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Jälki-istunto 40 vuoden jälkeen
teli ensin sahansa opettajalle ja
sai kahdeksikon. Tämän jälkeen
nimi hiottiin pois ja tilalle raaputettiin Elias Nuutinen, joka
sai samasta sahasta arvosanaksi
kutosen.
Vieläkin pulputtava sakki
hiljenee ja ilmeet vakavoituvat
kun astutaan entisen, nyt tyhjän

ja hylätyn opettajanhuoneen
ovesta sisään.
– Kerran tuli jäätyä tupakanpoltosta kiinni, muistaa Marjo
Oikari.
Nyt kuitenkin yksi jos toinenkin uskalsi tunnustaa, että
tiukoista opettajista on ollut
paljon hyötyä. Joka iikka erot-

UURAINEN
Hanna Lahtinen
Uuraisten yhteiskoulussa
vuosina 1966-71 opiskelleet
kokoontuivat tutuissa maisemissa viime lauantaina.
Noin 40 oppilaan ryhmästä
paikalle oli päässyt 26 entistä nuorta.

Oppilaat kokoontuivat Jokihaaran Talaksessa ja vierailivat
koulukeskuksessa sekä omassa
koulussaan Tappuraharjussa,
joka luultavasti pian puretaan
mahdollisesti paikalle rakennettavien kerrostalojen tieltä.
– Laulua ja liikuntaa ihan niin
kuin koulussa silloin ennen ja
jotkut jopa taisivat jäädä luokallekin, kertoo tapaamisen sujumisesta organisaattori Mikko
Nieminen.
Luokalle jääminen ei tälle ikäluokalle ollut ollenkaan
niin harvinaista herkkua kuin
nykypäivänä, vaan luokkien
tuplaaminen, jopa triplaaminen oli varsin tavallista. Suoraa
vertailua yhtenäiskoululaisten
ja nykynuorison älykkyysosamäärästä tämän vuoksi tuskin
voi tehdä, vaan aika oli toinen.
Paikalla oli myös neljä opettajaa, äidinkielen topakka takoja Aili Luotola, kotitalousopettaja Vuokko Marttila, liikunnan, historian ja yhteiskuntaopin opettaja Raimo Veintie
ja luonnontieteen, kasviopin
ja maantiedon opettaja Leena
Mäkeläinen, jonka opetuksesta luonnollisesti parhaiten ovat
mieleen jääneet kasvistojen keräämiset. Oppilaita tuskastuttanut kesäurakka ei ollut opettajan itsensä keksintöä.
–
Opetussuunnitelmassa
luki, että oppilaalle pitää antaa
ehdot, ellei kasveja ole riittävästi kerätty, Leena Mäkeläinen
kertoi. Opettajan silmiin tarttui
välillä myös pieniä huijausyrityksiä ja kierrätystä.
Osaamisen kierrätystä harrastivat myös Mikko Nieminen
ja Elias Nuutinen. Mikko esit-

Tämä on se kuuluisa saha, esittelee Elias Nuutinen Lasse Hannikaiselle.

Marjo Oikari ja Veikko Taipale muistelivat miten jännää oli kulkea käsi
kädessä koulu käytävillä illanvietossa jota silloin konvaksi kutsuttiin.

taa kuusen männystä ja äidinkielen taidoista moni on saanut
kiitosta, mikä nyt välitettiin Aili
Luotolalle. Veikko Taipaleelle
Ailista on jäänyt vauhdikas
muisto.
– Ensimmäisenä päivänä
muistan kun opettaja Luotola
kaasutti vanhalla Opelilla sora
ropisten niin vauhdikkaasti.
Ajattelin minkäläinen koulu
tämä oikein on kun opettajatkin
noin kaahaa.
Tämä ikäluokka on tavannut
kaksi kertaa aikaisemminkin ja
lisää on luvassa.
– Seuraavan kerran tavataan
viiden vuoden päästä, 10 vuotta
on jo liian pitkä väli tässä iässä,
sanoo Mikko Nieminen.

Raimo Veintie opetti liikuntaa ja
historiaa ja yhteiskuntaoppia ja on
viimeksi ollut opona Suolahdessa,
nyt jo eläkkeellä. Hän kertoi perineensä omalaatuisen aineyhdistelmän Hietasen Paavolta, joka
rehtorina ja pesäpallonpelaajana
oli räätälöinyt sen itselleen.

Opettajien kanssa aikuisiällä jutusteleminen on mielenkiintoista. Juttusilla Helena Hakala (Pulkkinen) ja Vuokko Marttila sekä Leena Mäkeläinen
ja Riitta Kovanen (Lahtinen).

Opettajat Vuokko Marttila ja Aili Luotola vastasivat aikoinaan siitä millaista ruokaa suuhun pantiin ja millaista tekstiä ulos tuotettiin. Positiiviset
vaikutukset näkyvät yhä.

Luultavasti viimeistä kertaa tämä porukka kuvassa näillä purku-uhan alla olevilla Tappuraharjun rappusilla. Edessä istumassa notkeapolviset pojat Lasse Hannikainen, Veikko Taipale
ja Elias Nuutinen. Vasemmalta Leena Mäkeläinen, Aili Luotola, Tarja Hakala-Koivusalo, Vuokko Marttila, Marjo Oikari, Kirsti Haarala, Anne Ijäs, Riitta Kovanen, Eeva-Riitta Sillantaus,
Anna-Maija Dimaras, Markku Vanhala, Eeva-Liisa Kiviluoma, Mari Ruuska, Helena Hakala, Elisa Lahtinen, Tuomo Auer, Kirsti Hyyppä, Paula Siekkinen, Mikko Nieminen, Jussi Lehmuskoski, Keijo Hänninen, Kauko Lahtinen, Hannu Harju ja Antti Saari.

