
Koulunkäynti kansakoulusta lukioon 

Kansakoulua kävin Raumalla Otankoulussa vuosina 1957 – 1961.  Koulu sijaitsi kotoa noin 500 metrin 

päässä. Koulun menomatkalla oli pieni alamäki, jota oli talvella mukava hurautella potkukelkalla alas. 

Ensimmäisen ja toisen luokan käymisestä muistan hyvin vähän. Opettajana oli naisopettaja, sukunimi 

muistaakseni Ylönen. Hän on mukana toisen luokan luokkakuvassa. Sen muistan, että häneltä sain 

kerran nuhteita, kun kaverini kanssa liikuimme koulun käytävillä ilmeisesti väärään aikaan. 

Koulunkäynti sujui kyllä varmaan oikein hyvin. Kouluun mennessä osasin jo lukea. Äidin mukaan 

minulla oli aina kaupungilla liikkuessamme tapana kysyä, että ”mitä tuossa lukee”. 

 

Kolmannella ja neljännellä luokalla opettajani oli Pentti Jalonen. Hän taisi jo silloin olla yksi 

kaupungin julkkiksista. Hän johti Rauman Poikasoittokuntaa, joka jo tuolloin taisi esiintyä melko 

aktiivisesti eri puolilla kaupunkia. Olin ilmeisesti jossain vaiheessa kertonut, että äitini on ompelija. 

Äiti saikin sitten jossain vaiheessa tehdä koko soittokunnalle lakit.  

Jalosen Pepe oli muistaakseni melko vaativan opettajan maineessa. Minä tulin hänen kanssaan 

erittäin hyvin toimeen, neljännellä luokalla taisin jopa olla jonkinlainen suosikki, koska olin luokan 

paras (todistuksen keskiarvo 9,3). Hiukan taisin jo silloin epäillä, että antoiko Pepe jonkun arvosanan 

vähän yläkanttiin, koska luokan toiseksi paras oli melko lähellä meitä asuva insinöörin poika (nimeä 

en muista). Hänen keskiarvonsa oli 9.2. Vaikka hän asui vain noin 50 metrin päässä Pyynpäänkadulla, 

niin koulun ulkopuolella emme olleet missään tekemisissä. Hän oli kait mielestään vähän parempaa 

”kastia”, työläisten lasten kanssa ei tarvinnut olla tekemisissä. Paras koulukaverini oli Saukonkadun 

toisella puolella asuva Hannu ”Tunnu” Pärssinen. Alla olevassa kuvassa istumme toisessa rivissä 

vasemmalla vierekkäin. (Katso lisäkuvia 1950-luku -valikon Koulukuvia-osiosta 

https://rintaset.myportfolio.com/koulukuvia .) 
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Kansakoulun 4. luokan jälkeen pyrin Rauman Lyseoon, minun papereillani sinne pääseminen oli 

helppoa. Pian oppikouluun pääsemisen jälkeen kuitenkin ilmoitimme koululle, että me muutamme 

Poriin isän työn perässä. Äiti kertoi, että tästä ei Lyseossa oikein ilahduttu. Olinhan kait kouluun 

päässeiden joukossa parhaimpia (ehkä paras, en muista?).  

Oppikoulun viittä ensimmäistä luokkaa nimitettiin keskikouluksi. Keskikoulun jälkeen seurasi 

kolmevuotinen lukio. Kansakoulun jälkeen seuraava kouluni oli Porin Suomalainen Yhteislyseo. 

Asuimme Porissa melkein koulun vieressä, kolmikerroksisen talon ylimmässä kerroksessa. 

Asuntomme parvekkeelta näin kahden talon välistä koulun pihalle. Parvekkeelle kuului, kun koulun 

kello soi sisälle menemisen merkiksi. Kun tällöin lähdin juoksemaan koululle, ehdin ajoissa luokkaan. 

https://rintaset.myportfolio.com/keskikoulussa-ja-lukiossa . 

Porin koulukavereistani muistan kunnolla oikeastaan vain Pertti Pitkosen. Kävimme mm. toistemme 

kotona, lainasin Pertiltä mm. kaikki Viisikko-sarjan kirjat. Niin kuin Pärssisen Hannusta Raumalla niin 

myös Pertistä tuli myöhemmin paikkakuntansa tunnetuimpia henkilöitä – Pertti taisi toimia koko 

työelämänsä ajan Radio Yle Satakunnan ansiokkaana toimittajana. Koulumenestykseni Porissa oli 

vain (!) hyvää keskitasoa (ks. 2. luokan päästötodistusta 1960-lukuosiosta). Johtuikohan tämä siitä, 

että luokkamme oli hyvin tyttöpainotteinen (20 tyttöä ja 12 poikaa). Luokkahenki oli muistaakseni 

oikein hyvä; Porissa oltiin ihan positiivisessa mielessä kiinnostuneita Raumasta. Jonkunlaista pientä 

kiusaamiseksi laskettavaa nimittelyä taisi joskus välitunneilla olla liittyen lähinnä sukunimeen. 

Jossain vaiheessa sain kutsumanimen Pallo, sitä en tiedä/muista mistä tämä sai alkunsa. Välitunneilla 

vaihdettiin purkkapaketeissa olleita pelaaja- ym. kortteja. 

Kahden vuoden Porissa asumisen jälkeen muutimme takaisin Raumalle isän saatua paremman 

työpaikan sähkölaitokselta. Aloitin Rauman Lyseon käymisen siis 3. luokalta. Muistaakseni 

vastaanotto koulukavereiden osalta oli huonompi kuin Poriin saapuessamme. Raumalla Pori ja 

porilainen olivat lähinnä haukkumasanoja. Kun luokalla muut olivat jo tuttuja keskenään, taisin 

tuntea itseni aluksi jonkin verran syrjityksi. Jokunen hyvä kaverikin sentään vuosien mittaan löytyi, 

parhaan kaverin nimeä en kyllä enää muista.  

Yhteishenki keskikoulun poikaporukassa oli ihan hyvä. Kerran se kohdistui erityisen voimakkaasti 

yhteen opettajaan, johon ei oltu lainkaan tyytyväisiä. Yhden kokeen osalta oltiin etukäteen päätetty, 

että kukaan ei vastaa kysymyksiin tai suorita tehtäviä. Kaikki palauttivat kokeen päättyessä tyhjät 

vastauspaperit. Opettaja poistui itkien luokasta. Muistaakseni luokka ei saanut tästä mitään 

jälkiseurauksia. Yhteishenkeä kait kuvasi sekin, että päätimme keskikoulun viimeisellä luokalla tehdä 

”luokkaretken” Ruotsiin. Tähän loi hyvän mahdollisuuden se, että Raumalta oli aloitettu 
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matkustajalaivayhteys Gävleen. Kyseessä ei ollut virallinen luokkaretki, koska yhtään opettajaa tai 

muuta valvojaa ei matkalle mukaan otettu. 

Keskikoulun viimeisellä luokalla olin jälleen luokan parhaita; luokaltani olin ainoa, joka sai koulun 

stipendirahastosta jaettavan stipendin (50 mk). Keväällä 1966 viidesluokkalaiset osallistuivat sekä 

matematiikkakilpailuun että valtakunnalliseen taloustietokilpailuun. Kummassakin sijoituin 

kärkijoukkoon ja sain maininnat koulun vuosikertomukseen (katso 60-luvun kuvagalleriaani). 

Todistukseni parhaat arvosanani tulivat matematiikasta, maantiedosta, historiasta, kasviopista, 

fysiikasta ja kemiasta (yhdeksän). Kaikkein parhaan arvosanan sain kuitenkin vapaaehtoisena 

olevasta aineesta eli pikakirjoituksesta (täysi kymppi). Samoihin aikoihin opettelin itsenäisesti 

konekirjoituksen kymmensormijärjestelmän. Minusta olisi tullut varmaan ihan hyvä sihteeri.  

Luonnollisena koulutuksen jatkovalintanani oli tietenkin lukioon meno. Lukiossa koulumenestykseni 

ei ollut enää niin hyvä kuin keskikoulussa. Olikohan osasyynä se, että monet harrastukset veivät 

paljon aikaa (katso erillistä juttua harrastuksistani). Yksi harrastuksistani oli shakin peluu. 

Seitsemännellä luokalla olin koulun shakkikerhon puheenjohtaja, kuudennella luokalla olin jo ollut 

kerhon sihteeri. Kuvakavalkaadeihin olen skannannut otteita koulun vuosikertomuksista sekä 

paikallisen lehden lehtileikkeistä (Länsi-Suomi).  

Lukion todistusteni keskiarvot olivat sentään selvästi luokan keskiarvojen yläpuolella. Lukion 

päästötodistuksessa parhaimmat arvosanani sain jälleen maantiedosta, historiasta ja kemiasta sekä 

biologiasta. Pidin edelleen myös matematiikasta (erityisesti algebrasta), mutta numerot olivat 

romahtaneet. Muistaakseni jotkut kokeet menivät yllättäen huonosti. Olin lukenut pitkän saksan. 

Saksan kuten myös ruotsin numero oli lukion todistuksessa vain kuusi, lyhyestä englannista sain 

sentään kahdeksikon. 

Ylioppilaskirjoitukset menivät myös kohtalaisen hyvin, tosin eivät mitenkään loistavasti. Kielistä 

pääsin läpi vain approbaturilla eli se kait lopullisesti osoitti, että mikään kieli-ihme en ole. Tosin kyllä 

liftireissuillani pärjäsin saksalla aika hyvin. Ruotsia tarvitsin ja käytin ollessani kaksi kesää töissä 

Ruotsissa. 

Yliopistoon pyrkimisestä ja opiskelusta kirjoitan toisen jutun. 

Linkkejä kuviin: 
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