
Tolarin kansakouluna 1956
aloittanut ja Tolarin ala-as-
teena peruskoulun tulon
myötä jatkanut nykyinen
Pohjois-Haagan ala-asteen
koulu juhli 50-vuotista toi-
mintaansa perusteellisesti
koko viikon 2.–6. lokakuu-
ta. Monen haagalaispolven
tuntema koulu järjesti usei-
ta juhlia ja muuttui juhlien
ajaksi kauttaaltaan muis-
tuttamaan menneitä vuo-
sista. Koulun käytävät ja
eräät muutkin tilat oli so-
mistettu juhlaan liittyvillä,
koulun oman väen tekemil-
lä taideteoksilla sekä enti-
siltä oppilailta lainatuilla
valokuvia ja esineillä. Oli-
pa yksi luokka sisutettu
vuosikymmenien takaisek-
si kansakoulun luokaksi.

Koulun oppilaille suun-
nattiin juhlaviikon parina
ensimmäisenä päivän kon-
sertti teemalla ”Matka-
muistoja kapsäkistä”, mikä

sisälsi lauluja viideltä vuo-
sikymmeneltä. Yhteinen
merkittävä tapahtuma oli
myös 3. lokakuuta kulta-
kuusen istutus. Kuusi on
lahja koulun johtokunnalta
ja sijaitsee nyt koulun pää-
ovelle vievän portaikon al-
kupäässä betonilaatikossa.
Helsingin kaupungin taide-
museo puolestaan lahjoitti
koululle kuvataiteilija Mar-
kus Rissasen seinämaa-
lauksen Kertaamus. Se ko-
ristaa nyt koulun pohjois-
päädyn portaikkoa. Koulua
rakennettaessa 1950-luvul-
la ei ollut vielä voimassa
julkisen rakentamisen pro-
senttisääntöä taideteokselle
ja koulun sisätiloista tulihy-
vinkin pelkistetyt.

Koska koululla on jo
pelkästään oppilaidensa
kautta linkkejä suureen
määrään ihmisiä pidettiin
kaikkiaan kolme 50-vuo-
tisjuhlaa, jotta tilat saatiin

riittämään. Torstaina 5. lo-
kakuuta oppilaat ja heidän
vanhempansa pääsivät juh-
limaan koulua kahdessa
peräkkäisessä juhlassa,
perjantaina 6. lokakuuta
vuorossa olivat kutsuvie-
raat ja mm. koulun entiset
opettajat. Vaikka näiden
kolmen juhlan ohjelma oli-
kin hyvin yhteneväinen ei
voi kuin ihmetellä sitä
suurta työtä ja vaivannäköä
mitä koulun oppilaat ja
opettajat asiaan olivat uh-
ranneet.

Tervetuliaispuheessaan
kutsuvierasjuhlassa rehtori
Esa Tammi valotti koulun
alkuhistoriaa mm seuraavin
sanoin: ”Pohjois-Haaga on
Helsingin ensimmäisiä lä-
hiöitä. Tänne muutettiin
keskikaupungilta ja maa-
seudulta lähelle luontoa.
Iso osa alueen ensim-
mäisistä asukkaista oli so-
dassa kotinsa menettäneitä
karjalaisia. Tolarin kansa-
koulu alkoi suurten ikä-
luokkien kouluna. Ensim-
mäiset pari vuotta pohjois-
haagalaiset lapset kävivät
koulua väliaikaisissa vuok-
ratiloissa, kunnes vuonna
1956 valmistui tämä arkki-
tehti Martti Välikankaan
suunnittelema koulutalo.

Kekkonen 
avajaisissa

Uutta lähiökoulua kohtasi
suuri kunnia, kun tasaval-
lan presidentti Urho Kek-
konen tuli puolisonsa kans-
sa vihkimään koulun, tosin
vasta vuonna 1958. Ta-
pauksesta kerrotaan aina-
kin näin jälkikäteen huvit-
tavaa tarinaa: Elettiin maa-
liskuun loppua, eivätkä ke-
väiset kadut olleet kovin-
kaan liukkaita. Siitä huoli-
matta hiekoitus jatkui yhtä-
jaksoisena vanana Meilah-
desta asti koulumme pää-
oven eteen.

Tälle koululle tunnus-
omaista on aina ollut pal-
vella juuri pohjoishaagalai-
sia perheitä parhaalla mah-
dollisella tavalla. Hyvänä

esimerkkinä siitä voisi ker-
toa, kuinka täpötäysi ja
upouusi koulu järjesti tilan-
sa siten, että koulun ylin
kerros saatettiin luovuttaa
vastaperustetun Pohjois-
Haagan yhteiskoulun käyt-
töön. Vaikkakin se tarkoitti
sitä, että koulu toimi kah-
dessa vuorossa: aamuvuo-
rossa ja iltavuorossa. Huoli
lähellä olevasta jatko-opin-
topaikasta oli tuolloin mo-
nen pohjoishaagalaisper-
heen mielen päällä.

Viime vuosikymmenen
uudistuksissa monet koulut
muuttivat opetussuunnitel-
mansa ja erilaiset painotuk-
set tulivat osaksi koulujen
arkea. Tuolloinen johto-
kuntamme päätti kuitenkin
opettajakunnan ehdotuk-
sesta, että hyvä perusope-
tus on olennaisinta, mitä lä-
hikoulu voi tarjota. Se oli
viisas päätös. Viimeisin
opetussuunnitelmauudis-
tuskin on hyvin samoilla
linjoilla. Se ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että täällä ol-
taisiin jotenkin tavallisia.
Kehitämme yleisopetusta
ja erityisopetusta vastaa-
maan entistä paremmin
pohjoishaagalaisia tarpeita.
Olemme kehittäneet vuo-

sittain vaihtuvan painotus-
järjestelmän. Koulumme
toimii kolmen vuoden jak-
soissa, siten, että vuorol-

laan keskitymme kaikkiin
ala-asteen oppiaineisiin.
Kutsussa tähän juhlaan, oli
sanamuoto: Meillä on ilo
kutsua teidät juhlimaan
kansamme. Halusimme täl-
lä tavoin muistuttaa kou-
lumme toiminta-ajatukses-
ta: Ilo oppia. Se tulee hie-
nolla tavalla näkyväksi toi-
sessa tänä vuonna paljaste-
tussa teoksessa: Meidän
koulu. Siinä jokainen kou-
lumme oppilas on kertonut
oman näkemyksensä oppi-
misen ilosta.”
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Isännöitsijätoimisto
Aimo Astala Oy

Kulosaaren toimisto on vanha tuttu: 
Svinhufvudintie 9 C, 00570 HELSINKI

Uudet yhteystietomme 30.10. alkaen: Raumantie 1, 00350 HELSINKI
Käyntiosoite: Munkkivuoren ostoskeskuksen kirkon puoleinen pääty 2. krs

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy on toiminut Haagassa vuodesta 1972.
Vuosien kuluessa tilat ovat käyneet ahtaiksi ja sinnikkäästä etsinnästä huolimatta 
emme ole löytäneet sopivia tiloja Haagan alueelta. Muuton yhteydessä tehostamme 
samalla palvelujamme yhdistämällä Haagan ja Munkkiniemen toimistot. 
Tervetuloa Munkkivuoreen vanhat ja uudet asiakkaamme!

  Yhdistämme Haagan  ja 
     Munkkiniemen  toimistot!
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Energiaa íholle à la  MARY COHR , myös miehille
Beaute Aromatique erikoiskasvohoito 55 €
- tarjous sis. mekaanisen puhdistuksen, 30.11.06 asti

Pohjois-Haagan ala-aste 50 vuotta

Terhi Törrönen (6. lk) ohjaa sinipukuisia voimistelijatyt-
töjä tamburiinilla kuten koulun alkuaikoina konsanaan.

Kuhmoisten kultakuusi (picea abies aurea) sai arvoisensa
paikan koulun pääovelle vievän portaikon alussa. Kuusen
takana tyytyväinen rehtori Esa Tammi ja koulun johto-
kunnan jäsen Juha Fagerström. Kuvat KK

Kouluun rakennettu vanha luokkahuone haikeita muistoja Haagalaisen toimittajassa, jo-
ka itsekin aloitti kirjoittelunsa mustepulloon kastettavalla kynällä.


