
L y s e o l a i s t a r i n o i t a
-  k e r t o m u k s i a  k a s v u s t a ,

 o p p i m i s e s t a  j a  e l ä m ä n p o l u i s t a



Esipuhe:        2

Elina Aikivuori        4

Iida Glumoff 
Lyseolaisen arvolle sopivaa      7

Mira Heikkilä        11

Aleksi Karppinen 
Lyseolainen ideologia       16

Aapo Kukko 
Mikko Niskanen, Lyseo ja mä      20

Anna Lohi 
Sopivasti        22

Veikko Lohi 
Koulutie         24

Ville Louekari 
Käydään Lyskaa       28

Masha Modarres       
Välillä suunnattoman kirkasta ja valoisaa, välillä epätoivoisen pimeää 30

Sonja Pikkupeura 
Lyseolaisuus        32

Ulla Pohjamo        35

Katri Pääkkö-Matilainen 
Nuoruuteni parhaat vuodet      38

Hanna Sarkkinen       43

Esko Seppänen        46

Piia Syri        
Opiskeluaika Lyseon Tyrnävän toimipisteessä eli Tyrnävän lukiossa 49

Joonas Turunen 
Kymmenen huonoa neuvoa lyseolaiselle     42

Erkki Urpilainen        55  
SI

SÄ
LL

YS
LU

ET
TE

LO



Esipuhe:

Lukuvuonna 2012 - 2013 Lyseossa päätettiin käynnistää 
kahta oppiainerajat ylittävää aihekokonaisuutta eli 
kestävää kehitystä sekä aktiivista kansalaisuutta ja 
yrittäjyyttä yhdistävä kirjaprojekti, jonka lopputulosta 
juuri luet. Jokainen perusasteensa päättänyt nuori tulee 
opiskelemaan Lyseoon määrätynlaisin odotuksin, ja 
ylioppilaaksi päästyään kenties jo tietää, mille alalle haluaa 
jatkossa suuntautua. Näihin vuosiin mahtuu monenlaisia 
tilanteita, onnistumisia, epäonnistumisia, valintoja ja 
sattumuksia, jotka kenties vaikuttavat ratkaisevasti tuleviin 
polkuihin. 

Omaa opinpolkuaan kulkevaa nuorta ja kaikkia muita 
rinnallakulkijoita yhdistää lyseolaisuus, minkälaisia 
merkityksiä se itse kunkin kohdalla sitten saakin. 
Lyseolaisuus voi olla vahva yhteisöllinen kokemus, mutta 
myös ehkä jonkinlainen sisäinen tietoisuus omista juurista.  
Tarinat ovat positiivisia sekä optimistisesti eteenpäin 
katsovia ja luovat uskoa siihen, että monelaiset tiet ja 
valinnat vievät hyviin päämääriin. Aika kultaa helposti 
muistot ja pehmentää sävyjä, mutta kuten elämä on valoja 
ja varjoja,  kokemuksissa on myös kipeyttä, rosoisuuttakin. 

Kirjan sisältö tuotettiin kirjoittajille suunnatun 
ohjeistuksen avulla, johon he vastasivat teksteillään. 
Yhteisen ohjeistuksen kärki pyrittiin viemään ihmisenä 
kasvamiseen, oppimiseen, Lyseoon, jatko-opintoihin ja 
oman elämänsuunnitelman kirkastumiseen. Kirjoitusten 
ydinkysymyksiä olivat muun muassa seuraavat: Oliko 
Lyseoon tulo tietoinen valinta? Mitkä seikat vaikuttivat 
kouluvalinnassa? Vastasivatko opiskeluvuodet siihen 
mielikuvaan, joka sinulla Lyseoon tullessasi oli? Oliko 
kouluvuosien aikana sellaisia kokemuksia (esimerkiksi 
eri oppiaineista), jotka viitoittivat selkeästi tulevaan? 
Millaisena osallistujana pidit itseäsi Lyseolla? Muuttuiko 
osallistumisesi vuosien aikana? Onko osallistumisella ollut 
vaikutusta myöhempiin valintoihin? Mitä erityisiä muistoja 
tai muistorikkaita kokemuksia Sinulla on Lyseon ajasta? 
Mikä opintielläsi oli sinulle itsestään selvästi helpointa? 
Mikä tuotti vaikeuksia tai pettymyksen kokemuksia? 

Julkaisua ei olisi koskaan syntynyt ilman entisten 
lyseolaisten vapaaehtoista halua ottaa osaa 
yhteiseen kirjoitusprojektiin, ja siitä kiitämme kaikkia 
kirjoittajia. Kirjassa Lyseon entiset opiskelijat eri 
vuosikymmeniltä käyvät läpi lapsuuttaan ja nuoruuttaan, 
elämänsuunnitelmansa muotoutumista sekä lukio-
opintojen jälkeistä aikaa. Lyseolaisvuodet ovat voineet 
olla suunnannäyttäjänä uudenlaisten oivallusten tiellä: 
“Maailma on littana” ja “Itsensä voi keksiä uudelleen”, 
toteaa muun muassa Joonas Turunen kymmenessä 

huonossa käskyssään lyseolaiselle. Lukiovuosina 
iduillaan olleet ajatukset ja unelmat ovat voineet kirkastua 
konkreettisiksi elämänarvoiksi ja päämääriksi. 
Kirjoittajat pyrittiin valitsemaan eri oppiaineiden ja 
tieteenalojen edustajien joukosta, jotta kirjan tekstejä 
voisi myöhemmin käyttää pedagogisesti hyväksi myös eri 
oppiaineiden opetustyössä. Lukion opetussuunnitelman 
näkökulmasta kirjahanke siis sijoittuu kestävän kehityksen 
sekä aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden välisten 
aihekokonaisuuksien rajapintaan. Toivottavasti kirja luo 
nykyhetkessä opiskelevalle nuorelle kuvan niistä monista 
erilaisista mahdollisuuksista, joita kertomukset avaavat. 
Tällöin ehkä myös omaa lukioaikaan liittyvää opintopolkua 
ja sen jälkeistä aikaa on hieman helpompi hahmottaa.

Toimituskunta 

11.9.2014  Oulun Lyseon lukiossa

Katariina Juntunen
Jukka Keski-Filppula
Tuula Siira

Historian havina on lähes korvin kuultavaa 1874 
perustetun Oulun Lyseon lukion ja sen 1831 
valmistuneen koulurakennuksen käytävillä. Kun 
tuota historiaa dokumentoidaan, esille nousevat 
usein monet koko maamme historian käännekohdat 
itsenäistymistaisteluineen. Tunnettuja ovat 
myös lyseolaisten komeaan joukkoon kuuluvien 
merkkihenkilöiden saavutukset kansankunnan 
rakentamisessa.  

Koulun merkitys näkyy kuitenkin muuallakin: se 
on jokaisen opiskelijan omissa kokemuksissa, niissä 
elämäneväissä mitä itse kukin on Lyseosta maailmalle 
lähtiessään mukaansa saanut. Tämän lyseolaistarinoista 
syntyneen kirjan tavoitteena on näyttää, miten monella 
tavalla koulunsa voi käydä ja elämänoppinsa saada. 

Kiitän lämpimästi kirjan ideoinutta ja toteuttanutta 
toimituskuntaa ja lukijoille sanon: olkaa hyvä!

Mika Aalto
rehtori

Kannen kuva: Terhi Pulkkinen, syanotypia, 2014 
Tuotekuvaukset: Ji-Hyeon Oh, Florian Pröve, 
Markku Siekkinen
Taitto: Eetu Juujärvi

2



Emma Äijälä
Syanotypia, 2014

    3



Elina Aikivuori
Lyseolainen 2007 - 2010 

Olen varmasti ollut hyvin pieni, kun olen kuullut ensi kertaa 
Oulun Lyseon lukiosta. Olen melko varma, että äitini on 
esittänyt minulle johdattelevan kysymyksen, jonka sisältö 
on ollut suurin piirtein se, että aionko mennä lukioon. 
“Sehän on hienoa, että aiot. Tiesithän, että äiti ja isä ovat 
käyneet molemmat Lyseon”. Toinen vaihtoehto on, että 
olen kiinnittänyt huomioni Pokkitörmällä tönöttävään Oulun 
sivistyksen keltaiseen kukkaseen, ja edellä lainattu 
keskustelu on lähtenyt liikkeelle historiallisen tilan 
hämmästelystä.

Vuosia myöhemmin yläasteella muistan kaivanneeni 
jatkuvasti työrauhaa ja muutenkin toisenlaista opinilma-
piiriä. Tämä kaipuu toisenlaisesta todellisuudesta oli 
todennäköisesti se tekijä, joka varmisti, että haluan 
perusasteen jälkeen lukioon. Ammattikouluun en halunnut 
siksi, että sieltä ei oikein tuntunut löytyvän mitään liian 
kiinnostavaa. Oletin myös koulukavereita tarkkailemalla, 
että ammattikouluihin hakeutuu ihmisiä, jotka eivät ole 
minun henkisiäni. Muistan myös, että en oikeastaan edes 
halunnut muihin lukioihin. Lukioihin haettaessa laitoin 
hakulomakkeeseen ruksit myös Oulun Suomalaisen 
yhteiskoulun kohdalle ja Oulun Normaalikouluun, ihan vain 
sen ajatuksen pakottamana, että pitäähän sitä aina olla 
joku varasuunnitelma.

Luonnollisesti myös yläasteaikaisen ammattihaaveeni 
olivat osaltaan luoneet mielikuvaa, jonka varassa 
hain myöhemmin lukioon. Nautin vielä yläkoulussa 
luonnontieteistä ja olin kiinnostunut ihmisestä holistisena 
oliona. Mahdollisesti minulla oli myös osittain naiiveja 
haaveita ihmisten auttamisesta (sekä säällisestä 
tulevaisuuden tulotasosta). Tästä johtuen kuvittelin 
lääketieteen olevan ainoa mahdollinen ratkaisu käyttää 
tulevaisuuden työvuoteni. Oulun Lyseon lukiolla on ainakin 
minun peruskouluaikanani ollut hyvin luonnontieteellisesti 
painottuneen koulun maine. Lisäksi latinan kieli kiinnosti 
minua, joten kaikki nämä asianhaarat huomioon 
ottaen Lyseo tuntui hyvin loogiselta ja houkuttelevalta 
vaihtoehdolta. Lisäksi lapsuudenkotiani lähellä oleva sijainti 
houkutti minua.

Ensimmäisestä lukiopäivästäni muistan kauniin vanhan 
rakennuksen ja siihen ahtautuneen aivan liian suuren 
ihmismäärän. Joka puolella oli tuona päivänä ruuhka. Se ei 
silti estänyt ketään selviytymästä ryhmänohjausluokkaani. 
Sijoittumistani ohjausryhmässäni helpotti ensimmäisenä 
päivänä yläasteaikainen tuttuni, jonka viereen uskalsi istua 
tuntematta oloaan liian orvoksi. Oman osansa koulutyön 
alkuun toi myös ihastuttava ryhmänohjaajani. Hänellä on 

aivan erityinen ilmapiiri, jonka hän luo ympärilleen. En 
ollut ennen hänen tapaamistaan kohdannut vastaavaa 
missään. Rohkenen myös epäillä, että en tule kohtaamaan 
vastaavaa kenenkään muun kohdalla.

Lyseossa nautin aivan erityisesti siitä, että pääsin muun 
koulun perustoiminnan ohessa harrastamaan paljon 
sellaista toimintaa, mitä muissa kouluissa ei ollut edes 
tarjolla. Nyt jälkikäteen ymmärrän vielä kirkkaammin, miten 
suuri osuus tämän toiminnan toteuttamisessa on ollut 
yksittäisillä opettajilla. Lukiossa suoritin perusopintojen 
ohessa esimerkiksi kirjallisuusdiplomin ja osallistuin 
erilaisiin paneeleihin, toimin oppilasylläpidossa ja 
tulin toimineeksi vielä viimeisen kouluvuoteni aikana 
abitoimikunnanpuheenjohtajana. Kaikki tämä toi mielestäni 
ihanaa lisää muuten helposti puuduttavalta tuntuvaan 
lukion perustoimintaan.

Yksi ehkä merkittävimmistä kokemuksistani lukiossa 
tapahtuvasta oheistoiminnasta syntyi kesällä 2008, jolloin 
toimin kansliassa avustavissa kesätyötehtävissä. Harva 
opiskelija varmaan edes haluaa, saati sitten pääsee 
työskentelemään myöhemmin vanhoihin tai nykyisiin 
kouluihinsa. Tuo kesä meni oikein mukavasti puurtaessa 
rehtorin ja muun kouluhenkilökunnan alaisuudessa. Lyseo 
oli jo tuolloin reilu työpaikka, jossa oli paljon mukavia pieniä 
työprojekteja. Muistan, että minusta oli jännittävää, mutta 
myös kiinnostavaa hakea uutta roolia vanhasta yhteisöstä. 
Kesätyöläisenä olin yhtä aikaa sekoitus lukiolaista, mutta 
myös työntekijää. Suurin osa opettajista suhtautui minuun 
kuitenkin luontevasti ja ystävällisesti, joten ilmapiiriltään 
kesä meni hyvin rauhallisesti.

Kolme vuotta lukioaikaa meni kuin siivillä. Kun lukio 
läheni yllättäen loppuaan, muistan olleeni aika väsynyt. 
Viimeisen vuoden syksy oli tosi kivaa ja onnellista aikaa, 
jonka täytti innostunut jännitys ja tulevaisuuden valintojen 
hapuilu oikeastaan koko lähipiirini osalta. Olin myös 
alkanut seurustella Lyseosta (mistäpä muualtakaan) 
löytyneen nykyisen avomieheni kanssa. Syksy kääntyi 
kuitenkin huomaamattani talven kautta kevääseen.

Omilleni muutin lukion päättymistä seuranneena 
kesänä. Vuokrasin erään ystäväni vanhemmilta pienen 
puisen omakotitalon Kastellista ja nautin täysin rinnoin 
lähiöelämästä. Naapurit olivat aivan ihania, ja oli mukava 
pitää yhteyttä myös kavereideni vanhempiin. Etäisyydet 
olivat kuitenkin hieman harmilliset, mutta niistäkin selvisi, 
kiitos Oulun edes jonkin tasoisen julkisen liikenteen.

Väsymyksestäni johtuen hain vain kolmeen 
yliopistollisen haun kohteeseen Oulussa: arkkitehdiksi, 
luokanopettajaksi ja tietojenkäsittelytieteen piiriin. Minulla 
oli muistaakseni tuolloin vakaa ajatus pitää välivuosi töitä 
tehden ja urasuunnitelmiani hioessa, jos en tulisi valituksi 
mihinkään näistä. Seuraavana kesänä valintakokeiden 
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tulokset tipahtelivat yksi toisensa jälkeen postiluukusta, ja 
tulin valituksi vain ja ainoastaan tietojenkäsittelytieteiden 
laitokselle.
 Jälkikäteen olen usein kysynyt itseltäni, miksi edes 
hain sinne. En opiskellut lukiossa luonnontieteistä kuin 
pakolliset oppimäärät, koska en ole pahemmin kiinnostunut 
työskentelemään aloilla, joihin niiden opiskelu usein johtaa.
Muistan yrittäneeni parhaani mukaan kiinnostua 
tietojenkäsittelytieteen opinnoista. Asiat olivat sinällään 
ihan mukavia, ja menestyin opinnoissani ihan 
mukiinmenevästi, mutta en vain löytänyt kohdaltani aitoa 
oppimismotivaatiota. Opiskelukavereita alalta kuitenkin 
löytyi, ja osaan heistä olen yhä yhteydessä. Jouluun 
mennessä olin kuitenkin täysin kypsä kyseisiin opintoihin. 
Päätin jättäytyä pois yliopistolta ja tein erinäisiä töitä, 
kuten toimin yksityisenä lapsenvahtina, tein siivoojan 
keikkahommia sekä puhelinmyyntiä. Töiden lomassa luin 
kasvatustieteiden pääsykokeisiin. Muille aloille en välttänyt 
hakea, sillä koin, että kasvatustieteet ovat kutsumusalani. 
Kevät ja alkukesä menivät pääsykokeissa juostessa.

Pääsykokeissa kulkeminen tuotti tulosta, sillä kahden 
päivän sisällä sain neljä kirjettä. Kaksi ohuempaa ja kaksi 
paksumpaa. Ohuemmat olivat Itä-Suomen luokanopettaja 
puolelta ja Oulun yliopistosta. Paksummat olivat puoles-
taan Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitokselta 
ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Vaikka 
toisaalta olin tyytyväinen tulokseen, valitseminen ärsytti ja 
Ouluun pääsemättömyys harmitti.

Pohtimisen, puntaroinnin ja konsultaatiokierroksen 
jälkeen soitin Helsinkiin ja ilmoitin, että jätän tällä kertaa 
heidän paikkansa välistä. Päätin lähteä Rovaniemelle 
se läheisemmän sijainnin vuoksi. En erityisemmin 
välitä kummastakaan paikkakunnasta noin kaupunkina 
ja Helsingin yliopisto olisi arvattavasti ollut hieman 
parempitasoinen, mutta Suomessa koulutuksen 
haalintapaikalla ei liene niin suurta merkitystä työnhaussa 
kuin varsinaisella pätevyydellä.

Lapin yliopistossa on kuitenkin myös puolensa. Pienessä 
yliopistossa tutustuu nopeasti uusiin ihmisiin. Kasvatustie-
teiden tiedekunnassa opiskelijakaverit ovat pitkälti riittävän 
samanhenkisiä ja ihan noin yksilöinäkin usein ihania 
ihmisiä. Lyseolaisuudesta löytyi myös aivan uusia yllättäviä 
puolia jatko-opintojen johdosta. Monet entiset lyseolaiset 
olivat hakeutuneet lukemaan lakia ja yhteiskuntatieteitä 
Lapin yliopistoon. Omalle vuosikurssilleni ei sattunut 
ketään entistä opiskelukaveriani Lyseolta, mutta 
vanhemmissa opiskelijoissa Oulun lyseolaisia on 
edustettuna. Tämän hetkisessä pro-gradu-seminaarissa, 
jossa työstän omaa graduani, on yksi entinen lyseolainen. 
Niin sanottu bondaaminen alkoi heti seminaarin alussa.

Ajoittain olen kuitenkin kaivannut suoraa vaihtelua 
vanhoihin piireihin ja lappalaiseen mentaliteettiin. Lähdin 
viettämään toisena opiskeluvuotenani vaihtovuotta 
Japaniin. Siellä en onneksi törmännyt lyseolaisiin, vaan 
sain viettää aikaani rauhassa uusiin ihmisiin tutustuen, 
sillä poikkeuksella, että avomieheni tuli tapaamaan 
minua joulun ja uuden vuoden välisenä loma-aikana. 
Japanissa suorittamieni yliopisto-opintojeni ohessa kirjoitin 
kandidaatin työtäni, johon olin saanut alustavan idean jo 
lukioaikanani sekä tein opetustyötä läheisellä alakoululla 
tyttöjen integroidussa liikunnan ja englanninkielen 
ryhmässä sekä osallistuin ajoittain iltaisin järjestettävään 
yliopisto-opiskelijoiden englanninkielen petrausryhmään 
opetustehtävissä.
   Lyseossa haalitut oppimäärät ja työskentelytaidot 
toivat silti oman osansa vaihtovuoteeni. Olin lukiossa 
opiskellut jonkin verran japania, ja se helpotti opintojeni 
alkua huomattavasti. Kulttuurista olin oppinut kotonani 
ja vanhempieni kanssa Japanissa lapsena ollessani 
enemmän kuin koulussa. En voi silti vähätellä Lyseon 
japanin kielen opettajan merkitystä tässä suhteessa.

Kiireisen, mutta onnellisen Japanin vaihtovuoden 
jälkeen oli mukava palata takaisin Suomeen. Suoritin viime 
keväänä (2013) kandidaatintutkintoni pakettiin ja aloitin 
vii-me syksynä maisterintutkinnon Lapin yliopistossa. 
Se, että en täysin viihdy Lapissa, on kääntynyt nopeaksi 
opintojen suoritustahdiksi. Aloitin siellä vuonna 2011, ja 
nyt vuoden 2014 keväällä minun pitäisi suunnitelmieni 
mukaisesti valmistua maisteriksi. Tämä maisteriksi 
valmistumisprosessi on kuitenkin yllättäen taas palannut 
Lyseoon.

Suoritan vanhassa koulussani pakollista maisterin 
työharjoittelua. Vanhaan kouluun palaaminen oli 
hämmentävää, mutta myös hauskaa. Kaikki oppilaat 
ovat (onneksi) ehtineet vaihtua ajoistani. Opettajakunta 
on kuitenkin säilynyt kohtuullisen samana, vaikka 
sielläkin on tapahtunut vaihtuvuutta. Suurin erotus 
entiseen on silti vaihtunut rehtori. Mika Aalto toimi 
aikanani äidinkielenopettajana ensimmäisellä äidinkielen 
lukiokurssillani. Hyväntuulinen ja leppoisa entinen opettaja 
on nykyään samanlaisella perusvireellä varusteltu rehtori.

Työtehtävät, joita olen suorittanut Lyseolla ja osin myös 
IB:n puolella, ovat olleet sanalla sanoen mitä moninai-
simpia. Olen esimerkiksi pitänyt niin opetusta (vieläpä 
useista oppiaineista sijaisuuksien muodossa), kuin 
kaavaillut viestinnän kehitystä, koristellut joulukuusia ja 
tuottanut nettisivuille sisältöjä. En ihan rehellisesti usko, 
että tulen koskaan saamaan näin monipuolista asemaa 
yhdessäkään koulussa.
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Myös uusia haasteita on rantautunut kouluelämäänkin. 
Perusopetuksen tason muutoksen myötä, taloon tulevien 
oppilaiden oppimisvalmiudet ovat heikentyneet. 

Tämä voidaan nähdä osana suurempaa yleistä trendiä, 
jonka ainakin kasvatustieteelliset seurantatutkimukset 
osoittavat. Opettajien ammattitaito on siis kovemmalle 
koetuksella kuin ennen. Kiristynyt taloudellinen tilanne 
vaikuttaa myös mahdollisuuksiin koulun sisällä. Oulun 
kaupungin budjetoinnista johtuen tällä hetkellä ei ole 
mahdollista palkata sijaisia hoitamaan lyhyitä poissaoloja 
vaikkapa sairauden tai koulutuksen ajaksi.

Positiivista muutostakin on toki tapahtunut. 
Esimerkiksi hyvinvoinnin merkitys ymmärretään entistä 
merkittävämmin. Tämä ymmärrys yltää myös käytännön 
tasolle asti, muun muassa sellaisina uudistuksina 
kuin erityisopettaja, monipuoliset virkistyspäivät ja 
matikkapappa. Myös opettajakunnassa olen huomannut 
todella ihania ilmiöitä. Eräs kollegani (jota en kouluaikanani 
edes pitänyt tiukkana opettajana) tuli innosta hehkuen 
kertomaan, miten hänen opetuksensa on muuttunut 
onnellisemmaksi ja pätevämmäksi ihmisenä kasvamisen 
myötä.

Ihan lähitulevaisuudessa en kaavaile palaavani Lyseolle. 
Uskon siihen, että vaihtelu virkistää. Nyt aluksi aion saada 
maisterin pakettiin ja hakea mitä moninaisimpiin töihin, 

joihin maisterin tutkinto antaa minulle pätevyyden. 
Haen myös jatkokoulutukseen, koska minulla on 

vielä opintotukikuukausia käyttämättä. Mikäli tulen 
valituksi johonkin ensi lukuvuonna alkavaan akateemista 
lisäpätevyyttä tuottavaan koulutukseen, otan sen mielelläni 
vastaan. Aion kirjoittaa tulevaisuudessa myös väitöskirjan, 
mutta en uskalla vielä spekuloida sen ajankohtaa. On 
kuitenkin todennäköistä, että lukioaikanani tekemäni 
havainnot vaikuttavat myös kyseisen lopputyön aiheen 
valintaan. Haaveenani on myös saada opintojen tahtiani 
rauhoitettua sen verran, että voin löytää enemmän aikaa 
harrastuksilleni.

Nykyisille ja tuleville lyseolaisille haluan sanoa, että 
pyrkikää lukioaikananne inhimilliseen kasvuun niin 
tiedollisina mutta samaan aikaan myös humaaneina 
olentoina. Uskaltakaa vaatia itseltänne työntekoa ja 
pitkäjänteisyyttä, mutta muistakaa olla myös armollisia. 
Nauttikaa yhteisöllisyydestä ja kunnioittakaa niin itseänne 
kuin myös toisi-anne. Ette voi koskaan tietää, missä 
tilanteessa tuletta kohtaamaan vanhoja koulukavereitanne. 
Tulevaisuus ei ole varmaa, mutta parhaan mahdollisen 
lopputuleman voi nähdäkseni saavuttaa sillä, että pyrkii 
aktiivisesti parempaan omien arvojensa mukaisesti 
ja uskaltaa toimia niiden mukaisesti, kuitenkin toiset 
huomioon ottaen. Se työ, jota teette lukio-aikananne, 
kantaa todennäköisesti pidemmälle kuin osaatte arvata.
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Lyseolaisen arvolle sopivaa

Tulin viettäneeksi koko kouluaikani vanhoissa rakennuksis-
sa. Aloitin Kuivasojan ala-asteella, josta vaihdoin Myllytul-
liin, ja kävin siellä myös yläasteeni. Tuosta historiallisesta 
tyttökoulusta olisi tietysti ollut luontainen jatkumo Lyseoon 
jo pelkästään historiallisista syistä, mutta en minä Lyskaan 
sen vuoksi hakenut. Minä halusin eliittikouluun.
Koko yläasteen olin saanut kärsiä epämotivoituneista 
luokkakavereista, jotka kyselivät tyhmiä tai häiriköivät 
tunnin kulkua. Lyseossa se kaikki muuttuisi. Kaikki olisivat 
aina tehneet läksyt, ja tunneilla koko luokka osallistuisi 
keskusteluun. Lisäksi ryhmätöitä voisi tehdä millaisessa 
ryhmässä tahansa vailla pelkoa vapaamatkustajista. Noin 
8,5:n sisäänpääsyrajalla Lyseo ei tietenkään ollut mikään 
Ressu, mutta pohjoisen Suomen paras koulu kuitenkin. 
Lukioihin tutustumispäivänä Lyseo tuntui heti omalta 
paikalta. Kun yhteishaun tulokset kesäkuussa tulivat, olin 
ikionnellinen tietäessäni pääseväni syksyllä opiskelemaan 
kaikkea kiinnostavaa.

Opiskelun  aloittaminen oli ihanaa. Äidinkieli oli kivaa, 
matikka oli kivaa, biologia oli kivaa, ruotsi ja englanti 
olivat kivoja nekin. Sellaiseen pelleilyaineeseen kuin 
musiikkiin piti valitettavasti tuhlata kouluaikaa myös, 
mutta minkäs teet, kun kurssi on pakollinen. Sen sain 
huomata, että lukiossa asiat oikeasti vaikeutuivat. Kielissä 
ja matematiikassa tuli vastaan sääntöjä, joista en ollut 
koskaan kuullutkaan, ja äidinkielessä ja biologiassa uusia 
termejä ja ilmiöitä esi-teltiin yhden jakson aikana enemmän 
kuin varmaan koko kouluaikana yhteensä. Kuitenkin, kun 
ensimmäisen jakson kokeita sitten aikanaan palautettiin, 
sain ylpeänä niputtaa kulmalukkokansiooni pinon papereita 
arvosanavälillä 9 - 10. 

Kokeiden palautus osoittautui minulle kuitenkin 
oppimistilanteeksi hieman poikkeuksellisella tavalla. 
Matematiikan luokasta nimittäin rynnisti ulos minulle 
tuntematon abi, joka huusi käytävällä oleville kavereilleen 
”Jes! Viis miinus! Mä en joudu uusintaan!” Ensin olin 
varma, että olin kuullut hänen arvosanansa väärin, mutta 
sitten porukan keskustelu jatkui siitä, miten kyseinen abi 
oli jo reputtanut maksimimäärän matematiikan kursseja, 
mutta tämän kyseisen kurssin läpäisyllä hän pääsisi nyt 
oppimäärän läpi. Lopun kokeenpalautuspäivää kuuntelin 
käytävillä arvosanoista käytyjä keskusteluja erityisen huo-
lellisesti. Lyseolaiset vaikuttivat keränneen kokeista paljon 
kaseja, ruotsista ja matikasta kuutosia ja seiskoja sekä 
ysin saajia nimiteltiin leikillisesti nipoiksi. 

Sinä kokeenpalautuspäivänä opin, että Lyseo ei ollut 
eliittikoulu ainakaan siinä merkityksessä kuin olisin 
tahtonut. Kuitenkin kolmen vuoden kuluttua yliopistossa 
ollessani sain oppia sen, että oli Lyseossa sittenkin ollut 
jotain erityistä.

Ennen yliopistoa minulla oli kuitenkin vielä hyvin monta 
kurssia käytävänä ja läksyä luettavana (ja opittavana). 
Minulle kurssimuotoinen lukio sopi aivan täydellisesti, sillä 
sain lukea kaikkia niitä aineita, jotka minua kiinnostivat. 
Ja minua kiinnosti hyvin moni asia. Tulin Lyseoon sillä 
ajatuksella, että minusta tulee historian opettaja ja toiseksi 
opettavaksi aineeksi lukisin yhteiskuntaopin. Kirjoittaa 
halusin kuitenkin myös äidinkielen, pitkän matematiikan, 
kemian, englannin, ruotsin, pitkän ranskan ja lukiossa 
aloittamani venäjän. Kyseinen paketti tarkoitti liki sataa 
käytävää kurssia, mikä puolestaan tarkoitti täpötäyttä 
lukujärjestystä. Ensimmäisen vuoden ensimmäisen 
jakson suosituslukujärjestykseen kuuluneen hyppytunnin 
jälkeen sain maistaa kyseistä hupia seuraavan kerran 
vasta abivuonna. Sen verran inhimilliset rajat pakottivat 
kuitenkin muuttamaan suunnitelmiani, että venäjää 
en loppujen lopuksi lukenut kuin kaksi kurssia. Kaiken 
muun opiskeltavan keskellä aivokapasiteettini ei vain 
riittänyt täysin uuden sanaston ja kieliopin oppimiseen. 
Venäjästä luopumiseen oli toinenkin tärkeä syy - minä 
rakastuin uskontoon. Yläasteella enimmäkseen turhalta 
lässytykseltä tuntunut uskonto näyttäytyikin lukiossa 
vakavasti otettavana oppiaineena, johon liittyi kiinnostavia 
ja tieteellisesti tutkittuja ilmiöitä. Pelkän ensimmäisen 
uskonnonkurssin käytyäni aloin sanoa kaikille ryhtyväni 
uskonnon ja historian opettajaksi. Kuitenkin ensimmäisen 
kouluvuoden keväällä istuin muutamalla historian ja 
yhteiskuntaopin kurssilla, joista mikään ei saanut minua 
innostumaan samalla tapaa kuin uskonto. Niinpä, kun 
lukuvuosi päättyi, päätin, että uskonnosta tulisi minun alani. 
Minusta tulisi isona teologi ja pappi.

Muilta osin kirjoitus- ja opiskelusuunnitelmani sitten 
pitikin. Kun toisen vuoden kevään kirjoitusten yhteydessä 
piti palauttaa kirjoitussuunnitelma kansliaan, koulusihteeri 
katsoi paperiani ja sanoi: ”Tästä määrästä onkin sitten 
hyvä vähentää!” Kolmannen vuoden syksyllä kommentti 
oli: ”Tiedäthän sä, että alkuperäissuunnitelmasta on lupa 
poiketa?” Viimeisellä kerralla kommenttia ei enää tullut ja 
suunnitelmani muuttui seitsemäksi älläksi, yhdeksi eeksi 
ja yhdeksi ämmäksi. Niin monen aineen kirjoittamisessa 
oli tosin ainakin se huono puoli, että jouduin tuottamaan 
tulevalla urasuunnitelmallani pettymyksen sekä 
matematiikan, kemian että yhteiskuntaopin opettajilleni. 
Hyvä puoli oli vähintään se, kun lakkiaisissa sain 
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todistuksia jaettaessa ikiomat väliaplodit. Mutta 
niin hienoa kuin lakin saaminen olikin, niin en minä 
ylioppilastodistuksen takia Lyseota lämmöllä muistele. 
Lukioaikaa kun tarjosi vielä jotain paljon parempaakin - 
ystäviä.

Lyseossa yhtä aikaa kanssani aloitti iso joukko ystäviäni 
seurakunnan isostoiminnasta. Meistä juuri kukaan ei 
ollut ollut aiemmin samassa koulussa keskenään, mutta 
nopeasti otimme Lyseolla tilan haltuun. 10-henkisen, 
eri tunneilla käyvän joukon oli vaikea löytää toisiaan 
sattumalta koulun syövereistä, ja Ahtisaaren aula oli 
usein niin ruuhkainen ja meluinen, ettei siellä voinut olla. 
Kerrosta ylempänä, juhlasalissa, sen sijaan oli aina tyhjää 
ja hiljaista. Ei tosin ollut kauaa, sillä porukkamme otti 
tukikohdakseen juhlasalin lavalla olevan ikkunalaudan, 
tarkalleen kolmannen ikkunan oikealta, Aleksis Kiven 
patsaan vierestä. Tuntien loputtua jokainen meistä 
osasi suunnistaa sinne nauramaan kovaan ääneen ja 
aiheuttamaan pahennusta niissä, jotka kulkivat salin läpi. 
Porukkamme laajeni kouluvuosien mittaan valtavasti, kun 
kursseilta mukaan tarttuneet mukavat vieruskaverit liittyivät 
seuraan myös välituntisin, ja penkkaripäivänä ikkunalautaa 
hyvästele-mässä oli ennemminkin 20 kuin 10 henkeä.

Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä kaveripiirimme 
sai käydä pienimuotoisen taistelun oikeudesta 
ikkunalautaamme. Jostain syystä onnistuimme 
kiskaisemaan ikkunan verhotangon irti seinästä, jonka 
jälkeen koko koulu sai sähköpostissa kehotuksen varoa 
”juhlasalin kulttuurihistoriallisesti arvokkaita verhoja 
ja välttää niiden läheisyydessä oleskelua”. Monena 
välituntina meitä tultiin hätistelemään pois lavalta, mutta 
vannottuamme pyhästi pysyvämme etäällä verhoista, 
saimme lopulta jäädä. No, jaksoimme istua lavan reunalla 
kaukana verhoista ehkä parisen viikkoa, jonka jälkeen 
valuimme istumaan takaisin seinän ja verhojen juureen. 
Jatkossa silti olimme verhoja kohtaan kunnioittavampia. 

Vähintään yhden toisenkin kerran onnistuimme 
aiheuttamaan järkytystä Lyseolla. Eräällä välitunnilla 
porukkamme tytöt istuivat ringissä tehden toistensa 
hiuksiin pieniä lettejä. Ainoastaan minua ei huolittu siihen 
mukaan onnettomien letitystaitojeni takia. Ainoa paikalla 
oleva miessukupuolen edustaja Joonas Wirkkala alkoi 
valittaa, miten on tyhmää, kun kaikki räpläävät toistensa 
hiuksia ja hän vain istuu tumput suorina. Niinpä hän 
vaatikin minua tulemaan lähemmäs ja alkoi lähinnä sotkea 
hiuksiani pörröttämällä. Yhtäkkiä hän rääkäisi keuhkojensa 
pohjasta: ”TÄI!” ja aiheutti liki sydänkohtauksen meille 
kaikille muille, minkä jälkeen tosin nauroimme itsemme 
kipeiksi. Vitsi jäi tosin ainakin joiltakuilta ymmärtämättä, 
sillä samaan aikaan salin poikki kulki muutama opettaja, 

ja samana iltapäivältä tuli rehtorilta sähköposti, joka 
alkoi sanoilla: ”Hyvät opiskelijat. Lyseossa on havaittu 
täitartunta, jonka vuoksi pyydämme kiinnittämään 
erityistä huomiota…”. Huvin lisäksi ikkunalautajengistä 
oli ehdottomasti myös hyötyä. Äidinkielen ja vieraiden 
kielten esseille löytyi aina oikolukija ja matematiikan 
tehtäville virheiden etsijä. Vielä parempaa oli kuitenkin, että 
monista tunnilla puhutuista asioista jatkettiin keskustelua 
välitunnilla. Niinpä minullekin tutuiksi tulivat ne pidemmälle 
menevien fysiikan, psykologian ja biologian kurssien asiat, 
joita en itse valinnut opiskeltavaksi. Yhtä lailla keskustelua 
saatiin aikaan uutisista, politiikasta, kasvissyönnistä, 
uskonnosta, luetuista kirjoista ja ihmissuhteista. 

Juuri asiallinen keskustelu onkin asia, jonka olen nyt 
Lyseon jälkeen tajunnut olleen poikkeuksellisinta. Yliopis-
tossa ystäväni eivät yleensä seuraa uutisia. Kukaan ei 
tajua, miksi kahvinkeitin puhdistuu parhaiten pesemällä sitä 
vuorotellen happamalla ja emäksellä. Pahimmillaan ihmiset 
eivät tiedä, milloin talvisota oli ja kuka sen voitti. Lähes 
ainoan poikkeuksen muodostavat ne kanssaopiskelijani, 
jotka ovat niin ikään Oulun Lyseon kasvatteja. 
Uskaltaisinkin siis väittää, että sanonta ”Sinä voit lähteä 
Lyseosta, mutta Lyseo ei lähde sinusta” pitää ehdottomasti 
paikkansa. Lyseolla on kyky kasvattaa oppilaistaan aidos-
ti kiinnostuneita ja yleissivistyneitä aikuisia, ja tällainen 
asenne säilyy, vaikka koulu ja kaupunki valmistumisen 
jälkeen vaihtuvatkin toisiin. Tässä hiljattain tajusin, että 
sillä hetkellä, kun painaa ylioppilaslakkinsa päähän, on 
yleissivistyksensä huipulla. Esimerkiksi minä, joka olen 
valinnut alakseni teologian, olen oppinut yliopistossa 
kosolti uutta uskonnosta, historiasta, kielistä ja muusta 
sellaisesta. 

Lehdistä voin mahdollisesti lukea AY-liikkeen toiminnasta 
tai uusista löytyneistä eläinlajeista, mutta yleissivistyksessä 
on paljon sellaista, mikä ei ylitä uutiskynnystä. Jos keksi-
tään uusi sadetyyppi, runoanalyysin termi tai tapa mitata 
pH laboratoriossa, minä en luultavasti koskaan saa tietää 
sitä. Siksi onkin mitä arvokkainta, että Lyseo on täynnä 
paneutuneita opettajia, jotka suhtautuvat intohimoisesti 
oppiaineeseensa. Kaikki oppilaat eivät kiinnostu kaikesta, 
eivätkä todennäköisesti tarvitse kaikkea heille opetettua 
tietoa, mutta niin kauan kuin yleissivistys on arvo 
sinänsä, opettajat saavat minun puolestani jatkaa oman 
oppiaineensa pitämistä tärkeimpänä kaikista. Yliopistossa 
olen kohdannut opettajia, jotka suoraan kertovat, mitä 
osioita kirjoista riittää lukea, jos aihe ei kiinnosta, tai 
antavat ohjeita, mikä on vähin tietotaso, jolla kurssin 
läpäisee. Jos aikanaan petyinkin siihen, että Lyseo ei 
ollut eliittikoulu, niin yliopisto oli minulle vielä suurempi 
pettymys. 
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Moni itse valittua unelma-alaa opiskeleva yliopistolainen 
ei jaksa panostaa kuin muutamaan kurssiin, vaikka oma 
tuleva työelämä olisi niistä kiinni. Rästitenttiin meno on 
enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Olen huomannut, että omaa motivaatiotanikin on ollut 
vaikea pitää yllä, kun kiinnostumista ja vaivannäköä 
pidetään kummallisuutena. Jos siis jostain olen Lyseolle 
ikuisesti kiitollinen, niin siitä, että siellä kaikkea toimintaa 
leimasi tekemisen ja opiskelun meininki ja siellä tietoa oli 
mahdollista imeä itseensä niin paljon kuin ehti.

Yliopistoystävieni kanssa olen vertaillut hyvin paljon 
lukiokokemuksia, ja kaikkien halu puhua niistä ajoista 
osoittaa, miten keskeinen vaikutus juuri lukiolla on ollut 
kenenkin elämässä tietyn aikaa. Toisissa kouluissa on ollut 
huomattavasti Lyseota aktiivisempi oppilaskunta, toisissa 
kouluissa on voinut opiskella draamaa ja viestintää, ja 
jotkut saavat suosikkiopettajiltaan edelleen sähköposteja. 
Riippumatta koulumenestyksestä jokainen juttukaverini on 
tuntenut käyneensä juuri hänelle sopivan lukion. Koska 
jokaisella lukiolaisella tuskin on alun perin mahdollisuutta 
valita omannäköistään lukiota, onkin ehkä niin, että lukio 
tekee oppilaistaan itsensä näköisiä. Ensimmäinen opiske-
luvuoteni Lyseolla oli Teuvo Laurinollin viimeinen vuosi     
rehtorina ja hänen sähköposteistaan jäi kaveripiiriini 
elämään lentävä lause ”lyseolaisen arvolle sopivaa”. Kun 
joku pinosi tuolit ruokalassa, teki läksykappaleesta 
muistiinpanot vapaaehtoisesti tai luetteli merivirtoja ulko-
muistista, muut antoivat hyväksyvän katseen sanoen: 
”Lyseolaisen arvolle sopivaa.” Monet muut nauroivat 
sähköposteissa olleille käskyille, sillä heidän mielestään 
ei ollut vain yhtä tapaa olla lyseolainen. Arvelisin silti, että 
lukiosta päästyään jokainen heistä tunsi pientä ylpeyttä 
saadessaan sanoa valmistuneensa juuri Oulun Lyseon 

lukiosta, ja tavatessaan muita Lyskan kasvatteja tunsi 
hengenheimolaisuutta. 

Eräänä arkiperjantai-iltana olin käymässä Oulussa ja 
istuin lyseoaikaisen parhaan ystäväni Noora Pekkalan 
kanssa Bisketissä kahvilla. Päätimme lähteä huviksemme 
käymään Lyseon pihalla. Rakennuksesta tuli juuri ulos 
iltakäyttäjiä, joten pääsimme sisään ja livahdimme juhla-
saliin istumaan ikkunalaudallemme. Vaikka paikka oli 
tismalleen samanlainen kuin vuotta aiemmin, ei olo 
tuntunut täysin kotoisalta. Ihmiset ympäriltä puuttuivat 
eikä juhlasalin kipsipäistä tullut sellaista nostalgista oloa, 
kuin olisi voinut odottaa. Lyseo ei ollut enää meidän 
paikkamme. Lukioon kulunut kolme vuotta oli ollut lyhyt 
aika, mutta samalla pitkä. Tulimme sinne omia haaveita 
etsivinä nuorina ja lähdimme sieltä (toivottavasti) aikuisina, 
jotka tiesivät, mitä elämältään haluaisivat. Kun koulussa ja 
läksyjen parissa tuli niinä kolmena vuotena vietettyä 
kolmasosa vuorokauden tunneista, niin ei ole ihme, että 
koululla oli merkittävä osa siinä, millaisiksi ihmisiksi tulim-
me kasvaneeksi. Niin ihana koulu kuin Lyseo oli ollutkin, 
sen oli aika jäädä menneisyyteen. Onneksi lyseolaisuus (ja 
sen arvo) on kuitenkin ikuista.

Anniina Haanpää Ergonomisen, Esteettisen, Ekonomisen, 
Ekologisen ja Eettisen tuolin pienoismalli 20149
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Mira Heikkilä

Ylioppilas 2002

Olen yleensä aina viihtynyt koulunpenkillä. Näin jo vähän 
vanhempana uskallan sanoa, että sain syntymälahjaksi 
uteliaan ja pohdiskelevan mielen sekä tarpeeksi 
mielikuvitusta, jotta jaksoin kahlata aina tarvittavat 
koulukirjat läpi. Olipa kyse sitten yläasteen englannin 
kieliopista tai yliopiston kirkkohistorian syventävistä 
tenteistä. Olen aina ollut hyvä koulussa. Yläasteella 
pärjäsin melkein kaikissa aineissa, paitsi musiikissa 
ja kuvaamataidossa, joten oli selvää, että opettajat 
kannustivat minua hakemaan johonkin erityisempään 
lukioon. Kävin yläasteen Haukiputaalla, joka onkin 
nykyisin osa Oulua. Reilut kymmenen vuotta sitten se 
oli pienehkö Oulun naapurikunta, jonka lukio tuntui liian 
tavalliselta. Halusin haasteita ja päätin hakea johonkin 
oululaiseen lukioon. Muistaakseni opinto-ohjaaja suositteli 
minulle Lyseota, joka oli korkeatasoinen ja antaisi hyvät 
mahdollisuudet ja eväät jatko-opintoja varten. Tottahan 
minun koulumenestykselläni jatkettaisiin yliopistoon 
asti. Itse en vielä siinä vaiheessa osannut nähdä niin 
pitkälle, mutta opettajat vakuuttivat että pärjäisin kyllä 
hyvin Lyseossa. Itse Lyseon lukio oli minulle silloin vieras. 
Samoin sen historia ja perinteet. Tiesin suurinpiirtein, että 
missä se sijaitsi. Ja hyvä niin. Sain aloittaa lukion ilman 
turhia ennakkoluuloja, ihmetellen ja katsellen. Ehkä vähän 
arkaillenkin. 

Haasteiden perässä aloitin lukion Oulussa, Lyseossa, 
syksyllä 1999. Tällaiselle työläissuvun kasvatille ja 
duunariperheen lapselle se oli uusi maailma. Kukaan 
suvusta ei ollut kokenut mitään vastaavaa, sillä minusta 
oli tulossa ensimmäinen ylioppilastutkinnon suorittanut. 
Taustani takia tunsin itseni aika usein ulkopuoliseksi 
muiden lukiolaisten seurassa, sillä moni heistä oli lähtöisin 
korkeastikoulutetuista perheistä. Tai sitten he osasivat 
vain tuoda itsensä ja kykynsä hyvin esille. Kuka tietää. 
Pikku hiljaa alkoi Lyseosta löytyä myös oma ystäväpiiri ja 
oma paikka, jolloin en enää verrannut itseäni muihin vaan 
osasin olla ylpeä taustastani ja itsestäni. Enää en muista 
tarkkaan sitä tilannetta, milloin tapasin erään Pudasjärveltä 
muuttaneen tytön. Aloimme jutella ja tutustua. Hiljalleen 
meistä tuli todella hyvät ystävät ja pidämme edelleen 
yhteyttä. Tämän ystävän kanssa aikuistuimme, 
haaveilimme ja vietimme aikaa yhdessä. Jo itsessään se 
tekee lukioaikaisista vuosista mieleenpainuvia. Lukiossa 
sain itselleni ystävän, joka on hyväksynyt minut tällaisena 
kuin olen, ja joka on tukenut minua elämän hyvinä ja 

huonoina hetkinä. Myöskin itse olen saanut olla tukena ja 
kannustajana hänelle. Tämä ystävyys onkin tärkeintä, mitä 
Lyseo on minulle antanut. 

Hyvin äkkiä lukio-opiskelu vei mennessään. Helpotti 
huomattavasti, kun tutustui ihmisiin ja oppi kulkemaan 
lukion eri tiloissa. Tiesi, mistä löytyy historian luokka 
ja oppi, miten pääsee kirjoittamaan sähköpostia. Oli 
mielenkiintoista haastaa itseään ja kokeilla, miten 
pärjäisi missäkin aineessa. Hyvin äkkiä huomasin, että 
ainakin ruotsin ja biologian taitoni olivat jääneet jonnekin 
Haukiputaan ja Oulun välille. Enää en ollutkaan kaikissa 
aineissa hyvä, vaan sain huomata, mitkä olivat vahvuuteni. 
Samana päivänä saatoin saada ruotsin ja biologian 
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kokeista 5½ ja historian ja englannin kokeista 9½. Eikä 
auttanut vaikka kuinka yritin harjoitella ruotsin kielioppia 
tai opetella geenien periytymistä. Opettajat yrittivät olla 
kannustavia ja selittää asioita yhä uudestaan. Yleensä 
he eivät luovuttaneet, vaikka itse jo olin luovuttanut aikaa 
sitten. 

Hankalista aineista selvisin tekemällä parhaani. Ja 
jokaisesta kurssista pääsin läpi. Se riitti, en haaveillutkaan 
enää sen suuremmista saavutuksista. Kaikki 
luonnontieteisiin kuuluvat aineet olivat heikko kohtani. 
Muistan eräällä kemian tunnilla, että nukahdin. Kuola 
valui pitkin pulpettia, kun heräsin siihen, että koko luokka 
nauroi. Tuntui, että sydän pysähtyi, kun ajattelin että he 
nauroivat minulle. Ajattelin, että he olivat huomanneet 
minun nukkuvan, vaikka olinkin mennyt tietoisesti istumaan 
takariviin. Mutta onneksi selvisin säikähdyksellä, sillä 
luokka nauroikin vain jollekin opettajan kertomalle vitsille.  

Jemina Jussila
Eläinkoru 2014



Keskityin siis niihin aineisiin, joita osasin ja jotka olivat 
kiinnostavia. Englanti, historia, uskonto ja psykologia 
– kaikki ihmistä koskevat tieteet. Englanti on ollut siitä 
asti suosikkini, kun se kolmannella luokalla ala-asteella 
alkoi. Yksi mieleenpainuvia kokemuksia Lyseossa oli 
eräs matematiikan kurssi, muistaakseni geometrian 
kurssi, jota opetti saksalainen opettaja englanniksi. En 
ole ikinä saanut niin hyvää numeroa matematiikasta 
kuin silloin. Ehkä juuri se, että opetuskielenä oli englanti, 
auttoi minua ymmärtämään ja oppimaan sellaista, mitä 
muuten en helposti oppinut. Eri kansallisuuksia edustavat 
opettajat toivat oman lisänsä lukio-opiskeluun. Pidin 
kovasti siitä, että sain puhua englantia koko ajan tunnilla. 
Useimmiten ymmärsinkin, mitä opettaja puhui. Silloin 
kun en ymmärtänyt, nautin vain siitä, että sain keskittyä 
kuulemaan englannin kieltä. Olin päättänyt etten murehtisi 
sitä, mitä opettaja yritti opettaa. Opin sen minkä pystyin. 
Ehkä tällainen ”pyhä huolettomuus” vapautti minut 
ajattelemaan ja pohtimaan ihmisen elämää. 

Erinäisiä ajatuksia ihmisen elämästä ja ympäröivästä 
maailmasta saikin työstää oikein urakalla historian,
uskonnon ja psykologian kursseilla. Näiden oppiaineiden 
kurssit ovatkin jääneet kaikista parhaiten mieleeni. 
Ne aineet itsessään ja niitä opettaneet opettajat oli-
vat kiinnostavia ja mieleenpainuvia. Ennen kaik-
kea muis-tan ne kurssit siksi, että niillä tunneilla 
opetettiin elettyä elämää, tutkittiin ihmisten tekoja 
ja ajatuksia sekä pureuduttiin aina pintaa syvem-
mälle. Varsinkin historian tunnilla opin, ettei 
mitään kannata ottaa itsestään selvyytenä, täyte-
nä totuutena. Aina kannattaa selvittää, mitä jonkin 
tapahtuman, ideologian tai periaatteen taustalta 
löytyy. Historia ja menneet ajat tulivat lähelle myös itse 
lukiorakennuksessa. Monet tutut henkilöt historiasta ovat 
suorittaneet lukionsa Lyseossa. Lyseo ulkonäöllisesti 
kertoi myös pitkästä historiastaan. Kuitenkin kaikessa 
perinteikkyydessään Lyseo näyttäytyi useasti aika 
ulkokultaisena ja tapoihin kangistuneena. Perinteitä on 
tärkeää noudattaa ja historian merkkihenkilöitä muistaa. 
Mutta helposti unohdamme sisällön – mitä perinteiden 
takana on, miksi muistamme tiettyjä henkilöitä ja 
tapahtumia. On aina hyvä muistaa, että hienojen ja 
juhlavienkin tekojen sekä sanojen takana on inhimillinen 
ihminen.

12

Aino Männikkö, 
G-miehen kierrätyskoru 2014



Taisin osallistua kaikille historian ja uskonnon 
kursseille. Mikään ei ollut niin mielenkiintoista, kuin 
opiskella, miksi jokin asia tapahtui. Ketä ihmisiä vaikutti 
milläkin aikakaudella? Millaisia olivat ihmisten motiivit eri 
ratkaisujen takana? Mielikuvitukseni ansiosta mennyt aika 
ja menneet tapahtumat heräsivät elämään. Kaikki tuntui 
siltä, kuin se olisi tapahtunut vasta eilen. 
Syy – seuraus suhteiden miettiminen ja niiden 
oivaltaminen eri asioiden välillä oli palkitsevaa. Historian 
opettaja kannusti itsenäiseen ajatteluun eikä antanut 
mitään vastauksia valmiina. Enemmänkin hän haastoi 
ajattelemaan ja näkemään, että meissä ihmisissä on paljon 
samaa, elimmepä tätä päivää tai vaikkapa 1500-lukua. 
Samalla tavalla ihmiset ovat rakastaneet, pelänneet 
ja rohkaistuneet, onnistuneet ja iloinneet, tapelleet 
sekä ryypiskelleet kautta aikojen. Se on toisaalta hyvin 
lohdullista huomata. Mutta toisaalta hyvin pelottavaa. 
Olisi toivottavaa, että ihminen aina oppisi menneisyyden 
virheistä jotain. Merkittävien historiallisten tapahtumien 
taustalla on useita syitä, jotka johtuvat ihmisten ja 
kansallisuuksien keskinäisistä suhteista. Historian 
tunneilla opin alkeita siihen taitoon, jota haluan harjoitella 
vieläkin joka päivä: näkemään ihmisen ulkokuoren alle. 
Tämän taidon haluan opettaa myös kahdelle tyttärelleni. 
Eräällä historian tunnilla saimme oppia myös äidinkielen 
kielenhuollosta: sittemmin jo eläköitynyt opettaja moitti 

meitä possessiivisuffiksin puuttumisesta puheessamme. 
Emme siis osanneet sanoa esimerkiksi, että ”minun kirjani” 
tai ”meidän historian tuntimme”. Tämä opetus tulee aina 
mieleeni, kun kolmevuotias tyttäreni sanoo: Äiti, mahani 
on tyhjä. Voisinko saada jo ruokaa? Tai sitten tyttären 
huolena on ”Äiti, missä meidän Pupu Tupuna kirjamme 
ovat?”. En vain ymmärrä, missä neiti on oppinut puhumaan 
noin hienosti. Mutta ehkä tämä opettaja olisi tyytyväinen 
kuullessaan tämän. Tulevalla sukupolvella on vielä toivoa.

Lukion aikana muistan hieman kyseenalaistaneeni sitä, 
miten tavallinen elämä unohtui niiden seinien sisäpuolella. 
Monet inhimilliset ihmisyyden äänet hukkuivat täydellisyyttä 
tavoittelevien opiskelijoiden äänten alle. Kirjoittamaton 
sääntö teki meistä kaikista tulevia huippuviran ja –työn 
omistajia. Omalla kohdalla se ei tuntunut oikealta. En 
oikeastaan tiennyt, mitä halusin tehdä lukion jälkeen. 
Lukiossa tein valintoja sen mukaan, mikä aidosti 
kiinnosti. Siksi oli mukava istua psykologian tunnilla. Eräs 
kehityspsykologian kurssi on jäänyt elävästi mieleeni. 
Siellä opettaja kertoi hyvin havainnollisesti ihmisen eri 
kehitysvaiheista, lapsuudesta nuoruuteen. Saimme kuulla, 
miten kukin kehitysvaihe ilmenee lapsen käyttäytymisessä. 
Nämä hyvin konkreettiset esimerkit ovat antaneet minulle 
enemmän eväitä elämään, kuin monikaan muu Lyseon 
aikana opiskelemani asia tai kurssi. 
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Kalle-Kärpänen eläinkoru 2014



Se, mitä nykylyseolaiselle haluaisin sanoa, on, että 
ennenkaikkea olemme ihmisiä, emme pelkkiä lääkäreitä, 
juristeja, ekonomeja tai tradenomeja ja siivoojia. Kaikista 
tärkeintä on ajatella oppimastaan niin, että mitä tämä 
asia voi antaa minulle suhteessa itseeni, toisiin ihmisiin ja 
ympäröivään elämään. 

Minulla ei ole koskaan ollut lempiammattia. Muistan 
aina olleeni kateellinen niille ihmisille, jotka ovat lapsesta 
asti halunneet vaikkapa opettajiksi, eläinlääkäreiksi 
tai linja-autonkuljettajiksi. Kun lukion viimeinen vuosi 
alkoi, olin hieman kauhuissani siitä, mihin hakisin 
opiskelemaan. Sillä en yhtään tiennyt. Toki historia, 
uskonto ja psykologia kiinnostivat. Mutta mietin asiaa aina 
siltä kannalta, että mitä haluaisin tehdä työkseni. Siitä 
minulla ei ollut vielä tuohon aikaan mitään aavistusta. 
Sukulaiset olivat ehdottoman varmoja siitä, että minun 
pitäisi jatkaa opiskelua yliopistossa. Lyseo opettajineen 
ja ympäristöineen sanoi samaa – aivan kuin Lyseosta 
valmistunut menisi hukkaan ammattikorkeakoulussa tai 
jossakin käytännöllisessä ammatissa, kuten vaikkapa 
sairaanhoitajana. Ennen valintaa jatkokoulutuspaikasta 
päätin keskittyä ylioppilaskirjoituksiin. Kirjoitin perinteiset 
viisi ainetta, yhtenä aineena jopa lyhyen matematiikan, 
joka onnistui yli odotusten. Niin onnistuivat muutkin 
aineet, sillä osasin suhtautua kirjoituksiin oikealla 
asenteella. Ajatus siitä, että teen vain parhaani ja se 
riittää, koska enempää en pysty tekemään, toimi siinäkin 
tilanteessa. Ylioppilaskirjoitukset ovat vain osa lukio-
opiskelua, vaikka niiden arvosanoilla onkin pelottavan 
suuri vaikutus siihen, pääseekö oppilas haluamaansa 
opiskelupaikkaan lukion jälkeen Kun ei anna kirjoitusten 
kasvaa omassa mielessään liian suureksi peikoksi, 
vapauttaa itsensä liiallisista paineista ja odotuksista ja 
se antaa mahdollisuuden todella keskittyä annettuihin 
tehtäviin itse koetilanteessa. Tämän opin lukiovuosien 
aikana. Hain lopulta opiskelemaan yleistä historiaa Oulun 
yliopistoon ja pääsin sisään ensimmäisellä yrittämällä. Olin 
ylpeä itsestäni, mutta ihmettelin koko ajan mitä tekisin, kun 
opiskelut olisivat päätöksessä. En halunnut opettajaksi. 
Opiskelin vuoden historiaa ja hain opiskelemaan teologiaa 
Helsingin yliopistoon. Pääsin sinnekin ensi yrittämällä. 
Oli hyvä ratkaisu lähteä hetkeksi pois Oulusta ja kokeilla, 
miten pärjäisin aivan toisella puolella Suomea.

Helsingissä minulle alkoi kirkastua, mikä oli tärkein 
asia, minkä olin oivaltanut Lyseossa opiskellessani. 
Rohkeus ajatella omilla aivoillani, luottaa omiin ajatuksiini 
ja päätelmiini ympäröivästä maailmasta. Ensimmäisen 
kerran jolloin uskalsin tehdä täysin juuri niin kuin itse 
halusin, oli opintojen loppuvaiheessa. Silloin pro gradu –
tutkielman ohjaajani kysyi, haluaisinko jatkaa tutkimustani 

väitöskirjaksi. Tutkimusaiheeni oli sellainen, ettei siitä 
ollut vielä silloin olemassa paljoakaan tutkimusta. 
En halunnut jatkaa. Olin tyytyväinen siihen, että sain 
maisterin tutkinnon tehtyä. Olin näyttänyt kaikille, että 
pystyn ja pärjään korkeatasoisessa yliopistossa. Nyt oli 
aika tehdä sitä, mitä haluaisin. Valmistumisen jälkeen 
ansaitsin jokapäiväisen leipäni kirkon palveluksessa. 
Olin sekä ajautunut että hakeutunut kirkon töihin papiksi. 
Tavallisessa seurakuntapapin työssä oli puolensa – 
kaikista palkitsevinta oli tehdä kirkollisia toimituksia, jolloin 
sai tavata ihan tavallisia seurakuntalaisia. Sain paljon 
hyvää palautetta siitä, että olinkin aivan tavallinen ihminen, 
vaikka olinkin pappi. Minua oli kuulemma helppo lähestyä. 
Mutta itse törmäsin useasti seurakuntien ongelmallisiin 
työyhteisöihin, joissa olisi pitänyt vaieta epäkohdista. 
Täällä Etelä-Pohjanmaalla elämä on vielä hyvin 
perinteistä – asiat on totuttu tekemään tietyllä tavalla. Niin 
varsinkin kirkon piirissä. Hyvin äkkiä huomasin hakevani 
muita töitä. 
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Nykyisin olenkin löytänyt paikkani työrintamalla. Tämä on 
sellainen työ, jota voisin kuvitella tekeväni eläkeikään asti. 
Kun minulta kysytään, mitä teen työkseni, sanon monesti, 
että olen yrittäjä. Teen hyvinkin monenlaista työtä yhden 
ammattinimikkeen alla. Lyseon ajoista ja maailmasta olen 
kulkenut kauas. Meillä on mieheni kanssa maitotila. 

Tuotamme maitoa keskikokoisella maitotilalla täällä 
Etelä-Pohjanmaalla, hyvinkin perinteisissä maisemissa. 
Asumme peltolakeuden keskellä, joka vaihtaa väriään 
vuodenaikojen mukaan. Kesällä nurmet ja viljat ovat 
vihreinä, sadon valmistuttua alkusyksystä kaikki on 
kauniin keltaista, talven tullen kynnöspellot ovat mustia. 
Keskitalvella kaikki on lumen peitossa, kunnes keväällä 
kynnöspellot alkavat taas näkyä. Joka ikkunasta näkyy 
useamman kilometrin päähän. Maisema on toisaalta 
hyvin puhutteleva, toisaalta muuttumaton. Itsenäisen 
yrittäjän työ on palkitsevaa ja haastavaa. Suurin osa 
päivästä menee hoitaessa eläimiä. Navetassa, eläinten 
parissa, oman työn jäljen näkee heti. Taloudellinen tulos 
ja työssä menestyminen on kiinni siitä, kuinka hyvin osaat 
seurata eläinten käyttäytymistä ja tarttua mahdollisiin 
ongelmatilanteisiin niiden korjaamiseksi. Koskaan ei 
saa kulkea navetalla ”silmät kiinni”, sillä sen minkä teet 
huonosti yhdellä kertaa, kostautuu erinäisinä ongelmina 
monissa tilanteissa myöhemmin. Omat virheet on aina 
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uskallettava nähdä ja tunnistaa, että huonot tekemisen 
mallit voi korjata oikeanlaiseksi. Maitotilayrittäjän työssä 
saamme itse määrätä työaikamme ja työtahtimme. 
Kaikki työ, minkä teemme, teemme sen itsellemme ja 
perheellemme. Toki eläimet vaativat hoitoa säännöllisin 
ajoin, aina samaan aikaan vuorokaudesta, sillä lehmät 
rakastavat rutiineja ja luottavat niihin. Minun normaaliin 
työpäivään kuuluu lypsämistä kaksi kertaa päivässä ja 
lehmien tarkkailua, vasikoiden hoitamista ja ruokkimista, 
kesäisin monenlaisia konetöitä pellolla ja paperitöitä. 
Kaikkea mahdollista. Töitä on viikon jokaisena päivänä, 
aamuviidestä iltayhdeksään. Toki pitkin päivää on myös 
mahdollisuus levätä. Mutta kaikista tärkein työni, roolini 
ja tehtäväni on olla äitinä kahdelle tyttärelleni. Elämä on 
kuljettanut entistä lyskalaista. Onneksi olen uskaltanut 
tarttua haasteisiin ja tehdä hyvinkin rohkeita ratkaisuja. 
Hyvää yritetähän, mutta priimaa pakkaa tulemahan!

Linnea Heiskari 2014



Aleksi Karppinen
Lyseolainen 2008 - 2011 

Lyseolainen ideologia

Vaikka Lyseo-ajoistani ei ole vielä kovinkaan kauaa, tuntuu 
silti, että niistä on vierähtänyt iäisyys. Paljon asioita on 
tapahtunut: muuttaminen uuteen kaupunkiin, yliopisto-
opintojen aloittaminen, punavihreään järjestötoimintaan 
ryhtyminen, kasapäin uusia ystäviä ja kaikkea muuta. 
Toisaalta yhteyteni Lyseoon ovat säilyneet säännöllisellä 
yhteydenpidolla entisten opettajieni kanssa, ja myös pikku-
veljeni on aloittanut hiljattain opintonsa Lyseolla. Käsitys 
Lyseon erityslaatuisuudesta on varsin elinvoimainen 
opiskelijoiden keskuudessa jo ennen kuin he saapuvat 
opinahjoon. Muistan itsekin lapsena ihmetelleeni 
auton ikkunasta Kajaaninkadun puoleista porttia, jonka 
vanhahtava Oulun Lyseo -kyltti yhdistettynä talon 
klassiseen olemukseen herätti jonkinlaista kunnioitusta. 
En kyllä silloin ajatellut, että tulisin joskus siellä itsekin 
opiskelemaan. Luulisin, että monelle Lyseoon meneminen 
on ollut syystä tai toisesta itsestään selvää, ja usein 
vain välipysäkki matkalla ennalta tavoitteeksi asetettuun 
jatko-opiskelupaikkaan. Omalla kohdallani Lyseoon 
tuleminen oli oikeastaan onnekkaan sattuman tulosta ja 
jatkosuunnitelmatkin ehtivät vaihtua moneen otteeseen.

Lyseoon tullessani ajattelin enemmän tai vähemmän 
tosissani hakevani monien muiden tapaan 
lääketieteelliseen ja erikoistuvani patologiksi. Kuolleet 
eivät valita – kuka sitä nyt eläviä jaksaisi hoitaa. Nämä 
haaveet kaatuivat jo ensimmäisenä lukiovuonna. Biologian 
pakollisista kursseista selvisin yllätyksekseni vain 
kohtalaisesti ja pitkässä matematiikassa epäonnistuin 
lähes täysin, osittain sen vuoksi ettei läksyjen tekeminen 
juurikaan kiinnostanut. Muistan vieläkin viimeisen pitkän 
matematiikan kurssini kokeessa sen suunnattoman 
huvituksen ja itkunsekaisen tunteen, kun en ymmärtänyt 
osaa kysymyksistä lainkaan. Ymmärsin yskän ja vaihdoin 
lyhyeen matematiikkaan, jossa menestyin kiitettävästi. 
Myöhemmin pyörittelin mielessäni taloustieteen opintoja, 
mikä jälkikäteen ajateltuna tuntuu oudolta. Uskoisin, että 
objektiivinen rationaalisuu-den illuusio veti puoleensa, ja 
taisivat ne euronkuvatkin silmissä vilahtaa.

Lopullinen päätökseni hakea Tampereen yliopistoon 
opiskelemaan valtio-oppia syntyi oikeastaan varkain. Olin 
tavannut ensimmäisenä Lyseo-vuotenani ensimmäisen 
pitempiaikaisen tyttöystäväni, jonka kanssa suunnittelimme 
muuttoa Tampereelle, kunhan pääsen ylioppilaaksi. Tällä 
oli kieltämättä vaikutus elämäni suuntaan, vaikka pian 
muuton jälkeen erosimmekin. Hän oli hakenut aiemmin 

valtio-oppiin, ja toisaalta ala sopi täydellisesti omiinkin 
yhteiskunnallis-historiallis-filosofisiin kiinnostuksenkohtei-
siin. Mielekkään suunnan löytäminen ei välttämättä vaadi 
pitkää suunnittelua, riittää kun on jonkinlainen tuntuma 
kiinnostuksenkohteistaan ja rohkeutta tehdä hyppy, kun on 
sen aika. Koen, että minulla kävi tuuri kun pääsin suoraan 
lukiosta jatko-opintoihin, sillä en ollut varsinaisesti laskenut 
mitään sen varaan. Olin jo aloittanut työhakemuksen 
kirjoittamisen harjoittelupaikkaan levykaupassa, mutta 
se hakemus jäi lähettämättä. Opiskelupaikka oli pienestä 
kiinni, sillä olin viimeinen sisään päässyt. Valtio-opissa 
teoria ja käytäntö yhdistyvät, ja sen tutkimuskohteena 
oleva yhteiskunnallinen todellisuus on jatkuvassa 
liikkeessä. Pahimmillaan keskustelu muistuttaa objektiivista 
ravihevosten vertailua toisiinsa, mutta toisaalta politiikka 
voidaan ymmärtää laajemmaksi ilmiöksi, joka avaa ovet 
laajalle yhteiskunnallisten valtasuhteiden analyysille. 
Politiikkaa tekevät muutkin kuin 'poliitikot', ja toiminta 
ei rajoitu vain poliittiseksi miellettyihin instituutioihin. 
Oikeastaan minulla kävi tuuri, kun pääsin suoraan lukiosta 
jatko-opintoihin, sillä en ollut varsinaisesti laskenut mitään 
sen varaan.

Kuten jo aiemmin totesin, oli myös Lyseoon tulemiseni 
pienestä kiinni. Hain peruskoulun jälkeen ensisijaisesti 
Madetojan musiikkilukioon, enkä ollut tosissani harkinnut 
mitään muita vaihtoehtoja. Musiikkiharrastukseni ja 
kavereiden kannalta musiikkilukioon hakeminen oli 
ymmärrettävä valinta. Suhtauduin kuitenkin hieman 
ylimielisesti soitto- ja laulukokeisiin, ja ajattelin 
pääseväni kirkkaasti sisään ilman niiden suorittamista. 
Tilanne oli siinä mielessä erikoinen, että aiempina 
vuosina olisin päässyt pistemäärälläni sisään ilman 
musikaalisuuskokeita, mutta tuona vuonna sisäänpääsyyn 
vaadittu raja nousi huomattavasti. Muistan vieläkin varsin 
elävästi, kun ystäväni soitti, että nimeäni ei ole Madetojan 
ulko-ovessa olevalla listalla. Olin luonnollisesti aluksi 
hieman harmissani asiasta. Kävinkin muutaman päivän 
kuluttua tuloksetta rehtorin kansliassa juttelemassa asiasta 
ja selvittämässä pisteytyksiäni. Oli kuuma kesäpäivä ja 
pyöräilin saman tien kansliasta päästyäni kaupungin halki 
Lyseolle viemään todistustani. Samalla astuin ensimmäistä 
kertaa sisään Lyseon rakennukseen.

Tielläni Lyseoon oli vielä toinenkin sattuma. Alun perin 
olin merkinnyt yhteishaussa toiseksi vaihtoehdokseni 
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion, jossa muutama 
kaverini jo entuudestaan opiskeli. Muistan hyvin, kuinka 
täytin myöhään illalla yhteishakupaperit huoneessani ja 
menin näyttämään nivaskaa äidilleni allekirjoitettavaksi. 
Hän pyysi, että vaihtaisin hänen mielikseen Oulun Lyseon 
toiseksi vaihtoehdoksi, ihan vain varmuuden vuoksi. 
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Ajattelin, että asialla olisi vain muodollinen merkitys, 
sillä olinhan kuitenkin menossa Madetojalle seuraavana 
syksynä. Hain työpöydän laatikosta korjauslakkaa, ja 
vaihdoin hakukohteideni järjestystä viime hetkellä. Elämän 
suunta on pienestä kiinni, jos asian näin kohtalokkaasti 
ilmaisee.

Lukioaikoina mielenkiinnonkohteeni olivat aika 
samanlaiset kuin nykyisinkin. Historia ja yhteiskuntaoppi 
olivat erityisen lähellä sydäntäni. Kävin kaikki mahdolliset 
syventävät kurssit sekä kirjoitin molemmat aineet. Erityisen 
mieleenpainuvana kurssina voisin nostaa esiin lakitiedon 
kurssin, jossa kävimme seuraamassa käräjäoikeuden 
istuntoja. Oli huvittavaa, kun pohdimme istuntosalien 
ovilla oikeustapauksien syytekohtien perusteella, mitä 
olisi kiinnostavinta mennä seuraamaan. Istunnoissa oppi 
paljon oikeustieteellisestä ajattelusta sekä oikeuskäsittelyn 
yksityiskohdista. Toisaalta tapausten kautta saattoi oppia 
paljon elämästä ja varsinkin sen raadollisista puolista, 
mikä teki mielestäni hyvää lukiolaisen usein hieman 
yksioikoiselle ajattelulle. Elämässä asiat saattavat olla 
pienestä kiinni, eikä harhaan astuminen katso varallisuutta 
tai koulutustasoa. Ehkä juuri tämänkaltaisten oivallusten 
kautta koin myös yhteiskunnallispoliittisen heräämisen 
lukioaikanani: yhteiskunta ei ole kilpailu, jossa kansalaisten 
jakautuminen voittajiin sekä häviäjiin on luonnollista tai 
oikeutettua.

Vaikka lyseolaisia on moneksi, koen Lyseoon silti 
hakeutuvan enemmän keskimääräistä älykkäämpiä 
opiskelijoita (tai ainakin itsensä sellaisiksi kuvittelevia). 
Oppitunneilla saattoi usein kuulla voimakkaan 
yksilökeskeisiä ja jälkikäteen ajateltuna varsin 
kypsymättömiä puheenvuoroja. Myönnän itsekin 
näihin toisinaan syyllistyneeni. Itselleni oli tärkeä 
perustavanlaatuinen oivallus, että ihminen ei ole yksin 
ilmassa leijuva olento. Koska ihminen ei voi sosiaalisena 
olentona aidosti paeta sosiaalisesti rakentuvaa 
todellisuutta, ovat myös ajatukset ja uskomukset usein 
peräisin muualta kuin yksilön sisäisestä itseriittoisuudesta. 
Yhteiskunnassa vallitsee lukuisia 'hallitsevia ajatuksia', 
joita yksilön, varsinkin nuoren, on helppoa kritiikittömästi 
omaksua ulkoapäin oman maailmankatsomuksensa 
osaksi. On tavallista vedota puheissa 'terveeseen järkeen', 
joka toimii jonkinlaisena yleisenä totuuden kriteereinä 
arkipäiväisessä elämässä. Yhteiskunnallisen vallankäytön 
kannalta avainasemassa on jonkin 'totuuden' iskostaminen 
osaksi laajojen joukkojen tervettä järkeä ja tapaa käsittää 
todellisuus.

Kärjistäen sanottuna ihminen ymmärretään nykyajan 
terveessä järjessä nimenomaan yksilönä, joka toimii ratio-
naalisesti itselleen asettamien tavoitteiden mukaisesti omia 

synnynnäisiä kykyjään käyttäen. Tämän käsityksen nojalla 
on helppoa leimata tähän muottiin sopimattomat ihmiset 
syrjäytyneiksi tai muuten omasta syystään alempiarvoisiksi 
vallankäytön kohteiksi. Pieni lukiointellektuelli voisi 
väittää tätä luonnonvalinnan kaltaiseksi väistämättömäksi 
mekanismiksi. Viimeaikaisesta julkisesta keskustelusta 
hyvänä esimerkkinä nousee se, että vastikkeetonta 
sosiaaliturvaa nauttivat henkilöt nähdään lähestulkoon 
yhteiskunnan pahimpana painolastina, ja harmaan 
talouden torjunnassa syyllistetään sadan euron 
saunaremontoijat. Sen sijaan pääomavirtoja veroparatiisien 
kautta kierrättävät aiheuttavat valtiolle miljardien eurojen 
veromenetykset, mutta silti heidät saatetaan julkisesti 
esittää hyveellisinä ja omalla työllään vaurastuneina, jotka 
nyt vain tekivät vähän tuhmasti.

Lukion on tarkoitus olla yleissivistävä oppilaitos, ja 
parhaimmillaan se voi tarjota opiskelijoille sellaisia 
syvällekäyviä oivalluksia, jotka tarjoavat pohjan oman 
maailmankatsomuksen kriittiselle rakentamiselle. Tämä 
päämäärä on erityisen olennainen, sillä lukioiässä nuoren 
persoonallisuus on vasta hakemassa muotoaan, jolloin 
avoimen, kriittisen ja moniäänisen keskustelun merkitys 
erityisesti korostuu. Itsensä kehittäminen liittyy vahvasti 
suunnan hakemiseen. Tavoitteiden asettamisen kannalta 
koeviikko, seuraava jakso, ensi lukuvuosi tai jopa 
ylioppilaskirjoitukset ovat lopulta toissijaisia suhteessa 
oman tien löytämiseen ja sillä tarvittavien välineiden 
hankkimiseen.

Nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä, eikä Lyseon 
henki niitä itsessään pysty tuottamaan. Ihannetilanteessa 
avainasemaan nousevat lihaa ja verta olevat opettajat, 
jotka ammattitaitoon ja persoonansa tukeutuen toimivat 
kätilöinä opiskelijoiden ymmärrykselle ja oivalluksille. 
Oppimisessa ei ole kyse kosketusnäytöistä ja 
verkkoympäristöistä. Lyseoaikanani kohtasin monenlaisia 
opettajia ja toimintatapoja - kaikkien opettajien kurssit ja 
oppitunnit eivät olleet kaavoihin kangistuneita. Muodolliset 
vaatimukset, joita varsinkin ylioppilastutkintolautakunta 
asettaa, voivat pahimmassa tapauksessa latistaa 
opiskelun näpertelyksi, jossa metsää ei näe puilta. Usein 
opiskelijat ottivat opintosuorituksensa liian vakavasti, ja 
kokeidenpalautuspäivänä paperi kädessään käytävällä 
itkevät opiskelijat olivatkin tavanomainen näky. Mikäli 
uskaltaa päästää irti kaavasta, voi sillä saavuttaa hyviä 
tuloksia – kukin omalla tavallaan. Lyseolla tarjotaan hyvät 
mahdollisuudet itsensä sivistämiseen, jos opiskelijat vain 
osaavat niihin ajoissa tarttua.

Mahdollisuuksien hahmottaminen vaatii edes jonkinlai-
sen kokonaisymmärryksen, jota vasten mielekkäiden 
palasten kokoaminen tapahtuu. 
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Omalla kohdallani erityisesti minua harmittaa, etten 
aloittanut venäjän kielen opintoja, vaikka Lyseon 
kielitarjonta on aivan omaa luokkaansa. Sittemmin 
yliopistossa todellisuus iski: alkeiskurssille olisi ollut 
mahdollista päästä vasta kolmantena opiskeluvuonna ja 
kurssien työtahti on huomattavasti lukiokursseja tiiviim-
pi. Toinen hieman huvittavakin yksityiskohta on Lyseon 
kirjasto, jota ei käytännössä hyödynnetä juurikaan 
opetuksessa eikä siellä tullut muutenkaan lukioaikanani 
juuri vierailtua. Yksi syy tähän on tosin se, että kirjasto 
toimii oleskelupaikkana, eikä siellä ole mielekästä tehdä 
keskittymistä vaativia tehtäviä. Valmistumisen jälkeen 
olen muutamaan otteeseen vieraillut Lyseolla erilaisten 
tapaamisten vuoksi, joita ennen olen tappanut aikaani 

ollut valitettavasti mahdollista saada nähtäväksi. Mikäpä 
olisi ollut sen herkullisempaa kuin lukea opettajien viiltäviä 
arvioita Ilmari Kiannosta tai vaikkapa Martti Ahtisaaresta 
koulupoikina.

Saimme luettavaksemme esimerkiksi vanhoja ylioppilas- 
ja lukuvuositodistuksia, oppilaslistoja, vanhoja koulun 
lehtiä ja muita kirjoituksia. Harmikseni en löytänyt enää 
asiakirjoista ottamiani valokuvia, vaan joudun kuvailussa 
tukeutumaan ainoastaan hatariin muistikuviini. Erityisen 
hauskoja olivat vanhat rangaistuspäiväkirjat, joita otimme 
luettavaksemme kasapäin. Kuten kuvitella saattaa, 
oli rangaistuksissa kova linja, ja jälki-istuntoa jaettiin 
muun muassa tuolilla keikkumisesta ja piereskelystä – 
tämä kaikki toki ilmaistuna vanhahtavin sanamuodoin 

kirjastoa tutkaillen. Hyllyissä on lukuisia mielenkiintoisia 
teoksia ja lehtivalikoima on laaja – erityisesti filosofinen 
aikakausilehti Niin & Näin lehtitelineessä lämmitti sydäntä 
ja sai ajan kulumaan kuin siivillä. Toivoisin nykypäivän 
lyseolaisten ymmärtävän nämä mahdollisuudet ja myös 
hyödyntävän niitä.

Mielenkiintoisena ja jännittävänäkin projektina 
lukioajaltani nousee mieleeni Lyseon 135-vuotisjuhlien 
kunniaksi koostettu historianäyttely ”Oulun Lyseo 
– Presidenttien koulu” syksyllä 2010. Historian- ja 
yhteiskuntakuntaopin lehtori Tuula Siira mainitsi tunnilla 
historianäyttelyn järjestämisen mahdollisuudesta, 
joten päätimme opiskelijakaverini kanssa ilmoittautua 
vapaaehtoisiksi näyttelyä työstämään. Kävelimme kolmisin 
Oulun maakunta-arkistoon tutkimaan Lyseoon liittyvää 
aineistoa. Asiakirjoja ei tietenkään voinut mennä omin päin 
kaivelemaan, vaan tutkailimme aluksi aineistoluetteloita, 
joista tilasimme kaikista mielenkiintoisimmat 
tarkasteltavaksi. Oppilaista tehtyjä sanallisia arviointeja ei 

ja kiertoilmaisuin. Papereista kävi ilmi, että sittemmin 
tasavallan presidentiksi valittu Kyösti Kallio oli ollut yhden 
lukuvuoden kokonaan pois sairaalloisuuden vuoksi.

Lyseolla oli tuolloin myös käytössä vuosittain kerättävät 
lukukausimaksut, mikä saattaa vaikuttaa nykylukiolaisen 
näkökulmasta ennenkuulumattomalta. Lukukausimaksut 
heijastavat osaltaan tuon ajan yhteiskuntaa, jossa 
mahdollisuus opiskella ei todellakaan ollut kaikille 
suotava oikeus. Vaikka koulutus on nykyisin opiskelijalle 
maksutonta, ei historia toisaalta ole tässä mielessä 
loppunut, sillä koulutusjärjestelmän kaupallistuminen 
on nykyäänkin varsin selkeä kehityssuunta. Lukiossa 
tämä näkyy esimerkiksi maksullisten valmennuskurssien 
yleistymisenä, mikä koskettaa luonnollisesti myös 
lyseolaisia. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta on 
huolestuttavaa, jos korkeakoulupaikan saamiseksi 
vaaditaan käytännössä jopa tuhansia euroja maksava 
valmennuskurssi varsinkin lääke- ja oikeustieteen kaltaisilla 
suosituilla aloilla.

Meri Palosaari, 
Syanotypia 2014
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Historian ja yhteiskuntaopin lisäksi erityisenä 
mielenkiinnonkohteenani oli viimeisenä lukiovuonnani 
kuvataide, etenkin valokuvaus. Minulla oli aiemminkin 
ollut kiinnostusta valokuvausta kohtaan, mutta osittain 
välineiden puutteessa en koskaan ryhtynyt vakavammin 
harrastamaan. Osallistuin abisyksynä valokuvauskurssille, 
jonka erityisenä antina oli pimiötyöskentelyn opetteleminen 
mustavalkofilmillä. Lähestymistapa valokuvaamiseen ei 
myöskään ollut tekninen, vaan valokuvaus ymmärrettiin 
valokuvaustaitteena, jolla on myös oma historiansa. 
En edes harkinnut digitaalijärjestelmällä kuvaamista, 
ja pian löysinkin antiikkiliikkeestä loistavan 70-luvun 
filmijärjestelmän itselleni. 

Kävin tuona syksynä usein kävelemässä Ainolan 
puistossa kuvaamassa. Mekaanisen filmikameran ja 
manuaalisen objektiivin kanssa kuvaaminen oli jännittävää: 
filmin lataaminen, sulkimen virittäminen, huolellinen 
käsitarkennus suuren ja kirkkaan etsimen avulla sekä 
lopulta peilin kovaääninen räsähdys tuottavat erityisen 
tunteen. Valokuvaamisen opetteleminen yksinkertaisilla 
välineillä pakotti ajattelemaan, minkä tuloksena oli 
selkärankaan iskostunut ymmärrys kameran hallinnasta 
valotusaikoineen ja aukkovalintoineen. Filminkin purkitin 
itse pitkältä kelalta sopivaan mittaan leikkaamalla. 
Kuvataiteen opettaja Markku Siekkinen oli itsekin kokenut 
filmikuvaaja ja tutustutti minut pimiötyöskentelyn saloihin. 
Vietin lukuisia hyppytunteja, aamuja ja iltoja Valveen 
pimiössä kehittämässä filmejä sekä vedostamassa 
kuvia paperille. Vaikka en nykyään pääse käyttämään 
pimiön vedostusmahdollisuuksia, kehitän silti filmejä 
menestyksekkäästi kylpyhuoneessani ja hoidan 
jatkokäsittelyn skannerin avulla tietokoneella.

Loppujen lopuksi Lyseolla on mielestäni sellainen 
erityispiirre, että se toimii käytännössä ideologian 
tavoin. Ideologia on jotain sellaista, joka säätelee 
ihmisen ajatuksissa olevaa suhdetta hänen aineelliseen 
asemaansa. Käytännöllisesti katsottuna ihmiset ovat vain 
lukiolaisia, mutta ajatuksissaan he ovat jotain muutakin. 
Opinahjoon saapuessaan nuorista ei tule mitä tahansa 
lukiolaisia, vaan lyseolaisia, ja opiskelijat myös omaksuvat 
tämän osaksi identiteettiään. Ideologia on luonteeltaan 
aineellista: se välittyy käytännön todellisuudessa 
ilmenevän puheen ja toiminnan kautta. Kuten lyseolaisia 
juhlapuheissa aina puhutellaan: ”Kerran lyseolainen, 
aina lyseolainen”. Kuten entinen rehtori Teuvo Laurinolli 
usein sanoi, jotkut asiat ovat 'lyseolaisen arvolle sopivia'. 
Lyseolla on symboleita, joihin toistuvasti viitataan: 
kolme presidenttiä, kansallista henkeä muovanneita 
runoilijoita sekä lukuisia muita entisiä tunnettuja henkilöitä. 
Lyseolla arvokas ja myyttinen maine sekä pitkä historia 

Marven Mansour
 Art Deco 2014

Pohjois-Suomen ensimmäisenä yliopistoon johtavana 
oppilaitoksena – jo koulurakennus itsessään on vahva 
ideologinen symboli, joka tekee 

Lyseosta ainutlaatuisen, ja suunnittelijansa kautta 
langat johtavat aina Senaatintorille asti. Nykyiset ja entiset 
lyseolaiset puheella ja toiminnallaan varmistavat sen, että 
Lyseon perintö pysyy voimissaan – myös minä osallistun 
tähän tehtävään kirjoittamalla tämänkin tekstin lyseolaisen 
ideologian vallassa.
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Aapo Kukko
Lyseolainen 2007 - 2010 

Mikko Niskanen, Lyseo ja mä
 
Minun täytyy myöntää, etten ole vähään aikaan  miettinyt 
lukioaikoja. Valkolakin saamisesta on vain neljä  vuotta, 
mutta nuoren aikuisen elämässä valmistuminen  toisaalla 
on uuteen astumista muualla: joko armeijaan tai  
siviilipalvelukseen ja pian jälleen uuteen koulumaailmaan 
yliopiston, ammattikorkeakoulun tai työn muodossa 
Totuttelu uuteen on alituiseen läsnä, mahdollisuudet 
pysähtymiseen on laskettava tarkkaan. Varsinaista 
roadmovieta.

Mutta kun istuin alas ja pohdin Lyseoon 
liittyviä muistikuvia sekä ajatuksia, alkoi lukuisten 
aivolanganpätkien yhdistely. Mieli vaelsi takaisin Ahtisaaren 
aulaan, ruokalaan, Siekkisen Markun kuvataidetunneille, 
bussipysäkeille, ylioppilaskirjoituksiin, bileisiin ja 
välitunneille. Lukuisista pienistä, epäkronologisista 
väläyksistä syntyi eräänlainen pieni muistifilmi, jossa on 
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Linnea Heiskari, syanotypia, 2014

hyvinkin paljon miellyttävää ja sympaattista. 
Ensimmäisenä muistan ystävät. Moni peruskoulussa 

ollut toveri aloitti myös Lyseossa samaan aikaan kuin 
minä, joten ei tarvinnut pelätä joutuvansa olemaan yksin. 
Ensimmäiset päivät menivätkin vanhojen tuttujen kanssa 
jutellessa. Tärkeää oli myös päästä samoille kursseille 
kaverien kanssa: silloin olisi aina joku, jonka kanssa 
voisi jutella ja tehdä pari- ja ryhmätöitä. Pettymyksiä 
asian suhteen toki tuli vastaan, mutta tämä antoi hyvän 
tekosyyn solmia uusia ystävyyssuhteita. Moni tänäkin 
päivänä jatkuva toveruus on alkanut varsin viattomasti: 
puolivahingossa ventovieraan vieressä. Lyseon suuri 
oppilasmäärä tarjosi kuitenkin loistavat puitteet tutustua 
yhteen jos toiseen, sillä sosiaaliselle luonteelle sopii 
saada tuttuja sekä ystäviä joka ilmansuunnasta. Ystävien 
merkitystä Lyseoajoilta en voi liikaa korostaa: yleensä 
jokaiseen menestykseen tai pettymykseen liittyi jollain 
tavalla kaverien osuus. 

Meillä oli tapana käydä yleensä Stockmannin 
yläkerrassa kahvilla hyppytuntien aikana, joten viikoittain 
kokoontui eräänlainen kansankomitea puimaan asioita 
halki, poikki ja pinoon. Meitä kiinnostivat lähes kaikki 
teemat yhteiskunnallisesta populaarikulttuuriin, jolloin 
keskustelun rajat olivat lähestulkoon lähellä taivaan rajoja. 
Niin sanotussa ”kahvilakomiteassa” oli myös mainio 
mahdollisuus tavata muiden koulun tuttavia, ja vertailu 
koulujen suhteen oli hyvin yleinen puheenparsi. Me 
lyseolaiset toki pidimme aina puolemme. 

Monesti myös oppitunneilla oli mahdollista järjestää 
jotain pientä viihdettä ystävän kanssa, mikäli tilanne sitä 
vaati: kuvataiteellinen ambitioni tuotti lukuisia pila- ja 
karikatyyrikuvia milloin kenestäkin, jolloin tylsältä tuntuva 
opetustilanne muuttui usein astetta kevyemmäksi. 

Jemina Jussila
Ergonominen, esteettinen, ekonominen, ekologinen, eettinen tuoli
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Mikä on lopulta se tärkein muisto Lyseosta? Onko se 
pieni tuokio Ahtisaaren aulassa vaiko joku tietty oppitunti? 
Olen koettanut saada vastausta itseltäni useamman 
päivän ajan. Eräänä aamuna aloin kuitenkin katsoa 
dvd:ltä elokuvaa ja valitsin Mikko Niskasen Pojat. Samalla 
hetkellä aivoissa välähti: Niskanen, Oulu ja Lyseo. Ehkä 
kaikkein ikimuistoisin ja rikkain lyseokokemus oli jälleen 
silmieni edessä. Koulun juhlasalissa oli nimittäin kerran 
ollut tilaisuus nähdä tämä hieno elokuva valkokankaalta, 
jolloin käytin tätä tilaisuutta mielelläni hyväksi. Lyseon 
käytävät ja luokat lähtivät elämään ihan omaa tarinaansa 
valkokankaan ja oman mieleni kautta. Silmät täyttyivät 
suolaisesta vedestä mutta olin hyvin onnellinen: 
katselukokemus ja -paikka tekivät hienosta filmistä vieläkin 
ainutlaatuisemman kokemuksen.

Nämä rivit ovat saaneet mieleen uutta näkökulmaa 
Lyseoaikoihin. Suunnitelma onkin seuraava: soitan 
muutamalle hyvälle lukiotoverille ja käymme vilkaisemassa 
vanhaa opinahjoamme. Illan mittaan menemme  johonkin 
lähistöllä olevaan ravintolaan ja muistelemme vanhoja – 
mutta ennen kaikkea rakennamme uutta kokemustemme 
kautta.

piirsin monesti koulussa jo luonnoksia sarjakuvasivuja 
varten. Kun sitten saavuin kotiin, saatoin ”työhuoneessani” 
tussata ja viimeistellä päivän työt. 

Markku Siekkisen kuvataidetunneilla oli myös ratkaiseva 
merkitys, sillä opettaja Siekkisen kanssa kävimme monia 
mielenkiintoisia keskusteluja sarjakuvista ja taiteesta 
ylipäänsä. Mieleeni on jäänyt, miten Markku sanoi 
kahdessa vierekkäisessä ruudussa olevan klaffivirhe: sama 
kuvakoko kaksi kertaa peräkkäin. Intin hieman vastaan: 
”Sääntö voi päteä valokuvauksessa ja elokuvassa, mutta 
sarjakuvassa sääntöjä voi kyllä rikkoa.” Kuitenkin kaikki 
neuvot ja kertomukset otin nöyrästi vastaan, koska 
nuoren tekijän täytyy alkuvaiheessa ottaa kaikki tarvittava 
mukaan matkalleen. Parhainta oli kuitenkin, että pystyin 
kuvataidetuntien luppoajalla tekemään sarjakuvaani ja 
hyödyntämään tähän koulun välineistöäkin. Samalla 
kiinnostukseni ammattimaista taiteilijuutta kohtaan kasvoi 
ja vahvisti mielikuvaani siitä, että kuvataiteet ja varsinkin 
sarjakuvat tulevat olemaan vahvasti läsnä elämässäni.

Samalla myös oma 
keskittyminenkin parani, sillä 
minulla on ollut aina tapana 
muistaa puhutut asiat kuvien 
avulla.

Piirtäminen, erityisesti 
sarjakuvapiirtäminen, oli 
minulle tuolloin hyvinkin 
kuohumispisteessä oleva asia: 
aloitin ensimmäisen pitkän 
sarjakuvateokseni tekemisen 
syksyllä 2007. Tänä päivänäkin 
mietin, millaisella tarmolla ja 
intensiivisyydellä lähdinkään 
tuohon kiviselle polulle. Lopputulos 
on rujo, mutta kaikki se into 
prosessin taustalla oli terveen 
nuoren innostumista sekä halua. 
Sellaista voimavaraa ei sovi 
koskaan hukata, vaikka ikänumero 
kohoaakin. Lyseo liittyy vahvasti 
näihin piirtämisprojekteihin, sillä 

Terhi Pulkkinen, Contrapposto 
syanotypia 2104



Anna Lohi 
Lyseolainen 2005 - 2008
 
Sopivasti

Puoli kahdeksan uutiset, ohi vilahtelevat autojen valot ja 
isän partaveden tuoksu. Lävistäjän liikennevaloissa hyppy 
autosta ulos, ensimmäisenä vuonna auton takapenkiltä, 
kahtena seuraavana isän vierestä etupenkiltä. Entisen 
tyttökoulun ohi, tuomiokirkon vierestä, Franzenin puiston 
lävitse kohti keltaista koulurakennusta. Unessa olen 
minäkin.

Vaikka askeleet olivat uniset, olivat ne keveät. Kouluun 
oli helppo mennä. Siellä sai olla oma itsensä, hiukset 
saivat olla harjaamatta, sai nauraa kovaan ääneen ja sai 
olla toisinaan ahkera, toisinaan vähemmän ahkera opiske-
lija. Yksi Lyseon parhaista puolista oli juuri tämä; oppilaita 
oli erilaisia. Oli minunlaisia ja sinunlaisia, samanlaisia ja 
erilaisia. Ja kaikki saivat olla, mitä olivat.

Askeleet lävistäjän liikennevaloista Lyseolle olivat myös 
luontevat. Lukiota edeltävinä vuosina askeleet olivat 
pysähtyneet entisen tyttökoulun kohdalle. Lukiovuosien 
koittaessa oli matkaa helppo jatkaa parin korttelin 
verran eteenpäin. Siirtymä Myllytullin yläasteelta Lyseon 
lukioon oli sijainnin puolesta helppo. Tuttu koulumatka, 
tuttu ympäristö ja hyvä sijainti keskusta-alueella 
edesauttoivat siirtymää lukioon ja vaikuttivat myönteisesti 
valintaprosessiin peruskoulun jälkeistä opinahjoa 
mietittäessä. Myös sisarusten lukiokokemukset vaikuttivat 
valintaan. Tuntui turvalliselta nousta ensimmäisen vuoden 
ajan auton takapenkiltä ja astella etupenkiltä nousevan 
isosiskon rinnalla uuteen kouluun. Sisarusten positiiviset 
kokemukset lukioajoista kannustivat hakemaan juuri 
Lyseon lukioon. Vaikka sisarusten viitoittamaa tietä oli 
helppo seurata, oli Lyseoon hakeutuminen silti oma, 
ajateltu valinta.

Ahtisaaren aula, presidenttien kasvot ja ympärille 
kerääntyvät opiskelukaverit. Naurua, rupattelua, 
kuulumisten vaihtoa ja kouluhommien huokailua. Kello soi. 
Osa matelee jo tunnille. En vielä jaksa nousta, venyttelen 
ensin vähän. Oho, torventoitotus alkoi jo ja rehtori tulee. 
Kaipa se täytyy lähteä kohti luokkaa. Välitunnilla taas 
kokoonnutaan.
Kaverit ja ystävät ovat suurimpia ja tärkeimpiä asioita, 
jotka ovat jääneet lukioajoista mieleen. Näistä Ahtisaaren 
aulaan kokoontuvista opiskelukavereista osan, melko 
suurenkin osan, kanssa kaveruus muuttui kolmen 
lukiovuoden aikana ystävyydeksi, joka on säilynyt pitkälle 
myös lukion jälkeiseen elämään. Yksi näistä lukiossa 
alkunsa saaneista ystävyyksistä on ystävyys nykyisen 

aviomieheni kanssa. Ystävät ja kaverit olivat aikuistumisen 
kynnyksellä olevalle nuorelle tärkeitä tukihenkilöitä, ilojen 
ja surujen jakajia.  Kun koulussa oli kavereita, opiskelukin 
tuntui mukavammalta. Yhdessä tekemällä, yhdessä 
opiskelemalla ja toisinaan vapaahetketkin yhdessä 
viettämällä ei koulutyö tuntunut liian rankalta eivätkä 
ajoittain melko suuret työmäärät ja haastavat opinnot 
muotoutuneet ylitsepääsemättömiksi.
Vasemmalla tai oikealla opettajasta katsottuna. Ei 
keskellä, ettei ole heti opettajan silmien alla. Toinen rivi 
opettajanpöydästä laskettuna. Siitä on helppo saada 
tarvittaessa opettajan huomio ja siitä näkee ja kuulee 
hyvin. Ei kuitenkaan ihan ensimmäinen rivi. Ettei ole liian 
lähellä, ettei opettaja kuule kaikkea. Kolmaskin rivi käy, 
mutta neljäs ja viides ei. Neljäs ja viides rivi ovat liian 
kaukana. Jos on tarpeeksi lähellä opettajaa, ei kehtaa olla 
kuuntelematta, eikä kehtaa koko ajan jutella. Silloin oppii 
laiskoinakin päivinä, vähän niin kuin vahingossa.

Lyseossa sai olla ahkera tai vähemmän ahkera, 
hyvä tai huono. Lyseota pidettiin tuohon aikaan 
yleisesti hyvätasoisena lukiona. Suoriutumis- tai 
alisuoriutumispaineet jäivät silti kokematta. Kokeiden 
tuloksia ja kurssiarvosanoja ei vertailtu keskenään 
eikä negatiivista painetta tullut opettajien tai muiden 
oppilaiden suunnalta. Omissa heikoissa aineissani koin 
motivoituneempien oppilaiden korkean työmoraalin ja 
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perään ei juurikaan kyselty, oli suuri muutos peruskoulun 
holhouksesta tulleelle. Muutoksen kanssa ei kuitenkaan 
tarvinnut olla yksin. Kavereihin tukeuduttiin paljon ja 
tarvittaessa oli saatavilla koulun henkilökunnan apua. 
Tekemistä oli paljon ja etenkin ensimmäisenä vuonna 
suurin osa arki-illoista kului läksyjen tekemiseen. 
Itse tein vain matemaattisen aineiden läksyt. Loput 
jätin suosiolla väliin, en olisi kerinnyt. Näkyihän se 
joidenkin aineiden arvosanoissa. Valintoja oli tehtävä 
ja valinnoista oli kannettava vastuu. Vastuun ottamisen 
ja vastuun kantamisen opettelusta on ollut suurta 
hyötyä lukionjälkeisessä elämässä, yliopistomaailmaan 
astumisessa ja aikuistumisessa ylipäätään.

75 minuuttia on kulunut! Tavarat reppuun ja välipalalle. 
Onkohan tänään juustoa leivän päälle? Huvittaa, jos rehtori 
on taas valvomassa, nostetaanko jakkaroita. Tuleekohan 
hän taas jututtamaan meidän porukkaa? Sittenkin aika 
mukavaa tämä koulussa oleminen.

Muistan lukion paikkana, jossa oli lämmin ja iloinen 
ilmapiiri. Kouluun oli mukava mennä, eikä sieltä ollut kiire 
pois. Erityisen lämpimänä mieleen on jäänyt silloisen 
rehtorin oppilasläheisyys, joka poikkesi aiemmista 
kokemuksistani. Rehtori jututti oppilaita päivittäin, järjesti 
oppilaille välipalaa, ymmärsi ja jousti erilaisissa tilanteissa 
ja patisteli huumoria hyväksi käyttäen oppilaita hommiin. 
Rehtori välitti lukiolaisista.
Villakangastakit eteisessä, ruudulliset lattiat ja kirjastosta 
kuuluva taukoamaton puheensorina. Vilkaisu kirjastoon 
ja muutama sananvaihto. Bussi tulee, nyt on kiire! Hyppy 
linja-auton kyytiin. Kaveri jäi seuraavaan autoon. Pärjään 
yksinkin. Itsetunto on kohonnut. Uusia ajatuksia on pää 
täynnä. Harteilla sopivasti vapautta ja vastuuta.  Osa 
selkeitä, osa vielä selviteltävänä. Tästä on hyvä jatkaa!
Minun linja-autoni kulki toiselle paikkakunnalle. Halu ja 
rohkeus kokeilla uutta jäivät käteen lukioajoista. Sivistys-
tä ja tietotaitoa oli kertynyt sen verran, että kulku omalle 
alalle onnistui helpohkosti. Linja-auto kääntyi jossakin 
vaiheessa takaisinpäin ja palasi kotipaikkakunnalleen. Ala 
pysyi samansuuntaisena, mutta täsmentyi. Mielenkiinto ja 
motivaatio alalle olivat Lyseon peruja. 
Lyseo antoi hyvän yleissivistyksen, pohjan jatko-opintoihin 
ja paljon valmiuksia tulevaan elämään. Ne olivat tuskin 
kovin erilaisia kuin muissakaan lukioissa, silti tuskin kovin 
samanlaisiakaan. Minulle ne olivat sopivanlaisia ja niitä oli 
sopivasti. Siitä oli hyvä jatkaa.

tunnollisen tehtävien teon myönteisenä paineena omaa 
opiskeluani kohtaan. Aina ei kehdannut jättää tehtäviä 
tekemättä tai asioita opiskelematta. Miksi minäkin en tekisi, 
kun kaikki muutkin tekevät. 

Lukioikäisenä tiedostin omat vahvuuteni ja heikkouteni 
eri oppiaineissa ja koin tällaisen ”kun muutkin tekevät” 
-paineen myönteisenä, omaa oppimistani edistävänä 
paineena, josta sana ”pakko” oli kuitenkin jätetty pois. 

Englannin tunnilla istutaan, biologian tunnilla 
kuunnellaan, historian tunnilla nukutaan ja matematiikan 
tunnilla lasketaan. Laskeminen on oikeastaan aika tylsää, 
mutta on niin mukavaa, kun onnistuu. Biologian tunnilla 
on aina hauskaa. Historiaa ei jaksa, vaikka sitä olisi niin 
tärkeää ymmärtää. Opettajakin tietää niin paljon siitä. 
Miksihän tämä ei oikein kiinnosta?  Huomisen tunnilla 
sitten kuuntelen. Jos jaksan. Itsepähän kärsin, jos en 
kuuntele.

Koulussa oli paljon opettajia, ja joissakin aineissa oli 
varaa valita kurssit opettajan mukaan. Tämä oli hyvä, sillä 
niin monta kuin on opettajia, on myös opetustapoja ja niin 
monta kuin on oppilaita, on myös oppimistapoja. Kun oli 
mahdollisuus valita omaan opiskeluun sopivin opettaja, 
oli oppiminen tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Erilaiset 
persoonat opettajakunnassa toivat mukavasti väriä ja 
vaihtelua oppitunteihin. 

Lyseossa opetettiin vastuuseen. Oli paljon vapautta, 
mikä toi luonnollisesti mukanaan paljon vastuuta. 
Luokaton lukio, jossa oma opintosuunnitelma tehtiin alusta 
asti itse ja jossa tekemisten tai tekemättä jättämisten 
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Veikko Lohi
Lyseolainen 1997 - 2000 

Koulutie

Kävimme Koskenniemen Veikko-kaimani kanssa samaa 
koulua, Oulun Lyseota. Koskenniemi tosin heräsi 
koulutielleen noin sata vuotta aiemmin, mutta varmaan 
yhtä unisena sitä kuljimme.
 
Olen unessa useasti 
sinun kaduillas, koulutie. 
Kotiportilta kouluun asti 
minun askeleeni vie.
 
Minä torkuin alkumatkan bussissa tai isän autossa. 
Loppumatkan laahustin unisena Oulun keskustan katuja. 
Mielessäni soi silloin usein Sibeliuksen sävelet kaimani 
kirjoittamaan runoon koulutiestä Lyseoon. Koskenniemi 
näki unta itsestään kävelemässä niitä katuja. Minä olin 
ihan unessa vielä niillä kaduilla kävellessäni. Tunsin syvää 
yhteenkuuluvuutta tätä sata vuotta aiemmin samoja katuja 
tallonutta poikaa kohtaan. Hän oli käynyt tätä samaa 
koulua, astellut sen arkisen juhlallisia kierreportaita ja 
herännyt samaan syysaamun kirpeyteen talsiessaan 
koulua kohti pitkin viimeisiä unenrippeitä silmiltään 
karistelevan kaupungin katuja. 
 
Syysaamu kirpeä koittaa 
yli heräävän kaupungin 
ja sen laidassa koski soittaa 
tutun sävelen ilmoihin.
 
Kosken pauhina oli minun aikanani vaihtunut linja-autojen 
hurinaan. Merikoski oli padottu, mutta jokisuisto sen 
ympärillä oli edelleen olennainen osa kaupunkia ja omaa 
kouluympäristöäni. Yläasteella suunnistettiin Hupisaarilla 
ja lukion kuvaamataidon tunneilla jätettiin hetkeksi Lyseon 
luokkahuoneet ja siirryttiin Linnankadun toiselle puolen 
piirtämään Ainolan puiston valkoisia siltoja tai purojen ylle 
kaartuvia poppeleita.
 

Talot matalat kahta puolta - 
miten tunnen ne tarkalleen!
Yli niiden mäeltä tuolta 
kohoo kirkko tornineen.
 Kotikaupunki, sen vanhat rakennukset ja puistot sekä 
Lyseota vastapäätä seisova tuomiokirkko. Ne toivat idylliä 
sekä tiettyä juhlavuutta muuten niin arkisiin kouluaamuihin. 
Nautin hienosta ympäristöstä. Rakennusten ja puistojen 
kauniiseen ulkokuoreen toi tärkeää syvyyttä niiden historia. 
Niillä oli oma tarinansa. Ja minä olin osa sitä tarinaa.
“Tunne historia, niin ymmärrät tätä päivää.” Näin minulle 
Lyseossa opetettiin. Historian tunteminen teki myös 
nykyhetken mielenkiintoisemmaksi, kun pystyi näkemään 
syitä ja seurauksia. Oli hienoa opiskella koulussa, jolla on 
historia. Olla osana historiallista jatkumoa.
 
Ja mun matkani keskitiellä 
näky ihana, aamuinen: 
tytön sinisen kohtaan siellä 
ja katsehen sinisen.
 
Ihmiset. Nämä ihanat lukiokaverit, joiden kanssa väiteltiin 
ja naurettiin. Joiden kanssa oltiin yhdessä hiljaa väsyneenä 
maanantaiaamuna. Kasvoilla mitäänsanomaton, väsynyt 
ilme, mutta mielessä kiitollisuus siitä, ettei oltu siinä 
tilanteessa yksin. Oli toinen ihminen, jonka kanssa vaieta 
yhdessä. Ensimmäisten oppituntien jälkeen välitunneilla 
olimme jo heränneet uuteen päivään ja saatoimme taas 
jutella ja hymyillä. Keskustella ja kyseenalaistaa. Vaatia 
perusteluita ja osoittaa hyväksymistä.

Yläasteella olin tottunut siihen, että koulupäivän 
päättyessä poistuttiin mahdollisimman nopeasti 
koulualueelta vapauteen. Lukiossa asia oli toisin. Koulusta 
ei ollut mikään kiire pois. Siellä oli ystäviä, kotoisaksi tullut 
portaikko pyöreine ikkunasyvennyksineen sekä hyväksyvä 
ilmapiiri. Lyseo oli minulle arvokas ympäristö, jossa 
viihdyin.

24

Terhi Pulkkinen
Liikennemerkit 2014



25

Emma Äijälä
 syanotypia 2014



 Vie jalat kuin karkelossa 
läpi pienen puistikon. 
Sen penkillä kuutamossa 
ens runoni tehty on.
 
Runoja minä en rustaillut, mutta runoanalyyseja 
opin Lyseossa tekemään. Kaikkihan lukiossa tähtäsi 
ylioppilaskirjoituksiin, ja silloisissa kirjoituksissa pakollisen 
aineisto-aineen yhtenä vakiotekstityyppinä oli runo. 
Runoanalyysiin erikoistuminen siis kannatti. Se myös sopi 
hyvin luovaa tekstintuottamista ja erilaisten näkökulmien 
löytämistä ihannoivaan ajattelumaailmaani, joka 
lukioaikaani leimasi.

Opin minä äidinkielen tunneilla muutakin. Mieleen on 
jäänyt erityisesti väittelyharjoitus, jossa puolelle luokkaa 
annettiin tehtäväksi vastustaa asiaa, jota toinen puoli 
luokasta puolusti. Yritimme, omasta henkilökohtaisesta 
mielipiteestä riippumatta, miettiä hyviä perusteluja juuri 
kyseiseen kantaan. Ainahan niitä löytyi. Hetken aikaa siinä 
väittelimme sulassa sovussa, mutta tiukasti meille annettua 
kantaamme puolustaen. Siinä vaiheessa, kun alkoi olla 
jo aika vakuuttunut omalle ryhmälle annetun kannan 
paremmuudesta, opettaja heittikin asetelman toisin päin. 
Nyt meidän piti puolustaa sitä, mitä äsken vastustimme. 
Ensin se tuntui vaikealta, mutta kohta sitä alkoi keksiä ihan 
yhtä vakuuttavia perusteluja tälle uudelle, päinvastaiselle 
mielipiteelle. Oli erittäin opettavainen harjoitus.
 
Ja puiston puiden takaa 
- miten lempeine silmineen! 
mua katsoo kaunis, vakaa 
runoruhtinas, piispa Franzén.
 
Runoilijapiispan lempeät silmät muistuttavat minua monista 
Lyseon opettajista, joita arvostin. He olivat persoonia. 
Kukin omanlaisiaan. Oli viisaita, osaavia ja sympaattisia 
opettajia. Yksi osasi paljon asioita. Toinen osasi opettaa 
niitä. He kaikki olivat kuitenkin osa meidän koulua, yhdessä 
meidän oppilaiden kanssa. Erilaiset opettajat mahdollistivat 
myös erilaisen oppimisen. Kurssitarjottimelta valittiin joskus 
kursseja sen mukaan, kuka opettajista sopi hyvin omaan 
tapaan opiskella. Se oli ison koulun etu.

Ja koulun aitaa vastaan 
jo vanhan rehtorin nään. 
Miten tuttu astunnastaan 
ja ryhdistä miehisen pään!
 

Ryhdikäs oli ollut rehtori Koskenniemen aikaan. Näin 
myös minun aikanani. Ryhdikkäitä halusimme olla me 
oppilaatkin. Ainakin silloin, kun se oli tarpeen. Tavallisina 
arkiaamuina saatoimme maata rojottaa porrastasanteella 
tai ikkunansyvennyksessä velton näköisenä keräämässä 
voimia koulupäivään. Samalta saattoi näyttää se, 
kun iltapäivällä jo vähän virkeämpinä annoimme tilaa 
vapaalle ajatustenlennolle luovuutta ja jäsentelyä 
vaativan koulutehtävän edessä. Mutta omista teoistamme 
halusimme vastata ryhdikkäästi. Ja arvokkaissa tilanteissa 
halusimme myös näyttää siltä. Siihen ehkä koulun historia 
hieman myös velvoitti.
 
Ja ma unhotan läksyni vaivan 
ja kaikki niin kaunihiks saa. 
Mua jossain kaukana aivan, 
elo ihana odottaa.
 
Läksyjä Lyseossa tuli. Joskus ne tehtiin hyppytunnilla 
koulun kirjastossa tai juhlasalin ikkunalaudalla. Syvä 
ikkunasyvennys ja korkeat verhot antoivat mukavan rauhan 
ja ikkunasta avautuva maisema loi tilaa luovuudelle. Jos 
en ehtinyt tehdä läksyjä koulussa, oli kotimatkalla linja-
auton penkillä vielä mahdollisuus saada ne tehtyä. Siinä 
vaiheessa määritelmäni tehdyistä läksyistä oli jo hieman 
suurpiirteisempi. Kotona kirjoja avatessani katsoin läksyni 
tehdyiksi, jos ne pikaisella vilkaisulla “näyttivät siltä, että 
osaisin ne tarvittaessa tehdä”. Jos en osannut, niin sitten 
asiaa piti opiskella vielä kotona.

Onneksi Lyseossa sai kukin opiskella tyylillään. Sai 
päntätä tai olla pänttäämättä. Sai pärjätä kokeissa tai olla 
pärjäämättä. Sai muutenkin olla sellainen kuin oli. Ihan 
oma itsensä. Sai olla persoona tai sai olla ihan tavallinen. 
Ei tarvinnut mennä yhden muotin mukaan, mutta opetettiin 
kuitenkin kantamaan vastuuta itsestään omalla, itselle 
sopivalla, tavalla. Kursseista piti päästä läpi, mutta 
luovuuteen kannustettiin. Erityisesti siihen kannustettiin 
kuvaamataidon ja äidinkielen tunneilla, mutta me pojat 
harjoittelimme sitä usein muiden aineiden ryhmäesitelmiä 
esiteltäessä, perehtymällä aiheeseen tai sopimalla 
työnjaosta vasta edellisellä välitunnilla. Se, joka tiesi 
asiasta vähiten, aloitti kertomalla tietonsa ja muut siitä 
sitten sujuvasti jatkoivat koettaen olla paljastamatta 
omaa tai toisten tietämättömyyttä. Ne olivat hyviä luovan 
ilmaisun ja luovan yhteistyön harjoituksia, mutta hintansa 
luovuudellakin toki oli. Koetta varten piti sitten tärkeimmät 
asiat opetella ihan erikseen.
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Olen unessa useasti 
sinun kaduillas, koulutie. 
Ah, enkö ma hautahan 
asti myös koululainen lie?
 
Mitä minulle jäi käteen tältä Lyseon koulutieltä? Lukiohan 
se oli siinä kuin muutkin lukiot. Mutta se oli juuri minun 
lukioni, minun kouluni. Siellä minä opin sivistyksen 
aakkosia. Sain tietoa elämän eri alueilta ja välineitä sen 
tiedon käsittelemiseen. Silloin tuntui, että tiesi jo aika 
paljon. Niin monelta oppialalta oli annettu tietoa. Eihän 
sitä vielä silloin tajunnut, kuinka pintaraapaisuja ne tiedot 
vasta olivat. Ja ymmärrys, sehän tulee vasta myöhemmin. 
Tietämys ei vielä tarkoita ymmärtämystä. Hyvä alku se 
kuitenkin on.

Lyseo, siellä saadut opit ja lukioaikana tapahtunut 
kasvu ihmisenä ovat jättäneet vahvan jälkensä omaan 
elämänhistoriaani. Luulen kokevani Koskenniemen Veikon 
tavoin, että lyseolaisuus on osa minua, ihan hautaan asti.

(Kursivoidut tekstit ovat V.A. Koskenniemen runosta 
Koulutie.)

Ji-Hyeon Oh & Florian Pröve
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Ville Louekari
Lyseolainen 2009 - 2012 

Käydään Lyskaa
 
Yhtenä ongelmana jonkin elämänsä ajanjakson 
muistelemisessa on, että elinympäristönsä merkitystä 
tulee joko korostaneeksi liikaa (eihän vaihtovuosi 
Ranskassa ollut mahtava ainoastaan sen takia, että 
oli silloin Ranskassa) tai liian vähän. Muistan kolmen 
lyseovuoden aikana vähätelleeni useammin kuin kerran 
sen ajanjakson ja ympäristön merkitystä omaan elämääni. 
Täytyy myöntää, etten vieläkään ole selvillä siitä, mikä on 
lyseolaisuuden merkitys ihmisen elämässä. Ainakaan se ei 
hevillä irtoa nahasta.

Lähdin Lyseoon, kuten moni muukin, suvun 
perinnettä kannatellen. Siskoni kävi Lyseon, kuten 
moni muukin sukulaiseni. Useimmat ystäväni olivat 
liian viileitä astuakseen viisauden porteista sisään ja 
menivät mieluummin sellaisiin laitoksiin kuin Norssi tai 
Madetoja. Leevi kävi muuten lyskan, jos ette tienneet. 
Todellisuudessa kuitenkin menin Lyseoon aivan omasta 
tahdostani. Laaja-alainen kiinnostus asioihin vei kohti sitä 
maineikkainta ja arvostetuinta. Lyseosta toivoin löytäväni 
uudenlaisen ympäristön. Ympäristön, jossa ihmiset olisivat 
aidon kiinnostuneita ja kiinnostavia, jossa olisi akateemista 
vapautta ilman pian koittavaa akateemista vastuuta ja 
jossa voisimme kaikki nauttia siitä kuuluisasta Lyseon 
hengestä. Osin Lyseo vastasikin naiiveja odotuksiani, osin 
ehkä ei.

Yhtenä positiivisimmista asioista koin opetuksen tason. 
Vaikka tovereiden kesken toki keskusteltiin ja juoruttiin 
lähinnä opettajien erikoisuuksista, persoonallisista 
tavoista ja sattumuksista, monet opettajat todella 
innostivat ja saivat kiinnostavat asiat myös kuulostamaan 
kiinnostavilta. Paljon tähän vaikutti varmastikin opettajan 
oma kiinnostuneisuus opettamaansa aihealuetta kohtaan. 
Nuoruudessaan ihminen tarkkailee erityisesti sitä, mikä saa 
ihmiset liikkeelle, mikä heitä oikein motivoi. Kun näkee, että 
joku on innostunut solubiologiasta tai puhuu haltioissaan 
alkuluvuista, motivaatio löytää oma juttunsa kasvaa, vaikka 
se ei noilta aloilta löytyisikään.

Lyseo on painottunut luonnontieteellisesti ja erityisesti 
matemaattisesti. Lukio-oppimäärän insinöörimatematiikan 
lisäksi tuotiin esille puhtaampaa matemaattista sisältöä 
ainakin matematiikkakerhossa. Toki jotain oheistoimintaa 
oli muissakin aineissa, vaikka varsinaisesti laitos tuntui 
haluavan identifioitua matematiikan ja luonnontieteiden 
(ja Lyseon urheilujoukkueiden saavutusten) kautta. Tässä 
asiassa varmaankin seurataan perinteitä, vaikka laaja-

alaisempaan painotukseen olisi varmasti mahdollisuuksia 
ja potentiaalia, oheistoiminnan ja kannustimien muodossa.  
Lukiodiplomeita toki oli mahdollista suorittaa monessa ai-
neessa. Lukioilla on yleensäkin etunaan yhteen keskittynyt 
oppilaiden ja henkilökunnan yhteisö verrattuna esimerkiksi 
yliopistojen hajanaisuuteen. Sitä jokapäiväisyyttä osaa nyt 
arvostaa enemmän, tapaamisaikojen ja sähköpostittelun 
sijaan ihmiset löytyivät helposti ja nopeasti saman katon 
alta. Jos on kysyttävää, niin sen kuin käy kysymässä. 
Mukavaa ja helppoa!

Kursseja löytyi runsaasti, erityisesti kuvataiteessa 
oli paljon mielenkiintoisia kursseja, elävän mallin 
piirustuksesta nykytaiteeseen sekä valokuva- ja 
elokuvakursseja. Koin itse taideaineet todella tärkeinä, 
ei ainoastaan ”vaihtelun vuoksi” vaan jopa oleellisena 
osana monipuolisen ajattelun kehittymisessä. Lisäksi ne 
mahdollistivat sukelluksen hämärään käsitemaailmaan 
(moderni, postmoderni, popkulttuuri, korkeakulttuuri), jonka 
sisältö muilla kursseilla usein jäi lyhyen määritelmän tasolle 
ja joita niin paljon akateemisessa ympäristössä käytetään. 
Sekoitus matemaattista eksaktiutta ja ei-kvantitatiivista 
taiteilua auttoivat näkemään, että simppelit tosiasiat 
saattavat johtaa hyvin hämäriin lopputulemiin ja hämärät 
kieroonkatsomiset yllättävään selkeyteen.

Tällainen toden ja epätoden välimaasto otetaan 
filosofiassa vakavasti. Sitä päädyinkin lukion 
jälkeen opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Kuten 
muissakin lukioaineissa, filosofian kursseilla käytiin 
lävitse vain pintaraapaisu kaikesta sen historiasta ja 
teoriasta. Siitä huolimatta kurssit antoivat paljon, ja 
poistuinkin usein luokkahuoneesta sil-miinnähden 
pöllämystyneenä. Filosofian opettaja onnistui yhdistämään 
ylioppilaskokeeseen valmistavan 
asiapitoisuuden enemmän syventäviin yksityiskohtiin 
ja keskusteluun. Filosofia on pakostakin hyvin 
henkilökohtaista, ja tähän tunnen saaneeni kannustusta, 
siis oman ajattelun kehittämiseen. Siitä olen erittäin 
kiitollinen.

Yhteistyötä tehtiin minun aikanani jonkin verran myös 
muiden lukioiden kanssa. Kävin OSYK:ssa yhden filosofian 
kurssin, ja tämä vierailu oli hyvin mielenkiintoinen. Kävi 
selväksi, että lukioissa kyllä on eroa, niin ihmisissä, 
ilmapiirissä kuin opetuksessakin. Yhteistyötä olisi hauska 
nähdä tulevaisuudessa enemmänkin. Monet Oulun lukiot 
ovat sen verran lähekkäin, että monisoluinen lukioiden 
verkosto voisi olla tässä asiassa tarpeeksi suuruudenhullu 
visio. Joka tapauksessa ympäristön vaihtamisella on 
vapauttava vaikutus, ja suhteellisuudentajun antamisen 
lisäksi se auttaa näkemään oman lukion kaikessa 
rakastettavassa omalaatuisuudessaan.
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Paljon persoonallisuuksia, paljon asialleen 
omistautuneita ihmisiä. Minkälaisessa ilmapiirissä sitten 
opiskelimme ja vietimme aikaa tai oliko Lyseossa jopa 
yhteishenkeä? Luulen, että halua yhteisiin juttuihin oli, 
mutta se ei juuri konkretisoitunut. Tarvittaessa oltiin kyllä 
innoissaan mukana, kuten penkkaritauluja kehiteltäessä. 
Ihmiset liikkuivat paljon omissa pienissä tai isommissa 
porukoissaan. Ehkä yhteishenki on yleisemmin mennyttä, 
tai ainakin se on vaikea laji. Tärkeämpää ehkä on, 
että jokainen tuntee olonsa viihtyisäksi ja vapaaksi 
osallistumaan ja etsimään omaa paikkaansa. Lyseon 
yleistä ilmapiiriä on hankala kuvailla, mutta ehkä siihen 
käy paremmin sanat jännittyneisyys ja odottaminen kuin 
vaikkapa orgaanisuus tai  spontaanius. Viihtyvyys ei ollut 
huippuluokkaa, vaikka ilmapiiri sinänsä oli suvaitseva ja 
ainakin muodollisesti salliva.

Lyseo on luonteeltaan instituutiomaisempi kuin 
moni muu paikka. Historia ja traditiot ovat kaikessa 
mukana. Jäi ikävästi tuntumaan, että nimenomaisesti 
instituutiomaisuus ei ole vain yksi Lyseon monista 
puolista, vaan sen peruskiviä. Marxilaisittain sanottuna se  
ylijäämä, minkä Lyseo on tuottanut, kolme presidenttiä, 
kirjailijoita, taiteilijoita, poliitikkoja jne. tuntui nousseen 
kaiken keskiöön. Sinänsä tilanne oli erikoinen, että 
tällaiselle pönötykselle oppilaiden keskuudessa tietysti vain 
hymisteltiin, mutta henkilökunnankin osalta suhtautuminen 
siihen vaikutti olevan lähinnä ironista. Silti se eli ja voi 
hyvin eri tilaisuuksissa ja puheissa ja aamunavauksissa, 
unohtamatta silloisen rehtorimme sähköposteja, joissa 
huomautettiin jostain, joka ei ollut ”lyseolaisen arvolle 
sopivaa käytöstä”.

Lyseolainen arkkityyppi ja mielenlaatu olivat monen 
pilkan kohteena, mutta eniten niille nauroimme me itse. 
Lyseolainen on tunnollinen oppilas, jonka ainoa harrastus 
on ällien  metsästys ja joka ei kerta kaikkiaan osaa pitää 
hauskaa. Tätä mielikuvaa kierrätti myös abihupparimme, 
jossa pieni ahdistunut lyseolainen katseli epäuskoisena E:n 
papereitaan. Vaikka tämä stereotypia ei tietenkään pitänyt 
paikkaansa, olisi yhtä väärin väittää, etteikö siinä olisi ollut 
jotain perääkin. Kunnianhimossa ei ole mitään vikaa, ja 
itsekin halusin pärjätä kokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa. 
Jälkikäteen tuntuu kuitenkin, että itseni mukaan lukien, 
monille arvosanat olivat jonkinlainen itseisarvo sen sijaan, 
että ne olisivat olleet vain pärjäämisen mittareita.

Sain Lyseosta paljon hyviä ystäviä, sen käytävillä 
jännitimme kokeita, nauroimme edelliselle illalle, mietimme 
mitä meistä vielä tulisi ja mitä ei todellakaan tulisi. Jotkut 
tiesivät sen jo ensimmäisenä vuotena, toiset haahuilivat 
päämäärättömämmin. Itse olin haahuilustani jopa ylpeä, 
mielestäni oli täysin järkevää lykätä päätöstä hamaan 

tulevaisuuteen. Taaksepäin katsoessa näyttää kuitenkin 
siltä, että olin valinnoissani melko johdonmukainen. Tähän 
täytyy olla syynä Lyseon henki, joka langettaa näennäisen 
sattumanvaraiselle ihmiselämälle suuremman merkityksen 
painon. Sille hengelle en anna ikinä anteeksi ja sitä en 
koskaan karkoita sydämestäni. Ehkä Lyseo ei yksin tehnyt 
minusta sitä henkilöä, joka olen nyt, mutta siellä tapahtui 
kaikenlaista, jonka olen ottanut omakseni. Silloin tällöin 
tapaa sattumalta lyseolaistutun, jolloin erityinen solidaari-
suuden tunne valtaa mielen. Se on solidaarisuutta osaksi 
Lyseon puolesta, osaksi sen vuoksi, että selvisimme siitä.
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Välillä suunnattoman kirkasta ja valoisaa, 
välillä epätoivoisen pimeää

 
Muistan kaarevan hämärän aulan. Valo siivilöityi 
ikkunoiden edessä oleville pöydille. Kuten yleensä, olin 
hyvin ajoissa paikalla, joten aulassa ei ollut vielä tungosta. 
Itse asiassa siellä oli minun lisäkseni vain yksi tyttö. 
Istuin jännittyneenä oven vieressä olevan pöydän äärelle. 
Vähitellen, kuin huomaamatta, aula täyttyi nuorista. Lopulta 
heitä oli niin paljon, että melu oli jo melkoinen. En varmasti 
ollut ainoa, jota jännitti. Katselin istuvia ja ryhmissä 
seisoskelevia nuoria ja mietin, mitä seuraavat kolme vuotta 
toisivat tullessaan: olisivatko ne onnellisia, surullisia, 
hauskoja vai vaikeita vuosia.

Täytin lukiohakemuspaperiin kaikki viisi kohtaa, etten 
vain jäisi ilman opiskelupaikkaa. Siinä ei opinto-ohjaajan 
rauhoittelukaan auttanut, kun pelkäsin, että yläasteen 
päättötodistukseni keskiarvo ei riittäisi Lyseoon (ei vaikka 
se oli 9,5). Tiesin, etten haluaisi muualle, ja juuri sen takia, 
että asia oli niin tärkeä minulle, jännitin suunnattomasti. 
Siskoni oli käynyt Lyseon, samoin moni sukulaiseni ennen 
häntä. Lyseo tuntui olevan itsestäänselvyys enemmän 
kuin valinta. Niinpä ilo oli suunnaton kun kävin lukemassa 
nimeni pääovelle kiinnitetystä hyväksyttyjen listasta.

Opiskelu lähti rullaamaan omalla painollaan. Jopa 
tuntikiertokaavio muuttui lukemattomiksi avoimiksi oviksi 
ja valinnan vapaudeksi, kunhan oli alkujärkytyksen 
jälkeen sisäistäny,t miten se toimi. Itselle opiskeltavien 
aineiden ja kurssien valinta oli melko helppoa, koska 
tulevaisuudensuunnitelmat olivat jo lukioon tullessa selviä. 
Niin sitä silloin nuorena ja sinisilmäisenä ajatteli. Opittavaa 
oli kuitenkin paljon. Vaikka lukemisesta ja laskemisesta 
nauttikin, välillä tuntui suunnattoman raskaalta. Olihan 
lukiossa opiskeltava vähän kaikkea. Kummasti sitä silti 
venyi ja venyi, eikä kauaakaan kun kirjoitukset olivat jo 
edessä. Voi sitä jännitystä. Kynät, laskimet ja eväät tuli 
tarkistettua useampaan otteeseen, eikä mitään voinut 
jättää yhden varaan. Muistan, kuinka kävelin saliin 
tarkastajan ohi (terveisiä Markku Siekkiselle) ja sain 
kuulla, että eväistä päätellen olin näemmä tullut lähinnä 
vain syömään. Tarjottimeni notkui hedelmiä, suklaata, 
eväsleipiä ja nestepulloja. Laudaturin siltä kerralta 
kuitenkin sain, niin että hyvät eväät ovat tarpeen!

Hyvistä eväistä puheen ollen, haluaisin kiittää niin monia 
opettajia siitä, että he olivat enemmän kuin opettajia. Kiitos 
tohtori Antti Rönkä ikimuistoisista biologian tunneista! Jos 

emme niillä muuta oppineet, niin ainakin sen, että ”iloinen 
mieli korvaa puuttuvan älyn”. Toivottavasti magneetit ovat 
säilyneet, jos yliviivaustussit ovat jo kuivuneet... Kiitos 
Tuula Siira ihan jo vain siitä, että olet olemassa! Ja sii-
tä, että yrität takoa aina vain uudelle sukupolvelle edes 
vähän suvaitsevampaa ja avarakatseisempaa käsitystä 
ympäröivästä maailmasta. Kiitos Tellervo Luukkonen 
sivistyksen jakamisesta! Kukaan ei ole enää tullut 
sanomaan, että pidä kiinni kaksikielisyydestäsi, mutta 
uskoin yhdellä kehotuksella. Kiitos Aino Teerikangas, 
kun uskalsit nähdä entisessä seiskan tytössä kympin 
tytön! Liikunta on ollut lukioajoista lähtien ennemminkin 
elämäntapa kuin harrastus. Ja kiitos kaikille muille! Ei 
teidän työnne hukkaan mennyt, vaikka aina ei sitä meistä 
varmaan huomannut. 

Ihminen unohtaa yllättävän nopeasti asioita, joiden 
uskoo jäävän ikuisiksi ajoiksi mieleen. Toisaalta monet 
asiat, joihin ei juuri kiinnitä huomiota tapahtumahetkellä, 
syöpyvät muistin perukoihin lähtemättömästi. Muistan 
t-paitasillaan lumisella pihalla juoksentelun, pallokalan, 
ahtaat kuumat luokat, pitkät ja sitäkin antoisammat 
matematiikan sekä kemian laskut, vanhojentanssit ja 
penkkarit. Kolme vuotta meni nopeammin kuin olin 
odottanut. Oli valmistauduttava siihen, että tuttu ja 
turvallinen Lyseo jäisi pian taakse. Se tuntui pelottavalta ja 
surulliselta. Kerran lyseolainen on aina lyseolainen. Olen 
huomannut tämän myöhemmin, törmättyäni eri aikaan 
Lyseossa opiskelleisiin; kaksi Lyseon käynyttä löytävät 
aina keskusteltavaa.

Olin aina tiennyt haluavani lääkäriksi, mutta tieni 
vei mutkan kautta. Näin jälkeenpäin ajatellessa suurin 
syy oli todennäköisesti se, että taas kerran jännitin 
suunnattomasti, koska tiesin vakaasti haluavani lääkäriksi. 
En siis päässyt suoraan lukiosta lääketieteelliseen, 
vaan menin opiskelemaan Oulun yliopistoon biokemiaa. 
Suorittaessani biokemian kandidaatintutkintoa loppuun 
aloitin liikuntalääketieteen maisterin opinnot Jyväskylän 
yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa. 
Täytyy sanoa, etten valinnut helpointa reittiä, kun aloitin 
opiskelut samanaikaisesti kahdessa eri kaupungissa ja 
yliopistossa. Valmistuin kuitenkin ajallaan luonnontieteiden 
kandidaatiksi ja maisteriopinnotkin sujuivat hyvin. En 
silti ollut täysin tyytyväinen, ja niinpä hain uudelleen 
lääketieteelliseen. En usko koskaan unohtavani sitä 
hetkeä, kun kännykkään tuli kaverilta viesti: ”Sä pääsit! Iiik! 
HYVÄÄÄ! ONNEAONNEA!”. Olin viettämässä kesälomaa 
ulkomailla enkä muistanut koko hyväksyttyjen nimien 
julkaisupäivää. Kun vähiten odottaa...

En oikeastaan vaihtaisi kiertotietä suoraan, sillä koin 
sinä aikana monia asioita ja tutustuin ihmisiin, joista 
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osa on edelleen jakamassa arkeani. Lisäksi pääsin 
kokemaan todellisen opiskelijaelämän Linnanmaalla. 
Nyt maisterinopinnot ovat melkein paketissa, ja valmis-
tuminen häämöttää jo ihan lähellä. Lisäksi opiskelen 
unelma-ammattiani lääketieteellisessä tiedekunnassa 
Oulun yliopistossa ja voin todeta hyvillä mielin, että olen 
paikkani ansainnut omalla työlläni ja ahkeruudellani. Sitä 
paitsi työllä ja tuskalla ansaittua palkintoa osaa arvostaa 
ihan eri tavalla. Viestini: Elämä ei mene aina suunnitelmien 
mukaan, mutta unelmistaan on pidettävä kiinni! Ne 
todellakin ovat saavutettavissa, jos vain on valmis 
tekemään töitä eikä luovuta, ei edes silloin kun tuntuu 
täysin mahdottomalta.

Olivatko kolme Lyseon vuotta sitten onnellisia, 
surullisia, hauskoja vai vaikeita? Ne olivat sitä kaikkea 
tuoden tullessaan enemmän kuin osasin odottaa tai 
pelätä. Muistelen yhä lukiovuosia elämäni parhaimpana 
ja kamalimpana aikana; välillä suunnattoman kirkasta ja 
valoisaa, välillä epätoivoisen pimeää.
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Lyseolaisuus

Muistan edelleen sen hetken yhdeksännellä luokalla, kun 
oli aika hakea yhteisvalinnassa lukioon. Minun kohdallani 
se todellakin oli lukioon, ei lukioihin, sillä hakemuksessani 
ei ollut kuin yhden oppilaitoksen nimi. Olin niin varma 
päätöksestäni hakea juuri tähän kouluun, etten missään 
vaiheessa edes oikeasti harkinnut muita lukioita. Tuohon 
aikaan asuin Taivalkoskella, jossa olin käynyt peruskouluni, 
mutta olin varma, etten enää halunnut jäädä sinne. 
Miksi? Rehellisyyden nimissä on sanottava, etten enää 
ole niin varma. Muistan vain pakottavan tarpeen vaihtaa 
maisemaa ja tavoitella jotain suurempaa, ja minulle tuona 
hetkenä ”jotain suurempaa” oli opiskelun jatkaminen Oulun 
Lyseon lukiossa. En tiennyt koulusta juuri muuta kuin 
mitä valintaoppaissa ja koulun nettisivuilla sanottiin, ja 
Oulunkin tunsin vain mukavana lomailukaupunkina. Näin 
jälkeenpäin olisi helppo sanoa teatraalisesti, että minut oli 
tarkoitettu Lyseoon, mutta valintaa tehdessäni otin loikan 
tuntemattomaan.

Opiskelu ja koulun käyminen on aina ollut se asia, 
jossa olen hyvä ja jota rakastan. Koulu ja opiskelussa             
menestyminen ovatkin aina olleet suurimpia tekijöitä, joiden 
varaan oma identiteettini nojaa. Minulle koulun käynti toi 
pienestä asti elämääni sisältöä enemmän kuin monet 
muut ikäisteni harrastukset, ja usein jäin yläasteellakin 
mieluummin kotiin opiskelemaan ja lukemaan sen 
sijaan, että olisin mennyt ulos kaupungille. En sano, että 
jälkimmäinen vaihtoehto olisi huonompi, mutta minulle va-
lintani oli oikea. Uskoin, että korkeimman sisäänpääsyrajan 
Lyseossa tulisin löytämään paljon samanhenkisiä ihmisiä: 
opiskelijoita ja opettajia, jotka ovat kiinnostuneita asioiden 
ja syy-yhteyksien syvemmästä ymmärtämisestä, uusien 
taitojen ja ajattelutapojen oppimisesta sekä konkreettisesti 
myös oppitunneilla istumisesta ja opetukseen osallistumi-
sesta. Historiasta kiinnostuneena minua viehätti myös itse 
rakennuksen iäkkyys ja menneisyys. Vaikken lukiovalintaa 
varsinaisesti tehdessäni ollutkaan varma kaikista valintani 
syistä, on helppo nähdä, miksi Oulun Lyseon lukio tuntui 
minulle oikealta paikalta.

Lyseossa viettämistäni vuosista päällimmäisinä minulla 
on vain hyviä muistoja. Minulla oli paljon kursseja, 
mutta työntäyteisistä päivistä huolimatta voin rehellisesti 
sanoa, että viihdyin Lyseossa hyvin. Vertaaminen muihin 
lukioihin on tietysti hankalaa, kun en muissa lukioissa 
koskaan opiskellut, mutta ei ole montaa asiaa, joiden 
olisin Lyseossa halunnut olevan toisin. Kyllä, presidentin 

mukaan nimetty aula, koulun tunnuksin kirjaillut juhlasalin 
verhot, Museoviraston suojelemat kattovalaisimet sekä 
latinankielinen tunnuslause voivat äkkiseltään kuulostaa 
turhan mahtailevilta lukiolle, mutta ehkä juuri senkin takia 
ne ovat olennainen ja omaleimainen osa Oulun Lyseon 
lukiota. Koulun ilmapiiri puolestaan tuntui suuresta 
oppilasmäärästä huolimatta innostavalta ja hyväksyvältä, ja 
tunnelma käytävillä läheiseltä - rakennuksen pienuudella ja 
käytävien ahtaudella saattoi kylläkin olla myös vaikutusta 
jälkimmäiseen.

Itse opiskelu tuntuu näin jälkikäteen menneen kuin 
siivillä. Kaikki ne yli 2100 tuntia, jotka Lyseon seinien 
sisällä kolmen vuoden aikana pulpetissa istuen vietin 
menivät nopeammin kuin olisin lukiota aloittaessani 
uskonut. Noihin 2100 tuntiin mahtuu kuitenkin paljon. 
Erityisiä muistoja on useita, mutta mieleen ovat jääneet 
ainakin ET-tuntien intohimoiset keskustelut, biologian 
risteytyskaavioiden piirtäminen luokkahuoneen katosta 
riippuvan iänikuisen täytetyn krokotiilin valvovan silmän 
alla, kuvaamataidon luokan sekasortoisuudessaan 
salaperäisen varaston tutkiminen sekä matematiikan 
laskutehtävät, jotka tuntuivat vain lisääntyvän niitä 
tehdessä. Yksittäisiä oivalluksen hetkiä on samoin ollut 
useita: muistan elävästi yksikköympyrän, kapitalistisen 
talouden rattaiden pyörimisen sekä kirjallisuudessa eri 
kertojaäänien ymmärtämisten ajankohdat. Lisäksi olen 
edelleenkin himpun verran ylpeä eräästä yhteiskuntaopin 
kurssille tekemästäni Syyrian sisällissotaa käsittelevästä 
esitelmästä - jota en sen koommin ole uudelleen lukenut, 
sillä sen tuskin enää tuntuisi aivan yhtä erinomaiselta kuin 
aikoinaan.
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Koko lukioaikaa määrittävät suuret tapahtumat jäivät 
luonnollisesti myös mieleen tärkeinä hetkinä. Wanhojen 
tanssit, penkkareiden rekka-ajelu Oulun keskustassa 
sekä lakin saaminen tuomiokirkossa pidetyssä 
tilaisuudessa ovat suuri osa sitä kuvaa, joka minulle 
lukioajastani jäi. Asioiden kokeminen tällä tavoin osana 
lyseolaisten ryhmää, mutta yhdessä kaikkien Oulun ja 
jopa koko Suomen lukiolaisten kanssa oli hieno tunne, 
ja noista onnellisista muistoista haluan pitää kiinni. 
Yhteenkuuluvuuden tunne oli näkyvimmin huipussaan 
edellä mainittujen hetkien lisäksi etenkin penkkarivideoita 
katsellessa, jolloin jokainen salissa olija osasi määritellä 
itsensä lyseolaiseksi. Yhteiset kokemukset, kaikki 
talvisin jääkylmässä juhlasalissa patterin vieressä 
hytistyt välitunnit, ruokasalin loputtomat jonot ja vanhan 
kivirakennuksen kolkot käytävät, mutta yhtälailla 
ikimuistoiset opettajat maneereineen yhdistävät joukon 
nuoria ja sillä hetkellä määrittivät sen, keitä me olimme. Ja 
tuohon porukkaan mielelläni kuuluin, ovatpa muistoni ajan 
kultaamat tai eivät.

Oppiaineista Lyseossa minulle itselleni tärkeimpiä olivat 
historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka sekä englannin 
ja ranskan kielet. Pitkästä matematiikasta muodostui 
kuitenkin suuren kurssimääränsä vuoksi lukiovuosiani 
hallitseva aine, ja muistoissani erotan lukiovuodet 
helpoiten toisistaan miettimällä kunakin vuotena käymiäni 
matematiikan opintoja. Matematiikassa minua kiehtoi 
eniten matemaattiseen analyysiin pohjautuva looginen 
päättely, yksittäisinä asioina derivointi ja integrointi 
innostivatkin minua eniten. Lyseossa pitkän matematiikan 
opiskelu ei tuntunut minusta raskaalta, pikemminkin 
lukuisat kurssit toivat jatkuvuutta ja rutiinia välillä 
hyvinkin hajanaiseen lukio-opiskeluun. Historiassa ja 
yhteiskuntaopissa puolestaan minua viehättivät eniten 
asioiden monisyiset syy-seurauskuviot sekä totuuden 
tulkinnanvaraisuus ja suhde omaan ajan ja paikan 
kontekstiinsa. Historian tapahtumista voi aina oppia jotain 
itsessään, mutta paljon voi oppia myös siitä, kuinka itse 
tulkitsemme omaa historiaamme. Tunnen, että tämä 
on yksi tärkeimpiä Lyseossa oppimiani asioita yhdessä 
omatoimisen työskentelyn ja uudenlaisten ajattelutapojen 
omaksumisen kanssa.

Opiskelu Lyseossa oli minusta ylipäätään suhteellisen 
helppoa, ja kurssit loksahtelivat paikalleen satunnaisista 
päällekkäisyyksistä huolimatta. Opiskelun virta vei 
mukanaan, mutta ylenpalttista kiireen tuntua ei kovin 
usein syntynyt. Minulle jäi tunne, että kursseilla sain 
pääosin keskittyä olennaiseen sisältöön eikä asioiden 
ydin jäänyt ulkoa opeteltavien pienien yksityiskohtien 
hautaamaksi. Tämän eteen tein kyllä paljon töitä myös 
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itse: itsenäinen opiskelu vei paljon aikaa ja oli iso osa 
oppimistani. Lukiossa suurin huomio kiinnittyy herkästi 
ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen ja opiskelun 
varsinainen tarkoitus unohtuu helposti, enkä sano, 
että Lyseo olisi tästä suuri poikkeus. Tunsin kuitenkin, 
että jokaisella opiskelijalla oli sekä vapaus että eritoten 
vastuu valita oma opiskeluasenteensa itse ja rakentaa 
oppimisensa sen pohjalle. Oma vastuu korostuikin 
Lyseossa minusta ehkä enemmän kuin muissa lukioissa: 
töitä tekevät opiskelijat saivat tukea ja työkaluja asioiden 
omaksumiseen, mutta kurssit huolimattomammin hoitaneet 
saattoivat jäädä ongelmiensa kanssa yksin, etenkin jos 
eivät apua itse pyytäneet.

Lyseo-opintoni antoivat minulle hyvin paljon, mutta 
suoraa suuntaa seuraavalla vaiheelle elämässäni ne 
eivät antaneet. Tavoitteeni ovat tarkemmin selkiytyneet 
vasta ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen. Lukion 
viimeisen vuoden lähestyessä oli hyvin tärkeää olla 
jokin jatkosuunnitelma, ja tuntui, että tuon suunnitelman 
puuttuminen oli jopa jotenkin häpeällistä. Olihan meillä ollut 
kolme vuotta aikaa pohtia eri vaihtoehtoja ja löytää omat 
kiinnostuksen kohteemme. Abivuotena täytyi kuitenkin 
venyä niin moneen asiaan yhtä aikaa, että omien toiveiden 
ja suunnitelmien hahmottaminen lukuloman, kokeiden 
ja ylioppilaskirjoitusten pyörremyrskyssä tuntui välillä 
kohtuuttomalta vaatimukselta. Olin aina ollut ihminen, joka 
tietää, mitä haluaa, ja tämä selkeän suunnan puuttuminen 
oli minulle uutena tilanteena pelottava. Viimeisenä 
vuonna ja yliopistohaun tullessa tukeuduin lopulta niihin 
oppiaineisiin, joista olin Lyseossa eniten pitänyt. Uskoin 
yhteiskuntatieteiden tai kielten olevan minulle oikea suunta 
yliopistossa, ja hainkin opiskelemaan kyseisiä aloja. 
Valitsin lopulta kuitenkin pelkkänä varavaihtoehtonani 
olleen matematiikan, ja olen opiskellut sitä Oulun 
yliopistossa nyt vuoden. Kuluneen vuoden aikana omat 
tavoitteeni ovat monilta osin piirtyneet selkeämmiksi 
ja tavoitteenani on tällä hetkellä alan vaihtaminen 
matematiikasta biologiaan - oppiaineeseen, jota en 
ironista kyllä Lyseossa opiskellut kuin kahden pakollisen 
kurssin verran. Kuitenkaan se, etten lukiossa tiennyt, 
mitä tulevaisuudeltani tarkalleen halusin, ei ole tuottanut 
minulle haittaa. Tämän tietäminen olisi vähentänyt stressiä 
ja helpottanut minua lukion viimeisenä vuotena paljon. 
Kaiken kaikkiaan Lyseo ei antanut minulle siis vastauksia    
tulevaisuuteni suhteen, mutta kylläkin valmiuksia niiden 
etsimiseen. Ja niin sen minusta kuuluu ollakin.

Lukio-opiskelu oli siitä ihanaa, että noiden kolmen 
vuoden aikana kaikki ovet olivat vielä avoimia. Riitti, kun oli 



unelma ja intoa opiskella, niin saattoi tuolloin loputtomalta 
tuntuvan hetken ajan elää Lyseon suojamuurien takana 
oikean aikuiselämän ulottumattomissa. Unelmien ja 
elämäntavoitteiden eteen ei tarvinnut vielä tehdä paljoa: 
oli tarpeeksi, kun muisti palauttaa äidinkielen esseen 
ajoissa, laskea matematiikan kotitehtävät ja lukea ruotsin 
sanakokeeseen, ja kaikki oli elämässä hyvin. Kirjoitin 
ylioppilaaksi vuosi sitten, ja vastuuta omasta elämästä 
on nyt vapauden lisäksi enemmän. Nyt tekemäni valinnat 
saavat minut astumaan sisään joistain noista lukion 
aukaisemista ovista, mutta toisaalta samalla taakse 
jääneet ovet ainakin osittain sulkeutuvat. Opiskelulla 
ja elämällä on nyt konkreettisempi päämäärä, mikä on 
hieno, mutta tietyssä mielessä myös rajoittava tekijä. 
Enää en voi valita kursseja vain sillä perusteella, 
että ne olisivat mielenkiintoisia, ellen saisikaan niitä 
sisällytettyä tutkintooni. Lyseossa parasta antia olikin 
juuri monitieteisyys ja eri oppiaineiden yhdisteleminen, ja 
henkilökohtaisesti toivon, että tämä monialaisuus säilyisi 
suurena osana lukio-opiskelua myös tulevien lyseolaisten 
kohdalla.

Lyseossa viettämästäni ajasta käteen minulle jäi liki 
itseni mittainen pino muistiinpanoja ja oppikirjoja, hienoja 
muistoja sekä valkolakki, mutta ennen kaikkea lukiovuodet, 
joista on hyvä ponnistaa elämässä eteenpäin. Vaikka 
oman lukion merkitys ajan kuluessa eteenpäin saattaakin 
vähitellen hiipua, lukiovuodet muokkaavat ihmistä kuitenkin 
paljon, eikä niiden merkitystä turhaan kannata väheksyä. 
Jos palaisin ajassa taaksepäin tuohon lukiovalinnan 
hetkeen yhdeksännellä luokalla, voisin hyvillä mielin kertoa 
15-vuotiaalle itselleni, että tämä loikka tuntemattomaan 
kannatti.
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Ulla Pohjamo
Lyseolainen 1994 - 1997 
 
Ensimmäiset muistoni Lyseosta liittyvät rakennukseen. 
Ranskalainen filosofi Gaston Bachelard kirjoitti, miten 
ihmisten suhde rakennuksiin on kaksitasoinen. Me 
olemme rakennuksissa ja rakennukset ovat meissä.  
Muistan, miten Lyseotalon ikkunasyvennyksen leveälle 
ikkunalaudalle mahtui hyvin istumaan. Verhon ja lasin 
väliin jäi juuri sopiva suojaisa tila – toisella puolen suuri 
hämärä juhlasali ja toisella harmaa loppusyksyn päivä. 
Franzenin puistossa keltaiset koivunlehdet liimaantuivat 
märkiin puistonpenkkeihin. Sydämeni hakkasi, mutta olo 
oli riemukas. Tiesin päässeeni perille. Matka Heinäpäästä 
Pokkitörmälle oli ehkä pitempi kuin olin kuvitellut. En ollut 
koskaan astunut

Lyseon portista kivetylle pihamaalle ennen sitä 
loppukesän päivää, kun tulin lukemaan nimiä pääoven 
lasiin kiinnitetystä listasta. Jo toista vuotta Lyseotalon 
keltaisena hohtava hahmo oli poltellut mieltäni aina 
kun se osui silmääni. ”Kuvataidepainotteinen” – mikä 
taianomainen sana täynnä lupauksia. Mielessäni Lyseolla 
olivat kaikki luvatun maan ja vieraan planeetan ihmeelliset 
ominaisuudet. Ja nyt, ensimmäisten viikkojen levottomuus, 
korkeat kaikuvat käytävät ja luokat täynnä ihmisiä, puhetta, 
katseita. Tunsin ennalta tuskin ketään, mutta yhtäkkiä oli 
keskusteluja, suunnitelmia yhteisistä taideprojekteista, 
kutsuja juhliin. 

Filosofi Gaston Bachelard pohti kirjassaan ”Tilan 
Poetiikka” (1957), miten piilopaikkauneksija hakeutuu 
rakennuksen suojaiseen soppeen ja miten ”talo antaa 
uneksinnalle turvapaikan, talo suojaa uneksijaa, talo antaa 
mahdollisuuden uneksia rauhassa”. Koska muistot jo 
kadonneista tai menneisyyteen kuuluvista rakennuksista 
voidaan elää uudelleen uneksinnassa, menneisyyden 
rakennukset elävät meissä katoamattomina. Bachelardille 
uneksiminen on erityinen mielentila, joka eroaa niin 
yöllisestä unennäkemisestä ja toisaalta uneliaasta 
haaveilusta. Hän korosti uneksintaa positiivisena ja 
rakentavana voimana. Yöuneen verrattuna uneksiminen 
on tietoista toimintaa, jossa ihminen saa yhteyden 
mielikuvituksensa luoviin voimiin. Bachelard oppaanani 
aion nyt yrittää palata siihen Lyseotaloon, joka löytyy 
muistini kulman takaa.

Kevättalven kirkas aurinko tuli sisään kuvaamataidon 
luokan korkeista ikkunoista, tärpätti, maali ja liisteri 
muodostivat huoneeseen miellyttävän ominaistuoksun. 
Tummatukkainen opettaja liikehti paperimassasammioiden 
ja teräsverkkokääröjen lomassa pienenä eksoottisena 
lintuna. Teimme suurta paperimassaveistosta – Primavera, 

se tarkoitti kevättä.  Myyttiset hahmot tanssivat yhteen 
kietoutuneina mallina olleessa muinaisessa hautareliefissä. 
Nyt tanssijoista tehtäisiin luonnollisen kokoisia, ja koko 
komeus hilattaisiin nosturiautolla kävelykadun yläpuolelle 
ja kiinnitettäisiin sinne vaijereiden varaan kaupunkilaisten 
ihmeteltäväksi. Meillä oli työn alla metsien jumala Pan. 
Mallina oli kaunis tummakulmainen luokkatoverimme – 
lahjakas, oikukas ja tavoittamaton. Teimme Taideteollisen 
korkeakoulun pääsykoetehtäviä innolla. Vein 
neulanreikäkameran Ainolanpuistoon, ja kuvasin jäisestä 
maasta työntyviä hirviömäisiä kalpeita kasveja. Kenestä 
vain voisi tulla taiteilija, ajattelin silloin. Illalla pakkanen 
kiristyi ja jään ylle taivaanrantaan nousi vihreä juova. Poljin 
pyörällä Pikisaareen yli pienen sillan. Vanhassa puutalossa 
oli jälleen juhlat – kynttilöitä, suitsukkeita, Future sound 
of London, Wandering star. Kaakeliuunissa paloi tuli. 
Myöhään yöllä pakkasen kiristyessä käperryimme kaikki 
samaan sänkyyn nukkumaan.

Istuin taas paikallani juhlasalin ikkunasyvennyksessä, 
ulkona koivut vihersivät. Suljin silmäni. Verho oli vedetty 
eteen, ja koulun äänet sekoittuivat liikenteen kohinaan ja 
muuttuivat etäisiksi. Kun käänsin katseeni puistoa kohti, 
ikkuna tuntui muuttuneen läpinäkymättömäksi. Harmaa 
savu pyörteili lasin takana, ja hiiltyneet hirret törröttivät 
ylös mustasta maasta. Kirkon muurit kohosivat korkeuteen 
ikkuna-aukot tyhjinä. Viriävä tuuli puhalsi savun pois, 
kirkon torni kohosi ja tuore kuparikatto kiilteli auringossa. 
Uusia leveitä ja suoria katuja avattiin, rantoja kivettiin, 
puistoja istutettiin. Liput liehuivat kevyessä kesätuulessa. 
Väki kokoontui aukiolle peitetyn patsaan ympärille miehet 
silkkihatuissaan, naiset leveissä hameissa, joiden helmat 
viistivät maata. Puistikkoon istutettiin koivuja. Korttelit ja 
puistikot levittäytyivät, kuului rakennusmiesten kirveen 
iskuja ja kilkutusta, kun katuja kivettiin. Lyseotalo kohisi 
kuin simpukka. Se kasvatti ympärilleen yhä uusia korkeita 
luokkahuoneita, kiertyviä portaikkoja ja kaikuvia saleja. 
Seinään puhkesi pyöreä ikkuna, joka tähysi kohti merta. 
Laivat nostivat purjeet ja katosivat horisonttiin. Palatessaan 
ne toivat mukanaan merikilpikonnan munan, suuren 
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täytetyn valkoisen pöllön ja kuivatun piikikkään pallokalan, 
hauraan kuin pergamentti.

Historian tunti, ikkunan ulkopuolella talven iltapäivä 
painui hämärästä pimeään. Tummasilmäinen ja hurja 
opettajamme patisti meitä: ajatelkaa itse – kriittisesti 
– vastuu on teillä. Keskustelu koski sisällissotaa, sitä 
miten väkivaltaa oikeutetaan. Vasta vuosia myöhemmin 
– tehdessäni yliopistossa kurssityötä sisällissodan 
hävinneen osapuolen muistomerkeistä – perehdyin 
sotatapahtumiin ja niiden jälkiselvittelyihin Oulussa. Luin, 
miten vuonna 1918 punaisia vankeja koottiin Lyseotaloon. 
Jossain koulun kellarissa oli pimeä kolea huone, jossa 
ihmiset odottivat oikeudenkäyntiään. Tuomioita jaettiin 
juhlasalissa ja luokkahuoneissa. Osa vapautettiin, kuten 
rauhanvälittäjänä toiminut Yrjö Kallinen, toiset taas vietiin 
teloitettavaksi. Luulen, että monet näistä vangeista olivat 
elämänsä ensimmäistä ja viimeistä kertaa Lyseotalossa.
Kolme vuotta kului nopeasti. Oli tehtävä päätös, minne 
lähteä sen paksujen seinien suojasta. Kuvataide ja 
historia, nämä kaksi varhaista rakkautta päätin pakata 
reppuuni. Miksipä ei, mietin, voisi seurata myös sydäntään. 
Arkkitehtiä minusta ei koskaan tulisi, sen olivat loputtoman 
hitaasti kuluneet matematiikan tunnit osoittaneet. Tosin 
matematiikan luokan ikkunasta avautunut näkymän 
Kolmiotalon uusklassistiseen julkisivuun oli ehkä 
niiden mielikuvien joukossa, jotka saivat katseeni 
pysähtymään yhteishakuoppaan sivulle, jossa oli sana 
”TAIDEHISTORIA”. Yliopistoon siis, vaikka en tarkalleen 
tiennyt, mitä se tarkoitti. Juna vei minut pieneen kaupunkiin 
harjun ja järven välissä. Yliopisto oli puistomainen 
alue, jossa vanhat ja modernit punatiiliset rakennukset 
asettuivat toistensa lomaan kuin jonkin oman sisäisen 
järjestelmänsä mukaan. Talven tullen pehmeät lumipilvet 
peittivät kaupungin omaan suojaiseen laaksoonsa. Aina 
keväisin aloin kaivata siellä tuulta ja meren jään kirkkautta 
ja avaruutta.Jyväskylästä matka jatkui Tukholman 
yliopistoon ja vielä Pietariin. Oli kulunut useampi vuosi, kun 
palasin Ouluun ja Lyseolle tällä kertaa tekemään historian 
ja yhteiskuntaopin opettajan sijaisuutta. Pysähdyin 
lukemaan liikuntasalin Kajaaninkadun puoleiselle seinälle 
kiinnitetyn laatan tekstin, jossa kerrotaan vuonna 1940 
sillä paikalla kuolettavasti haavoittuneesta sotilaasta. 
Vuosiluvuista voi laskea hänen ikänsä 37 vuotta. Muistan 
ajatelleeni, että hän ei enää ollut nuori kuollessaan. Niinä 
kolmena vuotena, jotka vietin Lyseossa, en koskaan 
tullut ajatelleeksi kaikkia kuolleita. Se tapahtui vasta 
vuosia myöhemmin, kun yliopiston vaihto-opiskelijana 
ensimmäisen kerran astuin sisään Pietarin valtiollisen 
yliopiston historian laitoksen suureen luentosaliin. Tunnistin 
heti seinille kiinnitetyt marmoritaulut, joihin oli kirjoitettu 
lukemattomia nimiä. Sodan jälkeen Lyseon pojat katsoivat 

noita tauluja ja ehkä miettivät, miksi toisten täytyi maata 
kylmässä maassa kun toiset saivat elää. 

Tutkijaksi ryhtyminen oli kuin olisi pukenut ylleen 
oman vanhan takkinsa. Tukholmassa olimme opetelleet 
lukemaan kaupunkia kuin vanhaa kuvakirjaa. Pietarissa 
opin, kuinka valtava vanha kaupunki nielaisee ihmiset 
ja muuttaa heidät toisiksi. Tutkimusaihetta etsiessäni 
päätin kuitenkin palata kotikaupunkiin ja siihen 
pikkukaupunkiympäristöön, jonka tunsin parhaiten. 
Kaupungin laidalla odotti Hietasaari, sen rapistuneet 
huvilat ja asukkaiden kertomukset kaupungin unohdetusta 
historiasta. Haastattelin väitöskirjaani varten vanhoja 
saarelaisia. Jotkut haastateltavista tahtoivat tietää 
taustastani, siitä mitä kouluja olin käynyt. Huomasin, 
että kaikki eivät pelkästään ilahtuneet kuullessaan, 
että olin lyseolainen. Osalle ihmisistä se teki minusta 
vieraan. Lyseo on ollut paitsi väylä sosiaaliseen nousuun 
myös luokkaeron merkki. Historiallisesti Lyseo on ollut 
porvarillisen sivistyksen instituutio. Valtion ylläpitämä 
kahdeksanluokkainen Lyseo valmisti lähinnä sivistyneistön 
poikia virkamiesuralle. Huomattava edistysaskel tasa-arvon 
suuntaan oli, kun Ouluun perustettiin suomenkielinen 
Lyseo vuonna 1874. Omalla äidinkielellä opiskeleminen ei 
ole aina ollut itsestään selvää. On ollut niitä perheitä, joissa 
on ollut perinteenä, että kaikki pojat ovat käyneet Lyseon. 
Pojat tosiaan, sillä tyttöjä alettiin hyväksyä oppilaiksi 
Lyseoon vasta peruskoulu-uudistuksen myötä vuodesta 
1974 alkaen. Äitini ja mummuni sukupolvien tytöillä ei olisi 
ollut asiaa Lyseoon siinäkään tapauksessa, että he olisivat 
enemmälti kouluja käyneet. Vanhempani olivat muuttaneet 
nuorina maalta kaupunkiin töihin. Serkkujeni kanssa 
olimme suvun ensimmäiset ylioppilaat.

Viimeisenä syksynä kokoonnuimme koulun kivetylle 
pihamaalle. Sadat oppilaat kuiskivat ja nauroivat tähyten 
kohti katonrajaa, mutta viistosti paistava aurinko sai 
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valokuvaajan tumman hahmon katoamaan. Painauduimme 
yhteen silmät kiinni ja kohotimme kasvomme kohti 
hehkuvaa taivasta. Salaman välähdys ei erottanut 
kirkkaudesta ja hetki oli ohi. Miten kriittisesti silloin 
suhtauduinkaan rakkauteen, miten puutteellisena ja 
vajavaisena se näyttäytyi. Miten luottavaisesti uskoin 
ystävyyden kestävän kaiken. 

Vuosia myöhemmin loppukesän matalalta paistava 
aurinko osui silmiin, kun istuimme Torinrannan laiturilla. 
Ystäväni, kaksi ties, kuinka monen laudaturin ylioppilasta 
muutaman vuoden takaa. Minä olin pitkäaikaistyötön 
maisteri, yksi siivosi öisin liiketiloja ja toinen oli 
sairauslomalla mielen hajoilemisen takia. Nauroimme. 
Erotessamme en ajatellut, että menisi vuosia ennen kuin 
tapaisimme seuraavan kerran, että emme ehkä tapaisi 
enää. Monta kesää myöhemmin seisoimme epäuskoisina 
hautausmaalla. Päivässä oli kaikki syyskuun kirkkaus ja 
tuulessa jo syksyn terää. Miten nyt kävisi kaikkien runojen, 
taiteen ja tieteen, kenen tehtäväksi se kaikki jäisi, nyt kun 
sinä olit kuollut. 
Unessa olen jälleen Lyseon mukulakivetyllä pihamaalla. 
Joku seisoo selin varjossa pihan perällä. Menen 
lähemmäksi ja erotan repaleisen sotilaspuvun. Kysyisinkö, 
mikä sai sinut lähtemään sotaan vieraalle maalle. Ei. Nyt 
kysyisin, rakastitko.

Filosofi Bachelard kirjoittaa siitä, miten rakennusten 
muistot tallentuvat syvälle ihmisen mieleen, ja sopivan 
tilaisuuden tullen, jonkin tuoksun tai kuvan nostattamina 
ne nousevat esiin. ”Saamme kiittää taloa siitä, että suurella 
osalla muistoistamme on katto päänsä päällä. Ja jos talo 
on monimuotoinen, jos siinä on kellari ja ullakko, nurkkia 
ja käytäviä, muistot saavat entistä selväpiirteisempiä 
turvapaikkoja. Uneksimalla palaamme niihin koko 
elämämme ajan.” Paljon myöhemmin rakennustutkijan 
työssäni Keski-Suomen museossa sain tutustua toiseen 
Lyseotaloon. Jyväskylän Lyseon vuonna 1902 valmistunut 
rakennus oli jäämässä tyhjilleen. Säästöjen seurauksena 
Jyväskylän Lyseon lukio joutui muuttamaan pois vanhasta 
koulutalosta osaksi uutta keskitettyä jättilukiota. Rakennus 
jäi tyhjilleen odottamaan uutta käyttöä. Opettajainhuoneen 
kulunut kalusto kaartuvaselkäisine biedermeiertuoleineen, 
rehtorien vakavailmeiset muotokuvat ja täytetyt eläimet 
lasikaapeissaan – kaikki kysyivät, miten meille nyt käy. 

Vaeltaessani yksin koulun kauniissa mutta rapistuneissa 
käytävissä ja tyhjissä luokissa ajattelin sitä toista 
Lyseotaloa, joka oli edelleen täynnä ääntä ja liikettä. Miten 
joka vuosi uudet oppilaat nousivat kaikuvia rappukäytäviä 
ja täyttivät korkeat luokkahuoneet äänillään. Vanhan 
kirjaston nahkaselkäiset kirjat tuntuivat yhä erittävän 
menneiden vuosikymmenten sikarinsavua huoneen 

seisovaan ilmaan. Nousin kapean korkean ikkunan 
ikkunasyvennykseen istumaan. Lasin takana oli vain 
syysillan pimeys. Suljen silmäni. Kesäyön taitettu 
valo lankeaa hämärään luokkahuoneeseen korkeista 
ikkunoista. Verhot hulmahtavat ilmavirrassa ja 
suuren valkean linnun hahmo ilmestyy ikkunalle kuin 
huomaamatta. Hetkessä pöllö on sisällä huoneessa ja 
tunnen kovat kynnet käsivarrellani. Suuri lintu kääntää 
päänsä, ja näen sen mustat silmät läheltä. Niistä 
heijastuu avoimen ikkunan vaalea neliö.



Katri Pääkkö-Matilainen
Lyseolainen 1996 - 1999 

Nuoruuteni parhaat vuodet 

Olin liminkalainen koulukiusattu ysiluokkalainen keväällä 
1996, kun päätin hakea Ouluun lukioon 25 kilometrin 
välimatkasta huolimatta. En halunnut jatkaa enää 
päivääkään opiskelua tiettyjen ikätoverieni kanssa 
samassa opinahjossa. Oulu tuntui minulle jo valmiiksi 
rakkaalta kotikaupungilta, asuivathan lähes kaikki 
sukulaiseni ja serkkuni sekä harrastuskaverini siellä.

En ollut ikäpolveni ainoa Ouluun hamuava, vaikkakin 
Limingan yläasteen tuolloinen opinto-ohjaaja teki 
kaikkensa estääkseen aivovuodon Ouluun ja Limingan 
lukion opiskelijamäärän laskun. Emme saaneet yhtään 
mitään apua oululaisista lukioista tiedon hakemiseen, vaan 
hakukaavakkeiden tilaamista myöten saimme tehdä kaiken 
itse. Meitä kuitenkin lähti Ouluun muistaakseni lähemmäs 
kymmenen jakaantuen muun muassa Karjasillan, 
Kuusiluodon, Madetojan ja Kastellin lukioihin. Lyseon 
suhteen korkea keskiarvoraja 8,9 vaikutti siihen, että sinne 
aikojia oli vähemmän ja meitä liminkalaisia Oulun Lyseon 
lukioon syksyllä 1996 päässeitä oli vain kaksi, minä ja Suvi 
Syrjä. 

Muistan tuolloin perustelleeni opinto-ohjaajalleni 
Lyseoon hakeutumista sillä, että Limingan lukiossa ei 
voinut opiskella neljää kieltä. Luin yläasteella jo ranskaa 
ja halusin ottaa saksan D-kieleksi. Tuo perustelu oli 
kyllä todellisuudessa vähäisin kaikista syistäni haluta 
pois Limingasta ja juuri Lyseoon. Pohjimmiltaan halusin 
korkean keskiarvon lukioon siksi, ettei siellä tarvitsisi 
tulla haukutuksi hikipingoksi, jos tykkää opiskella. 
Toinen teini-ikäisen minäni ajattelussa keskeinen ja 
painava syy haluta lyseoon oli se, että minua vuotta 
vanhempi taiteellinen, persoonallisesti pukeutuva ja 
muutenkin ”massasta erottuva” tyttö oli mennyt Lyseoon 
kuvaamataitopainotteiselle linjalle. Muistan ajatelleeni, että 
jos lyskassa on enemmänkin tuollaista porukkaa, se on 
minun paikkani! Olin täysin oikeassa.

Jännittynein mielin kävelin elokuussa 1996 
Saaristonkadun pikavuoropysäkiltä Anttilalle ja siitä 
onnikalla pari pysäkinväliä Lyseolle, pihan poikki ja 
kiviportaita ylös pääovesta, sisään painavista ovista ja 
aulaan. Jatkossa en yleensä käyttänyt pääovea, vaan 
menin sisään sivuovista riippuen siitä, missä päässä 
taloa aamun ensimmäinen oppituntini oli. Mutta tuolla 
ensimmäisellä kerralla menin pääovesta ja pysähdyin 
huokaisten ikionnellisena ihastelemaan pyöreää aulaa, 
vanhoja penkkejä, leveitä ikkunalautoja ja paksuja pilareita. 

Historia oli ollut lempiaineitani jo ala-asteen viidenneltä 
luokalta asti, kun Ala-Temmeksen ala-asteen 5–6-luokan 
opettaja Pekka Leskellä karautti luokkaan historian 
oppituntia pitämään karttakeppihevosella ratsastaen. 
Ehkä osasyy lyskalaiseksi haluamiseeni oli myös talon 
vanha ikä ja historian havina, jota vanhasta poikalyseosta 
saattoi aistia. Isäni oli aikanaan käynyt poikalyseota 
vuoden, minä tulisin toteuttamaan hänen toteutumatta 
jääneen haaveensa ja saamaan valkolakin Lyseosta. 
Lyskalaisuuden henki tarttui minuun kertaheitosta ja 
jaksoin huutaa ääneni käheäksi sekä ykkösellä että 
vanhana, kun yritimme huutaa penkkaripäivinä Leeviä 
kumoon Isokadulla. Madetojalaiset kyllä varmaan 
rumpuryhmineen ja soittimineen noina vuosina 1997 
ja 1998 kirkkaasti voittivat huutokilvan, mutta sitähän 
ei myönnetty ääneen. Myös vanhojen tansseissa 
ryhmäni johtoparin daamina tein kaikkeni lyseolaisten 
taidon näyttämiseksi Oulu-hallin yhteisesityksessä ja 
penkkareissa olin valkoista ihomaalia, valkaistuja hampaita 
ja kävelykeppiä myöten tarkkaan puvustettu ja maskeerattu 
Charlie Chaplin.

Ensimmäinen lukiosyksyni oli aivan käsittämättömän 
rankka. Äitini on muistellut, että ensimmäisen lukiovuoden 
jouluna olin niin rättiväsynyt, että pillahdin itkuun 
joka asiasta. Syy rankkuuteen oli pitkien päivittäisten 
bussimatkojen lisäksi se, että ymmärsin lukujärjestyksen 
tekemisen vähäisen ohjauksen vuoksi väärin: kuvittelin, 
että minun kuuluu täyttää kaikissa jaksoissa kaikki koodit 
a:sta f:ään eli lukujärjestykseni syksyn jaksoissa oli täyttä 
paahtoa kahdeksasta neljään kaikkina päivinä paitsi 
torstai-iltapäivisin. Vasta loppusyksystä jutellessani toisten 
oppilaiden kanssa tajusin, että niitä koodeja voi jättää 
vapaaksikin ja silti saa kolmessa vuodessa tarvittavat 75 
kurssia kasaan. Tämä ei kyllä ollut lyseovuosinani ainoa 
tilanne, jossa me oppilaat saimme opinto-ohjauksen 
lähinnä kirjallisina oppaina ja vertaistukena toisiltamme. 
Väärinkäsityksestä johtuneen täyden lukujärjestyksen 
tuottaman ylikuormituksen vuoksi myös kunnianhimoiset 
suunnitelmani opiskella neljää kieltä kariutuivat heti 
ensimmäisenä vuonna: jaksoin saksaa vain puolitoista 
kurssia, sitten jatkoin ilman D-kieltä. 

Olin siis lukenut ranskaa jo yläasteella ja pitänyt siitä   
kovasti. Lisäksi ranskan ryhmässä oli tuttu liminkalainen 
Suvi ja muita kivoja tyttöjä, joista tulikin osa lukioaikaista 
kaveriporukkaani. Heidän seurassaan pääsin kokemaan 
ensimmäistä kertaa kouluaikoinani keskinkertaisuutta: minä 
olin saanut Limingan yläasteella kymppejä todistukseen 
hyvän tuntiaktiivisuuteni ja kuulo- ja valokuvamuistini 
avulla, en aidosti läksyjen ja opintojen kanssa tuntikausia 
töitä tekemisellä. Ranskanlukijatytöistä useampi taas oli 
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oppinut jo peruskoulusta asti kunnollisen työmoraalin, 
johon kuului Kostinkin vaatima sanojen ulkoa pänttäys ja 
lukuisat iltaisin läksyihin käytetyt tunnit. Useampi heistä 
onkin päätynyt yliopistotutkijoiksi Helsinkiin, mikä ei ole 
lainkaan yllättävää heidän jo lukioikäisenä osoittamaa 
panostustaan ja älykkyyttään ajatellen. 

Jätin lopulta ranskastakin pari viimeistä kurssia 
itsenäiselle opiskelulle ja kirjoitin lehtori Saarikosken 
suureksi yllätykseksi cum laude approbaturin. Hän 
varmaankin odotti jotain improbaturin ja approbaturin 
rajamailta. Vasta muutamaa vuotta myöhemmin ääni 
kellossa muuttui, kun pääsin yliopistoaikana Haluatko 
Miljonääriksi? -tv-visailussa kuumaan penkkiin 
vastaamalla nopeimmin alkukysymykseen, jossa piti 
laittaa ranskankieliset viikonpäivät oikeaan järjestykseen. 
Juontaja Lasse Lehtinen sitten kysyi, miten osasin niin 
nopeasti vastauksen ja lähetin siinä kohdassa oikein 
parhaaseen katseluaikaan esitettävässä tv-ohjelmassa 
lämpimät terveiset Oulun lyseon lukion ranskan 
lehtori Kosti Saarikoskelle. Tämän episodin jälkeen 
pikkulinnut lauloivat minulle Saarikosken sanoneen 
opettajainhuoneessa: ”Katri panosti historianopiskeluun, 
ei hänellä jäänyt niin aikaa ranskan opiskeluun, kyllä sen 
ymmärtää.”

Sama keskinkertaisuudeksi jääminen leimasi 
kauttaaltaan Lyseossa opintojani ja teki mielestäni nuorelle 
psyykelleni hyvää. Lähdin peruskoulusta lukuaineiden 9,7 
keskiarvolla, ja oli vapauttavaa olla lukiossa keskinkertaista 
massaa, johon ei aseteta sen suurempia odotuksia. Itse 
odotin itseltäni ja sainkin menestystä niissä aineissa, 
joiden opiskelu motivoi minua ja jotka tiesin tärkeäksi 
osaksi yliopistoon hakeutumispyrkimyksiäni: äidinkieli, 
kielet ja humanistiset reaaliaineet. Luonnontieteelliset 
aineet ja matematiikka hoituivat minimipanostuksella, ja 
pitkän matematiikankin vaihdoin kolmen kurssin jälkeen 
lyhyeen, koska asia alkoi mennä ohueksi yläpilveksi ja 
olisi vaatinut liikaa aikaa kotiopinnoista. Samoin kokeilut 
kurssien opiskelusta englanniksi ja saksaksi jätin pääosin 
ensimmäiseen opiskeluvuoteen. Oli niin turhauttavaa 
kuunnella tankeroenglantia ja olla sitten vielä normaaliakin 
enemmän ulkona asiasta esimerkiksi fysiikan tunnilla. 
Poikkeuksen teki varsinainen englannin opiskelu, jonka 
kurssit natiiviopettaja Andrew Barnesin opetuksessa 
paransivat kielitaitoani huimasti. 

Olin jälkikäteen myös tyytyväinen siitä, etten edes 
pyrkinyt IB-linjalle, koska vaikka englanninkielinen opetus 
siellä oli kavereideni kertoman mukaan laadukasta, pre-
DB-vuoden jälkeen keskitytään vain kuuteen aineeseen, 
mikä olisi ollut tiedonjanoiselle nuorelle minulle ihan liian 
vähän. 

Luonnontieteellisten aineiden keskeltä poikkeuksen 
tekivät biologia ja maantieto, jossa lehtori Antti Röngän 
tapa opettaa kiinnostavasti ja värikkäin sanakääntein 
sai oppitunnit liitämään ohi iloisesti viihtyen. Kerran 
”Rönkkis” kuuli, kun tunnin jälkeen tilitin kaverilleni: ”Voi 
että nyt ahistaa, kun en voikaan toteuttaa mun haavetta 
luomumaatilasta, jossa on kaikkia maatiaslajisia eläimiä, 
kun Rönkkis äsken kertoi pitkäkarvaisen maatiaissian 
kuolleen sukupuuttoon.” Tämä sana ahistaa oli kai 
kuulunut suustani joskus ennenkin, kun seuraavassa 
lehtori Röngän kokeessa meidän piti risteyttää 
mielikuvituslajia nimeltä ”peräpohjalainen ahistuja”, jonka 
sikaa etäisesti muistuttavan edustajan lehtori oli myös 
piirtänyt koepapereihin. Oli muuten aika vaikeaa pidättää 
röhönaurua sitä koekysymystä lukiessa!

Keskinkertaisuuden sijaan suoranaista surkeutta sain 
kokea taito- ja taideaineissa. Liikuntaa olin inhonnut 
aina eikä lukioaikainen liikunta tanssia lukuun ottamatta 
tehnyt siihen poikkeusta. Tyttöjen liikunnassa oli käytössä 
systeemi, jossa täytyy itsenäisesti valita mihin kellonaikaan 
käy suorittamassa tunnin liikuntaa ja rukseja piti tulla 
opettajan kirjanpitoon 38 h:n edestä jakson aikana. 
Jos oli kipeänä, piti liikkua enemmän jollain toisella 
viikolla. Tämä oli ihan raivostuttavaa, kun jätkät sitten 
leuhkivat saaneensa usein liikunnan tunneilla vaan jutella 
keskenään, kun opettaja tuli niin myöhässä tai ei tullut 
ollenkaan. Näin jälkikäteen aikuisena ja itse äiti-ihmisenä 
asiaa kun muistelen, tajuan systeemin nerokkuuden ja olen 
kiitollinen oman kehoni   puolesta siitä, että edes 

joku pakotti tekemään muutakin kuin istumaan kirjojen, 
kavereiden, tv:n tai tietokoneen ääressä niinä vuosina. 
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Musiikin opinnot olivat hieman mielekkäämpiä, etenkin 
nuoren sijaismiehen pitämällä kurssilla, jossa kiihkeimmän 
väittelyn sain opettajan kanssa aikaan siitä, kumpi oli 
kehittynyt ensin, progressiivinen rock vai punkrock. Lyseon 
”musiikkiskenessä” oli rock ylipäätään edustettuna vahvasti 
opiskelijoiden perustamien bändien vuoksi. Näin piti kaiketi 
erottautua ”leeviläisistä” eli Madetojan musiikkilukion, tuon 
Lyseon perivihollisen, klassiseen musiikkin painottuneesta 
meiningistä. Todellisuudessa kyllä madetojalaisillakin 
oli todella hyviä rock- ja pop-bändejä, muttei sitä 
voinut ääneen julistaa. Aikalaisteni lyskabändeistä 
Heikki Palomaan perustama Les on jäänyt elämään 
ja keikkapaikat ovat muuttuneet peräkärrystä lyskan 
pihalla tai terassista perheeni asuttaman omakotitalon 
pihalla hieman kunnollisempiin ja arvostetumpiin 
esiintymispaikkoihin.

Kuvaamataito-painotteisen linjan superlahjakkuuksien 
rinnalla teini-ikäinen (suorituskeskeinen ja omaa arvoaan 
ulkoisilla arvioilla herkästi laskeva ja nostava) minäni 
tunsi itsensä surkeaksi räpeltäjäksi, ja töiden esittely 
oppilastovereille ja opettajalle arvioitavaksi vieminen 
tuntui ahdistavalta. Kuvislinjasta tuli minulle kuitenkin 
tärkeääkin tärkeämpi keväästä 1997 lähtien. Tutustuin 
silloin kuvislinjalaisista ensin Maiju Murtolaan, sitten hänen 
kauttaan Ossi Koskelaiseen ja ryhmään muita todella 
ihania, persoonallisia, lämminhenkisiä ja ihania ihmisiä, 
joista tuli minulle ensimmäistä kertaa elämässäni aitoa 
hyväksyntää minua kohtaan osoittava, tiivis kaveriporukka. 
Pidimme tiivistä yhteyttä vielä vuosia valmistumisen 
jälkeenkin. Nykyisinkin tapaan joitain entisiä lyskalaisia 
aina käydessäni Helsingissä, jonne heistä moni on 
päätynyt media-, taide- ja kustannusalan töihin, jotkut myös 
tutkijoiksi, lääkäreiksi ja liikemaailmaan. Maiju ja Ossi ovat 
päätyneet teatterin ammattilaisiksi ja minullekin teatteri 
on ollut sekä ennen että jälkeen lyseovuosien tärkeä 
harrastus. Lyseon ilmaisutaidon kurssien esitykset olivatkin 
kyllä legendaarisia (teko)taiteellisuudellaan, mutta hauskaa 
meillä oli niitä tehdessä!

Palatakseni vakavampiin opintoihin pääosin panostin 
äidinkieleen ja humanistisiin reaaliaineisiin, joista otin 
kutakuinkin kaikki kurssit, joita koululla tarjota oli – ja niitä-
hän oli. Esimerkiksi historiaa ja yhteiskuntaoppia suoritin 
yhteensä 13 kurssia. Äidinkielen laudaturistani saan kiittää 
aineistokokeessa kohdalle osuneen nappiaiheen eli hyvän 
tuurin lisäksi Mika Aallon ystävällistä, mutta sinnikästä 
palautteenantoa aineistani. Aivan erityisellä lämmöllä 
muistelen Tuula Siiran historian opetusta ja Pekka 
Järviluoman filosofian, psykologian ja uskonnon kursseja. 
Niillä sai oivaltaa, kypsyä ajattelussaan, inspiroitua ja 
avartaa kokemusmaailmaansa tunti toisensa jälkeen. 

Opettajat sekä ohjasivat keskustelemaan ja oivaltamaan 
itse että toivat esiin omaa pohdintaansa vapaammin ja 
inspiroivammin kuin useimmat muut. Olin yleensä aina 
se, joka kerää kirjansa ja tarvikkeensa kaikkein hitaimmin 
reppuun, koska opettajan kanssa piti päästä vaihtamaan 
muutama sana – tai kokonainen välitunnin kestävä 
keskustelu. Olin kyllä myös tunneilla äänessä varsin paljon, 
varmaan osalle opiskelutovereista kyllästymiseen saakka. 

Tässä vaiheessa on kyllä pakko tunnustaa, että fuskasin 
Pekan Uskonto elokuvassa -kurssin oppimispäiväkirjassa: 
mustavalkoversio Matteuksen evankeliumista oli Studio-
elokuvateatterin pimeydessä ja ihanissa pehmeissä 
penkeissä istuen niin unettava, että nukuin suurimman 
osan elokuvasta ja sepostin sitten päiväkirjaan jotain 
elokuvan ensimmäisten ja viimeisten kymmenen minuutin 
pohjalta. Soveltavan kurssin oppiainerajat ylittävä idea 
media- analyysista uskontotieteen näkökulmasta oli 
kyllä aivan nerokas ja jopa sai minut harkitsemaan 
uskontotieteen tai mediatutkimuksen opintoja. 

Turvallisuushakuisuus pääsi kuitenkin 
ammatinvalinnassa voitolle, ja hain opiskelemaan historiaa 
päätyäkseni aineenopettajaksi oppiaineeseen, jota 
opetetaan sekä lukiossa että perusasteella. Jälkikäteen 
ajatellen työtilanteen puolesta vielä viisaampaa 
olisi ollut valita esimerkiksi äidinkielen opettajuus, 
koska silloin työpaikkoja olisi avautunut myös laajasti 
ammatilliseen koulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön 
ja korkeakoulumaailmaan. En vaan ole koskaan ollut 
kielioppipänttäämisen tai pilkun viilaamisen suuri ystävä, 
siksi suomen tai minkään muunkaan kielen opinnot eivät 
kiinnostaneet. Opinto-ohjauksen puute varmasti osaltaan 
vaikutti siihen, etten ylipäätään ottanut lainkaan selvää 
eri alojen työtilanteesta, vaan valitsin hakukohteeni 
lähinnä sen mukaan, kuinka kiinnostavaksi itse opiskelun 
oletin. Historian opiskelua kiinnostavampaa ei mielestäni 
tuolloin ollutkaan, ja opettajaksi ryhtyminen on tainnut 
olla haaveissani siitä asti, kun alakoulun alaluo-killa 
jo toimin apuopettajana tilanteissa, joissa minulla oli 
tehtävät tehtynä ja toverini vielä pakersivat niiden ääressä. 
Avoimesti on tunnustettava myös, että taisin haluta Tuula 
Siiraksi Tuula Siiran paikalle ja eittämättä olen työstä lukion 
historian opettajana suuresti nauttinutkin.

Hain sekä Helsingin että Oulun yliopistoihin, Tuula auttoi 
minua preppaamaan pääsykokeisiin ja pääsin sisään 
Oulun yliopiston historian laitokselle. Helsingissä olisi toki 
ollut kontaktiopetusta laajemmin ja taatusti laadukkaammat 
opettajakoulutusopinnot, mutta pikkupaikkakunnalta 
kotoisin olevana turvallinen pohjoiseen opiskelemaan 
jääminen taisi olla hyvä vaihtoehto. Historian opettajana 
Oulun seudulla itsensä työllistäminen osoittautui 
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pelikorteilla, mutta sallii shakin peluun. Tuohtuneena 
kävin toukokuussa 1999 varmistamassa rehtorilta, ettei 
valkolakkini tule Tuomiokirkossa jaetuksi minkäänlaisen 
uskonnonharjoittamisen yhteydessä ja kiihtyneenä 
yritimme rehtorille perustella pöytätupen olevan korttipelien 
shakki. Toki ajan kulumisen myötä nämä ovat muuttuneet 
lähinnä hymyilyttäviksi muistoiksi.

Keväällä 1999 sain siis isäni puolen suvusta 
ensimmäisenä valkolakin riittävän hyvällä todistuksella, 
ja halailin sukulaisia kaatosateessa minimekossa 
Tuomiokirkon pihalla. Lyseovuodet vaikuttivat hyvin paljon 
persoonallisuuteeni, itsetuntooni ja hyvinvointiini sekä 
ohjasivat ammatinvalintaani selvästi. Sain roppakaupalla 
sosiaalisia eheyttäviä kokemuksia peruskoulun 
kiusaamiskokemusten jälkeen, opin terveellä tavalla 
keskinkertaiseksi ja ajatteluni sekä taitoni kypsyivät todella 
paljon. Uskon vilpittömästi, että päättäväisyyteni valita 
Oulun Lyseon lukio Limingan lukion sijasta oli tärkeimpiä 
oikeita päätöksiä, joita olen elämässäni tehnyt. 

valmistumisen jälkeen lähes mahdottomaksi etenkin 
naisopettajalle, koska uusia opettajia valmistuu vuosittain 
paljon enemmän kuin työpaikkoja vapautuu, joten 
päädyimme puolisoni kanssa maankiertäjiksi. Olen 
opettanut muun muassa Parkanon, Nummelan, Kalajoen, 
Ruukin ja Mikkelin lukioissa. Nyt olemme tainneet 
jäädä pysyvästi Seinäjoelle, jossa olen parhaillaan 
tuntiopettajana Seinäjoen lyseossa, joka täällä on kylläkin 
yläkoulu, ei lukio.

Kun haluan mielessäni turvalliseen paikkaan, menen 
lyskan pyöreään ikkunaan ikkunalaudalle istumaan 
tai kuvittelen lyseon kirjaston hajun mielessäni. Koska 
sillä ikkunalaudalla istuminen oli silloin ja on varmaan 
nykyäänkin kiellettyä, kuvastanee tuo myös sitä pientä 
tervettä kapinahenkeä, jonka yhtä aikaa liberaali ja 
konservatiivinen lyskalaisuus minuun jätti kytemään. 
Lyseo ja erityisesti taiteilijahenkinen kaveriporukkani 
sekä tietyt inspiroivat, liberaalit opettajat antoivat minulle 
paljon. Toisaalta Lyseo jäi mieleen myös nipottavana 
vanhakantaisena paikkana, jossa koulun juhlia pidetään 
Tuomiokirkossa tai rehtori kieltää pöytätupen pelaamisen 

Nea Pelttari,  2014



Hanna Sarkkinen
Lyseolainen 2004 - 2008
 
Hanna on hyvä koulussa. Hanna on pinko. Hikari.
Lapsuuteni ja nuoruuteni identiteetti rakentui pitkälti 
koulumenestyksen varaan. Minä-kuvani peruselementti oli 
olla hyvä koulussa, mieluiten luokan paras. Mikäli koetulos 
oli alle kiitettävän, muserruin, sillä koulumenestys oli 
minäni mittari.

Minulla ei ollut juuri muita harrastuksia kuin opiskelu. 
Koitin välillä tanhua ja pesäpalloa, mutta harrastukset 
kaatuivat aina joko rahan tai kiinnostuksen puutteeseen. 
Olin kateellinen kavereille, joilla oli harrastuksia. He 
saattoivat rakentaa identiteettiään niiden varaan. Vaikka 
olinkin kateellinen muille, taisin olla loppujen lopuksi ihan 
tyytyväinen siihen, että saatoin panostaa kaiken tarvittavan 
ajan koulutöille, lukemiselle ja vapaalle oleilulle. Jälkeen 
päin ajateltuna olen oikeastaan aika onnekas, että sain 
viettää suhteellisen rennon lapsuuden ja nuoruuden eikä 
vapaa-aikani mennyt harrastuksesta toiseen juoksemiseen. 
Näin aikuisena pääsee kiireestä nauttimaan ihan riittävästi.

Ei pidä kuitenkaan käsittää väärin, en ollut innokas 
opiskelija vain hyvien numeroiden tavoittelun takia. Olin 
aidon innostunut koulusta ja uuden oppimisesta. Erityisen 
kiinnostunut olin peruskoulussa historiasta, äidinkielestä, 
uskonnosta ja maantiedosta. Matemaattisista aineista 
en innostunut erityisesti, mutta ne menivät siinä sivussa. 
Paine opiskeluun ja hyviin numeroihin ei tullut myöskään 
kotoa. Vanhempani olivat toki hyvillään ja ylpeitä 
koulumenestyksestäni, mutta mitään erityistä kannustusta 
tai painetta kotoa ei tullut. Tarkistin omat läksyni ja tein 
omat valintani jo hyvin varhain.

En usko, että olen erityisen lahjakas yksilö. Koulume-
nestykseni takana oli enemmänkin aito kiinnostus ja 
innostus sekä kova työnteko. Käytin yleensä kokeeseen 
lukemiseen monta iltaa, oli ihan tavallista, että luin koe-
alueen läpi 3-4 kertaa. Kiitettävät tulokset olivat pitkälti 
selitettävissä asiaan uhratuilla työtunneilla.

Ylä-asteella muutuin melko paljon, varsinkin ulkoisesti. 
Pullukasta tuli hoikka punkkityttö. Sain uusia kavereita, ja 
vapaa-aikani täytti nuokkarilla hengaus, kylillä notkuminen 
ja viikonloppuisin kaljan lipitys. Vaikka vietin täyttä ja 
välillä aika villiä teinielämää, ei koulunkäynti häiriintynyt 
missään vaiheessa. Koko yläasteen ajan todistukseni pysyi 
kiitettävänä ja olin edelleen luokan pinko. Muutoksena 
ala-asteaikoihin oli oikeastaan se, että nyt myös liikunnan 
numeroni kipusi ylöspäin, sillä innostuin juoksemisesta ja 
kuntosaliharjoittelusta. 

Yläasteella minun oli oikeastaan aika helppo olla luokan 
pinko, sillä luokallemme ei sattunut muita ”kympin tyttöjä”. 

Opettajat taisivat oikeastaan olla aika kyllästyneitä siihen, 
että hyvin usein olin ainoa, joka viittaa.
Yhdeksännellä luokan jokaisen nuoren eteen asetetaan iso 
kysymys: mitä seuraavaksi? Mihin menet opiskelemaan? 
Ammattikouluun vai lukioon? Nuori ihminen joutuu isojen 
valintojen eteen.

Itselleni kysymys jatko-opinnoista oli helppo, sillä oli 
selvää, että pyrin lukioon. Koska keskiarvo oli yli ysin, 
valittavana oli oikeastaan vain se, mihin lukioon haluan 
mennä. Päädyin hakemaan Lyseoon, sillä halusin päästä 
pois Oulunsalon ympyröistä ja halusin käytettäväkseni 
laajan kurssitarjottimen. Täytyy myöntää, että iso 
vaikutus Lyseoon hakeutumiselle oli koulun keskeinen 
sijainti ja ihana vanha opiskelumiljöö pyöröikkunoineen 
ja shakkiruutulattioineen. Kaveripiirini hajaantui, osa jäi 
Oulunsalon lukioon, osa lähti eri ammattioppilaitoksiin ja 
osa Ouluun lukioon.

Ennakkokäsitykseni Oulun Lyseosta oli se, että lyska on 
eliittikoulu. Siellä opiskelevat nörtit ja rikkaiden pennut. Olin 
iloinen siitä, että pääsin lyskaan, mutta samalla epäilin, 
että onko koulu oikea minulle. Minähän en millään mittarilla 
kuulunut yhteiskunnan eliittiin. 

Helpotuksekseni huomasin kuitenkin pian, että myös 
lyskassa oli muita eroperheiden ja pienituloisten lapsia. Ja 
myös muita, jotka harrastivat pussikaljoittelua ja kiroilua. 
En voi kuitenkaan täysin kiistää Lyseon eliittiluonnetta. 
Lyseossa opiskelevat nuoret tulevat todennäköisesti 
keskimääräistä varakkaimmista perheistä, sillä kuten 
tiedämme, hyvällä koulutuksella on tapana periytyä myös 
Suomessa.

Eliittiä me lyseolaiset, ja myös minä, olimme tietenkin 
siinä mielessä, että me olimme luokkiemme parhaita. 
Kun minä aloitin Lyseossa 2000-luvun puolivälissä oli 
sisäänpääsyn vaadittava keskiarvo korkealla, ja lyskaan 
oli suhteellisen vaikea päästä. Niinpä Lyseoon valikoitui 
opiskelemaan yläasteluokkiensa ja -koulujensa parhaita 
oppilaita. Lyseossa olin uuden tilanteen edessä. En 
ollut enää paras! Lyseossa oli paljon oppilaita, joiden 
syntymälahjat ja istumalihakset olivat paljon minun 
vastaaviani parempia, joten jouduin väistämättä 
nöyrtymään sen tosiasian edessä, että en ole enää luokan 
paras. Menestyminen lukiossa vaati myös paljon enemmän 
työtä kuin yläasteella pärjääminen. 

Toivuttuani jalustalta putoamisestani pystyin paremmin 
hyötymään ja nauttimaan opetuksesta ja virikkeellisistä 
oppitunneista. Nautin erityisesti historian, uskonnon ja 
filosofian tunneista ja niillä käydyistä keskusteluista. 
Oli mahtavaa, että opiskelijat osallistuivat keskusteluun 
ahkerasti ja innokkaasti ja opettajat kannustivat ja 
mahdollistivat vilkkaan keskustelun.
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Kuten jo aiemmin mainitsin, matemaattiset aineet eivät 
ole ikinä olleet vahvuuteni. Peruskoulussa sain kuitenkin 
suhteellisen vaivattomasti hankittua kiitettäviä tuloksia 
myös niistä silkan keskittymisen ansiosta. Lyseossa 
aloitin pitkän matematiikan lukemisen, sillä kaikki 
sanoivat, että ei kannata sulkea itseltään ovia valitsemalla 
lyhyttä matematiikkaa. Yritinkin pitää kaikki ovet auki, 
vaikka todelliset kiinnostukseni olivatkin aivan muualla. 
Muistan erityisen hyvin piinaavat aamutunnit vanhassa 
auditoriossa, joka palveli pitkän matematiikan luokkana. 
En ymmärtänyt opetuksesta juuri mitään, penkit olivat 
uskomattoman epämukavat ja pää pelkkää puuroa. 
Melko nopeasti luovutinkin, ja siirryin suosilla lyhyeen 
matematiikkaan. Se oli hyvä päätös, sillä pystyin siten 
käyttämään aikani todellisiin kiinnostuksen kohteisiin eli 
humanistisiin aineisiin.

Hyvänä muistona lyseosta minun on mainittava 
uskonnon tunnit. En ole lapsuuden jälkeen uskonut 
Jumalaan, mutta olin silti hyvin kiinnostunut uskonnon 
opetuksesta. Lyseossa uskonnon kurssit olivat todella 
kiinnostavia ja antoisia. Opettajamme oli loistava, 
eikä hän omasta uskonnollisesta vakaumuksestaan 
huolimatta tyrkyttänyt uskoa meille, vaan tunnit olivat myös 
kaltaiselleni uskomattomalle nuorelle erittäin antoisia. 
Innostava opetus näkyikin sitten lyseolaisten erittäin hyvinä 
uskonnon ylioppilaskirjoitustuloksina.

Vaikka pääosa lukiomuistoistani on positiivisia jäi 
lukioajoista myös joitain vähemmän hyviä muistoja. 
Konkreettiset huonot muistot liittyvät lyskan käytännön 
ongelmiin. Lyseossa oli yksinkertaisesti liikaa ihmisiä 
liian pienissä tiloissa. Joka paikkaan piti jonottaa ja joka 
paikassa oli tungosta. Erityisesti vessassa käyminen 
oli aina työn ja tuskan takana, sillä naisten vessoja 
oli vanhassa rakennuksessa aivan liian vähän. Myös 
ruokalaan jonottaminen oli oma vähemmän mieluisa 
ajanvietteensä. 

Lyseossa noudatettiin toden teolla luokattomuuden 
periaatetta. Oman ryhmän kanssa oltiin yhdessä vain 
ryhmänohjauksessa, muuten opiskelijat hajaantuivat 
kuka minnekin. Monet menivätkin lyseoon hakemaan 
vapautta, mutta ryhmän puuttumisella on myös huonot 
puolensa. Vähemmän sosiaalisten nuorten on vaikea 
löytää kontakteja, jos pysyvät ryhmät puuttuvat tyystin. 
Myös minä kuulun noihin vähemmän sosiaalisiin 
tapauksiin, enkä löytänytkään lukioaikana juuri uusia 
ystäviä. Olen kateellinen muualla opiskelleille kavereilleni, 
jotka saivat lukio- tai ammattikoululuokiltaan elinikäisiä 
ystäviä. Itse en edes kunnolla muista, keitä omassa 
ryhmänohjausryhmässäni oli. Vaikka itse en ollut 

supersosiaalinen, oli minulla Lyseossa kuitenkin muutamia 
kavereita. Valitettavasti käytävillä ja tunneilla näkyi myös 
sellaisia lyseolaisia, joilla ei ollut yhtään kaveria.

Monet nuoret hakeutuivat lyskaan vapauden ja laajan 
kurssitarjonnan takia. On kuitenkin niin, että monet 
lukiolaiset eivät ole vielä aivan valmiita niin suureen 
vapauteen.  Olisikin tärkeää, että vapauden vastapainona 
olisi saatavilla tarpeeksi oppilaanohjausta ja -tukipalveluja. 
Valitettavasti lyskassa oppilaanohjausresurssit vaikuttivat 
alimitoitetuilta ja jotkut taisivat jäädä ilman tarvitsemaansa 
tukea. Opon tuki olisi lukioaikana erityisen tärkeää, sillä 
opo on oikeastaan ainoa, joka kohtaa opiskelijan yksilönä, 
kun luennoilla on aina osa muuta massaa. Opo pystyy 
antamaan opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta ja 
kysymään nuorelta kysymyksiä, joiden kautta hän pystyy 
itse hahmottamaan tulevaisuuttaan ja vahvuuksiaan. 
Ohjausta todella tarvitaan, sillä eihän lukio itsessään anna 
työelämävalmiuksia. Hyvällä oppilaanohjauksella voitaisiin 
välttää joitain turhia lukion venymisiä ja keskeytyksiä, 
välivuosia ja väärin valittuja jatko-opintopaikkoja.

Abikeväänä tuli eteen jatko-opinnoista päättäminen. 
En halunnut jättää Oulua, joten päädyin hakemaan 
jatko-opiskelupaikkaa täältä. Hain vain yhteen paikkaan, 
Oulun yliopiston historian laitokselle lukemaan aate- ja 
oppihistoriaa. Ajattelin, että siinä aineessa voisin yhdistää 
kiinnostukseni historiaan, uskontoon ja filosofiaan. 
Toinen vaihtoehto oli pitää välivuosi tehden töitä, olinhan 
työskennellyt opintojen ohessa myyjänä lähes koko 
lukioaikani. 

Välivuotta ei lopulta tullut, sillä pääsin opiskelemaan 
aate- ja oppihistoriaa. Lukioaika antoi minulle hyvät jatko-
opintoeväät yliopistoon, ja yliopisto-opinnot ovatkin välillä 
tuntuneet melko kevyiltä Lyseon opiskelutahdin jälkeen. 
Lyseo antoi minulle myös eväät kestää yliopisto-opiskelun 
laajaa vapautta sortumatta liikaan löysäilyyn. Ennen 
kaikkea Lyseossa opin yliopisto-opintojen kannalta erittäin 
tärkeää tieteellistä suhtautumista asioihin. Lyskassa meitä 
ohjattiin ajattelemaan kriittisesti ja tieteellisesti, sillä opetus 
ei ollut pelkkää faktojen muistiin pamputtamista. Lysossa 
oppimastani kriittisen ajattelun taidosta olen erittäin 
kiitollinen nykyisissä tehtävissäni politiikan saralla.

Lukioaika oli minulle, kuten varmasti monille muillekin, 
aikuistumisen ja itsensä etsimisen aikaa. Lukiovuosien 
aikana muutin pois kotoa, aloitin ensimmäisen vakavan 
seurustelusuhteeni, sain ensimmäiset työpaikkani, opin 
tekemään omat valintani ja hukkasin ja löysin itseni. Lyseo, 
jossa oli ihan ok olla erilainen ja ajatella omilla aivoillaan, 
oli erittäin hyvä ympäristö etsiä itseään. Lyseossa oli 
kaikenlaisia nuoria: homoja ja heteroita, vasemmistolaisia 
ja umpioikeistolaisia, nörttejä ja urheilijoita, hippejä ja 
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trendareita, äänekkäitä ja hiljaisia, mustia ja valkoisia... 
Avointa kiusaamista tai syrjintää en Lyseossa havainnut 
ikinä.

En ikinä täysin omaksunut ”lyseolaisidentiteettiä”, 
vaikka nautinkin opinnoistani ja viihdyin lyskassa. 
Vaikka en löytänyt täysin lyseolaisuutta, löysin kuitenkin 
itseni. Luulen, että oman poliittisen identiteettini eli 
vasemmistolaisuuden löytyminen olisi kestänyt pidempään, 
jos olisin aikuistunut jossain muussa ympäristössä kuin 
Lyseossa. Oppituntien itsenäiseen ajatteluun haastavat 
yhteiskuntafilosofiset ja eettiset pohdiskelut johdattivat 
minut löytämään poliittisen minuuteni. Eliittiluonteestaan 
huolimatta Lyseossa oli läsnä ajatusten ja olemisen 
tapojen valtava kirjo, mikä mahdollisti oman itsensä 
vapaan etsimisen ja toteuttamisen. Lyseossa kympin tyttö 
oppi hyväksymään vajavaisuutensa ja ajattelemaan omilla 
aivoillaan.

  Jussi Aho 
    Eläinkoru, 2014
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Esko Seppänen
Yo 1965

Asuin Oulussa kirkon vieressä, Isokadun puolella. Siitä oli 
lyseoon lyhyt matka, ja oppikoulun valinta oli sillä ratkaistu. 
Kun kouluaikana heräsi puolelta ja lähti kouluun seitsemää 
vaille, ihan hyvin ehti aamuhartauteen kello kahdeksaksi. 
Lyseo oli oppikoulu, jonne oli pääsykoe ja jonne sai 
ensimmäisen kerran pyrkiä kansakoulun neljänneltä 
luokalta. Kansakoulussa opettajani oli Paavo Sarkkama, 
joka sävelsi 1950-luvun alussa laulunäytelmän ”Pienet 
sydämet”, jota Oulun koululaiset esittivät useita kertoja 
myös Kansallisoopperassa Helsingissä. ”Pienet sydämet” 
tehtiin suurella sydämellä Paavo Sarkkaman selkänahasta. 
Koulussa hän oli kannustava ja innostava opettaja.
Tahti muuttui lyseossa, jonne 1950-luvulla päästiin 
pääsykokeen kautta. Ei ollut vielä peruskoulua, jossa 
kaikki koululaiset nykyisin sivistävät itseään tasa-arvoisesti 
yhdeksän vuotta. 

Pääsykoe oli jännä paikka, sillä se määräsi monen 
kohtalon loppuiäksi. Lyseon juhlasalissa tunnelma oli 
sakeana jännityksestä, kun kokeen tulokset luettiin nimi 
nimeltä. Itse olin muistaakseni neljänneksi paras kaikista 
pyrkijöistä, ja sen tuloksen kuultuani saatoin vapaasti 
jännittää kavereideni puolesta.

Kun nykyisin lukioon pitää pyrkiä, siihen aikaan aukeni 
pääsy lukioon omassa koulussa ilman erityistä pyrkimistä. 
Jonkinlaisen kuvan ylioppilastutkinnon suorittamisen 
eksklusiivisuudesta, jonka esiaste oli oppikoulun 
pääsykoe, saa siitä, että minun kanssani vuonna 1965 
kirjoitti Suomessa ylioppilaaksi noin 13 000 lukiolaista, ja 
me sentään olimme ns. suuria ikäluokkia. Kun nykyisin 
ylioppilaita valmistuu vuosittain noin 30 000, koulusivistys 
ulottuu nykyisin paljon laajempiin kansankerroksiin kuin 
entisaikaan. Hyvä niin.

Aluksi oppikoulussa tuli ikävä Paavo Sarkkaman fami-
liääristä ja luovuutta uhkuvaa hahmoa. Lyseon opettajat 
olivat häneen verrattuna koviksia, jotka sanelivat uusille 
oppilaille uuden käyttäytymiskoodin. Erityisesti tulevat mie-
leen ikäneidot Aili ”Tappura” Thauvón ja Lahja ”Rebekka” 
Järvinen, jotka kohtelivat oppilaita opettajan muodollisella 
arvovallalla oman mielensä mukaan. Tappura opetti 
ruotsia ja metsästi oppitunneilla niitä, jotka olivat jättäneet 
kotiläksyt tekemättä. Rebekka opetti uskontoa ja oli koulun 
yhteisissä aamuhartauksissa virsikirjapoliisi: jokaisella 
piti olla mukana oma virsikirja. Jos ei ollut, seuraavana 
aamuna piti tulla ennen koulun alkua näyttämään se 
hänelle. Laulamisen pakkoa ei ollut, koska oli mahdotonta 
valvoa, etteikö joku olisi laulamisen sijasta vain liikutellut 
huuliaan. Muuten olisi ollut.

Lyseota käyneen Peter von Baghin hienossa Oulu-
dokumentissa ”Muisteja” tätä vanhaa opettajakaartia 
kohdellaan nostalgian värittämillä silkkihansikkailla. 
Jälkikäteen Petteri löytää heistä inhimillisiä piirteitä 
ja opettajien välistä yhteisöllisyyttä. Rehtori Oskari 
Inkalastakin hän löytää kultaisen sydämen Minulla 
on hänestä kaksi erkoista muistikuvaa. Kun oli hänen 
vuoronsa pitää aamuhartaus, oli ennalta selvää, että hän 
jätti turhat höpinät minimiin ja luki otteen Jesajan kirjasta. 
Hän opetti matematiikkaa. Kun siirryin keskikoulusta 
lukioon, minun algebran ja geometrian numeroni olivat 
täysiä kymppejä. Sitten alkoi elämässäni rillutteluvaihe, 
jolloin mikään ei ollut vastenmielisempää kuin kotiläksyjen 
tekeminen. Sain matematiikasta ansaitusti ehdot. 
Kesällä harjoittelin tehtäväkirjasta laskuja, ja kun 
ehtolaiskuulustelussa kaikki laskut olivat siitä kirjasta, 
tein kaikki oikein. Oskari Inkalan tuomio oli tyly: viisi 
miinus. Pääsin sillä tuloksella ylemmälle luokalle, mutta 
minua jäi kaivelemaan kysymys, oliko hän edes lukenut 
koepaperiani. Kaipasin tunnustusta työlle, jota olin talven 
laiskottelun jälkeen kesällä ahkerasti tehnyt.

Petteri, von Bagh siis, oli kolmea luokka ylempänä ja 
minun näkökulmastani melkein aikuinen. Hän oli sillä 
tavalla julkkis, että hän kirjoitti jo koulupoikana elokuva-
arvosteluja Kalevaan. Muistan, miten minuun vaikutti se, 
miten hän oli löytänyt elokuville salaperäisen hahmon: 
ohjaajan. Sellaisia ei esiintynyt valkokankaalla. Olin luullut, 
että elokuvissa sankareita olivat näyttelijät, mutta Petterin 
kirjoituksesta Kalevasta opin, että he olivatkin vain jonkun 
ohjaajan teatraalista muovailuvahaa. Vähän siihen me 
olemme sellaisia yhteiskunnallisia näyttelijöitä, mitä koulu 
teki meistä vanhaan hyvään aikaan ja mitä media tekee
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Lyseon neljännen luokan oppilaat esittivät koulun 
joulujuhlassa aina näytelmän. Minulla oli rooli 
Shakespearen näytelmässä ”Kesäyön unelma”. Olin 
kuu, ja muistan vieläkin sen ainoan repliikin, joka minulla 
esityksessä oli: ”Tää lyhty kuvaa sarvellista Kuuta, ja 
se mies Kuussa olen minä”. Kun näytelmän jälkeen 
ylempiluokkalainen Jukka Kajava, sittemmin Helsingin 
Sanomien kuuluisa teatterikriitikko, tuli meille näyttelijöille 
kehumaan näytelmää, se kohotti roimasti itsetuntoa.

Lyseossa muuttui paljon samaan aikaan, kun minä 
siirryin vuonna 1962 lukioon. Kouluun tuli Helsingistä 
uusia opettajia, jotka panivat seisovan veden liikkeelle 
ja uudistivat pelkällä olemassaolollaan koulun henkistä 
ilmapiiriä. Mieleen tulee ennen muuta Martti Ursin, 
sittemmin kokoomuslainen kansanedustaja, joka avasi 
yhteiskunnallisen tiedon portit meille koululaisille: 
yhteiskunta olemme me, ja se on meidän tekoa! Oli 
muitakin uusien tuulien puhaltajia. Oli Olavi Alaniva, joka 
aloitti aikuistuvien oppilaiden teitittelyn, ja olivat Tauno 
Ojala ja Matti Rossi, nämä muutamat nimet mainitakseni.

Kävimme koulun yhteiskunnallisessa kerhossa tiukkoja 
väittelyjä siitä, mitä tapahtuu todella. Minä olin silloin niissä 
joukoissa, jotka kotikasvatuksen ja harrastusten perusteella 
uskoivat oikeistolaisiin arvoihin ja niiden mukaan 
määriteltyihin Jumalaan, kotiin ja isänmaahan. Helsingistä 
opiskelemasta tulleiden opettajien vaikutuksesta minun 
perioululainen – ja ah niin sisäänlämpiävä ja tunkkainen – 
lyseolaisuuteni alkoi muuttua radikaalimpaan suuntaan. En 
vielä silloin tajunnut, että se oli vasemmistolaisuutta; että 
minä olin kasvamassa hallitsevan ja vallitsevan tietoisuu-
den ja totuuden epäilijäksi. Sen opin, kun pääsin pois 
Oulusta Helsinkiin, vaikka Kauppakorkeakoulu ei ollutkaan 
mikään epäilemisen opettelun jatkokoulutuspaikka.

Parikymmentä vuotta toisen maailmasodan päättymisen 
jälkeen historiaa opetettiin kouluissa sordiino päällä ja 
siinä edettiin vain 1900-luvun alkupuolelle saakka. Osasin 
koulun jälkeen paremmin kreikkalaisten pylväänpään 
koristeet kuin Suomen lähihistorian sisällissotineen 
sekä talvi- ja varsinkin jatkosotineen. Suomen suhdetta 
Venäjään leimasi koulussa oikeistolainen ryssänpelko sekä 
vaikeneminen Suomen Saksa-sympatioista. Suomi oli jo 
lähes sata vuotta sitten käytännössä Saksan siirtomaa, 
jonka hallitsijaksi monarkistien puolueeksi perustettu 
kokoomus oli valmis tuomaan Suomelle saksalaisen 
kuninkaan. Suomen kuningaskunta kaatui Saksan häviöön 
ensimmäisessä maailmansodassa.

Minä en kouluaikanani tajunnut, että Suomi oli ollut 
jatkosodassa liitossa Hitlerin Saksan kanssa ja että Suomi 
oli hyökännyt natsien aseveljinä Neuvostoliittoon.
Kun Neuvostoliiton hyökkäystä vuonna 1939 Suomeen 

nimitetään talvisodaksi, Suomi taisteli yhtenäisenä 
kansana maahantunkeutujia vastaan. Suomen hyökkäystä 
Neuvostoliittoon kutsutaan jatkosodaksi, jonka alkajaisiksi 
Mannerheimkin hehkutti, että ”Karjalan vapaus ja suuri 
Suomi väikkyy edessämme maailmanhistoriallisten 
tapahtumien valtavassa vyöryssä.” 

Kun Saksa hävisi sodan, miehitetyssä maassa 
eläneiden saksalaisten mielestä miehitysjoukoista vapaa 
Suomi ”suomettui”. Sillä käsitteellä yritettiin murentaa 
kokoomuslaisen monarkistin J. K. Paasikiven johdolla 
kehitelty Suomen kaikkien aikojen nerokkain ja turvallisin 
maabrändi: puolueettomuus suurvaltojen ristiriitatilanteissa.
Tämän kaiken Oulun lyseo jätti minulle opettamatta, 
vaikka Matti Rossi sanookin jälkikäteen, että kyllä hän tätä 
opetti. Jos opetti, hän opetti ajan hengessä näitä asioita 
niin hienovaraisesti, että siitä ei jäänyt minun päähäni 
muistijälkeä.

Sosiaalisia muistijälkiä sen sijaan riittää, ja 
päällimmäisinä ovat muistissa koulutoverit. On piakkoin 
kulunut 50 vuotta siitä, kun meistä tuli ylioppilaita Oulun 
lyseosta. Iloitsisin, jos meidän ylioppilasvuosikertamme 
kokoontuisi silloin yhteiseen tapaamiseen vaihtamaan 
kokemuksia siitä, mitä elämä oikeasti on. Meillähän on siitä 
jo paljon kokemusta.

Lyseossa elettiin vilkasta sosiaalista elämää. 
Koulun tunnetuimmat urheilijanuorukaiset olivat 
jääpalloilijoita. Siihen aikaan luonnonjäällä pelattuja 
otteluita saattoi olla kovassakin pakkasessa seuraamassa 
5000 katselijaa. Oulun Palloseuran ja Suomen 
maajoukkueen A-ketjun (Alatalo-Allinen-Aho) mies Veikko 
”Vetsa” Allinen oli lyseossa voimistelunopettajana samoin 
kuin maajoukkueen luottopakki Veijo ”Illi” Saariaho. 
Arvattavasti urheilutunneilla pelattiin paljon jääpalloa. 
Joukkueet muodostettiin niin, että kaksi parasta pelaajaa 
valitsi vuorotellen omaan joukkueeseensa pelaajat 
eräänlaisessa subjektiivisessa paremmuusjärjestyksessä. 
Niiden viimeiseksi valittavien itsetunto oli koetteilla, joita 
kumpikaan joukkue ei tuntunut haluavan omalle puolelleen. 
Onneksi se oli vain urheilua.

Tyttöjen ja poikien erilaisuus alkoi vähitellen kiinostaa 
meitä koulupoikia oppikoulun alaluokilla. Sukupuolten 
totuttamista toisiinsa edistettiin muun muassa niin, että 
ensin oli joku ohjelmallinen tilaisuus, johon kutsuttiin 
tyttölyseon ”Tipalan” ja muidenkin koulujen oppilaita. 
Sen jälkeen kokoonnuttiin koulun käytäville kävelemään 
jonossa käsikynkkää alakerrasta yläkertaan ja toisia 
portaita alas jonkun ujon vastakkaisen sukupuolen 
henkilön kanssa. Partneria vaihdettiin lennosta: yksi 
jätettiin ja toinen otettiin. Ne, jotka eivät kävelleet, 
muodostivat jonomuodostelman laidoille katselijarivistön. 
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Kyseessä olivat jonkinlaiset esitanssihipat ilman 
tanssimista. Tuskin kukaan olisi osannutkaan paritansseja.
Ylemmillä luokilla teinikunta järjesti oikeita 
tanssitilaisuuksia, joihin pääsi teinikortilla. Ne kuihtuivat 
vähitellen pois – niin kuin koulunkäynnin politisoituessa 
jäivät historiaan myös teinikunnat. Tanssiva nuoriso 
meni muiden mukana opiskelijatansseihin demareiden 
Teatteritalolle tai yleisiin tansseihin laitavasemmiston 
Järjestötalolle taikka porvariurheiluseura Oulun Pyrinnön 
talolle.

Teinikuntien voiman aikaan minä hoidin lyseossa tärkeää 
virkaa. Olin sihteeri. Se tarkoitti, että minulla oli käytössäni 
tyhjät Teiniliiton jäsenkortit ja oman teinikunnan leimasin. 
Sen ansiosta minulla oli mahdollisuus kirjoittaa viralliselta 
näyttäneeseen teinikorttiin sellainen syntymäaika, joka 
tarvittiin kaljakapakoiden sisäänpääsyyn, ja lyödä leima 
päälle. Sain kaveripiirissäni tämän ansiosta paljon ystäviä, 
menestystä ja vaikutusvaltaa.

Teinitoiminnan yhteydessä oli vielä tärkeää se, 
miten Peter von Bagh käynnisti teinitansseja paljon 
yhteisöllisemmän tapahtuman ja perusti Oulun teinien 
elokuvakerhon (OTEK). Hän tilasi katsottavaksi ns. 
laatuelokuvia, joista monet olivat tylsänpuoleisia, mutta 
uskollisesti täysi salillinen oppikoulunuoria kokoontui 
lauantai-iltapäivisin elokuvateatteri Hoviin katsomaan sekä 
Petterin valitsemia elokuvia että toinen toisiaan.
Sellainen toinen toistemme pällistely jatkuu edelleen Oulun 
lyseon senioreiden kirjallisuuskerhossa. Kerran vuodessa 
Helsingin kirjamessujen aikaan me entiset kerholaiset 
kokoonnumme puhumaan kirjoista, joita meidän tekemi-
nämme ilmestyy vuosittain useampiakin nimikkeitä. 
Jotkut muistavat toimittaneensa koulumme lehteä ”Valon 
terho”, ja sen juhlanumeroiden tulevassa toimittamisessa 
me haluamme olla mukana. Meidän kirjoituksissamme 
menneisyys puhuu, ja yritämme muistuttaa, että Oulun 
lyseolla on maineikas historia ja että historiattomuus on 
kaikkien väärien johtopäätösten äiti.

Jo kouluaikana lyseossamme järjestettiin koulun entisten 
oppilaiden kirjoittamien kirjojen näyttelyitä. Jo siihen aikaan 
pöydät täyttyivät niistä kirjoista. Harva koulu – tuskin 
yksikään toinen – pystyy esittelemään yhtä maineikkaan 
kirjailijakaartin alkaen Teuvo Pakkalasta, Ilmari Kiannosta 
ja Eino Leinosta ja jatkuen unessa useasti kanssani samaa 
koulutietä runoruhtinas Franzenin puiston läpi kävelleen 
Veikko Antero Koskenniemen kautta Matti Hälliin, Paavo 

Lyseolainen runoilija Aaro Hellaakoski kirjoitti, että 
”tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki”. 
Oulun lyseo on ollut meille monille pimeästä pohjoisesta 
etelän valoihin muuttaneille oululaispojille oman tien 
raivaamista muiden rakentamien sosiaalisten verkostojen 
umpihankeen. Koulun jättämät jäljet auttoivat siinä niin, 
että ah enkö mä hautaan asti myös (k)oululainen lie.
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Rintalaan ja muihin myöhempien aikojen sanataitureihin 
ja sananselittäjiin. 



Piia Syri
Lyseolainen 2005 - 2008

Opiskeluaika Lyseon Tyrnävän toimipisteessä 
eli Tyrnävän lukiossa

Tyrnävä on ollut kotikuntani suurimman osan elämääni. Jo 
vuosia ennen peruskoulun loppumista tiesin, että tulisin 
käymään lukion. Tulevaisuudensuunnitelmani eivät olleet 
omalta kohdaltani kovin selkeät – en tiennyt, mitä haluaisin 
tehdä. Lukio vaikutti siis kohdaltani järkevältä ratkaisulta. 
Saisin rauhassa miettiä muutaman vuoden ja päättää, mitä 
haluaisin tehdä elääkseni. Isoveljeni on opiskellut Tyrnävän 
lukiossa ja hänen kokemuksensa olivat hyviä. Tyrnävän 
lukiossa houkutteli sen pieni koko, kodikkuus ja rento 
asenne, joka opiskelijoilla tuntui olevan. Iso etu oli myös 
koulun sijaitseminen omassa kotikunnassani. Kotoa 
muuttaminen ei siis ollut välttämätöntä opintojen 
jatkumisen kannalta. 

Tyrnävän lukion opetus järjestettiin monimuoto-
opetuksena Oulun Lyseolta käsin. Opettajamme ja 
kurssitarjottimemme olivat Lyseolta, vaikka opiskelupaikka 
sijaitsi eri kunnassa. Toimipisteitä oli kaksi, yksi Tyrnävällä 
ja toinen Ylikiimingissä. 

Yksi tärkeimmistä opeista monimuoto-opetuksessa on 
itsenäisyys. Vietimme suurimman osan opiskeluajasta 
keskenämme. Lähiopetuspäiviä lyseolla oli kerran 
kuukaudessa, ja opettajat pyrkivät käymään omilla 
kouluillamme aina, kun aikataulut sen sallivat. Etenkin 
ryhmänohjaajat kulkivat aika ahkeraankin Tyrnävällä 
ja Ylikiimingissä. Pääosin tunnit kuitenkin tapahtuivat 
videoneuvottelulaitteiden välityksellä kaksi- ja 
kolmipisteyhteyksinä. Opettaja oli Oulussa ja oppilaat 
Tyrnävällä ja Ylikiimingissä.

Videoneuvottelulaitteiden välityksellä opiskelu vaatti 
suurta motivaatiota niin opettajilta kuin oppilailtakin. Koska 
koulullamme ei ollut jatkuvasti ketään aikuista katsomassa 
peräämme ja huolehtimassa koulunkäynnistämme, paljon 
vastuuta jäi omille harteillemme. Välillä oli suuri houkutus 
jäädä pois tunneilta. Tietenkin tunneilta saatettiin hetkeksi 
poistua kahvia hakemaan tai opetuksen lomassa kävimme 
keskustelua muistakin asioista. Pienet häiriötekijät 
eivät kuitenkaan aiheuttaneet ainakaan meidän 
näkökulmastamme suurta ongelmaa. Omasta puolestani 
tilanne ainakin oli selkeä; jos ei keskittynyt opetukseen, 
putosi helposti kärryiltä. Oman oppimisensa eteen täytyi 
tehdä töitä.  Itsenäisiä tehtäviä meillä oli enemmän kuin 
lähiopetusopetuksessa. Koulupäivät etälukiossa olivat 
lyhyempiä kuin lähiopetuksessa, joten teimme joka 
aineesta etätehtäviä, joilla korvattiin lyhyet päivät. 

Opettajien puolestaan täytyi järjestää tuntimateriaalit 
siten, että ne kyettiin esittämään videoneuvottelulaitteiden 
välityksellä. Varmasti yleisestikin tuntien suunnittelussa oli 
omat haasteensa. Kameran tuottama kuva välitti yleensä 
vain osan luokassa olevista oppilaista eikä sen kautta 
pysty saamaan kaikkea informaatiota, mitä luokassa 
tuntien aikana tapahtui. 

Kommunikointi tuntien ulkopuolella tapahtui sähköpostin 
ja kirjeiden välityksellä. Aina jonkin opettajan käydessä 
toimipisteessä hän toi mukanaan nipun kirjekuoria oppilaille 
ja lähti toisen nipun kanssa. Aineet, tarkistetut kokeet, 
kurssimonisteet ja kaikki muutkin koulupaperit kulkivat tällä 
tavoin opettajan ja oppilaan välillä. Varsinainen lähikontakti 
jäi monesti aika vähäiselle määrälle. Osa opettajista ei 
ehtinyt välttämättä ollenkaan käymään toimipisteissä, osa 
kävi tiiviimmin. Ainakin itse huomasin, että opettajiin, jotka 
kävivät maakunnissa, muodostui paljon parempi suhde. 
Heidät myös muistan parhaiten lukioaikoja miettiessäni. 
Vaikeuksiakin tuli. Joskus opiskelija oli pidempään pois 
koulusta, toisinaan keskittyminen ja motivaatio olivat 
hukassa. Aina ei opiskelu jaksa kiinnostaa. Opettajat 
kuitenkin jaksoivat kannustaa, ja muistan hyvin, kuinka 
matemaattisten aineiden opettajat pitivät minulle 
tukiopetusta milloin missäkin koulun nurkassa, kun parilla 
kurssilla tuli vaikeuksia. Tämänkaltainen henkilökohtainen 
apu oli korvaamatonta. Myös opiskelukavereilta sai apua 
aina tarvittaessa. 

 Tietokoneet ja videoneuvottelulaitteet olivat meille 
arkipäivää, joten niiden käytössä saimme harjoitusta. 
Toisinaan videoneuvottelulaitteet hajosivat, välillä kamera 
ei toiminut, joskus mikrofoni reistaili. Silloin tällöin saattoi 
käydä niin, että koko videoneuvotteluyhteys katkesi eikä 
yhteyttä saatu palaamaan. Tällaiset tilanteet vaativat aina 
luovuutta ja joustavuutta. 
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Jos yhteyttä ei saatu, opettaja toimitti joko puhelimitse 
tai sähköpostitse itsenäisiä tehtäviä. Toisinaan viritimme 
dokumenttikameran korvaamaan hajonnutta videokameraa 
– tai kommunikoimme paperilapuilla mikrofonin hajoamisen 
vuoksi. ATK-laitteiden arkipäiväisyys on kantanut 
myös myöhemmässä elämässä. Taitoni työskennellä 
tietokoneiden ja oheislaitteiden kanssa ovat hyvät. Koen 
myös, että lukioajan elämä madalsi kynnystäni ottaa selvää 
laitteiden vioista ja toimintatavoista. 
Vaikka opiskelimme Lyseon alaisena, kaikkia lyseon 
kursseja ei voitu tarjota meille monimuoto-opiskelijoille. 
Kurssitarjotin oli siis suppeampi, mutta kuitenkin vapautta 
valita oli. Vaikka vaihtoehtoja oli kenties vähemmän kuin 
Lyseolla, en usko, että kukaan koki sitä kovin suurena 
ongelmana. Tarvittaessa myös joustettiin. Kun mainitsin 
kerran olevani kiinnostunut latinan kielen opiskelusta, 
seuraavalle jaksolle järjestettiin latinan ensimmäinen 
kurssi, jota pidettiin kerran viikossa ylimääräisenä kurssina. 
Sinnikkyyttä ja joustavuutta se vaati niin opettajalta 
kuin oppilailta. Myös filosofian kurssit muodostuivat 
aika mielenkiintoisiksi. Viimeisellä kurssilla opiskelijota 
oli kokonaista kaksi kappaletta – yksi Tyrnävällä toinen 
Ylikiimingissä. Hienointa oli, että tällaisia kursseja 
järjestettiin pienistä oppilasmääristä huolimatta. Tämä 
takasi sen, että pystyimme painottamaan opiskelussamme 
omia vahvuuksiamme ja kiinnostuksenkohteitamme. 

Olin jo lukioon mennessäni ollut kiinnostunut historiasta 
ja uskonnosta. Kiinnostus säilyi läpi lukion ja innostuin 
myöskin filosofiasta ja psykologiasta. Valitsin lukioon 
mennessäni pitkän matematiikan, jonka kyllä sinnikkäästi 
suoritin loppuun asti, vaikka toisen opiskeluvuoden  alussa 
kiinnostukseni matemaattisia aineita kohtaan laimenikin 
huomattavasti. Urheasti suoritin myös kaikki meille tarjotut 
fysiikan kurssit. Totesin joutuvani tekemään valintoja 
kiinnostuksen kohteideni suhteen. Jaksamiseni ei olisi 
riittänyt kovin monen erilaisen aineen täysipainoiseen 
opiskeluun, vaikka jääräpäisesti suoritinkin kursseja. 
Kieltenopiskelu kiinnosti myös ja todistukseeni kertyikin 
niitä pitkä lista. Eri asia kuitenkin on, osaanko oikeasti 
mitään näistä kielistä. Ei kieltenopiskelu kuitenkaan 
hukkaankaan ole mennyt. Vähäinenkin kielitaito avartaa 
maailmankuvaa ja eri kielet tukevat toisiaan. 

Lukion kallistuessa kohti loppuaan oli aika miettiä jatkoa. 
Ensin mietin, että lähtisin taidehistoriaa opiskelemaan, 
mutta jossakin vaiheessa viimeistä vuotta päätinkin yrittää 
opiskelemaan teologiaa. Jostakin syystä yliopisto tuntui 
silloin luontevalta jatkumolta. Taustalla saattoi osittain olla 
halu seurata isonveljeni esimerkkiä, mutta toisaalta pidin 
opiskelusta ja yliopistojen ilmapiiri kiehtoi minua. 

Lukion jälkeen hain opiskelemaan teologiaa ja historiaa, 

mutta opiskelupaikkaa ei irronnut. Olin vähän hukassa sen 
suhteen, mitä tekisin. Aikomukseni oli seuraavana keväänä 
yrittää uudestaan, mutta ensin pitäisi vuosi odottaa. Asuin 
edelleen kotona, mutta töitä olisi pitänyt saada. Aloitin 
avoimessa yliopistossa teologian, kasvatustieteiden ja 
filosofian opiskelun ja pääsin kokopäivätöihin hoitamaan 
lapsia. Seuraavana keväänä yritin uudelleen teologiaa 
opiskelemaan – yhtä laihoin tuloksin. 

Toisen hylkäävän päätöksen jälkeen jouduin miettimään 
tilannetta vielä uudelleen. Edelleen minulla riitti 
kiinnostusta teologian opiskeluun, mutta alkoi näyttää 
siltä, että joutuisin yrittämään monta kertaa sisäänpääsyä. 
Päätin yrittää kesällä jälkihaussa hakea jotakin 
opiskelupaikkaa miltä tahansa alalta, joka näyttäisi edes 
vähän kiinnostavalta. Jos jostakin  irtoaisi opiskelupaikka, 
niin aina se olisi eteenpäin. Voisin jatkaa teologiseen 
yrittämistäni ja kuitenkin samaan aikaan opiskella edes 
jotakin ammattia. 

Muutamaan paikkaan lähetin hakemukseen, mukana oli 
myös hakemus Oulun seudun ammattiopistoon Pikisaaren 
yksikön restaurointilinjalle. Lopulta sain tietää, että minut 
on hyväksytty opiskelemaan restaurointiartesaaniksi. Olin 
ehtinyt aloittaa työvoimatoimiston kautta työharjoittelun 
Tyrnävän seurakunnalla, mutta ilmoitin lopettavani siellä, ja 
muutamassa päivässä olinkin jo Pikisaaren opiskelija. 
Restaurointi tarkoittaa vanhojen rakennusten korjaamista 
perinteisin työtavoin ja materiaaleihin. Aloitin opinnot 
käytännössä nollapohjalta. Rakentamisesta minulla ei ollut 
mitään aikaisempaa kokemusta, enkä oikeastaan tiennyt 
rakentamisesta edes teoriassa. Kiinnostuin kuitenkin 
alasta todella paljon ja totesin sen sopivan luonteeseeni ja 
taitoihini. Seuraavana keväänä en hakenutkaan 
minnekään muualle opiskelemaan. Päätin jäädä alalle. 
Kävin siis toisen asteen koulutuksen uudelleen. Joku voisi 
pitää sitä eräänlaisena alennuksena. Arvostan kuitenkin 
niin lukio- kuin ammatillista koulutustani ihan yhtä paljon. 
En ole katunut sitä, että lähdin avoimin mielin etsimään 
vaihtoehtoja ja päädyin Pikisaareen.

Olen joskus miettinyt, miten olisin lukiossa reagoinut, 
jos minulle oltaisiin tultu sanomaan, että tulevaisuudessa 
korjaisin työkseni vanhoja rakennuksia, toimisin 
aktiivisesti karjalaisen kulttuurin tukemiseksi, tekisin 
työtä pitkienkin matkojen päässä Oulusta ja asuisin 
työmailla. Todennäköisesti en olisi voinut kuvitellakaan sitä 
mahdolliseksi. Nyt elämäni tuntuu juuri minulle sopivalta. 
Olen kasvanut kiinni ammattiini. 

Nyt olen valmistunut rakennusrestauroinnin artesaa-
niksi ja tänä syksynä saan myös restaurointikisällin 
ammattitutkinnosta todistuksen. En ole katunut päätöstäni 
jäädä restaurointialalle, vaikka töiden saanti ei olekaan 
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itsestäänselvyys. Työttömiäkin jaksoja on. Koen kuitenkin 
työni itselleni mielekkääksi. Saan tehdä töitä käsilläni, 
mutta mukana on myös älylliset haasteensa ja kulttuurinen 
ulottuvuutensa, työni on vaihtelevaa ja tarjoaa aina uutta 
opittavaa ja hämmästeltävää. Olen myös ammattini kautta 
saanut hyvät verkostot ja ystäviä  jopa ulkomaita myöten. 
   Toisinaan mietin lukioajoistani, oliko niin laaja-
alaisesta opiskelusta suuremmin hyötyä. Suuntasin 
tarkkaavaisuuttani lukioaikoina hyvin monenlaisiin eri 
oppiaineisiin. Osittain se söi jaksamistani. Ehkä olisin 
selvinnyt läpi lukiosta paremmin arvosanoin, jos olisin 
vähentänyt kurssimäärääni ja tehnyt selkeämpää rajausta 
sen suhteen, mitä elämältäni haluan. En kuitenkaan 
tiennyt vielä ylioppilasvuonnakaan ihan tarkasti, mitä 
haluan. Nyt olen jo tullut siihen tulokseen, että olen tehnyt 
juuri oikeat valinnat. Hyvät arvosanat eivät ole avainasia, 
vaan se, että tekee sitä, mikä itselle sopii parhaiten. 
Olen myös todennut, että haluun opiskella joitakin 
aineita on vaikuttanut hyvä opetus. Vaikka kiinnostukseni 
matemaattisia aineita kohtaan vähenikin, olivat opettajat ja 
oppitunnit mukavia. Osittain tämäkin houkutteli ja motivoi 
yrittämään loppuun asti. Monipuolisesta opiskelusta ja 
laajasta yleissivistyksestä on ollut hyötyä niin omassa 
ammatissanikin kuin harrastuksissa. Työni käsittää myös 
historiaselvitysten tekemistä, dokumentointia ja töiden 
suunnittelua. Lyseolta saatu tieteellinen tutkimusote, 
kirjoitustaidot ja tietojenhakutaidot ovat auttaneet paljon 
näissä töissä. Olen kotoani saanut pohjat kulttuurin ja 
perinteiden arvostukselle, mutta lyseoaika vahvisti tätä 
piirrettä minussa. Nykyisin työtäni on vaalia kulttuuria ja 
perinteitä oman osaamisalani puitteissa

Lukioajat ovat jääneet mieleeni mukavana ajanjaksona. 
Vaikka ylioppilastodistus ei vastaakaan ammattia, joka 
täytyy hankkia erikseen, olivat vuodet lukiossa kuitenkin 
merkittäviä. Peruskoulun jälkeen sain kolme vuotta 
kasvuaikaa ja aikaa miettiä, mitä tekisin. Lukiosta saatu 
yleissivistys ja arvostava asenne tietoa kohtaan ovat olleet 
hyviä rakennuspalikoita tulevaan.    
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Kasvu kuitenkin jatkuu edelleen, ja monesti saankin 
iloita siitä tiedosta, etten ikinä valmiiksi tulekaan 
– eikä valmis tarvitse ollakaan. Työni on jatkuvaa 
itsensä kehittämistä, aina on mahdollisuuksia 
uuden oppimiseen.



Joonas Turunen
Lyseolainen 2002 - 2005 

Kymmenen huonoa neuvoa lyseolaiselle

Aloitin opintoni Oulun Lyseon lukiossa syksyllä 2001. 
Lyseoon ja erityisesti sen kansainväliselle IB-linjalle oli 
vaikea päästä opiskelemaan. Tämä erityisesti puhui 
Lyseon puolesta. Tuolloin, kuten kaiketi nytkin, olin 
kilpailuhenkinen. 

Olin häirikkö. Vuorasin Lyseon seinät baareissa 
järjestettyjen lukiolaisbileiden mainoksilla. Lyseon pihassa 
lienee vieläkin jäljet moottoripyöräni takarenkaasta. 
Pikkujouluissa joimme salaa kaljaa oppilaskunnan 
huoneessa Lyseon kellarissa. Abijoukon hiihtoreissun 
Hemavaniin järjestin kaverini kanssa rehtorin erillisestä 
kiellosta huolimatta. Opetukseen liittyvistä ongelmista 
kävin valittamassa suoraan Oulun opetustoimen johtajalle. 
Keväällä 2004 järjestelin Suomen lukiolaisten liiton 
varapuheenjohtajana mielenosoitusta ylioppilastutkinnon 
uudistuksen puolesta. Penkkareissa (meillä IB-lukiolaisilla 
oli niitä kahdet) pukeuduin Anna Kournikovaksi.

Hyväksi tunnetun arvostelukykyni johdosta tulin 
ylioppilaaksi valmistuttuani valituksi Suomen lukiolaisten 
liiton puheenjohtajaksi. Luottamustehtäväni vei Helsinkiin, 
eikä tie ainakaan vielä ole tuonut takaisin Ouluun. 

Lyseovuosien jälkeen olen ehtinyt olla mukana 
monessa. Olin reserviupseerikurssini puheenjohtaja, 
varusmiestoimikuntien pääsihteeri pääesikunnassa, 
Eurooppanuorten puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja. Kirjoitin 
lehtijuttuja Afganistanista, yritin kiivetä Aconcagualle, 
pakenin norsua Keniassa, tulin karkotetuksi Iranista 
ja yritin löytää orankeja Borneon sademetsistä. Ehdin 
tehdä muutaman vuoden rehellisiä kauppatieteilijän töitä 
pankkialalla ja IT-alalla, kunnes päädyin töihin eduskuntaan 
ja sieltä nykyiseen tehtävääni valtioneuvoston kansliaan 
pääministerin talouspoliittiseksi erityisavustajaksi.

Minulla on monta syytä olla kiitollinen opinnoistani 
Lyseossa. Ensimmäinen on kielitaito. Olen saanut sekä 
äidinkielessä että englannin kielessä roimasti paremmat 
taidot kuin mihin moni muu lukiolainen on joutunut tyyty-
mään. Toiseksi, jälkikäteen olen ollut erityisen kiitollinen 
siitä, kuinka paljon jouduin Lyseossa lukemaan kirjoja. 
Ainakin minussa se herätti kipinän hyvin erilaisen kirjalli-
suuden lukemiseen. 

Kolmanneksi olen kiitollinen Lyseon kilpailuhenkisestä 
ilmapiiristä. Se patisti minua tekemään enemmän töitä 
kurssien eteen (kirjoitin E:n paperit), asettamaan jatko-
opintoja koskevat tavoitteet korkealle (päädyin opiske-

lemaan Helsingin kauppakorkeakouluun sekä Helsingin 
yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan) ja esimerkiksi 
lukemaan hampaat irvessä pisimmän mahdollisen IB-mate-
matiikan. Neljänneksi, Lyseo oli yhteisönä monipuolisempi 
ja kansainvälisempi kuin yhdessäkään toisessa Pohjois-
Suomen lukiossa. 

Oman vaatimattoman elämänkokemukseni turvin 
haluaisin esittää nykylyseolaiselle kymmenen huonoa 
neuvoa. 
 
1. Kieli on ajatuksen asu.

Mitä hyötyä on ajatuksesta, jos sitä ei kykene 
kommunikoimaan muille? Ihminen jäsentää ajatuksiaan 
kielen avulla. Tämän vuoksi yhdenkin kielen osaaminen 
kunnolla on valtavan tärkeää. Kansainvälistyvässä 
maailmassa englannin moitteeton osaaminen on 
välttämätöntä. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että osaa 
käyttää omaa äidinkieltään.

Kieltä voi oppia käyttämään vain lukemalla. Jälkikäteen 
olen ollut valtavan kiitollinen lyseon äidinkielen ja englannin 
opettajilleni, jotka pinosivat kursseilla luettavaksi vinon 
pinon kirjoja. Paitsi että nämä kirjat ovat muuranneet 
perustaa yleissivistykselle, ne ovat todella opettaneet 
lukemaan ja kirjoittamaan. Ainoa tie väkevään kirjalliseen 
itseilmaisuun on lukeminen.
 
2. Joka kuuseen kurkottaa, ainakin tietää, mitä tahtoo.
 
Suomessa tiedetään laajasti, että kuuseen kurkottaja 
kapsahtaa katajaan. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin. 
Unelmoiminen on hyvästä. Jos unelmoi jostakin, 
ainakin tietää, mihin suuntaan on edettävä. On vielä 
parempi, jos uskaltaa kertoa oman unelmansa ääneen. 
Tämä on vaikeaa. Silloin tulee asettaneensa itsensä 
alttiiksi. Entä jos ei saavutakaan unelmaansa? Entä jos 
joutuukin pettymään? Eikö ole parempi, että kun ei kerro 
haaveistaan ja jos niitä ei saavutakaan, kukaan ei saa 
tietää?

Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka 
uskaltavat haaveilla, kurkottavat kuuseen ja asettavat 
itsensä alttiiksi. Sitten on niitä epäonnistumista pelkääviä 
pessimistejä, jotka tietävät, että pessimisti ei pety. 
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Pessimistin etuoikeus on jälkiviisaasti todeta, että 
katajaanhan se kapsahti. Pessimistin etuoikeus on myös 
seurata sivusta, kun onni lopulta aina suosii rohkeaa.
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3. Ahkeruus voittaa kovankin onnen.
 
Olen työssäni ja matkustaessani maailmalla huomannut, 
että ihmiset eivät missään päin maailmaa ole sen 
fiksumpia kuin luokkatoverini Lyseossa olivat. Päinvastoin, 
minulla on vahvoja perusteita olettaa, että nimenomaan 
Oulussa ihmiset ovat syntyjään kansainvälisesti 
tarkastellen erityisen fiksuja ja filmaattisia. Maailman 
huippuja ja keskimääräistä lyseolaista ei erota aivojen, 
vaan istumalihaksen suuruus. Sisukkuus merkitsee 
enemmän kuin lahjakkuus. 

Kyse on viime kädessä siitä, kuinka korkealle asettaa 
omat tavoitteensa ja kuinka paljon on valmis näkemään 
tavoitteidensa eteen vaivaa. Jokaisella, joka on päässyt 
opiskelemaan Lyseoon, on niin halutessaan esimerkiksi 
hyvät mahdollisuudet päästä opiskelemaan maailman 
parhaaseen yliopistoon. Maailman Harvardeissa ja 
Oxfordeissa opiskelevat eivät ole lähtöjään sen fiksumpia 
tai lahjakkaampia, vaan ahkerampia.
 
4. Kilpailu on eteenpäin ajava voima.

Lyseosta valmistuneiden lukiolaisten arvosanat ovat 
Suomen parhaimmistoa. Osaltaan se johtuu Lyseoon 
valittujen opiskelijoiden älykkyydestä ja ahkeruudesta 
sekä laadukkaasta opetuksesta. Vielä enemmän se johtuu 
lyseolaisten keskinäisestä kilpailusta. 

Vertaamme omaa menestystämme aina ympärillämme 
olevien ihmisten menestykseen. Jos ympärillämme on 
ihmisiä, jotka ovat valmiit tekemään menestyksensä eteen 
paljon töitä, olemme siihen valmiimpia myös itse. Jos 
ympärillämme olevat ihmiset tyytyvät vähempään, heikom-
pikin suoritus piisaa helposti myös itsellemme. 
Kilpailu ajaa eteenpäin myös lukion jälkeen. Esimerkiksi 
yliopistossa tai työpaikalla kunnianhimotaso määrittää 
omaa panostamme enemmän kuin haluaisimme myöntää. 
Paras tapa ajaa itseään epämukavuusalueelle on 
hankkiutua tekemisiin itseään ahkerampien ihmisten 
kanssa.

5. Ihmisiä on kolmea lajia: tavallisia, huomattavia ja hulluja.

John Stuart Mill kirjoitti jo 1800-luvulla, että eksentrisyyden 
määrä yhteiskunnassa kulkee samassa suhteessa nerou-
den ja moraalisen rohkeuden kanssa. Se, että niin harva 
uskaltaa olla eksentrinen eli outo, on yhteiskuntamme 
kannalta suuri vaara. 

Omaleimaisuus ja omaperäisyys ovat kuihtuvia 
luonnonvaroja. On vaikeaa olla erilainen. Olisi paljon 
helpompaa olla samanlainen kuin muutkin. Erilaisuus 
vaatii vahvaa luonnetta. Juuri siksi omaperäiset ja erilaiset 
pärjäävät lopulta kaikkein parhaiten. 

On turha välittää siitä, mitä muut sinusta ajattelevat. 
On turhaa yrittää väkisin miellyttää muita. Fasadi putoaa 
vääjäämättä, ja sen ylläpitäminen on raskasta.

6. Itsensä voi keksiä uudelleen.

Kun aloitin opintoni Lyseossa, en tuntenut ennalta juuri 
ketään. Tämä oli valtavan hyvä asia erityisesti siksi, että 
juuri kukaan ei tuntenut minua ennalta. Sain itse päättää, 
että kuka olen. Koin myöhemmin saman elämyksen 
aloittaessani opinnot Helsingin kauppakorkeakoulussa. 

Vaatii erityistä luonteenlujuutta paeta oman roolinsa 
vankilasta. On vaikeaa olla erilainen, kuin millaisena sinut 
tunnetaan. Itsensä voi keksiä uudelleen vaihtamalla välillä 
maisemaa. 
 
7. Maailma on littana.
 
Maailma muuttuu siten, että fraasit ”Oulun paras”, 
”Suomen paras” menettävät jatkuvasti merkitystään. 
On vain maailman paras ja sitten niitä vähemmän 
hyviä. Maailmasta on tullut litteä ja yhä kilpailullisempi. 
Kansainvälisyyden merkitys kasvaa. Se ei tarkoita yksin 
kielitaitoa (se on myös sitä), vaan tapaa toimia ja asettaa 
kansainvälisen vertailun kestäviä tavoitteita. Se tarkoittaa 
erilaisten ihmisten ja kulttuurien ymmärtämistä.

Yhä tärkeämpi osa innovaatioista syntyy siellä, missä 
erilaiset toimintatavat ja kulttuurit törmäävät yhteen. 
Yritys-elämässä monikulttuurisuus jyrää monokulttuurin. 
Kansainvälisyys jyrää impivaaralaisuuden. Lyseon 
IB-linjalla opiskelleena olen vasta jälkikäteen oppinut 
arvostamaan sitä, että sain jakaa opiskeluaikani erilaisista 
taustoista tulevien ihmisten kanssa.
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8. Optimismi voittaa kyynisyyden.

Winston Churchill on aikanaan todennut olevansa 
optimisti, koska minkään muun olemisesta ei vaikuttaisi 
olevan juuri hyötyä. Kyynisyys on vajavainen korvike 
älykkyydelle. Kyynikko näkee ongelmia, optimisti 
ratkaisuja. Optimisti uskoo ihmisten hyväntahtoisuuteen, 
kyynikko kyseenalaistaa jokaisen motiiveja. Kyynikko ei ole 
utelias. Optimistin hyväntahtoisuus on kyynikon silmissä 
herkkäuskoisuutta, naiiviutta ja sinisilmäisyyttä.

Kyynisyydestä, katkeruudesta ja epäluottamuksesta 
ei toimintatapana ole mitään hyötyä. Päinvastoin, se 
tukahduttaa ilmapiirin, jossa jokainen uskaltaa pyrkiä 
parhaimpaansa. Olen itse huomannut, että ihmisiin voi 
luottaa yllättävän paljon. Mitä enemmän ihmisiin luottaa, 
sitä enemmän he ovat sen luottamuksen arvoisia. 

9. Kiltit pääsevät kulmahuoneeseen.

Päättäväisyys on menestymisen edellytys. Toisille tämä 
päättäväisyys on sama asia kuin häikäilemättömyys, 
ilkeys tai tien raivaaminen kyynärpäillä, siis jonkinlainen 
nössön tai kiltin vastakohta. Lopulta (joka voi olla toisinaan 
turhauttavan kaukana) kiltteys kuitenkin palkitsee.
Kiltti haluaa muille hyvää, ajattelee myös muiden parasta, 
huomioi läheisiään, ymmärtää toisia, auttaa hädässä ja on 
luottamuksen arvoinen. 

Kungfutselaisuudessa opetetaan, että älä tee toisille 
mitään sellaista, mitä et haluaisi heidän tekevän sinulle. 
Maailma on niin pieni, että karman laki aina lopulta pätee: 
omat tekonsa löytää aina edestään. Tästä syystä kiltteys 
on aina lopulta voittava strategia.

10. Yhteisöllä on merkitystä.

Lyseolaiset ovat yhteisö, jonka jäsenten – lyseolaisten – 
keskinäinen luottamus on arvokasta pääomaa. Lyseon 
koulukaverit ovat arvokas verkosto. Lyseolaisuuden arvo 
määrittyy sen mukaan, kuinka paljon lyseolaiset ovat 
valmiita panostamaan yhteisöön. 

Omiin yhteisöihin panostaminen kannattaa. Käytännössä 
kyse on halukkuudesta ystävystyä uusien ihmisten kanssa 
ja valmiudesta panostaa ystävyyteen vanhojen ystävien 
kanssa. Palkintona on verkosto, jonka arvoa ei koskaan 
voi ennalta tietää. Olen oppinut, että koska sinua ei tulla 
kutsumaan kenenkään muun verkostoon, on parempi 
perustaa oma.

Linnea Heiskari
 syanotypia 2014



Erkki Urpilainen
Yo 1975 

Oppikoulun aloittaminen Oulun Lyseossa vuonna 1967 
oli minulle jännittävä ja pelottava kokemus, niin kuin se 
varmaan oli lähes kaikille pojille. Hyppy kansakoulusta 
isoon oppikouluun oli suuri. Kansakoulussa opettaja 
oli ollut turvallinen äitihahmo, oppikoulussa puolestaan 
oppilaita kutsuttiin sukunimillä ja opettajat katsoivat 
oppilaita arvostelevasti ylhäältäpäin nenänvartta pitkin. 
Minulle ahdistavaa oli myös se maailmankatsomuksellinen 
vieraus, jonka Lyseossa kohtasin. Olin kasvanut 
voimakkaan työväenhenkisessä kodissa, jossa 
puhuttiin paljon ajankohtaisista yhteiskunnallisista 
asioista vasemmistolaisesti värittyneesti. Nyt törmäsin 
toisenlaiseen ajatusmaailmaan, jossa kansainvälisen 
solidaarisuuden, työväenkysymysten ja tasa-arvon tilalla oli 
koti, uskonto ja isänmaa. Tai näin minä ainakin kuvittelin. 
Todellisuudessa muistan tällaisen maailmankatsomuksen 
julistusta vain yhden oppiaineen tunneilta. Kuitenkin 
tuntui siltä, ettei toisenlaisia ajatuksia sopinut esittää, 
ja siksi pysyin koulussa hiljaa. Tarkkailin kaikkea 
sivusta. Koulun ulkopuolella olin mukana pioneereissa, 
kansandemokraattisessa varhaisnuorisojärjestössä, ja 
myöhemmin Oulun sosialistisissa koululaisissa, mutta tästä 
en hiiskahtanut mitään koulussa. Pysyin hiljaa.

1970-luvun alku oli nuorison poliittisen aktivoitumisen 
aikaa. Valtakunnallisella tasolla Teiniliitto oli noussut 
äänekkäästi vaatimaan muutosta koulumaailmaan ja 
sen piirissä tulevat valtakunnan tason johtavat poliitikot 
harjoittelivat kokousteknisiä taitojaan. Koulujen tasolla 
olivat teinikunnat, jotka myös puoluepolitisoituvat. Oulun 
Lyseossa tämä tapahtui samaan aikaan kuin muualla. 
Tätä yhteiskunnallista aktivoitumista haluttiin hyödyntää 
kouluissa, ja siksi vuonna 1973 oppikouluihin tulivat 
kouluneuvostot. Oppilaat haluttiin ottaa mukaan koulun 
päätöksentekoon ja samalla heille haluttiin opettaa 
käytännön yhteiskunnallisia taitoja. Kouluneuvostoihin 
valittiin jäseniksi yhtä monta opettajaa ja 15 vuotta 
täyttänyttä oppilasta. 

Uudistuksessa kouludemokratia vietiin aivan 
ruohonjuuritasolle asti, niin että joka luokalla pidettiin 
luokkakokoukset, joissa otettiin kantaa tulevaan uuteen 
järjestelmään. Kaikkien oppilaiden haluttiin osallistuvat 
yhteisen asian hoitamiseen. Omassa poliittisessa 
nuorisojärjestössäni olimme suunnitelleet tässä 
yhteydessä esiinmarssia kouluissa. Tuntui kauhealta avata 
suunsa viiden vuoden hiljaisuuden jälkeen – ja samalla 
vapauttavalta. Äänestytin erilaisista, ennalta suunnitelluista 
asioista ainakin parikymmentä kertaa, mutta sain tuekseni 
vain yhden luokkakaverini. 

Kouluneuvostovaaleista povattiin jo etukäteen 
poliittisia vaaleja. Tiedotusvälineissä kerrottiin, 
kuinka puoluepoliittiset tunnukset tulevat mukaan 
kouluneuvostovaaleihin. Muistan, kuinka useat Lyseon 
opettajat vähättelivät asiaa ja olettivat, että eihän meillä 
mitään poliittista kädenvään-töä tule. Toisin kuitenkin 
kävi. Me, enemmistökommunistit, asetimme vaaleihin 
puolenkymmentä ehdokasta. Poliittisia listoja oli myös 
ainakin kokoomuslaisilla ja demareilla. Vaalien alla koulun 
ala-aula oli näkyvästi esillä ehdokkaiden mainokset ja itse 
äänestys järjestettiin täysin samalla tavalla kuin yleisissä 
vaaleissakin. Vaaleissa yksi ehdokkaistamme meni läpi. 
Muistan sen hämmästyksen, joka siitä seurasi. Osalle 
vanhemmista opettajista oli järkytys, että kommunisteillakin 
oli niin paljon kannatusta oppilaiden keskuudessa. Moni 
muukin oli tainnut olla hiljaa

Tästä alkoi parin viimeisen vuoden poliittisesti aktii-
vinen kauteni koulussa. Toimin aktiivisesti teinikunnassa, 
minut valittiin seuraavana vuonna kouluneuvostoon, jaoin 
ahkerasti poliittista materiaalia ja oli varmaan turhankin 
hanakka puuttumaan opettajien sanomisiin tunneilla. 
Vastareaktiona tähän sain varsinkin ensimmäisen vuoden 
aikana eräiltä oppilailta niskaani naljailuja ja puolivakavia 
uhkauksia tyyliin ”kommarit hirteen” ja koulukassinani 
käyttämät kaupan muovipussit töhrittiin säännöllisesti 
herjauksilla. Tätähän minä tietysti olin odottanutkin. 
Teiniliiton lehdessä oli kerrottu esimerkkejä siitä, kuinka 
jotkut oppilaat olivat joutuneet vaikeuksiin poliittisen 
toimintansa takia kouluissa ja kuinka joku oli jopa erotettu 
koulusta. Yllätys oli kuitenkin suuri, kun sain tukea 
toiminnalleni opettajilta. He eivät suhtautuneet toimintaani 
mitenkään torjuvasti vaan jopa kannustavasti. Varsinkin 
Lyseon tuolloinen rehtori Matti Rossi osoitti minua kohtaan 
näin jälkikäteen ajateltuna erittäin suurta suvaitsevaisuutta, 
vaikka varmaan kaikki tempaukseni eivät häntä 
miellyttäneetkään. Ei varmaan ollut mukava lukea koulun 
asioista Kansan Tahdosta.

Muutoinkin opettajien suhtautuminen nuorten 
yhteiskunnalliseen heräämiseen oli pääosin myönteistä 
ja sitä haluttiin hyödyntää opetuksessa. Esimerkiksi 
äidinkielen tunneilla Tauno Ojala järjesti useaan otteeseen 
paneelikeskusteluja pinnalla olevista ajankohtaisista 
kysymyksistä ja paneeliin valittiin oppilaita eri poliittisista 
ryhmittymistä. Historian tunneilla Matti Rossi antoi muun 
muassa minun opettaa kiistanalaisista tapahtumista, eikä 
hän mitenkään tyrmännyt melko värittyneitä mielipiteitäni. 
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Tämä oli ainakin osittain syynä siihen, että myöhemmin 
hakeuduin itse historian alalle.

Kouluissa käytiin poliittista vääntöä erityisesti 
kouluneuvostopaikoista. Käytännössä kouluneuvostossa 
ei voinut vaikuttaa poliittisesti. Käsiteltävät asiat koskivat 
koulun jokapäiväistä elämää. Suuri osa ajasta meni 
kurinpidollisiin rutiiniasioihin. Pääasiallisin hyöty olikin 
siinä, että kouluneuvostoissa oppi kokousrutiineja. Toki 
kokoustekniikka oli minulle entuudestaan tuttua. Sitä oli 
opeteltu huolella poliittisessa järjestössäni. Enemmän 
politiikkaa sai tehdä teinikunnassa. Teinikunnat olivat 
toimineet kouluissa sota-ajoista lähtien, ja käytännössä 
sen toimintaa oli erilaisten tapahtumien, kuten konserttien 
ja taksvärkkikeräysten järjestäminen. Tämän lisäksi 
keskeiseksi tuntui 1970-luvun alussa nousevan sisäinen 
poliittinen valtataistelu, joka huipentui edustajan valintaan 
Teiniliiton liittokokouksiin.

Tuolloin valtakunnallisesti Teiniliitossa valtaa 
pitivät vähemmistökommunistit eli taistolaiset, joilla 
parhaimmillaan oli hallussaan liiton 18 piirijärjestöstä 
16, mukaan lukien Pohjois-Pohjanmaa. Oulun Lyseo oli 
harvinainen poikkeus siinä mielessä, että siellä ei  koskaan 
ei kannata liikaa luottaa vastapuolen vilpittömyyteen eikä 

hyväntahtoisuuteen. Joka tapauksessa olin kahdesti 
Lyseon edustajana teiniliiton liittokokouksessa.

Usein esitetään, että kouluneuvostot ja Teiniliiton 
politisoituminen toivat politiikan kouluihin. Kyse ei 
kuitenkaan ollut tästä. Politiikka on aina ollut kouluissa, 
mutta se on aikaisemmin usein ilmennyt yksipuolisena 
”epäpoliittisena” maailmankatsomuksena. 1970-luvun 
alku merkitsi sitä, että koulumaailmaan levisi jo muualla 
yhteiskunnassa tapahtunut demokratisoituminen, jossa 
erilaiset maailmankatsomukset tuotiin esille ja otettiin 
tasapuolisesti huomioon. Erona aikaisempaa oli se, että 
nyt poliittiset tunnukset olivat esillä. Toki koulussa vain 
harvat oppilaat käyttivät tunnuksia, yleensä rintamerkkejä. 
Minulla oli Suomen demokraattisen nuorisoliiton merkki 
rinnassa, kokoomuslaisilla ”ole porvari” -nappi. Kuitenkin 
tämä kehitys osoitti, että koulu oli osa yhteiskuntaa, ei 
enää siitä irrallinen ”epäpoliittinen” saareke.

Ajat kuitenkin muuttuivat nopeasti. Kouluneuvostot 
lakkautettiin vuonna 1985 ja niiden tilalle tulivat koulujen 
johtokunnat, joissa oppilaiden vaikutusvalta ei enää 
ollut samanlaista. Teiniliitto ajautui 1970-luvun lopulla 
taloudellisiin vaikeuksiin ja se lakkautettiin lopulta vuonna 
1984, ja sen tilalle perustettiin Suomen Lukiolaisten liitto. 
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