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Oulun Lyseo 135 vuotta 

Pääjuhla Madetojan salissa 14.11.2009 klo 14 

 

Rehtorin avaussanat 

 

Herra kenraali, arvoisat lyseolaiset, hyvät ystävät, ladies and gentlemen! 

 

Tasan 180 vuotta sitten ryhdyttiin Oulun Pokkitörmällä pystyttämään koulurakennusta – nykyistä 

Oulun Lyseon päärakennusta. Oli kulunut kaksi vuosikymmentä siitä, kun Suomi oli irtautunut 

Ruotsin valtakunnasta ja liitetty autonomiseksi osaksi Venäjän keisarikuntaa. Kymmenen vuotta 

aiemmin oli Oulun suuri tulipalo tuhonnut valtaosan kaupungista – mukaan lukien kuulun 

ruotsinkielisen lyseon, Trivialskolan i Uleåborg. Turun Akatemiaan ja sittemmin Helsingin 

yliopistoon opiskelijoita valmistanut Oulun Triviaalikoulu oli perustettu 1682 ja sen edeltäjä Oulun 

pedagogio jo 1609 – siis tasan 400 vuotta sitten. Triviaalikoulun  referenssit ovat vakuuttavat: 

siellähän ovat oppia saaneet mm. sellaiset kansalliset merkkihenkilöt kuin Anders Chydenius, M.A. 

Castren, J.L. Runeberg, S. Topelius ja J.V. Snellman. Heidän rintakuvansahan reunustavat tänään 

juhlasalin kaarevaa etuseinää Lyseossa, joka on yhteisen koulurakennuksen välityksellä 

Triviaalikoulun tradition jatkaja. 

 

Vuonna 1809 tapahtuneesta emämaan vaihdoksesta huolimatta korkeampaa sivistystä oli Suomessa 

saatavissa vain ruotsin kielellä. Valtiollisen aseman muutoksen ja eurooppalaisen 

kansallisuusaatteen siivittämänä alkoi suomenkielisen enemmistökansan itsetietoisuus kuitenkin 

nopeasti kasvaa ja sen myötä myös suomen kieli pyrki pian voimalla sivistyksen eturintamaan. 

Vuonna 1858 perustettiin Jyväskylän Lyseo, ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, yliopistoon 

valmistava koulu. Perässä seurasivat nopeassa tahdissa muut maakuntakeskukset Joensuu, Kuopio, 

Hämeenlinna ja Oulu. Suomenkielisten koulujen perustaminen oli usein yksityisen 

kansalaisaktiivisuuden tulosta ja ne joutuivat alkuvuosinaan kamppailemaan ankarissa 

taloudellisissa vaikeuksissa. Opettajat työskentelivät kuukausia ilman palkkaa. Usein myös 

paikalliset ruotsinmieliset viranomaiset olivat vastahankaisia. Niin myös Oulussa, jossa 

kannatusyhdistyksen perustama suomalainen yksityislyseo aloitti toimintansa 135 vuotta sitten 

syksyllä 1874, jolloin suomenkielinen korkeampi yleissivistys valtasi ensimmäisen jalansijan 

pohjoisessa Suomessa. Siksi tämäkin juhla on koko pohjoisen Suomen koululaitoksen juhla.  

 

Vastarinta alkoi murentua nopeasti, kun sankat opinhaluiset poikajoukot tulvivat uuteen lyseoon ja 

yksityinen tyttökoulukin – myöhemmän Oulun tyttölyseon edeltäjä - aloitti toimintansa viisi vuotta 

myöhemmin. Vahvaa tukea suomenkielisille sivistyspyrkimyksille alkoi tulla myös pääkaupungista. 

Senaatin päätöksellä yksityislyseosta tehtiin 1883 suomalainen valtionlyseo ja senaatti määräsi 1890 

oppilasmäärältään selvästi pienemmäksi jääneen ruotsinkielisen lyseon luovuttamaan Pokkitörmällä 

oleva koulurakennuksensa ahtaissa vuokratiloissa toimineelle suomalaiselle lyseolle. Siitä lähtien 

on Oulun Lyseo pitänyt majaa tuossa Engelin suunnittelemassa uusklassista tyyliä edustavassa 

talossa, joka kuuluu tänä päivänä oululaisen rakennusmaiseman kauneimpiin jalokiviin. 

Kriittisiäkin vaiheita on myöhemmin koettu, mutta tänä päivänä voimme olla kiitollisia siitä, että 

Lyseon arvokas rakennus on säilytetty koulukäytössä kantamassa inspiroivaa esteettistä ja 

sivistyksellistä perinnettä yhä uusille lukiolaispolville ja heidän opettajilleen.  
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Koulurakennus edustaa perinteen ulkoista muotoa, mutta sisältö kumpuaa siitä tietoisuudesta, että 

satakolmekymmentäviisi oppilasikäluokkaa – yli kymmenentuhatta nuorta - on hakenut sieltä 

sivistykselliset eväänsä elämäntyölleen – ja millaiselle elämäntyölle. Vähääkään liioittelematta voi 

sanoa, että Oulun Lyseo edustaa ”tuotoksensa” laadussa koko maan ehdotonta kärkeä. Lyseon 

kasvattien panos Suomen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen, tieteelliseen, hengelliseen ja 

taloudelliseen kehitykseen on puolueettomastikin arvioiden hämmästyttävä. Summittainenkin 

luettelo kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävissä tehtävissä toimineista lyseolaisista on liian 

pitkä tässä esitettäväksi eikä tietenkään pidä unohtaa niitä tuhansia Lyseon poikia ja tyttäriä, jotka 

ovat palvelleet ansiokkaasti isänmaataan ja ihmiskuntaa vähemmän näkyvissä tehtävissä. Me, joilla 

on onni opiskella tai työskennellä Lyseossa, tunnemme joka päivä seisovamme jättiläisten hartioilla 

– lainatakseni Isaac Newtonin kuuluisaa vastausta, kun häneltä kysyttiin, miten hän oli voinut nähdä 

niin kauas fysikaalisen todellisuuden lainalaisuuksia etsiessään.  

 

Isänmaanrakkaus eli vahva sitoutuminen tämän pienen pohjoisen kansan kohtaloihin on ollut aina 

leimallista Oulun Lyseolle. Vaikuttavimpana osoituksena tästä ovat tietenkin Lyseon juhlasalin 

marmoritauluihin kultakirjaimin kaiverretut nimet - niiden 182 lyseolaisnuorukaisen nimet, joiden 

elämä katkesi ennenaikaisesti 1900-luvun sotien melskeissä. Siksi voi tuntua yllättävältä, että Lyseo 

on ollut myös opetuksen kansainvälistymisen eturintamassa. Lyseo oli nimittäin niiden viiden 

suomalaisen lukion joukossa, jotka 1990-luvun alussa avasivat kansainväliseen ylioppilastutkintoon 

– International Baccalaureate Diploma – johtavan linjan. Vai onko tämä sittenkään yllättävää? Eikö 

kansakunnan kohtalosta huolehtiminen tarkoita tämän päivän maailmassa hyvin pitkälle samaa kuin 

koko ihmiskunnan kohtalosta huolehtiminen – siis asioiden näkemistä globaalissa perspektiivissä? 

Tässä suhteessa Lyseo on jälleen – ikään kuin historiaansa toistaen – toiminut pohjoisen Suomen 

sivistyksellisenä veturina olemalla keskeisesti mukana IB-lukiotoiminnan käynnistämisessä 

Rovaniemellä ja Sotkamossa. Näissä hankkeissa, kuten myös ns. monimuotolukio-opetuksessa 

Tyrnävälle ja Ylikiiminkiin on uudenaikaisen kommunikaatioteknologian luova soveltaminen ollut 

tärkeällä sijalla – perinteiden kunnioittaminen ja niistä ammentaminen ei ole uusien innovaatioiden 

esteenä.  

 

Haluan lopuksi pohtia yleissivistävän koulun tehtävää ja tulevaisutta? Mikä on yleissivistyksen 

arvo? Onko se menettämässä merkitystään? Näitä kysymyksiä pohditaan paraikaa monella taholla 

maailmanlaajuisesti. Suomenkin opetusministeri on hiljattain asettanut työryhmän miettimään asiaa 

ja esittämään ehdotuksia lukiokoulutuksen kehittämiseksi. 

 

Yleissivistyshän tarkoittaa yhtäältä laaja-alaista ja syvällistä ymmärrystä ympäröivästä 

todellisuudesta ja sitä koskevista lainalaisuuksista: luonnosta, ihmisyhteisöistä ja –yksilöistä. 

Tämän ymmärryksen eri aspektit ovat vuosituhantisen kehityksen myötä saaneet tieteellisen 

ajattelun ja tieteenalojen muodon: nämä tieteenalat kuten historia, kemia, psykologia, maantiede 

jne. ovat oppiaineina lukio-opiskelun keskeistä sisältöä. Toiseksi yleissivistykseen kuuluvat tuon 

ymmärryksen muodostumisen edellytyksenä ajattelun ja kommunikoinnin taidot – siis 

matematiikka, filosofia, kielet jne. – jälleen lukion keskeisiä oppisisältöjä. Ajatelkaamme vaikkapa 

ilmastonmuutosta – tämän monimutkaisen ilmiön ymmärtäminen ja hallinta vaatii kaikkien edellä 
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mainittujen ymmärryksen alueiden syventämistä. Tulevaisuudessa me tarvitsemme – ei suinkaan 

vähemmän vaan paljon nykyistä enemmän ja parempaa yleissivistystä.  

 

Yleissivistys on kuitenkin muutakin. Se on kykyä kokea elämäniloa, terveyttä sekä 

mielikuvituksellemme syvyyttä ja moniulotteisuutta antavia esteettisiä tai liikunnallisia elämyksiä – 

kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin tai liikunnan eri muotojen avulla – lukion oppiaineita nämäkin. 

Ja vielä yleissivistykseen kuuluu – last but not least -  ns. sydämen sivistys – huomaavaisuus, 

hienotunteisuus, kohteliaisuus jopa lähimmäisenrakkaus. Niihin tai niiden puuttumiseen palautuu 

viime kädessä ihmisyhteisön ja –yksilöiden henkinen ja psyykkinen hyvinvointi tai pahoinvointi. 

Ehkä juuri tällä alueella meillä on eniten tehtävää. Kun ajattelen niitä saavutuksia, joihin Oulun 

Lyseo – tai koko pohjoisen Suomen yleissivistävä koulu – on viimeisen 135 vuoden aikana yltänyt, 

en epäile hetkeäkään, ettemmekö kykenisi tähänkin – siis luomaan kouluyhteisön, jossa sydämen 

sivistys vallitsee – oikean lyseolaisyhteisön, jonka ohjenuorana on muskettisoturien ylevä tunnus 

”kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”.  

 

Ladies and gentlemen! Let me briefly summarize in English what I said before. In began with a 

note that in this occasion we are celebrating a triple anniversary in the history of education in 

northern Finland. Firstly, the school called Oulun Lyseo was founded 135 years ago as the first pre-

university school in the region with Finnish as the language of instruction. Secondly the 

neoclassical Lyseo school-building was started 180 years ago and thirdly one of the first primary 

schools in Finland started in Oulu exactly 400 years ago. I described briefly the 135 years long 

history of Oulun Lyseo and its exceptional contribution to the formation of the young Finnish 

nation through educating its political, administrative, academic, spiritual, military and business elite 

as well as thousands of active, responsible and dedicated citizens. I talked about the positive 

inspiring impact that the school’s traditions can have today and in the future. Despite its deep 

national roots the school has been able to meet successfully the challenges of the changing world by 

embracing modern communication technology as well as ideas and practices of international 

education through the implementation of International Baccalaureate Diploma programme.  

 

Finally I assessed the concept and role of general academic education and liberal arts in the 

educational landscape of today’s world. I argued that – in order to tackle successfully the looming 

challenges and opportunities, say the climate change – we need deeper and stronger understanding 

of the reality around us and to achieve that we need stronger and better academic education. I also 

emphasized the important role that the school can play with help of its traditions and friends in 

creating a healthy and supportive environment for the growth of young people in the spirit of 

Alexandre Dumas’ Three Musketeers, motto “all for one, one for all”. 

 

Hyvät ystävät, toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi juhlimaan 135-vuotiasta Oulun Lyseota, sen 

upeaa 180-vuotiasta koulutaloa, maineikasta 400-vuotiasta Oulun koulua ja koko pohjoisen Suomen 

yleissivistävän koulun merkkivuotta! 

 

I wish you all warmly welcome! 


