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MUISTELUKSIA UMMELJOEN KOULUSTA 1971-1995

Syksyllä 1971 aloitin Ummeljoen koulussa 3. lk:n opettajana (oppilaat nyt 52- vuotiaita)
Opetin 3-6 luokilla kaikkea paitsi tekstiilityötä ja tyttöjen liikuntaa.  

Ummeljoen koulun tiloissa pidettiin Anjalan Kansalaiskoulun tekstiilityö ja tekninen työ  1970-luvulle peruskoulun alkuun asti.
”Niklan” bussi toi oppilaat Anjalasta ja hän opetti  mm autotekniikkaa.

Alakerrassa  asui talonmies Sakari Suomalainen  puolisoineen ja koulun siivessä opettajat Mirjam Savelainen, Aune Brotherus ja koulunjohtaja Kalevi Pakarinen. 
Mirjam piti juhlasalin siivessä Ummeljoen sivukirjastoa, joka myöhemmin 
siirtyi uuteen kerrostaloon, jolloin Hannu Laukala ja Vesa Viitanen opettivat siinä huoneessa muutaman oppilaan tarkkailuluokkaa. 
Puheopettaja Jaakko ”Jaska” Rautio korjasi tehokkaasti pienten oppilaiden puhevikoja ensimmäisen kerroksen käytävän päässä olleessa kopissa.
Pihan puolella oli kylän neuvola, jossa työskenteli terveyssisar Saara Saari ja myöhemmin Hannele Viljakainen, joka mittasi 1980-luvulla minulta verenpaineen välitunnilla. Ihmettelin sen korkeata lukemaa, mutta myöhemmin selvisi, että olisi pitänyt ennen mittausta  levätä 10 min.
Neuvolassa mitattiin ja punnittiin koululaiset vuosittain ja pikku tapaturmissa sekä roskan ollessa silmässä sai sieltä avun. 
Koulun (kylän) urheilukenttä oli ihanteellisesti koulun vieressä: 60 m:n hiilimurska-juoksurata, pituus- ja korkeushypyn sekä kuulantyönnön suorituspaikat, iso kenttä ja jalkapallomaalit!  Saattoiko enää parempaa toivoa!  Vuosien mittaan tämä kaikki kuitenkin rapistui ja juoksuratakin jonakin kauniina päivänä lanattiin pois. 1980 olimme iloisia, kun saimme koulun luo uuden (käytetyn) jääkiekkokaukalon, 
jonka jäällä kiekkoiltiin ja luisteltiin vielä ehkä parikymmentä vuotta.
Keittola ja ruokasali olivat pienet, ehkä ajatellut sodanjälkeiselle puuro- / keitto-ruokavaliolle. 
Selvittiin sillä, että ruokailtiin kahdessa vuorossa ja tiukassa istuttiin. Alakerran remontissa saatiin 1980-luvulla kunnan modernein keittiö ja ruokasali.
Juhlasalissa piti varoa, ettei saanut tikkuja  tai naulanraapaisuja jalkapohjiin. Kuulemma rakentajat olivat kiirehtineet valmistumista niin, että osa lattiasta oli aika pian alkanut lahota ja tehdyistä paikkauksista huolimatta lattia notkui ja valitti, kunnes ennen minun eläkkeelle jäämistäni saatiin parketti lattiaan!  Näyttääpä pysyneen hyvänä. 
Pikku puutteista huolimatta koin koulun olleen käyttökelpoinen ja terve ympäristö työntekoon kaikille siellä oleville (verrattuna 1960-70 lukujen lukuisiin ”homekouluihin”). 
Vuosien kuluessa siirtyivät kouluumme Takamaan, Kaukasuon ja Auvorannan oppilaat ja näin pysyi Ummeljoen koulu elinvoimaisena ikäluokkien pienenemisestä huolimatta. Minun aikanani oppilasmäärä liikkui välillä 90-165.
Saatuani koulun johtajan tehtävän 1987 oli yksi painetta aiheuttavimpia tehtäviä pitkämatkaisten oppilaiden kyyditys-karttojen ja aikataulujen laatiminen koulun alettua elokuussa. Olihan oppilaista kolmannes kyydityksessä. Kaikki saatiin yleensä alusta asti kyytiin ja odotusajat pysyivät kohtuullisina.
ATK (Automaattinen Tietojen Käsittely) tuli kouluumme 1980 luvulla. Aluksi saimme käyttöömme ylä-asteen vanhat tietokoneet ja 1990 saimme määrärahan kahden NOKIAN Mikro-Mikon hankintaan! 
Olin aloittanut opettajan työni apunani taululiitu, mustepullo ja –kynä sekä kuvataulut. Nyt oli käytössäni tietokone, kopiokone, väritelevisio ja videokamera. 
Normaalin koulutyön lisäksi olivat:
JUHLAT : Kuusijuhla, kevätjuhla, Suomi 70 v ym (juhlaohjelmien harjoitteluineen) 
RETKET:  Luokkaretket, teatterissa käynnit ym
URHEILU:  Koulujen yleisurheilu-, hiihto- ja maastojuoksukilpailut, hiihtoretket, pyöräretket, uimaopetus
YSTÄVÄKOULU: Dr Piersonschool, Rotterdam Hollanti: Kirjeenvaihtoa, piirustusten ja videoiden vaihtoa
OPPILASKERHOT:  Liikuntakerho, valokuvauskerho
Joku saattaa kuvitella, että opettaja pääsee helpolla, kun hänellä on vain 25 oppituntia viikossa, mutta työtunnit helposti tuplaantuvat tästä. 
Koululaissa oli peruskoululle annettu 10 tehtävää, joista yhdeksän ensimmäistä käsitteli oppilaiden kasvattamista omaksumaan erilaisia yhdessä elämisessä tarvittavia asioita ja viimeinen ”.. ja opettamaan tarpeellisia tietoja ja taitoja..” 
Koulun kasvatustyö ei aina ollut helppoa, mutta kollegoiden ja koulun muun henkilökunnan yhteistyöllä asiat saatiin hyvin sujumaan. Tunsimme myös, että kodit tukivat koulun työtä.
Parasta työssä olivat lapset, koulumme oppilaat!
Toivotan tämän koulun oppilaille, heidän vanhemmilleen ja opettajilleen menestystä työssään ja valoisaa tulevaisuutta. Nyt on vielä mahdollisuus ja kannattaa taistella tämän 126-vuotiaan kyläkoulun säilymiseksi.
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