
 

Viirin koulu 75-vuotias                                                                                        

Lapin Kansa                         

Viirinkylä juhli kuihtuvaa kouluaan  

Silloin oli syksy 1907. Pohjoisen kolea syksy, kun Rovaniemen pitäjä sai viidennen koulunsa. Sortovuosien 

päättyessä,. suurlakon aikoihin nousi komea koulurakennus Viirinkylään, korkealle Kemijoen rantatörmälle.Vuosia 

kestäneen valmistelun jälkeen koulu oli jo aloitti toimintansa 22 oppilaan tömistellessä luokkiin.                   

Nyt on kevät - vielä kolea, mutta kuitenkin kevät, lähes 75 vuotta myöhemmin. Sunnuntaina 1982  

75-vuotisjuhlaansa viettänyt Viirin koulu seisoo edelleen korkealla jokitörmällä, mutta sen tulevaisuus on paljon 

synkempi kuint75 vuotta sitten, jolloin sunnuntaisen koulujuhlan kunniavieraat Fiinu Nevalainen (86) ja Matti Yli 

viiri (85) aloittivat koulutaipaleensa. Fiinu Nevalaisen ja Matti Yliviirin aloittaessa koulunkäyntinsä uudessa 

koulussa he olivat 10- ja 9-vuotiaita. Matti Yliviiri pääsi opettelemaan koulusivistystä aivan pihapiirissään, mutta 

Fiinu Nevalainen joutui lukuisten muiden Viirin koulua käyneiden tavoin kauas kotoaan Oikaraiselta. Kotona ei 

silloin päässyt käymään kuin jouluna ja pääsiäisenä, muulloin oli pidettävä kortteeria Viirikylän taloissa. Matkat 

olivat pitkät, sillä Viirin koulun "koulupiiri". ulottui Oikaraisesta aina Auttiin asti, muisteli Fiinu Nevalainen.            

Koulu kuihtuu. Pitkät matkat ovat siis aina kuuluneet Viirin koulun olemukseen. Kuvannollisesti nuo etäisyydet 

oppilaisiin ovat tänään vain kasvaneet; oppilaat ovat niin kaukana, että heistä on pulaa. Koulun iloista, mutta samalla 

arvokasta 75-vuotisjuhlaa varjosti selvä huoli koulun tulevaisuudesta.                                          

Viirin koulun 75-vuotishistoriikin esittäneen, koulun johtajan Urpo Haatajan mukaan huoli koulun toiminnan 

jatkumisesta on todellinen. Jo ensi syksynä koulun oppilasmäärä putoaa ensimmäisen kerran säädetyn 12 oppilaan 

rajan alapuolelle. Viirinkylä on kuihtunut ja koulu sen mukana. Urpo Haataja valoi kuitenkin uskoa kyläläisiin ja 

kielsi vaipumasta epätoivoon. Hänen näkemyksensä mukaan koulun säilyttämiseksi on vielä olemassa 

mahdollisuuksia; ainakin yhteistyössä muiden lähikylien kanssa voitaisiin säilyttää osa nyt lakkautusuhan alaisiksi 

joutuneista kouluista.                                                                                       

Kyläkoulut säilytettävä. Viirin juhlivaa koulua uhkaava lakkautus ei ole Lapissa mikään uusi asia. Koulujuhlassa 

juhlapuheen pitänyt lääninkouluneuvos Juhani Lassila totesi, että Lapissa on jouduttu lakkauttamaan noin           

120 kyläkoulua ja vaikka jäljellä olevat koulut säilytetään 1-opettajaisina, lakkaa tällä vuosikymmenellä vielä useita 

kouluja. Lääninkouluneuvos Lassilan mukaan oppilasmäärän väheneminen ei ole ainut Lapin kyläkoulujen 

olemassaolon uhka. Hänen mukaansa paljon suuremman vaaran muodostaa yleinen mielipide, joka usein vaatii 

kyläkoulujen säilyttämistä, mutta vaatii samaan hengenvetoon niiden lakkauttamista, koska pienet kyläkoulut 

maksavat kunnille paljon. Lassila korostikin, että Lapissa on palvelutason ylläpitämiseksi pidettävä myös pieniä 

kouluyksiköitä kaikilla tasoilla. Yksiopettajaiset koulut ovat oppilaiden kannalta hyviä, tietyistä rajoituksistaan 

huolimatta. Meidän on huolehdittava siitä, että kunnat saavat riittävät valtionavut koulujen ylläpitoon . Emme siis saa 

missään tapauksessa lisätä syrjäkylien asukkaiden taakkaa syyttämällä heitä siitä, että muu yhteisö kaatuu pienen 

kyläkoulun ylläpidon korkeisiin kustannuksiin, korosti Lassila. Täällä Lapissa meillä on moraalinen velvoite  

puolustaa myös pieniä kyläkouluja. Teksti: Pentti Korkeakangas Kuvat: Ilkka Koskinen 
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22 muun oppilaan kanssa uutuuttaan hohtaneeseen koulura-      perinteisesti jumalanpalveluksella ja varsinaiseen  

kennukseen. He olivat koulun ensimmäiset oppilaat ja nyt        koulujuhlaan käytiin vasta kirkkokahvin jälkeen.  

75 vuotta myöhemmin he olivat juhlivan koulun kunniavieraita,  

 



 Kuva 1930 luvulta Aino Salon albumista 

                      

 Lapin Kansassa julkaistuja kuvia 

                                   

Viirinkylän koululaiset ovat kokoontuneet koulunsa portaille yhteiskuvaan.                               

Kuva on otettu 1939-1940. Opettajana oli Huugo Suhonen. Kuvan lähetti                         

Eeva Koivuranta.     

                     

                    

  Viirinkylän koulun hiihtokisat 1940-luvulla. Kuva on Maija Seppäsen albumista 

       

.                                

 

 



       Nykyiset koulukäytöstä pois jääneet rakennukset valmistuivat 1946. Lukukausina 1945 – 1946 yläkoulu 

toimi Pentti Ollilan talon pirtissä. Opettajien Liisa ja Niilo Vesikon asunto oli huone ja keittiö. Alakoulu toimi 

Hilja ja Iikka Uusiviirin talossa, aluksi yläkerran huoneessa ja myöhemmin alakerrassa.  

               

      Viirinkylän kansakoulu 

              

       Opettajien asuinrakennus 

 


