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Pääsevätkö maalaiset oppikouluun? 

Esko Ollila ylioppilas 1960 

Koulumenestykseni oli sen verran hyvä, että neljännen luokan opettajani Kyllikki 

Paldanius alkoi ehdotella vanhemmilleni pojan panemista oppikouluun. Ajatus oli 

ennenkuulumaton: vaikka Kemijoki varren asutus oli ikiaikaista, tuhansia vuosia 

vanhaa, lähimmässä oppikoulussa oli vain yksi oppilas Pekkalasta. Hän oli Ritva 

Pelkonen, opettajan tytär. Äitini lämpeni ajatukselle, mutta isäni oli moisia "herrain 

kujeita" jyrkästi vastaan. Äitini tahto voitti, ja lopputuloksena oli, että keväällä 

matkustin linja-autolla yli kuudenkymmenen kilometrin matkan Rovaniemen 

kauppalaan osallistuakseni Rovaniemen yhteislyseon ensimmäisen luokan 

pääsykokeisiin. Kokeet tuntuivat helpoilta ja huojentuneena jäin odottamaan tuloksia. 

Pian tulikin odotettu puhelu: olin komeasti ylittänyt riman ja selvinnyt oppikouluun. 

Pommi räjähti seuraavana päivänä. Yhteislyseon rehtori Mikko Koskimies soitti ja 

pyysi isäni puhelimeen. Hän kertoi Eskon selvinneen oppikouluun, mutta pyysi silti, 

ettei poika tulisi lyseoon. "Teillä on kuulemma maataloutta ja karjaa, joten poikanne 

saa varmaan elannon tilallannekin. Täällä kauppalassa on paljon virkamiehiä, joiden 

lapsille koulutie on ainoa mahdollisuus ammatin hankkimiseksi."                                                                                                          

Isäni päätä varmaan huimasi jutella niin korkean herran kuin lyseon rehtorin kanssa. 

Hän suostui siltä istumalta rehtorin esitykseen tuntien ehkä hieman voitonriemuakin 

saamaan yllättävää tukea kiistassaan äitini kanssa. Asia oli nyt päätetty: poika jää 

kotiin ja jatkaa kansakoulun viidennellä.  Asia ei kuitenkaan ollut tällä loppuun 

käsitelty. Isässäni heräsi herraviha rehtoria kohtaan. "Miten se ”äijä” luulee näin 

pienen tilan elättävän kaksi poikaa perheineen, kun on vielä kaksi tytärtäkin 

kasvamassa?" isäni uhosi.                                                                                                       

Rehtorin puhelusta seurasi vuoden mittainen tasa-arvokeskustelu Heikki ja Lempi 

Ollilan pirtissä. Äitini oli Koskimiehelle raivoissaan. Isän lepsu käyttäytyminen sai 

napakkaa kritiikkiä. Minussa se herätti voimakkaan tietouden maalaisten 

alempiarvoisuudesta kaupunkilaisten rinnalla. Se johti osaltaan aikanaan myös 

alueellista tasa-arvoa korostavan poliittisen vakaumukseni syntymiseen.                                                                                                 

Jouluun mennessä isä oli jo päättänyt, että poika menee seuraavana keväänä uudestaan 

pyrkimään oppikouluun. Mutta "herrain koulua" saisi käydä vain keskikoulun verran, 

oli isän tärkeä lisäys. Nyt oli äitini vuoro asettaa ehtoja. Talomme kohdalla toisella 

puolen Kemijokea asuivat Loviisa ja Eelis Karjalainen, joiden lahjakas poika Martti oli 

minua kolme vuotta vanhempi. Martti oli poikkeuksellisen hyvä laskennossa, minkä 

opettajatkin olivat huomanneet. Esko ei lähde oppikouluun, vaati äitini tomerasti. 

Opettaja Arvi Pelkonen tuki ajatusta kaikella arvovallallaan.  

 



Niinpä lähdimme Martin kanssa keväällä 1951 Rovaniemelle yhteislyseon 

pääsykokeisiin. Jännitin kokeita huomattavasti enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Samassa linja-autossa kokeisiin tuli Posiolta myös Seppo Sotaniemi, josta tuli 

vuosikausiksi hyvä ystäväni ja kilpailijani luokan priimuksen paikasta.                                                                                                                                            

Pääsykokeissa kysyttiin raamatunhistoriasta muun muassa, missä Jumala vieraili 

Abrahamin luona. Näin, ettei Seppo tiennyt vastausta. Kuiskasin hänelle riittävän 

kuuluvasti: "Mamren tammistossa", Tämä nyt ensimmäistä kertaa tunnustamani rikos 

ei liene kovin vakava, sillä Seppo olisi kyllä päässyt kouluun ilman apuanikin. 

Lukuaineissa olin Sepon kanssa melko tasaväkinen, mutta olin todella surkea 

kuvaamataidossa, käsitöissä ja laulussa, puhumattakaan urheilusta ja voimistelusta, 

jotka olivat Sepon leipälajeja. Koulun lisäksi Seppo on menestynyt elämässä hyvin. 

Hänestä tuli aikanaan odontologian tohtori ja Oulun yliopiston professori. 


