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Riento-lehden kansi vuodelta 1913. Onerva Vartiainen kädessään senioriyhdistyksen myöntämä 

kunniakirja.  
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LAHDEN YHTEISKOULUN 
SENIORIT RY - SENIORIN 
RIENTO 

Hyvä Seniori,  
yhdistyksemme on päättänyt kutsua 
kunniajäsenekseen pitkäaikaisen hal-
litustyönsä kevään vuosikokoukseen 
päättäneen Onerva Vartiaisen. 

Onerva oli ja on lykkiläinen henkeen 
ja vereen. Hän tuli kouluun oppilaak-
si vuonna 1946 ja kirjoitti ylioppi-
laaksi vuonna 1952. Vuoden lykki-
läiseksi hänet valittiin vuonna 2009. 

Hän seurasi herkeämättömän kiin-
nostuneena Yhteiskoulun entis-
ten oppilaiden elämää ja leikka-
si talteen heistä kertovia lehtijuttuja. 
Näitä tietojaan samoin kuin muita 

Yhteiskoulun historiaan kuuluvia asi-
oita hän kertoi meille hallituksen ko-
kouksissa ja siirsi siten arvokasta pe-
rinnetietoa seuraavalle sukupolvelle. 
Lämmin kiitos arvokkaasta työstä yh-
distyksemme ja yhteiskoulun hyväksi!

Seniorin Riento ilmestyy nyt nel-
jännen kerran. Tällä lehdellä kut-
summe Sinut viettämään kans-
samme yhteiskoulun päivää 
keskiviikkona 5.11.2014 klo 13!

Eero Pulkkinen 
puheenjohtaja



Vuoden lykkiläinen 2013 Riitta Vainio kahvitilaisuudessa Yhteiskoulun päivänä 30.10.2013. 

Kuvassa näkyvät myös rehtori Markku Moisala, Senioreiden puheenjohtaja Eero Pulkkinen, 

Onerva Vartiainen ja LYK- senioriyhdistyksen jäseniä. 
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REHTORIN TERVEISET 
SENIOREILLE

Kädessäsi on järjestyksessä neljäs Seni-
orin Riento. Toivon tämän vuosittain il-
mestyvän Seniorin Riennon tuovan mu-
kavan tervehdyksen omasta koulusta ja 
palauttavan jälleen mieleen jonkin haus-
kan muiston kouluajalta. Näitä muisto-
ja käydään myös ahkerasti verestämäs-
sä koululla luokkakokousten merkeissä, 
omassa tutussa porukassa. Koululla pi-
dettyjen luokkakokouksien jälkeen kou-
lun toimistoon tuleekin ilahduttava määrä 
muistoja, Seniorien lahjoittamina valo-
kuvina tai kertomuksina. Otamme näitä 
mielellämme arkistoon talteen, sillä pian 
aloitetaan koulun historiateoksen koon-
tityö. Tavoitteena on toimittaa uusi histo-
riateos vuonna 2021 pidettäviin Lahden 
yhteiskoulun 125-vuotisjuhliin. 

Tällä hetkellä koulumaailma elää tur-
bulenssissa: tuntijakoja ja opetussuun-
nitelmia uudistetaan, lukioverkkoa 
harvennetaan, rahoitusta vähenne-
tään ja lukio-opetusta sekä ylioppilas-
tutkintoa sähköistetään. Opettajat 
joutuvat arvioimaan työtään ja työ-
tapojaan uudelleen, mikä on vaativa 
tehtävä kenelle tahansa ammattilai-
selle. Kun Lahden yhteiskoulu selviää 
tästä muutaman vuoden kurimukses-
ta, voimme jatkaa työtämme entistä 
vahvempina. Eräs merkki pysyvyydes-
tä on koulumme nimi - harva koulu 
kantaa edelleen alkuperäistä nimeään. 
Meidän koulumme on aina ollut ni-
meltään Lahden yhteiskoulu ja sitä ni-
meä koulu kantaa tulevaisuudessakin.

Pysyvyyttä edustaa myös perinne-
päivämme, Lahden yhteiskoulun päi-
vä. Lämpimät onnittelut vuoden 
lykkiläiselle, Lea Hakalalle sekä kii-
tokset senioriyhdistykselle ja kou-
lun oppilas kunnille Yhteiskoulun päi-
vän järjestämisestä. Paitsi senioreille, 
perinne päivämme on tärkeä nykyi-
sille lykkiläisille, jotka ymmärtävät 
sen myötä paremmin oman osansa 
Yhteis koulun sukupolvien ketjussa.

Toivotan seniori-lykkiläisille aktiivis-
ta toimintavuotta, 

Markku Moisala 
rehtori
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VUODEN LYKKILÄINEN 2014 

Lahden yhteis
koulun senio
rien hallitus on 
nimennyt vuo
den 2014 lykki
läiseksi Lea 
Hakalan. Varsi
nainen nimitys
tilaisuus pide
tään 5.11.2014 

osana Yhteiskoulun päivän ohjelmaa.

Vuonna 1960 syntynyttä Lahden 
Sammon kasvattia Lea Hakalaa pide
tään kaikkien aikojen parhaana suo
malaisena naiskoripalloilijana. Hän 
on voittanut 16 Suomen mestaruutta, 
joista kymmenen peräkkäin vuosina 
1993–2002. Hän oli myös kahdeksan 
kertaa mestaruussarjan korikuninga
tar heittäen yhteensä 10 308 pistettä. 
Tässä suhteessa hän on kaikkien aiko
jen tilastojen ykkönen miehet ja naiset 
mukaan lukien. Maajoukkueessa hän 
pelasi kaikkiaan 25 vuotta ja 253 otte
lua, joissa hän teki 4 129 pistettä. Hän 
pelasi Suomen joukkueessa EMkil
pailuissa vuosina 1980, 1981 ja 1987 
(keskiarvolla 21,2 pistettä / ottelu).

Vuonna 1995 Lea Hakala pääsi kori
pallon edustajana eri joukkueurheilu
lajeja esittelevään neljän postimerkin 
sarjaan. Vuonna 2013 hänet nimettiin 
Suomen koripallon Hall of  Fameen.

Lea Hakala työskentelee nykyi
sin apulaisrehtorina ja valmentajana  
Pohjois Haagan yhteiskoulussa. Työn
sä ohessa hän kuuluu kansainvälisen 
koripalloliiton FIBA:n naiskomissi
oon ja suomalaisen huippuurheilun 
kehittämisryhmään. Lisäksi hän toi
mii Suomen naisten maa joukkueen 
joukkueenjohtajana.

Eero Pulkkinen

VUODEN LYKKILÄISET

2014 Lea Hakala
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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teinihipoissa koko iltaa, vaan olim-
me livahtaneet silloisen Urheilutalon 
tanssi-iltaan. Toisen kerran olimme 
kuulustelussa siksi, että olimme usko-
neet koulua vastapäätä olevan kahvi-
lan mainokseen, jossa luki: ”Jos lah-
telaista syö, niin hyvin sujuu työ” ja 
kipaisimme välitunnilla ostamaan siel-
tä munkkeja.

Näin puolen vuosisadan kuluttua 
silloisen rehtorimme käyttäytymis-
toimiemme valvontaan ja toiminta-
tapoihin on toki tullut ymmärrystä, 
mutta ehkä myös jo nyt uskallusta pie-
neen hymyilyyn – toki kaikella kunni-
oituksella edelleen!

Seuraavaksi joitakin ilmiöitä 60-luvun  
arkielämästä. Maito haettiin kaupas-
ta kannulla. Ostettava voi punnittiin 
kaupassa vaa`alla ja kiedottiin voi-
paperiin. Lyijy täytekyniä ei ollut, ei 
kännykkää, ei tietokoneita, ei väri-
televisioita. Suurin osa meistä ei ollut 
käynyt ulkomailla, korkeintaan Ruot-
sissa, jota ei silloinkaan pidetty ulko-
maana. Vain parilla kaverilla oli auto, 

LAKIT pÄÄHÄN VEDETTIIN 
jA KAIKESTA KAIKKI 
TIEDETTIIN

Minulle on suotu suuri kunnia saada 
olla hetken edessänne ja paikalla, jo-
ka loi meille 50 ja jopa 60 vuotta sit-
ten täällä olleille upeat eväät tulevai-
suutemme rakentamiseen. Olemme 
olleet ja olemme edelleen ylpeitä kou-
lustamme, sen arvokkaasta histori-
asta, perinteistä ja kunnioitettavasta  
opettajakunnastamme. Ja tietysti  
myös tiukasta, kuria ja järjestystä 
edel lyttäneestä rehtoristamme Aarne 
O. Rautiaisesta.

Minkälaista oli elämä, yhteiskunta, 
koulu ja koululaiset 50 vuotta sitten? 
Totuutena voin kertoa, että maailma 
oli silloinkin värillinen, eikä musta-
valkoinen niin kuin sen ajan televisiot. 
Eikä silloin kun minä olin pieni ja eka-
luokkalainen enää ollut dinosauruksia. 
Totean nämä siksi, että oma poikani 
kouluikäisenä kysyi nämä minulta.

Jos yrittäisin vähänkin perusteelli-
semmin kertoa sen ajan oloista ja il-
miöistä ja erosta nykypäivään, teidän 
todistusten ja ylioppilaslakkien saami-
nen siirtyisi huomiseen ja luulen, et-
tä minut vietäisiin rehtorin eteen, tällä 
kertaa oppilaiden, eikä opettajien tai 
rehtorin toimesta. Tähän kommentti-
in viitaten sallinette esittää pari muis-
tikuvaa. Meistä muutama poika seisoi 
rehtorin kuulustelussa ja vastaamassa 
siihen, miksi emme pysyneet koulun 
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ei oma, vaan iskältä joskus lainassa.  
Sivukommenttina kuitenkin, että niis-
tä muutamasta viikonvaihdeilloiksi 
lainatuista autoista oli meille tavaton 
hyöty, koska edistyksellisinä aloim-
me harjoitella penkinpainajaisia jo 
lukion ensimmäisen luokan syksys-
tä muutamien luokkakavereidemme 
kesämökeillä.

Emme ratsastaneet, golfanneet, surf-
fanneet, räpänneet emmekä tietä-
neet huumeista mitään. Ihan vähän 
salaa tupakkakokeilua ja muutamalla 
oli piippu, koska Glan nimisen piip-
putupakan toffeentuoksulla piti yrit-
tää hurmata tyttöjä, eli toteuttaa luo-
jan pojille määräämää tehtävää. Niin 
ja ettei unohtuisi, koulua käytiin myös 
lauantaisin!

Emme kokeneet edellä lueteltu-
ja puutteita ongelmina. Tosi asiassa 
olimme pääosin onnellisia ja tyyty-
väisiä elämäämme. Ihmisten arki-
päivä oli hyvin työntäyteistä, Suomi 
joutui maksamaan sotakorvauksia, 
mutta tämän kovan uurastamisen 
myötä maamme vaurastui ja koulun-
käyntiä arvostavalla asenteella nostim-
me itsemme kansakuntana nykyisen 
maailman eliittiin.

Mitä meistä piti tulla ja tuli? Anssi Ke-
la laulussaan totesi:

Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita
Yksinhuoltajaäitejä, autokauppiaita.
Meistä tuli lääkäreitä, virkamiehiä, vääpeleitä

Ja tänään voidaan hetki olla kuninkaita, 
kun lakit päähän vedettiin ja kaikesta 
kaikki tiedettiin!

Kaikilla meillä oli haaveita ja unel-
mia, kuten varmaan teilläkin nykyisil-
lä koululaisilla. Opiskelu ja ammatin-
valinta ei silloinkaan ollut itsestään 
selvyys. Hyvän koulukaverini Si-
mon kanssa pohdimme, että men-
näänkö lääkikseen, johon totesin, et-
tä mikä ettei! Jostain syystä kuitenkin 
epäilin, että tämä ei ollut ihan näin 
selvää ja lähetin varmuuden vuok-
si hakemukset Helsingin Yliopiston 
lääketieteellisen tiedekunnan karsin-
takurssin lisäksi myös Teknisen kor-
keakoulun karsikseen. Kun kummas-
takin tuli kutsu, valinta oli helppo ja 
lähdin Simon kanssa Helsinkiin lää-
kiksen yli kuukauden karsintakurssille.  
Siihen aikaan opiskelupaikan saami-
nen edellytti koulumenestyksen lisäk-
si vielä kovan karsintakurssivaiheen 
läpäisemistä.

Teille tuleville ylioppilaille haluan  
kuvata pari tulevaisuutta kuvaavaa 
trendiä. Helsingin emerita apulais-
kaupungin johtaja Paula Kokkonen 
kirjoitti 2010 Helsingin sanomissa ot-
sikolla ”Vanhuuspommi” seuraavaa:

”Me suuret ikäluokat olemme aina olleet ongelma . 
Mukuloina meitä oli nurkat pullollaan. Kun me-
nimme kouluun, rakennukset eivät riittäneet.  Kun 
valmistuimme ylioppilaiksi, aiheutimme ylioppi-
lastulvan.Työelämässä tukimme jälki polvilta ete-
nemismahdollisuudet. Nyt olemme eläkepommi ja 
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vuotta. Luvut ovat toistakymmen-
tä vuotta korkeampia kuin mitä syn-
tymähetken elinajanodotteet antavat 
ymmärtää. Vuosina 1975–77 synty-
neistä naisista noin joka viides elää to-
dennäköisesti vähintään 100-vuoti-
aaksi, miehistä joka viides vähintään 
95-vuotiaiksi.

Hyvät tänään ylioppilaiksi tulevat. 
Teidän perustanne, osaamisenne ja 
tämän kunnioittamamme ja ihaile-
mamme koulumme antamin voima-
varoin mahdollisuutenne olevaan ja 
tulevaan maailmaan ovat erinomaiset.
Lahden Yhteiskoulu on aina ollut yk-
si Suomen arvostetuimmista kouluis-
ta. Meille riemuylioppilaille on ollut 
todella suuri onni oppia ja sivistyä sen 
siipien suojassa. Toivon, että te nykyi-
set oppilaat ja nyt valmistuneet yli-
oppilaat koette samoin.

Näillä ajatuksilla me riemuylioppilaat 
vuodelta 1964 ja superriemuylioppi-
laat vuodelta 1954 tervehdimme tei-
tä. Täällä olollamme valmistelemme 
ja tasoitamme tietä teidän riemuyli-
oppilasjuhliinne 2064. Elinikäennus-
te huomioon ottaen, tavataan silloin! 
Koulullemme ja teille kaikille toivon 
ikimuistoista tätä päivää, hyvää huo-
mista ja onnellista elämää!

Riemuylioppilas Kari Kaukinen Lahden 
yhteiskoulun  ylioppilasjuhlassa 31.5.2014

vielä kuoleman jälkeen, kun krematorioista sa-
vu kohoaa, saastutamme ympäristöä, koska suus-
samme on niin paljon amalgaamia!”

Tähän liittyen muutama havain-
to eliniän muutoksesta. Huolto suhde 
tarkoittaa lukua, jolla ilmaistaan, kuin-
ka paljon eri aikoina lapsia ja eläke-
läisiä on sataan työssä olijaan verrat-
tuna. Väestöllinen huoltosuhde oli 
vuoden 2011 lopussa 52,9 ja vuon-
na 2017 ylittyisi 60 huollettavan raja 
ja 70 huollettavan raja vuoteen 2028 
mennessä. Vuonna 2060 huoltosuh-
de olisi 77. Siihen aikaan teistä tulee 
riemuylioppilaita!

Ennen viime sotia suomalaiset oli-
vat yksi Euroopan sairaimmista kan-
soista. Sen jälkeen väestön terveys 
on jatkuvasti parantunut ja eliniän pi-
dentyminen maassamme on kasvanut 
maailmanennätysvauhtia! Kun suo-
malainen mies eli 1940-luvun alussa 
keskimäärin noin 55 vuotta, on mies-
ten elinajan odote tänään yli 76 vuot-
ta. Samaan aikaan naisten elinajano-
dote on pidentynyt 62 vuodesta 82 
vuoteen. Miesten ja naisten yhteinen 
elinajanodote oli vuonna 2008 noin 
79 vuotta, kun se Ruotsissa oli noin 
81 vuotta. Pisimpään elävät tällä het-
kellä japanilaiset, joiden elinajanodote 
on yli 82 vuotta.

Vuosina 1975–1977 syntyneiden poi-
kien odotettavissa oleva eliniän me-
diaani, eli ikä, jonka puolet koko ryh-
mästä saavuttaa, on 86 ja tyttöjen 91 





10

SENIORI MAAILMALLA

Tein kesällä 1971 elämäni ensimmäisen 
ulkomaanmatkan. Olin tuolloin 22-vuo-
tias LYK:n iltalinjan opiskelija. Lukion 
ensimmäinen luokka oli takana. Kah-
den viikon matka suuntautui Torremo-
linokseen. Sieltä tein vielä lyhyet visiitit 
Gibraltariin ja Marokon puolelle Tange-
riin ja Tetuaniin.

Lentokoneessa viereeni istui kui-
vankälpeä ikämies, parkkiintunees-
ta nahasta päätellen elontaivaltaan 
ulkotöissä taittanut. Rupesimme jutte-
lemaan. Kävi ilmi, että hän tuli josta-
kin Lapin perukoilta, kertoi käyvänsä 
pari-kolme kertaa vuodessa jossakin 
etelässä. Yleensä Espanjassa, mutta 
kyllä Kreikkakin oli tuttu. 

Vierustoverini sanoi olevansa nimel-
tään Nyströmin Urpo. Tulin kysy-
neeksi, miten hän pärjää kielen puo-
lesta ulkomailla. Urpo myhäili, että 
kyllä sitä äkkiä sen verran keskeisiä 
sanoja oppii, että ei missään pulaan 
jää. Sen hän pian todistikin. Lento-
emännän tullessa kohdalle Urpo sa-
noi luontevasti ”konjak”. En tiedä, 
miten laaja Urpon sanavarasto oli, 
mutta ydin oli vankka. Asuimme Tor-
remolinoksessa samassa La Cascada –
hotellissa. Mennessäni joskus siestaa 
torkkumaan hotellin uima-allasbaa-
riin kuulin usein jostakin lähistöltä hil-
jaisen mutta määrätietoisen ”konjak”. 
Suomalainen seniori siellä avarsi maa-
ilmankuvaansa matkailemalla.

Tuon matkan jälkeen olen käynyt 
noin 60 maassa; usein työmatkalla, 
mutta varsinkin nyt eläkevuosina ihan 
oman kukkaron varassa. Torremolin-
os opetti minulle heti, että en ole mi-
kään rannalla makaaja. En enää myös-
kään helposti liity oppaan johtamaan 
apaattisena vaeltavaan turistiletkaan, 
joka saa tuijottaa museon vitriinissä 
olevaa luunsirpaletta ja kuulla, kuin-
ka tämä pyhäinjäännös on varmuu-
della lähtöisin 800-luvulla eläneen 
munkki Nikolai Kopeloin vasemmas-
ta reisiluusta, heti siitä polvinivelen 
yläpuolelta.

Seniori-iällä on oppinut myös sen, et-
tä opastetulla retkellä mennään yleen-
sä eteenpäin melkoista vauhtia ja 
pitkiäkin matkoja, saattaa olla nousta-
vana portaita ja ylämäkiä. Aikaa me-
nee seisoskeluun ja odotteluun, kun 
odotellaan jotakin kadonnutta lam-
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Toinen vielä uudempi ryhmä muut-
taa etelään vain pahimmaksi talvia-
jaksi omistamaansa taloon ja saat-
taa vuokrata asuntoa silloin kun sitä 
ei tarvita omaan käyttöön. Tunnen 
myös ihmisiä, jotka matkaavat jo-
ka talvi asuntoautolla Espanjaan pa-
latakseen kevään korvalla nauttimaan 
Suomen suvesta. Siinäpä ikuisen ke-
sän ihmisiä: ei tarvitse miettiä, onko 
marraskuu vai huhtikuu kuukausis-
ta julmin. Itse kuulun vaimoni kanssa 
tähän ryhmään. Tämän lehden ilmes-
tyessä olemme jo muuttaneet kolmek-
si kuukaudeksi Thaimaan Mae Phi-
miin, omistamaamme Villa Fabellaan 
(www.fabella.fi, www.grandma2go.
com). 

Viime vuosina taloudelliseen ja so-
siologiseen keskusteluun on nous-
sut uusi käsite: jakamistalous. Vah-
vasti yksinkertaistettuna sen idea 
perustuu ajatukseen, ettei kaikkea tar-
vitse omistaa itse tai että omistettua 
hyödykettä voi joku muukin käyttää 
joko ilman vastiketta tai vastikkeelli-
sesti. Jälkimmäinen tapa generoi myös 
liiketoimintaa joko pienimuotoisesti 
tai jopa maailmanlaajuisesti. Monelle 

masta, joka muisti, että matka jatkuu 
vasta kello 15 eikä kello 14. Mieluum-
min tutustun uusiin paikkoihin omin 
päin ja pyhäinjäännösten sijaan katse-
len ihmisiä ja elämää istuskellen puis-
tonpenkillä tai katukahvilassa kahvi-
kupposta ja paikallista pontikkatilkkaa 
nautiskellen. Jos matkakohde sattuu 
olemaan veden äärellä, on toki käy-
tävä ympäristö siitäkin perspektiivis-
tä katsomassa. Paljon jää esimerkiksi 
Pietarista ja Budapestista tai Bangko-
kista näkemättä, jos ei koskaan antau-
du virran vietäväksi.

Rallintekijöitä innoittaneiden seiväs-
matkojen aika alkaa olla lopullises-
ti ohi. Moni seniori on eläessään jo 
nähnyt niin monia uusia maisemia ja 
hotelleita, että mielii herätä uuteen 
lämpimään päivään omassa tutus-
sa sängyssä ja tutussa lähimiljöössä. 
On syntynyt uusi ihmisryhmä, jo-
hon kuuluvat ovat ostaneet asunnon 
etelän lämmöstä ja muuttaneet pysy-
västi pois Suomesta. Esimerkiksi Es-
panjan Aurinkorannikolla suomalaisia 
asuu pysyvästi toistakymmentätuhat-
ta, Turkissa ja Thaimaassakin useita 
tuhansia. 
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seniorimatkailijalle on jo tuttu amerik-
kalainen firma AirBnB, joka vuokra-
välittää ihmisten koteja yksiöistä lin-
noihin ja igluihin matkailijoille lähes 
kaikissa maailman maissa. Suomessa-
kin majoitus- ja ravintola-alan etujär-
jestö MaRa on jo ehtinyt esittää vaka-
van huolestumisensa BnB-toiminnan 
uhkasta elinkeinolle. Toinen jakamis-
talouteen kuuluva pintailmiö on niin 
ikään USA:sta lähtöisin oleva Uber-
taksipalvelu, joka on pyrkimässä Suo-
meenkin, mutta joka on jo ehditty 
kieltää Saksassa.

Seniorimatkailijalla on paljon enem-
män mahdollisuuksia ja vaihtoehto-
ja käytettävänään kuin juniorimatkaili-
jalla oli aikoinaan.  Toisaalta maailma 
ympärillämme muuttuu niin nopeasti, 
että seniorilla voi olla vaikeuksia py-
syä muutoksissa mukana. Mihin voi 
luottaa? Olihan sitä ennenkin B&B, 

LAHDEN YHTEISKOULUN 
RIEMUYLIOppILAAT 2015

Hei koulutoverit 50 vuoden takaa! 
Aika  rientää, vaikka olemmekin edel-
leen sisimmältä samoja tyttöjä ja poi-
kia. Nyt kaikki mahdollisuuksienne 
mukaan koululle tapaamaan tuttuja 
kevään 2015 ylioppilasjuhliin vanhat 
virttyneet yo-hatut päässä. 

Vuonna 1964 kirjoittaneet olivat vii-
me vuonna runsain joukoin ylioppi-
lasjuhlassa ja jatkoivat juhlia lounaan 

mutta mikä se on tämä BnB? Ja sehän 
tiedetään, että taksikuskit on huijarei-
ta kaikkialla muualla paitsi Suomes-
sa, onko tämä Uber vain uudenlainen 
huijari?

Kohtuullisella kielitaidolla ja terveel-
lä maalaisjärjellä varustettuna seniori 
pärjää omin avuinkin maailmalla. Niin 
pärjäsi aikoinaan Nyströmin Urpokin. 
Parhaan mahdollisen matkustamises-
ta saa irti, kun matkaseurana on en-
nakkoluuloton asenne. Oma havain-
tomme on esimerkiksi, että kukaan 
säännöllisesti Thaimaassa käyvä eläke-
läinen ei valita pitkästä lentomatkas-
ta. Sen sijaan siitä valittavat sellaiset, 
jotka eivät matkaa ole koskaan edes 
kokeilleet. 

Veikko Sonninen 
Kuvat: Annika Ardin

merkeissä ravintola  Voitossa, hyppy-
rimäen kupeella. Jotta saisimme mah-
dollisimman paljon osanottajia, laitan 
listan luokkatovereistamme. Ilmoitta-
kaa toinen toisillenne osoitteistanne ja 
tulostanne sekä mahdollisesti lounas-
halukkuudesta. Koulun juhlat alka-
vat klo 9.30.Tarkennus löytyy koulun 
omilta nettisivuilta www.lyk.fi kuin 
myös muu tiedotus.
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Eronen Merja, 
Glad Kirsti, 
Heikkinen 
Ulla-Riitta, 
Hiekkaranta 
Pirkko,
Hirvonen Anja, 
Honkanen Timo, 
Huvinen Hely, 

Huvinen 
Marja-Leena,
Hänninen Leena,
Jokela 
Marja-Terttu, 
Kanerva Pirjo, 
Kangas Leena, 
Koski Markku, 
Lindgren Liisa, 

Metsola Eira, 
Ovaska Sirkka, 
Penttinen Aila, 
Perttola Jussi, 
Riihinen Hilkka, 
Salokorpi Eeva, 
Sinisalo Anneli, 
Taivainen Merja, 
Taivainen Vilja, 

Takkinen Ritva, 
Tiainen Pirkko, 
Toivonen Eila,
Vaaksala Terttu, 
Vaartio Kari, 
Vesa Sirkka-Liisa, 
Vilkki Kaija ja 
Virrankivi 
Kaarina.

Gahmberg 
Sinikka, 
Grönlund Linnea, 
Honkala Lauri, 
Kajander Jaakko, 
Karonen Riitta, 
Kataja Paula, 
Kaunismaa Timo, 
Kopra Pekka, 
Lahtinen Riitta, 

Lahtinen Simo, 
Laurila Matti, 
Lehtinen Tuula, 
Linnala 
Marja- Leena,
Mustakallio Kai, 
Mustonen Leo, 
Mäkelä Jouko, 
Nieminen Hannu, 
Nupponen Raija, 

Pekonen Helena, 
Perttula Matti, 
Rantalainen 
Leena, 
Reinikainen Virpi, 
Seppälä Seija, 
Simula Pertti, 
Simula Riitta, 
Taivainen Antti, 
Taponen Markku, 

Tulonen Marja, 
Tuompo Erkki ja 
Uljas Heikki

VIII a-luokka 1965:

VIII b-luokka 1965:

Yllä on Lahden yhteiskoulun kahdeksansien luokkien oppilaiden nimilistat  
vuodelta 1965. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan luokka kokoukseen 
31.5.2015, ota yhteyttä Eira Leppäseen. Eiran sähköpostiosoite on: eira.leppa-
nen@phnet.fi. Tiedotathan myös luokkatovereillesi luokka kokouksesta, jotta 
kaikki kiinnostuneet saadaan mukaan tapaamiseen!  

Eeva Arho o.s. Salokorpi, Helena 
ja Juhani Uljas, Pirkko Ämmälä o.s. 
Hiekkaranta sekä allekirjoittanut Ei-
ra Leppänen o.s. Metsola yritämme 
tahoillamme virittää tietoa tulevasta. 
Minulle voi mm. ilmoittautua ja tie-
dottaa mahdollisesta lounashalukkuu-
desta. Kaikki on kuitenkin vielä auki.

Näissä merkeissä: Hyvää loppuvuotta 
ja toivottavasti tapaamme keväällä rie-
mun merkeissä!

Eira Leppänen,  
Yhteiskoulussa vuodesta 1970 vuoteen 

2011 liikuntaa ja terveystietoa opettanut 
 luokkatoverinne  
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LIITY SINÄKIN 
SENIORIYHDISTYKSEEN 
jA pYYDÄ VANHA 
KOULUTOVERISI MUKAAN!

Lahden yhteiskoulun entisillä opiskelijoil-
la ja opettajilla on oma yhdistys, Lahden 
yhteiskoulun seniorit ry. Yhdistys vaalii 
koulun perinteitä ja toimii koulun ja sen 
entisten opiskelijoiden yhdyssiteenä se-
kä tarjoaa kanavan senioreiden väliselle 
yhteydenpidolle.

Liity Sinäkin Senioriyhdistykseen! Tai 
jos olet yhteydessä koulutovereihisi, 
jotka eivät vielä ole Senioriyhdistyk-
sen jäseniä, niin pyydä heitä liittymään 
mukaan toimintaan. Näin saamme ja-
ettua viestiä ja tuoretta tietoa vanhas-
ta koulustamme aiempaa laajemmalle 
joukolle ja sitä kautta vaalittua yhteis-
koulun henkeä ja perinteitä.

RISTIKON RATKAISU

Jäseneksi voit liittyä maksamalla jo-
ko vuosijäsenmaksun 15 € tai ainais-
jäsenmaksun 100 € yhdistyksen tilil-
le Nordea FI65 1085 3000 3115 55, 
NDEAFIHH. Viitenumeron saa yh-
distyksen sihteeriltä, jonka yhteystie-
dot ovat alla. Toki maksaminen on 
mahdollista myös ilman viitenumeroa.

Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan 
sähköpostitse. Toimita yhteydenpitoa 
varten tarvittavat tiedot yhdistyksen 
sihteeri Aune Kirjolalle, aune.kirjo-
la@gmail.com , p. 050 350 8731.Lisä-
tietoja yhdistyksestä osoitteessa www.
lyk.fi/seniorit.
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Kirkkokatu 2, 15110 Lahti Rehtori Markku Moisala 044 0885 500  
03 - 876 900   Vararehtori Harri Lindholm 044 0885 503 
www.lyk.fi    Apulaisrehtori JuhaHirvonen 044 0885 509
info@lyk.fi
 

HALLITUKSEN jÄSENET  

Puheenjohtaja 
Eero Pulkkinen  eero.pulkkinen@concis.fi, p. 040 547 7514
Varapuheenjohtaja 
Eija Vilberg  e.villberg@phnet.fi, p. 040 5848 750
Sihteeri, rahastonhoitaja 
Aune Kirjola  aune.kirjola@gmail.com, p. 050 350 8731

Muut jäsenet:
Pirkko Larjo, Eira Leppänen, Harri Lindholm, Markku Moisala, Kyllikki Pusila, 
Anne Raitio, Veikko Sonninen, Tiina Virtanen ja Matti Visuri.
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