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MUISTOJA JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN 25-VUOTISJUHLASTA 
21.4.1954 
 
KUORO JA HARJOITUKSET 
Olin tuolloin 12-vuotias ja laulutaitoisena minut oli valittu koulun suureen 
kuoroon, joka esiintyisi juhlassa. Muistan, miten harjoittelimme koulun entisen 
oppilaan Joonas Kokkosen säveltämää ja Marjatta Kurenniemen sanoittamaa 
juhlakantaattia jo kauan ennen juhlaa. Kantaatin nimi oli Ikivihreä, ja se oli 
sävelletty sekakuorolle, tyttö- ja poikakuorolle, lapsisolistille ja pianolle. 
Harjoituksia johti Elli Tourunen.  
 
JOONAS KOKKONEN 
Muistan, miten hän korosti sitä, että vielä paremmin pitää mennä, jotta 
Joonas Kokkonen olisi tyytyväinen. Ei ollut kyse mistään pikku esityksestä, 
sillä kantaatilla oli pituutta 20 minuuttia. Mieleeni on jäänyt se, että yhä 
uudelleen piti ottaa joitakin kohtia uusiksi. Harjoittelu oli pienestä pojasta 
puuduttavaa. Viimeisissä harjoituksissa oli Joonas Kokkonen mukana 
Muistan vielä sen, että ei se Kokkosen olemus vastannut ennakko-
odotuksiani. 
 
OPPILAIDEN JUHLA 
Juhlaa edeltävänä päivänä oli oppilaille tarkoitettu juhla. Kuinka ollakaan niin 
silloin olivat Oslon talviolympialaiset ja juuri juhlan aikaan hiihdettiin 50 km:n 
hiihto. Kisan voittaja oli Veikko Hakulinen, jonka voittoaika oli maaginen 
3.33.33, mikä tänäkin päivänä vielä muistetaan. Jäi jotenkin mieleen, että 
meiltä jäi selostuksen kuuntelu kesken, kun piti mennä esiintymään 
 
VIRALLINEN JUHLAPÄIVÄ 
Seuraavana päivänä oli virallinen juhla. Olen yhteiskoulun sivuilta löytänyt 
niin valokuvat kuin kaiken muunkin juhlaan liittyvän. Niiden avulla saatoin 
palauttaa mieleeni asioita. Ensinnäkin yleisöstä otettu kuva kertoo, että 
läsnäolijoita oli 231, mikä on valtava määrä niin pienessä salissa. Kuvassa on 
kaikki ihmiset numeroitu, ettei heitä tarvinnut laskea. Kuorostakin on kuva, 
jossa Joonas Kokkonen on pianon ääressä ja 140 laulajaa esiintymässä. On 
kyllä aika nostalginen mieli kuvia katsoessani. Itseäni en tunnista kuvasta. 
Sen verran tiheässä seisomme. Mainittakoon, että koulussa oli 
kevätlukukauden päättyessä 583 oppilasta. 
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ESIINTYMINEN YLEISRADIOSSA 
Kuoro kävi esittämässä kantaatin vielä yleisradiossakin, joka silloin sijaitsi 
Kasarmintorin laidassa. Siellä olin siis minäkin. Radiosta kantaatti kuultiin 
vappuaattona. 
Akateemikko Joonas Kokkonen oli syntynyt marraskuussa 1921 ja tuolloin 
juhlan aikaan hän oli nuori 32-vuotias. Eipä kukaan tiennyt, mikä hänestä 
vielä tulee. Kirjoittaessani tätä muistelua joulukuussa 2021 on hänen 
syntymästään kulunut juuri tasan sata vuotta. 
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