Ummeljoen koulutalo 60 vuotta 			Eeva-Liisa Oksanen 22.8.2024

- Tässä kylässä pidetty koulua 1. kerran jo 1770 (244 vuotta sitten), jolloin Elimäen seurakunnan koulumestari, renki Antti Simonpoika tuli tänne Värälästä. Myöhempi Anjala kuului silloin kokonaan Elimäkeen.
- Kylä yksi pitäjän suurimmista ja Myllykoskessa oli oikein saha, Ummeljoen saha. 
- Opetettavia lähes 100, joten tehtiin kaksi ryhmää. Alaikäraja oli 7 vuotta.
- Koulu pidettiin jossain tuvassa, mutta matrikkeliin sitä ei merkitty. 
- Joka tapauksessa viitisenkymmentä oppilasta kummallakin kurssilla.
- Miten kukaan ylipäänsä näki tai kuuli mitään? Eikä tietenkään ollut mitään pulpetteja. Onnekkaimmat pääsivät pöydän ääreen. Valaistus surkea.
- Seuraava kerta 16 vuotta myöhemmin eli 1797. Oli Elimäen kiertokoulun viimeinen kerta täällä.

- Reginakoulu aloitti1803. Kuka ei ole siitä kuullutkaan? Siitä on tehty kirjakin.
- Anjalaan tuli oppivelvollisuus eli lukutaidottomat 6-15-vuotiaat pantava kouluun. 
- Milloin oppivelvollisuus säädettiin koko Suomeen? Vasta 1921.
- Anjalaan siis melkein 120 vuotta liian aikaisin.
- Myös Reginakoulu kiersi kylästä kylään talollisten tuvissa. 
- Koulumestarille tehtiin oma talo kirkonkylään 1843. Siirretty nyt Anjalan kartanon läheisyyteen.
- Alkuun vain lukutaidon opetusta uskonnonharjoitusta varten. Papit valvoivat.
- Uno Cygnaeus ja kansakoululaki 1866. Tytöt yhteisopetukseen, mitä myös vastustettiin. 

- Vuonna 1871 Ummeljoen saha sekä Takamaan ja Värälän kartanot perustivat koulun. 
- Sahan koulu lopetti jo 1878. Sen talo oli pystyssä vielä nuoruudessani, mutta ei ole enää.
- Vasta vuoden 1888 alussa tehtiin päätös perustaa Ummeljoen kylään kunnallinen koulu. 
- Aloitti kauppias Backmanilta ostetussa talossa 5.10.1888. Alussa 27 poikaa ja 24 tyttöä.
- Koulu heti alkuun ahtaanpuoleinen, mutta palveli tehtävässään 66 vuotta.
- Muutama täällä on varmasti käynyt sitä ja muistaa opettaja Kerttu Juurelan, joka koulun henki ja sielu.
- Auvoranta sai oman koulun1902 ja Takamaa 1922. Isäni tuli sinne opettajaksi sodan jälkeen.
- Yrjölänmäen koulu silti yhä ahdas. Sodan jälkeen tuli vielä siirtoväki ja syntyivät suuret ikäluokat.

- Uusi koulu valmis vasta 1954, mutta siitä tehtiin kerralla tosi hieno. Koko Anjalan korkein ja suurin talo. 
- Ja syvin kaivo. Ja komein juhlasali. Pukuhuoneet ja sivusuihkut. Vesivessat! Keittola ja kodinhoitohuone.
- Luokissa hienot uudet pöydät ja tuolit, jokaiselle oma. 
- En muista, oliko kaksoispulpetteja jäljellä? Olivat yhden sortin kidutuslaite lapsille.
- Talon elämää valvoi legendaarinen talonmies Sakari eli Sakke Suomalainen.
- Muutimme uuteen kouluun Takamaalta, mutta menin juuri silloin valitettavasti oppikouluun.
- Olin silti valtavan ylpeä tästä koulusta, joka esiteltiin erikseen jokikiselle vieraalle.

- Opettaja-asunnoissa vesijohto ja lämmin vesi. 
- Käytössä vielä sauna suihkuineen (!) ja iso pesutupa kellarikerroksessa.
- Ja joka asunnossa oli sisävessa, kun ennen piti kulkea pihan perälle ainakin kilometri! 
- Sisävessoja ei ollut silloin koko kunnassa montakaan. 
- Mutta sähköliettä ei vielä ollut. Eikä jääkaappi kuulunut varusteisiin. Ostettiin aikanaan itse.

- Suurten ikäluokkien käytyä koulunsa alettiin kouluja lakkauttaa 1960-luvulla.
- Ummeljoki sai Kaukasuon ja Takamaan oppilaat. Myös jatko-opetusta.
- Ahtautta. Käsitöitä tehtiin suihkuhuoneessa.
- Mietitään eroja entiseen: Montako oppilasta nyt? Luokkakoko?



