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04.12.2020  Kari Naalisvaara 

 

Hyvät uudet ylioppilaat – Riemuylioppilaiden puolesta 

onnittelen teitä upeasta saavutuksestanne  

 

Järvenpään lukiolla kuten eräillä muillakin lukioilla on 

perinne, jonka mukaan 50 -vuotta sitten kirjoittaneet – 

riemuylioppilaat - tervehtivät uusia ylioppilaita yhteisessä 

kevätjuhlassa. Tähän perinteeseen kuuluu myös 

riemuylioppilaan puhe uusille ylioppilaille. Pandemia 

muutti kaiken, peruutti myös tämän yhteisen juhlan. Vain 

riemuylioppilaan puhe jatkaa tätä perinnettä.  

Suomi oli aivan erillainen yhteiskunta 50 -vuotta sitten. 

Suomi oli homogeeninen maa. Meillä ei juuri näkynyt 

ulkomaalaisia tai asunut ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Nyt 

heitä on n. 8 % väestöstä eli yli 400 000.  Meistä kirkkoon 

kuului tuolloin 95 % nyt alle 70 % . Radiossa meillä oli kaksi 

valtakunnallista kanavaa. Nyt meillä on useiden Ylen 

kanavien lisäksi 100 kaupallista radiokanavaa.  Tv 1 ja tv 2 

aloittivat nykymuodossaan vuonna 1970.  Ohjelmat olivat 

mustavalkoisia. Tänään katselemme halutessamme 

kymmeniä tai satoja tv-ohjelmia eri puolilta maailmaa.  
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Järvenpään väkiluku on yli kaksinkertaistunut tänä aikana. 

Myös koululaitos oli erilainen aikanamme.  Tuolloin oli 

rinnakkaiskoulujärjestelmä. Nyt on yhtenäiskoulu. Tämän 

teidän lukionne edeltäjä oli Järvenpään Yhteiskoulu, joka 

sijaitsi tuolla kirkon vieressä. Se oli yksityinen koulu, jossa 

opetus oli maksullista. Lukukausimaksujen lisäksi 

maksoimme itse kaikki kirjat ja muun oppimateriaalin. 

Kouluruokailukin oli maksullinen. Henkilökohtaisista 

tietokoneista tai kännyköistä ei ollut vielä minkäänlaista 

aihiota. Näiden sijaan opiskelimme koulussa pakollisena 

aineena pikakirjoitusta.  

 Opettajat olivat originelleja tyyppejä. Joitakin jopa 

pelättiin. Yksi lempiopettajistani, luonnontiedon ja 

biologian opettaja, Eero Kolehmainen eli ”Simppu” oli 

värikäs persoona. Hän kertoi monesti mainioita tarinoita. 

Hänellä oli tapana kävellä luokan edessä kädet 

takataskussa. 

 ”Kun minä ja vaimoni, taiteilija Laura Järnefelt olimme 

Istanbulissa lomailemassa. Vaimoni maalasi päivät ja minä 

kuljin kaupungilla tutustuen nähtävyyksiin. Yhtenä iltana 

päätimme mennä hienoon ravintolaan syömään. 

Päivällisen jälkeen minä pyysin hovimestarilta jälkiruuaksi 

parasta, mitä heillä oli. Meni vartti ja hovimestari tuli 

luoksemme pölyisen pullon kanssa. Hän pyyhki valkoisella 
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liinallaan pullon pölyistä etikettiä. Etiketissä luki: Marlin 

Mesimarjalikööri ”. 

 

1960-luvun loppu ja -70-luvun alku olivat nuorison 

heräämistä poliittiseen vaikuttamiseen. Olin tuohon aikaan 

Järvenpään Yhteiskoulun Teinikunnan puheenjohtaja. 

Teiniliitto oli voimakkaimmillaan ja paikallisosastot, 

teinikunnat kouluissa niin ikään. Järjestimme taksvärkkejä 

kolmansien maiden hyväksi, organisoimme 

mielenosoituksia Vietnamin sodan lopettamiseksi, 

tavoittelimme Summerhillin kasvatustavoitteita jne.  

 Vaikka poliittinen tietoisuus oli vahvaa, mukana oli paljon 

myös harrastustoimintaa ja muuta viihdetoimintaa kuten 

tanssien järjestämistä muutaman kerran lukukaudessa. 

Perustimme tuolloin mm. Järvenpään Nuorisoteatterin. 

Teiniliitto meni konkurssiin ja lakkautettiin 1983. Sen 

toimintaa jatkamaan perustettiin Suomen Lukiolaisten 

Liitto. Lukiolaisten liitto ei käsittääkseni ole saanut 

samanlaista tuulta alleen kuin Teiniliitto. Onneksi nuoret 

ovat viime vuosina kehitelleet itselleen ominaisempia 

tapoja vaikuttaa. 

Vuosien pituinen lukujärjestyksen mukainen eläminen on 

nyt teidän kohdallanne päättynyt. Tämä ei kuitenkaan 
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tarkoita opiskeluajan päättymistä, päinvastoin, nyt se vasta 

oikeastaan alkaa. Onneksi ammatin opiskeleminen on 

aivan mahtavaa ja motivoivaa työtä ja sen jälkeenkin, kun 

olette valmistuneet, opiskelu jatkuu. Se jatkuu ja jatkuu 

koko elämän ajan.  

Koulua ei ole käyty vain Yo -tutkinnon suorittamista varten, 

vaan ensi sijassa elämää varten. Kun opiskelee elämää 

varten, tiedosta tulee sydämen sivistystä, henkistä 

pääomaa, joka luo edellytyksiä elämästä selviytymiseen. 

Tommy Taberman sanoo runossaan ”Elinehto” osuvasti 

sen, mitä teille nyt lopuksi haluan sanoa: 

Elinehto (Tommy Taberman) 

Kaikkea saa tehdä. 

Kaikkea pitää tehdä. 

Kaikkia ovia pitää tempoa, 

kaikkia kuita kurkotella. 

On vain yksi ehto, 

elinehto: 

Värisevää sielua ei saa tallata 

 


