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Hyvä Seniori,
edessäsi on ensimmäistä kertaa ilmestyvä Lahden yhteiskoulun seniorien jäsenlehti Seniorin Riento.
Lehden nimen kummina on vuonna 1900 ensimmäistä kertaa julkaistu Yhteiskoulun oppilaskunnan lehti
”Riento”. Tällä jäsenlehdellä haluamme tiedottaa koulun ja yhdistyksen
kuulumisista jäsenillemme ja miksei
muillekin Yhteiskoulusta kiinnostuneille. Toiveenamme on, että lehden
välityksellä seniorijoukkomme aktivoituisi ja aiempaa useampi entinen
lykkiläinen liittyisi seniorien jäseneksi.
Senioriyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vaalia koulun perinteitä, toimia koulun ja sen entisten
opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä tarjota kanava senioreiden väliselle yhteydenpidolle. Tämä yhteydenpito tapahtuu yleensä luokkakokouksissa ja
viimeistään 50 vuotta lakituksen jälkeen, riemuylioppilaaksi tulon myötä.
Senioriyhdistyksen vuosittaisista
toiminnoista merkittävin on osallistuminen aina marraskuussa järjestettävään Yhteiskoulun päivään,
jossa seniorit kutsuvat jollain elämän alueella ansioituneen entisen
yhteiskoululaisen nimittämällä hänet Vuoden Lykkiläiseksi. Vuoden
Lykkiläisiä on valittu vuodesta 2007
lähtien. Valituiksi ovat tulleet asessori Sirkka Lankinen, vuorineuvos
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Pekka Luhtanen, kauppatieteiden
maisteri Onerva Vartiainen ja yhteensä 50 vuotta Yhteiskoulussa
ensin oppilaana ja sitten liikunnan ja terveystiedon opettajana vaikuttanut lehtori Eira Leppänen.
Muita Seniorien vuotuisia tapahtumia ovat johonkin kulttuurikohteeseen tehtävä kevätretki sekä
stipendien antaminen koulun opettajakunnan valitsemille päivä- ja aikuislukiosta kirjoittaneille ylioppilaille.
Tapaamisiin Yhteiskoulun päivänä
9.11. kello 13 juhlasalissa!
Eero Pulkkinen
puheenjohtaja
Mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle?
Lahden yhteiskoulun perinteistä
Riento-lehteä (alkuperäiseltä nimeltään Taimi)
julkaistiin vuosina 1898- 2008.
Lehden nimeksi
tuli Riento v.1900.
Oppilaat piirsivät
kannen ja kirjoittivat lehden sisällön aluksi käsin, ja
Rientoa julkaistiinkin pitkään vain Riento-lehden kansi vuodelta 1915
yksi kappale kutakin numeroa kohden. Lehteä tehtiin
yksi tai kaksi kappaletta vuodessa.
Seniorin Riento-lehdissä julkaistaan jatkossa yksi alkuperäinen
Riento- lehden kansi. Toivomuksia
voi esittää toimituskunnalle.

Polvi polven jälkeen
täältä lähtee kohden
maailmaa…

Kouluaika painuu kaikilla lähtemättömästi mieleen. Joillekin se jää jopa
osaksi identiteettiä; on mukava kuulla
lykkiläisistä ja yhtäriläisistä, jotka pitävät yhteyttä vielä kauan kouluajan
päätyttyä ja kokoontuvat edelleen
oman koulunsa nimissä. Vanha koulu, kuten omamme, on ollut kasvun
ja kohtaamisten paikka suurelle joukolle ihmisiä. Koululle on arvokasta,
jos edes osa tuosta väestä palaa välillä
kertomaan, kuinka elämä on kantanut
eteenpäin. Omien kouluaikojen muistojakin on hyvä jakaa nykyisten oppilaiden kanssa. Vaikka ajallista etäisyyttä nykyoppilaisiin olisikin reilusti,
kehys on silti sama.
Yhteiskoulun päivä marraskuun
alkupäivinä, tänä vuonna keskiviikkona 9.11. on oman koulumme tapa saattaa koulun senioreita
ja tämän päivän lykkiläisiä yhteen.
Tämä perinnepäivä on jo vakiintunut

koulumme toimintaan ja antaa oppilaille ja yhtälailla opettajillekin
näkymiä koulun aiempiin toimintavuosiin ja seniorilykkiläisiin.
Seniorit ovat esillä myös keväisin,
sillä kevät kevään jälkeen on riemuylioppilaidemme määrä riemastuttavasti lisääntynyt. Kevään 2011 ylioppilasjuhlaan oli riemuylioppilaiden
lisäksi saapunut myös 60- ja 65-vuotta sitten ylioppilaaksi valmistuneita. Lakkien määrä juhlasalissa oli siis
melko suuri jo ennen kevään abiturienttien lakkien jakoa. Näin toivon perinteen jatkuvan tulevinakin vuosina.
Koulun kannustavat kiitokset aktiiviselle senioriyhdistykselle kouluarjen maustamisesta. Toivon,
että tuore Seniorin Riento löytää lukijansa mahdollisimman laajalti oman väkemme piiristä.
Markku Moisala
rehtori

Tunnelmia kunniavieraiden kahvitilaisuudesta yo-juhlassa 4.6.2011

3

VUODEN 2011 LYKKILÄINEN

Lahden yhteiskoulun seniorien hallitus nimesi vuoden lykkiläiseksi 2011 Heikki Hiilamon.
Heikki Tuomas Hiilamo (s. 1964)
siirtyi Steinerkoulusta Lahden yhteiskoulun lukioon, josta hän kirjoitti viiden laudaturin ylioppilaaksi v.
1983. Tämän jälkeen opinnot jatkuivat Helsingin kauppakorkeakoulussa,
josta Hiilamo valmistui kauppatieteiden maisteriksi. Työura alkoi ensin
taloustoimittajana Uudessa Suomessa
ja Yleisradiossa. Kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ongelmiin johtivat jatko-opintoihin.
Heikki Hiilamo on sekä valtiotieteiden että filosofian tohtori ja hän on
myös tietokirjailija. Hän on tutkinut perhepolitiikkaa Suomessa ja
Ruotsissa, viime aikoina erityisesti
suomalaisen yhteiskunnan rakenteita, köyhyyttä ja muita sosiaalipoliittisia kysymyksiä sekä tupakkapolitiikkaa. Hänen asiantuntemustaan
suomalaisesta hyvinvointivaltiosta on käytetty mm. eduskunnassa.
Heikki Hiilamo on ollut kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön johtajana,
Diakonia-ammattikorkeakoulun Diak
Etelän-yksikön johtajana, tutkijana
mm. STAKES:issa ja Veronmaksajien
keskusliitossa. Nykyisin hän työskentelee Kansaneläkelaitoksen tutkimusprofessorina. Syksyllä 2008 hänet
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nimitettiin myös
Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan dosentiksi
terveystieteen
laitokselle ja hyvinvointitutkimuksen dosentiksi Itä-Suomen
Heikki Hiilamo
yliopistoon.
Hiilamolta on ilmestynyt lukuisia tietokirjoja eri aihealueilta joko
yksin tai yhteistyössä muiden tutkijoiden ja tietokirjailijoiden kanssa.
Vuonna 2010 Heikki Hiilamo sai
Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton
myöntämän Olli-palkinnon. Kuluvan
vuoden elokuussa hän sai Sosiaali- ja
terveysturvan keskusliiton kultaisen
kunniamitalin sosiaaliturvan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja ihmisten hyvinvoinnin kehitystyöstä.
Heikki Hiilamo on viiden lapsen isä.
Hän asuu perheineen Helsingissä.		
		Onerva Vartiainen
VUODEN LYKKILÄISET

2011
2010
2009
2008
2007

Heikki Hiilamo
Eira Leppänen
Onerva Vartiainen
Pekka Luhtanen
Sirkka Lankinen

RIEMUYLIOPPILAAN PUHE

Kun me valmistuimme ylioppilaiksi
vuonna 1961, olimme onnellisen tietämättömiä, että YK.n kehityksen ensimmäinen vuosikymmen oli juuri alkanut.
1960-luvulla Suomi kuitenkin alkoi
muuttua, ja myös maailma muuttui,
ja 70-luvulla se muuttui oikein todella. Siirtomaavalta hävisi tai muuttui
toisenlaiseksi ja YK:n jäsenmäärä lisääntyi. Suomihan tuli mukaan
YK:n vasta 1956, joten ehkä senkään
vuoksi emme olleet kuulleet YK:n
kehityksen vuosikymmenestä.
Vuonna 1933 Lahden yhteiskoulusta ylioppilaaksi valmistuneella Helvi
Sipilällä oli merkittävä osa YK:n kehityksen vuosikymmenessä. Minulla
oli tilaisuus olla yhteistyössä Helvin
kanssa 1970 –luvulla, jolloin naiset
keksittiin YK:ssa ja olenkin miettinyt
sitä, että mitä se merkitsi, että Helvi oli
saanut käydä Lahden yhteiskoulua.
Lahden yhteiskouluhan oli ensimmäinen maaseudulle perustettu
yhteiskoulu, jossa oli jo aika varhaisessa vaiheesta tyttöenemmistö. Täällä
Yhteiskoulussa on selvästi vahvistettu identiteettiä ja saatu aikaan hyviä
tuloksia maailman muuttamisessa.
Se perusvahvuus, joka tulee siitä, että tytöt uskovat itseensä ja
pojat uskaltavat olla rinnakkain
vahvojen tyttöjen kanssa, on aikamoinen resurssi. Ja sen hedelmiähän Suomessa korjataan vasta nyt.
1960-luku ei sinänsä muuttanut niin paljoa, mutta muutoksia

kuitenkin alkoi syntyä. Etenkin vuosi
1975 Mexico Cityssä oli merkittävä.
Helvi Sipilä oli YK: ssa ensimmäinen nainen apulaispääsihteerinä ja
siten hyvin korkeassa virassa. Hän
oli myös Mexico Cityssä puheenjohtajana ja vetäjänä naisten aseman
parantamista käsitelleessä maailmankonferenssissa. Myös minulla oli ilo
olla mukana nuorena virkamiehenä.
Toinen keksintö, joka tehtiin sitten
80-luvulla on kestävä kehitys. Eilen
Lahtisen Lassen laavulla savussa mietimme sitä, että mitä meidän sukupolvemme -61 on viidessäkymmenessä
vuodessa saanut aikaan. Jos katsoo
kestävän kehityksen näkökulmasta, niin varoittavan esimerkin ehkä.
Sellaisen ponnahduslaudan, josta te
nuoret voisitte nyt tehdä huomattavasti paremmin ja ehkä tietoisemmin ja ehkä oppiakin virheistä.
Sosiaalinen keksintö voisikin olla, että
olisimme paremmin toistemme kanssa
yhteydessä. Se 50 vuoden kokemus
joka on meillä viisikymppisillä ja into
ja halu tehdä kauneutta, totuutta ja
hyvyyttä, saattaisi hyvinkin korvata sen
mammonafundamentalismin, joka aika
pahasti tuntuu vaivaavan Suomeakin
tänäpäivänä. Ja mitä enemmän elää,
sitä tärkeämmäksi huomaa sen kaiken mistä tulee, juuret ja oman kielen
muun muassa. Tähän voisimmekin
haastaa toinen toisiamme: Innostuvasti
yhteistyötä yli sukupolvien!
Anja-Riitta Ketokoski-Rexed yo- juhlassa
4.6.2011, teksti: Suvi Lakka
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SENIORIEN
KULTTUURIRETKI
ORIMATTILAAN

Lahden Yhteiskoulun Seniorien perinteinen kevätretki suuntautui tänä vuonna Orimattilaan. Pääkohteena oli Soile
Yli-Mäyryn Taidelinna.
Soile Yli-Mäyry on ehkä kansainvälisesti tunnetuin tämän päivän suomalaisista kuvataiteilijoista. Toki hänet
tunnetaan Suomessakin, mutta arvostus ei tunnu olevan yhtä korkealla
kuin esimerkiksi vaikkapa Kiinassa ja
Japanissa. Syynä voi olla hänen persoonallinen ja rajoja rikkova esitystapansa, mutta pohjalla varmaan vaikuttaa
perisuomalainen kateuskin - kaikkien
kollegoiden on vaikea hyväksyä vaatimattomista oloista lähtenyttä, oman
polkunsa raivannutta ja kansainväliseen menestykseen yltänyttä taiteilijaa.
Soile Yli-Mäyry on syntynyt
Kuortaneella 1950, opiskellut
Vapaassa taidekoulussa 1971-72 ja
Stuttgartin Taideakatemiassa 197275. Stuttgartissa hän suoritti myös
valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon.
Myöhemmin hän suoritti myös
Helsingin yliopistossa valtiotieteen
kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot ja
väitteli tohtoriksi syyskuussa 2011.
Soile Yli-Mäyryllä on ollut satoja
näyttelyitä useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa, latinalaisessa
Amerikassa, Japanissa ja Kiinassa.
1990-luvun alkupuolella hän perusti kotikyläänsä Kuortaneen Mäyryyn
nimeään kantavan taidehallin ja
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Orimattilaan vastaavasti taidelinnan. Soile Yli-Mäyry asuu Lahdessa.
Hän toimi aikoinaan myös jonkin aikaa Lahden Yhteiskoulun
kuvaamataidon opettajana.
Sellaiseen kohteeseen Seniorit siis
suuntasivat bussilla toukokuisena lauantaipäivänä. Mukana matkassa oli senioreiden puolisoita sekä myös muutama
Lahti-Seuran jäsen. Matkareittimme
kulki suunnitellusti vastarakennetun
Kariston alueen halki, joka nykymaisemaltaan oli monelle Seniorillekin uusi
nähtävyys. Orimattilassa tutustuimme
ensin Kehräämön käsityöläis-, taide- ja
ostoskeskukseen. Laadukkaita käsityötuotteita, vaatteita, kynttilöitä, sisustusja lahjatavaroita, kivikoruja, taidepainettuja vuodevaatteita ja ties mitä
oli ylen määrin tarjolla yli 100 vuotta
vanhassa Orimattilan Kehräämön
entisessä tehdasrakennuksessa.
Kehräämöstä siirryimme kivenheiton
päähän Soile Yli-Mäyryn Taidelinnaan,
joka on arkkitehti Josef Stenbäckin
vuonna 1895 suunnittelema tiilirakennus. Se toimi aikanaan villatehtailija K.
H. Attilan asuinrakennuksena. Matkalla
pohdiskelimme, näinköhän linnanrouva Soile olisi kiireiltään ehtinyt meitä
emännöimään. Olin jo talvella sähköpostitse varoittanut tulostamme, ja
Onerva Vartiainen oli myöhemmin
saanut puhelimella taiteilijan tavoitetuksi. Täyttä varmuutta läsnäolostaan
Soile ei kuitenkaan ollut voinut luvata.
Mutta siellä hän oli, meitä vastassa linnansa ovella. Persoonallisesti
pukeutuneena ja tyylikkäänä kuten

Soile Yli-Mäyryn taidelinna Orimattilassa

aina, välittömänä ja spontaanina.
Saimme kuulla katsauksen talon historiaan ja värikkään kuvauksen sen
siirtymisestä taiteilijan omistukseen.
Taiteilija oli saanut tietää, että talo oli
myynnissä. Hän päätti käydä pankissa alustavasti tunnustelemassa, olisiko mitään mahdollisuuksia saada
lainaa, jos hän tosissaan aikoisi taloa
itselleen havitella. Lyhyt neuvottelu
pankissa johti siihen, että ulos kävellessään taiteilija oli käytännössä jo
linnanomistaja. Mitäpä sitä turhaan
selviä asioita pitkään pohtimaan…
Saimme parhaan mahdollisen johdatuksen Soile Yli-Mäyryn taiteeseen
ja uran eri vaiheisiin hänen itsensä
opastaessa meitä taidelinnassa. Talo
kaikkinensa on tarkkaan harkitun ja
toisaalta huolettomuuden toimiva
yhdistelmä. Talon arkkitehtuurista,
vanhoista ja hyvällä ammattitaidolla
entisöidyistä kalusteista ja talon emännän taiteesta syntyvän kokonaisuuden
muuttamiseen ei kävijällä tunnu
olevan tarvetta antaa ohjeita.
Soile Yli-Mäyry on viime vuosina

laajentanut ilmaisuaan myös lasiveistosten tekemiseen. Lasitaidetta hän
on opiskellut Venetsian Muranossa.
Joitakin lasiteoksia oli esillä
Orimattilassa. Taiteilija kertoi lasiteoksillakin olevan jatkuvasti tarjontaa suurempaa kysyntää. Sarjatyöhön hän ei
kuitenkaan halua lähteä, vaan jokainen
veistos tulee aina olemaan omintakeisen luovan työn tulos, uniikki taideteos.
Kolme viikkoa tämän Orimattilanvierailun jälkeen minulla oli puolisoni
kanssa ilo olla mukana Kuortaneella
Soile Yli-Mäyryn Taidehallin kesänäyttelyn avajaisissa. Paikalla oli
satamäärin ihmisiä, tuntui siltä kuin
koko Pohjanmaan kulttuuriväki ja
vähintään puolet muista ns. tärkeistä ihmisistä olisi kerääntynyt Mäyryn
kylään juhlistamaan kylän omaa tyttöä.
Joitakin lahtelaisiakin joukossa näkyi,
mm. kaupunginjohtajat Myllyvirta ja
Välisalo. Puheita ja musiikkiesityksiä
hallissa kuunnellessa ei olisi ollut vaaraa
kaatua edes pyörtyessään, niin tiivis
oli tungos. Mutta pönötyksestä ei silti
ollut kysymys, tunnelma oli välitön ja
spontaani kuten talon emännän kuvaan
kuuluukin. Taideteos koko ihminen.
Käynti sekä Orimattilassa että
Kuortaneella kannattaa kaikkien
Seniorien ohjelmoida viimeistään
ensi kesän allakkaansa. Kirjastosta
tai divarista kannattaa myös hankkia Soilen ja Marja-Leena Virtasen
kirjoittama elämäkertateos Palava
tuhka (Ajatus Kirjat, 2002).
		
Veikko Sonninen
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Hallitus tiedottaa
Hyvä Seniori,
hallituksen tietoon on tullut, että
kaikki sähköpostin omaavat eivät
ole saaneet yhdistyksen viestejä.
Onko sähköpostiosoite muuttunut
tai onko yhdistys saanut alun alkaen
virheellisen tiedon? Hallitus pyytää
lähettämään sihteerille voimassa
olevan sähköpostiosoitteen, jos
viime vuoden aikana yhdistykseltä ei
ole tullut tiedotteita.
Koska tiedotteet pyritään lähettämään pääsääntöisesti sähköpostitse,
pyydämme niitä jäseniä jotka
saavat tämän jäsenlehden monisteena, ilmoittamaan sihteerille
sähköpostiosoitteensa.
Jos tunnette koulutovereita, jotka
eivät vielä ole LYK:n Seniorit
Ry:n jäseniä, niin voisitteko pyytää
heitä liittymään mukaan toimintaan.
Yhteys sihteeriin: Aune Kirjola,
e-mail: aune.kirjola@gmail.com, p.
050 350 8731. Lisätietoja yhdistyksestä osoitteessa www. lyk.fi.
Seniorien ensi vuoden kevätretki
tehdään Hämeenkoskelle, jolloin
tutustutaan. Putulan kuuluisaan
kyläkirjastoon. Tarkemmin kevään
vuosikokouksessa. Seuratkaa
sähköpostitiedotteita.
Hallitus
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Luokkakokous omalla
koululla!

Oma koulu toivottaa luokkakokoukseen kokoontuvat entiset lykkiläiset
tervetulleiksi vierailulle. Koulu avaa
ovensa, kun se vain on mahdollista
ajankohdan ja koulun toiminnan
kannalta. Kootkaa joukkonne ja
ottakaa yhteyttä tiedotussihteeri
Suvi Lakkaan.
Yhteydenotot
Lahden yhteiskoulu/Suvi Lakka
Kirkkokatu 2, 15110 Lahti
p. 044 088 5505
suvi.lakka@lyk.fi
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LYK SENIORIT RY
Hallituksen jäsenet
Pulkkinen Eero
puheenjohtaja
Vartiainen Onerva
varapuheenjohtaja
Kirjola, Aune
sihteeri, rahastonhoitaja
Larjo, Pirkko
Lindholm, Harri
Luhtanen-Virtanen,
Tiina-Kaisa
Moisala, Markku
Pusila, Kyllikki
Reinikkala, Vesa
Sonninen, Veikko
Visuri, Matti
Väihkönen, Satu

Kirkkokatu 2 			
15110 Lahti			
03 - 876 900
		
www.lyk.fi
info@lyk.fi

Löytynkatu 1 A
eero.pulkkinen@concis.fi
15900 Lahti
040 -547 7514
Korsitie 7 F
ovartia@edu.lahti.fi
15700 Lahti
03- 734 0855
Yhdystie 15
aune.kirjola@gmail.com
15540 Villähde
050-350 8731
Kirkkokatu 10 A 8 pirkko_larjo@hotmail.com
57100 Savonlinna 050-492 6038
harri.lindholm@lyk.fi
Kankolankuja 1
tiina.luhtanen@phnet.fi
15950 Lahti
040-0716691
Ryylintie 8 D
markku.moisala@lyk.fi
15300 Lahti
Riimukatu 1 B 45
15830 Lahti
050 045 6910
Korkinkuja 8 C 11 vesa.reinikkala@gmail.com
04300 Tuusula
Laiturikatu 3 B 19 veikko.sonninen@fabella.fi
14140 Lahti
Rengaskatu 27
matti.visuri@hotmail.com
15610 Lahti
satu.vaihkonen@tyoterveyswellamo.fi

Rehtori Markku Moisala 044 - 0885 500
Vararehtori Harri Lindholm
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Seniorin Riento

Toimitusneuvosto: Aune Kirjola, Markku
Moisala, Eero Pulkkinen, Onerva Vartiainen.
Taitto: Suvi Lakka
Kannen kuva ja yo-juhlakuva: Sauli Aaltola

