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LAHDEN YHTEISKOULUN 
SENIORIT RY - SENIORIN 
RIENTO 

Hyvä Seniori,
yhdistyksemme on jo 44 vuoden 

ajan, vuodesta 1969 lähtien, toiminut 
Yhteiskoulun ja sen entisten opis-
kelijoiden yhdyssiteenä ja tarjonnut 
kanavan senioreiden väliselle yhtey-
denpidolle. Yhteydenpito entisten 
koulutovereiden kesken ja omasta 
koulusta tunnetun terveen ylpeyden 
vaaliminen ovat yhdistyksen toimin-
nan pontimena. Vaikka uusien jäse-
nien saaminen yhdistykseen ei var-
sinaisesti olekaan pääasia, tuovat he 
vireyttä ja uusia ajatuksia toimintaan. 
Uusien jäsenten myötä yhdistyksen 
toiminnan perimmäinen tarkoitus, yh-
teydenpito vanhojen koulukavereiden 

kesken, aktivoituu. Tässä tarkoituk-
sessa pyydän kaikkia yhdistyksemme 
jäseniä kertomaan yhdistyksestäm-
me koulutovereilleen heitä tava-
tessaan ja ehdottamaan liittymistä 
Seniorien jäseneksi. Tässä lehdessä 
samoin kuin koulun verkkosivuilla on 
hyvät ohjeet jäseneksi liittymisestä.

Yhteiskoulun päivää vietetään 
tänä vuonna poikkeuksellisen aikai-
sin, jo 30.10. Samana päivänä vie-
tetään aikuislukion 50-vuotisjuhlaa. 
Aikuislukio on ollut arvokas lisä yh-
teiskoulun laadukkaaseen koulutus-
tarjontaan. Senioriyhdistys esittää 
aikuislukiolle lämpimät onnentoivo-
tukset ja menestyksekkään jatkon toi-
votukset sen tärkeässä tehtävässä.

Eero Pulkkinen 
puheenjohtaja

TAVATAAN 
YHTEISKOULUN 
PÄIVÄNÄ 30.10. ”

”
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REHTORIN TERVEISET 
SENIOREILLE

Tänä syksynä vietettävään Yhteiskoulun 
päivään 30.10. liittyy tavallista enemmän 
juhlallisuutta: Aikuislukiomme, entinen 
Lahden yhteiskoulun iltalinja juhlii 50:ttä 
toimintavuottaan Yhteiskoulun päivän il-
tana. Vuodesta 1963 tähän päivään on 
kuljettu jo aimo taival ja tänä aikana il-
takoulu opettajineen ja opiskelijoineen 
on kokenut monta muutosta. Iltalinjo-
jen alkuperäinen tehtävä on tullut täytet-
tyä Suomessa; aikuisväestömme on nyky-
ään peruskoulutettua ja suuri joukko on 
jatkanut vielä lukio-opintonsakin päätök-
seen. Työ kuitenkin jatkuu. Vaikka nimi 
onkin muuttunut aikuislukioksi, on op-
pilaiden keski-ikä laskenut. Yhä useam-
malle nuorelle aikuislukio on se paikka, 
johon tullaan jatkamaan opintoja päivä-
lukion keskeydyttyä. Mutta aikuislukio on 
toki edelleen mahdollisuus opiskella lu-
kiokursseja niille, jotka opiskelevat mui-
ta opintoja päiväsaikaan tai käyvät töissä. 
Tätä mahdollisuutta tarvitaan edelleen, 
Lahden yhteiskoulun aikuislukio täyden-

tää hyvin nuorille tarkoitetun lukiokoulu-
tuksen kouluverkkoa Lahdessa. 

Juhlapäivänä julkaistaan Aikuisluki-
on opiskelijoiden muistelmia koulu-
taipaleeltaan kirjassa ”Olinpa kerran 
iltakoulussa”. Koulun seniorit ovat 
omilla kirjoituksillaan avustaneet hie-
nosti tässä muistelmien kirjaamisessa. 
Uskoakseni seniorit ovat hyvin edus-
tettuina myös aikuislukion juhlakou-
luillassa sekä illallisella. Tapaamme 
juhlissa!

Onnittelen lämpimästi vuoden lyk-
kiläistä, Riitta Vainiota ja kiitän seni-
oriyhdistystä aktiivisuudesta Yhteis-
koulun päivän järjestämiseksi. Paitsi 
senioreille, perinnepäivämme on tär-
keä nykyisille lykkiläisille, jotka ym-
märtävät sen myötä paremmin oman 
osansa Yhteiskoulun sukupolvien 
ketjussa.

Toivotan kaikille seniori-lykkiläisil-
le hyvää syksyä tämän, jo kolmannen 

Seniorin Riennon välityksel-
lä. Käykäähän koululla!

Markku Moisala 
rehtori



4

VUODEN 2013 LYKKILÄINEN 

Lahden yhteis-
koulun senio-
rien hallitus ni-
mesi Vuoden 
lykkiläiseksi Riit-
ta Vainion.

Riitta Vainio 
(os. Muuri, s. 
1936) kirjoitti  
y l i opp i l a ak s i 

Lahden Yhteis koulusta  vuonna 1955. 
Hän oli jo 7-vuotiaana päässyt Mir-
jam Viippolan rytmiliikuntatunneille 
ja esiintyi kuuluisan Viippolakoulun 
monissa näytöksissä. Lukioaikana hän 
liittyi Lahden Naisvoimistelijoihin, jo-
ten oli luontevaa, että hän ylioppilas-
kirjoitusten jälkeen pyrki Helsingin 
Yliopiston voimistelulaitokselle, jon-
ne hän pääsi parhain pistein. Hänet 
valittiin heti mukaan laitoksen opetta-
jan, legendaarisen opetusneuvos Hil-
ma Jalkasen valiovoimisteluryhmään, 
joka teki useita esiintymismatkoja ul-
komaille, mm. Yhdysvaltoihin kolmen 
kuukauden kiertueen.

Avioliitto lääketieteen tohtori Tapa-
ni Vainion kanssa vei pitemmäksi ai-
kaa Yhdysvaltoihin, kun puoliso oli 
saanut sinne tutkija-apurahan. Koti-
paikaksi tuli Philadelphia. Riitta Vai-
nio opiskeli Philadelphia Musical  
Akademy -yliopistossa 1959–62, pää-
aineena moderni tanssi, lisäaineina 
mm. koreografia. Suomeen paluun 

jälkeen Riitta Vainio perusti Helsin-
kiin Suomen Modernin Tanssitaiteen 
Opiston, joka on ollut lukuisten am-
mattitanssijoiden ja tanssinopettajien 
opinahjo.

Riitta Vainiosta tuli modernin tanssi-
taiteen uranuurtaja Suomessa. Hänen 
tanssiteoksensa Kotka, joka ensim-
mäisen kerran esitettiin televisiossa 
1962, avasi laajalle yleisölle moder-
nin tanssin käsitteen. Riitta Vainio on 
myös terapeuttisen tanssin uranuurta-
ja ja kirkko tanssin aloittaja Suomessa. 
Hänellä on ollut suuri määrä esiinty-
misiä eri puolilla maailmaa. Opetus-
tehtäviä hän on hoitanut mm. Sibelius-
Akatemiassa ja Jyväskylän Yliopiston 
liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.
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Suomen Tanssitaiteen Liiton kultai-
nen ansiomerkki myönnettiin hänel-
le 1989, Tanssitaiteen Valtionpalkin-
to 1991, Tanssin Maineteko-palkinto 
ja opetusministeriön Suomi-palkinto 
2002, Tasavallan Presidentin Pro Fin-
landia-mitali 2004 ja 2005 hän sai Yh-
dysvaltojen Philadelphia University 
of  the Arts Silver Star-palkinnon. 

Riitta Vainio esiintyy yhä eri puolilla 
Suomea. Hänen perustamansa  
Luovan  Kasvun kurssikeskus 
Espoossa järjestää kursseja, joiden 
tavoitteena on ohjata ihminen 
tiedostavaksi, itseään toteuttavaksi 
ja sosiaaliseksi ihmiseksi erityisesti 
liikeilmaisun avulla.

Onerva Vartiainen
VUODEN LYKKILÄISET

2013 Riitta Vainio
2012 Kari Salmi
2011 Heikki Hiilamo
2010  Eira Leppänen
2009  Onerva Vartiainen
2008  Pekka Luhtanen
2007  Sirkka Lankinen
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kuuluu koulumme suuriin legendoi-
hin. Hänet oli valittu koulun historian 
lehtoriksi vuonna 1951 ja rehtorik-
si hänet valittiin - ensin kahden vuo-
den koeajalle - vuonna 1952, mutta 
pestistä tulikin 33 vuoden mittainen. 
Kun hän tuli ensimmäistä kertaa op-
pikoulun alaluokilla opettamaan meil-
le historian oppituntia, hän aloit-
ti toteamalla, että rehtorina hänen 
ei tosin tarvitsisi opettaa luokallem-
me, mutta hän haluaa, koska histo-
ria on niin mielenkiintoinen oppiaine! 
Omalla innostuksellaan hän onnis-
tui tartuttamaan meihin oppilaisiinkin 
kiinnostuksen historiaan, yhteiskun-
nallisiin ja kansainvälisiin kysymyk-
siin. Jo ennen Rautiaista Yhteiskou-
lu oli ollut tunnettu korkealaatuisesta 
historian opetuksesta. Ja tietysti mei-
dän historian tajuamme edesauttoi 
sekin, että koulutaipaleemme alussa, 
1950-luvun puolivälissä Suomen pre-
sidenttinä oli J.K.Paasikivi, joka oli 
ollut koulumme perustajia 1800-lu-
vun lopussa, toimien vieläpä laulun 
opettajana. Hän lähetti tervehdyksen-
sä koulun 50-vuotisjuhlaan, ja mei-
dän kouluaikanamme, vuonna 1960, 
museon seinään kiinnitettiin hänen 
muistoplakaattinsa.

Historian opettajana Rautiainen sai 
alusta alkaen ymmärtämään histori-
an ja yhteiskuntaopin merkityksen. 
Kun meillä oli historian oppitunte-
ja, niin meillä oli samalla aina tilaisuus 
keskustella ajankohtaisista kansain-
välisistä kysymyksistä. Se oli silloin 

PUHE 
RIEMUYLIOPPILAIDEN 
EDUSTAJANA LAHDEN 
YHTEISKOULUN 
YLIOPPILASJUHLASSA 2013

Minulla on ilo ja kunnia tuoda tähän 
juhlaan riemuylioppilaiden eli vuonna 
1963 Lahden Yhteiskoulussa ylioppi-
lastutkinnon suorittaneiden terveh-
dys. Meitä silloin lakkinsa saaneita on 
tänään täällä mukana 24 eli yli puolet. 
Arvostamme kutsua juhlaanne ja kii-
tämme siitä.

Vuosi 1963 voi kuulostaa teidän 
nuorten korvissa hyvin kaukaiselta 
menneisyydeltä. Osaan kuvitella sen, 
koska - jos me olisimme saaneet vas-
taavan tervehdyksen puoli vuosisataa 
aiemmin lakkinsa saaneilta - olisim-
me saaneet viestin vuodelta 1913, siis 
ajalta ennen ensimmäistä maailman-
sotaa ja ennen Suomen itsenäisyyttä.

Kun te viette tervehdyksen 50 vuo-
den päästä uusille ylioppilaille ja ker-
rotte tästä ajasta, niin tästä aikajanasta 
saisimme muutaman riemuylioppilas-
viestin kautta 150 vuoden ketjun. Sillä 
tavalla vanhoissa kulttuureissa histori-
aa tehtiin ja tarinat siirrettiin sukupol-
velta toiselle, ja siitäpä syystä välitän 
teille muutaman muistikuvan viiden 
vuosikymmenen takaa.

Koko sen ajan, kun kävimme Yh-
teiskoulua, rehtorinamme oli Aarne 
O. Rautiainen, joka - kuten tiedätte - 
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päivän politiikan seurantaa; koulu-
vuosiimme osuivat esimerkiksi vuo-
den 1956 Lähi-idän sota, Unkarin 
kansannousu, siirtomaavaltojen mu-
rentuminen ja Afrikan valtioiden it-
senäistyminen, Neuvostoliiton Suo-
melle lähettämä nootti sotilaallisten 
neuvottelujen aloittamiseksi, Kuuban 
ohjuskriisi, jolloin maailma ajautui lä-
hemmäs ydinasesotaa kuin koskaan 
aiemmin tai myöhemmin. Kaikesta 
tästä keskustelimme tuoreeltaan his-
torian oppitunneilla. Koko tuo kyl-
män sodan aikakausi sotineen ja 
selkkauksineen on teille onneksi jo 
kaukaista historiaa - aivan samalla ta-
valla kuin tämän päivän maailman-
tilanne kriiseineen on vuoden 2063 
ylioppilaille mennyttä aikakautta. His-
torian ymmärrys on avain nykyisyy-
den ja tulevaisuuden hallintaan.

Me viidenkymmenen vuoden ta-
kaiset ylioppilaat synnyimme toisen 
maailman sodan loppuvaiheiden ai-
kaan ja olimme siis ensimmäinen ry-
kelmä suuria ikäluokkia. Kouluaikam-
me osui vuosiin, jolloin isämme ja 
äitimme jälleenrakensivat maamme ja 
nostivat Suomen pohjoismaiseksi hy-
vinvointiyhteiskunnaksi. Vaikka aika 
oli aineellisesti niukkaa – varsinkin al-
kupuolella - henkinen ilmapiiri oli sil-
ti optimistinen, koska kaiken aikaa 
mentiin kouriintuntuvasti eteenpäin.

Kun aloitimme 1950-luvun puoli-
välissä Lahden Yhteiskoulussa, se oli 
yhtä kuin vanha Museomme taivai-

neen ja manaloineen. Rautiaisen aika-
na ja hänen johdollaan tehtiin rohkei-
ta päätöksiä koulun laajentamisesta, 
uudesta siivestä ja myös jatkorakenta-
misesta. Tilanahtaus helpotti ja opis-
kelun edellytykset kohenivat. 

Aarne O. Rautiainen oli ankara ja ar-
voiltaan konservatiivinen opettaja – 
ja tietysti koulussamme vallitsi siihen 
aikaan perinteinen ja kovakin ku-
ri (ei tosin niin ankara kuin aiempi-
na vuosikymmeninä) – mutta samal-
la hän oli energinen ja dynaaminen 
johtaja, joka uudisti koulun henkeä. 
Hän vei Yhteiskoulua innolla moni-
naiseen kokeilutoimintaan ja toi mu-
kaan kansainvälisyyskasvatuksen. Yh-
teiskoulu liittyi UNESCOn associated 
school -projektiin Kun meille esitet-
tiin kansainvälisyyskasvatuksessa filmi 
kehitys yhteistyöstä ja siihen liittyvis-
tä vesiprojekteista, me ymmärsimme 
sekä kehitysyhteistyön että vesipro-
jektien tärkeyden – ja moni meistä on 
sitten ollutkin jossakin elämänsä vai-
heessa tekemisissä kehitysyhteistyön 
parissa.

Meillä oli opettajinamme monia le-
gendaarisia, taitavia pedagogeja – vain 
muutaman mainitakseni: luonnontie-
teissä Karin Björklund, Kaisa, joka 
oli itsekin käynyt Yhteiskoulun ja jon-
ka isä ja äiti olivat molemmat opetta-
jia yhteiskoulussa jo viime vuosisadan 
alussa, matematiikassa Sirkku Piekka-
ri, suomen kielessä Sirkka Porri, ku-
vaamataidossa Simppa eli Simo Ahto-
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keskinäisriippuvuutta ja globalisaatio-
ta jo lähes puolitoista sataa vuotta sit-
ten hyvin modernisti ja osuvasti ja ar-
veli sen vastaisuudessa lisääntyvän. 
Me kaikki olemme saaneet tämän glo-
baalin keskinäis riippuvuuden omas-
sa elämässämme kokea ja te saat-
te kokea sen jatkuvuuden tulevinakin 
vuosikymmeninä. 

Arvostettu luokanvalvojamme ja 
ruotsin opettajamme Aili Jantunen, 
myöhemmin vararehtori, olisi ha-
lunnut olla juhlassamme mukana ja 
hengessä onkin, mutta on juuri nyt 
Shanghaissa. Kun hän jäi eläkkeelle 
35 vuoden LYK -uran jälkeen vuonna 
1995, hän lähti toteuttamaan suurta 
unelmaansa ja kiipesi ystäviensä kans-
sa Afrikan korkeimmalle vuorelle, Ki-
limantsarolle. Sillä tavalla kannattaa 
tulevaisuuteen suhtautua: asettaa ta-

la. Eiväthän oppilaat omia opettajiaan 
vielä kouluaikana legendoina osaa pi-
tää, mutta hyvien opettajien karisman 
kyllä tunnistaa jokainen, ja meillä oli 
hyvät opettajat.

Sakari Topelius kirjoitti vuonna 1875 
ilmestyneessä Maamme -kirjassa että 
”uusi aika on sellainen, että kaikkien 
kansojen onni tahi onnettomuus liit-
tyy läheisesti yhteen; tuskinpa on niin 
unohdettua maan kolkkaa, tuskin niin 
pientä torppaa kaukana Suomen sa-
loilla, etteivät suuren maailman tapah-
tumat niihinkin koskisi”. Toisaalla sa-
massa teoksessa Topelius kirjoittaa 
havainnollisesti mikä on oman maam-
me ja maailman suhde: ”Niin on 
meidänkin maamme meriliikenteen, 
kaupan ja tietojen välityksen kautta 
yhteydessä muiden maiden kanssa”. 
Näin hän kuvasi maiden ja kansojen 

Unto Vesa 1.6.2013

Lahden yhteiskoulun lukion yo-juhlassa.
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voitteet rohkeasti, kauas tulevaisuu-
teenkin ja kyllin korkealle.

Meillä kuusikymmenluvun nuoril-
la oli sellainen iskulause, että me tah-
domme muuttaa maailman – ja tar-
koitus oli, että paremmaksi. Vaikka 
kylmä sota on nyt loppunut ja satojen 
miljoonien ihmisten elämä maailmas-
sa muuttunut paremmaksi, niin tie-
tysti on tunnustettava, että urakka on 
jäljiltämme vielä pahasti kesken. Teil-
lekin on vielä jäänyt aika lailla tehtä-
vää. Ottakaa haasteet vastaan ja suh-
tautukaa tulevaisuuteen luottavaisesti 
ja rohkeasti!

Ranskalaisilla on näppärä sananlas-
ku: plus ça change, plus c’est la même chose . 

Mitä enemmän asiat muuttuvat, si-
tä enemmän niissä on samaa. Maail-
ma on muuttunut ja muuttuu, mut-
ta jotkut asiat pysyvät. Suomessa on 
maailman parhaimmaksi arvioitu kou-
lujärjestelmä, Lahden Yhteiskoulu 
on kaupungin paras ja aina Suomen 
parhaiden joukossa. Siitä ei pidä yl-
pistyä, mutta se pitää hyödyntää. Te 
olette saaneet tästä koulusta parhaat 
mahdolliset eväät elämäänne. Käyttä-
kää ne taiten, kun muutatte maailmaa 
paremmaksi.

Lämpimät onnittelut teille uudet yli-
oppilaat meiltä riemuylioppilailta!

Unto Vesa 
emeritustutkija 

Tampereen yliopisto
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SENIORIEN  
KEVÄTRETKI 2013

Toukokuun toiseksi viimeisenä tiistaina 
LYK:n seniorit suuntasivat perinteiselle 
kulttuuripitoiselle kevätretkelleen. Ret-
keläisten pääluku oli 39, joukossa myös 
Lahti-Seuran, Lahden kaupunkikult-
tuuri seuran ja Päijät-Hämeen Tutkimus-
yhdistyksen jäseniä. 

SJoy Travelin bussin kuskipukil-
le nousi jimi-hendrix-hiuksinen Sep-
po-Juhani. Bussi suuntasi kohti Ori-
mattilan Niinikoskea, jossa toimii 
Tasavallan Presidentin Arkistosääti-
ön ylläpitämä Urho Kekkosen arkis-
to. Presidentti Kekkonen perusti ar-
kistosäätiön elokuussa 1970. UKK:n 
tulossa oleva 70-vuotispäivä avasi ta-
louselämän huippujohtajien kukka-
ronnyörejä ja lyhyessä ajassa säätiön 
peruspääomaksi kertyi 500 000 mark-
kaa (n. 3,6 milj. euroa). Arkisto avat-
tiin tutkijoille ja yleisölle vuonna 1995 

ja vuodesta 1999 se on ollut yksityi-
nen valtionapua saava arkisto. Arkisto 
on avoinna tutkijoille (ja myös muille 
kävijöille) keskiviikkoisin klo 10-16 tai 
sopimuksen mukaan.

Arkiston toimitilat sijaitsevat Niini-
koskella Hovilan tilan päärakennuk-
sessa. Tiloja olivat esittelemässä arkis-
ton johtaja, FM Pekka Lähteenkorva 
ja fil.yo Janne Ridanpää (LYK:n yliop-
pilas vuodelta 2007!). Hovilan tila oli 
kuulunut Seppälän suvulle 1600-lu-
vulta alkaen. Tilan päärakennuk-
sen rakennutti 1930-luvulla silloinen 
omistaja Juho Seppälä, yksi  Kansal-
lisen Kokoomuksen perustajia muu-
ten. 1970-luvulle tultaessa talosta oli 
tullut lähinnä kahdeksan Seppälän si-
saruksen kesäkoti. Retkellä muka-
na ollut LKT Markku Seppälä kertoi 
viettäneensä sota-aikana paljonkin ai-
kaansa Hovilassa ja myöhemmin niin 
kesäisiä kuin talvisiakin loma-aikoja. 
Hovilan viimeiset sukuomistajat Aate 
ja Anneli Seppälä (molemmat LYK:n 
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kasvatteja!) oli vauras yrittäjäparis-
kunta. He omistivat mm. Pakaan Sa-
han ja Orimattilan Myllyn. He myivät 
tilan vuonna 1970 juuri perustetulle 
Arkistosäätiölle.

Arkistossa on yli 350 hyllymetriä 
asiakirjoja sekä suuri määrä valokuvia, 
julisteita, elokuvia, videoita, äänitteitä 
ja runsaasti UKK:n valtiovierailujen 
yhteydessä saamia lahjaesineitä. Ihas-
telimme mm. marsalkka Titon lah-
joittamaa mattoa ja Tšekkoslovakiasta 
saatua prameaa kultakoristeista böö-
miläiskristallista astiastoa. Kaikki ei 
ole sitä miltä näyttää: kristallin laatu-
taso ei kuulemma ole huippuunsa asti 
helisevän hyvä. Toisaalta UKK itse oli 
mieltynyt sanontaan toisin päin: Niin 
on jos siltä näyttää. Tämä Luigi Pi-
randellon näytelmän nimi oli UKK:n 
mielisitaatteja ja sen sai nimekseen 
myös hänen taiteilija Kimmo Pyy-
kön avustamana vuonna 1975 muo-
toilemansa naisfiguuri. Figuuria em-
me Niinikoskella nähneet, mutta sen 
sijaan näimme UKK:n omakuvakol-
laasin, joka on koostettu leipälapiosta 
ja hevosen kuolaimista. Omakuva on 
mielestäni paljon luonnollisempi kuin 
Ilja Glazunovin epäonnistunut puna-
tulkkuöljymaalaus, joka joutuu nyt 40 
vuotta julkistamisensa jälkeen vaelta-
maan kuin Jerusalemin suutari: mi-
kään julkinen tila ei halua sitä seinäl-
leen. Missä lienee nyt menossa.

Arkistosta suuntasimme Savikuk-
koon juomaan pullakahvit. Saviku-

kon rakennusta ja historiaa esitteli ta-
lossa sijainneen kansa- ja peruskoulun 
pitkäaikainen rehtori Tapio Kivinie-
mi. Koulurakennus on valmistunut 
vuonna 1884 ja se on tehty oljista ja 
savesta eikä sisäilmaongelmia ole ha-
vaittu. Suurimmillaan koulun oppilas-
määrä oli 1950-luvulla: 100 oppilasta. 
Koulutoiminta rakennuksesta loppui 
vuonna 1967. Retkeläisten joukossa 
oli yksi koulun entinen oppilas: Oner-
va Vartiainen.

Niinikosken osakaskunta luovutti Sa-
vikukon kiinteistön kehitysvammais-
ten hyväksi toimivalle Sylviakoti Sääti-
ölle. Nyt kiinteistö on kansainväliseen 
Camphill-liikkeeseen kuuluvan Tapo-
lan kyläyhteisö ry:n hallinnoima. Ta-
polan kyläyhteisössä asuu noin 70 
ihmistä, joista vajaat 50 on kehitys-
vammaisia ja loput hoitohenkilökun-
taa. Kyläyhteisön toiminta perustuu 
Rudolf  Steinerin antroposofisiin op-
peihin. Kyläyhteisön biodynaamises-
ti hoidetulla maatilalla on 50 ha pel-
toa ja 16 ha metsää. Pelloilla viljellään 
vilja- ja rehukasveja sekä vihannek-
sia ja yrttejä. Tapolassa on 20-päinen 
Itä-Suomen lypsykarja sekä sikoja ja 
lampaita. Viime talvena kyläyhtei-
sö otti käyttöön uuden biolämpölai-
toksen. Öljyn sijaan kyläläiset poltta-
vat lämpölaitoksessaan oman metsän 
puita ja rankoja. Jokaisella yhteisön jä-
senellä on omat työtehtävänsä. Työ-
tä löytyy pelloilla, metsässä, kutomos-
sa, juustolassa, yrttipajassa ja taloissa. 
Yhteisön toiminnassa keskeistä on 
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yhteisöllinen kulttuuri teatteri- ja mu-
siikkiesityksineen, kuvataiteineen ja 
yhteisine opintoineen. 

Tunnetuin tapolalainen on Pertti Ku-
rikka, jonka mukaan nimetty punkyh-
tye Pertti Kurikan Nimipäivät on niit-
tänyt jopa kansainvälistä mainetta. 
Jukka Kärkkäinen ja JP Passi tekivät 
bändistä elokuvan Kovasikajuttu, jo-
ka voitti viime talvena yleisöpalkin-
non merkittävässä amerikkalaises-
sa musiikkitapahtumassa South by 
Southwest. Itse bändikin esiintyi live-
nä festivaaleilla. Vain viikkoa aiemmin 
elokuva oli palkittu Prahassa järjeste-
tyllä One World Human Rights Do-
cumentary Film Festivalilla. Sielläkin 
elokuva keräsi kotiin yleisöpalkinnon. 
Kovasikajuttua on esitetty elokuvate-
attereissa mm. Kanadassa, Isossa Bri-
tanniassa, Ranskassa, Meksikossa ja 
Kreikassa.

Lopuksi poikkesimme vielä Niinikos-
ken nuorisoseuran Kerhola-talolle, jo-
ta esitteli kyläyhdistyksen sihteeri An-
ja Lassila. Hulppeat ja hyväkuntoiset 
olivat tilat, jotka ovat kuulemma ahke-
rassa käytössä. Niinikoskelaiset näyt-
tävät osoittavan oikeaksi, että yhtei-
söllisyydessä on voimaa. Kerholassa 
saimme vielä osaksemme yllätysoh-
jelmanumeron. Lavalle kiipesi haitari 
kaulassaan bussinkuljettajamme, joka 
soitti ja lauloi Kullervo Linnan Kultai-
sen nuoruuden. Kävi ilmi, ettei Sep-
po-Juhani ollut pelkästään sofööri, 
vaan myös entinen hotelliyrittäjä ja ny-
kyinen liikennöitsijä ja matkatoimisto-
yrittäjä ja ammattimainen tanssimuu-
sikko. Viimeksi mainittu selittänee 
myös osaltaan jimi-hendrix-lookia…

Sää suosi mainiosti muutaman 
tunnin  kestänyttä onnistunutta 
kotiseutu matkailua.

Veikko Sonninen 8.7.2013
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SIRKKA LANKINEN IN 
MEMORIAM

Lahden yhteiskoulun seniorien pit-
käaikainen puheenjohtaja ja kunnia-
puheenjohtaja, koulun ensimmäinen 
Vuoden lykkiläinen, asessori Sirkka  
Lankinen kuoli maaliskuussa 2012 
 oltuaan runsaan vuoden Lahden kau-
punginsairaalassa, jonka uudisraken-
nusta hän oli itse panemassa alul-
le kahden muun tarmokkaan naisen, 
Alma Kockin ja Salme Myyryläisen 
kanssa.

Sirkka Lankinen (o.s. Tukiainen) syn-
tyi Ilomantsissa v. 1916. Ylioppilaak-
si hän kirjoitti Lahden Yhteiskoulusta 
1935. Ensimmäisenä naisena Suomes-
sa hän valmistui korva-, nenä- ja kurk-
kutautien erikoislääkäriksi 1951. Lää-
kärityön ohella Sirkka Lankinen toimi 
aktiivisesti monilla yhteiskunnan aloil-
la. Hän käynnisti kuulovammaisten 
lasten erityisopetuksen Lahdessa. Ko-
koomuksen edustajana kaupungin-
valtuustossa hän oli 1965–1988 sekä 
kansanedustajana 1970–1975

Monet kulttuurialat olivat hänel-
le läheisiä. Hän puolusti tarmokkaas-

ti Lahden vanhan puukirkon säilyt-
tämistä kuten myös Kirkkokadun 
koivukujaa. Vuosikaudet hän hoiti 
kaupunginteatterin näyttelijöitä pelas-
taen lääkärintaidoillaan lukuisia ensi-
iltoja. Kuvataide täytti kodin seiniä.

Yhteistyönä erityisesti lehtori Karin 
Björklundin kanssa valmistui LYK:n 
matrikkeli 1981. Matrikkelin myynti-
tuotoilla on katettu monet seniorien 
stipendit kevään ylioppilaille sekä lah-
joitettu koululle muotokuvia rehto-
reista ja opettajista. 

Asessorin arvo Sirkka Lankiselle 
myönnettiin 1995 ja Lahti-Seura ni-
mesi hänet ”Vuoden lahtelaiseksi” 
2001.

Sirkka Lankinen seurasi tiiviis-
ti LYK:n tapahtumia ja iloitsi koulun 
oppilaiden menestymisestä yhteiskun-
nan eri alueilla. Kun kävin häntä kat-
somassa kaupunginsairaalassa, hän 
pyysi aina kertomaan, mitä kouluun 
kuuluu ja mitä seniorit ovat järjestä-
neet koulun vuosipäivänä. 

Onerva Vartiainen
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KOSKAAN EI OLE LIIAN 
MYÖHÄISTÄ

Päivi Alasalmen novellissa ”Sata” ko-
koelmasta ”Koirapäinen pyöveli” 
(2010) numeroilla yhdestä kymme-
neen on kovia kokeneen naisen elä-
män monissa riipaisevissa käänne-
kohdissa suorastaan maagista voimaa. 

”Sata”-novellin alku ja loppu kie-
toutuvat yhteen muodostaen ke-
hyskertomuksen: niissä eletään 
vanhuksen mukana vanhainkodin 
talvisissa arpajaistunnelmissa, mer-
kityksellisten asioiden äärellä, joi-
hin numeroilla on kuin onkin sa-
nansa sanottavana.

Novellin eläytyvä hän-kertoja tun-
tee päähenkilön, iäkkään naisen 
elämänkaaren aina tämän lapsuudes-
ta alkaen. Kertojan mukaan naista oli 
jo tyttönä moitittu kiivasluontoisek-
si, ja pelkona kotiväellä oli, ”mitä sel-
laisesta tytöstä tulee, joka ei osaa olla 
siivosti”. Huonosti käyttäytyvää lasta 
ei kotona kuitenkaan uhattu rangais-
tuksilla, mutta häntä ohjeistettiin rau-
hoittumaan laskemalla kymmeneen. 
Luvunlaskun jälkeen hän saisi luvan 
tehdä mitä halusi: ”Ja tekee vaikka sit-
ten, mitä tahtoo.” Lapselle annettu 
neuvo oli selkeä, ja hän alkoikin to-
teuttaa sitä kiltisti ja kirjaimellises-
ti, niin kirjaimellisesti, että se auttoi 
häntä todella rauhoittumaan tulevis-
sa raskaissa koettelemuksissa. Lapse-
na opittu muistisääntö pysyy tiukasti 

mielen sopukoissa, sisäänrakennettu-
na mantrana.

Ensimmäinen kova paikka oli, kun 
naisen sulhanen menikin naimisiin 
naisen pikkusiskon kanssa. Nainen 
laski kymmeneen, ja ohje toimi: hän 
pysyi rauhallisena, vaikka oletettavasti 
sisällä kiehui. Veljen aiheuttaman ta-
paturman johdosta nainen rampautui: 
nyt luvunlaskua yhdeksään. Naisen 
avioliitto kyläläisten pilkkaaman kiltin 
miehen kanssa yllätti naisen itsensä-
kin; kun hän oli laskenut seitsemään, 
hän oli heti tajunnut, millaisen mie-
hen kanssa hän oli avioitunut. Lap-
sia siunaantui kuusi. Kuopuksesta oli 
tullut äitinsä kaltainen, kovasisuinen 
ja kova suustaan. Nyt nainen ei ehti-
nyt laskea edes ihan viiteen, kun hän 
ymmärsi, ettei huuto olisi mitään aut-
tanut. Sodan jaloista evakkoon lähte-
minen tiesi neljään laskemista, ja Lah-
teen saapuessaan hän päätyi kolmeen. 
Miehen kuolema rintamalla tuotti tyy-
neyden jo numeron kaksi kohdalla.

Novellin nainen oli kokenut niin ko-
via elämässään, että ei hän pienistä 
hätkähtänyt. Hän ei myöskään ollut 
valittajatyyppiä. Hänelle numerot oli-
vat niin ”kallisarvoisia”, ettei hän ha-
lunnut uhrata niitä töidensä vuoksi. 
Myöskään hän ei kyynelehtinyt turhan 
takia. Hänestä oli novellin mukaan 
tullut viilipytty. Mutta oli yksi asia, 
jonka edessä hän nöyrtyi: vanhimman 
lapsen hautaan saattamisessa tarvit-
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tiin vain numero ykkönen – ja itku tu-
li! Ei varmasti ole äidille mikään niin 
tuskaista kuin oman lapsen menettä-
minen. Korkeimman tahtoon nainen 
tässä asiassa uskoi ja luotti. 

Lyhenevä numerosarja kuljettaa no-
vellin naista takaumina elämän ään-
nekohdasta toiseen, ja hän rauhoittuu 
yhä nopeammin sen edessä, mitä koh-
talo hänelle tarjoaa. Vaikeudet vahvis-
tavat häntä kohtaamaan koettelemuk-
set entistä paremmin. Lapsuudessa 
annettu neuvo rauhoittumiseen on 
ollut pitkän iän kantavana voimana. 
Ymmärryskin on säilynyt. Hän käsit-
ti nyt, että ”elämässä numerot eivät 
koskaan riittäisi niille yllätyksille, joita 
vanhuuden arpajaisissa jaetaan”. 

Novellin huippukohta kliimaksi on 
lopussa. Vanhainkodissa järjestetyissä 
arpajaisissa nainen voitti arpanume-
rolla sata violetinvärisen rintakukan. 
Numerot nolla ja kymmenen olivat 
jo varattuja, joten nainen valitsi nu-
meron sata. Ne ”hänen” numeronsa 
yhdestä kymmeneen eivät voittaneet-
kaan mitään!

Novellin johtomotiivi kiteytyy arpa-
jaisvoittonumeroon sata. Jo novellin 
otsikko antaa oivan vihjeen, että ol-
laan numeroiden kanssa tekemisis-
sä. Numerot yhdestä kymmeneen 
kulkevat läpi novellin tapahtumi-
en motiivina, mutta ne ovat enem-
män kuin pelkkiä kylmiä numeroi-

ta. Niihin on sidostunut erityinen 
kohtalonomaisuus. 

Voitettuaan vanhainkodin arpajai-
sissa novellin nainen halusi unohtaa 
kaikki numerot ja uskalsi puhua suun-
sa puhtaaksi. Kaikki vuosikymmenten 
patoumat purkautuivat elämän kalk-
kiviivoilla. Hän uskalsi viimein avata 
kaikki solmut kerralla, olla oma itsen-
sä ja näyttää aidosti tunteensa. Hä-
nen elämänsä valttikortit olivat olleet 
”kallisarvoiset numerot”. Nyt hän oli 
voittaja elämän arpapelissä! Koskaan 
ei ole liian myöhäistä.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva äidin-
kielen lehtori Leila Laaksonen, joka 
kirjoitti ylioppilaaksi Lahden yhteis-
koulun iltalinjalta keväällä 1970. Hän 
osallistui Lahden yhteiskoulussa syk-
syn 2012 äidinkielen ylioppilaskokee-
seen tavoitteenaan korottaa äidin-
kielen arvosanaa. Kokeessa on kaksi 
osaa: tekstitaidon koe ja esseekoe. Ta-
voite toteutui: kirjoittaja sai laudatu-
rin. Yllä oleva novellianalyysi on kir-
joittajan esseekoe. 
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HALLITUS TIEDOTTAA

Jäsenmaksun voi maksaa LYK se-
niorien tilille Nordea Pankki Oyj:n 
tilinumero FI65 1085 3000 3115 55, 
NDEAFIHH. Jäsenmaksut vuonna 
2013 vuotuisjäsen 15 € ja ainaisjäsen 
100 €. Viitenumero 1009. 
Jos tunnette koulutovereita, jotka 
eivät vielä ole LYK:n Seniorit Ry:n 
jäseniä, niin voisitteko pyytää hei-
tä liittymään mukaan toimintaan. 
Yhteys sihteeriin: Aune Kirjola, 
e-mail: aune.kirjola@gmail.com,  
p. 050 350 8731. Lisätietoja yhdistyk-
sestä osoitteessa www. lyk.fi.

Hallitus

RISTIKON RATKAISU
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Kirkkokatu 2    Rehtori Markku Moisala 044 0885 500
15110 Lahti   Vararehtori Harri Lindholm 044 0885 503 
03 - 876 900    
www.lyk.fi 
info@lyk.fi 

HALLITUKSEN JÄSENET  

Eero Pulkkinen Löytynkatu 1 A eero.pulkkinen@concis.fi
puheenjohtaja 15900 Lahti 040 547 7514
Onerva Vartiainen Korsitie 7 F ovartia@edu.lahti.fi
varapuheenjohtaja 15700 Lahti 03 734 0855
Aune Kirjola Yhdystie 15 aune.kirjola@gmail.com
sihteeri, rahastonhoitaja 15540 Villähde 050 350 8731
Pirkko Larjo Kirkkokatu 10 A 8 pirkko_larjo@hotmail.com
 57100 Savonlinna 050 492 6038
Harri Lindholm  harri.lindholm@lyk.fi
Markku Moisala Ryylintie 8 D markku.moisala@lyk.fi
 15300 Lahti 
Eira Leppänen   eira.leppanen@phnet.fi 
Kyllikki Pusila Riimukatu 1 B 45
 15830 Lahti 050 045 6910
Anne Raitio Lehdokinkatu 9, anne.raitio1@gmail.com
 15230 Lahti 03 733 2700 
Veikko Sonninen Laiturikatu 3 B 19 veikko.sonninen@fabella.fi
 14140 Lahti 
Tiina Virtanen  Kankolankuja 1 tiina.luhtanen@phnet.fi
 15950 Lahti 040 0716691
Matti Visuri Rengaskatu 27 matti.visuri@hotmail.com
 15610 Lahti  
Satu Väihkönen  satu.vaihkonen@tyoterveyswellamo.fi
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