
Alkuvoimaa! - tarinoita Tarvaalasta

“Niin nähtiin ennenpitkää aivan ankaraksi koulukar-
tanon paikaksi yksi kiviharju lähellä Majakosken 
jokea, näkyen sinne melkeen laajalta sekä petoja 
että niittyjä ynnä Summasen ja joen ihanavat vedet.” 
- Nimismies von Hertzen, Saarijärvi

1862 koulun ensimmäiseksi 
rehtoriksi nimettiin raken-
nuvaiheessa Otto Wilhelm 
Wadenstjärna. 

1867 pääsyvaatimuksena oli rippikoulu ja hyvä 
maine. Oppilaiksi piti ottaa kerrallaan 16 miestä ja 
8 naista. Opistosta valmistui vouteja ja karjakoita. 

Koulun johtajana toimi Otto Wilhelm  
Wadenstjärna 1867-1893.

Agronomi, metsänhoitaja Alfred Grönwall astui rehtorin  
virkaan vuonna 1893. Hän hankki koululle uusia opetusvälineitä 
ja oppikirjoja innokkaasti sekä ajoi opettajien koulutuksen  
yhtenäistämistarvetta voimakkaasti eteenpäin. 

Rehtori Tapani Laatu 
1960-1988

Vuosina 1960–1972 koulusta 
käytettiin nimitystä Tarvaalan 
maatalouskoulut ja vuonna 1972 
koulutukset yhdistettiin nimelle 
Tarvaalan maatalousoppilaitos.

Sähkö saatiin kampukselle vuonna 1927. 
Sähkö johdettiin Leuhunkosken voimalai-
toksesta.

Tarvaalan koululla oli maakunnassa 
”vakava sija”. Johtaja Parkkosen 
laskelmien mukaan tuohon mennessä 
koulun läpi oli kulkenut 50 oppilaspolvea.

1928 valmistui uusi oppilasasuntola ja 1932 uusi 
koulurakennus ajanmukaisine opetusneuvoineen. 

1950-luvulla koneellistuminen edistyi;  
käänteentekeviä uudistuksia olivat mm. leikkuukone 
ja lypsykone. Myös traktori saatiin pelloille. 
Koeajoon saatiin ensimmäinen Suomessa valmistettu niittokone.

1951 Metsäkoulu aloitti toimintansa Kolkanlahdessa.
1952 Tarvaalaan perustettiin uusi kaksivuotinen maamies-metsälinja.

Elokuu 
1860 1867 1950

Aikuiskoulutusosasto 
perustettiiin. Vetäjänä 
toimi Erkki Anttonen. 

Rehtori Antti Sipilä 
1990-2001

Biotalouskampus 

Tarvaalan karjakkokoulu (1867 - 1893)
Tarvaalan maanviljelyskoulu (1867 - 1909)
Tarvaalan karjakkokoulu (1899 - 1909)
Keski-Suomen kansanopisto. Emäntäkoulu (1910 - 1912)
Keski-Suomen kansanopisto. Isäntäkoulu (1910 - 1912)
Tarvaalan karjanhoitokoulu (1915 - 1934)
Tarvaalan maanviljelyskoulu (1918 - 1934)
Tarvaalan kotitalouskoulu (1920 - 1932)
Tarvaalan maatalouskoulut (1960 - 1972)
Tarvaalan maatalousoppilaitos (1972 - 1993)
Keski-Suomen maatalous- ja metsäopisto (1993 – 1996)
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Luonnonvara-ala (1996 - 2014)
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Luonnovara- ja ympäristöala (2014 -)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti (1999 - 2013)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti (2013 -)

1999 Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu aloittaa toimintansa 
Tarvaalassa. Korkeakoulutasoinen 
agrologikoulutus alkaa. 

1992 alkoi peräkkäiskoulutus, jossa eri tasot nivottiin  
yhteen siten, että kouluasteen tutkinnosta tuli osa  
opistoastetta. Opiskelun luonne muuttuu opiskelija- 
keskeisemmäksi. 
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Tulevai- 
suus20142001

Viimeiset  
opistoagrologit 
valmistuivat.

1990

Kevät 2017 
Raskaskonehalli  
ForesTori valmistui.

1996 Pohjoisen Keski-Suomen  
ammattiopiston (POKE)  
luonnonvara-alan yksikkö

  
1996

  1999

1988 opistotasoinen agrologikoulutus 
käynnistyy

2010 JAMKin uudisrakennus 
valmistui. 

Avajaisia vietettiin 23.2.2010

Agrologin ylempi  
ammattikorkeakoulututkinto käynnistyi.

* Koulurakennukset  
    valmistuivat 1860 – 1867.

* 1866 - 1868 Suuret nälkävuodet. Nälkään ja tauteihin kuoli 
noin kymmenesosa koko Suomen silloisesta väestöstä. 

1899 oppilaat anoivat työpäivän lyhentämistä 
13:sta tunnista 10:een tuntiin.

1960

1920 - 1930 Koulutilalla oli parikymmentä 
hevosta ja muutama siitosori. Pula-ajat  
toivat köyhyyden Tarvaalaan. 

Koulutilalle hankittiin koneistusta. 
Hevosvetoisia leikkuukoneita käytettiin ja 
traktori peräkärryineen oli jo jonkin verran 
apuna.

Ohjesäännön mukaan kouluun oli otettava työtätekevien luokkaan 
kuuluvia nuoria, jotta nämä saisivat opetusta kyvyssä ja taidossa 
johtaa järkiperäistettyä maataloutta sekä käsityötaidossa. 

7.9.1867 Venäjän keisari Aleksanteri II teki päätöksen perustaa  
Tarvaalaan maanviljelyskoulu. 

1894 Koulutilalle hankittiin 
5 uutta suomenkarjan  
lehmää.

* 1925 valmistui navetta ja 1928 B-talo. 

Keski-Suomen 
Maataloussäätiö

1945 sota-aikana keskeytyksessä ollut koulu-
toiminta käynnistyi täysipainoisin kurssein ja 
runsain oppilasmäärin. Oppilaita oli paljon, 
koska luovutetun Karjalan maatalouskoulu-
jen oppilaita sijoitettiin mm. Tarvaalaan. 

1945

1964 Maanviljelyskouluun hyväksyttiin 
ennakkoluulottomasti oppilaiksi kaksi 
tyttöä ja karjatalouskoulussa opiskeli 
ainakin yksi poika. 

1980 Ylioppilaspohjainen 
viljelijäkoulutus aloitettiin.

2002 Koulutusjohtajaksi  
Pekka Janhonen.

2017 Ensimmäiset YAMK 
agrologit valmistuvat

* 1939-1940 talvisota, 1941-1944 jatkosota
* 2017 Juhlittiin Biotalouskampuksella luonnonvara-alan opetuksen 150-vuotista historiaa  
   ja valoisaa tulevaisuutta! 


