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On koskettavaa puhua tässä tilaisuudessa, vielä koskettavampaa olisi jos olisimme mahtuneet Lyseomme 

juhlasaliin. Siellä sain Pauli Anttilan ja Tauno Ojalan opetuksia täydentävän sysäyksen rakastua 

kirjallisuuteen, kun Veikko Sinisalo luki ja lausui ja sanoi painokkaasti: lukekaa hyvää kirjallisuutta. 

Kipparikvartetti esiintyi, Paavo Berglund johti kaupunginorkesteria, mikä merkitsi tässä järjestyksessä 

ensiksi teatterin (Kauko Käyhkön johtava nelikko oli myös sitä) ja vakavan musiikin ensialkeita. 

Elokuvakerho avasi kokonaisia maailmoja, siellä eivät lauantai-iltapäivisin istuneet vain meidän 

oppilaamme vaan kaikkien muidenkin Oulun koulujen. Nyt ns. luokattomassa koulussa edes saman 

koulun oppilaita ei saada samoihin mielekkäisiin tilanteisiin, yhteisyyden psykologia ja kaikkea 

merkinneet mahdollisuudet on tuhottu, tilalla on atomistisuus. Me 14-15 -vuotiaat kovin vähän tietävät 

varhaisnuoret loimme Ouluun todellisen elokuvakulttuurin tasossa jota kaupungissa ei ollut nähty 

aikaisemmin, eikä ole nähty sen koommin. Olosuhteet olivat niukat mutta niistä nousi jonkinlaisia 

oivalluksien ja henkilökohtaisen keksimisen ketjuja joiden taso ja laveus ihmestyttävät autenttisesti 

vieläkin, puoli vuosisataa myöhemmin.  

 

Kaikki ei ollut täydellistä. Historiasta en usko koulun jättäessäni tietäneeni mitään ja olenkin joutunut 

elinikäiseen itseopiskelun rinkiin, mikä ei ole yksinomaan huono asia sekään. Opettajien 

persoonallisuudet ja varsinkin sodan jäljet heissä jäivät mieleen, tai ehkä oikeammin ovat alkaneet 

askarruttaa myöhemmin; on syntynyt mahdollisuus arvioida mitä on sukupolvien kulku. Se että meillä oli 

luokat, omassa tapauksessa ehkä 15 luokkatoveria koko kahdeksan vuoden kouluajan, oli erityisen tärkeä 

asia. Meidän lapsemme ja lapsenlapsemme on pantu menettämään tämä etuoikeus, aivan kuten heillä ei 

enää ole varmuutta ja muistoa siitä että kouluvuodet päättyivät täsmälleen 31.5 eikä esimerkiksi, jonkun 

byrokratian vuoksi, kolmas kesäkuuta.  

 

Meille annettiin solidaarisuuden ensimmäinen yksikkö, jonka tilalla nyt on viidakkopeli, kaikkien sota ja 

paremman darwinistinen pärjääminen. Ehkä nykyisiä perusasioita pitääkin harjoitella jo lastentarhassa ja 

koulussa, mutta silti ihmettelen. Ei meidän aikanamme koulu ollut treenikenttä yhteiskunta-ajatteluun jota 

hallitsevaa mielettömän rikastumisen ideaa ei erota varkaudesta muu kuin käsityskyvyn ylittävä 

mittakaava. Olen kiitollinen koululle joka johdatti meidät erilaiseen maailmaan. Saimme lahjaksi myös 

idean suomalaisuudesta jonka ydin oli konservatiivinen ja joka sittemmin on ehkä liuennut, mutta yhtä 

kaikki tarjosi maan jalkojen alle. Ainakin itse olen töissäni heijastanut koulun arvoja: usein kiistäen, 

mutta pääasioita en. Kuten en kiistä vielä yhden kouluaikojeni idolin Johnny Weissmüllerin, ainoan 

oikean Tarzanin, ajatusta: Olennaista on vain ettei ote liaanista pääse herpoamaan.  
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