POROSAAMELAISLASTEN KOULUTUPA
BADJESAMIID SKUVLASTOHPU GUOVSSU
SKALLUVAARA

NASTOLAN ROTARYKLUBI r.y.
D 1390
RI NRO 9870

AJATUKSEN SYNTY LEIRIKOULUTUVASTA JA PÄÄTÖKSET
Lapinkävijä Lauri Ihamäki oli yhdellä pohjoisen retkistään vuonna 1990 kylässä Guovssu-yhdistyksen puheenjohtajan
Inger Länsmannin vieraana Nuorgamissa. Inger kertoi huolensa Laurille, että löytyisikö sieltä etelästä jotakin ´helsingin herroja´, jotka auttaisivat heitä saamaan poronerotuspaikalle paremmat kouluolosuhteet. Erotusaikoina pidettiin
lapsille koulua pienessä asuntovaunussa.
Lauri tuumasi, että ei hän sellaisia ´helsingin herroja´ tunne mutta Nastolassa saattaisi löytyä veljesjoukko, joka voisi
asialle jotakin tehdä. Syntysanat leirikoulurakennukselle oli lausuttu.
Lauri Ihamäki esitti ajatuksen Nastolassa klubin silloiselle hallitukselle ja Nuorgamin päässä asiaa puuhasivat ´vahvat
naiset´ Inger Länsman ja Vieno Länsman.
Huonetilaohjelma saatiin pohjoisesta 27.12.1990.
Tuvan koko olisi noin 84 m2 ja tilavuus 200 m3.
Suunnitelmaluonnokset ja hankkeen kartoitus tehtiin kesällä 1991.
Rahankeräystä valmisteltiin saman vuoden syksyllä.
Hankkeelle laskettiin kustannusarvio 289.000 mk ja rahankeräystavoite oli 10.6.1992 132.000 mk.
Nastolan rotaryklubin hallitus käsitteli rakentamispäätöstä ylimääräisenä asiana 26.09.1991 kokouksessaan ja päätti
viedä lopullisen ratkaisun klubin yleiseen kokoukseen 10.10.1991. Tässä kokouksessa päätös tuvan rakentamisesta
syntyi.

PAIKAN KATSOMINEN
Lauri Ihamäki ja Reino Toivonen kävivät katsomassa rakennuslupaa varten tuvan rakennuspaikan poroerotuksilla
marraskuun kaamoksessa 15-17.11.1991. Oli erotusaika ja auton matkamittariin kertyi 2785 km. Paikka tosin vaihdettiin parempaan myöhemmin.

KARTTA SKALLUVAARAN POROEROTUSKESKUKSEN SIJAINNISTA

KERÄYKSEN JÄRJESTÄMINEN
Hanketta varten kehiteltiin rahankeräys, johon saamelaiset tekivät koparoita (poronsorkka). Niihin niitattiin kiinni
numeroitu arvokilpi ja koparaa myytiin vähintään 500 markan hintaan tai vähintään vastaavasta arvosta piti lahjoittaa
tavaraa saadakseen numeroidun koparan.

RAKENNUSLUPA, SUUNNITELMAT, TAVARAHANKINNAT
JA MUITA VÄLIETAPPEJA
Rakennusluvat haettiin talvella 1992 Reino Toivosen suunnitelmien mukaan. Tilaohjelma oli saatu pohjoisesta ja
tupaan suunniteltiin myös sauna, joka poronerotuspaikalta puuttui.

POHJAPIIRROS, LEIKKAUS JA JULKISIVUT
Hirret haluttiin ehdottoman esiluokkaisina. Nastolan Montarista Rauni Ojasen metsästä löytyi pylväsleimikko ikihonkaa, josta ostettiin puut tuvan rakennusaineiksi.
Puut kaadettiin ja sahattiin pelkaksi tammikuussa 1992.
Tuvan veistotyö toteutettiin ostopalveluna tammi-maaliskuussa 1992.
Veistäminen tapahtui Nastolan rotaryklubin kokouspaikan viereisen liiketalon pihassa ja koko Nastola seurasi veistotyön edistymistä.
Hirsikehikon harjannostajaiset vietettiin Nastolassa maaliskuussa 18.-20.03.1992 Nourgamin lähetystön kanssa
Talkkarin tiloissa.
Rahankeräyksen/ koparakeräyksen osittain takkuillessa jouduttiin hanketta rahoittamaan väliaikaisesti vekselillä.
Hirsikehikko kuormattiin rekka-autoon ja tarvikkeet sekä muu materiaali kuorma-autoon juhannusaattona 1992.
Hankkeen vaativuutta kuvaa sekin, että kaikki materiaali jokaista naulaa myöten piti viedä rakennuspaikalle kerralla
syystä, että rakennusaika oli todella lyhyt ja tarvikkeiden saanti paikanpäällä oli epävarmaa, lähes mahdotonta.
Lauri Ihamäki organisoi ennakkoon perustusten teon ja varmisti, että kaikki olisi valmista tuvan pystykseen juhannuksena.
Perustusten teko tapahtui 12.6.-13.06.1992. Skalluvaarassa ilman lämpötila oli tuolloin Euroopan lämpimin +30,5
lämpöastetta.
Pystytystä jouduttiin lykkäämään juhannuksen jälkeiselle viikolle, koska kelirikko tiellä esti kuormien kuljettamisen
perille tunturiin alkuperäisen suunnitelman mukaan juhannuksen alusviikolla.

KEHIKKO VALMIINA NASTOLASSA

Loppujen lopuksi matkaan lähti vain kourallinen klubin veljiä, mukana olivat:
Veijo Raitio
Ajoi yksin täysperävaunurekan perille ja oli mukana purkamassa kuormaa ja pystyttämässä kehikkoa.
Pekka Kangassalo poikansa Kallen kanssa
Ajoi toisen kuorma-auton perille ja oli koko viikon myös rakentamassa ja pystyttämässä tupaa.
Lauri Ihamäki vaimonsa Sirkan kanssa mukanaan tyttärenpoika Harri.
Koko hankkeen isä ja vetäjä Lauri toimi ylimpänä työnjohtajana, nosti hirsiä yhdessä muun porukan kanssa. Muurasi
2 savuhormia /5 reikää katolle ja teki paljon muitakin töitä. Sirkka auttoi aputöissä ja villoitti mm. tuvan lattiaa.
Reino Toivonen vaimonsa Eijan kanssa, mukana olivat myös lapset Mikko ja Laura.
Reinon tehtävänä oli valvoa, että kehikko nousi suunnitellussa järjestyksessä. Eija auttoi aputöissä ja villoitti tuvan
lattiaa yhdessä Sirkan kanssa.
Antero Koljonen
Pystytti kehikkoa ja mylläsi Laurille laastit muuraukseen.
Urpo Pyykkö
Tuvan veistäjä oli mukana pystytyksessä alusta loppuun.
Paikallinen väki huolehti muonituksesta ja oli mukana kehikon pystytyksessä sekä kaikissa aputöissä.
Paikkakunnan nuoret timpurit laudoittivat katon umpeen.

RAKENTAMINEN PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN
21.6. Kuljetuksia odotellessa juhannussunnuntaina
Skalluvaarassa alkoi lumisade ja maa peittyi 5-15 cm
lumikerrokseen,
Pakkasta – 2 astetta.

23.6. Tiistaiaamusta klo 7.00 sään parantuessa jatkettiin
hirsien asennusta rivakasti.
Numeroidut hirret löysivät paikkansa.
Koulutupa alkoi hahmottua, kun hirsikerta toisen jälkeen
nousi ylös.

HIRSIKEHIKON VEISTÄJÄ URPO PYYKKÖ TUTUSTUMASSA RAKENNUSPAIKKAAN LUMITUISKUSSA
22.6. Kuorma-autot pääsivät vaivoin perille tunturiin
lumiketjujen avulla klo 5.00 maanantaiaamuna.
Autot ajettiin valmiiden perustusten viereen.
Koko aamupäivä käytettiin sadevarusteiden hankintaan
Utsjoen kaupoista.
Noin klo 9.00 aloitettiin räntäsateesta huolimatta kuormien purku.
Ensimmäiset hirret asetettiin paikallisen urakoitsija
Junttilan pienen nosturiauton avulla perustusten päälle ja
kehikon nosto alkoi.

TALKOOMIEHET TYÖN TOUHUSSA

TIISTAINA TAIVAS SELKENI JA KEHIKON KASAUS
JATKUI

MAANANTAINA SAATIIN ALOITUSHIRRET PAIKALLEEN

24.6. Keskiviikkoaamusta klo 3.00 kehikko oli pystyssä
yöttömässä yössä.
Rekan perävaunua irroteltiin liejusta.
Aamulla aloitettiin myös molempien savupiippujen nosto
Laurin toimiessa muurarina.
Illalla käytiin saunassa Nuorgamissa, matka noin 100 km
yhteen suuntaan ja saunomisen jälkeen vietettiin harjannostajaisia pohjoisen yöttömässä yössä

TIMPURINUORET KATOLLA LAUDOITTAMASSA
Viikon puolivälin jälkeen aurinko paistoi korkealla koko
vuorokauden ympäri ja rakentaminen eteni rivakasti.

Suurin osa talkoomiehistä ja –naisista lähtivät kotimatkalle.

25.6. Torstaina nousivat savupiiput vesikatolle ja yläpohjan villoitus oli käynnissä..

Raimo Seppälä asensi tuvan lankkulattian seuraavalla
viikolla.

26.6. Perjantaina raakaponttilaudoitus valmistui ja välittömästi alettiin asentamaan vesikattohuopaa.

Tuvassa käytiin tekemässä kesän mittaan vielä viimeistelytöitä ja paikalliset talkoolaiset maalasivat tuparakennuksen kelonharmaaksi.

27.6. Lauantaiaamuna naulailtiin jo kolmiorimojen päälle
huopakaistoja. Tuvassa oli vesikatto, ikkunat ja ovet
asennettu sekä kaikki eristeet laitettu paikoilleen.

KOULUTUPA LAUANTAIAAMUNA

TUVAN VIHKIÄISET JA LUOVUTUS LEIRIKOULUYHDISTYS
´SARASTUS´ r.y:lle , SKUVLASTOHPU GUOVSSU
Nastolasta lähti matkaan 30- päinen joukko. 3.9.1992
luovuttamaan tupaa käyttäjille.
Tapahtuma sai myös valtakunnan julkisuutta (lehdet/tv).
Luovutuspäivänä 4.9.1992. oli tunturissa hehkuva ruska.
Tupa oli saanut kelonharmaan värin ulkopintaan ja koitti
luovutusjuhlan aika.

NILS LÄNSMAN JA INGER LÄNSMAN ALLEKIRJOITTAMASSA, TAUSTALLA KOULUN OPETTAJA
ARJA ALARAUDANJOKI.

JUHLAN ALKUA ODOTELLESSA
Nastolan rotaryklubin presidentti Tauno Latva ja 2. sihteeri Aimo Korkiakoski allekirjoittivat luovutusasiakirjat ja
Leirikoulutupa siirtyi juhlavasti saamelaisten käyttöön.

KLUBIN PRESIDENTTI TAUNO LATVA, AIMO KORKIAKOSKI, KALDOAIVIN PALISKUNNAN JA GUOVSUN
EDUSTAJAT SEKÄ NILS LÄNSMAN LUOVUTUSTILAISUUDESSA.

AIMO KORKIAKOSKI JA LAURI IHAMÄKI LUOVUTTAVAT
LAHJAKIRJAN NILS LÄNSMANNILLE.

SAAMELAISKOULULAISET OPETTAJINEEN YHTEISKUVASSA 4.9.1992

Tuvan seinälle kiinnitettiin muistotaulu, joka kuvaa
Nastolan kuntaa, ns. ” Reppuselkäinen Nastola-ukko ”.
Taulun teksti:
Tämän koulumajan lahjoittivat Porosaamelaisten
koulutupa Sarastus r.y:lle, (Badjesamiid skuvlastohpu
Guovssu) Nastolan rotarit syyskuun 4 päivänä a.d.1992,
toivoen näin voivansa auttaa saamelaisia oman perinteensä ja kulttuurinsa vaalimisessa sekä siirtämisessä
uusille sukupolville.
Nastolan rotaryklubia ovat koulumajan rakentamisessa
auttaneet ja tukeneet seuraavat yksityiset henkilöt ja
yhteisöt:

MUISTOTAULU TUVAN SEINÄLLÄ

KOULUTUPA 15.10.1995 ODOTTELEMASSA EROTUSAIKAA JA KOULULAISIA.

YHTEENVETO
Loppurahoitusta kerättiin vielä pitkään luovutuksen
jälkeen. Rakokiven koulussa järjestettiin 12.3.1993
Saamelaisilta, jossa pääesiintyjänä olivat Angelin tytöt.
Tapahtumalla kerättiin hankkeen loppurahoitusta.
Koulutupaa varten kerättiin yhteensä rahaa noin 130.000
markkaa ja kaikenlaista tavaraa ja rakennusmateriaalia
saatiin tai ostettiin noin 150-180.000 markan edestä.
Talkootyötunteja hankkeessa käytettiin 1.11.19917.2.1993 noin 1200 h/ 150 työpäivää arvo 180.000 mk.
Keräystavoitteen täytyttyä Reino Toivonen täydensi lahjoittajien ja rakentajien nimet 15.10.1995 muistotauluun.
Tuvan varustusta on myöhemmin täydennetty asentamalla tiloihin mm. sähköt, rakennettu puuvaja-käymälä ja
vesikatto uusittu 2015.
Hanke saatiin monista epäilyistä huolimatta onnellisesti

päätökseen ilman, että rotaryklubi olisi joutunut sen takia
taloudellisiin vaikeuksiin ja hanke pysyi liki pitäen alkuperäisen budjetin suuruisena.
Hanke on huomioitu myös rotaryn silloisen maailmanpresidentin Clifford l. Dochtermanin toimesta kunniakirjoin
Suomen vierailulla 14.06.1993. Nastolan rotaryklubin
edustajat kävivät häntä tervehtimässä Helsingissä ja
luovuttivat hänelle hankkeesta kootun valokuvateoksen.
Koulutupa on toiminut luovutuksen jälkeen yhdyssiteenä
nastolalaisten ja nuorgamilaisten välillä .
Koulutuvan rakentaminen oli pienen rotaryveljesjoukon
apujoukkoineen voimannäyte, jossa palvelumieli todella
asetettiin itsekkyyden edelle.
Nastolassa 30.04.2016 Reino Toivonen

