Kansa kouluun kansakouluun
Kirkko oli 1800-luvun jälkipuolelle saakka ainoa laitos, joka piti maaseudulla huolta kansalaisten opillisesta
sivistyksestä ja kansanopetuksesta. Keskeisiksi kirkon järjestämiksi opetusmuodoiksi oli 1700-luvulla
vakiintuneet kinkerit, lukkarinkoulu ja rippikoulu. !800-luvulla tärkeäksi kirkolliseksi koulumuodoksi kehittyi
kiertokoulu.
Suomessa alettiin 1840-luvulla käydä keskustelua kansanopetuksen uudelleen järjestämisestä. Vuonna
1858 annettiin asetus, jossa tähdennettiin, että kansan siveellisyyttä ja yleistä hyvinvointia tuli kohentaa
koulutuksen avulla. Asetuksen mukaan alkuopetusta tuli antaa lapsille jo kotona, kuten siihenkin saakka,
mutta myös kirkosta erillään olevien mutta silti uskonnolliselta pohjalta toimivien koulujen perustaminen
tuli mahdolliseksi. Asetuksen tarkoittamat koulut olivat juuri edellä mainittuja kiertokouluja. Ennen
kansakoulujen perustamista ne olivat ”kunnallisia” laitoksia ja jäivät varsinaisen kansakoulun synnyttyä
seurakuntien vastuulle. Kiertokoulut toimivat sittemmin pitkään aina 1930-luvulle kansakouluja
täydentävänä koulumuotona.
Maininnan arvoinen paikallinen kansakoululaitosta edeltänyt erikoisuus on niin sanotut Alopaeuksen
koulut. Kyseessä olivat Salon tuomiokunnassa 1840-luvulta 1870-luvulle tuomikunnan tuomari Zachris
Alopaeuksen lahjoitusvaroilla toimineet oppilaitokset, joita oli Suur-Pyhäjoen alueella kuusi ja jotka oli
tarkoitettu ensisijaisesti köyhille ja huoltajaa vailla oleville lapsille.
Kysymys kansasivistyksestä kytkeytyi läheisesti myös kunnallishallinnon syntyyn 1860-luvulla. Kunnallisen
itsehallinnon synty ja kehittyminen edellyttivät kansalaisilta tiettyjä tietoja ja taitoja. Kunnallisasetuksessa
mainittiin myös ja kansakoulun järjestäminen kunnan tehtäväksi. Varsinainen kansakoulu koskeva asetus
annettiin kuitenkin kunnallisasetuksen antamisen jälkeen vuonna 1866.
Vuoden 1866 kansakouluasetus vahvisti vallinneen käytännön sikäli, että alkuopetuksen antaminen kuului
edelleen ensisijaisesti lapsien vanhemmille. Kansakoulun perustaminen jäi jokaisen kunnan vapaaseen
harkintavaltaan.
Kansakouluja perustettiin Oulun läänissä ja koko maassa verkkaiseen tahtiin. Sen lisäksi, että hyvin yleisesti
koulun katsottiin kasvattavan herroja ja joutilaisuuteen, keskeinen syy koulun vastustamiseen oli se sama
kuin niin monessa kunnalliseen päätöksentekoon liittyvässä asiassa sittemminkin ja edelleenkin, raha.
Kansakouluja vastustettiin myös kustannusten kasvun pelossa.
Ensimmäisen Oulun läänissä aloitti Salon (Pattijoen) ja Saloisten yhteinen Savonlahden kansakoulu vuonna
1870.

Pyhäjoen kansakoululaitoksen synty
Pyhäjoella aikaa kansakoulujen perustamisen mahdollistaneesta kansakouluasetuksesta
kansakoululaitoksen matkaan saattamiseen käytännössä ehti kulua pari vuosikymmentä. Ensimmäisen
kerran asiaa käsiteltiin vuoden 1881 lopulla. Tuolloin vastustavia oli kuitenkin vielä enemmän kuin
puoltajia. Verrattain nopeasti asenteet kuitenkin muuttuivat ja jo vuoden 1885 alussa kuntakokous teki
päätöksen kansakoulun perustamisesta Pohjankylään.
Syyskuun 20. päivänä vuonna 1886 koulutyö Pyhäjoen kansakoulussa käynnistyi. Ensimmäisen lukuvuoden
alussa kouluun ilmoittautui 50 oppilasta, joista tosin moni keskeytti koulunkäyntinsä lukuvuoden kuluessa.
Oppilaiden ikähaitari ulottui 7 vuodesta 17 vuoteen. Koulun opettaja oli opettajakokelas Johan Julius
Flinkman.
Alkuopetus jäi edelleen kotien ja kirkon vastuulle aina vuoden 1921 oppivelvollisuusuudistukseen asti,
jolloin myös alkuopetus ”kunnallistettiin”. Asia, johon huomio myös kiinnittyy, oli se, että opetus, joka oli
aloitettu yhdeksältä aamulla, keskeytettiin yhdeltä iltapäivällä ja sitä jatkettiin uudelleen kolmesta viiteen.
Näin oli kylvetty pyhäjokisen kunnallisen koululaitoksen siemen. Runsas vuosikymmen sen jälkeen, kun
Pyhäjoen kunnan ensimmäinen kansakoulu oli aloittanut toimintansa, vuonna 1898 annettiin niin sanottu
piirijakoasetus, joka oli tärkeä ja pitkä harppaus yleisen oppivelvollisuuden suuntaan. Täydellinen
oppivelvollisuus toteutettiin vuonna 1921 voimaan astuneella oppivelvollisuuslailla. Sen jälkeen ja
toistaiseksi viimeisin mullistava muutos suomalaisessa koulujärjestelmässä on ollut peruskouluun
siirtyminen 1970-luvun alussa, joskin kansakoulua koskeva lainsäädäntö oli kokenut uudistuksia tässä
välissäkin.
Tässä 130-vuotisen kehityksen vuossa moni asia on muuttunut maailman muutoksen myötä, mutta on
myös ydinasioita, jotka ovat säilyneet. Yksi tällainen keskeinen periaatteellinen asia on koulutuksellisen
tasa-arvon tavoite, joskin tämänkin käsitteen sisältö on muuttunut 130 vuoden aikana.

Lukioluvan saaminen
Aiemmin pyhäjokisten oppikoulunkäynti oli edellyttänyt koulunkäyntiä muualla, aluksi Oulussa, sittemmin
lähinnä Raahessa.
Vuonna 1945 hyväksyttiin niin sanottu Lex Malkamäki, joka mahdollisti sen, että keksikoulu saattoi kuulua
osana kansakouluun. Näin maalaiskunnillekin tuli mahdolliseksi järjestää oppikoulutason koulutusta. Omaa
keskikoulua Pyhäjoelle anottiin ensimmäisen kerran vuonna 1956, tuolloin vielä tuloksetta. Vuonna 1959
uusi anomus johti tulokseen; Pyhäjoki sai luvan aloittaa kunnallisen keskikoulun vuonna 1960 vuonna
19766 koulu muuttui yhteiseksi Pyhäjoen –Merijärven kunnalliseksi keskikouluksi . Yhtenä pontimena
keskikoulupiirin laajentamiselle ja laajempi pohja myöhemmin mahdollisesti perustettavalle lukiolle.
Pyhäjoen kunta anoi ensimmäisen kerran lukiolupaa vuonna 1983. Asiaa varten tehtiin perusteellinen
selvitys, mutta hakemus ei tuolloin vielä johtanut tulokseen. Pian tämän jälkeen lukiolainsäädäntö ja
päätöksenteko lukiolupa-asioissa muuttui. Tämä ja varmaankin vahva yksimielisyys asian ajamisessa
johtivat siihen, että uusi anomus johti tulokseen ja Valtioneuvosto myös Pyhäjoen kunnalle luvan lukion
perustamiseen 1.8.1987 lukien.

