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 Tuhatyhdeksänsataakakskytkahdeksan oli armon vuosi: 

 silloin Luoja Järvenpään asukkaita suosi. 

 Tilanomistaja Westermacki 

 päätti: rakennetaan Liiton arkki! 

 Perustettiin Järvenpään Yhteiskoulu – 

 siitä syttyikin sivistyksen roihu! 

 

     Ensimmäinen rakennus oli Nahkalinna: 

 siellä oli kaikilla palaa pinna! 

 Lieju ja tulvat koulua ympäröivät –  

 ja hiiret oppilaitten eväät söivät! 

 Ensimmäinen rehtori oli Vihtori Raevuori: 

 koulun puolustaja sisukas, uljas ja nuori. 

 

 Kivinen rakennus pian kouluksi saatiin, 

 ja näin luja perustus kalliolle luotiin. 

 Ensimmäiset ylioppilaat leivottiin kolmekymmentäkuusi: 



 avautui yliopistoon nuorisolle tie uusi. 

 Lama-aika tosin yhteiskouluakin koetteli, 

 mutta koulu yhteisrintamassa voittoon taisteli. 

 

 Sitten alkoivat sota-ajat kovat: 

 koulusta kaatuivat monet urheat pojat. 

 Koulutyö monena vuonna keskeytyi, 

 kun koko kansa isänmaalle uhrautui. 

 Nuoriso teki viljely- ja talkootöitä: 

 oli yhteishenkeä, sisua ja mittelöitä. 

 

 Sodan jälkeen saatiin uusi lisärakennus 

 ja alkoi koulun mittava kohennus. 

 Rehtori Raevuori jäi eläkkeelle – 

 siirryttiin Väinö Kyrölän aikakaudelle. 

 Hyviä uudistuksia opetukseen tehtiin: 

 ja yhä parempia tuloksia saavutettiin. 

 

 Koulun seinät oppilaista pullistuivat: 

 ahtaiksi tilat taas osoittautuivat. 

 Kuusikymmentäyksi lisäsiipi vihittiin, 

 ja siitä ylpeinä riemuittiin. 

 Järvenpäähän asukkaita lisää ahtautui – 



 tilanpuute koulussa edelleen jatkui. 

 

 Väinö Kyrölä kaksikymmentä vuotta viisaasti hallitsi; 

 sitten tuli rehti Arne Graeffe rehtoriksi. 

 Keskuskoululta tilaa vallattiin, 

 ja peruskouluun hiljalleen siirryttiin. 

 Yhteiskoulu siirtyi kaupungin omistukseen – 

 ja kouluneuvostot ryhtyivät mainioon vallankumoukseen. 

 

Seitsemänkymmentäkuusi perustettiin Järvenpään lukio – 

 näin ero peruskoulusta oli tosio. 

 Lukio jatkoi paisumistaan – 

 suuret vedet etsivät purkautumistaan. 

 Kun rehtoriksi tuli uudistaja Atso Taipale, 

 alkoikin uuden lukion suunnittelu. 

 

 Kahdeksankymmentäluvulla tuli lukioon kurssimuotoisuus; 

 saatiin myös lukiosiipi moderni,  uus. 

Lisärakennus oli pian taas ahdas: 

 lukio oli kuin valtava broileritehdas. 

 Oppilaanohjausta onneksi kehitettiin 

 ja hyvää opetusta kaikkialla kiiteltiin. 

 



 Tilanpuute oli koulussa ongelma valtava: 

 oli tehtävä uusi suunnitelma. 

 Suureksi esteeksi tuli yhdeksänkymmentäluvun lama: 

 Järvenpään kaupunkiin tuli ankara pula. 

 Kohtalo tarttui jälleen koulun ohjaksiin: 

 lukiorakennus siirtyi kauas tulevaisuuteen! 

 

 Yhdeksänkymmentäneljä tuli lukiosta luokaton: 

 se oli monelle hyppy tuntematon. 

 Suuri askel kuitenkin onnistui: 

 kouluyhteisö uudistukseen vähitellen sopeutui. 

 Uutta lukiota hiljalleen suunniteltiin, 

 ja laman päättymistä mielissä rukoiltiin. 

 

 Kaksituhattakolme alkoi Järvenpäässä uusi vaihe: 

 upouusi lukio oli ylpeyden aihe. 

 Koulu oli kuin antiikin temppeli; 

 kaiken kruunasi mahtava kupoli! 

 Kaukaa saavuttiin koulua katsomaan – 

 kuin  Kiinan muuria konsanaan! 

 

 Lukiomme on kuin korkeakoulu: 

 joka kerroksessa on ”tiedekunta” hieno! 



 Alhaalla areena, ruokala, hallinto ja auditorio; 

 ylempänä musiikki, luonnontieteet, kielet ja kirjasto. 

 Tietotekniikka on huippumodernia, 

 ja oppilaille on tasokkaita ohjauspalveluja! 

 

Voi opiskella  ilmaisua, taidetta ja musiikkilinjaa, 

valita  ammattilukion tai KUUMIA opintoja ilman rajaa! 

 Kieliä puhutaan kuin Baabelin tornissa; 

 kokeita voi tehdä luonnontieteiden parissa. 

 Suoritetaan upeita lukiodiplomeita – 

 ja leivotaan  koripallon Suomen mestareita!  

 

 

 Lukio ei ole jäänyt Impivaaraan: 

 kouluväki matkustaa avaraan maailmaan! 

 Kansainvälisiä projekteja on Sveitsistä Kaliforniaan; 

 idässä mennään Venäjältä Kiinaan! 

 Ulkomailta tullaan meiltä oppia hakemaan 

 ja koulutuksen korkeata tasoa ihailemaan! 

  

 

 Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa 

 ja varsin yksilöllisesti suorittaa. 



 Pätevät opettajat valmentavat; 

etevät OPOT ja tutorit avustavat. 

 Yhteishenki on meillä hyvä: 

 siitä vallitsee yksimielisyys syvä! 

 

 Lukio tarjoaa tiedon kultajyviä 

 sekä luovuuden elämyksiä. 

Apuna on internetti, pedanetti ja smartti: 

 tiedon hakuun menee vain vartti! 

 Lukiossa solmitaan ystävyyssuhteita; 

opitaan suvaitsevaisuutta, humaania toisen kunnioitusta. 

 

Koulun tarkoitus on antaa eväät elämään hyvään: 

siitä kiitämme opinahjoamme nöyrästi syvään! 

Juhlapäivänä ylistys koulullemme kaikukoon – 

ja Luoja ”alma materiamme” siunatkoon! 

 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT,  

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU JA LUKIO! 

 


