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MEDIATIEDOTE: LOTILAN KOULU 60-VUOTTA!

Lotilan koulu täytti 1.11.2015 pyöreät 60 vuotta! Koulu
juhlii syntymäpäivää joulujuhlan yhteydessä torstaina
10.12. klo 17.30 ja 19.00 kakkukahvien kera.

Koulun historiaa ja nykypäivää

Kuvassa Lotilan kansakoulun
oppilaita vanhan puukoulun
pihalla koulun alkuaikoina.
Kuva: koulun arkistot

Lotilan kansakoulun toiminta alkoi Lahden kaupungin,
Hollolan kunnalta ostaman kunnalliskodin
rakennuksissa, ensimmäisen rehtorin, Lauri Ikosen
johdolla vuonna 1955. Koulun käyttöön osoitetut
rakennukset oli rakennettu 1890-luvulla ja ne sijaitsivat nykyisen koulun alapuolella, peltojen ja junaradan
ympäröimällä alueella. Arkkitehtinä puurakennuksille toimi Karl Rosenberg Helsingistä. Maatilan, jolle
rakennukset Hollolan kunta rakennutti, lahjoitti talollinen Karl Fredrik Lotila ja tästä tuli myöhemmin myös
koulun nimi. Vuosien kuluessa tilalle rakennettiin myös muita talousrakennuksia, mm. 8-kulmainen tiilinen
kaivo, joka on yhä jäljellä. Rakennuksissa toimi vaivaistalo, houruintalo ja sairastalo.
Lotilan koulu vihittiin käyttöön 1.11.1955 Lahden kaupungin 50-vuotisjuhlien yhteydessä.
Kasvava Lahti tarvitsi uusia kouluja kuten myös Lotilan kansakoulu tarvitsi uudet, entistä suuremmat tilat ja
hieno, aikakautensa mukainen uudisrakennus, valmistui 1960-luvulla kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen
vaihe valmistui vuonna 1968 ja lopullisesti uusi koulurakennus oli valmis urheilusalia myöten vuonna 1969.
Vanhoista puurakennuksista ei ole jäljellä enää kuin sairastalo, kivinavetta ja tiilinen kaivo. Sairastalossa on
toiminut myöhemmin koulun käsityönopetus sekä 2000-luvun aikana mm. Lahden ruotsalainen koulu.
Nykyisen koulurakennuksen ovat suunnitelleet kaupunginarkkitehdit V. Karisalo ja apulaiskaupungin
arkkitehti E. Liljeblad Lahden kaupungin teknillisen viraston talonsuunnitteluosastolta. Upouuden koulun
vihkiäiset pidettiin 8.11.1969, jolloin myös paljastettiin hieno, silloisen urheilusiiven ulkoseinää koristava
seinäreliefi ”Tiedon solukko”.
Vuosien aikana koulussa on opiskellut jopa yli 500 oppilasta kerrallaan ja puukouluajan alkuvuosina koulua
käytiin kahdessa vuorossa. Tällä hetkellä koulussa opiskelee yhteensä 450 oppilasta. Lotilan koulu on
yhdistynyt vuosien aikaan useiden koulujen kanssa kouluverkon muuntumisen myötä, kuten Saksalan,
Anttilanmäen ja Liipolan-Kaikuharjun koulujen. Koululla on tällä hetkellä toisena toimipisteenä yli 100
vuotias Anttilanmäen koulu Anttilanmäellä. Vuosien saatossa koulu on vaihdellut kansakouluaikojen
koulusta peruskoulun 1-6 vuosiluokkien kouluksi ollen välillä vain 3-6 vuosiluokkien koulu. Puurakennusten
aikana, koulussa toimi myös joitakin erityisluokkia.
Lotilan koulu toimi kansakouluna ennen peruskouluun siirtymistä. Oppikouluun haluavat oppilaat hakivat
jatkamaan opiskelua muihin Lahden kouluihin, kuten Yhteiskouluun. Kun suomalaista, kaikille lapsille tasaarvoista peruskoulua suunniteltiin 1960-luvulla, myös Lotilan kansakoulussa oli yksi kokeiluluokka. Kaikki
Lahden koulut siirtyivät uuteen peruskouluun vuonna 1975.

Lotilan koulussa on annettu musiikkiluokkaopetusta vuodesta
1966. Tällöin perustettiin Suomen ensimmäiset,
unkarilaisvaikutteiset, Kodalý -metodiin pohjautuvat ns. Lahden
mallin musiikkiluokat, joiden mukainen toiminta levisi nopeasti
ympäri Suomen. Musiikkiluokat toimivat aluksi tilan puutteesta
johtuen Harjun koulussa ja siirtyivät Lotilaan vuonna 1969 kun
uusi koulurakennus vihittiin käyttöön. Osa oppilaista jatkoi
musiikkiluokille joko Launeen kouluun tai Yhteiskouluun.
Myöhemmin musiikkiluokat jatkuivat Tiirismaan ylä-asteella.

Musiikkiluokkien kuorot
konsertoivat säännöllisesti. Kuva
vuoden 2015 joulukonsertista.
Kuva: Kati Pennanen

Vahvan ja merkittävän alakouluikäisten
musiikkiluokkaopetuksen lisäksi, Lotilan koulussa on annettu
aikanaan molempien naapurikielten opetusta. Venäjän kielen
opetuksen siirryttyä muualle, on koulussamme opetettu ruotsin
kieltä ja pohjoismaista kulttuuriperinnettä. Yksi merkittävä
osoitus tästä on jokavuotinen Lucia-kulkue, joka on tuonut
valoa monille lahtelaisille noin parinkymmenen vuoden ajan.
Vuonna 1996 Lotilassa aloitettiin englanninkielinen opetus, joka
siirtyi Tiirismaan koulun yhteyteen vuonna 2000.
Lotilan koulurakennus on peruskorjattu ja laajennettu vuosina
2010-2012.
Tänä päivänä Lotilan koulussa annetaan lähikoulu- ja musiikin
painotetun opetuksen lisäksi laadukasta luokkamuotoista erityisopetusta kielellisistä vaikeuksista kärsiville
lapsille. Eräällä tavalla ympyrä on siis sulkeutunut nykyisen ja alkuvuosien koulun välillä. Koulu toteuttaa
tiimitoimintamallia niin aikuisten kuin lasten kohdalla. Koulun toimintaa leimaa taidekasvatus, yhteistyö,
nykyaikaiset opetusmenetelmät kuten tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa,
oppimistaidon opettaminen sekä oppilaiden vahva osallisuus koulun toiminnassa. Lotilan koulussa on
toiminut aktiivinen oppilaskunta jo vuosia. Vuonna 2016 koulussa juhlitaan musiikkiluokkatoiminnan 50vuotista taivalta.
Lotilan koulussa on katsottu aina eteenpäin, niin teemme myös tulevina vuosina. Koulun eetosta eivät tee
rakennukset, vaan ihmiset. Koulu on yhteisö ja osa paikallista historiaa. Lotilassa on haluttu toteuttaa
laadukasta opetusta eilen, tänään ja niin myös huomenna. Oppiminen on työmme ja Lotilan henki elää
sydämissämme! Onnea 60-vuotias koulumme!

Kati Pennanen
Lotilan koulun 5.rehtori vuodesta 2006
Lähteet:
Musiikkiluokat 30 vuotta, Vuosien varrelta –teos; Bertta Sisko Vähälä
Selvitys Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista 2000; Lahden kaupungin museo
Lahden kulttuurilaitosten historia 1, Koululaitos, kirjasto ja liikunta; Lahden kaunpunki 2005
Lotilan koulun entisiä oppilaita ja opettajia
Koulun arkistot

