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LAHDEN YHTEISKOULUN SENIORIT RY SENIORIN RIENTO

Hyvä Seniori,
Aikaisemman puheenjohtajamme Eero Pulkkisen luovuttua pitkän ja ansiokkaan kautensa jälkeen puheenjohtajan tehtävästä olen lupautunut
viemään viestikapulaa eteenpäin.
Kesällä 1963 Lahden yhteiskoulun
Museon ulko-ovea lähestyi aroin askelin jännittyneitä lapsia vielä jännittyneempine vanhempineen. Oveen
oli kiinnitetty lista sisäänpääsykokeessa 1. luokalle hyväksytyistä tulevista oppilaista. Kuten asiayhteydestä
arvaa, olin minäkin heidän joukossaan. Seuraavana vuonna pikkuveljeni seurasi samoja askelmerkkejä.
Koulu-urani Yhteiskoulussa jatkui ylioppilaskirjoituksiin asti. Siihen
aikaan mahtuu paljon muistoja, sekä myönteisiä että joitakin vähemmän myönteisiäkin, kuten jokaisen
kouluaikaan ja elämään kuuluukin. Kuten oma ikäpolveni muistaa, opettajien joukossa oli tuolloin
myös varsin erikoisia persoonallisuuksia, mutta sekin omalla tavallaan oli kouluelämää rikastuttavaa.
Yhteiskoulusta löytyi myös puoliso, vieläpä samalta luokalta.
Seuraavaksi koulun ovia availi ja valkolakin juhlasalissa päähänsä
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Marja-Liisa Starckjohann

painoi tyttäremme. Tuolloin osallistuin naistoimikunnan, nykyisen vanhempaintoimikunnan, toimintaan. Nykyään Yhteiskoulussa
opiskelevat musaluokkalaiset kaksi tyttärenpoikaamme. Koulu on siten ollut osana perheemme elämää jo kolmen sukupolven ajan.
Seniorien toiminta on nykyään keskittynyt kahteen pääasiaan:
Yhteiskoulun päivään ja keväiseen stipendien jakoon. Keskustelua on käyty siitä, pitäisikö toimintaa aktivoittaa.
Osallistuminen esim. erilaisiin retkiin on kuitenkin ollut varsin laimeaa johtuen varmaan siitä, että nykyään kaikilla on niin paljon muutakin
vaihtoehtoista tekemistä ja vapaa-aika
muutenkin tuntuu ainakin työelämässä mukana oleville olevan rajallista.
Ajattelisin itse, että kuuluminen
senioreihin voi ja saakin olla arvo

sinänsä. Sen ei tarvitsekaan edellyttää suurta aktiivisuutta. Kun kerran
meillä on kaksi hienoa päätoimintakohdetta, voimme hyvällä omallatunnolla keskittyä niihin ja jättää muut
mahdolliset aktiviteetit toistaiseksi lepäämään. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että jos jotain mielenkiintoista keksitään, siihen toki tartutaan.
Toivotan kaikki seniorit tervetulleiksi tulevaan Yhteiskoulun päivään 8.11.2017! Vuoden lykkiläisenä
on tänä vuonna maailmankansalainen, entinen luokkatoverini Axel
Weinreich, joka saapuu juhlistamaan
päivää lähes toiselta puolen maapalloa, USA:sta, New Mexikosta.
Tiedossa on varmasti mielenkiintoista kuultavaa ja nähtävää.

VUODEN LYKKILÄISET
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Axel Weinreich
Martti Peippo
Risto Piipponen
Lea Hakala
Riitta Vainio
Kari Salmi
Heikki Hiilamo
Eira Leppänen
Onerva Vartiainen
Pekka Luhtanen
Sirkka Lankinen

Marja-Liisa Starckjohann
puheenjohtaja

Riemuylioppilaita kevään 2017 ylioppilasjuhlassa. Kuva: Siru Moisala
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Suomi100! – Yhteiskoulu121
Lahden yhteiskoulussa juhlitaan Suomen satavuotiasta itsenäisyyttä sen
aattopäivänä, joulukuun viidentenä.
Merkittävän päivän juhlaohjelma on
opiskelijoiden laatima ja odotettavissa
on komea tilaisuus, joka varmasti jää
juhlayleisön mieleen.
Koulun juhlat ja tilaisuudet ovat
usein niitä hetkiä, jotka muistetaan
kouluvuosilta. Juhlien valmistelu, tunnelmat ja juhlan arvokkuus tai iloinen
yhdessä tekeminen ovat mieleenpainuvia asioita. Perinteiden ylläpitäminen ja niiden huomioiminen onkin
mielestäni eräs koulun tärkeä tehtävä; koulun juhlat ja muut tärkeät tilaisuudet sitovat meidät nykykoululaiset
aiempiin oppilassukupolviin. Lisäksi
erilaiset juhlarituaalit tuovat turvallisuutta ja rauhoittavat omalta osaltaan
muutoksessa olevaa koulun arkea.
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Koulun 120-vuotisjuhla, syksyllä
2016 oli hyvä, positiivinen esimerkki eri sukupolvien kohtaamisesta
koululla. Vuosikerrasta riippumatta kaikki tunsivat olevansa juhlimassa omaa kouluaan, joka toki ulkoisesti on muuttunut vuosien varrella.
Meille tämän hetken yhteiskoululaisille oli ilo saada järjestää juhlat oman
koulun väelle. Opetus- ja muun työn
ohella rakennettavat juhlat ovat aina ponnistus, mutta se palkittiin onnistuneilla juhlilla, joista jäi hyvä mieli
myös tänne koululle. Oma yhteisömme toimii hienosti yhdessä – Suomen
juhlavuoden teeman mukaisesti!
Toivotan Lahden yhteiskoulun senioreille hyvää Suomen sata
vuotisen itsenäisyyden juhlasyksyä.
Markku Moisala
rehtori

Vuoden lykkiläinen 2017
Kotona maailmalla

Elämä New Meksikossa on yhdessä
mielessä helppoa, sää on aina kaunis
ja Suomeen verrattuna on lämmintä ja joskus jopa kuumaa. Maisema
on ������������������������������
vuoristoinen������������������
ja osaksi erämaatyyppinen ja kuitenkin talvisin riittää
lunta vuorilla lasketteluun. Kaikesta
tästä voi nauttia ja lisäbonus on eläkeikä: on aikaa. Kotipaikkana Santa
Fe on se paikka mistä olen aina uneksinut. Sana – kotipaikka - on minulle aina ollut hiukan hämärä… ������
Kaukokaipuun, uteliaisuuden ja monien
muuttojen piinaamana tulee ihmetelleeksi, mistä kaikki alkoi.
Ensimmäiset muistikuvat liittyvät
Berliiniin kolmen vuoden ikäisenä.

En ole aina täysin vakuuttunut, että kuvat olisivat täysin aitoja; siitähän on kuitenkin yli 60 vuotta. Oli
ison veljen ensimmäinen koulupäivä ja saksalaisen tavan mukaan veljeni sai Zuckertüten (noin metrin
korkuinen kartio täynnä karamellejä ja hedelmiä). Minä en saanut
… Ja niin taisi alkaa parkuminen...
Kunnes sain Tüten minäkin. Opetus
minulle: itsepäisyys kannattaa.
Seuraavat muistikuvat liittyvätkin jo muuttoon, matkaan Suomeen.
Laivan nimi oli Oihonna ja merimatka oli viiden päivän mittainen.
Elettiin vuotta 1955 ja matkaa ei
voinut luonnehtia lomamatkaksi.
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Satamassa oli melkoinen väkijoukko
tervehtimässä uutta maajoukkuevalmentajaa, isääni, ja laji oli jalkapallo.
Näin meistä -������������������
�������������������
nykyajan käsityksen mukaan - tuli MAMUja (maahanmuuttajia); silloin meitä sanottiin yksinkertaisesti ulkolaisiksi.
Alkuperäinen ajatus – oletan – oli
jäädä Suomeen rajoitetuksi ajaksi ja sitten kenties muuttaa takaisin Saksaan tai johonkin muuhun maahan. Toisin kävi.
Suomesta tuli kotimaa noin noin 20
vuodeksi. Ensimmäiset kolme vuotta
asuimme Helsingissä ja sopeutuminen
uuteen ympäristöön sujui suhteellisen vaivattomasti, olihan 50-luvun
Suomessa paljon saksaa puhuvia ja se
antoi suomen kielen opiskelulle hiukan joustavuutta. Iltaisin oli ison veljen kanssa suomen kielen opiskelua
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ennen nukkumaanmenoa. Opiskelu
oli keskustelun muotoista, jossa kyselimme toisiltamme ”Ostaisitko punaisen vai sinisen talon?” ja vastaus oli ”Minä ostaisin sinisen talon”
jne. kunnes uni tuli silmään. Suurin
osa kielen opiskelusta sujui pihalla
muiden lasten joukossa. Minulla on
muistikuva, että puhuminen suomeksi sujui aika helposti hyvinkin pian.
Kirjoitettu suomi olikin jo sitten aivan toinen asia. Täytyy tunnustaa, että aivan tähän päivään saakka kirjoitettu sana on aina ollut hakusessa.
Kolmen vuoden Helsinki-oleskelun
jälkeen tuli muutto Lahteen ja oli aika
aloittaa koulunkäynti. Kansakoulun
aloitin Kartanossa (ei enään koulukäytössä), sitten muuton mukana Lotilaan ja vihdoin ”slangikielen”
käytön vuoksi siirto Anttilanmäkeen.
Anttilanmäen koulusta on hyvät

muistot. Opettaja Koski ymmärsi, että vaikeuksia oli kielen käytössä ja kärsivälliseti ohjasi ja ymmärsi,
kun kotikieli oli saksa. Kannustuksen
myötä alkoi oppiminen luistaa ja kiitos hyvän opettajan - pääsykoe
Lahden yhteiskouluun oli menestys.
Vuonna 1962 oli aika saada
Suomen kansalaisuus. Tämä tarkoitti siihen maailmanaikaan sitä, että Saksan kansalaisuus päättyi
siihen. Kaikesta huolimatta saksalaisuus ei ikinä lähtenyt kokonaan.
Lahden yhteiskoulu oli minulle ja
myös vaimolleni hyvä kokemus. Tuli
hyvin nopeasti vastaan, etta suomen
kielen taito oli hiukan alavireinen.
Niin minulla oli ehdot suomen kielen jäsennyksessa ja se kokemus opetti, etta parasta tehdä työ silloin kun
ollaan kouluvuodessa eikä kesälomalla. Keskikouluun saakka haaveilin vielä urheilijan urasta (jalkapalloa tietysti), mutta toisin kävi. Ennen lukioon
menoa minulle vihdoin selvisi, mitä haluaisin olla elämässä ja koulutyö
sai aivan uuden merkityksen. Lukio
oli hyvien opettajien johdolla valmistautumista korkeakoulua varten.
Olin aina ajatellut, että kiinnostus teknillisiin laitteisiin, matematiikkaan ja fysiikkaan antavat hyvän pohjan insinööriopiskelulle.
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen suuntasin Tampereelle valmistautumaan Teknillisen korkeakoulun

(nykyinen yliopisto) pääsykokeisiin.
Hyvä näin, sillä nuo pääsykokeet olivat todella vaikeat ja kilpailua riitti. Onnea oli matkassa ja niin alkoi
korkeampi koulutus. Lahden yhteiskoulu oli antanut hyvän pohjan
opiskeluun ja korkeakouluopiskelu sytytti aivan uudenlaisen tiedon
janon. Kolmen ja puolen vuoden jälkeen annettiin diplomi-insinöörin
paperit.Oli aika siirtyä työelämään.
Työpaikka löytyi 70-luvun Suomessa
suhteellisen helposti. Olin laittanut
työhakemukset vain saksalaispohjaisiin yrityksiin ja työtä tarjottiin useammalta taholta. Mielenkiintoista
oli, että kielitaito oli ratkaiseva tekijä eikä niinkään tekniikan opinnot. Kävi pian ilmi, että yritys johon olin päätynyt, oli ostamassa
saksalaisyrityksen ja pian tarjottiin työpaikkaa Saksan tehtaalla.
Tähän väliin täytynee mainita, että ennen lähtöä Saksaan olin tutustunut tulevaan vaimooni ja äkkilähdön
myötä päätettiin myös ”äkkihäistä”. Neljänkymmenen avioliittovuoden jälkeen täytyy todeta, että
hyvän vaimon sain, kun on aina ollut aktiivisesti osallisena muuttoi��������
hin ja suuriinkin elämänmuutoksiin.
Saksassa minusta tuli PAMU (paluumuuttaja) ja vaimosta tuli MAMU.
Elettiin aikaa ennen EU:�������������
ta ja
����������
tarvittiin niin oleskelulupa kuin myös työlupa. Aika Saksassa oli miltei kuin
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jatkoa opiskeluun. Oli paljon opittavaa miten asiat tehdään työelämässä
ja hyvästä opiskelumenestyksestä
huolimatta oli opittava vielä paljon uutta myös tekniikan alalla.
Saksan oleskelun aikana meille selvisi, että tämä ei tule olemaan pääteasema... Työpaikkatarjouksia alkoi tulla Euroopasta ja lopulta
myös Yhdysvalloista.
Yhdysvaltoihin muutettiin 1980.
Työpaikka oli ����������������������
kehityspäällikkönä����
uudella mittauslaiteosastolla. Niin
meistä tuli taas MAMUja. Kävi pian ilmi, että työpaikan todellinen
kuva oli, ei ainoastaan uuden laitteen kehittely vaan myös kokonaisen
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myyntiverkon luominen. Tämä oli
todellinen mahdollisuus valmistautua yrittäjyyteen, joka oli aina ollut haaveeni. Asuinpaikkana oli New
Jersey, joka sijaitsee aivan New York
C����������������������������������
ityn vieressä. Ensimmäisien�������
�������������������
asuinvuosien aikana oli paljon opittavaa ja vielä enemmän ihmeteltävää.
Amerikkalainen elämäntyyli on rento ja ystävystyminen on helppoa.
Kolmen vuoden jälkeen tunsin olevani valmis oman yrityksen perustamiseen. Asia käsiteltiin
perheraadissa ja päätettiin, että ei ollut paljon hävittävää, kävi niin tai
näin. Alkuperäinen ajatus oli lähteä Kaliforniaan ja niin pakattiin koirat ja vähä omaisuus ja matka alkoi. Päädyimme lopulta vain puoleen
väliin Wisconsinin osavaltioon.
Vuokratalon kellarista tehtiin verstas
ja hyvän amerikkalaissanonnan
mukaan olimme ”ready for business”.
Yrityksen aloittaminen on
Amerikassa mutkatonta: yhdellä
dollarilla ostettin myyntilupa ja

rekisteröitiin. Nimeksi laitettiin AW
Company, hiukan mielikuvitukseton,
mutta sai kelvata. Yritysvuodet olivat
työntäyteiset, mutta menestystä
riitti ja asiakaskunta laajeni nopeasti
maailman laajuiseksi. Lopulta
meillä oli neljä toimipaikkaa, kaksi
Yhdysvalloissa ja kaksi Saksassa.
Vuonna 2001 meille myönnettiin
Amerikan kansalaisuus.
Vuonna 2005 tarjoitui tilaisuus firman myyntiin ja otimme tilaisuudesta vaarin. Kaksikymmentäkaksi
vuotta yrittäjyyttä oli upea kokemus ja olimme valmiita eläkkeelle.
Oli vielä jäljellä yksi haave: aloittaa alusta, tällä kertaa Etelä-Ameri
kassa, mutta perheraadin äänestyksessä päädyttiin äänin 3:1
ei-päätökseen (koirat saivat myös
äänestää). Sen sijaan raati äänesti Suomeen muuton puolesta 4:0.
Vuonna 2007 meistä molemmista tuli PAMUja. Lahteen muutettiin ja ajatuksena oli, että se muuttaminen on sitten tässä. Toisin kävi.
Suomeen sopeutuminen Amerikkavuosien jälkeen oli hankalaa. Emme
olleet ottaneet huomioon, että asiat muuttuvat. Lähes kolmenkymmenen vuoden poissaolon jälkeen oli
vaikea sopeutua. Oli onneksi nuoruudessa solmittuja ystävyyssuhteita
ja nämä tekivät olon kotoiseksi, mutta emme neljän vuoden aikana tottuneet kylmään ja usein pilviseen ja

harmaaseen keliin. Sinnittelimme
neljä vuotta Suomessa, mihin mahtuu paljon hyviä hetkiä ja ystävyyksiä, joita on solmittu sekä mökki, joka on meidän kesäinen paikka.
Vuonna 2011 meistä tuli taas
PAMUja tällä kertaa oli muutto takaisin Amerikkaan, jota kutsumme kotimaaksi. Koti on nyt New
Mexikossa ja niin kuin alussa tuli mainittua... Sää on aina kaunis ja lämmin.
Meitä on aina varoitettu, että eläkkeellä tulee aika pitkäksi. Toisin kävi.
Olemme todella kiireisiä ja tekemistä riittää. Vaimo on vapaaehtoistyössä
Kitchen Angels -järjestölle, joka valmistaa ruokaa ihmisille jotka eivät itse pysty siihen, useimmiten vakavasti sairaita. Minä olen vapaaehtoisena
matematiikan opettajana keskikoulu
laisille ja kunnioitukseni ja arvostukseni opettajan työtä kohtaan on
noussut aivan uusiin korkeuksiin.
Loppuajatuksena tulee mieleen,
että nuo Forest Gumpin sanat
”Life is like box of chocolates, you never
know what you will get”, tuntuivat
kohdallani pitävän paikkansa.
19.9.2017 Santa Fe, New Mexico
Axel Weinreich
Kuvat: Axel Weinreichin perhealbumi
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Riemuylioppilaan puhe
kevään 2017 ylioppilasjuhlassa
Hyvät juhlijat! Ennen oli ennen ja
nyt on nyt. Entisinä aikoina tilanne oli kovasti toisenlainen varsinkin teknisen kehityksen osalta. Näin
oli siitäkin huolimatta, että Lahden
yhteiskoulussa oli vuonna 1965 ensimmäisenä Suomessa aloittanut toimintansa kielistudio, missä opetus hoidettiin uutuuttaan kiiltävien
Tandberg-merkkisten kelanauhureiden avulla. Matematiikassa käytettiin
hyväksi laskutikkua. Se on sinällään
kohtalaisen kätevä apuväline, mutta
nykyisin aika harvat tietävät, mikä se
oikein on. Internetistä ja sähköpostista 60-luvulla ei tietysti ollut minkäänlaista tietoa eikä käsitystä.
Mutta eräs asia on pysynyt samanlaisena ja se on Lahden yhteiskoulun opetuksen korkea taso.
Ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen pääsin opiskelemaan Helsingin
Teknilliseen korkeakouluun neljä viikkoa kestäneiden karsintakurssien jälkeen. Jo karsinta oli ollut vaativa,
mutta meno vain koveni opetuksen alkaessa. Meille ryhdyttiin antamaan matemaattis-luonnontieteellistä
perussivistystä. Käytännössä se tarkoitti sitä, että useina viikkoina matematiikan ja fysiikan opetusta oli
30 tunnin verran, minkä päälle tulivat vielä harjoitustehtävät ja erilaiset
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kokeet. Helppoa ei silloin todellakaan ollut, mutta tuollaisen rasituksen
kestämistä helpotti suuresti LYK:sta
saatu vankka opillinen perusta.
Opiskelu Lahden yhteiskoulussa oli
myös muutoin kuin pelkästään tiedollisesti valistavaa. Koulumme rehtorina toimi pitkään opetusneuvos Aarne
O. Rautiainen, jolla oli tapana pitää
joulu- ja kevätjuhlissa yhteiskunnallisesti voimakkaasti kantaa ottaneita puheita. Ne jos mitkä panivat ajattelemaan monenlaisia asioita, vaikka
oppilas ei olisikaan ollut Arskaksi
kutsutun rehtorin kanssa maailman menosta samaa mieltä. Tosin
en ole tietoinen, ovatko Rautiaisen
jälkeen tulleet rehtorit Kuukka
ja Moisala olleet tässä suhteessa Arskan kanssa samoilla linjoilla.
Oli niin tai näin, olen täysin vakuuttunut siitä, että Lahden yhteiskoulun
opeilla on pärjännyt ja yhä pärjää hyvin maailmalla. Toivotan teille kaikille
ja etenkin tämän päivän ylioppilaille
mitä parhainta onnea ja menestystä.
Vesa Walamies

Liity Sinäkin Senioriyhdistykseen ja pyydä vanha
koulutoverisi mukaan!

Lahden yhteiskoulun entisillä opiskelijoilla ja opettajilla on oma yhdistys, Lahden
yhteiskoulun seniorit ry. Yhdistys vaalii
koulun perinteitä ja toimii koulun ja sen
entisten opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä tarjoaa kanavan senioreiden väliselle
yhteydenpidolle.
Liity Sinäkin Senioriyhdistykseen!
Tai jos olet yhteydessä koulutovereihisi, jotka eivät vielä ole Senioriyhdistyksen jäseniä, niin pyydä heitä liittymään
mukaan toimintaan. Näin saamme jaettua viestiä ja tuoretta tietoa vanhasta koulustamme aiempaa laajemmalle
joukolle ja sitä kautta vaalittua yhteiskoulun henkeä ja perinteitä.

Jäseneksi voit liittyä maksamalla joko vuosijäsenmaksun 15 € tai ainaisjäsenmaksun 100 € yhdistyksen tilille Nordea FI65 1085 3000 3115 55,
NDEAFIHH. Viitenumeron saa yhdistyksen sihteeriltä, jonka yhteystiedot ovat alla. Toki maksaminen on
mahdollista myös ilman viitenumeroa.
Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan
sähköpostitse. Toimita yhteydenpitoa varten tarvittavat tiedot yhdistyksen sihteeri Aune Kirjolalle, aune.
kirjola@gmail.com , p. 050 350 8731.
Lisätietoja yhdistyksestä osoitteessa
www.lyk.fi/seniorit

HALLITUKSEN JÄSENET
Puheenjohtaja Marja-Liisa Starckjohann
marjaliisa.starckjohann@gmail.com, 0400 843 474
Varapuheenjohtaja Eija Vilberg
e.villberg@phnet.fi, 040 584 8750
Sihteeri, rahastonhoitaja Aune Kirjola
aune.kirjola@gmail.com, 050 350 8731
Muut jäsenet:
Markku Krohn, Pirkko Larjo, Eira Leppänen, Harri Lindholm, Tiina Luhtanen-
Virtanen, Markku Moisala, Eero Pulkkinen, Kyllikki Pusila ja Anne Raitio

Kirkkokatu 2			
Rehtori Markku Moisala 044 0885 500
15110 Lahti			
Vararehtori Harri Lindholm 044 0885 503
03 876 900			
Apulaisrehtori Juha Hirvonen 044 0885 509
www.lyk.fi/seniorit
		
info@lyk.fi
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