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Rantasalmelta kansanopetuksen tielle, osa III
Kansakoulut, kunnallinen keskikoulu ja oma lukio
FT Erja Kosonen, Jyväskylän yliopisto
Ensimmäiset suunnitelmat kansakoulun perustamisesta Rantasalmen pitäjään
Asetus kansakoulutoiminnan järjestämisestä Suomessa annettiin vuonna 1866, laatijana Uno
Cygnaeus. Vain kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1869 Rantasalmen kuntakokous päätti
perustaa pitäjään ensimmäisen kansakoulun. Päätöksen takana olivat tilanomistajat, jotka
samalla suostuivat antamaan tarvittavan määrän varoja koulunpitoon, joten pitäjässä
arvostettiin kansanopetuksen järjestämistä omin voimin. Kansakoulun aloitus ei kuitenkaan
ollut vain yhden kuntakokouksen takana.
Keisarillinen asetus kansakoululaitoksen perustamisesta vuonna 1858 oli pohjana
sahanpatruuna Petteri Sopasen ehdotukselle ”Kansan koulun asettaminen Rantasalmin
pitäjään”, mikä toteutuessaan olisi tarkoittanut neliopettajaisen koulun perustamista
Osikonmäen pappilaan. Kaksi opettajista olisi ollut pappeja: toisella opetusvastuu kappalaisen
toimien ohella vain ”rippikoulullen tarvittavan ymmärryksen valaistuksessa”, toisella taas
papintehtävänä vain ”Pappi Pyhänä kirkossa ja muuten opettamassa kirjoittamaan,
luvunlaskuun, karttoo tuntemaan, Henkelleistä ja taevallista mitä paraks näkyis”. Kolmas
opettajista olisi ”Naisopettaja, joka opettais niitä lapsia, joita pitää pitäjän opettoo”, kuten
Soininen Rantasalmen historiassa (1954) arkistolähteitä siteeraa. Lähtökohtana
kouluopetukselle oli vanhempien velvollisuus lukutaidon perusteiden opettamiseen, mikä
toteutui ilmeisen vaihtelevasti. Naisopettajan tehtävä olisi ollut myös neuvoa tyttölapsia
”kaikkeen parempaan käsi teollisuuten. Neljäs opettaja olisi ollut Lukkari, joka opettaisi
”armottomia lukemaan ja kaikkia koulussa käypiä laulamaan”.
Koulunpidon rahoitukseenkin Sopasella oli ehdotus: kappalaisten, lukkarin, koulumestarin
(joka siis edelleen pitäjässä oli pitkää perinnettä jatkamassa) ja pitäjän makasiinin hoitajan
palkat. Esitys sai kohtuullista kannatusta talonpojilta ja säätyläisiltä, joskin talonpoikien
kouluttamista herroiksi pidettiin turhana ja tarpeettomana. Esitys kaatui kuitenkin
nykypäivänäkin tuttuun ilmiöön, työsuhteen ehtoihin, sillä laki ei sallinut papiston
palkkaetuihin kajottavan esitetyllä tavalla.
Petteri Sopasen ehdotus on hyvä esimerkki kansakouluopetuksen järjestämisestä kirkon
ohjaksissa, mitä ajatuksia 1800-luvulla vahvasti vielä esitettiin ja mitä ajatuksia Uno
Cygnaeus, kansakoulun isä puolestaan vastusti. Kansakouluasetus (1866) korosti koulun
järjestämistä valtion toimesta ja uusi kirkkolaki (1869) vahvisti kirkon ja valtion eron. Se ei
suinkaan estänyt kirkon arvojen toteutumista myös kansakouluissa. Koti, uskonto, isänmaa
olivat koulun ja kasvatuksen vankkumattomat perusarvot vuosisatojen ajan, myös
Cygnaeuksen kansanopetuksen ohjeistuksissa ja käytänteissä.
Vuosina 1859–1863 väliaikaisen koulun pito Rantasalmella annettiin koulumestareiden
Cajander ja Malkki tehtäväksi. Pian huomattiin, että koulumestareiden taidot eivät riitä
antamaan opetusta ”niille nuorukaisille, joille halataan avarampaa opetusta kuin vaan selvän
sisältä luvun ja katekismuksen ymmärtämisen taitoa”. (Soininen 1954.)
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Koulunpitoon vuonna 1872
Vuonna 1863 perustettiin Jyväskylään ensimmäinen suomenkielinen opettajaseminaari. Nyt
saatiin koulutettuja opettajia ja vuoden 1869 kuntakokouksessa tehtiin päätös kansakoulun
perustamisesta pitäjään, kuten alussa mainitsin. Maaliskuun 30 päivä vuonna 1872 päätettiin
kuntakokouksessa varsinaisesta koulutoimen aloittamisesta. Syyskuun 18. päivä vuonna 1872
aloitti poikien koulussa Sallilassa 25 poikaa ja tyttöjen koulussa Rouhialan yläkerrassa 24
tyttöä. Vuonna 1875 valmistui oma koulutalo pappilan vanhan päärakennuksen hirsistä, jossa
oli vuoteen 1903 asti omat osastonsa pojille ja tytöille aina. Talo oli kansakouluna
vuosikymmeniä ja sen jälkeen siinä toimi pitkään kirjasto, kuten monet meistä hyvin muistaa.
Kuva: Rantasalon ensimmäinen koulutalo vuodelta 1875
Perustamisensa jälkeen Rantasalon koulu oli 15 vuotta pitäjän ainoa kansakoulu. Vuonna
1887 aloitti Asikkalassa Waivaistalon koulu orpolapsille ja myös muille alueen kouluikäisille
ja kolmen vuoden kuluttua, vuonna 1890, perustettiin Oravin kansakoulu tehtaan työmiesten
lapsille.
Edellä mainitut kolme kansakoulua perustettiin ennen vuoden 1898 koulupiirijakoa. Sen
myötä koulupiiri ja kansakoulu piti perustaa vähintään 30 oppilasta varten. Koulupiirijakoa
tarkistettiin useampaankin otteeseen vuosisadan vaihteessa. Oppivelvollisuuslain jälkeen
vuonna 1924 Rantasalmella oli 15 koulupiiriä yläkoulun perustamisjärjestyksessä: Rantasalo,
Asikkala, Oravi, Parkumäki (1898), Hiltula (1898), Teemassaari (1905), Tuusmäki (1906),
Kolkontaipale (1909), Torasalo (1914), Osikonmäki (1922), Ahvensalmi (1925), Hiismäki
(1929), Joutsenmäki (1931) ja Pirilä (1933).
Parkumäen ja Hiltula–Hiismäen koulupiireissa asukkaat perustivat koulut omatoimisesti ja
keräsivät koulurakennuksia varten varat alueen asukkailta. Teemassaari, Tuusmäki ja
Kolkontaipale olivat ensimmäiset koulupiirit, joissa koulun perustamisesta vastasi kunta,
kuten myöhemmin muistakin kouluista. (Soininen 1954.) Mutta kylille koulut olivat tärkeitä
ja koulutalojen rakentamisessa kyläläiset olivat hyvin aktiivisia.
Rantasalmi toimi esimerkillisesti kansanopetuksen järjestämisessä. Huomionarvoista on, että
yhdeksän koulua perustettiin ennen vuoden 1921 oppivelvollisuuslakia. Pinta-alaltaan iso
pitäjä, jossa vesistö erottaa ja erotti kyliä ja kulkuyhteydet olivat hankalia, oli isännillä ja
emännillä vahva tahto omaan kouluun ja sivistyksen takaamiseen jälkipolvilleen.
Alakoulun neljä luokkaa käytiin kyläkoulussa ja kirkonkylän kansakoulussa. Sen jälkeen
pyrittiin oppikouluun tai jatkettiin kansakoulun jatkoluokilla. Oppikoulut ja lukiot,
yhteiskoulu tai lyseo, löytyivät lähikaupungeista. Lukukausimaksut ja asuminen vieraalla
paikkakunnalla rajoittivat monien koulunkäyntimahdollisuuksia.
Kansakoulusta keskikoulun kautta lukioon
Sotavuosien jälkeen lasten määrä pitäjässä kasvoi ja kouluissa riitti oppilaita.
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Valtakunnallisestikin koulutusmahdollisuuksien laajentaminen nähtiin tärkeäksi. Erityisesti
maaseutukuntia varten perustettiin kunnallisia keskikouluja ja Rantasalmi oli ensimmäisten
joukossa. Lupa kunnallisen keskikoulun perustamiseen tuli vuonna 1948. Samana vuonna
aloitti Rantasalmen yhteiskoulu mutta se sulautui keskikouluun, joten Rantasalmella toimi
aikanaan vielä harvinainen viisiluokkainen kunnallinen keskikoulu, jossa oppilaita riitti
alkuvuosien yhden vuosiluokan käytännöstä myöhempien vuosien rinnakkaisluokkiin asti.
Rinnalla toimi ja kansakoulun jatkoluokkina toimiva kansalaiskoulu, jonka osalta
lainsäädäntö valmistui vasta vuonna 1957.
Itse kukin voi laskea, kuinka kauan Rantasalmella on toimittu peruskoulun hengessä,
maksuton koulunkäynti, koulutarvikkeet, kouluruokailu. Koulumatkojen kustantaminen tuli
myöhemmin. Kunnallisen keskikoulun takana oli jo selkeästi ajatuksia yhtenäisestä
peruskoulusta. Peruskouluun siirryttiin 1970-luvulla. Taidan itse edustaa lähes viimeisiä
keskikouluvuosikertoja.
Rantasalmen lukion yli 50-vuotinen historia on oma menestystarinansa kuntalaisten ja
kunnanisien ja -äitien halusta olla tukemassa lastensa kasvua ja kehitystä kotipaikkakunnalla.
Surukseni luen Rantasalmen lehdestä kiivastakin kirjoittelua kouluista kunnan rasitteena,
seininä ja lämmitettävinä tiloina, koulunpidon kalleudesta ja koulujen lakkautuksen
välttämättömyydestä. Ennen kunnallista keskikoulua ja lukiota ainoa mahdollisuus
koulunkäynnin jatkamiseen oli muuttaminen toiselle paikkakunnalle. Olemmeko samassa
tilanteessa? Vanhempien sukupolvien toive siitä, että koulunkäynnin täytyy olla mahdollista
kotona asuen ja kasvaen, näyttää jäävän muutaman vuosikymmen ”ihmeeksi”. Missä
kasvavat tulevaisuuden rantasalmelaiset, tai onko heitä? Lapsia ei ole riittänyt moneen edellä
luetelluista kyläkouluista enää vuosiin. Sitäkin tärkeämpää on pitää elinvoimaisena ne, jotka
vielä ovat toiminnassa.
Samana päivänä, kun vietimme Rantasalmen lukion 50-vuotisjuhlaa, saatoimme lukea
paikallisesta lehdestä Punkaharjun ja Kerimäen lukioiden lopettamisesta, kuntaliitosten
tuloksena. Nykytilanne on hankala mutta sitä se on ollut vuosikymmenten ja vuosisatojen
virrassa ennenkin, kuten olen tässä sarjassa halunnut lähdetietoihin nojaten auki kirjoittaa.
Koululla on ollut ja on merkityksensä kasvuympäristönä ja -ympäristössä. Rantasalmella
ollaan suomenkielisen kansansivistyksen keskeisillä syntysijoilla.
Rantasalmen ansiot puhallinmusiikin ja musiikkiteatterin saralla yli 30 vuoden ajalta ovat
vertaansa vailla. Musiikillisten ansioiden lisäksi toiminnalla on myös laajempaa merkitystä
nuorille soittajille. Vahva sitoutuminen ja tiivis yhdessäolo luovat monelle
orkesteriharrastuksesta elämäntavan ja antavat merkitystä elämään, kuten Anna-Maija Saari
pro gradu –tutkielmansa (Lappalainen 2011) pohdinnassa toteaa.
Rantasalmi on kotipitäjäni ja Poronsalmen mökille palaan vuosittain kesärantasalmelaisena.
Vaikka opinnot ja työ veivät Keski-Suomeen, olen ”palauttanut” musiikkikasvattajien
kouluttajana musiikin ammattilaisia pitäjään. Heidän työtään on upeaa seurata ja heidän
kauttaan Rantasalmen koulu- ja musiikkiteatteriperinteeseen on tutustunut monta vuosikertaa
musiikinopiskelijoita. Toivottavasti jatkossakin on kerrottavaa kulttuurimyönteisestä
kunnasta.
Kiitos teille, rantasalmelaiset päätöksentekijät arvokkaasta työstä sukupolvien ketjussa.
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Vuonna 2022 on syytä juhlia kansakoulun 150-vuotistaivalta mutta entäpä jos 2028
Rantasalmella vietettäisiin suomenkielisen kansanopetuksen 300-vuotisjuhlaa?
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