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LAHDEN YHTEISKOULUN SENIORIT RY - 
SENIORIN RIENTO 

Hyvä Seniori, 

painoi tyttäremme. Tuolloin osal-
listuin naistoimikunnan, nykyi-
sen vanhempaintoimikunnan, toi-
mintaan. Nykyään Yhteiskoulussa 
opiskelevat musaluokkalaiset kak-
si tyttärenpoikaamme. Koulu on si-
ten ollut osana perheemme elä-
mää jo kolmen sukupolven ajan.

 Seniorien toiminta on nyky-
ään keskittynyt kahteen pääasiaan: 
Yhteiskoulun päivään ja keväiseen sti-
pendien jakoon. Keskustelua on käy-
ty siitä, pitäisikö toimintaa aktivoittaa. 
Osallistuminen esim. erilaisiin ret-
kiin on kuitenkin ollut varsin laime-
aa johtuen varmaan siitä, että nyky-
ään kaikilla on niin paljon muutakin 
vaihtoehtoista tekemistä ja vapaa-aika 
muutenkin tuntuu ainakin työelämäs-
sä mukana oleville olevan rajallista.

 Ajattelisin itse, että kuuluminen 
senioreihin voi ja saakin olla arvo 

Aikaisemman puheenjohtajamme Ee-
ro Pulkkisen luovuttua pitkän ja an-
siokkaan kautensa jälkeen puheen-
johtajan tehtävästä olen lupautunut 
viemään viestikapulaa eteenpäin.

Kesällä 1963 Lahden yhteiskoulun 
Museon ulko-ovea lähestyi aroin as-
kelin jännittyneitä lapsia vielä jännit-
tyneempine vanhempineen. Oveen 
oli kiinnitetty lista sisäänpääsykokees-
sa 1. luokalle hyväksytyistä tulevis-
ta oppilaista. Kuten asiayhteydestä 
arvaa, olin minäkin heidän joukos-
saan. Seuraavana vuonna pikkuvel-
jeni seurasi samoja askelmerkkejä.

 Koulu-urani Yhteiskoulussa jat-
kui ylioppilaskirjoituksiin asti. Siihen 
aikaan mahtuu paljon muistoja, se-
kä myönteisiä että joitakin vähem-
män myönteisiäkin, kuten jokaisen 
kouluaikaan ja elämään kuuluu-
kin. Kuten oma ikäpolveni muis-
taa, opettajien joukossa oli tuolloin 
myös varsin erikoisia persoonalli-
suuksia, mutta sekin omalla taval-
laan oli kouluelämää rikastuttavaa. 
Yhteiskoulusta löytyi myös puo-
liso, vieläpä samalta luokalta.

 Seuraavaksi koulun ovia avai-
li ja valkolakin juhlasalissa päähänsä 
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sinänsä. Sen ei tarvitsekaan edellyt-
tää suurta aktiivisuutta. Kun kerran 
meillä on kaksi hienoa päätoiminta-
kohdetta, voimme hyvällä omallatun-
nolla keskittyä niihin ja jättää muut 
mahdolliset aktiviteetit toistaiseksi le-
päämään. Tämä ei suinkaan tarkoi-
ta sitä, että jos jotain mielenkiintois-
ta keksitään, siihen toki tartutaan.

 Toivotan kaikki seniorit tervetul-
leiksi tulevaan Yhteiskoulun päi-
vään 8.11.2017! Vuoden lykkiläisenä 
on tänä vuonna maailmankansalai-
nen, entinen luokkatoverini Axel 
Weinreich, joka saapuu juhlistamaan 
päivää lähes toiselta puolen maa-
palloa, USA:sta, New Mexikosta. 
Tiedossa on varmasti mielenkiin-
toista kuultavaa ja nähtävää.

Marja-Liisa Starckjohann 
puheenjohtaja

VUODEN LYKKILÄISET

2017 Axel Weinreich
2016 Martti Peippo
2015 Risto Piipponen
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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Suomi100! – Yhteiskoulu121

Lahden yhteiskoulussa juhlitaan Suo-
men 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, tun-
nelmat ja juhlan arvokkuus tai iloinen 
yhdessä tekeminen ovat mieleenpai-
nuvia asioita. Perinteiden ylläpitämi-
nen ja niiden huomioiminen onkin 
mielestäni eräs koulun tärkeä tehtä-
vä; koulun juhlat ja muut tärkeät tilai-
suudet sitovat meidät nykykoululaiset 
aiempiin oppilassukupolviin. Lisäksi 
erilaiset juhlarituaalit tuovat turvalli-
suutta ja rauhoittavat omalta osaltaan 
muutoksessa olevaa koulun arkea.

Koulun 120-vuotisjuhla, syksyllä 
2016 oli hyvä, positiivinen esimerk-
ki eri sukupolvien kohtaamisesta 
koululla. Vuosikerrasta riippumat-
ta kaikki tunsivat olevansa juhlimas-
sa omaa kouluaan, joka toki ulkoi-
sesti on muuttunut vuosien varrella. 
Meille tämän hetken yhteiskoululai-
sille oli ilo saada järjestää juhlat oman 
koulun väelle. Opetus- ja muun työn 
ohella rakennettavat juhlat ovat ai-
na ponnistus, mutta se palkittiin on-
nistuneilla juhlilla, joista jäi hyvä mieli 
myös tänne koululle. Oma yhteisöm-
me toimii hienosti yhdessä – Suomen 
juhlavuoden teeman mukaisesti!

Toivotan Lahden yhteiskou-
lun senioreille hyvää Suomen sata-
vuotisen itsenäisyyden juhlasyksyä.

Markku Moisala 
rehtori
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Vuoden lykkiläinen 2017 

En ole aina täysin vakuuttunut, et-
tä kuvat olisivat täysin aitoja; siitä-
hän on kuitenkin yli 60 vuotta. Oli 
ison veljen ensimmäinen koulupäi-
vä ja saksalaisen tavan mukaan vel-
jeni sai Zuckertüten (noin metrin 
korkuinen kartio täynnä karamel-
lejä ja hedelmiä). Minä en saanut 
… Ja niin taisi alkaa parkuminen... 
Kunnes sain Tüten minäkin. Opetus 
minulle: itsepäisyys kannattaa.

Seuraavat muistikuvat liittyvät-
kin jo muuttoon, matkaan Suomeen. 
Laivan nimi oli Oihonna ja meri-
matka oli viiden päivän mittainen. 
Elettiin vuotta 1955 ja matkaa ei 
voinut luonnehtia lomamatkaksi. 

Kotona maailmalla

Elämä New Meksikossa on yhdessä 
mielessä helppoa, sää on aina kaunis 
ja Suomeen verrattuna on lämmin-
tä ja joskus jopa kuumaa. Maisema 
on vuoristoinen ja osaksi erämaa-vuoristoinen ja osaksi erämaa- ja osaksi erämaa-
tyyppinen ja kuitenkin talvisin riittää 
lunta vuorilla lasketteluun. Kaikesta 
tästä voi nauttia ja lisäbonus on elä-
keikä: on aikaa. Kotipaikkana Santa 
Fe on se paikka mistä olen aina unek-
sinut. Sana – kotipaikka - on minul-
le aina ollut hiukan hämärä… Kauko-Kauko-
kaipuun, uteliaisuuden ja monien 
muuttojen piinaamana tulee ihmetel-
leeksi, mistä kaikki alkoi. 

Ensimmäiset muistikuvat liittyvät 
Berliiniin kolmen vuoden ikäisenä. 
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Satamassa oli melkoinen väkijoukko 
tervehtimässä uutta maajoukkueval-
mentajaa, isääni, ja laji oli jalkapallo. 

Näin meistä - nykyajan käsityk-- nykyajan käsityk- nykyajan käsityk-
sen mukaan - tuli MAMUja (maa-
hanmuuttajia); silloin meitä sanot-
tiin yksinkertaisesti ulkolaisiksi. 
Alkuperäinen ajatus – oletan – oli 
jäädä Suomeen rajoitetuksi ajak-
si ja sitten kenties muuttaa takai-
sin Saksaan tai johonkin muu-
hun maahan. Toisin kävi. 

Suomesta tuli kotimaa noin noin 20 
vuodeksi. Ensimmäiset kolme vuotta 
asuimme Helsingissä ja sopeutuminen 
uuteen ympäristöön sujui suhteelli-
sen vaivattomasti, olihan 50-luvun 
Suomessa paljon saksaa puhuvia ja se 
antoi suomen kielen opiskelulle hiu-
kan joustavuutta. Iltaisin oli ison vel-
jen kanssa suomen kielen opiskelua 

ennen nukkumaanmenoa. Opiskelu 
oli keskustelun muotoista, jossa ky-
selimme toisiltamme ”Ostaisitko pu-
naisen vai sinisen talon?” ja vas-
taus oli ”Minä ostaisin sinisen talon” 
jne. kunnes uni tuli silmään. Suurin 
osa kielen opiskelusta sujui pihalla 
muiden lasten joukossa. Minulla on 
muisti kuva, että puhuminen suomek-
si sujui aika helposti hyvinkin pian. 
Kirjoitettu suomi olikin jo sitten ai-
van toinen asia. Täytyy tunnustaa, et-
tä aivan tähän päivään saakka kirjoi-
tettu sana on aina ollut hakusessa. 

Kolmen vuoden Helsinki-oleskelun 
jälkeen tuli muutto Lahteen ja oli aika 
aloittaa koulunkäynti. Kansakoulun 
aloitin Kartanossa (ei enään kou-
lukäytössä), sitten muuton muka-
na Lotilaan ja vihdoin ”slangikielen” 
käytön vuoksi siirto Anttilanmäkeen. 
Anttilanmäen koulusta on hyvät 
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muistot. Opettaja Koski ymmär-
si, että vaikeuksia oli kielen käytös-
sä 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 tar-
koitti siihen maailmanaikaan si-
tä, että Saksan kansalaisuus päättyi 
siihen. Kaikesta huolimatta saksa-
laisuus 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 kie-
len jäsennyksessa ja se kokemus opet-
ti, etta parasta tehdä työ silloin kun 
ollaan kouluvuodessa eikä kesälomal-
la. Keskikouluun saakka haaveilin vie-
lä urheilijan urasta (jalkapalloa tietys-
ti), mutta toisin kävi. Ennen lukioon 
menoa minulle vihdoin selvisi, mi-
tä haluaisin olla elämässä ja koulutyö 
sai aivan uuden merkityksen. Lukio 
oli hyvien opettajien johdolla val-
mistautumista korkeakoulua varten.

Olin aina ajatellut, että kiinnos-
tus teknillisiin laitteisiin, matema-
tiikkaan ja fysiikkaan antavat hy-
vän pohjan insinööriopiskelulle. 
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen suun-
tasin Tampereelle valmistautu-
maan Teknillisen korkeakoulun 

(nykyinen yliopisto) pääsykokeisiin. 
Hyvä näin, sillä nuo pääsy kokeet oli-
vat todella vaikeat ja kilpailua riit-
ti. Onnea oli matkassa ja niin alkoi 
korkeampi koulutus. Lahden yh-
teiskoulu oli antanut hyvän pohjan 
opiskeluun ja korkeakouluopiske-
lu sytytti aivan uudenlaisen tiedon-
janon. Kolmen ja puolen vuoden jäl-
keen annettiin diplomi-insinöörin 
paperit.Oli aika siirtyä työelämään. 

Työpaikka löytyi 70-luvun Suomessa 
suhteellisen helposti. Olin laittanut 
työhakemukset vain saksalaispohjai-
siin yrityksiin ja työtä tarjottiin use-
ammalta taholta. Mielenkiintoista 
oli, että kielitaito oli ratkaiseva te-
kijä eikä niinkään tekniikan opin-
not. Kävi pian ilmi, että yritys jo-
hon olin päätynyt, oli ostamassa 
saksalaisyrityksen ja pian tarjot-
tiin työpaikkaa Saksan tehtaalla.

Tähän väliin täytynee mainita, et-
tä ennen lähtöä Saksaan olin tutustu-
nut tulevaan vaimooni ja äkkilähdön 
myötä päätettiin myös ”äkkihäis-
tä”. Neljänkymmenen avioliitto-
vuoden jälkeen täytyy todeta, että 
hyvän vaimon sain, kun on aina ol-
lut aktiivisesti osallisena muuttoi-muuttoi-
hin ja suuriinkin elämänmuutoksiin. 

Saksassa minusta tuli PAMU (pa-
luumuuttaja) ja vaimosta tuli MAMU. 
Elettiin aikaa ennen EU:ta ja tarvit-ta ja tarvit-ja tarvit-
tiin niin oleskelulupa kuin myös työ-
lupa. Aika Saksassa oli miltei kuin 
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jatkoa opiskeluun. Oli paljon opitta-
vaa miten asiat tehdään työ elämässä 
ja hyvästä opiskelumenestyksestä  
huolimatta oli opittava vielä pal-
jon uutta myös tekniikan alalla. 
Saksan oleskelun aikana meille sel-
visi, että tämä ei tule olemaan pää-
teasema... Työpaikkatarjouksia al-
koi tulla Euroopasta ja lopulta  
myös Yhdysvalloista.

Yhdysvaltoihin muutettiin 1980. 
Työpaikka oli kehityspäällikkönä uu-kehityspäällikkönä uu- uu-
della mittauslaiteosastolla. Niin 
meistä tuli taas MAMUja. Kävi pi-
an ilmi, että työpaikan todellinen 
kuva oli, ei ainoastaan uuden lait-
teen kehittely vaan myös kokonaisen 

myyntiverkon luominen. Tämä oli 
todellinen mahdollisuus valmistau-
tua yrittäjyyteen, joka oli aina ol-
lut haaveeni. Asuinpaikkana oli New 
Jersey, joka sijaitsee aivan New York 
Cityn vieressä. Ensimmäisien asuin-ityn vieressä. Ensimmäisien asuin-Ensimmäisien asuin- asuin-
vuosien aikana oli paljon opitta-
vaa ja vielä enemmän ihmeteltävää. 
Amerikkalainen elämäntyyli on ren-
to ja ystävystyminen on helppoa.

Kolmen vuoden jälkeen tun-
sin olevani valmis oman yrityk-
sen perustamiseen. Asia käsiteltiin 
perhe raadissa ja päätettiin, että ei ol-
lut paljon hävittävää, kävi niin tai 
näin. Alkuperäinen ajatus oli läh-
teä Kaliforniaan ja niin pakattiin koi-
rat ja vähä omaisuus ja matka al-
koi. 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 
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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 fir-
man myyntiin ja otimme tilaisuu-
desta vaarin. Kaksikymmentäkaksi 
vuotta yrittäjyyttä oli upea koke-
mus ja olimme valmiita eläkkeelle. 

Oli vielä jäljellä yksi haave: aloit-
taa alusta, tällä kertaa Etelä-Ameri-
kassa, mutta perheraadin ää-
nestyksessä päädyttiin äänin 3:1 
ei-päätökseen (koirat saivat myös 
äänestää). Sen sijaan raati äänes-
ti Suomeen muuton puolesta 4:0.

Vuonna 2007 meistä molemmis-
ta tuli PAMUja. Lahteen muutet-
tiin ja ajatuksena oli, että se muut-
taminen on sitten tässä. Toisin kävi. 
Suomeen sopeutuminen Amerikka-
vuosien jälkeen oli hankalaa. Emme 
olleet ottaneet huomioon, että asi-
at muuttuvat. Lähes kolmenkymme-
nen vuoden poissaolon jälkeen oli 
vaikea sopeutua. Oli onneksi nuo-
ruudessa solmittuja ystävyyssuhteita 
ja nämä tekivät olon kotoiseksi, mut-
ta emme neljän vuoden aikana tot-
tuneet kylmään ja usein pilviseen ja 

harmaaseen keliin. Sinnittelimme 
neljä vuotta Suomessa, mihin mah-
tuu paljon hyviä hetkiä ja ystävyyk-
siä, joita on solmittu sekä mökki, jo-
ka on meidän kesäinen paikka.

 Vuonna 2011 meistä tuli taas 
PAMUja tällä kertaa oli muutto ta-
kaisin Amerikkaan, jota kutsum-
me kotimaaksi. Koti on nyt New 
Mexikossa ja niin kuin alussa tuli mai-
nittua... Sää on aina kaunis ja lämmin.

Meitä on aina varoitettu, että eläk-
keellä tulee aika pitkäksi. Toisin kävi. 
Olemme todella kiireisiä ja tekemis-
tä riittää. Vaimo on vapaaehtoistyössä 
Kitchen Angels -järjestölle, joka val-
mistaa ruokaa ihmisille jotka eivät it-
se pysty siihen, useimmiten vakavas-
ti sairaita. Minä olen vapaaehtoisena 
matematiikan opettajana keskikoulu-
laisille ja kunnioitukseni ja arvos-
tukseni 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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kokeet. Helppoa ei silloin todella-
kaan ollut, mutta tuollaisen rasituksen 
kestämistä helpotti suuresti LYK:sta 
saatu vankka opillinen perusta.

Opiskelu Lahden yhteiskoulussa oli 
myös muutoin kuin pelkästään tiedol-
lisesti valistavaa. Koulumme rehtori-
na toimi pitkään opetusneuvos Aarne 
O. Rautiainen, jolla oli tapana pitää 
joulu- ja kevätjuhlissa yhteiskunnal-
lisesti voimakkaasti kantaa ottanei-
ta puheita. Ne jos mitkä panivat ajat-
telemaan monenlaisia asioita, vaikka 
oppilas ei olisikaan ollut Arskaksi 
kutsutun rehtorin kanssa maail-
man menosta samaa mieltä. Tosin 
en ole tietoinen, ovatko Rautiaisen 
jälkeen tulleet rehtorit Kuukka 
ja Moisala olleet tässä suhtees-
sa Arskan kanssa samoilla linjoilla.

Oli niin tai näin, olen täysin vakuut-
tunut siitä, että Lahden yhteiskoulun 
opeilla on pärjännyt ja yhä pärjää hy-
vin maailmalla. Toivotan teille kaikille 
ja etenkin tämän päivän ylioppilaille 
mitä parhainta onnea ja menestystä.

Vesa Walamies

Riemuylioppilaan puhe 
kevään 2017 ylioppilasjuhlassa
Hyvät juhlijat! Ennen oli ennen ja 
nyt on nyt. Entisinä aikoina tilan-
ne oli kovasti toisenlainen varsin-
kin teknisen kehityksen osalta. Näin 
oli siitäkin huolimatta, että Lahden 
yhteiskoulussa oli vuonna 1965 en-
simmäisenä Suomessa aloittanut toi-
mintansa kielistudio, missä ope-
tus hoidettiin uutuuttaan kiiltävien 
Tandberg-merkkisten kelanauhurei-
den avulla. Matematiikassa käytettiin 
hyväksi laskutikkua. Se on sinällään 
kohtalaisen kätevä apuväline, mutta 
nykyisin aika harvat tietävät, mikä se 
oikein on. Internetistä ja sähköpostis-
ta 60-luvulla ei tietysti ollut minkään-
laista tietoa eikä käsitystä.

Mutta eräs asia on pysynyt sa-
manlaisena ja se on Lahden yh-
teiskoulun opetuksen korkea taso. 
Ylioppilastutkinnon suorittamisen jäl-
keen pääsin opiskelemaan Helsingin 
Teknilliseen korkeakouluun neljä viik-
koa kestäneiden karsintakurssien jäl-
keen. Jo karsinta oli ollut vaativa, 
mutta meno vain koveni opetuk-
sen alkaessa. Meille ryhdyttiin anta-
maan matemaattis-luonnontieteellistä 
perus sivistystä. Käytännössä se tar-
koitti sitä, että useina viikkoina ma-
tematiikan ja fysiikan opetusta oli 
30 tunnin verran, minkä päälle tuli-
vat vielä harjoitustehtävät ja erilaiset 
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Liity Sinäkin Senioriyhdistykseen ja pyydä vanha 

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 yhteydenpi-
toa varten tarvittavat tiedot yhdis-
tyksen sihteeri Aune Kirjolalle, aune.
kirjola @gmail.com , p. 050 350 8731.
Lisätietoja yhdistyksestä osoitteessa 
www.lyk.fi/seniorit

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 koulutovereihi-
si, 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.

HALLITUKSEN JÄSENET

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
 

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

koulutoverisi mukaan!
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