolaan asti tuoden sieltä y rttiä , sokeria, teetä, hyvää nekku 
siirappia ynnä m uita ulkom aan tavaro ita . Seitsem än pientä höyry 
venettä kulki ees takasin  ja  ym päri tässä  Jyväsjärveä  ku lje tta in  
m atkusta jia  yhdestä paikasta  toiseen; ja  m uita isompia aluksia m a
kasi Ä ijälän joen ulkopuolella kun hyviä kirkkoja.  ------------- Ei voi
enää kynäni p iirtää  m ielikuvittelem iani, ja  vaivun aivan a ja tuksien
a a lto ih in , a u !  au! ja  sam assa heräsin minä, oma ääntäm iseni
h erä tti m inut. Minä nousin ylös kuuntelin  eikö kuuluisi kum ppaliani, 
m utta m itä kum m aa? m inä löysinkin itseni koulussa enkä ollu tkaan 
m etsässä, katselin  ym pärilleni ja  näin kuinka koko luokka pilkaten 
nauroi m inun äänelleni, jo ita  olin laskenut a ja tuksissan i ja  sam assa

20. Illatar ss. 256—63.
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kohta kysyi myös Lehtori Clewe (uskonnon lehtori) multa Jumaluus
oppia ja voi, onneton! minä en tiennyt enempää kuin Aapis-kirjan 
kukko Jumaluus-opista. Niin olin viisas siinä kun ennenkin ja hyvä 
taitoni Jumaluus-opissa niinkuin myös koko juttuni oli paljasta mielen 
kuvitusta, se oli tyhjää narria, ajatukseni olivat minun pettäneet: 
ne olivat mielen kuvitelmia.» 21

Mielikuvitusrikas k irjo ittaja tuli ylioppilaaksi Jyväskylän alkeis- 
opistosta 1873, myöhemmin varatuom ariksi ja  muutti 1902 Amerikkaan, 
jossa sai paikan yliopistossa, ei kylläkään jumaluusopin professorina, 
vaan Minneapoliksen yliopiston kirjaston hoitajana.

Kuten edelläolevasta voidaan havaita, on Illattaressa ollut vahva 
isänmaallis-kansallinen henki, mikä muuten antoi leimansa koko nouse
valle suomalaiselle sivistyneelle luokalle. Mutta sittenpä olikin Illattaren 
toim ittajien joukossa syksyllä 1869 sellainenkin tuleva suuri isänmaan 
ystävä ja historioitsija kuin J. R. Danielson (Danielson-Kalmari) ja  nuo
rena kuollut runoilija Uno von Schrowe. Kun toimitus lauantaina, joulu
kuun 9. pnä 1869 lausuu jäähyväiset konventille ja  »impi Ulattarelle», 
niin tapahtuu se vakavassa ja velvoittavassa äänilajissa. K irjoitus on 
ilmeisesti Danielsonin laatima. Siinä lausutaan mm.: »Sitä to tuutta 
olemme nimittäin kokeneet seurata että  sanomalehdet eivät ole mitään 
muuta kuin kaiku, joka kertoo kaikkien mietteet»,22 mikä osaltaan to
teaa konventin kansallisen hengen. Mainittakoon vielä, että mainittuun 
toimitukseen kuuluivat lisäksi Nikolai Christerson (myöhemmin Kari), 
joka »kirjoitteli pienempiä kaunokirjallisia teelmiä»23 ja kuoli nuorena 
ylioppilaana, sekä Ivar Brynolf Relander (»Reilu»), iloinen veitikka ja 
lukiolaispiirin keskeisimpiä hahmoja, joka opintonsa keskeytettyään 
lähti merille ja palveli sitten Suomen ja Venäjän sotaväessä.24 Muista 
Illattaren toim ittajista ei ole tietoa.

Sen sijaan tiedetään, kuka oli kevätlukukaudella Illattaren rinnalle 
syntyneen konventin toisen lehden »T e r h e 1 1 ä r e n» päänä. Se oli 
Kustaa Lauri Stenbäck, jota toveripiireissä kutsuttiin siihen aikaan Gös
taksi eli Gustiksi. Stenbäck oli riehakas nuorukainen, joka veljensä 
Josefin kanssa oli Vaasan triviaalikoulusta tullut Jyväskylän alkeis- 
opistoon. Kerrotaan, että  veljekset ainakin aluksi olivat syvästi halvek
sineet uutta ympäristöään ja  että Gusti oli kouluaikanaan sangen yli
mielinen toveri. Toukokuussa 1867 sai hän omien merkintöjensä mukaan 
relegation juopumuksen vuoksi ollessaan vasta IV luokalla. Mutta rele-

21. Illatar vv. 1869—70 ss. 546—49.
22. Illatar vv. 1869—70 ss. 508—12.
23. Vuoden 1908 juhlajulkaisu s. 277.
24. Vuoden 1933 m uistojulkaisu s. 226.
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gation päätyttyä palasi hän uudelleen Jyväskylän kouluun25 ja  oli sen 
V:llä luokalla talvella 1870, kun hän parin toverinsa kanssa katsoi ta r
peelliseksi perustaa oman äänenkannattajan, joka sai viehättävän Terhe- 
tär-nimen. Kuinka monta numeroa Terhetärtä ilmestyi, ei ole tiedos
samme, m utta Illattaren numerosta 23. 4. -70 havaitaan, että siihen 
mennessä oli ilmestynyt ainakin neljä numeroa. Luonnollisesti herätti

25. Ilm ari Räsänen, Ida Aalberg s. 253.
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Stenbäckin eristäytyminen pahaa verta ja  varsinkin se, että hän arvosteli 
Illattaren kirjoituksia. Illattaren pojat kävivät henkilökohtaisestikin 
Stenbäckin kimppuun, kuten lehden N:ossa 14. toukokuun 14. pnä 1870 
olleesta ruotsinkielisestä kuvauksesta »Bilder ur hvardagslivet» havai
taan. Siinä kerrotaan, kuinka Stenbäckin lukiolaistoveri Bruno Böök 
saapuu Göstan luo. Ystävysten välisessä keskustelussa Gösta sanoo mm:

En nyer tidning behöfs, a tt med Illatar 
i skrifningar täfla,

Och jag såg mig kunnig nog till a tt 
hufvudman blifva.

Resten du vet ty  jag höll m itt beslut 
och nu Terhetär namnet 

Kommer i allan tid a tt Stenbäcksska 
namnet påminna.

Tänk, hvilken ära för mig, när efter ett 
par år man säger 

Stenbäck det var som Terhetär först åt 
kam ratskapet födde.26

Gusti lisää, että Illatar on vanha ja harmaa, mutta Terhetär nuori ja 
vikkelä ja että  »minä kaikkein hienoimmalla tavalla voin tehdä pilaa 
Illattaresta». Lopuksi Gusti, »kaupungin hienoin keikari», sanoo hyvästi 
Böökille, joka lähtee pois, ja lupaa tavata häntä vielä samana iltana »toi
sessa, rakkaassa asunnossaan, Dolphuksen, sen kohteliaan miehen 
luona» (ravintolassa).

Gusti Stenbäck toim itti Terhetärtä luonteensa mukaisesti ilmeisesti 
suurella innostuksella ja  sytyttävin sanoin, koska Illatar kirjoittaa 21. 5. 
-70, että  Terhettären miehet ovat hoitaneet lehteä siten, »ettei sitä huo
noksi voitaisi sanoa». K irjoittaja lisää: »Nyt on Terhetär ollut hyvä ja 
Illatar vaipuu; se on Terhettären ansiota.»27 Mutta mitä Terhettäressä 
sanottiin, se jäänee ikuisiksi ajoiksi unhoon, koska kaikki sen numerot 
ovat tiettävästi hävinneet.

Koulumme 50-vuotisjulkaisussa kirjoittaa nimimerkki L (Kaarle 
Länkelä) »Konventtimuistoissaan» 60-luvun lopulla mm.:

»Suurinta huomiota ansaitsevat kenties (lukiolaiskuvassa) vierekkäin 
istuvat nuorukaiset Johan Richard Danielson (Kalmari) ja  Lauri Sten
bäck (Kivekäs), kumpikin jo silloin henkisesti tovereitaan päätään pi
temmät ja  molemmat harvinaisessa m äärässä kaunopuheiset, edellinen

26. Illatar ss. 775—79.
27. Illatar ss. 786—87.
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selvästä järkiperäisestä ajatuksen juoksusta, jälkimmäinen leimuavasta 
tunteellisuudestaan kuulut.»28 Tunnettua on, että Danielson-Kalmarista 
tuli myöhemmin suuri historioitsija ja Kivekkäästä kiihkeä suomalaisuus
mies ja  suurin ylioppilaspoliitikko, mitä maassamme on koskaan ollut. 
Niin pitkälle ylioppilas Lauri Kivekäs tähtäsi, että hän kerran istuessaan 
iltaa setäni Johan Emilin kanssa lausui hänelle innostuneena ja vakau
muksella: »Jaa, jos minä vain saan elää, niin kyllä laitan niin, että 
Suomi tulee itsenäiseksi valtakunnaksi.»29

Mainittakoon tässä vielä, että konventilla oli myös Retulehti-niminen 
pilalehtikin. Senkään numeroista ei tiettävästi ole. yksikään tallella. Illat- 
taressa on kuitenkin säilynyt koko joukko lukiolaisten kaskuja ja sanan- 
sutkauksia etupäässä toisistaan, m utta myös opettajista.

I L L A T T A R E N  K U V A U K S I A  L U K I O L A I S T E N  
H U V I T U K S I S T A

Oli elokuun 31. päivän ilta 1869. Aurinko oli jo laskenut maiheen 
Syrjänharjun (Harjun) taakse. Nuori lukiolainen ajoi kyytirattailla 
Vaasan m aantietä kaupunkiin päin. Piiskan läimäys rikkoi illan rauhan, 
ja  hevonen juoksi Mäki-Mattilan mäelle. Siinä matkamies pysäytti he
vosen, katseli kuutamossa edessään lepäävää kaupunkia ja mietiskeli 
näin:

»Siellä lepäät sinä taas Jyväskylän kaupunki tummine30 katon- 
harjoinesi ja  valottom uutta ammottavine kujinesi (af »oljus» gapande 
gränder).» Ja  matkamies ajatteli vielä »sitä kirjavaa joukkoa, jonka muo
dostivat oppineet pedantit ja  vanhat sy ö jä ttä re t,------------ laihat madamit
ja kultanenäiset ylioppilaslyyrat, rallattavat talonpojat ja  pyhät nunnat 
(tarkoittaa seminaarin opettajattaria ja  naisoppilaita), ulvovat palo- 
vartijasudet ja horjuva ’nuoriso’.» Sitten hevonen nykäsi ra tta a t liik
keelle ja  niin »kiidettiin vinhaa vauhtia alas mäkeä tulliportin (Vaasan 
tullin) kautta ja corpukseni hävisi pian pimeyteen», nuori matkamies 
lisää.31

28. Lyseon 50-vuotisjulkaisu s. 159.
29. E. A. Aaltio, Lauri Kivekkään lapsuus ja ylioppilasaika, Suomalainen Suo

mi 12, s. 14.
30. Ruotsinkielisessä tekstissä on käytetty sanaa dumma =  tyhmä, mutta kun 

Jyväskylässä puhuttiin koulupoikien kesken sekaisin suomea ja ruotsia, tarkoittanee 
sana dumma tässä suomal. sanaa tumma.

31. Kirjoituksen tyylistä ja hieman ylimielisestä sävystä päätellen on nuori mat
kamies ollut Alavudelta kouluun palaava Kusti Stenbäck, joka veljensä Josefin 
(tulevan arkkitehdin) kanssa kulki Jyväskylään Ähtärin ja Keuruun kautta. Kir
joittajan ruotsinkielinen kuvaus muistuttaa alussa suuresti Topeliuksen tunnettua 
runoa »Den resande studenten».
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Mutta Jyväskylän vähäinen kaupunki ei kuitenkaan ollut a i v a n  
niin hiljainen ja ikävä kuin nuoren Pohjanm aalta tulevan lukiolaisen 
mietteet saattaisivat uskotella lukijalle. Kun oli kulunut muutama päivä 
ja lukiolaiset olivat taas päässeet »sisälle» kaupungin elämään, ei kaikki 
ollut lainkaan niin hiljaista ja yksivakaista kuin miltä näytti.

Rehtori L. L. Laurén on v. 1884 ilmestyneessä teoksessaan »Wasa 
trivialskola 1864—1884» kuvannut täm än vanhan oppilaitoksen elämää 
1830-luvun lopulla. Koulu alkoi klo 6 ja  välitunteja ei ollut lainkaan. 
Ruumiillinen kuri oli kasvatuksessa tärkeä tekijä. Sunnuntaisin oli pakko 
käydä jumalanpalveluksessa. Syksyisin ja keväisin lyötiin palloa, tavalli
sesti oltiin »kuninkaisilla» (kungsboll) ja talvella lumisotasilla. Hiihtoa 
ei harrastettu , m utta luistelua kylläkin. Ja sitten: »Oli leskirouvia, jotka 
12 killingin pääsymaksusta järjestivät tanssiaisia koulunuorisolle.» Jo t
kut koulupojat ryyppäsivät ja tupakoivat. Koulupoikien suurin herkku 
olivat nekut, joita he valmistivat itse, ja pakaripuodista ostettiin korp
puja, piparikakkuja ja rinkuloita. Keväisin juoksutettiin koivuista mah
laa, syksyisin syötiin pihlajanmarjoja. »Markkinalupa oli asiaan kuuluva 
juttu», ja vappu oli myös lomapäivä. Tämä kuvaus sopii jotenkin k ir
jaimellisesti Jyväskylän yläalkeiskoulun ja alkeisopiston elämään. 
Konventti ja konventin lehti oli myös Vaasassa, kuten Jyväskylän 
koulussakin.

Niinpä Jyväskylän lukiolaiset rupattelivat toistensa asunnoissa. 
Useimmat polttivat lisäksi piippujaan ja istuivat mielellään olutlasien 
äärellä. Monet kaupunkilaisperheet kutsuivat lukiolaisia kotijuhliinsa, 
joissa usein myös tanssittiin. Kun järvet jäätyivät, luisteltiin ensin 
Köyhällälammella, koska se jäätyi ensiksi, ja sitten kiidettiin luistimilla 
Jyväsjärven kiiltävää pintaa. Kun lumi lankesi maahan, otettiin kelkat 
esille ja laskettiin hurjaa vauhtia H arjun jyrkkää rinnettä aina Jyväs- 
järvelle saakka, usein »tipoja» tai »trissoja» kelkassa. Nekut olivat 
koulupoikien paras herkku Jyväskylässä niinkuin Vaasassakin, mutta 
Jyväskylän pojat istuivat jo Karhalan kahvilassakin, kuten Werner Ta- 
w aststjerna siitä mainitsee. Mutta paljon he myös viettivät iltojaan kau
pungin ravintoloissa, kuten setäni ja monet muut ovat kertoneet. Väliin 
lähdettiin rekiretkille kulkusten kilistessä johonkin kaupungin läheiseen 
taloon, ja  lystiä oli, sen arvaa. M arkkinat olivat koulupojille suuri juhla 
Jyväskylässäkin, ja  »kuninkaisilla» oltiin sielläkin sekä syksyisin että 
keväisin niin ahkerasti, että läksyjen luvut tahtoivat jäädä. Ja kuinkas 
hauskaa olikaan kävellä kauniina syys- tai kevätiltoina pitkin Kauppa
katua sininen lukiolaisvormu tiukasti päällä ja  lakki hieman kallellaan, 
niin kuin hyvä tyyli vaati, ja katsella vastaantulevia nuoria suloisia nei
tosia, joiden vuoksi moni poika silloin, kuten jälkeenkin päin, oli menet-
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tän y t sydämensä. E ipä ihme, jos sitten  lyyra helkähti herkin soinnuin 
nuoren koulupojan pienessä asuinhuoneessa. Olihan eläm än kevät.

I lla ta r  ilmestyi ja tkuvasti lauantaisin , ja  sen palstoille »sisään- 
k irjo itta ja»  piirteli kaunein k irjaim in  lukiolaisten Illa tta ren  toim itukselle 
jä ttäm iä  vakavahenkisiä k irjo ituksia, jutelm ia, runoja, sukkeluuksia ja  
p ila ju ttu ja . Niinpä Illa ta r  an taak in  elävän kuvan sen ajan  lukiolaisten 
huvituksista  ja  edesottam uksista. P a ras ta  lienee panna n iitäkin  hieman 
painokoneeseen jo yksin sen vuoksi, e tte ivä t ne m ahdollisesti tyystin  
häviäisi.

Koulun juhlia

I lla ta r  ei kerro paljoa koulussa v iete ty istä  juhlista . T aw aststjernan  
m uistelm ista tiedämme, e ttä  konventin kokoukset p idettiin  hänen aika
naan K arhalan kahvilassa. Siellä luettiin  Illa tar, ja  illanvietto päätty i 
joskus poikien keskeisiin tansseih in  ta i tanssiharjo ituksiin . Konventilla 
oli sam an kertom uksen m ukaan myös oma laulukuoro, joka joskus esiintyi 
kaupunkilaistenkin illanvietoissa Lindbladin ravintolassa. N im im erkki 
L. (K aarle Länkelä) kertoo 50-vuotisjulkaisussa 1860-luvun loppuvuosien 
konventtieläm ästä, e ttä  konventin vuosijuhlaa v iete ttiin  tavallista  ju h 
lallisemm in Concordian päivänä. Miten ju h la t v ietettiin , sitä  hän ei kerro. 
L auantain  konventissa m ainitsee Länkelä luetun Illa ta rta , Retulehteä ja  
e rä itten  yksityisten oppilaitten to im ittam aa Koi-nim istä lehteä. Lisäksi 
toim eenpantiin väittä jä isiä , juo tiin  teetä  ja  syötiin nekkuja. Lopuksi h a r
jo ite ttiin  tanssia. »Siellä monikin kömpelö ja  hidas sarkatakk i oppi en
sim m äiset soiton m ukaan suo rite tu t ry tm illiset liikkeet, jo tka  siihen 
aikaan  katso ttiin  kuuluvan sivistyneen ihmisen välttäm ättöm iin  ulkonai
siin taitoihin», Länkelä lisää.32

Kun rehtori ta i joku muu konventin tilaisuudessa ollut opetta ja  oli 
poistunut, pääsi konventissa usein hillitön ja  poikam ainen riem u val
loilleen. Lauantaina, joulukuun 4. pnä 1869 on seuraava nimimerkki 
— 1 — m —n:n  kuvaus tällaisesta konventin loppuillasta:

REW ON-TULET

Viime lau’antaina kuin kävelin pimeällä kadulla huom asin kuinka 
revon tu le t paloivat niin innokkaasti, e ttä  olivat ihan tulipunaisia. 
K ohtapa kuulin tuulen hum inassa niiden itsekseen puhuvan: ’m ikä
hän se oli tuo suuri huone tuolla kaupunnissa, ja  keitähän  ne nuoru
kaiset, jo tka  siellä niin ilo itsivat; m utta  ilo meidän mielestäm m e (oli) 
ihan erinm oista, kuin m itä m uualla olimme nähneet, n im ittä in  kuin 
yhdessä nurkassa oli joukko, joka lauloi: Jepan, jepan jee; toisessa

32. Konventtimuistoja 60-luvun lopulta s. 157.
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»Bileamin aasi ja Jeftan  ty tä r  
(eli M aikki)»

Pilakuva, jonka luultavasti 011 
tehnyt Illa tta ren  hyväksi p iirtä jäksi 
m ainitsem a Bruno Böök. M aikilla 
kerro taan  olleen hieman kiivaan- 
laisen tem peram entin. V ihapäissään 
hän on siepannut lukiolaiskavaljee- 
rinsa nysäpiipunkin käteensä ja 
p istänyt sen suukkoonsa.

nurkassa taas laulettiin: Joja jo valkeus j.n .p ,; kolmannessa: Onkos 
teillä niinkuin meillä j.n.p. ja  neljännessä: Puer natus in Palasjoki 
(paikka tarkoittaa Padasjokea ja puer lukiolaista Bruno Böökiä, joka 
siihen aikaan oli ainoa Padasjoella syntynyt J:kylän lukiolainen). 
Vieläpä siellä eräs pitkä poika rojahti yhtäkkiä selälleen, vaikka 
istui tuolilla.33

Kun meno on ollut näinkin riehakasta, täytyy päätellä, että  konventin 
iltaa on vietetty Räihän ravintolassa Kauppakadun varrella (lyseon koti 
vv. 1882—1902), sillä siellä oli ollut konventin lauantai-illan vietto aina
kin hieman aikaisemmin samana syksynä. Siitä kertoo nimimerkki C— 
(Spiritus asper) Illattaressa 9. 10. -69 kirjoituksessa Monoloogi mm.: 

»Kuu kertoi: E räänä Lau’antai iltana loin silmäni tuohon tuttuun 
taloon. Siellä näin isossa huoneessa paljo ihmisiä istuvan erään pöydän 
ympärillä ja  ikäänkuin kuulevan (kuuntelevan) jotakin. Minä tarkastin  
ja kuulin juuri sanottavan tuon tunnetun alkulauseen (moton) Illa tta 
ressa. Tuostapa arvasin että  sitä nyt luetaan. Minä tarkastelin huoneessa 
olioita luvun aikana. Ihmeekseni näin miten monenlaiset tunteet kuva
sivat kuunteliain kasvoja.»

Kuu kiintyi sitten tarkastelem aan erästä, joka puhui itsekseen ja 
kuuli hänen sanovan: »Nu blir jag  arg. Eihän tuossa ole muuta kuin pal
jasta  lörpötystä koko Illattaressa. Toista olisi jos saisin kuulla Maikin

33. Illatar ss. 384—85.
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suloisia sanoja.» Nuorukainen soperteli sitten Maikin nimeä, kunnes 
nukkui ja  kuun eteen noussut pilvi peitti hänet.34

Onpa Illattaressa 27. 2. 1870 kuvaus konventin vuosijuhlankin vie
tosta Concordian päivänä. Jutun nimi on »Concordia ilta» ja  kertoo se 
varsin lyhyesti itse juhlasta, m utta sitä laajemmin sen sijaan jälki- 
istunnosta ravintolassa, jota lukiolaiset kutsuivat »Aatolpaksi» tai 
»Dolphukseksi», m utta mistään ei selviä mikä ravintola on kysymyksessä. 
Kertomus alkaa:

»Päivä laski, ilta tuli. Ukko Concordia kiihoitti poikia kokoontu
maan. Ilta vietettiin lauluilla ja  puheilla hyvin iloisesti. Kaikki mielet 
olivat innostetut Concordiasta. Lemmellä kohteli toveri toveriaan. 
Aika kului etemmä. Silloin jokainen Concordia sana suussa otti pääl
lys vaatteensa ja nyt astutaan kolonnissa kadulla. Kohta kaikuvat 
iloiset laulut niin että läheiset m etsät raikuvat. Katua miteltiin edes 
takasin. Kuin tultiin jälleen ylhäältä alaspäin, niin kummallinen 
magnietti (magneetti) veti Petrun päistikkaan syöksemään Aatolpan 
portista sisään. Esimerkkiään seurasivat Barclay du Dolly ja  Mala- 
kias (lukiolaisia), juosten niin että  sääret helisivät.» Vihdoin viimein 
pojille sitten avataan ovi. »Hei! olutta, mjötiä (simaa), Peijeriä hei!
parasta mitä löytyy, kaikui Pietarin su u s ta .------------ Esirippu aukeaa
ja  katso, mikä suloinen näkö: Olutta tynnyreissä, mjötiä, Peijeriä 
puteleissa ladottuina hyllyille.»35

Kun Jyväskylän lukiolaiset ja  myöhemmin lyseolaiset ovat kautta 
aikojen kävelleet iltaisin Kauppakatua edestakaisin, niin on edelläkuvattu 
marssikin tapahtunut varmasti Kauppakadulla. Kun sen varrella oli Räi
hän ravintola, niin vietettiin Concordia-illan jälki-istunto varmaankin 
siellä. Niin riehakasta meno tuskin ravintolassa on ollut kuin mitä ku
vauksesta voitaisiin päättää, sillä koulupojilla ei ollut paljon rahaa, ja 
harvoilla oli suurempaa taipumusta väkijuomien käyttöön. Ja  kunnon 
kansalaisia näistä koulupojista kuitenkin tuli, vaikka istuivatkin joskus 
lasin äärellä.

Kuten jo on mainittu, oli konventilla oma laulukuoronsakin, joka 
esiintyi konventin illanvietoissa. Sen taso ei kuitenkaan ollut varsin kor
kea. Joku lukiolaisista k irjo ittaa Illattaressa 30. 4. 1870 sen paranta
misesta ruotsiksi mm. seuraavaa:

»Eikö olisi toivottavaa, että  Jyväskylän lukiolaisten laulu olisi 
niin korkealla tasolla, että se voisi esiintyä missä tahansa. Eikö olisi 
toveripiirille sekä hauskaa että  imartelevaa, jos myös sen laulua kuul
taisiin tasavertaisena seminaarilaisten laulun rinnalla. Mahtaisikohan

34. Illatar ss. 67, 68.
35. Illatar ss. 533—38.

J L  — 24
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kenellekään olla vastaan  kuunnella ihanana kevätiltana kaun ista  
laulua laulettavan esim erkiksi H arju lla, jo sta  se kaikuisi yli koko 
kaupungin. Se v irk istä isi sekä sielua e ttä  ruum ista ; se h e rä ttä isi 
tenhovoim allaan jalom pia tu n te ita ; se kannustaisi meitä, kuten sano
taan  eräässä  suom alaisessa laulussa: ’lemmellä m aatam m e suo
sim ahan.’»36

E i ole tietoa, johtiko täm ä kaunissanainen vetoomus lukiolaisten 
laulun tason paranemiseen. Lieneekö sitten  to tta  vai pilaa seuraava Illa t- 
taressa  10. 9. 1870 oleva ilm oitus:

LAULAJAISET

Ensi to rsta ina  pidetään asianom aisten luvalla ja  H errojen viulun
so itta ja  Basiliuksen, Pesalm odikan so itta jan  S traudén’in ja  Hor-
nisti L indberg’in avulla so ittaja iset.

PROGRAM

»Pois m aailm an prameus» solo lauletaan Reilulta.
»M elutantam» lauletaan Reilun qvarte tilta .
»Hallelujah» pelataan S trandén’ilta ja  L indberg’iltä.
»Grande fantasien» pelaa Basilius.
»Moskva» solo Reilulta.
»Knaster den gelben etc.» lauletaan Reilun qvartetilta .
»Les trilles de Pesalmodicon» pelataan S trandén’ilta.

Q vartetin  esimies 
R e l a n d e r  

kapellim estari.37

Kuten jo olemme saaneet tietää, oli Relander riehakas poika ja  suuri 
vekkuli, jo ten ylläolevaan Program m iin ei ole oikein luottam ista. Lind
berg ja  S trandén ovat silloisia lukiolaisia, vaikka v:n  1933 m atrikkeli ei 
tunnekaan viim eksim ainittua. Basilius saa ttaa  olla Hugo von Heideman, 
jonka Illa ta r kerran  m ainitsee viulunsoittajana.

Paljon edellä selostettua enempää ei I lla ta r kerrokaan  konventin ju h 
lista  ja  illanvietoista. Niiden ohjelm at selviäisivät varm astik in  konventin 
pöytäkirjo ista , jo ita  jo siihen aikaan  luultavasti pidettiin, m utta kaikki 
vanhat pöy täk irja than  ovat menneet m aailm an tuuliin, kuten sadat Illat- 
taren  num erotkin, ja  vain rippeet ovat viim eksim ainituista jääneet 
jäljelle.

36. Illatar s. 737.
37. Illatar s. 829.
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Luistelu ja mäenlasku

Koulumme entiset oppilaat ovat muistelleet luistelua ja  mäenlaskua 
Jyväskylässä. Illatar kertoo niistä myös osaltaan, vaikka ei varsin paljoa.

Illattaren mukaan vaelsi vaka vanha Väinämöinenkin joskus Jyväs
kylään. Syksyllä 1869 kertoo Väinämöinen saapuneensa kaupunkiin. Hä
nen päähänsä pisti mennä »Syrjä-Harjulle (Harjulle) katselemaan maa
ilman laajuutta.»

»Tehty kuin tuumattu», Väinämöinen sanoo ja ja tkaa: »ja minä 
istuin jo lauta-penkille harjun päällä. Olin melkein unhottaa sanoa, 
että oli pyhä aamu ja oikein Syys-aamu. Minä loin silmäni alas kau- 
puntiin päin — vain millainen näkyala! Kadut olivat, vähä vaan val- 
heteltuani, täpö-täynnään lumi räntää, siellä ja täällä urkki joku 
kulkia eteenpäin, mi kirkkoon virsikirja kainalossa, tahi mi mihinki 
tärkeälle asialle. Tuolla kulkee parvi lukiolaisia käsi kädessä iloiten 
jo ennakolta huomisesta luvasta (luistinluvasta), täällä taas muuta
mia alaluokkalaisia, joiden mielessä jo kihisee huomes-päivän läksyt, 
kuin lupa vielä on tietäm ätön heille.»

Meni näin muutama päivä, tuli pakkanen ja päästiin keskiviikon ilta
päivään. Väinämöinen näki nyt ylhäiseltä istuimeltaan Syrjänharjun kor
keimman männyn latvasta, että  »Köyhälamminkin Pohjolan herra Pak
kanen oli peittänyt sen jäävaipalla ja ilman immetkin olivat jotenkin 
suosiolliset silloin». Väinämöinen kertoo sitten: »Köyhälampi vilisi luis- 
telioista. Yhteen paikkaan oli kokoontunut koko joukko lukiolaisia; he 
näyttivät jotakin odottavan. Minä aloin tarkastaa heitä paremmin ja — 
eipä kummempaa! — heidän silmänsä palaavat kaupuntiin päin.»

Kertomuksesta selviää sitten, että  lukiolaiset odottivat tipoja (tyttö
koululaisia), mutta että  lammelle saapuukin luistelemaan trissoja (semi- 
naaritta ria). Se oli lukiolaisille pettymys, mikä taas aiheuttaa Väinä
möisen sanomaan, että  trissa t kohta ovat »koko Suomen kansan 
kasvattajia».38

Saman syksyn luistelusta kertoo Kontio (Emanuel Törmälä) mm.
seuraavaa:

»Viime keskiviikko iltana olin minä luistelemassa, ehkä näittenkin 
minut? Lysti oli niinkuin ollakkin ta itaa  — mutta ty tö t veivät minulta 
muut, minä en saanut yhtään. Bökman, Ikonen (Aleksander I.) ynnä 
muut vaan kurttisierasivat tipoja ja  joille ei piisannut tipoja daamiksi 
ottivat ne Trissoja muiden puutteessa.39 Oli siellä Amandakin ja kuin

38. Illatar ss. 158—62.
39. Trissoissa varm aankaan ei ollut m uuta vikaa, kuin että  he olivat yleensä  

vanhempia kuin lukiolaiset. K irjoittajan huomautus.
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meidän herra Böök (Bruno B.) näki muiden vievän Manduaan lähti 
hän pois. Jäällä oli muutamia peruukkiakin (opettajia), niitäkin kii
dätettiin istuntotuolilla. Punssi (Karl Bonsdorff) istui niinkuin In- 
dialainen ruhtinas tuolissa huutain ja käskien; Lasse ei tullut ollen
kaan tuoliin, kuin häntä pyydettiin sanoi hän: ei, ei, eei en minä 
hirviä tulla, viekää muita. Tämmöstä täm ä ilo oli.»40

Mäenlaskua harjo ittivat koulupojat vallan ahkerasti, kuten muistel
mien k irjo ittajatkin  siitä kertovat. Setäni Johan Emil jutteli aikoinaan, 
että varsinkin neitosten kanssa laskettiin mäkeä Seminaarinmäessä. 
Käydessään nuorena ylioppilaana Jyväskylässä oli hänellä sanotussa 
mäessä ollut daaminaan viehättävä seminaaritar, sittemmin nuorena 
kuollut runoilijaneitonen Isa Asp.

Mäenlaskusta ei Illa tar paljon kerro. Kuitenkin on Illattaressa 19. 3. 
1870 »Pätkänen näytelmää», jossa von Heidert (von Heideman) »mäessä, 
jossa on paljon ihmisiä laskemassa» tiedustelee toveriltaan Prumfelilta 
(Schybergsonilta): »Onko Maikki täällä?» Prumfeliin menee silloin mus
tasukkaisuuden kyykäärme, ja  hän lausuu: »Ahaa! nyt mulle vasta sel
venee tuo peijari. Heidert on tosin katsellut kauan sulo silmin Maikkia, 
sen olen kyllä huomannut; m utta minä luulin että se oli paljaasta kohte
liaisuudesta, enkä voinut aavistaa että  sillä on tuonlaiset tuumat, se on 
hullu tai kipeä. Se ei pidä jääm än kostam atta.» Samassa kolmas toveri 
pyytää Heidertin ja  Prumfelin kelkkaansa, ja  kun se on menossa vinhaa 
vauhtia mäkeä alas, työntää Prumfel Heidertin kelkasta pois, ta rttuu  
hänen niskaansa ja laahaa häntä kelkan vierellä, niin että Heidert-parka 
on vallan »runneltunut».41 M utta eipä ihme, sillä Maikki oli lukiolaisten 
suuri ihastuksen aihe. Niinpä nimimerkki Lesseps sanoo hänestä: »Täällä 
on yksi erinomaisen kaunis nuori nainen, johonka olen mieltynyt. Käyn
tinsä on ylevä kuin ruhtinattaren ja vartalonsa niin hyvin muodostunut, 
että  ei voi kauniimpata toivoa — sen nimi on Majin, se on hepreiskaa, 
merkitsee suomeksi Enkeli ja  Babylonin kielellä se on Maikki.» Kuka 
täm ä Maikki oli, jota usein m ainitaan Illattaressa, siitä ei ole tietoa. 
M utta kaikesta päättäen Jyväskylän »herroilla lukiolaisilla» on ollut 
avoimet silmät naiskauneudelle, Varsinkin ovat Maikki ja Annavei olleet 
lukiolaisten suuria »ihastuksia».

Rekiretket

Rekiretkiä kaupungin läheisiin taloihin tekivät 1860-luvun loppu
puolen lukiolaiset, ja  niistä näyttää aiheutuneen monia juttuja, kuten 
Illattaresta saattaa havaita.

40. Illatar ss. 295—96.
41. Illatar ss. 620—23.
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Lehdessä on 13. 11. -59 jälleen pieni näytelm ä, jossa henkilöinä on 
viisi lukiolaista. Kun Sivistys (Bruno Böök) tulee huoneeseen, niin tie
dustaa  hän »onko Am anda kipeä». Siihen vastaa  Ikonius (Ikonen) : 
»Kipeä? M istä sinä niin hulluihin tuum iin olet tu llu t?  Am anda on terve 
niinkuin nuo pihlaja linnut ( ta rk o ittaa  punatu lkku ja), jo tka  tuolla p i
halla vielä äsken söivät nä itä  pih laja m arjo ja  (tarjoo  Sivistykselle 
p ih la jam arjo ja ).» Sivistys ilahtuu ja  tiedustaa , syökö A m andakin »noita 
p ih laja  m arjoja?», johon Ikonius vastaa, e ttä  »syöpi kaiketi». Joku huo
m au ttaa  sitten  Sivistykselle, e ttä  hän n äy ttää  kovin rakastuneelta , johon 
Sivistys vastaa : »Tror du det? Voika sitä  nähdä ulkopuoleltakin?» ja  
saa siihen vastaukseksi: »Aivan hyvin.» Silloin Böök ilmeisen ilostuneena 
sanoo: »No sitte  Am andakin huom asi sitä, tanssiessaan  M annilassa kans
sani. (itsekseen) Ah! nyt minä ym m ärrän m iksi Am anda piutasi (pyysi) 
m inut fransiesiin. Hon älskar således mig.»

Sitten sanoo eräs joukosta, e ttä  M annilassa oli ollut »sådär hemro- 
ligt» ja  lisää: »Tuo Hilma Parviainen sepäs on kunnon ty ttö . Se disku- 
tie raa  melkein niin hyvin kuin Stenbäckikin.42 Lauletaanpa niin voidaan 
vielä enemmän ilahu ttaa  itseämm e m uistellessa noita m änneitä hupaisia 
aikoja.» Ja  sivistys alkaa heti laulaa: »F arfars fa r  h a r va rit far, m or
m ors mor har jne. (kysyen Ikoniukselta) »Onko Am anda tuolla toisessa 
kam arissa?» ja  a lo ittaa  toisen laulun ja  sanoo: »Ehkä Am anda tykkää 
kuin laulaa kauniilla äänellä.» S itten Ikonius sanoo: »Ei to llasista  lau
lu ista  ole m ihinkään. M änkäämme toveruudella pyytäm ään Serenadia 
Amandalle.» Ja  kaikki läh tevät.43

Illa tta ren  num erossa 26. 3. 1870 on k irjo itus otsikolla Panoraam a, 
jossa kuvataan e rästä  rekiretkeä, jolla opetta jiak in  n äy ttäv ä t olleen mu
kana. A jankuvana lienee syytä o ttaa  siitäk in  täh än  osa.

»Kun täm ä meidän Jyväskyläm m e on niin ihmeellinen kaupunti, 
niin tänne tulvaa ulkom ailta kaikenm oisia konstiniekkoja. Eilen tuli 
tänne eräs Italialainen panoraam an näy ttä jä . Minä käytyäni Aatol- 
passa (ravintolassa) kuulem assa kukon laulua tapasin  hänet kadulla. 
U teliaisuudesta p istin  silmäni panoraam an lasiin ja  näin seuraavata: 

Ensin  näin yhden m uhkean karnevaali kulun. Kaikki olivat reki- 
löissä. Ensim m äisessä istui tänne äskettä in  tu llu t positiivin soittaja , 
joka pelasi Porin m arssia. S itten  seurasi iso joukko peruukkia ja  
m uita herroja, viimen näin Jyväskylän herro ja  Lukiolaisia. N iistä 
ajoi ensiksi pitkä, hoikka vaaleanvärinen nuorukainen, jonka otsaan 
oli p iirre tty  Bruno B. (Böök), hän selitti paraillaan rakkau ttan sa  
eräälle keski ikäiselle frökinälle eli rouvalle, m ikä liene ollutkaan,

42. T ark o ittaa  Gusti S tenbäckiä (Lauri K ivekästä), joka oli tu n n e ttu  erin
omaiseksi keskustelijaksi ja seuram ieheksi, kuten hänestä mm. setäni Johan Emil 
A altio ja  varatuom ari A nton Vuorinen ovat aikoinaan täm än k irjo itta ja lle  kertoneet.

43. I lla ta r  ss. 202—05.
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joka istui hänen reessä. Daminsa suloisesti hymyili ja hempeä käden 
puristus oli vastauksena. Sitten näin Kapteenin (Ossian Vilhelm 
Rönneberg) istuvan eräässä heinä-häkissä, jota veti vanha hevos- 
luuska, hän skitsasi daminsa kanssa tulitikku doosasta. Joukko muita 
Lukiolaisia seurasi näitä.» Toisessa kuvassa katselija näki erään 
pirtin, jonne karnevaalimatkue juuri oli saapunut. Sitten laulettiin. 
»Sieltä kuuluu», jatkuu kirjoitus, »Reilun (Relanderin) härkä duuria 
ja  Trekon (rehtori Pesoniuksen) kova b a a s i  Sitten otettiin ryy
pyt, ettei ryyppy-välit olisi liian pitkät. Sitten tanssittiin hypyke 
pyörikettä ja  pyörike hypykettä. Kolmannessa kuvassa näin erään 
nollan arvoisen maisterin syleilevän erästä Lukiolaista niinkuin vel
jeään. Maisterin otsalle oli k irjo ite ttu  ’ryypyn vaikutukset’. Neljän
nessä kuvassaa nähdään Bruno B:n olevan kyyneleet silmissä pors
tuassa »erään entisen flammansa edessä polvillaan ja tuhansilla va
loilla vakuuttavan rakastavansa häntä enemmän kuin hänen sulha
sensa eräs tuomar C a . . . (Carp), samalla pyytäen että antaisi 
tuomarille rukkaset ja  tulisi ainiaaksi hänen omaksensa, selittäen 
kuinka ihania hetkiä he cläsivät Palasjoella» (Padasjoella, josta 
Böök on kotoisin).44 Tähän voinemme vain Englannin Edward III:n  
mukaan sanoa: Hormi soit qui mal y pense.45

M utta aina ei ollut varaa tehdä kalliita rekiretkiä, joita varten ta r
vitsi varata, paitsi muuta, kaupunkilaisten hevoset, vaan tyydyttiin yh
teiseen kelkkailuretkeen johonkin kaupungin läheisyydessä olevaan ta 
loon. Sellaisesta kelkkamatkasta kertoo Illatar 9. 4. 1870 vallan ranskan
kielisin otsikoin »La joie d’une course de traineau (Rekiretken riemu)». 
Matka on siitäkin erikoinen, että siellä olivat tipot opettajattarineen 
mukana. Kertoja sanoo nukkuneensa eräänä keskiviikkoaamuna »uni 
maailmassa vaeltain suloisia lakeuksia ja tyyniä laaksoja, kuin hiljainen 
kolkutus kuului oveni ulkopuolella». Koputtaja huusi: »Hyvää huomenta! 
kello on 5, mäkeä laskeen!» Kertoja pukeutui ja  lähti kaupungille. Hän 
kertoo sitten:

»Tultuani ulos portista katselin ensiksi pitkin koko Valtakadun 
(Kauppakadun). Siellä näin pitkin matkaa suuria tipo-laumoja kul
kevan edes takasin kirjavina ja punarintaisina kuni keväimen lintuja 
oisivat olleet. Huolimatta juuri viisi heistä, kulin minä matkaani 
eteenpäin ja niin tulin viimein opistolle.

M utta mikä vilpas, mikä elävä näkö eikö ollut täällä? Rehtorin 
illalliset sanat ja  puheet tästä  aivotusta m atkasta olivat ajaneet liik
keelle vakavimmatkin ja jäykimm ätkin miehet. Melkeen kaikki olivat 
Varustaneet itsensä joko kelkalla, reellä tai suksilla. — Ihmetellen 
katselin ensin tä tä  liikettä ja sitte mänin sisään. Mutta en kauan ollut 
ollut sisässä kuin kuulin huutoja: ’Aurinko nousee, aurinko nousee.’

44. Illatar ss. 651—54.
45. Suomeksi: Häpeä sille, joka tästä ajattelee pahaa.
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N äm ä pojat olivat m ukana kelkka- 
retkellä  Kiusaniem een (Ylistölle) 

m aaliskuussa v. 1870.

Seisomassa vasem m alta O. V. Rönne- 
berg, J. Frim an, Aksel Berner, Hj. E. 
Sandelin ja E. H akkarainen. Is tu 
m assa vasem m alta B. A. Boxström, 
K. Häm äläinen, I. V. Othman, A. E. 
B reithotz ja J. J. Serlachius.

M itäs se on? a ja tte lin  ja  m anin jälleen ulos ja  näin m iten koko Lei- 
sténin kulma oli ikään kuin lainehtivana merenä. Siinä liehui punasia, 
Valkosia ja  monen värisiä  liinoja ja  huivia kevät aam un vienossa länsi 
tuulessa. Ne olivat ihmisiä, ne olivat tipa koululaiset heidän opetta
jineen ja  ison koulun (alkeisopiston) ope tta ja t sam assa joukossa hei
dän rouvineen.

Joukko lähestyi ja  meni suoraan Jyväsjärven  ran taan , ja  po jat kelk- 
koineen, rekineen ja  suksineen läh tivä t perään. »Matka kävi yli järven 
K iusa niemeen» (luultavasti nyk. Ylistölle) ja  perille päästyä  alettiin  
laskea mäkeä, m utta  aurinko oli jo pehm entänyt niin hangen, e ttä  se ei 
kannattanu t. K uitenkin näki kerto ja  m uutam ien kavaljeerien vievän ti- 
pojakin alas m äkeä hyvää vilinätä. Lisäksi laskivat m uutam at kukku
lalta  K iusalan suurella kivireellä ja  takareellä  ja  jo tk u t laudan kappa
leillakin. K erto ja kuvaa sitten  »m uita huveja» seuraavasti:

»Ensimm äiseksi oli tanssi päähuvikkeena ja  toiseksi vipu kelkassa 
(villikelkassa, hoijakassa) lentäm inen. — Tanssissa ensin oli vaan 
palja ita  naisia ja  niiden va litu ita  kavaljeeria. A rva ttavasti oli tanssi 
silloin rauhallisem pi, kuin sitten  lopuksi, kuin kaikki yhtyi sam aan 
leikkiin — yksin jäykkä ja  vakavaluontoinen D assikin (lehtori Ric
hard  H irn). Hän alkoi nää tte  ra lla ttaa  ja  hyppiä kuin paperi vauvat 
Kahelinin (lehtori K. H. Kahelin) sähköm yllyssä.46 M utta välillä näitä

46. Kun näki vanhan ja hiem an m ahakkaan  lehtori H irnin hiljalleen köpittelevän 
pitkin R an takatua (nyk. H annikaisenkatu) keppeineen, ei varm aan kenenkään m ie
leen tullut, e ttä  hän oli aikoinaan vielä opettajanakin  ollessaan ollut näin reipas 
mies.
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tanssia, jo ita  pidettiin  ensiksi ja  viimeseksi, käytiin  hyvän aikaa vi
vun nenässä pyörim ässä. Siellä m erkittävim m ät tapaukset olivat 
jo tk u t myös huvittavia. Niin esim erkiksi m iten Hellgren (lehtori 
H enrik Hellgren, kova m etsäm ies) ajoi H ärdh’in koiran Saukon 
kanssa. Miten Askon (lukiolainen) kulta G ranathi (Tipolan jo h ta ja ta r  
Ida G., jonka Asko Illa tta ren  kertom uksen m ukaan oli kerran  ryös
täny t) k iiti lapsineen (oppilaineen), m iten Punssi (kollega Bons
dorff) p a rta  sojossa ja  m iten Moses (kollega Moses M arttinen) mor- 
siam inensa47 selitysten, kum pikin puristain  laitoja.» Tanssittiin  myös 
piirileikkiä. K erto ja m ainitsee: »Niin oli esim erkiksi eräs sangen ala
kuloisen näköinen kuin lauloivat hälle ring issä  ’du ä ’ så länger och
la te r’  toinen taas  au tuaallisesti hymyili kuin impi, joka häntä
vei, juu ri lauloi: se hä r ä ’ vännen den bästa  j.n.e.»48

Ja  niin vihdoin loppui ratk iriem ukas kelkkailuretki Jyväsjärven  vas
tarannalle  Kiusaniemeen. Lukiolaiset lauloivatkin eräässä  viisussaan: 
»Hej så treflig t, hej så lustigt.» Ja  kerran  oli taas  ollut hupaisa ja  au
rinkoinen kevätpäivä Jyväsjärven  rantam illa . Olihan yksin vakava ja  
yrm eä Dassikin tan ssinu t ja  ra lla ttanu t. M utta tanssihan  olikin ollut 
retkeilyn »päähuvike».

Kotikutsuja

Koulumme 50-vuotisjulkaisussa on nim im erkki L. (K aarle Länkelä) 
kertonut, kuten jo ennen on m ainittu , e ttä  konventissa harjo ite ttiin  
tanssia. Hän lisää: »Näitä ta ito ja  voi s itte  edelleen keh ittää  niissä ilta
missa, jo ita  kaupungin monet ystävälliset perheet yhteisesti panivat toi
meen tah i kodeissa, joihin lukioluokkain oppilaita m itä ystävällisim m in 
otettiin  vieraiksi. V ilpittöm ällä kiitollisuudella m uistelevat vielä monet 
senaikuiset esim. ik im uistettavan  toh to ri Schildtin, kauppias Mikko P ar
viaisen, tuom ari F landerin (Adolf H enrik F .), tuom ari Grönbladin ym. 
perheitten  h e rtta is ta  kasvattavaa  v ieraanvaraisuutta , jo ta  aina riitti  niin 
monille tutuille ja  tuntem attom ille lukiolaisille.»

K ihlakunnantuom ari O skar Grönbladilla ja  hänen rakastetavalla  
Am anda rouvallaan oli Am andan päivän juh la t keskiviikkona, lokakuun 
3 p:nä 1869.49 Joukko lukiolaisia oli saanu t sinne kutsun. Sinä iltapäivänä 
he ha rjas iva t ahkerasti sinisiä sam ettikauluksisia  univorm ujaan, kengät 
»blankattiin» niin kiiltäviksi kuin suinkin ja  »sim usetti» pantiin  kaulaan, 
sillä juh lissa  oli kaupungin sääty läisiä  rouvineen ja  ennen m uuta 
joukko nuoria neitosia, jo is ta  ainakin sen illan huom attavin kukkanen

47. Morsian oli Maria Charlotta Cheilan.
48. Illatar ss. 703—08.
49. Jyväskylän lyseo 1858—1908, ss. 157—58.
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oli tuomari Grönbladin viehättävä tytär, jonka nimi myös oli Amanda.50 
Suuri naishurmuri Bruno Böök oli ollut korviaan myöten rakastunut 
mamselli Amandaan, m utta tähän lemmen jalokiveen oli tullut särö, koska 
Amanda oli näihin aikoihin — tai mahdollisesti juuri mainituissa kut
suissa — luonut kauniit silmänsä johonkin toiseen lukiolaiseen. Illatta- 
ressa onkin sen johdosta julkaistu seuraava:

»BÖÖKIN VALITUS VIRSI

Kuin lukiolaiseks’ tultuain 
Mä napit nuttuhuni sain 
Mä olin miesi mielestäin 
Ja keppii heilutellen käin,
Mä hymyellen kuljin tiellä 
Vaan morsianta ei ollut vielä.

Näin tyttösen mä lempeän 
Ei kauniimpata lie kuin hän 
Mä Mandaan katsoin hymysuin 
Ja häneen kohta rakastuin 
Ja toivo syämmessäin eli,
Voi sydämein kuin riemahteli.»51

Mutta sitten tulee joku ju ttu  väliin, ja  viehättävä Amanda hylkää 
kiihkeän kosijansa, kuten maailmassa niin usein on käynyt ja  käy.

Kello oli kerinnyt jo 9:n korville sanottuna keskiviikkoiltana. Eräs 
lukiolainen —u— kertoo Ulattaressa käyneensä tapaam assa muutamia 
tovereitaan, »vaan useimmat heistä oli männeet noihin kauan toivottuihin 
Amandan päiville». Kun yksinäinen kävelijä tulee sitten erään toverinsa 
ikkunan kohdalle, kuulee hän tämän toistelevan: »Hullu olin kuitenkin 
kuin en männyt Amandan päiville. Vaan mitenkäs männä kuin ei suutari 
veitikka tuonut saappaitani! Uniformu on jo uusi, vaan saappaal on 
vanhat, en sittenkään voi männä.» Kulkija virkkoi sitten itsekseen: »Eh- 
keis Laura S. on Grönbladissa koska tuota parkaa niin huolettaa!» Si
sällä olija kuuli tämän, ja muuta ei tarvittu , kun hän »alkoi heti päällensä 
pukea ja tuppasi vanhat kuivaneet saappaat jalkaansa, pani öljyä pää
hänsä, simusetin kaulaansa ja muuta semmoista teki». Sitten lukiolainen 
ryntäsi ulos, m utta hänen ajatuksensa olivat niin kiinnitetyt Lauraan, 
että  »nukkui kävellessään rakkauden uneen ja  ei osannutkaan Grön- 
bladiin, vaan hyppi pitkin katuja ylös ja  alas». 52 Olisi ollut varsin suo
tavaa, että herra lukiolainen ei olisi vaipunut lemmen uneen, vaan mennyt

50. Oli sekä talon em ännän e ttä  Am anda nimisen ty ttä re n  nimipäivät.
51. U latar s. 178.
52. I lla ta r  ss. 179—81.
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Am andan nimipäiville, e ttä  kertojam m e — u— olisi sen käynnin perus
teella voinut kuvata meille illanviettoa tarjoiluineen ja  tansseineen jyväs
kyläläisessä säätyläisperheessä arm on vuonna 1869. N yt ei Jyväskylän 
sen aikuisista  perhebaaleista, jo ita  lehtori Länkeläkin vanhoilla päivil
lään mielellään m uisteli, ole m inkäänlaista  kuvausta. Sekoittipa tuo 
L aura S.-niminen kaunotar hiem an liikaa nuoren lukiolaisemme hyvät 
pyrkim ykset! Me yhdymme herra  lukiolaisen haikeaan suruun tap a h tu 
m an johdosta vielä nyt miltei vuosisataa myöhemmin, sillä mekin olemme 
Laura-m am sellin vuoksi m enettäneet pääsyn varm aankin kovasti hu 
paisiin ja  hienoihin tanssiaisiin  tuom ari Grönbladin kauniissa kodissa. 
Ja  — mamselli Am andakin jä i näkem ättä.

Kavaljeere ja  ja  neitosia

Ne lukiolaiset, jo tka  vv. 1869—70 kuuluivat konventtiin ja  o ttiva t 
ak tiiv isesti osaa sen toim intaan, olivat yleensä lähes 20 vuoden ikäisiä .53 
K onventtieläm än ehkä huom atuim m at m iehet J. R. Danielson (Danielson- 
K alm ari) ja  Gusti Stenbäck (Lauri K ivekäs) olivat vasta  17-vuotiaita, 
m utta  tavallista  lahjakkaam pia ja  sanavalm iim pia nuorukaisia. Danielson 
lienee ollut jo kouluaikanaan hiljainen lukumies, sillä hänestä ei I lla ta r  
kerro juu ri m itään, m utta  Stenbäck oli vilkas seuram ies, naisten h u r
m aaja ja  »kaupungin hienoin keikari (sp rä tt)» , kuten Illa tta ren  eräässä  
runossa m ainitaan. Lukiolaisten komein poika näihin aikoihin lienee ollut 
17-vuotias Bruno Böök, jo sta  myöhemmin tuli Suomalaisen tea tte rin  
näytte lijä . H änet tunnettiin  toveripiireissä, kuten yllä on selvinnyt, ni
mellä » Sivistys», m ikä nimi varm aankin  joh tu i enempi huolellisesta 
pukeutum isesta, hyvästä  käytöksestä  ja  ulkonäöstä kuin henkisestä 
lah jakkuudesta ta i k irjatiedoista . Em anuel Törm älä (Illa tta ren  nim i
m erkki Kontio, myöhemmin pappi) oli näihin aikoihin 20-vuotias ja 
konventin puheenjohtaja E vert H akkarainen  (Hackzelius) 24-vuotias. 
Yläluokkien poikiin kuuluivat myös Aksel Vilhelm H offrén (Vilho Soini), 
joka 16-vuotiaana k irjo itti Illa tta reen  »Petetty  nuorukainen»-nim isen 
m urhenäytelm än, O skar Favén, myöhemmin tunnettu  varsinkin  Heinen 
kään tä jänä , Uno von Schrofwe ja  Nikolai Christerson (K ari), jolla myös 
oli k irjallisia  lahjoja. Ennen m ain ittu  Reilu oli huom attavin mies koko 
koulussa. H än tu li V luokalle 1868, istui sam alla luokalla tiiv iisti viisi 
vuotta  ja  erosi alkeisopistosta 1872 varm aankin  syvästi todettuaan  kai
ken opiskelun turhuuden.

Viimeisen eli VII luokan pojista  olivat näinä vuosina suuria kaval
jeereja H enrik Em il Sarlin (Sariola, myöhemmin nimismies) ja  Volmar

53. 50-vuotis- ja  75-vuotisjuhlien m atrikkelit.



379

Onni Schildt (myöhemmin m aanviljelysneuvos ja  senaa tto ri) . Illa ta r 
k irjo ittaa  26. 3. 1870 otsikolla »Mihin nykyiset seitsem ännen luokkalaiset 
aikovat m ännä tää ltä  pois päästyään», e ttä  »Sarlin perustaa  C urttiisi- 
akatem ian, jossa opettaa ihm isiä friiaam aan, saam aan rukkasia, mullis
tam aan silmiä etc.» ja  e ttä  »Schildt tulee toiseksi opetta jaksi ku rttiisi 
Academiaan, etenkin jalossa kum arrustaidossa». Tanssim ieheksi m aini
taan  sam assa sepustuksessa myös Johannes Berner (myöhemmin hovi
oikeuden asessori), jo sta  sanotaan, e ttä  hän »saatuaan tähen  otsaansa 
mänee Patagoniaan, jossa saa tanssia  isojen daamien kanssa».

A lkeisopiston yläluokilla oli näihin aikoihin myös neljä aatelisnuo- 
rukaista , mille seikalle Jyväskylän  seurapiireissä pantiin  varm aankin 
suuri arvo. Oli ennen m ain itu t Schrowe ja  Schildt sekä Hugo von Heide- 
man, joka peri sittem m in sisarensa kanssa kotikartanonsa A sikkalan 
U rajärven, ja  K arl von Essen, jo sta  myöhemmin tuli teh ta ilija  ja  tun 
nettu  Pohjanm aan jääkäriliikkeen  johtom ies.

W erner T aw aststjerna sanoo ennen m ainituissa koulum uistelm issaan: 
»Kun alustap itäen  olimme alkeisopiston ylim pänä luokkana, koetimme 
jo aikaisin  ruveta vähin herrastelem aan.» Sama k irjo itta ja  on kertonut, 
e ttä  oppilaat koulussa puhuivat sekä suomea e ttä  ruotsia  keskenään, 
»suomea ehkä kuitenkin enemm än kuin ruotsia», m utta  setäni (Johan 
Emil A.) kertoi, e ttä  koulun yläluokilla kuului yh tä  paljon molempia 
kieliä. Lukiolaiset saa tto iva t tä te n  jo yksin ruotsinkielen taitonsakin  
puolesta hyvin sopeutua kaupungin säätyläis- ja  porvariperheisiin, joiden 
puhekielenä oli yleensä ruotsi, joskin  suomea myös puhuttiin  ja  ainakin 
hyvin ym m ärrettiin .

N uoret kom eat lukiolaiset kauniissa sinisissä univorm uissaan, pojat, 
jo is ta  useimmilla jo kotiperin tönä oli kohtelias ja  sulava käytös, näy t
telivät Jyväskylän silloisten nuorten neitojen m aailm assa huom attavaa, 
jollei vallan pääosa. Moni naissydän sytty i, ja  moni lukiolainen m enetti 
ö ittensä ja  päiviensä rauhan  kauniiden nuorten neitojen vuoksi. Illatar, 
lukiolaisten uskollinen m ielialojen kuvaaja, kertoo paljon näistä  rakkaus
tarino ista , joiden hehku on jo a ikoja sitten  sam m unut.

Illa tta ressa  29. 9. 1869 on nim im erkki I. C— s:in  kertom us, jolla on 
kiehtova nimi »SALAINEN RAKKAUS». Se alkaa: »Eräänä sateisena 
kesä-aam una noin kll. 4 aikaan istu i eräs koululainen N. kam arissaan 
sänkynsä reunalla hienoissa liina pöksyissä ja  paita  hijasillaan, hän oli 
juu ri noussut ylös. Surullisena hän siinä istui, päänsä oli painanut alas 
rinnalleen.»

Sam assa tuli piika sisälle lukiolaista herä ttäm ään  ja  m ainitsee kuin 
sivumennen, e ttä  Ö:n herrasväki on menossa kalalle ja  e ttä  »Anna on 
luvannut mennä sinne m ukana.» N ytpä tuli herra  N:lie kiire, m utta ei 
luonnollisestikaan sopinut, e ttä  hän olisi m ennyt itse m atoja etsim ään,
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jo ten  hän sanoo: »Käy hyvä M aija hakem assa n iitä vähäsen, ei n iitä  
paljon tarvitsekkaan.»  M aija haki m adot ja  lukiolaisemme souti järvelle, 
jossa hän tapasi Ö:n herrasväen ja  Annan. O ngittiin  sitten  ja  saatiin  
hiem an kalaa ja  eräs Ö:n veneessä ollut »fröken M. W.» puhui paljon 
ja  esitti, e ttä  piti laulaakin. M utta voi kuitenkin! K ertom us jatkuu . »Sillä 
välin kävi Anna hyvin alakuloiseksi, m ikä siihen syynä? Tunsiko hän 
jo ta in  liikkuvan sydäm essään, vai kaunis aamuko sen vaikutti, vaiko 
vaiku tti N :n  läsnä olo sen.» Kotia päin a le ttiin  nyt kuitenkin soutaa, kun 
kellokin oli jo 7, ja  niin joutui ystäväm m e N. jälleen kam arinsa yksinäi
syyteen. K ertom us ja tk u u : »Iloisena oli hän ollut sen a jan  kun Anna oli 
ollut näkyvissä, m utta  taas  alkoi hän tä  suru vaivata. Niin jätäm m e hänet 
ny t yksin suruunsa toisiin  parem piin aikoihin», lopettaa k irjo itta ja  t ä 
m än lukiolaisemme syvästi traag illisen  rakkaustarinan  kuvauksen. Sen 
loppua emme saa tie tää , m utta  uskalta isin  arvella, e ttä  ju ttu  päätty i lo
pulta hyvin — tai ei päässy t edes alkuunkaan, sillä ihastuksen kohde oli 
vasta  14-vuotias ja  herra  Ö., itse Annan pappa, k iusotteli ty tä r tä ä n  t ä 
m än alakuloisuuden havaitessaan sillä, e ttä  »Annan tokat ta is iva t jäädä 
yksin?», m ikä kiusottelu  tie ty sti m itä syvimmin loukkasi nuorta  neitoa 
ja  hän vastasi — luultavasti varsin  viehkeästi niskaansa heittäen  — : 
»Tokat ovat jo aikoja sitten  olleet pois ja  eihän ne enää kelpaisikaan 
1 4  s t a  v u o d e n  v a n h a l l e  t y t ö l l e . »  Soudettiin ran taan , ja  
tuskin  arvaam m e väärin, jos päättelem m e fröken Annan kiireesti juos
seen omaan neityskam m ioonsa (hän ei enää asu lastenkam arissa) ja  
purskah tavan  sydäntäsärkevään itkuun tänä  kauniina kesäisenä aamuna. 
Ja  lukijan  m yötätunto  on kokonaan nuoren neitosen Annan puolella, 
kun hän kiukuttelee herra  papalleen siitä, e ttä  täm ä on alkanut puhua 
hänen tok istaan , kun hän itse fröken M. W :n jutellessa ja  nauraessa ja  
koettaessa k iinn ittää  herra  kym nasistin  huom iota puoleensa, on o ttanu t 
m ahdollisim m an haaveilevan ja  surunvoittoisen position. Kuinka sa a t
taakaan  hänen viisas ja  hyvä isänsä ollakaan niin yksinkertainen, ettei 
huom aa rakkaan  ty ttä ren sä  syviä tun te ita! Niin, sitä  mekin kysymme.

M utta lukiolaisemme, joka asui erään m aisterin  luona, ja tk a a  v a r
m aankin en tis tä  tulisem m in aam uisia haaveitaan ja  huokaa: »Oi! jospa 
se Onnetar vielä sen päivän vaikenevan soisi, jolloin minä iloiselle mie
lellä ja  avoimella sylellä saisin  lik istää  hänet palavaa rin taan i vastaan. 
O ! ! kaikki te vanhat ja  uudet jum alat, te itä  kaikkia pyydän minä val
vom aan m inun etuani. Ah! Ah! sallikaa sen hetken valjeta, jolloin minä 
hänet, nim itt. Annani omakseni saan. Tätä minä pyydän ja toivotan, sillä 
jos en minä hän tä  saa niin minä kuivun kun syksyn kukka, minun elämäni 
juoksee kuin meren hiekka, —  m inä — — minä vai-i-vu-un-pois — .»54

54. Illatar ss. 25—29.
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Miksi hymyilisimme? On jälleen kevät (1958) ja  laineet laulavat samalla 
lahdella ikuista lauluaan ihmiselämän ikuisesta keväästä, joka jokaiselle 
sukupolvelle tuo omat ilonsa ja  omat surunsa. M utta ty ttö  oli vasta neli- 
toistias! Olkoon! Kuinka kaunis hän olikaan heräävässä aavistelevassa 
naisellisuudessaan sinä kesäaamuna, sillä lahdella ja  siinä veneessä!

Siirrymme nyt sitten kesäaamun valkeudesta kolkkoon syksyiltään 
Jyväskylän kaupungissa v. 1869. Vaellamme jälleen kuun ja nimettömän 
kirjoittajan mukana. Kuu kertoo:

»Pohjatuuli kylmine tuulineen osotti että  kesän vienot löyhkäykset 
olivat heittäneet jäähyväiset männäkseen luonnolta enemmän suosit
tuihin seutuihin. Sepä mahtoi syynä olla siihen, etten sinä iltana ta 
vannut paljo ketään matkallani. Jyväskylässä kuitenm löysin yhden. 
Se oli nuorukainen, joka kiireisillä askelilla musta keppi kädessä, 
lasisilmät nenällä käyskenteli katua. Tuuli vinkui ympärillään, vaan 
eipä hän näyttänyt tä tä  huomaavan, kulki yhä Kauppa katua ylöspäin 
kunnes vihdoin tultuaan Naisseminaarin55 edustalle seisahtui nojau
tuen seinää v a s ta a n . Hänen rinnasta nousi, näetsä, huokauksia
niin syviä, niin sydämen pohjasta tulevia, että  pian huomasin surun 
olevan hänessä valiollaan, surun, joka teki hänet tunnottomaksi tuu
len kylmiä puuskia vastaan ja sai hänet unohtamaan että oli synkkä 
syksy eikä vieno kesäilta.

Kuulkaamme huokauksiansa. Oi sinä rakkaani, sinä elämäni tähti, 
jos tietäisit kuinka kovin sinä olet minun sydämeni sitonut? Jos tie
täisit, ettei uni tahdo enään öilläkään silmiini joutaa, kun ajatukseni 
yhäti sinussa riippuvat. Oi lemmittyni, oi Polvianderini (Hilmani),50 
tokkohan sittekin olisit näyttäym ättä rakastajallesi? Tokkohan jät- 
täsit minut tänne pakkaseen seisomaan, heittäm ättä minulle ainoa
takaan muiskua purpura huuliltasi. Näin huokasi nuorukainen; sil
missä loisti hiljainen liekki, posket rusottivat, ääni kaikui niin 
surulliselta, että  näin hänen todella joutuneen lemmen valtaan.»

Sitten aukeni seminaarin portti, ja siitä astui kadulle »pitkä roteva 
nainen seurassansa nuori sinisilmäinen neito. Tämän nähdessään säp
sähti nuorukainen, tunsi näetsä oman kultansa. Jumala varjelkoon, se 
on hän, oli ainoat sanat, joita hän ensi hämmästyksessä sai sanotuksi, 
vaan nämäpä olivatkin kylläksi m atkaansaattam aan hirveimpätä häiriötä 
pyhässä Seminari-luostarissa. Nainen näetsä on älykäs kuin repo.»

Naiset palasivat heti takaisin seminaarin suojiin, koska vanhempi

55. Naisseminaari oli siiloin Kauppakadun varrella.
56. Hilma Polviander oli syntynyt 1849 Kiukaisissa, jossa isä oli lukkarina. Hän 

erosi seminaarin I luokalta toukokuussa 1870. Katso J. M. Mikkola ym. Jyväskylän 
Seminaari. — Konventissa oli tehty tiukka päätös siitä, että Illattaren kirjoituksista 
ei saanut sivullisille puhua. Jos po. kirjoituksesta olisi kuitenkin sattunut jotain 
vuotamaan seminaarin naisjohdolle, on kirjoitus s a a t t a n u t  olla aiheena neiti 
Polvianderin eroon seminaarista.
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nainen, eräs ope tta ja tar, oli kauh istunu t »syntiä, joka sa a ttaa  ihm isiä 
himovin silm in katselem aan Jum alan pyhiä». O p e tta ja ta r pani toimeen 
hälytyksen sem inaarissa, ja  sieltä riensi pian m uitakin  kadulle etsim ään 
m uukalaista, jonka arveltiin  pyrkineen »luostarin» m uurien sisälle, vaan 
h än tä  ei löytynyt. M utta seuraavana iltana näki kuu, e ttä  »vahti seisoi 
nais-sem inaarin portin  edessä; luu ltavasti oli se a se te ttu  siihen estääk 
seen veijaria  pääsem ästä sisään».57

Lukiolaiset eivät tehneet yksinom aan reki- ja  kelkkaretkiä, vaan myös 
purjehdusm atkoja Jyväsjärvelle, ja  m atkalle o tettiin  joskus neitosiakin 
m ukaan. T ällaista purjehdusm atkaa suunnittelee syyskuussa 1870 kolme 
lukiolaista Heikki Niininen, Jussi Runonen (Schrowe) ja  Mikael M atias 
Uninen eräässä  pienessä Illa ttareen  o tetussa  näytelm ässä, joka tapah tuu  
»Niinisen huoneessa Jyväskylän kaupunnissa». Siinä Niininen ensin sa 
noo itsekseen: »Kyllä se on kaunis ty ttö  tuo Mimmi. Tosin en tanssinu t 
sen kanssa Parviaisessa (kauppias Parviaisen ku tsu issa), m u tta  tan s
sinhan sen siaan M aikin kanssa ja. Det sm akade ändock å t fågel. 
Am andan päivillä minä en enää sisa resta  huoli vaan itse rakkaastan i.»  
Sam assa tu levat lukiolaiset Runonen ja  Uninen sisälle, ja  tulee puheeksi, 
e ttä  huomenna on loma ja  e ttä  lähdetään  »seilaam aan ja  otamme ty ttö jä  
mukaan». Niin pääte ttiink in  tehdä, m u tta  Runonen vastu staa  Stenbäckin 
o ttam ista  m ukaan, koska »se saa ttaa  lyödä m inut laudalta» ja  sam asta 
syystä  N iininen vastu staa  Kilpisen (Schildtin) m ukaan tuloa. Lopuksi 
pää te ttiin  o ttaa  purjeh tim aan kaikki ty tö t, jo tka olivat olleet Parviaisen 
tanssia is issa .58

Tähti Jup ite r oli kerran  tu llu t uteliaaksi ja  kurk istellu t lukiolaisen 
Paksusen akkunasta  sisälle ja  huom annut, e ttä  täm ä »opetteli kam aris
saan aa rtis ti  pokkaam aan» tekem änsä »naisen m ukaisen kuvan edessä». 
Jup ite r se littää  sitten, e ttä  Paksunen opetteli pokkaam aan sentähden, 
e ttä  »hän aikoi p itää  UUTFAARTIN (huviretken) ja  tuolla oikein osa
taksensa pokata». Pöydällä oli lista, jossa oli niiden henkilöiden nimet, 
jo ita  hän aikoi kutsua uu tfaa rttiin sa . Luettelo oli seuraava: »Fröken 
Helstein, Aini Järvinen, Hilma Parviainen, Am anda Grönblad jne.» Ka
valjeereiksi oli m erk itty  »Nuorin Sarlin  (tarko ittanee  Rafael Ferdinand 
S a ras te tta ) , V itikkala (V iktor V.), ja  Böök (Bruno B.) jne.»59

Edellä on jo m ain ittu  eräiden Jyväskylän neitosten nimiä, osa tun 
nettu ja, osa tuntem attom ia. Illa ta r  m ainitsee vielä e rä itä  m uitakin lu
kiolaisten ihailun kohteita, kuten bella Gelan, ak trissa  Olgan ym. Vie-

57. Illatar ss. 69—73.
58. Illatar ss. 95—98.
59. Illatar ss. 291—94.
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h ä ttävän  ty tön  on täy tyny t olla myös sen Jennyn, jo sta  I lla tta ressa  on 
seuraava »Monoloogi»:

»Tässä minä nyt olen koko aam ukauden istunu t kiikari kourassa, 
lasin pielessä katsellen torille, jos ei näkyisi Jennyä. Oli se toki hyvä 
keino tuo lta  K aisalta (eräs lukiolainen) e ttä  se toi täm än kiikarin  
tänne, m uutoin en näkisi koskaan Jennyä oikein niinkuin kasvoista 
kasvoihin. E i näy — Jennyä, ei — joutessani katselen muuanne. 
W eiliniin katsahdan  ensin, tuolla näkyy istuvan kahvi kupin ääressä 
sikaali pä tkä  ham paissa valm istam assa itseään V enäjän tunniksi 
Reilun kanssa. (T arkoittaa  lehtori W eiliniä ja  lukiolaista Relan
deria.) — -------

Kah, kello on jo kohta puoli. No ny t pitäisi Jennyn jo tuleman, 
siis kiikari on käännettävä Venuksen hoviin päin. Eikös kuulu Ve
nusta, neitonen, m ikähän sillä on kuin ei tule — — m utta  tuossa, 
kiitos Herralle, jo tulee jo — jo — m iksikäs k iikari noin vapisee mun 
k ä d e s s ä n i « o  — kas Jenny mänee tuossa —  katso silmiä, jo tka  säih- 
kyen lepää m ustien ripsiensä alla — entäs suu! — eihän lie kauniim 
paa ruusun nuppua kuin tuo Jennyn suu. — Ja  sitten  se käypi niin 
ylevästi kuin jum ala tar — oh-hoh!

Miksi minun näin sy rjäs tä  täy ty y  sinua katsella, enkös voisi tulla 
vastaasi h a ttu  kourassa, niin voisin katsoa aivan silmiesi sisim pään? 
— Ah! m iksi ei täm ä to ri ole v irs taa  pitem pi? — Ilo ei kestä  koko 
päivää — jo katoaa tuonne Leisteenin kulman taakse.»

Annavei oli varm aankin hyvin korea immyt, sillä Illa tta ressa  k irjo i
te taan  hänestä  useastikin. Lukiolaisten kesken ku tsu ttiin  hän tä  Veijuksi. 
S itten  Veiju joutui lähtem ään Jyväsky lästä  suureksi suruksi eräälle 
Ossi-nimiselle lukiolaiselle (Ossian Rönneberg), ja  joku tovereista  k ir
jo itta a  Illa ttareen  huhtikuussa 1870 Ossin kaipausta kuvaavan runon, 
jo sta  o tan  tähän  jonkun säkeistön.

TEIN IN  VALITUSVIRSI 
VEIJU N  POISLÄHDÖSTÄ

Ah kultani mun Veijuni 
Miks m änit pois mun luotani;
Tänn’ jä t it  m inun surem aan 
Ja  ikävissä kuolemaan.

Sun sini-silm ät lempeät,
Sun kullan karva kähärä t,
Sun käyntis ruh tina ttaren ,
Oot vallo ittanu t sydämmen.

60. Illatar ss. 740—42.
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Ah sorein sä irnmistä!
Ah hempein sä neidoista! 
Kuink’ aikas olj’ tääll’ lyhynen 
Ja  poijes lähtös pikanen.

Ä1 enää suosi Vilppua,
Tuot sinun vanhaa kosiaa, 
Vaan muista aina Ossia,
Sun sulhoas sun rakastas.

Ei serenadin auttanut 
E ik’ rakkauten’ pitänyt 
Sua vähä täällä viipymään 
ja  Ossiasi lempimään.

Niin — itkemät en olla voi,
Kun kohtalo mull’ surun toi;
Sä elä siellä ilossa,
Mä näännyn täällä surussa.*51

Vaikka joku konventin vikkelä runoniekka tekeekin runossa hieman 
pilaa Ossin suuresta ihastuksesta, niin voimme olla varm at siitä, että 
Ossi, ollessaan myöhemmin luotsikapteenina Laatokalla usein muisteli 
sinisilmäistä Annaveitä, jonka sitten eräs toinen lukiolainen (Johannes 
Friman) sai kainaloiseksi kanakseen.

Jyväskylän alkeisopistossa oli näihin aikoihin monta »pännämiestä», 
jotka myöhemmin jä ttivät kukin omat jälkensä Suomen sivistyselämään, 
kuten J. R. Danielson-Kalmari, Gusti Stenbäck (Lauri Kivekäs) ja  hä
nen nuorempi veljensä, tunnettu kirkkoarkkitehti Josef Stenbäck. Ru
noilijoina olivat konventissa huomattuja Uno von Schrowe, Aksel Vilhelm 
Hoffrén (Vilho Soini), Nikolai Christerson (Kari) ja eräät muutkin, 
kuten esim. nimimerkki I. C—s, josta en ole päässyt selville, kuka hän 
on. Kuka heistä on kirjo ittanut kunkin Ulattaren runon tai runosuo
mennoksen, on vaikeata päätellä, koska niiden alla ei tavallisesti ole 
mitään nimimerkkiä. Varmasti tiedetään, että Uno von Schrowe kirjoitti 
osan runoista, m utta mitkä niistä, on hieman vaikeata sanoa. O tta
kaamme tähän lopuksi kuitenkin eräs rakkausruno, olipa se sitten von 
Schrowen tai jonkun muun sepittämä.

61. Illatar ss. 689—90. Veijun oikea nimi oli Annavei Nygren. Sen jälkeen, kun 
tämä lukiolaisten palvoma kaunotar keväällä 1870 lähti Jyväskylän laivarannasta, 
katoaa hän Illattarenkin palstoilta ja lukiolaistemme maailmasta jättäen monen 
pojan Ossin lisäksi kalvavaan sydänsuruun. V. 1871 ylioppilaaksi tullut Johannes 
Friman kuitenkin paransi sydänsurunsa naimalla Annavein.
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Jyväskylän lukiolaisia v. 1870.

Vasemmalta oikealle seisomassa A. 
Nieminen, R. Brummer, H. Vauhkonen, 
S. J. E. Lagus, Uno von Schrowe. 
Istumassa Hj. A. F. Flinkman, Kaarle 
Dahlström (Länkelä), A. W. Hoffrén 
(Vilho Soini), O. J. Bökman, Oskar 
Favén (Uotila).

NEIDOLLE KEVÄT AAMUNA

Herää neito, nouse vuoteeltas 
Käy päivän nousuu katsom aan; 
Linnut laulaa yrttitarhassas 
Ja  soittaa, joudu kuulemaan.

Talvi peitti korjat kukkasi, 
Vaan armas nouse katsomaan 
Siellä puhkeevat jo ruususi 
Ja  aukasevat kupujaan.

Siellä aamu kaunis kasteellaan 
Jo kostuttavi kukkiais’
Siellä riemun olless’ vallallaan 
Vaan kaipaa poski ruusujais!

Josef Stenbäck 
Ahkera Ulatta- 
ren kynämies.

Elias Erkko 
Kirjoitti Ulattaren 
n:oon 1. 10. 1881. 

(Katso s. 388).

J L  — 25
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Runoudessa ja  m uutenkin vielä viljelem ätön suomenkieli taipui hei
kosti ja  vastahakoisesti konventin nuorten proosakielen k äy ttä jä in  ja  
runo ttaren  palvojain a ja tuksia  ja  tu n te ita  tulkitsem aan, kuten useista  
s itaa te is ta  olemme havainneet. M utta kuinka kaunista  suomea k irjo it- 
tiva tkaan  myöhemmin esim. Danielson-Kalm ari ja  Lauri Kivekäs, sen 
me tiedämme. Ja  kuinka herkin sanoin soikaan myöhemmin Uno von 
Schrowen ta i O skar Favénin lyyra, sen me myös tunnemme. U latar oli 
an tanu t kaikille heille ensim m äisen tilaisuuden julkiseen esiintym iseen, 
ja  k irjallinen pohja luotiin siten ainakin  osalta sen vaatim attom illa  
palstoilla.

Kun tässä  k irjo ituksessa on useaan kertaan  m ainittu  Lauri K ivek
kään ja  Bruno Böökin nimet, jo tka  U lattaren  m ukaan olivat lukiolais- 
aikanaan hyviä ystäv iä  ja  istu ivat myös usein yhdessä lasin ääressä, 
niin lienee syy tä  m ainita heidän m yöhem m istä yhteisistä kohtaloistaan 
ainakin se, e ttä  Böökistä tuli Suomen näyttäm ötaiteen  suuren trage- 
diennen Ida Aalbergin sulhanen ja  K ivekkäästä hänen aviomiehensä. 
Böök oli aikoinaan Suomalaisen tea tte rin  (K ansallisteatterin) tunnettu  
en sirakasta ja  ja  »ulkonäöltään komea ja  kaunisvartaloinen mies», ker
too Ilm ari Räsänen Ida Aalbergin eläm äkerrassa ja  lisää: »Hän esiintyi 
hienosti ja  pukeutui hyvin. H elsingin hienojen naisten sanotaan olleen 
hyvin hullaantuneita  Bruno Böökiin ja  juosseen hänen jäljessään.» Il
mankos lukiolaistoverit Jyväskylässä  kutsu ivat Böökiä »Sivistykseksi». 
Lauri K ivekkään ja  Ida Aalbergin ta r in a  päätty i edellisen ennenaikaiseen 
sortum iseen haudan poveen.

*  #  *

I lla ta r  sisä ltää  luonnollisestikin joukon m uitakin sekä aatteellisia  e ttä  
hupaisia k irjo ituksia, jo tka  kuvastavat Jyväskylän lukiolaisten m aail
m ankatsom usta ja  heidän eläm äänsä. V arsinkin kerro taan  Illa tta ressa  lu
kiolaisten joskus liiankin riehakkaasta  eläm ästä kaupungin ravintoloissa, 
erikoisesti »Aatolpassa» eli »Dolphuksessa», jonka »Fortuna-nappula» 
n äy ttää  osaltaan  heitä  kovin houkutelleen. Monia toilauksia sa ttu i täm än 
Bacchuksen palvelun m erkeissä. N iinpä lukiolais-yhteyden puheenjohtaja 
kerran  »puoli tip rakassa  ollessaan m ainion voimansa osotteeksi kaasi 
paikaltaan  niin sanotussa toh to ri H agforsin  katukulm assa» katu to lpan .33 
Illa ta r  m ainitsee myös, e ttä  lukiolaiset kerran  nostivat paikoiltaan ja  
kanto ivat pois erään  talon portit, ja  T aw aststjerna kertoo koulumuistel- 
m issaan, kuinka lukiolaisia »huvitti m arkkinoiden jälkeisinä öinä siirtää

63. Vietin joululomani 1909—10 tämän entisen lukiolaisen pappilassa Skuoritsassa 
Inkerinmaalla. Hän oli silloin vakaa, varakas kirkkoherra, joka uutterasti hoiti 
sekä seurakuntansa että suuren pappilan asioita.
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kauppiasten kojuja Jyväskylän isolta to rilta  alas m äkeä Rantakadulle». 
Illa ta r kuvaa myös varsin  huv ittavasti koulukuria ja  pennalismia. Edel
lisestä m ainittakoon vain, e ttä  siinä kerran  k irjo ite ttiin , e ttä  lukiolaisia 
ei saanu t pam puttaa m uut kuin itse herra  rehtori, m utta alaluokkalai
sille sai an taa  pamppua kuka opetta ja  tahansa. Se oli kasvatusta , jo ta  
koulumme 50-vuotisjulkaisussa nim im erkki — r  — r  (V iktor Berner) 
luonnehti sanoilla: »kort men kraftig t.»  Joka tapauksessa an to ivat 
»herrat lukiolaiset» komeine univorm uineen Jyväskylän silloiselle pie
nelle kaupunkiyhteiskunnalle oman leimansa, ehkäpä jonkin verran  hoh
dettakin, jo ta  eivät heidän e rää t riehakkaa t edesottam uksensa voineet 
paljoakaan himm entää. He olivat kuitenkin puutteellisuuksistaan huoli
m atta  suomalaisen Suomen toivoja ja  »heihin silloin Suomi katsoi ja  he 
kaikki Suomehen», vain hiem an m uuntaakseni Runebergin sanoja.

V iim eksim ainitun asian on selvemmin kuin m uut I lla tta ressa  lausu
nut nimimerkki —f —k (Josef Stenbäck) kun hän lehdessä 23. 10. 1869 
k irjo ittaa  mm. seuraavaa:

»Vielä meidän opistomme kohoavana Suomen sydänm ailla on ensim 
mäinen, jossa kansan kieltä harjo tetaan . Isänm aa katsoo tä tä  opistoa 
toivovin silmin. Se odottaa m eistä Suomen kasvavasta nuorisosta uusia 
ja  terveitä  voimia ylläpitäm ään m aan kalliim pia py rin tö jä : S u o m e n  
k i e l i  j a  S u o m a l a i n e n  k a n s a l l i s u u s .  M äärämm e tu levaisuu
dessa on siis: Kansan kieli ja  kansan oikeudet. Opiston ah taas ta  p iiris tä  
päästyäm m e avaraan  m aailm aan, Suomenmaan kansalaisiksi, alkaa 
meidän toimemme. M utta vaikutuksem m e alkaa jo täällä. Toverit! Lä
hettäkääm m e vuosittain  isänm aallem me oivaa nuorisoa, kansalaisalkeita, 
jo tka  tie tävä t ja  tun tevat m ääränsä.»64

Lukija sulkee m ilteipä liikuttuneena vanhan, kuluneisiin ruskeisiin  
kansiin sidotun Illa ttaren . Se s isä ltää  sen nuorison a ja tuksia  ja  haa
veita, joka painoi koulumme penkkejä aikoja ennen meitä. Me näemme 
täm än jo haudan lepoon siirtyneen nuorison ilot ja  suru t, heidän innos
tuksensa kevääseen, kukkiin ja  nuoriin neitoihin, ja  jokainen uusi teini- 
polvi voi niissä tun tea itsensä. M utta me näemme myös heidän suuren 
rakkau tensa isiemme kieleen ja  m aahan, jokaisen suom alaisen ikuisiin 
suuriin arvoihin.

64. I lla ta r ss. 124—25.



E. A. AALTIO

Oras vuosina 1890—1902

»Orahass’ on oljen alku»
(Oraan motto)

Jyväskylän alkeisopistolaisten v. 1864 perustama konventti ja  sen 
Illatar-lehti olivat lakanneet 1870-luvun alussa jonkin opettajakunnan 
kanssa sattuneen selkkauksen vuoksi. Sen jälkeen kului lähes 10 Vuotta 
ilman konventtia ja sen lehteä, joten emme voi saada tä ltä  ajalta  min
käänlaista kuvaa silloisten koulupoikien ajatuksista ja  harrastuksista. 
Eräiden lyseolaisten ja koulumme opettajain yhteistyön tuloksena on 
kuitenkin koulun perustamispäiviksi 1881 ja 1882 saatu aikaan pienehköt 
painetut Illattaren numerot, jotka ovat säilyneet yliopiston, m utta ei 
Jyväskylän lyseon kirjastossa. N iistä saamme jälleen hieman tietoja 
lyseolaisten elämästä.

Vuoden 1881 Illattaressa nimimerkki El.—o =  (Eljas Erkko, ylioppilas 
1882),1 kuvaa sen ajan koulupoikien elämää vallan yksitoikkoiseksi. 
»Meillä eletään», alkaa hän kirjoituksensa, »tavallista lyseolaiselämää 
s.o. mennään aamulla läksyjen luettua kouluun, sieltä päästyä lueskel
laan ja pannaan vihdoin maata. Sunnuntaisin ja  keskiviikko-iltaisin sen 
lisäksi ehkä kävellään ja istuskellaan komppiloissa (toverien asunnoissa). 
— Kouluelämässä ei meillä ole m itään virkeyttä, ei hengen eikä ruumiin 
harjoituksiin katsoen, se on vaan tuollaista uneljasta kellon raksutusta. 
Ainoastaan pari kolme kertaa lukukaudessa tapahtuvat huvim atkat 
kokevat sitä tavallaan virkistää, m utta niihinkään eivät kaikki voi ottaa 
osaa, toiset ovat siitä estetyt köyhyyden, toiset tanssin taitam attom uu
den tähden.» K irjoittaja päätyy ehdotukseen, että oppilaiden henkisten 
harrastusten herättäm iseksi »pitäisi ehkä perustaa konventti», m utta 
lisää siihen heti: »Sanotaan ylihallituksen (kouluylihallituksen) kieltä
neen oppilaskonventin.» Senvuoksi k irjo ittaja ehdottaa »iltaseurojen» 
perustamista, jossa opettajat olisivat »isällisinä ohjaajina eikä vaan an
karina opettajina».

1. Rudolf Eljas Erkko oli tähän aikaan koulumme VIII luokalla. Erkko suo- 
m enteli eri teoksia ja kirjoitti runojakin. Erkko kuoli keuhkotautiin 1888 Mera- 
nossa E telä-Tyrolissa. E:n veli J. H. Erkko kirjoitti kuolem asta tunnetun runonsa 
»Se kolmas», joka alkaa: »Tiroolin kauniissa vuorim aassa».
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Täm än mielestämme varsin  oikean ja  kohtuullisen ehdotuksen joh 
dosta on joku opetta jis ta  noussut koturneille vastustam aan  koko 
a ja tu sta . Hieman pateettisesti hän lausuu mm.: »Tämän k irjo itta ja  luu
lee itsellänsä olevan jotenkin suuren ja  varm an kokemuksen konventeista 
gym nasi-ajaltansa. Vaikka silloin olivatkin kaikki suhteet paljon m uka
vam m at semmoiselle laitokselle, koska m uka oppilaat yleensä olivat van
hempia, suureksi osaksi täysikasvaneita  miehiä. — Konventti ei ole m i
kään taikakeino. — Oman opistomme konventtien luovasta hengestä on 
tässä  olla paras m itään sanom atta. S iitähän  ollaan yksim ieliset, e ttä  
niiden h isto ria  ei puhu konventtien hyväksi.»2

K irjo itta ja  teilaa tä ten  koko a ja tuksen  konventin perustam isesta, 
tönäiseepä vielä en tistä  lakkau tettua  konventtiakin, joka kuitenkin oli 
toim inut erikoisen virkeästi ja  jonka lehden, Illa ttaren , k au tta  jä lk i
polvillekin on säilynyt varsin  värikäs kuva ensim mäisen suom alaisen 
oppikoulun oppilaiden alkuaikojen eläm ästä. O pettajakokousten pöytä
k irjo jen  kuivan asialliset lauseet ja  parak raahv it eivät luonnollisesti 
riiitä tiedä paljoakaan kertoa.

Sam assa Illa tta ren  num erossa k irjo ittaa  myös nim im erkki Riskunen 
»Konventin perustam isesta kouluumme.» Hän sanoo, e ttä  sellainen on 
esim. Vaasan, Oulun ja  Kuopion lyseoissa sekä Helsingin Suom alaisessa 
Y ksityisessä lyseossa. Viimeksimainitussa. konventissa »vallitsee siveä 
isänm aallinen henki; konventilla on sanom alehti, jossa, koulupojista 
h a rjaan tu u  k irja ilijo ita  ja  kaikkea m uuta voisi sanoa, kuin e ttä  täm ä 
laitos on yliaikainen (vanhanaikainen)».

Edelläselostetu t kaksi k irjo itu sta  eivät kuitenkaan joh taneet kon
ventin eli »iltaseuran» perustam iseen. Sen tarpeellisuudesta k irjo ittaa  
1. 10. 1882 ilm estyneessä I lla tta ressa  jälleen nim im erkki — r kannattaen  
»yleisen iltaseuran» perustam ista, »johon kaikki koulun oppilaat saisivat 
o ttaa  osaa». K irjo itta ja  ja tk aa  sitten: »Vaan viime Illa tta ressa  (1. 10. 81) 
lausutaan, e ttä  konventtien h isto ria  ei puhu niiden hyväksi. Se on to tta . 
M utta niiden tarko tus ja  suunta olikin väärä. — Niiden tarko itus oli sen 
m ukaan kuin olen konventeista kuullut muka koota oppilasten voimat ja  
siten  hyvinkin usein ase ttau tua  opetta jistoa vastaan.»3

Meillä ei ole lähemmin tiedossa, m inkälaatuinen se selkkaus oli, joka 
aiheu tti konventin lopettam isen 1870-luvun alussa, m utta  viimeksi sitee-

2. Täm än Illa ttaren  kirjoituksen laatija on joltisellakin varmuudella lehtori 
Heikki Hellgren, jolla tosiaan oli, kuten hän itse sanoo, »suuret ja varmat koke
mukset konventista gymnasi-ajaltaan», nim. Porvoon kymnaasista. Hellgrenin 
kuvaukset »kokemuksistaan» on osittain o te ttu  täm än kirjo it tajan  tässä julkaisussa 
olevaan artikkeliin »Koulukurista, toverikurista ja pennalismista» jne.

3. Tällaista kuvaa opettajien ja oppilaiden suhteista ei la inkaan saa vuosien 
1869—70 I l la ttar is ta .  Konventin pöytäkir ja t  niiltä ajoilta ovat hukkuneet.
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ra tu s ta  k irjo ituksesta  päätellen on siihen lähinnä ollut syynä jokin t a 
pahtum a, jonka johdosta on p ä ä te tty  »koota oppilasten v o im a t------------
opetta jistoa vastaan», kuten 1882 tie ty s ti vielä hyvin m uistettiin , v a r
sinkin, koska opetta ja tk in , paria  poikkeusta lukuunotam atta, olivat 
vielä sam at.

Oppilaiden elämä pienessä Jyväsky lässä  ei kuitenkaan ollut a i v a n  
niin yksitoikkoista, kuin miksi sitä  E ljas  E rkko ylläselostetussa k irjo i
tuksessaan  kuvaa. E ri oppilaiden m uistelm ista tiedämme, e ttä  paitsi 
E rkonkin  m ainitsem ia huvim atkoja oli koulussa lisäksi juhlia tanssiai- 
sineen, »tomujuhlia», joiden toim eenpanijoina olivat lyseon opettajien  
rouvat ja  jo tka  saivat nim ensä juh lasalin  kattoon saakka nousevista 
tom upilvistään. L isäksi oli oppilaista m uodostettu kuoro, joka lauleskeli 
»tom ujuhlissa», antoi serenadeja kaupungin nuorille kaunottarille  jne. 
Vielä laskettiin  m äkeä daam eina »tipoja» ja  » trisso ja»4 ja  Bacchusta 
palveltiin sikäli kuin rahaa  siihen riitti. Rovasti Alanen m ainitseekin 
m uistelm issaan vuosilta 1875—82, e ttä  ehdottom an ra itis ta  ylim päin 
luokkain oppilasta ei ollut monta» ja  e ttä  »penkinpainajaiset» m uodos
tu iva t liiankin m äriksi.

M ainittakoon vielä, e ttä  puheenaolevat Illa tta rien  num erot eivät ole 
erikoisen m ielenkiintoisia, m ikä osaltaan  johtunee siitä, e ttä  ne on to i
m itettu  yhteisvoim in opettajien  kanssa, joten n iistä  puu ttuu  se ra ikas 
elämänilo ja  vapauden tunnelm a kuperkeikkoineen, m itkä an tav a t niin 
erinom aisen v iehättävän  sävyn vuosien 1869—70 Illa tta rien  haalistuneille 
sivuille.

Kuten edelläolevasta selviää, ovat oppilaat olleet konventin perus
tam isen kannalla, ja  syksyllä 1882 perustettiink in  lopulta »jonkinlainen 
toverikunta, joka kerran  tai kahdesti viikossa kokoontui», kuten rovasti 
Yrjö Alanen m uistelm issaan kertoo.5 Kun konventin kokouksiin saivat 
o ttaa  osaa alaluokkienkin pojat, niin »lakkasi konven ttiharrastus m uuta
mien vuosien kuluttua», Alanen lisää.

Näin meni jälleen useita  vuosia, ennenkuin uusi konventti peruste t
tiin m a r r a s k u u n  15. p n ä  1 8 9  0.° Siitä tu lik in  p itkäaikaisin  ja  
m uutenkin elinvoim aisin konventti, m ikä koulussam me on koskaan ollut, 
ja  sen ripeä to im inta loppui vasta  keväällä 1904. Konventti sai heti 
oman lehtensäkin, ja  kaunis Porvoon kym nasisteilta  saatu  Illa tar-n im i7 
vaihtui nimeksi Oras. Lehden m otoksi tuli »O rahasta touko kasvaa», 
m ikä myöhemmin sai muodon »O rahass’ on oljen alku». N äistä  »kyhäel-

4. E delliset tyttökoulun oppilaita, jälkim m äiset sem inaarittaria.
5. A lasen m uistelm at, koulum me 75-vuotisjulkaisu, s. 145.
6. Oras 20. 1. 1898.
7. Porvoon kym naasin konventilla oli aikojen kuluessa monta erinim istä  

lehteä, yksi n iistä Illatar. Arvid Hultin, Borgå Gymnasii H istoria II, s. 267.
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Ylioppilaskokelaat kesäkuussa 1877. V asem m alta oikealle: Seisom assa A ntti F. 
H assell (m yöhem m in koulumme opettaja), Adolf Hakkarainen, Pietari Jama- 
lainen, Selim  G. D ahlström , Emil F. Eränen . Istum assa Adolf L. Nyman  
(tunnettu  mm. tutkim uksestaan »M uinaismuistoja Laukaan kihlakunnasta»), 
Johan Emil Niloni, A leksis Arvelin. N äillä  pojilla ei ollut konventtia, m utta he 
tanssivat »tom ujuhlissa» lyseon suuressa juhlasalissa (koko 1 0 x 1 6  m .), tekivät 

rekiretkiä ja laskivat m äkeä tipojen ja trissojen kanssa.

mistä kouluajoilta», kuten lehden otsikkoon on merkitty, on seuraavassa 
tarkoitus  tehdä lyhyesti selkoa.

Oraan ensimmäinen numero on ilmestynyt konventin perustamis
päivänä, m arraskuun 15. pnä 1890. Sen johtavan kirjoituksen on laa
tinu t  nimimerkki — iai— (Juho Heikki Arpiainen, ylioppilas 1891), ja 
sen otsikko on: »Toveruuden tärkeydestä  sananen.» Kun sanotussa a r 
tikkelissa on lausuttu  se käsitys työstä  ja  uhrimielestä isänmaalle, joka 
sit ten  on läpikäyvänä piirteenä kaikissa myöhemmissäkin vastaavan
laatuisissa kirjoituksissa, on syytä lainata osia siitä tähän:

Mitä korkeampaa velvollisuutta ihmiselämässä voidaan ajatella, 
kuin e ttä  koko voimansa ja  neronsa (täm än sanan jälkeen on lyijy-
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kynällä pantu kysymysmerkki) uhraa isänmaan palvelukseen. Tämän 
kalliin tehtävän ovat monet isänmaan pojat oivaltaneet, se on heissä 
ollut sisällisenä pontena, joka aina on johtanut heidän toimiaan ja 
pyrintöjään, se on saattanut vähä-arvoisiksi kaikki muut ulkonaiset 
edut; isänmaalle elää ja  isänmaalle kuolla, se on periaate, jota he 
ovat noudattaneet ja jota myöskin on jokaisen tosi-Suomalaisen py
hänä velvollisuutenaan noudatettava. — Olemmehan kaikki saman 
kansan lapsia; yhteinen isänmaahan on kaikilla, siis myöskin pitää 
meidän pyrintöimme tulla suunnatuksi yhteen ainoaan päämaaliin: 
olla niin paljon, kuin se meidän voimissa on, hyödyksi isänmaalle. 
Lämmin isänmaan ja äidinkielen rakkaus on ainoa pohja, jolla 
voimme toivoa menestystä toimillemme.

Vaan tä tä  emme voi saavuttaa, ellei todellinen veljeys meitä yh
distä. Kaikki eroitus, mitä mahdollisesti voi olla ijän ja tietojen 
puolesta, ei ensinkään saa olla minäkään toista ujostelevana a r
kuutena tai toista halveksivana mahtina.

Pontevasti ja korkealentoisesti, vaan ei varsin omaperäisesti sanottu, 
m utta emmeköhän me itsekukin olisi nuorina abiturientteina lausuneet 
sam at ajatukset jokseenkin samaan tyyliin? Rivien k irjo ittaja ei kui
tenkaan ole tyytynyt vain proosaan, vaan on istahtanut heti jälkeen 
Pegasoksen selkään. Kas näin kuuluvat silloin sanat:

Jo uusi päivä koittaa,
Jo aamu saapuvi 
Ja valo yön jo voittaa 
Sen varjot haihtuvi.

Se kevät ompi Suomen 
Ja aamun uuden koi 
Ja elon nuoren huomen 
Ja  kutsuin kellot soi.

Ja Suomi nousee nuori,
On voima hento vaan:
Mut voitettava vuori,
Ken sitä poistikaan? jne.8

Oraan numeroissa seuraa sitten pikku runoja ja kaunokirjallisia 
kuvauksia, jotka yleensä eivät nouse tavallista koulutasoa korkeam
malle. Vilpitöntä kiintymystä ja  kunnioitusta edesmennyttä opettajaa 
kohtaan osoittavat nimimerkki F. 0 :n  (myöh. lehtori Filemon Onnela,

8. Oras 15. 9. 1898.
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Filemon Onnela Jalmari Jäntti Onni Brummer

Oraan kirjoittajia

ylioppilas 1892) sanat »Lehtori Heikki Hellgrenin muistolle!», joten 
niistä on syytä ottaa tähän muutamia osia:

Oudon tunteen herätti viime maaliskuun 20 päivänä (1891) sa
noma, että lyseomme opettaja, Lehtori Heikki Hellgren oli vaipunut 
ijäiseen uneen.

Vainaja oli syntynyt Pälkäneellä Heikkilän talossa v. 1838 talon
poikaisista vanhemmista. Hän kävi koulua ensin Hämeenlinnassa, 
josta muutti Porvoon lukioon opintojaan jatkamaan. Täällä hän sai 
muun muassa nauttia runoiliamme Runebergin opetusta. Täältä hän 
tuli ylioppilaaksi v. 1859 ja rupesi siitä ajasta etupäässä tutkim aan 
klassillisia kieliä. Vuonna 1869 tuli hän latinan kielen lehtoriksi 
Jyväskylän lyseoon.

Vainaja oli innokas suomalaisuuden ja suomenkielen harrastaja. 
Ylioppilaana ollessaan oli hän yhden vuoden kotiopettajana Suomen 
kansallisuushengen herättäjän, senaattori Johan Vilhelm Snellmanin 
perheessä. Täällä hänen oloaikansa oli suuriarvoinen vainajan elä
mässä, sillä hän nyt tuli lähemmin tutustum aan Snellmanin jaloihin 
periaatteisiin. — Vainaja olikin täällä Suomen sydämessä näiden 
periaatteiden harras kannattaja. Ollessaan opettajana saattoi hän 
sitä paremmin kylvää noita suomalaisuuden harrastuksen jaloja sie
meniä oppilaittensa avoimiin sydämmiin. — Muuten oli hänen ope
tuksensa vielä vanhuudenkin ja  kivuloisuuden päivinä vilkasta ja 
jännittävää, hänen puheensa ylevätä ja  helposti ymm ärrettävää. 
Joskus hän tosin osoitti ankaruutta, mutta se oli oikeutettua, sillä 
ei hän syyttä kiivastunut. Oppilaat kuuntelivat häntä tarkkaavai
suudella ja  tottelivat jo hänen silmiensä katsettakin. — Hän oli 
tässä lyseossa olleiden entisten konventtien kuraattorinakin. — Op
pilaat ovat hänessä kadottaneet oikeatuntoisen, suoran ja rakaste t
tavan opettajan, opettajat innokkaan virkaveljen ja isänmaa rehel
lisen, kunnon kansalaisen.*»

9. Oras 4. 4. 1891.
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Lyseolaiset huvittelivat puheenaolevaan aikaan, samoin kuin kaikkina 
aikaisem pinakin aikoina, järjestäm ällä  pieniä tanssiaisia , kelkkaretk iä  
jne. K atsotaanpa, m itä esim. nim im erkki —eski— kertoo e räästä  kevä t
talvella 1890 Pum perin taloon lähellä kaupunkia tehdystä  kelkkaretkestä.

K ohta olimme valm iit lähtem ään. E räässä  p ihassa kokoonnut
tiin  ja  sieltä  läh ti seurue, kaikkiaan noin 25 henkeä Pum peria kohden. 
M ennessä laskettiin  mäkeä, m issä vähänkin oli alam aata, ja  kaikilla 
muilla oli ty ttö  kelkassaan, vaan minä laskea suhuutin  yksin. — 
Talossa, jonne tultiin , oli vastaan  o ttam assa m uutam ia ta n tte ja  y.m. 
Siellä oli la ite ttu  meille kahvi- ynnä voileipäpöytä, ettei nälkä eikä 
jano hätyy ttä is i. K uitenkaan emme paljon sisällä olleet, sillä m äen 
laskuhan se olikin meidän pääasianam m e, eikä m ikään herku tte lu  
— vaikka hyvää sekin teki. — Pyysin e rästä  — lakkiani kohteliaasti 
nostaen — olemaan niin hyvän ja  istum aan m inunkin kelkkaani. 
»M utta jos me kaadumme», sanoi hän. P istipä hiukan vihakseni sem 
moinen epäily ja  olin vähällä sanoa »m aasta se pienikin ponnaa». 
K uitenkaan en niin sanonut, sanoinhan vaan: »Ehkeipä kaaduta, 
suora m äkihän tässä  on.» »Pois tieltä!» k iljaisin  ja  annoin v ilistää  
ty tön  kanssa m äkeä alas. Oikeinpa täy ty i ryästä , kun onnellisesti 
pääsin mäen alle. — Kohta lähdimm e taas  taloon itseäm m e v irk is
täm ään. Täälläpä p iste ttiin  h iukan polskaksi ja  otinhan m inäkin 
siihen osaa, vaan sen jokainen arvaa — kenen kanssa .10 Tanssin jä l
keen m entiin jälleen m äkeä laskem aan ja  iltapäivällä pa la ttiin  
kaupunkiin.

U seat m uistelm ien k irjo itta ja t ovat kertoneet koulumme jokasyk
sy isistä  perunare tk istä  eli »peruretkistä», kuten n iitä  tavallisesti k u t
suttiin . Syksyn 1891 perunaretkeä johonkin läheiseen taloon kuvaa tuo 
reeltaan  nim im erkki K iti Taavetinpoika (Edvin Gideon Taavetinpoika 
V äätänen, ylioppilas 1893) O raan num erossa 10. 10. 1891. K iti kertoo 
lähteneensä retkelle tapansa m ukaan ilman eväitä, m utta pari toveria 
ta rjo si hänelle auliisti omia eväitään. K iti oli kuitenkin vieläkin näl
käinen, kun talon porstuasta  kuului huuto: »Jolla ei ole evästä tulkoon 
tää ltä  syöm ään!» K iti riensi heti paikalle. Kertom us ja tkuu  sitten:

Siellä porstuvan penkillä olikin useam pia rieskoja, ranskan  lei
piä, voita, lohta ja  arviolta  pari korttelia  m akkaraa sekä jo yksi näl
käinen toveri. — Kun sitten  vähän päästä  toinen syömä mies oli pois
tunu t penkiltä, sain minä vähän vapaam m in katsella ruokia. Silloin 
vasta  huom asinkin, e ttä  ’pieniä ne ovat, jo tka  penkillä seisovat’ siihen 
verraten , m itä penkin alla oli. Siellä näet oli suuri peruna koppa 
täynnä kuum ia perunoita sekä sahtikannu, Ensim m äinen työ oli nos
taa  koppa ja  kannu rehellisem m älle paikalle eteeni lattialle. N yt vasta 
pääsin oikein syömisen alkuun.

10. Oras 28. 11. 1891.
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Välillä käy paikalla pari »tanttia» (ilmeisesti opettajien rouvia) tie
dustelemassa, onko ruokaa riittävästi, m utta  pian ryn tää  kertojamme 
perunakopalle joukko alaluokkien poikia, jolloin perunakoppa alkaa suk
kelaan tyh jen tyä  ja samoin sahtikannu, ja  lopun siitä kaatavat vahin
gossa lattialle porstuan sivuovesta ulos tulevat neitoset. Mutta Kiti sai 
uu tta  sahtia, popsi m akkaraa ja  lohta perunain kanssa ja  sitten hän 
k iitti  ja  lähti kotia. »Siinä olkoon ’O raan’ kuulloille referaatti  Peru- 
juhlastamme», Kiti lopettaa ju ttunsa, jossa vain valitettavasti kerrotaan 
paljon hänen suuresta ruokahalustaan ja  vähän itse retkestä.

Jyväskylän pikkukaupungissa oli jo 1880-luvulla alettu harras taa  
hiihtoakin, joka sitten vähitellen sivuutti kokonaan koulupoikien ja 
- ty ttö jen  aikaisempina vuosikymmeninä ha rras tam an  kelkkailun. Oraan 
numerossa 23. 1. 1892 k irjo ittaa  nimimerkki Urpu kuvauksen nimeltä 
»Hiihtämässä». Kun kirjoituksen taso on huom attavasti muita saman 
a jan  kirjoituksia korkeampi ja  kun siinä elävästi kuvastuu nuoren ly
seolaisen heräävä lempi, otettakoon siitä osa tähän.

Lumi tuiskusi vastaani suurina pilvinä muodostellen tien vieriin 
harjan te isia  kinoksia. Ilma oli parahiksi raikasta, ei kylmää eikä suo
jaa. Otsaani poltti ja  r intani aaltoili kiivaasti, vaikka tuuli koettikin 
helly ttää  tuskaani laskemalla vilpoisen kätösensä ruumiini ympäri. 
Nuoressa rinnassani taistelivat tunteet, jo tka ehkä m ääräävät koko 
elämäni työn. — Olin yksin ja  hyljätty. — Mutta silloin tuuli ulvah
taa  kuin vimmattu, reväisten lumiryöpyn vähäksi aikaa pois. — Ruu
mistani vä risy ttää  ja  taasen heräävät tunteen myrskyt.

Kun ennätin (takaisin) kaupungin kadulle, näin ihmeekseni nei
tosia hiihtelemässä. Puna hohti heidän sievistä poskistaan ja  mieli
ala näytti  olevan hyvinkin hilpeä. Minä näin sen, m utta  minä näin 
jo ta in  m uutakin — heidän joukossaan oli tuo »eräs». Minä olin nähnyt 
hänet monasti, olin häneen melkein niinkuin ra  ..  . Olin monta kertaa 
kaivannut t ilaisuutta  päästä  hänen tuttavuuteensa, m utta  en ollut 
onnistunut. He menivät kuin sievät perhoset sivuitseni. Jäin mietti
väisenä katsom aan heidän jälkeensä. — Y h t’äkkiä selveni, e ttä  minun 
pitäisi h iih tää  sinnepäin, jonne he menivät, ehkäpä onni toisi tilai
suuden tu tu s tua  — niin, ehkäpä? — Kun hiihdin heidän jälkeensä, 
niin syömeni löi rajusti, ja  tunsin veren a jautuvan kasvoihini. — 
Minä tahdoin kääntyä takaisin, mutta en voinut. Tavoitettuani heidät 
olivat he laskemassa mäkeä. Minä hiihdin läheltä »häntä». Hän katsoi 
ihmetellen minuun. — En uskaltanut seisahtua, vaan ponnistin kai
k ista  voimistani eteenpäin. Vihdoin pysähdyin eräälle korkealle 
mäelle, joka 'oli jokseenkin likellä sitä  paikkaa, jossa he laskettelivat. 
Kun olin laskea suilauttanut ensimmäisen mäen ja  kiivennyt ylös, 
niin empä tah tonu t uskoa silmiäni — he tulivat minun mäelleni. — 
Ensin  laski yksi heistä ja  sai iloisen kuperkeikan. Toiset päästivät 
ra ikkaan  naurun, joka ta r t tu i  minuunkin. Nyt läksi »eräs». Minä 
katselin jännityksellä  hänen kulkuaan. Sorja vartalo hieman kumar-
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tuneena kiiti hän huimaavaa vauhtia. Oli kuin olisi sydämeni seuran
nut mukana. Kun hän pääsi onnellisesti alas, puhkesi helpoituksen 
huokaus rinnastani.

Laskea hujautin kaikkein pahimmasta paikasta. Ihm ettelyn huu
dahdus kuului heidän joukostaan. Se ajoi veren sydämestäni. En 
tiennyt, mitä minun piti tehdä? Myönsin kyllä, että  olin hullu, m utta 
kiipesin vaan huimana mäkeä ylös. He olivat m uuttautuneet minun 
laskupaikalleni. Kun pääsin vihdoin hengästyneenä mäen päälle, niin 
seisoi hän aivan vieressäni. Nyt sydämeni lämpeni, polviani vapisutti. 
Hän loi minuun katseen — katseen, joka hurmasi. Se oli niin kaino, 
m utta lämpönen ja viehättävä. En tiennyt mitä tein. Päätäni huimasi. 
Tunsin, että nuo katseet voisivat pakottaa minut vaikka tuleen. E h 
käpä olikin rakkauteni tuommoista hullua »koulupojan rakkautta», 
jota nuo hienotunteiset k irjailiat niin halusta pilkkailevat; m utta 
kumminkin se tuli sydämeni sisimmästä sopukasta .-------

Laskin mäkeä alas, ensin toivoen taittavani niskani, m utta tuskin 
tunsin mäkeä allani, kun hiihtäjä-kunniani paisui. Seisoin notkeana 
suksillani ja  menin onnellisesti vaarallisesta hyppyristä» Kun sukseni 
seisattuivat, en kääntynyt takaisin, vaan hiihdin, hiihdin kuin vim
mattu, ikäänkuin joku olisi minua vainonnut. Luulenpa, e ttä  pakenin 
joko hulluuttani tai onneani. En seisattunut ennenkuin olin hiih tänyt 
kauas järven yli. Pakenin kauas, m utta mieleni paloi yhä kauemmaksi.

Viimein voipuivat voimani. Heittäysin lumihangelle ja  itkin, itkin, 
mutta mitä? Ehkäpä vaan kovasti kiihoittuneet tunteeni tahtoivat 
täten purkautua? — Rauha vallitsi luonnossa ja  rauha tuli vähitellen 
minunkin mieleeni. Tunsinpa melkein onnelliseksi itseni. Toivo, taivon 
lapsi, soi suloisia säteitänsä paistaa sieluuni.11

Kuka oli täm ä nuoren lyseolaisen kiihkeästi palvoma neitonen, jonka 
katse oli »kaino, m utta lämpönen ja viehättävä», sitä emme tiedä. M utta 
sen tiedämme, että sekä ennen että  jälkeen ovat monen Jyväskylän ly
seolaisen sydämet syttyneet viehättävien silmien ja sorjan vartalon 
vuoksi pienessä koulukaupungissamme. Ehkä joku muukin on talvisessa 
metsässä heittäytynyt hangelle ja  itkenyt heränneen lemmen suloisesta 
tuskasta ja  epätoivosta? Mutta ne hanget ovat aikoja, aikoja sitten jo 
sulaneet.

Suksiinsa oli lyseolainen ja suureksi humoristiksi tunnettu Aapo 
Salminen (ylioppilas 1895) niin innostunut, että  veisteli niistä eloisan 
kuvauksen, jonka julkaisi Oraassa otsikolla »Kaksi naikkoista». (Nimi
tyksellä naikkonen ei siihen aikaan vielä ollut sitä hieman kevytmielistä 
sävyä kuin nykyään.) Aapo juttelee »naikkosistaan» seuraavaan tapaan:

Kaksi on minulla naikkoista niin solakka vartaloista. — Kotoisin 
ovat naikkoseni Metsälän rikkaasta kylästä, syntyisin Koivulan hyvä-

11. K irjo itta ja  on todennäköisesti Edvin Ossian Bähr, myöhemmin Vaajakallio, 
(ylioppilas 1892), jonka hauskasti ja sujuvasti k irjo itettu ih in  koulum uistelm iin 
olemme saaneet tu tu s tu a  koulumme 90-vuotisjulkaisussa ja  jälleen tässä  julkaisussa.
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Vuoden 1894 ylioppilaskokelaat Helsingissä lakkia hakem assa. V asem m alta 
oikealle: Seisomassa F redrik  Hyöky, O tto Lahtinen, Ilm ari Kovero, A rthur
Leinberg, Kaino Kahelin, Sulo Salm ensaari, Johan M antere. Istum assa Aarne 
Wegelius, K aarlo K ustaa H aljala, Emil S aarn ivaara, O skar Hake, K aarle Niemi,

Emil Vekara, Ja lm ari Jän tti.

luontoisen ja valkopintaisen isännän kaksoistyttösiä, Tapiolan sieviä 
nappulaisia. — Ne ovat nuo samaiset naikkoset silmiin pistävästi 
pitemmät kuin minä, mutta sekään ei hituistakaan haittaa tee mei
dän hyvän sopumme vastaisellekin säilymiselle. — Yksi on niillä 
paha vika. Ne näet eivät tahdo tulla mukanani ylämäessä, ja kuta 
jyrkempi ylämäki on, sitä suurempaa vasta-rintaa ne tekevät, ja niin 
viimein pakoittavat kantamaan itseänsä. Mutta sen ne taas maksavat 
alamäessä, jolloin ne vuorostaan k iijättävät minua selässään huimaa
vaa vauhtia. — Minun ei tarvitse tehdä muuta palvelusta naikko- 
silleni kun muutaman kerran rasvaan ja tervaan ne eläissään, niin 
siinä kaikki kohteliaisuuden osotukset. Noilla sitä vastoin, jotka 
kainaloistansa viedä hiissuttavat rinnallansa on paljon enemmän pal
velusta, m utta paljoa vähemmän palkkaa. — Enemmän hervaantuu, 
oikeimpa hurmaantuu nuori kavalien liehauttaessaan siipakkoansa 
pitkin pölyistä tanssisalia. Hän karkeloi, hän pyöräyttelee naikko- 
sensa vartaloa ja jalkoja. Minä potkasen hiihdintäni, tuota virvoit
tavaa ruskeaihoista suikaletta, se ei minua hervaise. Päin vastoin se 
minua kohottaa, se minut korkeampia miettimään nostattelee. —
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Minä olen vasta nuori koulupoika. Suksistani en minä eläissäni luovu. 
Kun aika joutuu, niin kulettelen minäkin luultavasti kainaloistakin 
naikkoista, m utta sukset täytyy hänellä olla niinkuin minullakin.12

Pian papiksi valmistumisensa jälkeen Aapo Salminen purjehti suuren 
meren yli Amerikan Yhdysvaltoihin. Ja niin sukset unohtuivat. Eikä 
suksiensa ylistäjä löytänyt elämässään edes haaveilemaansa »kainaloista 
naikkoista», vaan kuoli yksinäisenä miehenä kaukana kotimaan rakkailta 
rannoilta ja  lumisista metsistä, joista hän kerran koulupoikana oli hank
kinut itselleen kouluaikansa elämän sulostuttajat.

1890-luvun lyseolaiset ovat Oraaseen kirjoittaneet joukon kuvauksia 
kotiseudustaan, retkistään, kuten esim. Kiti Taavetinpoika varsin mie
lenkiintoisesta m atkastaan Aavasaksalle, ja m erkittävistä tai hupaisista 
tapahtum ista. Ottakaamme tähän osia nimimerkki Vihurin — ilmeisesti 
jonkun viitasaarelaisen — kertomuksesta, joka on julkaistu 4. 4. 1891 ja 
jonka otsikko on »Suntio ja  pappilan pukki».

Kauan aikaa sitten soitettiin vielä kirkonkelloja vanhassa kello
tapulissa V:saarella (V iitasaarella), vaikka uusi kirkko oli jo Valmis, 
mutta syy oli se, että ei oltu tilattu  vielä uusia kelloja ja  vanhoja 
huonoäänisiä kelloja ei huolittu uuteen kirkkoon. Sentähden oli sun
tiolla paljo työtä, kun piti käydä vanhassa kellotornissa soittam assa 
»pyhää sisään» y.m. kun vanha kirkko oli rakennettu saarelle, johon 
ei ollut mitään siltaa ja  hänen täytyi siis aina soutamalla mennä 
sinne. Tämä seikka ei vähää harm ittanutkaan suntio raiskaa, kun 
vielä sitäpaitsi hautausmaa oli aivan kellotapulin vieressä ja  hänen 
tuli aina kulkea sen ohi.

Oli myöhäinen syysilta. Kello taisi olla jo 1/2 7, kun suntio läksi 
kotoaan soittamaan pyhää sisään. Astui venheeseensä ja rupesi sou
tam aan oikein ravakasti, päästäkseen ajoissa perille, ettei häntä aivan 
pimeä saavuttaisi. Mutta kumminkin oli jo jokseenkin pimeä hänen 
saavuttuaan Kirkkosaaren rantaan.

Suntiolta oli unohtunut tulitikut kotia, ja senvuoksi täytyi hänen pi
meässä kömpiä kellotapuliin. Hän pääsi kuitenkin perille, avasi tapulin 
luukut ja  rupesi »möykyyttämään kelloja», kun alhaalta päin alkoi kuu
lua »määkäyksen kaltaista ääntä», joka aina vain lähestyi. Suntio muisti 
tällöin vanhan tarinan siitä, että  tässä kellotapulissa »huseeraa» piru ja, 
kun hän vilkaisi alas, näki hän »kaksi viheriätä, loistavaa, pientä ym
pyrää, aivan toistensa vieressä, ja ne kun pyörivät ympäri, että oikein 
pelotti». Sitten askeleitten ääni läheni, ja peloittava olento pysähtyi aivan 
suntion eteen. Alutta täm ä hyökkäsi noita kahta silmää kohti, »sillä ne 
hän arvasi pirun silmiksi». Syntyi painiskelu ja lopuksi molemmat tais-

12. Oras 11. 2. 1893.
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telutoverit putosivat tapulin porta ita  alas. Suntio pääsi s itten ulko
ilmaan ja  huomasi »koko pappilan kilikarjan  oven vieressä yötä v ie ttä
mässä ja  katseltuaan piruansa, huomasi hän sen niiden johdatta ja-  
pukiksi». Tämän jälkeen suntio souti kiireesti kotiaan ja  pani heti maata. 
Hän ei vastannut mitään vaimonsa kysymykseen, kun täm ä tiedusteli: 
»Miksi sinä niin jäniksen karvaiselta näy tä t?»  »Mutta täm än tapauksen 
jälkeen», k irjo itta ja  lisää, »tuli suntiosta niin karski mies, ettei pelännyt 
kuin ’Jumalaa ja  pyssymiestä’ ja  jos joku hänelle puhui peikoista ja 
kummituksista, myhähti hän vain partaansa.»

Jätäm m e nyt Keiteleen rannat, pappilan »johdattajapukin» ja  reip
paan suntion ja  siirrymme erään koulupojan kesälaitumille Päijänteen 
laineitten laulun lumoavaan piiriin.

Kevätlukukausi 1892 oli Jyväskylän lyseossa juuri päättynyt. Päät- 
täjä is juhlassa  oli vanha suvivirsi »Jo joutui arm as aika ja  suvi suloinen» 
kaikunut heleästi ja  riemua täynnä koulupoikien kurkusta. Useimmat 
olivat päässeet seuraavalle luokalle, m utta  erää t  olivat murheekseen 
»tuplanneet», kuten termi luokalle jääm isestä  kuului. Neljäsluokkalainen 
Lauri Lemmitty Samuli Suomalainen, silloin 15-vuotias, oli s iir re tty  vii
dennelle luokalle ja  mieli riemua ja  kesän odotusta täynnä ohjasi hän 
askeleensa laivarantaan lähteäkseen kesälomalleen Päijänteen rannoille. 
(Mihin siellä, sitä emme tiedä.) Lauri Lem mitty  oli jo siihen aikaan 
pitkä, solakka, hauskannäköinen, varha iskehittynyt nuorukainen, kuten 
hänestä muistetaan, ja  sinä kauniina kesänä syttyi ensi lemmen tuli 
hänen sydämessään. Mutta annetaanpa hänen itse kertoa suuresta elä
myksestään. (Oras 30. 9. 92, nimimerkki Samuli.)

Siinä hän istui laivan kannella katsellen korkeina aaltoavia 
laineita, joita veden muuten tyyneeseen kalvoon uursi laivan rautanen 
nokka. — Sitä nyt tuumiskeli ukkopaha miten sitä hupaisimmin kesä- 
lupansa viettäisi. Hänestä oli nääs tänä  kevännä teh ty  viides luokka
lainen, oikea gymnasisti, ja  sitäpä hän ajatteli, arveli, sivellen tuskin 
näkyviä viiksen haituviaan, kuinka hän nyt muka voisi kesänsä viet
tää  oikein uuden arvonsa mukaisesti. Kyllä kai ne ty tö tk in  siellä kot’ 
puolessa nyt jo minua vähän noin niinkun silmäilemään, ainakin pa
remmin kuin viime kesänä, kun saavat tietää, etten enää olekkaan 
mikään tavallinen lyseolainen, en, vaan olen jo viides luokkalainen, 
oikea gymnasisti! Tarvitseis olla vielä kun ennen aikaankin gymna- 
sisteilla oma virkapuku, univormu semmoinen, kiiltävät napit ja  
virkalakki. Hui! Sitten sitä jo jokainen näkisi mikä mies kukin on.

Laiva läheni laituria ja  kertojamme — Jaakko-nimeä hän käyttää  
itsestään — vanhemmat, Aini-sisko ja  hänen hyvän ystävänsä K aar
ion sisar Anni seisovat laiturilla. »Liekö hänkin tullut minua vastaan?», 
arvelee Jaakko ja  kasvaa puoli päätä  pitemmäksi. »Siitäkös Jaakko it-
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seään siistimään», jatkuu kertomus, »viiksen haituviaan pyöräytti so
memmiksi, lakkinsa asetti oikein pulskasti, noin vähän vasemmalle kal
lelleen, hyvin vähä vaan, ja  korjasipa kravattiaankin hiukan. — 
Vanhempainsa luokse hän riensi ensiksi ja  heitä sekä siskoaan syleil- 
tyään (meni) tervehtim ään A n n i a . »  Siitä se kesäinen romanssi sitten 
alkoi.

Kului muutama päivä ja eräänä aamuna toi palvelija kertojallemme 
Kaarlolta kirjeen, jossa hän pyysi Jaakkoa ja Ainia Ilolaan, heidän ko
tiinsa »pienillä tanssiaisilla viettäm ään Annin syntymäpäiviä», kuten 
sanat kuuluivat. (Lukijapa saattaa miltei arvata, kenestä oli lähtöisin 
aloite näiden tanssiaisten pitämiseen. Tämän kirjoittajan huomautus.) 
Jaakko vie kiireesti sanan sisarelleen ja  sanoo: »Ainikin tuosta hyvin 
ihastui, sillä iloinen ty ttö  oli hänkin ja  tanssiaisista hän piti erittäin 
paljon.» — »Iloisella mielellä», jatkuu kertomus, »siis lähdettiin ilta- 
puolella Ilolaa kohden. — Siellä oli jo koolla parikymmentä henkeä seu
dun nuorisoa. Kahvin juotua, illan käytyä vähän viileämmäksi alkoi 
tanssi.» Sitä kuvaa Jaakko seuraavasti:

Juhlallista valssia tietysti ensin pyörittiin, tasaisesti, tyynesti 
vaan alussa, ja  ihanasti soi pianolla soitettu »Donau Wellen». Sitten 
tuli huiman polkan vuoro, jossa mentiin niin että lattia tärisi, p istet
tiin sitten vielä sipsuttelevaa jenkkaa ynnä muutakin konstikkaampaa 
karkeloa. Mutta kaikkein viimeksi tuli tuo kaikkein tanssiaisten 
loistokohta, hauska franseesi. Jaakolla oli onni toiseen franseesiin 
saada parikseen Anni, ja  silloin sitä  vasta oikein Jaakko hyöri ja 
pyöri, tanssi kuin puolihullu.

Niin sitten loppuivat nekin tanssiaiset ja  Jaakko kertoo maanneensa 
kauan valveillaan haaveillen »ihanasta tulevaisuudesta». Ja hän ei saanut 
unta »ennenkuin aamupuoleen, hiukka ennen kartanon työkellon aamu- 
soittoa». Uskommepa, että kertojamme korvissa kaikui koko aamuyön 
franseesin huumaava sävel ja  hän näki silmissään illan sankarittaren 
viehättävän olemuksen, joka oli vienyt hänen rauhansa.

K erran taas tehtiin retki erääseen saareen. »Sielläkös vasta oli haus
kaa!» huudahtaa kertojamme. Aini keitti kahvia, ja  Anni ja  Jaakko sai
vat tehtäväkseen mennä kokoamaan risuja kahvitulta varten. Ja he 
puhelivat kulkiessaan metsässä keskenään näin:

»Kaunista hauskaa, on kesän aika sentään», virkkoi Anni, »ollapa 
aina vaan kesä ja  sinulla aina lupa koulusta ja  Kaarlolla,» »Niin ja kun 
me aina näin yhdessä tekisimme tämmöisiä hauskoja retkiä», lisäsi 
Jaakko. — (Kukapa meistä 15-vuotiaana koulupoikana olisi osannut 
n ä i n k ä ä n  kohteliaasti vastata?) Kun kahvit oli juotu ja  syöty voi
leipiä, lähdettiin paluumatkalle. Oli kaunis kesäilta, vene solui pitkin
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Päijänteen aaltoja ja  nuoret lauloivat, kuten Jaakko kertoo, mm.: 
»Kjerulfin laulun: ’Tyyni onpi, iltarastas vaikenee’, tuon kauniin ’Kau
kana metsässä viihdyn’, kansanlaulun ’En voi sua unhottaa poijes vaikk’ 
en ikänän sua saa’ y.m. y.m.»

»Näin kesä kului», ja tkaa Jaakko kertomustaan. »Puitten lehdet al
koivat jo kellastua.» Jaakon oli palattava kouluunsa ja eräänä päivänä 
hän asteli vanhempiensa, sisarensa ja  Annin saattam ana laivalaituria 
kohden. Jaakko ja Anni jäivät hieman toisista jälkeen ja lupasivat kir
jo ittaa toisilleen. Laiva höyrysi rantaan, Anni kiinnitti kukkavihkon 
Jaakon rintaan, Jaakko astui laivaan, »propelli pantiin käymään». — 
»Ikävä oli eron hetki», Jaakko päättelee.

Arvaamme, että Annikainen, nuori neito, miltei lapsi vielä, seisoi 
laiturilla ja  huiskutti liinaansa, kunnes laiva katosi lähimmän niemen 
taakse. Varmaankin hänen silmänsä kostuivat, ja  ikävä puristi pahoin 
hänen nuorta sydäntään. Jaakko tietääkin kertoa, että Anni kesti tuskin 
itkem ättä kotiaan asti, mutta siellä juoksi hän suoraan vinttikam ariinsa 
ja alkoi itkeä. »Kaikki oli hänestä nyt niin tyhjää, niin kolkkoa. Jaak
kohan oli lähtenyt pois niin pitkäksi aikaa.» Sitten hän alkoi kirjoittaa 
ensimmäistä kirjettään. Se alkoi näin.-

Ilola 29 p. Elokuuta 18—

Rakas Jaakko!
Tämän jälkeen alkoi nuorta neitoa jälleen itkettää, ja itkuunsa hän 

nukahti pöytää vastaan. Kun hän heräsi, seisoi äiti hänen vierellään ja 
katseli ty tärtään  tutkivasti. Anni sieppasi kirjeensä, rutisti sen ja  juoksi 
ulos.

Jaakko istui kertomuksensa mukaan pian kaupungissa läksyjensä 
äärellä. »Latinaa oli niin paljon luettavana», hän päivittelee, ja  siihen 
loppuu täm ä kesäinen tarina Päijänteen rannalta. Mutta me, jotka 
olemme näin seuranneet kahden nuoren ihmislapsen kesäsatua, voimme 
ehkä lohduttautua Schillerin kaunein sanoin:

So ist jede schöne Gabe 
Flüchtig wie des Blitzes Schein,
Schnell in ihrem düstern Grabe 
Schliesst die Nacht sie wieder e i n j s

Lauri Lemmitty Samuli Suomalainen kuoli nuorena maisterina Sor
tavalassa ainoastaan 23 vuoden vanhana. Mahdollisesti eräs nuori nainen 
nämä aikoina ja ehkä jälkeenkin päin haaveili siitä vuoden 1892 alku-

13. Vapaasti suom ennettuna: Niin on jokainen kaunis lahja katoavainen kuin 
salam an välähdys. Yc sulkee sen nopeasti jälleen synkkään hautaansa.

J L  — 26
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kesän illasta, jolloin hän oli tanssinut franseesia Ilolan suuressa salissa 
erään pitkän lyseolaisen kanssa. Franseesin säveleet kaikuivat jälleen 
hänen korvissaan, avatuista akkunoista kantautui sisälle tuomenkukkien 
tuoksu, ja hänen kavaljeerinsa hymyili hänelle, niin, hän kuiskasikin 
jotain, niin mitä hän kuiskasikaan . . . ?

Lokakuun 1. pnä 1892 täy tti Jyväskylän lyseo 34 vuotta. Vanhan 
tavan mukaan oli koulussa loma, ja  päivää vietettiin aina jossain kau
pungin lähistön taloissa, tällä kertaa Eerolan talossa, jonne koululta 
m arssittiin suljetuin rivein ja  laulaen koulun lipun liehuessa kärjessä. 
Nimimerkki —lm—• kertoo päivän vietosta mm:

Kuten ennenkin teimme me sen retken nytkin yhdessä opettajiemme 
kanssa. Juhlan aineellisesta puolesta ei tarvinne paljon kertoa, kos
kapa jokainen läsnäollut sen hyvin tietää. — Mainittakoon kuitenkin 
muutama sana. — Kun Eerolan taloon saavuimme, alkoivat kilpailut; 
ensin ampumisessa. Virkistykseksi käytiin tuon tuostakin kahvia 
juomassa, jota opettajiemme em ännät olivat hyväntahtoisesti la it
taneet. — Hyvin näkyi eteisen nurkassa oleva nauriskorikin tyh je
nevän. Ampumisen jälkeen alkoi kilpailu juoksussa, hypyssä ja  kuu- 
lanheitossa. Ja  vihdoin tuo paras osa — paistikkaiden syöminen.

Palkintojen (jaon) jälkeen piti Tohtori Lindroos (Heino) isän
maallisen puheen, jossa hän niin sattuvasti kuvasi (vertasi) Suomelan 
nientä Itäm eren rannoilla tuohon niin pieneen, m utta rautaiseen 
Greikkaan Arkipelaagin rannoilla. Sillä, kuten se tarm okkaasti ky
keni torjum aan Persialaisten hyökkäykset, niin tahtoo meidänkin 
kansamme torjua tiedottom uutta ja  pimeyttä. Paljon hyödyllistä ja  
huvittavaa sisälsi hänen puheensa. — Puhui sitten opiston johtaja 
(rehtori Kahelin) liikuttavin sanoin päivän merkityksestä. Ja  kun 
moninkertainen eläköön oli kajau tettu  opistolle, opettajille ja heidän 
hyville emännilleen ja  isänmaalle, laulettiin Maamme ja sitten hurraa 
huutojen kaikuessa lähdettiin marssimaan hilpeillä mielin kotia 
päin.14

Kirjoituksessa mainittu fil.tri Heino oli juuri syyslukukauden alussa 
1892 ryhtynyt toimeensa lyseon latinankielen lehtorina, joten hän oli 
homo novus opettajien joukossa. Myöhemmin oppilaat totesivat hänet 
heikonlaiseksi kurinpitäjäksi, m utta hän oli taitava opettaja, mitä to
distaa sekin, että hänen oppilaansa yleensä hyvin läpäisivät ylioppilas
kirjoituksissa. Hänen oikeudenmukaisuuttaan ei liene kukaan epäillyt.15

14. Oras 15. 10. 1892.
15. »Kaikkein Kallein päivänä» 1908 kävi konventin vasta perustettu kuoro 

laulutervehdyksellä koulumme opettajien Kalle Jalkasen, Kalle Koveron ja Kalle 
Heinon luona, jotka kutsuivat meidät sitten luokseen kahvivisiitille. Tri Heino 
piti kotonaan puheen, jossa hän erittäin hienovaraisesti välähdytti sitä seikkaa, 
että hänen hyviä pyrkimyksiään opetustehtävässä ei oltu aina käsitetty oikein. — 
Tri Heinon »koitti» koulussa oli Hosmo enkä ole kenenkään kuullut käyttävän 
75-vuotisjulkaisussa mainittua nimeä, joka on sinne eksynyt jostain kömmäh
dyksestä.
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Rehtori Kahelin oli näihin aikoihin kollega M arttisen kanssa kaksi v ii
m eistä koulun vanhan o pe tta jakaartin  vielä lyseossa olevaa jäsen tä. 
Vanha latinankielen lehtori Heikki H ellgren oli kuollut edellisenä vuonna, 
ja  vanha h istorian  lehtori Emil F red rik  Maconi oli siirtyny t eläkkeelle 
sam ana vuonna. E ipä senvuoksi ollut ihmeellistä, jos Kahelin a jan  ka 
toavaisuuden tun tien  puhui »liikuttavin sanoin päivän m erkityksestä».

O tettakoon tähän  vielä kuvaus vuoden 1896 »peruna-juhlasta» E ero 
lassa, varsinkin  koska siihen on liitty n y t käynti kunniatervehdyksellä 
vanhan toh torinrouva M athilda Schildtin luona. N im im erkki »Mukana 
ollut» kuvaa retkeä O raassa 3. 10. 1896 seuraavasti:

M onesta oudosta m ahtaa täm ä nim itys (peruna-juhlat) tun tua  
hiem an kum m alliselta. M utta ei täm ä tark o ita  ainoastaan sitä  m a
te ria lis ta  puolta, m ihin tuo nimi lähinnä an taa  a ih e tta ; siihen k ä t
keytyy paljon tärkeäm pi juhla, n im ittä in : täkäläisen  lyseomme
perustus-juhla.

Klo alkoi jo lähennellä 10:m entä, jolloin oli m äärä kokoontua 
koululle, jos mieli o ttaa  osaa juhlaan. Aamu oli samea ja  kylmän- 
lainen, jo ten  emme ensin luulleet koko vuosi-juhlastam m e m itään 
tulevan. M utta kerty i n iitä  sentään poikia koulun portille nenät kip
purassa, kun vahvanlainen »itäpohjoinen» n iitä kohti pohotteli. M utta 
vähätpä  siitä. Riviin komenteli eräs ja  silloirkos työpaikka alkoi en
nenkuin siitä  riv istä  jo ta in  saatiin . M utta kun siinä noin puolisen 
tun tia  härskettiin , niin tuli siitä  viimein jo tain  kokonaista. Ne h a rv a t 
ab iturien teista , jo tka  eivät katsoneet arvoaan alentavaksi m arssia 
lyseolaisten rivissä, astu ivat ensim m äissä k o u l u m m e  s i n i 
v a l k o i s e n  l i p u n  a 11 a 1 (i ja  niin m arssim m e hilpein mielin täm än 
arvoisan keski-Suomemme pääkaupungin halki. — Ensim m äisen luo
kan m iehet ne kunnostivat riv issä itsensä kuni m iehet ainakin as
tuen selät suorina ja  nenät ta ivasta  kohden, kuten ainakin semmosten 
m iesten sopii, jo tka  nykym aailm an aikaan istuvat lyseoiden ensi 
luokilla. — Ja  näin eteenpäin ponnistellen syksylokaisella tiellä 
pääsim m e vihdoin kun pääsim m ekin Eerolan taloon, johon retkem m e 
oli p ä ä te tty  tehdä. Sinne saavuttuam m e to ivotti arvoisa rehtorim m e 
(Kahelin) meidät tervetulleeksi ja  niin sitä  a le ttiin  etsiä huvia kukin 
omalla tavallaan. Koko tuo Eerolan vanhastaan  tu ttu  kenttä  täy tty i 
silm än räpäyksessä iloisilla pojilla, jo tka  käy ttäen  vapau tta  hyväk
seen, kilvan meluavat. Siellä kentällä sitä  sitten  kilpaillaan jos millä 
alalla. Siellä hypättiin , juostiin, he ite ttiin  kuulaa ja  voimisteltiin.

Päivä se kului hupaisesti ja  sitten  o tetaan  eväslaukut ja  paistin- 
perunat oikein miehen tavalla  käsiksi. Kun on syöty, juodaan vielä 
kuppi kuum aa ja  s itten  jae taan  urheilupalkinnot. N yt onkin tuo 
juhlam m e jo lopussa. Jä rje s ty tää n  riviin kotiin palausta varten. —

16. L 'npu tankoon k ää ritty n ä  näkyy sivulla 403.
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Koulumme vanha kunnian-arvoisa rehtori lausuu juhlamme pää tty 
neeksi, sillä toivomuksella, e ttä  kukin taas  tyytyväisin ja  virkein 
mielin astuisi kohti kotiansa. Hänelle vastaa  vielä eräs oppilaista 
toveriensa lämpimät kiitokset siitä, e ttä  opetta ja t ja  etupäässä hei
dän arvoisat emäntänsä ovat taas  vaivojaan sääs täm ättä  puuhanneet 
meille hauskan juhlan. Innokkaiden eläköön huutojen kaikuessa 
riennämme tyytyväisinä kaupunkia kohti ja  menemme vielä terveh
tim ään koulu-neuvostomme vanhinta  jäsentä  tohtorinna Schildtiä. 
E räs  oppilaista lausui hänelle kiitokset siitä lämmöstä ja rakkaudesta, 
joka on aina ollut nähtävänä hänen toimissaan kouluamme kohtaan. 
J a  tuo vanha tohtorinna hän vastaa  kyynelsilmin meille nuorille toi
voen että  meistä kustakin kerran  tulisi kunnollisia, rehellisiä ja 
uutteria  työmiehiä Suomellemme. Kiitollisista sydämistä kohoavien 
eläköön huutojen kaikuessa vanhalle tohtorinnalle astuimme kou
lulle, jossa vielä huusimme miltei innokkaammin: eläköön Lyseomme.

Kuten lukija on huomannut, on Jyväskylän lyseolla 1890-luvulla ollut 
oma Lppunsa. Sen sinivalkoiset väri t  vielä elossa olevat koulumme sen 
ajan »pojat» muistavat, m utta  enää ei muisteta, mitä tunnuksia tai ko
risteita  lipussa olisi ollut. Siinä on erään muistikuvan m ukaan kuitenkin 
ollut ehkä vain kirjaim et J. L .1"

Koulun mylly pyöri vuodesta vuoteen, ja  joka syksy toi lyseoon 
uuden vuosiluokan pojannaskaleita aloittamaan opin tietään. He olivat 
jo 1880-luvulla enimmäkseen Jyväskylästä  tai sen ympäristöpitäjistä  
°ikä enää, kuten koulun alkuaikoina, ympäri suurta  Suomenniemeä. 
Vuosittain myös erosi lyseosta joukko oppilaita, m utta  toiset pinnistivät 
ylioppilaiksi saakka. Lyseolaisten perustama konventti toimi 1890-luvun 
vilkkaasti, ja  sen lehti Oras oli kukkeimmillaan. Siihen kirjoittivat 
useimmat salanimillä. Oraan salanimistä on ollut kovin vaikeata, jopa 
mahdotontakin saada selkoa, vuosien 1894—97 pseydonymien selvitte
lyssä on suureksi avuksi ollut sen ajan  »konventtilainen» lehtori Eino 
Lundén, ja  vuosien 1897— 1902 O raan numeroissa ovat k irjo it ta ja t  joko 
käyttäneet omia nimiään, nimikirjaimiaan tai helposti selvitettäviä sala
nimiä. 1890-luvun alkuvuosina ei Oraassa esiinny huomattavampaa kir
jallista lah jakkuutta  osoittavia k irjoittajia , lukuunottam atta  jo edellä
mainittua Lauri Lem mitty  Samuli Suomalaista, joka kirjoitti  sekä proo
saa e ttä  runoa.

Kun kääntelee Oraan lehtiä vuosilta 1890— 1902, saa kirjoituksista 
ja  varsinkin runoista  sen vaikutelman, e ttä  niissä on pohjavireenä pa
teettinen isänmaan ylistys ja  usein herkältä  vaikuttava maamme kau
niin luonnon ihailu — puhum attakaan  kirjoittajien salaperäisen ja  
mieltä suuresti kiehtovan olennon, nuoren neitosen, palvonnasta. Mutta

17. Lehtori Eino Lundénin tiedonanto.
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väliin pukeutuu sekä proosa e ttä  runous kuvaam aan myös eläm än ty h 
jy y ttä , tu skaa  ja  epätoivoa, o ikeata vanitas vam tat^m -tunnelm aa.

H uom attavin  1890-luvun alkupuolen Oraan k irjo itta jis ta , kuten jo on 
m ainittu , on Lauri Lem m itty  Samuli Suomalainen, aaterikas, hehkuva 
nuorukainen, k irja llisesti ja  m usikaalisesti lahjakas, lupaava mies, jonka 
k irjo ituksia  on eniten vuosien 1892— 94 Oraissa. Suomalainen oli komea 
nuorukainen, joka pukeutui aina hyvin, jopa m iltei elegantisti, käy ttäen  
esim. usein koulunkin juhlissa m ustaa p itkää takkia. K evätlukukauden 
1894 jälkeen hän siirty i VII luokalta Joensuun lyseoon ja  tuli sieltä yli
oppilaaksi.18 Poimikaam m e täh än  näytteeksi osa 15-vuotiaan k irjo it
ta ja n  runosta  »Ilta salolla».

E teenpäin  mun hepon’ juoksee, lum ikentät jälkeen jää,
Pääni päällä täh tita ivas, ta ivas k irkas kim m eltää 
Tähtein  loisto, kuuhut k irkas mua joh taa  
M atkallain.

Ohi k iitää  kuuset, hongat lun ta kantain  oksillaan 
O ravainen pesässään, lum ’ ei sinne saavukaan.
Samoin lintu lepäjääpi — m inä yksin 
Kuljen vaan.

Aisakello heläjääpi, hepo juoksee hiljalleen jne .19

Syksyllä 1892 ilm estyy O raan palstoille uusi kynäniekka, joka ta 
vallisesti k äy ttää  nim im erkkiä A stala, m utta  joka joskus panee kirjoi- 
tuksiensa alle oman silloisen nim ensä Onni M äättänen (ylioppilas 1895). 
M äättänen (myöhemmin A nkara-A stala) on ollut ilm eisesti touhukas 
nuori mies, mm. konventin puheenjohtaja, ja  hän ei ainakaan ole pannut 
k irja llis ta  kyn ttiläänsä  vakan alle, vaan k irjo ittaa  sekä suorasanaisia  
ju ttu ja  e ttä  runoja tuhkatiheään  ja  ilmeisesti — »oman intonsa ilossa». 
O raan num erossa 27. 1. 1894 L auri Suomalainen on runossaan »Konventin 
pylväät» k irjo ittan u t M äättäsestä  mm.:

Suuret aa tteh e t povessa 
M ahtavat on mielessänsä,
Vaan on suulla suurim m aiset 
Puhelussa päällim m äiset 
Ylen ta itav a  puhuja 
Suun on so itta ja  sukeva.

18. Tietoja Suomalaisesta ovat antaneet professori Ilmari Kovero ja lehtori 
Eino Lundén, joka kertoi olleensa koulussa Suomalaisen paras ystävä.

19. Oras 27. 1. 1893.
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Edvin Väätänen Eino Lundén Rafael Erich

Oraan kynämiehiä

M utta annetaanpa Onni M äättäsen itsekin v irittää lyyransa. Jyväs
kylän katuja kulki sorjia »tipoja» ja »trissoja» ja varmaankin yksi 
näistä hellanteltuista on saanut tuleen Onninkin sydämen. Runon nimi 
on »Kultani». Näin laulavat sen säkeet erään meille tuntemattoman 
immen ylistystä:

On kulta mulla 
On sulonen
Ja hurm autunna oon vallan.
Immestänihän laulelen 
Jo syömmellä palavalla.

Ei aamun koitto 
Ei armainen
Ei sulosamp’ ole varmaan!
Hymy kultani lämpöinen 
On parhain ja  lempi armaan.

Sä kallis kulta 
Sä lemmitty
Mä laulan lempeni sulle,
Vaikka öisin ma kahlittu 
Sun tähtesi sorron tullen, jne.20

Korkeita sanoja, kiihkeitä sanoja! Mutta antakaamme nyt muillekin 
1890-luvun runoniekoillemme, koska olemme kerran astuneet Apollon 
hurm aavaan maailmaan, tilaisuus nousta Parnassolle. Nimimerkki Jussi 
(Jalm ari Johannes Jäntti, ylioppilas 1894) on joutunut veneineen 
myrskyyn ja  laulaa runossa »Purjehtija» mm. näin:

20. Oras 17. 11. 1893.
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Venhoseni m yrskysäällä k iitää  eespäin yhä vaan, 
läpi kuohuin, aaltoin tyrskyin , sa tam ahan saapum aan.

V astaan  tuuli kova työntyy, suu re t aallot pauhaavat 
V aikeaa on eespäin mennä, voim at loppuu, riu tuvat.

Yhä riehuu vinha tuuli, yhä aallot pauhailee,
Yhä vielä jy lhä pauhu korvihini tulvailee.

Missä vihdoin maalle saanen, m issä suojaan pääsenkään, 
Paikkaan, johon raju tuu le t, p äästä  ei voi m itenkään .21

Syksyllä 1893 ilm estyy O raaseen uusi ahkera sekä runon e ttä  suora
sanaisen tek stin  viljelijä, nim im erkki Juhani, (Uno Johannes W egelius, 
myöhemmin Vuorjoki, ylioppilas 1897). Samoihin aikoihin, kun L auri 
Suom alaisen lyyra konventissa vaikenee, k a jah tav a t siellä Juhan in  kan
teleen säveleet. N iinpä erään  hänen runonsa nimi onkin »Kanteloni». 
O tetaanpa tä s tä  m elankolisesta helm ikuun säveleestä tähän  vain seu- 
raav a t säkeet:

En  huoli enää elon nautinnoista  
En  riem usävelm istä m aailm an 
Mun eloni on pelkkää onnettuu tta  
Mä siihen tyydyn — se on osanan.

Mä h iljaa itken, itken to ivo ttuu tta  
ja  sydänsuruihini uinahdan, jne.22

V arm aankaan emme erehtyne, jos arvaam m e, e ttä  Am orin nuolet 
ovat pahoin haavoittaneet 16-vuotiasta laulajaa. Ja  tie tysti tässä  on 
j ä l l e e n  m urhenäytelm ään syyllinen joku kaunissilm äinen »tipu», jonka 
varsi on ollut kuin kesäheinä ja  jonka valkeat ham paat ovat hohtaneet 
purppuraisten  huulien hym ytessä. M utta toukokuuhun m ennessä on 
»onnettuuden» lau laja sentään jo sen verran  selvinnyt m aailm an ja  ra k 
kauden tuskastaan , e ttä  hän on k irjo ittan u t koulumme eroavalle luonnon
h isto rian  kollegalle, m aisteri Benjam in Ståhlbergille komean runon, josta  
tähän  lainattakoon pari säkeistöä:

21. Oras 30. 4. 1892.
22. Oras 9. 2. 1895. Runossa on havaittavissa Kaarlo Kramsun vaikutusta.
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Tutkit elon salaisuutta 
Luonnosta sä etsit sen 
Kysyvälle mielellesi 
Saat sä siihen vastimen.

Tutkit Luojan viisautta 
Ääretöntä kunniaa,
Jota koko luomakunnan 
Teko pienin todistaa.

Kaikki aattees kallehimmat 
Sinä meille ilmaisit 
Syömmes tunteet tulisimmat 
Nekin meille ilmitoit.23

Lyseomme konventilla oli vuosisadan loppu oikea kukoistusaika. 
Siinä vaikuttivat silloin erittäin  aktiivisina jäseninä mm. Bruno Sarlin 
(ylioppilas 1899, myöhemmin m aaherra) ja  Kalle Jaakko Karjalainen 
(ylioppilas 1898, myöhemmin opettaja). Molemmilla heillä on erin
omainen innostus runonkirjoitukseen, ja  varsinkin on Bruno Sarlin ollut 
tunnetta täynnä kurkkua myöten, m utta runon muotoa he eivät oikein 
ole pystyneet hallitsemaan. Ja  me toteamme heidän suhteensa vain: 
N emo nascitur artifex, ei kukaan synny mestarina. Annetaanpa nyt moni- 
touhuisen ja puuhakkaan Sarlinin vuorostaan pukea runoilijan viitta 
ylleen ja astua Parnassolle. Eräällä hänen runollaan on jo hieman paha
enteinen nimikin: »Onnetonko», ja  muutama säkeistö siitä riittää  osoit
tam aan nuoren Brunon syvän sydämentuskan, jolle enää tuskin muu kuin 
Hadeksen porttien avautuminen voi tuoda lohtua.

Oli immyt sun silmäsi säihkyvät 
Ja sun kutrisi kultaiset,
Mun tunteeni puhtaim m at voittivat 
Sekä aatteeni keväiset.

Mun poveni paisuen uhkuu nyt 
Siellä kevät on rauhaisa 
Jo onneni ruusu on puhjennut 
Se jo kukkivi loistoisa.

23. Oras 29. 5. 1895.
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Ja  aina kun katseesi säihkyvä 
Minun silmäni kohtaapi,
Niin keväimen henkäys pehmeä 
K autta sieluni hohtavi.

Oi lapsuuden toveri, impeni,
Miksi kylmenit mulle oi?
Kai toinen jalo ja  parempi 
Sinun rinnassas salamoi?

Ei kestä mun syömmeni tämmöistä,
Se murtuu ja  sammuvi pois,
Se hautahan rientävi myrskyistä 
Jos tuo sille lepoa sois?24

Runo on julkaistu Oraan ensimmäisessä syyslukukauden 1896 nu
merossa, ja  sen on varm asti aiheuttanut jokin edellisen kesän voimakas 
elämys, jopa »rakastuminenkin» (anteeksi s itaatit!). M utta saatamme 
arvata, että  se neitonen oli ihana ja  puhdas kuin Pohjan neito taivaan
kaarella, e ttä  sen kauniin hameen helma heilahti niin somasti tanssisalin 
lattialla ta i metsäpolulla ja  elokuun kuutamo väikkyi Keiteleen laineilla, 
ja  paljonko siinä muuta tarvittiin, kun herkkäsydäminen Bruno Sarlin oli 
mennyttä miestä. Lukija yhtynee kuitenkin täydellisesti runoilijan ih
mettelevään kysymykseen: »Miksi kylmenit mulle, oi?», sillä Bruno 
Sarlin oli pitkä, komea poika ylioppilasaikanaan, jolloin hänet ensi ker
ran (1905) tapasin, viehättävä mies ja  erinomainen »diskuteeraaja», 
kuten aikaisempi koulumme oppilas Lauri Kivekäs Illattaren kertoman 
mukaan oli ollut. Mutta ystävämme Bruno oli hurmiossaan lentänyt, 
kuten kreikkalaisen muinaistarun Ikaros, liian lähelle aurinkoa ja polt
tanu t siipensä. Hän ei kuitenkaan pudonnut Aigeian meren eikä edes 
Keiteleen sinisiin aaltoihin, vaan huomasi varmaankin ennen pitkää 
tukevan maankamaran jalkainsa alla.

Sivuutamme tässä sitten eräät vähäisemmät runosepot, kuten Rafael 
Erichin, ja  annamme kainuulaisen Kalle Karjalaisen lyyran kajahtaa. 
K arjalainen käyttää kirjoituksissaan nimimerkkiä Kaarlo Tantere. 
Nuoren naisen ylistykseksi laulaa hän runossaan »Kullallein» näin:

Sydämeeni, armahani 
Aina muistos kangastaa 
Tunne syttyy raivoisasti 
Rinnassani kuohahtaa.

24. Oras 19. 9. 1896.
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Näin sorjia ty ttö jä  olivat Jyväskylän  tiput, joiden tak ia niin moni poika on m enet
tän y t sydämensä. Tässä on tipuja hiem an m yöhem m ältä ajalta, jolloin vuoden 1906 
ylioppilaskokelaat tek ivät heidän kanssaan retken  erääseen Keijon taloon. Siellä 
pyörittiin  piirileikkiä ja  tanssittiin . O tettiinpa vielä valokuvakin. Iloisia oltiin, 

vaikka kuvassa ajan  tavan m ukaan oltiinkin naam at hiem an totisina.

Helge Saxén, Taavetti L aatikainen, Elvi Cannelin, Helmi Karpio, V arm a Koppinen, 
Lyyli Raitio, tuntem aton, Saim a A nttonen, Signe Fredrikson, Aili Hiekkanen, 
M artta  Sahlberg, A arne Pajunen (ohdake ty ttö jen  keskellä), H ilja Metsola, Elsa 
Aejmelaeus, Elsa Serenius, Venny K rank, Aino M arkkunen, S irkka Gylling, Lyyli 
Veijo, tuntem aton, Emil A nttonen, tuntem aton, Eino Häyrinen, Hugo Aspinen, 
Toivo Hietanen, Richard Gylling, F redrik  Kangasvuo, O tto  Hirvinen, Toivo Salminen, 

Yrjö Puttonen, T aavetti Salminen. Kuvan otti Onni Fredrikson.

Silmäs kirkkaat, ihanaiset 
Aina muistuu mieleeni 
Onpi niinkun luonas öisin 
Tahi sä mun luonani.

Neito lempes hempeyttä 
— vasta nyt mä tunnen sen —  
Luontehesi herttaisuutta 
Usein päivin ihailen.
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Ajatuksen sinuun kiitää 
Armas, sulo impyen 
Tulevaisuudessa siintää 
Taivas kirkas sininen.

Vartalos kuin keijukaisen 
Miks’ en sitä muistaisi 
Tukkaskin niin kiharainen 
Kaikki ne mun hurmasi.25

Karjalaisen runon aiheena on arvattavasti ollut joku Jyväskylän 
nuori kaunotar, kuka, se jää ikuisesti salaisuudeksi.

Nyt astuu Parnassolle nuori Otto Ville Kuusinen, luultavasti lah
jakkain runoseppo, mitä Jyväskylän lyseossa on koskaan ollut. Kun olin 
koulussa vuosisadan alkuvuosina, niin puhuttiin vielä Kuusisesta ru 
noilijana. Otto Ville onkin Oraisiin k irjoittanut joukon runoja, jotka 
nousevat yläpuolelle tavallisen konventtikynäilyn. Hän kirjo ittaa isän
maalle, äidilleen ja luonnollisesti myös naiselle, kuten jokainen todellinen 
runottaren palvelija. Ottakaamme tähän nyt aluksi Kuusisen herkkä ja 
voimakas runo »Tämä kansa se toivoo sittenkin», joka on julkaistu heti 
helmikuun manifestin ilmestymisen jälkeen (Oras 24. 3. 1899) ja  jossa 
hän kuvaa, mitä Suomen kansa silloin tunsi.

Me uskomme lakia korkeaa 
ja me uskomme keisarin valaa, 
mitä pyhää vain povi kätkenyt on, 
se vieläkin pyhänä palaa; 
täm ä kansa se toivoo sittenkin 
ja se luottaa aamuhun uuteen — 
voi nuor’, niin nuor’ se on sortumaan 
ja nuor’ se on toivottomuuteen.

Syvä murhe täy ttää  mielet vain 
ja me mustissa käymme yhä, 
joka hetki nyt on kuin sunnuntai 
ja surujen korkea pyhä, 
me kuljemme rukous huulilla 
ja  katse taivasta kohti:
Nyt H erra et kansaas hyljänne 
kätes meitä kun ennenkin johti.

25. Oras 25. 1. 1896.
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Maan kohtalo kaikille kallio on, 
joka silmä kyynelin kastuu, 
joka mies nyt on kuin sotamies, 
mi kruunun puvussa astuu, 
ja  naapuri naapurin kättä  lyö, 
jotka ennen riidassa eli, 
sydämelle ken vain käden laskenut on, 
se on kunnon mies, se on veli.

Ja vaikkapa toivokin pettäisi, 
yks’ on, johon uskallamme, 
luo Keisarin kaikkein korkeimman 
me käymme ja  ilmoitamme:
Sinun valtasi yksin on pettämätön, 
Sinun lakisi pyhyys pysyy, 
kellä oikein on, kellä väärin on, 
sitä vain Sinun tuomios kysyy.

Otto Ville Kuusisella on ollut läheinen ja lämmin suhde äitiinsä. Sitä 
todistavat hänen muutamat runonsa. Otamme niistä tähän erään, joka 
aikaisemmin on ollut käsinkirjoitetussa Oraassa ja  joka sitten on jul
kaistu painetussa Oraan numerossa tammikuun 20. pnä 1898.

LAULA, ÄITI LAULA!

Laula äiti, laula 
Laulu armainen, 
Kunnes silmän suljen 
Uinun unehen.

Myrskyjä en kuule 
Ympärilläni,
Yhden kuulen vainen, 
Äänen äitini. —

Laulus, äiti armas, 
Mielen rauhoittaa, 
Säveleissäs kaikki 
Huolet haudan saa.

Säveleissäs yhden 
Tunnen tuntehen, 
Tunnen pyhän lempes, 
Lempes ikuisen.

Rinnoillasi, koito,
Kun mä uinailen, 
Kaikki mainen haihtuu 
Halpa, alhainen.

Kuolokaan ei tohdi
Tulla laulaissas, 
Eikä pienokaista 
Riistää rinnoiltas,

Mutta en mä pelkäis, 
Jospa kuolisin, 
Kuolisinhan syliis 
Äiti armahin! Otto Näre20

26. Oras 31. 10. 1896.
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Annetaanpa sitten 16-vuotiaan Otto Villen lyyran kajahtaa neito
selle. Runon nimi on »Kuutamolla».

Taas kuuhut kirkas ja  kultainen 
Käy kultia maille luomaan,
Käy talvisen illan synkkyyteen 
Taas loistoa, hohdetta tuomaan.

Niin, loista kuuhut! Mä taaskin nään 
Nuo poskuet purppuraiset 
Nään taaskin silmät säihkyvän 
Ja kutriset hohtavaiset.

Ja  povensa kuulen mä aaltoovan 
Niin hehkuvan intoisasti,
Niin kiihkoisaan kuni tahtois se 
Vain lempiä kuoloon asti.

Sinä perhoni kaunis ja pienoinen 
Vain hetkeksi luotani lensit 
Ja kun näit silmäni kyyneltyvän,
Mun vierehen taaskin ensit.

Ja jos vuosia poissa sä viivyitkin 
Sitä rakkaampi taas olet mulle —
Käsivarteni taas saan ympäri vyös 
Taas lempien laulan sulle.27

Tämänkin runon alla on nimi Otto Näre, Kuusisen hyvin tunnettu 
nimimerkki. M utta eräiden kirjoituksiensa alle Kuusinen on kirjoittanut 
täydellisen nimensä.

Vuosina 1899 ja 1900 Oraan palstoille ilmestyy uusien runoniekkojen 
-Santeri-:n, Väinön ja  Pekka Karangon runoelmia. Santeri on Viktor 
Aleksander Vuoritsalo (ent. Gröndahl, ylioppilas 1901), Väinö on Väinö 
Adolf Ikonen (ylioppilas 1904) ja  Pekka Karanko silloinen Yrjö Pekka 
Krank, joka myöhemmin otti sukunimekseen Karanko. (K. erosi VII 
luokalta 1903.) Kaikki heidät tämän k irjo ittaja jo muistaa koulunsa 
alkuvuosilta. Annetaanpa nyt Karangon hiljaisen, unelmoivan näköisen 
lyseolaisen, mollisäveleen helkähtää:

27. Oras 24. 1. 1897.
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Bruno Sarlin Väinö Ikonen Yrjö Karanko
Oraan runoniekkoja

SE KAJAHTI KANNEL SOIVA

Se kajahti kannel soiva —
Jopa kerran viimeisen,
Ja syömmeni ainut hoiva 
Alle vaipui turpehen.

Ei heläjä helmirinta 
Tääir enään konsanaan.
Se lepoa suloisinta
Nyt nauttivi haudassaan . ..

Käyn kaihoten kummulle Annan, 
Kun vienona saapuu yö,
Kun hietahan kirkkorannan 
Kesälainehet lauhat lyö.

Niin tyyntä on kalmistossa, 
Koko luonto uinuaa.
Ei lintusen koivikossa 
Liverrystä kuulla saa.

Ja  huoleni hunnun poistaa 
Tuo tyyneys otsaltan,
Mi puhtaana taasen loistaa,
Ja  ma taivohon katsahdan.

Kun taivahan Taaton puoleen 
Mä käännyn suruissain,
Niin vaivu en mä huoleen, 
Ain tyynenä pysyn vain.28

Lisätkäämme tähän vielä Väinö Ikosen pieni herkkä runo: 

TYYNNY SÄ RINTANI

Tyynny sä rintani, 
Rauhaton rukka! 
Uinahda syömeni, 
Vaikk’ kesäs kukka 
On kuihtunut pois!

Unhoita huolesi,
Toivo ja  vuota;
Ehkä sun murheesi 
— Siihen sä luota —
Viel’ haihtuvat pois. 

Tyyntyyhän mertenkin 
Vaahtova tyrsky,
Taukoohan tuultenkin
Raivoisa myrsky. Väinö 19 _  0l29
Sä tyyntyös myös. i x

28. Oras 24. 2. 1900.
29. Oras 12. 10. 1901.



416

Puheenaolevan ajan Oraitten numeroissa on joukko muitakin runoja. 
Suurin osa niistä tuntuu syntyneen sisäisestä pakosta, m utta niistä 
puuttuu runon välittömyys ja  muoto, koska nuori k irjo ittaja ei ole jak 
sanut hallita aihettaan. Mitään omintakeista ja väkevää runollista voimaa 
ne eivät myöskään osoita, ja  kasvava itsekritiikki on varmaan k a rk o t
tanut useimmat toverikunnan runosepot Apollon pilviä hipovasta maa
ilmasta. E räs 1890-luvun kavereista, Turkko, onkin tunnustanut voi
mattomuutensa »runon tekoon» siksi sattuvasti, että on syytä ottaa hä
nen jeremiadinsa tähän. Turkon valitusvirsi kuuluu seuraavasti:

Kiitos tuntematon koulutoverimme, Turkko, selkeistä sanoistasi. 
Tällaista se runon rustaaminen juuri on, kun sitä »meikäläinen miesi 
yrittää». Sinäpä sen olet todennut meidän kaikkien konventtiaikana 
runonteon vaivan ja tuskan kärsineiden puolesta. Tähdet loistavat ta i
vaalla, kedon kukkaset kukoistavat, laineet laulavat ja  iltatuuli huokaa, 
tähtisilm ät hohtavat, nauru helkähtää ja »mieli innon tu lta hehkuu», 
m utta kun yritämme muovata siitä runokuvaa, särkyy se kappaleiksi. 
Kaikki eivät ole syntyneet jalokivenhiojiksi.

Olemme nyt vaeltaneet niin kauan runouden ruusutarhoissa, että 
meidän on syytä jälleen palata proosan kovalle kamaralle. Mutta teh- 
käämme paluumatkamme parin idyllisen keitaan kautta. Toinen on Jy 
väsjärven kevätauringossa hohtava luminen rinne, toinen Jyväskylän

KIUSALLINEN HETKI

Maailmassa tässä, 
ihmiselämässä
voisko hetkee olla synkempää, 
kuin mi ilmestyypi silloin, 
koska runon tekoon milloin 
meikäläinen miesi yrittää.

Mieli innon tu lta 
hehkuu, aatos sua 
avaruuksiin kauvas kiidättää, 
rytmiä jo polkee jalka, 
mieli innoin kaikkialta 
aihettansa saada yrittää.

M utta — kiusallista! — 
ei tään taivaallista 
aate tta  vaan mieleen pölähdä, 
ei, vaikk’ tanssis, peppuroisi 
ja  tu lta vaikka salamoisi 
into — suli’ jos ei oo henkeä.30

30. Oras 3. 10. 1896.
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H arju leppoisana kesäiltana ja  sen jatkona »Lempilehto». Pian saamme 
nähdä, mitä tapahtuu.

Annamme nimimerkki -alan ensin kertoa suuresta seikkailustaan. 
Se alkoi näin viattom asti: »Lähdetäänpäs, Kalle (= a la ) , hiihtämään 
pakisi Aino minulle muuanna pyhä aamuna.» Ja Kalle lähti. Talvi oli 
väistymässä. »Pakkasenpoika hioi tosin vielä kynsiään, m utta pahasti 
läim äytti sitä aurinko kuumottavilla säteillään vasten turkkia», k ir
jo itta ja  sanoo. Oli hankikanto ja  suksi luisti iloisesti Jyväsjärven yli. 
Sen rinteillä Kalle ja  Aino alkoivat laskea mäkeä. Kaksi mäkeä Ainokin 
pysyi pystyssä, »suorana ja  jäntevänä». Sitten hän lähti laskemaan 
kolm atta kertaa »nauraa muhostellen mennessään». Mutta kuinkas kävi? 
»Kohona lensi hän ensin vähän matkaa, sitten paiskausi nurin, pää kol
mantena jalkana, eikä nousekaan enään ylös. — Siinä reuhotti hän 
elottomana, hievahtam atta. Ainoastaan tuuli joskus leuhutti vaatteita. 
— M utta mitä! Suupielet alkavat vienosti hytkähdellä, ja  yhtäkkiä re
m ahtaa hän ilmeiseen kaikuvaan pilanauruun, karkaa pystyyn ja oiko
päätä livistää mäen päälle. — Höpisten itsekseni: veitikka, veitikka! 
astuskelin harvan totkaan mäelle . . . » Kun oli laskettu muutama mäki, 
pyysi Aino, e ttä  Kalle kantaisi hänenkin suksensa mäen päälle ja  kun 
Kalle pyysi palkkaansa, niin ty ttö  vastasi, e ttä  Kalle tulisi saamaan 
m itä vain tahtoi. Ja  kun tultiin  mäen päälle ilmoitti Kalle vaativansa 
(horribile dictu!) palkakseen yhden suutelon. M utta Aino vastasi vain: 
»Ohoh, no saathan sen, kun et muuta pyydä.» — »Muuta en pyydä.» — 
»Ota sitte.» Ja  Kalle ja tkaa: »Tartuin hänen päähänsä ja suutelin häntä 
kerran huulille. ’Joko se r iittä ä ? ’ nauroi hän vähän veitikkamaisesti, 
vaikka vilpittömästi hymyillen.» ’Jo. Yhtähän pyysinkin!’ Ja  tämän 
jälkeen Kalle kertoo, että  he laskea »humistivat» mäkeä alas »yhtä puh
taina, vapaina ja  iloisina kun ennenkin». Ajattelevan lukijan mieleen 
voi tulla tässä kysymys: m itä se ty ttö  siitä y h d e s t ä  a i n o a s t a  
suutelosta oikein mahtoi ajatella, varsinkin, kun se veitikkamaisesti 
nauraen kysyi: »Joko se riittää?» eli siis aivankuin tarjosi simaiset huu
lensa uusille suuteloille. Ja  ettei vain se kaatuminen mäessäkin ollut 
sellainen pieni naisellinen keikahdus, jonka tyttölapset osaavat niin 
somasti ja  hurm aavasti järjestää, siinä ym m ärrettävässä toivossa, että 
uljas rita ri nostaisi heidät hangesta käsivarsilleen ja vaikkapa — suu- 
telisi pakkasen punaamia huulia tai korvannipukkaa. Mutta Kalle laski 
vain Aino-neitosen viereen ja  totesi: »Siinä reuhotti hän elottomana,
h iev ah tam atta .------------En osannut tehdä juuri mitään. Seista pökötin
vaan hänen vieressään.» E ttei se pikku kullannuppunen olisi hiljaisessa 
mielessään pitänyt ystäväämme Kallea hieman hölmönä, kun Kalle vain 
»seista pökötti» siinä äärellä ja  antoi kultasäikeisten lankojen katketa?

J L  — 27
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— M utta yh tä  hölmöjä m eistä useim m at varm aan olisivat koulupoika- 
vuosinamme olleet vastaavanlaisessa tilanteessa, koska monet m eistä 
katselivat ty ttökoulun tipoja kaukaa ja  m ilteipä vavistuksella, jo ten  
kiersim me e tää ltä  »Kammosen kulm an»31 tai jonkin muun paikan, 
jossa heitä sa ttu i olemaan koolla, ettem m e vain olisi so tkeutuneet 
kinttuihim m e.

Päivällä Kalle hiih ti onnea tulvillaan tiponsa kanssa takaisin  Jy v äs
järven  yli. »Aurinko loim otti jo paljon korkeam m alla js lum ihiutaleet 
hangella kim m eltelivät niin om ituisesti sen viehkeässä valossa», Kalle 
kertoo. Tämä keväinen lem menseikkailu p iti Kallea lum oissaan p itkän  
aikaa. Ja  kun hän vihdoin ta r ttu i kynäänsä pienessä lukukam m iossaan 
pannakseen paperille suuren eläm yksensä, piirsi hän otsikoksi sanat: 
» J a  m i n ä  o l i n  n i i n  o n n e l l i n e  n .»32 M utta to ista  k e rtaa  — 
kuinka m urheellista! — se pikku keijukainen ei näy täkään  enää Kallelle 
sunnuntaiaam una visertäneen: »Lähdetäänpäs, Kalle, h iihtäm ään.» Nil 
admirari (m itään ei ole ihm eteltävä), sanoivat vanhat room alaiset. Vai 
onko ehkä?

Toisen rakkausidyllin  on meille kertonut nim im erkki Liete, joka 
kertom uksensa alussa kylläkin sanoo, e ttä  eräs ystävä on sen hänelle 
ju tellu t, m utta  lukija  sa a ttaa  helposti havaita, e ttä  Liete eli A ntti, m ikä 
on kertom uksen sankarin  nimi, on itse ollut ju tun  toisena osapuolena. 
Kuunnelkaam me nyt »Lempilehdon» tarinaa, joka alkoi ruusunhohtoi- 
sesti, m utta  pää tty i sankaritta ren  menoon vihkipallille toisen miehen 
kanssa. Täysi tragedia siis.

Liete m ainitsee, e ttä  »kaupungissa oli laulujuhla», m utta  e ttä  hän 
väsyneenä juhlahum uun oli eräänä iltana läh tenyt kävelemään »hiekka- 
harjanteelle  päin». Silloin »aurinko oli jo laskenut, vielä purppuroi sen 
äsken heittäm ä kajo lännen rannan. H ievahtam atonna päilyi järven 
k irkas pinta, jo ta  m uutam an venheen keula halkoili.» Ja  s itten  kerto ja  
tapasi H a n n a n ,  lapsuutensa tu ttavan , ja  niin täm ä rom anssi sai al
kunsa. He kävelivät yhdessä kauan ja  » ju ttelivat paljon». M utta »ai
noastaan sin itaivas ja  ym pärillä oleva luonto näki ja  kuuli m eidän kes
kustelumme». Ja  kun he vihdoin erosivat, puhui H anna »lempeällä, 
melkein surunvoittoisella äänellä: ’Minä uskon sinua ja  luulen e ttä  me 
ajattelem m e samaa, niinkuin m eidän sielumme tavo itte lisiva t aivan yh- 
täänne . . . ’»

Sinä kesänä kerto ja  asui kotonaan, joka oli lähellä H annan kotia. 
Kuvaus ja tkuu :

31. Kammosen kulma nyk. Gummeruksen kirjakaupan kulma.
32. Oras 11. 3. 1893.
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Usein tapasimme toisemme »Lempilehdossa». Sellaisen nimen an
noimme kotiemme välillä olevalle, tuuhealle pientä koivua kasvavalle 
lehdolle. Siellä me kävimme kerran päivässä, alussa sopimuksen 
mukaan, m utta  sitte se kävi itsestään. Siellä me olimme rauhassa 
syrjäisten silmäyksiltä, — ainoastaan pikku linnut olivat meidän 
seuranamme. — Siellä me puhelimme, niinkuin tiedät, siitä mitä 
nuori, m yötätuntoisuutta  tunteva sydän kauniina kesäpäivänä kera 
impyen, joka on rakas ja  joka rakastaa , ilmoille tuo.

Kerran olin k irjo ittanut runonpätkän, jonka taakse olin k irjoit
tanut:  »hinta yksi suudelma». Se oli tuollainen pieni runosepustus 
jostain Lempilehdon kuiskauksista. Hän luki sen. Käänsi lehteä. 
Minä punastuin. Hänen poskensa punottivat, r in tansa kohoili, hän 
huokui syvään. Hän katsoi minuun niin lempeästi, vähän kysyvästi. 
Sanaakaan virkkaam atta  tuli hän luokseni, kohotti päätään  ja  sanoi: 
»Ota.» — Hän oli niin kaunis, niin sanomattoman kaunis ja  viehättävä 
sillä hetkellä. — Se oli ensimmäinen suudelma ja  se oli myöskin 
ihanin. Se oli puhdas, viaton suudelma, keskellä ihanan kesäkoivikon, 
alla taivon sinikannen, puhdas himoista, puhdas pahoista ajatuksista, 
puhdas, viaton kaikista.

M utta kesä meni ja  syksy »riisti lehdet Lempilehdostamme, se tempoi 
kukat, turmeli kauniin ruohon, se verhosi taivaan laen harmaalla vai
palla, kasteli, lokasi tiet, teki kokonaan lopun meidän kauniista, muisto- 
r ikkaasta  tyyssijastamme», Liete kertoo. Mutta syksy lopetti myös 
Lieteen ja Hannan kesäisen romanssin. Hanna lähti kotiopettajattareksi 
erääseen lähipitäjään ja  Liete ja tkam aan  lukujaan. Mutta sehän ei olisi 
tarv innut olla syynä idyllin haaksirikkoon. Vaan juuri ennen eroa Hanna 
alkoi käy ttäy tyä  kummallisesti ja Liete oli huomaavinaan hänessä »jo
takin  omituista». Hän oli »levoton ja  salaperäinen». Näin hän lähti. 
Sitten tuli pommi: Hanna oli mennyt kihloihin. Liete ei s itä  uskonut, 
m utta  Hanna vahvisti itse asian kirjeellään, jossa hän sanoi kihlautu
neensa » m u u t a m i s t a  s y i s t ä » .  Samalla hän vakuutti ys tävyyttään 
— niinpä t ie tys ti .33

Tuli sitten Hannan häät, ja  Liete oli niissä läsnä jotenkin samoin 
tuntein kuin Nummisuutarin Esko K arrin  häissä, koska ne »pikemmin 
olisivat tulleet minulle kuin tuolle tuntemattomalle herralle», kuten hän 
päättelee. Mutta Liete ei riehunut, ei kumonnut hääpöytää eikä särkenyt 
mööpeleitä, kuten Esko teki. Ehkä  hän tietäen tai t ie täm ättään  seurasi 
viisaan Markus Aureliuksen eläm änohjetta: »Aurinko näy ttää  lähettä
vän säteitään kaikkialle eikä se kuitenkaan koskaan sammu.» Ja  aivan 
niinkuin Esko pää tt i  pysyä kaukana hameväestä, niin Lietekin lopuksi 
sanoo: »Melkein tunnen itseni onnelliseksi, kun en ole sekaantunut toi
seen samanlaiseen seikkailuun.»

33. Oras 14. 9. 1893.



420

Kuten arvoisa lukija on kahdesta edellä kerrotusta romanssista ha
vainnut, ovat 1890-luvun Jyväskylän lyseon yläluokkien pojat olleet 
hyvin kasvatettuja, hienovaraisia nuorukaisia. Sabinittarien tai mui
denkaan neitojen ryöstäjiksi heistä ei ilmeisesti olisi ollut. Päinvastoin 
he ovat olleet niin ihmeen kohteliaita, e ttä  he ovat p y y t ä n e e t  nei
tosilta suuteloa ja  sitäkin vain korvausta vastaan. Raahasihan Kalle 
Ainon sukset jotain Ylistön jyrkkää rinnettä ylös suutelon toivossa, ja  
Liete rustasi suutelon saadakseen kokonaisen runon »Lempilehdon 
kuiskauksista».

Oraassa ei suinkaan ole varsin monta rakkauskertomusta, mutta 
niissä, kuten runoissakin, pääsemme parhaiten katsahtam aan sen ajan 
lyseolaisten sielunelämään. Kaikki muu kirjoittelu: isänmaan ja kansan 
ylistys, luonnonkuvaukset ja  kertomukset tavoista ja  tapahtum ista ovat 
kuitenkin aina enemmän tai vähemmän liiallisen pateettisuuden värit- 
täm ät tai asiallisuudessaan kuivakiskoisia. Siirrymme nyt näihin kir
joituksiin, joista tilan puutteen vuoksi voidaan ainoastaan muutamia 
harvoja selostaa.

Kuten jo mainittiin, toimi konventti 1890-luvulla erittäin  virkeästi. 
Kun sen perustam isesta oli kulunut lähes kolme vuotta, kirjoitettiin 
Oraan pääkirjoituksessa 30. 9. 1893: »Konventtimme on, niinkuin tie
dämme, vielä varsin nuori, m utta kuitenkin on se jo jokseenkin hyvällä 
kannalla ja  jospa vaan tä tä  kyytiä menemme eteenpäin, niin saamme 
varmuudella toivoa, että  tulevaisuudessa voimme lukea sen maamme 
parhaimpien konventtien joukkoon.» Kirjoituksessa mainitaan sitten, 
että  oppilaat yleensä ottavat innokkaasti osaa konventin kokouksiin, 
m utta että  sensijaan opettajat, kuraattoria lukuunottam atta, eivät ko
kouksissa käy, mihin syynä »täytyy olla välinpitämättömyys». Lopuksi 
kirjoituksessa lausutaankin se toivomus, että  opettajat »innokkaammin 
kuin tähän asti» ottaisivat osaa konventin kokouksiin.

Konventin ripeästä toiminnasta oli seurauksena myös sen äänen
kannattajan, Oraan, elävä henki ja  sisällön rikkaus, vaikka siinä miltei 
joka vuosi valitetaankin sitä, e ttä  vain harvat jäsenet antavat kirjoi
tuksia lehteen. Vuosi vuodelta pysyy lehti sillä korkeasti isänmaallisella 
ja  kansallisella kannalla, minkä se alusta alkaen oli omaksunut. Poimi
kaamme tähän siitä eräitä näytteitä.

Nimimerkki Urpu k irjo ittaa Oraassa 9. 4. 1892 julkaisemassaan 
runossa mm.:
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Tänä päivänä rauhassa oomme me 
Teemme Suomemme eestä työtä,
M utta salaa täytyisi pelvolla 
Joka hetki vartoa yötä.
Sillä kenties — vaikka jo huomenna 
Idän vimma raivosa ärjyy, jne.

Nimimerkki Aatu (Eino Adolf Lundén, ylioppilas 1897) on kirjoi
tuksessaan »Isänmaan rakkaus», joka on julkaistu 6. 5. 1893, päätynyt 
mm. seuraaviin ajatuksiin: »Suku, joka poljet maata, jota esi-isäsi ovat 
verellänsä kostuttaneet, pysähdy hetkeksi näiden muinais-ajan varjojen 
haudalla. Paljasta pääsi ajatellessasi aikaa, joka näki heidän taistelevan 
isänmaansa, äidinkielen, kristinoppimme ja kansallisuutemme puolesta, 
jotka heille olivat niin kallisarvoiset. — Uhratkaamme heikot voimamme 
sen (isänmaan) hyväksi. — Voi, kuinka tärkeätä on, että meidän sydä
missämme hehkuu palava isänmaan rakkaus!»

Vanha tuttumme, intomielinen Samuli (Lauri Suomalainen) k irjoittaa 
17. 11. 1893: »Näen silloin ihanan isänmaan, sen kansan, jonka eteen 
Luoja on minut taistelemaan luonut, sen luonnon, jonka kauneus minut 
uhraam aan kaikkeni isänmaan edestä saattaa. — Päivätyöni päätyttyä 
saisin minä leposijan jossain tyynen lahden rannalla Suomen nurmen 
alla, mihin pystytettäisiin laudan palanen, ja  siihen kirjoitettaisiin: ’E l i  
j a  k u o l i  s u o m a l a i s e n  a ’.»

Kaarlo Weissman (Vesamaa, ylioppilas 1902) oli keväällä 1899 16- 
vuotias nuorukainen. Eipä ihme, jos hän puhkeaa Oraassa 15. 4. huudah
dukseen: »Miksi on nyt niin virkeätä? Miksi mielet tuntuvat niin hilpeiltä 
ja  iloisilta? Niin — nythän on kevät!» Ja  hän lopettaa kirjoituksensa: 
»Ja että  me elämämme lopulla saisimme jonkin hedelmän. Ja  että se 
hedelmä olisi hyvä omatunto siitä, että  olemme tehneet jotakin hyvää 
yhteiskunnallemme ja isänmaallemme.» Vesamaa pyrki helmikuussa 
1918 hiihtäen valkoisten puolelle, joutui kiinni, ja hänen päivänsä päät
tyivät punaisten teloitusryhm än kuulista. »Pois kulki kultainen elämä.»

Väinö Perälä (ylioppilas 1902) lausuu 24. 11. 1900 tovereilleen seu
raa vat velvoittavat sanat: »Muistakaamme mekin olla uskolliset isän
maalle, älköön mikään itsekäs, näennäinen etu olko kyllin suuri riistä
mään voimiamme sen palveluksesta.»

Ennen m ainittu Pekka Karanko on venäläisen sortovallan aikana 
1901 antanut ajatuksilleen isänmaan onnesta seuraavan runopukuisen 
muodon:
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Ma tah to isin  u h ra ta  m aalleni kaiken, 
mi a lta  sorron sen nostaa vois 
ja  hellän ja  arm ahan ä itin i Suomen, 
mi hallasta, vainosta suojaava ois.

Se sosiaalinen aja tte lu , joka m aassam m e heräsi 1890-luvulla, kuvas
tuu  elävästi O raankin palstoilta. Siinä suhteessa O ras eroaa jy rkästi 
vuosien 1869—70 Illa tta res ta . V iim eksim ainitun Jyväskylän lukiolaisten 
ju lkaisun sivuilta löytää tuskin  koskaan kertom uksia kansan eläm ästä. 
Siinä on kyllä kauniita  ja  hehkuvia sanoja isänm aasta ja  kansallisuu
temme ja  kielemme oikeuksista, m utta  esim. sellainen seikka ihm etyttää, 
e ttä  lehdessä ei ole lainkaan puhetta  ta i kuvausta juu ri sivuutetuista  
vuosien 1867 ja  1868 suurista  nälkävuosista, vaikka Keski-Suomenkin 
talv isia  te itä  taivalsi silloin suuret joukot nälän kotoaan ajam ia ihm isiä 
epätoivoisina, tyhjin , tu ijo ttav in  katsein, mielessä yksi ainoa asia: 
leipä. O raan k irjo itta ja t sensijaan löy tävät tiensä sydänm aan m ökkeihin 
ja  he a lkavat ta rkka illa  yhteiskunnallisia epäkohtiakin.

Nim im erkki K usti (Kaarlo K ustaa H aljala, ylioppilas 1894), talo lli
sen poika Kuhm oisista, kuvaa k irjo ituksessaan  15. 10. 1892 kotitalonsa 
renkiä Jannea  ja  piika-M antaa, jo tka  m enivät naimisiin. »Kumpikin oli 
luonteeltaan reipas, vieläpä rajukin», K usti sanoo, »joten työ t lu istivat 
sukkelasti». S itten  Janne ja  M anta sa ivat m äkituvan, Töyrylän, johon 
Janne kuokki peltoa, ja  oma lehmäkin, vieläpä hyvälypsyinen, hankittiin . 
M utta sitten  alkoi Janne sairastella, lapsia tuli lisää, »tulot vähenivät 
m enojen enetessä», ja  lopuksi hyvälypsyinen lehmä, jo ta  M anta »oli 
hoitanut, suojannut kuin silm äteräänsä», sa irastu i punatau tiin  ja  kuoli. 
»Silloin oli Töyrylässä surkea hetki», ja tk u u  kirjo itus. »Äiti lapsineen 
seisoi itkien kuolleen raadon vieressä.» P ikku M atti taapersi siinä lä
hettyvillä  eikä vielä k äsittän y t tä tä  h irm uista  tapahtum aa. K irjo itta ja  
ja tk a a : »Tuvassa istui Janne pää käsien väliin painuneena ja  tu ijo tti 
lattiaan.» Janne ei kapinoi, hän on hiljainen häm äläinen mökin mies, 
joka alistuu  kohtaloonsa. M utta varm aan hän tuntee, e ttä  elämän an 
kara  käsi on raskaana laskeutunut hänen sairaille hartioilleen.

K evätlukukaudella 1893 ilm estyy O raan palstoille uusi nimimerkki 
O. B., Jyväskylän  kaupungin tuleva h isto rio itsija  Onni Brum m er (yli
oppilas 1897), joka s itten  lähivuosina kirjoittelee ahkerasti Oraaseen. 
H än kertoo mielellään m aalaiseläm ästä, sen tö istä  ja  tavoista  ja  hän 
unelmoi kesäisenä yönä, kuten jokainen nuori unelmoi. M utta hänellä 
on myös avoin silmä sille taistelulle, jo ta  sydänm aan asukas käy ankaraa 
luontoa vastaan. Näin kuvaa 15-vuotias k irjo itta ja  sitä  kertom uksessaan 
»Käynti uudis-torpalla» :
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Lyseon VI luokan poikia keväällä 1900 Lounaispuistossa. Vasem m alta oikealle: 
Seisomassa Väinö R elander (R aitala), Aarne D ahlström  (Laaksovirta), E inar 
»Jere» Engström  (Veijo), Eino Danielsson (K alm ari) ja Onni Manninen, penkillä 
istum assa Ivar Petterson, Oskari P atajoki, Väinö Lantto, O skar Järvinen ja 
Väinö Perälä, nurm ikolla istum assa K aarlo Veissman (Vesam aa), Ossi Gylling, 
E ino Raitio, Toivo L ikander (Koivisto), Ale Riipinen ja  H. M. Könkkölä. 
N äis tä  k irjo ittivat O raaseen tie ttävästi R aitala, Laaksovirta, Vesamaa, Ossi

Gylling ja Riipinen.

K apeata m etsäpolkua astelin. Tie kulki läpi synkän kuusikon, joka 
kuitenkin alkoi vähitellen harveta  ja  pian saavuin pienelle kantoiselle 
aholle, jonka keskellä oli pieni torppa. Jo ensi silm äyksellä huomasi, 
e t t ’ei se siinä kauvan ollut seisonut, sillä seinät olivat Valkoset, vasta 
piilutut, ja  a inoastaan  pieni a la  oli pelloksi ra iva ttua  m aata  torpan 
ym pärillä. Torppa oli, niinkuin sanoin, pienellä aholla, jo ta  yhdeltä 
puolen ympäröi laaja  rahka-suo ja  to iselta synkkä hongikko. Omis
ta ja n  u u tte ruu tta  tod istivat suu re t röykkiöt irti rev itty jä  kantoja, 
jo ita  oli kasattu  sinne tänne mökin ympärille. — Yleensä näy tti koko 
to rpan  ym päristö  tah tovan  kertoa työstä, vaivasta ja  kärsim yksistä. 
Täten, katseltuani to rppaa ulkopuolelta, astu in  sisään. Puutteellista  
ja  yksinkerta ista  oli siinäkin kaikki. H uonekaluja oli to rpassa a i
noastaan pari lavitsaa, sänky ja  pöytä. Silm iinpistävin esine siellä 
oli suuri, koko seinän peittävä muuri. L attialle  oli lev ite tty  hyviltä 
lem uavia nurm iheiniä. Eläviä olentoja oli to rpassa ainoastaan  keski- 
ikäinen mies — m issä lienevätkään m uut mökin asukkaat olleet. 
S isään astuessani tervehdin isän tää, joksi miehen arvasin. Lyhyesti
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ja  vakavasti, oikein peri Hämäläiseen tapaan, vastasi hän siihen. Jos 
katseli miestä tarkemmin, niin huomasi selvään, että  hän, jos kuka, 
oli tehnyt paljon työtä eläissään ja  nähnyt monasti työnsä hedelmien 
raukeevan tyhjiin, sillä kumara oli hänen vartalonsa ja  uurteiset 
hänen kasvonsa, m utta kuitenkin huomasi hänessä olevan tuota 
uupumatonta sitkeyttä ja  tahdon lujuutta, jotka aina ovat olleet 
kansamme pääominaisuuksia.

Uudisasukas kertoi sitten, että  hän oli hiljan asettunut asumaan 
korpeen, m utta että  halla oli joka vuosi tuhonnut sadon ja  että  kaiken
laiset muutkin onnettomuudet olivat häntä kohdanneet. Kun vieras sitten 
poistuu torpasta ja  katsahtaa ahon laidalta taakseen, näytti hänestä, 
e ttä  läheisestä suosta kohosi sumupilviä, jotka »yhdistyivät puiden 
kanssa ikäänkuin musertaaksensa nuo uhkarohkeat ja  heikot ihmis
lapset, jo tka olivat uskaltaneet rakentaa asuntonsa synkkään korpeen, 
pakkasen ja  peikkojen valtakuntaan».34

Uudistorpparia, jonka ahkeran työn tulokset ankara halla vie yhtenä 
ainoana kesäyönä, kuvaa nimimerkki Kaapro (Einar Gabriel Kahelin, yli
oppilas 1897) kertomuksessaan »Vaarallinen vieras» seuraavasti:

Kesäinen aurinko heittää viimeisiä säteitään maahan. Hiljalleen 
värähtelee veden pinta heikon pohjatuulen puhaltaessa. Siellä täällä 
näkyy vielä taivaalla muutamia pilvenhattaroita. Iloisina visertelevät 
pikku lintuset tuolla koivikossa.

M utta pian on kaikki tämä hävinnyt. Aurinko on jo mennyt pii
loon tuonne kuusikkomäen taakse. Taivas on aivan selkeä ja kolea 
pohjatuulikin on kokonaan tauvonnut. Hienoa usvaa alkaa levitä 
soille ja  alhaisille paikoille. Väsyneenä päivän vaivoista istuu köyhä 
uutisasukas pirttinsä portailla ja  tähystelee taivaan kantta, eikö mis
tään näkyisi pilven reunoja. Kaikki hänen ympärillään on hiljaista, 
ainoastaan silloin tällöin kaikuu seudulta huuhkajan kolea huuto. 
Vähän ajan kuluttua käy töllinkin mies levolle, aavistaen pahaa.

M utta nyt, kun kaikki on hiljaa, lähtee halla, tuo Pohjolan vaa
rallisin vieras liikkeelle kätköstään. Nopein askelin samoaa se seu
dusta toiseen tuhoa tuottava viikate kädessään, jä ttäen kaikkialla 
jälkeensä köyhyyttä ja  puutetta.

Jo varhain aamulla lähtee uutisasukas liikkeelle. Hiljalleen as- 
tuskelee hän, pää kumarassa uutisviljelykselleen. Hän on arvannut 
oikein. Hänenkin vainiollaan on julma halla käynyt ja riistänyt 
häneltä kaiken sen, mitä hän vuoden kuluessa oli vaivalla saanut 
aikaan. M utta ei vielä lannistu hänen mielensä. Uudestaan alkaa hän 
suomalaisen sitkeydellä raataa peltoansa toivoen ensi vuonna parem
paa satoa.35

34. Oras 7. 4. 1894.
35. Oras 15. 9. 1894.
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V II ja V III luokan kom eita poikia H arjun  rin teellä  keväällä 1903. V asem m alta 
oikealle: Seisom assa August R iihim äki, A arne D ahlström  (Laaksovirta), K ustaa 
Hovilainen, Johan F red rik  »Nenne» W inter (Talviala), Jussi Cleve, A rttu ri 
W acklin (Vakkola), Ossi Gylling, Em il Fagerholm  (Kuusam o), E inar »Jere» 
E ngström  (Veijo), Heikki Nyyssölä, Arvo Johansson (K aila), Toivo Je rn sted t 
(R autavuom a). Istum assa E lieser Kaila, Ale Riipinen, Eino Böök, Eino Danielson 
(K alm ari), E inari H aataja , Yrjö Spolander (Puolanne), W alter Puustinen, Paavo 
Kaila. K aikki he kuuluivat konventtiin . O raaseen ovat heistä  tie ttävästi k irjo it

tanee t Riihimäki, L aaksovirta , Gylling ja  Riipinen

Näiden Jyväskylän lyseon poikien k irjo itusten  syntyyn ovat ilmei
sesti va iku ttaneet P ie tari Päivärinnan  kuvaukset uudisasukkaan ta is 
telusta  ankaraa  luontoa vastaan  ja  myös koulumme opettajan  K aarle 
Jaakko  Gummeruksen kertom ukset kansaneläm ästä. Molempien teokset 
olivat aikoinaan e rittä in  su o sittu ja  ja  ne olivat myös koulumme kon- 
ventin k irjastossa, kuten hyvin m uistan  a ja lta  1907—08, jolloin olin 
sanotun k irjaston  hoitajana.

O raassa kuvataan  myös oloja vaivaistalossa (Onni Brum m er). K ir
jo itta ja  arvelee, e ttä  monet sen asukkaista  ovat tehneet eläm ässään 
ahkerasti työtä, m utta  työn tu lokse t ovat m enneet perheen elatukseen. 
»K atkeralta  tuntunee», arvelee Brum m er, »pitkän eläm än työn perästä  
arm oleipää syödä, m utta  m ikäpä a v u k s i  ?se O m alaatuista ra ittiu sasia in  
a jam ista  kuvataan  kertom uksessa »Kuinka vaimo sai ukkonsa luopu
m aan väkijuom ista» (Aarne L aaksov irta , ylioppilas 1903). Tämä tapah tu i 
kertom uksen m ukaan siten, e ttä  vaim o köytti ky lästä  päihtyneenä ko
tiin  tulleen m iehensä penkkiin ja  hakkasi tä tä  remmillä, kunnes luom a
kunnan kruunu l u p a s i  olla ryyppääm ättä . Ja  kertom us päättyy  kau-

36. Oras 30. 11. 1895.
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niisti: »Työtä alkoi tehdä ahkerasti ja  oli hyvä vaimolleen. Hyvin he 
tulivat sitten toimeen torpassaan ja elivät rauhallista elämää.»37 Jutusta 
ehkä voisi sanoa: lupsakka legenda Luhangasta, m utta tottapa se lienee. 
K irjoittaja on siihen varm asti uskonut. N ä i n  voimakasta raittiustyötä 
ei kuitenkaan voitane suositella yleiseen käyttöön sen kertomuksen mu
kaisesta tehokkuudesta ja siunauksellisista tuloksista huolimatta.

Näinä aikoina alkaa myös työväenkysymys ainakin jossakin määrin 
kiinnostaa myös koulupoikia. Sitä käsittelee Rafael Erich 12. 12. 1896 
kirjoituksessaan »Kaupunginplepsiä» (plebs =  rahvas). Erich selittää, 
että »tavallisimmin ymm ärretään sillä (sanalla plepsi) kuitenkin juuri 
noita kaupunkiväestön ’syviä rivejä’, noita pieniä eläjiä, jotka asuvat 
laitakaupunkien vaatimattom issa mökeissä, sekä myös sellaisia, jotka 
ansaitsevat jokapäiväisen leipänsä varakkaimpien lähimmäistensä vä
littömässä palveluksessa.» Erich lisää sitten, että  »useat seurat työs
kentelevät aiempien kansanluokkien sekä aineellisen että  siveellisen tilan 
kohottamiseksi», ja päättelee, että »kansalaisena on tietysti työmie- 
henkin sekä oikeus että velvollisuus ottaa osaa yhteiskunnalliseen ja 
valtiolliseen toimintaan». K irjoittaja arvelee kuitenkin, että työväestöllä 
»täällä meillä» ei aina ole edellytyksiä oikein arvioida sosiaalisia ja 
poliittisia olojamme.

Bruno Sarlin ei ole tyytynyt yhteiskunnallisten vastakohtien kuvauk
sessaan proosan arkisiin ilmaisumuotoihin, vaan on hän runossa »Vasta
päätä» kuvannut komeata taloa, »uhkeaa kuin linna», jonka laseista 
kirkkaat valot loistavat synkkään iltaan, ja toisella puolen tietä olevaa 
pientä mökkiä, jossa vanha ukko valvoo sairaan lapsen vuoteen äärellä. 
Ottakaamme runosta tähän yksi säkeistö:

Siel riemu-huudot, valssin sävel kaikuu 
Ja viini kulta-maljoiss’ kuohuilee;
Mutt vastapäätä keskell’ honkain kohouu 
Tupa pienoinen min lasist’ virtailee 
Vaan himmee valon säde tak ast’ sammuvast,
Min sytyttänyt onpi vanhus huviksensa.

Yö kuluu, ja kun aamuruskon siivet valaisevat maan, »ei loista keh- 
doss’ enää silmä kuumeest’ tulinen».38

1890-luvun koulutoverimme k irjo ittavat kuitenkin enimmäkseen - -  
kuten on luonnollista — luonnon ja tapojen kuvauksia ja  pysyvät kauno
kirjallisen kuvauksen viihdyttävissä ja lempeissä lehdoissa. Kahta

37. Oras 15. 4. 1899.
38. Oras 13. 10. 18.94.
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kirkonkylääkin on O raassa kuvattu , nim. Rautalam pea ja  V iitasaarta . 
E dellisestä on kertonut nim im erkki Vilho Vehkapuro (Vilho Jämsén, 
ylioppilas 1897), joka on O raaseen an tanu t useita kansankuvauksia, ja  
jälk im m äisestä nim im erkki Ville (Bruno V illehard Sarlin). Kun näillä 
kertom uksilla ajankuvina on vieläkin arvoa, o tettakoon n iis tä  kappaleita 
tähän .

Jäm sénin kirjo ituksen otsikko on: »Sunnuntain viettoa Rautalam m in 
kirkolla.» K ysym yksessä lienee kesä 1894, sillä kuvaus ilm estyy Oraaseen 
heti seuraavana syksynä.

On sanalla sanoen kaunis kesäaam u aivan semmoinen kuin h e rt
tainen aam u on kesän kuum im pana aikana, ilman pitem piä selityksiä. 
Olemme Savossa, vesirikkaan Rautalam m in p itä jän  kirkolla. On 
sunnuntai-päivä. Jo aikaseen aam ulla alkaa vilkas liike ylläm ainitun 
seudun vesillä. Veneitä, yhä vain veneitä, näkyy kaikkialla, katselipa 
sitten  m innepäin hyvänsä Konneveden avaraa selkää. Ja  kaikki, 
tu lipa ne s itte  m istä salm esta ta i lahdesta hyvänsä, oh jaavat kul
kunsa yhtäälle, n im ittäin  R autalam m in p itä jän  k irkkorantaan . Sinne 
tulee (jos) toisenkin näköistä venettä. Siinä on suurem pia, on pie
nempiä. Tuolla tulee neljätoistasoutuinen, rau tahankainen  kyläkunta- 
vene. Tuolta joku m ökkiläinen »soutaa solkuttelee, Konnevettä kol- 
kuttelee» pienellä puuhankaveneellään. Ja  kaikki, niinkuin sanottu, 
sam aan paikkaan. Siinä on venekuntia p itä jän  eri kulm ilta. M utta 
kaikki vetävät veneensä samoille teloille, aivan kun olisivat sam an 
talon v ä k e ä .-------

Y lläm ainitun p itä jän  suurta, köm pelötekoista kirkkoa ympäröi 
laaja  nurm ikenttä. Tälle nurm ikentälle kokoontuu kirkkoväki jum a
lanpalveluksen alkua odotellessaan. Y ökaste on juuri siitä  saanut kui
vuneeksi. Mielellään heittäikse tuolle hyvältä  tuoksuvalle nurmikolle. 
— M uodostavat siihen ryhm iä, tavallisesti ym pyrän m uotoisia. Lukui
sista  p iipuista ilm aan kohoava savu ilmaisee tuollaisen ym pyrän kes
kustan. — Ja  siinä sitä  keskustellaan yhtä, jos to istakin. Kysellään 
kuulumisia, toim eentuloa. K eskustellaan töiden kulusta, vuoden tu 
losta, ilm oista, jo sta  m aam iehen eläm ä niin paljon riippuu. Sattuu ole
m aan joukossa joku, joka on tilannu t jonkun sanomalehden. Hän ker
too m itä tie tää  sanom alehdestään.

Juhlallisesti kum ajaa kirkon kello. Se ilm oittaa jum alanpalveluk
sen päättym isestä. K ansaa tu lvaa kirkosta. — Rantapenkereelle istuu 
suurin osa heistä. E väskontit o te taan  esille. P idetään yhteiset juh la 
päivälliset. Niin, yhteiset, sillä harva  siinä omaa evästään syö. — Tu
le m aistam aan meidän kalakukkoa, meidän nosterieskaa, kuulee eh ti
miseen sanottavan  tu ttav ien  kesken. — Ja  to istensa evästä siinä vuo
roon syödäänkin. Tuo joukko tuossa lahden ym pärillä on kun sama 
perhe suuressa pöydässä.

H etkisen kulu ttua on taa s  eläm ää lahdella. Veneet k iitävä t pois, 
katoavat niemien taakse .39

39. Oras 13. 10. 1894.
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K iiruhtakaam m e sitten  V iitasaaren  kirkolle kuullaksemme, m itä koti- 
seutuystävä Bruno Sarlin kertoo sen kauneudesta ja  m aisem ista. On ke
säinen sunnuntai-ilta.

Kotikyläni kirkko sijaitsee saarella  viheriäin koivujen ja  tum m ien 
kuusien ym päröim änä. Somalta se n äy ttää  ilta-auringon heitellessä 
viime sä te itään  ja  kullatessa sam alla seudun m itä ihanim paan v ä ri
tykseen.

S itten reipas kertojam m e vie m eidät k irkontapuliin  ja  aukaisee ensiksi 
sen pohjoisluukun. Näemme, m iten »suurenmoinen, laaja  P ihkurinselkä 
monine saarineen ja  salmineen katoaa silm änkantam alle eteemme, syleil
len milloin louhukko-luotoja milloin kukkaran taisia  saaria. Tuossa on 
vasem m alla Halkovuori, jolla ta ru  kertoo pakana esi-isiemme uhranneen. 
Oikealla on taa s  kallioinen Perm osm äki — juhannustulien  polttopaikka.» 
Kun avataan  kylän puoleinen luukku, niin näemme Porthan in  puiston, 
pappilan ja  kerto jan  kodin. Kemppinen-nimisen hongiston »rantoja suu- 
telee Kim ingin ja  Kym önselän laineet. Siinä edustalla on kallioinen K alta- 
nisaari», jonka kapea salmi ero ttaa  M ertainsaaresta. E teläluukusta nä
kyy salmen yli rakennettu  kivisiltä. »Se on valm istettu  nälkävuosina 1867 
—68». K ertom us ja tkuu  sitten :

Aam ulla on aalto illu t ra ju s ti ja  kirkkoväki on ollut pakoitettu  
odottam aan illan tyyn tä . N yt ase ttu v a t he pitkiin »kolmilaitoihinsa». 
Naiset, nuo punakat ja  reippaat, ovat valkonutuissaan niin kesäisen 
hauskan näköisiä ja  m iehet paitahihasillaan, p itkävartise t valkeat 
uu tukaiset pieksut jalassaan, m u istu ttava t jonkunm oista kansallis
pukua. K irkkovakkaset, joissa naisten  k irkkonutu t ovat laskoksilla, 
asete taan  kokkaan, sam aten m yöskin m iesten eväskontit. Kyläkunnan 
vanhin isän tä  istuu nyt perään ja  pian luikuu tuo herneen palon näköi
nen, m onasti 15:kin hankainen venhe, kepeästi veden pinnalla. Usein 
laulavat he m ennessään kauniita  v irsiä  ja  m etsän kaiku kulettaa  ään
tä  monin kerroin katso jan  korviin. 40

Ja  kerto ja  kuulee sitten, kuinka lintunen oksalla y listää  Jum alaa ja  
pesäpaikkansa kauneutta, ja  hän yhtyy  »tuon laulurinnan kanssa kilvan 
k iittäm ään  kotiseutuaan.»41

Lähdemme sitten  V iitasaarelta  pieneen M ultian kirkonkylään. Lyseo
lainen Eino Lundén v iettää  lomaansa kotonaan pappilassa. Hän lähtee il-

40. H urskaita miehiä nuo viitasaarelaiset! Keuruun m iehet taas pakkasivat 
soutaessaan K euruselällä kilpaa kirkkoveneillään kiroilem aan niin kovasti, e ttä  
pappien piti heitä siitä  yh täm ittaisesti saarnastuolista röykyttää, esim. seuraa
vasti: »Voi teitä vesikeurulaiset! Jollette lakkaa kiroilem asta kilpaa soutaissanne, 
niin helvetin  tulijärvellä saatte vielä tarpeeksenne soutaa!»

41. Oras 26. 1. 1895.
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Vuoden 1906 ylioppilaat luokkakokouksessaan Alppilassa Helsingissä 1946. Vasem
malta oikealle: Takarivissä Onni Fredrikson, Richard Gylling, Toivo Salminen, Otto 
Hirvinen, Helge Saxén, Uuno Hirvinen. Eturivissä Toivo Hietanen, Taavetti Laati

kainen, Eino Häyrinen, Eino Niemi, Aarne Pajunen

lan tullen kävelemään ja kertoo näkemästään kertomuksessaan »Kal
misto» seuraavaa:

Astuin hyvin verkalleen, ajatuksiin vaipuneena. — Tuollahan se on, 
jo sievällä mäellä kohosi seurakunnan ijäkäs kirkko tapulineen. Vas
tapäätä, toisella puolen tietä, oli kalmisto, jonka tuuheitten lehtipuit- 
ten suojassa moni vainaja lepäsi. Kirkko-lampikin lepäsi rasvatyyne- 
nä. — Kohta olin keskellä kalmistoa. — Äkkiä kuului hiljainen, valit
tava ääni korviini aivan läheltä. Minä havahduin ikäänkuin unesta 
ja  katsahdin ympärilleni. E rään umpeenluodun kummun luona istuu 
nuori kalpeakasvoinen nainen. — Ketä te kaipaatte? kysyin vihdoin 
lyhyen vaitiolon jälkeen. — Miestäni, rakasta miestäni, kuului surulli
nen vastaus. — Tämän kummun alla lepää minun rakaste ttu  mieheni. 
Viime sunnuntaina kätkettiin se sinne syvyyteen. Minä poloinen jäin 
tänne lapsilauman kanssa suremaan poismennyttä arm asta. Oi, jos 
minäkin pääsisin pian lepäämään mustaan multaan hänen viereensä.
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En voi tä tä  taakkaa  enää kestää. — R unsaat kyyneleet v ieräh tivä t 
hänen kuihtuneille poskilleen.42

P alataanpa nyt jo m aaseudulta vanhaan koulukaupunkiim m e Jyväs
kylään ja  kuunnellaan, m itä O raan ahkera k irjo itta ja , nim im erkki Liete, 
vanha tu ttavam m e »Lempilehdosta», kertoo m äenlaskusta v iehättävässä  
lastussaan  »Kelkkani ja  minä».

Kun taasen  kului vuosia ja  m inusta tuli nuorukainen, niin alkoi jo 
kelkkani ulkoasu omiinkin silmiini pistää. N yt ei kelvannutkaan en ti
nen puupeite, vaan se piti »topata ja  puhvata», ennenkuin siihen us
kalsi pyytää kainoa, sinisilm äistä, punaposkista impeä, jo ita  siinä 
en koskaan ennen kuljetellut. Ilokseni huomasin, e ttä  kelkkani uudes
sa pukineessaan oli yh tä  hyvä, melkeinpä parem pikin m ielestäni luis
tam aan  ja  kiitokset kauniit, läm pim ät, sitä  läm pim äm m ät minulle, 
jonka suloisem m asta ja  v iehättäväm m ästä  suusta ne lausuttiin , sain 
palkakseni mäen alle päästyä.

Noin pyörivät päivät ja  m inä kelkkoineni vein ty ttö jä  mäen alle. 
M utta m iten lienee ollutkaan, rupesi entinen rakkauteni kelkkaani vä
henemään. E n  enää huolellisesti ase ttanu t s itä  eteisen nurkkaan, en 
k in taalla  pyyhkäissyt sen k irkka ita  an turo ita , enkä ovelta enää sitä  
vilkaissut, vaan jä tin  sen omin neuvoinsa kulkem aan kuten kesällä 
ennen, lainkaan sitä  m uistam atta. M utta kun h a rtau s  kelkkaan vä
heni, alkoivat ajatukseni pyöriä kauneissa kutrissa , sinisissä silm issä 
ja  pienessä, niin om ituisen som asti hym yilevässä suukkosessa.43

Koulumme pojat olivat olleet innokkaita kelkkailun h a rra s ta jia  koulun 
alkuajo ista  alkaen, kuten havaitaan  esim. setäni Abbe Aaltion tässä  ju l
kaisussa olevista m uistelm ista vuosilta 1859—63. M aisteri E rkki Reijo
nen (ylioppilas 1886) kertoo koulumme 75-vuotisjulkaisussa, e ttä  hänen 
kouluaikanaan ei juuri h a rjo ite ttu  hiihtoa, m utta  e ttä  »sen sijaan hyvin 
lukuisilla lyseolaisilla oli kelkka». Lehtori Eino Lundén (ylioppilas 1897) 
on täm än k irjo itta ja lle  kertonut, e ttä  vielä hänen koulussa ollessaan mo
nella lyseon pojalla oli kelkka, kuten hänellä itselläänkin, ja  e ttä  he kävi
vät »daamiensa» kanssa laskem assa mäkeä usein K ypäräm äessä kaupun
gin ulkopuolella, m utta  e ttä  m äkeä laskettiin  myös ka tu ja  m yöten Jyväs- 
järvelle. M äenlasku n äy ttää  kuitenkin kokonaan loppuneen viime vuosisa
dan loppupuoliskolla, sillä siihen aikaan kouluun tu lleet oppilaat eivät sel
laisesta enää m itään tiedä.44 N iinpä nimimerkki Liete m uistelm issaan kel-

42. Oras 17. 12. 1895. Lehtori Lundén on itse tämän kirjoittajalle ilmoittanut 
kuvauksen olevan Multian hautausmaalta.

43. Oras 25. 2. 1893. Selvyyden vuoksi on tässä mainittava, että Liete kohtasi 
jo talvella 1893 nämä siniset silmät ja »somasti hymyilevän suukkosen» ja että hän 
vasta seuraavana kesänä eli romanssin Hannan kanssa »Lempilehdossa».

44. Varatuomari Akseli Pellinen tuli lyseoon 1896, mutta hän ei enään nähnyt 
lyseolaisten laskevan mäkeä kelkoilla, vaan suksilla.
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kastaan  ja  kelkkailusta aivan kuin lausuu monien lyseolaispolvien hieman 
kaihom ieliset jäähyväise t tuolle reippaalle urheilulle, johon samalla v a r
m aankin oli sisältyny t m onta haaveellista rom anssia. E ipä ihme, jos Liete 
lopuksi sanoo: »Aikoja on kulunut. E n tise t ovat menneet ja sieltä se kelk
kani niin ihania, m utta  sam alla niin kaihon sekaisia m uistoja mieleeni 
tuo.» Lieteen kertom at »kauniit ku trit, siniset slm ät ja  pieni, niin om itui
sen som asti hym yilevä suukkonen» olivat varm asti monelle muullekin 
koulumme pojalle jääneet v iehättäväksi m uistoksi Jyväskylän talvisilta 
m äkirinteiltä.

Tapana oli, e ttä  Oraan k irjo ituksia  myös arvosteltiin. Nimimerkki 
s—s, (Uno Johannes W egelius), itse ta itav a  kynämies, on kirjo itukses
saan 29. 9. 1894 »Syksyn tullen. Konventille» nähnyt ihm eteltävän ta r 
kasti toveriensa k irjo ittelun  heikot puolet, m ikä tie tysti e tupäässä on joh
tunu t heidän nuoruudestaan ja  puu ttuvasta  k irja llisesta  sivistyksestään. 
Siihen aikaan vasta 16-vuotias kriitikko lausuu mm. seuraavaa:

Ä ärettöm än paljon on sanomalehteem m e k irjo ite ttu  vanhoja asioi
ta, on n im ittäin  koetettu  m atkia ja  jäljitellä  vanhoja novelleja ja  tun 
nelmia ym. ja  sitä  on moni tehny t ihan tie täm ättään . V arm a on, e ttä  
suurim pia vikoja, m itä »Oraan» k irjo ituksissa  koskaan on ollut, on 
juu ri e ttä  k irjo itta ja  on koettanu t teeskennellä itselleen sellaisia tun 
teita , jo ita  hän tuskin  koskaan on tun tenut. Tällaisista k irjo ituksista  
ei k irjo itta ja  koskaan löydä omaa sieluaan. Tällaisia vikoja ei löydy 
ainoastaan »Oraan» kirjo ituksissa, n iitä  löytyy ylipäänsä kirjallisuu
dessa.

Meidän täy tyy  siis oppia k irjo ittam aan  jo täällä  konventissa, niin
kuin itse käsitäm m e asiat. — Meidän täy ty y  siis ennenkaikkea ta 
voitella kirjoituksissam m e itsenäisyyttä . Siis teeskenneltyjä tunteita , 
e ts ity itä  fraaseja  ja  vanhoja iänaikusia tunnelm ia on kaikin mokomin 
vältettävä. Meidän täy tyy  k irjo ittaa  u u t t a .

Lyseolainen Jalm ari Jussi Jä n tti, joka m yöhem mässä eläm ässään 
W erner Söderström  Oy:n jo h ta jana  on jou tunu t punnitsem aan lukuisten 
käsik irjo itusten  ju lkaisukelpoisuutta, on jo O raan sivuilla harras tan u t 
sen k irjo itusten  arviointia. K riitikkona on Lauri Lem m itty  Suomalainen 
an tan u t hänestä seuraavan varsin  k iittävän  lausunnon:

Jä ipä  Jussi lausum atta  
Itse  Sara sanelem atta 
A nkara arvostelija  
Sangen ta itav a  tako ja  
Innon miesi ensim mäinen 
Pika- on k irju ri pätevä.
Ei oo ollut ylim m äissä
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K atetrassa korkeassa,
Vaan on ollut ohjaamassa 
Neuvoillansa, toimillansa 
Tuolla innolla hyvällä. 45

Mutta Oraassa ei rajo itu ttu  yksinomaan omien toverien kirjoitusten 
arvostelemiseen. Joskus käsiteltiin siinä ja samoin konventissa pidetyissä 
esitelmissä varsinaista kirjallisuuttakin.

Otettakoon täm ä kappale Uno Juhani Wegeliuksen kirjoituksesta 
»Kasimir Leino suomalaisena runoilijana».

Meidän lyyrillinen runoutemme on jo hyvin korkealle kehittynyt, 
sitä todistavat nykyisten lyyrillisten runoili jäimme miltei loppumat
tom at tuotteet. — Meillä on jo runoilijoita, joista voimme sanoa, että  
ne ovat tä tä  runouden haaraa vieneet valtavan askeleen eteenpäin. 
Näihin runoilijoihin on epäilemättä Kasimir Leino luettava. Hän on 
nuorimpia lyyrillisiä runoilijoitamme ja on herättänyt huomiota 
etenkin kauniin, esteettisen runomuodon suhteen. — Ja juuri tässä 
suhteessa on hänen merkityksensä suuri. Voimmepa melkein sanoa, 
e ttä  hän on vapauttanut suomenkielisen runouden niistä orjallisista 
kahleista, joissa se tähän saakka on kitunut. — Leinon runoissa on 
helkkyvän kaunis ulkomuoto, runojalka on puhdas ja sujuva jne.4«

Kevätlukukauden 1899 alkaessa oli konventti asettanut valiokunnan, 
»jonka toimeksi annettiin arvostella konventissa pidettyjä kilpailun-alai- 
sia puheita ja  esitelmiä». Ensimmäisen »kilpaesitelmän» on ottanut pi
tääkseen Bruno Sarlin, kertoo Oras, ja  valiokunnan sihteeri (ei ole tietoa, 
kuka hän on ollut) on saamansa tehtävän mukaisesti valiokunnan käsi
tyksenä lausunut Sarlinin esitelmästä, jonka aiheena on ollut tunnettu 
ruotsalainen runoilija ja  kulttuurihistorioitsija Viktor Rydberg, mm. seu- 
ravaa:

Puhuja astuu tyynesti esiin— mitäpä olisikaan pelkäämistä, onhan 
hänellä sanottavansa kirjoitettuna. Kuullaan ensimmäiset sanat. Kau
nis, sointuva ääni voittaa puoliksi kuunteliain myötätuntoisuuden ja 
lupaa esittelijälle menestystä. Jaha: Viktor Rydbergistä. Aihe on siis 
hyvin kiitollinen, sillä ainahan suuresta miehestä on nuorella ihaili
jalla paljonkin sanottavaa. — Lukeminen käy sujuvasti, sanat tulevat

45. Tämä Suomalaisen kuvaus Jäntistä on hänen runomuotoisessa kirjoituk
sessaan »Konventin pylväät» (Oras 27. 1. 1894). Jäntti käytti kirjoituksissaan nimi
merkkejä Jussi ja Sara. Hän oli koulupoikana ollessaan pikakirjoittaja. Kun runossa 
mainitaan, että Jäntti ei ole ollut »ylimmäissä katetrassa korkeassa», tarkoitetaan 
sillä, että hän ei ole ollut konventin puheenjohtajana. Puheenjohtaja ei tosin istunut 
kokoussalin katederissa, vaan lattialla olevan pöydän takana, mutta Suomalainen 
käyttää tässä kuvaannollista kieltä. (Prof. Ilmari Koveron ja lehtori Eino Lundénin 
tiedonanto kirjoittajalle.)

46. Oras 16. 5. 1896.
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taa jaan  kuin tu rk in  hihasta. — korko tuli joskus väärälle paikalle ja 
silloin tällöin olisi ollut kohtuullista puhujan hiem an irtaan tu a  pape
rista . — Esitelm ä oli hyvin k irjo ite ttu , kieli kaunista  ja  fac ta t asialli
sia. Ainoa vika sisältöön nähden oli kenties se yksitoikkoisuus, johon 
puhuja eksyi Rydbergin ra ja ttom assa  ihailussaan ja  jonka vuoksi 
hänen arvosteluaan m ainitun k irja ilijan  m erkityksestä ei voida p itää 
kaikin puolin pätevänä, m utta  niinkuin arvostelijakunnan kokouk
sessa huom autetuinkin  — tällainen yksipuolisuus nuoressa puhujassa 
on ehkä katso ttava  lopultakin enemmän avuksi kuin viaksi.

Esitelm ä arvosteltiin  valiokunnissa yksim ielisesti k i i t e t t ä 
v ä k s i .  — Bruno Sarlinin esitelm ä R ydbergistä on varm aan luettava 
paraim pien joukkoon, m itä Konventissamm e on pidetty  ja  m itä Kon- 
ventissam m e v a s t’edes tu llaan  p itäm ään.47

Valiokunnan käsityksen m ukaan Bruno Sarlin on ollut hors concours, 
vertaansa vailla. V aatim attom asti sopinee täh än  kuitenkin se reunam uis
tu tus, e ttä  konventeissam me ovat esitelm iä p itäneet myös koulumme en
tise t oppilaat J. R. Danielson-Kalm ari ja  L auri Kivekäs sekä oma aikalai- 
seni Kalle Nikodemus Rauhala, joka jo koulupoikana oli varsin  tieto- 
rikas herra  ja  selväpiirteinen puhuja. M utta kaikesta päätellen on Sar
linin esitelm ä kuitenkin ollut poikkeuksellisen ansiokas, jopa loistavakin, 
varsinkin, koska Sarlin jo kouluaikanaan oli tunnettu  erinom aiseksi 
puhujaksi.

Puheenaolevan a jan  koulutovereillamm e on myös ollut filosofiset ja  us
konnolliset m ietelm änsä, kuten on luonnollistakin. 1890-luvun alkuvuo
sina Jyväskylässä vaikuttaneen vapaakirkollisen saarnaa jan  N yrénin 
puheista  e rää t lyseon pojatk in  saivat uskonnollisen herätyksen, joka 
joh ti esim. siihen, e ttä  he jä ivä t pois konventin laulukuorosta, jo ta  
O raassa valitetaan. Sen a jan  lyseolaisten uskonnollisista käsityksistä  
o tettakoon tähän  kappale nim im erkki -isän- vuoden 1892 alkaessa 
O raassa ju lkaisem asta k irjo ituksesta  »U utta vuotta  alkaessa».

Vankalle pohjalle voi hän taas  ase ttaa  eläm änsä ainoastaan  yh
dellä tavalla, niin, m iksikä sitä  häpeäisim m e tunnustaa , n im ittä in  tu r 
vautum alla Jum alaan. Se on aina vankka perustus, m uualla tulee suu
rem pia tai vähem piä haaksirikkoja, joiden tuottam ia vaurio ita  on 
vaikeata korja ta . Ken ei ole tälle perustukselle eläm ätään las
kenut, hänen työnsä on tyh jää  tuulen pieksäm istä. Jos sä tahdo t vuo
tesi onnellisesti lopettaa, niin turvaudu  Jum alaan, sillä häneltä  kaik
ki apu tulee. 48

47. Oras 15. 4. 1899. Esitelmä on pidetty arvosteluun tehdyn merkinnän mu
kaan 21. 1. 1899.

48. Oras 23. 1. 1892.

J L  — 2S
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Nuori Rafael E rich  on ollut saattam assa  haudan poveen henkilöä, joka 
ei hänelle ollut, kuten hän sanoo, »m ikään läheinen tu ttav a  ta i ystävä». 
Hän jää  kävelem ään syksyiselle hautausm aalle. Sen tuloksena on seuraa- 
va kaunis m editaatio:

Säälim ättä  paljasti auringon k irkas valo hävityksen, m inkä kolkko 
syksy oli luonnossa saanu t aikaan. Melkein kaikki sen viehätys oli ka
donnut, ruoho oli lakastunut, kukkaset olivat kuihtuneet, puut seisoi
va t alastom ina, ja  niiden kellastuneet lehdet liite livät ilm assa tai peit
tiv ä t m aata, joka oli pukeutuva valkoiseen kuolinvaatteeseen. M utta 
lumenkin alla uhkuu eläm ä ja  pian on luonnossa uusi kevät taas koit
tava. Voisikohan siis olla m ahdollista, e ttä  ihminen, luonnon herra, 
olisi tuom ittu  katoam aan, kuolem aan ilman tulevan eläm än toivoa? 
Ei, se olisi m ahdotonta, sillä henki, ainoastaan henki, on todella kuo
lematon, se on osa jum aluudesta, joka ei koskaan voi kuolla. Yö on 
kuluva, talvi on loppuva, ihmishengelle on aam u taas  koittava ja  ke
vä t tuleva. Tulevaisuus, parem pi kun nykyinen aika, on alkava, tu le
vaisuus, jossa ei tiedetä  kuolosta, erosta, pettyneistä  toiveista ja  tu r
h asta  rauhan  etsim isestä. Ihm ishenki on asuva valon ja  rauhan  koti
mailla, m istä se on kotoisinkin. 4ö

Kaiken katoavaisuuden tun tu  on nimimerkki Väinön (Väinö Ikosen) 
runoelm assa »Kun m etsälam m en sinipinta». Nuoren runosepän elämän 
syksyn tu loa aavistelevista säkeistä  otamme tähän  seuraavat riv it:

Vaan tyh jä , tu rh a  on toivoni 
Aika eelleen entää,
Ihaninkin hetki eloni 
Pois siivillä lentää.
Nuoruuden ruusu t lakastuu,
Pois kesän kukka kuivettuu,
kunnes kylmä, jäinen routa k a ttaa  maan. so

Puheenaolevana aikana (1892— 1902) monet m uutkin ovat ylläm ainit
tu jen  lisäksi k irjo ittanee t Oraaseen. Kuten jo ennen on m ainittu, on huo
m attava  osa k irjo itta jis ta  pe ittyny t niin salanim iensä varjoon, e ttä  niis
tä  ei ole enää voitu selkoa saada. Edellä jo selv itetty ih in  nim imerkkeihin 
lisättäköön vielä m uutam a vuosikymmenien taka isesta  häm ärästä  k irkas
tunu t nim im erkki.

»Lime on 1890-luvun alkuvuosina ahkera k irjo itta ja , jo lta  O raassa on 
isänm aallisia artikkeleita , kansankuvauksia ja  runojakin. H än on karstu- 
lalainen Em il H enrik Krook (ylioppilas 1894, myöhempi sukunim i Veka
ra) L auri Suom alainen sanoo hänestä: »Lime — poika pieni, vaikk’ on tie-

49. Oras 3. 10. 1896.
50. Oras 27. 1. 1900.
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oilta tukeva, m uuttum aton m ieleltänsä». Myöhemmin m aailm ankuulu sel
listi L ennart von Zweygberg (ylioppilas 1895) käy ttää  k irjo ituksissaan  
nim im erkkiä »Oksa» (Z w eyg= oksa). H änestä Suomalainen veistelee: 
»Vaan on yksi ’O ksa’ herra, ta ite ilija  taito rikas, suuri cellon soittelija». 
Jäm sän  iloinen poika, erinom ainen lau laja  ja  konventin toimihenkilö, ku
ten V ekara ja  Zweygbergkin, Juho Aleksi Keskinen (ylioppilas 1895) kir- 
joittelee nimimerkein Ali, A.J.K. ja  A.K-n. Jyväskyläläinen Väinö Sakari 
C astrén (ylioppilas 1892) on myös k irjo ittan u t Oraaseen käy ttäen  nimi
m erkkejä -kari ja  Kari Linnonen. H änen veljensä L ahja  Castrén (ylioppi
las 1897) on kuulunut L auri Suom alaisen kuvaam iin »konventin pylväi
siin» ja  a rva ttavasti on k irjo ittan u tk in  Oraaseen, m u tta  salanim estä ei 
ole tietoa. Suomalainen sanoo hänestä : »Monen toim en on tekijä, ohjel
mien ohjailija, muille tiioksi tekijä». K irjo itustensa alle on Aapeli Fabian 
Räisänen (myöhemmin Raunio, ylioppilas 1893) pannut nim ikirjaim ensa 
A. F. R. N im im erkistä »Rietu» v astaa  myöhempi K ajaanin  porm estari 
F redrik  Hyöky (Tevalin, ylioppilas 1894) ja  nim im erkistä »Kyösti» 
Kaarlo Kyösti Salokas (Silvander, ylioppilas 1896). »Herman» on Sulo 
Herkko Innola (Invenius, ylioppilas 1896) ja  »Kasper» K asper Saario 
(Saarikko, eronnut VIII luokalta 1898). »Solmu S.» on K nut Sarlinin 
(eronnut VII luokalta 1898) ja  -iljan- Paavo K iljanderin (myöh. Kesä- 
niemi, ylioppilas 1901) nim im erkki. N im ikirjaim et M. R. ovat Mikko Ros
sin (ylioppilas 1900) ja  M.L. Mooses Laukkasen (ylioppilas 1900), A.G. 
Aksel Gyllingin (ylioppilas 1899) ja  O.G. hänen veljensä Uno Ossian Gyl- 
lingin (ylioppilas 1903). 1890-luvun alkuvuosien nim im erkkejä Karhe, 
Taimi, Nurmi, Aale, U tu, M atkam ies, E rkki, Rakso, Timo, M atti, Eile, 
Aura, E etu  Lepikkö ja  vuosien 1894— 97 salanim iä Liete, Sompa, Kaarlo 
Lepistö ja  K aarlo Kero on ollut m ahdotonta selvittää. Samoin vuosilta 
1897— 1902 salanim iä Juho Kide, E rik  Kide ja  -kari. M utta sen sijaan on 
selvinnyt, e ttä  A.D. on A arne D ahlström in (Laaksovirta, ylioppilas 1903) 
ja  S.W. Sulo Vuolijoen (eronnut VII luokalta 1900) nimimerkki. Salani- 
m et Väinö -ander ja  -ander ovat Väinö R aita lan  (Relander, ylioppilas 
1902). M ainittakoon lisäksi, e ttä  salanim i P ihka ja  k irja im et M.A.G. ovat 
M artti A leksander P ihkalan (Gum merus, eronnut VI luokalta 1901) ja  
salanim i -uri hänen veljensä R urik  P ihkalan (ylioppilas 1904). Arm as 
Brum m er (eronnut VIII luokalta 1901) ja  Sulo Juselius (Vuojela, eronnut 
VII luokalta 1901) ovat panneet nim ensä k irjo itustensa  alle, m utta  Aarne 
A rm as Aulanko (ylioppilas 1904) on ko ro ttanu t A :n  kolm anteen potens
siin saaden aikaan tuloksen A3.

Jyväskylän lyseon konventti lopetettiin  toukokuun 14. pnä 1904, joten 
sitä  ennen kerkisi O raasta  ilm estyä vielä vuosikerrat 1902—03 ja  1903— 
04. Ne ovat kuitenkin m ahdollisesti hävinneet.
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N ykyinen professori R urik P ihkala oli v. 1904 konventin puheenjoh
ta jan a  ja  sai kutsun  reh to ri Jalkasen  puheille. Jalkanen huom autti, e ttä  
O raassa oli ollut venäläisvastaisia  k irjo ituksia, jo ten  olisi syy tä  piiloit- 
taa  lehden num erot to istaiseksi. P ihkala vei s itten  kertom ansa m ukaan 
kaikki Oraan num erot ko tiaan  P ih tipu taan  pappilaan ja  hautasi ne v in t
tiin  täy tte iden  alle. Sieltä hän ne s itten  valtiollisten olojen va lje ttua  pa 
lau tti takaisin  lyseolle, m u tta  kaksi viim eistä vuosikertaa on sen jä l
keen ilm eisesti hukkaantunut. Siitä, m issä O raat olivat, ei Pihkalan k e r
tom uksen m ukaan tienny t kukaan muu kuin reh to ri ja  hän.

Tässä olemme selostaneet n iitä  Oraan num eroita, jo tka käsink irjo ite t
tu ina ovat tallella kolmena eri niteenä. L isäksi on konventti puheenaole
vana aikana pa in a ttan u t O raan ns. juhlanum eron seuraavina aikoina: 20. 
1. 1897, 20. 1. 1898, 5. 2. 1899, 5. 2. 1900, 5. 2. 1901 ja  5. 2. 1902 eli yh teen
sä kuusi juhlaju lkaisua. V :n  1897 ju lkaisuun ovat k irjo ittaneet vanhat 
tu ttavam m e Juhani, K aarlo Tantere, O tto Näre, Vilho Vehkapuro ja  Ville 
ja  vuoden 1898 ju lkaisuun sam at henkilöt ja  lisäksi Rafael Erich, m u tta  
ei Vehkapuro. Vuoden 1899 ju lkaisussa ovat uusia k irjo itta jia  nim i
m erkki M. K. (M artti Kovero, ylioppilas 1900), nimimerkki M. L. 
(Mooses Laukkanen) sekä K aarlo Ahlroos (eronnut VIII luokalta 1900) 
ja  Jalm ari Lindem an (Vuolle-Apiala, eronnut VII luokalta 1899). Vuoden 
1900 O raaseen on Otto Ville Kuusinen k irjo ittan u t useita runoja, mm. 
Runebergin päivän johdosta, kuten hän oli k irjo ittan u t edelliseen Juhla
julkaisuunkin. Lisäksi ovat lehteen k irjo ittaneet Mooses Laukkanen, 
Kaarlo Vesamaa ja  Pekka Karanko. Seuraavia salanim iä on käy te tty : 
Jussi -n (Jussi Jääskeläinen, ylioppilas 1900), K aarlo R. (Rantanen, ny
kyään Sovijärvi, ylioppilas 1901), S.V. (Sulo Vuolijoki), Väinö (Väinö 
Ikonen) ja  P ihka (M artti P ihkala). H auskan kalevalam ittaisen runon on 
k irjo ittan u t nim im erkki H.A.R. (Heikki Aleksis Riipinen, ylioppilas 
1903). Vuoden 1901 Oras on saanu t k irjo ituksia  seuraavilta: Pekka K a
ranko, M artti P ihkala (M.A.G.), Väinö Ikonen ja  Aarne L aaksovirta  sekä 
salanim iltä, -10 ja  -kari. Vuoden 1902 julkaisuun ovat k irjo ittaneet Pekka 
Karanko, Väinö Ikonen, Riipinen (H .A .R .), R ichard Ruoranen (ylioppi
las 1904) ja  Aarne L aaksovirta. L isäksi ovat k irjo ittaneet nim im erkein 
V.H.P. (Väinö H erm an P erä lä ), -uri- (R urik Pihkala) ja  O.G. (Ossian 
Gylling).

Puheenaolevana konventtikautena 1890-1902 on Jyväskylän lyseossa 
ollut joukko oppilaita, jo tka  m yöhem m ässä eläm ässään ovat olleet k ir
jallisesti hyvin tuo tte lia ita , m u tta  jo tka  eivät Oraaseen ole lainkaan k ir
jo ittanee t ta i varsin  harvoin. M ainittakoon heistä  vain koulumme lah ja 
kas, nuorena kuollut opettaja, fil.toh tori K arl H irn  (ylioppilas 1891), 
professori Ilm ari Kovero (ylioppilas 1894), hänen veljensä, professori,
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M artti Kovero R urik P ihkala

ylijohtaja Martti Kovero sekä professorit Rurik Pihkala ja  Topi Kallio 
(ylioppilas 1905). Maisteri K.N. Rauhalan lupaavan kirjallisen tuotannon 

katkaisi inhimillisesti katsoen varhainen kuolema. Varsinkin on Ilmari 
Koveron tieteellinen tuotanto ollut huomattava, kaikkiaan 25 eri teosta. 
Koveron veli, M artti  Kovero, julkaisi myös joukon tieteellisesti korkeasti 
arvioituja laajoja tutkimuksia. Samoin ovat Oraan aikoinaan ahkerat 
kynämiehet, professorit Rafael Erich ja  Rurik Pihkala, edellinen valtio
tieteen ja  kansainvälisen oikeuden ja  jälkimmäinen maatalouden tu tk i
muksillaan suuresti rikastu ttaneet suomalaista tieteellistä kirjallisuutta. 
Kun ottaa  huomioon kuuluisan J. R. Danielson-Kalmarin, Väinö Voion
maan, tässä  mainittuja ja  eräitä  muita vanhempia ja nuorempia, voidaan 
sanoa, e ttä  koulu on tuo ttanu t historian, talous- ja  oikeustieteen aloilla 
merkitseviä tutkijoita.



MIKKO KOSKENNIEM I

Jyväskylän lyseon entisten oppilaiden yhdistys

Jyväskylän lyseon entisten  oppilaiden yhdistyksen eli JY LY :n perus
tava kokous p idettiin  huhtikuun 26. pnä 1945 lyseossa. A jatuksen h e rä t
tä jin ä  olivat ennen m uita porm estari M atti Soini, varatuom ari A atto 
Kauno ja  pank in joh taja  Veikko Sariola. JY LY :n tarko ituksena on sään
tö jensä m ukaan »olla Jyväskylän lyseon en tisten  oppilaiden yhdyseli
menä, lu jittaa  toverisite itä  sekä ylläpitää h a rra s tu s ta  vanhaa koulua ja 
sen perin teitä  kohtaan:

1) järjestäm ällä  tilaisuuksia jäsenille to istensa tapaam iseen ja  seu
rusteluun,

2) panem alla toim een koulum uistojen m erkeissä juhlatilaisuuksia,
3) pitäm ällä luetteloa koulun en tisistä  oppilaista, niistäkin, jo tka ei

vät liity  yhdistykseen,
4) kokoam alla koulum uistelm ia ja  -kaskuja sekä kouluun liittyvää 

valokuva-aineistoa ja  yleensäkin Jyväskylän lyseon h isto riaa  tutkim alla 
ja  tä tä  koskevaa ju lkaisu to im intaa harjo ittam alla ,

5) y lläpitäm ällä y h tey ttä  lyseon tein ikuntaan  ja  avustam alla sen va
paita  ku lttuuripyrin tö jä .

6) perustam alla jäsen iltä  kootuista m aksuista  rahasto ja  Jyväskylän 
lyseota lähellä olevien tarko itusperien  hyväksi.»

Y hdistyksellä on ollut e rity iset osastonsa Helsingissä, Turussa ja 
Tampereella. Ne samoin kuin pääyhdistys ovat koonneet jäsenensä muu
tam an kerran  vuodessa kokouksiin ja  toveri-iltoihin, joiden ohjelm aan on 
olennaisena osana kuulunut esitelm iä ja  pakinoita vanhan koulun vai
heilta. V arsinkin Helsingin osasto on viime vuosina toim inut tarm ok
kaasti.

JYLY on kerännyt aineistoa sa tavuotism atrikkelia  varten, m uistanut 
koulun vanhoja opettajia , k a rtu tta n u t rahasto jaan  jne. E rity isesti on syy
tä  m ainita  lyseon 90-vuotisjuhla, jonka yhdistys lyseon opettajakunnan 
kanssa yhteistoim in jä rjes ti. Juh lan  m onipuolisesta, arvokkaasta ohjel
m asta m ainittakoon tässä  JY LY :n ja  tein ikunnan yhteisesti hankkimien 
uusien sankaritau lu jen  paljastus ja  yhdistyksen Helsingin osaston hank
kimien m uisto laatto jen  kiinnitys en tisten  koulutalojen seiniin. Juhlaan 
yhdistys to im itti kauniin album in »Tervehdys vanhalle koululle» (108 si-
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JYLYN TOIMIHENKILÖITÄ

Sigurd Forss Veikko Sariola E inari Kovero

Niilo M äkipaja A atto  Kauno W olmari Schildt M atti Soini

vua, Jyväskylä, 1948). JY LY :n painetu t vuosikertom ukset — samoin 
kuvakertom us 90-vuotisjuhlasta — oso ittavat kauniisti todeksi yhdistyk
sen perustavan kokouksen painetussa kutsussa olleet sanat: Jyväskylän 
lyseon vaiheilla »piilee paljon sa la ttu ja  voimavaroja».

Ensim m äiseksi puheenjohtajakseen JYLY valitsi lehtori Sigurd F ors
sin, jonka odottam aton poismeno 8. 9. 1947 riis ti yhdistykseltä  erään sen 
harta im m ista  ystävistä . Forssin  jälkeen puheenjohtajaksi valittiin  pro
fessori Niilo M äkipaja (silloinen M äkinen), joka myöskin vuosina 1952 
ja  1953 hoiti puheenjohtajan  teh täv iä. M uista puheenjohtajista  m ainit
takoon f  il. tr i Vilho Puttonen, varatuom ari A atto  Kauno, m aisteri Wol
m ari Schildt ja  kih lakunnantuom ari Niilo Lang. L ehtori E inari Kovero 
on professori M äkipajan kuolem asta 14. 9. 1953 lähtien toim inut y h tä 
jaksoisesti puheenjohtajana tähän  saakka. Toim intaa joh ti syyskuun 17. 
pnä 1953 sattuneeseen kuolem aansa asti kahdeksan ensim m äistä vuotta
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pank in joh ta ja  Veikko Sariola, jonka ansioksi on luettava yhdistyksen 
toim innan v ireä alkuunpääsy ja  taloudellisen pohjan luominen. Yhdis
tyksen sih teerinä ovat toim ineet varatuom ari A atto  Kauno, ekonomi H uki 
Lam pinen ja  varatuom ari Mikko Koskenniemi.

Y hdistys o tti heti ensim m äisenä vuonna ylim mäksi tavoitteekseen 
tulla kyllin voim akkaaksi juhlim aan arvokkaasti s itä  ku ittuu ritapausta , 
m ikä m aam me ensim mäisen suomenkielisen oppikoulun sa tavuotisjuh la  
on. Lähinnä juh laju lkaisun  ja  m atrikkelin  to im ittam inen olivat tav o it
teina. E ntinen  m aaherra  Bruno Sarlin k irjo itti JY LY :n Helsingin osaston 
puolesta 16. 4. 1950 to im innanjohtajalle: »Jatkukoon intoa ja  tarm oa 
edelleen ja  ensim m äisen suomenkielisen ylemmän opetusahjon 100-vuo- 
tis ju h lasta  on m uodostuva sellainen kansallisen sivistyksen katselm us- 
tilaisuus, joka on om ansa elähdyttäm ään suom alaista hengenviljelystä 
yleensä ja  kohottam aan kansallistuntoam m e.» Y hdistyksen a se ttam at 
to im ikunnat ovat saaneet m atrikkeli- ja  juh lak irja työn  nim pitkälle, e ttä  
kirjo jen  ilm estym inen on varm a. L isäksi 100-vuotisjuhlavalm istelut m uil
ta  osiltaan  on a lo ite ttu  jo vuosi sitten.

Koulun vanhoja reh to reita  on yhdistys m uistanut m aalauttam alla 
osan heidän m uotokuvistaan. K uvat on tarko itu s pa ljastaa  sa tavuo tis
juhlien  yhteydessä.

Y hdistyksellä oli k iinteä yhteys koulun entiseen kunnioitettuun opet
ta jaan , lehtori Toivo H irniin, jonka yhdistys kutsui jo perustam isvuonna 
kunniajäsenekseen. Hänelle k e rä ttiin  en tisiltä  oppilailta 60.000 m arkan 
suuruinen rahalah ja , m ikä ojennettiin  H irnille täm än 75-vuotispäivänä 
22. 5. 1945. L ehtori H irnin  h au ta ja ise t jä rje s te ttiin  J Y L l :n toim esta ja  
hänen haudalleen hank ittiin  viime vuonna m uistokivi.

Sääntöjensä 2 §:n 5 kohdan m ukaisesti on yhdistys p itäny t y h tey ttä  
lyseon tein ikun taan  ja  ollut kosketuksissa lähinnä Helsingin osastonsa 
k au tta  K eskisuom alaiseen osakuntaan. Teinikunnan edeltäjän »Ilta- 
seuran» v. 1883 lyseon vahtim estari J. W idlundin haudalle hankkim an 
rau taisen  m uistoristin  on JYLY ko rjau ttanu t.

Tarkoitusperiensä to teu ttam iseksi on yhdistys saanut useita raha- 
lahjoituksia. N äistä  on m uodostettu  rahasto ja , jo ita  nykyisin on kuusi, 
nim. opetta ja in  stipendirahasto, Tauno H annikaisen rahasto  Rafael Erich- 
in ja  Veikko Sariolan rahasto t, M äkipajan rahasto  ja  Toivo H irnin 80- 
vuotisrahasto . R ahasto t ovat vielä verra ten  vähäisiä. Toivottavasti sa 
tavuotisjuhlien  jälkeen yhdistyksellä on voimia ryh tyä  kartu ttam aan  
niitä. E tenkin  on kartu ttam isessa  syy tä  m uistaa opettajien stipendira
hastoa, jonka tarko ituksesta  rahaston  alkuunpanija, dosentti Tarvo 
Oksala syyskuun 20. pnä 1946 p itäm ässään  alustuksessa lausui: »Jos 
onnistum m e kohottam aan vanhan koulumme koulujemme priim ukseksi
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laadultaan niin kuin se on niistä iältään, olisimme varmaankin parhaalla 
tavalla maksaneet kunniavelkamme sille.»

Yhdistyksen ohjelmaan on kuulunut myöskin koettaa osaltaan auttaa 
uuden koulutalon aikaansaam ista. Kun rakennustyö monien vaiheiden 
jälkeen vähää ennen viime joulua oli saatu alkuun, on pyritty  monin ta 
voin kiirehtim ään töiden joutum ista, ja näyttää siltä, että juhlasali 
uudessa talossa tulee valmiiksi lokakuuhun mennessä.

Jäsentensä täyttäessä merkkivuosia on JYLY:llä ollut tapana muistaa 
heitä joko adresseilla tai sähkeillä. Usean koulutoverin hautajaisissa yh
distyksen edustajien pitäm ät voim akkaat puheet ovat korostaneet koulu- 
toveruuden kestävyyttä kautta elämän lämmittävänä ja elämän sisältöä 
antavana tekijänä.

JYLY on koonnut jäsenikseen lähes 400 entistä oppilasta, mikä on 
osoituksena kouluvuosien yhteenliittävästä, elämän pysyviä arvoja luo
vasta voimasta. Tämän voiman kannustam ana on yhdistyksellä hyvät 
edellytykset tehdä työtä edelleen isänmaan ja  vanhan koulunsa hyväksi.

Jyväskylässä, elokuussa 1958.



KAARLO KORHONEN

JYLY :n Helsingin osasto

Kesäkuun 20. pnä 1946 kokoontui 10 en tistä  Jyväskylän lyseon op
pilasta  H elsingissä hotelli K laus K urjessa keskustelem aan m ahdollisen 
yhdyselimen perustam isesta Helsingissä ja  sen lähiym päristössä asuvien 
en tisten  lyseolaisten piiriin. Kokoukseen oli saapunut JY LY :n edusta
jana  pankin johtaja  V. Sariola Jyväskylästä. A lustuksessaan hän selosti 
JYLY :n toim intaa yleensä sekä n iitä  suunnitelm ia, jo ita  yhdistyksellä 
oli aikom us to teu ttaa . Täm än yhteydessä hän katsoi useam m astakin 
syystä  hyvin suotavaksi, e ttä  myös pääkaupungissa, jossa lyseon en tisiä  
oppilaita oli runsaasti, olisi oma alaosastonsa. T ätä  ennen oli osasto t 
pe ru ste ttu  jo Tampereelle ja  Turkuun. A lustus sai aikaan vireän keskus
telun, jossa yksim ielisesti p ää te ttiin  ryh tyä  yhdistyksen perustam iseen. 
A siaa edelleen ajam aan nim ettiin  kolmihenkinen toim ikunta. Toim ikun
taan  tu livat varatuom ari Akseli Pellinen, pank in joh taja  Eino A rrakoski 
sekä toh tori E. Vaheri. Seuraavassa kokouksessa, joka pidettiin  lokakuun 
15. pnä sam ana vuonna hotelli Carltonissa Helsingissä, oli saapuvilla jo 
28 m iestä. Kokouksen avasi varatuom ari Pellinen ja  sen puheenjohtajana 
toim i KHO:n presidentti U. J. C astrén sekä sih teerinä pank in joh taja  
A rrakoski. Kokous pää tti yksim ielisesti perustaa  rekisteröim ättöm än 
kerhom uotoisen JY LY :n alayhdistyksen. Kerhon asio ita hoitam aan ase
te ttiin  to istaiseksi epävirallinen johtokunta, johon varsinaisiksi jäseniksi 
nim ettiin  varatuom ari Pellinen (kokoonkutsujana), pankin johtaja A rra 
koski, dosentti E. Vaheri, konttoripäällikkö G unnar Spets, dosentti Tarvo 
Oksala sekä varajäseniksi to im itusjoh ta ja  Akseli Kinnunen ja  professori 
U. V artiovaara. Toim ikunnan tärkeim m äksi teh täväksi jä te ttiin  keskus
telussa ilmennein evästyksin laa tia  seuraavalle yleiselle kokoukselle 
sääntöehdotus. Seuraavassa kokouksessa, joka pidettiin  hotelli Seura
huoneessa, hyväksyttiin  osaston säännöt. Täm än yhteydessä pää te ttiin  
samalla, e ttä  säännöissä edellytetyn varsinaisen vuosikokouksen lisäksi 
ku tsu taan  jäsenet yleiseen kevätkokoukseen.

Näin sai alkunsa JY LY :n Helsingin osasto, joka koko tähänastisen  
to im intansa a jan  on ollut yh tenä renkaana vaalim assa kunniakkaan 
koulumme yhteisiä perin teitä  ja  edesauttam assa sam alla itse pää-Jylyn 
to im intaa. Osaston jäsenkuntaan  on kuulunut ta i kuuluu edelleen joukko
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julkisuudessa tunnettu ja  kansalaisiam m e, jo ista  m onet ovat lisäksi n iit tä 
neet m ainetta  ja  kuulu isuutta  kansainvälisestikin.

K eskeisim m ät kysym ykset, joiden parissa osasto on ja tkuvasti työs
kennellyt, ovat luonnollisesti suurelta  osaltaan olleet lyseomme 100- 
vuotisjuhliin liittyviä. Y htään yleistä tai johtokunnan kokousta ei liene 
pidetty, jossa nämä asia t eivät olisi jossakin muodossa olleet esillä. 
Lyseon lisärakennuskysym ys on kuulunut hyvin k iin teästi ohjelmaan. 
Valtioneuvosto niin kuin koulu- ja  rakennushallituskin  ovat olleet usein 
vierailujen kohteita. H istoriikkia on monin tavoin koetettu  myös H el
singistä käsin niin k irjo itta jin  kuin m uutenkin saada eteenpäin, samoin 
oppilasm atrikkelia, jonka to im ituksesta lähinnä on vastannu t osaston 
jäsen, lähetystöneuvos Olavi Vanne. Satavuotisjuhlapostim erkki, jonka 
ensiluonnoksen on p iirtäny t professori Aulis Blomstedt, on myös saatu  
to teutetuksi, niin myös 100-vuotisjuhlam itali, jonka p iirtäm isestä  on 
huolehtinut akateem ikko A lvar Aalto. Edelleen on osasto ollut v a ik u t
tam assa 100-vuotissäätiön perustam iseksi ja  pohjan luomiseksi. Koska 
tarkoituksena on ollut suo rittaa  100-vuotisjuhlallisuuksicn yhteydessä 
lyseon entisten  rehtorien  m uotokuvien paljastus, ovat e rää t osaston 
jäsenet lah jo ittaneet kyseiset m uotokuvat koulullemme.

Osasto on kokoontunut yleisiin tilaisuuksiin  keväisin sekä syksyisin, 
m inkä lisäksi on myös ollut illanvietto ja yhdessä Keskisuom alaisen 
osakunnan kanssa. Kokouksissa on johtokunnan taholta  annettu  selos
tuksia  lyseon 100-vuotisjuhlien valm istelu ista sekä myös sisä lly te tty  
niiden ohjelmiin esitelm iä eri aloilta, koulum uistoja, m usiikkia yms. 
Esitelm iä ovat p itäneet mm. akateem ikko Aalto, professorit K. E. Kallio, 
M artti Kovero, Päivö Oksala, Unto V artiovaara  ja  Olli Pihkala, tr i  L auri 
Kuusanm äki, t r i  Tauno W artiovaara, varatuom ari E. A. Aaltio ja  tr i  
Peitsa Mikola sekä m uistelm iaan esittäneet mm. professorit K. Järvinen, 
Tahko Pihkala ja  Tauno Hannikainen, oikeusneuvos A. Gylling, jo h ta ja
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Eino A rrakoski Wille Jägerroos A atto  N uora Uuno Villenoja

M artti P ihkala ja  m ajuri Yrjö Schildt. M usikaalisesta puolesta on p itä 
nyt huolta mm. säveltäjä  Väinö H annikainen sekä osaston laulajajoukko.

Osaston puheenjohtajina ovat toim ineet varatuom ari Akseli Pellinen, 
eversti L. Harvila, m aaherra  Bruno Sarlin, professori M artti Kovero 
sekä vuodesta 1953 lukien professori Päivö Oksala. M uista johtokunnan 
jäsen istä  m ainittakoon pank in joh taja  E. A rrakoski, kauppaneuvos W. 
Jägerroos, to im itusjoh ta ja  A atto  Nuora, y lita rk as ta ja  Y rjö Laaksonen, 
to im itusjoh taja  Väinö Lyytikäinen, esittelijä  U. Villenoja, insinööri Il
m ari Koskiala, m aisteri A atto  L aitakari sekä apu la isjoh taja  K aarlo 
Korhonen, jo ista  kukin on ollut m ukana useiden vuosien ajan  eri te h tä 
vissä ja  uhranneet a ikaansa yhteisen asiamme hyväksi.

U seita osaston jäseniä on toim innan aikana s iirtyny t tää ltä  iäisyy
teen. Heidän m uistoaan on asiaan  kuuluvin muodoin kunnioitettu .

Osaston jäsenluku on noussut niistä  kym m enestä, jo tka  valm istelivat 
osaston perustam ista, sataanviiteentoista .

Helsingissä, elokuussa 1958
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PÄIVÖ OKSALA

Jyväskylän lyseon 100-vuotisjuhlan kantaatti
Säveltänyt Väinö H annikainen 

K O U L U P O J A N  L A U L U

Aina valheen linnan haamu,
Foiboon ylhän temppelin, 
väikkyi, kun ma joka aamu 
koulutietä astelin.

Templiin pieni poika kulkee, 
vakavuus on otsallaan.
Tieto piiriin miehen sulkee, 
pitää täysin omanaan.

Monta vuotta uurastellen 
lietsot tulta hehkumaan:
Vihdoin valmis nuorukainen 
isänmaalle annetaan.

S A N K A R I E N  K U N N I A

(Simonideen mukaan)

Sankarit verhosivat isänmaan ikikunnian vaippaan.
Nuo teräspilvinen yö, kuolema kietonut on.
Kuolleet ei toki sankarit nuo ole, vaan jalo maine 
kiittäen kantautuu jättäen varjojen maan.
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C A R M E N  8 A E  C U L  A R E  

(V uos isa ta is lau lu  )

Pojat

K uoro  k iit tä ä  saa tä ten  suu rta  Luo jaa . 
Luokse Foiboon vie p o ja t lau lun  hennon. 
Aatteen va ltaa  tuo ju m a lm a h ti suojaa: 
Hengen voim an lie  kuva päivän lennon  

m ahtava kaari.

M iehet

Poika va rttu u , mies elon ty rs k y t  kestää, 
kä tten , hengen työn  kovan va ivan nähden. 
Taisto  tu rm aan vie, monen onnen estää: 
M onta tempaa maan, ko tilieden  tähden  

kuoleman saari.

Pojat

P ohjan puoleen to i ja lo  henk i Hellaan  
maahan kaukaiseen idun  aa tteh itten , 
kasvun a lkuun sai sadon an tim e llaan : 
Suomen ju u r tu iv a t sata vuo tta  s itten  

oppi ja  m ie li.

M iehet

S uurta  ju h la a  s iis  ä lyn , hengen vo iton  
meidän ka ikuu  maa sekä p i i r i  ta ivaan, 
s iks i pauhaamaan sävel lau lun , so iton : 
Suomalainen sai s ija n  koulum ailm aan  

he lkkyvä  k ie li.

Yhdessä

Phoebe, v ir tu te m  pueris  v irisque , 
da probos mores d o c ili iuventae !
Carmen op ta t nunc bona saeculare 

tempore festo.
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Werner T a w a s t s t j e r n a

KOULUMUISTELMIA 
VUOSILTA 1858—65

Jyväskylän yksiluokkainen ala-alkeiskoulu oli vuonna 1856, jolloin tulin siihen 
oppilaaksi, ainoa sivistyslaitos koko Keski-Suomessa. Likim rnät koulut tavattiin  sil
loin H äm eenlinnassa, Heinolassa, Kuopiossa ja  N ikolainkaupungissa. Olot olivat siis 
aivan toisenlaiset kuin nyt. N ykyaikana on jokaisessa Suomen kunnassa, parempia 
ja  parem m illa opetusvälineillä v a ru s te ttu ja  kouluja kuin m ainittu  alkeiskoulu oli; 
Jyväskylästä  on tu llu t suurten opistojen kaupunki, ja  v e rra tta in  lähelle sitä  on 
p eru ste ttu  viisiluokkaisia yhteiskouluja Jäm sään, Keuruulle ja  V iitasaarelle.

O pettajana oli Jyväskylän koulussa viime vuosisadan keskivaiheilla m aisteri 
G rahn. M aisterin arvonim en hän oli saanu t Jyväskylässä, näh tävästi tunnustukseksi 
siitä, e ttä  hän, m ikäli kerro ttiin , oli to ista  kym m entä vuo tta  tu tk in u t teologiaa 
yliopistossa, vaikkei hän ollut ka tsonu t tarpeelliseksi suorittaa  m itään  tu tk in toa 
tässä enemmän kuin m uissakaan aineissa. A la-alkeiskoulua k u tsu ttiin  tavallisesti 
R aanin kouluksi, vielä kauan a ikaa opetta ja  G rahnin kuoleman jälkeenkin.

Koulu oli tie tysti ruotsinkielinen. U seat sen oppilaista eivät ku itenkaan aluksi 
ym m ärtäneet ruo tsin  sanaakaan. N äille annettiin  Svebeliuksen ruotsalainen ka te 
kism us käteen, ja  sitä  he saivat lukea ulkoa. Lukukirjana he k äy ttiv ä t Hübnerin 
ruo tsala is ta  raam atunhistoriaa . Ja  kum m a kyllä, — jo ensimmäisen lukuvuoden 
lopulla oli heidän kielitaitonsa tavallisesti niin edistynyt, e ttä  he voivat ruveta 
ruotsiksi kertom aan  kappaleita raam atunhistoriasta . M uutam at vanhat oppilaat, 
joista opettaja  saatto i arvata, e t tä  he eivät m issään tapauksessa tulisi ja tkam aan 
opintojansa m uissa kouluissa, sa ivat kuitenkin lukea katekism usta ja  m uistaakseni 
myös se littää  laskunsa suomeksi.

P aits i uskontoa ja  laskentoa opetettiin  Jyväskylän ala-alkeiskoulussa m aan
tiedettä , historiaa, geom etriaa sekä latinaa. K aikkiin näihin aineisiin oli niiden, 
jo tka  ruotsia ym m ärsivät, ryhdy ttävä yhdellä kertaa, heti kouluun tultuansa. Tämä 
kokem us oli ainakin minulla, eikä se suinkaan ollut ilahduttavaa laatua , koska en 
silloin vielä osannut välttävästi lukea k irjasta . Oppikirjoina oli m eillä: Geografi af 
Finelius, Allmän histo ria  af Bredow, Euklides Elem enta, Öfningsexempel lämpade 
till la tinska sp råkets etymologi af J. V. Snellm an ja  L atinska E lem entargram m atik  
af Brunér. Topeliuksen teosta N aturens Bok, joka siihen aikaan ilm estyi painosta, 
ruvettiin  m uistaakseni vuoden 1856 lopulla käy ttäm ään  lukukirjana meidän kou-
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lussa. K aunokirjoitus oli koulun ainoa harjoitusaine. Laulun opetuksesta ei ollut 
puhettakaan ; ei m yöskään voim istelusta.

Uusia oppilaita tuli kouluun y h tä  paljo kevät- kuin syyslukukauden alussa; 
m uutam ia o te ttiin  myös keskellä lukukau tta . Koulun kurssit olivat hyvin epäm ää
räiset, sillä toiset oppilaat suo rittiva t paljon laveam m at oppim äärät kuin toiset. 
M uutam at olivat koulussa vain yhden lukukauden, joku oli viisi, jopa kuusikin 
vuotta. Tavallinen aika oli puolentoista ta i kaksi vuotta. M oniaat oppilaat käv ivät 
koulua pariin, kolmeen eri toviin, ollen välillä poissa useitakin  vuosia kerrallansa. 
Lukuvuonna 1856—1857 oli ala-alkeiskoulussa 21 oppilasta. Useim m at heistä  olivat 
kahdeksannen ja  kym m enennen ikävuoden välillä, m u tta  joukossa oli jo itaku ita  
neljäto ista- ja  viisitoistavuotiaitakin. N äm ät vanhim m at oppilaat eivät tavallisesti 
lukeneet koulun kaikkia aineita.

O pettaja  ei siihen aikaan  selittäm ällä  valm istanut oppilaiden tehtäviä. Hänen 
toim ensa ra jo ittu i siihen, e t tä  hän kuulusteli läksyn ja  m ääräsi seuraavan. Jos 
jostak in  oppilaasta useita  kerto ja  oli huom attu, e t tä  hän  ei ollut ym m ärtäny t 
läksyänsä, katsoi opettaja , e t tä  hänen oh, ainakin  toistaiseksi, m ahdotonta oppia 
asianom aista ainetta, ja  hän »pantiin siitä  pois», eli toisin sanoen hän ei enää saa 
nu t lukea sitä  m uutam aan  lukukauteen. Jo tk u t oppilaat m enettivät siten ikuisiksi 
ajoiksi tilaisuuden esim. geom etrian lukemiseen.

Läksyjen kuulustelua v a rten  oppilaat olivat ja e tu t osastoihin eli läksykuntiin. 
T äm än k irjo itta ja  luki esim erkiksi la tin aa  seitsenm iehisessä läksykunnassa, m u tta  
kuulustelu tti raam atu n  h istorian  läksy t vain yhden toverin kanssa ja  geom etrian 
läksy t aivan yksinänsä. N atu rens Bok-nim istä k irjaa  luettaessa koko koulu m uo
dosti yhden läksykunnan.

Usein m aisteri antoi kehittyneem pien oppilaiden kuulustella nuorempia, e r ittä in 
kin jos hänellä sa ttu i olem aan joku hauska paikka sanom alehdestä luettavana.

K un opettaja  oli kysynyt läksyn, johon toimeen tavallisesti meni 5 tai 10 m i
nuuttia , m ääräsi hän oppilaat joko laskem aan ta i k irjo ittam aan  ta ikka  myöskin 
valm istam aan jo tak in  to is ta  läksyä. Oppilaat luk ivat ääneen, joten koulusta aina 
kuului kova hyrinä. Useat, jo tka  eivät viitsineet lukea, hokivat vain: »M aister luu
lee lukevan, vaikkenm ä luekaan; m aister luulee lukevan, vaikkenm ä luekaan» jne. 
P ääasia  oli, e ttä  suu kävi ja  ään tä  kuului.

Jos joku unohti olevansa koulussa ja  rupesi m ietiskelem ään tai koulun pöytää 
kynäveitsellä vuolemaan, niin opettaja, joka m uutoin p itk in  päivää istui juhlallisen 
suuressa kateederissa, tuli h iljaa kävellen asianom aisen taakse ja  ta r t tu i hänen 
tavallisesti liian p itkään  tukkaansa heilu ttaen  s itten  hänen päätään  edes takaisin 
pitem m än tai lyhyem m än aikaa, m iten asia opetta jan  m ielestä kulloinkin vaati.

M uutoin kurinpito  ei ollut kovin ankara, vaikka siinä pam pulla oli tä rkeä osa. 
P am put tehtiin  no tkeista  pajunvesoista, joita 7 tai 8 k ie rre ttiin  yhteen ja sidottiin 
päistä kiinni vankalla langalla. P riim uksen asia oli valm istaa täm ä rangaistusase 
ja  hankkia sitä  varten  raaka-aineet L utakosta, eli s iltä  suoperäiseltä niityltä, jolla 
Jyväskylän  rau ta tieasem a nyt on.

A la-alkeiskoulun ulkonaiset varustukset olivat aivan yksinkertaiset. Opetussali 
ja kylmä, pieni porstua, — siinä koulun huoneusto. Oppilaat, joilla oli päällystakki, 
toivat sen opetushuoneeseen, jonka seinässä tä tä  varten  oli naulakko. Lakit hei
te ttiin  seinvieressä olevalle penkille ta i tavallisesti sen alle. Pulpeteista ei sii
hen aikaan Jyväskylässä näy tty  tie tävän  m itään. P o ja t istu ivat molemmin puolin 
p itkää  pöytää se lkänojattom iha penkeillä. P orstuan  la ttia lla  p idettiin  läkkinen 
vesihinkki, jo ta  vanhem m at oppilaat silloin tällöin käv ivät kaivolla täyttäm ässä. 
Sen k a n tta  käy te ttiin  yhteisenä juom a-astiana, ja  sitä  m entiin tuntien aikana ehti-
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T aw aststjernan  aikuisia opettajia.

m iseen tervehtim ään, vaikkei aina jano ttanu tkaan . Sillä tavoin koetettiin  saada 
jo tak in  vaihtelua tuohon yhtäm ittaiseen  äänessä lukemiseen, joka useinkin tun tu i 
yksito ikkoiselta ja  ikävältä.

Opetusvälineistä m uistan vain pahviset laskutau lu t, v e rra tta in  pienen, m ustan  
se inätau lun  ja  Sydowin k a rta t.

Jyväskylässä oli viime vuosisadan keskivaiheilla kuusi ta i seitsem än säätyläis- 
perh e ttä . K un nyt vuonna 1857 tapah tu i niin, e ttä  vanhim m at po ja t m uutam ista 
nä is tä  perheistä olivat suorittanee t ala-alkeiskoulun oppim äärät, nousi luonnollisesti 
heidän vanhem painsa kesken kysymys siitä, m iten  nuo nuorukaiset voisivat ja tk aa  
opintojansa. Likimpiin ylä-alkeiskouluihin oli silloin kym m eniä peninkulmia. Ei ole 
ihm ekään, e t tä  jyväskyläläiset epäilivät läh e ttää  lapsiansa noin kauas kotoa. He 
alko ivat keskustella, eikö ollut m ahdollista saada om aan kaupunkiin perustetuksi 
ylä-alkeiskoulua. T ätä  asiaa ajoi kohta suurella innolla p iirilääkäri Volmar S ty r
björn Schildt, jonka ansiona on suureksi osaksi p idettävä sitä, e ttä  Jyväskylästä 
on tu llu t semmoinenkin kaupunki kuin se ny t on. Ja  kun Schildt ryhtyi koulua 
puuhaam aan, niin suomi oli tuleva sen opetuskieleksi. Täm ä ajatus, e ttä  Keski- 
Suom en pääkaupunkiin peruste ttava koulu oli oleva suomalainen, tun tuu  hyvinkin 
luonnolliselta nyt, m u tta  silloin se oli ää re ttöm än  rohkea, eikä aluksi näy ttäny t 
olevan paljon toiveita sen to teu ttam isesta .

S illä m inkälaiset olivat silloin kielelliset olot m aassam m e! Suomen sääty läiset 
puhu iva t keskenään ruotsia. Jyväskylässä oli ruotsi silloin sivistyneiden kielenä 
siihen m äärään, e ttä  Volm ar Schildt oli siellä ainoa, joka seuraeläm ässä puhui 
suom ea; — sivum ennen m ainitsen tässä, e t tä  hän  teki s itä  rau ta ise lla  johdonmu
kaisuudella, vaikka hänen puhutteluunsa m elkein poikkeuksetta v asta ttiin  ruotsiksi. 
Jyväsky lää  ym päröivän m aaseudun sääty läiset haasto ivat kaikki rak a s ta  ruotsiansa. 
K un asian  la ita  oli täm m öinen Suomen sydänmailla, niin voi ym m ärtää, m ikä asema 
suom enkielellä oli m aan m uissa osissa. K uinka täm m öisten olojen vallitessa senaatti, 
jo ta  ei a inakaan  käynyt syyttäm inen liiallisesta suomimielisyydestä, suostui koulun 
perustam iseen, jonka opetuskielenä oli oleva tuo halveksittu  suomi, siitä en voi 
tehdä selkoa, koska m inulla ei ole ollut näh tävänä toimivien henkilöiden asian joh
dosta syn tyny ttä  kirjeenvaihtoa. T iedetään, e t tä  ensim m äinen suomalainen koulu 
a lo itti kun alo ittik in  toim intansa Jyväskylässä lokakuun 1 päivänä 1858.

K erro taan  m uutam ain Porvoon tuom iokapitulin jäsenten  lausuneen, e ttä  he pi-
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tivä t koko y rity s tä  m ahdottom ana to teu ttaa . J a  m ahdottom alta näy tti asia epäile
m ä ttä  aluksi m uidenkin silmissä. Sillä m ikä suom alainen koulu se oli, jossa ei ollut 
suomenkielisiä oppikirjoja käy te ttävänä  ja jonka o p e tta ja t eivät kaikki osanneet 
kunnollisesti suomea puhua!

Kouluun jä rjes te ttiin  kum m inkin heti neljä luokkaa yhdellä kertaa , ja  ensim 
m äisenä vuonna siinä oli m uistaakseni neljä opettajaa, n im ittäin  G ottlieb Leopold 
Pesonius rehtorina, Johan Gabriel Geitlin ja  G ustaf F e rrin  kolleegoina sekä Georg 
A lexander W eilin venäjänkielen opettajana.

Ensinm ainittu  oli m iehekkään ja  sam alla hyväntahtoisen luonteensa k au tta  
ikäänkuin  luotu koulurehtoriksi. H än  pysyi aina tasaisena ja  levollisena, vaikka 
koulu silloin tällöin tuo ttik in  hänelle ikävyyksiä. N iinä seitsem änä vuotena, joina 
olin hänen oppilaansa, en nähny t hänen k ertaakaan  kiivastuvan. Ei ole ihmekään, 
e t tä  hänen oppilaansa p itivät hänestä  ja  luo ttivat häneen. — Suomenkielessä hän 
oli ta itava.

Latinankielen  opettaja  Geitlin oli vähää ennen kuin hän tuli Jyväskylään suo
ritta n u t yliopistossa tu tk in tonsa ja oli siten aluksi koulutoim essa kokem atoin. H änen 
suom enkielentaitonsa oli silloin vielä hyvinkin heikko, m u tta  hän edistyi siinä päivä 
päivältä, ensin pääasiallisesti lukem isen kau tta . Silloin ei vielä voitu aavistaa, e ttä  
hänestä oli tuleva yksi m aam m e taitavim pia pedagoogeja ja  e t tä  hän täydellisesti 
oli hallitseva suom enkieltä, vieläpä saavuttava siinä kaunopuheisuuden taidon.

M aisteri F errin  opetti sekä h istoriaa ja  m aan tiede ttä  e ttä  m atem atiikkaa. Hän 
oli jo Jyväskylään tullessaan sairaalloinen ja kuoli opiston ensimmäisen lukuvuoden 
loppupuolella.

V enäjänkielen opettaja  W eilin oli suora Suomen mies. Hän oli opettajanani 
vain kolm annella ja  neljännellä luokalla. Myöhemmin tulin huomaamaan, e ttä  hän 
puhui hyvää K arja lan  m urre tta .

Voimistelun opettajana oli ensimmäisenä vuotena rehtori ja  laulun opettajana 
kolleega Geitlin.

Seuraavina kah tena lukuvuotena tuli kouluun kolme uu tta  opettajaa, nim ittäin  
kolleegat K ahelin ja  Boucht sekä konrehtori Corander.

K arl H enrik K ahelin oli m atem atiikan  ja  luonnontieteen kolleega. H änet m uis
tan  lem peänä opettajana, .,oka oli pahalla m ielellä ainoastaan silloin, kun hän, k ir
jo ite ttu aan  taululla p itk iä algebrallisia laskuja, huomasi, e ttä  me em me olleet seu
ranneet hänen deduktionejansa, — ja  häpeäksem m e täy tyy  m yöntää, e t tä  m eidät 
useinkin saatiin  siitä kiinni. Me tiesimme, e t tä  opettajam m e tyytym ättöm yys aina 
oli hyvin ohim enevää laatua . K aarle  Kahelin ei m inun aikanani vielä ollut opiston 
rehtorina, m u tta  olen kuullut, e t tä  hän, ollessansa myöhemmin siinä toimessa, saa
vu tti hyvyydellänsä kaikkien oppilaiden rakkauden.

F red rik  Boucht, selväajatuksinen mies, osoittautui, alussa ainakin, eteväksi 
h istorian  opettajaksi.

K onrehtori K laus F redrik  Corander, jonka opetusaineina oli la tin a  ja  suomen
kieli, oli e r ittä in  hyväntahtoinen m eitä  oppilaita kohtaan. H än ju tte li tunneilla 
kanssam m e kaikenlaisista asioista, jo tk a  useinkaan eivät olleet m issään yhteydessä 
päivän teh tävän  kanssa. H änelle m e myös, käyden hänen kotonansa, usein uskoim
m e pienet yksityiset huolemme, vieläpä semmoisetkin, jo tka  joh tuivat toisten opet
ta ja in  tunneilla syn tyneistä selkkauksista, ja  hän oli aina valmis au ttam aan  m eitä 
neuvolla ja  työllä. Ja  kuitenkin, — kuinka k iittäm ättö m ät me olimme h än tä  koh
taan, kuinka huonosti m e palkitsim m e hänen hyvyytensä. Kun me huomasimme, 
e t tä  kurin  ylläpitäm inen hänen tunneillansa oli jä te t ty  m eidän omaksi huolekseni-
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me, emme ensinkään katsoneet asiata  velvollisuuden ja ritarillisuuden  kannalta, 
vaan sallim me poikam aisten viettiem m e vapaasti tem m eltää.

Puhuessani Jyväskylän ylä-alkeiskoulun opettajista  en saa jä ttä ä  m ainitsem atta 
koulun kunnia-arvoista inspehtoria, S aarijärven rovastia K arl K ristian  Steniusta, 
joka uskollisesti saapui opiston vuositutkintoihin ja m uihinkin siellä pidettyihin 
juhliin. Hän oli herttainen, sydäm ellinen ukko, joka virallisissakin puheissa nim itti 
opettajia rakkaim m iksi ystäviksensä. Usein hän meille oppilaillekin lausui ystäväl
lisiä sanoja, alkaen melkeen joka k e rta  sam alla vertauksella, joka seikka m eitä 
suuresti huvitti. Me odotimme h äneltä  aina, kun hän astui kateederiin, noita sanoja: 
»Te kasvatte  täällä, niinkuin vesat ojan reunalla», ja  tuskin koskaan meidän ta r 
vitsi odottaa n iitä tu rhaan.

Se huoneisto, johon koulu ensin m ajoitettiin , oli hyvin vaatim aton. Se sijaitsi 
Kauppa- ja V aasankadun kulm assa. R akennuksessa oli viisi jokseenkin m atalaa 
suojaa ja eteinen. Seuraavan lukuvuoden alussa koulu s iirre ttiin  torin  laidassa 
olevaan taloon, sam aan, jossa kaupungin apteekki silloin oli ja vielä nytkin on. 
Tulipalo hävitti täm än talon kevätlukukauden lopussa v. 1861, m u tta  se raken
nettiin  uudestaan vuonna 1862. Uusi ta lo  valm istui kuitenkin  niin m yöhään syk
syllä, e ttä  koulunkäyntiä ei sinäkään vuonna voitu säännönm ukaisesti aloittaa.

Luokkien huonekaduina oli ensi vuosina, paitsi opetta jan  tuolia, pitkä, m usta 
pöytä ja  sen molemmilla puolin ruskeanpunaisiksi m aala tu t penkit. Selkänojaa oli 
siten vain niillä oppilailla, joiden penkki oli seinässä kiinni. O petusvälineitä ei ollut 
m uita kuin m aantieteellise t se in äk a rta t ja  m u sta t taulu t.

K un heti koulun alkaessa pääsin sen kolmannelle luokalle, ei m inulla ollut 
tila isu u tta  tu tu s tu a  alempien luokkien asioihin. T ästä  syystä puhunkin seuraavassa 
vain koulun yläluokista.

O petustunneilla esiintyivät opettajam m e aluksi ankaranlaisina. Pam ppua käy
te ttiin , e rittä ink in  kolm annella luokalla, aina silloin tällöin oppilaiden to tu ttam i
seksi järjestykseen  ja  ahkeruuteen. K ouluun oli tu llu t, paitsi Jyväskylän lapsia, 
oppilaita v iera iltak in  paikkakunnilta. M uutam at näistä  oppilaista o livat jo melkein 
täysi-ikäisiä miehiä, jo tka sitä  ennen olivat koettaneet onneansa m uissa kouluissa. 
Ne to ivat Jyväskylään tiedon toisten  oppilaitosten tavoista, jo tka  eivät suinkaan 
kaikki olleet k iite ttäv ää  laatua . S iten  tapahtu i, e t tä  m eidän luokalla koetettiin  jo 
ensim m äisillä tunneilla p itää  oppikirjoja auki pöydän alla. N äm ä y ritykse t huom at
tiin  kuitenkin m uutam an päivän kulu ttua, ja  seuraukset n iistä olivat tie tysti ikävät 
asianomaisille.

Vielä ikäväm pää laatua  oli eräs tapaus, joka myös sa ttu i koulun ensi päivinä. 
M eitä oli kolme nuorta  m iestä (kym m envuotiaita), jo tka e rään ä  iltana lähdimme 
tervehtim ään  naapuritalossa asuvaa vanhem paa toveriamme. Kun olimme tulleet 
hänen pieneen suojaansa, oli m eidän aluksi vaikea siellä e ro ttaa  m itään  tupakan
savun tähden. A siat kuitenkin pian selvisivät. Huomasimme, e t tä  huoneessa oli 
viisi toveria, jo ista  kaksi istui sängyssä, kaksi huoneen ainoilla tuoleilla ja  yksi 
n u rkkaan  asete tu lla vaatearkulla . H avaitsim m e myöskin, e ttä  pöydällä oli viisi täy 
te tty ä  totilasia sekä kaikki tuon siihen aikaan tavallisen juom an valm istam iseksi 
tarpeellise t ainekset. M eitä käskettiin  istum aan sängynlaidalle, ja  piiput siirty ivät 
toverien suusta meille. Koetim m e vetää savuja parhaan taitom m e m ukaan ja m uu
toinkin n äy ttää  niin m iehekkäiltä ja  vakavilta kuin toverim m ekin. N äm ä olivat 
lisäksi niin ystävällisiä, e t tä  kehoittivat m eitä ryh tym ään  todin valmistamiseen, 
m u tta  jostakin  syystä me emme kuitenkaan  sitä  tehneet, vaan selitettyäm m e, e ttä  
m eillä oli e r ittä in  tä rk e itä  ja  kiireellisiä toim ia suorite ttav ina  lähdim m e kotiin.
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Seuraavana aam una, kun tulim m e kouluun, tapasi eräs noista viidestä m inut ovella 
ja  sanoi: »Om du b erä tta r , hvad du såg i går, så ta r  dig f—n.» K ekkerien p itä jä t 
olivat m yöhään illalla läh teneet pienen kaupungin torille ja  siellä esiintyneet niin 
rohkealla tavalla, e t tä  heidän huvituksensa oli tu llu t reh torin  tietoon. P itk iä  tu tk i
m uksia ei sen tähden ta rv ittukaan . Loppupäätös asiasta  oli semmoinen, e t tä  huvit- 
te lija t koko koulun läsnäollessa vedettiin  tuolille ja  saivat reh torin  kädestä aimo 
selkäsaunan heille itselleen parannukseksi ja  tovereille varoitukseksi.

R ehtorin  ta rk k a  valvonta vaiku tti piankin sen, e t tä  olot jä rjesty ivät koulussa.
Opetus kävi s itten  säännöllistä kulkuaan. Se oli kolm annella luokalla ruo tsin 

kielistä, ja  se pysyi m eillä tykkönään ruotsinkielisenä, kunnes tulimme viidennelle 
luokalle. O ppikirjoistam m e m ainittakoon tässä  vain: H elsingiuksen uskonto-oppi, 
Ekelundin vanhan ajan  historia, H ellsténin m aantieto, Heikelin to im ittam a Euklides 
ja  Zweigbergin laskuoppi.

M itä kolm annen luokan edistym iseen tulee, niin se ei m issään suhteessa ollut 
ilahdu ttavaa laatua, ku ten  lukuvuoden lopussa kävi selville. Emme nim ittä in  silloin 
olleet ennä ttänee t kunnollisesti su o rittaa  luokan oppim äärää. Tähän huonoon tulok
seen vaik u ttiv a t useat erilaiset syyt. Ensiksikin me kaupungin lapset olimme luo
kalle tullessam m e liian nuoret, noin kym m enen vuoden ikäisiä, ja  tiedoiltam m ekin 
kypsym ättöm ät. O petta jilta  oli ollut suuri erehdys, e ttä  he alussa lask ivat m eidät 
niin korkealle luokalle. S itä  paitsi ensim m äinen lukuvuosi oli tavallista  lyhyempi, 
koska se alkoi lokakuussa, ja  opetta ja  F errin in  sairastum isen tähden emme kevät
lukukaudella voineet saada paljoakaan opetusta historiassa em m ekä m atem atiikassa.

Seuraus tä s tä  kaikesta  oli, e t tä  opetta jakun ta  p ää tti jä ttä ä  m eidät toiseksi 
vuodeksi sam alle luokalle, ja  se päätös oli epäilem ättä  järkevä. Kun neljännen 
luokan kaikki kolme oppilasta sinä vuonna (1859) saivat päästötodistuksen, oli kou
lussa seuraavana lukuvuonna vain kolme luokkaa. Meidän luokkam m e pysyi sitten  
ylim pänä aina vuoteen 1865, jolloin sen kahdeksan oppilasta siirtyi yliopistoon.

S iitä  vuodesta, jona olin neljännellä luokalla ei voi juuri m itään  kertoa. Se 
kului kaik issa suhteissa levollisesti. S iitä  ei jään y t m uistiin enempää, kuin A nto
ninus P iuksen rauhallisesta hallituksesta  on säilynyt tie to ja  yleiselle historialle.

K eväällä 1861 saimme päästötodistuksen ylä-alkeiskoulusta. Silloin näy tti meillä 
taas olevan pakko läh teä  muihin kaupunkeihin (Kuopioon tai N ikolainkaupunkiin) 
opintojam m e ja tkam aan . M uutam at sen tekivätkin. M utta  nyt ryhdyttiin  Jyväs
kylässä vihdoin toim iin yliopistoon johtavien yläluokkien aikaansaam iseksi koululle. 
J a  vuoden p äästä  olikin kaupungissa täydellinen seitsenluokkainen alkeisopisto.

Jyväskylän  koulun viidennelle luokalle tullessani tapasin siellä useat entisistä 
opettajistan i. R ehtori Pesonius, tohtori Geitlin ja  m aisteri Kahelin olivat silloin 
saaneet kukin lehtorinv irkansa alkeisopistossa. Uusia opettajia olivat lehtorit 
Maconi ja Cleve sekä saksan- ja  ranskankielen opetta ja  H irn. Laulua opetti meille 
jonkun aikaa la tinan  kolleega Moses M arttinen  ja  hänen jälkeensä Lauri H äm ä
läinen. V oim isteluharjoituksiam m e johti, ainakin kun olimme kuudennella luokalla, 
sem inaarinlehtori K arl Göös.

Emil F red rik  Maconi tuli Porvoon ruo tsalaisesta lyseosta, jossa hänellä oli 
ollut joku opettajatoim i, Jyväskylään. Aluksi hän ei voinut opettaa suomeksi, vaikka 
hän sittem m in vähitellen perehtyi tähän  kieleen. Em il Maconi oli hienosti sivisty
nyt mies ja  lah jakas opettaja. H änen esitystapansa oli erittä in  m iellyttävä. Ope
tuksellaan  hän herä ttik in  useissa oppilaissaan h a rras tu s ta  historian tutkimiseen.

O tto H enrik  Clevellä ei ollut e rinä istä  puheenlahjaa eikä hän ollut semmoinen 
normaalipedagoogi, joka an taa  loistavia tunteja . M utta  hän opetti sittenkin  hyvin,
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ja saa tan  sanoa, e ttä  harva opettaja on niin syvälti vaiku ttanu t oppilaihinsa kuin 
O tto Cleve. Täm ä tuli siitä, e t tä  hän opetti sitä, m ikä oli hänen oma sisimmäinen 
vakaum uksensa, ja  e t tä  me oppilaat emme saa ttan ee t olla huom aam atta  hänen 
luonteensa puh tau tta  ja ja lou tta . O tto Cleve on jä ttä n y t meihin valoisan, unohtu

m attom an muiston.
R ikhard  E ngelbrekt H irn oli oiva opettaja. H änen m enettelynsä oli monessakin 

suhteessa toisenlainen kuin se, jo ta viime vuosina on ruvettu  käy ttäm ään  uusien 
kielten opetuksessa. H än oli itsenäisesti m uodostanut metodin, jolla oli se hyvä 
puoli, e t tä  sen k au tta  todellakin op ittiin  saksaa ja  ranskaa. P ääasiana siinä oli, 
e ttä  kieliopin säännöt ja käännösläksyn sanat piti o sattam an hyvin. Ja  opettaja 
valvoi, e t tä  niin tapahtuikin . Olen myöhemmin kuu llu t m uiden Jyväskylän  lyseon 
en tisten  oppilaiden sanovan, e ttä  ne perusteet, jo tka koulu antoi heille uusissa 
kielissä, ovat olleet hyvät.

Alkeisopistolle saatiin  paljon parem pi huonekalusto, kuin ylä-alkeiskoululla oli 
ollut. Oppilaiden k äy te ttävänä  oli k iilloitetut, sievät pulpetit, ja opetta jia  varten 
oli te e te tty  m ahtava kateederi kuhunkin luokkahuoneeseen. O petusvälineitä oli 
uudessa opistossa verra tta in  vähän. Fysiikallinen kalusto oli m ukiinmenevä, m utta  
eläintieteellisiä kuvia ei ollut m uita kuin W rightin  linnut ja eräs saksalainen kuva
teos, jossa nähtiin kaikenlaisia eläimiä. H istorialliset se in äk a rta t puu ttu ivat opis-
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to lta  tykkönään. K irjastoa varten  oli opettajahuoneeseen hank ittu  pieni kaappi, 
m u tta  kirjoja siinä m inun kouluaikanani ei ollut kuin m uutam ia kymmeniä.

K un olimme tu lleet viidennelle luokalle, tapahtu i opetuskielessä tä rk eä  muutos. 
T ohtori Geitlin, joka, o ltuaan  silloin neljä vuo tta  Jyväskylässä, oli oppinut puhu
m aan suomea, ilm oitti meille heti lukuvuoden alussa, e t tä  la tinaa oli käännettävä  
suomeksi. K reikankieltä ja  uskontoa luim m e myöskin pääasiallisesti suomeksi, 
koska näissä aineissa oli käy tettävänäm m e suomenkielisiä oppikirjoja, Cannelinin 
kielioppi ja  N ordbeckin uskonto-oppi. M utta  yleistä historiaa, m atem atiikkaa, fysiik
kaa, luonnonhistoriaa, psykologiaa, logiikkaa ja uusia kieliä opetettiin  meille 
ruotsiksi. A inekirjoitus, jo ta  viidennellä luokalla opetti tohtori Geitlin ja seuraavilla 
lehtori Maconi, kävi myös ruotsiksi. M uistan viidennellä luokalla annetu is ta  aineista 
kaksi, nim ittäin: »Hvar och en ä r  sin lyckas smed» ja  »Ordning ä r  arbe te ts
häfstång.» R uotsalaisten aineiden ohessa k irjo ite ttiin  silloin tällöin joku suomen
kielinenkin, opettaja  Coranderin johdolla.

Toisillemme puhuimme me oppilaat molempia kieliä vuorotellen ja  sekaisinkin; 
suomea ehkä kuitenkin enem m än kuin ruotsia. M utta  opettajain  kanssa en luule 
luokan ulkopuolella puhuneeni suomen sanaakaan  koko kouluaikana. K eskenänsä 
o p etta ja t haaste livat opistossakin yksinom aan ruotsia.

Koulun jä rjestys oli puutteellinen siinä suhteessa, e t tä  opetta ja t eivät ensinkään 
valvoneet oppilaita tun tien  väliaikoina, jo tk a  joskus venyivät hyvinkin pitkiksi. 
Luokkahuoneissa, jo tk a  suuri ruokasali e ro tti opetta jan  suojasta, te lm ittiin  usein 
aika lailla. Vihdoin ylim m än luokan oppilaat ryh ty ivä t jä rjesty s tä  valvomaan. En 
m uista  enää, tapahtu iko  täm ä reh to rin  suostum uksella vai aivan ilman lupaa. N iin
kuin arvatak in  saa ttaa , käytim m e tu o ta  valvontaa väärin. Se oli oikullisen epä
tasaista, joskus hyvinkin ankaraa. N uorem pia oppilaita ku tsu ttiin  meidän luokal
lemme, jossa heitä  nuhdeltiin ta i lyötiin korville, kun m uka oli havaittu  heidän 
olleen vallattom ia. S attu ipa niinkin, e t tä  jollekin toverille annettiin  selkäsauna. Toi
vo ttavasti tuo yläluokan »sortovalta» ei kauan  saanut ja tkua  Jyväskylän koulussa.

Kun alustapitäen  olimme alkeisopiston ylim pänä luokkana, koetimme jo aikai
sin ruveta vähin herrastelem aan. Meille tuotiin  sitä  paitsi Kuopion ja  V aasan kym 
naaseista, joissa m eillä oli tu ttav ia , näiden opistojen traditioneja. P itäen  yläluokkia, 
viidennestä alkaen, kym naasiluokkina ja  itseäm m e »lukiolaisina» eli toisin sanoen 
kym naasien oppilaiden arvoisina, koetim m e mikäli m ahdollista pysytellä erilläm 
me alaluokista. Useim m at yläluokkien oppilaat olivat siihen aikaan puettu ina kym- 
naasilaisten siniseen univormuun, johon kuului sam ettikaulus ja k u lla tu t napit. 
Täm möisen puvun käyttäm iseen, joka sekin ero tti m eidät jollakin tavoin toisten 
luokkien oppilaista, ei m eillä ollut m itään  todellista aihetta, m u tta  op e tta ja t pitivät 
asian niin vähäpätöisenä, e ttä  he eivät siihen sekaantuneet.

R ehtori ei meidän aikana vielä ju lkaissu t kertom uksia koulunsa oloista. Sen 
tähden me oppilaat syksyllä 1864 annoimme pa ina ttaa  luettelon »Jyväskylän alkeis
opiston lukioluokkain» opetta jista  ja  oppilaista. Tässä luettelossa emme m itään 
m aininneet alaluokista. Kolmella ylim m ällä luokalla oli sinä vuonna 31 oppilasta.

Siihen aikaan olimme jo m uodostaneet konventin, johon yläluokkain oppilaat 
kokoontuvat kerran  viikossa. K onventilla ei ollut puheenjohtajaa eikä siellä pidetty 
jä rjes te tty jä , yhteisiä keskusteluja, vaan eri piireissä ju teltiin  asioista, m itkä m il
loinkin »siiviksiä» huvittivat. Laulua siellä kuultiin  silloin tällöin. Sanom alehtem m e 
U latar, joka sisälsi sekä suomen- e t tä  ruotsinkielisiä kirjoituksia, luettiin  konven- 
tissa julki. K erran  n äy te ttiin  siellä e rä itä  kohtauksia Holbergin Jeppe Niilonpojasta 
ja m uutam ina iltoina konventti pää tty i tanssiharjoituksilla. Joku opettaja kävi 
silloin tällöin konventissa. Useimmin näim m e siellä vieraanam m e W olm ar Schildtin,
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joka ju tte li kanssam m e vakavista asioista. K onventit p idettiin K arhalan  kahvilassa, 
jonne m uutenkin kokoonnuttiin sunnuntaina ja  m uina lupapäivinä kahvia juomaan.

M ainitsin jo laulumme. Konventin jäsen istä  oli syntynyt lauluseura, jonka h a r
joituksia opettaja  Lauri H äm äläinen johti. Meissä ei m ah tanu t olla erinä istä  ta ipu
m usta lauluun, koska ystävälläm m e L aurilla  näkyi olevan suuri vaiva m eidän opet- 
tam isestam m e. K aiketi m uistavat silloiset laulajam m e vielä, kuinka väsym ättöm ästi 
hän hyräilem ällä »ti-taa» koetti an taa  meille oikean alkusävelen ja  kuinka usein 
hän sanoi, e ttä  äänem m e oli laskenut kokonaisen sävelen ennen kuin oli päästy  
laulun loppuun. K um m inkin opimme kym m enkunnan laulua neliäänisesti, niiden 
joukossa: »Fanorna vinka, följen bröder» sekä »På vak t för er soldater», joiden 
harjo ittam inen  vei pisim m än ajan. U skalsivatpa laulajam m e, kun olimme päässeet 
ylim m älle luokalle, joskus esiytyä kaupunkilaisten  iltahuveissa, joita silloin tällöin 
p idettiin  Lindbladin ravintolassa.

V aikka iltaseuroissa koetim m ekin n äy ttää  vakavilta herroilta, niin olimme to i
sin ajoin valm iit ryh tym ään  poikam aisiin hullutuksiin. Kovasti m eitä huvitti m ark 
kinoiden jälkeisinä öinä s iirtää  kauppiasten kojuja Jyväskylän isolta to rilta  alas 
m äkeä R antakadulle. E räänä  pim eänä iltana panimme toimeen k issannaukujaiset 
kahdelle vanhalle neidelle, joista olimme kuulleet, e t tä  he m uka olivat puhuneet 
m eistä pahaa. S euraavana päivänä saimme kuitenkin  tietää, e ttä  olimme erehtyneet 
ta losta  ja  m elunneet aivan syyttöm äin ihm isten ikkunan alla. P ien tä so taa kävimme 
myöskin palovartiain  kanssa, johon alkusyynä oli se seikka, e t tä  me — tie tysti 
turvallisessa etäisyydessä — m atkim m e heitä, kun he surunvoittoisella äänellä 
katu jen  kulm issa lauloivat: kello on kym m enen lyönyt.

K uitenkin saattanem m e sanoa, e t tä  me yleensä olimme jokseenkin siivoja. Sen 
jälkeen kuin olimme päässeet kuudennelle luokalle, täyty ik in  meidän varsin  vaka
vasti ryh tyä varsinaiseen koulutyöhömme.

V anhat k ielet olivat ne aineet, jo ita m inun luokallani pääasiallisesti luettiin . 
Suoritim m ekin niissä m elkoista p item m ät oppim äärät, kuin m itä nykyänsä ennä
te tää n  klassillisissa lyseoissamme. Ennen kuin koulusta pääsimme, olimme la tinassa 
lukeneet paitsi osia eri lukukirjoista, Cornelius Nepoksen, kaksi k irjaa  C aesarin  De 
bello gallico teoksesta, kuusi k irjaa  V ergiliuksen Aeneidista, kuusi Ciceron puhetta, 
Söderholmin to im ittam an kokoelman H oratiuksen  Odeista ja Epodeista sekä Taci- 
tuksen Germ anian. Ja  kreikankielessä suorittam am m e kurssi käsitti, paitsi Canne- 
linin kielioppia, Xenophonin Anabasis k irjan  ja  neljä rapsodiaa Hom eroksen Odys
seiasta. O pettajam m e Johan Gabriel Geitlin sai m uutam at m eistä vakuutetuksi 
siitä, e t tä  vanhassa klassillisessa kirjallisuudessa on kaiken viisauden alkulähde. 
Ihm ekö siis, e t tä  me vielä yliopistossa käytim m e useita vuosia tutk iaksem m e tuo ta 
k irja llisuu tta .

Yleisessä ja kirkkohistoriassa luettiin  jokseenkin laveat oppikirjat, n im ittäin  
edellisessä aineessa Pütz—N ordström in ja  jälkim m äisessä K urtzin. M atem aatillisiin 
ja luonnontieteellisiin aineisiin sitä vastoin panim m e verra tta in  vähän työtä.

K eväällä 1865 valm istelim m e me ylim m än luokan oppilaat kaikessa rauhassa 
seuraavana syksynä suorite ttavaa ylioppilastu tk intoa varten, kun äkk iarvaam atta , 
m uistaakseni huhtikuun  viime päivinä, H elsingistä tuli sanoma, e t tä  täm ä tu tk in to  
voitiin käydä jo  kevätlukukauden lopussa. M itä silloin m uuta neuvoksi kuin kii- 
reim m än k au tta  tentteihin. Toukokuun viim eisenä päivänä näm ä olivat suorite tu t, 
ja me, Jyväskylän  alkeisopiston esikoiset, saimme päästötodistuksen käteem m e. Se 
oli juhlallinen hetk i. Useiden ab itu rien ttien  vanhem m at olivat tila isu u tta  varten  
tu lleet m aalta Jyväskylään. O petta ja t ku tsu ivat m eidät isinemme juhlapäivällisille, 
joissa pidettiin sydämellisiä puheita ja jo ista ero ttiin  ikuisina ystävinä. Ja  sitten  
m atkalle  valoisana kevätaam una. M eillä oli toiveiden aika.



Abr. (Abbe) A a 11 i o

Johan Emil Aaltio (Andelin) yliop
pilaana. Hän kirjo itti vuosina 1864 
—67 runoja ja  kertom uksia Iila t- 
tareen, m u tta  sanottujen vuosien 

I lla tta re t ovat hukkuneet

MUISTELMIA JYVÄSKYLÄN YLÄ ALKEISKOULUSTA JA ALKEIS- 
OPISTOSTA VUOSILTA 1859—62

(K irjoitus on jälkeen jääneistä  papereista. K irjo itta ja  syntyi K euruulla A ntilan 
lukkarin talossa 17.11. 1847 ja  kuoli K euruulla Leveäniemen talossa 12.3. 1930.)

Minun poikasena ollessani ei K euruulla ollut m inkäänlaista koulua, m u tta  m inä 
ja  vanhempi veljeni Johan Eemil saimme tilaisuuden koulunkäyntiin K euruun sil
loisen p itäjänapulaisen F rans H enrik B ergrothin  kodissa Lehtiniem essä. Sinne oli 
talon omille pojille F rans Gideonille ja  Adielille hank ittu  kotiopettaja, jona syk
systä 1855 alkaen toimi nuori kim nasisti O tto V alfrid Bergh. Ahkeria koetimme 
ollakin pän tä ten  päähäm m e latinan, ruotsin, m atem atiikan, h istorian ja  m aan tie
teen alkeita  ym. O pettajam m e oli vasta  16 vuo tta  vanha eikä senvuoksi ollut 
ihmeellistä, jos hän useinkin osoittautu i olevansa y h tä  huv ite ttu  m onesta m uusta 
asiasta  kuin opetustehtävästään. E rittä in k in  oli hän innokas metsämies. M etsässä 
hän tä  erikoisesti kiinnostivat oravat, koska hän pahoin likinäköisenä ei pystynyt 
juuri m uita m etsäneläviä am pum aankaan. N iinpä lopettikin hän tuntim m e usein 
kesken, kun kuuli, e t tä  Lehtiniem en ko ira t P enska ja Neppe haukkuivat oravia 
jossain lähettyvillä m etsässä. K aikki oppilaat seurasivat innostuneina opettajaansa. 
Berghin jälkeen toim ivat opettajinam m e ylioppilaat M alinen ja  Petterson, josta 
viim eksim ainitusta myöhemmin tuli Hollolan k irkkoherra ja  sotarovasti. Kun ko
toam m e A ntilasta  oli Lehtiniem een m atkaa viitisen kilom etriä, asuin veljeni kanssa

Joudun yläalkeiskouluun
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Lehtiniem en viereisessä K antolan torpassa, jonka vanha haltijaväki piti m eistä 
erinom aisen hyvää huolta.

N iihin aikoihin puhuttiin  K euruullakin  paljon yläalkeiskoulun perustam isesta 
Jyväskylään ja  siitä  oli kirjoituksia Suom etar-lehdessä, jonka isäni, K euruun silloi
nen apulaislukkari, (myöhemmin lukkari) A bram  Andelin tilasi yhdessä sukulais- 
ta lo jen  H onkalan ja  H oskarin kanssa. K otonani oli suunniteltu  veljeni ja  minun 
lä h e ttäm istä  V aasan kouluun, m u tta  kun kävi niin onnellisesti, e t tä  Jyväskylään 
peruste ttiin  v. 1858 suom alainen yläalkeiskoulu, niin pyrkivät kaikki »Lehtiniem en 
koulun» oppilaat sinne. B ergrothin po ja t F rans Gideon ja  Adiel olivat opiskelleet 
kauem m in kuin veljeni ja  m inä sekä P ihlajaveden v.t. kappalaisen A. A. Favorinin 
poika Abraham , ja  pääsivät he siten heti koulun toiselle luokalle, veljeni ja  Favorin 
ensim m äiselle luokalle, m u tta  m inä ja tko in  valm istavia lukujani vielä vuoden ja  
tu lin  kouluun oppilaaksi syksyllä 1859. Sam ana vuonna tu livat kouluun kotipitä- 
jä stän i myös K euruun kappalaisvainajan P. A. H ällforsin poika Jakob Eliel kol
m annelle ja  serkkuni poika David Ruokonen ensimmäiselle luokalle.

Kun äitin i Hedvig A urora oli m onet päivät koulum atkaam m e varten  leiponut, 
pa istanu t ja  la itta n u t kuntoon vaatteitam m e, lähdimme me isämme kanssa ajele
m aan kohti Jyväskylää, jossa en ennen ollut käynyt. R a tta a t olivat täynnä tav a
raa, sillä veljeni ja  m inä olimme »omissa raoissamme», ku ten  m onet m uutkin  
m aalta  tu lleet pojat siihen aikaan. Me saimme asunnon U ldrika-nim isen vanhan 
naisen luona H am inakadun varrella, hiem an koulusta Jyväsjärvelle päin ja  sam alla 
puolella ka tua  kuin koulumm ekin. U ldrikan sukunim eä en tiedä, sillä sitä  en kos
kaan kuullut, koska kaikki ku tsu ivat h än tä  vain Ullaksi. Ullan luona me sitten  
asuim m ekin koko minun kouluaikani. V ähintään joka kuukauden perästä  toi isäm 
me tai renkim m e meille leipiä, ryynejä, perunoita, palvattua tai kourassa paiste ttua  
lihaa ym., jo ista  Ulla sitten  valm isti ruokam m e. V arsinkin isämme saapum ista me 
odotim me kovasti, sillä se lievensi koti-ikävääm m e. H än oli aina hyväntuulinen 
mies ja  p iti m eistä hyvää huolta. M uistan kuinka kaihoisasti jäim m e katselem aan 
hänen jälkeensä, kun hän ajoi H am inakatua ylöspäin kohti kotia ja  K euruuta. 
Ikävä riipaisi silloin pahasti pienen koulupojan sydäntä.

Koulumme

Koulumme oli m atalahko p itkä rakennus, jonka omisti henkik irju ri Rönneberg. 
Se sijaitsi H am inakadun varrella, joka M äkim atista laskeutuu suoraan K auppaka
dulle (nyk. V aasankatu), ja  oli se sano ttu jen  katu jen  risteyksessä. Koulu oli silloin 
vielä varsin yksinkertainen sisustukseltaan. Luokkahuoneessa ei ollut pulpetteja, 
oli vain p itkä  pöytä. Siinä oli m uistaakseni neljä laatikkoa, joissa oppilaat saivat 
sä ily ttää  kirjo jaan, kirjoitusvihkojaan ja  rihvelitaulunsa, sillä silloin ei annettu  
kotilaskuja, vaan kaikki laskusuoritukset teh tiin  koulussa tunnin aikana. Pöydän 
kum m allakin puolella oli pöydän m itta ise t istuinpenkit, kaikki tukevaa tekoa. Opet
ta ja  istui pöydän päässä käsinojilla varuste tussa  topatussa tuolissa. Lisäksi oli luok
kahuoneessa suuri m ustaksi m aala ttu  taulu, jossa m atem atiikan  opettaja  selvitti 
laskuesim erkit ja  johon piirrettiin  m ittausoppia luettaessa ta rv ittav a t kuviot. Li
säksi oli seinällä m uutam ia kartto ja , jo ita  väliin la inattiin  toisiinkin luokkiin.

Päivän työ a le ttiin  aina rukouksella. Kokoonnuttiin »rukoushuoneeseen», joksi 
oli v a ra ttu  iso sali. Siinä oli joukko p itk iä  penkkejä, joilla oppilaat istuivat. Rehtori 
Pesonius luki rukousk irjasta  sen päivän rukouksen katederista, koulun oppilas, Jy-
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väskylän lukkarin  poika, Adrian R asklund lauloi jonkun virren  värssyn ja sitten  
pojat juoksivat kilvan luokkahuoneisiinsa.

O ppitunteja oli kuusi päivässä, aam upäivällä klo 9—1 tai 10—2 ja  iltapäivällä 
klo 3—5 tai 4—6. Joka tun tia  varten  annettiin  kotiläksyt eikä n iitä  edeltäpäin val
m isteltu . Laskentoa opetettiin  luokalla, jolleivat oppilaat laskuopista, joka oli lu e t
tava kotona, saaneet kaikkia paikkoja selville.

K aikki koulukirjam m e eivät olleet suomenkielisiä, vaan luimme me alaluokilla 
ruo tsa la is ta  m aan tiede ttä  ja  y leistä h istoriaa. O pettaja  kyseli kyllä suomeksi ja 
samoin oli v as ta ttav a  suomeksi, m u tta  vaikeu tta  tu o ttiv a t näm ä ruotsalaiset k ir ja t 
vallankin sellaisille pojille, jo tka  eivät aikaisem m in olleet la inkaan ruotsia opis
kelleet, mihin kieleen m inä kuitenkin »Lehtiniem en koulussa» olin jo jossain m ää
rin  perehtynyt.

Rehtori Pesonius vei pojat sunnuntaisin  Jyväskylän vanhaan kirkkoon jum alan
palvelukseen, jossa saarnasi seurakunnan kappalainen David Brum m er. Jum alan
palveluksen jä lkeen  pala ttiin  koululle, jossa rehtori tu tk i tekstin  ja  saarnan  sisäl
töä, kyseli oppilailta n iistä ja  selitti lisäksi tekstiä . K irkossa koulupojat istu ivat 
lehterillä.

Kouiukuri

Koulukuri oli siihen aikaan toisenlainen kuin nyt. Jos rikkoi koulun sääntöjä 
vastaan  tai tek i m uuten ilk ivaltaa tai ei useam m an k erran  perä tysten  osannut 
läksyjään, niin annettiin  pam pulla käm menelle, sillä karsseria  ta i jä lk i-istun to ja ei 
tunnettu . »V aktm estari» Johan Vidlund toi joka m aanantaiksi kunkin luokan pri- 
m uksen laatikkoon uuden pampun. Se oli teh ty  7—8 hienosta pajunvesasta, kään
n e tty  kierrokselle ja  p ää t sidottu kovasti pikilangalla yhteen. M italtaan  se oli noin 
60 senttiä. K un opettaja  katsoi tarpeelliseksi o jen taa oppilaita pampulla, niin k u t
sui hän pojan luokseen p itkän  oppipöytämme päähän, käski prim uksen tuom aan 
vitsan, o tti oppilasta sitten  sorm ista kiinni ja  löi pam pulla hetken  aikaa käm m e
nelle, niin e t tä  se turposi. Silloin kävi sellainen lätke, e ttä  se kuului m uihinkin 
luokkiin. Toiset lyötävistä itk ivät, m u tta  jo tk u t purivat ham paansa yhteen eivätkä 
huutaneet.

V älitunneilla olivat sitten  to isten luokkien po ja t innokkaita kyselemään, ketä 
oli pam putettu , ja  katselem aan pam putettua  käm m entä, kun se oli turvonnut ja 
punoitti.

Pam ppua eivät ku itenkaan  an taneet kaikki opettajat, vaan ainoastaan jotkut. 
Tavallista olikin, e t tä  pamppu katosi prim uksen laatikosta  jo viikon alkupäivinä. 
Jolleivat luokan om at pojat uska ltaneet sitä  rikkoa, niin tuli luokkahuoneeseemme 
ylempien luokkien poikia, jo tka  hakkasivat pam pun kappaleiksi tavallisesti koulu- 
penkkim m e sy rjiä  vastaan  ja  p istivät kappaleet uuniin. Jos pam ppua sitten  ta rv it
tiin ja opetta ja  käski jälleen prim uksen tuom aan sen itselleen ja jos primus oli 
ka tso ttuaan  laatikkoon ilm oittanut, e ttä  sitä ei siellä ollut, niin asia jäi sillensä. 
Lyönnit jäi an tam a tta  ja  poika pääsi rangaistukse tta . O pettajakin  kerkisi m a lttaa  
m ielensä ja ehkä oli jälkeenpäin hyvilläänkin siitä, e ttei hänen tarv innu t k äy ttää  
pam ppua. Pam pulla lyönti olikin melko harv inaista  ja opettajillekin ehkä vasten
mielistä, m u tta  kyllä sitä  sentään käytettiink in .

P ahim m ista rikoksista rangaistiin  ankaram m in. Koko koulu m äärä ttiin  kokoon
tum aan rukoushuoneeseen, jossa jo opetta jakun ta  oli koolla. S yytetty  oppilas k u t
su ttiin  reh to rin  luo katederin  viereen, jossa rehtori h än tä  tu tk i asiasta. Tutki-
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m usta seurasi tavallisesti tunnustus. R ehtori nuhteli sitten  oppilasta ja  sanoi: »Si
nua on n y t julkisesti rangaistava», m inkä jälkeen hän otti poikaa n iskasta  kiinni, 
painoi hänet vierelle valmiiksi tuodulle tuolille suulleen ja  antoi takaosaan  aika 
löylytyksen pampulla. Siihen tarko itukseen  k äy te tty  pamppu oli teh ty  samoin kuin 
koulutunneilla käy te tty  pamppu, m u tta  se oli pitem pi ja  paksumpi. M inun kou
lussa ollessani sai kaksi oppilasta sam alla k ertaa  tällaisen löylytyksen. E hkä siitä  
oli levinnyt huhuja kaupungillekin, koska koulun seinien takana oli kuuntelijo ita.

Toista näistä oppilaista syy te ttiin  ja  rangaistiin  varkaudesta ja  juopottelusta, 
to ista  yksin juopottelusta. M olemmat tu livat ku itenkin  myöhemmin ero tetu iksi kou
lusta, koska eivät p aran tan ee t tapojaan. He kuolivat ennen aikojaan puutteessa. 
Toisen hylkäsi oma äitinsäkin  eikä an tan u t hänen asua kotona, jolloin poika läh ti 
maailm alle, harhaili jonkun aikaa Helsingin puolessa, palasi sa iraana ja  r iu tu 
neena takaisin  ja, kun ei saanut tu lla kotiaan, niin meni m um m unsa luokse ja  
kuoli pian siellä. Toinen pojista oli papin poika. H än  oli K euruullakin tukkijoella 
myöhemmin pienenä pomona, sillä m itään  parem paa to in ta ei hänelle uskottu . H än  
joi kaikki m inkä ansaitsi ja  on aikoja sitten  jo kuollut.

M uuten oli järjestyksen  pito luokalla suuressa m äärin  myös prim uksen te h tä 
vänä. O petta ja t ilm oittivat, e t tä  h än tä  on toteltava, m ikä usein oli vaikeata, kun 
luokalla saatto i olla m onta prim usta paljon vanhem paa ja  voim akkaam paa poikaa.

Hanhensulkakynä

Siihen aikaan ei ollut vielä kynänteriä, vaan oli ne itse teh tävä hanhensulista. 
N iitä  oli Jyväskylän kauppiailla m yytävänä isot kim put. P arhaina p idettiin  sellaisia 
sulkia, joissa oli ym päriinsä pitkin päin valkoiset ra id a t ja  jo tk a  luu ltavasti olivat 
pyrstösulkia. Oli sitten  sellaisiakin sulkia, joissa ei ollut raito ja  ja  jo tk a  olivat 
halvem pia ja  huonompia ja  jo tk a  olivat luullakseni siipisulkia. N iistä valm istettiin  
tähän  aikaan  kaikki kynät. Jokaisella koulupojallakin oli tä tä  ta rk o itu s ta  varten  
pieni »kynäveitsi», jossa oli kaksi ja  väliin neljäkin teräväksi h io ttua te rää. K ynä 
vuoltiin sam anm alliseksi kuin nykyinen m etallinenkin kynänterä, kärk i le ikattiin  
halki, te ro ite ttiin  hienoksi ja, jollei tu llu t ensi kerra lla  hyvä, niin korja ttiin  sitä  
vuolem alla uudelleen, olihan sulassa varaa, ja  tavallisesti kesti sellainen kynä kauan. 
Kun näin sai hyvän kynän, niin oli sillä vallan m ukava ja  sujuva k irjo ittaa . K un 
hanhensulat jä ivät pois käytännöstä, tun tu ivat uudenaikaiset m etalliset k y n än te rä t 
jäy k iltä  ja  oudoilta. Luulen, e t tä  hanhensulkakynän valm istus riippui paljon puukon 
terävyydestä ja  siitä taidosta, m illä puukkoa sen valm istuksessa käy tettiin .

Koulun »vak tm estari»

K uten  jo mainitsin, oli koulussam m e »vaktm estarina» Johan Vidlund-niminen 
mies, joka asui eri rakennuksessa koulun pihassa. H änellä oli aikuinen ty tä r, joka 
huolehti koulun läm m ityksestä, puhdistam isesta ja  yleensä kaikesta  m uustakin, 
vallankin silloin kun hänen isänsä oli a jam assa postia V aasasta asti (Alavuden ja  
K euruun k a u tta ) . K erta  viikossa Vidlund teki täm än  m atkan, ja  kesti m a tk a  V aa
saan k o lm atta  vuorokautta, vaikka posti ajoi y h täm ittaa  yö tä päivää. Joka kesti
k ievarissa piti olla hevonen valm iina m atkaan  postin sinne saavu ttu  toisella hevo
sella.
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V ahtim estari huolehti myös koulun valaistuksesta. Valaisim ina olivat ta lik y n t
tilä t. Koulupöydälläm me paloi häm ärän  a ikaan  kaksi kynttilää , toinen ala- toinen 
y läpäässä pöytää. Luokkahuoneen katossa riippui lisäksi »ruunu», johon sopi myös 
joku kynttilä, ja  nekin valaisivat osa ltaan  luokkahuonetta. K ynttilö itä  oli vähäväliä 
niistettävä, ja  sitä  varten  oli kussakin luokassa kynttiläsaksit.

Lomat ja huvitukset

M eillä oli luonnollisesti joulu- ja  kesälom amme, m u tta  m itään  varsinaisia loma
päiviä ei ollut paitsi Vapunpäivä keväällä ja  A leksanterin  päivä syksyllä. P yy tä
m ällä saatiin  kuitenkin  usein lomia. Joka  luokalta  läh ti pari ja  joskus useam pia
kin poikia reh torin  puheille pyytäm ään lom apäivää, eikä sitä  juuri koskaan kiel
letty , kun poja t sitä  nöyrästi pyytivät ja  ilm oittivat asiansa.

Y hteisiä illanviettoja ta i kokouksia ei m inun aikanani vielä koulussa ollut. S it
ten  kun olin jo koulusta eronnut, alkoivat yläluokkalaiset kokoontua illanviettoon 
k erran  kuukaudessa ja  ku tsu ttiin  tä tä  konventiksi. Kokouksiin o ttiva t opetta ja tk in  
osaa, keskustelivat poikien kanssa, n au ttiv a t virvokkeita, kahvia, tee tä  ym. Täten  
he sa ivat tilaisuuden tu tu s tu a  parem m in oppilaisiinsa ja  näm ä opettajiinsa.

Talvisin huvittelivat koululaiset m äenlaskulla kelkoilla joko H arju lla ta i Sairas- 
huoneen mäessä, joka oli H am inakadun Jyväsjärven puoleisessa päässä. Molemmat 
m äet olivat jy rkk iä  ja kelkat lensivät niissä aika vauhtia. Suksia ei siihen aikaan 
ollut vielä käytännössä.

Usein teh tiin  »kelkka» jääkappaleesta, joita o te ttiin  avantojen reunoilta. Siihen 
m uokattiin  hiem an istum apaikkaa, nenä teh tiin  ylöspäin kaarevaksi, nenään lisät
tiin  reikä vetonarua varten  ja  »kelkka» oli valmis. Tällainen »kelkka» oli hyvä 
luistam aan, eikä sillä a rvannu tkaan  laskea kaikkein  pahim m ista m äistä. Rohkeim
m at m äenlaskijat olivat Rönnebergin veljekset Valdemar, Hugo ja  Ossian.

Keväisin ja  syksyisin huviteltiin  lyöm ällä palloa ta i piippaa, heite ttiin  nappia 
ym. N äissä huveissa olimme m iltei aina »Olutprykin torilla». Se oli rauhallinen 
paikka. Ei ollut paljon liikettä. L aivasillalta vain joku hevosmies ajoi tavaro ita  
kauppiaille. M utta paljon ei jouduttu  huvittelem aan, sillä läksy t olivat mielessä.

Opettajamme ja opetus

Koulussamme kävi usein eri kansalaisia kuuntelem assa opetusta. A hkerin vie
railija oli p iirilääkäri V o l m a r  S c h i l d t ,  joka ta rk k aan  kuunteli, kun luettiin
hänen »venykkeillä» painettu ja  k irjojaan, ja  m yhähteli kulkiessaan koulussa.

O pettajinani koulussa toim ivat seuraavat henkilöt:
L. G. P e s o n i u s ,  rehtori, opetti meille uskontoa ja  oli sam alla voimistelun 

opettaja. H än oli p itkä  hienonnäköinen herra, m altillinen ja  ta itava opettaja, joka 
nau tti kaikkien oppilaittensa ehdotonta kunnioitusta. H än puhui kaunista suomea, 
kun sen sijaan esim. Geitlin kouluun tullessaan puhui heikkoa suomea. Molempien 
tunneilla seura ttiin  opetusta ta rk k aav asti ja  kuri pysyi luokalla ilm an m uuta.

Tässä yhteydessä saanen myös kertoa  voim istelusalistam m e. Se oli kouluraken
nuksestam m e hiem an Sairashuoneelle eli siis Jyväsjärvelle päin eri rakennuksessa, 
m u tta  sam alla puolella ka tu a  kuin koulum m ekin. Siellä oli ensiksikin kaksi kiipeily- 
tankoa, jo tk a  u lo ttu ivat kattoon saakka ja olivat hyvin siloiset. Lisäksi riippui lai-
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piosta pari köyttä , joissa m eidän myös oli kiipeiltävä. L attia lla  seisoi kaksi »he
vosta». Ne olivat nahalla päällystetty jä , ja  niiden takana  oli ponnahduslauta. S iitä 
ponnahtaen heite ttiin  kädet hevoselle ja sitä  tie tä  yli hevosen. Vielä oli salissa 
nuoratikapuut, joita myöten m entiin käsivoimilla hyppien kattoon saakka, jos 
kuka jaksoi, m u tta  harva t pääsivät niin korkealle. Voimistellessa tehtiin  komen
nuksen m ukaan käännöksiä, ta ivutuksia jne.

C. F. C o r  a n d e r, varareh tori, toimi suomenkielen ja  kaunokirjoituksen opet
ta jana. A inekirjoituksia ei m eillä ainakaan alaluokilla vielä ollut. H än oli perin 
hyväluontoinen mies, ehkäpä liiankin hyvänahkainen. Monella tunnilla ei opetuk
sesta tu llu t paljon m itään. P o ja t alkoivat kysellä kaikenlaisia asioita, jo tka eivät 
la inkaan kuuluneet opetukseen. Corander selitti kysymyksiä, ja tun ti kului tä llä  
tavoin kuin huom aam atta loppuun.

J. G. G e i 1 1 i n oli la tinankielen opettaja. H än oli etevä opettaja  ja  sai pojat 
tunnilla pysym ään hiljaa vain pelkällä katseellaan. H änen tunneillaan  oppi paljon. 
Kun m inä erosin koulusta syyslukukaudella kolm annelta luokalta, niin oli jo kään 
netty  suomeksi Snellman, P erander ja  Corneliusta puoliväliin. Cornelius luettiin  
sitten  kokonaan loppuun kolm annella luokalla. L atinan  opiskelussa luettiin  luon
nollisesti myös kielioppia, joka oli tohtori Geitlinin itsensä k irjo ittam a.

M uistan toisen luokkani kevätlukukauden viimeisen päivän v. 1862 ja  viimeisen
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tunnin, joka sa ttu i olem aan latinan tunti. Geitlin käski oppilas Juho Saarisen kään 
täm ään  viimeisen lauseen sen tunnin käännösteh tävästä . Saarinen luki: »Claudite 
iam pueri rivos, sat p ra ta  biberunt» ja käänsi sen suomeksi: »Sulkekaa pojat jo 
purot, n iity t ovat tarpeeksi juoneet».

Sillä kertaa, kuten yleensä muulloinkin, osasimme hyvin läksymme. O pettajam 
me oli Saarisen käännöksen jälkeen iloisen näköisen ja  sanoi hymyillen: »Niin, 
pojat! Täm ä sopii nyt hyvin teille, kun m u u ta tte  lauseessa vain yhden sanan. P ian 
havaitsim m e, e t tä  sana rivos oli vaihdettava sanaksi libros ja  k ir ja t painettiin  sen 
jälkeen kiinni. Geitlin nousi sitten  istu im eltaan  p itkän  opetuspöydän päässä, nyök
käsi ensin prim uksen puolelle pöydän p itkää  sivua ja  sitten  toiselle puolen ja 
asteli hym yhuulin luokkahuoneesta. Oliko hän iloinen siitä, e t tä  lukukausi päätty i, 
e t tä  hänkin sai vapau tta  ja  tilaisuuden levätä, vai iloitsiko hän ehkä etupäässä 
siitä, e t tä  hänen oppilaansa saivat v apau tta  ja  pääsivät koteihinsa m aalle kuun te
lem aan käen kukuntaa, lin tu jen  laulua ja  nau ttim aan  nurm en kukkasten  tuoksusta 
ja  ihanuudesta? Ehkä iloitsi hän m olem m ista?

K otia pääsyä odotettiinkin aina suurella innostuksella ja  laskettiin  päiviä, koska 
joululom a ta i kesälom a alkoivat. Isäm m e kävi m eidät tavallisesti hakem assa kotia 
kevätlukukauden päättyessä. M atka Jyväskylästä  Keuruulle tun tu i ra tta illa  istuen 
kovasti p itkä ltä , m u tta  kun E läm äistenjoen m äeltä  vihdoin näkyi kotim me vihe
riöivällä kunnaalla ja  sen alla E läm äistenjärven sininen pinta, niin ei riem ullam m e 
ollut rajo ja. S itten  oli vielä kym m enisen m inuutin ajo, ja  vihdoin hyppäsimme r a t 
ta ilta  kotipihan nurmikolle, jossa äiti ja sisarukset olivat vastassa. Riensimme 
avaraan  valoisaan tupaan, kiiruhdim m e kam areihin ja  saliin, söimme taas kerran  
äidin valm istam aa ruokaa ja  riensim m e sitten  ulos. Riippakoivuissa lauloivat peip
poset, karjankello t kalkattivat, paim entorvi soi, ja taivas kaareu tu i korkealla meille 
niin tu tu n  ja  rakkaan  m aisem an yllä. Poikasiahan olimme vielä, m u tta  onnellisia 
poikasia, sillä kesäloma, kauan uneksittu  ja  kaivattu  oli vihdoinkin alkanut. Viisas 
ja ta itava opettajam m e Geitlin oli ehkä liiankin hyvin k äs ittän y t suuren riem un- 
päiväm m e m erkityksen.

K. H. K a h e l i n  oli m ittausopin, laskennon ja luonnontieteitten  opettaja. Hän 
oli ta itav a  opetta ja  ja  tunsi aineensa. M uistan vieläkin, e t tä  kun laskuesim erkkiä ei 
oikein ta ju ttu , meni hän  »isolle taululle» ja  laski laskun siinä. N um eroita tuli 
taululle niin ankaralla  vauhdilla, e t tä  liitukappaleet lentelivät la ttia lle . S itten  K a
helin pyörähti ym päri, katsoi poikiin ja  sanoi: »Noin se on», eikä puhunut sen 
enempää. O ppilaitten kunnioituksen hän voitti opetuksellaan ja  käytöksellään. 
K ahelin opetti myös laulua. K un koululla ei ollut urkuharm oonia, niin opetti 
hän  laulua viulua soittaen. K yllä hän kuuli ta rk a lla  m usiikkikorvallaan, m istä 
päin soraääni tuli, m u tta  oli aina m alttavainen  ja  kärsivällinen.

F. W. B o u c h t  oli historian  ja  m aantieteen opettaja ja etevä aineissaan. 
Boucht oli ankara  kurin p itä jä  ja  käy tte li enemmän pam ppua kuin toiset opettajat. 
H änen aineensa oli aina ehdottom asti osattava, vaikka oppikirjat olivat ruo tsin
kieliset.

Boucht oli poikamies eikä perustanu t paljon v aa tte itten sa  kunnosta. Sanotaan 
hänen myös istuskelleen paljon lasin ääressä, ja  siinäpä varm aan yksinäisen miehen 
a ja t kuluivatk in  hupaisasti.

A. G. W e i l i n  opetti meille venäjänkieltä. Sen luku alo ite ttiin  kolmannen 
luokan syyslukukaudella. Kun erosin koulusta syyslukukaudella v. 1863, niin en 
venäjästä paljon m uuta m uista, kuin e t tä  vaikeata se oli sekä oppia e ttä  ääntää.
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Kaipa m aisterim m ekin meille hymyili, kun hän oli itse ta itava  aineessaan, k uun 
nellessaan m eidän avuttom ia yrityksiäm m e kielen oppimiseksi.

Kun Weilin oli hyvällä tuulella, kertoili hän meille väliin V enäjältä ju ttu ja , 
jo tka  tun tu iva t m ahdottom ilta uskoa. M utta  epäilyhän ju ttu jen  aitoidesta ei saan u t 
näy ttää , sillä siitä  hän pahastui. V arm aankin ju tu t olivat tosiperäisiä, vaikka ne 
kuvasivat meille niin v ieraita oloja, ettem m e voineet n iitä käsittää.

V enäjän opiskelu tuli minun koulusta eroamiseni jälkeen vapaaehtoiseksi, ja  
m iltei kaikki oppilaat olivat jä ttä n ee t sen lukemisen.

Minun aikanani oli vielä opetta jana  M o s e s  M a r t t i n e n ,  josta  sittem m in 
tu li Jyväskylän  yläalkeiskoulun ja  lyseon pitkäaikainen opettaja. H än opetti a la 
luokilla joskus la tin aa  Geitlinin s ijas ta  täm än ollessa estyneenä. M arttinen  oli 
siihen aikaan nuori mies ja  vielä ylioppilas, joten hän käy tti sen aikuista ylioppilas- 
pukua, joka oli teh ty  sinervästä verasta  ja  jossa oli kullanväriset napit. L akkikin  
oli sinervää verkaa ja  siinä oli lyyra. M arttinen  seurusteli varsin  tu ttava llisesti 
yläluokkalaisten  kanssa, jo tka  hänestä p itivät paljon. Olipa M arttinen  sinutkin  
ainakin  joidenkin yläluokkien poikie-r kanssa. He sanoivat hänestä samoin kuin 
Cornelius Nepos AgesilaoKsesta: »M artinus e ra t claudus altero pede». (M arttinen  
ontui toista ja lkaansa).

J umalanpalvelukset

Koulu ja  k irkko olivat siihen aikaan  läheisessä yhteistyössä, ja  koulut toim ivat 
tuom iokapitulien valvonnassa. Senpä vuoksi ei ollut ihm eellistä, e t tä  rehtorim m e 
Pesoniuskin henkilökohtaisesti vei m eidät sunnuntai-aam uisin kaupungin vanhaan 
kirkkoon. K irkko oli laho, päivä paistoi sen nurkista , ja talvella se oli varsin  
kylmä, niin e t tä  täy ty i olla hyvin v aa te te ttu  e ttä  tarkeni.

P astori D a v i d  B r u m m e r  ei suinkaan ollut m ikään hyvä puhuja. H än 
saarnasi yksitoikkoisella äänellä ja  toisti vähäväliä: »Minä sanon, sanon minä». 
M utta  kun hän juhlallisesti lausui » rakkaat seelut» ja  puhui liikuttavastik in , niin 
naisten silm ät vettyivät, ja  nenäliinat tu livat esille.

K erran  olin kirkossa, kun B rum m er nousi saarnastuoliin, kum artu i siunaam aan 
itsensä, ja kun nosti päänsä, sanoa paukau tti: »Lapset ovat H erran  lah jat, m u tta  
ä lk ää  laskeko niitä  pappilan herne- eikä naurism aahan», m inkä jälkeen hän täm än  
hiem an arvaam attom an alun johdosta puhui m uutam an sanan. S itten  hän vasta  
luki »esipuheen», kuten siihen aikaan oli tapana, ja piti »esipuhesaarnan».

Kun Brum m er to im itti alttaripalvelusta , jolloin hänen olisi tu llu t seisoa selin 
seurakuntaan , seisoi hän seurakun taan  sivuttain, ei siis selin eikä eteenpäin. H än  
nojasi tällöin joko to ista ta i to ista  kyynärpäätään  altta ripöy tään  ja katseli väliin 
m iesten puolelle ja väliin naisten puolelle, useim m iten naisten puolelle.

B rum m er oli puheitten  m ukaan rikas mies ja  tuiki ahne. Hänen kolme poi
kaansa kävi yläalkeiskoulua ja  sanoivat olevansa »rikkaan papin köyhiä poikia» 
v iita ten  siihen, e t tä  isä ei an tan u t heille taskurahoja. Yksi Brum m erin pojista 
kävi vielä ns. G rahnin koulussa. B rum m erin veli oli pappina U uraisilla, ja hänellä 
oli myös kolme poikaa yläalkeiskoulussa ja  yksi G rahnin koulussa, jo ten  Brum m e- 
re ita  oli siihen aikaan Jyväskylän kouluissa kaikkiaan kahdeksan poikaa.

Koulukortteerim me

K uten  jo olen m aininnut, saim m e veljeni kanssa koulukortteerin  H am inakadun 
oikealla sivulla olevasta pienestä ta losta , joka oli hiem an Sairashuoneesta ylös-
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päin. Asuntonamme oli pieni kam ari, noin 4,5 m  k ertaa  4,5 m. M uurina oli »kak
luuni», jossa kaikki keitettiin . K am arin pihan puolella oli pieni laudoista tehty 
a i tta  ja  kam arin ja  aitan  välissä kapea eteinen, jo ta  valaisi kaksi pientä ovessa 
olevaa ikkunaa. Huoneemme katto  oli niin m atalalla, e ttä  suurem m at pojat y h ty i
v ä t siihen hyppääm ällä kiinni. M eitä asui huoneessa aina kolme, m u tta  väliin nel
jäk in  yläalkeiskoululaista. V akituiset asukkaat olimme veljeni Johan Emil ja minä 
sekä vuodesta 1861 alkaen K euruulta oleva sukulaisem m e S tefanus Virkanen (Vir- 
kajärven  talon poika, kuollut Skuoritsan k irkkoherrana Inkerissä 1920). N eljän
ten ä  asukkaana oli ke rran  K aakkolan torpan poika Juho H erm an Alm Keuruun 
H aikan  kylästä. H än oli jo miltei 18-vuotias tullessaan koulun ensi luokalle 1860 
ja  hänellä oli paljon vaikeuksia, kun ei la inkaan osannut ruotsia, vaikka osa koulu
k irjo jak in  oli vielä ruotsinkielellä, kuten jo olen m aininnut. Isä  oli köyhä torppari 
eikä voinut aina edes riittäv äs ti lähe ttää  pojalleen ruokaa. M utta pastori F. H. 
B ergro th  (myöhemmin K euruun kirkkoherra), joka oli pojan kouluun homman
nutkin , kun huomasi hänen hyväoppisuutensa rippikoulussa, avusti paljon Almia 
sekä rahalla e ttä  ruoalla. Kun Alm havaitsi suuret vaikeutensa yläalkeiskoulussa, 
niin m uutti hän sem inaariin heti, kun se perustettiin , ja  erosi senvuoksi jo kou
lum m e kolm annelta luokalta. H än sai aikanaan sem inaarista päästötodistuksen, 
m u tta  kuoli vielä sam ana kesänä rin ta tau tiin .

Asuntomm e oli siis pieni, m u tta  hyvin me viihdyimme. Siellä oli m iltei kodi
k as ta . Tovereitakin kävi luonamme vieraisilla, vaikka kam arim m e olikin ahdas, 
jopa niin ahdas, e t tä  olen jälkeenpäin huom annut luokkatoverini Juho Saarisen 
(myöhem min rovasti) koulum uistelm issaan sen a h tau tta  ihmetelleen. M utta osa
puilleen sam anlaisissa olosuhteissa asui Saarinen itsekin ja  m onet m uut koulupojat. 
Tyytyväisiä oltiin, sillä vaatim ukset eivät suinkaan olleet suuret.

M eitä keurulaisia oli yläalkeiskoulussa sam aan aikaan kahdeksan poikaa, n im it
tä in  kaksi Bergrothia, kaksi Andelinia, ylläm ainitut Virkanen, Alm, Ruokonen ja  
Jakob  Eliel Hällfors. Me sam an p itäjän  pojat seurustelim m e luonnollisesti paljon 
keskenäm m e.

Vanhempi B ergrothin pojista F rans Gideon tuli m etsänhoitajaksi ja  kuoli K eu
ruu lla  1921. N uorem m asta A dielista tuli tunnettu  koulumies, joka vaiku tti Viipu
rissa  ja  kuoli siellä 1905. David Ruokonen erosi viidenneltä luokalta ja  an tau tu i 
apteekkialalle, m u tta  kuoli K euruulla nuorena keuhkotaudin uhrina v. 1868. Vel
jeni Johan Emil Andelin (Aaltio) tuli papiksi ja  kuoli Kiskon kappalaisena v. 1916. 
K un k irjo itan  näitä  m uistelm ia (1929), lienevät kaikki luokkatoverini jo kuolleet.

Ulla

Tekisin vääry y ttä  koulum uistelm iani kohtaan, jos jä ttä is in  niissä kuvaam atta  
koulukortteerim m e em ännän Ullan. H än oli hyvin hertta inen  ihminen, ahkera ja 
huolellinen. H än oli syvästi uskonnollinen ja kävi joka pyhä kirkossa. Lisäksi luki 
hän  ahkerasti joka päivä R aam attua ja uskonnollisia kirjojaan. Hänen luonaan 
kävi usein kaupungin uskovaisia ja  sunnuntaisin tuli n iitä m aaltakin . He lukivat 
vuorotellen sanaa, keskustelivat luetun R aam atun paikan johdosta ja  p itivät polvi- 
rukouksia. Sellaisessa arvossa pidettiin Ullaa, e t tä  vaikka sam assa pihassa alapuo
lella pihaa asui eräs juoppo seppä, jonka luona juotiin ja  m yytiinkin viinaa, ja  
vaikka viereisessä talossa myös oli viinakauppa, niin eivät juopuneet m illoinkaan 
tu llee t portaittem m e eteen. Kyllä kuulimme lauantai- ja sunnuntai-ilta isinkin päih- 
tyne itten  huutoja, kirouksia ja tappelua, m u tta  m eitä ei häiritty .

U llaa k äy ttiv ä t kaupunkilaiset paljon au ttam assa  missä teh tävässä milloinkin.
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H än oli kotim iehenä perheissä, hoiti sa ira ita , keitti ja silitti. M utta  m eidän ruo
kam m e hän siitä huolim atta kävi aina välillä valm istam assa. Kun teim m e hänelle 
pientä »passinkia», haimme vettä, hakkasim m e halkoja jne., saimme kahviakin, 
m utta  m uuten emme kahvia juoneet kuin pyhäaam uin. En m uista hänen koskaan 
meille vihoitelleen, vaikka me luonnollisesti poikien tapaan m ellastim m ekin. P ä in 
vastoin hän aina kiitteli vieraillekin kuinka »k ilttiä  poikia» hänellä oli.

Köyhä oli Ulla, niin köyhä, ettei hänellä edes ollut seinäkelloa, ja  täm än  vuoksi 
m eidän kelloksemme tu livat läheisen puuseppä Johanssonin verstaan  tu le t. Kun 
siellä sam m utettiin  valkeat, niin panim m e m ekin nukkum aan, ja  kun siellä sy tty i
vät tulet, niin nousimme mekin läksyjem m e kimppuun. K erran  h erä tti joku m eistä 
toverinsa ja  ilm oitti Johanssonilla jo olevan valkeata. Me nousimme kiireesti luke
m aan luullen jo aam un koittaneen. M utta  s itten  valot jälleen sam m uivat. Olimme 
siitä  ihmeissämme, m u tta  menimme uudelleen m aata. Aamulla saimme sitten  kuulla, 
e t tä  Johanssonin k isällit olivat olleet välillä illallisella ja  sam m uttaneet siksi a ikaa 
tulet, m u tta  palanneet sitten  »viraapelitöihin», jolloin he sy ty ttivä t tu le t ja  m ekin 
heräsim m e. Lopuksi pyysimme ja  saimme isältäm m e rahaa kellon ostoon. O stim m e 
sitten  veljeni kanssa pienen seinäkellon kelloseppä H olm grenilta, joten  ei enää 
ajassa erehdytty .

Eroan koulusta

Kun silmäni olivat heikot, kävi lukem inen raskaaksi, vallankin kun neljäkin 
poikaa luki yhden pöydän ym pärillä him m eästi valaisevan ta likyn ttilän  valossa. 
Silmäni vaivaantuivat pahoin, m inkä johdosta lääkäri kielsi jo kerran  lukem isen 
kokonaan. Täm än vuoksi olin toisen luokan kevätlukukauden kokonaan kotonani 
K euruun A ntilassa ja sain m ennä seuranneena syksynä uudelleen toiselle luokalle. 
S ilm äni pysyivät kuitenkin edelleen heikkoina ja  senvuoksi oli minun lääk ä rin  neu
vosta lopetettava koulunkäyntini syyslukukaudella 1863 ollessani kolm annella luo
kalla. Täm än jälkeen autoin isääni, josta  oli tu llu t K euruun lukkari ja  » lainam aka- 
siinin puukhollari», hänen m oninaisissa kirjoitustehtävissään, tein m aan tö itä  ja 
an tauduin  sitten  myöhemmin kokonaan m aanviljelijäksi ja kunnallisiin tehtäviin .



Juho S a a r i n  e n

MUISTELMIA JYVÄSKYLÄN LYSEOSTA VUOSILTA 1860—67i

»Viimeinen ponnistus»

Joululom a oli hiljaisesti, m u tta  hauskasti kulunut loppuun
ja  ny t oli lähdettävä Jyväskylään suorittam aan  kouluvuosien
viimeinen ponnistus. Opistossa kävim m e entiseen tapaan ja tk a 
m assa lukuja m aarianpäivään saakka, jolloin saimme ten ttilu - 
van. V aikka olikin vielä kova työ edessä, tun tu i vapautum inen
jokapäiväisestä ja  m onivuotisesta koulunkäyntiorjuudesta niin
hauskalta, e t tä  päätim m e m ennä p itäm ään h iukan lystiä eräässä 
Jyväsjärven takaisessa talossa. M utta  sittenpä sitä  luettiinkin  
m iltei yöt päivät. T ärkeim m ät ja  vaikeim m at te n tit suoritettiin  
ensiksi, helpom m at aineet jä te ttiin  viimeisiksi. E rity isesti m uis

tuu mieleeni ten tti lehtori Cleven luona. Kun olimme viisi tu n tia  yh täm ittaa  ja
aivan väsyksiin asti istuneet hänen m ustaksi m aala tu lla  puusohvallaan ja  sen m aali
oli tuosta  hautom isesta oikein läm m innyt, niin eipä siitä  o llu tkaan  aivan helppo 
ir tau tu a! Olihan sam alla sohvalla is tu ttu  useasti ennenkin hepreankielen tunneilla, 
m utta  silloin aina vain vähän aikaa kerrallaan. M uista ten teistä  ei ole säilynyt
m uistissani m itään  m ain ittavaa.

Päästötutkinto, erojaispäivälliset ja matkaeväät

K un kaikki te n tit oli onnellisesti suorite ttu , seurasi julkinen päästö tu tk in to , 
jonka p ää ty tty ä  reh tori piti liiku ttavan  jäähyväispuheen ja  jakoi päästötodistukset. 
Täm ä toim itus tapah tu i 10 p. toukokuuta. Kolmas sakki ylioppilaskokelaita Jyväs
kylän alkeisopistosta oli siis valm iina läh tem ään  H elsinkiin lyyran saantiin. M eitä 
onnellisia, joista m inä yksinäni enää olen elossa, oli seitsem än, n im ittä in  Anders 
G ustaf Heikkilä, K arl Emil Fabian  Brum m er, Johan H enrik M artin, A lexander 
Salminen, Johan F red rik  Widlund, Johan Emil Andelin ja  allek irjo ittanut. Sam ana 
tu tk in topäivänä kutsui rehtori m eidät rav in to laan  opettajain  toim eenpanem ille ero- 
jaispäivällisille, joiden aikana meille taas p idettiin  puheita ja juotiin  m aljoja m ei
dän onneksemme. Tohtori Geitlin, joka ny t oli viim eistä lu k u k au tta  Jyväskylässä, 
piti latinankielisen puheen, jossa hän  kehoitti m eitä  yliopistossa harjo ittam aan  ja  
harrastam aan  la tinankielen  opintoja. P a ri kolme k e r ta a  lausui hän  puheessaan: 
»Lingvam latinam  am etis» (R akastakaa la tinank ie ltä ). Yksi ainoa joukostam m e 
noudatti tä tä  kehoitusta, n im ittä in  B rum m er (»Iso»), jo sta  tuli latinankielen  opet
ta ja . W idlundista tuli m aanm ittari, m u tta  m e m uut viisi m iestä  luim me papeiksi.

M a tk a tav ara t oli jo ennemmin la ite ttu  kuntoon, sillä m eidän oli jo sam ana

1. K irjasta, Juho Saarinen, M uistelm ia, H elsinki 1920.
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tu tk in topäivänä illan suussa läh d ettäv ä  retkellem m e joutuaksem m e m ääräaikana 
H elsinkiin. Päivällisiltä päästyä oli vielä käy tävä k iittäm ässä  kaupungin rouvia 
ja neitejä, jo tka olivat auliisti valm istaneet meille herkulliset ja  ru n saa t eväät. 
Kaikille yhteisesti oli varu ste ttu  suuri eväskori, ja  tohtorinna Schildt oli lisäksi 
valm istanu t erityisesti m inulle pienem m än korillisen erinom aisia m atkaeväitä. En 
tie tenkään  voi m uistaa, ke tä  kaikkia m uut toverit kävivät kiittäm ässä, m u tta  
minun osakseni tulivat m.m. toh to rinnat Schildt ja Hagfors. M utta m atkaanpa oli 
jouduttava.

M atka Helsinkiin

Ei meillä ollut niinkuin myöhempäin aikain ylioppilaskokelailla saa tta jia  ra u ta 
tieasem alla, sillä Jyväskylässä ei vielä osattu  uneksiakaan rau ta tie stä . Ei ollut 
m yöskään kukittajia, sillä kukittam inen  ei ollut vielä muodissa. Ei päästy läh te
m ään laivallakaan, sillä nyt oli aivan täydellinen talvi, vaikka elettiin  toukokuun 
aikaa. M utta  tästä  m erkillisestä keväästä  puhumme tuonnem pana enemmän. Mei
dän oli siis lähdettävä m atkalle hyvällä rekikelillä, ja  saa tta jina  oli meillä M uu
ram en m ajataloon saakka m uutam ia tovereita, joiden kanssa siellä erom aljoja m ais
teltiin . M atkustim m e Korpilahden, Jäm sän, Kuhmoisten, Padasjoen, A sikkalan ja  
Lam m in k au tta  Turengin asem alle Helsingin—H äm eenlinnan radalle, joten m eidän 
oli k u lje ttav a  lähes 200 kilom etriä hevoskyydillä halki Häm een salojen. Tarvitsim m e 
kaiken m atkaa  4 hevosta, sillä m atka tavaro is ta  ja  eväistä k a rttu i jo yksi kuorma. 
K orpilahden ja  Juokslahden m ajatalo jen  välisellä, ehkä noin 15 kilom etrin p itu i
sella m atkalla, jota kuljim m e öiseen aikaan, y llä tti m eidät sellainen pyryilma, e ttä  
se taipale vei m eiltä 4—5 tun tia  aikaa. V asta Lam m in seuduilla oli huom attavissa 
keväänm erkkejä, sillä keli Lam min k irko lta  Turenkiin  oli jo huono. Kun kahden 
vuorokauden m atkustuksen jälkeen sunnuntaina 12 p. toukokuuta iltapäivällä saa
vuim m e Turenkiin, täy ty i meidän yöpyä sikäläisessä m ajatalossa, sillä vasta seu- 
raav an a  aam una voitiin päästä  H äm eenlinnasta tulevassa junassa ja tkam aan  m at
k aa  Helsinkiin. Tädä Suomen toistaiseksi ainoalla radalla  kulki näe t siihen aikaan 
vain yksi juna päivässä kum paankin suuntaan. Odotusaika Turengissa ei kuitenkaan 
käyny t meille ikäväksi, sillä vähän ennen m eitä  olivat kuopiolaiset ylioppilaskoke
la a t saapuneet sinr.e niinikään seuraavan päivän junaa odottam aan. Kun me tu tu s
tu im m e ja  veljestyimme näiden kanssa, joita lienee ollut jotenkin sama m äärä 
kuin m eitäkin, niir. arvaahan  sen, e ttä  sellaisessa toivehikkaiden nuorukaisten seu
rassa  olisi jöröjukankin, jos joku sellainen olisi joukkoon sa ttunu t, täy tyny t tulla 
hauskalle tuulelle. H auskuuden ja m ajatalossa vallitsevan tilanpuutteen vuoksi ei 
tah to n u t yölevostakaan tu lla juuri m itään. K uinka u teliaina odotim m ekaan seuraa- 
vana aam una junan tuloa, saadaksem m e ensi k erran  eläessäm me nähdä nuo kum 
m alliset ajopelit! M ainitsem ista ansaitsee, e ttä  senaikuisissa rautatievaunuissa, aina
kin kolm annen luokan, olivat penkit p itk ittä in  ja  sisäänkäytävät vaunujen sivuilla. 
Kulkunopeus ei tosin ollut yh tä suuri kuin nykyään, m u tta  kyllä sittenkin  tun tu i 
ihm eelliseltä ja vähän pelo ttavaltak in  se vauhti, m illä nyt m entiin m atkam m e pää
m ä ärää  kohti.

Koko m a tk a lla  Jyväskylästä alkaen u u tta  ja  taas u u tta  nähdessä ja  yhä uu tta  
nähtävää odottaessa m uistui vähä väliin mieleen menneisyys. Taakse oli jäänyt 
vanha tu ttu  korulukaupunki. Sinne jä ivät rak k aa t opettajat, toverit, lapsuuden- ja 
nuoruudenystävät, heidän joukossaan m onta sellaistakin, joita ei enää milloinkaan 
ole saanu t ta v a ta . M utta m uisto heistä sekä heidän parissaan v ie tety istä iloisista
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ja  surullisista ajo ista ei ole vielä vanhuudenpäivinäkään unohtunut, vaan on päin
vastoin näitä  m uistelm ia kyhätessä kaihon tunne tta  synnyttäen elpynyt uuteen 
eloon.

Hels inki!

M illainen suurkaupunki olikaan Helsinki m iehen silmissä, joka ei ollut ennen 
nähnyt m uita kaupunkeja kuin Heinolan ja  Jyväskylän, joiden väkiluku oli vain 
7 —800 henkeä. Ja  tää llä  kun oli lähes 30.000 asukasta! Ja  entäpäs sitten  se kivi
talo jen  paljous senaatin torin  ym pärillä ja siellä tää llä  m uuallakin. Oikeinhan ne 
pan ivat sellaiseen kom euteen to ttum attom an  katsoa töllistelem ään. M utta jopa 
pysähdyttik in  asem alta o ttam ani ajuri hevosensa R auhankadun N:o 2:een, missä 
sain väliaikaisen asunnon entisen toverini Koveron luona, kunnes ennätin  hankkia 
itselleni oman kortteerin . Sen sainkin pian ja  minun oli m aksettava kauniista kam a
ris ta  ja  aam ukahvista kuukauden loppuun asti 25 Smk. H eti Helsinkiin saavuttuani 
oli m inun käytävä v ierailulla pastori Boismanin luona, m inne oli vietävä terveiset 
Jyväsky lästä  tohtorinna Schildtiltä, pastorin  rouvan sisarelta. Pastori Boismania ja 
hänen perhe ttänsä  olin jo ennen jonakin kesänä nähnyt Sysmässä. M utta tä s tä  
ta lostapa minulle tulikin nyt jokapäiväinen käyntipaikka, sillä siellä ruvettiin  
m inua sysm äläisenä p itäm ään niin hyvänä, e ttä  sain koko ajan käydä siellä ruo
kailem assa. Boismanille oli myös se tä  Renqvist läh e ttän y t minun tarpeekseni Sys
m ässä kootun rahasum m an, m uistaakseni 140 Smk, m ikä summa riitti hyvin kaik 
kiin tarpeisiini tä llä  m atkalla, vieläpä jäi tähteeksikin. K uinka lisään ty ikään  taas 
kiitollisuudenvelkani sekä siellä e t tä  täällä!

Ylioppilastutkintoa suorittamassa

Niin, sitä  vartenhan  tänne H elsinkiin onkin tu ltu . On siis käy tävä puhum aan 
sitä  koskevista seikoista.

Pelonsekainen kunnioitus tä y tti mielemme astuskellessam m e yliopiston korkeita  
p o rta ita  ylös vestibyyliin ja  sieltä edelleen yhä ylem m äksi reh torinkanslian  etusa- 
liin. T äällä kohtasim m e ensimmäiseksi komean valkopartaisen herran, joka koh
te liaasti puhutteli — tie tenkin  ruotsiksi — uusia tu lokkaita  ja ohjaili heitä  vuo
ronsa m ukaan oikealle ovelle ilm oittau tum aan  tutkintoon. Kun m inulla meidän 
jyväskyläläisten vuoroamm e odotellessa on nyt jou tilas ta  aikaa, niin tahdon »väli
palaksi» lähem m in esitellä lukijalle täm än silloiselle ylioppilaspolvelle hyvin tu tu n  
henkilön. Hän on yliopiston iäkäs y livahtim estari Lundström , jolla on liikanim i 
»Ukko Noak» sen vuoksi, e t tä  hän on ahkera »viinamäen työmies». T äällä  hän 
sekä ny t e t tä  sittem m in tutk innon tuloksia odoteltaessa kuiskaisee yhden ja  to i
sen tulevan akatem ian kansalaisen korvaan: »Me akateem ikot (vi academici) käym 
me tavallisesti C atanissa juom assa olutta, sillä siellä saa erinom aista tavaraa», 
an taen  siten vihjauksen haluavansa päästä  osalle. Tälle Ukko Noakille kävi yli- 
oppilasaikanani niin ohraisesti, e ttä  hän m enetti v irkansa. H än oli näe t vihnesil- 
m äisenä v iftiltä  palatessaan eksynyt senaatin talon A leksanterinkadun puoleisen kivi- 
ja lkakerroksen  portaiden luokse. Luullen olevansa oman asuntonsa edustalla ja 
nähdessään siinä seisovan venäläisten vahtisotilaan antoi hän tälle sisäänpääsyä 
estelevälle miehelle korvatillikan. Joudu ttuaan  tä s tä  jupakasta  kiikkiin puolustautui 
hän reh torin  edessä tähän  tapaan: »Katsokaas, rec to r magnificus, asian laita  on
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semmoinen, että  m inä tapasin erään m aala istu ttavan , joka tarjosi ravintolassa m i
nulle lasin viiniä. Ja  kun m inä niinkuin rec to r m agnificus tie tää, olen aivan to ttu 
m aton  väkijuomiin, kohosi viini päähäni ja  aiheu tti tuon ikävän erehdyksen. Voi- 
neehan rector magnificus an taa  sen m inulle anteeksi.» T ästä  puolustuksesta ja 
anteeksipyynnöstä ei ku itenkaan  läh teny t apua. V irka meni kuin menikin.

M utta  jopa joutuikin tä tä  ensim m äistä yliopiston virkailijaa esitellessäni m eidän 
ilm oittautum isvuorom m e. R ehtorinkansliassa käydessäm m e ja  tu tk in to ja  suoritel- 
lessam m e huomasimme odotuksessam m e pettyneinä, e tte ivät h e rra t professorit 
o lleetkaan yhtä pulskia akateem ikkoja kuin Ukko Noak, vaan aivan tavallisen 
pedagoogin näköisiä miehiä. Se seikka oli omansa haihduttam aan  pelkoamm e ja  
rohkaisem aan mieltämme. Ilm oittau tuessa oli ra tka istava, missä tiedekunnassa ku
kin aikoi ruveta opintoja harjo ittam aan . Vuonna 1852 lak k au te ttu  osakuntajärjes- 
teim ä laillistu te ttiin  näet jälleen vasta 1868, josta alkaen kunkin kokelaan on yli
oppilaaksi tullessaan ollut py rittävä  jonkin osakunnan jäseneksi. K un kaikki koke
la a t olivat ilm oittautuneet, saatiin  seuraavana päivänä tieto tu tk in to järjestyksestä . 
Viisi m eistä jyväskyläläisistä muodosti yhden joukon, m u tta  kaksi taisi olla kuo
piolaisten parvessa. T utk in toaika kesti ny t kauem m in kuin m yöhem pinä vuosina, 
sillä k irja llise t kokeet, n im ittäin  käännös äidinkielestä latinaksi ja  ainekirjoitus, 
suorite ttiin  vasta yliopistossa. M atem atiikassa ei vielä vaadittu  yleisiä k irjallisia 
kokeita, vaan sai kukin joukko laskea m ä ä rä ty t teh täv ä t m atem atiikan  ja fysiikan 
tu tk ijan  professori H. G. Boreniuksen valvonnan alaisena. V anhem m at toverit olivat 
huom auttaneet meille, ettei tu tk in toaikana saanut luoda katse itaan  Boreniukseen. 
H änellä oli näet nenän yläpuolella silm äkulm akarvain välissä pieni karvatupsu. Jos 
joku katsoi häneen, otaksui hän katsojan  silm äilevän tuo ta tupsua ja  antoi tähys- 
te lijä lle reput. En tiedä, oliko hän tosiaankin niin a rk a  tupsustaan, m u tta  kyllä 
m e tarko in  noudatimme huom autusta eikä m eitä repu te ttukaan . T utk in toaika venyi 
pitem m äksi senkin tähden, e ttä  tu tk itta v ia  aineita oli useam pia kuin myöhempinä 
aikoina. Kuudessa kielessä oli pakollisesti suorite ttava ten tti, ollen k reikka ja 
venäjä vaihtoehtoisia aineita; seitsem äs kieli, hebrea, oli vapaaehtoinen aine. E ri 
aineina tu tk ittiin  silloin logiikka ja psykologia. K aikki m uut tu tk ija t paitsi profes
sori A. V. Ingm an käy ttivä t tu tk iessaan  ruotsinkieltä. Meille jyväskyläläisille oli 
kuitenkin  m yönnetty oikeus sekä vas ta ta  kysym yksiin e t tä  k ään tää  v ieraita kieliä 
suomeksi. M utta kuinkas kävikään eräässä ten tissä? Kun kanslianeuvos Z. J. Cleve 
tu tk i m eitä logiikassa ja psykologiassa, joiden aineiden vaikeat ruo tsalaiset oppi
k ir ja t olimme lukeneet melkein ulkoa, ryhdyim m e me vastaam aan hänen ruo tsala i
siin kysymyksiinsä ruotsiksi. M utta silloinpa kanslianeuvos sanoikin ivallisesti: 
»H erra t ovat hyvät ja vastaavat suomeksi.» Kun se kuitenkin osoittautu i m elkein 
m ahdottom aksi, salli hän m eidän v as ta ta  ruotsiksi. Niin kum m alliset olivat kieli- 
olot siihen aikaan, e t tä  ensimäisen suom alaisen oppikoulun alkuaan um pisuom alai
se t oppilaat osasivat ylioppilastutkinnossa v as ta ta  parem m in ruotsiksi kuin suo
m eksi! Clevellä, tä llä  m uutoin hyväntahtoisella miehellä, näy tti y leensä tu tk iessaan  
olevan ivallinen hymy huulillaan. H änen näyteltäv inään  olevat eläin tieteelliset ja 
kasviopilliset kuvat olivat vanhuudesta niin vaalistuneita, e t tä  oli usein m elkein 
m ahdotonta arvata, m itä eläin tä ja  kasvia kukin kuva ta rko itti. N äiden kuvain 
johdosta saimme mekin pientä ivaa osaksemme. M utta  kovin karkean  ivan esineeksi 
oli sam aisten kuvien tähden kolme vuotta  myöhemmin jou tunu t Nils V iktor N ord
lund, jolle Cleve näy tti m ansikankukkaa, m u tta  jo ta  N. ei tun tenu t. Silloin oli 
Cleve ruvennut ivailem aan näin: »Tähän asti olen luullu t joka ihmisen nelivuoti
sesta alkaen tun tevan  m ansikankukan, m u tta  nytpä on edessäni täysikasvuinen 
mies, joka ei tunne m ansikankukkaa. M istäs herra  N. on kotoisin?» — »Korpilah-
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delta.» — »Tosin kuulostaa siltä, kuin olisi h erra  N. kasvanut korvessa, m u tta  eikö
hän sielläkin sentään ole m ansikoita?» — »Onhan niitä». — »No sitähän  minäkin.» 
Ei Cleve silti rep u ttan u t tu tk ittavaansa . — En m uista  enää tarkalleen , kuka minkin 
aineen tu tk ijan a  oli, eikä se ole tarpeellistakaan . M ainitsen kuitenkin  vielä, e ttä  
professori F rosterus tu tk i m.m. ranskankielessä. En tiedä varm aan, oliko perää 
siinä luulossamme, e tte i hän  ym m ärtäny t suomea, m u tta  ei hän ainakaan oikaissut 
k e rtaak aan  niitä m eistä, joiden huomasi paikoin kääntäneen  väärinkin. Pääasia 
näkyi olleen se, ettem m e takerre llee t käännöksessäm m e. Kielioppia ei hän kysellyt 
ollenkaan. — E rään ä  päivänä oli m eidän m äärä m ennä tu tk ittav ik si venäläiseen 
kirjastoon. Kun ei kukaan  m eistä ollut lukenut venäjänkieltä, a rve lu tti m eitä sel
laiseen paikkaan meneminen, m u tta  m enimme kuitenkin. Sinne tultuam m e käski 
venäjänkielen professori Nordqvist, jo ta  emme silloin vielä tunteneet, m eitä istu 
m aan ja kysyi, m itä  olimme venäjänkielessä lukeneet. Erehdys selvisi ja — ten tti 
oli suoritettu!

Toukokuun 23 p. ju liste ttiin  vihdoin tu tk in to jen  tulokset. Meidän osaksemme 
tu livat seuraavat arvosanat: Heikkilälle ja  m inulle laudatur, Brum m erille ja  M ar
tinille approbatur cum laude, Salmiselle, W idlundille ja  Andelinille approbatur. 
T äm ä ei enää ollut niin hyvä tulos jyväskyläläisille kuin kah tena edellisenä vuonna, 
sillä 1865 oli tu llu t 4 laudatu ria  ja  3 cum laudea ja  1866 4 laudatu ria  ja 2 cum 
laudea, eikä kum paisenakaan vuonna yh täkään  approbaturia. Tyytyväisiä olivat kui
tenkin  kaikki m uut paitsi Salminen. H än oli jo Jyväskylässä ilm aissut tyy tym ättö 
m yytensä erotodistukseensa sanoen: »Täällä m inulle teh tiin  vääryy ttä , m u tta  kyllä 
Helsingissä pääsee oikeus voitolle.» K un me kaikki m uut yhdessä läksim m e M. 
Grapen m akasiiniin ylioppilaslakkia ostam aan, sanoi Salm inen yliopiston po rta ita  
alas astuskellessam m e: »Ei m aksa approbaturin  m iehen panna lyyralakkia pää
hänsä» eikä läh teny t m ukaan. Sam aa v ir ttä  veisasi hän  kaiken iltaa  yhteisissä 
ylioppilaskekkereissäm m e, m u tta  ennen H elsingistä läh töä ilm estyi kuitenkin yli
oppilaslakki hänenkin päähänsä.

Seuraavana päivänä oli m eidän suo rite ttava käynti ylioppilasinspehtorin luona. 
Siihen aikaan oli näe t olemassa sellainenkin virkailija, joka toimi yliopiston polii
sin, pedellien, päällikkönä. Täm än viran  ho ita jana oli vuodesta 1859 alkaen vuo
teen 1870, jolloin virka näh tävästi lakkau te ttiin , filos. tohtori Gust. Ad. Uhlenius. 
H änelle täytyi jokaisen uuden ylioppilaan tulevien tapahtum ien  v ara lta  käydä 
esittäm ässä itsensä. Jos näe t civis academicus sa ttu i esim. joskus liian iloisella 
tuulella ollessaan tekem ään jonkin pahem paa häiriö tä  tuo ttavan  tyhmyyden, saatto i 
hän helposti saada kutsun  h erra  inspehtorin pakinoille. M eidän kerrallam m e oli 
U hleniuksen luona m.m. eräs Vaasan lukiosta tu llu t 16-vuotias ja vielä huom atta
vasti keskenkasvuinen ylioppilas, sittem m in etevänä saarnam iehenä ja  tavattom an  
ahkerana hengellisenä k irja ilijana tunnettu , T yrvään rovastina jo 1901 kuollut 
Johannes Bäck. Täm än nuo ruu tta  ja  p ienuu tta  tuo ystävällinen ja  puhelias pää l
likköm m e kovin ihm etteli, ja  ihm ettelim m epä sitä  mekin. Ylioppilasvuosinani kuulin 
k erro ttavan  eräästä  U hleniuksen luona sa ttuneesta  ly stikkäästä  kohtauksesta, jonka 
tässä  yksintein kerron. Joku päihtym yksestä kiinni jou tunut civis ku tsu ttiin  inspeh
torin  luokse nuhdeltavaksi. K ädellään om aa o tsaansa osoittaen sanoo Uhlenius 
saapuneelle: »Kuulkaapas, herrani, tää llä  ei ollut as ia t eilen illalla oikein.» Civis 
k u m artaa  ja  vastaa: »Niin oli, h erra  inspehtori, va lite ttavasti m inunkin laitani.» — 
Si fabula vera! —

K un sitten  toukokuun 25 päivänä juhlallisesti piirsim me nimemme yliopiston 
nim ikirjaan  ja saimme reh to ri A. E. Arppen allek irjo ittam an ja  yliopiston suurella 
sinetillä varuste tun  ruotsinkielisen ylioppilaskirjan käteem m e, niin olimme täysin-
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o ik eu te ttu ja  cives academici, akatem ian  kansalaisia. Ilosta  sykähteli sydän rinnassa 
ny t samoin kuin jo kah tena edellisenäkin päivänä, kun m onivuotisten ponnistusten 
jälkeen oli päästy näin pitkälle. K uinka m ieltäylentävä olikaan minulle se tie to i
suus, e t tä  lapsuudenunelmani oli nyt saanut astua  näin p itkän  askeleen lähem 
m äksi toteutum istansa! Ne nuorukaiset — ja nykyaikana neitosetkin — jotka itse 
kokem anaan m uistavat sam anlaisen onnellisen ajan, tie täv ä t laajem m in selittä- 
m ättäk in , m iltä tuntui, kun oli koulun o rju u ttav asta  ikeestä irtipäässeenä saavu
te ttu  akateem inen vapaus. Suuria tulevaisuuden suunnitelm ia silloin tehtiin, tuulen- 
tupiakin  rakennettiin . Onnellinen oli se civis, joka osasi k äy ttää  vapauttansa 
oikein!

Ikäänkuin  vertauskuvin juhliakseen meidän ilopäiväämme loi Helsingin edus
ta lla  oleva meri toukokuun 25 päivänä jääpeitteensä, päästäen Suomenlahden aallot 
ta lv isesta vankeudestaan vapautuneina loiskim aan eteläsatam an g ran iittireunaisia  
ra n ta la itu re ita  vastaan. K uinka hyvin kuvaileekaan m ahtava meri, joka toisinaan 
lepää tyynenä ja  peilikirkkaana, toisinaan taas pauhaa m yrskyn m yllertäm änä, 
n iitä levollisia ja m yrskyisiä aikoja, joita vaihetellen sa ttuu  jokaisen ihmisen, niin 
nuoren kuin vanhankin, e läm änm atkan kestäessä. M utta  eipä joudu noissa m yrs
kyissäkään perikatoon vievään haaksirikkoon se, joka jo nuorena jä ttä ä  eläm änsä 
purren  Jum alan isällisen käden ohjattavaksi!

Tuhoa tuottava kevät

Ik im uistettavana pysyy Suomen historian lehdillä kevät 1867. Koko luonnon 
jä rjesty s näytti joutuneen pois suunniltaan. Kovan ja lumisen talven jälkeen tapah
tui kevään ja kesän tulo vähintäänkin  kuukau tta  myöhemmin kuin tavallisesti. 
S iitä olemme jo nähneet kaksi esim erkkiä: hyvän rekikelin  Jyväskylässä touko
kuun 10 päivänä sekä kovin myöhäisen jäänlähdön Helsingissä. Seuraavassa saamme 
vielä selvemmän kuvan silloisesta keväästä. Vasta toukokuun lapulla teki kelirikko 
tuloa. Huonosta kelistä huolim atta läksivät kaikki toverini valkolakin saatuaan  
sam oam aan kukin kotiansa kohti, H eikkilä esim Veteliin saakka, pääsipä sinne s it
ten  keinolla millä hyvänsä. Minä jäin  vielä viikon päiviksi kaupunkia ja sen näh
tävyyksiä katselem aan ja  ennätinkin  siinä ajassa koko hyvin tu tu s tu a  silloiseen 
Helsinkiin, joka väkilukuun ja  kaupungin laajuuteen nähden suunnilleen vastasi 
kuudetta  osaa nykyisestä Helsingistä. Syy viipymiseeni oli seuraava. K unnallisneu
vos Tandefeltin rouva oli syksyllä terveydellisistä syistä saapunut Helsinkiin, jä t 
täen  vaununsa Turengin asem alle kevä ttä  odottam aan. N yt p ää te ttyään  läh teä 
kesäkuun 1 päivänä pyrkim ään kotiansa kohti Sysmään, tarjosi hän minulle m u
kanaan  vapaan kyydin. N iinpä siis menimme junassa Turenkiin, aikoen sieltä ja t 
kaa m atkaa suoraan Lam mille ja sitten  edelleen Heinolaa kohti. M utta  kun oikotie 
Turengista Lam m ille oli kelirikon vuoksi m ahdoton kulkea vaunuilla, täytyi m ei
dän tehdä suuri kierros, ajaen v a lta tie tä  H äm eenlinnaan ja sieltä Lammille. Sekin 
kulku oli vaikeata, m u tta  kun valta te illä  lum ikinokset oli lapioitu auki niillä pai
koilla, joille ta lv ipyryt olivat runsaasti kasanneet lunta, niin päästiinhän kuitenkin 
eteenpäin. M uutam in paikoin oli sulaneesta lum esta syntynyt tasaisille ja  sam alla 
alaville maille m aantien  peittäv iä järviä, joiden halki oli a je ttava  varovasti, e ttei 
joutuisi allikosta ojaan. Kahdenpuolen m aan tie tä  allikossa seisovat lum ivallit ilm ai
sivat tällöin tien suunnan. T äten  saavuim me kesäkuun 2 päivänä illan suussa vai- 
valoisesti Heinolaan. M utta sieltäpä ei ollut a jattelem istakaan  vaunuilla Sysmään,
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sillä me saimme tietää, e t tä  tulvavedet olivat monin paikoin rikkoneet m aantie- 
sillat, niin e ttä  täyty i niillä kohdin poiketa m etsään  ja  pyrkiä sie ltä taas takaisin  
m aantielle. R a tta illa  kuitenkin päästiin  jo tenkuten  kulkem aan täm ä loppum atka. 
Olen näin laa ja lti kuvaillu t tä tä  m atkaam m e näytteeksi siitä, m illainen kelirikko 
vallitsi 1867 vielä kesäkuun alussa. K erron  vielä lisäksi seuraavia kuulemiani ja 
näkem iäni. Sinä kesänä kerro ttiin , e t tä  P äijän teessä oleva K ärk isten  v irtainen 
salmi, joka tavallisesti jää tyy  hyvin m yöhään ja  aukenee jo aikaiseen keväällä, oli 
vielä 2 p. kesäkuu ta niin vahvassa jäässä, e t tä  sen yli uskallettiin  a jaa  hevosella. 
Itse  P äijänne loi jääpeitteensä vasta kesäkuun 17 ja  18 päivänä. V asta näihin aikoi
hin voitiin a lo ttaa  kevätkylvöt. Viikkoa ennen juhannusta  ei Sysm ässä vielä ollut 
ruohoa m aassa eikä leh teä puussa. M u tta  kun sitten  äkisti tuli oikein lämmin 
ilma, niin jopa vihannoi juhannuksena sekä nurmi e t tä  m etsä. Kesä oli läm m in ja 
kaunis, m u tta  niin lyhyt, e tte ivät v iljat enn ä ttän ee tk ään  valm istua. Tuli syyskuun 
3 ja  4 päivän välisenä yönä tuo kuulu halla, joka vei ei a inoastaan Saarijärven 
Paavon vaan koko m aan viljat, ja  näin tuli Suomessa täydellinen kato kam aloine 
seurauksineen. R askaana lepää H erran  käsi rakkaan  isänm aam m e päällä! Semmoi
nen oli kevät ja kesä sinä vuonna, jolloin täm än k irjo itta ja  sai ylioppilaslakin 
päähänsä.



Aksel Wir.ielm H o f  f r  é n (Soini)

MUISTELMIA KOULUVUOSILTA 
1865—72

Olen syntynyt M uuram en kylässä, missä isäni oli sahanhoitajana. Varhaisim- 
m an lapsuuteni vietin siellä. Paljon oleskelin äitini sukulaisten H elena ja  Wille 
S ilfeniuksen luona K orpilahden Joensuussa, papin asunnossa. Jouduin etenkin loma- 
aikoina olemaan myös M äntässä, koska vanhempani poikasena ollessani m uuttivat 
sinne.

Kun joulun aikana 1864 täy tin  kym m enen vuotta, Helena ja  W ille pää ttivät 
viedä m inut seuraavana syksynä Jyväskylään kouluun. Oliko vanhem paini m ieltä 
o llenkaan kysytty, on epätieto ista; äitin i kanssa oli epäilem ättä as iasta  sovittu, 
m u tta  isäni olisi varm aan pannut vastaan. Myöhemmin kun m inulle alkoi käydä 
hyvästi koulussa, oli ukko kyllä tyytyväinen koulunkäyntiini ja peni kaikki lapsensa 
kulkem aan sam aa tietä. No niin — kouluun oli siis valm istauduttava. Olin lukenut 
kaikenlaista ilm an erity istä  pääm äärää, katk ism usta ja  piplianhistoriaa oikein läk- 
sy ttä in  ja  moneen kertaan, s itten  Bredovin historiaa ja ehkä jo tak in  m aantiedettä, 
k irjaa  en m uista, m u tta  tie to ja  m inulla oli siinä riittävästi. S itä paitsi hankin itsel
leni omin päin kirjallisia tietoja. H elena tädillä oli suuri ruotsalainen kuvaraa
m attu . S itä  luin ahkeraan, varsinkin pentateukkia, historiallisia kirjo ja ja  ilm estys
k irjaa. Suuressa salissa, jo ta  ta lv isa ikaan  käy te ttiin  vain varastohuoneena, oli p itkä 
penkki ladottuna täy teen  Wille Silfveniuksen kirjoja ylioppilasajoilta. S ieltä pengoin 
esille kaikenlaista hyvää: kuvotetun kreikkalais-room alaisen mytologian, Tuhannen 
yksi yötä y.m.s. Kun tä ti toisinaan o tti pois sopim attom an kirjan, hiivin löytöineni 
rakennuksen alle, jossa korkean kivijalan suojassa kesällä sä ily te ttiin  rek iä y.m. ja 
jossa H u rra  joka kesä synnytti väh in tään  puoli tusinaa pentuja. Kelpasi siellä m aata 
selällään reessä ja  lukea ihmeellisiä asioita koiranpentujen kisaillessa ympärillä. 
F änrik  S tåls Sägner olivat myöskin silloin suurim m an ihailun esineinä, ja Helena- 
tä ti lueskeli niitä usein minulle. Seurauksena kaikesta  tä s tä  oli, e t tä  m inä jo var
hain aloin elää m ielikuvitusten m aailm assa, ja on se vika sitten  seu rannu t minua 
läpi elämäni. Olen pysynyt aina suurena lapsena, niin vakavalta kuin useimpain 
m ielestä näytinkin. S iitä on m inulla eläm äni juoksussa ollut paljon haittaa , m u tta  
m yöhäistä on siitä  enään puhua.

Kouluun läh töä valm isteltaissa huom attiinkin yhtäkkiä, e ttä  yksi oli unohdettu 
— m atem atiikkaa, sitä  ei ollut kukaan  opettanut. K irkkom äen laidassa asui urku- 
jenpolkija, »ramppali» Helenius, jolla oli Jaakko-nim inen poika, Jyväskylän ylä- 
alkeiskoulun neljännen luokan oppilas. H änen luonansa rupesin nyt käym ään luvun
laskun alkeita oppimassa. Ensim m äisellä tunnilla opetti hän minua, 10-vuotiasta poi-
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kaa, piippua polttam aan. P alasin  tunn ilta  jo takuinkin  pahoinvoipana. Suurella 
kiiruulla käy tiin  neljä yksinkerta is ta  la sku tapaa lävitse siksi, kun oli kouluun läh
dettävä. O petus ei voinut olla perusteellista, ja  siitä pitäin  onkin m atem atiikka ollut 
heikoimpia puoliani. K oska sen jä lkeen  en enää ollut m issään tekem isissä Jaakko 
Heleniuksen kanssa, voin tä ssä  yhteydessä m ain ita hänestä m uutam an sanan. Hän 
keskeytti lukunsa ja  rupesi kansakoulunopettajaksi kadoten kokonaan minun tieto- 
piiristäni, kunnes noin pari vuo tta  takaperin  sa ttu m a lta  kuulin hänen kuolleen kivul- 
loisena ja sokeana H attu lassa, siis ei kaukana Soinilasta.

Vihdoin vaikeni lähtöpäivä, ja  »Villepappa» itse vaivautui kyytim ään minua 
Jyväskylään. S iinä ra tta illa  kököttäissäm m e rupesi Villepappa kuulustelem aan yhtä 
ja  toista, pääasiallisesti kertom atau lua. V astaukset eivät ilm eisesti h än tä  tyydyttä
neet, sillä k erran  hän  jo sanoi: »K äännytään takaisin, e t sinä ku itenkaan  kouluun 
pääse». Takaisin ei ku itenkaan  käännytty . S euraavana päivänä oli tutk in to . K aikki 
kävi m uutoin oikein hyvin, m u tta  tuli sitten  m atem atiikka. K ysyttiin  kuinka 
m onta päivää on vuodessa. No sen tiesin. »Laskepas tuossa suurella m ustalla tau 
lulla kuinka m onta päivää on 58 vuodessa.» A stuin juhlallisesti tuon pelottavan 
taulun ääreen  ja k irjo itin  m olem m at toinen toisensa alle. Aioin s itten  aprikoida 
m inkä laskustavan  avulla sellainen probleemi oli ra tka istava. Oliko se yhteenlaskua, 
vähennystä, kertom ista  vai jakam ista  — kaikki m uu meni yli minun horisonttini. T ätä  
vaikeata pulm aa siinä m iettiessäni kulki eräs vanhem pi herra  ikäänkuin  sa ttum alta  
ohitseni ja  kuiskasi »kerro». Tein työ tä käskettyä  ja  olin pelastettu . Myöhemmin 
sain tie tää, e t tä  tuo ystävällinen h erra  oli m etsäherra  Boxström, jonka vanhin poika 
Bruno A dalbert oli sam aa tu tk in toa  suorittam assa kuin minäkin.

Kouluun siis pääsin, ja  V illepappa jä tti m inut asum aan mamseli Igonin luokse, 
joka hoiti p ien tä  vehnäispuotia K auppakadun varre lla  lähellä Laukaan porttia . 
A suntona oli väliseinällä, särm illä, kahteen jae ttu  huone, jonka etum m aisessa, pie
nemmässä osassa oli m inun vuoteeni ja pieni pöytä, takim m aisessa asui »mamseli» 
Igonin täysikasvuinen poika, kevytm ielinen herra, joka o ltuaan  jossakin toim essa 
Tam pereella, oli tu llu t tänne äitinsä elätettäväksi, joutui myöhemmin tykkänään 
hunnakolle ja  kymmenien vuosien päästä  pari k e rta a  kävi luonani sekä Helsingissä 
e ttä  Soinilassa — täydellisenä ren ttu n a  ja  kerjäläisenä. Sam assa huoneessa asui vielä 
joku koulupoikakin, en m uista  kuka. E läm ä tässä  »kompissa» oli kovin raakaa. 
Siellä kävi isoja, melkein p a rta su ita  poikia, jo tk a  istu ivat vielä alkuluokilla, sillä 
m itään ikärajo ituksia ei silloin vielä tunnettu . O lutpulloja tyhjennettiin , tupakoitiin 
ja laskettiin  rivouksia. Sen ohessa tehtiin  kiusaa minulle, joka olin pienin ja heikoin. 
M uistan, e t tä  k erran  sellaisessa tilaisuudessa sai m inunkin savolais-häm äläinen luon
toni pohjalaisen atavism ipuuskan, niin e t tä  tem pasin kynäveitseni ja  iskin sillä 
jo tak u ta  k iusaajaani käteen. Syntyi pieni verinaarm u, m u tta  silläkös m inua pelotel
tiin, luvattiin  kannella rehtorille, puhuttiin  koulusta ero ttam isesta  j.n.e. Sovinto 
palasi vasta sitten, kun olin an tan u t rah aa  pariin olutpulloon. Onneksi ei oloni tässä 
pesässä kestäny t kauem paa kuin sen lukukauden.

Joululuvan alkaessa vietiin m inut Korpilahdelle, m issä Helena tä ti o tti kaikin 
puolin kurjassa tilassa olevan pojan hoitoonsa. H än itki, ja  m inä itkin, kun hän 
puhdisti m inua syöpäläisistä ja  m uusta saastasta . K aikin puolin uud istettuna läksin 
joulun jälkeen takaisin  kouluun, vaan en enään mamseli Igonin kortteeriin . Minulle 
oli näe t han k ittu  asunto leskirouva W allinin luona, jonka kodissa s itten  asuin koko 
kouluaikani. M aria W allin oli kotoisin Porista, om aa sukua Himmelroos ja  m uutti 
Jyväskylään m iehensä kauppias W allinin m ukana, joka oli kuollu t varhain. Leski 
elätteli itseään pääasiallisesti ompelemisella ja kutom isella. H änellä oli leipuri Jäger-
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Korpijoki, Joensuu, k irjo itta jan  kouluajan 
keidas.

roosin talossa K auppakadun varrella pihan puolella kaksi huonetta: pieni etuhuone, 
joka sam alla toim itti keittiön virkaa, ja  sen takana suurempi, jossa »musteri» asui. 
M inä asuin etuhuoneessa. Suurem paa huonetta käy tti koulun ta rk asta jan , rovasti 
S teniuksen rouva ja ty tä r  kaupunkikortteerinaan, pistivätpä joskus ohimennen 
m inullekin Landrinin karam elleja, jo tk a  siihen aikaan olivat kaikkien m akeisten 
huippu. Pienessä huoneessani sa irastin  keväällä tuhkarokkoakin, m u tta  kun kuulin, 
e t tä  itse  piispa Schaum an tuli koulua ta rkastam aan  — oppikoulut olivat silloin 
konsistorium ien hoidossa — niin kiipesin sairasvuoteeltani kouluun, eikä sitä  kukaan 
k ie ltäny t eikä edes ihm eenä pitänyt. S attu ipa vielä niin, e ttä  piispa la tinantunnilla 
teki minulle jonkin kysymyksenkin. Jägerroos, joka aikoinaan oli ollut kaupungin 
m ahtavim pia porvareita, oli alkanut juopotella, ja  m inun taloon tullessani oli liike 
ilm eisesti takapajulle menossa. Jonkun vuoden p äästä  tulikin vararikko. Ihm eekseni 
ilm estyi ylioppilasvuosinani sam a Jägerroos M änttään, jossa leivoskeli m eidän leivin- 
tuvassa, ja  hänen tuo tte itan sa  m yytiin sekä isäni e t tä  J :n  om asta kopasta, jolla 
hän  ku lje tti n iitä  ympäri. T ukk ijä tkät, jo tka  siihen aikaan lojuivat viikkokausia 
paikkakunnalla  tukinlaskuhom m issa, söivät paljon vehnästä ja joivat kotitekoista 
o lu tta  »vaarinkaljaa», jo ta  mahdollisuuden m ukaan vahvistettiin  kaupungista han
k itu lla  »hokmannilla». Pullo-olut ja  viina olivat silloin harvinaisem pia.

Jägerroosin vararikon aikana emme enää asuneet hänen talossaan. Rouva 
W allin oli jo  aikoja ennen vuokrannut huoneet vaskiseppä Sjöblomin talosta, läheltä 
K euruun tu llia ja  M äki-M attia. Talo oli silloin niin kaupungin laidassa, e ttä  sen 
takap iha lta  pääsi suoraan niille pelloille ja  m äntyrinteille, joissa nyt on sem inaarin 
p u u ta rh a t ja  upeat rakennukset. Minun kam arini oli korkeintaan kaksi m etriä 
kum iakin; kun istuin keskellä huonetta  u lo ttu ivat jalkani seinään. S attu ipa  kerran  
e t tä  pieni hiiri koetti pu jah taa  jalkani ja  seinän välitse, m u tta  kun m inä samalla 
painoin jalallani, m enetti hiironen henkensä. H iiriä juoksenteli m uutoin seinäpape- 
rien  välissä ja paperikatolla useimmissa Jyväskylän  vanhoissa rakennuksissa eikä 
n iis tä  kukaan  v älittäny t: korkein taan  koettiva t vallattom at pojat kahvelilla kei- 
h äs tää  paperin takana rapisijaa, m u tta  harvoin siinä onnistuivat. Tuossa pienessä 
kam arissa asui m eitä aina kaksi, ensin päivän päälle sam anikäinen keuruulainen 
K aarlo  Iisakki Jukola ja sitten  veljeni Viktor, joka syksyllä 1868 tuli kouluun, ja 
toisena tie tysti m inä siihen saakka, kun läksin Helsinkiin. Äitini ja  Jukolan  isäntä 
olivat tuom assa poikiansa kouluun ja  palasivat K euruulle sam ana surkeana syys-
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kuun yönä, 1867, jolloin m uutoinkin m yöhästynyt vilja paleltui ja h irv ittävä hätä 
alkoi koko maassa.

H ädän lieventäm iseksi ryhdyttiin  kaikenlaisiin toimiin. Muun m uassa vietiin 
koulupojat kokoomaan jäkälöitä, joita silloin kehu ttiin  p e ttu a  parem m aksi ja keho
te ttiin  käy ttäm ään  leipänä. Suurella riem ulla teh tiin  huviretki Tourujoen rannoille, 
rev ittiin  jäkälöitä, syötiin suuressa padassa k e ite tty jä  perunoita, joiden loput käy
te ttiin  projektiileina leikkisodassa, ja  p idettiin  hirveän hauskaa. Ei siinä ijässä huolet 
paina, vaikka kaikki ym pärillä olisivat nälkään kuolleet. Jäkä lö itä  koottiin niin 
paljon, e ttä  to rin  järvenpuoleisessa laidassa olevista m arkkinapuodeista ainakin yksi 
oli k a tto a  m yöten täynnä. Söikö n iitä kukaan, sitä  en tiedä, eikä se minua silloin 
huolettanut, sillä itse söin aina selvän leivän, V enäjän jauhoista valm istetun.

S euraavan talven ku rjuu tta , kerjäläislaum oja, ku lku tau te ja  ja  kuolem an saa
lis ta  on niin m onasti ja  suurella taidolla kuvattu , e ttä  en tunne kykeneväni siihen 
m itään uu tta  lisääm ään. V asta jälestäpäin  sain kuulla, e t tä  isänikin oli ollut viikko
kausia kuolemankielissä. K evättalvella sain sanoman, e ttä  H elena-tä ti oli kuollut 
Korpilahdella. Se oli ankara  isku minulle; en tiedä, olisinko silloin enemmän surru t 
om aa äitiäni. Juoksin hankea p itk in  kauaksi m etsään ja  puhkesin siellä h illittö
m ään itkuun. En tiennyt oikein m itä itkin, m utta  tuntui siltä  kuin olisi kauniit 
toiveet särkyneet. H än oli kaupungissa käydessään kuullu t m inun lukevan latinaa, ja  
yhdessä kuvittelim m e, kuinka m inä ylioppilaaksi tu ltuan i opetan hänelle tuota nyky
aikaisen sivistyksen perustusta. Niin hän sen käsitti tiedonhalunsa ihannoivassa 
valossa. Se osa minun ohjelm astani oli nyt pyyhitty  pois.

E läm ä Jyväskylässä kulki sitten  tavallista  koululaisrataa, lukua ja leikkiä vuo
rotellen: lukua kuitenkin enemmän kuin leikkiä, sillä kun luku tunn it olivat 9—12 
ja 4—6, niin ei ollut p itk iä vapaa-aikoja, ja  läksyjen lukemiseen meni paljon enem
m än aikaa kuin tä tänykyä, jolloin läksyt valm istetaan  koulussa niin tarkkaan, e ttä  
tavallisella älyllä v a ru ste ttu  oppilas tusk in  tarv itsee kotilukuja lainkaan. Aikaa 
saatiin  kuitenkin syksyin ja  keväin m etsissä kuljeskelem iseen ja  talvisin hiihtäm i
seen, vaikka paljon huonommilla suksilla kuin nykyaikaan. Pysyväistä lu istin rataa 
ei kaupungissa vielä silloin ollut; luistelem ista voitiin h a rjo ittaa  ainoastaan niinä 
päivinä, jolloin järv i jäädy ttyään  pysyi iljam ena. Usein oli se ilo aivan lyhyt. Luis- 
tinlupia oli tavallisesti kolme: ensim m äinen kun Köyhälampi jääty i, toinen Jyväs
järven  jäätyessä  ja  kolmas kun Tuom iojärvi teki sam an tempun. M äenlasku pitkin 
kaupungin ran taan  laskevia poikkikatuja oli myöskin hyvin suosittua huvia. K uuta
moisina talvi-iltoina suurem m at koulupojat, »lukiolaiset», k iidä ttivät kelkoilla ja  
reillä koulutyttöjä, »tipoja», sekä m uitakin  neitosia å prendre m äkiä alas, ja pikku
pojat, niinkuin minä, jo tk a  eivät om istaneet kelkkaa, valm istivat sellaisen jääkap- 
paleesta, jonka joko kerjäsivä t ta ikka ostivat m uutam illa penneillä jäännostajilta 
Jyväsjärvellä. S itä  sanottiin  »kuliksi», ja  se luisui vallan m ainiosti mäessä, m u tta  
joutui helposti pyörivään liikenteeseen, jolloin kulilla istu jan  ei a u ttan u t m uuta 
kuin nostaa ja lkansa ylös ja m ennä väkkäränä  alas asti. Pysyväinen talvihuvitus oli 
myöskin jonkinm oinen karuselli, jonka po ja t la itto ivat jäälle. Jäähän  tehtyyn re i
kään  jäädy te ttiin  pylväs, jonka päässä oli rau ta tappi. Kun sitten  pitkän riuvun 
toiseen päähän  tehtiin  reikä, johon tappi upotettiin  ja  toiseen sidottiin  kelkka ta i 
reki ja riukua lykättiin  ympäri, niin kiersi reki ja siinä istu ja  huim aa vauhtia 
navan ympäri.

E rity isiä  juhla- ja lupapäiviä olivat A leksanterinpäivä syyskuussa ja  Vappu. 
Edellistä v ie te ttiin  yleisellä juhlavalaistuksella, räyhääm isellä sekä koulupoikien ja  
»pukkien» s.o. oppipoikien ja m uun profanum  vulguksen välisillä tappeluilla, jo ta
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Korpilahden k irkko ran taa  vuosisadan vaihteessa.

varten  käytiin  edeltäpäin punom assa pam ppuja p itk istä  petä jän juu rista  hiekka- 
kuoppain reunalla kaupungin laidassa. M uistan kuinka ensim m äisenä A leksanterin- 
iltana olisin jou tunut suuren vihollislauman piestäväksi, jollei toveri K aarle  Juho 
Rahikainen, vaikka vasta oli kolm asluokkalainen, silloin jo kookas mies, olisi 
p aljastanu t m iekkaansa, joka hänellä oli kepin sisään p istettynä, ja ra ivannut sillä 
tien vihollisen rin tam an  lävitse. Ohimennen voin sanoa, e t tä  sam a R ahikainen kuoli 
m uutam a vuosi sitten  täällä  Helsingissä ikäm iehenä ja  hyvin suosittuna maallikko- 
saarnaajana. — Vappua taas vietettiin  ra tsastam alla , n im ittäin  ne dandyt koulu- 
poikain joukossa, joilla oli varaa ja  ta itoa is tu a  hevosen selässä, ra tsa s tiv a t ja 
m uut ihailivat. Ne olivatkin melkein yksinom aan kaupunkilaispoikia.

Me m aalaispojat olimmekin enim m äkseen hyvin yksinkertaista  ja eläm än vaa ti
m uksilta vähään tyy tyväistä  väkeä. Minulle ja veljelleni tuotiin  suurin osa m uonaa 
kotoa, jopa pytyllinen omia poimimiani sieniä tai koskesta onkimiani forelleja suo
la ttu ina . W allinin m usteri keitteli n iistä erilaisia ruokia. K aupungista ostettiin  
tuskin m uuta kuin ryy te jä  ja  tie tysti myöskin kahvia — m itäs eläm ästä muutoin 
olisi ollut. M utta koulussa oli koko joukko savolaispoikia, jo tka lukukauden aikana 
tuskin k ertaak aan  söivät k e ite tty ä  ruokaa: om asta kontista vain joka ateria, ehkä 
m aito tilkka särpimeksi.

E rity isen  ryhm än koulutoverien joukossa m uodostivat p ietarilaiset, sillä he toivat 
ikäänkuin tuulahduksen suuresta  m aailm asta, osasivat kieliä ja  — heillä oli aina 
rahaa. He asuivat tavallisesti yhdessä kompissa, m issä iltaisin juotiin  suunnattom at 
m äärä t tee tä  ja syötiin ranskanleipää, m eidän m ielestäm m e v erra to n ta  h erk u tte 
lemista. U seim m at näistä  p ietarilaisista olivat ahkeria  ja  hyväpäisiä poikia, joista 
on tu llu t eteviä kansalaisia eri aloilla, m u tta  oli joukossa sellaisiakin, jo ita  rahan 
runsaus houkutteli harhateille  ja  jo tka ovat häipyneet tie tym ättöm iin. Kun Jyväs
kylän »yläalkeiskoulu» siihen aikaan oli ainoa suomenkielinen yliopistoon saakka 
johtava oppilaitos, pyrki sen viidennelle luokalle Heinolan ja  Tam pereen neliluok- 
kaisten koulujen oppilaita, jo tka  halusivat ja tk a a  opintojansa. Tulipa sellaisia 
Porvoostakin (Serlachiukset, O thm an). N äisiä  tam perelaiset m uodostivat myöskin 
oman ryhm änsä. U seim m at n iistä  olivat talollisten poikia ja  kään ty ivä t papin- 
uralle. Heidän kanssaan seurustelin paljon.

Yleisiä huvituksia oli kaupungissa ylen vähän. M uistan aivan pikkupoikana 
joskus käyneeni W allinin m usterin  kanssa jonkinlaisissa iltaseuroissa, joissa semi
naarin  op e tta ja t esitelm öivät ja kuoro lauloi: te e tä  juotiin  m ikäli v a ra t kannattivat. 

Joskus saapui kaupunkiin v ieraita ta iteilijoita, jo tk a  esiintyivät koulun voim istelu
salissa (viuluniekat Lindberg, Rancherey y.m .); silloin saivat oppilaat jo itakuita
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vapaalippuja ja pääsivät siten aina joskus taidenautinnoista osallisiksi. Pysähtyipä 
kaupunkiin  joskus joku ruotsalainen näy ttelijäseura, joka antoi näy tän tö jä  Seura
huoneen salissa. Siellä esitti myöskin kaupungin herrasnuoriso seuranäytelm iä, jotka 
olivat hyvin suosittuja. M uistan e t tä  kerrank in  esite ttiin  »En söndag på Amager», 
jossa neiti H anna Pesonius (liikanim ellä L intu) hurm asi yleisöä. Täm ä »Lintu» elää 
vieläkin Helsingissä Hovioikeuden asessorin G renm anin leskenä. M utta sellaisiin 
julkisiin huvituksiin ei koulupoika saanut m ennä kuin k u raa tto rin  luvalla. Jokaisella 
oppilaalla oli n im ittä in  joku opettaja  ku raa tto rina , jonka m uka piti huolehtiman 
holhottinsa käy töksestä  ja  kasvatuksesta . Minun k u raa tto rin i oli kolleega Rob. 
Bonsdorff, joka siihen aikaan olisi itse ta rv innu t olla k u raa tto rin  silm än alla. Niinä 
harvoina kertoina, jolloin kävin häneltä  lupaa kysymässä, en m illoinkaan saanut 
k ie ltävää vastausta.

Koulun korkeim m at luokat, lukiolaiset, harjo itte livat konventissaan melkein joka 
vuosi näytelm äkappaleita, jo ita kevätpuolella esite ttiin  suurelle yleisöllekin. Sellaisia 
kappaleita oli esim. H olbergin »Antonius Putronius», jossa N. K risterson näytteli 
nimiosaa, sekä Kneiselin »Viuluniekka», jossa K. Siitonen, itse ta itav a  viulunsoittaja, 
oli om iansa esittäm ään  pääosaa. M ainitsen erityisesti näm ät Kaksi näyttelijää, sillä 
m olem m at olivat P ie ta rin  lapsia, vaikka eri luontoisia. Nikolai K risterson (tai 
Christerson) oli hiem an haaveileva runoilijaluonne, joka ylioppilaaksi tu ltuaan  kir- 
jo itte li pieniä sieviä runoja nim im erkillä Kari, suomenteli näytelm iä y.m., m utta 
heikon terveyden vuoksi luvut jä ivät takapajulle. H än kuolikin varhain jo 1876 
viidenkolm atta vanhana. K onstantin  Siitonen sen sijaan elää tänäk in  päivänä, jol
le ivat bolshevikit ole häneltä  henkeä o ttaneet, sillä piam m iten 50 vuotta on hän 
toim inut pappina Inkerissä.

P ie ta rila isista  pojista puhuessa voin sam an tien m ainita jonkin sanan m uistakin 
heidän joukostaan, joiden kanssa jouduin tekemisiin. K aarlo Samuli Suomalainen oli 
jo koulussa niin sanoen hors concours, sillä hänen etevyytensä oli sekä opettajain  
e t tä  toverien puolelta yleisesti tunnuste ttu . Koulussa en luonnollisesti voinut olla 
hänen lähim piä tovereitaan, koska olin pari luokkaa alempana, m u tta  sittem m in 
ylioppilaana sekä H äm äläis-osakunnassa e t tä  m uussakin seurustelussa tulimme 
hyviksi ystäviksi — suhde, joka ei kylm ennyt sittenkään  kun S. m uutti pois H el
singistä siirtyen Sortavalaan. Olimme kirjeenvaihdossa, vaikkei e rittä in  vilkkaassa.

Se pietarilainen poika, jonka kanssa olin harta im m assa toveruus- ja ystävyyslii- 
tossa, oli K onstantin  H äm äläinen, luokkatoverini yliopistoon saakka ja  asuintove- 
rinikin jonkin aikaa Helsingissä. H än oli pienikasvuinen ja  h in telä sekä tulinen luon
noltaan, siis kaikinpuolin sopiva suurem pien toverien kiusanteolle. H än liittyi minuun 
heti alusta, luu ltavasti sen vuoksi, e ttä  m inä en koskaan esiin tynyt kiusoittelijana. 
M uistan vielä kuinka eräänä syysiltana seisoimme ulkona k irkkaasti vilkkuvan täh 
tita ivaan  alla ja  k ä ttä  puristaen  vannoimme iku ista  y s tä v y y ttä . ..  E ikä sitä 
lupausta o ikeastaan  koskaan riko ttu , vaikka tiem m e myöhemmin kulkivatkin eri 
tahoilla. Emme koskaan riidelleet. Jos n ä itä  m uistelm ia voin ja tkaa , saan ehkä 
m onastikin vielä pa la ta  K onstan tin  Hämäläiseen.

Tam perelaiseen ryhm ään, josta  jo m ainitsin, kuului paitsi O skar Annalaa, joka 
oli ab itu rien ttitovereitan i, K ustaa Koivunen, A ukusti Pouru, K aarle  K ustaa Ja a k 
kola, Emil O skar Salonen ja  K aarle F red rik  R antanen.

Kolmea y lin tä  luokkaa koulussa pidettiin luokioluokkina, ja  oppilaat antoivat 
m ielellään titu lee ra ta  itseänsä kim nasisteiksi erotukseksi m uista koulupojista. Jo tta  
tuo erotus tulisi vielä selvem mäksi tee ttiv ä t m elkein kaikki 5 :lie luokalle päästyänsä 
erityisen univormun, johon kuului p itkä so rtu u tti sin isestä verasta, m usta sam etti-
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kaulus ja  ku lla tu t lyyranapit. Se oli kyllä soma puku, ja  m uistan vielä varsin hyvin, 
ku inka tyytyväisenä äitini katseli poikaansa, kun ensi kerran  esiinnyin tuossa 
komeudessa. N äillä lukioluokilla oli oma konventtinsa, joka m inun aikanani 
kokoontui opiston voimistelusalissa lauantaisin. V ahtim estari Vidlundin vaimoväki 
to im itti sinne teetä. Siellä oli kaikenm oista ohjelmaa, lausuttiin , laulettiin , jopa jos
kus p iste ttiin  vallattom aksi tanssiksikin, sellaiseksi kuin poikien tanssi ilm an ty ttö jä  
on. Päänum ero oli kuitenkin Illa tta ren  lukeminen, koska sitä  varten  oli erityinen 
to im ikun ta  valittu . Lehden m ottona oli saksankielinen värssy, joka pää tty i sanoihin: 
»thue den wenigen recht, allen gefallen ist schlimm». K uinka lienee toim itus eräänä 
lukukau tena onnistunut, koska päätettiin , e ttä  kaikki k irjo itukset ovat lue ttavat 
konventin  edessä, joka p ää ttää , ovatko o te tta v a t lehteen vai eivätkö — ja voi sitä  
arm o to n ta  sensuuria. N iinkuin tavallista ei I lla ta r  voinut kaikkia tyydyttää , ja kil
pailijo ita  ilm aantui silloin tällöin. Niinpä Bruno Böök — myöhemmin tunnettu  Suo
m alaisen  tea tte rin  näy tte lijänä — toim itteli »K asper»-nim istä lehteä, jolla oli 
kreikankielinen m otto ja  jossa oli ruotsinkielisiäkin kirjoituksia. Böök olikin hyvä 
stilisti; m uistan kuinka lehtori Maconi kerran  sai kyyneleet silmiinsä lukiessaan B:n 
p ara fraasia  Runebergin Torpantytöstä. K ieliriitoja luonnollisesti ei voinut sellai
sessa koulussa olla, oltiinpa »virallisessa» kirjeenvaihdossakin m uutam ien ruo tsa
la isten  koulujen — m uistaakseni V aasan ja  Porvoon kim naasien — kanssa, jo tka 
lä h e ttiv ä t kommenttiimme jäsenkataloogejansa, niinkuin m ekin lähetim m e taas 
heille. Ne painettiin  näe t konventin eikä koulun kustannuksella. K aikkia kahnauksia 
ei ku itenkaan  voitu aina välttää, ja yhteen aikaan esiintyi jonkinm oinen oppositio
puolue, jo ta  johti Bruno A dalbert Boxström  ja Arvid T orsten  B irger Genetz, molem
m at, om ituista kyllä, suorittivat tärkeim m än osan eläm äntyöstään sam assa paikassa, 
nim. lehtoreina S ortavalan  sem inaarissa. Täm ä eripuraisuus konventin keskuudessa 
oli ku itenkin  varsin  viatonta. Pahem pi oli, e ttä  jouduim me huonoihin väleihin opetta
jakunnan  kanssa. R iita  alkoi siitä, e ttä  eräs opetta jis ta  (leht. Maconi) oli huonosti 
kohdellut erästä  6:nnen luokan oppilasta (Em. T örm älää), m u tta  keh itty i sitten  niin 
pitkälle, e t tä  m uutam ia m iehiä relegeerattiin  ja lopulta konventin kokoukset kiellet
tiin. En tiedä milloinka ne jälleen sallittiin, sillä silloin olin jo pois Jyväskylästä. 
K uohunta oli kuitenkin a jo tta in  hyvin suuri, ja  m ielenosoituksia pantiin  toimeen 
m onella eri tavalla, koetettiinpa saada ukko Schildtiäkin puolellemme, hän kun 
aina oli oppilaille e rittä in  ystävällinen ja  sitäpaitsi kouluneuvoston puheenjohtaja. 
S iitä ei ku itenkaan ollut apua, ja  niinkuin aina käy, kun ju lk iset kokoukset kiel
le tään, p idettiin  salaisia. N iinpä oli n.k. L utakon  puolella »komppi», johon kuului 
pääasiallisesti tam perelaisia ja  jossa to im itettiin  e rity is tä  leh teä — en m uista enään 
sen nim eäkään. Muiden m uassa k irjo itte livat siihen Uno O tto Gabriel von Schrowe 
ja  Em anuel Törm älä. Koivunen, alias M anner, oli näh tävästi pannut ta lteen  jonkin 
num eron tä tä  lehteä, jossa oli m inun kirjo ittam ani ju ttu , ja  kun sitten  monen 
vuoden päästä  eräässä ylioppilasklubissa, joilla yhteen aikaan koetettiin  yhteishen
keä ylioppilaskunnassa virkistää, luettiin  tila isuu tta  varten  to im ite ttu  lehti, niin 
— hast du m ir gesehen — m inun ju ttun i lue ttiin  siinä M annerin sepittäm änä. Sen 
jälkeen kun M anner tuli yliopistoon, en ole hän tä  k e rta ak a an  tavannut. Ihm eellistä 
kyllä.

E läm ästä koulussa ei ole paljonkaan kerro ttavaa , sillä se ei kai sanottavasti 
poikennut siitä m itä  kaikissa kouluissa tapahtuu. Jä rje s ty s tä  luokalla piti kuusi 
sensoria, yksi ku tak in  viikon päivää varten, ja ylim pänä valvojana oli koulun kor
kein luokka. Kun välitunnilla ei a je ttu  oppilaita ulos, niinkuin nykyajan kouluissa, 
oli luokilla ja rukoussalissa, joka sam alla oli voimistelusali, niinä aikoina aika melu 
ja  kom entam ista kylliksi. Uppiniskaisia vietiin joskus ylim m än luokan huoneeseen
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ja  annettiin  korville, jopa pam ppuakin hännän  päähän. K onventtiluokilla oli myös
kin om at rangaistustapansa. Siellä saa te ttiin  joku toveri tuom ita relegatsiooniin 
s.o. pannaan, jonka johdosta hänen kanssaan  m äärätyn  a jan  kuluessa ei saanut 
olla m issään tekem isissä, ei edes puhuakaan. R angaistus m uodostui usein vaikeam 
m aksi muille kuin itse  tuom itulle. K erran  jouduttiin  sen johdosta in absurdum.

E rään ä  kauniina kuutam oyönä keskellä ta lvea oli suuri joukko »lukiolaisia» 
joko konventista läh tiessään  tai m uutoin hoilannut kaduilla ja  sen johdosta joutunut 
k iistaan  tunninlyöntejä huutelevan yövartijan  kanssa — m ikä m uutoin ei ollutkaan 
varsin  tav a to n ta  — ja  siinä kai m eneteltiin  liian rohkeasti, koska täytyi ruveta 
m iettim ään puolustuskeinoja, jos asia joutuisi tu tk ittavaksi. P ää te ttiin  selittää, e ttä  
olimme serenaadia pitäm ässä. M utta kelle oli ny t lau le ttava? Torin laidassa asui 
omassa m uhkeassa talossaan kauppias Koskelin, jolla oli täysikasvuinen, sievä ty tär. 
Hänen akkunansa alla lau lettiin  m uutam ia lauluja, jo ista  oli seurauksena, e ttä  
m uutam an päivän päästä  lau la ja t k u tsu ttiin  Koskelinille pitoihin. M utta oli siitä 
m uitakin  seurauksia. E rity isestä  syystä oli konventti k e rran  tehnyt sellaisen pää
töksen, e t tä  laulu tervehdyksillä ei saanu t ke tään  kunn io ittaa ilm an konventin lupaa. 
N yt oli sellainen rikos tapah tunu t, ja  asiasta  teh tiin  kurinpidollinen kysymys. 
P an tiin  toim een suuri tu tk in to , jossa p u h e tta  johti äsken m anallem ennyt Inkerin 
k irkkoherra  »pappa» K onstantin  Siitonen, m u tta  kun tuom ittav ia oli melkein yhtä 
paljon kuin tuom areita  ja rikos ei ollut sen raskaam paa laatua, niin ei ollut varsin 
helppoa sä ily ttää  oikeudenkäynnissä ta rpeellista  vakavuutta . M uistaakseni ju ttu  
päätty ik in  an k a raan  varotukseen. M ainittakoon vielä, e t tä  äsken m ainittu  neiti 
Koskelin oli E llinor Ivalon äiti.

Sanoisinko sanasen opettajistan ik in?
R ehtorina oli koko kouluaikani G ottlieb Leopold Pesonius. H än opetti k reikkaa 

ja tuli siis varsinaiseksi opettajakseni vasta  viidennellä luokalla. H än ei ollut silloin 
enää e rittä in  k iin tynyt opetukseensa, sillä suuret liikeasiat ilm eisesti vetivät hänen 
h arrastuksiansa muualle. H änen oppituntejansa hoitelivatk in  sen vuoksi p itk ä t a ja t 
nuorem m at apulaiset, m ikä meille ei suinkaan ollut vastenm ielistä. Muutoin kaikin 
puolin reh ti ja  kunnio itettava mies, jossa ei p ienintäkään vilppiä ollut.

Vanhempia opettajia  oli konrehtori Clas F redrik  Corander, harm aapartainen, 
p itkä mies, joka opetti suomea ja ruotsia. K um m assakin kielessä jäi kielioppi meille 
seitsem ällä sinetillä lukituksi, osaksi kelvollisten oppikirjain puutteessa, osaksi 
opetustavan vuoksi. Suomen tunneilla luettiin  Eero Salm elaisen »Suomen kansan 
sa tu ja  ja tarinoita»  sisältä  ilm an sen enem piä selityksiä ja saivarte lu ja  ja  ruotsin 
tunneilla F än rik  S tå lia  — ei s itäkään  suinkaan ulkoa. M utta näistä  runoista ukko 
niin innostui, e t tä  alkoi kertoa  Suomen sodasta ja  kaikki sen vaiheet, usein vuo
dattaen  vuolaita kyyneleitä, jo ita  koetti voim akkailla nuuska-annoksilla ty rehdyttää . 
A inekirjoituksia äidinkielellä saim m e suo rittaa  kaikkiaan  kolme tai neljä, kaikki 
jonkinlaisia virtus-aineita , jo ita ei m illään  m uotoa valm istettu  ta i neuvottu. S iitä 
syystä ei m eistä ole tu llu tkaan  ta itav ia  kielen ja  kynän käy ttä jö itä . Olimme m uutoin 
»Laavuksen» kanssa hyviä ystäv iä ja  hänen tunneillansa lievimmin sanoen ra u h a t
tomia; lähetim m e ukon m ukana nekkuja hänen ty ttärillensä , toisinaan vartavasten  
tee te tty jä  jättilä iseksem plaareja  j.n.e. Toisinaan ukko saatto i yh täkk iä  ruveta tiu k 
kaam aan jo tak in  kieliopin knoppia, jo sta  m eillä ei ollut aav istustakaan , ja haukkui 
sitten  pahanpäiväisesti m eidän tuhm uuttam m e. Silloin pää te ttiin  rangaista  ukkoa 
sillä, e t tä  seuraavalla tunnilla ei kukaan  saanu t nau raa  hänen jutuillensa. Istuim m e 
sitten  synkkinä m urjo ttaen , vaikka ukko olisi m itä  puhunut, ja saatto ipa tapahtua, 
e ttä  ukko vihastuneena läksi kesken tun tia  pois. Voittom m e oli silloin täydellinen.
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Moses M arttinen Emil Maconi O. H. Cleve

Corander kuoli pari kuukautta , ennen kuin lopetin kouluni Jyväskylässä, ja  koulun 
priim uksena olin kan tam assa hän tä  hautaan. »Ukko» oli silloin 50 vuoden vanha. 
M eistä hän  tun tu i ainakin kaksi k e rta a  niin vanhalta. V ainajan aineita  tu li o p e tta 
m aan hänen veljensä poika O. L. Corander, ja kun m e para ikaa ten ttasim m e ylioppi
lastu tk in toa  varten, niin olimme helisem ässä heikkoine tietoinemme. Jo tenkun ten  
siitä kuitenkin selvittiin.

Uskontoa opetti O tto  H enrik Cleve, hurskas ja vakava mies, jonka tunnilla ei 
teh n y t mieli virnistellä. K ävin hänen edessään rippikoulunkin, m u tta  kun hän  ei 
konfirm eerannut, niin täyty i vielä istua to ista viikkoa K euruun kirkossa m uiden 
rippikoululaisten m ukana, ennenkuin pääste ttiin  H erran  pöytään, joka tapah tu i 
juhannuksena 1871.

M atem atiikka ei silloin vielä ollut se ab itu rien ttien  painajainen kuin tä tä  nykyä; 
kaikk i k irjo itukset ja  tu tk inno t suorite ttiin  Helsingissä. A inetta  opetti K arl H enrik  
Kahelin, joka itse  oli etevä m atem aatikko, m u tta  liiaksi lempeä opettajana. Ei vaa ti
n u t kylliksi oppilailta, vaan selitti väsym ättöm ästi paksupäisim m illekin, sipaisten 
kädellään niskaseppelettänsä, kun oppilaan ajatus ei tah tonu t oikein lu istaa. K un 
olim m e hänen kotonaan laskem assa m atem aattisia  teh täv iä läh tö tu tk in toa  varten , 
juoksenteli jaloissam m e valkokiharainen pikku poika — nykyinen hallintoneuvos 
H jalm ar Kahelin. Lehtori K ahelin oli ta itava  viulunsoittaja ja ensim äisellä luokalla 
ollessani koetti hän  laulun tilapäisenä opetta jana viulunsa avulla to tu tta a  kor
vaam m e krom aattisen  skaalan ihanuuksiin.

H istorian  lehtori Emil F redrik  Maconi oli ainoa opettajista , joka ei osannut 
hyvin suomea ja  ainoa, jo ta  pidettiin ruotsinm ielisenä, syystäkö vai syyttä, s itä  en 
voi sanoa, sillä kaik illa opettajilla oli silloin vielä kotikielenä ruotsi. A inettansa 
opetti Maconi etevällä ja  m ukaansatem paavalla tavalla — kaik ista  k ielivirheistä 
huolim atta. H än hoiti myöskin Yhdyspankin konttoria, joka p idettiin  auki pari 
tu n tia  viikossa.

L ehtoreita, joiden opetusta saimme vasta ylemmillä luokilla nau ttia , oli vielä 
H enrik  H ellgren »Örri», joka opetti la tinaa. Suora suom alainen vanha poika, joka 
a ina koetti a se ttu a  ym m ärtävälle kannalle meihin nuoriin nähden. H än koetti 
m yöskin opetuksessaan noudattaa hieman m odernim pia metodeja, jopa yhteen aikaan 
y r itti  vahvistaa puutteellista  ruotsinkielen taitoam m e käännättäm ällä  C aesaria 
ruotsiksi. Se ei ku itenkaan  kauan  vedellyt.

T ässä yhteydessä tulkoon m ainituksi, e t tä  ainoa aine, jo ta suom enkielisten oppi-
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k irja in  puutteessa olimme pako tetu t ruo tsalaisista  k irjo ista lukem aan, oli historia 
kesk iajasta  aikain sekä logiikka, jo ta  Maconi myöskin opetti. A rvaahan sen m itä 
vaikeuksia se tuo tti ruo tsink ie ltä osaam attom ille savolaispojille. Ei se m inullekaan 
helppoa ollut, vaikka ym m ärsinkin kieltä. Logiikan säännöt lue ttiin  ulkoa ja sellai
sina ne pauku tettiin  opettajallekin. M utta palatkaam m e jälleen näihin opettajiin.

Mies, joka kolm annelta luokalta aikain  läpi koko koulun johti m eitä saksan 
ja  ranskan  kieliopin ongelmissa, oli R ichard Engelbrecht H irn, yleisesti peljätty  
»Dassi». H änen metoodinsa oli hyvin yksinkertainen: hän antoi läksyn sekä kieli
oppia e t tä  käännöstä, ja seuraavalla tunnilla se oli osattava kuin vettä, muutoin sai 
kuulla kunniansa tosin harvakseen ja  ham paitten  välistä lausuttuna. Ei m itään tie
teellisiä selityksiä läksyn edellä eikä jälkeen, jokainen sai a u tta a  itseänsä, minkä 
parha iten  taisi. M utta  seuraus oli, e t tä  saksaa ja ranskaa opittiin  niin hyvin, e ttä  
olemme siitä  ikuisesti kiitollisia Dassille, ja  luulenpa melkein, e ttä  Jyväskylästä 
tu llee t ylioppilaskokelaat siihen aikaan osasivat näitä  kieliä parem m in kuin m uut.

Kolleegoista, joiden opetusta  alaluokilla nautim m e, oli om ituisim pia F redrik  
W ilhelm Boucht, lihava, suurivatsainen ja  suuriparta inen  vanhapoika, joka käveli 
aina paksu kyhm ysauva kädessä. Kun hän kateederissa istuessaan asetti keppinsä 
suuren vatsansa alle, näy tti kuin olisi p iste tty  seiväs suuren m ustan  pallon lävitse. 
H änen pukunsa oli jokseenkin siistim ätön, ja  poikien kesken kulki fantastisia  ju t
tu ja  siivosta hänen huoneessaan, jonne m uka ei ke tään  pääste tty . Melkein joka ilta 
tyhjensi hän lasin  to tia  jossakin ravintolassa, jo ita siihen aikaan  ei ollutkaan kau
pungissa varsin m onta. Boucht opetti h isto riaa  ja m aan tiede ttä  ja  opetti hyvin; 
hän  oli jo m inun luokallani ankara  ja  k äy tti paksuja haukkum asanoja — »Pöllö» oli 
kaikkein tavallisim pia — m u tta  siihen rajo ittu ik in  pedagogiikan epäm iellyttävä puoli 
ja  ruum iillista opetusta  harvoin, jos ollenkaan, nähtiin  käytännössä. Liekö ukko 
meihin niin tuskastunut, e ttä  siitä pitäin oli käynyt yhä ärtyisem m äksi ja alaluok
kien täydelliseksi kauhuksi. Vähitellen kehitty i hänen opetuksensa sellaiseksi, e ttä  
s itä  oli h irv ittävä viereisestäkin huoneesta kuunnella: kovaa kiljum ista, pam pun 
lä iskettä , iskuja vasten  suuta, ja delikventtien ulvom ista kuului pitk in  tun tia , ja 
tunnin  loputtua ei ollut harv inaista  nähdä jonkun oppilaan pesevän verta  kasvois
taan. K errotaan, e t tä  kun tam m ikuun 22 p :nä  1875 kouluun tuli tie to  Bouchtin kuo
lem asta, pikku pojat puhkesivat sellaiseen riem uhuutoon, e ttei s itä  saatu  m illään 
hillityksi. Se kuvaa m iestä parem m in kuin p itk ä t nekroloogit.

E läin- ja  kasv itiedettä  opetti K arl R obert Bonsdorff (prof. E rn s t Bonsdorffin 
vanhempi veli), joka kyllä ei ollut m ikään etevä pedagogi, m u tta  oli k irjo ittanu t 
eläintieteen oppikirjan, josta  parem m an puutteessa opimme sitä  a in e tta  perusteelli
semmin kuin monessa m uussa koulussa. Kasviopissa hän oli heikompi, m utta  ainakin 
yksi hänen oppilaistaan on tälläkin  alalla saavu ttanu t m ainetta, nim ittäin  Edw ard 
Lang (Vainio). »Punssi» opetti myöskin voimistelua, jo ta  ensim m äisenä kouluvuo
tenani harjo itteli K arl Göös sem inaarin voimistelusalissa, kun alkeisopistolla ei ollut 
om aa salia. B :n kanssa jouduimme usein hassunkurisiin  rettelöihin, joista kuitenkin 
aina selvisimme ilm an pahem pia seurauksia.

Moses M arttinen, ontum isensa vuoksi tunne ttu  nim ellä K linkum perfektum , 
opetti alaluokilla la tinaa  sekä koko koulussa laulua. L au latti meillä paitsi »Koko 
m aailm a ilo t’ m ahtaa» ja  »Jo joutui arm as aika» enim m äkseen ruotsalaisia kvar- 
te tta ja , a rv a ttav asti sen vuoksi, e t tä  suom alaisia oli niin vähän. A am urukouksissa 
hän soitti harm oonia, ja  joku ylempäin luokkain pojista seisten kateederin etuosassa 
luki jonkin rukouksen ta i kappaleen R aam atusta.

V enäjänkieltä ruvettiin  lukem aan vasta viidennellä luokalla, ja silloinkin se oli
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Vanha P äijänteen kyntäjä.

vaihtoehtoista kreikan  kanssa, josta oli seurauksena, e t tä  sitä  lukivat ainoastaan 
m uutam at p ietarilaiset, jo tka osasivat k ieltä käytännöllisesti, kaikki m uut valitsivat 
kreikan; m inun luokallani ei lukenut kukaan  venättä . Ei siis ollut paljon vaivaa 
siihen aikaan A lexander Georg Weilinillä, joka m ain ittua  k ie ltä  opetti. Siksipä 
olikin hänellä a ikaa  an tau tu a  kirjakauppiaaksi ja  kirjapainon hoitajaksi, jonka hän 
perusti K. G. Göösin kanssa, liike, joka vieläkin elää H elsinkiin m uutettuna. Weilin 
oli ystävällinen ja  hyväntahtoinen mies, joka opetti m inulle piirustusta, s.o. katseli, 
ku inka m inä lyijykynällä täy tte lin  jo valmiiksi hahm oiteltu ja kuvioita. H än käy tti 
runsaasti kirosanoja kaikessa ystävyydessä.

Satunnaisista  opettajistan i tahdon m ain ita  W erner Nikolaus Tavvaststjernan ja  
K arl Emil Fabian Brum m erin, »Ison», jo tka olivat sam an koulun oppilaita ja  joiden 
kanssa sitten  ylioppilaana Helsingissä ja  m yöhem m inkin olen ollut tu ttavallisessa 
kum ppanuudessa.

Jä ä t olivat tuskin läh teneet P äijän teeltä , kun toukokuun viime päivinä 1872 
kahdeksan toverin kanssa läksin etelää kohden ylioppilastutkintoa suorittam aan. 
Uusi aikakausi alkoi elämässä. Jyväskylä, jossa olin seitsem än huoletonta vuotta 
v ie ttäny t ,oli sie ltä lähtiessäni paljon pienempi kaupunki kuin tä tä  nykyä. Lännessä 
alkoi kaupunki sem inaarin nykyisen itä ra jan  kohdalta ja ulottui Laukaaseen päin 
A ltin ja Vidbomin talojen kohdalle. L utakko eli koko se alue, missä nyt on rau ta- 
tienasem a, ja  siitä läh tevä t kadut, oli silloin rak en tam atta , ja se seutu, jossa nyt 
komeilee lyseorakennus, oli yleisenä h iekanottopaikkana ja hevostorina, m arkkina- 
aikoina hevosten piinapaikkana. H arjun län tisestä  päästä, K euruun tullin puolelta, 
vedettiin myöskin vielä hiekkaa. Oli siihen kuitenkin  jä te tty  pieni kumpu, jolle oli 
pysty te tty  — kaakinpuu. Siinä annettiin  raippoja varkaille.

Toukokuun viimeisinä päivinä 1872 sanoi sitten  9-miehinen nuorukaisjoukko jä ä 
hyväiset Jyväskylälle, lähtien  Lahtis-laivalla Helsinkiä kohden. P äijänne oli tuskin 
auennut, ja  jää lau tto ja  näkyi vielä siellä täällä; m eillä etukannella kulkijoilla oli 
siis jokseenkin viileä, m u tta  salonkipaikkoja ei m eidän kan n a ttan u t o ttaa . Lahdessa 
m eistä useim m at näkivät ensi kerran  rau ta tien . H elsinkiin saavuim me illalla myö
hään ja, kun usealla m eistä ei ollut asuntoa tiedossa, saimme kauan tu rhaan  h a r
hailla hotellista hotelliin ja  vihdoin yöpyä hyväntahtoisen ajurin  tallin ylisille, jossa
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heiniin hau taan tuneina vietimm e ensim m äisen yön pääkaupungissa. Toverinamme 
tässä m ajapaikassa oli myöskin entinen luokkatoverini M akki Bonsdorff, Rob. ja 
E rn s t Bonsdorffin nuorin veli, joka luonnoltaan hiem an hurjapäisenä oli keskeyt
tän y t koulunkäyntinsä Jyväskylässä ja  käytännölliselle alalle an tautuneena oleskeli 
Helsingissä. M onenlaisten vaiheitten  jä lkeen hän  kuoli koleraan Bakussa, jossa hän 
oli joko kapteenina ta ikka koneenkäy ttäjänä K aspianm ertä kulkevalla höyrylaivalla.

Asunnon sain pitäjäläiseni ylioppilas Emil Andelinin luona, joka oli vanha tu ttu , 
koska oli ollut jonakin kesänä kotonanikin opettam assa veljiäni ja  nyt kuudetta 
vuo tta  luki pappistu tk in toa varten . Olimme tu lleet suorittam aan  ylioppilastutkintoa, 
johon m eitä  oli m ääräpäiviksi ku tsu ttu , m u tta  kauan saimme odottaa tuota tila i
suu tta . V asta juhannuksen edellisellä viikolla tuli m eidän vuoromme, ja  kaikki nuo 
p itk ä t päivät saim m e v ie ttää  joutilaina ja  h a ih d u ttaa  päästäm m e tiedot, joita oli
simme niin hyvin tarvinneet, koska silloin kaikki tu tk innot, niin k irja llise t kuin 
suulliset, suorite ttiin  Helsingissä. A ikaa k u lu te ttiin  lojum alla Esplanaadilla, jota 
silloin varjostivat jä ttilä isv a h te ra t R uotsala isesta te a tte r is ta  aina K auppatorille 
saakka  ja  joka m uutoin oli m etrin  ta i puolitoista m atalam m alla kuin sen nykyinen 
pinta, sekä kuuntelem alla para ikaa  kestävien valtiopäiväin keskusteluja, varsinkin 
A ntti P uhakan  runollisia esityksiä. Kävim m e myöskin Viaporissa, nykyisessä Suo
m enlinnassa, m issä sen jälkeen en ole a inoatakaan  k ertaa  käynyt — venäläiseen 
aikaan  ei tehnyt mieli, ja  sen jälkeen ei ole tu llu t m entyä.

P itkällisestä  odotuksesta huolim atta onnistu ivat tutk in tom m e niin hyvin, e ttä  
m eistä  yhdeksästä sai kahdeksan laudatu rin  ja  yksi hyvän cumlauden. Kesäkuun 
22 p :nä 1872 saivat s itten  ylioppilaskirjansa G ustaf Basilius Juslén, K onstantin  
H äm äläinen, Josef Daniel Stenbäck, O skar Annala, Iv a r V aldem ar Othman, Hiskias 
Kuitunen, Em anuel Törm älä, Uno O tto Gabriel von Schrowe sekä täm än kirjo ittaja .

Y lioppilaskirja taskussa m atkustin  s itten  juhannusaa ttona Loviisaan, jossa vietin 
viikon päivät enoni luona näytellen lyyraani ja  m ustaa silkkilakkiani — valkoiset 
sam ettilak it tu livat m uotiin vasta  noin vuoden päästä, jolloin »mamma') Grape 
R uotsista saadun m allin m ukaan rupesi n iitä  valm istam aan.

Kesäkodissani Soinilassa 22. 5. 1925
W i l h o  S o i n i
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MUISTELMIA KOULUN 
TOISELTA VUOSIKYMMENELTÄ

Tulin kouluun sen alkaessa k o lm atta to ista  toim intavuottaan syyskuun ensim
m äisenä päivänä 1870. Olin pyrkinyt toiselle luokalle, vaan en tu llu t hyväksytyksi 
m ittausopissa. O ltuani pari viikkoa ensimmäisellä luokalla m inut kuitenkin siir
re ttiin  toiselle. M ittausopissa käy te ttiin  oppikirjana Euklideen G eom etrian alkei
den suom alaista käännöstä. Täm ä aine tuo ttik in  alussa vaikeuksia, kun en sitä  
k äs ittän y t ollenkaan, vaan minun täy ty i lukea läksyt ulkoa k irjasta , kunnes y h t’- 
äkk iä  silm äni ikään kuin aukenivat, ja  aloin ym m ärtää, m itä  luin. Sen jälkeen 
kulkuni opintiellä kävi vaivattom aksi, syyslukukauden päättyessä sain iloiseksi 
häm m ästyksekseni parhaan  todistuksen luokalla. T ä tä  menoa kesti sitten  koko 
kouluaikani. Päästö todistuksen sain kesäkuun ensim m äisenä päivänä 1877 ja  sam an 
kuun 14 päivänä k irjo itin  nimeni yliopiston m atrikkeliin.

Jyväskylän alkeisopisto, niin kuin  koulun virallinen nim itys m inun sinne tu l
lessani kuului, oli siihen aikaan ainoa täydellinen suom enkielinen oppikoulu, mihin 
sen tak ia  tuli oppilaita kaik ista  m aan ääristä , vieläpä m aan rajojen ulkopuolelta
kin P ie ta ris ta  ja  Inkeristä . N äitä  viimeksi m ain ittu ja  olin m inäkin, kotoisin H ieta- 
m äen seurakunnasta Inkerinm aalla. Isäni, sikäläinen talonpoika, oli harras valis
tuksen ystävä ja  oli yhdessä naapurikylän  isännän N iukkasen kanssa perustanut 
v. 1866 seurakuntaan  ensim m äisen kansakoulun, johon tuli opettajaksi Kolppanan 
suom alaisesta sem inaarista juuri valm istunut oman seurakunnan poika A atam i 
Ruotsi. Koulu oli kaksi ensim m äistä vuo tta  N iukkasen talossa ja sitten  kaksi vuotta 
m inun kotonani. Olin käynyt tä tä  koulua kolme vuotta, kun isäni näh tävästi 
opetta ja  Ruotsin kehoituksesta p ää tti läh e ttää  m inut Suomeen oppikouluun. M at
kalle lähdettiin, opettaja  Ruotsi saa tta jana , vasta syyskuun lopussa, jolloin alkeis- 
opistoon ei enää o te ttu  uusia oppilaita. Jouduin niin ollen kaupungin ala-alkeis
kouluun, jossa m inulla ei ku itenkaan ollut m itään  u u tta  op ittavaa kansakoulun 
kurssin lisäksi, m inkä vuoksi kevätlukukauden lueskelinkin itsekseni valm istuakseni 
»ison koulun» toiselle luokalle.

Siihen aikaan kysymys Jyväskylän  alkeisopiston opetuskielestä oli jo lopulli
sesti ra tk a is tu  suomen kielen eduksi. Opetus kävi kaikilla luokilla ja  kaikissa 
aineissa suomeksi. S itä  vastoin oppik irja t olivat vielä suureksi osaksi ruotsinkielisiä, 
etenkin  yläluokilla. N iinpä vanhan a jan  historiaa luettiin  Ekelundin oppikirjasta, 
joka oli suomeksi käännetty  Kilpisen venykkeillä painettuna. M utta sam an tekijän
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k irjo ittam a ja  oppikirjana käy te tty  K eskiajan historia oli ruotsinkielinen. Kun 
suurin osa oppilaista ei osannut tä tä  kieltä, käännettiin  sitä  suomeksi ruotsin kielen 
tunneilla. M elanderin k irjo ittam a Uuden ajan  h istorian oppikirja oli samoin ruotsin
kielinen. Yleensä olivat kielten oppikirjat suomalaisia, m u tta  suomen kielen lause
opissa lue ttiin  Johnssonin »Finska språkets sa tslära»-n im istä k irjaa. Erikoisuutena 
m ainittakoon myöskin, e t tä  suomen kielen tunneilla viidennellä ja  kuudennella 
luokalla käännettiin  K alevalaa ruotsiksi. O p e tta ja t olivat melkein kaikki hyviä 
suomen kielen ta ita jia , monen äidinkielenä kun oli suomi. A inoastaan historian 
lehtori Maconi osasi heikosti suomen kieltä. Hän oli kuitenkin erittä in  kyvykäs 
opettaja, joka osasi etevällä esitystaidollaan p itää  oppilaittensa mielen vireänä, 
jo ten  hänen m urteellinen kielensä ei päässyt pahem m in häiritsem ään opetusta. 
M uuten opetta ja t puhuivat keskenään aina ruotsia, ja  jos heillä sattu i olemaan 
oppitunnin aikana toisilleen jo takin  sanomista, tapah tu i sekin ruotsiksi. Tässä koh
den taisi m uutos ta p ah tu a  vasta  1880-luvulla.

O pettajiani m uistelen aina kiitollisena. U seim m at heistä olivat taitavia, toi
m eensa innostuneita m iehiä ja parhaassa m iehuuden iässä. Vanhin heistä, kotim ais
ten  kielten lehtori Clas Corander oli e rittä in  hyväntahtoinen ihminen, m utta  hän 
ei ollut kurinpitäjä, niin e t tä  hänen tunneillaan joskus saatiin  m ellastella. Hän kuoli 
v. 1872.

C oranderin jälkeen nim itettiin  virkaan, sitten  kun sitä  parin  vuoden aikana 
sijaiset olivat hoitaneet, k irja ilijana ja  k irjankustan ta jana  tunne ttu  m aisteri K. J. 
Gummerus. H än oli kelpo, reh ti M uffer, ei erikoinen kurinpitäjä, m utta  sydän hä
nellä oli kultainen.

Coranderin ja  G um m eruksen täydellinen vastakohta oli alaluokkien historian 
ja  m aantieteen opetta ja  Boucht, joka oli ahkera kovien rangaistusten  käyttäjä. 
Tuskin ainoatakaan  tu n tia  kului ensim m äisellä luokalla, e ttei jotakin oppilasta 
olisi rangaistu . H änellä olikin oikein oma rankaisu järjeste lm änsä »luunapista pamp
puun» saakka ta ik k a  seisottam inen paikallaan tai nurkassa omien tuntiensa aikana 
koko lukukauden. Tuskin lienee ainoatakaan  oppilasta, joka olisi päässyt hänen 
k äsistään  ilm an rangaistusta . M inäkin sain kaksi k e rta a  korvani kuumaksi, kun 
nauroin. M utta  kaikesta  huolim atta Boucht oli hyvä opettaja, joka koetti kaikin 
tavoin keh ittää  oppilaittensa ajatuskykyä. N iinpä näm ä eivät saaneet lukea läksy- 
jään  ulkoa, vaan oli heidän o sa ttava es ittää  lukem ansa omilla sanoilla. Hänellä 
oli myös tapana kertoa  y h tä  ja  to is ta  sen lisäksi, m itä  oppik irja t sisälsivät. Auta 
arm ias, jos oppilas ei s itä  myöhemmin m uistanut. Vieläkin on elävästi mielessäni, 
ku inka k erran  tullessani iltapuolella kouluun tapasin rukoussalissa suuren joukon 
ensiluokkalaisia p itäm ässä aikam oista m ellakkaa. Ihm ettelevään kysymykseeni kai
kui joka taho lta  vastaan i: »Boucht on kuollut, Boucht on kuollut.» Ilo oli siis 
suuri pelätyn opettajan  kaatum isesta.

A nkara h erra  oli myöskin uusien kielien opettaja  Richard Hirn, joka osasi p itää 
luokkansa kurissa. H änen koko olem uksensa oli siinä m äärin  kunnioitusta h e rä t
tävä, e t tä  arvovaltansa säilyttäm iseksi hänen vain aniharvoin tarv itsi tu rvautua 
oppilaan rankaisem iseen. M ainittakoon tässä eräs sellainen tapaus. Ensimmäisellä 
saksan kielen tunnilla kolm annella luokalla ei ollut vielä läksyä, joten harjoiteltiin  
sisälukua. Virheellinen ääntäm inen huvitti suuresti P ie ta ris ta  suoraan kolmannelle 
luokalle tu llu tta  H akkara ista , joka ennestään osasi jonkin verran  saksaa, niin e ttä  
hän lienee jollain tavalla  ilm aissut iloisuuttaan. Nuolena H irn  kiiti hänen luokseen 
luokan perille, m issä H akkarainen  istui viimeisenä oppilaana, alkoi vedellä hän tä 
korville ja  sanoi: »Kyllä m inä opetan sinut nauram aan.» Temppu oli sangen ter-
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veellinen H akkaraiselle jos muillekin, joten jä rjestys »Dassin» tunneilla oli k e rta  
kaikk iaan  tu rvattu .

Koko kouluaikanani noudatettiin  opetuksessa sellaista tapaa, e t tä  opetta ja  
tunnilla ensin kuulusteli päivän läksyn, ja jos aikaa riitti, kyseli s itten  aikaisem pia 
läksyjä. Seuraavan tunnin  läksyyn ei koskettu, sen sa ivat oppilaat itse  valm istaa, 
m iten parha iten  taisivat. E päilem ättä  tä ten  keh ite ttiin  oppilaan kykyä itsenäiseen 
ajattelem iseen ja to tu te ttiin  hän tä  luo ttam aan  omiin voimiinsa, m u tta  to isaa lta  
koitui tä s tä  m enetelm ästä (oppilaille) suuria vaikeuksiakin, kun vielä oppikirja
kin oli usein vieraskielinen. T ästä  oli seurauksena se, e t tä  alimmilla luokilla is tu t
tiin useita vuosia sam alla luokalla ja  heikkolahjaisten oli pakko ero ta  kesken kou
lusta. S itä  vastaan  tosin ei ole m itään m uistu ttam ista , sillä pääsiväthän he näin 
hyvissä ajoin siirtym ään oikealle eläm änalalleen. K un vielä moni keskeytti koulun
käyntinsä varattom uuden takia, olisivat yläluokat tä tä  menoa arve lu ttavasti ku i
vuneet kokoon, ellei keskiluokille, etenkin viidennelle, aina olisi tu llu t uusia oppi
laita. M eistä kahdeksasta, jo tka v. 1877 pääsim me koulusta yliopistoon, oli tu llu t 
suoraan viidennelle luokalle 1, kolmannelle 3, toiselle m inä y lläm ainitulla tavalla  
sekä ensim m äiselle vain 3, eikä näistäkään  kukaan  ollut niiden 24 joukossa, jo tka  
v. 1869 oli o te ttu  kouluun ensimmäiselle luokalle. Vuosina 1870 ja 1871 ensim m äi
selle luokalle tu lleista 20 ja  28 oppilaasta läpäsi koulun vuosi ja luokka ainoastaan 
1 ja  3 poikaa. Esim erkkinä senaikuisesta koululaisesta m ainittakoon oppilas Juho 
Nykänen, joka tu ltu aan  15-vuotiaana koulun ensimmäiselle luokalle v. 1864, suom a
laisella sitkeydellä ponnistelihe aina ylim mälle luokalle saakka, m u tta  kom pastui 
vihdoin 14-vuotisen koulunkäynnin jälkeen ylioppilaskirjoituksiin v. 1870. Tällaisia 
veteraaneja  oli minun aikanani koulussa vielä m uutam ia m uitakin ja  saatto ipa  
erotus luokan vanhim m an ja  nuorim m an oppilaan iässä olla yksito istakin  vuotta .

O ppilaista oli runsas toinen puoli säätyläisperheistä, noin viides osa talollisten 
poikia m aalta  sekä loput käsityöläisten, torpparien ja työväen lapsia. Neljäs osa 
oli kotoisin Jyväskylän  kaupungista, jonka käsityöläiset tavallisesti k äy ttivä t poi
kiaan jonkun vuoden koulussa, m inkä jälkeen näm ä useim m iten siirty ivät isänsä 
am m attia  jatkam aan . Suurin osa oppilaista, säätyläisluokastakin, oli vara ttom ia. 
M aalaiset koettivat, m ikäli mahdollista, tu lla  toim een kotoa saam illaan eväillä. 
Moni hankki toim eentulonsa k irjo ittam alla  pöytäkirjo ja tuom areille, jo ita siihen 
aikaan asui kaupungissa kaksikin. Elipä jokunen nekkukaupallakin. E läm ä olikin 
silloin vielä huokeata, m inä esimerkiksi m aksoin täysihoidosta parhaassa paikassa 
40 m ark k aa  kuukaudessa.

Y leisistä h a rrastu k sis ta  koululaisten keskuudessa ei voi juuri puhua. M inun 
kouluun tullessani oli yläluokilla konventti, jossa lienee ollut v irkeätäk in  eläm ää. 
M utta sen toim inta pää tty i jo keväällä 1871. Lehtori Maconi oli an tan u t kuuden
nen luokan oppilasta Törm älää korvalle, m istä opettajakunnan  ja  konventin välillä 
syntyneen kahnauksen seurauksena oli, e ttä  konventti lakkau te ttiin  ja sen pu
heenjohtaja, koulun primus, Yrjö Koskisen poika »Pikku-Yrjö» sai koko koulun 
edessä julkisen varoituksen, kun ei tahdottu  hänelle an taa  huonoa arvosanaa käy
töksessä päästötodistukseen. Syksyllä 1875 y rite ttiin  saada konventti taas elpy
mään, m u tta  parin  kolmen kokouksen jälkeen jäi koko touhu sikseen harrastu k sen  
puutteessa. Urheilu oli siihen aikaan vielä tun tem atonta . Järv ien  jäätyessä syksyllä 
lu isteltiin  niin kauan, kuin lumi salli. Jonkunlainen lu is tin ra ta  oli la ite ttu  vasta  
minun viim eistä vuo tta  kaupungissa ollessani. H iih täm isestä ei m yöskään paljon 
välite tty . Voimistelukin koulussa oli niin retuperällä , e ttei sitä  ollut la isinkaan 
kolmella yläluokalla. Sam aten oli laulun laita. Erinom ainen m erkkitapaus oli sen- 
tähden koulupojan eläm ässä kun suomalainen te a tte r i syksyllä 1876 saapui ensim-
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m aiselle vierailulleen Jyväskylään. T ea tte rissa  käy tiin  ahkeraan, ja  Ida Aalberg sai 
monen pojan sydäm en pahasti pam ppailem aan. M uistan, e t tä  Schillerin »Kavaluus 
ja  rakkaus» teki m inuun valtavan vaikutuksen.

Koko m inun kouluaikanani olivat luku tunn it kello 9—12 aam upäivällä ja  4—6 
iltapuolella. Kun läksyjen valm istam inen aina vei jonkin tunnin, kuluikin tä ten  
arkipäivä kokonaan, joten oikeastaan vaan pyhä- ja  lupapäivät jä ivä t koululaisten 
vapaasti käytettäv iksi. Silloin teh tiin  re tke ily jä  kaupungin ym päristöön tahi 
touhuttiin  m uuten ulkona aina, m iten  vuodenaika kulloinkin m yöten antoi. Jonkin 
verran  lue ttiin  kaunokirjallisuu tta . Koulussa oli, perin tönä konventilta, pieni laina- 
k irjasto , jossa oli pääasiallisesti ruotsinkielisiä kirjoja. Enin lu e ttu ja  kirjailijo ita 
olivat vanhempi Dumas, W alte r Scott, Fenim ore Cooper ja M arryat. Olipa k irja s
tossa nuorisolle sopim attom iakin teoksia, niinkuin W ilhelm von Braunin runot ja 
P aul de Kockin rom aanit. En m uista, m iten k irjaston  lopulta kävi, m u tta  minun 
viimeisinä kouluvuosinani ei s itä  enää ollut olemassa. Sentähden me, »Bergstadin 
komppi» (leskirouva B ergstadin luona täysihoidossa asuvat koululaiset), perus
tim me oman lukukerhom m e, joka osti kaikki pa rh aa t siihen aikaan suomeksi ilm es
tyneet kaunokirjalliset teokset. Ne jae ttiin  lopuksi arvalla osakkaiden kesken. Oli
han s itä  huonom paakin ajanv ie te ttä . K ortinlyönti oli yleistä, vaikka se tosin ei 
päässyt suurem paan vauhtiin, kun rahapeliä ei harjo ite ttu , m ikä taas lienee joh tu 
nut siitä, e ttä  poikien taskussa »M atti» oli ainaisena vieraana. Sam asta syystä 
myöskin juopottelu  pysyi ah taissa rajoissa, sillä varsinkin alaluokkien »ikämiesten» 
joukossa oli m onta viinaan menevää, jo tka näy ttivä t huonoa esim erkkiä nuorem 
mille tovereilleen. M uistuu mieleeni eräs juom aretki, jolla m inäkin olin m ukana, 
vaikka silloin en vielä m aistanu t väkeviä. O ltiin viidennellä luokalla ja  luokan 
»vanhukset» p ää ttiv ä t juhlia lukuvuoden pää ttä jä is iä  (kevätlukukausi kesti siihen 
aikaan kesäkuun 15 päivään). K okoonnuttiin kaupungin la itaan  m atalaa m etsää 
kasvavaan louhikkoon nykyisen sem inaarin paikalle, noin sadan m etrin  päähän 
m aantiestä . M ukana oli kannu punssia, joka r iitti panem aan tuon lähes kaksikym - 
m enisen poikajoukon hyvinkin iloiselle tuulelle, josta  johtui varsin  äänekäs keskus
telu. Onneksi ei sa ttu n u t opettajia lähettyville, sillä silloin olisi paha perinyt. Toi
nen tilaisuus, jossa m inä jo pidin puoleni juom iinkin nähden, olivat lähtökekkerit, 
jo tka m e koulusta erotessam m e pidimme R istonm aan talossa seitsem ännelle luo
kalle. T äällä  juotiin  totia, m u tta  niin varovaisesti, e ttei kukaan  pahemmin hum al
tunut ja jokainen kykeni omin jaloin palaam aan kaupunkiin. M ainittu  luokka jä r 
jesti meille jäähyväistanssiaiset Jääskelän  talossa ilm an väkeviä.

K ym m envuotiskautena 1870—79 o te ttiin  kouluun 341 u u tta  oppilasta sekä pääs
te ttiin  yliopistoon 125, jo ista 35 oli tu llu t suoraan viidennelle luokalle ja 69 käyny t 
koulun läpi ensim m äiseltä luokalta alkaen. Yliopistoon p ääste ty istä  kolmas osa eli 
42 suoritti papintutkinnon, 23 meni yliopiston ja  koulun palvelukseen, 36 m uihin 
valtion virkoihin tahi lakimiehiksi, 3 an tau tu i sanom alehtialalle, 17 joutui yksity is
ten palvelukseen tahi jäi hoitam aan omia asioitaan, 4 :ltä  katkaisi opinnot ennen
aikainen kuolem a tahi paran tum aton  tau ti. L ääkärin  toimi ei ollut suosittu, sen 
valitsi vaan yksi ainoa m inun luokkatoverini: K aarle Aleksis Arvelin. Samoin oli 
joukossa joku sellainenkin, jonka pursi eläm än m yrskyssä k arah ti karille. T äm än 
voivat a iheu ttaa  varattom uus ja  m uut ulkonaiset vastoinkäym iset, m u tta  saa tto i 
siinä olla m uitak in  syitä.

Lopuksi m ainittakoon vielä joku sana koulum atkoista. Silloisten kulkuneuvojen 
puutteellisuuden tak ia voitiin todella usein sanoa, e t tä  »m atkassa on m onta m u t
kaa». M inun ensimmäinen koulum atkani Jyväskylään oli suora ja  m utkaton: la i
valla P ie ta ris ta  W iipuriin ja sieltä perille hevoskyydillä Lappeenrannan ja M ikke-
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Toivo-laiva.

Iin kau tta . Joululom alle m enosta ei ollut puhettakaan  m atkan  pituuden vuoksi. 
Isäni tu li m inua tervehtim ään ja  vei m ennessään m uutam ia m arkkinoilta  osta
miaan hevosia. K evätlukukauden p ää ty tty ä  sain ko tim atkalle saa tta jaksen i ylim 
män luokan oppilaan K onstantin  Siitosen, joka oli kotoisin P ie ta r is ta  ja  on nyt 
(1921) Inkereen seurakunnan k irkkoherrana Inkerinm aalla. H än on yksi n iis tä  h a r
voista inkeriläisistä papeista, jo tka ovat pysyneet uskollisesti virassaan bolshevik
kien aikana. K ulje ttiin  ensin laivalla Lahteen, joka oli silloin m itätön häm äläinen 
ky läräh jä kilom etrin  verran  rau ta tieasem alta  pohjoiseen. Sam assa m atkassa  olivat 
koulumme ab itu rien tit, jo tka  sitten  ylioppilastutkinnossa saavu ttivat parhaim m at 
arvosanat m itä  Jyväskylän  koulun pojat koskaan ovat saaneet (9 laudatu ria  ja  4 
cum laudea). H eistä tulikin m onesta huom attavia m iehiä m aan julkisessa eläm ässä. 
M ainittakoon heistä vain kuuluisa h istorio itsija ja valtiomies Danielson-Kalm ari, 
senaatto ri Onni Schildt, tunnettu  kasvitie teilijä Edvard A ugust Vainio (Lang) ja  
oikeusneuvos Ju lian  Serlachius. Lahdessa olimme yötä asem an vieressä olevassa 
uudessa m ajatalossa, ja  on tä s tä  tilaisuudesta painunut mieleeni, kuinka e rä ä t tu le
vat ylioppilaat tek ivät kiusaa nuorim m alle toverilleen, 15-vuotiselle lapsellisen n ä
köiselle Serlachiukselle. Täm ä purskahti lopuksi itkuun  ja  sai siten rauhan  k iusaa
jiltaan . Seuraavana aam una lähti juna k iidä ttäm ään  m eitä Helsinkiin, jo sta  sitten  
Siitosen kanssa jatkoim m e höyrylaiva »K onstantinilla» m atkaam m e P ietariin . 
Laiva poikkesi välillä Tallinnaan, joten  m inulla oli tilaisuus tu tu s tu a  p ikim m ältään 
tähänkin  keskiaikaiseen kaupunkiin. Suuri oli ilo kotonani, kun sinne od o ttam atta  
ilm estyin. V anha isoäiti o tti m inut v astaan  sanoilla: »Tulee mies m erentakainen, 
vaan ei turpehenalainen.» Elokuun viim eisinä päivinä oli taas lähdettävä liikkeelle 
ja  tä llä  k e rta a  pääsin jo junalla W iipuriin saakka. E nnenm ainittu  N iukkanen oli 
saatta janan i. E rittä in  haikea lta  tun tu i ero hänestä W iipurissa, m istä ja tko in  yksin 
m atkaani suoraan Helsinkiin m enevällä »Aura»-nimisellä höyrylaivalla. H elsinki oli 
siihen aikaan jotenkin ruotsalainen kaupunki, m u tta  hyvin m uistan siellä tulleeni 
suom ellakin toimeen. H elsingistä Jyväskylään kuljin en tis tä  tu ttu a  tie tä  Lahden 
kau tta .

K eväällä 1871 valm istui lopullisesti R iihim äen—P ietarin  ra ta , ja m inulle aukeni
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siten  kotim atkoja varten  m ukava tie, jo ta  ensi ke rran  käytin  hyväkseni sam an vuo
den kevätlukukauden pää ty ttyä . S aavuttuani P ie ta riin  oli aikom ukseni vielä sam ana 
iltana  m atkustaa  edelleen P ie ta ris ta  kolmen peninkulm an päässä olevaan kotiini. 
M u tta  ajaessani B altian  asem alle viimeinen juna juuri vihelsi ja  porhalsi tiehensä. 
K un en oudossa kaupungissa osannut hakea itselleni yöm ajaa, koetin  saada yön 
jo ten  kuten kulum aan ja m enin lähim pään »trahteeriin», jossa te e tä  juoden viivyin 
niin kauan, kuin se oli auki. K adulle tu ltuan i sa ttu i siinä erään  puodin edustalla 
olem aan penkki. Istuuduin  penkille ja  nukahdin. Joku ohikulkija m inut kuitenkin 
herä tti, valoisa kesäyö kun oli, luulin olevan jo aam un ja suuntasin askeleni 
asem aa kohti. V astaantuleva poliisi p idätti m inut kuitenkin kysyen, m illä asioilla 
liikuin. K oetin parhaani m ukaan selittää, m itä  olin miehiäni, m u tta  ei siitä puut
teellisen venäjänkielen ta iton i tak ia  tah tonu t tu lla  m itään, kunnes paikalle osui 
eräs katu jä tkä , joka osasi suomea ja tu lk itsi sanani. K aikista minun selityksistäni 
huolim atta poliisi vei m inut poliisiasemalle, jossa to im ite ttiin  kuulustelu, m ikä pää
asiallisesti kohdistui m inun m atkalaukkuuni. V akuutin  lujasti, e t tä  se on »moi» 
(m inun). T ästä  huolim atta  m inut työnnettiin  pilkkopim eään huoneeseen, josta 
kuului kuorsaam ista ja  hum alaisten  röhinää. P illahdin k a tk eraan  itkuun ja  nukah
din siihen. Aam ulla m inut h e rä te ttiin  ja  käskettiin  k iiruh tam aan  asemalle, josta 
juna kohta lähtisi. T ä tä  ei ta rv innu t m inulle kahdesti sanoa; niin pääsin siitä 
pälkähästä. Olin seikkailustani niin häpeissäni, e tten  siitä kotona lu iskahtanut 
sanaakaan. V asta vuosikym m enien k u lu ttu a  kerroin  tä s tä  jä lestä  päin katsellen 
hupaisesta eläm yksestä. V älttääksen i vastaisuudessa sam anlaatuisia ikävyyksiä, jäin 
aina seuraavilla kotim atkoillani yöksi W iipuriin, jo sta  aam ujunalla ja tko in  m a t
kaani P ietariin  m ukanani kotiväelle tuliaisiksi komea W iipurin rinkeli, josta olin 
m aksanu t 60 penniä. Ihana aika.



Yrjö A l a n e n

KOULUMUISTOJA VUOSILTA 1875—83

Vähän Jyväskylän kaupungista ja sen 
asukkaista kouluaikanani

Pieni oli Jyväskylän kaupunki tullessani kouluun syksyllä v. 1875. P ieni oli se 
sekä p in ta -a la ltaan  e ttä  asukasluvultaan. Se ra jo ittu i siihen katuun, joka nykyiseltä 
rau ta tieasem alta  menee H arju lle ja  samoin laivasillalta Harjulle. R a n tak a tu  ja  H ar
juka tu  kulkivat sitten  toisina rajoina. R antakadun, joka sateisena aikana oli yh tä 
huonossa kunnossa kuin kehno kylätie m aalla, ja  Jyväsjärven välinen alue oli veti
senä lettona, jo ta  ku tsu ttiin  »lutakoksi». Siinä kasvoi hiukan pajupensaita, heinää 
ja  jo itakin  m uita ruohokasveja. Tuskinpa täm ä lu takko  oli oikein hyvä terveys- 
lähde kaupungille. Tourulassa — tai parem m inkin Tourujoen ja kaupungin välillä oli 
vesiperäinen niitty, Ram uninniityksi k u tsu ttu  ja  oli täm ä aivan luonnon tilassa. 
Sen läpi kulki huononpuoleinen tie Tourulan taloihin. H arjun  länsipäätä  k u tsu ttiin  
M äki-M atin mäeksi, siellä oli joukko m ökkejä, joissa asui jo itaku ita  työläisperheitä, 
siellä oli myös sauna, jossa koululaiset ja  m uutkin  kaupunkilaiset käv ivät kylpe
m ässä. M arkkina-aikana oli M äki-M atin m äki kaikenlaisten  vähem m än luo te ttavan i 
m arkkinam iesten  asuntona. A inakin siellä asuskeli sellaiset henkilöt, jo tk a  huoli
m attom ain  om aisuutta korjasivat. Tori oli laaja, m u tta  se kasvoi heinää, jo ta  nii
te ttiin  ja karjan  laitum enakin  sitä  käytettiin . A inoastaan K auppakadun vieressä van
han G irsen’in kulm assa oli m aa hiukan ta lla ttu . Siellä näkyi m uutam ia kerto ja  
viikossa m aalaisten  tavarakuorm ia ja joitakin  kaupustelijoita, jo tka  m uodostivat 
näin ollen Jyväskylän kauppatorin. K adut olivat h iekotetut, eivätkä olleet parem 
m assa kunnossa kuin senaikuiset m aantietkään.

R akennukset kaupungissa eivät loistollaan ihmisiä häikäisseet. Yksi ainoa kivi
talo, joka oli kaksikerroksinen, oli kauppias H äggm an’in, myöhemmin jäm säläisen 
m aanviljelijä K önkkölän om istam a. M uut rakennukset olivat puisia, keskikaupun
gilla tosin jotenkin hyvin rakennettu ja . Syrjäkaupungilla olivat ne m atalo ita  hök- 
keleitä, m onet sellaisia, e t tä  m e koulupojat talvella lumisena aikana hyppäsimme 
katon  h arja lta  m aahan. N iissä asui käsityöläisiä ja  m uita pieneläjiä. Laivasilta oli 
jo tenkin  alkuperäisessä kunnossa. Jä rven  rannalla, kaupungin laidassa, oli paksuja 
paa lu ja  »pollareiksi» ku tsu ttu ja , joihin tu k k ilau ta t k iinnitettiin . R antapuisto  laiva- 
sillan läheisyydessä oli jonkinlainen kävelypaikka, vaikka ei sitä  erity isesti kun
noste ttu . K esäaikana ainakin oli siellä ravintolantapainen, jossa en m uista  ruokaa 
tarjo tun , m u tta  sen sijaan kyllä juotavaa. K aupungin läheisyydessä oli oluttehdas, 
jo sta  juom ia saatiin, sen yhteydessä lienee ollut ta rjo ilupaikka oluen janoisille. Kilo
m etrin  päässä kaupungista K orkeakoskella oli viinatehdas, niin e ttä  kaupungilla ja  
sen ym päristöllä ei suinkaan ollut iloliem estä puu tetta .

Jyväskylän kaupungissa oli väkiluku silloin noin 2.000 paikkeilla. T ästä  johtui,
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e ttä  asukkaat tunsivat toisensa ainakin ulkomuodolta ja  nimeltä. Niinpä koulu
pojatkin, jotka kandeksan vuotta lyseota kävivät, sinä aikana oppivat tuntemaan 
kaupunkilaiset tarkasti. Minulla oli asuintoverina poika, joka tunsi kaupungin hevo
setkin. »Kerman» kaupungin väestön keskuudessa muodostivat lyseon, seminaarin 
ja muiden koulujen opettajat, harvat virkam iehet sekä kauppiaat. Kauppiaita oli 
noin kymmenkunta ja asuivat he nykyisen Kauppakadun varrella. Ensimmäisenä 
Korkealtakoskelta päin asui kauppias Poikolini. Hän oli Sumiaisten pitäjästä kotoi
sin, jossa omisti pikkutilan alkuperäiseltä nim eltään Poikonen, m utta siihen aikaan 
täytyi kauppiailla olla hienompi nimi, siksipä hänkin otti itselleen tämän ruotsin
voittoisen päätteen nimeensä. Hänellä oli useampia poikia lyseossa minun aikanani, 
m utta lienee heistä vain yksi tullut ylioppilaaksi. Poikolin oli vakavamielinen mies, 
joka pojille viinaa myydessään hyräili Sionin kanteleen lauluja. Seuraava järjestyk
sessä oli vanha Parviainen, joka minun koulua käydessäni kuoli, ja liike lienee lope
tettu . Sitten oli nuori John Parviainen, joka sen aikaisista liikkeenharjoittajista oli 
etevin ja kyvykkäin. Hänellä oli puotimyyjänä Pekka Kärnä, josta on monta kerto
musta julkisuudessa esitetty. Hän oli oikea nero alallaan, joka kauppaa tehdessään 
puheli yht'aikaa neljän viiden ostajan kanssa kysellen emänniltä lehmistä, isännillä 
vuodentulotoiveista ym. pannen kunkin kertom aan ja kuunteli milloin yhtä milloin 
toista heittäen aina sanan sinne toisen tänne. Turkin sodan aikana 1877 oli hänellä 
paljon kerrottavanaan veljestään, joka oli m ukana sodassa. Erityisenä urhona hän 
veljeään kuvaili, urhona, joka listi turkkilaisten päitä kuin nauriita. Puheensa 
vakuudeksi luki hän veljeltään saamiaan kirjeitä  lisäten tietysti niihin höystettä 
omasta päästään. — Lisäksi oli kauppiaina vielä Valtonen ja Kammonen, joista 
ei mieleeni ole jäänyt mitään erikoista m uisteltavaa. Torin kulmassa piti kauppaa 
vanha Girsen, hänellä oli puotimiehenä ja liikkeen johtajana Juho Pöksyläinen, joka 
oli etevä mies, muutaman luokan lyseotakin käynyt. Hän hoiti kauppa-apulaisten 
lainakirjastoa erittäin kunnollisesti — sieltä minäkin sain joskus lainata kirjoja 
Nimi Pöksyläinen vaikutti vieraspaikkaisten mielestä vähän huvittavalta. — Itse 
vanha Girsen oli vanhanajan liikemiehenä aika lystikäs ukko. Kun muuan maaseu
dun metsäkylän isäntämies kerran tuli hänen puotiinsa pyytäen ostaa sellaista 
astiaa, josta papit viiliä söivät lukukinkereillä — hänen oli lähiaikoina sellaiset 
pidettävä — möi Girsen hänelle sellaisen, jonka paikka on pesukaapin alakerrassa. 
— Pastori Schöneman, joka hoiti m aaseurakunnan kirkkoherran tai kappalaisen 
virkaa, ällistyi kun hänelle sitten viiliä tarjo ttiin  mainitussa talossa, hän lieneo 
arvannut, kuka oli moisen leikinteon takana. — Nuoresta Girsenistä, Alfred nimi
sestä, joka asui torin toisessa kulmassa, ei minulla ole enempää kuin kauppias 
Leistenistäkään mitään muistiin jäänyt. Kauppias Matti Paulinilla oli myyjänä 
hänen veljensä Mikko, joka Parviaisen Pekan kanssa kilpaili ostajien miellyttä
misestä. Hänellä oli hyvä puhetaito, osasi ukoille ja akoille lasketella »palturia» 
miten paljon tahansa. Koulupojat kävivät siellä ostamassa karamelleja ja muita 
makeisia, m utta Mikko oli tiukka myyjä.

Alempana tai viimeisenä kauppiaana Kauppakadulla oli Altin myymälä. Oleskel- 
lessani viimeisiä vuosia koulussa oli hänellä Antti-niminen puotimies, jolta koulu
pojat kävivät ostamassa tupakkaa sekä myöskin väkijuomia. Kun Altin pienem
mässä rakennuksessa asui koululaisia, joutui A ntti paljon heidän seuraansa ja  oli 
siitä syystä hiukan anteliaampi näille ostajille, niin ettei heiltä viimeistä hintaa 
vaatinut. — Käsityöläisiä oli joka alalla, he asuivat etupäässä syrjäkaupungilla. 
Jokunen ravintola oli myöskin kaupungissa ja  useampia olutmyymälöitä. Mieleeni 
muistuu eräs ju ttu  Poutanen-nimisestä henkilöstä. Hän oli ollut puotilaisena, m utta
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perusti s itten  pienen ravinto lan  ja  olutm yym älän. M uuan lähiseudulla asuva a a te 
linen m aanviljelijä, jonka nim essä oli von, m u tta  joka oli hiukan heikoissa raha- 
asioissa myi hum alaisena aatelisnim ensä Poutaselle, tä s tä  johtui pilkkanim i von 
Pouten. H iem an yksinkertainen lienee Poutanen ollut — myöhemmin tavatessam m e 
toimi hän  junam iehenä.

Liike kaupungin kaduilla oli hyvin pientä. P ari k e rta a  viikossa näki jonkun 
m aalaisen kuorm ineen vanhan Girsenin kulm alla. A inoastaan m arkk ina-aikana 
kokoontui kaupunkiin väkeä aina Pohjanm aalta, V iipurista ja  L appeenrannasta. 
S ieltä tuotiin  Viipurin rinkeleitä  ja  me koulupojat pyrim m e m yyjille apulaisiksi 
saaden heiltä  rinkelin  palkaksi. E tupäässä olivat kuitenkin m arkk inat hevosm ark- 
kinoita. Silloin oli hevostorilla liik e ttä  ja m eteliä. Siellä oli huonompia ja  parem pia 
hevosia, jo ita  m yytiin ja  vaihdettiin. Melu oli kova: huutoja ja  kirouksia kaikui, 
juopuneita näkyi kaikkialla. Poliiseilla oli täysi työ laahata  n iitä  pu tkaan, joka oli 
torin  jä rven  puoleisessa laidassa. Tavallisesti oli kaupungissa vain kaksi poliisia 
H ärkä-Jooseppi ja  Skoopa, m u tta  m arkkina-ajaksi saivat he apulaisia, niin e t tä  
järjestysm iesten  luku kasvoi kym m enkuntaan. Vaikea oli näidenkin y lläp itää jä r 
jestystä . M uistan kerran , e t tä  sa tu in  tulem aan paikalle, kun poliisit koe ttiva t o tta a  
kiinni ja  viedä pu tkaan  e rä s tä  ko tip itäjästän i kotoisin olevaa m arkkinahuijaria, joka 
oli hyvin suuri ja  voimakas mies. N ähdessään m inut alkoi hän hum alaisena huu taa  
nim eäni — m u tta  m inä puikin pois hänen näkyvistään. H änen huutonsa oli ku i
tenkin h e rä ttän y t poliisien huomion. He koettivat ta r t tu a  häneen, m u tta  hän  h e it
teli n ä itä  kuin akanasäkkiä. V asta apua saatuaan  onnistui heidän vihdoin viedä 
mies pahnoille. — Tasku- sekä hevosvarkaita oli aina näillä m arkkinoilla runsaasti. 
K erran  m uistan  poliisin vanginneen H allin Jannen veljen K asperin sam alta p ihalta, 
jossa asuin. Suuri ja  tum m a mies hän oli, harjo itti varkauksia ja m uita  ilk itö itä  
— ja  joutui lopuksi vankilaan.

V aikka Jyväskylässä jo silloin ilm estyi sanom alehtiä, ilm oitettiin  yleisiä ilm oi
tuksia ja  huutokauppoja kadunkulm issa kuuluttam alla . K aupunginpalvelija, »tas- 
tienari», ku ten  ruotsia ta itam atto m at kaupunkilaiset hän tä  kutsuivat, kulki k a tu ja  
p itk in  joka kadunkulm assa so ittaen  kädessään olevaa aisakelloa, ja  luki s itten  
kovalla äänellä kuulutuksen. Alempain luokkien oppilaat juoksivat u te lia ina perässä 
ja  m atk iva t häntä.

Kun olen näin hiukan m uistellut kaupungin oloja ja eläm ää lyseolaisena olles
sani, siirryn koulun eläm ää ja  oloja esittäm ään.

Oppilaitten asunnot ja ajanvietteet

K uten jo ennen olen m aininnut, oli oppilaita Jyväskylän lyseossa minun koulu
aikanani ym päri Suomea: H äm eestä, Savosta, K arja lasta , Etelä-Suom esta, E telä- 
Pohjanm aalta , vielä P ie ta ris ta  ja  Inkerinm aaltak in  asti. Luonnollista oli, e t tä  
kauem paa kotoisin olevat oppilaat, jo tka  eivät voineet eväitä kotoaan tuoda ta i eivät 
m uuten  sitä  halunneet, asuivat täysihoidossa. Lähem pänä asuvat ja  vähävarai- 
sem m at to ivat osan ruokatavaro ita  kotoaan saaden vain keittoa  ja  kahvia asun
tonsa em änniltä. M aksut täysihoidosta, johon kuului asunto, ruoka sekä liin av aa t
teet, vaihteli 25—40 m k:aan  kuukaudelta. Niille, jo tka  saivat vain osan ravinnos
ta a n  asunnossaan, maksoi kuukauden vuokra noin 13—15 mk. Täysihoitolaisia p iti
v ä t jo tk u t leskirouvat tai m uut kaupunkilaiset ansiokseen. Yleensä olivat pojat, 
jo tk a  asuivat »kompeissa», tyytyväisiä asunto-oloihinsa.
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Asuin koko kouluaikani n.s. puolihoidossa — kotoa oli m inulla eväänä voi, liha 
ja  leipää. K ovaahan se leipä lopuksi oli, joka oli jo tam m ikuun alussa leivottu ja 
jo ta  vielä kesäkuun puolivälissä syötiin. Vielä vähem m in m aukasta oli voi, joka 
samoin oli vuoden alussa valm istettu , loppupuolella lukukau tta . Kun m atkaa  oli yli 
20 pnk. ja  kulku K auhavalta sinne aivan vähäinen — ei voitu väliaikoina kotoa 
eväitä täydentää. Samoin lienee ollut monen m uunkin toverini laita.

Yleensä puolihoidot o livat hyvin erilaisia — toiset sangen heikkoja — toiset 
parem pia. A lkuvuosina oli m inunkin asunto-oloni sangen vaatim attom at, m u tta  
paran ivat yläluokilla ollessani. N iinpä asuin ensi vuoden toverini kanssa erään  nah
kurin  luona. H änellä oli yksi huone, joka pahviseinällä oli jae ttu  kah tia: to i
sessa asuim m e me koulupojat, toisessa hän itse vaimoineen. P erhe oli alussa lap
seton, m u tta  m inun siellä ollessani lisään ty i se pojalla. Täm än tapahtuessa siirsi 
isäntäm m e kelloa, niin e t tä  saim m e m a tk a ta  kouluun jo 6.30 aikana. Koulun ovet 
olivat silloin tie tenkin  vielä luk itu t, niin e t tä  m eidän oli m entävä erään  toverim m e 
luo, joka tapasi usein käydä asunnossam m e ja  niin ollen tiesi syyn, miksi m eillä oli 
tavallista  aikaisem pi herätys. K oulusta pala ttuam m e oli poika tu llu t m aailm aan.

E ihän täm ä asia m uuten m itään  suurem paa vaiku tusta  tehnyt, ellei em äntäm m e 
olisi vaa tinu t m eidän hoitam aan la sta  ja  tuud ittam aan  sitä  kehdossa. Toverini joutui 
nuorem pana lapsenpiian teh tävää  suorittam aan, m u tta  hänpä olikin kekseliäs poika 
ja  keksi pian, m iten tä s tä  v irastaan  pääsisi. H än nipisti vähän lasta, niin e t tä  täm ä 
rupesi äänekkäästi k irkum aan  — em äntä torui toveriani huonosta lapsenhoita- 
misesta, ja  siten  pääsi täm ä ikävästä velvollisuudestaan. Koulupojilla on aina ku je ita  
mielessä. M inä pääsin lapsen kummiksi, eikä em äntä m inua lu llaam aan v aa ti
nutkaan. Täm ä em äntäm m e oli m uuten sangen kitsas ruokam m e suhteen. Kun oli 
m äärä, e t tä  saisimm e joka päivä keittoa  päivälliseksi, supistui ruoka-annoksem m e 
toisinaan kuorittu ih in  perunoihin, jo ita nahkurin  aam iaisesta oli jäänyt, em äntäm m e 
paistoi n iitä  hiukan rasvan kanssa, m uuta keittoa  emme saaneet. Ellem m e olisi 
hankkineet itsellem m e puolta tuoppia m aitoa päivässä, olisi ruokam m e ollut aivan 
riittäm ätön . A hkerasti siltä huolehdimme luvuistam m e ja  saimme parhaim m at 
todistukset koko kouluaikanam m e. Lisäksi luim m e koulumme la inak irjasto sta  kaikki 
saatavissa olevat suom enkieliset k irja t.

S euraavana vuotena m uutim m e sam assa talossa asuvan talonom istajan, vanhan 
neidin luo, joka oli kolm isenkym m entä vuotta  ollut erään  kauppiaan taloudenhoi
ta jana ja joka oli useina vuosina p itäny t koulupoikia luonaan asum assa. Siellä asui 
m eitä kuusi, välistä seitsem änkin poikaa yhdessä. T iukka oli em äntäm m e nytkin, 
vaikka kyllä hän parem m in ruuastam m e huolehti kuin edellinen, olihan hän vanha 
herrasväen ruoan la itta ja . Ikävä vain, e t tä  annokset olivat pieniä, paitsi veteen 
keite tty  kaurapuuro, jo ta  tuotiin  suuri m äärä  ja jonka em äntäm m e vaati meidän 
kaikki syömään. K un tä tä  herkkua ta rjo ttiin  melko usein, kyllästyim m e siihen 
lopulta. K oska emme uskaltaneet sitä  jä ttä ä  syöm ättäkään, keksittiin  tähän  sellai
nen ratkaisu , e ttä  pienillä paperitö tterö illä  kannoimme sitä  ulos. — M aitoa han
kimm e silloinkin lisää itsellemme. Niiden tovere itten  kotoa, jo tka asuivat lähem 
pänä kaupunkia, läh e te ttiin  suolakalaa ja  m uutak in  särvintä, jonka jalom ielisesti 
jakoivat m eidän kanssam m e.

K eksim m e m uitakin  keinoja saadaksem m e yksitoikkoiseen ruokajärjestykseem m e 
vaihtelua, mm. paistoim me voissa leipää ja  toisinaan ostim m e kaupoista ruokaa. 
»Kompimme» hajo ttua  asuin yhden vuoden erään  toverini luona. Hänen äitinsä asui 
myös sam assa huoneessa ja  la itto i meille ruokaa. P ah in ta  oli, e ttä  eukko rupesi tul- 
laam aan m inun voipyttyäni. Valitin tä tä  toverilleni, ja hän läksy ttik in  äitiänsä  _
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ja niin sai pyttyni olla rauhassa. Tämän jälkeen asuinkin sellaisissa paikoissa, joissa 
sain yllin kyllin keittoruokaa. Kolmena viimeisenä vuotena asuin sellaisissa koulu- 
asunnoissa, joissa paitsi meitä lyseolaisia asui myös seminaarin naisoppilaita. Silloin 
oli ruoka hyvää, m utta lukeminen vaikeampaa — näin suuren joukon kesken ei 
tahtonut olla kylliksi lukurauhaa. Hyvin sitä silti suoriuduttiin — vaikka arvosanat 
eivät pysyneetkään entisellään.

Olen tässä esittänyt omia kokemuksiani ja  elämyksiäni — m utta lienee toisten 
tovereitteni, jotka asuivat samoissa olosuhteissa — kokemukset suunnilleen saman
laisia. Joukossamme oli hyvinkin varattom ia poikia, joiden elämä oli vieläkin hei
kompaa — niistä ei tarvinne sen enempää kertoa.

Mitä sitten tulee poikien ajanvietteisiin, niin olivat ne luonnollisesti monenlaisia 
— parempia ja huonompia. Edellisiin kuului mm. kaunokirjallisuuden viljeleminen. 
Koulussa oli pojilla oma lainakirjastonsa, sitä hoiti aina kaksi seitsemännen luokan 
alaosaston oppilasta, toinen hoitaen lainausta — toinen taasen rahallista puolta 
kooten lainausmaksut ym. Tällaisen »kasöörin» virkaan jouduin minäkin. Oli hyvin 
tärkeätä  pitää huolta, ettei omat ja kirjaston varat sekaantuneet. Kirjastoon ostettiin 
kaikki suomenkielellä ilmestyneet kaunokirjalliset teokset ja  aina joku ruotsinkieli- 
nenkin. Suuri ei tuo sen aikainen suomenkielinen kaunokirjallisuus ollut — sillä 
kuten mainitsin luimme jo ensimmäisenä kouluvuotenamme toverini kanssa kaikki 
tuon kirjaston k irja t — lienee ollut satakunta suurempaa ja pienempää sidosta. 
Ruotsinkielisiä oli joitakin, samoin joitakin vuosikertoja saksalaisia kuvalehtiä.

Kirjoja lainattiin kahdeksi tai kolmeksi viikoksi ja oli kirjan kannessa m äärätty  
lainausaika sekä maksu lainausajalta, tämä vaihteli 5—20 p# M utta kun kirjoja lai
nattiin  ja luettiin ahkerasti, karttu i kuitenkin niin paljon rahaa, e ttä  voitiin ostaa 
ilmestyneet kirjat ja  sidottaa pahimmin kuluneet. Lainausmaksun saaminen oli 
usein vaikeata — ei auttanut muu kuin kieltää lainaaminen kokonaan niskoitteli- 
joilta ja  tavallisesti täm ä keino auttoi.

Koulupojat eivät tyytyneet yksin kirjallisuuden harrastamiseen, alettiin seurata 
myös sanomalehtiä. Minun aikanani oli kaupungissa jo jonkinlainen lukusali, jossa 
oli sanomalehtiä. Käytiin myöskin sellaisten tovereitten luona niitä lukemassa, 
joiden kotiin oli sanomalehtiä tilattu. Jyväskylässä ilmestyvä sanomalehti taasen 
ostettiin. Kun venäläis-turkkilainen sota alkoi, ei meidän komppi joutanut kulkea 
muualla sanomalehtiä lukemassa, siksi päätimme itse tilata Uuden Suomettaren — 
olimmehan me kovia turkkilaisten vihaajia ja  Aleksanteri II:n  ihailijoita. Hyvän
tahtoinen rehtorimme ei kuitenkaan oikein hyväksynyt koulupoikain sanomalehti- 
puuhia. Kun meidän lehtemme tuli opettajahuoneeseen, sain minä — jonka nimellä 
lehti oli tilattu  — kerran kutsun m ainittuun huoneeseen, jossa rehtori minulle lau
sui: »Ei ole sopivaa, e ttä  oppilaat tilaavat sanomalehtiä, se ehkäisee heidän luku- 
jaan.» — »Onko rehtorilla sitten jotain huomauttamista meidän komppimme luke
m isesta — emmekö ole läksyjämme osanneet?» kysyin.

Rehtori ei vastannut, vaan kääntyi pois minusta — minäkin poistuin kiireim- 
män kaupalla opettajahuoneesta. Mitäpä olisi voinutkaan m uistuttaa, sillä olihan 
meistä kolmella kiitettävä keskiarvo — eräällä paras m itä minun aikanani Jyväs
kylässä saatiin — eikä kellään ollut huonoa todistusta. Meidän komppi hoiti silloin 
huolellisesti lukunsa.

Hauska huvitilaisuus koulupojille oli se kun suomalainen teatteri syksyllä 1876 
ja 1877 vieraili Jyväskylässä. Koulupojat ihailivat jo silloin Ida Aalbergia, joka sil
loin nuorena tyttönä herätti suurta huomiota. Myöskin Kaarola Avellan, Leino, 
Vilho, Kallio ym. etevät näyttelijät olivat poikien mielestä ihailtavia. Teatteriin oli

J L  — 32



498

heillä siis suuri halu, m u tta  eräs »m utta» tuli väliin# Koulupoikain kukkaro  oli 
varsin  köykäinen silloin — niinkuin nytkin! — rah a  ei tah to n u t r i i t tä ä  tea tte rissa  
käyntiin . K uka lienee keksiny t silloin sen keinon, e t tä  m ennään toinen toisen 
lipulla sisälle. Se tapah tu i siten, e ttä  kaksi osti ensin lipun ja  sisään päästyään  
toinen heistä o tti m olem m at liput tuoden taasen  toisen toverin sisälle. Täm ä voi 
käydä päinsä syystä, e ttei lippuja o te ttu  pois eikä ta rk a s te ttu  sisälle tullessa. Olin 
itsek in  kerran  tuollaisella »vapaalipulla» te a tte r issa  — m u tta  toisella kerra lla  rupesi 
om atuntoni tuosta niin vaivaam aan, e t tä  lähdin pois. M inua oli kotona vanhem 
pani varo ttanee t kaikesta vilpinteosta, ja kai tuo varoitus m uistui mieleeni. P o ja t oli
s iv a t kai p itk ittänee t puuhaansa m iten kauan  hyvänsä — koulupoikain m oraali ei 
silloin, tuskin aina nytkään, ollut kovin korkea — m u tta  jou tuivat lopulta kiinni. 
He lienevät siepanneet lipunm yyjältä, vah tim estari Vidlundilta, lipun niin varom at
tom asti, e ttä  täm ä huomasi teon ja  ilm oitti sen rehtorille. Sam alla saatiin  koko 
puuha paljastetuksi, ja  kolme oppilasta — niistä kaksi luokkatoveriani: joutui reh 
to rin  kuulusteltavaksi. H än antoi heille kaksi ehtoa valittavaksi: m uutam an kuu
kauden kestävä ero koulusta ta i hyvänlainen ro ttinkiselkäsauna. K uu ltuaan  tuo
m ion rukoili eräs pojista: »Antakaa, hyvä rehtori, m eitä selkään, m u tta  älkää ero it
tako!» H yväntahtoinen reh tori tuli liiku tetuksi pyynnöstä ja  pojat saivatkin  selkä- 
saunan, m u tta  koulusta ei heitä  ero itettu  — ainoastaan käytös alennettiin  ja evä t
tiin  sinä lukukautena vapaaoppilaana oleminen.

Teatteri-innostus ei m eiltä silti lam autunut. Tohtori Schildt’in luona pantiin  
toim een pari pientä näytelm ää, joihin m inäkin otin osaa. K atselijoina oli toisia kou- 
lupoikia ja  talonväki toh to rista  alkaen. M eidän kompissamme pysyi innostus vireillä. 
P äätim m e es ittää  asunnossam m e näytelm iä, joista m inäkin k irjo itin  pari lyhyttä. 
Sam assa talossa asuvalta neidiltä saim m e la inata v aa tte ita  naisen osia esittäville. 
Tappuroista valm istettiin  partoja, kasvot noettiin, ja  tä llä  tavoin olimme valm iita 
esitykseen. Kutsuim m e tuon neidin ja  talon  palvelustytön katsojiksi. Em äntäm m e 
oli uskonnollismielinen ihm inen ja  oli kaik in  tavoin es täny t m eitä  te a tte r iin  m ene
m ästä, niin e ttä  olimme saaneet ikkunan k a u tta  läh teä  näytelm iä katsom aan. Tul
lessaan sisään ja  näh tyään  m eidän nokiset kasvomme löi hän  k ätensä  yhteen huu
dahtaen : »M enkää heti paikalla pesem ään kasvonne noesta, kun olette tuon näköi
siä!» Se oli ankara arvostelu meidän näytelm ätaiteellem m e ja  jäähdytti sam alla mei
dän  harrastuksem m e siihen.

A janvietteenä oli silloin poikien keskuudessa myös korttipeli, m u tta  sikäli kuin 
tiedän, ei ku itenkaan  pela ttu  rahapeliä. Asuin sellaisissa kouluasunnoissa, joissa 
tä lla is ta  peliä ei suvaittu . S itäpaitsi olin kotoani saanut korttipelistä  sen käsityk
sen, e t tä  se oli pahan hengen keksim ä huvitus, siksi oli m inulla kammo korttipeliä  
kohtaan  leikkipelinäkin. Vähem m ässä m äärin  senvuoksi tä tä  huvia harrastin . Toi
sissa kompeissa oli se yleisin ajanviete. Asuessani kahden erään  toverini kanssa, 
asui sam assa talossa eri henkilön luona m uuan privatisti ja  eräs yläluokan oppilas, 
jo tk a  harjo ittiv a t niin ankaraa  korttipeliä, e t tä  sunnuntainakin  jum alanpalveluksen 
a ikana k o rtit läiskyivät. — Sivumennen m ainittakoon, e t tä  tuo privatisti oli ollut 
14 vuo tta  Jyväskylän lyseossa. K errotaan, e t tä  m uuan kauppias hänen ko tiseu ra
kunnassaan  oli häneltä  pilkallisesti kysynyt: »Onko to tta , m itä  ihm iset tää llä  k e r
tovat, e t tä  sinä olet m ennyt Jyväskylän lyseoon silloin, kun m eidän rovastim m e on 
syntynyt?»  — »Kuka sellaista on valehdellut?» kysyi hölm istynyt poika. — Kun 
p o ja t em ännän kielloista huolim atta lö ivät k o rttia  ka ike t yöt, meni hän siitä  k an 
te lem aan  rehtorille, valittaen, e t tä  pojat h a rjo ittav a t pahe ttaan  jum alanpalveluksen 
aikanakin . E räänä sunnuntaina menikin reh to ri heitä  katsom aan, m u tta  sa ttu m a lta
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eivät po ja t tällöin pelanneetkaan. R ehtori sanoi heille: »Tietooni on tullut, e t tä  te 
pe laa tte  tää llä  k o rttia  kaiket pyhätkin. E ttekö  tiedä, e ttä  korttipeli on koululaisilta 
k ielletty?» — »Niin onkin rahapeli, vaan emme m e rahapeliä pelaakaan, eikä leik- 
kipelin pelaam inen ole kiellettykään», vastasi siihen Junnu. — »M utta m itä o lis itte  
sanoneet, jos olisitte tänään täällä  juuri pelanneet silloin, kun tulin  luoksenne?» — 
»Olisimme pistäneet k o rtit laatikkoon», vastasi Junnu. Rehtori nuhteli poikia k u i
tenkin  ankarasti, varsinkin siitä, e ttä  olivat jum alanpalveluksen aikana pelanneet, 
m u tta  m uuta  rangaistusta  eivät pojat saaneet.

Oli pojilla sen tään  parem piakin vapaa-aikojen huvituksia, m.m. m onenlaiset 
u rheiluharrastukse t. Syksyisin kun jä rv e t jääty ivät, oltiin luistelem assa. E nsim m äi
seksi jää ty i Köyhälampi, sitten  lu isteltiin  Tuom iojärvellä ja  Jyväsjärvellä. Usein 
m entiin  heikolle jäälle, niin e t tä  jouduttiin  jään  särkyessä kylm ään veteen — m inun 
aikanani ei ku itenkaan  sa ttu n u t ainoatakaan  hukkum istapausta. Putosin k e rran  
Jyväsjärvellä laivalaitu rin  v ierestä järveen, m utta  pelastuin kuitenkin  omin voimin 
— kylm ä kylpy oli ainoa vahinko, jonka sain. K oetettiin  joskus talvisaikana p itää  
lu is tin ra taa  kunnossa Jyväsjärvellä, m u tta  lum isina talv ina se kävi ylivoimaiseksi. 
K elkkam äki oli myös mieluisa huvi koulupojilla. Sundinm äkeä laskettiin  p itk in  
ka tua  järvelle saakka, siitä  saatiin  sopiva liuku. Rohkeim m at pojista la skette livat 
H arjunm äkeäkin  aina H arjun  varrelle saakka. Ikävä tapatu rm a tapahtu i m ain i
tussa m äessä minun aikanani, en m uista, oliko se kelkalla tahi suksilla laskettaessa. 
E räs alaluokan poika laski toverinsa päälle niin pahasti, e t tä  kuolema seurasi. 
Tapaus oli selvä tapaturm a, eikä sille pojalle, joka vahingon aiheutti, m itään  r a n 
gaistusta  voitu an taa. — Suksia käy te ttiin  myös hyvin paljon, sellaisia ei o llu t 
kaikilla.

Kun kouluvoim istelu oli perin alkeellista, peruste ttiin  voim isteluseura m inun 
ollessani kuudennella luokalla. Luokka- ja asuintoverini G. Sahlberg, joka itse  oli 
hyvä voimistelija, johti m eitä harjoituksissa. Pojat olivat kuitenkin kovin la isko ja 
niissä käym ään, jonka vuoksi seura pian lakkau tettiin . — Koulussa oli myös jon 
kinlainen laulukuoro, jota johti milloin m ikin m usikaalinen oppilas. Laulua ta rv it-  
tiinkin, sillä pojat olivat ahkeria p itäm ään  serenaadeja.

Jyväskylän lyseo oli minun aikanani ainakin siinä suhteessa erikoisen huom at
tava, e t tä  siellä koetettiin  oppilaisiin is tu tta a  yleistä käy ttäy tym istä  ja  ulkonaisen 
eläm än siistim istä. Koulussa oli runsaasti sivistyneistä kodeista olevia oppilaita, 
m u tta  oli myös paljon sellaisia, jo tka olivat varsinaisen kansan keskuudesta lä h te 
neitä, joilla oli vähän tai ei ollenkaan n ä itä  etuja. Kun luokalla kuitenkin oli sivis
tyneistä kodeista läh teneitä  poikia, eivät näm ä voineet olla va ik u ttam atta  toverei
hinsa esim erkillään ja  käytöksellään. Ei voi sanoa, e t tä  itse koulussa talonpoi
kaisista kodeista lähtöisin olevat oppilaat eivät olisi osanneet käy ttäy tyä  y h tä  
hyvin kuin sivistyneistä kodeista olevat. Löytyi sellaisia viim em ainittuihin kuu lu 
via oppilaita, jo tka  tä s tä  huolim atta esiintyivät hyvinkin huonosti koulussa. M u tta  
heillä oli silti ulkonainen esiintym inen parem pi kuin varsinaisilla maalaispojilla, 
joiden täy ty i oppia paitsi läksyjään myöskin parem paa ulkonaista esiintym istä. 
Monella tavalla  he saivat tä tä  kouluaikanaan Jyväskylässä; h arva t lienevät h e is tä  
ylioppilaaksi tullessaan aivan moukkia. Jo o p etta ja t ja  m onet heidän rouvistaan  
koettivat oppilaidensa esiintym istä keh ittää.

N iinpä ollessani neljännellä luokalla panivat opettajain  rouvat koulussam m e 
toimeen erity isiä  iltam ia, joita yläluokan pojat pilkallisesti ku tsu ivat tom ujuh- 
liksi. Innokkaam pia näiden huvien jä rjes tä jiä  olivat rouvat H irn ja  Gummerus. 
Näihin illanviettoihin o ttivat kaikki koulun oppilaat, ensim m äiseltä viimeiselle luo
kalle, osaa. K u tsu ttiinpa sinne myös tyttökoulun oppilaita. N äissä juhlissa laulettiin ,
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pidettiin  joku puhe, lausu ttiin  runoja ja  leik ittiin  piirileikkiä. Y läluokkien oppilaat 
ky llästy ivät kuitenkin  pian näihin juhliin, sillä he eivät tah toneet olla yhdessä a la
luokkien »hunnien» kanssa, kuten  he n ä itä  kutsuivat. Ja  niin loppuivatkin näm ä 
»tom ujuhlat» ennen pitkää.

Joka kahden viikon ku lu ttua  oli m eillä lomapäivä. Se olikin hyvin tarpeellinen, 
sillä silloin oli sekä ruotsin  e t tä  latinan käännösharjo itukset, sam oin aineet kirjoi
te ttava, ja  vei näm ä niin paljon aikaa, e t tä  lupapäivät k äy te ttiin  näihin tehtäviin. 
Vielä täy ty i etsiä san a t käännöksiin ym., niin e t tä  työ tä  riitti. K uten m ainitsin, 
eivät ope tta ja t siihen aikaan  valm istaneet läksyjä, ku ten  nykyään, vaan m ä ärä t
tiin  ainoastaan mihin asti s itä  oli. K aikki täy ty i siis itse valm istaa kotona. Tosin 
oli olem assa vanhoja käännöksiä eli lun tteja , m u tta  näitäk in  täy ty i toisilta jä l
jen tää , ellei saanut ostaa jo ltain  yläluokan pojalta. A inoastaan m aisteri R. H irn 
valm isti seitsem ännellä luokalla suom esta saksaksi käännettävää  P au l’in lukukirjaa, 
m u tta  m itään  suurem paa apua ei tä s tä  ku itenkaan  ollut, sillä H irn vaati aivan 
san a ta rk as ti sam an käännöksen, jonka hän itse oli kään täny t. Täm än m uistam inen 
ei ollut helppoa, vaikka »luntta» tähänk in  oli pojilla saatavissa.

Luvan pyytäm inen oli aina seitsem ännen yläluokan oppilasten asiana. Olin 
jo tenkin  aina parin  toverini kanssa reh to rilta  lupaa pyytäm ässä. H arvoin ta rv ittiin  
tuolle hyväntahtoiselle, poikien työn hyvin ym m ärtävälle reh torille  p itk iä  esityksiä 
p itää. K un se oli tu llu t tavaksi, niin m ihinpä siitä  päästiin. Mieleeni m uistuu eräs 
tällainen luvanpyynti, jossa olin m ukana. M eitä oli silloin kolme poikaa asiaa esit
täm ässä, m.m. primuksemmo, A., joka oli vastikään  ollut useita päiviä koulusta 
poissa. K un rehtorim m e näki hänen olevan m ukana ja  m uisti tuon poissaolon, kysyi 
hän: »Oletko sinä ollut sairas, kun olet ollut poissa koulusta#» — »En m inä ole 
ollut sairas», vastasi V. — »Miksi s itten  olit poissa», ja tkoi reh to ri kyselyään. 
»Olen harjo ite llu t laskuja», sanoi V. »E tkö tiedä, e ttei sellaisten asiain tak ia  saa 
jäädä  koulusta», lausui rehtori, jo ta  V :n vastaus suuresti lonkkasi. Olihan m ate
m atiikka  reh torin  oma aine. »Jos en saa jo itain  päiviä olla koulusta pois h arjo it
taakseni laskuja ylioppilaskirjoituksia varten, niin otan eron koulusta ja  k irjo itan  
privatistina», virkkoi V. jo tenkin  röyhkeästi. R ehtori käänsi selkänsä tuollaisen 
häikäilem ättöm yyden kuullessaan, m u tta  antoi kuitenkin meille luvan. K yllä hän 
sen m ielessään piti, ja  kuten  m ainitsin, ei hän  sallinnut juu ri tuon röyhkeyden 
vuoksi m inua o ttam aan  V :tä  toverikseni mennessäm m e lehtori Maconin luo ereh- 
dystäm m e anteeksi pyytäm ään.

M uuten olkoon tässä sivumennen m ainittu , e t tä  oli om ituista, e ttä  A. V. seitse
m ännen luokan yläosastolla asete ttiin  priim ukseksi. V aikka hän  oli ehdottom asti 
lah jakas poika ja  ehkä ta itonsakin  puolesta luokkansa etevin, näkyi tuosta edellä- 
k e rro tu sta  hänen luonteensa laatu . Luokallam m e oli prim uksena koko koulun ajan  
ensim m äiseltä luokalta seitsem ännelle — siis seitsem än vuotta  Adam Kinnunen, 
m erkillsim piä oppilaita, m itä Jyväskylän lyseossa on ollut. Jos hän olisi saanut 
elää kauemmin, niin varm aan hänestä olisi tu llu t etevim piä tiedemiehiämme. Jo 
ensi luokalta  alkaen käy ttäy ty i hän kuin vanha mies. Istuim m e vierekkäin lähes 
koko koulun ajan  ja  olimme p arh a ita  ystäv iä ja  tovereita. Koko hänen olennostaan 
huokui vakavuus, toim eliaisuus ja  syvä uskollisuus. K aikessa toim innassaan esiintyi 
tarm oa ja täsm ällisyyttä. H änen kirjoitusvihkonsa olivat m allikelpoisen siistit, k ir
jansa  aina hyvässä kunnossa — eikä repaleisia ku ten  to isten toveriensa. Hän tapasi 
sanoakin: »Ei k ir ja t lukem alla pahene, vaan huonosti pidellen.» — K un hän esiintyi, 
oli puheensa harvaa ja  h ark ittua , ku ten  jonkun vanhan vakavan ukon. Jo koulu
aikana ja  ensim m äisenä ylioppilasvuotena ehti hän k e rä tä  useam pia tuhansia sanan-
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laskuja, arvoituksia ym., niin e t tä  suomenkielen 'tu tk ijan a  hänestä  v an n aan  olisi 
tu llu t m erkkim ies. A ikainen kuolema — k eu h k o tau ti — katkaisi hänen eläm än
uransa jo kolm antena ylioppilasvuotena niin e ttä  hän  ehti olla vain hyvin vähän 
aikaa yliopistossa. O llessaan opetta jana Tarvaalam  m aanviljelyskoulussa S aarijä r
vellä vilustui hän  saunam atkalla  ja  sai nelistävän keuhkotaudin. K uten m ainitsin, 
pidimme om ituisena asiana, e tte ivät o p e tta ja t a n ta n e e t  K innusen olla luokkam m e 
prim uksena koulun loppuun asti, vaikka hänellä oUi kaikki edellytykset siihen.

K uten m ainitsin, oli m eillä lomapäiviä joka kahiden viikon ku lu ttua. Tavallisesti 
yh tenä lupapäivänä joka kuukausi teh tiin  yhtei:nen huviretki — tavallisim m in 
R istonm aan taloon. Siihen osallistuivat kaikki y lä luokkain  oppilaat kuudennelta 
luokalta  saakka, ja ku tsuvieraina oli ty ttökoulun yläluokkain oppilaita sekä m ui
tak in  neitosia kaupungista. Joku vanhempi rouva oli va rtijan a  — »förkkelinä» — 
pitäm ässä huolta, e t tä  kaikki sujuisi hyvässä jä rjestyksessä . O hjelm aan kuului leik
kejä, tansseja, lau lua ym. Seitsem ännen luokan ojppilaat saivat kuulua myös kau
pungin suom alaiseen seuraan, olivatpa he pääkavaljeereina  seuran toim eenpane
missa iltam issa. O llessani viim eisellä luokalla piti reh tori vakavan varoituspuheen, 
kun po ja t iltam an p ää ty ttyä , jopa joskus hiukan ennenkin, su lkeutuivat yksity is
huoneisiin nau ttiakseen  väkijuom ia. R ehtori ei k ie ltä n y t poikia o ttam asta  iltam iin 
osaa, m u tta  väkijuom ain nauttim isesta.

Joka vuosi M athildan päivänä olivat koulumme oppilaat viidenneltä luokalta  asti 
k u tsu tu t tohtori Schildtin asuntoon viettäm ääin rouvan nimipäiviä. Tohtori 
Schildt’hän oli tavallaan  koulun isä, sillä hänen a.nsiostaan tuo koulu Jyväskylään 
saatiin, ja  hänen ansionsa oli myös, e tte i koulua lak k au te ttu , kuten sen aikaisen 
kouluhallituksen päällikön K. von K othen’in vaka;a aikomus oli ollut. P aitsi lyseo
laisia, oli nim ipäiväin viettoon ku tsu ttu  myös ty ’ttökoulun oppilaita ja  m uitakin  
kaupungin sivistyneistön nuoria neitosia. Ukko S child t, joka oli h iukan huono- 
näköinen, niin e tte i tun ten u t koulupoikia, vaikkua olivat m onta k e rtaa  itsensä 
hänelle esittäneet, tu li poikain luo kehoittaen  h e itä :  »Hyppikää ny t pyörikettä». 
Olihan näissä juhlissa piirileikkejä ja  m uitakin  tainsseja — lau lettiin  välillä ja  esi
te ttiin  runonlausuntaa. T arjo ilua oli myös: kahw ia sekä tee tä  ja  voileipiä ym. 
K uten tohtori Schild t’iä pidettiin  koulun isänä, s;amoin pidettiin hänen rouvaansa 
koulun äitinä. H än kuuluikin kouluneuvostoon ja «oli m uutenkin kaikin puolin kou
lun äidillisenä huoltajana.

M aisteri K. J. G um m erus oli koko sen ajan, joilloin lyseossa kävin, m eidän luok
kam m e esimies. H än piti luokastam m e, vaikka emime m itenkään olisi tä tä  suosiota 
ansainneet, sillä siksi vallattom ia olimme usein lnänen tunneillaan. M utta  luokal
lam m e oli e rä itä  oppilaita, jo is ta  hän piti — näiihin en m inä kuulunut. H änellä 
oli myös tapana ku tsua luokkam m e luokseen jomkun kerran  lukukaudessa. Siellä 
ta rjo ttiin  meille virvokkeita — ukko itse ja  hänen hertta inen  rouvansa puheli kans
samme näy ttäen  meille arvokkaita  kuvateoksia. K . J. Gummerus olikin m uistaak
seni ainoa luokan valvoja, joka minun kouluaikam ani poikia luokseen kutsui.

O ppilaitten e läm ästä koulussa ja  sen ulkopmolella voisi k irjo ittaa  erityisen 
luvun, m u tta  rajo itun  kertom aan  siitä tässä  yh teydessä. Kun uusi oppilas tuli kou
luun, joutui hän siellä m onenlaisen kohtelun alaisteksi omien toveriensa sekä ylem 
pään luokkain oppilaitten puolelta. Jokainen oppilais vietiin ensin n.s. koirankoppiin 
(erääseen tarpeelliseen huoneeseen) yläluokan oppilaiden kom ennuksesta. Ensi 
lumen tu ltu a  pestiin näiden »noviisien» kasvot lumella. M utta  varsinkin  omien 
luokkatovereittensa taho lta  joutuivat varsinkin m aialta tulleet pojat kovan kohtelun 
alaisiksi. M uistan oman kouluaikani alussa saneeni osakseni kovaa kiusantekoa kau-
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punkilaistovereiltani. Meidän eteläpohjalainen kielim urre oli näille outoa, ja m eitä 
m a tk ittiin  aina silloin kuin puhuimme. K äytim m ehän r-ään n e ttä  d :n  asem asta ja  
ou to ja pohjalaisia pää tte itä , ja  täm ä oli tovereittem m e ilon aiheena. N iinpä k erran 
k in  m uistan  sanoneeni: »K ukhan on tuonut lun ta kenkihnänsä» — oli nim. tuotu 
luokkaan  lunta, — tuo tti täm ä m atkim isen a ih e tta  yllin kyllin. Kun tuo m atkim i
nen ei tah to n u t m uuten loppua, otin viivottim en ja  annoin sillä ym päri korvia 
pahim m alle kiusaajalleni näy ttäen  sam alla tuppeani, jossa kiikkui kolme puukkoa. 
Lupasin p iirtää  sillä sitä, joka uskalsi tu lla m inua vielä kiusaam aan. Täm än jä l
keen sain rauhan. Olin sitä  paitsi ikänikin puolesta jo takuinkin  väkevä, niin ettei 
k ukaan  enää uska ltanu t m inua k iusata. K un sitten  eri luokkain välillä käydyssä 
lum isodassa uskalsin m ennä taistelem aan kolm annen ja  neljännen luokan poikain 
kanssa ja  kun en saanu t nä itäk ään  pahasti selkääni — parem m in annoin — tulin 
niin tunnetuksi äkäisyydestäni, e ttä  sain olla aivan levossa ka ik ilta  kiusaajiltani. 
S itävasto in  toverini, joka oli nuori ja  heikkovoimainen, sai aina yläluokille saakka 
k ärsiä  kiusaajiensa häv ittöm yyttä.

Yleensä ei koulussa kovin paljon tapeltu . O petta ja t koettiva t p itää  jä rjestystä  
yllä, ja seitsem ännen luokan pojille oli annettu  oikein teh täväksi valvoa alimmil- 
lakin  luokilla jä rjestystä , erittä ink in  rukouksiin m entäessä ja  sieltä palattaessa. 
V eivätpä he joskus pahim m at h ä irits ijä t luokalle ja  an to ivat niiden seisoa nur
kassa, jopa joskus saivat pahim m at pojat siellä ruum iillista kuritusta . E rittä in  tun 
netuksi tuli m inun ollessani jo yläluokilla seitsem ännen luokan oppilas T. L., joka 
joskus antoi alaluokkain pojille potkuja saaden siitä »koni»-nimen.

Tuo lisänim en antam inen oli koulussa hyvin yleistä. Joskus an to ivat opetta ja t 
niitä, m u tta  myös toverit. M uistan, m iten luokkatoverini J. v. S. k irjo itti nimensä 
kaksinkerta isella  W :llä. Kun m aisteri Bonsdorff sen näki, sanoi hän: »Mikä vonsku 
sinä olet, mokoma aatelismies, joka et osaa edes om aa nim eäsi k irjo ittaa?»  S iitä 
sai hän nimen vonsku, joka periytyi s itten  toisille veljillekin. K erran  sanoi sama 
opetta ja  eräälle oppilaalle, joka iienee m onistanut luokkia: »Etkö sinä vanha vete- 
lys sitä  osaa», ja  vanhan vetelyksen nim en sai oppilas koulussa sittem m in pitää. 
P o ja t an to ivat myös nimiä tovereilleen, useim m illahan oli tuollainen lisänimi. Oli 
pappi, moppe, rällä, limppu, sirkka, Kello-M atti y.m. Oli myöskin sellaisia nimiä, 
jo ita  voitiin p itää kunnianim enä. S:n veljeksiä ku tsu ttiin  hyvän lauluäänensä tak ia  
kukoiksi, ja  e rä s tä  luokkatoveriani, joka oli hyvä tappelija puolustaessam m e 
itseäm m e »pukkeja» vastaan, ku tsu ttiin  Pappenheim iksi j.n.e.

Luokkatoverien kesken vallinnut suhde oli erilainen. M eitä ylem pänä olevalla 
luokalla esim. vallitsi oppilaiden kesken m itä  sopusointuisin väli, päinvastoin taasen  
m inun luokkani oli jak aan tu n u t kahteen aivan vastakkaiseen leiriin. S itä  joukkoa, 
johon itse  kuuluin, sanottiin  nimellä apostolit, m e taasen  vuorostam m e kutsuim m e 
toisia enkeleiksi, vaikkei su inkaan m issään hyvässä tarkoituksessa. Seitsem ännelle 
luokalle tullessam m e sulauduim m ekin toisiimme jo parem m in. — M uistan, e ttä  
ensim m äisenä ylioppilasvuotenamme pitäessäm m e Helsingissä yhteisen illanvieton, 
eräs »apostoleihin» kuuluva toverim m e huom autti »enkeleiden» sopim attom asta 
käy ttäy tym isestä  toivoen, e ttä  näm ä kouluaikaiset ristiriida t unhotettaisiin , kuten 
luonnollisesti tapahtuikin.

Parhaim pina harrastuksina  m eillä oli koulussa konventin perustam inen, joka 
tapahtu i ollessani viimeisellä luokalla. Tähän konventtiin  saivat kaikki koulun 
oppilaat osallistua. Meillä oli puheenjohtaja, kirjuri, keskustelukysym ysten esittä jä  
ja keskustelujen johtaja, jo ta  k u tsu ttiin  d isputaattoriksi j.n.e. Olipa meillä sanoma- 
lehtikin, joka ilm estyi joka kokoukseen, joita p:dettiin  ainakin kerran, toisinaan
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parikin kertaa kuukaudessa. Keskustelut muodostuivat usein hyvin vilkkaiksi, kuten 
esim. silloin kun keskusteltiin siitä, miksi eivät pojait käy ahkerammin kirkossa, 
vaikka siihen on rehtorin taholta saatu kehoituksia. M uistan, miten silloin rehtorikin 
o tti keskusteluun osaa ja  antoi aika läksytyksen silkoiselle priimuksellemme, joka 
koetti puolustaa kirkossa käym ättöm yyttään. Konventti ei kuitenkaan monta vuotta 
liene toiminut meidän lähtömme jälkeen. Syy oli taasern se, etteivät yläluokan oppi
laa t pitäneet siitä, e ttä  alaluokkalaisetkin saivat siihe;n o ttaa osaa. — Muista har
rastuksistam m e olen jo ennen puhunut.

M itä taasen tulee oppilaiden käyttäytymiseen koulun ulkopuolella, niin siinä 
suhteessa olisi kyllä ollut paljon huomautuksen sijaa.. Raittiusasia esim. ei minun 
koulussaoloni aikana vielä ollut tärkeänä päivänkysyrmyksenä. Pidettiinpä raittius
intoilijoita jonkinlaisina lahkolaisina, »hihhuleina». V asta  ylioppilaaksi tultuamme 
yhtyi meitä kolme luokkatoveria raittiusseuraan, va ikka  luokallamme olikin useita 
raittiusmiehiä. Yleensä oli kuitenkin raittius koulussiamme liian vähän huomioitu. 
Aivan ihmeellinen asia ei tuo ollutkaan, sillä olihan opettajainkin joukossa sellaisia, 
jo tka eivät lasiinsa sylkeneet. Kun pojat täm än tiesi vät, eivät hekään välittäneet, 
vaikka käyttivät alkoholijuomia. Pahinta oli, e ttä  väkijuom ia käyttivät jo alaluok
kain pojatkin. Kun kouluun tulin, en ollut juovutusjjuomia tuskin maistanutkaan, 
vaikka olin silloin jo kuuttatoista kulkemassa. Isäni o»li melkein ehdottomasti raitis
— harvinaisuus talonpoikaisväestön keskuudessa siihien aikaan. Ei minulla ollut 
näin ollen tilaisuutta väkijuomain käyttöön, kun en miltä kotonakaan nähnyt käy
tettävän. M utta kun jouduin kolmannella luokalla asum aan suuremmassa joukossa, 
osasivat nämä toverini kyllä antaa väkijuomille arv'oa, joten minäkin sain tilai
suuden niitä maistaa, vaikka minusta ei milloinkaan niiden käyttäjää tullut. Juo
pottelu oli koulussa liiankin yleinen — kuten sanoin — alaluokilta saakka. Lupa- 
päivinä niitä tavallisesti nautittiin, joko asunnoissa tai mentiin kaupungille sel
laisiin pieniin olutmyymälöihin kuten »krykkymamsellilla», neiti Lindbladilla oli, 
tai oluttehtaan myymälään, jota kutsuttiin Vallhallaksi j.n.e. Monet etevät nuoru
kaiset joutuivat rappiolle juopottelun vuoksi.

Kyllähän opettajat, varsinkin rehtori, tiesivät, e t tä  pojat käyttivät alkoholi
juomia, m utta tuskin sentään käytännön suuruutta. R ehtori oli liian hyväntahtoinen 
ryhtyäkseen ankarampiin toimenpiteisiin juopottelun ehkäisemiseksi. Mieleeni tulee 
muuan tapaus neljänneltä luokalta. Eräs luokkatovereistani oli jäänyt pois koulusta
— liekö rehtorilla ollut jotain aavistusta, ettei oppila.an sairaus tainnut olla kovin
kaan ankaraa laatua, siksi hän meni tuon oppilaan asuntoon ottam aan selkoa pois
saolon syystä. Huoneeseen tullessaan huomasi hän pojan makaavan kohmelossa 
tuoksuen väkijuomille. Rehtori tahtoi tautiin selvitysttä, ja täytyihän oppilaan syn
tinsä tunnustaa. Muuta pahempaa ei siitä seurannut k u n  käytöksen alennus, eikä tuo 
oppilas jä ttäny t juopottelemistaan koulussa olon aiikana eikä myöhemminkään 
virkamiehenä.

Muistaakseni ainoastaan noin neljä, viisi kertaa koulussaoloni aikana rangaistiin 
koulun oppilaita erottamisella joko kokonaan tai m ääräajaksi. Kaikkiin näihin ran
gaistuksiin oli juopottelu pääsyynä. Ensimmäisen kerr.-an tapahtui erottaminen muis
taakseni minun ollessani ensi luokalla. Oli m uutam ia yläluokan oppilaita, m.m. 
eräs seitsemäsluokkalainen juopotelleet ja  tervanneet humalapäissään maisteri 
M arttisen portin. M arttinen otti mokoman kunnianosoituksen vähemmin mieluisasti 
ja vaati pojille ankaraa rangaistusta. Koko ankaraksi se tulikin, sillä pääsyyllinen 
erotettiin vuodeksi koulusta ja  hänen toverinsa lyhyemmäksi ajaksi. Ei tuo mies
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silti rappiolle joutunut. H änestä tuli tunne ttu  pappismies, vaikka ei to im in tansa 
om assa m aassa tapah tunu tkaan .

Yleensä juopottelu  ei aina ollut syynä koulusta erottam iseen. Joskus oli syynä 
m yöskin tappelu. Alaluokilla ollessani oli yläluokkalaisilla useasti tappelu ita  sem i
naarila isten  kanssa. Kun pääsin ylemmille luokille, ei näitä  tappelu ita enää syn
tynyt. Silloin oli meillä usein tu ttav ia  ja kotiseutulaisia sem inaarissa. M onet asu ivat 
myös »kompeissa», joissa asui myös sem inaarilaisia, myöskin ty ttö jä . N äissä asun
noissa elettiin  kaikessa sovussa ja  v ie tettiin  hauskoja yhdessäolon hetkiä. — Alaluo
k illa ollessani tapah tu i tuollaisia kahakoita  tavan  takaa. E räs yksityisoppilas ja  
m uuan kuudesluokkalainen joutuivat kadulla ensin käsikähm ään ja  s itten  seiväs- 
o tte luun  m uutam ien sem inaarilaisten kanssa. Tappelunujakassa huitaisi tuo kuudes
luokkalainen toverilleen aika verihaavan silmän päälle. Poliisit jou tu ivat väliin ja  
o ttiv a t po ja t kiinni. Aamulla tu li rehtori k ah ak as ta  kuultuaan  jo aikaisin  poikien 
asuntoon juuri, kun tuo iskun saanut parha illaan  pesi haavastaan  verta . R ehtori 
to im itti ankaran  kuulustelun, ja  sitten  tuom itsi ope tta jakun ta  oppilaan vuodeksi 
koulusta erotetuksi. Sem inaarilaiset pääsivät aivan vapaaksi rangaistuksesta , ja  
senvuoksi p itivät lyseolaiset toverinsa ranga is tu sta  aiheettom an ankarana. S iitä 
syystä muodostui ero te tun  lyseolaisen kotiin lähdöstä — hän asui vain m uutam an 
peninkulm an päässä kaupungista — oikea juhlakulkue. Lähes kaikki koulun oppi
la a t m arssivat hänen jäljessään Jyväsjärven ran ta an  saakka, jossa h eläy te ttiin  laulu 
ja  kaikuvat hurraahuudot saatto ivat läh tijää. Tavallaan hauska oli se koulusta ero t
tam inen, joka sa ttu i m inun ollessani viidennellä luokalla. P ari luokkatoveriani ja  
eräs seitsem ännen luokan oppilas olivat näh tävästi vähän iloisella tuulella ollessaan 
jou tuneet sanaharkkaan  eräiden sem inaarilaisten kanssa. R iidasta syntyi tappelu. 
Sem inaarilaiset vetäy ty ivät sisäoppilashuoneiden pihalle, m issä saivat to isilta tove
re iltaan  apua. Apua tarv ittiink in , sillä kaksi noista pojista oli voim am iehiä ja ra ju ja  
tappelijoita. Tuli an k ara  huuto ja melu, niin e t tä  poliisit sekaan tu ivat tappelijo ita  
hillitsem ään. Asia h erä tti niin suu rta  huomiota, e t tä  tappelijat jou tu ivat an k a ran  
tu tk innon  alaisiksi. Molempien koulujen joh ta ja t, reh tori Kahelin ja  sem inaarin- 
jo h ta ja  Leinberg olivat tu tk ijo ina ja tuom areina. H upaisin ta oli, kun eräs yli kolm e 
kyynärää  p itkä  goljattim ainen sem inaarilainen kysyttäessä, kuka h än tä  löi, osoitti 
e rä s tä  lyhyttä, m u tta  vankkaa lyseon seitsem ännen luokan oppilasta sanoen: »Tuo, 
tuo se oli, joka hakkasi m inun päätäni plankkuun.» E ivät vakavat jo h ta ja t voineet 
olla hym yilem ättä, kun katsoivat noihin miehiin. K uinka tuo pieni mies, joka tusk in  
u le ttu i goljatin  rin tapieliin  saakka, voisi h ak a ta  suurta  m iestä? A sialla oli hupai
sena puolena se, e t tä  tuolla pikkum iehellä oli David nimenä. V arm aan tuli joh tajille 
mieleen Davidin ja  Goljatin kaksintaistelu . Tuomio tuli kuitenkin sellainen, e t tä  
David sai vuoden eron lyseosta ja luokkatoverini e ro te ttiin  kolmeksi kuukaudeksi. 
Toinen noista luokkatovereistani ei enää tu llu t kouluun, vaan meni m aaherran - 
virastoon, m ikä toimi hänelle hyvin soveltuikin. Toinen tuli kouluun ja kohosi vähi
tellen korkeim piin arvoihin. Davidkin tuli kouluun uudelleen, ja  suoritti ylioppilas
tutkinnon, m u tta  ei saav u ttan u t yliopistossa m itään  oppiarvoa.

Sem inaarilaiset pääsivät tavan  m ukaan vain varoituksella. K uudennella luokalla 
ollessani joutui ainakin kolme oppilasta koulusta ero te ttavaksi. Viimeinen koulusta 
erotus tapah tu i ollessani viimeisellä luokalla. K aksi viidennen luokan oppilasta, 
toinen entinen luokkatoverini, asui lehtori Koveron luona. P o ja t o livat h iukan  
viinaan meneviä, jonka lehtori Koverokin tuli huom aam aan, sillä po ja t tu livat 
useasti hyvin myöhään asuntoonsa. M uutenkin tuli lehtorin  ja  poikain väli huonoksi. 
Viimein nosti lehtori Kovero syytteen poikia vastaan. N äm ä olivat jä ttä n e e t selviä
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jälk iä , jo sta  kävi ilmi heidän lankeem uksensa. Pcojat osasivat ku itenkin  puolustaa 
itseään  aika hyvin, niin e ttei asia m itenkään  ta h to n u t selviytyä. Viimein päätim m e 
m e kahdeksasluokkalaiset o ttaa  asiasta  selvän ja  es ittää  asian rehtorille. Luokka
toverini jä tt iv ä t täm än teh tävän  minulle. E rään  sderem etria-tunnin  p ää ty ttyä , kun 
alaosastolaiset olivat poistuneet luokalta, nousin ylös ja  ilm oitin sam alla p ää tö k 
semme rehtorille. Esitin  hänelle asian, m u tta  la u su in  sam alla pyynnön, e ttei oppi
la ita  ero te tta isi koulusta. Rehtori m yöntyi siihen. K utsuim m e nuo syylliset oppilaat 
luoksem m e ja  kehoitim m e heitä  tunnustam aan  riikoksensa ja  pyytäm ään anteeksi 
ilm oittaen  sam alla, e t tä  reh tori oli puolitta in  an tan iu t lupauksen, e ttei heitä  koulusta 
ero te tta isi, jos tunnustavat. P o ja t tek ivä t ku ten  o lim m e ehdottaneet, m u tta  saivat 
ku itenkin  opettajaneuvoston päätöksellä erotuom ion. P äätös su u tu tti luokkaa. 
Toverit vaativat, e t tä  m inun on asiasta  taasen  p u h e ltav a  rehtorille, jonka teinkin. 
Kun reh tori taasen  tunnin p ää ty tty ä  läh ti luolkasta, kiiruhdin hänen luokseen 
kysyen, m iten  oli tuon asian laita, jonka reh tori odi luvannut meille, nim. e tte i poi
kia ero te tta isi, jos he tunnustaisivat. »Nyt olemime saaneet pojat tunnustam aan, 
m u tta  on heidät ku itenkin  ero te ttu .»  — Rehtori kiivastui aika tavalla  ja  sanoi 
m inulle: »Ei se ole teidän asianne, vaan opetta jakunnan .»  Täm än sano ttuaan  jä tti  
hän  m inut k iiruh taen  pois luokalta . — Olimme k u ite n k in  kovin suutuksissam m e, 
varsinkin lehtori Koveroa kohtaan.

Olen es ittäny t näm ä tap ah tu m at koulumuistelimissani. Ei ainoastaan ylä- vaan 
myös alaluokkain po ja t olivat ha lukkaita  kahakoäm aan. Heidän tappelutoverinaan 
olivat katupo jat — »pukit» — ku ten  heitä  k u tsu tti in  sekä sem inaarin m allikoulun 
oppilaat. K aikilla Jyväskylän koulujen oppilailla olli haukkunim et. Lyseolaiset olivat 
»rottia», ty ttökoulu la iset »tipoja», sem inaarin m iesoppilaat »sällejä», ty tö t 
»lunneja», ala-alkeiskoulun oppilaat »palttuja» jne?. Kun katupo jat huusivat lyseon 
pojille: »Rotat, rotat!», oli tappelu heti valm iina ja  se olikin alaluokkien poikien 
suurena huvina. E rity isenä ta iste lupäivänä pidettiiin A leksanterinpäivää, syysk. 12 
päivää. K eisari A leksanteri I I : ta  kunnio itettiin  siihen aikaan m aassam m e m itä 
hartaim m in. Jyväskylän  kaupunki oli sen päivän Illa lla  juhlavalaistuksessa, e rittä in  
sem inaari. Sen m iesoppilaat ku lk ivat laulaen katu ija p itk in  lauluja, jo ista  m uistan: 
»Eläköön arm ahin, rakkahin  ruhtinas!», »Rikkaama oman mielen, kilvassa oman 
kielen» y.m. lauluja. R o tat tu livat jä lkijoukossa kathakoiden pukkien kanssa. M itään 
suurem paa vahinkoa ei näistä  kahakoista  tuikut, korkein taan  k äy te ttiin  vain 
pam ppuja.

K eskiluokilla ollessani päätim m e ruveta  k äy ttä m ä ä n  erity isiä lakkeja. N e olivat 
valm istetu t m u stasta  sam etista, jonka otsikossa olii hopeinen lyyra — m u tta  kauan  
ei niitä käy te tty . Y läluokkien oppilaat eivät p itä n ee t siitä, e t tä  n iitä  k äy ttiv ä t 
kaikki koulun oppilaat. P arin  vuoden k u lu ttu a  jä ivätk in  ne pois käy tännöstä. 
Myöskin sem inaarila iset o ttiv a t om an lakin  käytänitöön, se oli sam ettinen  lippalakki 
— kuten lyseolaisillakin, m u tta  heillä oli kullanviärinen kannel otsikossa, jossa oli 
k irja im et P.S.P., jo tka  he tu lk itsiva t m erkitseväni: pysy Suomessa pyhänä, m u tta  
kaupungin pastori G. O. Schönem an tu lk itsi sen: p>ahan sappiset po ja t — lyseolaiset 
taasen: »pysy sälli pöksyissäsi». Ei sem inaarilaiisetkaan kauan n ä itä  lakkejaan  
käy ttäneet.



J. A. K a r p p i n e n

KERTOELMA SIITÄ TO VERI JUHLASTA, 
JOTA VUONNA 1885 JYVÄSKYLÄN LY
SEOSTA PÄÄSSEET OPPILAAT VIETTI
VÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGISSA KE
SÄKUUN 27 & 28 PÄIVÄNÄ V. 1900.

»Nunc est bibendum, nunc pede libero 
pulsanda tellus — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — sodales
(H oratius I, XXXVII.)»

A llek irjo ittanu t sai ensin Helsingissä viime Helm ikuun 3. päivänä päivätyn ja  
näin kuuluvan kirjelm än:

» V a n h a  T o v e r i !

Useissa Jyväskylästä  v. 1885 ylioppilaaksi tulleissa entisissä tovereissa on kauan  
sitten  herännyt ajatus yhteisen kesäjuhlan v iettäm isestä ensi kesänä 15-vuotisen 
ylioppilaana olomme m uistoksi. E päilem ättä  tuon tuum an to teuttam inen tulisi ole
m aan  sekä in tre san tti e ttä  hauska ja saisi sitä  suurem m an viehätyksen, k u ta
lukuisam pi osanotto tulisi olemaan.

On ehdotettu, e t tä  juhla v ietettäisiin  Jyväskylässä kokoontum alla kello 6 i.p# 
yhteisiin  päivällisiin joko ran tapuistossa tai kaupungintalolla. Seuraavan päivän
edelläpuolen lähdettäisiin  laivalla johonkin Päijän teen  saareen huvim atkalle. 
Kokouspäiväksi on ehdotettu  joku päivä K esäkuun puolivälissä Helsingin laulujuhlan 
jä lestä, Juhannuksen jälkeen tai myöskin H einäkuun alkupuolella (paitsi 4 ja  5 
päivä). Vaimonsa olisi kullakin oikeus o tta a  m ukaansa.

Pyydän sen vuoksi Sinua ensi tilassa vastaam aan minulle, m itäs arvelet, onko 
ehdotettu  paikka sopiva, m ikä aika ehdotetu ista olisi m ielestäsi sopivin ja tu le tko  
o ttam aan  osaa?

V astausten  saavuttua annan lähem m än tiedon kokouspäivästä.

Toimeksi saanut 
G e o r g  L e i n b e r g . »

ja  sitten  Sysm ässä kuluvan K esäkuun 13 päivänä päivätyn näin kuuluvan 
k irjeko rtin :

»H. T.
Toverikokous alkaa Jyväskylässä t.k. 27 p :nä kello 4 i.p. Schildtillä Nisulassa. 

Tervetuloa siis
toverisi 

G. Lbg.»
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Sam aiset k irje lm ät oli myös läh e te tty  m uille sam ana vuonna m ainitusta
lyseosta ylioppilaaksi päässeille tovereille, n im ittä in  H erm an Hakuliselle, H enrik 
Fabian  K ärjelle, Jalo Aatos Wiini W ilhelm Schildttille, K ustaa Ruhaselle, Hugo Vinte- 
rille, Hugo Neppenström ille, T aavetti V aljakalle, Johannes S tenrothille, Väinö 
Lindbohmille, Emil Forsström ille, K ustaa  A leksan teri Forsblomille, Sakarias
Hämäläiselle, V ladim ir Revolle ja  Klas F ilip  Järnefeltille, jo ta  vastoin Emil
Hellstenille, A nton H änniselle ja V iktor W erner G ranathille ei ollut m ahdollisuutta 
sitä  tehdä, näiden eläm än langan kun kuolem an kam ala kalpa oli jo sitä ennen 
katkaissut.

K ehoitusta noudattaen saapui m ä ärä tty n ä  päivänä tuhon rakkaaksi käynee
seen koulukaupunkiim m e, tuuheiden puiden varjostam aan  Jyväsjärven kainalossa 
näin kesähelteellä uinuvaan Jyväskylään seu raava t, nyt jo kölleillä v aru ste tu t cives 
academici, n im ittäin : Tullihallituksen tilasto llisen  konttorin  esimies, M aisteri
Georg Leinberg, M ustialan m aanviljelysopiston v.t. lehtori, Agronoomi ja M aisteri 
K ustaa Ruhanen, H angon tullitoim iston kasööri, V aratuom ari Johannes S tenroth  
iloluontoinen aviosiippansa Olga seurassaan, sam oinkuin A sianajaja, V aratuom ari 
K ustaa A leksanteri Forsblom kin parem pine puolineen tanakoine Ainoineen, Pastorit, 
K uhm alahden kappalainen Heikki K ärki, H irvensalm en kappalainen Filip Järnefe lt 
ja  Hollolan kappalainen Hugo V inter ja  L appeenrannan  K aupunginviskaali Juho 
A ntero Karppinen, — Aatos Schildt taas paikkakunnan  asukkaana pääsi m atkan  
vaivoista. Kello 4 i. p. lähdim m e kaupungin jo tenk in  alkuperäisellä kannalla ole
villa ajureilla ja  pölyisiä ka tu ja  myöten a jaa  nyykytte lem ään  Aatos Schildtin noin 
1 % kilom etrin  päässä olevalle K ortessuon ihanalle m aatilalle, jossa m eidät sanan 
täydellisessä m erkityksessä sydämellisesti, avosylin, syleillen ja  riem usta säkenöivin 
silmin o tti vastaan  talon totinen isäntä, sekä ehtoinen em äntä ynnä laum a lapsu
kaisten. K un ensi h ä tään  oli saatu  kahvit kulkkuihim m e, pölyt n iistä poistetuiksi, 
oli meillä tilaisuus ta rk as te lla  toisiam m e ja  olipa meidän muodoissamme m uutosta 
tapahtunutk in . Isän tä  ei ole tosin o ttan u t lihoakseen, jos ei juuri laihtuakseenkaan, 
on vaan ku ten  ennenkin kuivahko ja  keveähkö-, m u tta  sam alla parro ittunu t, Hugi 
V interissä ja  Lippus Jä rnefe ltissä  ei ole m yöskään  m uutosta juuri tapahtunut, — 
ensim ainitussa ei yhtään, viim em ainittu on va.an saanut m iehen m erkkiä suunsa 
ympärille. — M utta eihän heissä voi hyvällä syy llä  m uutosta vaatiakkaan, m iehet 
kun näet eivät vielä ole päässeet tynnyriläisiksi, m u tta  vaikka H eikki K ärkikin  
yhä saa tyy tyä kappoihinsa, on hän kum m inkin v a rttu n u t varta lo ltaan  ja  — horribile 
dictu — saanu t leukapieliinsä parran  semmoisen, e ttä  m ikä »vanhempi veli» hyvänsä 
häneltä  sitä  kadehtisi; A lle Forsblom  taas sam oin kuin K ustaa Ruhanenkin ovat 
aivan kouraan tun tuvasti v ie ttäneet m akean leivän päiviä, sillä kum m allakin on 
edessään kan n e ttav an a  tuomm oinen Juhani Ahon m ainitsem a »pyöreähkö, peh
meähkö, pulleahko», ja  ensiksi m ainitu lla sitä  paitsi näkyy otsa u lottuvan sinne, 
missä selkä loppuu ja  ja la t alkavat; sam aan kategoriaan  on lihan puolesta melkein 
lue ttava Georg Leinbergkin, jolla sen lisäksi on semmoiset h e lta t nenän alla, e t t ’ei 
toivorikas husaari-upseeri sen parem pia toivoisi; Hannes S tenroth, joka myöskin, 
vaikka olikin joku aika s itten  ollut sairaana, on m iehistynyt ja v a rttu n u t ja  saanut 
k akku la t nenälleen ja  semmoisena on ihan »Iherassyötingin» näköinen; »Antrej» 
K arppinen on semmoinen Faraon  laiha lehmä, ruunun raaki, kuiva käperö. Mieli- 
haikealla lausu ttiin , e t t ’eivät jäljellä ja  elossa o levat toverit joko tah toneet ta i olleet 
tilaisuudessa ku tsua noudattaa. Oikeinpa m oitittiin , e ttä  Emil Forsström , vara tuo 
m ari arvoltaan, oli m a tk u stan u t ulkom aille kylpem ään ennen kokousta. Toisilta taas 
oli kai jään y t pellot kyn täm ättä , akka o tta m a tta , härän  h än tä  k ään täm ättä  ja sem 
moisiin kuuluvat Kaavin v.t. kappalainen lystilkäs ja »onnehensa tyytynyt» Saku
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K. A. Heimo 
(Forsblom )

gsm .

Aatos Schildt H eikki K ärki

H äm äläinen; k ä rä jäk irju ri Hugo Neppenström ; U tran  uuras opettaja, m aailm an on 
m urjom akin W ladim ir R epo-reuhkana; sirosilmäinen, kuningaskasvoinen kansan 
opiston jo h ta ja  H erm an Hakulinen; tasainen on tavoiltansa, m ielistynyt Mikkelihin, 
m aisteriksi m ain ittava  Tasu V aljakka ja  viimeksi satiirinen saivarta ja , maidon 
m ahtava tu n tija  Väinö Lindbohm. Kolme taas, ku ten  m ainittiin, oli tuoni vienyt, 
Anton H änniseltä  ja  Emil H ellsteniltä m ato keuhkot kaiverrellut, sydänveren on 
vetänyt, Vikki G ranath ilta  taas

tapaturm a, tapahtum a 
junan pyörä pyyhkäsihe 
ja la t poikki, käden poikki, 
lopetti elon eloisan.

Kun olimme nau ttineet talon antim ia, kuulustelleet kuulumisia, ta r t tu i isän 
täm m e viinilasiin ja  lausui m eidät tervetulleiksi, ilm aisten sam alla ilontunteet siitä, 
e t tä  m eitä oli näinkin paljon saapunut tähän  kokoukseen, ja  kaihomielin, kauno- 
kielin lausui ne surun ja  kaipauksen tun teet, m itkä me sydämem me syvim mässä 
tunsim m e noiden kolmen kuolem an johdosta# Lasia kilistellessä ja isännän isä ltään  
perityllä, m eille kaikille niin suloisalta ja  sydäm ellisesti sointuvalla »terve, terve»- 
sanoilla vieläkin lausu ttua  m eidät tervetulleiksi, ehdotti hän, e ttä  me joisimme 
siskon-m aljat läsnäolevain toveriemme aviopuolisoiden kera, johon kaikin mieli- 
hyvällä suostu ttiin  ja  katso, — sam assa saim m ekin Allen m uijasta Aina-siskon, 
isännän aviosiipasta Dagm ar-siskon ja H anneksen sydänkäpysestä Olga-siskon. 
K yllähän se ehkä olisi niille, joilla em äntänsä ei ollut m ukana, tu n tunu t suloiselta 
saada siskouden ja veljeyden m erkiksi painaa suutelo nuorim pani siskojen poskille, 
jollei juu ri heidän suulleen, etenkin  kuin kaikilla siskoistam m e oli niin e rittä in  
m ehevät ja  ruusunpunaiset, m u tta  siihen kai ei heidän vahvem m at puoliskonsa olisi 
suostuneet. Hugo Vinter, joka ei ollut vielä päässy t ahkeraan  avioliittoonkaan, ei 
kum m inkaan kai olisi suostunut suutelemiseen. M uuten on tässä  m ainittava, e t tä  
m eillä m uilla kahdeksalla on olemassa eläm än su lo s tu tta ja t ja  vieläpä seisem ällä 
suurem m assa ta i vähem m ässä m äärässä »pikkuruikkuisia» palleroisia, — Allella 
kokonaista viisi kappale tta  ja  »toivo ompi meillä», e t tä  yhä n iitä meille y lhäältä  
annetaan. — H annes vaan toistaiseksi ja  to ivottavasti vaan toistaiseksi, on lapsu
kaisia vailla, sillä niinhän S aarijärven  Paavokin

»kynti m aata, kaivoi uu tte rasti 
m u tta  H erra lta  tuloa toivoi.»
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Rupakoituam m e ja tupakoituam m e vielä hetkisen päätim m e to im ittaa lähe
tystö t kutsum aan meidän vanhat elossa ja saatavilla olevat opettajam m e reh tori 
K ari H enrik Kahelinin, R ichard H irnin, m olem m atkin jo erossa virkatoim ista, 
Mooses M arttisen  ja  Eliel Cleven, o ttam aan  osaa huom enna laivalla johonkin P ä i
jän teen  saareen teh tävään  huviretkeen. Sam alla lähetystö t la ite ttiin  lausum aan 
m eidän syvim m ät kiitollisuuden ja  kunnioituksen tunteem m e m eidän silloisen 
koulun johtokunnan puheenjohtajattarellem m e, aina avuliaalle ja  m eidän p ara s ta  
ta rko ittava lle  tohtorinrouva M athilda Schildtille ja  m eitä  ja  kaikkia aina äidille- 
sesti kohdelleelle M aisteri H irnin kohteliaisuudessa ja  ystävällisyydessä v o ittam a t
tom alle aviopuolisolle. N äin s itten  itsekukin  lähti saa tu a  teh täväänsä tä y ttäm ään  
ja palasim m e retk iltäm m e V ahlgrenin m uhkeaan ja upeasti sisustettuun  hotelliin 
kello 6 jälkeen. Silloin lähetystön jäsenet to ivat tiedon Rehtori K ahelinin ilolla 
suostuneen re tken  osan-ottoon, M aisteri H irnin  taas puolestaan kivuloisuuden tä h 
den ei voivan sitä  tehdä, M aisteri M arttisen  ja  P astori Cleven ei olleen ta v a tta 
vissa. Sen lisäksi saatiin  ylpeydellä kuulla Tohtorinna Schildtin, joka ei ole pitk iin  
aikoihin kivuloisuutensa tähden noussut vuoteeltaan, tehneen nyt sen, kun sai 
kuulla lähetysten  tarkoituksen, sekä lausuneen liiku te ttuna kiitoksensa huom aa
vaisuudestam m e, sam oinkuin oli lausunut rouva H irnikin. Vielä saatiin  tie tää  entisen 
luokkalaisem m e telegrafivirkam iehen Jussi H irnin  kutsum uksesta tulevan retkelle .

Hotellin suurehkoon saliin oli meille k a te ttu  p itkä pöytä ja  nu rkkaan  ase te ttu  
toinen pienempi semmoinen, joka notkui suupalojen, kaikellaisten herkku jen  pal
joudesta, — olipa siinä jos jo takin  hauka ttavaa :

siinä kala, siinä konna, 
vielä kala kaikellainen 
ruohostakin ruoka tehty, 
lihat, sorkat likitysten, 
v ieretysten  m akeat, m unat, 
herku t kaikki ja  hedelm ät.

Kun tuota kaikkea oli vesissä suin silmäilty, niin

H eelat, halvat o te ttiin  
H erkut päälle haukattiin ;

ja viimein istuuduttiin  p itkän  pöydän ääreen ja nyt se vasta pääta iste lu  ruokaa 
vastaan oli tapahtuva. M utta  ennenkuin siihen päästiin  oikein käsiksikään, tulla 
sipsutteli sisään neitonen kone m ukanaan aikom uksessa ijä is ty ttää  valokuvassa 
m eidät. Kun tuo tie tysti oli tap ah tu n u t meidän om asta tahdostam m e, niin ei m uu ta  
kuin asettau tum aan  asentoon ja  tie tysti semmoiseen, e t tä  itsekukin esiintyisi niin 
edullisessa asennossa kuin suinkin ja  siispä asettu ivat naiset naurusuulle, m iehet 
mehevän näköisiksi. V aikka kyllä kai tuota asentoansa m onikaan ei voinut sä ily ttää  
ratkaisevaan  hetkeen asti, sillä anteeksi an tam attom an  kauan piti valokuvaaja 
m eitä jänn ite tty inä , — kunhan vaan ei tu llu t p iparkakku koko hom m asta!

Kun oli tuosta pälkähästä  päästy  istuuduim m e taask in  ateriaam m e ja tk am aan  ja 
»pidä nyt Jum alan vilja puolesi, sillä syntinen on kimpussasi». Päästyäm m e kalaan 
piti Leinberg ylevämielisen, toveruudelle om istetun juhlapuheen, lausuen m eidän 
olevan primi in te r pares, koska kaikki k irjo ittanee t olimme kirjoituksissa ja tu tk in 
noissa läpäisseet. Joka teki itsekuhunkin  hyvän vaikutuksen, ja reippaasti puhujan 
esittäm ä m alja s itte  juotiin pohjaan. Tähän asti olimme olleet ilm an m uuta iha
nuuden m erkkiä, paitsi sulosiskot vierellämme, m u tta  nyt saim m e jos kohtakin
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K aim a-laiva.

om asta alotteestam m e, kukkakim put rintoihim m e, niin e t tä  näytim m e hääjoukkiolta 
ja  to tta  to tisesti semmoisiahan me tavallaan  olimmekin, olihan täm ä juhla tove
ruuden ju lk iset vihkiäiset, sillä joskin tuo toveruus oli m eissä itsessäm m e ollut 
olemassa, ei sen olemassa olosta ym päristö  tiennyt m itään, — nyt sitä  vastoin tie
dettiin  se kaikkialla, ainakin Jyväskylässä, ehkäpä etem pänäkin. P äivällisten  kes
täessä puhui vielä veli K ärki ra ittiuden  m erk ityksestä  niin yksityisessä henki
lössä kuin yhteiskunnassakin ja kaikki yh tyivätkin  itse aa tteessa  hänen mieli
piteeseensä, vaikk’ei sy itä m ain itsem atta , ainakaan tä llä  k e rta a  tah tonee t sitä 
käytännössä to teu ttaa , vaan lausu ttiin  tunnuslauseena »eläköön vapaus». M uuten 
sopii m ainita, e t tä  päivällisten kestäessä puhalsi lehterillä to rv isep te tti#

Päivällisten p ää ty tty ä  lähdim m e ensin kaupungille ja  kävim m e katsom assa 
kansakoulun-aatteen  elvyttäjälle, kansanvalistuksen isälle Uuno Cygnaeus’elle pal
ja s te ttu a  m uistopatsasta  ja  kohotim me eläköön-huudon hänen m uistolleen; sieltä 
pistäydyim m e lounaispuistoon katsom aan laulujuhlan lavaa ja tä ä ltä  kahvinjuontiin 
ran tapuiston  ravintolaan. Sinne oli saapunut jo itakuita  vanhoja jyväskyläläisiä 
ylioppilaita ja näiden parissa ja  m itä herttaisim m an ilm an vallitessa sekä vähän 
m aljojakin m aistellessa, vietim m e illan ystävällisesti seurustellen ja vanhoja m uis
to ja  muistellen, kunnes aika oli ku lunut siihen »cum sol oritur, ste llae fugiunt», 
jolloin useim m at poistuivat voimia kerä täkseen  huomisia huveja varten , jo tku t 
sitkeäistuvaiset jä ivät vielä auringon k eh rää  katsom aan. —

S euraavana aam una sitten, K esäkuun 28 päivänä, kokoonnuimme kello 10 laiva- 
sillalle, jossa m eitä  oli odottam assa huv iretkeä varten  v a rta  vasten tila ttu  laiva 
»Kaima» ja  iloksemme huom asim m e ny t vanhan rehtorim m e K ahelinin ja  la tinan 
kielen alkeita  opettaneen M aisteri M arttisen  sekä vanhan toverim m e Jussi H irnin 
saapuneen re tken  osanottoon. Kun kaikki oli saatu  kuntoon, ja  eiliset siskomme 
kaunistaneet meidät, opettajam m e ja  itsensä hyvälle tuoksuavilla kukkakim puilla, 
lähdimme tuon pölystä tupruavan saharam aisen torin  v ierestä viiltäm ään P äijänteen 
peilik irkasta p in taa  ja  ohjasimm e suuntam m e K auppafirm a Joh. Parv iaisen  uu tta  
sahaa kohden. Laivasta sen suurem m oisia laitoksia katseltuam m e käännyim m e 
takaisin, saapuaksem m e noin 4 k ilom etrin  m atkan  päässä Jyväskylästä  sijaitsevalle 
K alasaarelle, jolle P äijän teen  purjehdusseura on raken tanu t vaatim attom an, m utta 
kylläkin tilavan purjehduspaviljongin. T äällä  sitten  vietim m e h e rtta is ta  seurus
teluam me. M atkalla olimme tosin saaneet kahvikupposet, m u tta  »sjön suger», ja 
niin piti m eidän ensi hädäksem m e ruveta  vatsan  vaatim uksia täy ttäm ään . S itä  
odotellessa ka jah u ttiv a t lauluniekat laulun toisensa perään ilmoille. K un sitten  
m ukana tuotu  vaatim aton eväs oli lev ite tty  paviljongin verannalla olevalle pöydälle,



512

hyökkäsivät kaikki sen kimppuun ja »menek.ki oli tuotantoa suurempi». Nyt olisi 
niille, jotka olivat jääneet eilen auringon kiehrää pitemmältä katsomaan, tehnyt 
»otium sapientis» hyvää, m utta semmoista ei ollut saatavissa ja kuten kohta huo
mattiin, ei olisi tahdottukaan, sillä nyt alkoi vitsaamisten aikakausi ja tulvimalla 
nyt tulikin erilaisimpia ju ttu ja  kouluajoilta. Sai siinä kuulla kuinka rehtori ja 
Mooses olivat meitä joskus pamputtaneet, sa i kuulla m itä temppuja me, edeltäjät 
ja jälkeen tulleet olivat opettajilleen tehneet, m utta summa virrestä oli se, e tt’eivät 
opettajat kantaneet vihaa kujeistamme, em m ekä mekään pahalla muistelleet saa
maamme hyvin ansaittua rangaistusta, ne oliivat vaan ihania muistoja nuoruuden 
ajoilta. Täällä sitten vielä keskusteltiin, kutem jo eilen päivällisissä, milloin uudes
taan taaskin vietettäisiin tämmöinen toveruiuden juhla. Lausuttiin siinä erilaisia 
mielipiteitä sen viettämisen ajasta, jos kohtai kaikki olivat aivan yksimieliset sen 
viettämisen tarpeellisuudesta ja sen paikasta, koulukaupungista. Toiset tahtoivat 
sen vietettäväksi 5, toiset 10 vuoden kuluttua, jotkut taas, e ttä  se vietettäisiin 
Lokakuun 1 päivänä 1908 pidettävän Jyväskylän lyseon 50-vuotisen juhlan yhtey
dessä. Mitään varmaa päätöstä ei saatu  kolkoon, vaan jäi ajan määrääminen ja 
kokoonkutsuminen Kortessuon isännän Schilidtin huoleksi^ Samalla päätettiin 
myöskin tänään kello 6 iltasella käydä hautausm aalla osoittamassa kunnioituk
semme opettaja-, toveri- ja  vahtimestarivainiajoiden muistolle ja siinä tarkoituk
sessa tuli meidän kokoontua puheenalaiseen aikaan Vahlgrenin hotellissa. Tänne 
meistä useimmat kokoontuivatkin ja p ääte ttiin  siinä, ennenkuin retkelle lähdettiin, 
lahjoittaa eilen meistä otettu valokuva Kakielinille, M arttiselle ja Hirnille sekä 
lähetystön kau tta  viedä huomenna kukkakimppu Tohtorinna Schildtille ja rouva 
Hirnille.

Kun olimme saapuneet hautausmaan portille ja yhdessä astuneet vainajoiden 
asuinsijoille, lausui Aatos Schildt, ottaen Inän ja  me hänen mukanaan hatun 
päästä, Horation IV kirjan VII odesta seuraaivat värsyt:

Quis seit, an adiciant hodiornae crastina summae 
tempora di superi?

Cuncta manus avidas fugiemt heredis, amico 
quae dederis animo.

Cum semel occideris et de te splendida Minos 
fecerit arbitria,

Non, Torquate, genus, non te facundia, non te 
restituet pietas.

Hän lisäsi sen kansan, joka ei kunnioita vainajoiden muistoa, ei ansaitsevan 
tulla sivistyneiden kansakuntien joukkoon lue-tuksi. Samoin kuin on kansojen laita, 
on myöskin yksityisten kansalaisten. — S itten  hän rupesi esittelemään meille vai
najia ja kääntyi heti portin vieressä sen vasemmalla puolella olevan hautakummun 
viereen, jossa lepäsi vanhan 1883 kuolleen vahtimestarimme J. Vidlund-vainajan 
maalliset jäännökset, sanoen vainajan täälläkin yhä toimittavan vahtimestarin
virkaa, hautansa kun on aivan portin pielessä. Täältä kuljettiin sitten latinan
kielen lehtorimme 20/H I 91 kuolleen Henrik Hellgrenin, ensimmäisen koulun reh
torin 26/11 84 kuolleen Gottlieb Leopold Pesonius’en, uskonnon lehtorin 11/VT 81 
kuolleen Otto Henrik Cleve’n, historian lehttori 10/VI 95 kuolleen Emil Maconin,
lyseon kouluneuvoston esimiehen Tohtori Volmar Styrbjörn Schildtin, eläintieteen
kollegan Karl Robert Bonsdorffin ja toverimme Anton Hännisen hautakummuille, 
joiden kaikkien ääressä Aatoksella oli jotaini jaloa ja liikuttavaa lausuttavana ja 
paljastetuin päin me sitä kuuntelimme. Tultiuamme hautausmaan äyräälle, Touru-



513

Tässä ravintolassa ovat lyseomme opetta ja t usein v ie ttäneet koulun lopetta jaisjuh laa 
ja  entiset oppilaat kokoontuneet luokkajuhliinsa.

joen laidalle, piti K ärki puheen, ilm aisten m ihin meidän tulee pyrkiä voidaksemme 
tä y ttä ä  taivaallisen Isäm m e tah toa ja  kehen m eidän tulee panna turvam m e, kun 
koettelem usten  h e tk e t tulevat.

H autausm aalta , johon kokouksen n.s. virallinen puoli loppui, palasim m e kau
punkiin, saattaaksem m e nyt jo itaku ita  poislähteviä tovereita, joille kaikille jä ljelle
jääv ä t kohottivat sydämellisen eläköön-huudon.

Jä lje lle jääneet kokoontuivat rantapuistoon illatsuun ja ruokailem aan, jonka 
viim em ainitun kestäessä K arppinen toverien pyynnöstä lausui vilpittöm än kiitolli
suuden tu n tee t Aatos Schildtille ja  hänen hertta ise lle  vaimolleen D agm arille kai
kesta  siitä  ystävällisyydestä ja  v ierasvaraisuudesta m itä he olivat meille osoit
taneet, jo ta  Aatos Schildt, ansaitsem attom ana muka, ei tah tonu t v astaan  o ttaa. 
Laivan läh töä odotellessa seurusteltiin  sitten, Mooses M arttinen  koko ajan  ravin- 
talossa ollessa m ukana, väliin laulellenkin, aina tuonne auringon nousuun, jolloin 
vihdoinkin sanottiin  toisillemme sydäm elliset jäähyväiset ja  laivalla lähteville 
taask in  kohotettiin  eläköön-huuto.

Kun ei kellään muilla osano tta jista  paitsi Karppisella, ollut ylioppilaslakkia, 
tuo ta  ylioppilaan tunnusm erkkiä päässään, p ää te ttiin  kaikki ensikerran yhtyes- 
säm m e olla semmoisilla päähineillä varu ste ttu in a  ja  o ttaa  m ukaansa ei ainoastaan 
itsekukin  vaimonsa, vaan, jos m ahdollista, lapsensakin.

T äm ä kertoelm a, jonka toverien pyynnöstä on a llek irjo ittanu t k irjo ittanu t, 
sä ily te tään  toverien v ara lta  Aatos Schildt’illä.

In  fidem 
J. A. K a r p p i n e n

J L  — 33
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MUISTELMIA JYVÄSKYLÄN LYSEOSTA 

VUOSILTA. 1876—85

Tulin koulun ensimmäiselle luokalle v. 1876. Lyseo oli silloin apteekkirakennuk
sessa, m u tta  m uutti kouluaikanani tilavam paan  ja sopivampaan taloon, n im ittäin  
entisiin sem inaarirakennuksiin , nykyiselle kuiuromykkäkoululie. Kouluaikanani asuin 
ensim m äistä lukuvuotta lukuuno ttam atta  re h to r i Kahelinin luona. Kahelinin per
heessä v iettäm äni koulupoikavuodet ovat o llee t e rittä in  m erk ittäv ä t myöhempään- 
kin eläm ääni nähden, sillä tuo lta a ja lta  on perä isin  rakkaus vaimooni rehtori K ahe
linin A gnes-ty ttäreen. Rehtori Kahelinilla as;ui minun ja  veljeni lisäksi myös lyseo
lainen Theodor S treng Sysm ästä. Kahelin om isti talon (nykyinen Taw astin talo) 
Cygnaeuksen ja  V apaudenkadun kulm assa Cygnaeuksen puiston järven puolella. 
H änellä oli sekä renki e ttä  naispalvelijoita, joita p idettiin  kuin talonväkeä konsa
naan.

O petta jana oli Kahelin hyvä, m u tta  v a a ti aineessaan liian vähän. K otieläm äs
sään hän  oli kovin kärsivällinen. Joskus h.än kyllä saatto i katsoa meihin poikiin 
hiem an tiukasti, kun me panimme kaikki sekaisin , heittelim m e tyynyjä jne., jolloin 
huonekalutk in  siirty ivät paikoiltaan. K ahelin illa oli Ramonin ken tällä ja Taulum äen 
luona kaupungilta vuokrattu ja  viljelysm aita, sillä hän oli varsin  k iintynyt m aan
viljelykseen. K esät hän asui Palokassa om istam assaan  Kivelän huvilassa. Kahelin 
oli v ieraanvarainen mies. K aikille ta r jo tti in  parasta , m itä  talossa oli, katsom atta , 
m itä  se vaiku tti oman perheen talouteen.

Saksankielen opetta jana R ichard H irn o li koulussa varsin jyrkkä. Hän oli hyvin 
vaativainen, vaikka hänellä ei o llutkaan miltään opetusm etodia nykyisten käsitysten  
m ukaan. Voimistelun opetta jana hän ei o llu t erikoisen taitava, eikä se hänen 
alaansa kuulunutkaan.

L atinan  ja  laulun opettaja  oli Moses M arttinen . Luokalla hän oli tiukka ja  vaa
tivainen mies. M arttinen  asui omassa ta lossaan  H arjukadulla ja kesällä sekä myös 
keväisin ja  syksyisin kouluaikanakin Paloniiemessä. Hän rakasti maaseudun rauhaa 
ja  asui m ielellään järven rannalla, koska h ä n  oli m estariuim ari.

V enäjää luettiin  kouluaikanani ensim m äiseltä luokalta alkaen. S itä  opetti leh
tori Yrjö Weilin. Hänen opetuksensa ei lie m yöskään ollut nykyaikaisten metodien 
m ukaista . H än kysyi istum ajärjestyksessä, joten saatto i joskus laskea etukäteen, 
m ikä kysym ys kullekin tuli.

Suom en kielen opettajanani oli lehtori K . J. Gummerus. H än oli hyvänahkainen 
mies ja  ta itava  ainekirjoituksen opettaja. Uskonnon opettajani lehtori O tto Cleve 
oli erinom aisen hyvä ja kärsivällinen mies. A laluokkien m atem atiikan  samoin kuin 
kasv itie teen  opetta ja  m aisteri K arl Bonsdorff oli sangen vaativainen.

William K o s k e 1 i n
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Ruotsia opetti viimeisenä kouluvuotenani lehtori Ekelund. H än oli kom ea kaval- 
jeerityyppi, mainio kaunoluistelija ja kai myös hyvä tanssija. O petta jana hän oli 
to isaalta  hyväntahtoinen, m utta  to isaalta  myös melko vaativainen.

L atinaa  ja  k reikkaa opettivat leh to rit K aarle Kovero ja  Heikki H ellgren. Koulu
aikanani en ollut henkilökohtaisesti hyvissä kirjoissa Koveron kanssa. Vanhana 
ukkona hän oli kuitenkin minulle sangen kohtelias ja  ystävällinen ku tsuen  usein 
käym ään kotonaan.

Läksyjen luku tietenkin vei suurim m an osan ajastam m e. Toverini Strengin 
läksyt kävi alaluokilla joku yläluokkalainen kuulustelem assa jo aikaisin aam ulla 
ennen kouluun menoa.

M utta  ky llä  sitä  sentään vapaa-aikaakin jäi. Tällöin olin alaluokilla paljon yk
sissä reh tori Pesoniuksen poikien kanssa monenlaisissa leikeissä. Pesoniuksella oli 
W ille-niminen poika, jonka ja la t olivat halvaantuneet ja joka sen vuoksi kulki 
kärryissä. H änen kanssaan laitoin mm. lennättim en, jo ta  sitten  paransim m e pitkän 
aikaa. Tavanom aisiin vapaa-aikojen harrastuksiin  kuuluivat myös luistelu  ja  hiihto. 
Jyväsjärvellä oli jo noina vuosina lu is tin ra ta  joko nykyisen sähkölaitoksen ta i O rto
pedisen sa iraalan  rannassa. R ata oli useina iltoina valaistu paperilyhdyin, joissa 
paloi kynttilö itä . K ekkereitäkin  pidettiin. R istonm aan talossa käytiin  useam m ankin 
k erran  vuodessa. Siellä tanssittiin  erilaisia tansseja mm. franseesiakin yksinkerta i
sempien valssien, polkan jne. ohessa. Soitosta huolehtivat e rä ä t kaupunkilaisneitoset 
pianolla. Tanssitovereina oli tavallisesti tyttökoululaisia. Tavanom aiset perunajuh lat 
p idettiin  kouluaikanani rehtori Kahelinin om istam assa Kivelässä. P eruno ita  pais
te ttiin  kuopassa, jonka pohjalla oli kiviä. N äissä juhlissa ta rjo ttiin  myös kahvia. 
Jokavuotinen m erkkitapaus oli käynti rouva Schildtin luona M athildan päivillä. 
Ns. »tom ujuhlia» pidettiin  myös kouluaikanani koulussa. N iissä oli ohjelm aa ja 
tanssia. O pettajien puolisoista oli e rittä in  innokkaasti koulupoikien juhlissa puuhaa- 
jina rouva A urora H irn ja  rouva Kahelin. Hyvin m uistiin painunut juhla oli Turkin 
sodan lopetta jaisjuh la koulussamme. Siinä toim ivat tarjoilijoina opettajien  puolisot.

Lyseon opetta jakun ta  perheineen juuri reh to rinv irasta  luopuneen lehtori K. H. 
Kahelinin (myöh. vävynsä kunnallisneuvos K. J. Koskelinin) huvilassa Kivelässä 

Tuomiojärven rannalla  toukokuussa 1897.
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Aleksanteri V e h n i ä i n e n

KOULUMUISTELMIA VUOSILTA 1878—88

Jyväskylän kaupunki oli 1870—1880-luvuilla vielä sangen vähäinen kooltaan ja 
asukasluvultaan. Siellä ei silloin vielä ollut m uita ka tu ja  kuin H annikaisenkatu. 
V apaudenkatu, K auppakatu  ja Jyväskylänkatu  sekä niiden poikkikadut, m u tta  nii
den nim et olivat, K auppakatua lukuuno ttam atta  toiset. A sukkaita oli silloin kau
pungissa to ista tu h a tta , ja  lik ip itäen  kaikki tunsivat toisensa. Pohjoisessa loppui 
kaupunki nykyisen Väinönkadun tienoille. Mendelinin (nykyisen W ahlström in talon, 
K auppakatu 41) luona oli tu lliportti ns. Taulum äen tulli. E te lässä taas päätty i 
kaupunki V aasankadulle, jolla nykyisen Jyväskylän norm aalilyseon luona oli toinen 
tu lliportti eli ns. Vaasantulli. M äki-M atinm äellä ei ollut vielä juuri m uita raken
nuksia kuin lehtori Olai Vallinin talo ja  joitakin savusaunoja, joissa kaupunkilaiset 
saatto ivat saada kylvyn viiden pennin m aksusta. H arjun  takana ei m yöskään ollut 
m uuta asu tusta  kuin K ortesuon kartano . Väli Mendelinin ta losta  Taulumäelle, jossa 
oli Jyväskylän m aaseurakunnan kirkko ja joitakin  mökkejä, oli vailla rakennuksia. 
A suntoja ei ollut m yöskään nykyisen SOK:n ja Tourujoen välisellä alueella. Han- 
nikaisenkadun alapuolella oli nykyisen rau ta tieasem an  luona heinälato ja sen takana 
suoperäinen Lutakko.

Nykyisessä Cygnaeuksen puistossa seisoi Jyväskylän kappelin vanha kirkko ja 
sen eteläpuolella erillinen komean näköinen tapuli parinkym m enen m etrin päässä 
kirkon pääsisäänkäytävästä , joka siis oli kirkon ns. M attilan  puolella. K irkossa oli 
a ltta ritau lu  ja m uita m aalauksia, m u tta  en tiedä mihin ne ovat joutuneet. K irkossa 
oli veistety t h irre t, ja  kylm änlainen se oli, kuten  kaikki k irko t siihen aikaan. S eura
kunnan pappina toimi p itkän  aikaa pastori G ustaf O skar Schöneman, joka oli koo
kas (ainakin 190 cm) tum m averinen mies ja  jolla oli paljon lapsia. Hänellä oli 
kuuluva ääni.

Jyväskyläläiset p ää ttiv ä t h äv ittää  vanhan temppelinsä. Ensin purettiin  kirkko 
ja, kun se oli purettu , niin a le ttiin  purkaa tapulia. Seisoin ns. Kahelinin kulm assa 
nuorena ylioppilaana ja  katselin  purkam istouhua. Joku mies k iinnitti tapuliin pak
sun varpin ja noin 20 m iestä alkoi sitä  sitten  kiskoa saadakseen tapulin nurin. 
M utta vaikka he kuinka y rittivä t, niin tapuli ei liikah tanutkaan . Tällöin m enetel
tiin siten, e t tä  m uutam at m iehet kiipesivät tapulin  sisälle ja sahasivat poikki tuki- 
p arru ja  ja kannatinhirsiä. Kun täm ä oli tehty, alettiin  uudelleen kiskoa tapulia 
nurin. Sen yläosa sortuikin s itten  lopuksi suurella ry tinä llä  m aahan, ja  suuri 
pölypilvi nousi ilmoille. Tapuli oli kovaa punaista honkaa, joten sitä  ei olisi ta rv in 
nut heikkouden ta i vanhuuden vuoksi purkaa. Jyväskylän kaupungille täm ä tarpee-
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ton kirkon ja  tapulin tuhoam inen aiheu tti korvaam attom an kulttuuritappion . Kum 
m allista oli, e ttei yksikään ääni noussut vastustam aan  tä tä  vandalism ia, vaikka 
kaupungissa siihen aikaan oli lyseo, sem inaari ja tyttökoulu ja  niissä joukko sivis
tyneitä  opettajia. M utta kaupungin vanhalle kirkolle ei kukaan ym m ärtäny t panna 
arvoa.

K aupungin liike-eläm ä oli kesk ittyny t K auppakadulle, jonka varre lla  olivat 
kaikki varsinaiset kauppapuodit. Laitaosissa oli vain jokin pieni ruokatavarakauppa. 
K äsityöläisiä asui pitkin kaupunkia.

E läm ä oli kaupungissa vielä varsin m aalaistun tu ista . K aupunkilaisilla oli n. 
200—300 lehmää, jo tka  kaupungin paim enet ajoivat kesäisin joka aam u laitum elle 
senjälkeen kun ne oli k e rä tty  nykyisen Jyväskylän norm aalilyseon paikalla olevalle 
kentälle. Usealla kaupungin porvarilla oli myös viljelysm aita kaupungin liepeillä.

K oulum uistot ovat ajan  kanssa pyrkineet käym ään vähäisiksi ja  hajanaisiksi, 
m u tta  sen m itä m uistan, koetan kertoa.

Jyväskylän lyseon oppilaaksi tulin v. 1878. S itä  ennen olin käynyt kaksi vuotta 
ala-alkeiskoulua, joka toimi nykyisessä kauppias Ahtolan talossa Sem inaarin- ja  
V aasankadun kulm assa. Sen opetta jana  oli m aisteri E vert Lindbohm. K oulua kävin 
kotoani nykyisestä H annikaisenkatu 27:stä. Tuon tontin  sillä olevine rakennuk
sineen omisti silloin isäni. Tässä sam assa talossa, jossa olen syntynyt ja  kasvanut 
ja jonka nyt omistan, vietän myös vanhuuteni päiviä.

N eljänä ensimmäisenä kouluvuotenani toimi Jyväskylän lyseo nykyisessä Mans- 
neruksen apteekkitalossa G um m eruksenkadun ja  K irkkotorin  varrella. Se seikka, 
e t tä  tä s tä  alunperin asuntotaloksi ta rk o ite tu s ta  rakennuksesta puuttu i käy tävä ja 
luokat olivat sen johdosta läpikuljettavia, tuo tti luonnollisesti paljon hä iriö tä  koulu
työlle. Koulun siirtyessä v. 1882 nykyiseen kuurom ykkäkouluun täm ä h a itta  kui
tenkin poistui, koska talo aikaisem m in naissem inaariksi m uunnettuna oli silloin 
v aru s te ttu  käytävällä.

K oululuokat olivat omana kouluaikanani jo miltei yh tä  suuria kuin nykyään. 
A laluokilla oli säännöllisesti 30—40 oppilasta. Koska suomalaisia oppikouluja oli 
1870—1880 vielä sangen vähän, tu ltiin  Jyväskylän lyseoon opinhakuun usein varsin 
kaukaakin. Omalla luokallanikin oli mm. Taavi V aljakka M ikkelistä. W alldénin vel
jekset Joensuusta sekä kreikanuskoiset Ivan Solehmainen ja  W ladim ir Repo Lipe
ristä . K otiinsa joulu- ja kesälom ille ja  sieltä pois kulkivat he hevosilla. K erran  
ku itenkin  suorittivat Joensuun puolen po ja t m atkansa kotiin kesälaitum ille jalkaisin.

Koulu alkoi syksyllä 15.9. ja  päätty i keväällä 15.6. K oulutunnit pidettiin  klo 
9—12 ta i 9—13 ja  16—18. K aikki o p e tta ja t eivät olleet varsin  vaativaisia. Niinpä 
ainakin  koulun rehtori, m atem atiikan  lehtori K aarle Kahelin oli aivan liian hyvän
tahtoinen, koska hän ei an tan u t ko titeh täv iä ollenkaan. L atinan ja  k re ikan  kielen 
opettaja, lehtori K aarle Kovero sen sijaan oli varsin vaativainen mies. H än asui 
kouluaikanani Vapauden- ja Cygnaeuksenkadun kulm assa olevassa talossa, jossa on 
korkea kivijalka (myöhemmin kuurom ykkäkoulun joh ta jan  asunto). Kovero varoi 
kovasti v ilustum ista ja ky lm ety ttyään  kutsui joskus luokan kotiaan tunnille. Myö
hem m inkin hän tuli joskus läm pim älläkin ilm alla kouluun tu rk issa ja  villahuivi 
kaulassa. Hän antoi hyvin p itk iä kotitehtäviä, ja  ne piti tarkoin  osata. Jyväskylän 
lyseon la tinan  ja kreikan kokonaisoppikurssit olivat myös suurem m at kuin useissa 
m uissa kouluissa. Mm. H äm eenlinnan lyseossa luettiin  klassillisia kieliä siihen 
aikaan  vähemmän. Koulumme IV :llä luokalla luettiin  koko Cornelius Nepos, V :llä 
viisi k irjaa  Caesaria; V iillä luokalla ja tk e ttiin  Caesarin lukua ja  lisäksi luettiin  
V ergiliusta m uistaakseni neljä kirjaa. L atinaa oli I luokalla kahdeksan tuntia, m utta
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ylem pänä tu n tim ää rä t vähenivät, jo ten  V III :11a luokalla la tinaa  oli m uistaakseni 
neljä tun tia  viikossa. K reikan lukem inen alo ite ttiin  V :llä luokalla. M uistan e ttä  
V illi llä  luokalla luettiin  jo kahdeksan k irjaa  Hom erosta.

V enäjää opetettiin  pakollisena neljällä alim m alla luokalla. V iidenneltä luokalta 
jakaan tu i k ielten opetus siten, e t tä  toiset opiskelivat edelleen venäjää, toiset taas 
a lo ittivat k reikan  lukemisen. V enäjää ei yleensä ha lu ttu  lukea eikä sitä  juuri 
vaadittukaan . K ouluaikanani toimi venäjän kielen opettajana lehtori Yrjö Weilin, 
joka asui nykyistä rau ta tieasem aa vastapäätä .

Hyvin vaativainen opettaja  oli lehtori Emil Maconi. H istorian  läksyt lue ttiin 
kin varsin  hyvin. Jos hän suuttui, niin h än tä  kyllä pelättiin. Loppuaikoina oli hän 
sairaana, ja  silloin käy tiin  oppitunnilla hänen kotonaan K auppakatu  27:ssä.

Suomen ja  ruo tsin  kielen opettajanani toimi ensi sijassa huom attavana k ir ja i
lijana tu n n e ttu  lehtori K. J. Gummerus. O pettajana hän oli ta itava, m u tta  ei 
v aa tinu t paljon. Hänen lem pinim ensä oli Mömmö, m ikä nim itys johtui hänen m as
siivisesta kehostaan.

L atinaa  ja suomen kieltä opetti m inulle kollega Moses M arttinen, joka oli sa
m alla laulun opettaja. H än asui osaksi Jyväskylänkadulla vas tap ää tä  P alokunnan
taloa olevassa talossaan, osaksi m aalla om istam assaan Paloniem en huvilassa Palok- 
kajärven rannalla. P ienenä hupaisena m uistona M arttisesta  on jääny t mieleeni seu- 
raava tapaus. K erran  luokan poistuessa lau lu tunnilta  M arttisen  jäljessä jonossa 
rupesivat po ja t ontum aan samoin kuin M arttinen  itse. M arttinen  huom attuaan 
täm än kujeilun, löi korvalle lähim pää poikaa, joka antoi vahingon k ie rtää  edelleen 
m iehestä mieheen.

E rittä in  vaativainen opettaja  oli saksan kielen lehtori R ichard H irn, joka pystyi 
an tam aan  oppilailleen todella hyvän taidon aineessaan. K askuna H irn istä  kerrotaan, 
e t tä  kouluhallituksen ta rk a s ta jan  tiedustaessa häneltä, m itä  opetusm etodia hän 
noudattaa, hän  vastasi, e ttei hänellä m itään m etodia ole, m u tta  kyllä pojat silti 
osaavat.

T aitavin  kaik ista  opettajistan i oli ehkä kuitenkin uskonnon ja  k irkkohistorian 
lehtori Juuso Hedberg. Hänen opetustaitonsa oli arvosteltu  hyvin korkeaksi v ira l
lisia o p e tta jan äy tte itä  norm aalilyseossa suoritettaessa. Oppilailleen hän osasi an taa  
todella selvän ja  syventävän kuvan niistä arvoista, jo tka sisältyvät kristinuskoon 
ja  k irkon toim intaan.

Voimistelussa ei kouluaikanani vielä ollut varsinaisia opettajia, vaan siinä teh 
tävässä oli muiden aineittensa ohella mm. lehtori R ichard H irn. Voimistelua varten  
oli kyllä jo ap teekkitalossa erinäisiä välineitä, ku ten  nuoria ja  tankoja. Koulun 
siirry ttyä  v. 1882 kuurom ykkäkoululle oli siellä varsinainen voimistelusalikin, johon 
hank ittiin  uusia voim isteluvälineitä. Pastori Juho Frim anin, koulumme entisen 
oppilaan ja  tunnetun  voimamiehen, ollessa voimistelun opettajana käytiin  sopivilla 
säiliä myös h iih täm ässä ja  luistelem assa.

Koulun vapaista siv istysharrastuksista  m uistan  sen, e t tä  kouluaikani loppu
puolella toverikunta piti runsaasti kokouksia, joissa oli keskustelua ja väitte lyä 
erilaisista kysym yksistä. K äsink irjo ite ttu  lehti Illa ta rk in  ilm estyi. Julkaisin  siinä 
yhden kirjoituksenkin.

Tuntem aton paikka koulupojille ei ollut m yöskään kaupungin ensimmäinen luku 
sali ja  la inak irjasto  kupariseppä Blomqvistin talossa Vapauden- ja Väinönkadun 
kulm assa. Myös lyseolla oli k irjasto , josta sai lainaksi paitsi oppikirjoja myös m uu
takin k irja llisuu tta .

Koulupoikien vapaa-aikojen ilo itteluna oli keväisin ja  syksyisin pilkkaanani-
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Vasem m alta oikealle lehtori Emi] Maconi ja Richard Hirn polttelem assa pitk iä 
piippujaan Maconin asunnossa. Seinällä on A leksanteri II:n  kuva suruharsossa, 
joten kuva on o te ttu  1880-luvulla. Viimevuosinaan Maconi käy tti reum atism in 

vaivaamien jalkojensa vuoksi kainalosauvoja, jo tka näkyvät taustalla.

m unta kaaripyssyillä. S itä  h arjo ite ttiin  sekä talojen pihoilla e ttä  nykyisen K auppa
torin  paikalla olevalla ken tällä  ns. H evostorilla. K evätaikaan oli tavallista  myös 
leikkaus. S itä  harjo ite ttiin  pihoissa tai R antapuistossa. Kuoppaan he ite ttiin  joko 
nappia tai viiden pennin rahaa. E räissä pihoissa pelattiin  taas k rokettia . Talvi- 
iltoina lasketeltiin  kelkoilla joko Rönnebergin m äkeä G um m eruksenkadulta ra n 
taan  tai Sparfvinin m äkeä C ygnaeuksenkadulta ran taan . Ne olivat silloin m usta
naan poikia.

Asia, josta  kouluaikanani puhuttiin  paljon koulupoikien keskuudessa ja  laajem 
m issakin piireissä kaupungilla, olivat »Floorin poikain» ja  lyseolaisten väliset



520

tappelut. »Floorin pojat» olivat kahden neiti Floorin A sem akatu 2:ssa pitäm än 
orpolasten kodin hoidokkeja. Pojat, jo ita oli suurehko joukko, kävivät mallikoulua. 
K ahnauksia heidän ja  lyseolaisten välillä sa ttu i tavallisesti Vapauden- ja Väinön
kadun kulm assa. Tällöin lyötiin sillä, m ikä milloinkin käteen sa ttu i. Vakavin yh
teenotto  sa ttu i m uistaakseni v. 1884 Johnsonin talon (V apaudenkatu 57) kohdalla. 
»Floorin pojat», jo tk a  käv ivät rippikoulua viereisessä kupariseppä Blomqvist’in 
talossa, odottivat kadulla pastori Schönem ania. Kun paikalle sa ttu i myös lyseolaisia, 
syntyi kivisota. Tällöin sa ttu i kivi erään  »Floorin pojan» päähän. Poika sairastui 
ja kuoli. Tapauksen johdosta suoritti p iirilääkäri Schildt ruum iinavauksen Floorin 
pihassa, jo ta  to im itusta  olin itsekin seuraam assa. Tulosta en tiedä. Asian joh
dosta koulussa suorite ttu jen  tu tk im usten  perusteella jou tu ivat Allan Johnson. 
A ugust Tam m inen ja  Jaakko  Luukkonen m uutam iksi päiviksi karsseriin, joka oli 
koululla vahtim estari M annisen asunnon vieressä talon itäpäässä.

Oman luokkani koulunkäynnistä on mieleeni jääny t pari pientä yksityistapausta, 
joista toisen otsakkeeksi sopinee panna nim itys »äänirauta». Tapaus oli seuraava. 
Olimme lyseon VI :11a luokalla vv. 1883—1884. Koulu oli edellisenä vuonna m uu
te ttu  torin  varrella  olevasta ap teekk ita losta  K auppakadun ja  Cygnaeuksenkadun 
kulm assa olevaan entiseen naissem inaarin taloon, jossa nykyään on kuurom ykkä- 
koulu. Luokkam m e sijaitsi m ainitun talon pihanpuoleisella sivulla. Luonnontieteiden 
opettajanam m e oli m aisteri A. I. S taudinger. H än oli vasta  silloin tu llu t kouluun 
opettajaksi. M aisteri oli lyhyenläntä mies, aina hyvin puettu  ja  täysi leukaparta  
m oitteettom asti hoidettu. Emme huom anneet hänellä olevan erikoisia opettajanlah- 
joja, jo tta  hän olisi saanut m eitä  innostum aan aineeseensa. Hänen vaatim uksensa 
läksyjen osaam isesta olivat vähänpuoleiset eikä luonnontieteitä paljon luettukaan. 
Täm ä antoi joillekin oppilaille aiheen ryh tyä oppitunnin aikana syrjähommiin, joilla 
pojat h uv ittivat itseään ja  toisia oppilaita. N iinpä A atto  M., joka istui luokan 
viimeisellä penkkirivillä, ryhtyi so ittam aan  ään irau taa  pulpettinsa alla. S iitä syntyi 
vieno ääni, joka kuitenkin  kan tau tu i yli luokan.

M aisteri, joka ei liene ollut varsin herkkäkuuloinen, ei tu llu t kiinnittäneeksi 
alussa asiaan huomiota. Kun täm ä hum ina kuitenkin ja tku i useiden oppituntien 
aikana ja  ääni kävi yhä kovemmaksi, k iinnitti m aisteri huom iota tähän asiaan 
kysyen: »Mikä on täm ä ääni, m istä  se johtuu ja  kuka on sen a iheu ttaja?»

O ppilaat kyllä sen tiesivät, m u tta  toverin ilm iantam inen, koulussa vallitsevan 
tavan m ukaan, ei tu llu t kysymykseen. N äin loppui tun ti ilman, e ttä  asiaan tuli 
selvyyttä. Seuraavalla m aisterin  tunnilla ja tku i sama humina, eivätkä m aisterin 
siitä tekem ät kysym ykset ny tkään joh taneet tulokseen.

Viimein loppui m aisterin  kärsivällisyys, ja hän ilm oitti asiasta rehtori Kaheli- 
nille. R ehtori ryhtyi erään tun tinsa jälkeen selv ittäm ään asiaa, m u tta  kukaan ei 
sanonut tie tävänsä syytä tuohon kum m alliseen hum inaan. Kun rehtori sitten kysyi, 
kuuluuko ää n tä  muiden opettajien  tunneilla, hän sai tietää, e t tä  sitä ei kuulunut 
muiden kuin luonnontieteen opetta jan  tunnilla. S itten  rehtori ilm oitti, e ttä  hän 
tulee tu tk im aan  asiaa toisella kertaa , jolloin siitä on saatava selvyys hyvällä tai 
pahalla.

Jonkin päivän ku lu ttua  tulikin asiassa uusintakysely. Rehtori tiedusteli ensin 
yleensä, m ikä oli syynä tähän  ääneen ja  m istä  johtui, e ttei sitä  kuulunut muiden kuin 
m aisteri S taudingerin tunnilla. K aikki vaikenivat. S itten  rehtori alkaen prim uksesta 
kysyi jokaiselta oppilaalta erikseen: »Kuulitko sinä sen äänen?» Prim us vastasi: 
»Kuulin». »Tiedätkö sinä, m istä se tulee?» »En». N äin ja tku i kuulustelu, johon 
rehtori jo alkupäästä luokkaa teki lisäkysym yksen: »Tiedätkö sinä m istä päin ääni 
kuului?» Siihen vastasivat useat oppilaat sen kuuluvan takaapäin  sam alla kädellään
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v iita ten  luokan perälle. Kun asiaan ei näy ttän y t tulevan selvyyttä, niin kelpo reh 
torim m e ääni loppupuolella olevia oppilaita kuulusteltaessa aina kovenem istaan ko
veni. T ästä  huolim atta myös syyllinen itse tekeytyi tie täm ättöm äksi koko asiasta.

Täm än jälkeen rehtori julisti kateederista , e ttä  kun syyllistä ei ole saatu  sel
ville, tu llaan  koululain m ukaan ero ttam aan  joka toinen tai kolmas oppilas luokalta 
opetta jakunnan  hark innan  perusteella. Täm ä jo pani oppilaat a ja tte lem aan  asiaa 
varsin  vakavasti. M utta silloin tuli pelastus asiaan. Luokassa istui viidentenä oppi
laan a  aivan opettajan  kateederin  lähellä Alfred B. H än oli hiljainen, hieno oppilas, 
m u tta  terveydeltään heikko ja  kalpeannäköinen. Kun rehtori oli ju listanu t koulusta 
erottam isuhkauksen, nousi Alfred B. ja sanoi rehtorille, e ttä  hänen rin tansa on 
o llu t kipeä ja m ahdollista on, e ttä  hänen rinnastaan  on kuulunut jo ta in  ääntä, kun 
hengittäm inen on ahdasta. Täm ä oli pelastuksem m e uhkaavalta  n äy ttäv ästä  tilan 
teesta . Jänn itys laukesi, helpotuksen huokaus läh ti sydäm istä. Asia raukesi siihen, 
eikä hyvällä rehtorillam m e ollut halua siihen enem pää puuttua. Ja  luonnontieteen- 

opettajam m e oli myös puolestaan tyytyväinen, sillä tuo salaperäinen hum ina hävisi 
luokasta.

Toiselta luokalta erikoisesti mieleeni jääneen tapauksen nimeksi sopinee 
»kuritus».

K uten tiedetään, oli koulun alkuaikoina oppilaiden rankaisuvälineenä k äy tän 
nössä mm. pamppu. Kun tulin  kouluun v. 1878, ei pamppu enää ollut käytännössä. 
K uitenkin johtuu mieleeni vastaavanlainen rangaistus, jonka alaiseksi joutui pari 
ensim m äisen luokan oppilasta M atti S. ja Eeti F. He olivat iä ltään  noin 15-vuo- 
tia ita , sillä siihen aikaan usea poika tuli kouluun vanhem pana kuin nykyään. Toi
nen pojista oli venäjänkielen opettajan, m aisteri Yrjö W eilinin tunnilla läh e ttän y t 
toiselle paperilapun, johon oli m ain itusta  o petta jasta  k irjo ite ttu  jo ta in  sopim atonta. 
Lappu joutui W eilinin käsiin, ja  hän vei sen rehtori Kahelinille. M uutam an päivän 
ku lu ttua  ilm enivät asian seuraukset.

Vaikka rehtorim m e oli tunnettu  varsin lempeäluontoiseksi mieheksi, niin tä llä  
k e rtaa  hän ryhtyi an tam aan pojille niin ankaraa  kuritusta , e t tä  me toiset oppilaat 
sitä  nähdessäm m e järkytyim m e pitkäksi aikaa, sillä monet m eistä olivat vielä 
herkkätun te isia  lapsia, vasta 11—12 vuoden ikäisiä.

Kun tapauksesta  oli kulunut m uutam a päivä, astui rehtori koulutuntien loput
tua  luokkaan ja syylliset pantiin  vatsalleen pulpetille, ensimmäiseksi M atti. 
P u lpetit olivat silloin p itk iä ja istui niissä kussakin kolme oppilasta. Pulpetteja  
oli kussakin rivissä kaksi. Tuoleja ei ollut, vaan ainoastaan p itkä penkki neljää 
pulpettia kohti, joten 12 poikaa joutui istum aan rinnakkain  sam alla penkillä. Kun 
M atti oli pan tu  vatsalleen pulpetille, alkoi kookas, hartiakas reh tori koukkupäi- 
sellä kepillään, jollaisia o p etta ja t tavallisesti käy ttivä t kävelykeppeinään, iskeä 
olkansa tak aa  M attia takam uksien lihaksiin. Niin voim akkaita olivat nuo iskut, 
e ttä  jo kolm annen lyönnin jälkeen tuosta paksusta kepistä alkoi sinkoilla kappa
leita. M atti sai seitsem än lyöntiä. Sen jälkeen oli Eetin  vuoro ase ttua  vatsalleen 
pulpetille ja h än tä  iskettiin  samoin viisi kertaa . Edellinen oli siksi kovapintainen 
poika, e ttei hän lyötäessä ään täkään  päästänyt. M utta Eeti sitävastoin parkaisi 
k 'm eästi joka iskun jälkeen. Hän olikin pienempi ja  hentokasvuisem pi kuin tove
rinsa. K urituksen loputtua jäi kepistä jäljelle vain lyhyt tynkä reh to rin  käteen.

Rikoksen suunnittelija ja alkuunpanija oli varm aankin Eeti. H än sai uhrikseen 
M atin, joka oli hiljainen, vakava maalaispoika. Eetin koulunkäynti loppuikin ly
hyeen, ja hän teki myöhemmin monia pahoja töitä. M atti ja tkoi koulunkäyntiä nel
jännelle luokalle, jonka jälkeen hän jä tti koulun ja tuli hyvin toim eentulevaksi ki- 

venhakkaajaksi.
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Hjalmar K a h a n p ä ä

LYSEON IKÄPRESIDENTIN 

HAASTATTELUMUISTELMA

Hallintoneuvos H jalm ar K ahanpää, synt. 1868, nykyisen oppilaspolven ikäpre- 
sidentti, vakuutti keväällä 1958 haasta tte lem aan  tulleellp julkaisun toim ittajalle, 
e ttä  hänellä on isänsä koulusta ja tuo lta  e tä ise ltä  a ja lta  paljon m ieluisia m uistoja. 
Hallintoneuvos K ahanpää k irjo itti lyseon 90-vuotispäiväksi to im ite ttuun  albumiin 
joukon p irteitä, sa ttuvasti näh ty jä m uistikuvia kouluajaltaan. Vielä nytkin  on m uisti 
tarkka , a ja tus etenee loogisesti.

»Ei, ei enää silloin patukkaa käy tetty . Moses M arttinen kyllä h e rä tti kerran  
rottingilla nukkuvan Poikolinin, m u tta  se oli eri asia. Ei ta rv innu t myös pakosta 
sunnuntaisin  m ennä kirkkoon ja sitten  kouluun saarnan  kuulusteluun niinkuin 
ennen muinoin. Me elimme jo u u tta  aikaa.»

L iikunnan tunneilla ei hiihdetty  eikä luisteltu , ei pelattu  m yöskään pelejä. 
M utta  voimistelusalissa (nyk. m ykkäkoulun talossa) p idettiin  hauskaa; erikoisen 
suosittu leikki oli kukkaron huikkaam inen, m ikä todellisuudessa m uistu tti m ark 
kinoita. K ierän aikana syksyisin työnnettiin  luistinrautojen  varaan  ase te ttu a  noja
tuolia jäällä. Kollega K arl R obert Bonsdorff istuutui kerran  tähän  nykyisen po tku
rin edeltäjään, jo pojat hu risu ttivat hän tä  pitkin jäätä . Pahaksi onneksi sa tu ttiin  
heikolle kohdalle. Jä ä  petti, ja tuolissa istuva Bonsdorff vajosi avantoon. Pojat 
au tto ivat opettajan  vedestä ja  sa ivat tä ltä  m arkan  palkkioksi siitä  hyvästä.

Ukko Kovero on monen m uistelm an kohteena, samoin Lindroos (Heino), joka 
sanoi jalkojensa alkavan liikkua, kun kirkonkellot soivat (täm ä tietenkin aiheutti 
paljon jalkojen liike ttä  myös luokassa). V ahtim estari W idlund teki kerran  suutarin- 
tö itä  ikkunan edessä. Silloin haukka syöksyi ikkunan läpi W idlundin kimppuun. 
V ahtim estari n itisti hiem an pökertyneen linnun, jonka arveli suuttuneen siitä, e ttä  
hänen partansa  vipatus oli kuvastunu t ärsy ttävänä puussa istuneen linnun silmiin.

Saarijärven  m iehet olivat tuoneet h irsiä rehtori Kahelinille, kun täm ä, heidän 
rakaste tun  lukkarinsa poika, ryhtyi raken tam aan  itselleen taloa (nyk. Taw astin 
talo, Vapaudenkadun ja Cygnaeuksenkadun kulm assa). Talon ullakkohirsissä on 
vielä m aininta tästä .
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TOIVO HIRN MUISTELEE

(Syyskuun 2. pnä 1951 kävivät fil.tohtori K uusanm äki ja  pankin joh ta ja Veikko
Sariola terveh tim ässä Vihdin N um m elassa koulumme vanhaa opettajaa, lehtori
H irniä. M ukana oli m agnetofoni. L auri Kuusanmäiki h aasta tte li H irniä. K uusan

mäki on seuraavassa m erk itty  LK ja H irn  TH.)

LK: V anhem pasihan olivat R au ta lam m ilta? K erro  ny t heistä jotakin.
TH: Niin olivat. Ä itini oli tuom ari W estzynthiuksen ty tä r  ja hänen äitinsä oli 

R uotsin ruotsalaisia. Isäni isä oli R autalam m in kirkkoherra. H eidän puhekie
lensä oli ruotsi ku ten  kaikkien  sivistyneitten  siihen aikaan. Isän i kävi P o r
voon kym naasin ja  oli ope tta jana  Porvoossa ennen tuloaan Jyväskylään.

LK: K erro taan , e t tä  kun po ja t o livat suorittam assa ehtojaan »Tassille» (Hirnille) 
ta i la iskanläksyllä hänen luonaan, niin Tassi oli kovasti an k ara  ja  lähe tti heidät 
sitten  rouvansa A uroran luokse saam aan hiem an lohdutusta.

Toivo H irn  
oman luokan m aalauttam ana.

TH: Niin, eivät he laiskanläksyllä olleet, koska isäni tietääkseni ei o ttan u t ketään  
laiskanläksylle, vaan pojat o livat ylioppilastenteissä ja  niiden jälkeen isäni 
läh e tti heidät äitini luo saam aan kahvia ja  leivoksia. Ä itini oli hyvin v ieraan
varainen, ku ten  koulustam m e ju lkaistu issa m uistelm issa on kerro ttuk in . H än 
piti kovasti koululaisista ja au tto i paljon heitä. Köyhien ja  sairaiden oppilai
den ja  m uidenkin köyhien ja  sairaiden luona hän 'kävi. Isäni oli pohjaltaan  
kovin hyväsydäm inen ihminen, m u tta  enem m än noin jäykkä, niin ettei hän 
suorastaan  sairaskäynneillä ollut. H än oli m ukana kuitenkin äidin puuhissa, 
varsinkin oppilaiden auttam isessa.

LK: E hkä saam m e kuulla jo ta in  m uistelm ia isäsi opettajatovereista?
TH: Isän i parhaim m at y stävä t olivat lehtori Maconi, historian opettaja, ja lehtori
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Hellgren, la tinan  opettaja. He kävivät ainakin  k erran  viikossa isäni luona ja  
hän samoin heidän luonaan. H ellgren kuoli keväällä 1891 ylioppilaskirjoitusten 
aikaan. H än ei ollut m inun opettajani, vaan Kovero oli opettajan i latinassa. 
H ellgren oli isäni hyvä ystävä ja hän  oli kovin hyvä ihminen.

LK: M inkälaista heidän yhdessäolonsa oli?
TH: He istu ivat to tilasiensa ääressä, m u tta  en nähnyt heidän m illoinkaan n au tti

van liikaa, pari, kolme lasia kai tavallisesti. Isäni oli kova tupakkam ies, m u tta  
H ellgrenillä oli sydänvika, eikä hän p o lttanu t senvuoksi. Maconi oli myös lopet
ta n u t viime vuosinaan tupakanpolton, koska hän oli sairaalloinen. M uutenkin 
opettajien  keskinäinen suhde oli hyvin läheinen siihen aikaan. O pettajako- 
kouksia ei tie tääkseni p idetty  koskaan koulussa, vaan eri opettajien  kodeissa. 
Illa lliset olivat aina kokousten jälkeen.

LK: K uka oli reh torina siihen aikaan?
TH : R ehtorina oli Kahelin. Pesoniuksenkin vielä m uistan. Kun olin I luokalla, 

näin hänet p ikim m ältään koululla.
LK: M inkälainen Kahelin oli?
TH: K ahelin oli hyvin hertta inen  ihminen ja  ta itava  aineessaan, m u tta  hän oli liian 

k iltti. H än tahtoi aina viedä koko luokan eteenpäin ja  k iinnitti senvuoksi 
liiaksi huom iotaan heikkoihin oppilaisiin, jo ten  heidän opettam iseensa meni 
usein koko tunti. M utta  kyllä hän oli kovin hyvä opettaja  . . .  hyvin hauska 
opettaja.

LK: Siellä oli n iitä vanhoja setiä vielä Kovero, M arttinen, Gummerus ja Heino?
TH: Gum m erus kävi usein m eillä kotona ja oli minun opettajani suomenkielessä. 

Gum m erus oli perin m ukava mies. H änestähän  on ju lkaistu  m uistelm ateoskin, 
joka an taa  hänestä  aivan toisen käsityksen, kuin m itä  minulla on hänestä. 
H änhän oli pohjim m altaan uskonnollinen ihminen, vaikka sitä  ei siihen aikaan 
ym m ärtänyt. M utta  an k a ra  hän ei ollut eikä vaa tinu t aineiden k irjo ittam ista . 
A ineita aloimme siihen aikaan  k irjo ittaa  IV tai V luokalla, m u tta  saatto i 
käydä niin, e t tä  kirjoitim m e vain yhden aineen lukukaudessa. M utta aineessa
ei vaad ittukaan  paljon siihen aikaan. Sai k irjo ittaa  melkein kuinka tahansa.

LK: Onko m ielessä jokin esim erkki?
TH : Enpä m inä m uuta m uista kuin, e t tä  ne vaihtelivat niin, e ttä  aineina oli joko

joku Ruotsin tai V enäjän hallitsija.
LK: Eikö ruotsin  kieli ollut usealle helppoa, kun sitä  puhuttiin  kotona?
TH: Niin, no ruotsin kieli ei tu o ttan u t minulle vaikeuksia, kun se oli kotikielemme.
LK: M utta talonpoikaisille oppilaille sitä  enem m än?
TH: Niillä tie ty sti oli vaikeutensa, m utta  en m inä ny t tä llä  hetkellä muista, e ttä  

ruotsissa olisi ollut erikoisia vaikeuksia ylioppilaskirjoituksissa. E niten ne 
pelkäsivät m atem atiikkaa. J a  siinä tulikin tavallisesti reppuja.
M utta  kyllä kai sinä olet kuullu t Rafael E riehistä. H än ei laskenut ainoata
kaan laskua ylioppilaskirjoituksissa, m utta  kaikissa m uissa aineissa hänellä 
oli erinom ainen arvosana. H än oli hyvin etevä, m u tta  ei m atem atiikassa. Minä 
kyllä luulen, e ttei hän siitä välittäny t. Siihen aikaan oli jo O. A. Forsström  
rehtorina. H än selitti asianom aisille kuulijoille, e ttä  Erich on hyvin etevä, 
m u tta  hänellä ei ole m atem atiikkaan  m itään taipum usta. Ja  hän pääsi yli
oppilaaksi, vaikka ei ollut ainoatakaan  laskua. Kun siihen aikaan ei m ikään 
kom pensaatio tu llu t kysymykseen, niin oli aivan erikoinen ihme, e t tä  hän 
pääsi ylioppilaaksi.

LK: Puhuisim m eko nyt hieman m uista opettajista  kuin jo edellä m ainitu ista?
TH: Koveroa me pelkäsimme erikoisesti, kun hän oli kovasti vaativainen latinassa.
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Minulle hän kuitenkin oli aina hyvin ystävällinen, ihan alusta alkaen. Hyvä 
maine hänellä oli Helsingissäkin. M arttinen  opetti m inua vuoden ennen Kove- 
roa. Me aloimme lukea Cornelius Neposta, niin, jo ta in  päällikköä siitä. Koko 
lukukauden aikana me emme kuitenkaan  ennä ttänee t m uistaakseni m uuta 
kuin pari sivua. S itä  se lite ttiin  siihen m äärin  ta rkasti. Kyllä hän ta rk k a a  
työ tä teki, niin e t tä  m eillä piti olla jonkinm oiset tiedot kieliopista ja jonkin
moinen sanavarasto  myöskin. M utta olihan sillä suuri ero, kun me jouduimme 
sitten  Koveron oppilaiksi ja hän m ääräsi meille heti ensim m äisellä tunnilla 
läksyksi koko kieliopin. Emme me sitä  ku itenkaan  heti paljoakaan osanneet, 
m u tta  se rupesi sitten  m enem ään. Niin, V luokalla Kovero tuli m inun o p e tta 
jakseni. M inä muistelen, e t tä  hän alkoi V ergiliuksesta. Alussa se oli hirveän 
vaikeata, m u tta  vähitellen sitä  opittiin. K yllä Kovero oli hyvä opettaja.

LK: P uhutaanpa sitten  koulujuhlista. Eikö opettajien  rouvatkin  olleet m ukana n iitä 
puuhaam assa?

TH: K yllä ne aikaisem m in olivat. Koulussa p idettiin  aina keväisin arpa ja ise t 
köyhiä ylioppilaita varten, kun ne läh tivä t Helsinkiin. Ja  koulun opettajien 
rouvat jä rjestivä t sitä  varten  nuo arpajaisjuh la t.

LK: Rouva H irn oli varm aan  m ukana?
TH: Oli hän m ukana ja  rouva Kahelin, ja kaikki opettajain  rouvat olivat m ukana.
LK: M inkälaista ohjelm aa niissä oli?
TH: N iissä ei m inun m uistaakseni ollut paljoa m uuta ohjelm aa kuin arpojen m yyn

tiä. V oittoja kerä ttiin  kaikin tavoin, rouvat hankk ivat sinne leivoksia. Äitini 
valm isti arpajaisvoitoksi k erran  lasikuvan alla olevan Väinämöisen. Siinä oli 
m ateriaalina  kiveä, peiliä, la as ta r ia  ym. ja  kaikenlaisia m uovailtuja eläim iä 
kuulem assa, kun Väinämöinen istu i ja  soitti kannelta. Silloin oli väliaikaisena 
voim istelunopettajana Hellberg. Oletko kuullu t?

LK: Kyllä m inä olen nimen kuullut, m u tta  en m uuta m uista  hänestä.
TH: Hellberg halusi v ä lttä m ä ttä  vo ittaa Väinämöisen. H än osti paljon arpoja, 

ja lopuksi Väinämöinen joutuikin hänelle. M utta, mihin se sitten  kulkeutui, 
s itä  en tiedä. H ellberghän sitten  kuoli.

LK: Oliko täm ä tilaisuus Lyseolla?
TH: Se oli aina Lyseon juhlasalissa.
LK: M itä a rv a t m aksoivat?
TH: Minä en m uista, m u tta  luu ltavasti m arkan  ta i 50 penniä kappale.
LK: Oliko siellä kaupungin seurapiirejä?
TH: Oli kyllä. A rpajaiset olivat aivan kuin kevään erikoistilaisuus.
LK: Oliko kahvitarjo ilua?
TH: K ahvitarjoilua siellä oli.
LK: Oliko m usiikkia?
TH: No, ei. Ei m inun m uistaakseni ollut. M inä olin siihen aikaan pikku poika, olin 

tuskin vielä lyseossakaan tai olin aivan alaluokilla. P ikku poikana kävin usein 
äitini kanssa tuollaisissa tilaisuuksissa.

LK: M inkälaisia m uita juhlatilaisuuksia Lyseolla oli? Oliko tanssiaisia?
TH: Siellä oli aikoinaan »tomujuhlia», jo tka  luullakseni olivat saaneet alkunsa 

äitini aloitteesta, m u tta  niistähän ovat m uut jo puhuneet. N iissä kyllä ta n s
sittiin, m u tta  vain piirileikkiä. M utta sitten  y läluokkalaiset alkoivat p itää 
n iitä liian lapsellisina, niin e ttä  ne loppuivat. Siihen aikaan en vielä ollut 
koulussa, m u tta  olin kyllä niissä juhlissa äitini kanssa. Siellä oli tarjoilua, 
teetä , pullaa ja sen tapaista.
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LK: Tomu ju h la t p idettiin  tie tysti aina Lyseoilla?
TH : Ne pidettiin  Lyseon juhlasalissa. Juhlasalii oli koulurakennuksen H arjun puo

leisessa siivessä ja  liitty i koulurakennukseen. Kun koulu m uutti Cygnaeuksen- 
kadulle, p u re ttiin  juhlasali, koska se oli liian suuri perheen käyttöön. Se oli 
sillä paikalla, joka ny t on avoinna ap teekk irakennuksen  ja  tohtori Helge 
M arasteen rakennuksen välillä .1)

LK: S itten  pidettiin  perunajuh lat Pum perissa?
TH : P erunajuh la t p idettiin  joka syksy. M inu:sta on ikävää, e ttä  ovat jä ttänee t 

ne pois.
LK: P idettiinkö perunajuhlia m uualla kuin Puim perissa?
TH: Kyllä pidettiin  monessa paikassa. Pum peirissa p idettiin  ja  Eerolassa pidettiin. 

K erran  perunajuhliin  m entiin laivallakin johonkin taloon, joka on vastapäätä 
M uuratsaloa. Lyseolaiset olivat proomuss;a. Juhlissa ta rjo ttiin  aina oppilaille 
kahvia ja  leipää, ja  s itten  oppilaat paistoi’vat perunoita kuopissa. Lisäksi tans
sittiin, ei vain piiritanssia, vaan m uita  tam sseja. Ja  M arttinenkin  tanssi.

LK: Tanssiko M arttinenkin?
TH: M arttinen  tanssi, kyllä hän tanssi.
LK: Jonkun opetta jan  rouvan kanssa?
TH: Jaa, en m inä m uista  enää niin ta rkkaan , oliko se opettajain  rouvia tai heidän 

ty ttä riää n ; K ahelinin ty ttä r iä  oli m ukana ja  Maconin ty tä r  samoin.
LK: M inkälaista oli kaupungin yleinen seuraelläm ä? O petta jakun tahan  oli tärkeim 

pänä aineksena kaupunkin seuraeläm ässä.
TH : Niin, tavallaan  kyllä oli. M u tta  y leisestä seuraeläm ästä m inä en paljoa tiedä. 

Me olimme siitä  m iltei erillämme, paljon Ikotona nim ittäin . M utta  oli olemassa 
Suom alainen seura.

LK: K etä siinä oli keskeisinä henkilöinä?
TH : Ne olivat rouvia kanssa. K yllä m inun äitim ikin sinne kuului.
LK: P uhuttiinko  Suom alaisessa seurassa yksiniomaan suomea?
TH: Ne y r ittiv ä t kyllä puhua suomea, m u tta  seuraan kuului monia, jo tka eivät 

oikein osanneet suomea.
LK: Eikös niin ole, e t tä  vielä viime vuosisad;an loppuvuosikymmeninä Jyväskylän 

herrasväen  puhekieli oli pääasiallisesti ruiotsi?
TH: Kyllä, kyllä se niin oli. Alkuaikoina useam m at lyseonkin opetta ja t puhuivat 

kotikielenään ruotsia.
LK: E n täs opettajainhuoneessa?
TH: Kyllä m inä luulen, e t tä  ne puhuivat paljom ruotsia, m u tta  myös suomea.
LK: Onko perää  siinä, e t tä  »Tassi» H irn  ko>mensi voimistelussa, e t tä  »käännös 

apteekkiin  päin»?
TH : En m inä usko sitä  ju ttu a . K yllä se on se p ite tty  kertom us. M utta hän opetti 

voimistelua.
LK: Eiköhän vanha H irn  ollut siinä m äärässsä hum oristi, e t tä  olisi sen vuoksi 

näin kom entanut?
TH: Ei ollut eikä hän m yöskään ollut niin tie tä m ä tö n  suomen kielestäkään. En 

m inä ole koskaan sitä  ju ttu a  uskonut.
LK: T aitaa olla monen hyvän ju tun  la ita  niin, e t tä  ne eivät pidä paikkaansa?
TH: Niin se kyllä on. Ihm iset la itta v a t ju ttu jfa  ja  sovittavat ne sitten  eri henki

löihin ja  tilanteisiin.

1. H einäkuussa 1958 täm ä entinen juhlasaliin paikka m itattiin . Juhlasalin  koko 
oli ollut 16 k e rta a  10 m etriä.
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Tohtori Kalle Hirn, opettaja  ja tiedemies, työpöytänsä ääressä 1905.

LK: Minä luulen, e t tä  m yöhem m ät lyseolaiset m ielellään kuulisivat jo ta in  Sinun 
Kalle-veljestäsi.

TH: Niin, hän ny t o l i . . . .
LK: Y htä kunnioitettu  kuin kaikki m uutkin  H irnin perheen jäsenet.
TH: Jaa, hän oli paljon ylem pänä kaikkia m uita perheen jäseniä. Hän oli kyllä 

hyvin oppinut mies ja  tie tääksen i myös erinom ainen opettaja. Ei su inkaan ole 
sopim atonta, jos m inä sanon sillä tavalla? J a  hän oli hyvin k iin tynyt Lyseoon. 
H än olisi kyllä voinut päästä  Helsinkiin, olisi voinut päästä  kouluhallituk
seenkin, m u tta  hän ei tah to n u t jä t tä ä  Jyväskylää. H än oli hyvin —- minun 
käsittääksen i — hyvin etevä opettaja. H än oli uskonnollinen myöskin. M utta 
niin oli m inun isänikin ja  äitini samoin.

LK: Ehkä saam m e sitten  kuulla jo itakin  m uistelm ia myöhemmin kuuluiksi tu lleista 
oppilaista, jo tk a  m uistat, esim. Kuusisesta.

TH: O tto Ville K uusinen oli oppilaana kevätlukukauden 1897, jolloin m inä olin vt.
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suomen ja  ruotsin  kielen kollega Jyväskylän  lyseossa. H än oli silloin V luo
kalla ja samoin Edw ard Gylling ja  M artti Kovero.

LK: K uka heistä  oli lah jakkain?
TH: He olivat lah jakka ita  o ikeastaan kaikki. Gylling oli hyvin lahjakas, M artti 

Kovero samoin ja  K uusinen samoin. Se oli m uuten hyvin hauska luokka se 
sam a viides luokka. O tto Kuusinen oli, ku ten  tiedät, aivan varaton. H änen 
isänsä oli rää täli, joka meille aikoinaan valm isti vaatteem m e, kun olimme 
lapsia. Ja  hänelle lähete ttiin  hyvin usein ruokatarpeita , ei yksin meiltä, vaan 
m uutkin  opettajaperheet lä h e ttiv ä t elin tarpeita . Ne olivat varattom ia, varsin 
kin, kun isä oli sairaalloinen. J a  täm ä O tto Kuusinen, en m inä voisi sanoa 
m uuta kuin e t tä  kyllä hän silloin va iku tti oikein m ukavalta  pojalta.

LK: Olisiko luullut, e t tä  Gyllingistä ja  K uusisesta tulee poliittisia tekijäm iehiä?
TH: No ei, ei olisi. Gyllingistä en tiedä, elääkö hän  vielä, luu ltavasti hän ei elä. 

M artti Kovero on Tilastollisen päätoim iston ylijohtaja. Kovero ja  Gylling oli
vat hyvät y stävä t keskenään ja  käv ivät usein vieraisilla toistensa luona. S itten  
myöhemmin, kun Kuusinen oli valm istunut ylioppilaaksi, kävi hän m inua te r 
vehtim ässä eräänä kesänä kotonani. M inä m uistelen, e t tä  hän  puhui aikovansa 
opiskella uusia kieliä, m u tta  siitä  en ole varm a. H än kyllä ju tte li melko kauan 
ja  tun tu i m inusta aika m ukavalta.

LK: Eikös K uusinen o tta n u t innokkaasti osaa toverikuntaeläm ään?
T H : E rittä in  innokkaasti.
LK: Eikös hän  k irjo ittan u t runojakin?
TH: H än k irjo itti runoja toverikunnan lehteen, ja  erään  runon nimen m inä muis- 

tank in  — »Tumma tyttö» sen nimi oli. M utta  sen runon sisältöä m inä en 
m uista.

LK: Oliko siinä joku m ä ärä tty  tum m a ty ttö  takana?
TH: Kyllä kai se oli se neiti D ahlström , jonka kanssa hän sitten  meni naimisiin.
LK: E ivätkö hänen e rä ä t runonsa siihen aikaan olleet hyvin vahvasti isänm aallisia?
TH: Minä en n iitä  runoja tarkem m in  tunne. M utta  luu ltavasti ne olivat.
LK: M uistuuko mieleesi koulueläm ästä joku leikillinen pikku piirre?
TH: K yllä siellä oli huvittav ia kohtauksia, m u tta  m inun ei m uistu nyt mieleeni. 

J a a . . .  aikoinaan eivät op e tta ja t olleet a i v a n  ra ittiita , vaan heidän k u t
suillaan, tavallisesti nim ipäivillä m aiste ltiin  silloin aina enemmän ta ikka v ä
hemmän.

LK: Totia kai sitä  juotiin  siihen aikaan?
TH: Niin, se oli totia, ei juuri viinejä h a rraste ttu .
LK: Eikö naisille ta rjo ttu  viinejä?
TH: S itä  m inä en tiedä. Isäni nim ipäivillä eivät koskaan olleet rouvat m ukana.
LK: E ivätkö opettajien  rouvat seurustelleet keskenään?
TH: Kyllä. S itten  kun oli äitini nim ipäivät, s itten  meille tu livat taas opettajien  

rouvat. — M utta sitten  tuli se raittiusin to , niin e ttä  m onet o p etta ja t lo p e tti
va t m aistam isen kokonaan. S iitä  m uistuu rehtori K ahelinin K allen-päivät m ie
leeni. O p e tta ja t tu livat sinne, ku ten  tavallisesti, m u tta  reh tori oli asioilla 
kaupungilla vielä heidän tullessaan. Silloin isäni sanoi: »Jaa, se Kalle on v a r 
m aan m ennyt ostam aan karam ellejä».

LK: M utta  Schildtiä ei vielä ole m ain ittu  lainkaan.
TH: Niin. Schildt-Kilpinen, hänhän tah to i uudistaa suomen kielen kirjoituksenkin. 

M utta m inä en m uista enää hän tä. Rouva M athilda Schildtillä oli aina k u tsu t 
— m uistaakseni M athildan päivänä. M athilda Schildt oli m uistaakseni koulu-
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neuvoston jäsen. A inakin ylimpien luokkien oppilaat ku tsu ttiin  aina M athildan 
päiville.

LK: O ppilaatkin?
TH: Niin, oppilaat juuri. Juuri oppilaat sinne ku tsuttiin , ja siellä tanssittiink in . 

M utta  m inä en siihen aikaan vielä tanssinut, niin e ttä  en ollut siellä m uka- 
nakaan.

LK: Siinä siis op e tta ja t eivät olleet la inkaan  m ukana?
TH: Ei, eivät olleet.
LK: M utta  eivätkö opettajaperheet myös seurustelleet Schildtien kanssa?
TH: Niin, kyllä. M utta  ne olivat eri kutsuja, m u tta  n iistä m inä en tiedä.
LK: Oliko sem inaarin ja lyseon opettajilla kesk inäistä  kanssakäym istä?
T H : Vähemmän.
LK: Niin, F iia L änkelä kerto i m inulle — m uistelen — e ttä  siinä oli m uka jonkin

lainen arvoero.
TH: S itä  en voi sanoa. M utta  m itä  eroa niillä ny t olisi voinut olla?

LK: F iia L änkelä kertoi vielä, e t tä  lehtori Länkelän  kotona valettiin  ta lik y n ttilä t 
hänen lapsuudessaan. M utta  ei su inkaan H irnin perheessä enää ta likyn ttilö itä  
k äy te tty ?

TH: Kyllä, m inun lapsena ollessani käy te ttiin . M eillä oli sellaiset sakset, joilla 
le ikattiin  sydän kyn ttilän  päästä, kun  siihen oli tu llu t p itkä  varsi.

LK: M inkälaisella valolla Tassi korjasi poikien vihkoja?
TH: H änellä ei ollut m itään  korjaam ista, ku n  ei ollut vihkojakaan.
LK: Saksan kielessä?
TH: Niin, ei m itään.
LK: M itenkäs s itä  s itten  opittiin?

TH: Saksaahan  a le ttiin  lukea vasta  V luokalla, ja  oliko sitä  ny t 2—3 tu n tia  vii
kossa. Ei siinä k irjo itusteh täv iä ollutkaan. M utta myöhemmin, kun saksaa 
alettiin  opettaa jo alaluokilla, lienee ollut jonkinmoisia k irjoituksiakin. — 
Meillä oli kynttilänvalo hyvinkin myöhään.

LK: Niin, ta likyn ttilä t?
TH: Niin ta lik y n ttilä t ja sitten  steariin ikyn ttilä t. M utta vasta myöhään me käy

tim me lamppua, kun isäni piti sitä vaarallisena. Niinpä oli monessa m uussa 
talossa jo lam ppuvalaistus ennenkuin meillä.

LK: Onko täm ä k äs ite ttäv ä  niin, e t tä  sinun lapsuudessasi ei ollut H irnin perheessä 
la inkaan  petroleum -öljylam ppua?

TH : Ei lapsuudessani ollut. Ensim m äinen lamppu, m ikä meille hankittiin , tuli isäni 
huoneeseen. M utta  senkin jälkeen m eillä oli muissa huoneissa vain kynttilö itä . 
M utta  m uistaakseni saimme huoneeseemme lam ppuvalaistuksen, kun olin II  
ta i I II  luokalla.

LK: K ertoivatko ne vanhat h e rra t sem m oisesta naurisöljylam pusta?
TH: K ertoivat, kyllä m inä kuulin siitä  puhuttavan.
LK: Niin, a ja t ovat m uuttunee t paljon.
TH: N e ovat m uuttuneet.

JL — 34
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LK: M ikähän on niiden vuosien a ja lta  sellainen seikka olosuhteiden m uutoksista, 
joka olisi erikoisesti jääny t mieleen?

TH: N iitä  on niin m ahdottom an paljon.
LK: Tuntuuko täm ä nykyinen aika parem m alta vai huonom m alta?
TH: Se on vaikeata  sanoa. V anhasta tun tuu  vanha aika parem m alta, m u tta  kyllä 

kai nykyaika on parem pi.

LK: Siinä on omia leppoisia p iirte itä  siinä entisessä ajassa.
TH: Niin, ennen ei ollut raitiovaunuja ta i autoja. Isälläni oli tapana sanoa — m istä 

ihm eestä hän tuli s itä  ajatelleeksi? — e ttä  hän lähtee pitem m älle m atkalle 
vasta sitten , kun on semmoinen koje, jolla pääsee kulkem aan ilman hevosta.

LK: H änhän ennusti siis auto ja?
TH: N ähtävästi, vaikka m eistä oli ihan naure ttavaa, kun hän puhui sellaista. Eikä 

hän paljon kerinny t au to lla  ajam aankaan.

LK: M eidän m uistom m e tie tysti ku ltaa  en tisyyttä, m u tta  eivätköhän sivistystyön 
tek ijä t ja  keskisäädyn jäsenet eläneetkin  vanhem paan aikaan varsin onnelli
sissa olosuhteissa? M utta  eikös niin ole, e t tä  työväestö silloin eli paljon hei
kommissa oloissa?

TH: Paljon heikom m issa olosuhteissa.
LK: Minä a ja tte len  tässä  sitä, kun A urora H irn  joutui avustam aan esim. räätäli- 

m estarin  perhe ttä . Meidän päivinäm me voisi m iltei olla luonnollisempaa, e ttä  
rää tä lin  perheestä avustettaisiin  sivistystyön tekijöitä.

TH: Melkein kyllä.

LK: Siinä on jo suuri olosuhteiden muutos.

TH: M utta täm ä rää täli, O tto Kuusisen isä, oli hyvin sairaalloinen. H änellä oli 
heikot keuhkot. Niin, e ttä  kenties hän ei jaksanu t tehdä paljon työtä. E hkä 
h än tä  ei p idetty  aivan ensiluokkaisena räätälinäkään , niin e ttä  hän ei ansain
nut kyllin paljon.

LK: K yllähän ny t am m attita ito inen  käsityöläinen siihen aikaan yleensä tuli hyvin 
toimeen. M utta m itenkäs esim. tuomm oinen lehtoriperheiden kotiapulainen? 
Sellainen oli tavallisesti hyvin uuras henkilö siihen aikaan, ja  työpäivä oli 
pitkä.

TH: Niin, työpäivä oli pitkä. M utta ainakin m eillä kotiapulaiset kuuluivat aivan- 
kuin perheeseen. Se oli aivan toisin kuin nyt. N ythän  ne voivat olla ta lon
väelleen melko vieraita . Siihen aikaan ne nousivat ylös klo 5 ja  valvoivat 
kuinka kauan tahansa. E ivät ne koskaan pyytäneet m inkäänlaisia lomapäiviä, 
ja  palkkahan oli m itä ttöm än  pieni oloihin nähden. M utta  hyvin tyytyväisiä 
ne olivat. M utta  m eillä olikin sellainen palvelija, joka oli perheessäm m e lap
suudestam m e saakka.

LK: M utta siinä olikin em äntänä A urora H irn. K aikissa perheissä ei ollut sel
la ista  em äntää.

TH: M utta kyllä n iitä  oli m uitakin sellaisia perheitä, joissa oli palvelijoita, jo tka 
olivat vuosikym m eniä talossa.

LK: Joku sana terveisiksi Jyväskylän Lyseon entisille pojille.
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TH: O pettaja  tahdoltansa heikko
antoi parastaan , oppilaat kun iloisina 
näki, eikä vakavina.
Toisinaan hän  tosin suuttu i, 
m u tta  todest’ puolet puuttui.
P o jat tekaistuksi vimm an 
tiesivätkin tulisimman.

Terveiset ja  kiitokset entisille rakkaille oppilailleni.

T o i v o - S e t ä .

LK: P ari sanaa vielä Jylylle.
TH: N iin Jylylle! M itä sydämellisin kiitos ka ikesta  siitä, m itä  m inä olen saanu t 

niin monen vuoden aikana! Minun on aivan m ahdotonta te itä  kaikkia k iittää . 
E nhän m inä koskaan olisi ansainnut teidän suu rta  hyvyyttänne m inua koh
taan.

(L isättäköön, e t tä  lehtori Toivo H irn kuoli m uutam a kuukausi h aasta tte lu n  
jälkeen eli tam m ikuussa 1952.)
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E.  O. V a a j a k a l l i o

PROMEMORIA 1880-LUVULTA

Vuonna 1882 lyseo muutti Kauppa- ja Cygnaeuksenkadun kulmassa olevaan 
taloon, josta naisseminaari oli siirtynyt vastavalmistuneisiin suojiinsa. Pääraken
nusta oli jatkettu uudella siivellä, joka sisälsi yhden luokkahuoneen ja rukoussalin. 
Täten sai lyseo koko lailla tyydyttävät huoneet. Sisäänkäytävä oli Cygnaeuksen
kadun puolella. Tultiin ensin avaraan eteiseen, jonka vastakkaisella seinällä oli 
ovi pihamaalle. Oikealla oli ovi opettajainhuoneisiin ja vasemmalla 5—6 porras- 
askelmaa ylempänä olevaan käytävään.

Huoneet olivat paperoimattomat, hirrenraot ja varaukset umpeen rapatut ja 
seinät sivelty vaaleankeltaisella liimavärillä, jonka alta oksat paistoivat.

Käytävän molemmin puolin olivat lakkihyllyt ja vaatenauloja, joita alaluokka
laiset eivät juuri tarvinneet. Harva heistä talvellakaan käytti päällystakkia. Vasta 
ylemmillä luokilla tulivat käytäntöön »lankkisaappaat, patiinit, kalossit, palttoot ja 
hansikkaat». Mutta silloin oltiin jo ’nuoria herroja’, jotka istuivat luokalla paidan- 
rinta, kaulus ja mansetit kovetettuina ja Fredriksonin »kravatti» kaulassa.

Kullakin luokalla oli oma huone, mutta kun viidenneltä luokalta lähtien luet
tiin vaihtoehtoisesti venäjää tai kreikkaa, tarvittiin yksi lisähuone. Se sijaitsi opet
tajainhuoneiden takana samassa siivessä, johon käynti oli pihan puolelta. Samassa 
siivessä oli myös fysiikan ja luonnontieteen huoneet, kokoelmat, vahtimestarin 
asunto ja karsseri. Huoneissa oli uunilämmitys, ikkunoissa avattava ’fortuska’ (riit
tämätön, varsinkin kun välitunneilla sai olla myös sisällä).

Valaistuksena olivat öljylamput ja kateederin etukulmissa molemmin puolin 
kynttilät.

Pihamaa oli avara, jolla alaluokkalaisina teuhattiin ja kiikuttiin isojen koivujen 
vahvoilla alaoksilla, kunnes vahtimestari Vidlund, (ei Viklund) »vanha spertskele» 
sahasi ne pois.

Luokkain sisustukseen kuului musta taulu, opettajan komea, valtaistuinta muis
tuttava kateederi, pitkät kolmen istuttavat pulpetit, kullakin oma ulosvedettävä 
laatikko sekä pieni pöytä ja juomavesiastiasto.

Opetusvälineinä oli riittävä kartasto. Fysikaalinen kojeisto oli miltei olema
tonta ja rikkinäistä. Ehjinä oli vain elohopealämpömittari ja piskuinen sireeni. 
Lisäksi oli kaksi kaapillista täytettyjä, osittain repaleisia lintuja, iso täytetty ahven, 
hevoskala, merimakkara ja meritähti. Edelleen oli nuottiavain ja metronomi.

Tunnit olivat kello 9—12 aamu- ja 4—6 iltapäivällä, kunnes nykyinen järjestys 
tuli käytäntöön. Me alaluokkalaiset emme älynneet vanhaa järjestystä moittia. 
Kaikki oli ulkolukua, nimien ja vuosilukujen päähän pänttäämistä. Sveitsin kant-
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toonit, R anskan departem entit, USA:n valtiot, koko sivun m itta ise t lue tte lo t k irk 
koisiä syntym ä- ja  kuolinvuosineen ym. K aikki ulkoa. H yvä oli, e ttä  illan pän ttäys 
sai yön hautua, ja  aam ulla oli a ikaa parsia tie to ja . Päivällislom an aikana ehti lukea 
läksyt, vieläpä telm iäkin. Koko kaupunki työskenteli samoin aam uvarhaisesta il
taan  kello 8—9 asti.

V äiitunti oli kym m enen m inuuttia . S itten  vah tim estari suurta  aisakelloa heilu t
taen ilm oitti vapaahetken päättyneeksi. K eräänny ttiin  luokkiin, ja  sen päivän sen
sori y ritti  y lläp itää jonkinlaista jä rjes ty s tä . P ian  ilm estyi korridoriin  opettajakin , 
sillä heilläkin oli kustodieraus-vuoronsa.

O petta ja t saapuivat tunneilleen 15—20 m inuu ttia  yli tasatunn in  (»Dassi» — 
R ickhard H irn  — aina sekunnilleen 15 min. y li). Ellei opettaja  saapunut ennen 
puolta, saimme läh teä  luokasta. R ehtoria oli odotettava, vaikkei hän olisi tu llu t 
ennen kuin kym m entä m inuuttia  vailla. H änellä kun oli m onta rau taa  tulessa.

Pulpeteissa istu ttiin  edistyksen keskiarvon m äärääm ässä järjestyksessä, prim us 
ensi rivissä opetta jasta  oikeaan.

Puheena olevan vuosikymmenen alussa ja  m iltei sen loppuun saakka oli lyseossa 
vielä vanhoja opettajia, jo tka olivat seuranneet sen keh itystä  lapsenkengistä täy s
ikäiseksi asti. He olivat tu lleet virkoihinsa seuraavassa järjestyksessä: A. G. W ei
lin, K. H. Kahelin, R. E. Hirn, M. M arttinen, E. F. Maconi, H. H ellgren ja K. J. 
Gummerus. A laluokkalaisina he m eistä olivat ereh tym ättöm iä Olympon jum alia, 
myöhemmin kaavoihin kangistuneita, pedanttisia  peruukkeja. Viimeisillä luokilla 
näimme heissä jo arvossa p idettäviä ja  kunnio itettav ia opettajia. Ihm inen heistä  
löytyi vasta, kun olimme k ään tänee t koululle selkäm me. Ja  nyt vanhem pina käsi
täm m e heidät inhimillisine hyveineen ja  heikkouksineen miehinä, joihin p itkä  elä
mänkokemus, työ ja  toimi on painanut enem m än ta i vähemmän originellin leimansa. 
K errom m e heistä viattom ia ku lttuurikaskuja , m u tta  kunnioitam m e heitä  ja annam 
me tunnustuksen heidän tunnollisuudelleen, uupum attom uudelleen ja uskollisuudel
leen raskaassa, ku lu ttavassa työssään. He olivat saaneet suomenkielisen edellä
kävijä-opiston opettajina tehdä an k a raa  ja sitkeää ty ö tä  taistellen monien vaikeuk
sien kanssa, jo ista suom enkielisten oppikirjain  puute ei liene ollut vähäisin. K ir ja t 
kulkivat yleensä perin tönä vanhem m alta nuorem m alle polvelle. V asta vuosikym m e
nen loppupuolella alettiin  saada uusia, ku ten  M elan kasvioppi ja  kasvisto. K. H äm ä
läisen Suomen kielioppi tuli jo aikaisemmin.

Ylioppilaskirjoitukset suorite ttiin  k e rran  vuodessa. Niihin kukin valm istautui 
parhaansa m ukaan. Pahin ja  pelätyin aine oli m atem atiikka — kum m a kyllä — 
sillä Kahelin oli hyvä opettaja, m u tta  hän luo tti liiaksi m eidän om aan h a rra s tu k 
seemme. Siksi V IH -luokkalaiset, tavallisesti kaksi yhdessä omin päin kertasi koko 
kurssin. Täm ä vaati »skraapaam ista». E tte i kovin m onta olisi poissa sam ana päi
vänä, sovittiin asiasta, ja  erään  k erran  kuuluu kahdeksannen luokan seinällä olleen 
lukujärjestyksen alla skraapausjärjestys. T ästä  oli reh torik in  tietoinen, m u tta  ei 
ollut siitä tie tävinään. Tiesihän hän, e t tä  po ja t istu ivat kotonaan aam usta iltaan  
parsien tie to jaan  hänen omassa aineessaan. — A llek irjo ittanu t oli erään  toverin 
kanssa ilm oittanut toisille, ettem m e tu le kouluun keskiviikkoisin. O ttakoot huo
mioon. Kun uskonnon ja logiikan lehtori (Hedberg) oli valtiopäivillä, hoiti v irkaa 
vt. opettaja, ja  kun logiikkaa oli vain sinä päivänä, emme tu lleet olleeksi ainoalla
kaan logiikan tunnilla, m u tta  täm ä jäi nuorelta huithaapeli v t:I tä  huom aam atta . 
— Kun sitten  istuim m e Kaisaniem en yläsalissa yhdessä viipurilaisten kanssa uu tta  
lakkiam m e »krym ppääm ässä», tuli vt. sinne. Jouduin erään  toverin kanssa p itä 
m ään seuraa tälle kuokkavieraalle, jolle tarjoam am m e olut mainiosti m aistui. H än 
oli hyvin puhelias, heitti tit te lit pois ja  m uisteli muinaisia. Minulle hän sanoi:



»Sinäkin istu it logiikan tunnilla niin viisaan näköisenä e tk ä  tiennyt koskaan m i
tään, m u tta  m inä arm ahdin sinua ja annoin seitsemän». — »M istä sen tiedät? 
Enhän m inä ollut ainoallakaan logiikan tunnilla?»  Mies meni noloksi, m utta  tokaisi: 
»Ole vaiti, o lithan sinä sen tään  joskus tunnilla!»

Vuonna 1883 lyseo oli arm ollisella asetuksella ju lis te ttu  klassilliseksi 8-luokkai- 
seksi lyseoksi ja  tä y tti 25 vuotta. V ihdoinkin neljännesvuosisadan kestäneen kehi
tys- ja  koeajan jälkeen se oli saanu t ko rkea t viranom aiset vakuutetu iksi siitä, e ttä  
se kykeni täy ttäm ään  paikkansa toisten  täysluokkaisten  lyseoiden rinnalla. — N äitä  
m erkkitapauksia oli siis täysi syy m uistaa lokakuun 1. päivänä.

Juh la v ie tettiin  perin  vaa tim attom asti — perheen kesken — lyseon rukoussa- 
lissa, joka parhaan  m ukaan  oli pan tu  juhlakuntoon. O pettajakun ta ja johtokunnan 
jäsenet olivat juhlapuvuissa. Ohjelm a oli vakavaa ja arvokasta ja sisälsi puheita, 
historiikin, runonlausuntaa, laulua ja m usiikkia, jo ta  m uistaakseni esitti jousikvar
te tti, m ukana itse reh to ri Kahelin. L uettiin  konventin lehteä Illa ta rta , vieläpä sen 
lisälehteä M akupalaa, josta toveri Adam Kinnunen, savolaispoika, luki muistiini 
jääneen kertom uksen:

»Kun Jum ala loi moaliman, niin heä tek  kaekenlaeset elläimet, niinkuin nuo
kin koakkurit. Savesta heä ne tek ja  panj laavalle. S itten  heä tek  niille siivet. 
Siilon koakkurit vilikasivat toisiinsa ja  sanovat, e ttä  ompa m eijän nyt näillä hyvä 
lentee. Ja  sam alla ne läks m ä n em ä än . .. E lekee männä, huus Jum ala, ja la t jeä! 
M utta  ne voan mänj. Silloin Jum ala  heitti ja la t niijen perrään  ja  siks koakkureilla 
onnii vielä tänäi päevänä ja la t ihan peräpeässä.»

K aikki kuulijat tun tu ivat ym m ärtävän, e tte i tässä ollut m itään rienaavaa. Joku 
Korvenloukon M atti oli vain ollut syvissä m ietteissään ja  aprikoidessaan luonnon 
suuria  ihm eitä pää tyny t tällaiseen tulokseen. V iisikolm atta vuotta myöhemmin sen 
luki eräs yhteiskoululainen jossakin pikkujuhlassa. R ehtorin m ielestä se oli sopim a
ton ta : on o te ttava  huomioon toisten uskonnolliset tunteet.

P eru juh la t: Koulun syntym äpäivänä oli loma ja peruna- eli »perujuhla», joka 
v ie tettiin  Tourujoen takana  Eerolan talossa. Sinne m arssittiin  juhlallisesti pari- 
jonossa. Sinivalkoiset liput liehuivat kunkin luokan edessä. T ästä  juh lasta  on 
m uussa yhteydessä siksi paljon puhuttu , e t tä  nyt vain m ainitsen »Klubin» (voimis- 
teluseuran) joka vuosi an tam an  voim istelunäytöksen, ehkäpä senkin vuoksi —• »ihtee 
tulloo sannoo» — e ttä  m inä 1892 keväällä ylioppilaaksi tu llu t keltanokka sam ana 
vuonna kouluhallituksen m äärääm änä vt. voim istelunopettajana annoin voimistelu- 
näytöksen perujuhlassa.

K aupungissa elettiin  tyytyväisinä oleviin oloihin. Sodan kauhuista oli säästy tty  
suurin piirtein  siitä saakka, kun Suomi oli ko ro te ttu  »kansakuntain joukkoon», 
kirkkojen  seinillä riippui lasin alla kehystetty inä jo neljän keisari-suuriruhtinaan 
hallitsijavakuutukset. N älkävuodet 1860-luvulla oli sivuutettu  ja  1870-luvun v ir
keä kansallinen sekä taloudellinen nousu, niiden m ukana Suomen oman sotaväen 
perustam inen, olivat luoneet en tis tä  lujem m an pohjan koko kansalaiseläm älle. 
K ukin ahersi omalla alallaan  kaitselm uksen turvin  uskoen »N är var och en sin 
syssla sköter, så g å r oss väl evad oss möter», jo ta  — m u t a t i s  m u t a n d i s  — 
likipitäen vastaa suomalainen, keveäm pi sanonta: »H ätäkö on elää valmiissa m aali
massa, kun on keskellä hum ussa eikä reunalla puttoom assa». Kun tähän vielä 
lisäämme sen ajan  v irkam iesten hiukan leikkisästi lausum an elämänohjeen »Man 
skall sak ta  och fridsam t arbe ta  sig ihjäl i kronans tjänst», olemme kai suunnil
leen selvillä tuon a jan  henkisestä pohjavireestä.

Pienuudestaan huolim atta oli kaupunki laajan  häm äläis-savolaisen asutuksen 
keskus, välitti lukuisilla rahtilaivoillaan  tuo ttam iaan  tavaro ita  m aakauppiaille sekä
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Lyseon voimisteluklubi vuonna 1889. T akarivissä vasem m alta seisomassa E. O. B ähr 
iVaajakallio), A. F. Salenius, E. M ansnerus, W. W altonen, A. E. Enckel, G. A. 
Stoore. Istum assa keskirivissä vasem m alta G. W ikström, B. Rancken, A. Johnson, 
A. Kiljunen, E. Kolehmainen, V. Ahokainen. Edessä la ttia lla  W. Poikolin, O. E.

Poikolin (Pore).

osti ja myi m aalaisten  tuo tte ita . M etsäkaupat panivat rahan  liikkeelle. T arv ittiin  
rahalaitoksia ja paikkakunnalle saatiin  kolmas pankki, »Nordiska ak tiebanken  för 
handel och industri :n» haarakonttori, jo ta  hoiti lehtori J. Länkelä. K assatilanne 
ilm oitettiin joka päivä saksankielisessä kirjeessä pääkonttoriin  Viipuriin. Myöskin 
Yhdyspankilla oli tää llä  haaraosasto, hoitajana lehtori Maconi. Jyväskylän  S äästö 
pankki oli a lo ittanu t vaatim attom an to im intansa jo 1841. Kesäisin oli kaupungin 
liike-elämä vilkkaim m illaan. Rahtilaivain lisäksi m atkusta ja la iva t Jäm sä  ja  Hei- 
nala hoitivat liikeyh tey ttä  Lahteen. Toinen läh ti yöllä klo 2, toinen palasi sam ana 
päivänä klo 2 jpp. kaupunkiin, jolloin kaikki joutilas kansa riensi sitä  v astaan  la iva
sillalle. J a  sitten  sai kaupunki kuulla, kuka kulloinkin oli palannut m a tk a ltaa n  ja 
minkälaisia v iera ita  tu llu t kaupunkiin. Syys- ja  ta lv im arkk inat v ilk astu ttiv a t k au 
pungin eläm ää ja  tavarainvaihtoa.

Perhepiireissä eläm ä muodostui suurin piirte in  sellaiseksi kuin miksi illanvietot 
oii kuvattu  niihin aikoihin suomeksi ilm estyneissä »Välskärin» v in ttikam arikerto - 
rnuksissa. N aiset tekivät käsitöitä, joku luki k irja llisuu tta  ääneen. Missä oli soitto- 
k>ne, siellä soitettiin, ta i joku lauloi sen säestyksellä laulun »Sjungande F in landis
ta». K enties tunnekylläisen: O taliga v å g o r . . .  Men jag  har m itt brinnande h jär-
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t a ! . . .  O vore jag u tan  som d e . . .  N uoret m iehet so ittivat viulua, kokosivat kes
kuudestaan pikku »kvarte tte ja»  — ja lau lelivat ku ltansa ikkunan alla serenaadeja. 
—■ »Totiset miehet» istu ivat iltaansa Seurahuoneessa tai p istäytyivät kesäisin 
R antapuiston ravinto laan ryyppääm ään lasin  ta i pari totia, usein m atkam iesten 
hupilaisina ennen heidän laivalle menoaan, jo tta  uni parem m in maistuisi peräsalon- 
gin sohvalla.

Suunnatessani valonheittim eni silloisten lyseolaisten eläm ään, löydän itseni tois
ten  pojanmossien joukosta ja  tapaan  eläm ästäm m e sekä työ tä  työn ajalla e ttä  lau
lua laulun ajalla. M yönnän ku itenkin  äitin i osuneen oikeaan, kun näyttäessäni I- 
luokkalaisena hänelle la tinan  kielioppia, hän silitti pää tän i ja lausui: »Ja, ja g ram 
m atik  och la tin  lä r  gossarna grina.»

Sellaisina tusinapoikina syksyin keväin läksyjen lom assa leikittiin  pihoissa, 
m ekastettiin  ja  oltiin kolopiilosilla, hippasilla, polttopallosilla, seinsuolasilla, nel- 
suolasilla. A m m uttiin  p ilkkaan piilipyssyillä ja  käytiin  puolukassa kaupungin ahoilla 
K ypäräm äeltä Köhniölle saakka, m issä kaupunkilaisten  lukuisa k arja  kävi la itu 
mella ja  palasi illalla tu lliportille V aasan- ja  H arjukadun  kulm aan, ammui ja  kilis- 
teli kellojaan saaden väliin syntym ään varsin  kauniitak in  sointuja. S iitä lehm ät 
hajosivat piikain m ukana navettoihinsa lä tk äy ttäe n  kaduille n im ikorttejaan. — T al
visin laskettiin  m äkeä suksilla H arju lta  ja  Isossa hiekkahaudassa, kaduilla kelkoilla 
ja  »kulilla» (Silitysraudan m uotoisella jäätelillä, jonka pohjaan oli teh ty  kuurna). 
Kuli antoi hirm uvauhdin.

N ikkari Johnssonin k isällit ke rran  hu llu tte livat sy ltä  p itkällä  ja  40 sen ttiä  
paksulla kulilla h u rau ttaen  kauheaa kyy tiä  M äkim atin m äen korkeim m alta koh
dalta  nykyistä V aasankatua p itk in  jäälle  saakka. T iesihän sen, e t tä  sellainen raskas 
möhkäle vauhtiin  päästyään  ei v ä littän y t m istään esteistä, eikä ollut enää seisau- 
te ttavissa. N iinpä se Vapauden- ja  R antakadun  välillä kiitäessään silpasi lehtori 
H årdhin vesihevoselta k in tu t poikki. J a  kauan  saivat k isällit hiki hatussa puskea 
v iraapelitö itä H årdhille huonekaluja valm istaessaan hevosen hinnan korvaukseksi. 
— Iltasin  pela ttiin  »plevnaa», tam m ea, dominoa, shakkia tai viittälehteä, m arjaa- 
sia, knorria  ja  kontraa, m uttei rahapelejä. K un m onet tu livat koulun ensimmäiselle 
luokalle siihen aikaan 15—19 vuoden iässä, he olivat jo kerinneet oppia korttipelin  
ja  monia m uita »miesten tapoja». Y läluokkalaiset olivat jä rjestään  suuria herroja, 
kookkaita ja  monella m ah tavat »näävelit» nokan alla.

Ellei peli huv ittanu t poikia, lue ttiin  intiaanirom aaneja, Jules Verneä, M onte- 
Criston kreiviä, M uskettiso ture ita  ym. la inakirjaston  aarte ita , kuten Seitsem ää Vel
jestä, P ie ta ri P äivärinnan E läm än havainnolta, V älskärin  ta rino ita  tai ruo tsin 
kielisiä ja tk o ja  M uskettisotureille ja  M onte-Cristolle ym. — Yläluokilla lue ttiin  
vähem m än rom aaneja. »P asteerattiin»  kaduilla, »kurttiseerattiin»  trissoja (naisse- 
m inaarilaisia) ja  tipoja, p idettiin  serenaadeja, tanssittiin  koulupuulaakien pikku 
kekkereissä, teh tiin  ty ttö jen  kanssa kelkkare tk iä  »Laukkasen mummon» luokse 
hyvää kahvia juom aan ta i K eijon Pum periin hiem an pyörähtelem ään, vaikkapa 
huuliharpun sulosoiton m ukaan. S itä  paitsi teh tiin  n iitä hienoja »huvimatkoja» Ris- 
tonmaalle, joissa Kyösti Jä rv inen  kertoo johtaneensa franseesia ranskan kielellä, 
ja  — vaikkei hän siitä itse puhu — sieppasi sanotun talon ty ttä ren  rouvakseen.

Lyseon 25-vuotisjuhlan aikoihin ei konventista julkisesti puhuttu  m itään. S ano t
tiin, e ttei o pe tta jakun ta  sitä  suvainnut kou luharrastuksia haittaavana tekijänä. 
V asta vuoden 1890 tienoilla se äkk iä  taasen  alkoi elää nousukautta. 75-vuotisjulkai- 
sun m ukaan  (s. 70) täm än herätyksen  taisi a iheu ttaa  alaluokkalaisten ns. pienois- 
konventti, jonka sieluna ja puheenjohtajana m ain itaan  13-vuotias Lauri Suomalainen 
(Samuli S :n poika). Hän siirtyi 1894 V II-luokalta Joensuun lyseoon ja m erkillistä
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kyllä täm ä nousukausi pää tty i sam an aikaisesti ja  oli vuonna 1895 ylläm ainitun 
julkaisun m ukaan  (s. 74) täysin kuollut.

Kun myöhemmin syntyneet seurat, yhdistykset ja k illa t eivät vielä täm än vuosi
kymmenen alkupuolella olleet a lo ittanee t toim intaansa, oli eläm ä koulun ulkopuo
lella sellaista kuin ylem pänä olen kertonut. Myöhemmin eläm ä kaupungissa vilkas
tui, ja voinen siihen vaiku ttav ina tekijö inä m ain ita  seuraavaa:

K evätlukukaudella 1886 m aisteri K. V. H ällberg perusti kouluumm e voimistelu- 
klubin, jonka to im intaa opetta jakun takaan  ei katsonu t voivansa kieltää. Sen voi
m akkaasta herä tyksestä  ja  erinom aisen m enestyksellisestä toim innasta kertoo Jylyn 
hallussa oleva voim isteluseuran jäsen ten  27. 8. 1943 p itäm än kokouksen pöytäk irja  
liitteineen.

Alkupuolella 1880-lukua an toivat ruotsinm aalaiset k ie rtueet kaupungissa talvi
sin m uutam ia näy tän tö jä  esittäen  enim m äkseen keveitä laulunsekaisia näytelm iä. 
Sen jälkeen, kun A lfred ja A urora Aspegren v. 1887 olivat perustaneet Suom alai
sen K ansanteatterin , saatiin  jokatalvisilla k iertueilla n au ttia  sen esittäm istä  näy
telm istä. P aitsi korkeatasoista ta id e tta  esittävää tragedienneä, rva Aspegrenia, kuu
lui silloiseen henkilökuntaan Pasi Jääskeläinen, K aarlo Halonen, Närhi, H ilda M ar
tin  ja hänen tuleva m iehensä Pihlajam äki. Hilda M artin in  H om santuu hurm asi m ei
d ä t lyseolaiset täydelleen. Niinpä eräs pojistam m e paineli issikan kasanilaisreessä 
H om santuun perässä Mikkeliin saakka.

H arm onikkaa soitettiin  yleisesti, ja  e rää t pojat olivat aikamoisia m esta re ita  sen 
käsittelyssä. R auskaksi ehdin m inäkin yhden soittaa. M onet tanssitk in  sillä soitin. 
Monet yksinäiset iltah e tk e t vietin sen vaatim attom ien sävelien parissa. E räänä  
iltana olin istunu t itsekseni h iljaa soitellen, m itä  mieleen juohtui. Taisi olla ylioppi- 
laaksituloni kesä. Silloin laskeutui pehm eä käsi takaapäin  Olalleni ja  vanha y s tä 
väni rouva Lovisa Söderström  lausui tun tees ta  väräh tävä llä  lem peällä äänellä: 
»Jag sa tt ju st och tänkte, var skall den pojken få pengar för a t t  läsa sig till 
läkare.» Siksi se hertta inen  mummo luuli minun kelpaavan. M utta m inusta tulikin 
»m osatram ppari» (m aanm ittari) ja  »siin oli v irkaa kyllä».

M uistaakseni VII luokalla ollessani rakensim m e suntio Väinö Taipaleen kanssa 
itsellem m e kanootit (ensim m äiset J:ky lässä) A ugust Ram sayn piirustusten  m ukaan. 
Soutelimme P äijännettä , sujahtelim m e tukkipuom ien poikki ta i öljykangas tiukasti 
istu in laatikon yli pingoitettuna kilpailimme voitokkaasti kahdella airoparilla sou
dettu jen  veneiden kanssa tiukassa vastatuulessa. Veneen korkeaa keulaa vastaan  
puski vihainen vihuri ja  la ineet h idastivat kulkua, m u tta  kanoottia ei tuuli h a itan 
nut, ja  kuikkana se sukelsi aalto jen  läpi. V ähät siitä vaikka laineet lo jah tivat vas
ten miehen r in taa  ja  trikoopaita kastu i kainaloita myöten. Oiva on kanootti raju- 
sääliä ta itavan  m iehen hoitam ana.

Vuonna 1890 tuli serkkuni Ivar B ähr Jyväskylään T am pereelta m ukanaan siro- 
rakenteinen potkuri, jo ta  ei aikaisem m in ollut tää llä  nähty. M uutam aa viikkoa 
myöhemmin oli John Ranckenilla, F rith io f Saleniuksella ja  m inullakin M äki-M atin 
nikkarin tekem ät ja H erm anni Toivolan raudo ittam at po tkurit, joiden kanssa kilpa- 
silla issikkain konit jä ivä t kuin Jäm sän  äijä ta ivaasta .

Lopuksi on huom autettava siitä, m iten paljon edullisem m assa asem assa olivat 
säätyläisperheiden lapset ja  niihin ta i vastaavanlaisiin  koulupuulaakeihin täyshoito- 
laisiksi päässeet koululaiset kuin ne lyseolaiset, jo tka kahdeksan k u u k au tta  vuo
dessa jou tu ivat olem aan poissa kotoa ja  asum aan useinkin kolkoissa ja  kylm issä 
huoneissa omien eväiden varassa.

Olen m uistin lokeroista kaivanut esiin kaiken la ista  ja  m uutakin. Kovin vähän 
on asiallista, m u tta  ei voi au ttaa . Rohjennenko vielä v iita ta  Jylyn hallussa oleviin
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m uistelm iin vanhoista op etta jis ta  ja  vähäarvoisiin pakinoihini sanom alehti Sisä- 
Suomessa, jo ista J :k y lää  koskevina m ainitsen: 1. ja  12. 10., 9. 11. ja  1. 12. 1946, 
5. 1., 5. 2., 1. ja  5. 5. -47, 5. 6. -49, 25. 5. -50.

Jyväskylässä 26. 6. 1951.
E. O. V a a j a k a l l i o

Lisäyksenä insinööri V aajakallion m ielenkiintoiseen k irjoitukseen m ainittakoon 
silloisen lyseorakennuksen luokka- ym. huoneiden järjestyksestä , e ttä  kun noustiin 
hänen m ainitsem iaan po rta ita  eteisestä, oli vasem m alla I I I  luokka ja  suunnilleen 
sen ovelta oikealle »koritooriin» kääntyen  luokat seuraavassa järjestyksessä: vasem 
m alla kädellä ensin I I  ja sitten  I  luokka ja  sen tak an a  ns. »realiluokka». O ikealla 
kädellä oli ensin V ja  sitten  VI luokka. Sen jälkeen käänty i käy tävä oikealle ru- 
koussaliin. K äytävän  toisella puolella oli heti V II luokka. Kun laskeuduttiin  porta ita  
alas rukoushuoneeseen, jä i V III luokka vasemm alle kädelle. V arsin tilava rukous- 
sali oli sitten  täm än käytävän  päässä. III: n luokan akkuna t olivat Cygnaeuksen- 
kadulle, II:n , I :n  ja  realiluokan Kauppakadulle, V:n ja  V I:n koulun piham aalle ja  
V II:n  ja  V III:n  naapuritalon  piham aalle. Rukoussalin akkuna t olivat koulun piha
maalle. K ouluun päästiin  p iham aalta  sen eteisen kau tta , johon tu ltiin  suoraan k a 
dulta, m u tta  myös portaita , jo tka  joh tivat suunnilleen V III:n  luokan oven kohdalle. 
V ahtim estari M anninen asui rakennuksen opettajainhuoneen siiven Jyväsjärven puo
leisessa päässä. H änen asuntoonsa johti p iham aalta jy rkät, ko rkea t po rtaa t. Lyseo
laiset kävivät usein vahtim estarin  asunnossa, koska hän myi erinom aisia m an te
leilla m au ste ttu ja  nekkuja viidestä pennistä kappaleelta. Koulun »laulusali» oli 
Cygnaeuksenkadun varrella  eri rakennuksessa koulusta hiem an järvelle päin. S a
m assa rakennuksessa oli myös luonnontieteen luokka. Toimitus.

Ossi V aajakallion erinom aiset m uistelm at vanhoista opetta jista  on ju lkaistu  kou
lun 90-vuotisjuhliin ilm estyneessä k irjassa »Tervehdys vanhalle koululle.»
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William W a r t i o v a a r a

MUISTELMIA JYVÄSKYLÄN LYSEOSTA 
VV. 1883— 1891

Sukujuureni ovat syvällä Jyväskylässä. Isoisäni oli jyväskyläläinen kultaseppä 
ja  kaupungin ensim m äinen varaviskaali G ustaf W eckman, ja paikkakun tala isia  oli 
myös hänen vaimonsa Eva K ristiina Taavettila . Isäni W illiam W artiovaara  tuli 
Jyväskylän  ylä-alkeiskoulun oppilaaksi 1859 ja  ylioppilaaksi v. 1869. H än opiskeli 
teologiaa valm istuen papiksi. N äin ollen on hyvin ym m ärrettävää, e t tä  isäni lähetti 
A njalasta käsin neljä poikaansa entiseen kouluunsa, jo ta  hän piti »m aailm an p a r
haana» opinahjona. Jyväskylän koulua käyvistä veljeksistä valm istuin m inä yli
oppilaaksi 1891 ja  Jonathan-veljeni 1893. Otto- ja  Arvi-veljeni käv ivät Jyväskylän 
lyseota sen sijaan  vain parisen vuotta ja  siirty ivät isäni tu ltua  v. 1894 K iihtelys
vaaran  k irkkoherraksi ja tkam aan  koulunkäyntihän Joensuun lyseoon. K oska olen 
toim inut vv. 1908—1925 entisen koulukaupunkini kaupunginlääkärinä, ovat myös 
kaikki kolme poikaani suorittanee t koulunkäyntinsä Jyväskylän lyseossa. W artio- 
vaaran  suku lieneekin Koveroiden ohella tä tä  nykyä ainoa, josta on kolm essa suo
raan  alenevassa polvessa tu llu t ylioppilaita Jyväskylän  lyseosta.

Kouluun tu lin  v. 1883. Lyseo täy tti silloin 25 vuotta. Tällöin näin ensimmäisen 
kerran  p iirilääkäri Schildtin, jonka luona kävin vieraisilla isäni kanssa heti kou
luun tu ltuani. Myöhemmin sam ana syksynä perunajuhiissa tuli Schildt poikaryhm än 
luo ja  sanoi: »Kuulehan pikku W iljami ja  te m uut pojannaskalit, jos joku te istä  
on vielä hengissä, k u n  k o u l u m m e  t ä y t t ä ä  s a t a  v u o t t a ,  n i i n  k e r t o 
k a a  t e r v e i s i ä  m i n u l t  a.» Kun lienen tä s tä  joukosta ainoa elossa oleva, toi
voisin voivani suo rittaa  täm än kunniakkaan te h täv än .1

K ouluaikanani asuin aluksi tä tin i raatim iehen rouva Mimmi Forsblom in luona 
V aasankatu  l:ssä . Myöhemmin asuin yhdessä Jonathan-veljeni kanssa nuorem m an 
tä tin i N ana W artiovaaran  luona Törnrosin talossa Vapauden- ja  K ilpisenkadun 
kulmassa.

Kouluaikanani oli lyseona nykyinen K uurom ykkäkoulun talo. Kaupungin kirkko 
oli silloin vielä Cygnaeuksen puistikossa. K oululuokat olivat jo siihen aikaan  suu
ria. Omalla luokallanikin oli kerran  42 oppilasta. Oppilaita oli aivan ym päri Suo
mea, koska suomenkielisiä kouluja oli 1880-luvulla vielä suhteellisen vähän. U seat 
pojat olivat kouluun tullessaan jo sangen iäkkäitä , ku ten  om alla luokallani mm. 
varsin  originelli tyyppi »kuppen Hakanen» (19-vuotias) sekä K yröläinen (15-vuotias) 
ja  Moisio (13-vuotias).

1. V alitettavasti täm ä toivomus ei to teu tunut, sillä tohtori W artiovaara  kuoli 
v. 1957.
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Lyseon reh torina oli lehtori K ahelin. H än oli roteva, komea mies. Rehtorim m e 
tunnettiin  myös hyvänä viulunsoittajana. O pettajana hän oli e r ittä in  ta itava, m u tta  
hyväntahtoisena m iehenä ei vaa tinu t varsin  paljoa, m istä johtui, e t tä  m a tem atii
kassa saatiin  ylioppilaskirjoituksissa reppuja v e rra tta in  paljon. R ehtori Kahelin 
asui om assa talossaan nykyisen Vapauden- ja  C ygnaeuksenkadun kulm assa, vasta
p ää tä  silloista kirkkoa. Latinan, suomen ja  laulun opetta jana  oli Moses M arttinen. 
E riko ista  oli se, e t tä  hän oli ruotsinm ielinen, vaikka oli to rpparin  poika Savosta. 
Täm ä johtui siitä, e t tä  hän oli koulupoikana v ie ttäny t kesänsä piispa O ttelinin 
ruotsinm ielisessä perheessä. M arttisen  ruotsinm ielisyys oli ku itenkin  »pintakuohua» 
ja  hävisi pian kokonaan. H än tä  k u tsu ttiin  koulupoikain kesken tavallisesti Manuksi. 
K aupungissa hän asui omassa talossaan H arjukadulla  P alokunnantaloa vastapäätä . 
M utta  paljon oleskeli hän myös P alokkajärven  rannalla  om istam assaan Paloniem en 
huvilassa, josta saapui kouluun hevosella. Renki istui kuskipukilla, M arttinen  oli 
usein p itkänään  suuressa reessä. O pettajana oli M arttinen  aika hyvä ja perus
teellinen.

Suomea ja ruotsia opetti K. J. Gummerus. K un hän  oli varsin  hyvänahkainen, 
niin läksyjen luku oli heikonlaista. Gummerus oli kuitenkin sangen hyvä ainek ir
joituksen opettajana, kun itse  oli tu n n e ttu  kirjailijakin.

Saksan opettajana oli R ichard H irn. Hän oli R autalam m in rovastin  poika. M utta  
koska hän oli käyny t Porvoon ruotsalaisen  kym naasin, ei hän osannut kunnollisesti 
suomea. O pettajana hän oli vaativainen, jo ten  yliopistossa tiedettiin , e ttä  Jyväs
kylän lyseosta tu levat ylioppilaskokelaat osasivat parem m in saksaa kuin muiden 
koulujen oppilaat.

Jos H irn  oli jä reä  ja  karu, niin hänen täydellinen vastakohtansa oli hänen 
puolisonsa A urora H irn, hieno, hyvyy ttä  säteilevä ihminen. Kun lehtori H irnin poika 
K alle oli luokkatoverini, kävin melko usein H irnillä vieraisilla. L ehtori H irn, joka 
koulussa oli jörö ja  vaativainen opettaja , oli kotonaan varsin ystävällinen isäntä, 
ja silloin saatto i tun tea  olevansa m uutak in  kuin vain oppilas W eckman.

L atinan opettajanani yläluokilla oli lehtori H eikki Hellgren, jo ta  n im itettiin  
Ö rriksi. H än  asui nykyisessä Jyväskylän  Klubin talossa H arju- ja  Gummeruksen- 
kadun kulm assa. Minun kouluaikanani hän oli jo iäkäs ja  sairaalloinen, joten oppi
tu n n it usein jouduttiin  p itäm ään hänen kotonaan. O petta jana hän oli varsin pätevä.

K reikkaa opetti m inulle lehtori K aarle Kovero. H än oli vaativainen opettaja. 
Luokallani oli suhteellisen vähän kreikan  lukijoita. P akkastalv ina pidettiin suun
nilleen puolet tunneista  Koveron kotona, koska hän  pelkäsi vilustum ista. Kovero 
asui kouluaikanani jo om assa ta lossaan  H arjuka tu  12 (nyk. Jyväskylänkatu  12).

V enäjänkielen opettajana oli lehtori Yrjö Weilin. V enäjää lue ttiin  jo ensim 
m äisellä luokalla, m u tta  se ja tku i vain parina vuonna. M uistaakseni sitä  luettiin  
kuitenkin  myös viidennellä luokalla, m illä asialla oli ilm eisesti se tarkoitus, e ttä  
venäjänkielessä olisi jonkinlaista pohjaa, kun kuudennella luokalla venäjä tai 
k reikka tu livat linjajakoisina vaihtoehtoisiksi aineiksi. O pettajana oli lehtori W eilin 
tavallaan  aikaansa edellä, koska hän opetti luettam alla  jokapäiväistä eläm ää k äs it
televiä kappaleita, joista saadulla sanavarasto lla saatto i käytännössä tulla toimeen.

Ruotsia ja  m aan tiede ttä  opetti lehtori W ilhelm Ekelund. H än oli komea mies 
ja  ensiluokkainen kaunoluistelija, joka innosti m eitä  poikiakin h arrastam aan  sam aa 
urheilulajia. O pettajana hän oli vaativainen, m u tta  osasi tehdä opetuksensa m ielen
kiintoiseksi esittäm ällä  mm. m aantiedon tunneilla sopivasti varsinaisen kurssin 
ulkopuolella olevia asioita. E rikoisen kiinnostavia olivat hänen eloisat kuvauksensa 
eri maiden pääkaupungeista.
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Vanhempi Tauno W artiovaara Unto W artiovaara
William W artiovaara 

(Weckman)

Luonnontieteiden opettajana oli lehtori Aksel Jansson. Hän oli mies, joka osasi 
innostaa oppilaansa aineeseensa. Erikoisesti minä ja luokkatoverini Kalle Hirn, 
josta tuli myöhemmin huomattava kasvitieteen tutkija, olimme innostuneet luon
nontieteisiin. Minäkin keräsin itselleni hyvän herbarion. Tällöin oli minulle avuksi 
se, e ttä  kotipitäjäni Anjalan kasvisto oli melkoisesti lajirikkaampaa kuin Jyväsky
län seuduilla.

Uskonnon ja kirkkohistorian opettajana oli lehtori Juuso Hedberg. Hän oli asial
linen ja laajakatseinen mies, joka teki kirkkohistorian opetuksen eläväksi ja näki 
suuret suuntaviivat korostam atta minkään yksityisen opin tai lahkon ansioita.

Voimistelua opetti Jyväskylän lyseossa kouluaikani alkupuolella seminaarin 
voimistelun lehtori Oskar Alm, keskiluokilla kuuluisa voimamies pastori Juho F ri
man ja viimeisinä kouluvuosinani Gustaf Stoore, joka oli lyseon ensimmäinen var
sinainen voimistelun opettaja. Voimistelussa oli koululla käytettävissä voimistelu
sali, joka oli samalla myös rukous- ja juhlasalina. Voimisteluvälineitä oli jo siihen 
aikaan »rekki», renkaat, nojapuut, puolapuut, »plintti» ja  hevonen. Sopivilla säiliä 
käytiin talvisin myös hiihtämässä tai luistelemassa. Voimistelusta ja  urheilusta 
olin erittäin kiinnostunut. Joinakin vuosina olin mm. koulun paras pikajuoksija.

Vapaa-aikojen harrastuksista muistan erikoisesti mäenlaskun suksilla H arjulta. 
Myös Jyväsjärven takana käytiin hiihtämässä. Näillä matkoilla oli usein mukanani 
pankin virkailija Herman Flander. Usein kävin myös luistinradalla, joka oli Jyväs
järven rannassa. Tällöin harrastin jonkin verran kaunoluistelua, jossa innostavana 
esikuvana oli lehtori Ekelund. Kelkkailua harrastettiin  mm. Seminaarinmäessä, 
jolloin oli mukana myös tyttökoululaisia ja seminaarin naisoppilaita. Syksyisin 
kiisimme purjekeikoilla Tuomio- tai Jyväsjärvellä.

Toverikunnan toimintaan osallistuin melkoisesti. Sen kokouksissa saatettiin  
keskustella kirjallisuudesta tai yleisluontoisemmistakin asioista. Toverikunnalla oli 
lehtikin, johon kirjoitin ensimmäisen runoni.
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Nestor T a m m e  n o k s a

MUISTELMIA JYVÄSKYLÄN LYSEOSTA 
VV. 1883— 1886

Tulin koulun I luokalle v. 1883. Olin sitä  ennen käynyt Jyväskylän  ala-alkeis
koulua. K ouluaikana asuin aluksi Pohjoismaiden Yhdyspankin piharakennuksessa, 
jonka omisti rouva Leistén. Myöhemmin asuin yhdessä Väinö-veljeni kanssa vierei
sessä Paulinin talossa, jonka paikalla on nyt Jyväskylän O suuskassan kivitalo. 
Asuimme omassa taloudessam m e ja  meillä oli »huushollaska», jopa kotoa lähete tty  
lehm äkin m aidonsaantia varten.

Koulu oli m inun sitä  käydessäni nykyisessä K uurom ykkäinkoulun talossa. Luo
k a t sijaitsivat kahden puolen käy tävää, jossa oli kaksi m utkaa. K äytävän  pohjois
p äästä  laskeutu ivat p o rtaa t voimistelusaliin, jo ta  k äy te ttiin  myös juhla- ja  koulu- 
salina. Täm än käytävän  m utk issa saatto i tapah tua joskus yhteentörm äyksiäkin. 
N iinpä m inäkin k e rran  juostessani törm äsin lehtori H irnin suurenpuoleiseen v a t
saan, jolloin hän varsin äreänä tiedusteli m inulta: »Mitä peliä se on, kun ihmisten 
m ahoja puhotaan?»

Koulu alkoi aam uisin klo 9 ja  kesti klo 12:een. Illa lla oltiin koulussa klo 16—18. 
K ouluaineista on jään y t erikoisesti mieleeni la tina  suuren tun tim ääränsä  ja opetta
jan sa  kollega M arttisen  vuoksi, joka opetti myös laulua. H än oli koulutunneilla 
hyvin leikkisä mies. H än asui usein huvilassaan Paloniemessä, jo sta  tuli talvella 
reellä  kouluun. M uista opetta jista  on lehtori H irn, joka ei kylläkään ollut minun 
opettajani, jä än y t mieleeni jä reän ä  ukkona. Ruotsin kielen opettajana oli lehtori 
Ekelund, joka oli vaativainen opettaja.

R uotsia ja  la tin aa  luettiin  jo ensim m äisellä luokalla. V enäjää ei yleensä halu ttu  
opiskella. S itä  opetti Yrjö Weilin. Uskonnon opettajanani oli etevä mies, leh
tori Juuso Hedberg, joka oli säätyvaltiopäivilläkin edustajana. Koulun reh torina oli 
m atem atiikan  opetta ja  lehtori Kahelin, p itkä  mies, jonka kävellessä perm anto oikein 
heilui. Laskennon opettajanani oli m aisteri A. F. Staudinger, joka antoi minulle 
ehdot to iselta luokalta, m u tta  ei ku itenkaan v aa tinu t varsin  paljon ehtolaiskuu- 
lustelussa. Voimistelun opetta jana oli lehtori O skar Alm. Voim istelusalissa oli tan 
koja ja  köysiä sekä hevonen, jonka yli hypättiin.

M uista koulunkäyntiin  liittyv is tä  asioista m uistan erikoisesti perunajuhlat, joita 
syksyllä v ie tettiin  Pum perissa ta i Tourulassa.

V apaa-aikojen v ie tosta on jään y t mieleeni ilta ise t kelkkailu t Sparfvinin (Cyg- 
naeuksenkadulla) ta i Rönnebergin (G um m eruksenkadulla) m äissä. H arju lla  taas 
laske ttiin  suksilla. L u istin ra ta  oli Jyväsjärven rannassa, m u tta  pääsym aksu sinne 
oli niin korkea, e tte i koulupoikien k an n a ttan u t siellä usein käydä.

Koulu pää tty i osaltani melko pian, jolloin siirryin isäni om istam alle K ankaan
pään tilalle, aluksi etum ieheksi, myöhemmin isännäksi. K yntäm ään lähdin käske
m ättä , jo itain  toisia op e tta ja t sen sijaan saivat käskeä läh tem ään  tähän  tehtävään.
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Toivo Walter S a l o n e n

MUISTELMIA JYVÄSKYLÄN LYSEOSTA 
vv. 1834— 1891

K eskikouluasteen oppikouluopinnoistani olen suorittanu t Jyväskylän lyseossa, 
lukioluokat olen käynyt Häm eenlinnan lyseossa. P ääsytutk innon Jyväskylän lyseoon 
suoritin 31.8.1884. P yrk ijö itä oli silloin niin paljon, e ttä  monet hyväksytyt jou tu i
vat jääm ään tilanpuutteen vuoksi koulusta. Myös h y lä tty jä  oli m elkoisesti. Kouluun 
pääsi prim uksena K arl W entin, m u tta  hän sa irastu i ja kuoli seuraavana kesänä. 
Sen jälkeen tuli kesken lu k u k au tta  luokan ensimmäiseksi oppilaaksi Filem on Onnela.

Jyväskylä oli kouluaikanani vielä varsin  pieni kaupunki. A sukkaita oli alle k ah 
den tuhannen, ja eläm ä oli m aala istun tu ista . Lehm iä oli sa tam äärin . K oulupojatkin 
tunsivat m elkein kaikki kaupunkilaiset. »Vossikat» ja lähiseutujen hevoset tu n 
n ettiin  myös. Poliiseja oli kaupungissa kolme, Skopa, H uttunen  ja Grahn, joiden 
n im istä oli joku neropatti m uovaillut värssyn: »Kun h u ttu a  kuupalla keitettiin , niin 
pantiin  raan ia sekaan.» N äytelm äkirjailijana kuuluisa postim estari R obert K iljan- 
der, postiluukun takana  hyvin juhlallinen herra, oli koulupoikienkin keskuudessa 
tunnettu . Ruotsi oli tuohon aikaan vielä porvarispiireissä yleinen keskustelukieli. 
K atuvala istusta  oli sen verran, e ttä  m uutam assa kadunkulm assa oli aivan pieniä 
öljylam ppuja. Ja lkakäy täv illä  oli yleensä jo k ivireunukset ja m ukulakiveystäkin. 
K irkko oli rakennettu  nykyiselle paikalleen jo pari vuotta ennen kouluun tuloani. 
Koska kävin sitä  ennen silloin tällöin kaupungissa enoni, kauppias H äggm anin luona, 
joka omisti nykyisen Keskisuom alaisen talon tontin, on kirkon rakennuksesta  jä ä 
nyt pysyväiseksi muistoksi sellainen ihm eelliseltä tun tuva seikka, e ttä  pohja nykyi
sen kirkon paikalla oli niin pehmeää, e ttä  perustuksen vahvistukseksi oli ju n ta tta v a  
paljon tukkeja.

Kaupungissa oli runsaasti sellaista, m ikä kum m astu tti rauhalliseen m aalaiselä
m ään  to ttu n u tta  koulupoikaa. Suurin m erkkitapaus sen ajan  Jyväskylässä olivat 
jokavuotiset palokuntajuh lat suurine ihmisjoukkoineen, ilotulituksineen ja  m uine 
ihmeellisyyksilleen. Ne pidettiin Ram onin ken tä llä  Tourujoen varrella, nykyisen 
Schaum anin vaneeriteh taan  alueella. Suurtapaus kaupungissa oli myös syksylliset 
Jyväskylän m arkkinat. Ne pidettiin sekä K auppatorilla e t tä  lyseon vieressä olevalla 
H evostorilla. Koululla oli m arkkina-aikana lupa. V iipurin rinkeleitä  ostivat m ark k i
noilta koulupojatkin. M arkkinahuveista oli karusellissa-ajo erikoisesti koulupoikia k iin 
nostavaa. Siinä käytiin  pyörim ässä niin paljon kuin rah a t sallivat. M inulle tuli k a ru 
sellissa pyöriminen kohtalokkaaksi. Vietin päiväni karusellissa, vaikka olin saanu t 
lehtori E kelundilta laiskanläksyn m aantieteessä. Seurauksena oli tun ti jä lk i-istun toa 
lauantaina . Erikoisen m ieleenpainuneita tapahtum ia olivat myös tulipalot. J ä rk y t
tävin niistä, Jyväskylän sa iraalan  palo, sa ttu i koulutunnin aikana. Tunnilla huusi
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Häggmanin kivimuuri Kirkkotorin ylälaidassta, W alter Salosen sukulointipaikka
(Väinö Hämäläisem etsaus).

joku: »Tuli on irti». Aluksi luultiin, e ttä  kouluissa oli puhjennut tulipalo. Heiveröi
nen ja herkkä poika Johannes Vehniäinen alkcoi itkeä. Silloin minä lohdutin häntä 
sanomalla: »Mitä sinä turhia itket, mehän päässemme sitten kotiin.» Maalaispoikana 
oli minun vaikeaa mukautua kaupunkilaisoloihiin, kun alituinen koti-ikävä vaivasi.

Ensimmäisen kouluvuoteni asuin tohtori Hennon talossa Kauppa- ja  Asemakatu
jen kulmassa räätäli Janhusen talossa. Taloni omisti silloin kauppiaanleski Alm. 
Asuin silloin yksin. Janhusella oli kaksi huonettca. Toisessa asui kaksi naisseminaarin 
oppilasta. Toisessa huoneessa asuin minä yhdessä perheen kanssa, jonka muodosti
vat mies ja vaimo sekä pieni Lyyli-niminen tyTär. Lukukirjojen säilytyspaikkanani 
minulla oli nurkassa oleva pieni pöytä. Valaisunieuvona oli pieni pöytälamppu. Ensim
mäisenä vuonna en saanut kotoani ollenkaan ruiokaa, vaan olin täysihoidossa. Siihen 
kuului kolme ateriaa päivässä, jotka sisälsivät lieipää, voita, maitoa, puuroa, perunaa 
ja läskisoosia. Ruoka oli erittäin maukasta. Täysihoito lie maksanut noihin aikoihin 
30 mk kuukaudessa. Kaksi seuraavaa vuotta asuin Cygnaeuksen- ja Rantakadun 
kulmassa henkikirjoittaja Rönnebergin talossai. Ensimmäisen vuoden asuin sano
tussa talossa laivuri Sparfvinin luona, jolla oli vaimo ja aikuisia lapsia. Toisen vuo
den asuin hänen sisarensa, neiti B rita Sparfviniin luona. Tällöin sain yleensä kaikki 
muonat kotoani Keuruulta. Kun isäni kansakoulunopettajan toimensa ohella piti 
kestikievaria, kulkivat ruoka-aineet helposti miinulle kyydittävien mukana. Seuraava 
asuinpaikkani oli palovakuutusagentti Bährin koti Söderströmin talossa Rantaka
dulla. Siellä meitä oli täysihoidossa neljä poilkaa. Viidentenä toverina oli isäntä
väen oma poika Ossi Bähr, joka oli minun luokallani. Meillä oli käytettävissämme
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kaksi huonetta. Viimeinen koulukortteerin i oli kan tto ri Sarlinin talossa Asema- ja  
R an takadun  kulm assa. Asuin siellä täysihoidossa yhdessä veljeni A rttu rin  kanssa. 
K ouluun tu ltiin  kotoa tavallisesti hevosella, m u tta  joskus myös ja lan  tai suksilla. 
Samoin tapahtu i myös kotim atka. K esälom an aikana tein m aataloustö itä  kotonani. 
En sen tään  tu n ten u t itseäni »herraksi», vaikka vanhem m at m aalaiset m inua sillä 
nim ellä toisinaan kutsuivatkin.

Jyväskylän lyseon reh to rina oli kouluaikanani Kalle Kahelin. H än oli hyvän
tah to inen  mies ja  opetti m atem atiikkaa. H änen tunneillaan piti v as ta ta  istualtaan . 
T a rk as ta ja  Synnerberg lopetti kuitenkin täm än tavan.

U skontoa opetti m inulle ensim m äisellä luokalla luokanvalvoja lehtori S. J. B. 
Lagus, Sum iaisten k irkkoherran  poika. Myöhemmin hän toimi Suom alaisen nor
m aalilyseon uskonnon yliopettajana. H än oli juhlallisen näköinen mies pitkine, m us
tine partoineen. Myöhempi uskonnonopettajani lehtori Juuso H edberg oli kunnioi
tu s ta  h e rä ttäv ä  persoonallisuus. Kun hän  käski olem aan hiljaa, niin silloin vallitsi 
ehdoton hiljaisuus. O pettajana oli hän »selväpränttinen». H äneltä sain aina hyvän 
numeron.

Saksaa, jo ta  lue ttiin  klassillisella puolella vasta  viidenneltä luokalta  alkaen, 
opetti lehtori K arl Engelbrecht H irn. Olimme kuulleet, e tte i ukkoa saanu t katsoa 
silmiin. Ensim m äisellä tunnilla hän sanoikin Taneli Nikulaiselle: »M itä sinä tu ijo ta t 
minuun, en m inä-sinun peilisi ole, tun ti istum ista  lauantaina.» V älitunnilla hän kui
tenkin  ilm oitti N ikulaiselle, e tte i täm än ta rv innu tkaan  tulla jälki-istuntoon. O pet
ta jan a  H irn  oli vaativainen ja  hyvin muodollinen. S anasta  piti vastauksessa ilm oit
taa kaikki ne m erkitykset, jo tka olivat sanaluettelossa. Lauseet luettiin  moneen 
kertaan . Se, m itä hän opetti, jäi mieleen.

L atinan  opettaja, lehtori K aarle Kovero oli varsin  vaativainen mies ja  lu e tu tti 
la a ja t kurssit. O pettajana hän oh ta itava. Toinen la tinan  kielen opettaja  lehtori 
H eikki H ellgren, jo ta  n im ite ttiin  »Örriksi», oli siihen akaan  jo sairaalloinen, joten  
oppitunnit p idettiin  m iltei säännöllisesti hänen kotonaan.

Ruotsin k ie ltä  ja  sen ohella myös m aan tietoa sekä h isto riaa opetti lehtori E rik  
W ilhelm Ekelund. H än tu listu i joskus helposti, m u tta  oli ta itava opettajana. M inun 
hän käski ke rran  tunnin aikana m ennä ulos. Sanoin hänelle e tten  mene, koska en 
ole tehnyt m itään  pahaakaan. T ästä  sain rangaistukseksi päivän karsseria. Asian 
vuoksi oli koulussa tulossa kapina ja  tieto tapah tum asta  levisi kaupungillekin. Tori
m atam itk in  puhuivat asiasta. Torilla kuulin itsekin  nim eäni m ainittavan. Toinen 
m atam i oli puolestani toinen vastaan. R angaistukseni oli kuitenkin kärsittävä .

Suomen kielen opettaja, lehtori K aarlo Jaakko  Gummerus, jo ta  ku tsu ttiin  »Möm
möksi», oli kovin hyväntahtoinen mies. A inekirjoituksen opettajana hän  oli ta itava, 
vaikka ei vaa tinu tkaan  paljoa oppitunneilla.

L atinaa  ja  suomea opetti edelläm ainittujen lisäksi Moses M arttinen, joka hoiti 
m yös koulun laulunopetuksen. H än oli aika ta itav a  ja  vaativainen. H än asui paljon 
P alokkajärven  rannalla  om istam assaan Paloniem en huvilassa.

Luonnontieteiden opettaja, lehtori Aksel Jansson piti oppilaitaan tiukalla. Minua, 
serkkuaan, kohtaan osoitti hän »sukulaisrakkauttaan» juoksettam alla  m inua ahke
rasti luonaan laiskanläksyllä.

V enäjää alettiin  kouluaikanani lukea kolm annella luokalla. S itä  opettava leh
tori A. V. Hassel oli hyväntahtoinen mies. H än oli pystyvä opettaja.

Voimistelua opetti m inulle aluksi Jyväskylän  sem inaarin voimistelun lehtori 
O skar Alm, sitten  kuuluisa voimamies pastori Juho F rim an  ja lopuksi koulun 
ensim m äinen varsinainen voimistelun opettaja  G ustaf Stoore.

JL  — 35
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K. J. Gummerus H. E. W. Ekelund Juuso Hedberg

Koulun käyntiin  sisältyi kuitenkin mu utakin kuin jokapäiväistä a rk ista  ah er
rusta . Varsin hauskoja m uistoja on m inulla koulun jokavuotisista perunare tk istä  
lokakuun 1. päivä. N iitä  teh tiin  Pum perin jia Tourulan taloihin tai rehtori K ahelinin 
Palokassa sijaitsevaan Kivelän huvilaan. K.ivelään tehdyltä re tk e ltä  on jääny t m ie
leeni erikoisesti eräs reh to rin  pitäm ä puhe. H än m ainitsi siinä mm., e ttä  koulumme 
ohi on ny t m ennyt oppilaiden runsaudessai moni koulu, m u tta  siinä suhteessa on 
koulumm e u ranuurta ja , e t tä  se on ensimm.äinen suomenkielinen koulu. Hyvin m iel
ly ttäv iä  tilaisuuksia olivat myös käynnit leh to ri K. J. Gummeruksen luona. H änellä 
oli tapana ku tsua joka toinen lauantai luokkansa kotiaan. Siellä laulettiin, lausu t
tiin  runoja ja  p idettiin  esitelmiä. T ällaisessa tilaisuudessa m inäkin pidin eläm äni 
ensim m äisen esitelm än. Se käsitte li P orthan ia . Kun lopetin sen sanoin: »Eläköön 
Porthan!»  Ukko G um m erus sanoi täm än jiohdosta: »Älä sano niin, vaan sano elä
köön Porthanin  muisto.» Suom alaisen seur.-an Seurahuoneella järjestäm issä te a tte r i
esityksissä, joissa Jyväskylän lyseon opettaijat rouvineen näyttelivät, oli myös kou
lupojilla tilaisuus olla läsnä. Useimmiten es ite ttiin  tällöin Robert K iljanderin näy
telmiä.

K irjallisuuden h arrastu s oli tuon ajan  koululaisten keskuudessa jo keskikoulu- 
asteella vilkasta. Puolivälissä toista vuosikym m entä olevat pojat lukevat tie tenkin  
ennen m uuta se ikkailukirjallisuutta. Mut tai mielihyvin lue ttiin  myös K. J. Gumme
ruksen kirjoja ja  Aleksis Kiveä. Noina aiko ina lukem istani k irjo ista on jääny t e r i
koisesti mieleeni koulun k irjastosta  lainaam ani Disraelin k irjo ittam a k irja AI Roy. 
V altiollisista kysym yksistä kiinnosti m eitä erikoisesti suom alaisuustaistelu.
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Ilmari K o v e r o

KOULUMUISTELMIA VUOSILTA 1886—94

Tullessani vuoden 1886 syksyllä Jyväskylän 
lyseon ensimmäiselle luokalle riehui tää llä  p a r
haillaan, epäilem ättä  koulun »historian suurin», 
perunapyssysota. Aseina olivat läkkipellistä 
tehdyt pu tket, joiden molempiin päihin saatiin  
tu lpa t painam alla ne raakaan  perunaan. Kun 
sitten  sopivan kokoiseksi pyöristetyn puupali
kan avulla voim akkaasti painettiin  toinen tu l
p ista putken sisään, lensi toinen tulppa, p u t
keen puriste tun  ilman vaikutuksesta, lievästi 
paukahtaen  jommoisenkin m atkan  päähän. Pys- 
syputkia valm istivat kaupungin läkkisepät; 
pienem m ät pu tket m aksoivat vain 10 tai 20 
penniä. V arakkaam m illa pojilla saatto i ku iten
kin olla melkoisen suuriakin, edellisten rinnalla 
»perunakanuunoista» käyviä kojeita, jo tka jo 
an to ivat kuuluvam m an, kanuunoille sopivan 
kum ean paukauksen.

T apahtu i sitten  erään välitunnin aikana, e ttä  y rittäessän i am pua e rä stä  »vihol
listani» täh täsin  väärin, jolloin projektiili lensi vihollisen pään yli luokkahuoneen 
oven suun taan  ja  osui isän i1) melkoisen suureen p artaan ; isäni oli, todennäköisesti 
kuu ltuaan  tavallista  kovemman »kanuunan» paukauksen k iirehtinyt — kustodioi- 
m istoim estaan — paikalle ja paraiksi eh tiny t ovelle. Seurauksena olivat tie tysti 
ta rk a s tu k se t ja kuulustelut, am pum a-aseiden takavarikointi ja  »aseellisiksi» havait
tujen  tuom itsem inen runsaisiin istum israngaistuksiin.

Tullessani konventin jäseneksi syksyllä 1891 sa ttu i m inulle taas eräänlainen 
kommellus. K onventilla oli siihen aikaan pieni lainakirjasto , josta ensi töikseni 
lainasin Bellmanin laulujen (ruotsinkielisen) loistopainoksen. Täm ä oli som istettu  
runsain, mm. kuuluisaa Ulla Vinbladia esittävin, värikuvin. »Luonnollista tietä» 
tuli täm ä opettajakunnan  tietoon; k irja  o te ttiin  takavarikkoon ja k irjastossa pan
tiin toim een ra tsia  epäilystä herä ttäv ien  kirjojen poistamiseksi. Jyväskylän k au 
punki ei silloin vielä ollut sellainen »m aailm ankaupunki», joksi se nyt kuuluu ole
van hyvää vauhtia kehittym ässä, ja sen koulupoikien m oraalista tahdottiin  p itää  
ta rk k a a  huolta. Laulut puheena olevassa k irjassa olivat Ruotsissa suuressa arvossa 
pidetyn Bellm anin lauluja ja k irjan  kuvat kauniita, kaikin puolin siivoja, m u tta  kou
lumm e arvoisien opettajien  m ielestä koulupojille sittenkin liian »rohkeita».

K onventtim m e tarjosi paljon v irk istystä  tiukan koulutyön rasittam aan  elä
m ääm m e. Sen kokouksissa vallitsi yleensä juhlallinen, tekisipä mieli sanoa, m ieltä 
y len tävä tunnelm a. T ietenkään eivät k irjo itelm at Oraassa, konventtilehdessä, suin-

1. Lehtori K. A. Kovero.
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kaan olleet kirjalliselta laadultaan erikoisen korkeatasoisia, m utta koulupoikamen- 
taliteetin kannalta ne olivat miellyttäviä. Lehti ilmestyi konventin joka kokouk
seen, ja kirjo ittajat lukivat itse laatim ansa sepustukset. Lisäksi esitettiin kokouk
sissa kuvaelmia, laulua ja  m uuta musiikkia. K iitettävän hyviä olivat Lennart v. 
Zweygbergin sello-esitykset (hän tuli myöhemmin tunnetuksi musiikkiesityksistään 
mm. Yhdysvalloissa). M itä lauluun tulee, muistan erikoisesti nyt jo manalle men
neen Ali Keskisen, myöhemmin YL:n jäsenen, joka »loisti» varsinkin Vänrikki 
Stoolin tarinoita laulamalla. Laulua esitettiin  usein kuvaelmien yhteydessä, ja 
nämä olivat suurelta osaltaan Runeberg-aiheisia. Ali oli hyvä toveri ja hyvä lau
laja. Huomiota herätti kokouksissamme muuan varsin elegantti jäsen Lauri Lem
m itty  Samuli Suomalainen, jonka isä, kirjailijanakin toiminut Samuli S. oli ollut 
koulumme oppilas. Nuori Suomalainen oli taiteellisestikin lahjakas ja osoitti koulu
aikanaan ilmeisiä kriitikon taipumuksia samoin kuin musikaaliset Aarne ja  Uno 
Wegelius. Jalm ari Jän tti esiintyi jo kouluaikana kirjallisella areenalla konventissa. 
Suomalainen oli puettuna pitkään m ustaan takkiin ja  raitahousuihin — puku edusti 
ennen kuulumatonta eleganssia silloisessa Jyväskylässä, ainakin koulupiireissä — ja 
oli muiden konventin jäsenten ihastus. Vielä enemmän mielenkiintoa herätti hän 
elegantilla ja todella intelligentillä osanotollaan keskusteluihin ja väittelyihin.

Yleensä minulla on konventistamme vain kauniita muistoja. Siellä oli aikanani 
nuorekasta innostusta, ja hehkuva rakkaus maahan, kansaan ja suomenkieleen antoi 
leimansa sen toiminnalle, keskusteluille ja Oraan kirjoituksille.

K erran vuodessa konventti järjesti juhlailtaman, johon pääsylippuja myytiin 
kaupunkilaisille. Konventilla ei siihen aikaan ollut laulukuoroa, minkä vuoksi musi
kaalisesta puolesta pitivät huolta edellämainittu Keskinen ja von Zweygberg, edelli
nen esittäm ällä yksinlauluja ja  jälkimmäinen soittaen selloa. Koulun juhlasali oli 
tavallisesti väkeä täynnä ja siten konventti sai rahoja kirjojen ostoon kirjastoonsa 
ja muihin menoihinsa.

Koulun perustamista vietettiin vanhan tavan mukaan ns. perunajuhlilla. Ko
koonnuttiin koululle, josta riveissä m arssittiin koulun sinivalkoinen lippu kärjessä 
johonkin kaupungin läheisyydessä olevaan taloon, kuten Eerolaan tai Pumperiin. 
Perillä oli kilpailuja, mm. ammunnassa »salonkiki väärillä», juoksussa ja säkkitap- 
pelussa, jolloin korkeahkolla pukilla istuen koetettiin heinillä tai muulla täyte
tyllä säkillä saada vastustaja pudotetuksi pukilta. Koulumme opettajien rouvat 
olivat järjestäneet perillä kahvitarjoilun. Kahvia saatiin kaksi kuppia tippapullien 
tai voileipien kanssa. M utta hupaisinta oli perunain paistaminen. Eri poikaryhmät 
kaivoivat maahan kuoppia, ja niiden vierelle sytytettiin nuotioita, joissa kuumen
nettiin kiviä. Kun ne olivat tarpeeksi kuumia, työnnettiin ne kuopan pohjalle, s it
ten pantiin perunoita ja  m ultaa päälle. Kun perunat olivat siellä hetken hautuneet, 
otettiin ne ylös, ja  täten  saatiin erinomaisia paistinperunoita, joita popsittiin usein 
aivan paljaaltaankin ilman voita tai m uuta särvintä. Perunajuhlille mentiin pari 
kertaa myös jonkin pikku laivan hinaamalla proomulla, johonkin Päijänteen puo
leiseen taloon, m utta en enää muista, mihin taloon.

Talvisin kävimme hiihtämässä ja laskemassa mäkeä Harjun rinteillä, usein sen 
länsirinteellä, jossa oli jy rkät m äet eikä ollut pelkoa laskemisesta hevosten tai 
ihmisten päälle. Syksyin ja keväin lyötiin »kuningaspalloa» Hevostorilla (nyk. Kaup
patorilla).

Iltaisin kävelimme Kauppakadun H arjun puoleista sivua, m itä katua koulumme 
aikaisemmatkin vuosiluokat olivat iltakävelyillään käyttäneet, kuten kuuleman 
mukaan meidän jälkeen tulleet myöhemmätkin vuosiluokat. Penkinpainajaisemme
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vietimme jossain kaupungin läheisessä talossa. Aikaisemmin olivat näm ä juh la t 
olleet usein »märkiä», m u tta  meidän penkinpainajaisem m e olivat aivan ra ittiit.

Kun olimme läpäisseet ylioppilaskirjoitukset ja ten tit koulussamme, m atkus
timme Lahti-laivalla P äijännettä  m yöten L ahteen ja siitä junalla Helsinkiin. Kun 
eräät toverini alkoivat laivassa ajan  kuluksi pelata korttia , niin m uuan uskonnol
liseen herätykseen tu llu t toverim m e sieppasi ko rtit pöydältä ja heitti ne järveen. 
M utta m atka kului hauskasti kuitenkin ilm an kortinpeluutakin.

Kun saimme ylioppilaslakkiimme, menimme sen jälkeen, ku ten  tapa  oli, syö
mään päivällistä erääseen ravintolaan. Ylioppilasjuhlammekin o livat ra ittitt ,  m ikä 
siihenkään aikaan ei suinkaan ollut tavallista. Ja  seuraavana päivänä lähti kukin 
kiireesti kotiaan, jossa uusi »valkolakki» o te ttiin  avosylin vastaan.

Teoksessa olevasta kuvasta, joka luokastam m e otettiin  Helsingissä pari päivää 
ennen »lakin» saam ista, lukija voi nähdä, m iltä koulumme ylioppilasluokka näytti 
A.D. 1894. (Katso sivu 397).
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A arne L a a k s o v i r t a

KOULUMATKOISTA 

VUOSISADAN VAIHTEESSA

Kun aivan poikasesta oli aluksi p a r in a  kolmena talvena is tu te ttu  m uutam ia 
viikkoja kiertokoulua ensin vanhanaikaisen , käsivam m aisuutensa tak ia  koulum es
ta rik si ruvenneen K. Sylanderin ja s i t te n  uudenaikaisen A. Toivosen edessä, ja 
k äy te tty  vielä vuosi p itä jän  ainoaa k irkonky lässä  sijaitsevaa kansakoulua, niin 
kuusikym m entäviisi vuotta sitten, syksyillä 1893, vietiin m inut sisarusparven m ukana 
yli 70 kilom etrin päässä Jyväskylässä olewaan »isoon kouluun». M atka sinne kotoani 
Lem pään kartanosta , Luhangan etäisim im ältä, kom eitten valkojoutsenten soutu- 
vesiltä P äijän teen  rannalla  ei suinkaan ollut niin m utkaton  kuin nykyisin olisi. 
M atkan  tekoa m aitse ei voinut a ja te lla  kesäkelillä, sillä varsinainen Jyväskylään 
joh tava m aantie oli 15 km  p itkän  patikkcapolun takana Tam m ijärvellä. Sen vuoksi 
oli tu rvaudu ttava vesitiehen, joka alkoi kotitalon rannasta  ja  pää tty i Jyväskylän 
laivasiltaan, joskin m atka siten venyi ylii sata-kilom etriseksi. Sekin vaati erikoisia 
valm isteluja.

K un m eillä tuli kaupungissa olemaan omamuonainen täydellinen koulukoti, niin 
viikkoja ennen m atkustam isaikaa elokuiun loppupäivinä varuste ttiin  ja  pakattiin  
eväitä  laatikkoihin, puusaaveihin, pyttyihiin ja säkkeihin. Samoin teete ttiin  ja koot
tiin vaatteet, kengät ja m uut talouden v /arusteet lähetyskuntoon, — siihen aikaa li
han kaikki tehtiin  alusta loppuun kotonta. Lapset saivat luvan itse vara ta  halua
m ansa herkkupuolukat koppiinsa ja  kom tteihinsa syksyn kuluessa nautittavikseen. 
T ällä  tavalla kerään ty i m onta kym m entä  kollia m uutto- ja m atkatavaro ita .

T ätä  tavarain  paljou tta  ja m eitä koululaisia ei tie tenkään voitu läh teä sou ta
m aan pikkuveneillä lähim pään sopivaan laivalaituriin, n im ittäin  H ivunsiltaan, joka 
sittem m in on ris titty  Judinsaloksi. K ulje tukseen  la inattiin  lähettyvillä oleva Sysmän- 
puolelaisten iso 7-soutuinen kirkkovene »>Kuhja». Siihen la sta ttiin  ta v ara t sopivasti, 
niin e ttä  kolme soutuparia jäi vapaiksi. IKaksi m iessoutajaa o te ttiin  voim anlähteiksi 
ja  heidän lisäkseen tuli vanhempien las'ten  ja kotiapulaisen osallistua vuorotellen 
soutuun, — siihen oltiin suuren P ä ijän teen  p artaalla  kasvaneina pienistä pitäen 
m onissa tehtävissä to tu ttu . Tavallisissa oloissa kesti m atka monien salm ien ja 
suurten  selkien k au tta  nelisen tuntia. K u n  »Lahtis»-laiva sivuutti kulkiessaan Vesi- 
jä rv e ltä  Jyväskylään Hivunsillan jo kello  3—4 aikaan yöllä, oli pakko illan suussa 
kotoa lähdettyä yöpyä välillä Jud insalon  Kylm älään, sukulaistaloon, josta sitten 
aam uvarhaisella k iskaistiin  vene m ääräm päähän odottam aan Tehiä pitkin viilet
tävää  siipihöyryä. Se oli komea, m uistikuvani m ukaan rungoltaan tum m aksi, m utta  
siipisuojusten kohdalta ja kansiosaltaan vaaleaksi m aala ttu  alus. Laiva mokoma 
oli sä ikäy ttäny t m inut aikaisem m in pah;asti, kun se huutaa tö räy tti sillasta lähtö-
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Jäm sä-laiva.

m erkin. Juoksin silloin m inkä k in tu ista  pääsin pakoon mäkeen. En ollu tkaan  sella ista  
kom eutta koskaan aikaisem m in nähnyt, m u tta  aavistuksen siitä olin kyllä saanu t 
K yläkirjaston K uvalehdessä es ite ty istä  Missisipin siipialuksista, joita u teliaina oli 
ta rk as te ltu  ja  n iistä lue ttu  kuvauksia. Vain pieniä, potkurilla kulkevia tukkialuksia 
oli kotivesillä joskus näy ttäy tyny t. » L a h t i  s»-laivan läheltä  näkem inen oli oikea 
elämys. S itä  eivät y littäneet sittem m in näkem äni P äijänteen sukkulam aiset, silloiset 
suu rkyn täjä t »Jäm sä» ja »Heinola», vielä vähem m än m uut alukset, jo ita P ä ijän 
teellä liikkui joko sen itä istä  tai län tis tä  puolta ajaen. Vain yksi, Tandefeltin  
»Lainetar» V esijärveltä poikkesi Luhangan Tam m ipohjaan, jonne myöhemmin ilm es
tyi suurem piakin laivoja, kuten  »Päijänne», »Toivo» ja »Vellamo», jo tka  eivät 
ku itenkaan kulkeneet Jyväskylään saakka.

Taival H ivunsillan la itu rista  Jyväskylään  oli erittä in  luonnonkaunis. Saaria, 
niemiä ja korkeita vuoria, kuten Puolakka, V aaruvuoret Korospohjan suulla ja  
kukkulat R istinselän itäisellä puolella, sivuutettiin . Laivan katetu lla  kannella m atkus
tettiin , — salonkeihin ja hytteih in  ei näin su u rta  seu rue tta  k an n a ttan u t m ukana 
olevan äidin m ielestä sijo ittaa eikä to tu ttaa . Jos tuulen viima tuntui kylm ältä, niin 
etsittiin  jotain läm pim ää tuulensuojaista soppea. Siinä oli tilaisuus ta rk aste lla  
siipiä käyttävää, näkyvissä olevaa m ahtavaa koneistoa valtavine höyrypannuineen, 
joihin syydettiin kahden miehen voim alla m atkan  aikana halkoja sylikaupalla, ja  
seu ra ta  laivan henkilöstön monia puuhia. Niinpä, jos laiva kallistui liian paljon, 
varalla oleva mies siirsi painavia punnuksia toiselle laidalle, jolloin laivan asento 
oikeni. Sam alla oli tie tysti kansim atkusta jien  s iirry ttäv ä  painoa tarv itsevalle puo
lelle. Kun laivan keittiöstä  lem ahti hyviä tuoksuja nenään ja höyryäviä ruokia len 
näte ttiin  käy täv iä pitkin kansim atkusta jien  ohitse ruokasaliin, jonka silm iä hive
levää sam ettipäällysteistä  punaista sisustusta oven auki ollessa ahm ien ihailtiin, 
niin nälkä tuli kansim atkustajillekin . M ukana oli m onenlaisia eväitä, lehikäisiä 
myöten. Veden hengessä m aistui kylm äkin ruoka m aito tilkan kanssa. H arv inaisuu
tena kotioloissa n au tittu a  kahvia ei oste ttu . Useam m an kerran  oli m atkan  varre lla  
o te ttava eväät esille, sillä varsinkin meillä, kasvavilla lapsilla oli hyvä ruokahalu. 
H uvittuneina seurasivat toiset m atkustavaiset ja laivaväki meidän k a traan  ruokailua 
vähän väliä.
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T äten m atka  edistyi ainoan sen va.rrella sijaitsevan asutuskeskuksen, K orpi
lahden kirkonkylän ohi Ä ijälänsalm en suulle. Siinä »patruuna» Johnssonin höyry- 
saha laitte ineen ja  lautapinoineen oli ennen  näkem ätöntä edes mielikuvituksessa. 
Jyväsjärvelle varovaisesti salmea pitkiin lu ikerre ltua  näkyi kaupunki sen pohjoi
sella rannalla. Sem inaarin (nykyisin korkeakoulun) rakennukset ero ttu ivat kor
keam m alta paikaltaan  silloin vielä hairvahkosta puistosta. Johnssonin oluttehdas 
tuuliviiritorneineen, R antapuisto  paviljonkeineen pistivät silmiin — ja  tie tenkin  
k irkko suuren taloryhm än keskellä. »L-ahtis»-laivaa oli vastassa isännistön ohella 
kauppiaita, kaupunkilaisia, poikaviikareäta ja  varsinkin »vuurmanneja» eli tavara- 
aju re ita  ja m uutam a meille peräti o u to  »isvossikka» nelipyöräisine ajopeleineen. 
Tällaisia ajoneuvoja ei oltu koskaan m ähty m etsäin keskellä sijaitsevassa m aail
m assa, sillä reki oli siellä ainoa ku lje tusvä line  kesällä ja  talvella.

N äin oli saavuttu  kuusi-seitsem än-t.untisen »purjehduksen» jälkeen Jyväskylän 
kaupunkiin, Suomen A teenaan. Ensi kierrän eläissäni näin kaupungin. Ihm ettelin  
sen talorivejä. Asuntomm e oli lähellä la iv a ra n ta a  pastori Schönem anin talossa R an ta 
kadun (nykyisen H annikaisen kadun) v a rre lla  H annikaisten  asum an Enckellin »ylä
talon» vieressä. Schönem anin talon kohdalla  sijaitsi siihen aikaan suuri vaaleaksi 
m aala ttu  kaivorakennus, josta p u m p a ttiin  v e ttä  kahdesta pu tkesta  ja ku lje te ttiin  
sangoilla tai tynnyreillä kaupungille. Kaiivo oli ensi aikoina tunnusm erkkinäni koet- 
taessani selviytyä kaupungilta kotiin. Ekelundin alkeiskouluun Hagforsin talossa, 
jossa koulunkäyntini aloin, oli vain puolen to ista  kulm avälin m atka. Vähitellen 
selkeni m inulle koko Jyväskylän  su o rak a iteen  m uotoinen kaupunki, josta  tuli m oni
vuotinen koulukyläni. M ahtoikohan katuijen nim iä olla näkyvissä? Niiden m ukaan ei 
ainakaan  talo ja m ainittu , vaan p u h u ttiin  esim erkiksi Schildtin talosta, Paulinin ylä- 
ja  alatalosta , apteekista, Wille ja  F. i(Ähvä) W essm anista, Poikolinista, A leniuk
sesta, »porm estarista», Parviaisesta, K estén istä  (sittem m in Ju h an a ta r) , Sparfvi- 
n ista  jne. K aikki ta lo t opin tun tem aan  ensim m äisen syyslukukauden aikana.

Talvikelin aikana m atkuste ttiin  Jyväsky lään  toisia te itä . Taival oli yli 70 km. 
K un oli koete ttava eh tiä  sam ana pä iv än ä  perille, niin m atkaan  oli lähdettävä hyvin 
aikaisin aam ulla. Sen vuoksi oli jo edellisenä iltana la ite ttav a  suuret m a tk aree t 
lähtökuntoon ja  m ukaan o te ttav a t m onilukuiset muona- ja  vaa tevaruste ita  sisältävät 
pakkaukset pantava paikalleen, jo sta  n e  sitten  aam upim eässä oli m ukava la s ta ta  
kulkuneuvoihin. K un hevostenkin m uonaa oli vara ttava , niin syntyi suuria kuorm ia, 
joihin tavaroiden väliin ja  päälle oli v ä lly is tä  ja loim ista sovitettu  sijat m a tk aa 
jille. Kylmää, pakkasta  ja  viim aa p e lä ttiin . M atka suorite ttiin  kolmessa erässä, 
koska hevosia oli »puhallutettava» ja  m atkala isten  oli läm m iteltävä ja syötävä 
kahdessa m atkan  varre lla  olevassa ta lossa . K otip ihasta lähdettyä  suuntautui m atka 
aluksi m etsän suojaam ia te itä  K orospohjaan, missä »Eetlan torpassa», nykyisessä 
Keskisen talossa, pysähdyttiin  ja  noustiiin a ikatavalla  jäykistyneinä tupaan läm m it
telem ään. Leikillisesti rem uava Eedla o tti m eidät ystävällisesti vastaan. S y ty tti 
iloisen takkavalkean  »vieraitten» läm pim iksi ja  asetti pyynnöstäm m e hahlan  kouk
kuun »m ustan m aijansa» ja  keitti s iin ä  kahvin. Tunnin verran  viivyttiin E etlan  
lämpimissä. Täm än jälkeen m atkam ielhet tunsivat olevansa sellaisessa kunnossa, 
e t tä  uskalsivat läh teä  pitkälle hyiselle m atkalle  Päijän teen  yli K orospohjasta 
N aarapohjaan. P a ltto itte n  ja  tu rkk ien  avuksi kiedottiin harte ille  »shaaleja» ja  villa
huiveja ja  koetettiin  kes tää  p e lo ittava  viima, joka aavalla selällä aina tuntui, 
olipa sää m iten tyyni tahansa. Tie oli ylleensä jonkin verran  tukossa, sillä pintaviim a 
ku lje tti m ukanaan lun ta  peittäen  reem anturain  jäljet. Jos oli sa tanu t enem m än 
lunta, niin se haittasi pahasti Jyväskydän herra in  jänistäm ispaikan, K apalaukeen-



553

nenän, ohi ja  Ryhinselän yli pääsyä. T urvassa oltiin, kun kohm ettuneina päästiin  
N aarapoh jasta  M aatian  suurtilan  ohitse oikaisem aan K orpilahden—Jyväskylän  väli
selle valtatielle ja  siitä  toiseen pysähdyspaikkaan, Punam äen hauskaan  taloon. 
P unam äen  talo oli ko tip itäjälä isteni jo tenkin  yleinen pysähdyspaikka. Sen isäntä- 
ja  em äntäväki tunsi m eidän karavaanim m e heti, avasi herraspuolenkin ovet ja 
ilm oitti, e ttä  kahvi pannaan oitis tulelle. »Läm m itelkää vaan hyvin», sanoi y s tä 
vällinen em än tä  nähdessään m eidän kylm ästä punoittavat kasvomme ja  kuullessaan 
palelevien jalkojen kopistelem ista. K ahvin k e ra  syötiin eväitä. S uo tta  ei Punam äki 
ollut ta lv isten  m atkojem m e Eldorado, jo ta  vielä vanhuudessakin mielihyvin 
m uistelen.

Toista tun tia  oli hevosten anne ttava h au k a ta  ap e tta  ennen kun ase tu ttiin  jälleen 
rekiin  ja  ruvettiin  petä jäkankaan  läpi nousevaa m aan tie tä  pyrkim ään M uuram en 
kylään. Se oli huom attava paikka jo 1890-luvulla. Tien varressa oli v au ra ita  taloja, 
m eijeri (rakennus näkyy vieläkin olevan jäljellä) ja pari kolme kauppaakin. Meidän 
pitäjäm m e oloihin verra ten  se oli kom eaa seutua tasaisine peltoaukeineen. Siinä oli 
ky llä  silmän ruokaakin. M uuram elaiset n äy ttiv ä t huvittuneina seuraavan  m eidän 
»m arkkinakuorm iem m e» ohi ajam ista.

S ivuutettuam m e M uuram en viimeisen talon, ajoimme kymmenisen kilom etrin 
m atkan  läpi asum attom ien petäjikkökankaiden, jo ilta (nykyisin tiheästi asu ttu ) 
K eljonkangas k aartu i loivaa m äkeä kohti Jyväskylän kaupunkia, joka pian alkoi 
hääm öittää edessä. Sillä tienoolla, m issä nyt seisoo oikealle haarau tuvan  tien m u t
kassa »Sorakuopalle», oli noihin aikoihin viitta, jossa vanhan v irsik irjan  k irja ikkein  
te k s ta ttu n a  luki: Keli on aasia W anhusten m ajan  soittakoon kelloa m uuten  on 
so itto  saakon uhalla kielletty.» S iitä  s itten  a je ttiin  ohi Jyväskylän  lyseolaisille 
p eru n are tk is tä  ja  n im ipäivätanssiaisista tunnetuksi tulleen Pum perin tilan. Lopuksi 
saavuttiin  m elkein pimeään, öljytuikuin valaistuun kaupunkiin ja  asuntom m e pihaan.

Joskus joululom alle päästessä oli tilanne sellainen, e ttei P ä ijän n e ttä  voinut 
y lit tä ä  jä itse  eikä vesitse. J ä ä t  olivat niin huonoja, e tte ivä t kestäneet hevosta, tai 
suuret selät la ineh tivat vielä. Muu ei a u tta n u t kuin k ie rtää  Päijän teen  pohjoispää. 
Silloin jouduttiin  ajam aan  H aapakosken (nyk. Vaajakosken) »helvetin» ohi, josta 
tu len  kajo näkyi pim eän aikana kaupunkiin  asti. Sahan lähellä veden p artaalla  
n im ittä in  paloi ikuinen tuli, kun sa h an jä tte itä  poltettiin . L unta oli m aassa niin 
paljon, e t tä  hevosilla pääsi m aan- ta i m etsäteitä . Taivalta k a r ttu i runsaasti yli 
sa ta  kilom etriä. S iitä  ei voinut selviytyä yhden päivän ajolla, vaan oli pakko v ie ttää  
yksi yö Leivonmäellä. Sellainen kulku oli suorastaan  seikkailua huvittavinekin  
tapauksineen, kun kyytim iehet eivät aina päässeet selville, m itä  tie tä  kulloinkin oli 
a jettava, e ttei osuisi R utajärven  heikoille jäille ta i eksyisi o ikeasta suunnasta kes
kellä suuria m etsiä. E rään  ajomiehen, Y ijälän Niklan, h u rtti huumori piti yllä m ie
lialaa. Hienoisessa m atkahöyryssä hän  tuon tuostak in  a jaa  k a ra u tti hevosellaan 
toisten ohitse ja  jä ttä y ty i taas viimeiseksi m uka anteeksi pyytäen »rouvasväen» 
(sisarten i) loukkaam ista epäkohteliaisuudellaan. Nuorempi veljeni ja  m inä olimme 
hänen reessään ja  pidimme hauskaa N iklan päähänpistoilla varoittam alla , e tte i vaan 
pudottelisi kuorm astam m e tyh jiä py tty jä, saaveja ja  laa tiko ita  ynnä m uuta 
»rojakkaa».

Talven kuluessa oli perheem m e pään käy tävä Jyväskylässä varustam assa ta lou t
tam m e m atkorek i (suuri liistereki) täynnä m onenlaista m aatila lta  saa tua  tavaraa . 
Kun Jyväskylässä siihen aikaan esim. maidon saan ti oli sa ttum an  varassa, — K aup
p ato rilta  ja kaupunkia lähellä olevista ta lo ista  ta i joistakin kaupunkitaloistakin, 
joissa pidettiin lehmiä, s itä  sai, niin v a ra ttiin  m aitoa kaukaisesta  ko tita lostak in
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jä äd y te tty n ä  puusaaveihin. N iistä sitä  tarpeen tullen su la te ttiin  velleihin ja puuroi
hin. Suuressa kuorm assa saatto i olla esim erkiksi voita, palvattua sian- ja naudan
lihaa, paiste ttua  lam paankoipea, herneitä, suurim oita, kananm unia yms. paljonkin 
enem m än kuin meidän koulutaloutem m e ta rv itsi m äärä tty n ä  jaksona. Silloin pan
tiin sanomalehti »Suomalaiseen» ilm oitus: »M aalaisvoita, palvattua lihaa, kanan
m unia ym. saatavana D ahlström ien koulukodista Floorin talosta» (nyk. prof. 
Kuusen talo). Sen äkkäsivät kaupungin lehtorien ym. rouvat ja  riensivät koppineen 
apulaistensa saattam ina ostam aan »makasiinistam m e» m aalaistuotteitam m e. Se oli 
m elkein kilvan ostoa. V arsinkin voi ja kananm unat kävivät kaupaksi, kun niitä ei 
ta lv isaikaan juuri ollut saatavissa kaupungissa.

P itkän  kevätlukukauden aikana sa ttu i vain aniharvoin tilaisuus käyntiin ikä
vöityyn kotiin. Joskus oli pääsiäislom an tienoissa — milloin täm ä juhla oli »ylhäällä» 
— sellainen talvikeli, e t tä  saatto i päästä  kotia. Sisareni eivät m atkaan  lähteneet, 
m u tta  me pojat kylläkin. Tie N aarapoh jasta  Korospohjaan saatto i tällöin olla niin 
kalteva ja kuoppainen, e ttä  oli viisainta juosta lip su ttaa reen jäljessä tai keri- 
hangella, jos se oli kestävää.

Edelläkuvatunlaisia koulum atkoja jouduin tekem ään yhdeksänä vuonna. Sinä 
aikana koulum atkat helpottuivat. »Kaim a»-laivan tu ltua  vuonna 1898 välittäm ään 
liikennettä  Jyväskylän ja  K orospohjan välille, ei ta rv innu t enää k ie rtää  Judinsalon 
ta i m uun m utkan kau tta . K orospohjasta päästiin  ratasneuvoilla Tam m ipohjaan ja 
siitä  veneillä tai omalla kirkkoveneelläm m e »Telkällä» ko tiran taan  saakka.

Suurella mielihyvällä, jopa kaiholla, m uistelen yhä valoisia koulum atkojani ja 
kouluaikaani.
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Lauri P i h k a l a

URHEILUM UISTOJA KOULUAJALTA 

VUOSISADAN VAIHTEESSA

Syksyllä 1858 tulee 60 vuotta siitä, kun läksin kouluun. Se sattui olemaan päivä, 
jolloin juuri tuli tieto kotipitäjääni Keski-Suomen pohjoisimpaan kolkkaan Bobri- 
kovin nimittämisestä Suomen kenraalikuvernööriksi.

Läksin urheilunkin puolesta suurin odotuksin Jyväskylään. Olenhan ollut innos
tunut urheilemaan aivan siitä pitäen, kun kahdeksan kuukauden vanhana opin 
kävelemään. Ensin innostuin voimisteluun. Olin kuullut, että perunajuhlissa järjes
tetään voimistelukilpailujakin. Ajattelin aluksi, että nytpä näytän, mihin pystyn, 
mutta velimieheni ottivat minulta luulot pois kertomalla, minkälaisia tekijämiehiä 
näiden kilpailujen osanottajat olivat. Niinpä hiljalleen hautasinkin voimistelu- 
haaveet.

Varsinaisista tekijämiehistä mainittakoon Bruno Sarlin, joka eli etevä joka 
suhteessa. Hän oli hyvä urheilija, laulaja ja aineiden kirjoittaja. Hän olikin kon- 
ventin eturivin miehiä koko ajan. Muistan perunaretken koulumme 40-vuotis- 
päivänä. Tuolloin järjestettiin urheilukilpailut, jossa oli monia lajeja. Parhaiten on 
mieleeni jäänyt nk. englantilaiskävely. Tässä kilpailussa Bruno pasteerasi sem 
moista vauhtia, että voitti reippaasti koko kilpailun. Toisena oli Valter Marttinen 
ja kolmantena taisi olla Johannes Jääskeläinen. Neljänneksi pääsi Matti Rossi, 
mutta muita minä en muista sieltä. Myös kuulaa työnnettiin, ja Bruno voitti tie
tysti senkin. Muusta ohjelmasta muistan, että lopuksi siellä tanssituinkin ja Moses 
Marttinenkin oli tanssissa mukana. Tämä oli ainoa kerta, minkä minä näin opet
tajan tanssivan koulun juhlissa.

Voimistelutunneista muistan, miten meillä pojilla oli aina kiire ennen tunnin 
alkua, jotta edes pari minuuttia ehtisimme kippiä harjoitella ennen kuin kuului 
Stooren komento: »Riviin.» Se oli vapaavoimistelua tämä alku — minuutti tai puo
litoista. Sen jälkeen tuli sitten ns. vapaaliikkeitä, mutta näiden välillä oli hirmui
nen vastakohta. Voimistelunopettajana koko minun aikanani oli Gustav Albert 
Stoore. Stoore oli Kustaa II Adolfin ja Haapaveden suurhiihtäjä Juho Ritolan 
eräänlainen välipainos. Pujopartainen, vaalea, suurimahainen, käveli yleensä 
mahansa takana, mutta hvvin ryhdikkäästi, mutta hän oli joka tapauksessa erin
omaisen etevä vapaaliikkeiden suorittaja. Hän kykeni tekemään sen mahansa 
kanssa aivan mainion vaa’an ja muuta vastaavaa. Hän oli myös hyvin taitava 
kävelemään punnerruspuita pitkin ja pitämään pedagogisia esitelmiä. Jos koulussa 
oli joitakin ristiriitoja opettajien kesken, niin hänet pantiin aina puhemieheksi, mikä 
jo osoittaa kuinka hyvän lähtökohdan voimistelu antaa kaikkiin kurinpidollisiin
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toim enpiteisiin. Stooren tu n n it an to ivat in toa kouluajan ulkopuolella om a-aloittei- 
sesti h a rra s taa  vapaata urheilua, jo ta  ei tunnilla voinut harjo ittaa . Innostus oli 
alaluokilla niin suurta, e t tä  m inäkin kävin voim istelem assa ja  harjo ittelem assa 
jopa rau tatieasem alla, m issä p ile ttiluukun  vieressä oli rau ta tan g o t jonoja varten. 
Siinä sitä  harjo iteltiin  kovasti kippiä, joka oli kaikkien ensiluokkalaisten pääm äärä.

Koulun vuosikertom uksessa m ain ittiin  vuodesta toiseen samoilla sanoilla voimis
te lusta  puhu ttaessa »sopivalla säällä ja  varsinkin iltapäivätunneilla käy ty  palloa 
lyöm ässä ja  hiihtäm ässä». Palloa lyöm ässä käytiin, ja  m inun ensim m äinen pallon- 
lyöntikokem ukseni oli erinom aisen k a tkera . Lähdin ryn tääm ään  ulkom aalista kotiin 
hyvin jänn ittävässä  tilan teessa m iesten alkaessa loppua ja juuri siinä viimeisellä 
m etrillä  sitten  paloin. T ästä  m inä sitten  sain pari viikkoa kuulla koko ajan: »Sinä 
paloit, sinä paloit.» Olin kovasti k a tk eran a  koko pelille, jossa näin kovasti yi’itte- 
liä isyy ttä  lam autetaan, niin e ttä  tässä luulen olleen erään  im pulssin p itkän  pallon 
ja  pesäpallon syntymiselle. Oma lukunsa oli hiihto. Satu in  tulem aan kouluun juuri 
silloin kun koko m aassa oli käynyt sellainen voimakas innostuksen aalto  hiihdossa, 
jonka suurim pana syynä oli ollut suom alaisten kolmoisvoitto Tukholm assa 
1892. Jyväskylässäkin jä rjes te ttiin  suuria kilpailuja, ja olipa sellaisiakin, joissa oli 
rahapalk in tona 150 m k voittajalle. M inun kouluun tullessani palkinnot olivat jo 
pienentyneet ja m a tk a t lyhentyneet noin 20 km :n pituisiksi. Myös m äenlaskua 
h arraste ttiin . Lyseon tak an a  H arjun rinteessä oli hyppyri, jossa jä rjes te ttiin  kilpai
lujakin. H ypyt olivat noin 9—10 m :n pituisia. Veljeni R urikin kanssa toim itim m e 
tuolloin Joutohetki-n im istä lehteä, jossa näitä  kilpailuja selostettiin. N yt nuo lehdet 
ovat jo jou tuneet h isto rian  roskakoppaan, m u tta  noita aikoja voin p itää journalis
tisen  urani alkutaipaleina. Siihen aikaan K euruun ja  M ultian sukset m uodostivat 
oman tyyppinsä. Sukset olivat p itk iä  ja  m atalakärk isiä . P isim m ät sukset olivat 
jopa 11 ja lkaa pitkiä, m u tta  ne olivat isojen m iesten suksia eikä koulupojille 
ta rk o ite ttu ja . Jokatalv isia kilpailuja oli palokuntalaisten  jä rjes täm ä t hiihdot, joihin 
koululaisetkin, m u tta  varsinkin sem inaarila iset o ttiv a t innokkaasti osaa. Siihen 
aikaan oli jo erikoisia hiihtopukuja käytännössä. Ne eivät olleet sam ankaltaisia, 
vaan jokainen keh itti oman hiihtopukunsa m akunsa m ukaan.

Hyvin paljon jä rjeste ttiin  luokkain välisiä kilpailuja, ja osanotto niihin oli varsin 
runsasta. Niissä jaettiin  parhaille palkintojakin, ja  tavallisesti valittiin  opettajien 
suosiossa olevat pojat pyytäm ään opetta jilta  palk in torahaa. K ukaan ei tavallisesti 
kehdannut an taa  yh tä  m arkkaa vähempää, ja se oli siihen aikaan suuri raha koulu
pojan m ielestä. Lyseon pojat kävivät hyvin paljon hiihtelem ässä myös muiden kou
lujen jä rjestäm issä kilpailuissa, jopa kaupungin ulkopuolellakin.

Myöhemmin alkoi tu lla yleisurheiluakin m ukaan ohjelm aan. Vuonna 1902 m uis
tan  perunajuhlan Pum perissa ja  erityisesti keihään heiton. Siinä näy tti parhaa lta  
Allan Lybeck, jonka heitto tyy liä  me kaikki ihastelim m e. H än heitti p itkään  ja  voi
m alla. Pettym yksem m e oli kuitenkin suuri, kun Lybeck kilpailussa jäi lopulta kol
m annelle sijalle, sillä kyseessä oli kahden käden keihäänheitto, m ikä oli tuolloin 
m uotia. Siellä oli sitten  lisäksi sem moinenkin laji kuin hitausajo pyörällä 100 m :n 
m atkalla. Salonkikiväärilläkin am m uttiin. Tavallisesti oli jokin vanha m ustepullo 
roikkum assa riu un nenästä narussa. Joka siihen sai osuman, oli m estariam puja. Eipä 
siihen aikaan tarv innut ruveta sato ja kaksiakym m eniä laukauksia paukuttelem aan. 
Olihan sitten  vielä leuanvetoa ja  m uita vastaavanlaisia lajeja. Vuonna 1902 oli 
ensim m äiset luokkain väliset kilpailu t urheilussa. A loitteen tek ijä  satu in  olemaan 
tuolloin minä, ja ohjelm asta pää te ttiin  juhlallisessa konsiliumissa. L ajeja oli 100 m, 
korkeushyppy, kuulantyöntö. Lauri Salm isella ja m inulla oli 100 m :llä aika 13
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»Tahko» P ihkalan  seiväshyppy. V asem m alta oikealle Airola, Lönn, Karpio, H äyrinen, 
Väinö Fagerholm , Buur, Viljo Veijo, From holz, K iljander, Vekara, L auri H anni
kainen, oikealla erillään Klaus U. Suomela. P o ja t ovat Suomen Lyseoiden U rheili
joiden jäseniä .S.L.U.) ja harjo ittelevat »uuden» lyseon oven edessä. »Jumbo», alias 
»Tahko», Lauri P ihkala hyppää seiväshyppyä. Täm ä urheilum uoto oli kuvan oton 
aikoina tu llu t A m erikasta Suomeen. S ittem m in  lyseolainen, jääkärinä  Petsam on 
Salm ijärvellä kaa tunu t Yrjö Koivisto oli Suomen m estari seiväshypyssä jo

koulupoikana.

sekuntia tasan. Juoksupaikka oli la ivaranrian laituri, ja a jan o tta jan a  toimi Stoore. 
K uulantyöntö suorite ttiin  pim eässä ja  p a rh a a t tu lokset olivat 6 kg :n  kuulalla 
hiem an yli 10 m. K ilpailun valvojana oli k*oko a jan  V änttinen, jo ten  hänen arvonsa 
m eidän poikain silm issä kohosi suuresti. M yöhem pinä vuosina tu livat lisäksi ohjel
m aan kiekonheitto  ja  seiväshyppy. Me harjo itte lim m e myös koulun sisällä juokse
m ista. K äytävässä juostiin  edestakaisin kunnes m a tk aa  kerty i noin 500 m :n verran . 
Tässä touhussa Pellinen oli aivan ylivoimainen. M inuutti 31 sekuntia oli hänen 
paras suorituksensa siinä puuhassa.

Lyseoon peruste ttiin  aivan vuosisadan alussa Suomen lyseoiden urheiluseurojen 
liiton alaosasto, johon m inäkin pyrin vuonna 1903. T äm än osaston puitteissa saatiin  
lyseon vapaa urheilu to im inta en tistä  parem m in  järjestyneeksi.
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E. A. A a 11 i o

JYVÄSKIYLÄN LYSEON 
50-VUOTTIS JUHLA.

Syksyllä 1907 keskustelim m e kovasti konveentin perustam isesta kouluumme tou
kokuun 14. pnä 1904 lakkau te tun  konventin tililalle. M uistan, e ttä  kävin luokkatove
rini N. A. Lehtosen kanssa (myön. Lehonkoski)) puhum assa siitä  reh tori K. J. Ja lk a 
sen luona hänen asunnossaan Gum m eruksenkaddun ja H arjukadun kulmassa. Rehtori 
oli varsin suosiollinen asialle, ja kun yläluokkkien poikien piirissä oli asiaan suuri 
innostus, peruste ttiin  konventti lyseon rukousauulassa m arraskuun 28. pnä 1907 pide
tyssä kokouksessa. Siinä johti puhetta  V IIII  luokan jäm erä Kalle Nikodemus 
Rauhala.

S iitä se asia alkoi pyöriä. Jo parin viikon i p erästä  oli toverikunnan jäsenet pää
te tty  »laskea verolle», pahoin rappeutunut k irrjas to  kunnostaa ja  rav istaa  hereille 
aikaisem m an toverikunnan O ras-lehti. Sen to irm ituskun taan  valittiin  K. N. Rauhala, 
Eino Aaltio, Niilo Niemi, Volmari Raitio ja Niiiilo Lehtonen. Se ilmestyi ensi kerran  
helmikuun 15. pnä 1908, jolloin toveri LehtoDnen »luki siitä  useita varsin hyvin 
k irjo ite ttu ja  kyhäyksiä», kuten  Ilm ari Hanhinnen m erkitsi kokouksen pöytäkirjaan. 
M utta sam aan kokoukseen ilm estyi myös aivaan odo ttam atta  Niilo Niemen toim it
tam ana ja kuvittam ana pilalehti, joka entisen toverikunnan pilalehden m ukaan oli 
saanut nimekseen Halilulla. »Innokkaina rriensim m e sitä  ta rkastam aan  a lka
valla väliajalla», H anhinen m erkitsi pöytäkirjaaan. Sam assa kokouksessa pääte ttiin  
Halilulla virallisestikin perustaa, ja sen to im ittaajiksi tu livat VII luokan pojat Niemi, 
T otti Nilson ja Kalle Vuolio. Helm ikuun 22. ppäiväksi p idettyyn »juhlakonventtiin» 
ilmestyi Oras kauniina painettuna ju lkaisuna j ja  meillä to im itta jilla  oli miltei yhtä 
kiire sen valm istam isessa kuin tä täk in  teosta ppainokuntoon pantaessa.

Alkaneen vuoden 1908 suurtapah tum a konvventtim m ekin kannalta  oli koulumme 
lähestyvä 50-vuotisjuhla. Jo helm ikuun 1 pnä pidetyssä kokouksessa keskusteltiin 

valm istuksista lyseon 50-vuotisjuhlaa varten» ja  asete ttiin  sitä  varten  jukaisu- ja 
historiatoim ikunnat. Edelliseen valittiin  K. N. . Rauhala, M artti K orpilahti, Akseli 
Kinnunen, Ville Räihälä, Eino Aaltio, Niilo Niemi, Ilm ari H anhinen ja  Akseli 
M äkelä (myöh. L aaksi). H istoriato im ikuntaan 1 tu livat Volmari Raitio, Mäkelä, Leh
tonen, Aaltio ja A leksanteri Leppänen. V arsinaainen juhlato im ikunta valittiin  vasta 
toukokuun 23. pnä pidetyssä kokouksessa. Sen j jäseniksi tu livat pöytäk irjan  m ukaan: 
VII luokalta Leppänen ja Aaltio, VI luokaltaa M äkelä, Raitio ja  Hanhinen sekä 
V luokalta Ilm ari Oksanen, Lauri Airola ja Väiiinö Koivisto. »Juhlapuhujaksi m ain it
tuun tilaisuuteen valittiin  tov. Aaltio» m erkitti:iin  pöytäkirjaan, ja  meine W enigkeit 
sai tä ten  m ielestään tavattom an  vaativan tehtäävän.

Niin tuli ja meni vuoden 1908 kesä kukkineensa, kultinensa, ja me viime vuoden
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KONVENTIN TOIMIHENKILÖITÄ VV. 1907— 13

Niilo Lehonkoski

Ilm ari Hanhinen

R agnar Saxén Akseli Laaksi

Yrjö Laaksonen Akseli K innunen Lauri K uusanm äki

VII luokan pojat avasimme ensi k erran  hieman ylevin tun te in  ab itu rien tte ina  kou
lumm e jyhkeän oven. Koulun suureen juhlaan oli a ikaa vain kuukausi, ja  juhlakon- 
ventistam m e oli paljon puuhaa. N iihin aikoihin saimme kuulla, e t tä  rehtorim m e 
K. J. Ja lkanen  oli k irjo ittan u t lyseomme 50-vuotisjulkaisun m atrikkeleineen ja e ttä  
opetta jakun ta  oli m uutenkin suunnitellu t ja valm istanut suuren m erkkipäivän v ie t
täm istä  arvokkain juhlin.

Niin vaikeni juhlapäivä, koulumm e perustam isen 50-vuotispäivä. Kaupungin 
kaikki ju lk iset rakennukset ja  m onet yksityiset ta lo tkin  olivat liputetu t. Jyväs
kylän »Suomalainen» kertoo koulumme juhla-asusta seuraavaa: »K orkeat v ihreitten  
käynnösten yhdistäm ät lippusalot kaarsivat sen edustalla olevaa avointa paikkaa 
ja  kaunis kunniaportti, jo ta kruunasi vihreä lyyra, Salve-sanoin yläpuolella, johti 
juhlaväen sisään.»

A am upäivällä oli juhlajum alanpalvelus kaupungin kirkossa, jossa saarnasi 
Jyväskylän poika, koulumme entinen oppilas W illiam W artiovaara (ylioppilas 1868), 
rovasti ja kaukaisen K iihtelysvaaran kirkkoherra. Klo 12 alkoi juhlatilaisuus kou
lussamme. »Yhdistämällä juhlasali ja  rukoushuone yhdeksi ainoaksi kokoushuo
neeksi, oli hank ittu  runsas tila  juhlayleisölle, joka tä y tti sen viim eistä sopukkaa 
myöten», kuvaa »Suomalainen» juhlaviettopaikkaa. V eisattiin virsi ja  lehtori V. D. 
Peltonen piti rukouksen. Rehtori Ja lkanen  piti juhlapuheen, jossa hän »m ieltäkiin- 
n ittävin, innostavin sanoin puhui päivän m erkityksestä», »Suomalainen» kertoo ja
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julkaisee puheen seuraavassa num erossaan. Täm än jälkeen esite ttiin  P. J. H anni
kaisen johdolla ja  jouhiorkesterin  säestäm änä juh lakan taa tti, jonka kauniit sanat 
olivat Irene Mendelinin k irjo ittam at. L ehtori Peltonen piti esitelm än »uskonnonope
tuksesta  koulussa». Seurasi s itten  joukko onnitteluja. Yliopiston tervehdyksen esitti 
jum aluusopin professori, koulumm e entinen oppilas Edw ard S tenij (ylioppilas 1874), 
kouluhallituksen tervehdyksen y lita rk as ta ja  L. N evanlinna ja H äm äläis-Osakunnan 
tervehdyksen koulumm e entinen oppilas, m aisteri F rans Talaskivi (ylioppilas 1901) 
m uita m ainitsem atta . T ilaisuuteen saapui to is ta  sa taa  onnittelusähkettä . Kun juhla 
oli päättynyt, m enivät k u tsuv ieraa t Jyväskylän  kaupunginvaltuuston tarjoam ille 
päivällisille Kunnallistaloon. Sali oli m uotokuvin, kukin ja  köynnöksin kauniisti 
k o riste ttu  ja  kaunis oli juhlapöytäkin. »Suomalainen» on jälkim aailm alle pelastanut 
sen »ruokalistan», m inkä la jikkeet ovat ku linaarisesti varsin hyvällä m aulla valitut. 
N äin herku tte liva t koulum m e suurena juhlapäivänä 50 vuo tta  sitten  kaupungin 
herra t, koulumme arvoisat o p e tta ja t ja harm aahapsiset arvokkaan näköiset ku tsu 
v ieraat:

W oileipäpöytä
M aa-artisokkalien tä
K eite tty ä  lohta,hollantilaskastike
P arsaa
L in tupaistia  ynnä vihanneksia 
Jää te lö ä  ja  hedelm iä 
K ahw ia

S enaatto ri Y. K. Yrjö-Koskinen k iitti valtuustoa päivällisistä ja toivotti, e ttä  
»suomalainen henki edelleenkin puh taana säilyisi tä ssä  laitoksessa» (lyseossa). 
Senaatto rik in  oli entisiä koulum m e oppilaita, jo ta  kouluaikanaan oli ku tsu ttu  
»Pikku Yrjöksi». H än oli jo vuoden 1871 ylioppilaita. V anhan hyvän tavan m ukaan 
puhui latinaksi, koulum m e leh tori K. A. Kovero koulumm e perusta jan  W. S. 
Schildtin ja sen perustam isen puolesta voim akkaasti k irjo ittaneen  Yrjö Sakari 
Yrjö-Koskisen muistolle.

Toinen juhlapäivä alettiin  myös jum alanpalveluksella kaupungin kirkossa. Siellä 
saarnasi nyt Sulkavan k irkkoherra, rovasti Eliel Cleve (ylioppilas koulustam m e 
1873). K äytiin  sitten  terveh tim ässä koulum m e vanhaa eläkkeellä olevaa lehtoria 
Richard H irniä. Sen jälkeen kokoontuivat koulum m e op e tta ja t päivällisille arvok
kaimpien v iera itten  kanssa W ahlgrenin hotelliin ja nuorem m at toveripäivällisille 
Kunnallistaloon. V iim eksim ainitut m uodostuivat »Suomalaisen» kertom uksen 
m ukaan »erittä in  hauskaksi ja  ratto iseksi yhdessäoloksi».

Toisen päivän iltana oli ohjelm assa »juhlakonventtim m e». P öy täk irjaan  on Ilm ari 
H anhinen siitä  laa tinu t seuraavan  kuvauksen:

»Myös toverikuntam m e oli valm istanu t illanvieton tuon harvinaisen, laa tuaan  
ainoan juhlan yhteyteen an taakseen  sen k a u tta  etupäässä entisille oppilaille tila i
suuden uudistaa myöskin m uisto jaan  vanhassa, tu tussa  konventtikokouksessa sekä 
saadakseen myös siinä kuulla eri oppilaspolvien kertom uksia konventti-ajoistaan. 
— Soittoa siinä oli useam m ankin laista, jo ista  etenkin on m ain ittava kolmisoitto 
viululla, sellolla ja  pianolla. Oli myös puhe, jossa tov. A altio henkevin sanoin 
toi esiin juhlan  m erkitystä . K oettipa siinä esiintyä (ta rk o ittaa , e ttä  esiintyivät) 
toverikuntam m e lau lajatk in . L uettiin  äänenkannattajaam m e (O rasta) ja lausuttiin  
runo. Väliajoilla ja  sittem m in oikein ohjelm aan vara tu lla  ajalla  esiintyivät sitten  
puhujina en tiset oppilaat.»
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Sanom alehti Suomalainen mainitsee, e ttä  O raasta  luettiin  »m uutam ia hauskoja 
katkelm ia» ja  e t tä  tilaisuudessa puhuivat en tiset oppilaat rovasti W. W artiovaara, 
pastori Hugo W inter (ylioppilas koulustam m e 1885, myöhemmin S aarijärven  k irkko 
herra) ja  to im itta ja  Jebets Jesiel Judi Säilä (ent. Judén, ylioppilas koulustam m e 
1869). Innostava, ja  vakava juhlahetki p ää te ttiin  laulam alla »Oi H erra  siunaa 
Suomen kansa».

Tähänkin tilaisuuteen saapui joukko onnitteluja. E räässä sähkeessä lausu ttiin  
se toivomus, e t tä  ne nuorista, jo tka  elävät silloin, kun »m aailm an ensim m äisen 
suomenkielisen lyseon» satavuotista  juh laa vietetään, voivat silloin elävälle nuori
solle viedä ensimmäisen oppilaspolven terveiset. Tässäpä ne terveiset tu levatk in  
sitten  nykyisille lyseolaisille. Meidän, koulumme 50-vuotisjuhlien a ikaisten  vielä 
elävien oppilaiden, tervehdys ja  läm pim ät onn itte lu t niille oppilaille, jo tk a  50 vuoden 
perästä  eli siis A. D. 2008 p än ttääv ät päähänsä tie to ja  ja  v iisau tta  kuulussa ra k 
kaassa oppilaitoksessamme.

VIVAT, FLOREAT LYCEUM JYVAESKYLENSE!

OTE PUH EESTA  JYVÄSKYLÄN LYSEON 50-VUO TISJUH LIEN  
JU H LAK O N VEN TISSA  1. 10. 1908.

K aikissa kansankerroksissa olivat suom alaisuuden a a tte e t viime vuosisadan puo
livälissä löy täneet jalansijaa. Kun ensimmäinen yläalkeiskoulu oli p eru s te ttu  Jyväs
kylään 50 vuo tta  sitten, niin riem astuksella o te ttiin  siitä  tie to  vastaan  kansallis
mielisten piireissä. Innostuneena puhkeaa kansanrunoilijakin laulam aan:

Arm on aurinko on havaittu  
Pim eyden paksu pilvi 
Ompi siirtynä sivulle 
K oska käski ruhtinaam m e 
Suom enm aahan suoritella 
Syväst’ maam m e syäm m ehen 
Koulun korkian kohota 
Jyrkällensä Jyväskylään 
Jossa lukiot lukevat 
O pettelevat oppilaiset 
Suomen suoria sanoja.

Ja  teihin, täm än nuoren koulun ensi vuosien oppilaihin katso ttiin  silloin. T eistä  
kansalliset suurm iehem m e toivoivat työnsä ja tkajia , miehiä sellaisia, jo tka  tah to i
sivat ja pystyisivät suom alaisuuden lipun nostam aan korkealle. Ja  toivossaan he 
eivät su inkaan ole pettyneet. N yt on jo Juhana Vilhelm Snellm an jo kohta kolme 
vuosikym m entä levännyt haudan povessa. R akaste tun  isänm aansa helm assa uinuu 
myös Yrjö Koskinen, joka voim akkailla kirjo ituksillaan oli puolustanut Jyväskylän  
yläalkeiskoulun perustam ista. Heidän viittom aansa tie tä  seuraa nyt moni ja  v a r
sinkin m onet Jyväskylän  lukiosta ja  lyseosta päässeistä o p p ila is ta . ------

N uorten Jyväskylän lukiolaisten suomenmielisyys kuvastuu erinom aisen selvästi 
opiston ensim m äisen konventin ILLATAR-lehdestä, josta  osia vuosilta 1869 ja  1870 
on säilynyt. K uinka kauniisti ja selvästi, kuinka suurella läm m öllä ja  rakkaudella

J L  — 36
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puolustetaankaan  siinä kansankieltä. »E  i k ö s  ä i d i n k i e l i  o l e  s u l o i s i  n», 
siellä m uuan k irjo itta ja  huom auttaa, ja tkaen : » s i t ä  o l e t  k u u l l u t  j o
ä i t i s i  r i n n a l l a  o l l e s s a s i ,  s e p ä  s o i  k o r v i i s i  k e h d o s s a  m a a t e  s- 
s a s i ,  s i t ä  l a p s e n a  l a u l e l e t ,  s i t ä  m i e h e n ä  h a a s t e l e t ,  s i t ä  v a n 
h a n a  h u o k a i l e t  j a s i l l ä  v i h d o i n  h a u t a s i  s i u n a t a  a n.» Muuan toi
nen huudahtaa kum ppaneilleen: » S u o m a l a i s u u d e n  m a i n e e n  p i t ä i s i
o l l a  t o v e r u u d e n  p a r a a n  s ä i l y  t e t t ä v ä n . »  V alitetaan sitä, e ttä  m ei
dän »suloista Suomeamme» oli kohdannut: niin kova onni, e ttä  tieto ja  taito  olivat 
pu e tu t v ieraan kielen kylm ään pukuun, j a  innokkaasti kehoitetaan työskentelem ään 
suom enkielen ja suomalaisen kansallisuuden hyväksi.

Näem m e siis, e ttä  ensimmäisen toverikunnan  jäseniin olivat päässeet Snellmanin 
a a tte e t vaikuttam aan. Ja  nuorissahan ne yleensä löysivätkin paraan  tukensa. M ik
sipä ne eivät sitten  olisi teitä, koulun ensi vuosien ja  vuosikymmenien oppilaita 
innostu ttaneet?  — — — — Se paikka, m issä kansallishenkeä on koulun ohella 
v irite tty , on ollut toverikunta. Sillähän o n  aina ollut silm äm ääränään isänm aalli
se t ja  kansalliset harrastukset.

Me Jyväskylän  lyseon nykyiset oppil.aat tunnem m e itsemm e ilahdetuiksi näh
dessäm m e tää llä  vieraanam m e joukon ko>ulun entisiä oppilaita, miehiä, jo tka ovai 
sam an opinahjon k asvatte ja  kuin m ekin. Toverikuntam m e on valm istanut täm än 
illanvieton vanhojen toverisiteiden lu jittam iseksi ja  entisten  rak k a itte n  muistojen 
uudistam iseksi. Toverikuntam m e toivoo, <että täm ä ilta  yhdistäisi kaikkia koulum 
m e entisiä ja  nykyisiä oppilaita lähem m in toisiinsa. Se toivoo, e ttä  näm ä tunnit 
ja  yhdessäolo olisivat kaikille hetkiä, jotk.a vielä erottuam m ekin usein mieliin palai
sivat. Siinä m ielessä pyytää toverikuntam m e lausua arvoisat vieraam m e te rve tu l
leiksi.

E. A. Aaltio
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Yrjö S c h i l d t

VAPAUSSODAN MUISTOJA

P ap in po jan  k a h ako i ta

K arstu lan  joukkue konekivääreineen m ajo ittu i Papinpojan taloon, päästäen  
talossa olevat savolaisjoukot lepääm ään. Savolaiset kerto ivat meille, e t tä  punaiset 
ja  ta v a rits it olivat hyvin varustau tuneet ja  e t tä  heillä oli ollut jo pieniä k ah a
koita heidän kanssaan. K ertoipa eräs nuorukainen, e t tä  suojeluskuntalaisten  oli 
onnistunut am pua punaisten m arssivaan rivistöön yhteislaukaus.

Meidän joukueem m e ei m ajo ittunu t Papinpoikaan, vaan ku lje te ttiin  m eidät 
taaksepäin, ja m ajoituim m e Tyllilän kansakoululle. M uonituksemm e jä rje s te ttiin  
siten, e ttä  m eidän keittiöjoukkom m e, johon oli liittyny t m ikkeliläisiä neitosia, 
asettu i Tyllilän hoviin, jo ta  omisti M äntyharjun  kunta. Siellä saimme käydä syö
mässä. Täten tuli m uonituksem m e paljon parem m in jä rjeste tyksi kuin Vilppulan 
rin tam alla.

Saavuttuam m e Tyllilän kansakoululle asetim m e tie tysti v a rtija t m aantielle ja 
pihaan. Meidän ryhm äm m e suoritti säädetyn vartiovuoronsa, jonka jälkeen p ää
simme nukkum aan.

Noin klo 12 tuli kuitenkin m uistaakseni 1. ryhm än päällikkö, ylioppilas Tuomi- 
koski, h erä ttäm ään  minua. Hän pyysi, e t tä  m eidän ryhm äm m e o ttaisi jälleen  vas
taan  vartioinnin, koska karstu laiset, joille vartiovuoro olisi kuulunut, k ie ltäy ty ivä t 
keskellä yö tä vartioon m enem ästä.

Ymmärsin, e t tä  vartio in ti oli välttäm ättöm yys, ja to isaalta  ym m ärsin myöskin, 
e t tä  Tuomikoski ei m ielellään m ennyt m uita ryhm iä hätyyttelem ään, koska niihin 
kuului, kuten jo aikaisem m inkin on ollut puhe, etupäässä vanhempia miehiä. Tuomi- 
koski kertoi ajatelleensa, e ttä  syntyisi riito ja  ja  erimielisyyksiä, jos hän m enisi 
toisia ylösajam aan. Ryhm äm m e ei p e ttän y tk ään  Tuom ikosken toiveita.

Minä ja Viljo Luom a nousimme ja  m enim m e vartioon. Sen jälkeen suoritti 
ryhm äm m e vartiopalvelusta aam uun saakka. S ittem m in oli Tuomikoski se littän y t 
karstu laisille vartioinnin tä rk e y ttä  varsinkin sodassa ja  huom auttanut, m itenkä me 
koulupojat sen parem m in ym m ärsim m e ja  otim m e vastaan  y lim ääräisen vuoron. 
Täm ä taisi tehota K arstu lan  miehiin, sillä en m inä ainakaan sen koommin heistä  
m itään  täm än tapaista  kuullut.

Seuraavana aam una olimme juuri syöneet voileipää ja  järjestelim m e tavaro i
tam m e sekä ju ttelim m e keskenämme, kun klo 10 aikaan jääkäri K orte astu i huo
neeseen, hyppäsi tasakäpälää  ja  huusi: »Alarm. K aikki m iehet ylös. P unaiset hyök
käävät Papinpoikaan».

Ykskaks olimme valm iit ja ulkona. Siellä oli jo rek ikuljetus valm iina odotta-
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massa. Nopeasti sijoituim me rekiin ja aloim m e ajaa kohti Papinpoikaa. Ajomiehistä 
huomasi selvästi, e tte ivät he m illään erikoisella innolla suh tau tuneet sellaiseen 
kyyditystoim intaan, joka vei heitä  koh ti r in tam an  etulinjaa.

E lävästi on mielessäni vieläkin ne tu n n e lm at ja ne ajatukset, jo ita silloin reessä 
istuessani mielessäni liikkui. E destäpäin  ei kuulunut m itään, ei am m untaa enempää 
kuin m itään m uutakaan, m u tta  päällikköm m e sanat »vihollinen hyökkää» olivat 
panneet m ielikuvitukseni liikkeelle.

K uvittelin, m itenkä punaiset juoksevat m eitä vastaan  pistim et tanassa ja h u r
raavat. Järken i sanoi, e ttei näin paksus.sa lum essa juosta, ja ajattelin , e ttä  ammum- 
m ehan me tie tysti vastaan. M utta  to ise lta  puolen a ja tte lin  taas, e t tä  jos vihollinen 
tulee, ei välitä  tulestam m e, käy aina vain päälle ja  p ä ä lle . . . N äitä  ajatuksia 
vatvoin puoleen ja toiseen, kunnes viim ein ajattelin , e t tä  moinen tuumiskelu on 
tu rhaa, ja niin jäin  odottam aan, m itä  tulevaisuus m ukanaan toisi.

Lähenimme Papinpoikaa. E tum aiset hevoset kävivät juoksuun. Meille huudettiin 
edestäpäin ja kehoitettiin  a jam aan  nopeam m in. N äin olimmekin ykskaks Papinpojan 
navettarakennuksen  takana. En m uista, kom ennettiinko m eidät ketjuun vai saim- 
meko m itään  m ääräystä . M uistan vain, e ttä  suoraan reestä  juoksimme eteenpäin 
ja  heittäydyim m e m aahan k artanon  lähellä oleville kunnaille. Ja  m uistan niin 
elävästi, kuinka häm m ästynyt olin, kun  en nähnytkään  yh tään  m itään  vihollisista.

Jostak in  kuului pauketta , m u tta  m is tä  se tuli, siitä en päässyt perille. Savuton 
ruu ti ei ilm aissut am pum apaikkaa. Jos;kus silloin tällöin kulki jo tak in  hyristen ja 
viheltäen ylitseni. M uistan, ku inka tu lin  m elkein iloiseksi, kun keksin, e ttä  ne 
olivat lentäviä luoteja. K uulostelin ä ä n tä  uudelleen, ja  taas vähän ajan ku lu ttua 
kuuluikin heikko su jertava ääni, se ku lk i ylitse ja hävisi kauas taaksem m e. A ja t
telin ryh tyä am pum aan, m u tta  m ieleeni tuli heti kysymys: m itä  am pua? — Min
kään la ista  tulikom entoa ei tu llu t.

Olin tälle retkelle lähdettäessä sullonut reppuuni sellaisenkin kapistuksen kuin 
pienen tea tterik iikarin . Otin sen nyt esille ja  ryhdyin ta rkaste lem aan  edessäolevaa 
m aastoa. K iikarillakaan en huom annut m uuta kuin kauem pana peltoaukean takana 
eräällä  tiellä kaksi m iestä liikkum assa. En nähnyt heillä edes kivääreitä, joten en 
voinut sanoa, m itä  he olivat m iehiään. P äätin  joka tapauksessa am pua sinne.

Kun otin  kiikarin  silm iltäni ja  y ritin  tähdätä , huomasin, e t tä  ajatusk in  osumi
sesta oli mahdoton. P äätin  am pua johonkin lähem m äksi. Edessäni oli m ielestäni 
noin 600 m etrin  päässä lato. A setin täh tä im en  600:lle, painoin liipaisinta, kivääri 
laukesi. Hyvän m atkaa ladon etupuolella pöllähti lumi. Vieressäni oleva Viljo Luoma 
kysyi, m itä olin am punut. Tunsin itsen i hyvin noloksi, kun olin pakotettu  v as taa
m aan, e ttä  am m uin m uuten vain.

Juuri näinä hetk inä kaikui Papinp«ohjan p ihasta p itkä om ituinen ääni, jonka- 
k a lta is ta  en aikaisem m in ollut kuullut. Se papatti takoen tuokion ja  sitten  taukosi. 
K arstu la ise t olivat asettanee t konekiväärinsä piham aalle jää tyne itten  turvepehku- 
paalien suojaan ja am puivat sieltä. O lin nyt ensi kerran  kuilu t konekiväärin äänen. 
He olivat m ahdollisesti nähneet vihollisen. Minä en sitä nähnyt. M akasin to im etto
m ana lumessa, aika rupesi tun tum aan  p itkältä .

Lopulta tuli meille m ääräys, e t tä  m eidän oli h iihdettävä oikealla olevaan m etsik
köön. M ikä oli oleva toim intam m e ta rko itu s, s itä  en tiennyt. Koulutoverini ja ryh
m äpäällikköni Väinö Aalto sai kai käskyn, m u tta  luulen, e ttei hänkään olisi osannut 
tähän  kysym ykseen vastata . Talon taikaa saimme käsiim m e sukset ja hiihdimme 
sitten, 9 m iestä, aukean takaiseen m etsään , jossa asetuim m e jonkinlaiseen ketju- 
muotoon.
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Papinpojan etum aastoa.

Tuskin olimme päässeet m etsään, kun vihollinen, joka ilmeisesti oli huom annut 
liikkeemme, avasi m eitä kohden ankaran  tulen, joka kuitenkin onnellisesti kulki 
sangen korkealta  päittem m e ylitse. Tuon tuostak in  kuului ääni aivan kuin vasaralla 
olisi tao ttu  peltikattoon, sitä  seurasi ankara luotien suhina yllämme. Olin ensi 
kertaa konekivääritulessa, joka tuli jostakin venälä is-lättilä isten  k äy ttäm ästä  colt- 
korekivääristä . M akasimme lumivaipoissamme hangella, eivätkä luodit meihin sa t
tuneet. Siihen jäim m e m akaam aan. Liikkeemme tarko ituksena olikin kai vain olla 
eräänlaisena sivustavarm istuksena.

Täm änpäiväisen taistelun alkaessa oli päällystöm m e p ää ttän y t tu rvau tua  erää- 
seea sotajuoneen, joka perustui siihen tapaan, jo ta  punaiset noudattivat päiv ittä i
sillä hyökkäyksillään Papinpojan taloa vastaan. T ä tä  taloa he jo useam pana päivänä 
olivat ahd istaneet odottaessaan Kiepinsillan valm istum ista ja pääsyä rau ta tie tä  
m yiten  pohjoiseen.

Punaiset, jo itten  päävoimana olivat lä ttilä is tä  kansallisuu tta  olevat venäläiset 
so tlaa t, p itivät tapanaan  aam ulla klo 10 aikaan tulla Papinpojan edustalle, käydä 
hiljaista ta iste lua iltaan  saakka ja palata sitten  m ajapaikkoihinsa, jo tk a  olivat 
asemalla ja  kansakoululla asem asta vähän pohjoiseen.

Meidän päällystöm m e oli arvellut, e ttä  taistelu  nytkin tulisi tapahtum aan  vanho
jen nuottien m ukaan, ja  näin ollen se oli p ää ttä n y t ase ttaa  vihollisen peräytym is- 
tie le  väijytyksen, josta voitaisiin saada poism arssivalle vihollisrivistölle huom atta
via tappioita.

Väijytykseen ote ttiin  m ukaan kolme ryhm ää joukkueestam m e ja kai ryhm än 
verran M ikkelin suojeluskuntalaisia. M ukaan läh ti joukkueenjohtajam m e Aki Lahti- 
ner sekä m ikkeliläisten joku päällysmies nim eltä Fabritius.

K uten olen edellä kertonut, olin itse taistelun aikana Papinpojassa, jo ten  seu
ra a ja  perustuu kokonaan m uilta kuulemiini tietoihin.

S aartojoukkue saapui punaisten peräytym istien varteen. He eivät ku itenkaan 
tu lb e t tarpeeksi ajoissa m ääräpaikalleen, vaan jou tu ivat o ttam aan  hätiköiden ase
mapaikat. K uultiin n im ittäin  jo selvästi Papinpojassa päivätyönsä suorittaneen ja 
m a.apaikkaansa takaisin  m arssivan punaisen rivistön polina ja juttelem inen.

Mikäli minä, joka taistelun seuraavana päivänä kävin väijytyspaikalla, m uistan,
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oli siksi v alittu  m äenkukkula n. 50— 70 m etrin  päässä m aantiestä . Kun lä ttilä ise t 
saapuivat tälle kohdalle, avasivat ku k k u la lla  olevat valkoiset yhteislaukauksella 
tulen rivistöä kohden. Y hteislaukaus oli kuitenkin  heikko, sillä 17 k ivääristä  toimi 
ainoastaan 7. Täm ä johtui siitä, e t t ä  kova pakkanen oli jääd y ttän y t kiväärien 
lukossa olevan vaseliinin. Y m m ärtäm ättöm yydessään  eivät m iehet olleet puhdis
tanee t lukkoja tarpeeksi hyvin, se u ra u s  siitä muodostui nyt sangen kohtalok
kaaksi.

L ättilä ise t eivät n im ittä in  tu lta  saadessaan  jou tuneetkaan  pakokauhun valtaan, 
ku ten  oli odotettu, eivätkä m yöskääin ruvenneet am pum aan, vaan tekivät sotaan 
to ttuneina ainoan oikean tem pun: tu rv a u tu iv a t pistinhyökkäykseen ja  kävivät hu r
ra ten  väijytysm iehistön päälle. T äm ä  nopeasti ja  p ää ttävästi teh ty  hyökkäys 
aiheu tti sen, e t tä  syntyi m elkeinpä käsikähm ä. Suojeluskuntalaiset olivat pako
te ttu ja  nopeasti tyh jen täm ään  aseens.a. He m enettivät kaatuneina seuraavat m iehet 
(kaikki Jyväskylän lyseosta): K orpelan  veljekset, Laurinus, Pohjonen ja Koivisto. 
Täm än Papinpojan taistelupäivän i l t a  pää tty i siis siten, e t tä  tilanne jäi ennallaan.

Seuraavana päivänä kävimme ensim m äiseksi ta rkastam assa  k ierto teitse väijy- 
tyspaikkaa ja toimme toveriemme ru u m iit pois. Sam aten kävim m e tarkastam assa  
kohtaa, jossa K orte miehineen rekinevoseila oli käynyt punaisten konekiväärin kim p
puun. Täm ä tapahtum a oli seuraavanlainen .

Iltapäivällä K orte oli huom annut vihollisten valm istelevan peräytym istä ja  ase t
taneen konekiväärin peräy tym istään  tu rv a tak seen  tien varteen. Täm än huom attuaan 
oli hän tehnyt uhkarohkean päätökseen o ttaa  sen haltuunsa.

Kahdella ryhm ällä hän m ieh itti pari rekeä ja  läh ti ajam aan  vihollista kohden 
lohdutellen m iehiään: »A jakaa vaan  päin, ei ne m uista m uu ttaa  tähtäin tä.»  Reet 
livah tivat äkk iä ulos pihasta ja pa inu ivat hyvää vauhtia alas m äkeä läheten 
sangen nopeasti vihollisen konekivääriä , joka oli vastapäisellä m äen nyppylällä.

Kävi, kuten K orte vanhana konekiväärim iehenä oli ennustanut. Iivanat hätäy- 
ty ivät eivätkä tosiaankaan n äh täv ä s ti m uistaneet m uu ttaa  täh tä in tä , kun K orte 
heidän tulisuihkunsa alla körötteli päin. V asta aivan ääressä kävivät luodit hevos
ten  päihin. Ne kaatu ivat, m u tta  m ieh e t lu ikah tiva t kätevästi tien sivuun. Vihollisten 
konekivääri oli ahtaalla , ja heidän tä y ty i »urraten» juosta avuksi sen miehistölle. 
K orte ei u ska ltanu t käydä läh ita iste luun , osaksi pistimien puutteen vuoksi, osaksi 
siksi, e ttä  hänen miehensä olivat iniin koulu ttam attom ia lättiläisiin  verrattu ina. 
Täytyi vetäytyä takaisin.

Tulessa Ratinanniemellä

Aamulla huhtikuun 3. pnä noin k lo  2 ku tsu ttiin  komppania ulos. Meille jae ttiin  
lisäpatruunia, ja niin lähdim m e m arssim aan  Tam pereelle päin. A ikaisemmin olimme 
saaneet käskyn jä ttä ä  pois lum ivaipat, koska m aa oli sulanut ja vaipat eivät 
katu taistelussa olisi olleet paikallaan .

Sam alla saimme käskyn o tta a  kuusenoksat ta istelun m erkiksi lakkiim m e ja 
lisäksi toiset oksat vara lta  taskuum m e, jos hatussa oleva olisi sa ttu n u t putoam aan.

M arssimme jään  yli Lokomon te h d a s ta  kohden. Tam pere oli pimeä, koska valon
h e ittä jä t eivät nyt suunnanneet valokeilaansa ym päristöön, eikä ihmekään, sillä 
ankara  tykkitu li p idätti varm asti k a ik k i punaiset piilossa.

Tykkien jyske oli meille ennen kuulum aton. Joka puolelta T am peretta k a jas
te livat taivaalle ampuvien tykkien  pu tk iva lke itten  heijastukset. Ilm assa vihelsi ja
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vonkui. K aukaa oikealta, siis idästä päin, tuli harvassa tahdissa tykinam m uksia, 
jo tk a  vonkuen lensivät jonnekin kauaksi. O letan, e t tä  näm ä am m ukset olivat peräi
sin rask aasta  p a tte ris ta , joka oli sijo itettu  V ehm aisten puolelle, ku ten  nyttem m in 
olen saanut tietää.

Edelläm m e kulki 1. Lapuan komppania. T ultuam m e H atanpään  puistokäytävän 
luo pysähdyimme, ja  1. kom ppania purkautui yksim iehiseksi jonoksi läh tien  etene
m ään  Lokomon rakennuksien  väliin. H etken p erä stä  seurasi kom ppaniam m e sitä 
sam assa muodossa. V asem m alta kädeltä  palaneen myllyn luota näkyi yössä leim ah
duksia, jo tk a  seurasivat toisiaan nopeassa säännöllisessä järjestyksessä.

Olin kuullut, e t tä  rin tam alle olisi tuotu m aksim -pikatykkejä kaksi kappaletta , 
siis noita sam oja aseita, jo ita  buurisodassa sanottiin  nim ellä »pom-pom». P äättelin , 
e t tä  vasem m alla kädellä näkyvät pienikokoiset toisiansa nopeasti seu raavat leim auk
se t olivat peräisin to isesta tä lla isesta aseesta, joka oli o ttan u t asem at palaneen 
myllyn luota.

Kun kom ppaniam m e oli tu llu t Tam pereelle vievälle tielle kohtaan A, sai se 
etuvasem m alta k iivasta konekivääritulta. H eittäydyim m e m aahan m aantielle. K uu
la t lensivät joko ylitsem m e tai lepäsi konekiväärin suihku sitten  1. kom ppanian 
päällä. Joka tapauksessa me selvisimme vaurio itta. A nkarasta  tykk itu lesta  huoli
m a tta  oli joku punainen konekiväärim ies valppaasti toim innassa.

Tuli taukosi pian, ehkäpä syynä siihen oli häiriö. Tähystin eteenpäin levotto
m ana Jalo-veljestäni ja  tunsin helpotusta, kun näin hänen nousevan ylös m uitten 
m ukana. E tenim m e yli Viinikanojen sillan ja  siitä  vasempaan. 1. kom ppania oli 
m ennyt ketjuun  jo tällöin molemmille puolille tie tä  kukkulan juurelle.

Kom ppaniam m e ja tko i m atkaansa, keh ittäy ty i ketjuun  rakenteilla  olevan sähkö
laitoksen länsipuolelle pitkin R atinanniem en harjun  reunaa. Olimme harjun  yläreu
nalla ja voimme nähdä siitä eteenpäin yli Tam pereen ja  todeta, m itenkä jo aikai
semmin hulm unneet tulenliekit kohosivat tulessa olevasta K yttä län  esikaupungista, 
joka oli oikealla kädellä.

Lahtinen johti kom ppaniaa ja  hän oli se lv ittäny t komppanian teh tävänä olevan 
valla ta  R atinnanniem en kärki, puhdistaa se ja  sen jälkeen tunkeu tua kaupunkiin, 
t.s. k a a rtaa  oikeaan. L ahtinen oli aivan lähellä m inua ja  ilm oitti, e t tä  kun Epilän 
suunnalta  kohoaa ilm aan 3 valopistoolin am m usta väreiltään  valkoinen, punainen ja 
vihreä, silloin oli noustava hyökkäykseen.

M akasimme äänettöm inä ketjussa. Tykkituli oli m iltei vaim entunut, m u tta  sen 
sijaan puhalsi ym pärillä konekiväärituli niin ankarasti, e ttei yksityisiä laukauksia 
e ro ttan u t. Me emme ihm eellistä kyllä saaneet yh tään  tu lta  vastaam m e. Ykskaks 
näim m e Lahtisen kanssa, m itenkä Epilän puolelta kohosivat ilm aan valoraketit: 
valkoinen, punainen, vihreä. Lahtinen hyppäsi pystyyn käsipommi kädessä ja  ko
mensi: »Ketju m ars».

Kuin yh tenä m iehenä nousi ketju  Lahtisen perässä ja alkoi ääneti juosta eteen
päin. Ihm ettelin  sitä, e t tä  ketju  nousi niin ilm an m uuta seuraten  vain joh ta jansa 
esim erkkiä. Täm ä hetk i onkin minulle myöhemmin selv ittänyt vanhan kenttäpalve- 
lusohjesäännön lauseen: »Rynnäkköetäisyydelle saavuttaessa siirtyy kom ppanian
päällikkö etu lin jaan ja  tem paa sen m ukaan hyökkäykseen.»

Jonkun aikaa juostuam m e näin Lahtisen vetävän käsipommin nauhasta ja heit
tävän  pommin m enem ään eteenpäin. Täm än nähdessäni huusin kovalla äänellä: 
»Maahan». Lahtinen ällistyi hetkeksi, m utta  he ittäy ty i myöskin s itten  m aahan. 
Pommin räjäh täm iseen  kuluva 5 sekuntia tuntui ihm eteltävän p itkältä .

Kun se oli rä jä h tän y t huusin kovalla äänellä: »Ylös, m ars-m ars». Olen tä stä
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saanu t myöhemmin joukkueenjohtaja L a h tis e l ta  m itä  parhaim m at kiitokset, sillä 
hän kertoi kokonaan unohtaneensa käsipormmin heite ttyään  sen vaarallisuuden 
omille joukoille. Jos en olisi huu tanu t »maataan», olisi pommi voinut rä jäh tää  m ei
dän omassa ketjussam m e.

Juoksimme eteenpäin, ja tulin  suoraan tcalon B nurkalle sijoitetun colt-kone- 
kiväärin  luo, jonka luota Lahtisen käsipommii oli k a rk o ittan u t 3 punakaartilaista. 
K onekivääri oli ilm eisesti ollut epäkunnossa, jkoska sillä ei am m uttu  m eitä vastaan 
yh tään  laukausta. Joka tapauksessa olim m e' o ttanee t sen suoralla rintam ahyök
käyksellä n. 75 m etrin  etäisyydeltä. K onekiväiäri oli ilm eisesti sama, joka oli am pu
nut m eitä H atanpään  m aantiellä  kohdassa A.

Olisi ollut m ielestäni, kun nyt asiaa jällkeenpäin ajattelen , erittä in  tärkeää, 
e t tä  olisimme käyneet ripeästi aloittam aam m e? rynnäkköön h u rra a ta  huutaen. Täm ä 
olisi ilmeisesti v a iku ttanu t m oraalisesti lanm istaen punaisiin ja  sam alla olisi se 
varm asti vaiku ttanu t innostavasti 1. kom ppam ian miehiin.

Olen nim ittäin  vakuuttunut, e ttä  jos 1. kcomppania olisi käynyt hu rra ten  hyök
käykseen venäläistä k irkkoa vastaan, olisi täim ä palkka o te ttu  jo pimeän turvissa. 
Jos Lapuan 1. kom ppania olisi päässyt kirkodle jo niin varhain, niin ei se seikka, 
e t tä  2. komppania jäi saapum atta  etulinjaani, olisi a iheu ttanu t sitä  kohtalokasta 
aukkoa rin tam aan, jonka täm än  poisjääm inem  nyt aiheutti. Jos 1. komppania olisi 
saanu t kirkon, niin olisi se sieltä käsin vorinut ava ta  tulen Tam pereen asem aa 
vastaan  pohjoisessa ja  myöskin tulen koilliseein K alevankankaalle päin. Täm ä kaikki 
olisi huom attavasti helpo ttanut valkoisten .‘sotatoim ia sillä suunnalla. Rohkenen 
v ä ittä ä  näin, koska kom ppanianpäällikkö Kcorte kertoi myöhemmin, e t tä  kun 1. 
kom ppania oli saanut k irkon haltuunsa, niini juuri pataljoonam m e edellä m ain it
tuihin suuntiin avaam a tuli oli suuresti h e lp o tta n u t valkoisten etenem istä Messu- 
ky lästä  käsin asemalle.

Palaam m e jälleen hyökkäykseemme.
Vallatessam m e R atinanniem en m enetim nne ainoastaan yhden miehen. Tulta 

emme saaneet vastaam m e juuri ollenkaan. Ollessamme B-talon luona tuli luok
semme kom ppanianpäällikkö Korte, joka huuisi meille käskyn: »Niemi on nopeasti 
puhdistettava ja sen jälkeen k aa rtaen  hyölkättävä kaupunkiin.» Täm än jälkeen 
juoksi hän heti pois.

Hän on myöhemmin minulle se lv ittäny t po istum isensa syyn. Hän oli näet huo
m annut, e ttä  kom ppanian hyökätessä Ratinam niem een 2. komppania ei ollut eh ti
ny tkään  paikalleen. Levottom ana rin tam aan  näin syntyvästä aukosta hän koetti 
pyrkiä pataljoonan kom entajan luo k iiruhtaaktseen 2. kom ppanian tuloa.

Teimme työ tä käskettyä, ja kom ppania pjainui ran taan  telakalla olevain laivain 
luo ja  ryhtyi ta rkastam aan  niitä. Aamu oli tällöin jo vaiennut. Jouduin C-talon 
kohdalle. Taloa ta rk astam aan  tun tu i yksinäiän epäm ielly ttävältä mennä, ja tyy- 
dyinkin heittäm ään  käsik ranaa tin  sen ovesta sisään. Se rä jäh ti sisällä, ja ikkunat 
putosivat helisten alas. Oveen oli k irjo ite ttu  liidulla »Italian  alamainen». Epäilen 
täm än ilm oituksen todenperäisyyttä.

Kun rannassa en nähnyt m uuta epäily ttäw ää, niin palasin takaisin  paikkaan B, 
jossa sain jo ltaku lta  rannasta  laivojen luo ta itu levalta tie tää, e t tä  vihollinen ampuu 
kovasti Tam m erkosken tak aa  ja  e t tä  m eikäiläisiä kaa tuu  paljon. Käännyin näin 
ollen ja juoksin nopeasti lau ta-a idan  v e rä jä ssä  ja saavuin varastorakennuksen D 
luo. M ukanani seurasi koulutoverini Viljo Lu(oma.

Laivojen luona, siis kohdilla 1, 2, 3 m ak:asi useita m eikäläisiä kaatuneita . Va
rastorakennuksen B nurkalla sitoi veljeni eriästä  m eidän kom ppanian miestä, joka
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R atinan ta iste lu tanner.

m uistaakseni oli Turun puolesta T aivassalosta kotoisin. H änen nim eään en enää 
jaksa m uistaa. Poika oli saanut luodin suuhunsa.

Ja tko in  m atkaani halkopinon päähän ja  tulin  kohtaan E. Polvistuin halkopinon 
päähän. Joen toisella puolella näin myöskin halkopinon päässä seisovan kolme hen
kilöä, jo tka  totesin punakaartilaisiksi. He ta rkaste liva t tiukasti m eidän puoleista 
rantaam m e. Laskin kiväärin  poskelleni. T ähtäsin  erästä, painoin liipasinta ja ällis
tyin kovin, kun mies kaatui. H äneen ei ku itenkaan ollut ilm eisestikään sa ttu n u t 
pahasti, koskapa hän pääsi toverinsa au ttam an a  halkopinon suojaan. En enää onnis
tunut m uita am pum aan.

Jostak in  syystä alkoi m inusta aivan vaistom aisesti tun tua siltä, e t tä  oikealla 
kädellä harm aan  rakennuksen luona oli jo tak in  uhkaavaa. Sanoin Viljo Luomalle, 
joka seisoi vieressäni, e t tä  paikka n äy ttää  vaaralliselta, ja juoksin halkopinon to i
seen päähän F. Viljo Luoma, joka oli h itaam pi luonteeltaan, käveli rauhallisesti 
perässäni, ja hänen ollessaan puolivälissä halkopinoa sinisen ristin  kohdalla näin 
hänen ykskaks kaa tuvan  ja, hänen m ustan  M ikkelistä saadun kasakan takk insa  rin 
nasta oikealta puolelta pulpahtavan v e rta  näkyviin. Luoma kaatui ää n tä  p ää s tä 
m ättä . Aavistukseni oli siis osunut oikeaan. Polvistuin nopeasti halkopinon suojaan, 
latasin  ja odotin, kohta näin solasta harm aan  rakennuksen editse tulevan ensiksi 
venäläisessä univorm ussa olevan välskärin, jolla oli sairaslaukku vyöllään. H änen 
jäljessään tuli eräs punainen k ivääriä h ihnasta  olallaan kan taen  ja  viimeiseksi 
kolmas mies, jolla oli kivääri kädessään ja  joka pysähtyi tähystäm ään m inuun päin.

Tähtäsin viim eistä miestä. Laukaisin, ja mies kaatui. P äätte lin  nyt, e ttä  punai
set olivat tulleet solasta selkäämme, ja tulin nopeasti veljeni luo. Sam alla huudet
tiin m äeltä tiilirakennuksen G luota, e ttä  punaiset hyökkäsivät sieltä päin. V aroi
tin veljeäni siitä, e ttä  punaiset ovat selässämm e, ja juoksin vanhaa tie tän i nopeasti 
ja  saavuin talon B pihaan. Näin tällöin veljeni viimeisen kerran  elävänä.

Tullessani talon B luota seisoi sen kulm assa August Lahtinen kasvot itään
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päin, ja minun saapuessani paikalle hän kehoitti m inua m enem ään talon B pohjois
puoleiseen päähän ja ta rkastam aan  ta lon  ja  halkopinon välisestä solasta, näkyisikö 
vihollista. Menin talon nurkalle ja, koska m aa nousi itään  päin, asetuin polvilleni. 
Tällöin näin selvään m inusta n. 50 m e tr in  päässä punaisen sotilaan seisovan kivääri 
kädessä. Tähtäsin  häneen, jyvä häm ärsi vielä, koetin nähdä sen vähän m ustem pana 
ja  olin juuri painam assa liipasinta, kun päähäni sa ttu i tärähdys aivan kuin minua 
olisi lyöty hiekkasäkillä päähän. S alam annopea aja tus selvitti minulle, e ttä  minuun 
oli sa ttunu t. Seuraava ajatukseni oli huudahdus: »Jum ala, anna syntini anteeksi», 
jonka jälkeen korvissani suhisi valtavasti. Luoti oli sa ttu n u t m inua niskaan, olin 
noussut polveltani seisaalle, kivääri laukesi ilm aan. Täm än jälkeen olin kaatunut 
pää täpahkaa kasvoilleni m aahan. K aikki olivat olleet varm at siitä, e ttä  minä olin 
kuollut.

Kun tulin tajuihini, m akasin m aassa kasvojeni oikea puoli tiukasti painettuna 
jäätyneeseen tantereeseen. Pidin m olem pia silmiäni kiinni. Taistelun melske kaikui 
ym pärilläni. Tuntui kuin m inulla ei olisii ollut lupa ava ta  oikeata silmääni, vasen 
aukesi helpommin. Näköpiirini oli hyvin p ien i: vain jä ä ty n y ttä  m aata  ja veriläiskiä. 
A jettelin, e t tä  m inuun oli sa ttu n u t p ää h än  ja  e t tä  kohta kuolisin. Seuraava ajatus 
oli se, e t tä  koska punaiset olivat niin lähellä, niin saa tto iva t he millä hetkellä 
hyvänsä käydä rynnäkköön; ja silloin olli m ielestäni varm aa, e t tä  m inut p is te ttä i
siin pistim illä kuoliaaksi, jos vielä olisin hengissä. Täm än ajatuksen  suggeroimana 
sujautin  käteni vyöhöni, vedin siitä  p ienen Smith-AVesson revolverin, joka oli vyös
säni kotelossaan. Painoin sen kylm än suun  oikeaan ohimooni. M utta  elämisenhalu 
oli sittenkin  voimakas. A jattelin, e t tä  am m un itseni vasta sitten, kun olen varma, 
e t tä  punaiset ovat kimpussani. Ja  seu raava ajatukseni oli, e t tä  ehkäpä am mun 
n iitä  ensin ja sitten  vasta  itseni.

M akasin jälleen hiljaa ja ajattelin , e t tä  koska kerran  m inua oli am m uttu p ää
hän, niin kuolisin pian. Koska tiesin, ettiä pihassa rakennuksen B luona olisi useita 
haavoittuneita meikäläisiä, niin ajattelun, e t tä  hoitakoot san itää rit heitä. M utta 
kun olin vähän aikaa odottanut, niin .ajattelin, e tte i kai m inunkaan haavalleni 
pahaa tekisi, jos sitä  vähän sidotaan, ja  huusin pari k e rta a  sanitääriä.

M aantiellä oli m ukanam m e kaksi rin tam am iessan itääriä , t.s. kaksi vanhempaa 
miestä, joilla oli m ukanaan enem m än site itä . Toinen näistä oli aikaisemmin jo 
m ain ittu  »Beggy» K andelberg Jyväskylästä , lah ta ri jo am m atiltaankin, ja toinen 
oli agronomi W. Silenius. Viimeksi m aim ittu tulikin luokseni ennen pitkää ja veti 
m inut ja lo ista pois vaaralliselta paikalta. N urkka oli ilm eisesti ollut sitä, sillä paitsi, 
e t tä  m inä haavoituin siinä, oli sam alla paikalle  kaa tunu t pari m uuta miestä, mm. 
14-vuotias koulupoika Yrjö Tuomikoski.

Silenius nosti m inut rakennuksen edessä istualleni ja totesi haavan olevan pääs
säni jossakin korvan tienoilla. Samoin huomasi hän o ikeasta silm ästäni tulevan 
verta  ja  sitoi m inut nopeasti hätäsiteeseen . Täm än jälkeen hän asetti m inut m akaa
m aan reppu pääni alla talon piham aalle.

Reppu kiusasi k ipeätä päätäni, sillä se  oli liian korkea. Pyysin Sileniusta o tta 
m aan sen pois, jonka hän tekikin. Piheissä oli aika m ärkää, ja selkäni alla oli 
lätäkkö. Kello oli ehkä 10—12 välillä. M aatessani siinä pinnassa kuului yks’kaks 
surinaa, ja k ran a a tti putosi johonkin keskuuteem m e. Jonkun ajan  ku luttua tuli 
toinen ja niin edelleen.

Olimme joutuneet oman tykistön tulieen. M iehet ym pärilläm m e kiroilivat tä tä  
ankarasti. Sam assa tuli taasen k ran a a tti vonkuen, rä jäh ti talon nurkassa ja repäsi 
sen auki. Näin sisällä ruskealla pahvilla verhotun huoneen, missä oli kaksi rau ta-
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Ylhäällä vasem m alta Volmar Saxén sekä 
tu levat jä ä k ä rit Ilm ari R elander ja Sven 
W ekström . G unnar W ekström  toiseksivii- 
meinen. O ikealla Yrjö Schildt vapaussodassa.

V apaussodasta palannut lyseon V III luokka koulun edustalla. Edessä vasem 
m alta V. Aro, V. Lehtinen, K. Kallio, L. Häyrinen, T. Laakso, L. Laaksonen ja 
S. W. Jägerroos. Takana vasem m alta O. H arhanen, M. R aevaara, A. Parkkola, 

Y. Schildt, A. Jahko la  ja M. Puikki.
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sänkyä. Sam assa sanoi joku: »Nyt ne p iru t aim puvat tuon talon palam aan.» »Ei sy t
tynyt vielä», vastasi joku toinen. Sam assa räjäähti k ran a a tti talon katossa, ja sieltä 
alkoi nousta savua. T ilanne tun tu i ep äm ie lly ttäv ä ltä . Ei vaiku ttanu t hauskalta 
ajatus, e ttä  olisi saanut surm ansa oman tykisttön am m uksista puhum attakaan  siitä, 
e ttä  paistuisi kuoliaaksi palam aan sy ttyvän  tallon loimussa. Pyysin e rästä  ohi ku l
kevaa toveria ku lje ttam aan  m inut pois. H än saanoi minulle, e t tä  hän ei minua jaksa 
m itenkään kantaa . Epätoivoinen tilanne antoii m inulle voimia, ja  nousin toverini 
tukem ana seisaalleni. H än kysyi, m ihinkä häm  m inut auttaisi, jolloin sanoin, e ttä  
koettaisi viedä m inut tiilirakennukseen G.

Koska olin huom annut, e t tä  R atinanniem en kärk i oli yleensä joka puolelta vihol
lisen tulen alaisena, ja  olin oppinut jo niem iessä suojaisesti liikkum aan, neuvoin 
toveriani ensin viem ään m inut talon H nurkallde.

Siinä kokosimme voimia ja  juoksim m e sitteen niin nopeasti kuin voimme kapean 
solan ylitse sisälle rakennukseen G. Siellä olli sisällä paljon meikäläisiä. Vaivuin 
alas perm annolle ja  totesin  olevani sahajauhoiilla.

P unaiset olivat ilm eisesti olleet m ajo ite ttiuna sam aan paikkaan, koska m inut 
peite ttiin  läm pim ästi venäläisillä turkeilla.

Kom ppaniatoverini am puivat ulos talon (ovista ja ikkunoista. Muistan, e ttä  
koulutoverini A atto  Laitinen ampui länteen päiin avautuvasta ovesta ja  sille paikalle 
hän myöskin kaatui, m ikäli m inä voin ym m iärtää, punaisten konekiväärisuihkun 
lävistäm änä.

Toverini am puivat näh tävästi Tammerkoskeen ylitse Laukontorin toisella puo
lella olevaa vallitusta, jonka punaiset olivat m iehittäneet ja  johon kaupungista 
juoksi aina uusia ja uusia miehiä, kuten itse aikaisemmin olin omin silmin ra n 
nassa todennut.

M utta myöskin toverini am puivat vihollisia,, jo tka ilmeisesti olivat tunkeutuneet 
sisälle R atinanniem en mökkisokkeloihin. Joukkuieenjohtaja Kunelius ampui mm. ikku
nasta  kolme k e rta a  nopeasti toinen toisensa jällkeen ja  viimeisen laukauksen jälkeen 
hän sanoi: »K aatuipas piru.»

Laukaukset, jo tka pam ahtivat sisällä tiilihmoneessa, koskivat kauheasti korviini, 
jo ten  pyytelin poikia olem aan am pum atta.
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Jussi J a l a s  (Blom stedt)

KOULU AIKANI M USIIKKIELÄM ÄSTÄ 

JYVÄSKYLÄSSÄ

Jo viime vuosisadan puolella valllitsi tie ttävästi Jyväskylän koulujen ja sivisty
neistön piirissä innokas m usiikin h ta rras tu s. Kun sem inaarilla oli päteville m uusi
koille ta rjo ttav a n a  siihen aikaan hairv inainen tilaisuus, virka, m usiikin leh to raatti, 
ei tu o ttan u t vaikeuksia löytää m uasiikkirientojen ohjaajaa. Nimet, sellaiset kuin 
E. A. H agfors ja  P. J. H annikainem  kuu luvat kunniapaikalle Jyväskylän  m usiikin 
aikakirjoissa. He, ku ten  myöhemmim m onet heidän seuraajistaan, sa ivat m erk ityk 
sen koko m aam m e musiikkielämässä*. Jyväskylässä he loivat pohjan, jolle oli helppo 
raken taa . S iitä kasvoi aika ajoin m e3rkkitapauksia, jo tka antoivat elinvoimaa joskus 
ehkä hiljaisena, m u tta  kuitenkin  aiina ja tkuvasti sykkivälle harrastukselle. T ällai
sena kohokohtana olivat mm. vuosisadan  vaihteessa pidetyt Jyväskylän lau lu 
juhlat, jolloin kaupungissa vieraili liau la jain  lisäksi suomalaisen ku lttuu rin  etevirn- 
m ät edusta ja t S ibeliuksesta G allén -K alle laan  asti. Niin ikään on varm aankin a n ta 
nut harrasta jille  u u tta  uskoa omin voimin suorite ttu  Sibeliuksen »V apautetun ku- 
n ingattaren» esitys vuosisadan alkuipuolella K unnallistaessa . Kun vanhem pani oli
vat m ukana kuorossa, on äitini ta llee ttanu t kuvan tä s tä  tapauksesta . V arhaisin mu- 
siikkim uistoni Jyväskylästä  on esitjyksestä  o te ttu  valokuva. Siinä näkyy huom at
tava osa kaupungin silloista s iv is ty n eis tö ä  kuoron jäseninä, orkesterin  runkona 
H annikaisen veljekset: Ilm ari pianom ääressä, nuoret jousivirtuoosit Tauno ja Arvo, 
alttoviulussa vanhin veli L auri sekä vihdoin pikku Väinö polvihousuisena triangelin- 
lyöjänä. Muun o rkesterin  m u o d o stav a t pääasiassa m yöhem m ältäkin a ja lta  tu tu t 
m usiikin h a rra s ta ja t. Joh ta jana  toirmi itse P. J. Hannikainen.

Lapsuuteni ajan  musiikkitunneelm iin liittyvä t e ro ttam attom asti perin teistä  
rikkaan  »Sirkat»-m ieskuoron esiin tym iset, jo tka m uuttivat kaupungin kunnian
arvoisat, tu tu t sedät ihm eellisten elläm ysten välikappaleiksi. Ei vappu ollut vappu, 
ellei H arjun  näkötornin vaiheilla m a u tittu  simaa ja  tippaleipiä Alli H annikaisen 
johtam an naiskuoro »Vappujen» v iirittäessä  »Taas leivoset ilmassa» ja vanhojen 
opettajien  liikuskellessa niillä seudiuin päässään koomillisen pienet, kellastuneet 
ylioppilaslakit.

Jyväskylässä viettäm ieni lyseoviuosien a ja lta  1918—23 ovat mielessäni säily
neet kaupungin musiikkisesongin m erkkitapauksina sem inaarin m usiikinlehtorin 
Iivari E. Koskimiehen johtam an A m catööriorkesterin säännöllisesti toistuneet konser
tit. Silloin nähtiin  lavalla kaikki .Jyväskylän  pätevät soitinm usiikin h arras ta ja t, 
ikäpresidenttinä alttoviulun soittaja, lakk iteh taan  perusta ja  ja  joh ta ja  Anton F red 
rikson, jonka pojat Eino ja  Onni viiulun ja  sellon tak aa  puolustivat perheensä mu- 
siikkikunniaa. Ensi viulusta ovat m iuistiini jääneet tyttökoulun hienostunut uskon-
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non lehtori Edwin von K räutlein, »Saarijärvrem Paavon» to im itta ja  Lappalainen, 
jolla oli virtuoosin m aine ja  joka tietääkseni! oli kuulunut Helsingin kaupungin
orkesteriin. P ätevä viuluniekka oli myös lehtcoiri Paavo Kesäniemi, lyseon voimis
telunopettaja, kaupungin äkäisen postieksped itoorin  ja  nyt jo klassillisen näytelm ä
kirjailijan  R obert K iljanderin veljenpoika, sairnoin kuin lyseon rehtorin, E rnest 
W änttisen, kuopus Olavi W änttinen. joka s itte im m in  keskeytettyhän opintonsa Tek
nillisessä korkeakoulussa, liitty i Helsingin kaiupunginorkesterin  I viulun riveihin 
ja sieltä Radio-orkesteriin, jossa toimi k u o le m aa n sa  saakka. Muistelen, e ttä  huilua 
soitti sem inaarin voim istelunopettaja, nykyiinien professori Arvo V artia, oboeta 
Uuden apteekin proviisori, jonka nimen olen u.nohtanut, samoin kuin valite ttavan  
usean m uunkin. V askipuhaltim ia edusti kunn itakkaasti K uurom ykkäkoulun veiston- 
opettaja N ärhi B-kornetteineen. Viimeisinä Ljyseon vuosinaan sai a llek irjo ittanu t
kin kunnian so ittaa patarum puja tässä jalossa seurassa. Salonkiorkesterin  kokoon
panossa toim ivan yhtyeen pianistina oli kaupm ngin  ainoa, kaikkien yhteinen ham 
m aslääkäri Stig Lund, jo ta myöhemmin sekä o rk e s te r is sa  e ttä  siviiliam m atissa seu
rasi Lyseon paras pianisti, ap teekkari M ansne;m ksen  poika Helge (M araste), joka 
jo kouluaikanaan kävi säännöllisesti Helsingissä! Ilm ari H annikaisen piano-oppilaana. 
A m atööriorkesterin  ohjelmisto on mielessäni s iu iau tunu t jonkinlaiseksi kokonaiselä
mykseksi, enkä enää saa siitä mieleeni erillliisinä m uita teoksia kuin H aydnin 
Paukkusinfonian» ja Arm as M aasalon uudet v iehättävä t pikku kappaleet »Val- 

sette» ja »Polkka».
Tällöin oli jc  H annikaisen lahjakas lyseokaiisveljessarja eh tiny t siirtyä väljem 

mille vesille, m utta  heidän tarunhohteinen  m a in ee n sa  eli voim akkaana ko tipaikka
kunnilla. Vielä aikaisem m in oli poistunut lopulliis;esti ulkomaille vanhan polven lyseo
laisten edustaja, sittem m in kansainvälisen kuuliaisuuden saavu ttanu t sellisti L ennart 
von Zweygberg, jonka kotitalo  Vapauden- ja  V aasankadun kulmassa, G ranathin  
taloa vastapäätä , yhä kulki »Veeperin talon» nim ellä. Zweygberg oli sellonsoiton 
professorina Sveitsissä, myöhemmin Y hdysvallo issa Indianan yliopistossa. 20-luvun 
Jyväskylän koululaisista ehti arvossapidetyn aisieman ta ite ilijana saavu ttaa  K erttu  
Bernhard, liian varhain  kuollut pianistinero, jo n k a  taiteellinen tulevaisuus jo kuul
tiin niistä sävelistä, jo tka  hänen pianostaan k a n ta u tu iv a t  Palokunnan m äeltä H ar
jun rinteille. Lyseolaisten katseet seurasivat iimnokkaasti uu tta  tulokasta , pippuri- 
silm äistä Lea P ilttiä, joka kävi sem inaaria h u v ite llen , e ttä  hänestä tulisi kansa
koulunopettaja.

Lyseon toverikunnan juhlassa musiikin kolhtokohdan m uodostivat Olavi V äntti- 
sen ja Helge M ansneruksen esitykset. M uun o h je lm a n  hippuna taas olivat SLU:n 
rekkivoim istelijain suoritukset, jolloin yleisö henkeään  pidätellen katseli, kuinka 
nykyinen Helsingin normaalilyseon voimisteluni lehtori Väinö Lahtinen heitti » jä t
tiläistä» allek irjo ittaneen  soittaessa ta u s ta m u siik ik s i valssia »Taikayö» tai »Valse 
pleurante», jo tka voim istelijain poistuessa v a ih tu iv a t  espanjalaiseksi P icador-m ars- 
siksi tai J. Pohjanm iehen säveltäm äksi Jyväshyllän  Suojeluskunnan m arssiksi »Kes- 
ki-Suomen luonto miss’ on kaunehim m illaan».

Lyseon orkesteriksi n im itetty  yhtye syntyii 20-luvun alussa voim istelunopetta
jan, lehtori Kesäniemen aloitteesta. Äsken rmaiinitut lyseon m usiikkitähdet muo
dostivat sille hyvän rungon. Viuluista m uistuvfatt mieleeni edelleen V aldem ar Helin, 
»Amerikan Väite», sittem m in talvisodassa kaa tiunut englanninkielen m aisteri, sekä 
nykyinen varatuom ari Stig (Kikki) Tennberg j;a Ilm ari Koskimies, sittem m in m a
tem atiikan lehtori, Iivari E :n poika. Urkuharrmioonia m uistaakseni soitti nykyinen 
valtiotieteen professori Jussi Teljo. O rkesteristtai o te ttu  valokuva täy ttä isi m uistini
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Väinö
H annikainen

Tauno
H annikainen

P. J. Ilm ari
H annikainen H annikainen

aukot, m u tta  sitä  ei ole käytettävissäni. Sellistejä ei lyseossa silloin ollut, m utta  
innokas johtajam m e hankki soittim et ja viulupedagogin oikeudella koulutti sellis
teiksi H eikki Malisen ja  allekirjoittaneen. M alinen jatkoi m atem atiikan ohella myös 
sellistin u raansa  aina Y. S :ään  saakka, m u tta  kun m inun aikani kului pianonsoiton 
opiskeluun Minne H älisen kauniiden silmien valvonnan alla, ei sellonsoittotaitoni 
kohonnut kovinkaan korkealle, m utta  se r iitt i  kohottam aan voimistelun arvosanani 
seitsem ästä kahdeksaan. Ohjelmistomme käs itti pääasiassa lyhyitä klassillisen mu
siikin katkelm ia sovituskokoelm asta »Das H ausorchester». En pysty m uodosta
m aan käs ity stä  siitä, m iltä orkesteri kuului, m u tta  yhteissoittom m e ainakin oli 
varm iste ttu  siten, e t tä  m eitä johdettiin  sam anaikaisesti molemmilla käsillä, päällä 
ja vasem m alla jalalla. H arjo ituksia on täy ty n y t olla runsaasti, koska vielä tänä 
päivänä osaan ulkoa sellostemman Gluckin »Iphigeniasta» sovitettuun kuorokat- 
kelmaan.

Lyseon kasvatti oli myös M artti K orpilahti, joka seurasi Helsinkiin m u u tta 
n u tta  Alli H annikaista lyseon laulunopettajana ja  hoiti suurella innolla meidän 
m uun m usikaalisen kasvatuksem m e. K eskeisenä ku lttuurihenkilönä ja  Keski-Suo- 
men kotiseutuhengen vaalijana hänen m uotokuvansa varm aankin toisessa yhtey
dessä saa täydellisem m än käsittelyn. H änen lau lu tuntinsa avasivat meille suuria 
näkym iä. H än h erä tti meidän h arrastu stam m e kertom alla suurista säveltäjistä 
soittonäytteiden valossa. Ja  alaluokilla osasimme alkukielellä laulaa sellaisia m itta 
via teoksia kuin Loewen ballaadin »Die Uhr».

K orpilahti oli innokas kuoronjohtaja, jonka työn tuloksia usein kuulim me 
Suojeluskunnan Sekakuoron esityksinä. T äm än kuoron ohjelm istosta m uuten oli 
alaluokkalaisten m ielilauluna hum oreski »Kilipukki, kilipukki riemukas», jonka 
m iesäänissä usein toistuva »kilipukki»-sana sai joh ta jaopetta ja  Aapeli Hytösen 
pukinparran  ja tkuvaan  rytmilliseen, suggeroivaan liikkeeseen. Suojeluskunnan ilta 
m at, joissa a llek irjo ittanu t sittem m in toimi vakituisena alkusoitto-nim isen ohjelm a
numeron suoritta jana, olivat institutio, joka nojautui kokonaan M artti Korpilahden 
persoonaan. Täm ä »Kotiseutulaulun» runoilija, joka johti kuoroa, esiintyi lausujana, 
puhujana ja  säestä jänä aina tarpeen m ukaan, olisi vaikkapa yksinkin pystynyt suo
rittam aan  kokonaisen iltam an ohjelman. N äiden juhlien tarpeeseen m uuten M artti 
K orpilahti antoi allekirjoittaneelle m yöhem pää am m attia  sivuavan tehtävänkin. 
Sain transponoida sävelaskelta alemm as (koska silloin Suomessa vallitsi korkealta 
taholta ju lis te ttu  käsitys, e t tä  kaksiviivainen d on pojille liian korkea) ja  pianolla 
säestää »Carmenin» katupoikien kuoron. Se esite ttiin  1^2 kertaa, sillä ensimmäi-
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M artti Korpilahti, 
innostava laulunopet
taja, kuoronjohtaja ja 

kotiseututyöntekijä.

Paavo Kesäniemi 
(K iljander), 

o rkesterim m e jo h ta 
jana toim inut voimis

telun lehtori.

sellä kerra lla  nuottini putosivat ja  esitys katikesi, m utta  joh ta jan  pyydettyä ylei
söltä anteeksi toinen k e rta  onnistui.

Jyväskylä oli noina aikoina melko h u o m a tta v a  konserttikaupunki. H annikaisten 
veljestrion vuosittaiset konsertit kuuluivat kcouluvuosieni suuriin m usiikkieläm yk
siin. U lkom aisista vierailijoista ovat m uistiin jääneet hienostunut Lisztin oppilas 
A lexander Siloti sekä Alice Ripperin voim akas pianistipersoonallisuus. Aino Acktén 
sekä O skar M erikannon jäähyväiskonsertit kuiuluivat myöskin tuohon aikaan, jol
loin Helge Lindbergin baritoni valloitti kotim a;ansa. Viimeisenä sukupolvena me po
ja t saimme omin korvin kuulla koulussam m e esiin tyneitä K arja lan  runolaulajia, 
jo tka vielä suoraan läh teestä  am m ensivat allkuperäistä K alevalan henkeä. Iivan 
Onoilan komea, hiljainen ja syvällinen pa tria rlk an  hahm o ja  Iivan Lösösen k an te 
leesta kaikuva sisäinen voima, eläm än ilo ja  hiuumori hallitsivat muinaisen hengen- 
m aailm an koko asteikon.

Kun isäni oli tu tk im usretk illään  Vienan K a rja la ssa  ystävystynyt runolaulajain 
kanssa, olivat Onoila ja Lösönen laulum atkcoillaan kodissani vakituisia vieraita, 
m ikä ja tku i isäni kuoltua vielä lyseovuosinainikin. Päivällisen jälkeen he usein 
kiitokseksi ryh ty ivät laulam aan ja  soittam aani. Moni yksityiskohta on heidän esi
tyksistään  vielä m uistissani. Ihm ettelin  heidiän joskus outoja hengitystaukojaan, 
ku ten  esim. »M itäpä sotkan siiven a i’ laam untapa sotkan siiven alla». N yt tajuan, 
e ttä  säesarjan  siirtym inen oli tyylikeino, jolla, yksitoikkoisuuden vaara aika ajoin 
to rju ttiin . Myöhemmin olen yhä enem m än oppiinut arvostam aan saam aam m e suoraa 
kon tak tia  runolaulajiin, m u tta  sen koko m erk ity k sen  ta jusin  vasta h ilja tta in  m ai
neessan i runolaulajista eräälle ranskalaiselle ystävälleni ja  virka veljelleni. Hän 
sanoi jä rky ttyneenä: »M itä luulette, e t tä  minäi antaisin , jos saisin kuulla ja  nähdä 
R anskan keskiajan  trubaduureja, Rolandin laiulun laulajia? Teillä on ollut sellai
nen kokemus.»

Syntym ästäm m e saakka ovat eläm äm m e kfangaspuut kutoneet kangastaan. Ajan 
m ukana ku tee t ovat katkeilleet, eikä kangas (enää ole ehjänä. M u tta  sen kultaiset 
loimet, m uistot, ne säilyvät lujina. N iiden loimiin saa eläm än sukkula len n ättää  
yhä uusia, kaikenvärisiä lankoja. K u lta  kestäiä  aina, ja  se sopeutuu kaikkiin vä
reihin, yh tä hyvin tum m iin kuin kirkkaihin. O nnellisia  olemme me en tiset Lyseon 
pojat, joiden eläm än kankaassa on k u lta ise t hoimet.
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Teemu S a a r i n e n

MUISTELMIA LYSEON VAPAAEHTOISESTA 
LIIKUNTAHARRASTUKSESTA

1 9 2 0 - i u k u

Jyväskylän lyseon vapaaehtoinen urheilu ja voimistelu kävi aina vuoteen 1926 
vanhan SLU:n nimissä. SLU oli lyhennys Suomen Lyseoiden Urheilijat-nimestä. Kun 
Jyväskylässä puhuttiin SLU:sta tarkoitettiin  lyseolaisten urheiluseuraa. SLU:n pää- 
järjestö nukahti 20-luvun alussa ja  sen toimintaa jatkam aan perustettiin v. 1926 
SOU eli Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto. Lyseonkin urheiluseura m uuttui nyt

SLU:n perinnäistapoihin kuului vuosijuhlan vietto keväisin. Erityisen onnistu
nut oli vuosijuhla v. 1916, jolloin vt. lehtori Väinö Laherma oli voimistelijain har
joittajana ja  johtajana. V. 1920 oli juhla, joka sai sanomalehti Keskisuomalaisessa 
k iittävät arvostelut. Tätäkin onnistuneempi oli vuosijuhla v. 1921. Sen yleisöme
nestys oli täydellinen. 10-miehisen joukkueen suorittama vapaaliikeohjelma onnistui 
hyvin samoin rekkivoimistelu ja  »plinttihypyt», näihin juhliin perin perinteellisenä 
kuuluvat »pyramiidit» nostattivat valtavan suosionosoitusten myrskyn. Mukana 
olleet lyseolaiset kertovat vieläkin mieli lämmeten tästä  juhlasta. Tämän ajan 
lyseolaisten voimistelutasoa kuvaa kuulemani, otaksuttavasti kuitenkin jonkin ver
ran liioiteltu. Väitettiin, e ttä  »jättiläisen», sen ajan kuningasliikkeen rekillä teki 
näihin aikoihin vallan kymmenen poikaa. Tähän on kuitenkin selvitykseksi mai
nittava, e ttä  liikevalikoima tähän aikaan oli kipin ja  jättiläisen lisäksi varsin vähäi
nen. Vuoden 1921 vuosijuhlan onnistuminen on sitäkin merkittävämpi kun tiedämme, 
e ttä  se oli kokonaan poikien omatoimisuuden tulosta. Vieläpä vapaaliikeohjelmakin 
oli »omatekoinen». Sen harjoittajana ja johtajana toimi seuran puheenjohtajana 
kuudesluokkalainen Ilmari Koskelin (Koskiala).

Kevätjuhlia voimisteluohjelmin järjestettiin  edelleen seuraavina vuosina. Vapaa- 
liikkeet jäivät juhlista kuitenkin pois. Rekkiliikkeet ja  hypyt arkulla yksinkertais
tuivat vuosi vuodelta ja  30-luvun alusta voimistelunumerot jäivät yleensä, joitakin 
poikkeuksia lukuunottam atta, kokonaan pois, niin e ttä  juhlat, mikäli niitä pidet
tiin, olivat tavallisten toverikunnan illanviettojen kaltaisia.

Koulun urheiluseuran nimissä pidettiin koko kaksikymmenluvun aikana iltavoi- 
misteluharjoituksia, joihin pian liittyi lisäksi vauhdittomien hyppyjen harjoittelua 
sekä pikajuoksua koulun käytävässä.

20-luku oli Suomelle menestyksellisten Antwerpenin, Pariisin ja  Amsterdamin 
olympialaisten kisojen johdosta yleisurheilun nousukautta. Jo ensimmäisen maa-

SOU:ksi.
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ilm ansodan aikana oli Jyväskylän S L U issai use ita  hyviä yleisurheilijoita. H uom atta
vin heistä oli jääk ä rin ä  Petsam on Salm ij;järvellä k aa tu n u t Yrjö Koivisto, joka jo 
kouluaikanaan sai seiväshypyssä kolmen ja a  puolen m etrin  tuloksia. Koiviston innoit
tam a seiväshyppyharrastus ja tku i lyseosssa useita vuosia. Vielä vuosikymmenen 
alussa y läluokkalaiset hyppivät koulun pilihassa seipäällä alaluokkalaisten m ielestä 
vallan huikeista korkeuksista. 20-luvun aluun yleisurheilijoista m uistetaan väkivahva 
Tuure Ylänkö, joka heti koulusta e ro ttu aaa n  v. 1923 juoksi 100 m  ajassa 10,9 sekä 
Eino Riihimäki (Raune), jonka tulokset saadalla m etrillä  lähentelivät yh tä to ista  se
kun tia  ja joka sam alla oli mainio kuu lann työn tä jä  ja  keihäänheittäjä  sekä pitkän- 
pallon pelaaja. Arvo Tanila oli myös Keskki-Suom en piirin p arh a ita  pikajuoksijoita, 
samoin Iivari Kiljunen, Sakari Heinonen ja  Paavo Soukka. Kymmenluvun puoli
välistä alkaen kohosi m uita ylemmäs yleisuurheilijana A aro H äkkinen. SOU:n perus- 
tajaiskilpailuissa Riihim äellä hän v. 1926 1 hyppäsi uuden liiton ennätykset vauhdit
tom issa hypyissä: korkeus 143, pituus 3111 ja  kolmiloikka 923 cm. SOU:n kesäkil- 
pailuissa Viipurissa sam ana vuonna H äkkiiinen tuli toiseksi sekä pituushypyssä e ttä  
kuulantyönnössä tuloksiin 648 ja 14,56. K ooulusta päästyään H äkkinen kunnostautui 
erityisesti seiväshypyssä ja  10-ottelussa, j jo issa lajeissa hän oli Suomen parhaita. 
Senaikaisista lyseon yleisurheilijoista m u isste taan  lisäksi pikajuoksijoina kunnostau
tuneet Ensio P ihlm an (Pihlam o), Ilm ari ’’ Veijo, Eero Nym an (Nuolim aa), Jaakko  
Hynninen sekä h e ittä jän ä  Eero Raivio. K i.irjo itta jan  tekee mieli laskea vielä itsen 
säkin tähän  joukkoon. Aivan 20-luvun lopuussa Niilo Lahti heitteli lähes 60 m etrin  
tuloksia keihäällä ja  Eero S inivaara juoksi i hyviä tuloksia pikam atkoilla.

H iihtokin kuului lyseon poikien urheilduharrastuksiin  20-luvulla, vaikkakaan ei 
tu loksiltaan  niin näkyvänä kuin jo tk u t m uu t urheilulajit. V. 1920 m uistetaan  
pidetyn koulun hiihtokilpailut H arjun  ja SiJuvimäen m aastossa. Lähtö ja  maali olivat 
m elkein lyseon aidan takana. Koulun se u rra n  kilpailuja pidettiin  sen jälkeen Vasik- 
kavuoren rinteillä. Myös koulun oppilaaiden keskuudessa toim inut partio järjestö  
R eippaat P o jat jä rjesti hiihtokilpailuja. Lyyseon h iih tä jistä  kunnostautui tähän  a i
kaan  parha iten  Mauno Pohjonen, joka oli ' vuosina 1924, 1925 ja  1926 Keski-Suomen 
piirin nuorten  m estari 10 km :n hiihdossa, s se k ä  Huki Lampinen, Ola Sjöberg ja Eero 
Routti. H iihto oli jo 20-luvun alusta läh tieen  yksinom aan m urtom aahiihtoa.

Luistelu ja  jääpalloilu oli 20-luvun 1 lyseolaisten keskuudessa urheilum ielessä 
sangen vähäistä. Jyväsjärven jäällä oli kxyllä  joka talvi lu istin rata , m u tta  siellä 
h a rra s te ttiin  enim m äkseen vain seurusteliluluistelua iltaisin. Soittoiltoina luistelu 
m uuttu i tavallisesti tanssiksi.

20-luku on kuitenkin lyseon urheilun hhistoriassa lähinnä pitkä- ja  pesäpalloilun 
vuosikymmen. Näiden pelien laatijalla  ja a  alkuunpanijalla Lauri P i h k a l a l l a ,  
joka on Jyväskylän lyseon entinen oppildas, on varm aankin  erityinen osuutensa 
lyseon poikien pallonlyönti-innostukseen. KKävipä P ihkala k erran  myöhään syksyllä 
v. 1920 lyseon joukkueiden kanssa kouluun pihassa kokeilem assa uusia pesäpallo- 
sääntöjäänkin.

Lyseon pitkäpallojoukkue oli m aan paarhaisiin  kuuluva. V. 1920 se voitti ko ti
kaupungissa »kansakoulun kentällä» arm eeijan  m estarin, Pioneeripataljoonan jouk
kueen, k ireässä ottelussa. Sam ana vuonna lyseolaisista kokoonpantu joukkue voitti 
H äm eenlinnassa suojeluskuntien m estaruuuden. SLU:lla oli näihin aikoihin kolme 
vakinaista joukkuetta , joihin pääsystä oli an k a ra  kilpailu. Oman kaupungin sem i
naarin  »Jyskyillä» oli myös lujia joukkueeita, jo ita vastaan  käytiin  monia jä n n it
täv iä  o tte lu ita . M uista oman m aakunnaan  o tte lu tovereista  m uistetaan Jäm sän 
lu jaa lyöntipeliä es ittäny t joukkue.
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Pitkänpallon epävirallinen Suomen m estarijoukkue v. 1921. (Myös SK -järjestön 
m estari). Pelit pelattiin  H äm eenlinnassa ja Jyväskylässä. Palkintoina taulu  takana

seinällä ja pokaali pöydällä.

V asem m alta oikealle Tauno H artio, Zachris Valmari, Iivari Kiljunen, Seppo Halonen, 
Ilm ari Koskelin (Koskiala), Kalle Rosenberg (Riitesuo), Eino Saarinen, Ville 

Riihimäki, Veikko Koskinen, istum assa Yrjö Järvinen.

Pitkäpallojoukkueen kapteenina oli Ilm ari K o s k e l i n ,  jota on sanottu  Suo
men kaikkien aikojen »kieroimmaksi» lukkariksi. Pitkäpallopelin syöttösäännöt 
eivät paljon kahlehtineet lukkarin  toim intaa. Niinpä Koskelin saatto i seisoa k a i
kessa rauhassa syö ttäjän  paikallaan kädet selän takana  ja  vipata sie ltä pallon 
o lkansa yli huolettom an lyöjän eteen, tai hän  saatto i syö te ttyään  pallon kunnolli
sesti napau ttaa  sen äkkiä sorm illaan ilm asta lautaselle lyöjän hu ita istessa »hudin». 
Koskelinin syötöt suu tu ttiv a t tie tysti vastustajia . N iinpä kerran  eräs pelaaja hui
taisi hän tä  heti sormille, kun hän ojensi kätensä syöttöä varten. P ikku sormi siinä 
meni poikki. Toisen k erran  eräs »jysky» löi h än tä  m ailalla täysin voimin nilkkaan.

Koulun pitkäpallojoukkueet valm entau tu ivat jo talven aikana kesän o tte lu ita  
varten . Erity isesti on jääny t mieleen koulun rukousaulassa suorite tu t heittoharjo i- 
tukset, joissa kilpailtiin mm. siitä, m ikä pari kymmenen m etrin  välim atkalla palloa
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heitellen ehti saada useamman kopin. Tässä kilpailussa varsinkin ykkösjoukkueen 
pojat olivat uskomattoman taitavia. K un pitkän pallon säännöissä syöttösäännon 
lisäksi oli paljon heikkoja kohtia, suunniteltiin niitä hyväksi käyttäen edeltä käsin 
pelitaktiikka, jolla usein yllätettiin vastustaja täydelleen. Erikoislaatuinen ja ka t
selijoita suuresti huvittava oli lyseon joukkueen joissakin peleissään käyttäm ä 
»kenkkuiluksi» nim itetty menettely. Siinä takapesälle kerääntyneet sisäpelaajat 
lähtivät yhtä aikaa hiljalleen juoksentelemaan eri tahoille kenttää ja houkutteli- 
vat vastustajat harkitsemattomiin polttoihin, jolloin suurin osa »kenkkuilijoista» 
livahti kotiin. — Nimekkäimmistä pitkäpallon pelaajista Koskelinin lisäksi voidaan 
mainita Kalle Rosenberg (Riitesuo), Olli Viita, Yrjö Nestori Järvinen, Seppo Halo
nen, Eino Saarinen, Sakari Valmari, Tauno Hartio, Veikko Koskinen ja Eino Riihi- 
mäki (Raune).

V. 1921 lyseon pitkäpallojoukkue meni pahoin hajalle pelikapteenin ja  m uuta
mien muiden parhaiden pelaajien erottua koulusta ja  siirryttyä jatkam aan koulun- 
käyntiään toisille paikkakunnille. Joukkoeroamisen syyksi mainitaan epäonnistu
minen ruotsin ehtojen suorittamisessa. Tähän loppui koulun pitkäpalloilun loisto
aika. Tämän jälkeen siirryttiinkin vähitellen pesäpallopeliin, ja  samalla uudet 
pelaajat astuivat esiin. Koulun oma urheiluseura ei enää kyennyt kokoamaan edus
tusjoukkuetta, ja pojat siirtyivät pelaam aan kaupungin suojeluskunnan ja  20-luvun 
lopulla myös Jyväskylän Kisa-Toverien joukkueissa, joissa he aina muodostivat 
kantajoukot. Tämän kauden pesäpalloilijoista m uistetaan Huttusen, Raivian ja 
Vesamaan veljekset, Ilmari Veijo, Yrjö Tirronen, Uuno Lassi, Eero Rista, Mauno 
Kokko, Ensio Kaihlanen sekä Niilo Räisänen, josta myöhemmin kehittyi vallan 
»itä—länsipelaaja».

Kuvaus Jyväskylän lyseon oppilaiden urheiluharrastuksista 20-luvulla jäisi kovin 
vaillinaiseksi, jollei muistettaisi tämän a jan  »villejä» poikaseuroja. Jo v. 1917 perus
tivat m uutam at lyseon alaluokkalaiset o*man urheiluseuransa nimeltään »Yritys». 
Aina vuoteen 1925 seurassa oli kolmisenkymmentä jäsentä, ja se toimi erittäin 
vilkkaasti. Jäsenten välisiä harjoituskilpailuja, retkiä ja illanviettoja oli säännölli
sesti. Usein ilmestyi oma pirteä seuralehtikin. Yritys ei ollut mikään avoin urheilu
seura, vaan uudet jäsenet hyväksyttiin vasta johtokunnan tarkan harkinnan jäl
keen, hyvä urheilu taitokaan ei yksin riittäny t pääsyvaatimukseksi. Yrityksessä val
litsikin todella hyvä toveri- ja urheiluhendd. Yrityksen poikajoukosta lähtöisin ovat 
useimmat Jyväskylän parhaat urheilijat 20-luvun loppupuolella.

Yrityksen urheiluharjoitukset pidettiin vielä Hipposradalla, josta harjoituksen 
päätyttyä koko poikajoukko lähti Vasikkalammille uimaan, ja  sen jälkeen kokoon
nuttiin Niinikankaan kahvilaan juomaan kuumaa vettä kerman ja sokerin kera 
sekä syömään »munkkeja». Vauhdittomien hyppyjen harjoitukset ja kilpailut suo
ritettiin  alkuaikoina Jyväskylän poliisiputkassa. Tyhjän putkan luovutti poikien 
käyttöön erään pojan isä, joka oli vankilan vahtimestari. Kun m uuta hyppypaikkaa 
ei ollut, sai putkakin kelvata. Samoissa poliisiputkissa Yrityksen pojat pitivät myös 
tanssiharjoituksensa, sillä pitihän toki kilpailujen jälkeen järjestää palkintojen- 
jakotilaisuudet, joissa seuran maineen vuoksi jokaisen tuli osata tanssia ja käyt
täytyä muutenkin, kuten herrasmiehen tulee. Palkintojenjakotilaisuudet järjeste t
tiin tavallisesti Hongikon nuorisoseuran talossa. »Daameina» oli tietysti tyttökou
lulaisia, ja  musiikista huolehti haitarinsoittaja.

Yrityksen arkisto on täydellisenä säilynyt. Siitä käy selville mm. jokaisen seu
ran jäsenen urheilutulosten kehitys. N äistä  tulosluetteloista ilmenee, että  Yrityksen 
poikain tulokset eivät lainkaan jää  jälkeen nykyajan poikien tuloksista, vaikka 
heillä silloin ei ollutkaan aikuisia valm entajia ja huoltajia, kuten nykyajan urheilu-
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pojilla. Yrityksen tärkeimpinä toimihenkilöinä on mainittava Ilmari Veijo ja  Eero 
Aarnio. — Yhä vielä kokoontuvat elossa olevat Yrityksen pojat silloin tällöin 
yhdessä muistelemaan oman seuransa aikoja. Heidän mielestään yhä vielä Yritys 
on urheiluseuran ihanne.

Yrityksen toiminnan innoittamana syntyi kaupungin poikien keskuuteen kaksi 
m uutakin vapaata poikaseuraa, joissa lyseolaiset muodostivat kantajoukon. Näiden 
seurojen nimet olivat »Riento» ja »Taulumäen Kipinä». 20-luvun alkuvuosina jä r
jestettiin  näiden kolmen seuran keskeisiä »mestaruuskilpailuja» yleisurheilussa ja 
hiihdossa. Taulumäen Kipinän erikoisala oli hiihto ja se järjesti m uutam ana vuo
tena silloisten koulupoikien mielestä suurhiihdot, joilla oli komea nimikin »Kuole
man kuopan» hiihdot. Nimensä nämä hiihtokisat saivat siitä, e ttä  niiden latu  kulki 
Seppälänkankaalla olevan hyvän maanpainuman eli »Kuoleman kuopan» kautta. 
Tässä kuopassa kulkiessaan ladulla oli jyrkkä ja vaikea lasku, joka koetteli roh
keutta ja mäenlaskutaitoa.

1 9 3 0 - l u k u

1930-luvulle tultaessa on itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina lyseon poi
kien vapaissa urheiluharrastuksissa vallinnut omatoimisuus vähentynyt. Tämä joh
tui ilmeisesti siitä, e ttä  paikkakunnan ja sen ympäristön urheiluseurat, jo tka olivat 
entisestään voimistuneet ja tulleet lukuisammiksi, kokosivat nyt entistä enemmän 
myös koulupoikia toimintansa piiriin tarjoten heille vapaat harjoitteluvälineet, 
pätevää ohjausta, valmiiksi järjestettyjä kilpailuja aikuisine palkintotuomareineen, 
palkintoineen ja lopettajaisjuhlineen sekä kilpailumatkoja matkakorvauksineen. 
Varjopuoleksi tämän ajan lyseolaisten urheilutoiminnassa voidaan katsoa kasva
tuksellisesti arvokkaan omatoimisuuden vähentymistä entisestään. Kun lisäksi sama 
poika saattoi kuulua jäsenenä yhtä aikaa moneen seuraan ja järjestöön ja kun 
pääsy näihin ja niistä eroaminen oli helppoa, jäi varmaankin urheilun seura- ja 
toverihenki monessa tapauksessa heikoksi. Koulun ulkopuoliset seurat ja  järjestö t 
voivat kuitenkin laskea ansiokseen sen, että  lyseolaisten urheiluharrastus 30-luvulla 
oli varsin vireää.

Paitsi varsinaisissa urheiluseuroissa lyseolaiset urheilivat myös partiojärjestössä, 
NMKY:ssä, nuorisoseuroissa sekä suojeluskunnissa ja niiden poikaosastoissa. E rityi
sen innokkaasti ja mieslukuisasti lyseolaiset osallistuivat suojeluskuntatoimintaan. 
Suojeluskunnan harjoituksiin kuuluvat kuntomarssit ja prosenttihiihdot sekä moni
puoliset taistelunmukaiset mieskohtaiset ja ryhmäharjoitukset ja -kilpailut olivat 
erinomaista jokamiehen kuntoutumisliikuntaa. Väittävätpä jotkut, e ttä  varsinkin 
30-luvun loppupuolella vapaaehtoinen fyysiseen kuntoutumiseen johtava harrastus 
oli suojeluskuntatoiminnan johdosta lyseossa laajempaa ja voimakkaampaa kuin 
milloinkaan muulloin. Suojeluskunnan harjoituksista alkoi myös monen lyseolaisen 
innostus ampumaurheiluun. Tämän urheilun alalla toimi heidän mainiona koulut
tajanaan ja innostajanaan entinen lyseolainen Viljo Aro. Lyseolaisampujista maine
hikkain oli Pentti Laaksovirta (hänet mainitaan myös koulun juhlissa esiintyneenä 
(telinevoimistelijana). Reippaiden Poikien innokkaina johtajina on mainittu Toivo 
Poutanen sekä Rannan veljekset Mauri, Jussi ja Kosti.

V. 1930 lyseon urheiluseura järjesti koko maan käsittävät SOU:n m estaruus
kilpailut hiihdossa ja voimistelussa. Nämä suuret kilpailut sujuivat hyvin seuran 
puheenjohtajan Olli Raivion kantaessa suurimman vastuun järjestelyistä. Myöhem
min 30-luvulla koulun seuran toiminta oli tilapäisluontoista. Joinakin vuosina seura
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ei liene toim inut lainkaan. M uutam ait täm än kauden urheilijapojat, jo ita tä s tä  
asiasta on h aasta te ltu , eivät m uista, e t tä  seuralla olisi ollut puheenjohtajaakaan. 
Koululais- ja  m uitak in  o tte lu ita  jä r je s te t t i in  kuitenkin usein ja  niihin saatiin  to i
m itsija t ja lyseon edustusjoukkue heliposti kokoon. V arsinaisia voimistelujuhlia ei 
m uiste ta  järjeste tyn , m u tta  silloin t;ällöin oli toverikunnan illanvietoissa teline
voimistelua. Myös iltavoim istelutilaisuiuksia, joissa sai vapaasti voimistella, oli k e r
ran  viikossa, ja  keväisin jä rjes te ttiin  msein vauhdittom ien hyppyjen kilpailuja. Ju h 
lissa esiintyneistä voim istelijoista m aiinittakoon P en tti Laaksovirta, Peitsa Mikola 
ja Uolevi H aapalainen.

Lyseolaisten vaapaaehtoinen yleisuirheilutoim inta 30-luvulla liittyi, kuten edellä 
olevastakin on jo käynyt ilmi, suurinnm alta osaltaan  kaupungin ja sen lähiym pä
ristön urheiluseurojen toim intaan. O m aak in  y ritte liä isyy ttä  kuitenkin oli. Kesällä 
v. 1934 lyseolaiset olivat m ukana jä rje s tä m ä ssä  Suomen Opiskelevan Nuorison R a it
tiusliiton kilpailuja Jyväskylässä. L yseolaisten  m enestys näissä kilpailuissa oli 
m uistitiedon m ukaan sangen hyvä. Saim ana vuonna jä rjes te ttiin  myös yleisurheilu- 
kilpailu P ieksäm äen yhteiskoulua v a s ta a n  vieraiden voittaessa ottelun. Yhteislyseon 
poikien kanssa puuhattiin  M ikkelin ja Jyväskylän oppikoulujen välinen yleisurheilu- 
o ttelu  v. 1937. Täm än o ttelun Jy v ä sk y lä  voitti. Jyväskylän ; hteislyseolaisia vastaan  
suorite ttiin  myös useana vuonna yleusurheiluottelu. N äissä otteluissa lyseolaiset 
olivat aina voittoisia.

T änä aikana esiintyy lyseolaisten joukossa m uutam ia varsin hyviä yleisurheili
joita. Myöhemmin m aaotteluedustajan .a ja  olym piam iehenä tun n e ttu  Lauri Kalim a 
tuli lyseoon VI luokalle ja  pääsi ylioppilaaksi v. 1935. Hän edusti Suolahden U rhei
lijoita. K alim asta kerro taan , e t tä  kouilutoveriensa ihmeeksi ja  ihastukseksi hyppeli 
koulun pihassa 170 cm korkealla oleva.n rim an yli tavalliset kengät jalassa ja takk i 
päällä, väitetäänpä hänen hypänneeni tä s tä  korkeudesta päällystakkikin  yllään. 
Ensim m äisenä ylioppilaskesänään Kaliima saavutti jo tuloksen 201 cm. K alim a oli 
myös erinom ainen k eihäänheittä jä  (pa.ras tulos yli 66 m ), kolm iloikkaaja, a ita juok
sua ja  pituushyppääjä, hyppipä hän vauhd iton tak in  ko rkeu tta  n. 150 cm. Lyseossa 
oli näihin aikoihin pari m uutakin  hywää korkeushyppääjää, nim. Toivo Vihemäki, 
joka Keski-Suomen piirin m estaruuskiilpailuissa v. 1937 hyppäsi 180 cm korkeu tta  
sekä K aarlo Korhonen, joka saavuttii lähes y h tä  hyviä tuloksia. M uista hyvistä 
yleisurheilijoista m ainittakoon kym m enluvun alkupuolelta Unto Soini (3-loikkaaja), 
E rkki T aw ast (piirin m estari a ita ju o k su ssa ), E ira  Koskenniemi ja Veikko H yytiäi
nen (pikajuoksijoita) sekä K aiku P ie tilä in en  ja Urho Vilppunen, joka koulusta 
ero ttuaan  oli m aan parha ita  m oniotttelijoita. Sam an kym m enluvun loppupuolella 
Heikki Linnove saavu tti mm. nuorten  sarjan  Suomen m estaruuden 300 m etrin juok
sussa ajalla  37,0. S am alta kaudelta  nnuistetaan  m ainiona m oniottelijana O tto Yli- 
risku sekä keihäänheittäjänä Esko Nussinen. O ttelussa Mikkelin kouluja vastaan 
edellinen sai kuulantyönnössä tu loksen  14,40 (5% kg:n kuula) ja  jälkim m äinen 
keihäänheitossa 60,72 (700 g:n  keihäs)».

Hiihdon ja m äenlaskun harrastu is eli edelleen lyseon poikien keskuudessa, 
vaikka näissä lajeissa ei varsinaisia » tek ijö itä»  esiinnykään. Jo inakin vuosina jä rjes
te ttiin  koulun hiih tom estaruuskilpalut ja  lähete ttiin  edustajia SOU:n m estaruus- 
kilpailuihin.

S itä  m ukaa kun jää- ja ja lkapallo ilu  voim istuivat kaupungin urheiluseuroissa, 
lisääntyi niiden h arrastu s myös lyseollaisten keskuudessa. Luokkienvälisiä o tte lu ita  
jä rjeste ttiin  joka vuosi, ja  useana vuonna o te ttiin  osaa kaupungin »puulaakisarjaan»
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Poikaurheilupäivien osano tta jat JL U :sta  v. 1944. Edessä vasem m alta oikealle 
H angasjärvi, Thureson, Riihimäki, Sarkkio, R antanen, H arjam a, Nokelainen, Lat- 
tunen, U. Parkkola, Lehtinen, Rainamo ja K onttinen. T akana Pollari, Kuukkanen, 

Kotkajärvi, Lehtinen, S iltanen ja  Hänninen.

jalkapalloilussa. M ainittu  sa rja  voitettiinkin  v. 1937. U seita lyseon poikia pelasi 
joka vuosi myös JK T :n  juniori joukkueissa sekä ja lka- e t tä  jääpalloa.

M uotipelinä kaupungissa ja  sen m ukaan myös lyseossa oli edelleen pesäpallo. 
V. 1930 peruste ttiin  Jyväskylään pesäpalloilun erikoisseura, Jyväskylän Kiri, joka 
to im intansa alusta lähtien  on rek ry to inu t huom attavan  osan pelaajiaan lyseolaisten 
ja  entisten  lyseolaisten keskuudesta. Lyseon om at pesäpallojoukkueet pelasivat 
edelleen o tte lu ita  yhteislyseolaisia, »Jyskyjä» ja  sittem m in korkeakoululaisia vas
ta an  voittoisasti. Vuosina 1933—34 pelattiin  Pesäpalloliiton lah jo ittam asta palkinto- 
k ilvestä o tte lu t H aapam äen yhteiskoulun joukkue tta  vastaan. Kum paisellakin k e r
ra lla  o tte lu t voitettiin  ja näiden otteluiden m uistona on m ain ittu  palkintokilpi vie
läkin lyseon palkintokokoelm assa. SONR:n kesäjuhlilla kymmenluvun loppupuolella 
lyseolaisten joukkue voitti kah tena kesänä pesäpallo-ottelut. Täm än ajan  lyseolais- 
pesäpalloilijoista on m ainittava ennen m uita Yrjö Korhonen, joka monena vuonna 
pelasi K irin lukkarina.

1 9 4 0 - l u k u

Talvisota lam autti tie tysti lyseolaistenkin urheiluharrastukse t. V älirauhan 
aikana toim inta alkoi kuitenkin nopeasti elpyä. E rity isesti voimistelu pääsee nyt 
hyvään alkuun kaupunkiin siirtyneiden k arja la is ten  voim istelum iesten lyseon vt. 
voim istelunlehtori E rkki Turusen ja  m estarivoim istelija Ilm ari P akarisen  ansiosta.
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Lyseoon tuli myös oppilaiksi pari hyvää voiimistelijapoikaa »evakkoina». Turusen ja 
Pakarisen johtam at JK T:n voim isteluharjoitukset houkuttelivat suuren joukon 
lyseolaisiakin telinevoimistelua oppimaan. 1 Harjoitusten vaikutus näkyi pian siinä, 
e ttä  toverikunnan juhlissa oli taas pitkäs?tä aikaa hyvää voimistelua. Parhaista 
esiintyjistä m ainitaan siirtolaispojat Pentti Tursas ja  Pauli P ipatti sekä alkuperäi
sistä lyseolaisista Jouko Haapalainen. Ja tk o so ta  katkaisi kuitenkin lupaavasti alka
neen voimistelukehityksen sekä lyseossa etttä  koko kaupungissa, kun johtajat sa
moinkuin pojatkin jo keskiluokilta lähtien jjoutuivat sotatehtäviin.

Lyseon nykyinen urheiluseura, Jyväsky/län Lyseon Urheilijat eli JLU, perus
te ttiin  20.10.1943. Tämän seuran tehtäväiksi katsottiin alun perin vain koulun 
kilpailujen ja  juhlien järjestäminen. Parhaait lyseolaisurheilijat ovat edustaneet eri 
urheiluseuroja ja saaneet niissä erikoiskoulutusta. JLU on myös m erkittävällä 
tavalla auttanut ja  jatkanut koulun v ira llis ta  liikuntakasvatusta. Niinpä seura on 
tavallisesti järjestänyt koulun palloilusarjait, jo tka ajoittain ovat olleet hyvinkin 
laajoja, sekä massakilpailut yleisurheilussa, hiihdossa ja  suunnistamisessa. Yhteistyö 
JLU:n ja kaupungin urheiluseurojen keskern on ollut runsasta ja  molemmille hyö
dyksi koitunutta. Onpa JLU esim. koripalloilussa asettanut joukkueensa edustamaan 
joitakin kaupungin seuroja, koska pelaamimen valtakunnallisissa seurasarjoissa on 
näin ollut helpommin järjestettävissä.

JLU:n toiminta alkoi telinevoimistelukiilpailun järjestämisellä. Tämä alku oli 
tietysti vaatimaton. Kilpailussa oli tosin miukana 11 poikaa, m utta kilpailuliikkeinä 
olivat vain Voimisteluliiton poikain III luokan  merkkiliikkeet. Näissä »historialli
sissa» kilpailuissa selviytyi voittajaksi kolimasluokkalainen Lauri Kotkajärvi. Ke
väällä v. 1944 seura uskalsi järjestää jo orman vuosijuhlansa palauttaen siten käy
täntöön vanhan perinnäistavan. Tästä juhhasta kirjoittaa Jyväskylän oppikoulujen 
yhteinen toverikuntalehti »Kipinä» seuraav/asti: »Juhla oli kaikin puolin onnistu
nut. Harvoin on lyseon seinien sisällä vietettty niin riemullista iltaa kuin lauantaina 
tammikuun 21. pnä. Esitykset olivat kautttaaltaan mielenkiintoisia ja  toiset taas 
repäisevän hauskoja, eivätkä venyneet liiani pitkiksi. Juhlan järjestä jä t voivat olla 
tyytyväisiä saavutuksiinsa.» Voimistelusali (olikin täpösen täynnä innostunutta ylei
söä. Voimistelijoista oli ylivoimaisesti paras M atti Harjama.

Keväällä v. 1946 JLU sai järjestää SOUJ:n 20-vuotisjuhlan voimistelumestaruus- 
kilpailut. Huolimatta 70-päisestä osanottajajjoukosta seura onnistui hyvin järjestely- 
tehtävissä. Kilpailut sujuivat täysin suunniitelmicn mukaisesti. »Keskisuomalainen» 
kirjoittaa arvostelunaan kilpailuista seuraawaa: »Lyseon Urheilijain nuoret toimit
sijat hoitivat nämä vaikeasti järjestettävät kilpailut kaikella kunnialla. Huolimatta 
yllättävän suuresta osanottajam äärästä saattiin kilpailut sujumaan joustavasti. Kun 
lisäksi tilaisuuksissa oli yleisöä täysi huome, onnistui kilpailujen taloudellinenkin 
puoli hyvin.» Myös omien poikien sijoitukseeen saatiin olla täysin tyytyväisiä. JLU 
voitti näet vanhempien poikien sarjan joiukkuekilpailun ja M atti Harjam a uusi 
edellisenä vuonna saavuttam ansa SOU:n jmestaruuden. Joukkueen muut jäsenet 
Lauri Kotkajärvi ja Raimo Thureson olivat kilpailussa yhdeksäs ja kymmenes.

Vuosijuhla v. 1947 oli vaatimaton, m uttta sitä parempi oli taas juhla v. 1948. 
Sitä oli koetettu saada kaikin puolin 30 vucoden takaisten SLU:n juhlien tapaiseksi. 
Ohjelmassa oli taas vapaaliikkeitä, nojapuiu-, matto- ja rekkivoimistelua sekä lo
puksi pyramiideja, jotka kaikki, erityisesti ppyramiidit, saavuttivat taas »myrskyiset 
suosionosoitukset». Ohjelmassa oli myös kaihden entisen urheilijan tervehdyspuheet 
menneiltä ajoilta. Puhujat olivat insinööri O ssian Vaajakallio 1880-luvulta ja agro
nomi Mauno Pohjonen 1920-luvulta. Juhlasssa oli myös nähtävänä kuvia entisistä 
lyseolaisten voimistelujuhlista sekä koulun vasta kuntoonsaatettu ennätystaulukko.
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Lyseolaissuunnistajia 1950-luvulla. V asem m alta 
U. Vucpala, M. «Jaatinen ja M. Siekkinen.

Sekä kuvat e t tä  ennätystaulukko kiim nostivat suuresti entisiä lyseolaisia, jo ita ju h 
lassa oli runsaasti.

JL U :n  voim istelusaavutuksista vo idaan  vielä m ainita, e t tä  SOU:n telinevoi- 
m istelum estaruus saatiin  vielä v. 19)47 Helsingissä pidetyissä kilpailuissa. M atti 
H arjam a sijo ittu i tä llä in  toiseksi, ja  jo ukkueen  m uodostivat edelleen H arjam a, K ot
kajärv i ja  Thureson. Koulun juhlissa ja  kilpailuissa m ainetta  saavu ttaneita  voimis
te lijo ita  olivat edellä jo m ain ittu jen  liisäksi Eino Nokelainen, O tso Vilhunen, Tarm o 
M äki-K uutti, Aimo Juvonen, Ari K uokkanen , Olli Lehtinen ja  M atti Pulli. Vilhu
nen voitti lyseolaisena Suomen B-m esharuuden perm antovoim istelussa.

Yleisurheilutoim inta oli 1940-luvullla v ilkasta ja monipuolista. Virallisen urhei
lun opetuksen yhteydessä jä rjeste ttiiin  joka vuosi koko syyskuun ajan  kestänyt 
harjoituskilpailun  luontoinen massako>lmiottelu, jonka la jit olivat suuressa m äärin  
valinnanvaraisia. Täm än kolm iottelun perusteella pidettiin ju lk ista  taulukkoa kou
lun kym m enestä parhaasta , joinakin wuosina kahdestakym m enestä parhaasta  tu lok
sesta  kussakin lajissa. Komein tauluk:ko lienee vuodelta 1950, jolloin esim. kym m e
nen parhaan  tuloksen keskiarvo korkeushypyssä oli 165 cm ja  kahdenkym m enen 
parhaan  160 cm sekä 100 m etrin  juolksussa kahdenkym m enen parhaan 12,2. M aini
tun  kolm iottelun yhteydessä kilpailtiiin vuosina 1946—1950 myös ns. reh torin  pal
kinnosta, joka jaettiin  koulun jou lu juh lassa. T ästä  palkinnosta kilpailtaessa kolm i
otte lun  kaksi tulosta sekä lukuaineiiden keskiarvo joulutodistuksessa vaiku ttiva t 
tasaveroisina yhteispistem äärään. Rehitorin palkinnon ovat vo ittaneet Paavo Hirvi- 
nen, Veikko Peltokallio, Raimo Thuireson, Seppo K onttinen (tulokset: keskiarvo 
8,7, 800 m 2.04, 400 m  53,0) ja  Penttii K upiainen (8,00, 1500 m 4.09,8, 3000 m 9.03).

P arhaim pana täm än ajan  yleisurhieilusaavutuksena on m ain ittava v. 1949 saatu  
SOU:n joukkuem estaruus Iisalm essa. Täm än m erk ittävän  voiton hankkivat koululle 
Raim o Thureson, Seppo K onttinen, K;alevi Keskinen ja  Eero Kinnunen. Myöhemmin 
kunnostau tuneista  lyseolaisista m ain ittak o o n  E rkk i Silvonen, M auri Jo rm akka ja 
P ekka  H arjunpää. — Joka syksy suorritettiin  k ireä kam ppailu yleisurheilussa Jy v äs
kylän  yhteislyseon urheilijoita vastaam . N äissä o tteluissa kum paakin koulua edusti 
kaksi poikaa kussakin lajissa. V. 1947 o ttelun voitti yhteislyseo. Kuopion lyseota
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vastaan  käytiin  yleisurheiluottelu Kuopiossa 1948. O ttelu voitettiin  ylivoimaisesti.
Hiihdossa on joka vuosi jä rje s te tty  koulun m assa- ja  m estaruushiihdot. Koulun 

m estariksi selviytyi useana vuonna peräkkäin  M atti H arjam a, v. 1948 P en tti K u
piainen ja sen jälkeen Jukka  Sorsa, P en tti Virmalainen, M artti Mujunen ja  Kalevi 
Koskelainen. P arh a is ta  h iih tosaavutuksista voidaan m ain ita  v. 1946 saavu te ttu  kol
mas tila SOU:n m assahiihdossa sekä viides sija viestinhiihdossa. Pujottelussa Lauri 
K otkajärvi voitti Suomen alle 16-vuotiaiden m estaruuden v. 1946, Jukka Sorsa tuli 
toiseksi SOU:n m estaruuskilpailuissa v. 1948, ja M atti M ujunen v. 1954 kolm an
neksi yhdistetyssä.

Koulun joka syksy jä rjeste ty issä  suunnistam iskilpailuissa on aina ollut runsaasti 
osanottajia. P arh a is ta  saavutuksista  koko m aa ta  käsittäv issä kilpailuissa voidaan 
m ainita toinen sija SOU :n joukkuekilpailuissa v. 1947 sekä joukkuem estaruus seu- 
raavana vuonna ja  kolmas joukkuesija v. 1949. V iim eksim ainitun sijoituksen saa
vutti JL U :n  kakkosjoukkue ykkösjoukkueen epäonnistuessa. SOU:n joukkuem es
ta ruus vo ite ttiin  vielä vuosina 1952—53. K aikkien näiden voittojen ansiosta JLU 
on saanut omakseen SOU:n kom ean kiertopalkinnon. Jälkim m äisenä vuonna jä r 
jesti JLU m estaruuskilpailu t onnistuneesti. JLU :lle m ainetta  hankkineista suunnis
ta jis ta  on m ain ittava Olavi Lindstedt, Ju k k a  ja  Jaakko  Sorsa sekä E rkki H aku
linen, ynnä myöhemmin M artti Jaa tin en  (SOU:n m estari v. 1953), U nto Vuopala, 
M atti Siekkinen, P en tti Laurio, Lyly Teppo ja  Raimo Kojo (SOU:n m estari 
v. 1955).

Ja lka- sekä jääpallossa on jokavuotisten luokkienvälisten sarjojen lisäksi pelattu  
vuosittain  Jyväskylän  yhteislyseota vastaan. Samoin on lähes joka vuosi ollut o tte lu t 
jääpallossa M ikkelin lyseota, V aajakosken yhteislyseota ja  Pieksäm äen yhteisly
seota vastaan. N äissä o tteluissa on m enestys ollut vaihteleva: voittoja, tappioita 
ja  tasapelejä lienee niin, e t tä  pistesaldoa ei juuri ole jäänyt. Kym menluvun loppu
puolella tuli uu tena lajina JLU :n ohjelm aan jääkiekko. Tässäkin pelissä pelattiin  
luokkien välisiä sa rjao tte lu ita  sekä o tte lu ita  eri kouluja vastaan. Ja lka- ja jää- 
palloilun edustuspelaajina voidaan m ain ita  M artti Pulkkinen, Heimo Hämäläinen, 
Jaakko  M anninen ja  P en tti Parkkola.

Pesäpalloa lyseossa on ja tkuvasti h a rra s te ttu  yh tä  suurella innolla kuin aikai
semminkin. JLU  on joka vuosi pelannut yhteislyseon joukkuetta  vastaan  tavalli
sesti ylivoimaisesti voittaen. Myös K asvatusopillisen korkeakoulun »Ryhtiä» vas
taan  on oteltu, vaikkakin epäsäännöllisem min. T ietysti tässäkin pelissä on joka 
vuosi pelattu  koulun sisäiset luokkienväliset sa rjao tte lu t. Koulun parh aa t pesäpal
loilijat ovat pelanneet Jyväskylän  K irin  ja  Jyväskylän  Veikkojen Suomen m esta
ruussarjassa pelanneissa joukkueissa. P arh a ita  pesäpalloilijoita tä llä  kymmenlu
vulla olivat Jaakko  Lovén, Reino Salonen, Olli Laukkanen, Paavo Pollari, Risto 
P arviainen sekä yhteislyseoon siirtyneet Talviston veljekset Keijo ja Olli.

U utena lajina tulee lyseoon sotien jälkeen koripallo. Alun perin täm ä peli sai 
oppilaiden keskuudessa jakam attom an  suosion. Uuden pelin säännöt, tekniikka ja 
tak tiikka  opittiin  nopeasti siten, e t tä  JLU  lähetti jäseniään kursseille oppia hake
m aan. K urssin käyneet opettivat s itten  epäitsekkäästi ja  innokkaasti kaiken saa
m ansa opin tovereilleen. K oripallosta kehitty i koulussa hyvin nopeasti todellinen 
joka pojan peli. Pelisarjat, jo ita pela ttiin  koulutuntien pää ty ttyä , kasvoivat kasva
m istaan, niin e t tä  parina talvena niissä oli yli neljäkym m entä joukkuetta . Pojat 
saivat m uodostaa itse vapaasti joukkueensa ja  ilm oittau tua sarjaan, JLU  järjesti 
tuom arit ja  hoiti sarja tau luko t. P e lisarja t jae ttiin  3—5 joukkueen alasarjoihin, 
joista aina sarjak ierroksen  jälkeen paras joukkue nousi ylem pään ja heikoin putosi 
alem paan sarjaan . Joukkueilla oli tie tysti om at nim ensä sellaiset kuin »Koripojat»,
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Jalkapallokaan ei jääny t kokonaan varjoon pesäpallon rinnalla u rheilu tun tien  
ohjelmassa. Kuva o te ttu  1950-luvun alussa.

»Korikarhut», »Pitkät», »Nisupojat» jne. Myös jonkin urheilulajin e riko isharrasta ja t, 
ku ten  suunnistajat, voim istelijat ja  u im arit, m uodostivat omia joukkueitaan ja 
pelasivat sarjoissa. Jo v. 1946 lyseolaisista m uodostettu joukkue voitti Jyväskylän  
Palloilijain nimissä Suomen m estaruuden C -sarjassa Lahdessa pelatussa loppu
ottelussa. Seuraavasta vuodesta alkaen joukkue pelasi jo Suomen m esta ruussa r
jassa. P arhaaksi saavutukseksi lyseon koripalloilussa on kuitenkin k a tso ttav a  
JK T :n  nimissä saavu te ttu  Suomen K oripalloliiton nuorten m estaruus v. 1950. Jouk 
kueen m uodostivat VA-luokan oppilaat P en tti M iettinen (joukkueen kapteeni), 
E rkki M äentakanen, R isto Parviainen, Jaakko  Tyynelä ja  Paavo Salm inen sekä 
kahdeksasluokkalainen Kalevi Siltanen. H yviä koripalloilijoita oli lyseolaisissa 
tän ä  aikana niin paljon, e ttä  on kovin vaikea luetella heidän nimiään, koska tällöin 
monia ansiokkaita pelaajia varm asti jäisi m ainitsem atta . E rity isesti sekä pelaajina 
e t tä  koripalloilun edistäjinä lyseossa rohkenen m ain ita  m ain itsem atta  jään e itä  
loukkaam atta  kuitenkin Väinö N ikun, Jo rm a Luoma-ahon, P en tti Parkkolan , 
Reino Salosen ja Jaakko  Lovénin, nuorem m ista taas E rkki Silvosen ja Lauri Pullin.

K asvatusopillisen korkeakoulun uim ahallin valm istu ttua v. 1955 Jyväskylän  
lyseolaisten h arrastu s  suuntautui voim akkaasti uintiin. V uosittaiseen V apun-aaton 
kilpailuun osallistui n. 200 poikaa. U skalsipa JLU  jä rjes tä ä  jo v. 1956 SOU:n uinti- 
m estaruuskilpailut. Aluksi tasapäisestä  parvesta  kehityskykyisim m äksi o so ittau tu i
vat M artti Lam pinen ja  Seppo Rehmonen vapaa- ja  selkäuinnissa sekä P e r tti H yvö
nen rintauinnissa.
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Mikko A s u n t a

KOLMEN VUOSIKYMMEINEN TAKAA . . .

Tulin m aalaispoikana kaupunkiin, 
jo ta  A teenaksi myös kutsu ttiin .
Siinä olikin ihm että  kerraksi, 
pääm ääränä — herraksi.

Täm ä koulutalo kuin linna vaan; 
s itä  katsoa sai suu am mollaan.
Ja  poikia suurissa laumoissa 
kuin lyh te itä  aumoissa.

K aikki luokat ihmeen suuria, 
p iha-aita kuin Jerikon m uuria.
Miten ihmeessä kaikki niin ku tistuu? 
Vain kaupunki suurentuu.

Myös vahtim estarit, reh to rit 
ja kaikki sen a jan  leh to rit 
oli jä ttilä isiä  kerrassaan.
Ei niitä enää kasvakaan!

Voi äiti, kuinka me vapistiin, 
kun P u rre  purjehti kateederiin.
Se varm asti syö ihan elävältä, 
m iten piiloon pääsisi häitä?

Heti aluksi siinä kävikin niin: 
jäi tyhm ät ja  m oukat arestiin .
M itä syntiä suuria tehneet ois, 
pääasia: luulot pois!

Olin yhtenä joukossa jalossa.
Kun olin outona talossa, 
ei ollut m ukana m ustekynää:
»Teet seuraa, rapapää!»

Se sattui, kas kävi näin nim ittäin; 
joku kaveri ilm oitti kotiinpäin: 
jäi Mikko jo tää llä  arestiin.
Isä k irjo itti: »Vai niin!

Vai niiiin olet alkanu t koulutyös?
N yt rmieleesi paina ja  m uista myös, 
se jäääköön ainooksi kerraksi, 

jos ailikonet herraksi.»

Se toodella kerraksi jään y t lie 
ja  n iirn  siitä  sitten  ja tku i tie, 
ta i poblku parem m in kouluopin, 
k asva ttu s  pojanklopin.

M itä s sa ttu ik aan  noina vuosina, 
kun tyyykipuku oli kuosina, 
keväin/i, syksyin kuljim m e paljain  jaloin? 
Niin nmyöskin kouluni aloin.

Oli urrheilu  silloin valttia , 
vaikkaa m elkoista m ielenm alttia 
jo sk u s ; vim m assa ta iston tarv ittiin , 
kun k runnia punnittiin.

Kerrar.n esim erkiksi sa ttu i niin, 
kun »IM allikoululle» näy te ttiin  
vähän niin kuin sellaista mallia, 
m iten pelataan  pallia,

e ttä  s iv u s ta k a tso ja t suu ttu ivat, 
kivikuuuroin peliimme puuttu ivat.
Ei a u ttta n u t muu kuin ryömien 
ali aiddan, veikkonen!

Se par.ntiin ham paankolohon: 
silmä : silm ästä, tilaan  nolohon 
pääpukkari paanalla saatiin  näin, 
ali aiddan pyllistäin.

Joku hhuomasi paikan kireän 
älyn vcoim alla viisaan ja  vireän.
Veti luuistim enterällä poikittain  — 
ja p a ljja s ta  vilkkui vain!
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N yt katson kannalta pojan isän: 
se maksaisi melkoisen lapsilisän.
Mutta silloin se oli kuin hunajaa, 
ja vieläkin huvittaa.

Rahareikiä meillä oli vähäsen; 
myös m ynttiä »liitte-pikkusen».
Joku munkki joskus ostettiin  
tai mentiin levariin.

Oli halpa sellainen Piksi-Viksi 
ja hyvin suosittu juuri siksi.
Jatkoa ensi viikon ohjelmassa 
sai nähdä, jos kesti kassa.

Moni varmaan muistaa TTT:n; 
se veti aina Piksin pullolleen, 
salaseura kaameissa hupuissaan, 
ihan niinkuin Ku-Klux-Klan.

Siitä tietenkin otettiin oppia.
Me vainosimme pärekoppia 
salaseuroissa Ruthin vintillä.
Oli kohteena rinkilä!

Mitä vielä vuosista muistaa vois?
Monet hauskat hetket kuin huuhdotttu pois. 
Toki riijuusta täytyy kertoa, 
sille ei ole vertoa.

Ei riijuumme ollut julkea, 
hyvin riitti, kun rinnalla kulkea 
sai Kauppakadulla illalla 
tai haaveilla sillalla.

Myös tehtiin tanssiaisretkiä 
ja monia riemunhetkiä 
noilta käynneiltä Keijon, Hongikon 1 
kätköissä muistin on.

Tai treffattiin luistinradalla 
tulenloimussa tervapadalla 
tai rusetti-illoissa sattumaan 
vain luottaen suopeaan.

Oli muotia Nurmis-luistimet, 
vielä joillakin kippurakärkiset.
Jaloissa saappaat, tallukat, 
sukat pässinpuskemat.

Mutta konventtiin kun lähdettiin, 
niin kovat kaulahan hirtettiin  
vaikka veljen vanhalla kravatilla 
Hei, hienosti keikarilla!

Ja koulun salissa hienoin herroin 
me kumarrellen, moninkerroin 
näin sopersimme: »Saisko luvan?»
Veli, tuntenet hyvin kuvan . . .

Ja onnenautuas mieli sen, 
ken parhaan tyttösen siepaten 
vei valssiin tahdissa Lehtisen. 
Kadehdittu, ken ehti sen.

Mutta koulussa kuonaa kuorittiin 
ja luonteenmutkia suorittiin.
Ja ihme ja kumma, vähin erin 
tuli esille herra perin.

Niin ainakin omasta mielestä; 
se näkyi eleistä, kielestä, 
vaikka joskus lapsuus, se myönnetään, 
palas takaisin jälkiään.

Kerran, kun mentiin rukouksiin 
kuului kop-kop, toiset kun astui siin, 
mutta viides luokka kun vuoroon käy, 
ei kenkiä, sukkia näy.

Siitä luultiin saatavan nuhteita 
tai ainakin viileitä suhteita.
Ei seurannut mitään — pettymys suuri 
— ja paras rangaistus juuri!

Niin vuodet vieri ja niukuin, naukuin, 
vähin kiitoksin, paljoin haukuin 
aina porras portaalta ylöspäin 
vain mentiin pinnistäin.
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V älitunnilla: Ensim m äisessä ryhm ässä M artti K orpilahti toisena, toisessa Eimo
Aaltio toisena, kolm antena Lauri Puolanne. Loppupuolella herro ja  m aistere itta  
»palttoot» päällä. H iekkahaudan rinne oli mieluinen paikka alaluokan  pojillie. 

Vaikea ylösjuostava, k in tu t oli kireällä.

Ja  koitti viim einkin vapaus, 
tuo kauan ka iva ttu  tapaus, 
kun päähän painoimme valkolakin! 
»Satoi lun ta knalliin sakin.»

Noin virkkoi m uina m iehinä 
moni hällä-väliä-tyylillä.
M utta varm asti m ielessä jokaisen 
kyti haikeus hiukkasen.

On siitä kolm ekym m entä vuotta, 
ja  ajan  aalloissa tuonen nuo tta  
on m onta m eistä jo pyytänyt.
P ian saapuu vanhuus nyt.

Ja  vanhan mieli kuin kevätjää  
se päivä päivältä  pehmiää, 
ja m uisto t nuoruuden, kouluajan 
kuin hehku hiilissä pajan

taas ilm iliekkeihin leim ahtaa, 
kun JYLY joukkonsa kokoaa. 
T äm ä vanha koulukin loistehan 
saa kullanhohtoisen.



K atri P a a r m a  (synt. K ahelin)
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REHTORI KALLE K A H ELIN ISTA  JA  LYSEON PIIRISTÄ

A ikoinaan oli lyseossa opettajana eräs e rittä in  unelias opettaja. Täm ä h arm itti 
rehtori Kahelinia. K erran  opettajien kokoontuessa aam ulla opettajainhuoneeseen 
valitti täm ä: »Kyllä oli m inulla taas huono yö. U nta ei tu llu t juuri nim eksikään.» 
T ähän rehtori lisäsi: »M utta nyt sitä rtulee.»

Viime vuosisadan lopulla, jolloin opettajien  kokoontuessa perheissäkin aina 
ta rjo ttiin  alkoholia, teh tiin  sitä  myös K ahelinin kodissa. Siellä ta rjo ttiin  o ikeastaan  
vain viiniä, eikä siitä kukaan  h u m altunu t. M utta  opettajien  joukossa oli pari, jo tk a  
alkuun päästyään, eivät m a ltta n ee tk aa n  lopettaa, vaan m enivät »jatkolle». R ehtori 
neuvotteli asiasta  vaimonsa kanssa j a  päivitteli, m iten  hänelle tu o tta a  aina tä m 
möisen seuranpidon jälkeen aam ulla h arm ia , kun eivät näm ä o p e tta ja t voi hoitaa 
tun tejaan. Silloin pääte ttiin , e t tä  seu raava lla  kerra lla  ei ta rjo ta  m itään  m iestä 
väkeväm pää. N iin tehtiinkin. Kun sittten sitä  seuraavalla kerra lla  ta a s  o p e tta ja t 
ku tsu ttiin  Kahelinille, oli reh tori joss;akin kaupungilla juuri siihen aikaan, jolloin 
heitä alkoi taloon saapua, mm. R ichard  H irn. T y tä r meni tä tä  eteiseen vastaan  
lausuen: »Setä on hyvä ja  tulee sisään.. Isä  saapuu aivan pian. H än on vain asialla.» 
Tähän ukko H irn  tokaisi: »Menikö osTam aan nam usia?»

H irn istä  toinenkin kasku. Eräänäi kesänä hän oli kylpem ässä H einolassa ja  
kaa tu i siellä sekä loukkasi päänsä n iin  pahoin, e t tä  jonkin aikaa oli aivan sekai
sin. K erran  vuosien perästä  H irnillä v ie ra isilla  ollessamme tuli puheeksi jokin tap ah 
tuma, m ikä oli sa ttu n u t juuri ukon saiirauden aikaan. »Milloin se tapahtu i, kun en 
m uista tuo ta lainkaan», kysyi täm ä. E ritim m e hienotunteisesti se littää  ajankohtaa. 
M utta  silloin asia k irkastu i hänelle, jäi hän sanoi suoraan, suorasukaiseen tapaansa: 
»Sehän oli silloin, kun m inä olin raivohullu.»

H irnin rouva, joka oli tu n n e ttu  sydäm elliseksi hyväksi ihmiseksi, sääli ten tissä
rep u te ttu a  ab itu rien ttia . Kun hän kuuli, e t tä  ukko käski repute tun  lä h teä  pois 
ennen kahvin tarjoilua, su jau tti hän täm än  tak in  taskuun  jo tain  hyvää. Toisille 
ta rjo ttiin  sitten  kahvit, joissa vehnäsviipaleet ja p iparikakut ynnä »ässät» olivat 
sitä suuruusluokkaa, e t tä  tila isuu tta  po ik ien  kesken k u tsu ttiin  »A uroran tentiksi».

Rehtori K ahelinia huvitti kovasti, kun hänelle k erro ttiin  hänestä  itses tään  seu- 
raava ju ttu . E räs poika oli tu llu t valuttam aan: »M atti löi m inua niin kovasti, e t tä  
korvat soi.» R ehtori oli m uka m ennyt koh ta  M atin luokalle tiedustelem aan: »Kuu
littako, soiko sen korvat?» »Tämä on n iitä  S anteri D ahlström in tekem iä ju ttu ja» , 
tuum i rehtori. M uuten hän huum orin ta ju isena ei koskaan suuttunut, vaikka joutui 
itsekin  pienen pilan kohteeksi.

Tohtori Heinon eräällä  tunnilla tapah tu i seuraavaa: M uutam illa pojilla oli 
pahanlainen yskä. Täm än johdosta he — ja  jokunen tervekin  poika — olivat p ä ä t
tänee t ruveta h irveästi yskim ään. Heittä kokoontui sylkiastian ym pärille niin m onta 
kuin sopi, toiset asettu ivat polvilleenhiin. Siinä riitti rykim istä ja sylkem istä. Muu 
luokka n au tti ja  hihitti. Silloin to h to ri suu ttu i ja  huusi luokassa istujille: »M itä 
nauram ista  siinä on, ettekö  anna to is ten  te rv ey ttään  hoitaa?»

Rehtori K ahelinin ero ttua  v ira s ta a n  ja  m uu te ttua  P ie ta rsaa reen  tilasi hän itsel-
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leen erään vasta ilmestyneen kuusiosaisen, petiitillä painetun fysikalisen teoksen, 
jonka vanhoilla silmillään, ilman silmälaseja vieelä »kahlasi» läpi. Kun kysyimme, 
m itä hän siitä on oppinut, vastasi hän meille tyttärilleen: »Sen vaan, että olen 
40 vuotta opettanut fysiikkaa v ä ä r i n . »  Mitähään hän sanoisi, jos nyt eläisi?

Kun Kahelinin nuorin tytär oli tyttökoulun e ensimmäisellä luokalla, eikä kerran 
tullut tavalliseen aikaan kotiin, isä tiedusteli mnissä tämä oli viipynyt. »Olin kou
lussa vaan; johtajatar varoitti meitä, ettei kuksaan saanut iltaisin mennä kävele
mään lyseon poikien kanssa», vastasi puhuteltua. Rehtori, jonka kielen käyttö oli 
aina siivoa eikä koskaan kiroillut, huudahti tytttärensä tyrmistykseksi: »Ai p—a.»

Kerran rehtori Kahelinia tuli maantiellä vast-taan humalainen mies ajaen hevos
taan kaupunkiin päin. Kun hänen päässään suuunnat olivat vähän sekaisin, kysyi 
hän vastaantulijalta: »Männeekö tämä tie Laukkaaseen?» Rehtori vastasi: »Kyllä 
männee, kun keännät hevoses ympäri ja ajat päinvastaiseen suuntaan. Olis pitännä 
kaupungissa ottoa vähä pienemp ryyppy.» Tähäiin mies tyytyväisenä lisäsi: »Niin, 
pikkusenko pienemp?»



K ask u ja  koulun piiristä

M AKKO NEN

Isäni kertoi, että  hänellä oli hhistorian lehtorina Maconi, Savon maan Makkosia, 
m utta täm ä ei koskaan päässyt erroon muutamista ruotsinvoittoisista sanonnoistaan. 
Niinpä Napuen taistelu käytiin »llson kiron kyrkolla» ja »turkkilaiset saivat sijan- 
jalan Euroopassa» pro jalansijan. (Wolmari S c h i l d t )

KUOLEEMAN K A N D ID A A TTI

Kun tunnettu novellisti K. J. Gummerus Jyväskylän lyseon suomenkielen lehto
rina ollessaan keräytti oppitunnini alussa poikien ainevihkoja, ilmeni, ettei nykyisin 
niin kuuluisan O. V. Kuusisen vihlkoa ollutkaan mukana. Kuusinen lähetettiin m uitta 
m utkitta noutamaan vihkoaan. Si illoin Kuusinen katosi liukkaasti luokasta.

Kun ainetta ei ollut kirjoitetttukaan, tuli Kuusiselle kova kiire kotona aineensa 
sepustamisessa. Hyvä kynänkäytttäjä kun oli, rustasi hän nopeasti aineensa ja lähti 
juoksemaan koululle.

Kuusinen saapuu kouluun herngästyneenä juuri, kun kello soi tunnin loppua ja 
selittelee, e ttä  hänellä on kauheaa hengen ahdistus, joka tekee nopean liikkumisen 
mahdottomaksi, mikähän lie pahai rinta- tai sydäntauti.

Gummerus o ttaa huolestuneerna ainevihon vastaan ja hyväsydämisenä miehenä 
surkuttelee Kuusisen kohtaloa.

Saman päivän aamiaispöydässsä puhuttiin monen lyseon opettajan perheessä 
siitä, miten surkea kohtalo O. V7. Kuusisella on. Sanottiin: »Taitaa olla kuoleman 
kandidaatti koko mies.»

M utta ei ole vieläkään kuolluit mainittu O. V. Kuusinen.
(M artti K o v e r o )

ATARAKSIA

Tohtori Kalle Heino, joka olii tehnyt väitöskirjansa Platonin kosmologiasta ja 
niin ollen to ttunut liikkumaan ideeain puhtaissa maailmoissa, halusi myös johdattaa 
oppilaitaan aatteiden sfääreihin, 1 K erran hän taas tapansa mukaan aloitti oppitun
nin puhumalla niistä velvollisuukssista, jotka vaativat ihmistä kohottautumaan joka
päiväisyyden yläpuolelle ja saavuuttamaan sellaisen korkean mielentyyneyden, jota 
vanhat kreikkalaiset nim ittivät ataraksiaksi. Niin tohtorikin irrottautui maalli
suuden kahleista ja esimerkilliseesti kohotti katseensa korkeuksiin. Samassa het
kessä oltiin kuitenkin jälleen maaan kam aralla tohtorin huutaessa: »Kuka riivattu 
tuon kissan tuonne kaapin päällee on pannut!»

Tämä erään kapakanpitäjän topattu kissa oli lainattu lauantaisen konventin 
näytelmään ja  talletettu kaapin päälle. Kun kissan alkuperä tuli ilmi, oli sekin 
omiaan irriteeraam aan raittiusmieelistä tohtoria. (M artti K o v e r o )

JL — 38
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P A L JA S T E T T U  M IEK K A

Oli historian  oppitunti I II  luokalla v. 1903. Lehtori V erner Peltonen kysyi 
oppilas Niilo N iem eltä (myöhemmin arkk iteh ti), m itä täm ä tietäisi kertoa Englan
nin Juhana M aattom asta. Niemi vastasi: »Kyllähän se hyvä mies oli» ja lisäsi sitten 
k irjan  sanoilla: »M utta hän  ei voinut nähdä huotrasta p a ljas te ttu a  miekkaa.» Pelto
nen nauroi ja  tyytyi vastaukseen. (E. A. A a 1 t i o)

P Y H Ä  P E L T O N E N

Oltiin neljännellä luokalla suomen tunnilla, ja lauseopin kuulustelu oli parasta  
aikaa menossa. E räs oppilas M., joka istui keskellä luokkaa, piti k irjaa  polvillaan ja 
lun ttasi tä y ttä  häkää. Rehtori V erner D onatus Peltonen, antoi eleillään tietää, e ttä  
hän oli selvillä pojan puuhista. Kun tä s tä  ei ollut apua, jä tti  hän pojan rauhaan. 
H etken  ku lu ttua  teki Peltonen kysymyksen, mihin M. k irja sta  katso ttuaan  vastasi 
lu istavasti. Kului jonkin aikaa, ja  lehti kääntyi. Peltonen tekee pojalle saman kysy
m yksen uudestaan. M. nousee ylös, y r it tä ä  ja y rittää, tankkaa  ja tankkaa, m u tta  
ei pääse pitem m älle, jolloin reh tori nuhtelevaan äänensävyyn kysyy: »Miten on seli
te ttävissä, e t tä  sinä vastikään  k irjan  sanoilla selitit sam an asian ja  nyt e t tiedä 
m itään, istu alas.» R ehtori Peltonen ei koskaan an tanu t m uistutuksia, hänellä oli 
om at tepsivät kasvatuskeinonsa. (W olmari S c h i l d t )

M O S E S M A R T T IN E N

Oltiin kolm annella luokalla. M arttinen  oli ankarana siitä, e ttä  aine oli jä te ttäv ä  
m ääräpäivän iltaan  mennessä. W alter Gyllenbögel, toisesta koulusta tulleena ei 
ilm eisesti ollut tä s tä  selvillä eikä to im ittanut a inettaan  ajoissa perille. S iitä tuli 
m uistu tus päiväkirjaan. Me toiset toverit säälimme Gyllenbögeliä ja tunnin loputtua 
neuvoimme h än tä  pyytäm ään ruotsiksi anteeksi M arttiselta. Gyllenbögel ensin epäili, 
m u tta  k iiruhti sitten  M arttisen  jälkeen ja esitti anteeksipyyntönsä korridoorissa. 
T ähän ukko nenäänsä tuhah taen  vastasi: »De må nu vara den h ä r  gången».

(W olmari S c h i l d t )

R U O T S IN  V A IK E U K SIA

Oltiin ruotsintunnilla. K irjoitus oli ollut melko helppo ja luokka alkoi vähitellen 
tyhjentyä, m u tta  tun ti ei ollut vielä lopussa. Oppilas M. selailee innolla sanakirjaa. 
Ekelund hoputtaa: »No, häm ta bort häftet.» Sanakirjan  selaileminen ja tkuu  
sam alla innolla ja E. to istaa tiukem m in kehoituksensa, jolloin M. ponnahtaa pys
tyyn ja  tiuskasee: »Se on sillä tavalla, e ttä  kun minä täyvet lukukausim aksut m ak
san, niin m inä k irjo itan  kanssa täyvet tunnit.»

*  *  *

K errotaan, e t tä  Ekelundin kysyessä: »Hvad är limppu-leipä på svenska», joku 
olisi vastannut: »limppa lim ppar lim ppade har limppat.» M utta tulkoon tässä m aini
tuksi, e t tä  itse ensim m äisessä latinankirjoituksessani taivutin  la tinan  kieltosanan 
non verbimuodoissa. (W olmari S c h i l d t )
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G. G. KONIMUS

Oltiin kuudennella luokalla Gabriel Gideon Ronimuksen tunnilla. O petta jan  
pöydän edessä istuu Kuokkanen, penkoen ja  hakien jo tak in  pulpettinsa kynäosas- 
tosta. Lopulta Ronimus herm ostuu ja kysyy tunnetulla paatoksellaan: »M itä se 
K uokkanen siellä kuokkii». K uokkanen nousee verkkaisesti pystyyn ja vas taa  ra u 
hallisen yksito tisesti: »M uutenhan m inä tässä  vaan ronin».

(W olmari S c h i l d t )

VETERAANI

Janne Sund, josta tuli sittem m in eläinlääkäri, juoksee VII luokalla ollessaan 
ennen tunnin  alkua juom aan korridooriin, jossa juuri kouluun tu llu t tiukka lehtori, 
sittem m in reh tori W änttinen kustodieeraa.

W änttinen tu ikeasti Sundille: »Nyt pitäisi olla jo luokassa joka miehen.»
Sund: »Minä olen tässä koulussa jo neljä ttä to ista  vuotta, eikä m inulle vielä 

kukaan  ole tu llu t tuollaista sanomaan».
Silloin lehtori ojentaen kätensä sanoo: »W änttinen».

(Lauri P i h k a l a )

KÄÄNNÖSK UK KANEN

Lehtori Ekelund oli sanellut ruotsinkirjoituksissa, joka käsitteli sosiaalisten olo
jen kehitystä, seuraavasti: »I äldre tider bodde fam iljerna skild för s i g ------------ ».

Seuraavalla kerra lla  k irjo ituksia takaisin  an taessaan  oli lehtorin  vaikea olla 
vakavana, kun hän  selitti, e t tä  eräs oli kään täny t kohdan »Vanhempina aikoina 
asuivat Schildtin perheet itsekseen.»

Täm ä todistaa, m iten voim akkaasti vanhan W. S. Schildtin hahm o va iku tti 
Jyväskylän lyseossa. (Päivö O k s a l a )

KAIKKI MATKAAN

A la-asteella lyseossa p itää  parhaillaan  m atem atiikan  tun tia  lehtori M atti R an
tala, jolla oli tapana sanoa kaikki tä rk e ä t painolliset sanat kolmasti. T unti on 
lauantaipäivän viimeinen. K aikki pojat ovat pakanneet kirjansa k iire istä  kotiin  
lähtöä varten, joten opetuksen seuraam inen ei ole sellaista kuin tavallisesti.

Silloin M atti te rästääkseen  ta rk k aav a isu u tta  sanoo: »Kaikki m atkaan, kaikki 
m atkaan, kaikki m atkaan. H akanenkin m atkaan, H akanenkin m atkaan, H akanenkin  
m atkaan, B lom stedtkin m atkaan, B lom stedtkin m atkaan, B lom stedtkin m atkaan.»

Blom stedt (nykyinen Jussi Ja las) kysäisee: Minne m ennään, minne m ennään, 
minne m ennään?»

M atti vetäen poikaa pulpetteineen m ukanaan: »Korridooriin, korridooriin,
korridooriin.» (Arvi S a l o n e n )
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PUH DA SK IELISY YTTÄi

Lehtori Lauri Helle oli kova suomalaisuusintoilijai puhtaan kielen puolesta sekä 
luja sikaarin polttaja, minkä vuoksi hän sai nimen »Sikarilassi». Hän ei sanonut 
polttavansa sikaareita, vaan »tappitupakkaa». Taskussähkölampun patteri oli hänen 
kielessään »pohjukkavalaisijan voimatölkki». Hän olii siis eräässä mielessä, joskin 
yliampuen, Wolmar Kilpisen työn ja tkaja  kielemme puhdistamisessa.

Lehtori Helteen tunnilla eräs poika kysyy: »Saainko vetää tuon kartiinin suo
jaksi, kun aurinko paistaa minun silmiini».

Lehtori Helle: »Ei sanota kartiini, se on ruotsia.. Kuinka sanotaan, Koskinen?
Aarne Koskinen: »Salusiini.» — Ja Koskiselle kcoittivat kovat päivät.

(Päivö O k s a l a )

RAITTIUSO PETUSTA

Raittiusopetus oli m äärätty  voimistelun lehtorin annettavaksi. Ainakin ensim
mäisellä kertaa, kun täm ä uusi opetus tapahtui perrusteellisen oppikirjan mukaan, 
sattui niin, e ttä  aluksi käytiin tarkoin läpi väkijuormien valmistus. Sitten loppui- 
vatkin raittiudelle m ääräty t tunnit, joten itse raittiu isasiasta ei ehditty puhua lai
sinkaan. M utta tämän puolen selostamisesta piti lehtoon Helle perusteellisen huolen.

(Päivö O k s a l a )

TOIVO H IR N IN  T U N N U L LA

Lehtori Hirn katselee saksankirjoituksissa ulos aakkunasta ja nauraa niin, e ttä  
vatsa hytkyy sekä lausahtaa: »Pojat, älkää koskaan i panko lunta postilaatikkoon». 
— Lähinnä akkunaa olevat pojat kurkoittavat kattsom aan ja huomaavat, miten 
ryhmä kolmivuotiaita palleroisia potkurissa seisten ja toisiaan kannatellen on tukki
massa lunta postilaatikkoon.

*  *  *

Rukousten jälkeisellä aamutunnilla ilmoittaa leehtori Hirn: »Kuten kuulitte, 
ilmoitti rehtori, e ttä  koululla on huomenna lupa. Se ■ on sitä varten, e ttä  te luette 
saksan kielioppia. Ymmärrettehän, ettei rehtori w oinut sitä muiden opettajien 
tähden suoraan sanoa.»

*  *  *

Saksan lukukirjassa on kohta, jossa kerrotaan, rmiten kisälli lähettää oppipojan 
noutamaan »Bieriä». Lehtori Hirn haluaa täy ttää  opeettajan velvollisuutensa ja huo
m auttaa: »Pojat, ymmärrättehän, että, vaikka tässä ipuhutaan oluesta, se tarkoittaa 
oikeastaan limonaadia».

*  *  *

Oppilas koettaa saksan tunnilla kääntää lausettsa, joka alkaa »Der Inspektor 
kommt», ja  toistaa alkua uudelleen ja uudelleen, ktun ei pääse eteenpäin. Silloin 
lehtori H irn tokaisee: »Se tässä vielä tarvittaisiin.»

(Tarvo O k s a l a )
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L A U R O S E L A

L aurosela oli joskus sa ttiu n u t osuvalla vertauksella  huom auttam aan, m inkälai
nen m eteli luokasta kuului ] käytävään. Sam a äänekkyys toistui taas kerran , kun 
toh to ri asteli luokkaan tu n ttia  p itäm ään. K om ennettuaan hiljaisuuden Laurosela 
vielä huom autti:

»Ihanhan täällä  on kuin. . . . »
»Kuin Tikkam annilan naw etassa», kuului luokan perältä.
»No niin on», vahvisti Laiurosela, m inkä jä lkeen  s iirry ttiin  hunnien hyökkäyksiin.

*  *  *

»Eipä m ököttele» ym. sarm antapaiset sanonnat kuuluivat Lauroselan k ie lenkäyt
töön, hän kun ei sinutellu t eeikä te ititelly t, vaan hännitteli oppilaita. E räänä  iltan a  
hän  huom asi Asem akadulla ljyseon pojan, jonka liikehtim inen vaiku tti epäily ttävältä . 
L aurosela pysähtyi pojan neenän eteen ja tiukkasi: »Onko hönössä?» Oppilas ei 
s itä  ollut, m u tta  jokainen siinä iltana kävelyllä ollut lyseolainen sai taa tu s ti jo lta 
k in toveriltaan  kuulla tiedusttelun: »Onko hönössä?»

*  *  3f.

Laurosela oli nuorem pam akin varsin hajam ielinen. O pettajain  kokouksen piti 
k e rran  alkaa, m u tta  rehtoriaa ei kuulunut eikä näkynyt. Puhelinsoitot kotiin jä ivät 
tuloksettom iksi. Vihdoin jokiu ehdotti Suomi-elokuvia, ja katso, siellä vah tim estari 
löysi rehtorin , joka oitis riernsi sitten  kokoukseen.

* * ¥■

V anhem m alla iällä poikiten nim et alkoivat tu o ttaa  vaikeuksia. Lyseoon tu livat 
veljekset P ekka ja  H eikki HIongisto, jo ista edellinen oli vielä keskikoulun puolella, 
H eikin käydessä jo lukiota. P ekka Hongistoa Laurosela ja tkuvasti sanoi Honko
seksi, m inkä nimen P ekka k d ltis ti tunnustikin. S itten  eräällä  tunnilla, kun M arnen 
ta iste lu  oli jo käyty kolm am nen k erran  peräkkäin  läpi:

»Honkonen!»
»Niin?»
»Eikö Honkosella ole velii, joka on lukioluokilla?»
»Kyllä on.»
T untia  ja tkettiin . H etkem  ku lu ttua  taas kuitenkin:
»Honkonen!»
»Niin, tohtori.»
»Eikö Honkosen veljen mim i ole Hongisto?»
V astausta  ei voitu kuullan

(Vilho P u t t o n e n )

O PPIA IN EET

H istorian  tunneilla sa a ttta a  alaluokilla kuulla vaikka m inkälaisia vastauksia 
varsinkin, kun kyseessä orn vierasperäisiä nim iä tahi sivistyssanoja. T ästä  on 
kuvaava esim erkki lehtori SSalme Vehvilän tunn ilta  vuonna 1948.

Vehvilä: M itkä olivat ttrivium kurssin  aineet keskiajalla?
H: Retoriikka, g ram m aitiikka ja erotiikka.

(Heikki J u u s e l a )
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K U V I E N  

1 9 5 0 -

N äytelm äharrastus on 
koko ajan  ollut hyvin 
vilkasta. Kuvassa S eit
semän veljestä joulu- 
saunassa. Esiintyjinä 
vuoden 1954 VII luokan 
pojat.

Joulujuhlassa yhtyvät 
opettajatk in  oppilaiden 
vilpittöm ään ilonpitoon. 
Joulupukki on saanut 
tanssi tovereikseen opet
ta jakunnasta  Pitkäsen, 
Penttisen ja Vehvilän.

Aina 1950-luvun puo
liväliin asti suoritettiin  
perinteellinen penkin- 
painajaisajelu kaupun
gilla hevosilla. N yt ovat 
autot siirtänee t vanhan 
tavan m uistojen jouk
koon. Kuva vuodelta 
1955.
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K E R TO M A A

l u v u l t a

A rvokkaan näköisinä 
kuuntelevat ab itu rien tit 
V II-luokkalaisten jäähy- 
väispuhetta penkinpaina- 
jaispäivänä muiden oppi
laiden seuratessa toim i
tu sta  taustalla. Kuva 
vuodelta 1955.

V älituntien aikana 
ennen opettajan  tuloa 
luokkaan on tunnelm a 
välitöntä eivätkä huolet 
ole painam assa. Kuva 
lyseon VII luokalta 
vuonna 1953.

K onventit ovat yh te i
siä kaikille Jyväskylän 
kouluille. I lta  pää ttyy  
tavallisesti tanssin m er
keissä ja yleisö on tyy
tyväistä. Kuva o te ttu  
kevättalvella 1952.
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Jyväskylän lyseon perustam iskirja. V asem m alla kopio perustam isk irjasta  ja  oikealla 
osa kirjan  liitteenä olleesta anom uksesta, jossa nähdään a llek irjo itta ja t.
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J U  H L A  M I T A L I

S U U N N I T E L L U T  A K A T E E M I K K O  
A L V A R  A A L T O

W O L M  A R  S T Y R B J Ö R N  

SCHILDT-KILPI  M ENL V C e U M J V V A E S X X l . F N ^

M O U U C  l . V I I I  -  M U M  U V  I I I  -
P A T E R  SCHOLAS



J U H L A P O S T I M E R K K I
S U U N N I T E L L U T  A R K K I T E H T I  

A U L I S  B L O M S T E D T
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1O O - V U O T I S J U H L I E N  T U K I J O I T A

Seuraavat liikelaitokset ja  yksity iset ovat huom attavilla  lah jo i
tuksilla  tukeneet Jyväskylän  lyseon 100-vuotisjuhlien yhteydessä 
Jyväskylän  lyseon tu k isää tiö tä , stipendirahastoa, koulun m atrik k e
lia, h is to riaa  ja  juh lak irjaa , juhlien yhteydessä lah jo ite ttav ien  
taideteosten  hankkim ista  ja  juhlien jä rjes te ly ä :

ARE OY ja ORO OY
A. FREDRIKSSON OY 
FRIITA LA N  NAHKA OY 
K. J. GUMMERUS OY 
RAF. HAARLA OY
HANA OY ja  KESKI-SUOM EN RAUTA OY 
H ELSIN G IN  JYLY :n JOHTOKUNTA 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 
JYVÄSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI 
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
B. LINDBERGIN RAKENNUSTOIMISTO OY 
POHJOISM AIDEN YHDYSPANKKI 
RA K EN N U SLIIK E PORRASSALMI & M ÄKINEN 
W ILH. SCHAUMAN OY
G. A. SERLACHIUS OY
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA (SOK) 
W EILIN  & GÖÖS OY (H elsinki)
YHTYNEET PA PERITEH TA A T OY

HARRAS HEIK K ILÄ N  P E R H E  AKSELI PEL L IN E N
ARMAS AHLQVIST PÄIVÖ OKSALA

W ILHELM  JÄGERROOS 
K. H. K A H ELIN IN  SUKU 
A K SELI KIN N U N EN  
YRJÖ LAAKSONEN 
AATTO LAITAKARI 
VÄINÖ LYYTIKÄINEN 
AATTO NUORA

G. L. PESONIUKSEN SUKU 
WOLMARI SCHILDT
YRJÖ SCHILDT 
VELI VAKKOLA 
T. N. VILHULA
UUNO VILLENOJA
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E rä ä t  lahjoituksista on nimetty seuraavien entisten lyseon 
oppilaiden muiston kunnioittamiseksi:

Rudolf W alden

Rafael H aarla L auri Kivekäs
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1 0 0 - V U O T I S  J U H L I E N  O H J E L M A  

Y l e i s o h j e l m a  3.—5. 10. 1958

P E R J A N T A IN A  3. 10

Klo 19.00— K onventti Lyseolla uudessa salissa vanhalle ja nuo
relle polvelle. O hjelm assa lyseolaisten esityksiä ja 
varat. E. A. Aaltion puhe: Tervehdys 50-vuotisjuhlasta

L A U A N T A IN A  4. 10.

Klo 9.30— 9.00 Aamukahvi Lyseolla 
9.15— A am uhartaus

10.00— Lähtö hautausm aalle, kunniakäynnit opettajien ja 
sankarivainajien haudoilla

12.00—13.30 Tervehdysten vastaano tto  Lyseolla opettajainhuoneessa
14.00— P ääjuh la Lyseolla vanhassa salissa
18.00— Juhlapäivälliset kutsuvieraille Korkeakoululla
20.00— Juh latanssia iset Lyseolla uudessa salissa nuoremmalle 

polvelle
20.30— Toveri-illalliset kaupungin ravintoloissa

S U N N U N T A IN A  5. 10.

Klo 10.00— Jum alanpalvelus K aupungin ja Taulumäen kirkoissa
12.00— H istoriallinen kulkue: Kokoonnutaan Seminaarink. 36
15.00— U rheilujuhla H arjun  ken tällä
18.00— Luokkakokouksia

Klo 19.00 Juh la kaupunkilaisille Lyseolla

P ä ä j u h l a n  o h j e l m a  4. 10. 1958 klo 14.00

ALKUSOITTO ....................................... O rkesteriyhtye, sävellyksensä joh
taa ylikapellim estari Jussi Jalas

TERVEHDYSPUHE ............................ Professori Päivö Oksala
LAULUA .................................................  Lyseon poikakuoro, johtaa

dir.cant. Väinö Alestalo 
REH TO RIEN  KUVIEN LUOVUTUS KHO:n presidentti U. J. Castrén
JUHLAESITELM Ä ..............................  A kateem ikko Alvar Aalto
JUHLAKANTAATTI ..........................  Sävellys: Väinö Hannikainen

S anat: Päivö Oksala 
Lyseolaisyhtye, -kvartetti ja oppi- 
laskuoro. Joh taa professori Tauno 
H annikainen

O PPILA ID EN  TERVEHDYKSET . . N eljännesvuosisadoittain
PIANOSOOLO ....................................... Taiteilija E rkki Forss
KUTSUVIERAIDEN TERVEHDYKSET
PUH E ......................................................... Rehtori M artti Saraste
MAAMME
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