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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
                                                                                  

Hyvä Seniori, 
Yhteiskoulun Seniorien hallitus on 
päättänyt nimetä vuoden 2015 lykki-
läiseksi Suomen Ranskan suurlähet-
tiläs Risto Piipposen. Vuonna 1957 
Lahdessa syntynyt Piipponen kirjoit-
ti ylioppilaaksi yhteiskoulusta vuon-
na 1976. Jo kouluaikoina virinnyt 
kiinnostus kansainvälisiä kysymyk-
siä kohtaan johti ensin ulkomaan-
kaupan opintoihin kotimaassa ja 
niiden jälkeen Eurooppa-oikeuden 
opintoihin Ranskassa. Tuolloinen 
opintopaikan valinta osui nappiin, 
sillä suurimman osan työurastaan 
ulkoministeriössä hän on toiminut 
Euroopan integraation parissa ja 
ranskankielisissä maissa.

Vuoden Lykkiläisiä on valittu vuo-
desta 2007 lähtien. Valituiksi ovat 
tulleet asessori Sirkka Lankinen, 
vuorineuvos Pekka Luhtanen, kaup-
patieteiden maisteri Onerva Varti-
ainen, lehtori Eira Leppänen, tans-
sitaiteilija Riitta Vainio, professori 
Heikki Hiilamo, johtaja Kari Salmi 
ja apulaisrehtori Lea Hakala. 

Uutena huomionosoituksena Senio-
riyhdistys nimeää Yhteiskoulun päi-
vänä myös Vuoden nuoren lykkiläi-
sen, jonka valinnan tekee Seniorien 
toivomuksesta koulun opettajakunta 
rehtorin johdolla. Vuoden nuoren 
lykkiläisen ominaisuuksia ovat rei-
luus, toisten huomioon ottaminen ja 
yhteiskoulun hengen kohottaminen. 
Kaikki arvokkaita ominaisuuksia 
elämässä!

Tässä viidennessä Seniorien Rien-
nossa nousevat erityisen mielenkiin-
toisina juttuina esiin koulun entisten 
oppilaiden, suurlähettiläs Risto Piip-
posen ja muusikko Markku Krohnin 
muistelut heidän työvuosistaan ja 
hienoista kokemuksistaan maailman 
turuilla, koulun historiaan mielen-
kiintoisella tavalla linkittyvä Veikko 
Sonnisen kirjoitus Joel Lehtosen ja 
Sylvia Avellanin suhteesta sekä Rie-
muylioppilas Marja-Leena Tammi-
sen puhe kevään 2015 ylioppilasjuh-
lassa.

Toivotan antoisia lukuhetkiä ja kut-
sun Sinut viettämään kanssamme 
yhteiskoulun päivää keskiviikkona 
11.11.2015 klo 13!

Eero Pulkkinen, puheenjohtaja

LAHDEN YHTEISKOULUN SENIORIT RY – 
SENIORIN RIENTO  
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Tämä viides Seniorin Riento syntyy 
koulun 120. toimintavuoden keskel-
le. Harva suomalainen koulu on vielä 
yltänyt tähän ikään. Voimme tyyty-
väisinä todeta koulumme piirtäneen 
pitkän koulutuksen kaaren autono-
mian ajasta tähän päivään. Koulutus 
on pienen kansan tae hyvään tule-
vaisuuteen; Yli 10000 ylioppilasta ja 
sen lisäksi suuri joukko keskikoulun 
tai nyttemmin peruskoulun suoritta-
neita ovat olleet meidän koulumme 
panos suomalaiselle yhteiskunnalle. 
Suuri joukko, joiden elämässä Lah-
den yhteiskoululla on ollut osansa. 

Viime elokuussa kokoontui Lahteen 
sitseihin noin 150 pari-kolme vuotta 
sitten koulusta ylioppilaaksi päässyt-
tä nuorta aikuista. Meitä opettajia-
kin oli kutsuttu mukaan! Paitsi ta-
paamaan toisiaan ja opettajia, tämä 
joukko kokoontui muistelemaan 
kouluaikaansa ja sitä yhteishenkeä, 
joka syntyi jo koulussa ollessa. Ilta 
oli mukava yhdessäolon hetki. Opet-
tajat saivat kiitoksia työstään, jonka 
hedelmistä opiskelijat nyt nauttivat. 
Näillä nuorilla seniori-ikäluokilla on 
selkeästi pyrkimys tunnustaa koulu-
juuriaan ja pysyä siinä yhteydessä, 
joka kouluaikana syntyi. Monella 
yliopisto-opiskelijalla on haalareis-
saan kunniapaikalla Lahden yhteis-
koulun haalarimerkki. Oma lukio 
kulkee siis edelleen mukana. Tämä 

on meille hyvä viesti positiivisesta 
yhteisöllisyydestä, jota olemme ha-
lunneet edistää; Koulu ei ole pelkkää 
opiskelua, koulu syntyy meistä kou-
luyhteisön jäsenistä.

Tiedollisen annin lisäksi tämän 
myönteisen yhteisöllisyyden tärkey-
den mainitsee muisteluissaan myös 
vuoden 2015 lykkiläinen, suurlähet-
tiläs Risto Piipponen. Suurlähettiläs 
pystyy tarkastelemaan kouluaan jo 
lähes neljänkymmenen vuoden hio-
man linssin takaa; kuva on kuitenkin 
terävä ja viesti sama kuin vasta kou-
lunsa päättäneillä. Lämpimät onnit-
telut vuoden lykkiläiselle sekä kii-
tokset senioriyhdistykselle ja koulun 
oppilaskunnille Yhteiskoulun päivän 
järjestämisestä. Yhteiskoulun päiväl-
lä, perinnepäivällämme on tärkeä si-
jansa koulun arjessa. Tämän päivän 
yhteiskoululaisten on hyvä kuulla, 
mitä koulua on käyty ennen ja mil-
laiset eväät koulu on antanut maail-
maan lähteneille. 

Toivotan koulun senioriyhdistyk-
selle aktiivista toimintavuotta sekä 
tulevaa koulun juhlavuotta. Samalla 
kutsun jo nyt koulun senioreita suu-
rella joukolla juhlimaan hyvinvoivaa 
kouluamme marraskuussa 2016! 

Markku Moisala, rehtori

REHTORIN TERVEISET SENIOREILLE
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Vuoden lykkiläinen 2015 Suomen Ranskan suurlähettiläs Risto Piipponen

MUISTELUJA MAAILMALTA

Kirjoitin ylioppilaaksi Lahden yh-
teiskoulusta 1976. Jo kouluaikoina 
minua kiinnostivat kansainväliset 
kysymykset, joita seurasin lehdistä 
ja lukemalla alaa käsittelevää kirjalli-
suutta. Ainekirjoituksessakin aiheiksi 
valikoituivat useimmiten politiikka ja 
kansainväliset tapahtumat.

Harvalla ylioppilaaksi valmistuvalla 
on selkeä näkemys tulevasta urastaan. 
Näin oli minunkin kohdallani. Niin-
pä hain Turun kauppakorkeakouluun 
ulkomaankaupan linjalle, joka avaisi 
ovet mahdollisimman moniin eri-
tyyppisiin tehtäviin. Tämä kiinnosti 

kyllä alueena, mutta osin suuntau-
tumisvaihtoehdon valintaan vaikutti 
myös se, että ulkomaankaupan puo-
lelle oli pääsykokeina peräkkäisinä 
päivinä järjestetyt kielihaastattelut, 
joka merkitsi kolmen päivän lomaa 
armeijasta – siis mahdollisuus, jota 
ei voinut jättää hyödyntämättä. Kun 
ammatinvalinta oli edelleen jossain 
määrin epäselvä, aloitin opinnot myös 
oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Kansainväliset tehtävät vetivät minua 
puoleensa, ja siksi ajatus opiskelusta 
ulkomailla nousi jossain vaiheessa 
mieleeni. Lähtö opiskelemaan ulko-
maille ei tuolloin vielä ollut kovin 
yleistä toisin kuin tänään, jolloin 
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EU:n Erasmus-ohjelman kautta vaih-
to eurooppalaisessa yliopistossa on 
arkipäivä suurelle osalle suomalai-
sopiskelijoita. Päädyin opiskelemaan 
Eurooppa-oikeutta Nancyn yliopis-
toon Koillis-Ranskaan suurimpana 
pontimena ehkä ranskan kielen oppi-
minen. Itse Eurooppa-oikeuden ole-
massaolosta, saati merkityksestä, ei 
Suomessa 1980-luvun alussa tiedetty 
paljonkaan. Elettiin vielä Kekkosen 
ja puolueettomuuspolitiikan aikaan, 
eikä kenellekään varmaan tullut edes 
mieleen, että Suomi jonain päivänä 
liittyisi Euroopan unioniin. Tuolloi-
nen opintopaikan valinta on kuiten-
kin osoittautunut enemmän kuin on-
nistuneeksi. Ulkoministeriöurastani 
kun suurin osa on kulunut tavalla tai 
toisella Euroopan integraation paris-
sa ja ulkomaanvuosistakin valtaosa 
ranskankielisissä maissa.

* * *

Opintojen päätyttyä ja muutaman 
vuoden pankissa työskentelyn jälkeen 
ulkoasiainhallinto työpaikkana alkoi 
kiinnostaa entistä enemmän. Hain 
ministeriön järjestämälle kansainvä-
listen asiain valmennuskurssille, jota 
kautta diplomaattikarriääri aloite-
taan. Siitä alkoi äärimmäisen mielen-
kiintoinen ja vaihteleva ura, joka on 
jatkunut pian 29 vuotta.

Tuo ura on vienyt minut ja perheeni 
posteille ympäri maailmaa. Ensim-

mäinen kosketuksen työhön ulko-
maanedustuksessa sain jo heti puolen 
vuoden jälkeen, kun siirryin harjoit-
telijaksi Brysseliin sen aikaiseen Suo-
men edustustoon Euroopan yhtei-
söissä. Pian seurasivat komennukset 
Australiaan ja Algeriaan sekä työs-
kentely Euroopan vapaakauppaliiton 
EFTAssa, jonka jäsen Suomi oli ennen 
liittymistä EU:hun. 1990-puolivälissä 
pääsin opiskelemaan vuodeksi perin-
teikkääseen Ranskan hallintokorkea-
kouluun ENAan, jossa suomalaisia 
virkamiehiä on ollut opiskelijoina jo 
1970-luvulta saakka. ENAa seurasi 
työskentely suurlähetystössä Parii-
sissa. Ensimmäinen suurlähettiläs-
paikkani oli Kypros, jossa avasimme 
suurlähetystön maan liityttyä Euroo-
pan unionin jäseneksi 2004. Nikosian 
jälkeen toimin suurlähettiläänä Ot-
tawassa, ja lyhyen Suomi-jakson jäl-
keen olemme taas palanneet Pariisiin, 
jossa olen johtanut suurlähetystöä 
vuodesta 2013.

Diplomaattiura on väistämättä koko 
perhettä koskeva valinta. Kun ko-
mennus ulkomaille tulee, lähtee mat-
kaan yleensä koko perhe. Se tietää 
virkamiehelle itselleen sopeutumista 
uusiin tehtäviin ja asemapaikkaan, 
mutta myös puolisolle elämän kan-
nalta välttämättömän verkoston luo-
mista alusta uudelleen sekä lapsille 
sopeutumista vieraaseen kouluympä-
ristöön ja usein lisäksi uuden kielen 
oppimista. Tämä ei ole aina ongelma-
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tonta, mutta toisaalta onnistumiset 
kompensoivat alun vaikeudet monin-
kertaisesti.

Perheen kannalta hyvin sujunut ul-
komaankomennus voi parhaimmil-
laan merkitä avartavia ja rikkaita 
kokemuksia, uusia ystävyyssuhteita 
ja lapsille kielitaidon muodossa tule-
vaisuuden kannalta valtavaa osaamis-
pääomaa.

Ulkomailla pitkään asuneiden perhei-
den lapset kansainvälistyvät väistä-
mättä. Omat lapsemme kävivät kou-
lun jälkeen kyllä armeijan Suomessa, 
mutta ovat sen jälkeen kaikki asettu-
neet ulkomaille: Vanhin poikamme 
opiskeli Englannissa ja on ollut pit-
kään rahoitusanalyytikkona Lontoos-
sa, keskimmäinen poikamme toimii 
tulkkina Brysselissä, ja nuorin jatkaa 
Englannissa suorittamiaan arkkiteh-
tuuriopintoja Toulouse’issa Ranskas-
sa. Meidän kotikaupunkimme on kui-
tenkin edelleen Lahti, ja pojat tulevat 
perheineen luoksemme Suomeen ai-
nakin kesäisin lomailemaan.

Ihmisten kuva diplomaatin työstä ei 
aina ole kovin selkeä. Työ saatetaan 
mieltää loisteliaaksi, kristallikruunu-
jen loisteessa tapahtuvaksi seuruste-
luksi ja edustamiseksi. Toki edustami-
nen on tänäkin päivänä diplomatian 
työkalu, jonka avulla luodaan luon-
tevasti kontakteja, joita sitten voi-
daan päivittäisessä työssä hyödyntää. 

Puitteet ovat kuitenkin yleensä huo-
mattavasti vaatimattomammat kuin 
ehkä joskus aiemmin. Muutenkin 
pääosa työstä on arkista aherrusta, 
jonka tarkoituksena on edistää Suo-
men ja suomalaisten – niin yritysten 
kuin kansalaisten – etuja suhteessa 
asemamaahan. Kahdenvälisten po-
liittisten suhteiden edistäminen on 
perinteinen suurlähetystöjen tehtävä. 
Sen ohella Euroopan unionin jäsen-
maissa olevien suurlähetystöjen kes-
keinen toiminta-alue liittyy EU-ky-
symyksiin. Se tarkoittaa asemamaan 
kantojen selvittämistä esillä olevissa 
lainsäädäntö- ja muissa hankkeissa 
sekä ennakkovaikuttamista eli Suo-
men näkemysten esille tuomista ja 
asemamaan ymmärtämyksen ja tuen 
hankkimista meidän kannaltamme 
tärkeissä asioissa. Kaikissa edustus-
toissa entistä tärkeämmäksi on tullut 
Team Finland työ eli Suomen ja suo-
malaisyritysten kaupallis-taloudellis-
ten etujen ajaminen. Se tarkoittaa 
asemamaan kaupallisen potentiaalin 
kartoittamista, tiedon välittämistä sii-
tä suomalaisille toimijoille, yritysten 
avustamista kontaktien luomisessa 
sekä myönteisen kuvan edistämistä 
Suomesta kiinnostavana kumppanina 
vaikkapa erilaisten yritystapahtumien 
kautta.

* * *

Minulta on usein kysytty, mikä ase-
mamaa ja mikä tehtävä on ollut mi-
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nulle mieleisin. Kysymykseen on 
vaikea vastata. Diplomaatin ura pitää 
tavallaan sisällään useita työpaikkoja, 
vaikka työnantaja pysyykin samana: 
Siirtymävelvollisuutemme vuoksi yh-
täältä työtehtävät ja toisaalta paikka, 
jossa työtä tehdään, vaihtuvat yleensä 
kolmen, neljän vuoden välein. Ehkä 
helpompi onkin ottaa esiin maita ja 
tilanteita, jotka ovat erityisesti jääneet 
mieleen.

Useimmat diplomaatit muistelevat 
erityisellä lämmöllä ensimmäistä ul-
komaankokemustaan, niin mekin 
ensimmäistä pidempää postiamme 
Australiassa. Australia on ainutlaa-
tuisen hieno maa niin luontonsa kuin 
ilmastonsa kannalta ja ihmiset mut-
kattomia ja ystävällisiä. Lapset sopeu-
tuivat uuteen ympäristöön helposti 
ja jo muutaman kuukauden kuluttua 
olivat paitsi oppineet kielen, omaksu-
neet vahvan aussi-aksentin. Samalla 
suomalaisen jalkapallon olivat kor-
vanneet maan brittiperinnön mukai-
set kriketti ja rugby.

Seuraava komennuksemme Algerias-
sa jäi sekin lähtemättömästi mieleen, 
tosin muista syistä kuin Australia. 
Algeria oli tullessamme ajautumassa 
sisällissotaan ja sen talous oli kon-
kurssitilassa. Elintarvikepula oli val-
tava, esimerkiksi kahvia ja vehnäjau-
hoja ei ollut saatavissa kuukausiin ja 
syötäväksi kelpaavan liha jonotuslista 
oli viikkojen pituinen. Liikkumista 

vaikeutti heikko turvallisuustilanne 
aikaisin illalla alkaneine ulkonaliik-
kumiskieltoineen sekä bensiinipula, 
joka johtui siitä, että kaikki tuotettu 
öljy vietiin ulkomaille valuuttatulojen 
saamiseksi.

Sveitsi puolestaan on juuri niin idyl-
linen maa kuin postikorteistakin nä-
kyy. Työ kansainvälisessä järjestössä 
oli uutena kokemuksena äärimmäi-
sen mielenkiintoinen. Neuvottelim-
me EFTAn ja EU:n välisestä ETA-
sopimuksesta, joka Suomen osalta jäi 
lopulta lyhyeksi välivaiheeksi ennen 
EU-jäsenyyttämme. Lyhyenäkin tuo 
vaihe oli hyödyllinen, koska ETA-
sopimuksen myötä tulimme jo osaksi 
unionin sisämarkkinoita, mikä hel-
potti tietämme täysjäsenyyteen.

Kypros taas oli maa, jossa perintei-
sellä diplomatialla oli käyttöä; maa 
on ollut jakautunut vuodesta 1974 
lähtien ja ollessani siellä postilla yh-
teisöjen johtajilla ei ollut lainkaan 
keskusteluyhteyttä keskenään. Suomi 
edisti – erityisesti EU-puheenjohta-
jakaudellamme 2006 – toimia, jotka 
olisivat osaltaan avanneet vallitsevaa 
umpisolmua ja siten luoneet edel-
lytyksiä jälleenyhdistymisprosessin 
uudelleenkäynnistymiselle. Tämä työ 
edellytti sukkulointia kahden yhtei-
sön välillä, ehdotusten tekemistä ja 
usein vaikeitakin neuvotteluja niiden 
saamiseksi hyväksytyiksi – siis rau-
hanvälitystä parhaimmillaan.
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Nykyinen asemamaamme Rans-
ka on äärimmäisen monipuolinen, 
kulttuurisesti rikas maa ja Pariisi 
mielestäni maailman hienoin pää-
kaupunki. Ranska on eurooppalai-
nen suurvalta, jolla on paljon niin 
poliittista, taloudellista kuin sotilaal-
lista vaikutusvaltaa. Siksi työskentely 
täällä on toimimista todellisella aitio-
paikalla ajatellen eurooppalaisen in-
tegraation kehittymistä ja maailman-
politiikan tapahtumia.

* * *

Kun katson aikaa taaksepäin koulu-
vuosiin, voin todeta, että Yhteiskoulu 
antoi aidosti erinomaiset eväät tule-
vaa uraani varten. Tärkeää oli ensin-
näkin se, että koulussa vallitsi myön-
teinen yhteisöllisyys. Lisäksi meille 
tarjottiin korkeatasoinen tiedollinen 
pohja myöhemmin käytettäväksi.

Erityisen hyödyllistä minulle oli erin-
omainen kieltenopetus. Se oli toki 
vielä 1960- ja 70-luvuilla pitkälle van-
hanaikaista kääntämistä, vaikka mo-
dernista lähestymistavasta kertoi jo 
siinä vaiheessa käytössä ollut kielistu-
dio. Tuolloin ei puhuttu pakkoruot-
sista, vaan ruotsin opiskelu oli luon-
nollinen osa opetusohjelmaa. Hyvä 
niin, ja erinomaiset opettajamme 
onnistuivat paitsi motivoimaan myös 
luomaan hyvän pohjan ruotsin kielen 
taidolle, jota olen tarvinnut lähestul-

koon päivittäin työssäni. Samoin eng-
lannissa ja ranskassa opettajamme 
olivat innostavia ja päteviä.

Toinen alue, josta minulle on ollut pal-
jon hyötyä, oli historia ja yhteiskunta-
oppi. Kohdalleni sattuneet opet tajat, 
ml. sen aikainen LYKin henkilöitymä, 
rehtori Aarne O. Rautiainen, osasivat 
selittää ja kertoa ymmärrettävällä ta-
valla tapahtumien välisistä yhteyksis-
tä. Koulusta saadut opit ja siellä juur-
rutettu kiinnostus historiaan ovatkin 
olleet minulle korvaamattoman tär-
keitä työssäni. Meille kaikille on tär-
keää tuntea mennyttä, jotta ymmär-
rämme tätä päivää.

Kansainvälisyys on osa tätä päivää 
lähestulkoon kaikessa työssä. Kielten 
opiskeluun kannustan siksi myös ny-
kyisiä opiskelijoita, suuntaavatpa he 
aikanaan mille alalle ja mihin tehtä-
vään tahansa. Hyvään yleissivistyk-
seen kuuluu jokaisella meistä myös 
kulttuurin – taiteen, kirjallisuuden ja 
musiikin – tuntemus. Toivon lisäksi, 
että koulu antaa nuorille aiempaa pa-
remmat esiintymistaidon valmiudet 
– suullisen esityksen sekä keskustelu- 
ja väittelytaidon tulisi olla kiinteä osa 
opetusohjelmaa. Tällä paketilla pärjää 
jo pitkälle – myös sellainen nuorem-
man polven lykkiläinen, jota ehkä 
kiinnostaa tulevaisuudessa hakeutu-
minen diplomaattiuralle.
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Minulle on suotu ilo ja kunnia tuoda 
meidän riemuylioppilaiden terveh-
dys.

Viimeinen suvivirsi tämän koulun 
opiskelijoina on laulettu ehkä hieman 
haikeinakin.  Kun mietin, mitä halu-
an teille sanoa, mieleeni pyrki itsepäi-
sesti sunnuntai-iltaisin meitä viihdyt-
tävä TV-ohjelma Amazing Race, jossa 
kilpailijat kiirehtivät etapilta toiselle 
suuri voittopotti tähtäimenään.

Teillä on edessänne oman elämänne 
matka, seikkailu. Päämääränne ei ole 
miljoonapotti, mutta muuten yhtä-
läisyyksiä on: matka etapilta toiselle, 
pikapassit, hidasteet, lisätehtävät, ei-
vätkä vihjeet aina ole yksiselitteisiä, 
Teillä kaiken perustana on oma tieto 
ja oma ymmärrys.  

Lähtöpaikalla amerikkalaiset kilpai-
lijat nostavat selkäänsä repun, jonka 
sisältöä ei koskaan ole näytetty. Entäs 
teidän reppunne? Koko tähänastisen 
opintaipaleenne olette saaneet tietoja 
ja taitoja – ja samalla pakanneet ne 
omaan reppuunne – siihen, jolla ei ole 
fyysistä painoa tai kokoa, vaan joka 
on muotoutunut ja muotoutuu edel-
leen elämänkokemuksen lisääntyessä. 
Teidän reppunne sisällä ei millään 
ole merkintää viimeisestä käyttöpäi-
västä, mikään ei pilaannu. Päivityksiä 

ARVOISAT UUDET YLIOPPILAAT!

luonnollisesti tarvitaan, se tapahtuu 
joko automaattisesti tai sitten tarkoi-
tuksenmukaisesti. Siellä ne ovat tri-
gonometriset funktiot, Vanha Suomi 
ja kielistä vaikkapa ruotsi  – olen itse 
joutunut mm. nämä esimerkkeinä 
mainitsemani päivittämään arkikäyt-
töön.

Tänään teillä on suuri juhlapäivä – ja 
huomennakin. Ennen pitkää edessän-
ne on arki, aika heittää oma reppunne 
selkäänne ja lähteä matkaan.

Me kaikki kellastunut lakki pääs-
sämme istuvat toivotamme teille sy-
dämestämme onnea suuren saavu-
tuksenne johdosta ja ennen kaikkea 
onnea elämällenne

Marja-Leena Tamminen
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Sinfonia Lahden kiertueet ovat vie-
neet minua vuodesta 1985 ympäri 
maailmaa. Kuuluisat salit: Wienin 
Musikverein, Berliinin Filharmo-
nia, Amsterdamin Konzertgebouw, 
Pietarin Filharmonia jne. Esiinty-
mispaikkoja on kertynyt niin paljon, 
että liitteenä oleva kartta täyden-
nyksineen valaisee asiaa paremmin. 
Ensin mainitut salit kuuluvat akus-
tiikaltaan maailman ykkössaleihin 
oman Sibeliustalon lisäksi. Joukkoon 
mahtuu paljon keskinkertaisia sa-
leja ja jokunen ”riihikuiva” estradi-
kin, kuten Ranskan Le Havressa ja 
Caenissa.

Niissä akustiikaltaan heikommis-
sakin saleissa esiintyvät maailman 
huippuorkesterit ja näiden salien, 

kuten esimerkiksi New Yorkin Ave-
ry Fisher Hall, sointia parannellaan 
elektroakustisesti. Ann Arborin val-
tavassa salissa orkesterin sointi jäi 
lavan lähituntumaan ja yleisö sai 
tyytyä ihailemaan enimmäkseen 
tunnelmaa, mitä sinänsä kuuluisa 
sali säteilee.

Sinfonia Lahden kanssa kokemii-
ni eksoottisimpiin estradeihin lu-
keutuu Alhambran linnan sisäpiha 
Granadassa, missä kattona illalla klo 
22 tai klo 23 alkavissa konserteissa 
oli tähtitaivas. Lapin Luosto edustaa 
pohjoisempaa erikoisuutta. Viime 
elokuussa porot tepastelivat harjoi-
tusten aikana esiintymispaikan lä-
histöllä, mutta konsertti-iltapäivänä 
sunnuntaina niitä ei enää näkynyt. 
Olivatko kenties pelästyneet Kalevi 
Ahon Geija-sävellystä. Lämpötila on 
välillä ulkoilmaesiintymisissä siedet-
tävyyden rajamailla. Luostossa +11, 
Joensuun laululavalla vuonna 1996 
samat lukemat, samoin Haminan 
Bastionissa -90-luvulla. 

Itävallassa (1978-93) pääsy freelan-
cerina opintojen ohessa soittoti-
lanteisiin vei oman aikansa, mutta 
pikkuhiljaa ensimmäisen vuoden 
jälkeen huomasin olevani Grazissa 
alan sisärenkaassa. Mukavia oli mm. 
kirkoissa sunnuntaimessut, joissa 
pienehkö ensemble esitti Bachin, 
Händelin jne. kirkkomusiikkia. Niis-

MUUSIKKONA MAAILMALLA
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sä instrumenttivalikoimaan kuu-
luivat juhlavat trumpetit sekä pata-
rummut. Yksi harjoitus ja keikka ja 
300 shillinkiä (silloin n.90 markkaa) 
suoraan kouraan. Joissakin kirkoissa 
oli jo valmiina barokkipatarummut, 
joten hankala kuljetuskin saattoi jää-
dä pois.

Keväällä -81 pääsin koesoiton voi-
tettuani Austrian Art Ensemblen 
produktioon soittamaan Stravinskyn 
Sotilaan tarinaa, joka tehtiin näyt-
tämöllisenä ja jonka kanssa kiersin 
ympäri Itävaltaa ja kahteen ker-
taan Kaakkois-Aasiassa (-82, -84). 
Konserttipaikkoina mm.Singapore, 
Jakar ta, Hongkong, Kuala Lumpur, 
Bangkok, silloinen Kalkutta (nyk. 
Kolkata). Meillä oli muutakin oh-
jelmaa; mm.Wienin Kahvilatarinoi-
ta ja kun Kalkutan majoitushotellin 
puutarhassa päätimme esiintymisen 
”Sag zum Abschied leise Servus” en-
semblen yhteislauluun, näin kuinka 
kaksi nuorta miestä käveli rivakasti 
lavan takaa jotakin kantaen. Olim-
me ennen tätä encorea käyneet si-
sätiloissa kahvilan puolella ja osa 
muusikoista oli jättänyt kannettavat 
instrumenttinsa sinne. Palattuam-
me kahvilan puolelle huomasi fa-
gotistimme, että hänen soittimensa 
oli kadonnut laukkuineen. Ne kaksi 
kaveria olivat olleet asialla. Samalla 
meni myös muusikon passi, joten 
seuraavassa paikassa Bangokissa oli 

Itävallan suurlähettiläs vastassa sel-
vittämässä maahantulokiemuroita. 
Se oli kiertueen päätöskonsertti ja 
nykymusiikkia ja ilman fagottia. 

-84 kiertueen Bangkokin Oriental 
Hotel ja ”Sotilaan tarina” kuuluu eri-
koisuuksiin, ilmastointi toimi, mut-
tei palellut, niin kuin esimerkiksi 
monissa saleissa, joissa tarvittaisiin 
toppatakkeja tai sitten pukukoodin 
pitäisi olla:uimahousut.

Tällainen paikka oli Kuala Lumpu-
rin sali, kun -91 Austrian Art En-
semblen silloisella kiertuekokoonpa-
nolla (2 pianistia, 2 lyömäsoittajaa) 
esitimme Bartokin Sonaattia sekä 
muita tälle instrumentaatiolle sävel-
lettyjä teoksia. Kosteusprosentti oli 
päälle 90 ja konsertin jälkeen olim-
me läpimärkiä, kuin olisimme olleet 
uimassa vaatteet päällä. 

Verkostoituminen Itävallan musiik-
kipiireihin tarjosi huhti-toukokuus-
sa -86 keikan Erik Satie-festivaalilla 
Linzin Brucknerhausissa, missä sain 
esittää Parade-teoksessa Bruckne-
rorkesterin kanssa lyömäsoitineri-
koisuudet. Instrumentteihin ”Pa-
radessa” kuuluu mm. Bouteillofon, 
pulloista viritetty soitin. Viritin itse 
tarvittavan puolitoista oktaavia Lin-
ziläisessä viinikellarissa. Virittämi-
seen liittyi dramatiikkaa, sillä kesken 
kaiken kellarin isäntä tuli ilmoitta-
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maan, että Tsernobilissä on ydivoi-
mala räjähtänyt ja että laskeumia on 
myös Suomessa. Viritin kuitenkin, 
isännän tarjotessa välillä maistiaisia, 
instrumentin valmiiksi. 

Yhteistyö urkutaiteilija Kalevi Ki-
viniemen kanssa vuodesta -87 on 
tarjonnut hyvinkin erikoisia esiin-
tymisiä. Tällainen oli mm. Bökar-
sin kartanossa Philipp Morrisin ja 
Amerin rapujuhlat, joiden ohjelmas-
sa olimme salaisuus itse H-hetkeen 
saakka. Vieraat tulivat ulos klo 22.30 
puutarhaan ja meille rakennetun 
estradin esirippu räväytettiin auki 
ja Allen-sähköurut ja patarummut 
alkoivat paahtaa ”7 rohkeaa miestä”
-elokuvan tunnusmusiikkia. Toise-
na numerona oli Hatsaturjanin ”Sa-
pelitanssi” ja sitten esirippu kiinni. 
Valmisteluun oli Eastway-tuotanto 
käyttänyt kaksi päivää ja purku vaati 
tietenkin päivän sen jälkeen. Lyhyes-
tä virsi ka(ll)(un)is. 

Helsinki-Turku-moottoritien val mis -
  tuminen ja juhlaseremoniat Kar nais-
ten tunnelissa helmikuussa 2009 sai 
Eastway-tuotannon jälleen kään-
tymään Kiviniemi-Krohn akselin 
puoleen. Hyiseen tunneliin oli ra-
kennettu lava ja lämmittelyteltta ja 
kutsuvieraat tuotiin juhlapuhuja 
(eduskunnan puhemies silloin) Sauli 
Niinistön johdolla bussilla Helsin-
gistä. Soittolistalla mm. Autostrada 

(Kirkan tunnetuksi tekemä) ja Fin-
landia. 

Samainen soittoduo päätti Bonnissa 
”500 minuuttia urkumusiikkia” -fes-
tivaalin lokakuussa 2010. Ohjelma 
oli alkanut iltapäivällä klo 14 ja klas-
sisen osuuden päätöksenä aloitimme 
osuutemme puolen yön paikkeilla. 
Meidän jälkeen soitti vielä urku-
trumpettiduo jazzahtavaa musiikkia. 

Permin urkufestivaali Ural-vuoris-
ton kupeessa kutsui K&K :n esiin-
tymään marraskuussa 2011. Tähän 
matkaan liittyi omat kiemuransa. 
Välilasku Pietarissa vaati 10 tunnin 
odotuksen ja sen vietimme erään 
paikallisen säveltäjän luona. Levät-
essäni hetken olohuoneen sohvalla 
tunsin, kuinka joku ötökkä puraisi 
minua niskasta. Lennolla kohti Mos-
kovaa huomasin, kuinka kaulan alu-
eelle ja käsiin alkoi muodostua pu-
noitusta ja peukaloissa ne kehittyivät 
jo rakkuloiksi. Siispä se ötökkä siellä 
Pietarissa; Kalevi oli nähnyt pienen 
punaisen luteentapaisen sohvalla.

Moskovasta jatkolento Permiin ja 
hotellissa levoton yö. Aamulla soitin 
festivaalin johtajalle ja hän lähetti 
ensin ambulanssin ja sen henkilö-
kunta tilasi toisen viemään minua 
yhdelle klinikalle, josta vielä jatket-
tiin toiselle. Siellä olin kortisonitipu-
tuksessa vajaan tunnin ja sitten kyyti 
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kenraaliharjoitukseen. Siellä selvisi, 
että tilaamani lyömäsoittimet olivat 
täysin väärät. Onneksi paikalle sattui 
paikallisen orkesterin kollega, joka 
järjesti minulle pikaisesti tarvittavat 
instrumentit. Vointini oli kaikesta 
huolimatta tai juuri siksi täynnä ad-
renaliinia. Rakkulaiset, mutta ei ki-
vuliaat, peukalot sideharsotupoilla 
suojattuina kapulat pysyivät hallin-
nassa ja konsertti illalla oli menestys 
täydelle salille. Konsertin isäntäväki 
järjesti hienon illallisen, jonka ai-
noana miinuksena oli lääkitykseni, 
joka kielsi alkoholijuomat ja sehän 
oli peräti harmittavaa illan kuluessa. 
Puheita pidettiin ja aina siihen liitty-
en votkaa za zdarovje. Minä vastasin 
mineraalivedellä ja Kalevi, joka to-
della harvoin nauttii mitään väkeviä 
juomia, uhrautui minunkin puoles-
tani useamman ryypyn kera. 

Paluu aamuvarhaisella lentoken-
tälle kesärenkailla peilijääkelillä 
hurjastelleen pakettiauton kyydissä 
sai meidät vannomaan ”ei koskaan 
enää tänne”-mantraa. Lisäksi len-
to Pietariin ilmoitettiin viivästyvän 
useamman tunnin johtuen siitä, 
että lentokoneen siipiä piti sulattaa. 
Liukastellen takaisin majoitushotel-
liin odottelemaan uutta lähtöaikaa ja 
samanlainen kyyti parin tunnin ku-
luttua takaisin kentälle. Oloa ei yh-
tään huojentanut rähjäisenoloinen 
Tupolevkone, jonka kyydissä mieles-

sämme pyöri aamun lupausmantra. 
Mutta jatko Finnairilla Helsinkiin 
palautti lopulta uskon elämään. 

Minulla on ollut onni soittaa neljä 
periodia WDR(Westdeutsche Rund-
funk) Sinfoniaorkesterin (Stuttgart) 
kanssa. Ja aina teoksia, joissa tarvi-
taan heidän oman kokoonpanonsa 
lisäksi täydennystä lyömäsoitinpuo-
lella. Ja sellaisia, joita Sinfonia Lahti 
ei voi toteuttaa johtuen nimenomaan 
teosten vaatimista kokoonpanoista. 
Huippuna näistä elämyksistä oli ke-
säkuussa 2008 Silvestre Revueltasin 
sävellys La Noche de los Mayas, jossa 
soittaa mm. 13 lyömäsoittajaa. Stutt-
gartin neljän oman lyömäsoittajan 
täydennykseksi matkusti lisäkseni 
avustajia mm. Zürichistä ja Berliinis-
tä. Kerrassaan mahtava viikko kol-
legiaalista ajatustenvaihtoa ja kaksi 
konserttia Stuttgartin Liederhallessa.

Lahden Kamarimusiikkiseura, joka 
perustettin Tehinselällä kesällä -86 
Primus Motor Ilkka Pällin ollessa 
purjehdusmiehistössäni mukana, 
oli alkuvuosinaan hyvinkin aktiivi-
nen ulottaen kutsusta konserttejaan 
myös ulkomaille. Matkalla Berge-
nin festivaalille 90-luvulla soitimme 
Osmo Vänskän johdolla konser-
tin Tukholmassa ja Bergenin Grieg 
Hallessa. Ohjelmassa oli mm. Jouni 
Kaipaisen ”Stjärnenatten”, kamari-
musiikiseuran tilausteos, jonka so-
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– Ruotsi 2010: Malmö, Göteborg, 
Jonköping, Ytterjärna, Linköping, 
Västerås

– Puola 2011: Varsova, Wroclaw 
– Iso-Britannia 2012: Birmingham, 

Cadogan Hall, Lontoo 
– Ranska,  La Folle Journee-

festivaali Nantes 2012    
– Kiina, Wuxi ja Dalian 2012
– Itävalta, Wien Konzerthaus 2013      
– Etelä-Amerikka 2013: Buenos 

Aires, Rosario, Argentiina, Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia

– Kiina 2015: Peking, Hangzhou, 
Shanghai, Tianjin, Harbin 

– Keski-Eurooppa 2015: Katowice, 
Krakova, Wien, Ljubljana, 
Zagreb, Salzburg

– Japani 2015: Tokio, Sapporo, 
Matsumoto

listina kantaesityksessä 1988 Lahden 
konserttitalossa lauloi Karita Mattila. 
Bergenin festivaalilla teimme myös 
fuusiokokoonpanossa yhteiskonser-
tin BIT 20-kamarimusiikkiensemb-
len kanssa ja muutamia muita pien-
ryhmäesiintymisiä.

Sain aikoinaan pikkupoikana kum-
misedältäni lahjaksi kirjan, jonka hän 
oli itse koonnut esitellen Mercedes-
autoja eri puolilla maailmaa erilai-
sissa tilanteissa ja maisemissa. Kirjan 
nimi oli ”Markun matka maailman 
ympäri”. Enpä olisi silloin voinut ku-
vitellakaan, että musiikki veisi minua 
näin vaihtelevasti mielenkiintoisiin 
maihin.
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YHTEISKOULUN NELOISDRAAMA

Tammikuussa 1906 juna toi Hel-
singistä Lahteen kaksi 24-vuotiasta 
ylioppilasta, Rudolf Holstin ja Joel 
Lehtosen. Molemmat olivat opinto-
jensa ohella olleet toimittajina eri sa-
nomalehdissä. Lehtonen oli aloitellut 
kirjailijan uraakin, julkaistuna oli jo 
runokokoelma ja kolme romaania. 
Heidät toi Lahteen uusi työpaikka 
Lahden Lehdessä. Holstista oli tu-
lossa lehden uusi päätoimittaja ja 
Lehtosesta toimitussihteeri. Nuoret 
miehet nousivat myöhempinä vuo-
sinaan kansakunnan kaapin päälle: 
Lehtosesta tuli klassikkokirjailija ja 
Holstista kansanedustaja, senaattori 
ja ulkoministeri.

Lahdessa miekkoset majoittuivat les-
kirouva Aura Jurvan täysihoitolaan. 
Aura-rouva oli ilmeisen lämminsy-
däminen nainen, sillä varsin pian 
Jukka – kuten Joelia kutsuttiin – alkoi 
viihtyä enemmän vuokraemäntänsä 
sängyssä kuin omassaan. Lehtosella 
oli vahva viehtymys naissukupuoleen 
ja usein hän löysi myös vastakaikua, 
vaikkei hän olemukseltaan mikään 
Adonis ollutkaan. Opiskelutoveri Vil-
jo Tarkiainen on kuvannut Lehtosta 
näin: ”Pienenläntä hintelä mutta eloi-
sa nuorukainen, pienet kasvot, vaalea 
ohut tukka, joka pyrki nousemaan 
otsatöyhdöksi. Pienet, hieman rasit-

tuneet silmät, jotka vilkkuivat usein 
veitikkamaisesti prillien takaa syvältä 
kuopistaan.”  Lehtonen oli opiskeluai-
kanaan syvästi rakastunut Tarkiaisen 
tulevaan aviopuolisoon Maria Jotu-
niin, mutta suhde ei edennyt platoni-
suutta pidemmälle.

Lahdessa Lehtonen solahti sujuvasti 
seurapiireihin ja tutustui kaupungin 
napamiehiin ja –naisiin. Tutuksi tuli 
myös Niilo Avellan, joka oli Lahden 
yhteiskoulun rehtori (1897-1914) ja 
paikallisten nuorsuomalaisten vah-
va mies. Enemmän kuin Niilosta 
Lehtonen kiinnostui Niilon vaimos-
ta, 36-vuotiaasta Sylvia Avellanis-
ta. Sylvialle 6000 asukkaan Lahti oli 
ehkä liian ahdas asuinsija. Hän oli 
Renqvistin kulttuurisuvun tyttäriä 
ja Otavan johtajan Alvar Renqvistin 
sisar. Äidinkielenään ruotsia puhuva 
Sylvia osasi suomea vain välttävästi. 
Pikkukaupungin rehtorin rouvan ar-
volle sopimattomasti hän joi mielel-
lään runsaasti viiniä ja käytti vahvoja 
unilääkkeitä. Sylvian koulupohja oli 
vaatimaton, vain kaksi luokkaa tyt-
tökoulua. Hän oli kuitenkin hyvin 
perehtynyt eurooppalaiseen kirjalli-
suuteen, josta sitten riitti jutunjuur-
ta Sylvian ja Joel Lehtosen tavatessa 
kaupungin kulttuuririennoissa. Pian 
kulttuurinen hengenheimolaisuus sy-
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veni rakkaussuhteeksi, jossa ei kui-
tenkaan edetty lihalliselle asteelle 
saakka, ilmeisesti Sylvian vastaanha-
raamisen vuoksi. Pian koko kaupunki 
kuitenkin tiesi julkisen salaisuuden ja 
sentraalisantroilla riitti tiedonvälitys-
tä draaman vaiheista.

Itse asiassa kyseessä ei oikeastaan ollut 
lainkaan perinteinen intohimodraa-
ma, vaan ehkä hieman väljähtynyt 
neloisdraama. Niilo Avellan ei piitan-
nut originellin kynäilijän ja vaimonsa 
lämpimistä väleistä. Sylvian ja Niilon 
avioliitto oli alun perin vanhempien 
järjestämä järkiavioliitto, jossa mo-
tiivina oli miehen varakkuus. Niilolla 
oli omat syynsä olla suvaitsevainen, 
sillä hänellä oli sivusuhde koulun-
sa historianopettajan Hilja Lehtosen 
kanssa. Hilja jopa asui jonkin aikaa 
Avellaneilla, ja Niilolla oli sittemmin 
avain Hiljan myöhempään asuntoon. 
Käärmeenkielisille rouvakollegoille 
Sylvia saattoi kuitata: ”Meidän per-
heessä on kaikkea kaksittain: kaksi 
paraatirappua, kaksi palvelijaa, kaksi 
lasta ja kaksi Lehtosta.”

Vuoden 1906 lopussa Joel Lehtonen 
lähti Lahdesta ja muutti synnyinseu-
dulleen Sääminkiin keskittyäkseen 
kirjoitus- ja käännöstöihinsä. Levo-
ton veri veti kuitenkin miestä milloin 
Helsinkiin, milloin Roomaan, Pa-
riisiin tai Tunisiaan. Suhde Sylviaan 

säilyi kirjeenvaihdon tasolla. Lehto-
nen piti Sylviaa toisaalta muusanaan 
ja ateljeekriitikkonaan ja toisaalta 
etärakastettunaan, jolle sopi kirjeissä 
vakuuttaa ikuista rakkautta. Huhti-
kuussa 1910 Sylvian vastarinta lopul-
ta murtui, ja neljän vuoden seurus-
telun jälkeen lihallinen suhde alkoi. 
Yhteydet kuitenkin vähitellen harve-
nivat eikä Sylviaa varmaan ilahdut-
tanut saada kirjettä, jossa rakastaja 
kertoi suorasukaisesti harrastaneensa 
irtosuhteita ja saaneensa tippurin ja 
satiaisia.

1910- ja 1920-luvun vaihde oli Leh-
toselle dramaattista aikaa. Maassa 
velloivat itsenäisyyden synnytystus-
kat, jotka kärjistyivät sisällissodaksi. 
Kirjailijan mielestä pyrki esiin tun-
temuksia, jotka puristuivat vuosina 
1919-20 romaaniksi Putkinotko, joka 
on eräs romaanitaiteemme aikaa kes-
täviä merkkiteoksia. Samoihin aikoi-
hin suhde Sylvia Avellaniin päättyi. 
Peruuttamattomaksi päättymisen te ki 
Sylvian kuolema vuonna 1920, ilmei-
sesti oman käden kautta. Saman vuo-
den aikana Lehtonen meni naimi-
siin avustajansa Lydia Thomassonin 
kanssa. 

Lehtonen oli 1910-luvun puolivä-
lissä ostanut Haagasta Hörnebergin 
huvilan, jonne hän Lydiansa kanssa 
muutti. Samoihin aikoihin Lehtosta 
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alkoivat vaivata kivuliaat sairaudet, 
jotka lienevät olleet niveltulehduk-
sia, reumaa ja iskiasta. Ruumiillisiin 
ja henkisiin tuskiinsa kyllästynyt kir-
jailija hirttäytyi huvilansa yläkerrassa 
marraskuussa 1934.

Kovin kaunis Sylvian ja Jukan rak-
kaustarina ei ehkä ollut. Mutta ylti-
hän se sentään antiikin draamojen 
ja Shakespearen teosten verroille ai-
nakin siinä, että tarinan päättyessä 
päähenkilöt olivat taatusti kuolleet ja 
mieluummin oman käden kautta.

Veikko Sonninen

KIRJALLISUUTTA
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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 vir-
heellisen tiedon?

Hallitus pyytää lähettämään sihteeril-
le voimassa olevan sähköpostiosoit-
teen, jos viime vuoden aikana yhdis-
tykseltä ei ole tullut tiedotteita.

Koska tiedotteet pyritään lähettä-
mään pääsääntöisesti sähköpostitse, 
pyydämme niitä jäseniä, jotka saa-
vat tämän jäsenlehden monisteena, 
ilmoittamaan sihteerille sähköposti-
osoitteensa.

Jos tunnette koulutovereita, jotka ei-
vät vielä ole LYK:n Seniorit ry:n jäse-
niä, niin voisitteko pyytää heitä liitty-
mään mukaan toimintaan.

Yhteys sihteeriin:
Aune Kirjola
e-mail: aune.kirjola@gmail.com
puh. 050 350 8731. 

Lisätietoja yhdistyksestä osoitteessa 
www.lyk.fi.

Seniorien ensi vuoden kevätretki  
tehdään yhdessä jonkun muun lah-
telaisen yhdistyksen kanssa, jolloin 
saamme tarvittavan määrän osallis-
tujia mukaan. Tarkemmin kevään 
vuosikokouksessa.

Seuratkaa sähköpostitiedotteita.
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