
SOPPELAN KOULUT 

Koulutyö Soppelassa aloitettiin 29.8.1924. Ensimmäisen kouluhuoneiston paikka oli Ryti-veljesten pirtti. Tässä 

pirtissä työskenneltiin 4 lukuvuotta 1924-1928. Soppelan kansakoulupiiriin kuului myös Lantungin ja Ämmälän 

lapset, jotka myös majoitettiin Soppelan taloihin kotimajoitukseen. Koulun lähellä olevissa taloissa heitä oli 

puolenkymmentä lasta kussakin täysihoidossa käyden koulua talojen omien lasten kanssa. 

Johtokunta alkoi puuhata oman koulurakennuksen aikaansaamista v. 1925 tehden Kemijärven kunnanvaltuustolle 

1925 esityksen 2 luokkaisen, 2 opettajanasuntoa ja koulukeittolan käsittävän koulurakennuksen sekä 

talousrakennusten rakennuslupien anomisesta kouluhallitukselta. Kustannusarvio koulurakennuksen osalle oli 

407.000 mk ja talousrakennuksen osalle 47.900 mk ja saunan osalle 29.660 mk sekä kokonaiskustannusarvio 510.000 

mk, jonka kouluhallitus alensi 440.000 mk:aan. Koulun rakentaminen alkoi v 1927 kesällä ja vihkiäiset pidettiin 

3.10.1928. Yleisömäärä oli varsin mittava, yli 300 henkeä. Rakennus tuli maksamaan 435.924 mk.  

 

Säännöllinen koulutyö jatkui talvisodan evakkoon lähtöön saakka. Maaliskuulla 1940 koulutyö alkoi uudelleen ja 

jatkui häiriintymättömänä 1944 kevätlukukauden loppuun. Elokuussa 1944 lähdettiin toisen kerran evakkoon, tällä 

kertaa Keski-Pohjanmaalle, missä Soppelan lapset kävivät koulua lukuvuoden 1944-1945 Evijärven ja Kortesjärven 

kouluissa. Toisen evakkomatkan jälkeen syyslukukaudesta 1945 alkaen on koulutyö toteutunut normaalisti 

keskeytyksittä. 

Soppelan kansakoulun I johtokunta valittiin 18.3.1924 ja sai seuraavan kokoonpanon: 

Oskari Berg l. Pöyliö eli Pärin Oskari 

Matti Ulrik Soppela eli Keskitalon Matti 

Janne Rytilahti eli Iso Janne 

Jaako Kaisanlahti eli Kummun Jaako 

Matti Kaisanlahti eli Ylimäisen Matti 

Tuomas Imponen eli Nikki Tuomas, joka valittiin I puheenjohtajaksi 29.4.1924. 

Johtokunnassa ovat eräät kyläläiset toimineet monia vaalikausia - mainittakoon mm. Oskari Berg 20 v (15 v 

puh.johtajana), Jaako Kaisanlahti 12 v, Janne Rytilahti 16 v, Kalle Kaisanlahti 20 v (16 v taloudenhoitajana), 

Hilda Kaisanlahti 22 v, Matti Rytilahti 10 v, Jalmari Salmela 14 v (12 v puh.johtajana). 

Johtokunta hoiti ja hallinnoi koulua ja huolehti rakennusten kunnossapidosta. Taloudenhoitaja huolehti myös 

kunnostustöistä, koulukeittolan tarvikehankinnoista, kenkien, vaatteiden ja koulukaluston täydennyshankinnoista, 

hankki polttopuut ja toimi niin vahtimestarina kuin lämmittäjänäkin. 

UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN 

Soppelan koulun kouluneuvosto pyysi v 1977 koulutoimistoa ja koulutoimentarkastajaa ryhtymään toimenpiteisiin 

tilantarpeen ja nykyisen koulurakennuksen kunnon selvittämiseksi. Tutkimusten jälkeen todettiin, etteivät Soppelan 

koulun tilat täytä nykyisiä laatuvaatimuksia ja uunilämmityksen heikko kunto on paloturvallisuusriski. Vanha 

koulurakennus päätettiin peruskorjata ja tontille rakentaa lisärakennus, johon sijoittuisivat liikunnan ja teknisen työn 

opetustilat, koulukeittola ja lämpökeskus. 

Rakennusohjelman II vaihetta esiteltäessä kouluhallituksen rakennusviranomaisille, tuli uudelleen esiin ajatus 

kokonaan uuden koulurakennuksen rakentamisesta. Perusteluna esitettiin saneeraustyön ja lisärakennuksen 

200.000 mk korkeammat kustannukset ja siten aikaansaatavien tilojen epätarkoituksenmukaisuus. 

  



 

Eri vaiheiden jälkeen uuden koulun rakennustyöt aloitettiin 11.1.1982. 

Koulun pääpiirustukset on laatinut Arkkitehtitoimisto Pentti Aho ky 

Rakennustyön pääurakoitsijana toimi rakennusliike Jouko Välikangas Ky 

LVI-työt teki Vesi-Teuvo Ky ja sähkötyöt sähköins.tsto Kari Soppela 

Maalaustyöt teki maalausliike Vieno Lehtola Ky. Uuden koulun luovutustarkastus oli 1.11.1982. 

OPETTAJISTO 

Opettajistosta mainittakoon että koulun ensimmäisen kahden vuosikymmenen aikana opettajat vaihtuivat hyvin 

usein; ainoastaan yläkoulunopettaja Uljas  Sistonen oli melko pitkän ajan (vv.1931-37), samoin kuin alakoulun 

opettaja Irma Karppi (vv.1933-38). Toisen maailmansodan jälkeen yläkoulunopettajana olivat kaksikymmentä vuotta 

Hugo Kemppainen (vv.1944-1966) ja myöhemmin nykysukupolvillekin tuttu Martti Toivanen (vv.1974-2000), joka oli 

opetustyössä täällä kaikkein pisimmän ajan. Pitkäaikaisia alakoulunopettajia ovat olleet Anna Kutvonen (vv.1950-65), 

Helena Salonen (Soppela) (vv.1965-1978) ja Leena Vartioniemi (vv.1978- 1987). 

(Tekstin on laatinut Pia Berg ja se on koottu Ilmo Kaisanlahden laatimasta julkaisusta Soppelan uuden koulun vihkiäisjuhlaan 6.12.1982) 


