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HASSIN KANSAKOULU 

 
Vuonna 2011 ilmestynyt Hassin kyläkirja (sivut 152-161) 

kertoo hyvin koulun historian. 

 

 

1891 perustettu opinahjo toimi ensin vuokratiloissa 

Salmijärvellä. Silloin opettajana toimi Maria Lappalainen 

Ensimmäinen pitkäaikaisempi opettaja oli 1894-1900 Emmi 

Kauranen, jonka orvoksi jääneen Elli-tyttären Maria Hassi 

haki Salmijärveltä kasvatikseen. Kuvassa oleva 

koulurakennus valmistui 1916 esimiehensä Kalle Hintan 

myymälle tontille Alasinjärven rannalle. 

Vuosina 1906-1933 koulun 

opettajana oli Jyväskylän 

seminaarin lehtorin leskirouva 

Mimmi Blomroos, jonka 

vihkisormukset Osmo muistaa 

hyvin, koska Mimmi piti kuria 

lyömällä rennosti mutta lujaa 

kämmenselällään oppilaitaan 

otsaan niin, että paksut ja 

painavat sormukset iskivät 

kolon kalloon 

 

 

Pappilassa huutolaispoikana ollut Emil sai käydä vain kaksi 

vuotta Jämsän ensimmäistä Jokivarren kansakoulua. Hän ei 

myöskään ehtinyt vaikuttaa koulun perustamiseen, vaikka se 

oli jatkossa Emilille ja hänen lapsilleen hyvin tärkeä. Kun 

Aino Hassi valmistui seminaarista, hän oli sairastumiseensa 

asti alakoulun opettajana sekä Arvajalla että Hassissa 

 

 

Vuoden 1931 valokuvassa Aino Hassin ja Mimmi 

Blomroosin oppilaina ovat muiden joukossa Yrjö Hassi 

keskellä valkopukuisen tytön edessä, Osmo ja sisarensa Heta-

Liisa Hassi edessä oikealla. Osmo ja Yrjö kävivät 

kansakoulun läpi ja pyrkivät vasta sen jälkeen yhteiskoulun 

toiselle luokalle. Mimmin jälkeen koulun opettajaksi tuli 

kaunotar Irja Viljo, jonka Urpo Hassi nappasi vaimokseen.   

 

Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen Anttikin oli lukuvuoden 1951-

52 koulun va. opettajana, kun oli niin laiha, ettei häntä 

huolittu sotaväkeen. Tuolloin useimmat oppilaat olivat 

vuoden 1931 kuvassa olleiden koululaisten lapsia. Heistä 

erotodistuksen sai oppikouluun siirtynyt Pauli-veljeni tytär. 

Hassin kansakoulusta Liisa Hassin saaman todistuksen 

allekirjoittivat luokanopettaja Antti Hassi, koulun johtaja Irja 

Hassi ja johtokunnan puheenjohtaja Arvo Hassi. 

 

 

Hassin kansakoulun oppilaat sekä opettajat Rauni Hassi ja Irja 

Hassi keväällä 1953 

 

Koulutoiminta päättyi 1968, jolloin Hassin koulupiiri yhdistyi 

Edesniemen piiriin. Koulun viimeisenä opettajana toimi Onni 

Lahti. 

 

 

 

Yrjö Hassin perhe tuli Jyväskylästä koululle kesäksi 1952, 

jonka jälkeen koulun toiseksi opettajaksi valittiinkin Yrjön 

vaimo Rauni Hassi.  
 

 

Koulun portailla Olli, Ritva, Heikki, Rauni ja Petteri. 

 


