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Pääesikunnan päällikön kenraaliluutnantti Markku Kolin juhlapuhe Oulun Lyseon 135-

vuotisjuhlassa 14.11.2009 

 

 

Oulun Lyseon lukion herra rehtori, entiset ja nykyiset lyseolaiset, avojalakaset, hyvät naiset ja 

herrat 

 

On suuri kunnia olla edessänne tänä Oulun Lyseon 135-vuotisjuhlapäivänä. On erityisen 

ilahduttavaa esittää kunnioittavat onnen toivotukset ja jakaa juhlan tunnelma näin laajalla 

foorumilla. On upeaa olla vieraana ja kuitenkin osana joukkoa. On hyvä palata menneisyyteen ja 

samanaikaisesti tuntea tulevaisuuden läsnäolo. 

 

Arvelen, ettei moni minua selvästi nuorempi lyseolainen ole täysin herkistynyt kuulemaan 

kotikaupunkini tai sen kouluylpeyden vaikuttavasta ja monimuotoisesta historiasta; omista 

koulukokemuksistani puhumattakaan. 

 

Poikkeuksellisen suuri määrä korkealle kunnioitettuja henkilöitä, lukuisa joukko merkittäviä 

päivämääriä sekä monien ensimmäisten, jopa uraa uurtavien tapahtumien kirjo olisi liiankin helposti 

listattavissa hyvien ja tärkeiden asioiden luettelosta. Oulusta, oululaisuudesta, lyseolaisuudesta. 

 

En halua kuitenkaan päästää sen enempää itseäni kuin teitäkään liian helpolla, vaan jätän 

kunniakkaan historian lähinnä marginaalin, viestini kehykseksi. Sen sijaan keskityn nostamaan esiin 

oululaisuuden, lyseolaisuuden, suomalaisuuden ja kansainvälisyyden vaikuttavuuksia sekä meidän 

kaikkien osaa näistä. Tarkasteluni kaari saattaa tuntua yleiseltä ja laajalta, mutta uskon viestini 

olevan huolellisen pohtimisen arvoisen. 

 

Toivon, että kiinnitätte huomiota asettamiini rinnakkaisuuksiin vain esimerkkeinä, osin sattumalta 

varsin paralleeleina. Sanomani ydin on haasteessa, jonka tulevaisuudelle asetan; kohdennettuna 

meille kaikille tulevaisuuden tekijöinä. 

 

Virkapukuani ylpeydellä kantaen en malta olla ottamatta rinnakkaistarkasteluun turvallisuutta 

tulevaisuutemme peruskalliona. Semminkin, kun tämän peruskallion puutteen 

seurannaisvaikutukset muualla maailmalla vyöryvät kiihtyvällä tahdilla olohuoneisiimme ja 

ubiikkilaitteisiimme. Ja tekevät meistä osallisia, halusimmepa sitä tai emme. 

 

 

135 vuotta on paljon ja vähän 

 

135 vuotta on käsittämättömän pitkä aika, kun elämänmuotoja tarkastellaan. Samalla se on 

mitättömän lyhyt jakso ihmisen aidosti uusien ominaisuuksien tunnistamiseksi. 135-vuotias 

koulumme on nojannut järkähtämättä perustuksillaan seuraten yhteiskuntamme ja 

kotikaupunkimme elämänmuotojen rajuja muutoksia. Samalla haasteet tulevaisuutemme 

varmistamiseksi saavat meidät aina yhtä ymmälleen. Ihminen lienee perustaltaan reagoiva, 

harvemmin ennakoiva toimija. 

 

Siksi onkin äärimmäisen tärkeää antaa ihmiselle eväät ennakoinnille, tulevaisuuden ottamiselle 

omiin käsiin, kohtaloihinsa vaikuttamiselle, arvojen vaalimiselle sekä oman paikkansa löytämiselle 

yhä monimuotoisemmassa ja nopeammin muuttuvassa maailmassa. Tässä suhteessa yhdellä 

menestystarinallamme, suomalaisella koulutusjärjestelmällä, on avainrooli. 
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Oulun Lyseon 135-vuotiaat juuret asettuvat aikakauteen, jona Oulun menestystä vielä hetken aikaa 

vauhditti terva, 1800-luvulla tapahtuneen taloudellisen kehityksen kulmakivi.1900-luvun terva 

muodostui osaamisesta, myöhäisheränneenä, kuten sotien läpikulkemassa maassa vain on 

mahdollista. 

 

Osaaminen kytkeytyi Oulussa yhteistoimintaan, suomalaisittain tyypillisenä, mutta pohjan pimeillä 

perukoilla tiiviimmin toteutettuna. Sopimuksena siitä, että yhdessä saamme enemmän aikaiseksi. 

Hyvien suhdanteiden tukemana, mutta valitettavasti nyt hieman vaikeampina aikoina jälleen 

haastettuna. 

 

Huolella rakennettu uusi lähestymistapa kantoi Oulun ja oululaisuuden uuteen kukoistukseen ja 

muodonmuutokseen. Tälläkin kertaa – kuten tervan aikakaudella - kansainvälisyydestä lisävauhtia 

ponnistaen. Lyseon kansainvälistyminen on ollut luonteva ja tärkeä osa tätä kehitystä. 

 

 

Kansakunnan kehityksen kaaret ovat rinnakkaisia 

 

On mielenkiintoista etsiä rinnakkaisuuksia turvallisuudestamme, jonka radikaalit muutokset 

erityisesti 1900-luvulla ovat muovanneet kansakuntamme tietä enemmän kuin jokapäiväisessä 

elämässämme näyttäytyykään. 

 

Tervan vuosisata oli samalla suomalaisen sotaväen, sellaisena, kun me sen nyt tunnemme, synnyn 

vuosisata. Värvätystä ja ruotujakoisesta laitoksesta siirryttiin yleiseen asevelvollisuuteen 138 vuotta 

sitten. 1900-luku oli tahdon vuosisata. Tahdon ottaa kansakunnan kohtalot omiin käsiin ja muovata 

itse omaa tulevaisuuttaan. 

 

Tulevaisuus on vahvasti läsnä tässäkin juhlatilaisuudessa. Te, hyvät tämän päivän lyseolaiset, 

rakennatte tulevaisuuden. Ennen sinne pääsemistä lienee kuitenkin sopivaa palata tuokioksi omaan 

aikaani silloisessa 1960- ja 70-luvun Oulun Lyseossa. Olen saanut nauttia Lyseossa erinomaisesta 

opista, vaikken siitä itse kaikkea osannut aikanaan irti ottaakaan. 

 

Oppi oli tuolloin kuitenkin – eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta – perustaltaan 

asiasisältöpainotteista. Kielioppi tuntui tärkeämmältä kuin elävä kieli. Kaava tuntui tärkeämmältä 

kuin sen sisältämä logiikka. Päivämäärä tuntui tärkeämmältä kuin päivän jättämä viesti 

tulevaisuudelle. 

 

Mitä sitten pitäisi oppia tai opettaa? Palaan tähän myöhemmin, mutta haluan pohjaksi asettaa erään 

oppimestarini tiivistyksen korkeamman opetuksen merkityksestä: ”on aivan sama, mitä opetetaan, 

kunhan ei ihan väärin ja opetettava asia saa aivot toimimaan.” 

 

En jälkikäteenkään voi sanoa tunnistavani tätä ajattelua lyseoajaltani. 

 

 

Opin luonne on tärkeä ymmärtää oikein 

 

Siirryn vielä hetkeksi 1970-lukuun, jolloin tuoreen ylioppilaan varusmiespalvelus oli jotain kovin 

muuta kuin tänä päivänä. Luulot pois ensimmäisenä aamuna ja juoksumarssilla Hiukkavaaran 

ampumaradalle heti, kun joukko alkoi joukolta näyttää. Moniviikkoiset leirit, paljon ”laukaus –

huutoja” niukkuuden vallitessa sekä kertaheitolla toteutunut täydellinen irtautuminen kaikista 

muista viiteryhmistä. Tämä oli tuolloin mahdollista, ehkä tarkoituksenmukaistakin. 
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Tämän päivän koulun tiedän näyttävän toiselta. Opin tulee olla oppia ymmärtämään, oppia 

luomaan, oppia rakentamaan, oppia tekemään yhdessä, oppia välittämään. Tieto ei ole tänä päivänä 

vain kirjoissa tai viisaitten päissä, se ympäröi meitä jokaista paikoin tuskallisen kokonaisvaltaisesti. 

 

Mutta perimmältään tieto on vain työkalu. Olennaisempaa on se, miten sen ymmärrämme, miten 

sitä haemme, miten sitä käytämme ja mihin. Parempi tulevaisuus tehdään tiedon paremmalla 

käytöllä. Tähän uskon ja tähän toivon myös lyseolaisten tänä päivänä uskovan. 

 

Myös varusmiespalvelus on elänyt ajassa. Terveystiedon hallinta, ohjelmoitu fyysisen kunnon 

kehittyminen, ajanmukaiset koulutusvälineet, läpinäkyvyys ja kytkeytyminen sosiaalisiin 

medioihin, vaihtoehtoisuus ja monimuotoisuus, palveluksen ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan 

sekä monet muut tämän päivän vaateet ovat itsestään selvyyksiä. Viiteryhmien merkitys on siirtynyt 

uudelle tasolle, niistä irrottaminen irrottaa meidät osasta itseämme. 

 

Puolustusvoimat ei voi olettaa lunastavansa suomalaisen asevelvollisuuden yhteiskunnallista 

hyväksyttävyyttä muutoin kuin onnistumalla lähes puolta yhteiskuntaa koskevassa kasvatus- ja 

koulutustehtävässään. On mahdotonta olettaa Oulun koulussa ajateltavan yhtään toisin. 

 

 

Tulevaisuus on tehtävä tänään 

 

Välisummana voin todeta, että alkaisi olla korkea aika tunnistaa alkaneen vuosisadan suomalainen 

menestystarina. Sen käsikirjoittamiseen ei meille tulla tarjoamaan historiallisten jaksojen mittaista 

aikaa. Oulu ei voi laskea uuden vuosisadan tervan varaan enää silloin, kun markkinat ovat muualla 

ohitetut. Globaalissa maailmassamme asiat tulevat kaikkialle liian samanaikaisesti. Ja menevät 

myös. 

 

Kovin moni on julistanut tiedon vuosituhannen alkaneeksi, nopeimmat jo edellisen puolella. Käsite 

tietoyhteiskunta on syrjäytetty, vanhentuneena ennen syntyään. Ubiikki kuvaa paremmin haluttua 

tahtotilaa, mutta jossain on varmaan vikaa, kun ympäristö ei näytä eikä tuoksu ubiikille. Ja niiltä 

osin, kun sitä voi jossain kadun kulmassa koskettaa, saattaa tarjonta tuottaa enemmän pettymyksiä 

kuin ahaa-elämyksiä. Mutta etsimättä ei löydä. 

 

En tohdi väittää, että voisin tarjota valmista vastausta, mutta uskallan esimerkillä tarjota haasteen. 

Haen näkökulmaa turvallisuudesta ja sen viimevuotisista dramaattisista muutoksista. Totesin alussa, 

että olemme kansainvälisen kentän toimijoita ja siinä roolissa kannamme yhteisvastuuta arvojemme 

puolustamiseksi. 

 

Yhä kauemmaksi ulottuva osallistuminen tulee lisääntymään ja edellyttämään eri toimijoilta 

tiivistyvää yhteistyötä. Kriisinhallinnassa tai vaikkapa humanitäärisen avun toimittamisessa kukaan 

ei saa enää riittävästi tuloksia aikaan yksinään. Myös olosuhteet ovat paikoin hyvin vaikeita ja 

nopeasti muuttuvia. 

 

Esimerkiksi Afganistanin kivikkoista kehityspolkua kansalaistensa valtioksi on tukemassa useita 

satoja, eräiden arvioiden mukaan jopa nelinumeroinen lukumäärä valtiollisia ja ei-valtiollisia 

toimijoita, lähes jokainen omista lähtökohdistaan. Muutamaa tahoa lukuun ottamatta kaikilla on 

yksi yhteinen piirre. Tietoa ei jaeta muiden toimijoiden kanssa kuin äärimmäisessä 

poikkeustapauksessa, useasti ei silloinkaan. 
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Ja kuitenkin oikea tilannekuva on se, mitä kaikki kipeästi tarvitsevat. Lumivyöryn tukkimasta 

solasta, uudesta avustuskohteesta, miinavaarallisesta alueesta tai vaikkapa raunioista löytyvistä 

eloonjääneistä. 

 

Meidän kaikkien on helppo hahmottaa apu ruokana, vaatteina, huopina, telttoina, polttopuina ja 

lääkkeinä. Mutta entäpä jos joku pystyisi tarjoamaan tietoa, tilannekuvaa ja yhteistoimintafoorumia 

– siinä määrin laaja-alaisesti, että kaikki siitä hyötyisivät. Voisiko apumme tällöin olla 

tehokkaampaa, saisimmeko samoilla voimavaroilla enemmän hyvää aikaiseksi, osaisimmeko 

paremmin ennakoida omaa toimintaamme? 

 

 

Vuosituhanteiset vaativat enemmän 

 

Suurista ikäluokista, joihin kuulun, olemme siirtyneet sukupolveen X ja nyttemmin 

vuosituhanteisiin, mikäli tämä vapaa käännös sallitaan. Yhteiskuntaamme on asteittain elätetty eri 

sukupolvien vahvuuksien varassa, kuitenkin aina hieman jälkijunassa. 

 

Nykyisyyttä olemme rakentaneet yksilöllisen, vapautta ja joustavuutta tavoittelevan, Suomessakin 

itseluottamusta kasvattaneen sukupolven tarpeita ajatellen. Olemme lisänneet oma-aloitteisuutta ja 

madaltaneet hierarkioita, lähentäneet ikäluokkia. 

 

Vuosituhanteisten odotukset voivat paikoin yllättää meidät. Yhteisöllisyyden ja selkeiden 

rakenteiden renessanssi, instituutioiden haastaminen ja jatkuva interaktiivinen ryhmäytyminen ovat 

uusi haastekokonaisuus. Ellei siihen kyetä vastaamaan, ulkopuolelta, rakenteet syntyvät sisäisesti, 

omaehtoisesti. Vuosituhanteiset tarjoavat meille itseluottamuksen, diversiteetin ja rajat helposti 

ylittävän innovatiivisuuden. Toivottavasti osaamme tarttua tarjoukseen. 

 

Suomalainen menestystarina on aina perustunut kansallisiin vahvuuksiin. Oulu on loistelias 

esimerkki tästä. Kun olosuhteemme ovat pragmaattisesti ymmärretyt (terva), vahvuuksia on 

määrätietoisesti rakennettu (osaaminen) ja voimavarat on osattu yhdistää, on lähtöaskel otettu. 

 

Nyt kysymys onkin lähinnä siitä, jaksammeko jatkaa ennakkoluulottomasti uuden etsimistä, 

osaammeko tunnistaa muiden toimijoiden odotukset ja tarpeet, teemmekö sitä riittävän laajassa 

yhteisössä ja olemmeko valmiit tarttumaan tilaisuuteen, kun sellainen yhtäkkisesti eteemme 

ilmestyy? Olemmeko valmiita sietämään epävarmuutta ja ottamaan riskejä? Uskommeko 

itseemme? Onko meillä tarpeeksi itseluottamusta olemaan omanlaisiamme? 

 

Vanhan oppimestarini alkuperäistä ajatusta ylösalaisin väännellen: pitäisikö meidän hyödyntää 

instituutioitamme enemmän siihen, että tulevaisuuden tekijämme saavat riittävät eväät 

yhteiskuntamme ja sen menestyksen kokonaisvaltaisen käsikirjoituksen muokkaamiseen? 

 

 

Tulevaisuus on omissa käsissämme 

 

Runsaat sata vuotta sitten yhteiskuntamme oli päättänyt ottaa tulevaisuutensa omiin käsiinsä ja 

rakensi siihen edellytyksiä. Koulumme perustaminen 135 vuotta sitten oli osa tätä ratkaisevan 

tärkeää ajanjaksoa. Olemmeko kansakuntana jälleen valmiita ottamaan tulevaisuutemme omiin 

käsiimme, kun tätä valmiutta nyt kipeästi tarvitaan? 
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Mikä on 2000-luvun terva, omalta takapihalta löydetty, omiin vahvuuksiin perustuva, muiden 

tarvitsema, elämisen edellytyksiä parantava ja kaiken lisäksi ubiikkia huomattavasti paremmalta 

tuoksuva? Oulun ja Oulun lyseon historiat tukevat hyvää tulevaisuuden pohjaa. Tartutaan siihen ja 

annetaan siihen oma panoksemme. 

 

Omalta osaltani haluan nöyrästi kiittää nuorekkaasti ikääntynyttä tulevaisuudenahjoamme. Kuten 

lyseokokemuksistani taannoin eräässä keskustellessa olen todennut, kaikki se, mikä lyseoaikana jäi 

tekemättä, on tullut tehtäväksi myöhemmin. Ei helpoin mahdollinen tie, mutta opettavainen. 

Kantapään kautta. Teille tämän päivän lyseolaisille en kuitenkaan toivo aivan samaa, miltä pohjalla 

olen itseni nyt lausumiini terveisiin motivoinut. 

 

Muutamaa asiaa ei ole kuitenkaan tarvinnut opetella uudelleen. Erinomaista perustaa, opin 

arvostusta, arvopohjaista ajattelua, jatkuvuuden takaavaa turvallisuutta, tasapuolisuutta ja 

oikeudenmukaisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja parempaan maailmaan. Eikä selkeydestä, 

turvallisesta kurinalaisuudesta ja esimerkin vahvasta voimasta ole ollut haittaa – ainakaan minulle. 

 

Menestys perustuu todellisiin vahvuuksiin. Hyvät tarinat eivät synny itsestään. Ne luodaan ja niitä 

varjellaan. Niiden eteen tehdään työtä. Työtä, joka palkitsee vasta jälkikäteen. 

 

Lyseon menestys ei ole 135 vuotta sitten tehdyn innovaation tulos. Suomalainen asevelvollisuus ei 

ole tuon saman ajan reunaehdoilla rakennettu historian jäänne. Ne molemmat, kuten myös tuleva 

suomalainen, oululainen, lyseolainen menestystarinamme ovat todellisiin vahvuuksiin perustuvia, 

uusiutumiskykyisiä, arvostettuja ja ennakkoluulottomia myös uusien haasteiden edessä. 

 

Etsikäämme menestystarinaamme yhdessä, löytäkäämme se yhdessä. Ja juhlikaamme yhdessä, kun 

on juhlimisen aika ja paikka. Nyt on! 


