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laukkalan Metsäkylän koulun 
pihalla oppilaat telmivät ja 
juoksevat. Minä astelen ns. ki-
vikoulun sivuovesta kellariin 
vieviä portaita. Siinä virityn 

tunnelmaan, jonka saatan vain aavistaa. Kun 
ovi alhaalla aukeaa, siirryn toiseen aikaan ja 
maailmaan. Olen keskellä luokkahuonetta, 
jossa on kaksin istuttavia pulpetteja. Seinil-
lä on jämptisti isoja kuvatauluja, suuri sei-
näkartta ja luokan edessä seisoo nuttura-
päinen mallinukke, kuin opettajatar ikään 
vuosisadan alun puhvihihaisessa puvussa ja 
karttakeppi kädessään. Kohennan auto-
maattisesti ryhtiäni.

Sadan vuoden aikamatka
Nurmijärven Metsäkylän koulun museossa

Luokkahuoneeksi sisustetussa koulumuseossa entisajan 
koulunkäynti on helppo aistia. Silloin opettaja oli auktoriteetti ja 
oppilas istui pulpetissaan siivosti ja kuunteli.

Ajankuva menneinä vuosikymmeni-
nä käydystä koulusta välittyy hyvin myös 
eväistä. Yhden pulpetin kannella on pape-
riin käärityt leipäpalat ja juomaksi patentti-
korkilla suljetussa lasipullossa maitoa. 

Koulumuseota eläkepäivillään hoitava 
Arja Ahlsved kertoi, että museon on 
saatu aikaan yhteisesti ponnistellen. Tilat 
saatiin koulun saneerauksen yhteydessä 
opettajien entisestä saunasta. 

Saneerausta tehtiin vuonna 2005. Sil-
loin löytyi runsaasti entisten opettajien 
talteen laittamaa materiaalia eri aikakau-
silta. Pulpettien ja opetusvälineiden lisäksi 
oli oppilastöitä ja opettajien mallitöitä. Jot-

ta esineet pääsisivät yhteisesti nähtäväksi, 
Arja Ahlsved ehdotti koulumuseon perus-
tamista. Kyläläiset ottivat idean hyvin vas-
taan. Luetteloidun museon kokoelmissa on 
nykyään yhteensä lähes tuhat esinettä. 

Museossa on mm. 181 kuvataulua. Run-
saan kirjamäärän – 171 kirjaa – selittää se, 
että koulussa toimi aikoinaan piirikirjasto.  
Arvokkaimmat kirjat ovat vuodelta 1878 
David Copperfield ja vuodelta 1882 Ka-
tekismus. 

Koulun oppilaat opettajansa Arja Ahls-
vedin kanssa luetteloivat materiaalia koti-
seutuopin tunneilla. Kyläläiset innostuivat 
lahjoittamaan esineistöä ja kirjoja, kylän 
Martat lasivitriinejä. Vanhat valokuvat 
konkretisoivat muinoin koulua käyneitä 
oppilaita. Seinällä on mm. luokkakuva vuo-
delta 1917. Museosta tuli ei vain koulun 
vaan myös kylän yhteinen museo. Se avat-
tiin yleisölle vihkiäisten yhteydessä. 

Luokkakuva vuodelta 1917. 
Koulun ensimmäinen opettaja 
K. J. V. Ollila on mukana 
luokkakuvassa. 
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tokoulua. Nurmijärven ensimmäinen vaki-
nainen koulumestari Malakias Costian-
der kiersi kylältä kylälle kiertokoulua pitä-
mään. Metsäkylän naapurikylässä häneltä 
sai oppia mm. kansalliskirjailijamme Alek-
sis Kivi. Kiven koulukuvaukset ovat meil-
le varsin tuttuja. 

Nurmijärven ensimmäinen kansakoulu 
perustettiin Nukarille, Raalan kartanon 
yhteyteen 1873. Samoihin aikoihin perus-
tettiin Uotilan koulu. Hieman myöhemmin 
Kirkonkylän, Rajamäen ja Leppälammen/
Korven ja Nummenpään koulu. 1900-lu-
vun ensimmäisellä vuosikymmenellä omat 
koulunsa saivat Klaukkala, Palojoki ja Lep-
sämä, Nukari ja Metsäkylä.

Museo on auki koulun toiminta-aikoina. 
Esimerkiksi loma-aikoina museokin on sul-
jettu. Museossa on myös vaih-
tuvia näyttelyitä, joten museo-
käynti auttaa ymmärtämään 
Metsäkylän ja sen koulun his-
toriaa. Kyläläisten ohella mu-
seossa ovat käyneet mm. seni-
oriopettajat ja martat. Museo 

Koulun täyttäessä 100 vuotta vuon-
na 2007, museon vihki käyttöönsä Heljä 
Järnefelt Opetushallituksesta. Museo oli 
mukana vuonna 2007 päättyneessä Ope-
tushallituksen Lähde-nimisessä luovuus- ja 
kulttuurikasvatushankkeessa. 

Koulu on rakas Arja Ahlsvedille, sillä 
hän toimi koulussa opettajana 39 vuotta. 
Kun hän aikoinaan aloitti siel-
lä opettajana, oppilaita oli 
yhdysluokilla 50. Hänen 
jäädessään eläkkeelle, oppi-
lasmäärä oli kasvanut kak-
sinkertaiseksi. 

NurmijärveN 
kaNsakouluja

Ennen kuin Metsäkylään saa-
tiin oma koulu, käytiin kier-

Ennen kouluruokailun järjestä-
mistä oppilaat toivat mukanaan 
eväät.

Arja Ahlsved on Metsäkylän koulun mu-
seovastaava.

Opettaja ennen ja nyt.

Vanha katekismus on 
museon arvokkaimpia 
kirjoja.

on ollut opinnäytetyön näyttämönä. Onpa 
siellä kuvattu Opettaja-TV:n ohjelmakin.

TuTusTumiNeN museooN

Museoon voi tutustua sopimuksen mu-
kaan ottamalla yhteyden museovastaava 
Arja Ahlsvediin puhelimitse 0400 458 476

Lukuisia pieniä kyläkouluja on suljettu. 
Jos niin kävisi Metsäkylän koululle, museo 
jouduttaisiin myös sulkemaan ja sen esi-
neistö joutuisi kunnan museoesineiden 
varastoon. Ainakaan toistaiseksi tällaista 
vaaraa ei näyttäisi olevan. 

Anneli Rajaniemi, 
teksti ja kuvat


