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Teksti: Helena Lankinen 
 
Elvi Matilda Elisabet Päivänsalo, filosofian maisteri, vanhempi lehtori, 
vararehtori 
 
Elvi Päivänsalo syntyi 24.11.1912 Helsingissä. Isä oli teologi, Helsingin kaupunkilähetyksen 
johtaja. Perheessä oli kahdeksan lasta, viisi poikaa ja kolme tyttöä. Pojista neljästä tuli 
pappeja, tytöistä yksi oli lääkäri, yksi historianopettaja ja Elvistä tuli biologi. 
 
Elvi kävi oppikoulua ja pääsi ylioppilaaksi Helsingissä ja opiskeli sen jälkeen Helsingin 
yliopistossa. Valmistuttuaan hän aloitti maantiedon ja biologian opettajana Lahdessa 
Kannaksen yhteiskoulussa. 
 
Elvin sisar Aulikki Päivänsalo tuli Kellokosken mielisairaalaan osastolääkäriksi 1930-luvun 
lopulla, ja kun Elvi sai opettajan paikan Järvenpään yhteiskoulusta syksyllä 1943, hän 
muutti Lahdesta Aulikki-sisarensa luokse Tuusulaan. Perheeseen kuului lisäksi kaksi 
Aulikki Päivänsalon lasta: Jouko Päivänsalo ja Hilkka Päivänsalo, jotka opiskelivat 
Järvenpään yhteiskoulussa. 
 
Jatkosodan aikana Elvi Päivänsalo toimi Tampereen ilmavalvonnassa meteorologina. 
 
Järvenpään yhteiskoulun vuosikertomuksissa (jykls.net) ja Satavuotias Järvenpään 
koululaitos 1891 – 1991 -teoksessa kerrotaan Elvi Päivänsalon opettajan työstä sekä 
aktiivisesta panoksesta koulun harrastuskerhojen johtamisessa ja ohjaamisessa: 
 
”Elvi Päivänsalo tuli koulun palvelukseen 1943 ja jäi eläkkeelle 1976. Hänet valittiin 
1946 luonnonhistorian ja maantieteen nuoremmaksi lehtoriksi, vuonna 1967 vararehtoriksi 
ja vuonna 1968 vanhemmaksi lehtoriksi. Hänen kokosydäminen koulun hyväksi tapahtunut 
toimintansa on ollut erittäin laajaa. Varsinaisen ansiokkaasti hoidetun opetustehtävän 
lisäksi voidaan mainita mm. hänen pitkäaikainen toimintansa Natura-kerhon vetäjänä, 
raittiusseuran kuraattorina, erilaisten keräysten ja kampanjoiden toimeenpanijana.  
Laajan ja monipuolisen koulutuksen saaneena hän on aikaansa seuraavana pedagogina 
kokeillut, kehittänyt ja ottanut käyttöön uusimmat opetusmenetelmät. Hänen lämmin 
myötäelämisensä kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan on saanut muiden varauksettoman 
tunnustuksen.” (jykls.net) 
 
Elvi Päivänsalo johti sotien jälkeen Raittiusseura Jyryä, joka oli aloittanut toimintansa 
lukuvuonna 1935 – 1936 Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliiton jäsenenä ja maisteri 
Ester kokkosen valvomana. Jyry järjesti illanviettoja ja kokouksia ja raittiusviikolla 
vuosittain raittiusjuhlan. 
 
Elvi Päivänsalo veti liikennekerhoa 1960-luvulla ja järjesti liikennekilpailuja. 
 
Marraskuussa 1943 syntyi luonnontieteellinen kerho Natura. Sitä valvoi maisteri Erkki 
Kolehmainen. Pidettiin esitelmiä, tehtiin retkiä. Seuran toiminta hiipui, ja se heräsi 
uudelleen eloon syksyllä 1959 Elvi Päivänsalon johdolla. 
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Lukuvuonna 1966 – 1967 Elvi Päivänsalo toimi tarmokkaasti liikenneturvallisuuden hyväksi 
ja järjesti syksyllä heijastinkampanjan, josta yleisradion Liikennevilkussa oli lyhyt selostus. 
 
Opintorahastoyhdistyksen Tuki järjesti vuosittain yleisölle elokuvaesityksiä. Oppilaiden 
lipunmyynnillä kerättiin varoja stipendirahastoon. Lipunmyynnin organisoi Elvi Päivänsalo. 
 
Vapaa-ajallaan Elvi Päivänsalo toimi aktiivisesti Kellokoski-seurassa. Hän veti myös noin 
kymmenen partiotytön ryhmää ja opiskeli ranskan kieltä ryhmässä, joka kokoontui Elvin 
ja hänen sisarensa kodissa Kellokoskella. 
 
Joka kevät koulujen loputtua Elvi Päivänsalo, hänen veljensä sekä Hilkka Päivänsalo lähtivät 
useaksi viikoksi automatkalle Eurooppaan, vuosittain eri puolille maanosaa. Silloinen 
Jugoslavia oli Euroopan itäisin maa, johon heidän matkansa suuntautui. Kerran he ajoivat 
autolla Kreikkaan Ateenaan, josta he lensivät Istanbuliin ja palasivat sieltä takaisin 
Ateenaan, josta matka jatkui taas autolla. Hilkka Päivänsalo kertoi, että silloin, kun he 
matkailivat Euroopassa, Helsingin ja Tukholman välillä ei kulkenut autolauttoja. Heidän 
autonsa nostettiin nosturilla Tukholmaan menevään laivaan, ja Tukholmassa auto nostettiin 
taas nosturilla pois laivasta. Sieltä ajo jatkui kohti Keski- ja Etelä-Eurooppaa. 
 
Kun Elvin sisar Aulikki jäi eläkkeelle lääkärin virastaan, Elvi ja Aulikki rakennuttivat 
omakotitalon Helsingin Pakilaan, jonne Elvi muutti kesällä 1969. Talossa asuivat Elvi, 
hänen sisarensa Aulikki ja Aulikin lapset ja lastenlapset. 
 
Jäätyään eläkkeelle Järvenpään yhteiskoulusta vuonna 1976 Elvi Päivänsalo matkusteli 
edelleenkin. Myös kesämökillä Vihdissä vietettiin aikaa. Kun Hilkka Päivänsalo adoptoi kaksi 
lasta, Elvi Päivänsalo touhusi mielellään näiden lasten kanssa. 
 
Elvi Päivänsalo sai vuonna 1989 aivoinfarktin, josta hän toipui nopeasti. Keväällä 1998 hän 
sai toisen aivoinfarktin, josta hän ei enää toipunut. Hän kuoli 22.05.1998 Helsingissä. 
 
Hilkka Päivänsalo kertoi, että Elvi Päivänsalo oli aina äärimmäisen tarkka siitä, että hän ei 
koskaan puhunut oppilaittensa asioista muille, eikä hän koskaan sanonut pahaa sanaa 
kenestäkään. 
 
 
Lähteet: Hilkka Päivänsalon haastattelu, Järvenpään yhteiskoulun vuosikertomukset,  
Satavuotias Järvenpään koululaitos 1891 – 1991. 


