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Kotioloja ja koulukortteereita 

 

Vaikka Pekkalan kylässä ei Ritvan, Martin ja minun lisäkseni muita oppilaita ollutkaan, lyseossa oli oppilaita 

kaikkialta Lapin läänistä Utsjokea ja Muoniota myöten. Suurin osa oli vaatimattomista oloista lähtöisin, minkä 

vuoksi lapsen asuminen vieraalla paikkakunnalla oli ankara taakka kotiväen taloudelle. 

Rahasta oli Pekkalassa kova puute ja täysihoito kauppalassa maksoi paljon. Siksi minä ja myöhemmin kouluun 

tulleet sisareni saimme tyytyä huonompiin vaatteisiin ja kuluneempiin kirjoihin kuin toverimme. Minä sain käytetyt 

luistimet 13-vuotiaana ja oman käytetyn polkupyörän vasta 16-vuotiaana. Minun ja sisarteni ei varattomina 

tarvinnut maksaa lukukausimaksuja, sillä olimme vapaaoppilaita. Jotain nöyryyttävää siinä kuitenkin oli.                      

Raskainta oli asuminen ja syöminen. Ensimmäisenä vuonna äitini sai minut sijoitettua halvalla vanhan 

uskonsisarensa luokse, joka asui Palkisentiellä kauppalassa. Asumus ei ollut häävi: minä asuin pienen mökin 

kammarissa vanhan mummon kanssa, keittiössä asusteli kaksi jaatilalaista tyttöä koulun ylemmiltä luokilta. Martti 

sijoittui sisarensa luokse kauppalan lähellä olevaan Nivankylään. 

Toisella luokalla minä ja Martti menimme "puoli täysihoitoon" Viirinkankaalle. Isäntäväki oli jälleen 

vanhempiemme uskonsisaria ja -veljiä. Vinokattoisen, ahtaan vinttihuoneen lisäksi saimme kerran päivässä 

kaurapuuroa. Katkeruutemme oli käsin kosketeltavaa, kun isäntäperheen keittiöstä tulvivat ihanat ruoantuoksut, 

joita ei kuitenkaan ollut tarkoitettu meille. Martti ei tilannetta sietänyt, vaan siirtyi jo kevätlukukaudeksi asumaan 

sisarensa perheen luo Nivankylään.                                                                                                                                                                                                                         

Sisareni Maija-Liisa ja Leena aloittivat lyseon seuraavana syksynä. Ei tullut kysymykseenkään., että olisimme  

menneet edes puolitäyshoitoon vaan vanhempamme vuokrasivat meille huoneen ja keittiön asunnoksi. Ruoan 

valmistamisesta vastasi lähinnä 12-vuotias sisareni Maija. Viirinkankaan jälkeen minusta tuntui kuin taivas olisi 

auennut. 

Perheemme tulot eivät tahtoneet riittää lasten kouluttamiseen, vaikka kuinka pihistimme. Onneksi - meidän 

kannaltamme - oli syttynyt Korean sota. Puutavaran hinta nousi reippaasti ja Pekkalan tilan metsissä kirves viuhui. 

Kun sitten seuraavan vuosikymmenen alkaessa lopetimme oppikoulun käymisen, tilamme metsät oli hakattu 

loppuun. 

Alaluokkien ankeat kokemukset eivät merkinneet, etteikö minulla olisi ollut mieluisiakin asuinkokemuksia 

kouluajaltani. Lukion aloitin täysihoidossa Hyvärisen Alman ja Taunon luona Rantavitikalla. Heidän poikansa 

Jouni oli luokkatoverini ja on edelleen parhaita ystäviäni. Minua kohdeltiin sananmukaisesti kuin omaa lasta. Sinä 

vuonna ei koulumme urheilunopettajan tarvinnut olla huolissani painoni kehityksestä, kuten muutama vuosi 

aiemmin. 

Myöhemmin vuokrasin eräältä mummolta hänen mökkinsä olohuoneen ja kävin syömässä naapurissa asuvan 

serkkuni luona. Eila ja Pauli Rauhalan kodissa elin kuin täysi perheenjäsen. Heille olen paljosta velkaa. 

Isälläni oli paljon ennakkoluuloja kaupunkilaisia kohtaan. Siksi hän kesällä pani minut aina töihin, joiden piti 

karistaa minuun, maalaispoikaan, mahdollisesti tarttuneet herrain kujeet. Heinänteon jälkeen loppukesästä meillä oli 

tapana laiduntaa lehmiä odelmaa kasvavilla heinäpelloilla. Ongelma muodostui siitä, että lehmän lannat pellolla 

kovettuivat ja muuttuivat mättäiksi, jotka sitten seuraavana kesänä tarttuisivat hevosvetoisen niittokoneen terään 

tuhoisin seurauksin. 

Siksi lannat oli kerättävä aikaisin keväällä ennen heinän varsinaisen kasvukauden alkua. Siinäpä sopiva rokotus 

lyseolaiselle herraskaistumisen tautia vastaan! Kun olin kasvanut ja saanut voimia lisää, tehtävä muuttui navetan 

takana olevan lantalan tyhjennykseksi. Lantala oli pimeä ja melkein kattoon asti täynnä. Löyhkä oli tietenkin sanoin 

kuvaamaton. Ennen kuin tiukkaan pakkautunut lanta oli talikoitu lantakärryille, ajettu pelloille ja levitetty sinne, 

ehdin katua koulutielle lähtöäni moneen kertaan. 



Jos isälläni oli ennakkoluuloja herraskaisia kaupunkilaisia kohtaan, niin kyllä rovaniemeläisilläkin, ainakin 

koululaisilla, oli selkeä käsitys paremmuudestaan. Maajusseja suorastaan halveksittiin. Eräänä lukiovuotenani tulin 

koulukaupunkiini viikonlopun jälkeen vasta maanantaiaamuna Posion linja-autolla ja myöhästyin joka kerta 

ensimmäiseltä tunniltani. Joka maanantaiaamu sama opettaja kysyi saman kysymyksen myöhästymiseni syystä ja, 

ennen kuin ehdin vastata, sai joka kerta saman vastauksen takarivin kaupunkilaispojalta: "Ollilan piti aamulla 

lypsää lehmät." Opettajaakin "vitsi" nauratti. 


