
LAKKIAISET   5.6.2021   
Järvenpään   lukio,   Riemuylioppilaiden   puhe   (Pekka   Launonen)   
  

Hyvät   uudet   ylioppilaat,   arvoisa   rehtori   ja   koko   lukion   väki,   hyvät   juhlavieraat   etäyhteyksien   
päässä!   
  

Viisikymmentä   vuotta   sitten   Järvenpään   yhteiskoulusta   valmistuneiden,   niin   sanottujen   
riemuylioppilaiden   puolesta   onnittelen   sydämellisesti   teitä   kaikkia   kevään   2021   ylioppilaat!     
  

Helsingin   Sanomissa   on   palsta,   jossa   päivittäin   kerrataan   uutisia   50   vuoden   takaa.   Sitä   
lukemalla   saa   jonkinlaisen   käsityksen   siitä   ajasta,   jolloin   minun   ikäpolveni   kävi   koulua.   Noin   
kuukausi   sitten   palstalla   oli   uutinen,   että   vuonna   1971   Suomessa   tehtiin   päätös   
viisipäiväiseen   kouluviikkoon   siirtymisestä.   Toisin   sanoen   myös   lauantaista   tuli   vapaapäivä   ja   
koulussakin   ryhdyttiin   seuraamaan   työelämässä   jo   yleistynyttä   käytäntöä.   Tämä   uutinen   
pysäytti:   tosiaan,   meillä   oli   silloin   aikoinaan   vielä   kuusipäiväinen   kouluviikko.   Tuolloin   elettiin   
hieman   erilaisessa   yhteiskunnassa.     
  

Pääosa   kouluvuosistamme   sijoittui   60-luvulle.   Järvenpään   yhteiskoulu   oli   tuohon   aikaan   
kahdeksanluokkainen   oppikoulu.   Kun   aloitin   siellä   kansakoulun   jälkeen   11   vuoden   ikäisenä   
vuonna   1963,   opettajat   tuntuivat   minusta   sekä   vanhoilta   että   pelottavilta.   Se   ei   tietysti   ollut   
ihan   koko   totuus.   Mutta   totta   oli   se,   että   opettajakunnassa   oli   tuolloin   useita   jo   30-luvulla   -   
siis   ennen   talvisotaa   -   aloittaneita   opettajia.   Vasta   myöhemmin   aloin   ymmärtää,   että   se   mikä   
nuoren   koululaisen   silmin   saattoi   näyttää   vanhalta   ja   aikansa   eläneeltä,   edusti   myös   
elämänkokemusta   ja   -viisautta,   joka   siis   ulottui   jopa   koulun   perustamisvuosiin   asti.   
  

Nämä   sukupolvien   ja   aikakausien   kerrostumat   tulivat   näkyviksi   myös   ylioppilaskeväänämme.   
Samaan   aikaan   kuin   me   lähdimme   koulusta,   jäi   eläkkeelle   41   vuotta   koulua   palvellut   
musiikinopettajamme.   Hänkin   oli   tuntunut   alaluokilla   ankaralta   opettajalta.   Mutta   kahdeksan   
vuoden   matkallamme   ehkä   jotenkin   löysimme   vähitellen   yhteisen   sävelen.   Lukioluokilla   hän   
antoi   meidän   tuoda   musiikkitunneille   kuunneltaviksi   omia   levyjämme.   Me   olimme   
Woodstockin   aikalaisia,   mutta   tämä   vanhan   koulukunnan   pedagogi   kuunteli   kanssamme   
sujuvasti   60-70-lukujen   taitteen   rockin   helmiä.   Loppu   hyvin,   kaikki   hyvin.   
  

Tuolla   mainitsemallani   Hesarin   vanhojen   uutisten   palstalla   voi   nähdä   myös   sen,   että   
viisikymmentä   vuotta   sitten   sanomalehdissä   oli   vain   mustavalkoisia   kuvia.   Samoin   televisio,   
joka   oli   vielä   melko   uusi   laite   suomalaisissa   kodeissa,   välitti   mustavalkoista   kuvaa.   Kanavia  
oli   kaksi,   kesäkuukausina   vain   yksi.   Toisinaan   tulee   tunne,   että   tuo   aikakausi   oli   sekä   
ulkonaisesti   että   henkisesti   jotenkin   harmaa   ja   ankea.   Mutta   ehkä   näin   ajatellessani   otan   
vertailukohdaksi   nykyhetken,   eikä   se   ole   ihan   reilua   menneisyyttä   kohtaan.    
  

Olen   viime   aikoina   ajatellut   paljon   sitä,   että   tuon   ajan   nuorina   olimme   monien   sellaisten   
ilmiöiden   äärellä,   jotka   ovat   yhä   ajankohtaisia.   Silloinkin   puhuttiin   ympäristöasioista,   rikkaista   
ja   köyhistä   maista,   sodasta   ja   rauhasta,   rotujen   ja   sukupuolten   tasa-arvosta   ja   niin   edelleen.   
Niitä   käsiteltiin   lehdissä   ja   televisiossa,   mutta   myös   koulussa.   Uskon,   että   näiden   asioiden   
kohtaaminen   antoi   paljon   aineksia   maailmankuvamme   ja   arvojemme   muodostumiseen.     
  



Jokainen   sukupolvi   -   ja   jokainen   yksilö   -   muodostaa   tietysti   itse   omat   arvonsa.   Elämme   
moniarvoisessa   maailmassa.   Siksi   onkin   tärkeää,   että   meillä   kaikilla   on   myös   kykyä   
toistemme   kuuntelemiseen   ja   keskinäiseen   vuoropuheluun.   
  

Hyvät   uudet   ylioppilaat!   On   syytä   palata   näiden   muistojen   parista   nykyhetkeen.   Tänään   on   
teidän   juhlapäivänne.   Kun   mietin,   mitä   teille   erityisesti   sanoisin,   huomaan   olevani   
hankalassa   tilanteessa.   Luulen,   että   minulla   on   lopulta   aika   hämärä   käsitys   siitä,   mitä   
koulunkäynti   on   nykyään   ja   millaisen   matkan   olette   tähän   mennessä   kulkeneet.   Lisäksi   teitä   
on   valtava   joukko   -   monikertainen   omaan   aikaani   verrattuna   -   ja   jokaisen   kokemus   on   
yksilöllinen.     
  

Ehkä   sanon   kuitenkin   näin:   Tiedän,   että   teidän   joukossanne   on   nyt   monenlaisia   tunnelmia.   
On   iloa   ja   toiveikkuutta,   mutta   myös   pettymystä   ja   hämmennystä.   Päässä   pyörii   ajatus:   mitä   
seuraavaksi?   Uskallan   puhua   kaikkien   meidän   riemuylioppilaiden   puolesta   kun   sanon,   että   
lakkiaispäivä   ei   määritä   koko   loppuelämää.   Tämä   tutkinto   on   kuin   ovi,   jonka   takaa   lähtee   
monia   polkuja.   Elämä   tarjoaa   aina   vaihtoehtoja   ja   jopa   yllätyksiä.   Teidän   pitää   toki   olla   
suunnitelmallisia   ja   määrätietoisia.   Mutta   samalla   on   syytä   säilyttää   avoin   mieli   sen   
kohtaamiseen,   mitä   polkunne   varrella   tulee   vastaan.   Tällaisen   ylioppilaslahjan   haluamme   
teille   kaikille   ojentaa:   rohkeutta   seuraaviin   askeliin   ja   luottamusta   siihen,   että   tulevaisuus   on   
hyvä.     
  

Riemullista   juhlapäivää,   uudet   ylioppilaat!     
  
  
  
  
  


