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LAHDEN YHTEISKOULUN SENIORIT RY - 
SENIORIN RIENTO 

Puheenjohtajalta

Seniorien toiminta on jatkunut enti-
sellään. Toimintamme jakaantuu kah-
teen tärkeään tehtävään: marraskuus-
sa Yhteiskoulun päivän ohjelman 
järjestämiseen ja siihen liittyen Vuo-
den Lykkiläisen valintaan ja vuosit-
taisen Riennon julkaisemiseen sekä 
keväällä ylioppilaiden lakkiaisissa Se-
niorien stipendien jakamiseen.

Pahin on ohi!

Näin ainakin haluamme uskoa ja sii-
hen on jo hyvät perusteet. Voimme 
tavata toisiamme kasvoista kasvoihin 
ja jopa kätellä. Vaikka oma, odotettu 
riemuylioppilasjuhlani vuonna 2021 
jäikin rajoitusten vuoksi viettämättä , 
niin viime keväänä jo veljeni ikäto-
vereineen pääsi omaansa viettämään. 
Yhteiskoulun päivän tilaisuudetkin 
voitaneen viedä läpi entiseen tapaan. 
Jo viime vuonna päästiin onneksi an-
karimmista rajoituksista.
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Toivoisimme kovasti uusia seniorei-
ta toimintaamme. Aikaa siihen ei pal-
joa mene: meillä on vuosikokouksen 
lisäksi yleensä vain kaksi hallituksen 
kokousta koko vuonna, nekin lyhyi-
tä ja tehokkaita. Yhteiskoulun päi-
vän järjestelyihin osallistuminen on 
hieno ja etuoikeutettu tapa olla yhte-
ydessä koulun nykyisiin opiskelijoi-
hin ja opettajiin ja stipendein voimme 
osoittaa arvostustamme opinnois-
saan erityisen hyvin menestyneil-
le. Tule  mukaan, yllätyt siitä, miten 
pienellä panoksella saat ja jaat koke-

muksia ja hyvää mieltä! Liittymisen ly-
hyt oppimäärä löytyy yhteiskoulun Se-
niorien verkkosivulta ja tämän sivun 
alareunasta.

Vuoden 2022 Vuoden Lykkiläinen on 
Yuki Abe, palkittu muotoilija. Hänen 
mielenkiintoinen kertomuksensa kou-
luajastaan ja sen jälkeisistä elämän- ja 
uravaiheistaan on tässä Riennossa.

Marja-Liisa Starckjohann 
Seniorien puheenjohtaja

Lahden yhteiskoulun seniorit ry.: Yhdistykseen liittymisen lyhyt oppimäärä. Kuva: Pinja Nykänen. 
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Vuoden lykkiläinen 2022

mäistä vuotta kävin Vantaalla, josta 
muutimme Nastolaan. 

Nastolaan muuton yhteydessä ”jät-
täydyin” luokalle ja aloitin kevät lu-
kukauden ykkösluokalta. Luokalle 
jättäytyminen oli minulle jälkikäteen 
ajateltuna hyvä valinta.

Olin muutama vuosi aiemmin muut-
tanut Suomeen ja kielellinen kehi-
tykseni ei ehkä ollut vielä koulussa 
oppimiseen vaadittavalla tasolla.Nas-
tolaan muutettaessa aloin saada myös 

Yuki Abe

Yuki Abe (oikealla) ja yhtiökumppani Anna Salonen Luomoasta. Kuva: Ornamo / Miikka Tikka.

Isäni on japanilainen ja äitini suoma-
lainen. Olen syntynyt Tukholmassa ja 
viimeiset noin 43 vuotta olen asunut 
Suomessa. Välissä olen asunut myös 
Japanissa, Sendaissa ja Tokiossa. 

En koe olevani oikein suomalainen 
tai japanilainenkaan, mutta olen yl-
peä molemmista sukujuuristani. Olen 
mielestäni ollut onnekas saadessani 
nämä molemmat juuret.

Olen käynyt kouluni pääasiassa Suo-
messa. Ala-asteen puolitoista ensim-



5

 paremmin tukea oppimiseen tukiope-
tuksen muodossa. Samalla sain tukea 
myös lukihäiriööni. 

Ala-asteen ensimmäiset vuodet me-
ni pitkälti kylän tavoille oppiessa ja 
oman reviirin haltuun ottamisessa.
Olin siihen aikaan ainoa ’ulkomaa-
lainen’ ja vielä ’Helsingistä’ paikalle 
muuttanut, enkä ehkä osannut kieltä-
kään ihan kunnolla. 

Ensimmäiset vuodet jouduin aika 
usein välitunneilla tappeluihin, mutta 
taisin useimmiten selvitä niistä voit-
tajana. Pärjäsin hyvin liikunnassa ja 
pallopeleissä. Osittain varmaan lii-
kunnallisuuden, ja sen, etten antanut 
nahisteluissa periksi, ansiosta  ’kiusaa-
jista’ tuli pikku hiljaa kavereita ja sain 
viettää viimeiset ala-astevuodet rau-
hassa. Varmaan myös luokkakaverit 
tottuivat minuun.

Yläasteella koulu sujui vaihtelevas-
ti, pärjäsin niissä aineissa jotka mi-
nua kiinnostivat. Muissa en niinkään. 
Muistan kuitenkin, että lukihäiriö vai-
keutti oppimista enkä koskaan oppi-
nut lukemaan kunnolla. Tämä näkyi 

VUODEN LYKKILÄISET

2022 Yuki Abe
2021  Marina Erhola
2020 Topi Paananen 
2019 Ripsa Koskinen-Papunen
2018 Milla Bruneau
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

erityisesti vieraiden kielien opiskelus-
sa ja tunneilla oppimisessa. 

Myöhemmin olen oppinut kielet pää-
sääntöisesti kuuntelemalla. Yläasteen 
viimeisenä vuonna piti päättää jat-
kaako lukioon vai ammattikouluun. 
Tuolloin itselleni ainoa vaihtoehto oli 
lukio, vaikken kovin hyvin koulussa 
pärjännytkään.

Aloitin lukion Nastolan lukiossa. Lu-
kion oppimistahti ja haastavuus olivat 
yläasteeseen verrattuna aivan eri ta-
soa. Lukiossa en enää pärjännytkään 
opiskelematta. Ensimmäinen ja toi-
nen vuosi taisivat vielä mennä joten-
kin harrastusten sivussa. 

” Lukiossa en enää 
pärjännytkään 
opiskelematta.” 

– Yuki Abe
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Toisen vuoden lopussa minun piti 
kuitenkin myöntää, etten tule läpäise-
mään ylioppilaskirjoituksia jos en pa-
nosta koulunkäyntiin eri tavalla kuin 
aiemmin. Tästä syystä päätin hakea 
vaihtoa Lahden yhteiskoulun luki-
on aikuislinjalle. Viimeisenä vuonna 
kävin uudestaan kaikki ruotsin kie-
len kurssit muiden opintojen rinnalla . 

Tiesin, että muista aineista pääsisin 
kirjoituksissa läpi, joten en panosta-
nut niihin sen enempää. 

Lopulta kirjoitukset menivät osalta-
ni niin kuin olin arvellutkin. Ruotsista 
sain C:n ja muut kirjoitetut aineet tai-
sivat olla A:n tasoa. Lukio oli minulle 
vain pakollinen välivaihe ennen jatko-
opintoja. Tiesin, ettei lukion todistuk-
sella tai kirjoituksilla olisi merkitystä 
jatko-opintoihin pääsyni kannalta, sil-
lä minua kiinnostaviin opintoihin ha-
ettiin pelkästään pääsykokeilla.

Viihdyin lapsena koulussa ihan hyvin. 
Mieluisimmat asiat koulussa olivat ka-
verit, urheilu ja kädentaitoihin liitty-
vät tunnit. Vaikka koulun senaikaiset 

Dagmar-toimitilat. Luomoa / Riikka Kantinkoski

” Itselleni on jäänyt 
erityisesti mieleen oma 
opiskelumetodi, jolla 

pyrin peittämään heik-
koa lukutaitoani.”

– Yuki Abe 
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opetustavat eivät ehkä minulle täysin 
sopineetkaan, niin pidin myös useim-
mista kouluaineista. 

Olin lapsena hyvin kiinnostunut eläi-
mistä, luonnosta ja kaikesta elämän 
tarkoitukseen liittyvästä pohdinnasta. 
En kuitenkaan koe, että opin näistä 
niinkään koulutunneilla, vaan omaan 
pohdinnan ja kiinnostuksen kaut-
ta. Nykyään varmaan opetusmetodit 
ovat kehittyneet niin, että osataan ot-
taa paremmin huomioon yksilön eri-
tyistarpeet ja kiinnostuksen kohteet. 

Itselleni on jäänyt erityisesti mieleen 
oma opiskelumetodini, jolla pyrin 
peittämään heikkoa lukutaitoani. Mi-
nulla oli, ja on, vaikeuksia lukemisen 
kanssa, mikä ilmeni erityisesti tun-
neilla, joissa jouduimme lukemaan ää-
neen ja erityisesti vieraiden kielten 
opiskelussa, jossa sanat ja kirjainyh-
distelmät usein olivat minulle hyvin 
hankalia. 

Olin kehittänyt itselleni tavan arvata 
sanat, ja usein ääneen luettuna teks-
ti saattoi olla kirjoitettuna ihan jotain 
muuta, kuin mitä olin juuri ääneen lu-
kenut. Tästä syystä jouduin lukemaan 
tekstin etukäteen ja lukemaan teks-
tin uudestaan ulkomuistista, kun oma 
vuoroni tuli.

Koulussa opin siis hyvin peittelemään 
lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät 
ongelmat. Jälkikäteen ajateltuna tästä 
on ollut varmaan haittaa koulumenes-

tykselleni. Olen kuitenkin oppinut hy-
vin luovaksi ongelmien ratkaisussa ja 
oppinut, että kaikki ongelmat on rat-
kaistavissa ja vaikeudet selvitettävissä.

Lukion ensimmäisillä luokilla olin hy-
vin kiinnostunut filosofiasta ja lues-
kelin sitä omaksi huvikseni. En siis 
opiskellut sitä koulussa. Yritin ym-
märtää ihmisen käyttäytymismalleja ja 
miksi toimimme niin kuin toimimme. 
Yritin myös ratkaista elämän tarkoi-
tukseen liittyviä kysymyksiä. Vähän 
myöhemmin kyllä ymmärsin, että ky-
symyksiini ei ole oikeita vastauksia.

Luomoa M2-työympäristö. Luomoa / Johanna 
Myllymäki
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Tätä kautta kiinnostuin taiteesta, joka 
mielestäni antoi parhaan vastauksen 
silloin askarruttaneisiin kysymyksiini.

Myöhemmin lukion tokan vuoden ai-
kana urahaaveeni suuntautuivat ensin 
arkkitehtuuriin, ja lopulta muotoiluun 
ja erityisesti kalustesuunnitteluun. 
Päättelin, että arkkitehtinä taiteelli-
nen vapaus on paljon rajoittuneem-
paa kuin muotoilussa, ja lisäksi minua 
kiinnostivat ihmisen käyttäytymismal-
lit ja sekä se, kuinka tiloja, tavaroi-
ta ja tuotteita käytetään. Lukioaika-
na minulla ei kuitenkaan ollut mitään 
kädentaitoihin tai taiteeseen liittyviä 
oppiaineita. Päätavoitteenani olikin 
suorittaa lukio-opinnot ja valmistua. 

Olin vaihto-opiskelijana Lahden 
muotoiluinstituutista vajaan yhden 
vuoden Japanissa Tokion Musashinon  
 taideyliopistossa. Kokemus oli hy-
vin silmiä avaava. Japanin vuoden ai-
kana ymmärsin hyvin paljon itsestä-
ni ihmisenä kuten myös muotoilijana. 
Ennen kaikkea ymmärsin, etten ha-
lua opiskella tai asua Japanissa. Kou-
lutusjärjestelmä oli hyvin erilainen ja 
hierarkinen. 

Olin Suomessa tottunut siihen,  et-
tä opettajat ovat samanarvoisia ja 
kaikkia neuvoja ei tarvitse ottaa kir-
jaimellisesti. Suomessa opetus kes-
kittyi enemmän haastamaan ja löytä-
mään oma näkemys ja tyyli. Japanissa 

Blom chair for Vivero.
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opetus keskittyi mielestäni enem-
män opettajan näkemyksen ja tyylin 
kopiointiin. 

En sano, että kumpikaan opetustyyli  
olisi parempi, mutta itselleni sopi sil-
loin paremmin se, mihin olin Suo-
messa tottunut. Toinen tärkeä oival-
lukseni liittyi asuinpaikkaan ja missä 
ja miten haluaisin tulevaisuudessa 
elää. Aiemmin olin kuvitellut että oli-
si kiva elää isossa miljoonakaupungis-
sa, jossa on aina tekemistä ja hälinää. 
Huomasin kuitenkin, että pidemmän 
ajan kuluessa ympäristö on stressaava 
ja loputtomaan tekemisen mahdolli-
suuksiinkin kyllästyy.

Lukion jälkeen pidin useamman väli-
vuoden. Talvet kävin lumilautailemas-
sa Messilässä, kesät pelasin Paintbalia, 
illat ja yöt harjoittelin piirtämistä. Päi-
vät kävin töissä McDonaldsissa.

Ensimmäisen välivuoden jälkeen hain 
opiskelemaan Taideteolliseen korkea-
kouluun ja pääsykokeet menivät mel-
ko hyvin. Opiskelupaikka jäi kuiten-
kin ekalla kerralla saamatta. 

Taideteollisen korkeakoulun pääsy-
kokeet ovat monivaiheiset ja varsinai-
set pääsykokeet kestävät koko viikon. 
Viikon aikana osa hakijoista karsiutuu 
ennen viimeisiä päiviä. Selvisin pää-
sykokeissa koko viikon ja sain hyvää 
kokemusta pääsykokeiden tekemises-
tä ja näkemyksen koko prosessista.  

Seuraavana vuonna hain opiskelu-
paikkaa Lahden muotoiluinstituutis-
ta Taideteollisen korkeakoulun lisäksi. 
Tällä kertaa olin huomattavasti pa-
remmin valmistautunut ja tilanne oli 
entuudestaan tuttu, molempien kou-
lujen hakuprosessi oli samanlainen. 

Tälläkään kertaa en päässyt Taideteol-
liseen korkeakouluun, mutta Lahden 
Muotoiluinstituuttiin pääsin ensim-
mäsellä yrityksellä. Muistelisin, että si-
säänpääsyvuotena Lahden muotoi-
luinstituuttiin hakemalleni linjalle oli 
noin 270 hakijaa, joista opiskelijoiksi 
hyväksyttiin 12. Valmistuin Muotoi-
luinstituutista 2001. 

Olin ollut opiskelujeni aikana kesät 
kesätöissä suunnittelutoimisto Studio 
Bergrothissa ja Lahdesta valmistumi-
seni jälkeen jatkoin samassa paikassa 
työntekijänä. Lahden opinnot olivat 
sisältäneet paljon myös tilasuunnitte-
lun opintoja ja työn sisältö oli myös 
Studio Bergrothilla osittain tilasuun-
nittelupainoitteista, vaikka pääsinkin 
piirtämään paljon kiintokalusteita. 

Olin pohtinut opiskelujeni jatkamista 
Taideteollisessa korkeakoulussa. Lah-
den Muotoiluinstituutissa opetus oli 
keskittynyt hyvin pitkälle suunnitteli-
jan perustaitojen hankkimiseen. Kai-
pasin kuitenkin ammattitaitooni sy-
vällisempää asioiden ymmärtämistä ja 
koin, että voisin saavuttaa tämän tai-
teen maisterin opinnoissa.
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Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 
2003 lähtien. Olen ollut perustamas-
sa viittä yritystä, jotka kaikki sivua-
vat jollain tavalla suunnittelua, muo-
toilua, arkkitehtuuria tai rakentamista. 
Kolme näistä on edelleen toiminnassa 
ja olen niissä jollain tasolla mukana, 
vaikka kaikkien yritysten toimintaan 
en päivätasolla osallistukaan.

Ensimmäisen varsinaisen työvuoteni 
aikana käsitykseni jatko-opiskeluista 
vahvistui ja hain jatko-opiskelupaik-
kaa Taideteollisesta korkeakoulusta 
kalustesuunnittelun osastolta. 

Pääsin sisään ensimmäisellä yrittämäl-
lä ja opiskelu Taideteollisessa korkea-
koulussa tuntui itselleni hyvin vaivat-
tomalta.Taideteollinen korkeakoulu 
tuntui vihdoin paikalta, jossa minun 
oli helppo ymmärtää ja tulla ymmär-
retyksi asioita käsiteltäessä.

Taideteollisessa opiskellessani perus-
tin itselleni myös toiminimen vuonna 
2003 ja aloittelin omaa yrittäjän uraa-
ni. Jatkoin myös yhteistyötä aiemman 
työnantajani Päivi Bergrothin kans-
sa. Osallistuimme yhdessä Päivi Berg-

rothin, Linda Bergrothin ja Henrik 
Drufvan kanssa mm. Pauligin kahvi-
paahtimon Vuosaaren tehtaan sisus-
tussuunnittelukilpailuun 2007, jonka 
voitimme. 

Kilpailun voittajina saimme toimek-
siannon suunnitella koko tehtaan si-
sätilat. Projekti oli hyvin suuritöinen 
ja kesti useita vuosia. Vuosaaren teh-
taan suunnittelu olikin itselleni päätyö 
vuodet 2007–2010. 

Valmistumisen jälkeen perustimme 
muutaman opiskelukaverini kans-
sa suunnittelukollektiivin, jonka ym-
pärillä teimme jonkin verran yhteisiä 
työprojekteja, mutta pääasiassa osal-
listuimme yhdessä kansainvälisiin ka-
lustenäyttelyihin mm. Tukholmassa , 
Berliinissä, Milanossa ja Tokiossa . 
Osa tuolloin suunnittelemistamme  
kalusteista päätyi tuotantoon 
kalusteyrityksille. 

Perustin Mottowasabi osakeyhtiön 
kollegani Anna Salosen kanssa vuon-
na 2009. Alkuvuosina teimme paljon 
työympäristökehittämishankkeita yh-
dessä yhteistyökumpaniemme kanssa 
Senaatti-kiinteistöille. Projektit keskit-
tyivät usein visioimaan näkymiä työ-
ympäristöistä viiden ja kymmenen 
vuoden päähän. Tämä oli hyvä lähtö-
kohta myös kalusteita suunniteltaes-
sa ja pystyimme hyödyntämään saatua 
tietoa myös muotoilun puolella. 

”Pyrimme osaltam-
me kaikin tavoin edis-
tämään puhtaampia 

rakennustapoja.” 
– Yuki Abe
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Olemmekin vuosien saatossa suun-
nitelleet useita kymmeniä myynnis-
sä olevia kalusteita kalusteyrityksien  
mallistoihin niin kotimaahan kuin 
kansainvälisille markkinoille. 

Olen ollut perustamassa myös suo-
malaisen muotoilun kansainväliseen 
tunnettuuteen keskittyvää Beacon 
Helsinki Oy:tä. Yritys perustet-
tiin vuonna 2012 ja neljän toiminta-
vuotensa aikana yritys järjesti usei-
ta tapahtumia koti maassa kuten myös 
kansainvälisesti. Toiminta oli hyvin 
aktiivista noin neljän vuoden ajan.

Vuonna 2019 perustin kolmen muo-
toilijakollegani kanssa Luomoa Oy:n. 
Luomoa on uudenlaisen ja kestä-

vän rakentamisen tuotteita kehittä-
vä yritys. Koimme, että rakennusala 
kaipaa muutosta ja erityisesti sisä-
rakentamisen voi tehdä tarkemmin, 
nopeammin, kustannustehokkaam-
min, muuntojoustavammin, kauniim-
min ja ekologisemmin. Erityisen huo-
lissamme olemme olleet rakentamisen 
hiilijalanjäljestä. Pyrimme osaltamme 
kaikin tavoin edistämään puhtaampia 
rakennustapoja. 

Olemme onnistuneet luomaan raken-
tamiseen tuotteita, jotka lyhentävät 
rakennushankkeen kestoa ja tekevät 
sisärakentamisesta hiiltä sitovia mo-
dulaarisia järjestelmiä. Järjestelmä on 
muuntojoustava ja arkkitehtuuria voi-
daan muokata käyttötarpeen muuttu-

Vivero small chairs Ceasar 8B Abe. 
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Tundra Sofa for Wow-design . 

essa ilman suuria purku- ja uudelleen 
rakentamishankkeita. 

Olemme tuotteidemme ja yrityksen 
kanssa vielä alussa ja meillä on paljon 
kehitystyötä tehtävänä, mutta olemme 
pystyneet näiden ensimmäisten vuosi-
en aikana todistamaan, että peruskon-
septimme ja liikeideamme on toimiva. 
Olemme saaneet jo paljon huomiota 
ja kiinnostusta sijoittajilta, muotoili-
joilta, arkkitehdeiltä ja rakennusalalta.

Olen myös perustajaosakkaana Plai-
ner osakeyhtiössä, joka perustettiin 
vuonna 2021. Plainer Oy on rahoi-
tus- ja palvelumalli toimitilojen sisus-
tamiseen, kalustamiseen ja ylläpitoon. 
Liiketoiminnassa yhdistyvät rahoitus, 

suunnittelu, toimitilat kalusteineen ja 
niiden ylläpito. Palvelu on tarkoitettu 
erityisesti yrityksille, joissa toimitilat 
ja niiden palvelut ovat monistettavissa 
ja skaalautuvat. 

Tämäkin yritys on vielä alkuvaiheis-
sa, enkä ole itse tässä päivittäisessä 
toiminnassa mukana. Yrityksen asia-
kaskunta ja kasvupotentiaali on kui-
tenkin mielenkiintoinen. Lyhyesti 
sanottuna olen sarjayrittäjä ja kiinnos-
tunut monenlaisista asioista.  Itseäni 
kiehtoo uusien konseptien ja palvelu-
mallien suunnittelu ja niiden jalkaut-
taminen käytäntöön. 

Tällä hetkellä olen ’päivätyössä’ Luo-
moa Oy:ssä,  jota olen myös ollut 
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mukana perustamassa. Nykyinen teh-
tävänimikkeeni on muotoilujohta-
ja. Nyt pystyn panostamaan täysipai-
noisesti muotoiluun, suunnitteluun ja 
tuotekehitykseen. 

Aiemmin ja aiemmissa yrityksissä-
ni oma roolini oli jakautunut moniin 
hallinnollisten ja yrityksen juoksevien 
asioiden hoitamiseen suunnittelutyön 
lisäksi. Tällä hetkellä näenkin oman 
tilanteeni hyvin mielekkäänä ja nykyi-
sessä yrityksessä jokaiselle tehtäväalu-
eelle on oma asiansa osaava henkilö. 

Luomoa perustettiin noin kolme 
vuotta sitten ja yritys on kasvanut 
vauhdilla neljän perustajaosakkaan 
yrityksestä noin viisitoista työntekijää 
työllistäväksi yritykseksi. Luomoa on 
silti yrityksenä vielä alkuvaiheessa ja  
vielä on paljon mielenkiintoista työtä 
tehtävänä jokaisella osa-alueella.

Tällä hetkellä työni on hyvin mie-
lenkiintoista ja työ tuntuu tärkeältä. 
Näen työn itselleni lähinnä mielen-
kiintoisena ajanvietteenä, kuin varsi-
naisesti työnä. Olen pyrkinyt rakenta-
maan ympäristöni niin, että arki olisi 
mielenkiintoista ja voisin samalla saa-
vuttaa ympäristölleni jotain hyvää. 
Ennen koronaa matkustin työni puo-
lesta jonkin verran, noin neljästä kuu-
teen kertaan vuodessa. En juuri pidä 
matkustamisesta, ellei se liity jollain ta-
valla lumilautailuun, ja työn puitteis-
sa ei niin taida olla käynyt vielä kertaa-
kaan. Vapaa-aikani menee pääasiassa 

perheen parissa tai salibandyä pelates-
sa. Talvikautena harrastan lumilautai-
lua ja käymme myös perheen kanssa 
usein Lapissa laskettelemassa.

Omalta kohdaltani näen, että amma-
tillisesti omat parhaat vuoteni ovat 
vielä edessäpäin ja työ erittäin mielen-
kiintoista ja palkitsevaa. Toivonkin, 
että saan olla vielä useita vuosia mu-
kana kehittämässä Luomoan tuottei-
ta ja liiketoimintaa. Muissa yrityksis-
sä, joissa olen mukana, kiinnostukseni  
keskittyy erityisesti liiketoiminnan 
kehittämiseen.

Yuki Abe

Tomoko acoustic helmet for Vivero. 
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Riemuylioppilaan puhe 
kevään 2022 ylioppilasjuhlassa
Tervehdys ylioppilaat, opettajat ja 
muu juhlaväki! 

Meitä riemuylioppilaita, kevään 1972 
ylioppilaita, on täällä juhlassa 19. Val-
mistumisvuotenamme moni nykyi-
sistä koulun opettajista ei ollut vie-
lä syntynytkään. Juhlapäivänämme oli 
muistaakseni puolipilvistä, niinkuin 
elämässä yleensäkin.Valtavat onnitte-
lut teille tänään valmistuville ylioppi-
laille tästä saavutuksesta. Onnittelut 
myös opettajille, jotka leivoitte näistä 
nuorista ylioppilaita.

Teillä nuorilla on nyt päättynyt yksi 
vaihe elämässä, ja edessä ovat suuren 
muutoksen ajat. Pitäisi valita ammatti, 
johon opiskella, sitten muuttaa pois 
kotoa, todennäköisesti eri paikkakun-
nalle, hypätä aikuisten maailmaan ja 
alkaa elää omillaan. Koulukaverit läh-
tevät opiskelemaan eri puolille Suo-
mea, jotkut ehkä ulkomaillekin.

Joistakin muutos voi tuntua pelotta-
valta, mutta ei syytä pelkoon. Sopeu-
dutte nopeasti uuteen elämään. Nämä 
kaikki ovat isoja muutoksia,  mutta 
niistä suurin on ehkä ammatinvalin-
ta. Autuaita ovat  ne, jotka ovat jo pi-
demmän aikaa tienneet, mille alalle 
ryhtyä, ja voivat siten valmistautua sii-
hen vaadittaviin pääsykokeisiin.  

Mutta varmasti joukossanne on myös 
niitä, jotka eivät oikein tiedä mitä te-
kisi koulun jälkeen. Todistus ei ehkä 
ole kehuttava, eikä kirjoituksetkaan 
menneet ihan putkeen. Sitä voi miet-
tiä, että mihin minä näillä papereilla ja 
tiedoilla voin päästä, jos mihinkään... 

Minä tiedän tunteen, sillä olin itse sa-
massa tilanteessa. Keskiarvoni oli ai-
kanaan alle luokan keskiarvon, eikä 

Vuoden 1972 ylioppilas Arto Kukkurainen pitä-
mässä juhlapuhetta ylioppilaille 3.6.2022. Kuva: 
 Nina Vaittinen / LYK. 
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kirjoitustuloksissakaan ollut kehumis-
ta. Ammatista ei ollut tietoakaan. Plä-
räsin ammatinvalintaopasta, jossa oli 
aakkosjärjestyksessä eri ammatit ja 
mitä niihin vaadittiin. Mihinkään ei 
ollut vaatimuksena laiska lurjus. 

Teknistä alaa mietin, mutta kau-
histuin matikan ja fysiikan kokei-
ta. Mutta muillakin aloilla oli vaa-
timuksia, ja koska en ollut oikein 
hyvä missään, oli sama, mitä luki-
sin .Niinpä tartuin matikan ja fys-
san kirjoihin, ja luin pari kuukautta 
yötä päivää. Asiat alkoivat avau-
tua. Sukulaisteni suureksi yllätyksek-
si pääsin opiskelemaan  Tekniseen 
Yliopistoon.

Mutta se oli tuskien tie, enkä suosittele 
sitä kellekkään. Eli älkää ihmeessä aja-
telko, että ”mähän voin tehdä niikuin 
toi äijä”, eli lukea vain ennen pääsy-
kokeita. Easy come, easy go – eli nopeas-
ti opittu on myös nopeasti unohdettu. 
Muuten, matikkakammoisille tiedok-
si: Ei sitä matematiikkaa ole tällä alal-
la kuin parina ensimmäisenä vuonna. 
Sen jälkeen en ole matematiikkaa tar-
vinnut, enkä muista mitään integraa-
leista ja derivaatoista. Se on jäänyt mie-
leen, että integraalissa oli se loiva ässä, 
numeroita ja kirjaimia sekä dx. 

Sitten niille, jotka vielä jatkavat kou-
lua: Lukekaa ihmeessä edes vähän  
niitä läksyjä, edes tunti päivässä. 

Riemuylioppilaat kevään 2022 ylioppilasjuhlassa.  
Kuva: Nina Vaittinen / LYK. 
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 Takaan,  että se kannattaa. Teistä voi 
tuntua, että mitähän minäkin näillä ja 
näillä tiedoilla teen. Mutta kyllä te nii-
tä tarvitsette, usein yllättävissä pai-
koissa elämän varrella. Älkääkä ma-
sentuko, jos vaikka saisitte ehdot tai 
jäisitte luokalle. Ei peli ole menetetty, 
ei sinne päinkään. Hyvistä kavereista-
ni kaksi jäi aikanaan luokalle. Toisesta 
tuli vakuutusmatemaatikko ja toisesta 
tekniikan lisensiaatti.

Ja ylioppilaille: Älkää tekään hermos-
tuko, jos ette heti pääse haluamaan-
ne oppilaitokseen. Uutta matoa kouk-
kuun. Yksi tuttuni pääsi lääkikseen 
neljännellä kerralla. Olkaa siis sitkei-
tä. Niin, ja siitä välivuodesta: En suo-
sittele. Vuoden loma on liian pitkä. 
Kyllä kesä riittää. Sitä paitsi vuodessa 

Riemuylioppilaat kahvitilaisuudessa Lahden yhteiskoulun ylioppilasjuhlassa keväällä 2022.  
Kuva: Nina Vaittinen.

unohtaa ison osan koulun opetukses-
ta. Eli harkitkaa välivuotta tarkkaan!

Sitten vielä tärkeä neuvo teille, jotka 
muutatte kimppakämppään tai solu-
asuntoon: Älkää ikinä ostako jääkaap-
piin nakkeja. Kämppäkaverinne syö 
ne vuoren varmasti, eikä ikinä osta ta-
kaisin. Tiedän kokemuksesta. Parem-
pi ostaa kananmunia, koska niitä ei 
kukaan viitsi yöllä keittää. 

Lopuksi puheeni ehkä odotetuin 
osuus, eli lopetus. Turun kaupungin 
protokollapäällikköä Mika Akkasta 
mukaellen: Toivotan kaikille teille rie-
mullista kesää!

Arto Kukkurainen
Riemuylioppilas vuosimallia 1972
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Ristikko

©Veikko Sonninen
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Liity Sinäkin 
Senioriyhdistykseen 
ja pyydä entinen 
koulutoverisi mukaan!

Lahden yhteiskoulun entisillä opiske-
lijoilla ja opettajilla on oma yhdistys, 
Lahden yhteiskoulun seniorit Ry. Yh-
distys vaalii koulun perinteitä ja toimii 
koulun ja sen entisten opiskelijoiden 
yhdyssiteenä, sekä tarjoaa kanavan se-
nioreiden 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. 

HALLITUKSEN JÄSENET

Puheenjohtaja 
 Marja-Liisa Starckjohann 
 marjaliisa.starckjohann@gmail.com 
 0400 843 474
Varapuheenjohtaja 
 Eija Villberg
 e.villberg@phnet.fi 
 040 584 8750
Sihteeri, rahastonhoitaja 
 Aune Kirjola 
 aune.kirjola@gmail.com 
 050 350 8731

Muut jäsenet: 
Markku Krohn 
Leila Laaksonen 
Pirkko Larjo 
Eira Leppänen
Harri Lindholm
Tiina-Kaisa 
Luhtanen-Virtanen
Markku Moisala
Eero Pulkkinen 
Matti Visuri

Jäseneksi voit liittyä maksamalla vuo-
simaksun 15 € tai ainaisjäsenmaksun 
100 € yhdistyksen tilille Nordea FI65 
1085 3000 3115 55, NDEAFIHH. 
Viitenumeron saa yhdistyksen sihtee-
riltä, jonka yhteystiedot ovat alla. Toki 
maksaminen on mahdollista myös il-
man viitenumeroa.

Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan 
sähköpostitse. Toimita yhteydenpi-
toa varten tarvittavat tiedot yhdistyk-
sen sihteeri Aune Kirjolalle: aune.kir-
jola@gmail.com, puh. 050 350 8731. 
Lisätietoja yhdistyksestä osoitteessa 
www.lyk.fi/seniorit.
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RISTIKON RATKAISU

Rehtori Markku Moisala          044 0885 500
Vararehtori Juha Hirvonen  044 0885 509              
Apulaisrehtori Lauri Kaartokallio 044 4885 554
Apulaisrehtori Anna Muikku  044 4885 511

Kirkkokatu 2 / 
Sibeliuksenkatu 1
15110 Lahti 
03 876 900 
www.lyk.fi/seniorit
info@lyk.fi
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