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Esipuhe
Kuusankosken yhteiskoulu, Kuusankosken yhteislyseo,
Kuusaan lukio, Kuusankosken lukio täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Kädessäsi oleva historia Läpi harmaan
ja pinkin kiven kertoo sadasta vuodesta kuusaalaista,
sittemmin kouvolalaista, kasvatuksen, koulutuksen ja
opetuksen historiaa – tarinaa ihmisistä ja yhteiskunnan
muutoksista.
Kuusankosken yhteiskoulun perustamisen aikaan
1920 elettiin nuoren Suomen tasavallan alkuvuosia.
Kansakuntamme oli käynyt repivän sisällissodan, joka
Kuusankoskenkin alueella oli rankka. Kansalaisten,
erityisesti lasten ja nuorten, sivistämiseen uskottiin,
ja niin edistykselliset piirit alkoivat puuhata oppikoulun perustamista Kuusankoskelle. Rautatietaajamassa
Kouvolassa sellainen oli ollut jo vuodesta 1903
asti. Nämä edistykselliset voimat olivat Kymin
Osakeyhtiön, Kuusankosken seurakunnan ja kunnan
sekä silloisen paikallisen elinkeinoelämän piirissä toimivia ja paikkakunnan suomenkieliseen sivistyneistöön kuuluvia kansakoulun opettajia, virkamiehiä ja
muita vaikuttajia.
Satavuotias koulu ja sen edeltäjät ovat nähneet monia
koulutuksen, opetuksen muutoksia ja uudistuksia: lainsäädännön uudistukset, koulutusjärjestelmän muutos
1970-luvulla, opetussuunnitelmien kehitys sekä ylioppilastutkinnon uudistukset aina nykyiseen sähköiseen
ylioppilastutkintoon asti. Viimeiset vuodet ovat olleet
todennäköisesti lukiokoulutuksen kiivaimpia muutosvuosia kohti oppivelvollisuuden laajentumista toisen
asteen koulutukseen.
Kuusankosken lukion 100-vuotishistoria Läpi harmaan ja pinkin kiven on oppikoulu- ja lukioyhteisön
keskeisten toimijoiden – oppilaiden, sittemmin opiskelijoiden ja opettajien sekä henkilökunnan – historiaa,
ihmisten kokemusten, muistelmien, muisteluiden tarinaa ja kerrontaa. Samalla nousevat esille eri aikakausien
paikalliset, valtakunnalliset, eurooppalaiset ja viimeisten vuosikymmenten maailmanlaajuiset vaiheet, tapahtumat ja kehityssuunnat. Kuusankosken yhteiskoulussa, Kuusankosken yhteislyseossa, Kuusaan lukiossa ja
Kuusankosken lukiossa ovat erilaiset persoonallisuudet

voineet oppia, opiskella, opettaa ja ohjata.
Kuusankosken lukio ja erityisesti sen edeltäjät ovat
kasvattaneet niin tieteen, taiteen kuin monenmoisen
kulttuurin ja työelämän edustajia suomalaisen yhteiskunnan toimijoiksi sekä paikalliselle että valtakunnalliselle tasolle, jopa kansainväliseenkin tunnettuuteen.
Ajoittain tiukka, mutta toisaalta salliva koulukulttuuri on mahdollistanut vuosikymmenten ajan erilaisten persoonallisuuksien kasvun sekä taiteellisuuden ja
ilmaisun musiikin, kuvataiteen ja elokuvan saralla, ruumiin kulttuuria unohtamatta.
Läpi harmaan ja pinkin kiven -nimi kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi satavuotiaan koulun sisällön sekä
rakennusten historiaa. Koulurakennukset ja koulutuksen järjestäjät ovat vaihtuneet vuosikymmenten saatossa. Kuusankosken yhteiskoulu aloitti vuokralaisena
Kymin Osakeyhtiön seuratalossa yksityisenä oppikouluna. Laajetessaan yhteiskoulu toimi Marskinkadulla
ja siirtyi sota-aikana entisiin Kymin Osakeyhtiön kansakoulun tiloihin Niementielle. Muutto Valtakadulle
tapahtui talvella 1957, ja tämän jälkeen koulu on pysynyt samassa rakennuksessa, mutta yksityisestä oppikoulusta tuli valtion oppikoulu, Kuusankosken yhteislyseo.
Peruskoulu-uudistuksen myötä nimi muuttui Kuusaan
lukioksi ja koulutuksen järjestäjäksi tuli Kuusankosken
kaupunki. Kuusankosken kaupunki yhdisti 2007 elokuun alussa Kuusaan ja Voikkaan lukiot Kuusankosken
lukioksi. Kuntaliitoksen myötä 2009 koulutuksen järjestäjäksi tuli Kouvolan kaupunki.
Kouvolan kaupungin taloudellisten haasteiden ja ikäluokkien pienemisen takia kaupunkimme lukioverkko
supistuu elokuussa 2021 kahteen päivälukioon ja iltalukioon. Kouvolassa säilyvät kaupungin vanhimmat
oppikoulun jälkeläiset Kouvolan Yhteislyseo samannimisen oppikoulun perillisenä ja Kuusankosken lukio
Kuusankosken yhteiskoulun perillisenä, eli vanhat vahvat seniorikoulut jatkavat kohti tämän vuosisadan puolivälin uusia haasteita, uudistuksia ja tuulia.
Kuusankosken yhteiskoulun tie opinahjona on
kulkenut läpi kansakuntamme vaikeiden kausien,
sotien, taloudellisten taantumien, metsäteollisuuden
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murrosten, rakennemuutosten sekä tietenkin erilaisten koulu-uudistusten kautta tämän hetkiseen murrokseen. Elämme 1920-lukuun nähden kaikin tavoin
globaalissa maailmassa, jolloin eri puolilla maailmaa
tapahtuvat muutokset ja ilmiöt, niin politiikan kuin
ympäristön suhteen, ovat samanaikaisesti läsnä omassa
arjessamme.
Parhaimmat kiitokset kuuluvat kaikille tämän kirjan
valmistamiseen vaikuttaneille tahoille, yhteistyökumppaneille sekä teoksen tekijöille ja työstäjille. Toivotan
antoisia ja mielenkiintoisia lukuhetkiä kuusankoskelaisen koulutuksen historian ja muisteluiden parissa. Läpi
harmaan ja pinkin kiven kuljemme kohti tulevaisuutta,
kohti uusia haasteita.

Kouvolassa juhannuksena 2020
Riitta Mutru
Rehtori
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Lukijalle
Kuusankosken lukion 100-vuotiskirjan valmistelu alkoi
syyslukukaudella 2018, kun lukiolle kokoontui aloituskeskustelutilaisuuteen joukko paikallisen yhteiskoulun,
yhteislyseon ja lukion historiasta kiinnostuneita henkilöitä, suurelta osin koulun entisiä opiskelijoita ja opettajia. Valittiin toimikunta, joka ryhtyi koordinoimaan
sekä satavuotisjulkaisun tekoa että satavuotisjuhlan
järjestämistä.
Kuusankosken lukion historian opettajat Juha
Forsberg ja Riku Nöjd alkoivat kerätä entisten oppilaiden muistelmia. Padlet-alustalle tehty muistelufoorumi ei osoittautunut vetovoimaiseksi. Sen sijaan perinteisempi paperi- ja sähköpostilomake tuotti prosessin
vauhtiin päästyä paremman saaliin: alkuvuoteen 2020
mennessä tällä tavalla sekä muutamien yksittäishaastattelujen kautta kertyi liki puolensataa muistelmaa,
osa suppeampia, osa hyvinkin laajoja, aikajänteeltään
1940-luvulta 2010-luvulle. Koululla kokoontui myös
suuremmissa tai pienemmissä kokoonpanoissa sekä
entisiä oppilaita että entisiä opettajia. Yhdessä aikaisemmin talteen kerättyjen muistelmien kanssa näistä
haastatteluista saatiin materiaalia, jonka avulla voitiin kattaa lähes koko satavuotisjakso moni-ilmeisten koulukokemusten mosaiikilla. Kirjoitelmia kertyi
myös vaihto-oppilaan ja ystävyyskoulun näkökulmista.
Materiaalia jouduttiin luonnollisesti valikoimaan, tiivistämään ja karsimaan.
Virallisempaa lähdeaineistoa ovat tarjonneet koulun vuosikertomukset, joiden sarjaa täydennettiin
Kouvolan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman
avulla. 1970-luvulta alkaen myös koulun lehti Kuuluset
on kuvannut lukion arkea ja juhlaa. Kuusankosken
lukion muut omat arkistot sekä valokuvakokoelmat
käytiin läpi. Valokuvien osalta mainiota täydennystä antoi Kouvolan kaupunginmuseon eli Poikilon
kuva-arkisto. Moniin kansioihin koottu Kuusankosken
lukion sanomalehtileikekokoelma osoittautui hyödylliseksi menneisyyden jäljillä liikkujille. Leikekokoelman
aukkoja täytettiin hakemalla sieltä täältä Kouvolan
Sanomien, Kuusankosken Sanomien sekä muiden
paikallislehtien uutisjuttuja. Entisinä aikoina lehdet
raportoivat tarkkaan koulujenkin asioita, esimerkiksi

juhlatilaisuuksia, mikä on suuri apu myöhempien aikojen historiantutkijoille. Näistä on poimittu mukaan
muun muassa dokumentaarisia aikalaispuheenvuoroja.
Aikaisemmin kirjoitetut historiateokset, Aksel Kilkin
50-vuotishistoriikki Kuusankosken yhteislyseo 1920–
1970 sekä 80-vuotishistoriikki Yhteiskoulusta lukioksi 1920–2000 olivat luonnollisesti hyvänä perustana,
samoin Jani Alatalon 50 vuotta tiedon ja taidon tietä
Voikkaalla vuodelta 2007. Samana vuonna valmistunut Kuusankosken yhteiskoulun ylioppilaat 1957 on
ansiokas muistelmakokoelma oman vuosikymmenensä
osalta.
Täydentävää lähdeaineistoa tutkijakaksikko kävi
ammentamassa Kouvolan kaupunginarkistosta sekä
Mikkelin Maakunta-arkistosta. Aineiston pohjalta syntyneen tekstin tuotti pääasiassa Juha Forsberg
lukuvuoden 2019–2020 kuluessa. Pro gradu -työtään
valmistellut Teemu Rainamaa kirjoitti liitteessä olevan osuuden Kuusankosken yhteislyseon teinikunnasta. Historiatoimikunta luki valmistuneita tekstejä ja
antoi palautetta. Valokuvaus- ja skannausapua antoivat
opettajat Päivi Franzon, Pia-Meri Maunumaa kuvataideryhmineen ja Marko Virtala. Konkreettisimmin
kirjan ulkoiseen valmistumiseen vaikuttivat Aarnikustantamon Pasi Luhtaniemi sekä taittaja Pauliina
Mustola. Kiitokset kaikille tahoille, jotka ovat olleet
muistelemassa tai tallentamassa mennyttä ja tekemässä
historiaa!
Paitsi vuosikertomuksissa, muissa asiakirjoissa ja valokuvissa sekä ihmisten tarinoissa ja muistoissa menneisyys elää myös esineellisessä jäämistössä. Esimerkiksi
koulun vanhat pulpetit, kirjat, kartat, taulut, palkinnot, yksinpä koko koulurakennuskin seinineen kellarista ullakolle kuten myös piha-alue ja muu ympäristö,
kaikki nämä henkivät omalla tavallaan historiaa. Koska
elämä ei pysy paikallaan, kaikki tällainen ei tietystikään säily. Vanhat yhteiskoulun aikaiset puurakennukset on jo vuosikymmeniä sitten purettu. Muuttojen
ja remonttien yhteydessä on hävinnyt paljon tavaraa.
Historiantutkimuksessa tunnetaan käsite ”lähteiden kato”. Keväällä 2006 ennen koulurakennuksen
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perusremonttia valokuvasin historian luokan takaseinälle puolittain paperien taakse piiloon kirjoitetut härskitkin seinäkirjoitukset samoin kuin luokassa
olleen pulpetin, joka oli kaiverrettu täyteen latinankielisiä mietelauseita. Seinät uusittiin, pulpetti hävisi
– ja jonnekin katosi myös digikameran muistikortti,
jolle olin kuvat ottanut. Vastaavalla tavalla elävä elämä jauhaa kaiken aikaa menneisyyden jälkiä kadoksiin,

niinhän sen kuuluu tehdäkin. Osasia sieltä täältä säilyy. Menneisyys vaikuttaa kuitenkin meissä kaikissa. Jatkuvasti muuttuva koulu-universumi heijastelee
oppilaitoksen, sen opettajien ja oppilaiden mutta myös
koko paikkakunnan, maan ja maailman historiaa.

Juha Forsberg

Kuusankosken lukion historiatyöryhmä kokoontui 2018–2020 viitisentoista kertaa, osaksi etäkokouksina. Vasemmalta lehtori Liisa
Oljemark, rehtorit Sirkka-Liisa Pitkänen ja Jani Alatalo, työryhmän puheenjohtaja lehtori Juha Forsberg ja sihteeri lehtori Riku Nöjd, kulttuurineuvos Eero Niinikoski ja Aarni-kustantamon Pasi Luhtaniemi. Kuvasta puuttuvat työryhmän jäsenet rehtori Riitta Mutru sekä Nita
Ahola. Taittaja Pauliina Mustola sekä tutkija Teemu Rainamaa olivat mukana muutamissa istunnoissa. KULU100-työskentelyyn osallistuivat myös kuvataiteen opettaja Pia-Meri Maunumaa sekä musiikin opettaja Marko Virtala. Kuva: Päivi Franzon 2019
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1920- ja 1930-luvut:
Yhteiskoulun alku ja
vakiintuminen
Kuusankosken yhteiskoulu aloitti toimintansa syyskuun 1. päivänä 1920 kello 10 aamulla pääsytutkinnolla ja saman päivän illalla avajaisilla. Virallisen perustamislupansa tämä yksityinen yhteiskoulu sai tosin vasta
seuraavana keväänä. Aluksi luokkia oli kaksi; ensimmäisen luokan 42 oppilasta aloitti opintiensä seuratalon urkulehterillä ja toisen luokan 34 oppilasta päällysvaatteitten vastaanottohuoneessa. Kymin Osakeyhtiön
apu ja tuki oli koulun perustamis- ja alkuvaiheessa
tärkeä. Koulun ensimmäinen rehtori 1920–1923 oli
kirkkoherra Arvi Malmivaara, jota seurasi koulun
johtajana pastori Lauri Vuorikoski 1923–1926. Kun
koulu kasvoi täyteen viiden luokan mittaansa, oli seuratalo epäkäytännöllisine tiloineen käymässä aivan
liian ahtaaksi. Tilapula ratkaistiin tässä vaiheessa
1925 siirtymällä Koulukadun (myöh. Marskinkadun)
varrelta vuokrattuun kasarmirakennukseen (joka

myöhemmin tunnettiin nimellä Toimela). Kun oppilasmäärät kasvoivat, tarvittiin myös opettajia enemmän. Opettajamäärä oli 1920-luvun lopulla noussut
jo toiselle kymmenelle. Rehtoreina jatkoivat Erkki
Kaitila 1926–1931 ja Martti Tolamo 1931–1940.
Koulukadunkin tilat osoittautuivat pian riittämättömiksi ja jo 1930-luvulla alettiin puuhata omaa uutta
koulurakennusta ja suunnitella koulun laajentamista
yliopistoon johtavaksi. Tätä odotellessa apuna voitiin
käyttää viereisen kansakoulun tiloja. Piirustukset uutta
koulua varten laadittiin, mutta kesällä 1939 johtokunta
päätti siirtää rakennustöiden aloittamista myöhempään
ajankohtaan. Opetuksen henki 1920- ja 1930-luvulla
Kuusankosken yhteiskoulussa oli kristillis-isänmaallinen. Järjestettiin raittius- ja heimojuhlia, toverikuntien
konventteja ja illanviettoja, urheiltiin. Harrastettiin
kirjeenvaihtoa saksalaisten koululaisten kanssa.

1920-luku:
Kuusankosken Yhteiskoulun
perustaminen ja alkuvaiheet

Yhteiskoululaisia seuratalon edustan rappusilla
1920-luvun alkupuolella. Kuusankosken lukion kuvataiteen tunnilla 2019/2020 väritetty
valokuva. Alkuperäinen kuva: Poikilo-museot.
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”Tämä ajatus ei ole syntynyt
kateudesta eikä kilpailunhalusta”
Kuusankosken yhteiskoulu aloitti toimintansa syksyllä 1920 samoihin aikoihin, jolloin nuoren tasavallan edustajat neuvottelivat Tartossa rauhanehdoista ja
rajoista valtansa Venäjällä vähitellen vakiinnuttaneen
neuvostohallituksen kanssa. Ahvenanmaan kysymys
nostatti riitoja Suomen ja Ruotsin välille. Voittoisat
olympiaurheilijamme olivat palaamassa kunnian kentiltä Antwerpenistä saaliinaan 15 kultaa, 10 hopeaa ja
9 pronssia. Nuo olympialaiset olivat ensimmäiset, joissa suomalaiset esiintyivät itsenäisenä kansana siniristilipun alla. Koko Eurooppa oli vasta toipumassa maailmansodan ja sitä seuranneen espanjantaudin tuhoista.
Pohjoisessa Kymenlaaksossa toivuttiin vielä kevään
1918 verisestä painajaisesta, joka haluttiin nopeasti painaa unohduksiin. Elettiin uusien seurakunnallisten ja kunnallisten yksikköjen perustamisen aikaa.
Iitin ja Valkealan reunojen teollisuuskylistä koottu
Kuusankosken seurakunta aloitti toimintansa vuonna
1919, ja kunta perustettiin vuoden 1921 alussa. Uuden
kunnan väkiluku oli vajaat 13 000. Läheinen Kouvolan
rautatietaajama, jossa oli asukkaita nelisentuhatta, itsenäistyi Valkealasta omaksi kunnakseen vuoden 1923
alussa.1
Kouvolan yhteiskoulu oli aloittanut toimintansa jo vuonna 1903. Keskikoululuokat käsittävä Kymmenebruks svenska samskola eli ruotsalainen yhteiskoulu virkamiesperheiden lapsille
aloitti Kuusankoskella 1914, samana vuonna kuin
yhtiön perustama ammattikoulu. Muut lähialueen
suomenkieliset yliopistoon johtavat yhteiskoulut toimivat Lappeenrannassa (perustettu 1892),
Haminassa (1894), Kotkassa (1896), Lahdessa (1896)
ja Mikkelissä (1905). 2
Täydellisenä oppikoulu sisälsi sekä keskikoulun
että lukion. Yksityisten perustamat oppikoulut olivat
yleensä yhteiskouluja, kun taas valtion perustamat ja
ylläpitämät oppikoulut säilyivät pidempään erillisinä
tyttö- ja poikakouluina. Kun vuonna 1910 Suomessa

oli oppikouluja 138, niiden määrä nousi kahdessa vuosikymmenessä 232:een. Vielä selvemmin kasvoivat
oppilasmäärät. Oppikoulun käynti oli vuosisadan alussa vielä harvinaista. Vuonna 1920 alle 10 prosenttia
ikäluokasta aloitti oppikoulun eivätkä kaikki suorittaneet sitä loppuun asti. Vuonna 1920 ylioppilastutkinnon suoritti 1142 nuorta suomalaista, joka vastasi reilua
prosenttia koko ikäluokasta. Oppikoulu oli 1930-luvun
loppupuolelle asti hyvin toimeentulevien ja pääasiassa
kaupungeissa asuvien perheiden lapsien opinahjo, mutta myös maaseudulle alkoi syntyä alkuun keskikoulu-,
sittemmin myös lukioluokat käsittäviä oppilaitoksia. 3
Kuusankosken yhteiskoulun rehtori Arvi Malmivaara
kirjoitti ensimmäisessä vuosikertomuksessa 1921–
1922 koulun syntyhistoriasta seuraavasti:

”Kuulemani mukaan on Kuusankosken tehdasseudun suomalaisissa piireissä jo pitemmän aikaa kytenyt ajatus perustaa myöskin suomenkielinen oppikoulu paikkakunnalle, sillä ruotsinkielinen yhteiskoulu on
täällä jo jonkun aikaa 5-luokkaisena toiminut. Tämä
ajatus ei ole syntynyt kateudesta eikä kilpailunhalusta,
vaan todellisen tarpeen vaatimana. Paikkakunnan
suurien tehdaslaitosten palvelukseen on ajan varrella kerääntynyt runsaasti suomenkielisiä perheitä, jotka ovat tahtoneet lapsillensa antaa oppikoulukasvatuksen. Niinpä onkin Kouvolan Yhteiskoulu saanut
täältä runsaan joukon nuorta väkeä oppilasriveihinsä. Mutta tämän paikkakunnan oloja tunteva tietää, että tuo koulunkäynti on vaatinut sekä kodeilta että lapsilta suuria voimia ja uhrautuvaisuutta.
Sitä paitsi on tavattoman suuri oppilastulva tehnyt
välttämättömäksi toisen suomenkielisen oppikoulun
perustamisen näille seuduille.”
Muistitiedon mukaan koulun perustamisajatus olisi syntynyt vieraskutsuilla pappilassa, missä Malmivaarojen vieraina olivat tuomari Eino ja
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rouva Astrid Walleniuksen lisäksi ainakin Liljeqvistin
ja Myllymäen perheet. ”Jokaisessa perheessä oli kasvamassa melko paljon lapsia ja niin heräsi kysymys suomalaisen oppikoulun saamisesta omalle paikkakunnalle.” 4
Keskeinen toimija paikkakunnan edistys- ja sivistysriennoissa oli johtaja Wäinö Walkama. Sortavalan
seminaarin käynyt ja vuodesta 1902 Iitissä ja
Kuusankoskella kansakoulunopettajana toiminut
Walkama (vuoteen 1906 Wallenius) oli myös pitkäaikainen kunnanvaltuutettu sekä kansanedustaja
(1914–1919), maanviljelijä, talousmies, seurakunnallinen vaikuttaja, musiikkimies kuorojen ja soittokuntien
johtajana, innokas suojeluskuntajohtaja, Kuusankosken
Kansallisseuran perustaja sekä monien muiden seurojen ja yhdistysten puuhamies. Kansakoulunopettajana
Walkama oli epäilemättä seurannut entisten oppilaidensa opinteitä ja tullut vakuuttuneeksi yhteiskoulun
perustamisen tarpeellisuudesta.

400 markan – sisaruksilta 300 markan – lukukausimaksuista ei kovin suurta summaa kertynyt, joten oli
turvauduttava Kymin Oy:n hyväntahtoisen tukeen.
Myös Kuusankosken kunta sekä paikkakunnan kauppaliikkeet ja seurat tekivät lahjoituksia, jotka kiitollisina otettiin vastaan. Virallisen perustamisluvan koulu
sai 11. toukokuuta 1921, mutta toiminta alkoi jo edellisenä syksynä.

Wäinö Walkama kutsui marraskuussa 1919 koolle ”Kuusankosken yhteiskoulun perustamista harrastavien kokouksen”. 6 Seuraavana keväänä pidettiin
huhtikuussa varsinainen Kuusankosken suomalaisen
yhteiskoulun perustava kokous Kuusankosken kirkossa eli seuratalossa. Kouluun kirjoittautuneiden
oppilaiden vanhemmat ja muut asianharrastajat päättivät keskustelun jälkeen yksimielisesti ryhtyä perustamaan yhteiskoulua. Koulun väliaikaiseen johtokuntaan valittiin Kymintehtaalta opettaja P. J. Sederholm,
kauppias Ernst Kari ja postinhoitaja A. Peuhkurinen;
Kuusankoskelta kirkkoherra A. Malmivaara, rouva Astrid Wallenius, johtaja V. Valkama ja opettaja K. Myllymäki; Voikkaalta konttoripäällikkö J.
Dahlberg ja pastori N. Mustala; varajäseniksi emäntä K. Karjalainen, mestari A. Wallenius ja opettaja A.
Lehti. 7

Tapani Lemminkäisen vuonna 1952 piirtämä kuva Wäinö Walkamasta (1877–1948).
Kuva 1-2: Aksel Kilkki, Kuusankosken
yhteislyseo 1920–1970, s. 9.// 1-2b: Päivi
Franzonin valokuva 2020. Walkama toimi koulun johtokunnan puheenjohtajana lähes kolmekymmentä vuotta, kuolemaansa saakka. Tuntiopettajana Walkama
vastasi 1920-luvun alussa laulun opettamisesta. Vuonna 1937 Walkama sai kunnallisneuvoksen arvon. Samana vuonna
hän luopui täysinpalvelleena Kuusankosken
kansakoulun johtajan työstä. ”Koko sinä
hieman yli 45 vuotta kestäneenä ajanjaksona, minkä kunnallisneuvos Walkama joutui
Kuusankoskella vaikuttamaan, hän oli paikkakunnan kaikkein keskeisimpiä henkilöitä”,
todettiin nekrologissa Kouvolan Sanomissa
15.6.1948. ”Hän oli taistelujen mies, rohkea
ja peloton, joka ei säikkynyt periaatteitaan
puolustaessaan.” Veikko Talven mukaan
Walkama oli opettajana kiivas ja vaati hyvää
järjestystä mutta sai myös lapset oppimaan.

Johtokunnan ratkaistavana oli koulutilojen saanti,
kaluston hankkiminen, lukusuunnitelman laatiminen,
oppilaitten koemerkinnän suorittaminen, opettajien
palkkaaminen ja talouden järjestäminen. Kymin Oy
lupautui luovuttamaan yhteiskoulun käyttöön seuratalon sivuhuoneet. Kahden istuttavien pulpettien,
opettajan pöytien, tuolien ja taulujen hankintaan omat
varat riittivät, mutta havaintovälineitä piti lainata kansakoululta. Kannatusyhdistyksen jäseniltä perittävistä
50 markan vuosimaksuista enempää kuin oppilaitten
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Urkuparvelta ja vaatehuoneesta
aloitettiin

Kirkkoherra Malmivaara lupautui aloittamaan koulun väliaikaisena johtajana ja uskonnon opettajana.
Vakinaisiksi opettajiksi valittiin neiti Helmi Rissanen
opettamaan matematiikkaa, historiaa, piirustusta ja
kaunokirjoitusta sekä rouva Linda Pajanen ruotsia ja
suomea. Vakinaisten opettajien palkaksi määrättiin
1000–1200 markkaa kuukaudessa. Tuntiopettajiksi
johtokunta pyysi Terttu Heimolan ruotsin, Maiju
Nikulan tyttöjen voimistelun, Arvo Sainion poikien
voimistelun ja käsitöiden, Sanni Niinivaaran laulun,
Aino Airamon suomen ja Anette Walkaman saksan
opettajaksi. 8

Syyskuun 1. 1920 kello 10 pidettiin seuratalossa yhteiskoulun pääsytutkinto ja kello 15 avajaiset. Seuraavana
päivänä koulussa vietettiin avajaisjuhlaa. Sitten seurasi lupapäivä. Varsinainen koulutyö alkoi lauantaina 4.
syyskuuta. Ensimmäisen luokan 40 oppilasta ahtautuivat seuratalon urkulehterille. Toisluokkalaiset, joita oli 34, aloittivat opintiensä päällysvaatteitten vastaanottohuoneessa. Ikänsä puolesta koulutulokkaat
olivat 9–14-vuotiaita, vuosina 1906–1911 syntyneitä.
Seuraavina vuosina III luokka siirtyi eteisen oikeanpuoleiseen vaatetilaan, IV luokalla oli entistä pienempi
loukko luokkana, kunnes V luokka pääsi vähän rauhallisempaan ja tilavampaan kylkirakennuksen nurkkahuoneeseen. 9
Tuon ajan lapset, ”saparopäätytöt ja luukkupöksypojat”, eivät olleet suureen ylellisyyteen tai tilavuuteen

tottuneetkaan. Tällaisenakin yhteiskoulu saattoi monen
vähän toisellakymmenellä olevan silmissä näyttää suurelta ja ihmeelliseltä tiedon temppeliltä. Ensimmäisen
luokan vuonna 1920 aloittanut Inkeri Sihvonen muisteli 1995, että ”koulunkäynti oli jotenkin juhlallista, kun oli päässyt oikein oppikouluun!” Vakavuutta
ja juhlallisuutta lisäsi varmaan se, että seuratalo toimi
tuohon aikaan myös kirkkona ja että koulun johtajana
oli kirkkoherra Arvi Malmivaara. Hän oli tullut edellisenä vuonna paikkakunnalle vt. kirkkoherraksi toimittuaan sitä ennen johtajan virassa Lapuan yhteiskoulussa. Malmivaaraa seurasi koulun johtajan tehtävässä
niin ikään kirkollinen herra, pastori Lauri Vuorikoski
1923–1926. Opettajainhuoneena ja rehtorin kansliana
toimi seuratalon naisnäyttelijöiden pukuhuone, joka oli
samalla myös kirkon sakasti.

Kuusankosken yhteiskoululaisia seuratalon tiloissa 1920-luvun alkuvuosina. Kuva: Poikilo-museot.
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joukossa. Parvella sijainneen I luokan oppilailla ei
ollut näitä vaikeuksia. Siellä riitti neliöitä ja kymmenkertaisesti salin ilmakuutioita.” 10

Kirkkoherra Malmivaara käytti papillista tyyliä myös rehtorin roolissaan. (VK 1921–1922.)

Ensimmäisen koulupäivän ja kouluvuoden muistorikkaita tunnelmia uudessa koulussa lähes kuusikymmentä vuotta myöhemmin kertoili Ensio Sihvonen:

”Kotini siirtyi syksyllä 1920 Hämeenlinnasta tänne. Olin ollut siellä Lyseon II luokalla. Kuusankosken
yhteiskoulu oli aloittanut juuri vastaavan täällä. - -Koulurakennuksena oli silloin nyt jo purettu Seuratalo. Niinä vuosina se oli väliaikaisena
kirkkona. Sitä lähestyessäni, näytti kaikki tosikookkaalta. Siksipä sisällä tulikin uskomaton yllätys.
Luokkanamme oli eteisaulan oikeanpuoleinen – päällysvaatteiden säilytystila. Sinne oli ahdettu yli kolmellekymmenelle oppilaalle pulpetit, joiden välissä oli
vaikeata sivuutella toisiaan. Opettaja istui matalassa,
parvelle johtavien portaiden alusloukussa.
Hämeenlinnassa meillä oli ollut kaikissa oppiaineissa, osin iäkkäitäkin mieslehtoreita. Ensimmäisenä
päivänä näki täällä, vastaavasti vain kaksi nuorta
naisopettajaa: neiti Helmi Rissanen ja rouva Linda
Paajanen [Pajanen]. - - Se päivä kuluikin pääasiassa
ihmettelevissä vertailuissa. Poikkesivathan mm. lähes
kaikki opetustavat ja -muodot täällä huomattavasti. Seuraavina päivinä ilmestyi jo miesopettajiakin.
Uskontoa opetti koulun ens. rehtori kirkkoherra Arvi
Malmivaara. Edellisessä koulussa ei ollut poikien
käsitöitä. Täällä niitä mentiin tekemään läheiselle
kansakoululle op. Frans Nybergin (Nyrke) johdolla.
Hän myös voimistelutti meitä samassa rakennuksessa. Lisäksi hakivat sieltä lähes päivittäin järjestäjät
opetusvälineitä.
Ilman happi loppui ahtaassa luokassa melko
nopeasti, joten ovea pidettiin eteiseen auki. Hieman
auttoi myös, että kahden kookkaan ikkunan raoista
kävi voimakas veto. Silti kevätpuolella meitä sairastui muutamia, silloin lähes kulkutautina liikkuneeseen keuhkotuberkuloosiin. Itse olin myös siinä

Ensio Sihvonen muisteli Kuusankosken Sanomissa
päivänavausrutiineja:

”Aamurukouksiin marssittiin luokittain salin
etuosaan. Virret säestettiin seurakunnan parvella
olleella, kookkaalla urkuharmoonilla, jonka sävelet
kaikuivat usein mahtavina lähes tyhjässä salissa.” 11
Ension sisko Inkeri taas kertoi syksyllä 1995 Kuulusten
75-vuotisjuhlanumerossa Signe Joensuun haastattelussa kouluajoistaan näin:

”Koulun opetusvälineitä on jäänyt mieleen ainakin
influenssikone ja puhelin. Kemian tunneilla tehtiin
paljon kokeita. Näitä aineita opetti Rauha Laksonen,
joka tuli matemaattisten aineiden opettajaksi Inkerin
ollessa kolmannella luokalla. Hän oli aina valmistanut tuntinsa erittäin hyvin ja häntä suuresti kunnioitettiin. Maisteri Siiri Martikainen opetti kieliä
ikimuistoisen lujasti ja pikkutarkasti.
Koulun lukusuunnitelmaan kuului käytännön
aineina käsityö 1. luokalta viidenteen luokkaan
asti. Kaunokirjoitusta harjoiteltiin 1. – 2 . luokilla. Piirustusta ja kaunokirjoitusta opettava Helmi
Rissanen osasi lausua mieleenpainuvalla tavalla:
”Muistakaa, tässä kirjaimessa on ellipsi!” 4. luokalla tulivat kirjanpito ja terveysoppi. Voimistelu- ja
veistotunnilla käytiin läheisen kansakoulun tiloissa. Inkeri muistelee, että ainakin alimmilla luokilla tytöt ja pojat olivat yhtaikaa voimistelemassa, ja
jonojen ja käännösten piti olla täsmällisiä. Koska
Inkeri oli lyhyehkö, hän seisoi voimistelujonossa alkupäässä. Hän muistelee, että kun jono kääntyi ja sitä
taas oikaistiin, niin Pertti Tammivuoren korvat
näkyivät selvinä ulokkeina jonosta, mikä aina pyrki
Inkeriä naurattamaan. Voimistelua taisi opettaa Siiri
Siikanen, joka oli tullut koulun opettajaksi ylioppilaana, mutta valmistui myöhemmin luonnonhistorian ja biologian maisteriksi ja keräytti Inkerillä niinkuin muillakin 200 kasvin herbarion! Laulua opetti
Wäinö Walkama. Kotitalouttakin 4.–5. luokalla, ja
sitä oppimaan piti mennä Mustallevuorelle, Amanda
Segerhornin ohjattavaksi tämän omaan keittiöön.” 12
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Laulunopettajaa Wäinö Walkamaa kutsuttiin oppilaiden keskuudessa nimellä ”Tulijumala”, niin vaativa,
kiivas ja pelottavakin hän oli. Opettajat olivat etäisiä
auktoriteetteja, joita ei tullut mieleenkään arvostella. Silloiset opettajat olivat Inkerin mielestä tietoisesti
kasvattajia. Hän muistaa esimerkiksi Rauha Laksosen
yksityiskohtaisesti ohjanneen oppilaiden käytöstä.
Monet muutkin pyrkivät selvästi kehittämään oppilaista sivistyneitä ihmisiä. Laajempia yhteiskunnallisia
asioita ei silloisessa koulussa käsitelty.

”Margit Sarlinista, kieltenopettajasta, Inkeri erikoisesti piti. Kerran oli Esko Eloranta, ainainen kujeilija, keksinyt ennen Sarlinin tunnin alkua antaa
jokaisen luokkatoverinsa sovittaa silmiensä peitoksi
saksanpähkinän kuorista kupit. Maisteri Sarlin astuu
luokkaan ja huomaa lasten tuijottavan häntä pähkinänkuorisilmin. Hän purskahti heleään nauruun ja
ihmetteli vain, kuka moisen hauskan pilan oli keksinyt, hän oli heti leikissä mukana. Margit Sarlin oli
’aivan suloinen’ opettaja, häntä ei pelätty.” 13

Arvi Malmivaara, vuoteen 1906 Malmberg,
(1885–1970) oli tunnetun herännäisjohtajan
ja poliitikon Wilhelmi Malmivaaran poika.
Hän valmistui ylioppilaaksi vuonna 1906
Helsingin suomalaisesta normaalilyseosta ja
filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1909 sekä aloitti samana vuonna työuransa Lapuan yhteiskoulun uskonnon, piirustuksen ja historian opettajana.

Rehtori-kirkkoherra Arvi Malmivaara halusi korostaa
yhteiskoulun merkitystä ja tarvetta jo ensimmäisessä
vuosikertomuksessaan 1921–1922.

”Ennakkoluuloja yhteiskoulumme tarpeellisuudesta tällä paikkakunnalla on ollut. Luullaksemme
ne eivät ole olleet tarpeellisia. Löytyy vain harvoja maalaispaikkakuntia maassamme, joissa pienellä
alueella asustaa niin useita virkamiesperheitä kuin
Kuusankoskella. Todellisuudessa muodostaa tehdasseutumme pienen kaupungin suorine katuineen, joka
väkiluvun perusteella sivuuttaa useita kaupunkeja maassamme. Niinpä onkin ilman minkäänlaista
agitatsioonia oppilaita ollut molempina vuosina kouluumme pyrkimässä runsaammin kuin on voitu ottaa
vastaan. On hyvä tietää, että me olemme todella voineet palvella kymmeniä koteja, jotka ovat läheisesti
pienin uhrauksin voineet seurata lastensa opiskelua,
jos ovat tahtoneet.”

Osallistuttuaan lapualaisten mukana kenttäpappina vapaussotaan Arvi Malmivaara
valittiin 1919 Kuusankosken seurakunnan
väliaikaiseksi ja 1922 vakinaiseksi kirkkoherraksi. Kuusankosken yhteiskoulun rehtorina Malmivaara toimi koulun aloitusvuodet 1920–1923 ja jatkoi tuntiopettajana
vielä vuoteen 1926. Koulussa tuolloin opiskellut Veera Honkanen muisti häntä oppilaiden kunnioittamana, oikeudenmukaisena
opettajana.

Malmivaara perheineen asui vasta valmistuneessa Kuusankosken pappilassa joen
rannassa. Vuonna 1928 hän siirtyi kirkkoherraksi Ylistaroon, mistä käsin osallistui
tarmokkaasti lapuanliikkeen toimintaan. 14
Tapani Lemminkäisen piirros 1952. 1-8:
Aksel Kilkki, Kuusankosken yhteislyseo
1920–1970, s. 15. 1-8b: Valokuva: Päivi
Franzon 2020.
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joissa esiintyivät niin oppilaat kuin opettajatkin. Sekä
raha- että esinelahjoituksia otettiin kiitollisina vastaan
ja kirjattiin vuosikertomuksiin. Esimerkiksi lukuvuoden 1921–1922 aikana lahjoittivat opettajat Maiju
ja Kalle Myllymäki Toivo Salervon ”Oppikoulun ja
Seminaarin piirustuksen opetuksen järjestelmän”,
oppilas Matti Roos ampiaisen pesän, Aira Nikula särmäneulan, Iiri Laitinen kivilajeja, Katri Pippuri rautakalan, Kerttu Mäkelä kissan jalan, Kaarlo Kivinen
haukan jalan ja Niilo Lehtosalo teeren jalat. Oppilaat
lahjoittivat myös kasveja koulun kasvikokoelmaan. 17

L aur i Vuor ikoski (1894–1977) tuli
Kuusankosken yhteiskoulun johtajaksi vuonna 1923. Hän oli kirjoittanut ylioppilaaksi Lapuan yhteiskoulusta vuonna
1913 ja ollut siis Malmivaarankin oppilaana siellä. Vielä läheisempiä miehistä
tuli, kun Vuorikoski vuonna 1920 avioitui Malmivaaran Ruusa-rouvan sisaren Impi o.s. Sarparannan kanssa. Impi
Vuorikoski opetti Kuusankosken yhteiskoulussa tuntiopettajana 1922–1925 tyttöjen käsitöitä, taloutta, kirjoitusta ja ruotsia.
Tapani Lemminkäisen piirros 1952 esittää
Vuorikoskea ikääntyneempänä kuin mitä
tämä oli paikkakunnalla kolmikymppisenä eläessään. Aksel Kilkki, Kuusankosken
yhteislyseo 1920–1970, s. 34. Vuorikoski
siirtyi Kuusankoskelta Karjalaan, ensin pastoriksi Kurkijoelle ja sittemmin Pielisjärven
kirkkoherraksi. 15

Suorastaan keräilykuume tuntuu vallanneen innokkaat yhteiskoululaiset. Vuosikertomus 1922–1923.

Lukuvuonna 1921–1922 pidettiin peräti yhdeksän
konventtia, joiden luonteesta kertoo seuraava vuosikertomukseen sisällytetty tuokiokuva:

”Määräajan lähetessä leviää odottava hiljaisuus yli
pienen kuulijajoukon. Seisten ja hartaalla yhteislaululla aloitetaan juhla. Seuraa sitten reippaasti esitettyjä runoja, laulua, kertomus, satu, kansantanhut. Joku ennakolta määrätty oppilas väliaikoina
esittää ratkaistavaksi sana- ja kuva-arvoituksia.
Joku toinen taas pitää huolta leikkien järjestämisestä.
Ohjelmasta ei saa mitenkään unohtua pois kertomus
erikoisesti pojille, kertomus, joka kuvaa toimintaa ja
seikkailuja avarassa maailmassa. Kun sanomalehden toimittaja astuu esille siromuotonen ja kauniilla
kansilehdellä varustettu oma sanomalehti kädessä, saa

Myös opettajien rekrytoinnin suhteen hän oli toiveikas: ”Luotamme siihen, että koulun opettajakysymys
tulee onnellisesti ratkaistuksi vuosien vieriessä. Me
tahdomme pyrkiä ajan vaatimusten mukaisesti huolehtimaan opettajien taloudellisista asioista. He tulevat
kyllä viihtymään tällä kauniilla paikkakunnalla, jossa
elämä on vilkasta ja joka henkisiin rientoihin nähden
on kaupunki-elämän tasolla.” 16
Ruokailua ei koululla voitu järjestää. Oppilaat, joilla ei ollut mahdollisuutta käydä kotona ruokatunnin
eli ”aamiaisloman” aikana, toivat eväät. Koulun auttamiseksi järjestettiin arpajaisia ja ohjelmallisia iltamia,
24

hän heti vastaansa lämpimän kättentaputuksen. Nyt
kuullaan itse sepitettyjä kertomuksia ja sieviä pieniä
runoja, mutta ehkä hauskimmat ovat ”nerokkaat”
ilmoitukset. Ensimmäisellä luokalla ilmestyy ”kun
kevät saapuu”, toisella ”toveri”, kolmannella ”Yritys”.
– Esitetään joku pieni näytelmä. Ei haittaa vaikka
näyttelijöitten puvut ja itse näyttämö on puutteellinen, sillä sen kaikenhan voi vilkas mielikuvitus lisätä
ilman erityistä vaivaa.” 18
Paitsi virkamiesten lapsia, kouluun hakeutui alusta alkaen myös työläisperheitten lapsia. 1920-luvulla
tilastojen mukaisesti oppilaiden vanhemmat jakautuivat ammateittain siten, että ”virkailijoita ja vapaiden
ammattien harjoittajia” oli suunnilleen joka kymmenes,
”suurliikkeiden harjoittajia ja virkailijoita” joka kahdeskymmenes, ”pikkuliikkeiden harjoittajia ja palvelusväkeä, työnjohtajia ja työmiehiä” noin kolmeneljäsosaa ja
”maanviljelijöitä” noin joka kymmenes. Oman yhteiskoulun perustamisen jälkeen Kouvolassa opiskelevien
kuusankoskelaisten määrä laski jonkin verran, mutta
ylioppilaslakin saamiseksi Kouvola oli edelleen lähin
paikka 1940-luvun puoleenväliin saakka. Tyttöjä oli
alusta alkaen enemmän kuin poikia. 19
Välitunteja sekä tyttöjen ja poikien suhteita muisteli
Inkeri Sihvonen vuonna 1995 näin:

”Siihen aikaan oli yleinen päähine kiiltävälippainen ns. koululaislakki, sekä tytöillä että pojilla.
Välitunnilla alaluokkien tytöt hyppivät ruutua ja
polvihousuiset pojat potkivat palloa. Jo kolmannella
luokalla sitten vain käveltiin tyttöpareissa ja seisoskeltiin ryhmittäin. Joka välitunnilla oli joku opettaja valvomassa. Tupakkaako olisi salaa poltettu, ei, ei!
Talvisaikaan pojat pyrkivät pesemään tyttöjen naamaa, mutta Inkeri välttyi siltä, koska hänellä oli silmälasit. Sitä paitsi, viliskanttiveljensä kouluttama
Inkeri oli aika raisu puolensapitäjä, hän se omien
sanojensa mukaan usein pesi poikien naaman. Jaakko
Nikula, nykyisen oikeuskansleri Paavo Nikulan isä,
oli etevä matematiikassa ja auttoi usein Inkeriä tehtävissä, mutta Erkki Haimiin Inkeri oli ihastunut,
kun ”hän oli niin vilkas”. Lunttaamista monet, varsinkin pojat, harrastivat jatkuvasti, ja kiinni joutunut sai tietysti arestia tai muun rangaistuksen.” 20

koulussa asiallinen, ei liian lempeä mutta ei sotilaallisen kovakaan. Huolimattomuus, vallattomuus ja
koulutoimen laiminlyönnit toivat oppilaalle punaisen lapun ja ”kaikenpuolinen kiltteys” valkoisen lapun
palautteena toiminnasta. Koulun rangaistuspäiväkirjaa
alettiin pitää vuonna 1922. Sen mukaan erilaiset vilpit, laiminlyönnit sekä häiriöt tuottivat jälki-istuntoja,
mutta vakavammat ja röyhkeämmät rikkomukset saattoivat johtaa käytöksen alennukseen tai erottamiseen.
Opettajana ollut Linda Pajanen muisteli vuonna 1980:
”Oppilaamme olivat pääasiassa vilkkaita ja välittömiä
lapsia, jotka jo kodeissaan olivat oppineet tottelemaan
ja kunnioittamaan vanhempiaan. Minulla oli silloin ja
on yhä vieläkin sellainen tunne, että oppilaat – ehkä
itsetiedottomastikin – olivat onnellisia siitä, että saivat
käydä omaa oppikouluaan. Olihan se juuri heitä varten
perustettu!” 22
Ensimmäiset keskikoulun V luokan suorittaneet ja
päästötodistuksen saaneet olivat keväällä 1924 Elin
Anttila, Vilho Hanjala, Kerttu Heimonen, Hilja
Huuskonen, Armas Kola, Sointu Korppi, Martti
Lehtosalo, Tauno Lonka, Kerttu Mäkelä, Anna Liisa
Nurminen, Rafael Pekkola, Erkki Salonen, Toini
Sederholm, Tyyne Taina, Martta Vainio ja Bertta
Vauhkonen. Kuusi kuudestatoista jatkoi ylioppilaaksi
lähimmässä jatkokoulutuspaikassa Kouvolan yhteiskoulussa. 23
Paljon voikkaalaisiakin kävi koulussa kapearaiteisella pikkujunalla eli Pässillä – vielä tuttavallisemmin
”Päkällä”. Veera Honkanen o.s. Saarinen, joka oli koulun ensimmäisiä oppilaita, muisteli 50 vuotta myöhemmin koulumatkojaan tähän tapaan: 

”Voikkaan asemalta, joka sijaitsi Kymenrannan puolella tehtaan sillankorvassa, lähti kello 6.30 juna,
josta ei sopinut myöhästyä tai sai kävellä koko matkan. Monta pitkää avovaunua oli varustettu kahdella penkkirivillä, joihin asettuivat istumaan tiukasti
vierekkäin ja selät vastakkain niin työhön menijät
kuin koululaisetkin. Oli lämpimämpää ja turvallisempaa istua lähekkäin, koska vaunut heittelivät sinne ja tänne etenkin käännepaikoissa. Matkan varrella oli monta pysäkkiä. Ensimmäinen oli nykyisen
uuden sillan luona. Siihen aikaan kuljettiin lautalla
yli Kymijoen. Naukion pysäkki oli toinen järjestyksessä ja sitä ennen piti puskea jyrkkä mäki ylös, ’pässillä’ oli kova työ. Piipusta tuprutti valtavasti nokista

Ensimmäisenä vuonna aloittaneiden toisluokkalaisten joukossa ollut Niilo Jokinen muisteli kurin olleen
25

Yhteiskoulun neljäs luokka lukuvuonna 1926–1927. Kuva: Poikilomuseot. Oppilaat olivat Haikari Taimi,
Hakalainen Ahti, Heimonen Tuulikki,
Hentunen Hellin, Hentunen Suoma,
Hykkäälä Katri, Juska Saara, Järvinen
Kerttu, Knuuttila Sanni, Koskus Siiri,
Lampi Tyyne, Lemminkäinen Jouko,
Liljedahl Eino, Martens Maire, Mört
Onni, Niemi Ilmari, Nurminen Kaarlo,
Nygren Yrjö, Paasonen Sylvi, Paronen
Anna-Liisa, Peltonen Irma, Raitio
Helvi, Svensson Ester, Syrjälahti Lyydia.
Luokanvalvoja Siiri Martikainen istuu
keskellä komeissa varsikengissään. Nämä
nuoret, joista kolme oli Iitistä, kolme
Valkealasta ja loput Kuusankoskelta, olivat syntyneet vuosina 1909–1912. Heistä
vanhimmat epäilemättä muistivat maailmansodan, keisarivallan kaatumisen,
kansan kahtiajaon ja kapinan kevään.

Yhteiskoulun toinen luokka vuonna 1927. Vasemmalla opettaja Rauha Laksonen, toisella rivillä neljäs oikealta Maire Pasi. Kuva: Poikilo-museot. Kuten koulun ensimmäiset johtajat Malmivaara ja Vuorikoski myös
Laksonen oli lähtöisin Lapuan yhteiskoulusta, josta hän oli saanut valkolakkinsa vuonna 1912. Hän tuli olemaan yksi Kuusankosken yhteiskoulun pitkäaikaisimpia opettajia vuosina 1923–1958. 24 Yhteiskoululaisjoukko
näyttää hyvin yhtenäiseltä tummine takkeineen ja lippalakkeineen. Vuosikertomuksen 1926–1927 mukaan
kakkosluokan oppilaat olivat Aalto Tyyne, Aalto Veera, Alatalo Eeva, Blomqvist Annikki, Heimonen Harry,
Heiniö Matti, Hinkkuri Paavo, Huuskonen Toini, Hyytiäinen Eeva, Ikäheimonen Hilkka, Ilmonen Aune,
Kaleva Irma, Kari Mirjam, Kiviluoto Kaisa, Kossila Greta, Laitinen Mirjam, Lammi Tapio, Lappi Kirsti, Lehto
Katri, Liljeqvist Hilkka, Lucander Lauri, Malmivaara Niilo, Mäkelä Erkki, Niinikoski Matti, Nikula Erkki,
Nikula Liisa, Ojanen Kaarina, Palonen Vappu, Parkkonen Yrjö, Paronen Irma, Pasi Maire, Pekala Kalervo,
Rämä Sanni, Saarinen Rauha, Salomaa Raini, Sederholm Urho, Suhonen, Pentti, Suhonen Sirkka, Sundström
Aira, Tammivuori Aulikki, Virta Torsti, Vuorio Helvi – 42 oppilasta, joista kolme erosi tai jäi pois koulusta
tammikuussa 1927. Vuosina 1911–1915 syntyneistä oppilaista yksi oli Elimäeltä, yksi Iitistä, yksi Jaalasta, yksi
Valkealasta, loput Kuusankoskelta.

sauhua ja kipinöitä, joista vaatteet saivat kärvennystä. Kolmas pysäkki oli niin sanottu Pappilan pysäkki, jonka jälkeen tultiin seuraavalla pysähdyspaikalle seuratalon kohdalle, missä koululaiset poistuivat
junasta työväen vielä jatkaessa matkaa tehtaalle asti.
Kotiinpäin päästiin lähtemään työväen mukana kello 16.15. Koulupäivä oli pitkä siihen aikaan, mutta
junan odottaminen oli hauskaa, etenkin jos ilma oli
sateinen, niin saimme olla sisällä ja silloin ei riemulla ollut rajoja. Vain vahtimestarin tiukka komento sai
järjestyksen palautumaan.” 25
Koulumatkat tuntuvat jääneen monen oppilaan mieleen. Kati Kemppainen o.s. Kalho opiskeli koulussa 1926–1931, kun se jo toimi Koulukatu (myöh.
Marskinkatu) 3:ssa. ”Miten monta kertaa parsinkaan

tietojani vaunun kamiinan vieressä. Ulkoportailla oli
hauskampaa, vaikkakin siellä satoi sormenpäänkokoisia veturinkipinöitä niskaan.” Tyttöjä kiinnostivat
ulkonäköön liittyvät seikat. Kati ihaili suuresti ylemmillä luokilla olevia neitimäisen tyylikkäitä Maire
Palmlöfiä, Vieno Elomaata ja Alli Eskolaa, joilla oli
ylimaallisen hienot kampaukset, letitetyistä hiuksista
korville muotoillut voipullan tapaiset pallot. ”Jotenkin
pärjätäkseni turvauduin toiseen sen aikaiseen keinoon
ja piippasin piikkisuoran tukkani. Eräs vanhempi täti
sanoi silloin – aivan kysymättä – että tuo ei sentään
lapselle sovi. Matkustin sen jälkeen pitkän aikaa pelkästään ulkoilmapaikalla.” 26 Lukuvuodesta 1934–1935
alkaen Kymin Oy myönsi ilmaiset liput Voikkaalta
tuleville koululaisille. Tämä merkitsi oppilaalle noin
kahdensadan markan säästöä vuodessa. 27
26

Luokkien ja oppilasmäärän kasvaessa 1920-luvun alkuvuosina seuratalon epäkäytännölliset ja rauhattomat
tilat kävivät entistä ahtaammiksi. Omasta koulutalosta
oli keskusteltu alusta alkaen. Syksyllä 1921 Kymin Oy
tarjoutui luovuttamaan tontin yhteiskoulun rakentamista varten Maunukselasta, Kuusankosken kunnalta
ostamastaan Lehtisen tilan maasta. Kannatusyhdistys
katsoi kuitenkin tontin olevan sijaintinsa puolesta
sopimaton, koska se ei sijainnut keskustassa. Tilanne
ratkesi yhteiskoulun vuokratessa keväällä 1925 Kymin
Oy:ltä Koulukatu 3:ssa sijaitsevan punaisen kasarmirakennuksen 25 vuodeksi 8 400 mk vuosivuokralla.
Johtokunnan puheenjohtaja Wäinö Walkama muisteli myöhemmin, miten ”syyskuussa v. 1924 kutsui vuorineuvos Ahlman minut luokseen konttoriin ja ilmoittaen pitävänsä perustettua koulua, jonka toimintaa
hän oli sivusta päin seurannut, erittäin tarpeellisena,
lupasi antaa koululle huoneustoksi joko nykyisen virkamiestalon lähellä sijaitsevan harmaan kasarmin tai
sen viereisen asuinrakennuksen 25-vuoden ajaksi pientä vuokraa vastaan”. Johtokunta otti kiitollisena vastaan
tarjouksen ja valitsi jälkimmäisen, leveämmän rakennuksen. Walkaman mukaan rakennus oli ensimmäinen
rakennus, joka pystytettiin tehtaan perustamiskaudella 1870-luvun alussa. Pohjalaiset kirvesmiehet olivat
rakentaneet sen omaksi asunnokseen samoin kuin sitä
vastapäätä sijainneen, sittemmin apteekkikäyttöön otetun rakennuksen. 28

Kesän ja syksyn aikana muutettiin asuinrakennus koulukäyttöön uusimalla sisätilat kokonaan.
Remonttikustannukset katettiin arpajaisilla, juhlien
tuotoilla ja velalla. Itsenäisyyspäivänä 6.12.1925 voitiin viettää koulun vihkiäisjuhlaa. Seuraavana vuonna
rehtori vaihtui taas; raumalaissyntyinen Erkki Kaitila
luotsasi koulua vuodet 1926–1931. Koulun kasvaessa
täyteen viiden keskikoululuokan mittaansa opettajien
määrä vastaavasti kasvoi. Kun lukuvuonna 1921–1922
pärjättiin vielä kuudella opettajalla, opinjakajien määrä oli 1924–1925 noussut jo yhteentoista. Oppilaita oli
tuolloin yhteensä 166. Tällaisenakin koulu oli kuitenkin vielä pieni yhteisö. Veera Honkasen myöhemmän
muistelun mukaan opettajat ”olivat mielestämme hyviä
ja muodostimme kuin yhtenäisen perheen”. Uuden
Koulukadun koulutalon työrauhaa ja viihtyisyyttä
lisäsivät tontin ympärille pystytetty aita sekä puuistutukset. Vuonna 1926 koulu maalattiin ulkoa ja sisältä,
lisäksi hankittiin uutta kalustoa. Tämä rakennus, jota
loppuaikoina kutsuttiin Toimelaksi, purettiin vuonna 1997. Vanha seuratalo, yhteiskoulun ensimmäinen
tyyssija, purettiin vuonna 1971. 29

27

Tieteet ja taiteet sivistyneen
nuorison harrastuksina
voittavia opettajapersoonallisuuksia. Sellainen opettaja on onnistuva kasvatustehtävissään. Oppilas
katsoo häneen ylöspäin, ihailee häntä, luo hänestä
arvo-ihmisenä esikuvan sieluunsa, jota tahtoo elämässään noudattaa.
Minä uskon täydellisen antautumisen tieteen palvelukseen luovan opettajasta persoonallisuuden, jonka ulkonainen elämäkin muodostuu arvovaltaiseksi.
– Epäilemättä tulee tämä uusi koulutalo tilavine ja
valoisine luokkineen, joissa ei tarvitse vilua kärsiä, ja
tilavine halleineen tarkoituksenmukaisesti muutenkin järjestettynä auttamaan tämän koulun erittäin
ansiokkaasti tehtäviinsä valmistuneita opettajia luomaan yhä syvemmän katseen itsekukin alansa tieteeseen. Siitä saamme olla iloisia.
Varmaankin tämän koulun oppilasparvi saapuu
iloisin mielin tähän kodikkaaseen kouluhuoneustoon.
Heillekin on suuriarvoinen tämän uuden koulurakennuksen valmistuminen. Nyt he saavat ajatella
ja sanoa: tässä on meidän koulumme, meidän työmaamme. Me toivomme, että he täällä löytävät entistä enemmän mielenkiintoa koulun oppiaineisiin ja
harrastuksella valmistuvat tehtäviinsä. Onnellisena
pidän koulua, joka voi lyödä opillisen leimansa oppilasten yksityiseenkin elämään. Kaatakoon koulu
kumoon turhan huvitteluhalun erilaisina vitsauksineen ja antakoon tilalle arvokkaampaa ajanvietettä.
On ollut aikoja meidän maassamme, jolloin sivistyneen nuorison harrastuksiin ovat kuuluneet tieteen
ja taiteen saavutukset. Niitä on kotoisessa elämässä
tutkittu, niiden ympärille on seura-elämä muodostunut. Sen mukaan miten asianomainen kykeni keskustelemaan kaunokirjallisuudesta, taiteesta ja tieteen
eri aloista arvostettiin hänen sivistysmääränsä. Siinä
oli paljon hyvää ja varteenotettavaa meidän realistiselle ajallemme. Opettajat ja vanhemmat voivat olla
iloisia, jos opetustyön jäljet aivan kuin maininkeina
ulottuvat oppilasten vapaaseen elämään koulussa ja

Kirkkoherra Arvi Malmivaaran vihkimispuhe uudessa
koulutalossa 6.12.1925:

”Kuusankosken suomalaisen yhteiskoulun” uusi koulutalo noteerattiin myös Suomen
Kuvalehdessä. 30 Koulun piirustukset oli tehnyt rakennusmestari Wolmar Forsberg.
Kouvolan Sanomien kuvauksen mukaan rakennukseen oli mahdutettu ”täysin ajanmukainen ja tarkoitustaan vastaava huoneusto” viisiluokkaisen keskikoulun käyttöön. Talon alakerrassa olevaan suureen eteishalliin johti kaksi ovea. Tässä kerroksessa oli pieni juhlasali
ja neljä luokkahuonetta. Yläkerrassa oli niinikään tilava halli sekä opettajain huone, kalustohuone, yksi luokkahuone, vahtimestarin asunto ja asuinhuoneisto yhdelle opettajalle. 31

Kouluun hankittiin uutta välineistöä. Vuoteen 1927
mennessä luonnonopillisesta kalustuksesta löytyi
jo vaikuttava kokoelma: punnussarja, lamppuvastus, different-lämpömittari, radiometri, influenssikone, bentsiinilamppu, vesipyörä, avoin huulitorvi,
optinen penkki, höyrykoneen läpileikkausmalli, sauva- ja hevosenkenkämagneetti, eristetty jakkara, sauvamikrofoni sekä putousputki, telaratas, väkipyörästö,
areometri, ilmapumppu lisätarpeineen, Magdeburgin
puolipallot, resonanssisävelraudat, muuttuvainen

ilmapylväsresonaattori, monikordi, laitteet nesteiden
höyrystämislämmön ja lämmön mekaanisen ekvivalentin määräämiseksi, Heronin höyryreaktioratas, taipuva eristetty metallilankaverkko kaksoisheilureineen,
virrankääntäjä, kipinäinduktori, dynamokone hehkulamppuineen, röntgenputki ja fluorisoiva varjostin.
Havaintovälineitä saatiin myös muiden oppiaineiden
käyttöön. Vuonna 1929 mestari E. Koskus Voikkaalta
lahjoitti koululle megaskoopin painettujen kuvien esittämistä varten. 33

28

”Minulla on nyt iloisena tehtävänä vihkiä tämä talo
palvelemaan Kuusankosken yhteiskoulun opetus- ja
kasvatustehtäviä. Teen sen lukemalla psalmin 67
sanoilla Jumalan siunauksen:
Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä! Hän valistakoon kasvonsa meille, sekä, että maan
päällä tunnettaisiin sinun tiesi ja kaikissa pakanoissa sinun autuutesi! Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt,
Sinua kaikki kansat kiittäkööt! - - Siunatkoon meitä
Jumala ja peljätköön Häntä kaikki maan ääret! –
Tulkoon Jumalan armorikas siunaus tälle koululle
näissä uusissa suojissa, että opetus ja kasvatustyö, josta opettajat täällä huolehtivat, saisi tulla hedelmää
ja iloa tuottavaksi; että nuoriso, joka tämän koulun
oppipöytien ääressä opettelee ”syntyjä syviä, asioita ainoisia”, saisi täällä varttua kodin ja isänmaan
kaunistukseksi tiedossaan ja elämäntavoillaan; ja että
vanhemmat, jotka lähettävät lapsiansa tämän koulun kasvatettavaksi, saisivat luottamuksella ja myötätunnolla seurata sen pyrkimyksiä.
Hyvät opettajat, opinhaluiset ja hyvätapaiset oppilaat ja koulun elämälle myötämieliset kodit tekevät
tämänkin koulun, joka nyt saa uudessa asunnossaan
juhlaa pitää, onnelliseksi kouluksi. Kukapa meistä
ei olisi kokenut, minkä suuren arvon antaa koululle opettaja, joka voittaa oppilaittensa kunnioituksen
puoleensa. Opettajalla on siihen tilaisuutta työsarallansa. Muistelen usein entisiä opettajiani, joita minä
kunnioitin heidän oppineisuutensa tähden. En tarkoita heidän oppiarvojansa, vaan asiantuntemusta ja
tietovarmuutta, mikä ilmeni heidän opetuksessansa.
Oppineisuus, innostunut antautuminen opetustehtäviin ja arvokas käyttäytyminen luovat opettajasta
henkilön, jota oppilas kunnioittaa. Istukoon tämän
koulun opettajatuoleilla kunnioitusta ansaitsevia ja
29

sen ulkopuolella. Siirtyköön koulun kautta osa koulu-elämää harrastuksineen koteihin ja kotien välityksellä paikkakunnallemme. Olet onnellinen koulu, jos
saat korkeampia hengen tuulahduksia levittää paikkakuntamme työläispiireihin, joissa surukseni paljon
näen alhaisen materialismin orjuutta. – Mutta tässä
kaikessa tarvitaan Jumalan armollista apua. Tämä
koulu on jo siitä osaksensa saanut. Käyköön niin
tulevinakin aikoina! Toivossa, että Kuusankosken
yhteiskoulu saa palvella edullisesti Jumalan, kodin
ja isänmaan yhteistä asiaa vihin tämän huoneuston
sen kodiksi viihtyisäksi Jumalan nimessä. Vietä täällä
onnellisia päiviä!” 34
1920-luvun kouluissa ei vietetty pelkästään viihtyisiä
onnen päiviä, vaan koettiin myös kiirettä ja stressiä.
Koulun johtaja Lauri Vuorikoski pohti asiaa keväällä
1926 näin: ”Liikarasitus on sana, jota näinä päivinä on
paljon käytetty.” Kouluhallitus oli kerännyt aiheesta
tilastoa, joka ei kuitenkaan Vuorikosken mielestä asiaa
paljon valaissut. Omana käsityksenään koulun johtaja
lausui, että ”nykyajan elämän kulku, jonka pyörteisiin
koululaisetkin joutuvat, tuottaa heille niinkuin aikuisillekin liikarasitusta”. ”Koululaiset ovat vielä lapsia,
säästettäköön heitä myös siten, ettei heidän anneta
olla mukana kaikessa siinä, missä aikuiset ovat.” Jos liikarasitusta ilmeni koulutyössä, arveli Vuorikoski sen
osittain johtuvan ”myös siitä, että oppikoulua yrittävät
nykyään entistä enemmän käydä sellaisetkin, joilla ei
ole siihen lahjoja”. 35
Oppiaineitten rasitusten vastapainona toverikunnat
järjestivät edelleen konventteja ja illanviettoja, toimitettiin toverikunnan sanomalehteä, tyttöjen lukupiiri,
jossa luettiin vakavahenkistä kirjallisuutta ja laulettiin
hengellisiä lauluja, kokoontui naisopettajien johdolla.
Viulun ja torven soittoa harjoiteltiin W. Walkaman ja
F. Nybergin opastamina, hiihtokilpailuissa kilvoiteltiin
kauppias Karin lahjoittamasta kiertopalkinnosta, partiolaiset retkeilivät. Oy Heinonen & Laurikainen lahjoitti omenia ja makeisia kuusijuhlaan.
Lukuvuonna 1927–1928 muistettiin paitsi Suomen
myös Viron kymmenvuotista itsenäisyyttä juhlaliputuksilla itsenäisyyspäivinä joulu- ja helmikuussa.
Joulukuussa itsenäisyysjuhlan yhteydessä ripustettiin
koulun rukoussalin seinälle edelleen koulussa tallella
oleva Suomen itsenäisyysjulistus. Koulun toverikunta
puuhasi Helsinkiin ja Turkuun suuntautuvaa retkeä,
jota varten kerättiin varoja iltamin Kuusankoskella ja

Voikkaalla. ”Kymiyhtiön annettua ilmaiseksi juhlahuoneuston ja yleisön suhtautuessa myötämielisesti iltamiin saatiin puhdas tulo kohoamaan 2,000 mk:aan,
joten toverikunta iloisena ja suurin toivein lähtee matkalle kesäkuun alussa.” 36

Kuusankosken yhteiskoulun toverikunta perustettiin syyslukukauden 1922 alussa. Toverikunnan kuraattorina aloitti Margit Sarlin
ja ensimmäisenä puheenjohtajana Urpo Kari. Toverikunnan päiväämättömät, mahdollisesti alkuperäiset 1920-luvun säännöt ovat
säilyneet koulun arkistossa teinikunnan 1950-luvun papereiden
joukossa.

Koulu oli yhteydessä ympäröivään yhteisöön retkien, esitelmien ja juhlatilaisuuksien kautta.
Lähiympäristössä tutustuttiin paperinvalmistukseen,
kalankasvatukseen ja puutarhatoimintaan.
Syyskuussa 1928 yhteiskoululaiset olivat ”perunaretkellä” maanviljelijä Aron talossa Maunukselassa.
”Koulu on kiitollinen, kun sille suodaan tilaisuus tulla lähiseudun taloihin, jossa on myös mahdollisuus
viettää kaunis loppukesän päivä ulkona luonnossa.” Lokakuussa kävi koulun oppilaille puhumassa
Kristillisen Ylioppilasliiton koululaissihteeri, pastori
Helmer Virkkunen. Marraskuussa pidettiin koululla
raittiusjuhla, jossa rehtori Erkki Kaitila puhui ja jossa
ohjelmana kuultiin oppilaiden esittämiä runoja ja kertomuksia sekä soittoa ja laulua. Helmikuussa 1929 oli
toverikunnan järjestämä Kalevala- ja heimojuhla koko
koululle. Ohjelmassa oli koulun johtajan pitämä puhe,
laulua, soittoa, kuvaelma sekä Kalevala-aiheisten kuvien esittämistä. Huhtikuussa kävi opettaja V. Reima
puhumassa paikkakunnan koulunuorisolle raittiudesta,
ja myös yhteiskoululaiset olivat puhetta kuuntelemassa.
30

Huhtikuussa 1929 vieraili Suomen Valkonauhaliiton
matkasihteeri neiti Hanna Wegelius puhumassa koulun yläluokkien tytöille ”siveellisyysasiasta”. 37

Näyttämöharrastus oli oppilaiden suosiossa. Kuvassa Kalevalajuhlan esiintyjiä vuodelta 1930. Vuosikertomuksen mukaan karjalainen runonlaulaja Timo Lipitsa Suistamolta vieraili koululla maaliskuussa 1930 esittämässä kanteleensoittoa ja runonlaulua. Keväällä
1932 yhteiskoululla vieraili Lipitsan mukana myös runonlaulaja
Vuorinen. Kuva vuoden 1970 historiikista. 38

Rovastin poika Erkki Kaitila (1896–1973)
kirjoitti ylioppilaaksi Rauman yhteislyseosta
vuonna 1915. Hän valmistui filosofian kandidaatiksi 1925, auskultoi vuonna 1926 ja
sai kasvatusopin tutkinnon valmiiksi 1927.
Filosofian maisteriksi Kaitila promovoitiin
vuonna 1932. Kuusankosken yhteiskoulun
johtajana, uskonnon ja historian opettajana
hän toimi vuodet 1926–1931, minkä jälkeen
siirtyi Kouvolan yhteislyseon palvelukseen
historian ja latinan lehtoriksi sekä rehtoriksi
vuosiksi 1943–1946.
Erkki Kaitila on jäänyt mieleen humaanina opettajana, joka ei turhaan pyrkinyt tuomaan itseään esille. Hän oli kiinnostunut
tyyli- ja sivistyshistoriasta, joista aiheista
esitelmöi myös työväenopiston luennoilla.
Kaitila osallistui innokkaasti seurakuntaelämään ja kirjoitti isänmaallisaiheisia runoja.39
Tapani Lemminkäisen piirros, Aksel Kilkki,
Kuusankosken yhteislyseo 1920–1970, s. 37.

Vaikuttavan näköiset torvet olivat näillä nuorilla soittoniekoilla.
Kuvan ja kuvatekstin julkaisi Suomen Kuvalehti ”Pikku uutisissaan”
25/1923.
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1930-luku:
Kasvua Koulukadun varrella

Yhteiskoulun oppilaiden terveydentilaa seurattiin tarkastuksin
1920-luvulta alkaen. Syksyn 1928 terveystarkastuksen tulos kirjattiin myös osaksi vuosikertomusta. Koulun lääkäri J. V. Forss piti
oppilaiden ruumiinrakennetta, ravitsemustilaa ja yleistä terveydentilaa hyvänpuoleisina. Hän oli havainnut yhden varman keuhkotautitapauksen ja jonkin verran tuberkuloosin jälkitauteja. Lieviä
sydänhäiriöitä oli neljällä tytöllä. Kaulakupu tytöillä oli huomattava, mutta hyvin pienetkin oli otettu tarkastuksessa huomioon.
Kaulakupujen mittailu liittyi ilmeisesti ”paikkakunnalla verrattain
yleiseen struma-tautiin”, josta kannettiin huolta jo 1924–1925.
Maaliskuussa 1929 sattui kaksi kuolemantapausta: yksi oppilas
menehtyi tulirokkoon ja toinen verenmyrkytykseen.
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Vakiintumisen aikaa
Yksityisoppikouluja pidettiin jäykkiin valtionkouluihin verrattuna edistysystävällisempinä, taloudellisesti
edullisempina mutta kuitenkin vähintään yhtä hyviä
oppimistuloksia tuottavina. Tällaisten oppilaitosten
menestyminen oli kiinni paitsi rehtorista ja opettajista,
myös niistä henkilöistä, jotka johtokunnissa, vanhempainneuvostoissa ja kannatusyhdistyksissä työskentelivät koulun hyväksi. Usein näidenkin henkilöiden
kuolemat noteerattiin Kuusankosken yhteiskoulun
vuosikertomusten vainajat-osiossa. Kun vanhempainneuvoston puheenjohtaja Manu Kontula kuoli talvella
1931, lopetettiin koulutyö tammikuun 27. päivänä klo
12 muistohetkeen ja rehtori Kaitilan puheeseen, jossa hän puhui koululaisille elämän katoavaisuudesta ja
yhteiskunnan järjestyksestä:

” - - Kun me nyt olemme kokoontuneet hetken hiljentymisellä kunnioittamaan Manu Kontulan muistoa,
teemme sen erikoisesti kiitollisina hänelle siitä uskollisuudesta ja ymmärryksestä, jolla hän on tehtävänsä
vanhempainneuvoston puheenjohtajana suorittanut.
Hän on tässä tehtävässä ollut koko koulun olemassaoloajan. Ja ehkä suurimpana ulkonaisesti näkyvänä seikkana koulun elämässä tässä kohden on vapaapaikkojen myöntäminen oppilaille, joita asioita juuri
vanhempainneuvoston kokouksissa käsitellään. Siellä
on tullut näkyviin Manu Kontulan asiantuntemus
ja ymmärtäväinen suhtautuminen tähän monesti
sangen vaikeaan ja arkaluonteiseen kysymykseen. - Kun me nyt lopetamme tämän päivän työt ja lähdemme kotiin, olkoon kotimatka hiljainen ja meluton,
sekin ulkonaisena osoituksena siitä, että Jumala on
puhunut meille.” 41
Kunnallisneuvos Wäinö Walkama jatkoi johtokunnan puheenjohtajana aina vuoteen 1948 asti pidellen ohjia tiukasti käsissään. Veikko Talven mukaan
Kuusankosken yhteiskoulu oli saavuttanut hyvän maineen jo ennen talvisotaa. Se oli saanut opettajia, jotka
kiintyivät kouluunsa ja kouluttautuivat muodollisestikin päteviksi työnsä ohessa. Halu kouluttaa jälkikasvua

vaikuttaa vahvistuneen myös paikallisen väestön keskuudessa. 42
Vähän epävarman liikkeellelähdön jälkeen
1930-lukua voidaankin pitää koulun vakiintumisen vuosikymmenenä. Koulun johtajana toimi vuosina 1931–1940 fil. maisteri Martti Tolamo, tunnettu
urheilumies, ”maailman ainoa hyppäävä rehtori”, jonka
nuorekas olemus saattoi osaltaan houkutella kouluun
oppilaita ja luoda koululle omaa ajan henkeen sopivaa imagoaan. Vuosikymmen alkoi kuitenkin laman
merkeissä; vuosikertomuksessa 1931–1932 uusi rehtori totesi, että keväällä 1932 alkanut valtion menojen
supistuminen ja yksityiskouluille annettujen valtionapujen leikkaus pakottivat Kuusankoskella opettajien
palkkojen alennukseen ja oppilasmaksujen korotukseen. Uutta 350 markan maksua rehtori ei kuitenkaan
pitänyt kohtuuttomana yleiseen lukukausimaksutasoon verrattuna, etenkin kun ”puolivapautuksia” maksuista myönnettäisiin entistä enemmän, joten vähempivaraistenkaan koulunkäynti ei tulisi tämän kautta
vaikeutumaan.
Lastensa koulutusta pohtiville vähempivaraisille vanhemmille Kuusankosken yhteiskoululla oli varteenotettava kilpailija, vieläpä aivan
lähietäisyydellä, Koulukadun ja vuonna 1933 pystytetyn Vapaudenpatsaan toisella puolella sijaitsevat
Kymiyhtiön ylläpitämät ”täydelliset poika- ja tyttöammattikoulut” vaikuttavannäköisessä jugendlinnassaan.
”On luonnollista, että paikkakuntamme oiva ammattikoulu ilmaisine opetuksineen ja muine etuuksineen
saa suojiinsa suurimman osan seudun kansakoulun
käyneistä lapsista, varsinkin kun nykyisin niin paljon puhutaan yletöntä oppikoulunkäymistä vastaan”,
myönsi rehtori Tolamo vuoden 1932–1933 vuosikertomuksessa mutta jatkoi: ”Useat lasten vanhemmat näyttävät kuitenkin pitävän henkisen kehityksen pohjan
luomista lapsilleen yhtä tärkeänä kuin ammattitaidon
alkeitten oppimista ja panevat lapsensa oppikouluun,
vaikkapa sitten elämän ura jatkuisi aivan käytännöllisenä ja saisi käytännöllisen ohjauksen ammattikoulussa.”
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Kuusankosken toverikerhon tytöt
1930. Toverikuntaan kuuluivat
neljännen ja viidennen luokan
oppilaat. Tytöt ovat voimisteluasuissa. Keskellä istuu opettaja
Siiri Siikanen, joka opetti myös
voimistelua tytöille. Takana näkyvän J.W. Snellmanin kipsisen
rintakuvan koulu oli hankkinut
iltamien tuotolla 1926–1927, seinustalla myös Ernst Karin lahjoittama hiihtopalkinto. Kuva:
Poikilo-museot.

Kuusankosken yhteiskoulun
viidennen luokan tytöt lukuvuonna 1931–1932: Eskelinen
Hellin, Hietala Anna-Liisa,
Hämäläinen Sirkka, Jär vinen
Kerttu, Marjamäki Eira, Mäkinen
Ester, Purho Onerva, Reiman
Aura, Sormunen Vieno, Suhonen
Sirkka, Syrjänen L ea. Kuva:
Poikilo-museot.

koulunkäyntiinkin nähden. On edullisempaa lapsille, että he käyvät vaikka useitakin kouluja, kuin että
he jotkut lyhyempiaikaiset kurssit suoritettuaan joutuvat teille ja kujille, kun kaikille työnsaantimahdollisuuksia ei piankaan avaudu. Toimettomuus tekee
heidät pian haluttomiksi ja lopulta kykenemättömiksi mihinkään hyödylliseen työhön, jos sellaista lopulta
tarjoutuukin. Nuorisomme on säilytettävä vakava ote
työhön ja elämänuskallus ja luottamus menestymiseen
ponnistusten kautta.” 43

Keskikoulun käynyt ei rehtorin mielestä ollut ”mikään
herra meidän päivinämme ja, jos niin luulee olevansa,
on tuon oppimäärän suorittaminen hänelle ehkä turmioksi eikä hyödyksi”.
Rehtori Tolamo linjasi koulutus- ja yhteiskuntapoliittista suuntaa 1930-luvun alun lamakauden
puristuksessa:

”Arvoton on henkisesti turtuneen elämä. Jos ajattelemme erikoisesti aikaa jota nyt elämme, niin työttömyydellä on sangen ratkaiseva sanansa sanottava
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Koulukadun tiloissa alettiin melko pian huomata yhtä
ja toista valittamisenkin aihetta. Juhla- ja ruokasali osoittautui pieneksi. Erityisiä luonnontieteen, piirustuksen, laulun, veiston, käsityön, kotitalouden ja
voimistelun luokkatiloja enempää kuin oppilaskeittolaakaan ei koulurakennuksessa ollut. Osaksi voitiin
edelleen käyttää viereisen kansakoulun vastaavia tiloja.
Musikaalisia harrastuksia edisti koululle ompeluseuran lahjavaroilla hankittu piano. Koulun laajennusta
puuhattiin pitkän aikaa. Koulun laajentamisesta lukioluokat käsittäväksi yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi puhuttiin jo 1933–1934 vuosikertomuksessa.
Seuraavana vuonna oli jo paikkakin uudelle koulutalolle alustavasti katsottuna, ”Kuusankosken kirkon
läheltä, Voikan radan varrelta, Kunnan toimitaloa vastapäätä”. 45

Vaikka tilat olivat puutteelliset, opettajakunta kehitti ammattitaitoaan. Kuusankosken yhteiskouluun tilattiin opetuksen tueksi 1930-luvulla kirjallisuutta, kuten Luonnon Ystävää, Eläin- ja
Kasvitieteellistä Aikakauskirjaa. Luonnonhistoriaa ja maantietoa
opettivat tuolloin Rauha Laksonen ja Siiri Siikanen. Muita koululle tilattuja julkaisuja olivat Valvoja–Aika, Kasvatus ja Koulu,
Yksityiskoulu, Historiallinen Aikakauskirja, Virittäjä, Nuori Voima
ja Suomen Kuvalehti.

Koulun entisen oppilaan ja opettajan Ulla Silvosen tallettama lehtileike rehtori Martti Tolamosta, Suomen Kuvalehti
48/1931. Suurimman menestyksensä urheilijana Tolamo saavutti Berliinissä 1934 ensimmäisessä Saksan ja Suomen yleisurheilumaaottelussa. Nuoresta rehtorista innostunut saksalainen lehdistö kohotti Martti-maisterin tuolloin suorastaan teologian
tohtorin arvoon. 44
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Toverikunnan toiminta noudatteli samanlaisia suuntaviivoja kuin 1920-luvullakin. Joinakin kesinä tehtiin muutaman päivän mittaisia yhteisiä kesäretkiä kotimaan kohteisiin, kuten Helsinkiin, Turkuun,
Hämeenlinnaan, Savonlinnaan, Punkaharjulle,
Viipuriin, Sortavalaan ja Valamoon. Syksyllä
1936 koko koulu teki ”kaikin puolin onnistuneen retken” Vierumäen Urheiluopistoon. Ylsipä
horisontti jo kotimaan rajojen ulkopuolellekin:
”Koululaiskirjeenvaihtoon saksalaisten koululaisten kanssa on osallistunut koulustamme suurempi

prosenttimäärä kuin yhdestäkään muusta Suomen
oppikoulusta. Tunnustukseksi runsaasta osanotosta on koulullemme myönnetty yksi ja samalla ainoa
vapaa oppilasvaihtomatka Saksaan. Mainitun matkan
tulee tekemään IV luokan oppilas Leena Nikula.” Näin
todettiin vuosikertomuksessa 1933–1934.
Saksa oli luonteva kohde, koska saksan kieli oli
ensimmäinen vieras kieli. Sitä luettiin toisella, kolmannella ja neljännellä luokalla neljä tuntia viikossa, viidennellä kolme. Opetuksessa käytettiin Solmu Nyströmin
oppikirjoja Deutsches Lehrbuch ja Hilfsbuch sekä
Lindelöf – Öhquistin Lyhennettyä saksan kielioppia. Vuoden 1936 Berliinin olympialaisten yhteydessä järjestettävälle kansainväliselle poikaurheilijoiden
leirille tuli valituksi Raineri Wallenius IV luokalta,
kertoo vuosikertomus 1935–1936. Samoissa kisoissa
Suomea ja Kuusankoskea edusti Rainerin lankomies
ja rehtori Martti Tolamo, joka työ- ja vaalikiireidensä takia ei ollut parhaassa iskussaan. Karsiuduttuaan
pituushypyn loppukilpailusta Tolamo jätti voittotaistelun Jesse Owensin ja Luz Longin ratkaistavaksi. Kymmenottelun hän keskeytti ruokamyrkytyksen
takia.
Rehtorin urheiluhenkisyydestä myös koulun
arkioloissa kertoo Pauli Paasosen muistelma siitä,
miten Tolamo hyppyytti oppilaita välitunnilla. Hän
veti maahan viivan ponnistuspaikan merkiksi ja leiskautti ensin itse sellaiset lukemat, joita kukaan ei voinut saavuttaa. Oppilaille jäi, etenkin talvisodan tragedian läpikatsottuna, rehtori Tolamosta hyvin positiivinen
muisto: hän oli reilu, rehellinen ja tarmokas mies, jonka
mukaan ”urheilla pitää ja liikkua pitää”. ”Urheilua käyttää ’hyppäävä rehtori’ menestyksellä myöskin kasvatustehtävässään kasvattaessaan isänmaataan rakastavia ja
tervehenkisiä kansalaisia”, mainostettiin Isänmaallisen
kansanliikkeen eli IKL:n maakunnallisessa äänenkannattajassa Kymenlaakson Suunta -lehdessä 11.6.1936.
Kesän kansanedustajainvaaleissa IKL:n edustaja
Tolamo jäi valitsematta. Paasosen mukaan politiikka ei
kuitenkaan ollut millään tavalla mukana koulutyössä,
”mitään poliittista ideaa ei syöttänyt”. 46
Liikuntaa saivat monet luonnostaan koulumatkoista. Eeva Jokinen o.s. Klemola, jonka oma isäkin oli
tunnettu urheilumies, Pilkan koulun opettaja ja ajoittain myös yhteiskoulun tuntiopettaja Einar Klemola,
muisti keskikouluvuosinaan kolmekymmentäluvulla lähes aina juosseensa koulumatkansa, viitisen kilometriä. Ankarien opettajien pelossa myöhästymistä
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kavahdettiin, joten juoksuksi oli pistettävä. Lautta
Kymintehtaan puolelta joen yli ei useinkaan kulkenut, joten piti vielä kiertää tehtaan sillan kautta.
Koulumatkojen peruina Eeva arveli saaneensa hyvän
terveyden ja vahvan pohjakunnon, joka kesti myöhäiselle iälle. Keskikoulun suoritettuaan Eeva kävi lukioluokat Kouvolassa ja sai ylioppilaslakin 1938 – ja palasi
vanhaan kouluunsa tuntiopettajaksi vuonna 1944. 47

Kolmen apinan varassa olevan maljan jalustassa lukee: ”Kymi
Osakeyhtiön Ammattik. ja Yhteiskoulun välinen kiertopalkinto
jalkapalloilussa”, ja maljassa: ”Yhteiskoulu 4–3 10/10 36.” Malja on
edelleen Kuusankosken lukion hallussa. Kuva: Päivi Franzon 2020.

1930-luku oli paitsi urheilu- myös maanpuolustushenkinen vuosikymmen. Tämä näkyi kouluissa ja
oppilaiden harrastuksissa. Kuusankosken yhteiskoulun
oppilaita oli mukana partiotoiminnassa, seurakunnan
kerhoissa, pikkulotissa sekä suojeluskuntien poikaosastoissa. Kirjallisuuskerhon lisäksi toimi myös nyrkkeilykerho. ”Hyvän maanpuolustushengen osoituksena
mainittakoon, että oppikoululaisten lentokonekeräyksessä oppilaittemme suorittaman keräyksen tulos on
tähän mennessä ensi sijalla maassamme”, kehaistaan lukuvuoden 1936–1937 vuosikertomuksessa.
Seuraavana lukuvuonna 1937–1938 tuli uusi oppiaine, urheiluun läheisesti liittyvä väestönsuojeluopetus,
”jonka avulla tahdotaan kasvattaa oppilaissa hyvää
maanpuolustushenkeä ja tehdä heistä reippaita ja taitavia sota-ajan vaaran torjujia”. Opetuksessa käytettiin tukena kirjaa Koivisto – Oksala: Maanpuolustuksen
alkeiden oppikirja. 48 Oppikoulun rooli Suomen maanpuolustuksen tukena tulee selkeästi esille juhlapuheessa, joka pidettiin yhteiskoulun varainkeruujuhlassa
Kuusankoskella keväällä 1939.

1930-luvulla koulun juhlakalenteri koostui muun
muassa Aleksis Kivi- ja kirjallisuusjuhlista, raittiusjuhlista, heimo- ja Snellman-juhlista. Myös Runebergia ja
Sibeliusta muistettiin. ”Juhlia on, paitsi vuoden keskeisintä juhlaa, joulu-juhlaa, järjestetty suurmiesten päivinä. Mieliinpainuvin niistä oli isänmaallinen juhlahetki
’Ukko-Pekan’ 75-vuotispäivänä”, kertoi vuosikertomus
1936–1937. Tasavallan presidentin P. E. Svinhufvudin
eli Ukko-Pekan syntymäpäivää oli vietetty joulukuussa
1936.
Presidentti Svinhufvud oli vieraillut paikkakunnalla
toukokuussa 1935, ja myös koulun väki lienee tuolloin lähietäisyydeltä nähnyt ”maan isän” karhumaisen
olemuksen. Seuraavan vuoden toukokuussa koululla
vieraili piispa Aleksi Lehtonen, joka ”puhui oppilaille velvoittavasti ja lämmintä harrastusta herättävästi oikeasta koulunkäynnistä” ja seurasi sitten opetusta
kirkkohistorian tunnilla. 49
Oppikouluunpyrkiminen ja pääseminen oli rinnakkaiskoulujärjestelmän oloissa vähän toisellakymmenellä olevalle lapselle elämän tärkein ratkaisu, jonka tekemisessä kodilla oli keskeinen rooli. Kuusankoskelaisten
koulutushalusta kertoo se, että kouluun hakeutui
”parempien perheiden” jälkikasvun lisäksi lapsia myös
työväenluokkaisista taustoista. Erityisesti heille koulunkäynti merkitsi konkreettista nousua sosiaalisella ja taloudellisella asteikolla. Jo 1920- ja 1930-luvun
yhteiskoululaisista suunnilleen kolmannes tuli työväestön piiristä, mikä oli paljon suurempi osuus kuin maassa keskimäärin. 50
Koulun vuosikertomukset kertoivat lähtötasovaatimukset, eli ylemmän kansakoulun toisen luokan oppimäärän: raamatunhistoria ja Lutherin Vähäkatekismus,
selvä sisälukutaito ja kyky luetun kertomiseen omin
sanoin, välttävä oikein- ja kaunokirjoitustaito, neljä laskutapaa kokonaisluvuilla, helppojen tehtävien ratkaiseminen päässä ja kirjallisesti, Euroopan
maantieto. Pyrkijällä tuli olla mukanaan papintodistus, rokotustodistus sekä kynä ja ruudullista paperia.
Sisäänpääsytutkinnot samoin kuin ehtolaiskuulustelut
pidettiin elo-syyskuun taitteessa, juuri ennen koulutyön alkua. 51
Alusta alkaen koulu halusi kannustaa opinnoissaan menestyneitä. 1930-luvun loppuun mennessä
Kuusankosken yhteiskoululle oli kertynyt viisi stipendirahastoa. Kuusankosken Yhteiskoulun stipendirahasto
Arvo Karun muistoksi oli vuoden 1938 lopussa arvoltaan 1433,55 markkaa, Kuusankosken Yhteiskoulun
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stipendirahasto 1620,90 markkaa, Kullervon stipendirahasto 68,30 markkaa, Kuusankosken naisyhdistyksen stipendirahasto 1036 markkaa sekä Kuusankosken
Yhteiskoulun oppilaan Veikko Valtosen muistorahasto
5084,90 markkaa. Suurimpana yksittäiselle oppilaalle
jaettavana summana myönnettiin 200 markan suuruisia stipendejä, jotka vastaisivat nykyrahassa noin 75
euroa. 52

Pahviset opetustaulut olivat keskeinen osa opetusta niin kansa- kuin oppikouluissakin ennen
audiovisuaalisen tekniikan aikaa. Taiteilija-kirjailija Aarno Karimon alun perin neliosaiseen
”Kumpujen yöstä” -teossarjaansa (1929–1932) piirtämät kuvat esittivät Suomen historiaa
maailmansotien välisen ajan kansallismielisessä hengessä. Kuusankosken lukiolla hieman
huonokuntoisena säilynyt taulu piispa Gezeliuksen kinkereistä esitti kirkollisen kansanopetuksen aikakautta. Kuva: Marko Virtala 2020.

Kuusankosken yhteiskoulun lukusuunnitelma pysyi samana koko
1920- ja 1930-luvun vuoteen 1941 saakka
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Toiveita laajentumisesta

Karhumäen veljesten ottamassa ilmakuvassa Kuusankosken keskustasta vuodelta 1936 näkyy Kymiyhtiön
ammattikoulu keskeisellä paikalla. Sen vasemmalla puolella aukion reunalla erottuu yhteiskoulurakennus pääsisäänkäynnin tummine päätykolmioineen. Oikealla puolella puolestaan kadun toisella puolella on Kymin
Oy:n kansakoulurakennus, johon yhteiskoulu siirtyi vuonna 1941. Myös koulun ensimmäinen sijaintipaikka,
seuratalo, erottuu osittain kuvan oikeassa reunassa. Nykyisen Ekholmintien linjaa kulkevaa kapearaiteista rautatietä pitkin liikennöi ”Pikku-Päkä”, joka kuljetti myös koululaisia. Kuva: Ilmavalokuva Veljekset Karhumäki
Oy.

Oppilasmäärän kasvaessa kaikki halukkaat tulokkaat eivät enää mahtuneet enää yhdelle vuosiluokalle. Syksyllä 1938 oli perustettava IA:n (34 oppilasta)
rinnalle rinnakkaisluokka IB (35 oppilasta), jolle löytyi
tilat yhdistämällä opettajainhuone ja kokoelmahuone. Opettajainhuone siirtyi yläkerran varahuoneeseen.
Joulukuussa 1938 koulun johtokunnan kokouksessa päätettiin seuraavan vuoden puolella anoa koulun
laajentamista yliopistoon johtavaksi sekä tarkastettiin
rakennusmestari Niinisen laatimat piirustusluonnokset
uutta koulutaloa varten. 53
Kevätpuolella 1939 alkoi voimakas varainkeruukampanja. Paikkakunnan naisväki ahkeroi ompeluilloissa,
pidettiin arpajaisia, Kymin Osakeyhtiö, muu liike-elämä sekä muut koulun ystävät tekivät lahjoituksia.
Myös koululaiset oli mobilisoitu. ”Arpakauppamme oli
niin tehokasta, että meitä naapurikouluissa kutsuttiinkin ’lotterikoululaisiksi’”, muisteli myöhemmin Urpo
Markkanen, joka oli koulussa oppilaana vuosina 1937–
1942. ”Omalta kohdaltani muistan tuon arvanmyyntihomman olleen juuri minulle sopivinta koulutyötä ja
toivoin kaupallisten kykyjeni korvaavan joskus hyvinkin kyseenalaisen menestykseni varsinkin matematiikan visaisella alalla.” 54

Rehtori Tolamo luonnehti asioiden tilaa vuosikertomuksessa 1938–1939:

”Tieto laajennus- ja rakennussuunnitelmistamme
on varmasti ollut eräs syy siihen, että paikkakunnan väestö on entistä suuremmassa määrin ruvennut panemaan lapsensa omaan kouluun ja tulee
niin tekemään vastaisuudessa vieläkin tarkemmin.
Eduthan siitä ovat monet ja selvät, joskin lienee aina
niitäkin, joille vieras on omaa parempi. Myöskin
lähiympäristön väestö tulee kulkuyhteyksien jatkuvasti parantuessa ja Kuusankosken muodostuessa yhä
enemmän liikennesolmukohdaksi entistä enemmän
kouluuttamaan lapsensa koulussamme. Oppilasluvun
paisumista ei sinänsä ole suinkaan pidettävä koulun
opetus- ja kasvatustehtävälle edullisena, mutta kun
uusia uhrauksia ja työtä kysyviä suunnitelmia pyritään toteuttamaan, on tarpeen, että koulu on mahdollisimman elinvoimainen ja nauttii laajojen piirien
kannatusta. Oppilaiden vanhemmat varmasti ennen
muita tahtovat asiaa viedä eteenpäin.”

Kuusankoski-lehti mainosti voimakkaasti kevätkaudella 1939
yhteiskoulun arpajaisia sekä propagoi muutenkin kouluasian puolesta. 55 Lahjoituksina saatujen voittojen yhteisarvo oli 60 000
markkaa ja arpojen kokonaisarvo 100 000 markkaa. Yhden arvan
hinta oli 5 markkaa. Rehtori Tolamo kiitteli vuolaasti niin paikkakunnan naisia ompeluseuroissaan, kuusankoskelaisen liike-elämän
”suurenmoista kulttuuriharrastusta”, paikallislehden tuottamaa
näkyvyyttä samoin kuin oppilaidensa intoa arpojen myynnissä.
”Mainitsen vain, että esim. eräs ensiluokan oppilas käytti viime
lupapäivänsä hiihtämällä pitkän matkan Iittiin ja myyden sataa
lähentelevän määrän arpoja ilman henkilökohtaista voitonpyyntiä.” 56
Monet yhteiskoululaiset käyttivät hiihtolomansa arpojen myyntiin. Omalla hiihtolomallaan rehtori kävi Helsingissä ja onnistui
urheilusuhteillaan saamaan muun muassa Hannes Kolehmaisen
ja Paavo Nurmen mukaan kampanjaan. 57 Rahankeräys huipentui huhtikuussa 1939 Kuusankoskella ja Voikkaalla pidettyyn
”huomattavaan kulttuurijuhlaan”, jossa pääpuhujana esiintyi fil. tri
Jaakko Korpikallio.
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Oppilaiden vanhempia edustivat tuolloin vanhempainneuvostossa kunnan säästöpankin johtaja, rovasti,
opettajan ja SDP:n kansanedustajan rouva, rakennusmestari ja työnjohtaja. Koulun johtokuntaan kuului
kymmenkunta henkilöä, puheenjohtajanaan edelleen
tarmokas Wäinö Walkama. Johtokunnan sihteerinä
toiminut rehtori kirjoitti keväällä 1939: ”Rohkenemme
nyt toivoa, että pian jokainen kuusankoskelainen yhtyy
ajatukseemme: Se muistomerkki, minkä me, nykyinen
polvi jätämme jälkeemme, on vapaaehtoisin varoin
rakentamamme koulu. Jos näin kaikki ajattelemme,
pidämme myös huolen, että se ei varojen puutteessa jää
sellaiseksi, ettemme voi olla siitä ylpeitä.” 58
Aksel Kilkin myöhemmin (1957/1970) laatiman
historiikin mukaan varoja saatiin keräyskampanjan
aikana seuraavasti: iltamista ja arpajaisista 72 120,05
markkaa, keräyksen kautta 60 000 markkaa, lisäksi lahjoituksia liikkeiltä ja laitoksilta. Kuusankosken kunta korotti yhteiskoululle antamansa 25 000 markan
vuotuisavustuksen 30 000 markaksi ja myönsi vielä
Alkoholiliikkeen voittovaroista 5 000 markan lisäavustuksen. Kymin Oy korotti myös vuotuisen avustuksensa 10 000 markasta 20 000 markaksi luvaten lisäksi
vuoden 1939 avustuksena rakennusrahastoon 500 000
markkaa, jonka summan johtokunta saisi heti rakennustöiden alettua nostaa yhtiön kassasta. Eino Niinisen
laatimista kaksista piirustuksista johtokunnan asettama
toimikunta valitsi halvemmat. Käynnissä olevan vilkkaan rakennuskauden vuoksi rakennuskustannusten
epäiltiin nousevan korkeiksi. Ennen rakennuspäätöstä
haluttiin myös selvyys koulun laajenemisesta. 59
Kevätkesällä 1939 Kuusankosken yhteiskoulun kannatusyhdistys teki anomuksen valtioneuvostoon koulun laajentamiseksi lukioluokat käsittäväksi ja yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi. Vastausta Helsingistä
odotettiin paikkakunnalla toiveikkaasti. Paikallislehti
seurasi jo ennen syyslukukauden alkua asian kehittymistä. 60 Syyskuun alussa, koulun jo alettua, voitiin tyytyväisinä uutisoida valtioneuvoston eli A. K.
Cajanderin III hallituksen ja opetusministerin Uuno
Hannulan myönteisestä päätöksestä, jonka mukaan
Kuusankosken yhteiskoulun laajentaminen yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi oli määrä aloittaa syyslukukaudella 1943 perustamalla kuudes luokka, sitä
seuraavana syksynä seitsemäs luokka ja syksyllä 1945
kahdeksas luokka, jonka suorittaneet saisivat ylioppilastodistuksensa keväällä 1946. Kuusankoskelaista
kulttuuritahtoa ilmentävä ”kansan karttuisa käsi”

oli vahvistanut koulun taloudellisia edellytyksiä.
Koulurakennusasiassa toivottiin nyt vain nopeaa
etenemistä. Yhteiskoulu pysyi edelleen yksityisenä.
”Tämä merkitsee, että koulun ystäviltä – luemme niiksi kaikki paikkakuntalaiset – vaaditaan vielä paljon
uhrautuvaisuutta.” 61
Innostus näkyi myös yhteiskouluun pyrkineiden ja
hyväksyttyjen ennätysmäisenä määränä. Oppilaiden
pääluku ylitti nyt kahdensadan. Syksyllä 1939 perustettiin jälleen ykkösluokalle rinnakkaisosasto, mutta
tila ei enää saman katon alla riittänyt. Sekä IA:ssa että
IB:ssä aloitti syksyllä 38 oppilasta. IB-luokka oli pakko sijoittaa Kymin Oy:ltä vuokrattuun Kuusankosken
kansakoulun yhteen luokkahuoneeseen. Tämä oli ikään
kuin ensi askel yhteiskoulun seuraavaan muuttoon.

Martti Tolamo (alk. Topelius, 1907–
1940) oli pitkä, salskea kauppiaan poika
Kangasniemeltä. Hän valmistui ylioppilaaksi Mikkelin lyseosta 1926, reservin vänrikiksi RUK:n kurssilla 12 seuraavana vuonna ja
filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta
1931. Samana vuonna 24-vuotias Tolamo
sai paikan Kuusankosken yhteiskoulun rehtorina, uskonnon, historian ja voimistelun
opettajana. Työuransa ohella Tolamo oli jo
tuossa vaiheessa luonut kunnioitusta herättävän urheilijan uran, joka jatkui vielä rehtorivuosien aikanakin. Pikajuoksu, hypyt
ja moniottelu olivat hänen vahvoja lajejaan
(ks. erilliskatsaus liikunnasta 1980-luvun
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yhteydessä). Urheilijana Martti Tolamo ehti
saavuttaa seitsemän Suomen mestaruutta,
kolme Suomen ennätystä, viisiottelun epävirallisen maailmanennätyksen, kolme maaotteluvoittoa, kahdeksan Kymenlaakson
piirinmestaruutta sekä suuren määrän muita voittoja ja arvokilpailujen pistesijoituksia. Tolamo osallistui Suomen edustajana
Amsterdamin 1928 ja Berliinin 1936 olympialaisiin. Tolamon SE-tulos pituudessa 751 cm Berliinistä vuodelta 1934 pysyi
Suomen ennätyksenä kaksikymmentä vuotta.
Vuonna 1935 Tolamo avioitui Kymiyhtiön
lakiasian osastopäällikön tyttären Arna
Walleniuksen kanssa. Kuusankoskella
tämä Suomen Kuvalehden luonnehdinnan
mukaan ”nykyaikainen komea koulunjohtaja” edusti nuoren tasavallan nuorta sivistyneistöä ”terve sielu terveessä ruumiissa”
-tyyliin. Kansallismielinen urheilusankari
oli sopiva julkkisehdokas, kun IKL tavoitteli ääniä Viipurin läntisessä vaalipiirissä
vuoden 1936 eduskuntavaaleissa. Tolamo jäi
kuitenkin valitsematta. Samaan aikaan toinen kova urheilumies, Maalaisliiton Urho
Kekkonen, ponnisti samasta vaalipiiristä Arkadianmäelle. – Tolamo olisi lyönyt
Kekkosen sadalla metrillä ja korkeudessa,
mutta kolmiloikassa Kekkosen ennätys 14,06
oli 20 cm Tolamon tulosta parempi.
Talvisodan lopulla maaliskuussa 1940 tulenjohtajana etulinjassa toiminut luutnantti
Tolamo haavoittui vaikeasti Vuoksenrannan
Sintolassa kranaatin räjähtäessä. Martti Leo
Tolamo kuoli Joutsenon Rauhan sairaalassa 14.3.1940, päivä sodan päättymisen jälkeen, 33-vuotiaana. Maaliskuun lopulla
Kuusankoskella koettiin vaikuttava surujuhla, kun yhdeksäntoista sodassa kaatunutta,
mukana myös Tolamo, laskettiin sankarihaudan lepoon. Miestä ja isää jäivät kaipaamaan
leski ja kaksi lasta, rehtoriaan Kuusankosken
yhteiskoulun opettajat ja oppilaat ja muu laajempi yhteisö. 62 Tapani Lemminkäisen piirros, Aksel Kilkki, Kuusankosken yhteislyseo
1920–1970, s. 39.

Rahankeräys huipentui huhtikuussa 1939 Kuusankoskella ja
Voikkaalla pidettyyn ”huomattavaan kulttuurijuhlaan”. Pääpuhuja
fil. tri Jaakko Korpikallio (1907–1940) oli rehtori Tolamon tuttu jo
Mikkelin lyseon ajoilta sekä opiskelu- ja osakuntatoveri Helsingistä,
Akateemisen Karjala-Seuran jäsen ja sitä kautta mukana monissa maanpuolustuspropagandatilaisuuksissa. Hänen väitöskirjansa
”Yksilön ja kansalaisen kasvatus Englannissa. Kasvatuspäämäärien
kehitys renessanssista nykyaikaan” (1937) sisältö kuului myös
Kuusankoskella pidetyssä puheessa.
Tolamon tavoin Korpikalliokin joutui antamaan ”kaikkensa ja kalleimpansa” talvisodassa. Vänrikki Jaakko Armas Korpikallio kaatui
Salmissa Lavajärven kannaksella 20.1.1940. Hänet haudattiin kotipitäjänsä Anttolan sankarihautausmaalle. 63
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Itsenäisen Suomen oppipolulle
esimerkkiä Englannista
”Olemme kokoontuneet viettämään iltaa koulun ja kasvatuskysymysten ympärillä, luodaksemme taloudellisia
edellytyksiä uudelle kouluyritykselle, jolla toteutuessaan tulee olemaan Kymen-seudun sivistyselämässä
kauaskantoiset seuraukset. - - Maamme itsenäistyessä
muutettiin oppikoulua siten, että venäjän kieli poistettiin pakollisten aineiden joukosta ja lakattiin antamasta
lupia keisarillisen perheen merkkipäivinä. Nämä olivat
milteipä ainoat muutokset, vähäisiä tuntijakojen järjestelyjä lukuunottamatta. Tosiasiallisesti maassamme
on siis voimassa Venäjän vallan aikainen koulujärjestys. - - Ei ole selvästi todettu, että itsenäistyminen on
asettanut koululaitokselle valtavia uusia vaatimuksia ja
tehtäviä. Itsenäisen Suomen kansalaisen toimintasäde
on laajentunut koko maailman käsittäväksi, hän on itse
vastuussa maansa edistyksestä ja kunniakkaasta edustuksesta. - Suomalaisen, kansalliselta pohjalta lähtevän kasvatustieteen on oltava tämän todellisen uudistustyön
etunenässä ja sen, samoin kuin ylimpien kouluviranomaisten, tehtävänä on puhaltaa innostuksen tulta niin
maan opettajistoon kuin oppilaihinkin. Saadaksemme
koululaitoksemme entistä lähemmä oman kansamme
sielunelämää, olisi saatava selvitetyksi kansanrunoutta, sananlaskuja yms. tutkimalla, miten esi-isämme
ovat lausuneet julki elämänohjeitaan ja mitä arvoja he
asettivat ensi sijalle kasvatuksessa. Katsokaamme esim.
Kalevalaa. Se on maailman kansalliseepoksista ainoa,
jossa ei pääpaino ole sotaisilla veriteoilla vaan jossa vallitsee rauhallinen, työlle tai taidolle, yleensä henkiselle
elämälle myönteinen sävy. - Kansakunnan sivistysihanteen, toisin sanoen kasvatuspäämäärän, selvittäminen ja sen tietoinen kehittäminen määrättyyn hyväksi nähtyyn suuntaan on
erittäin tärkeä ja ensiarvoinen käytännöllinen tehtävä
eikä suinkaan yksinomaan tiedemiesten teoreettisen
askartelun kohde. Tähän vakaumukseen olen tullut
tutkiessani englantilaisen kasvatuspäämäärän kehitystä

renessanssista nykyaikaan asti. Seurattaessa englantilaisen kansanluonteen ja kasvatuspäämäärän rinnakkaista
kehitystä neljän vuosisadan kuluessa voidaan havaita,
että kansanluonnetta voidaan muuttaa kasvatuksen
avulla, kunhan tuo tavoite on perusolemukseltaan vuosikymmenestä toiseen sama ja siihen tietoisesti kaikin
keinoin pyritään. Merta pelkäävistä, raaoista ja käytökseltään kömpelöistä englantilaisista on vuosisatojen
kuluessa kehittyneet nykyiset maailmanvaltiaat, jotka
ovat kuuluisia taidoistaan merenkävijöinä, tahdikkaasta käytöksestään ja kyvystään hallita ihmisiä. - - Tämä
havainto on erittäin lohdullinen ja rohkaiseva meille
suomalaisille, sillä meidän puukkojunkkari-kansamme
luonteessa on runsaasti piirteitä, jotka olisi kasvatuksen kautta saatava muuttumaan. Tämä on hidas mutta
ainoa varma tie synkkääkin synkemmän rikostilastomme saamiseksi sivistyskansan mainetta vastaavaksi.
Toinen suuri asiaryhmä edelliseen läheisesti liittyvä,
johon meillä on suhtauduttu ja suhtaudutaan vieläkin
välinpitämättömästi, on se, jonka sisältönä on lyhyesti sanottuna kansakunnan tarve. Mitä Suomi odottaa oppikoululta? - - Lienee ilman muuta selvää, että
itsenäinen valtio vaatii oppikoulun kasvateilta paljon
enemmän ja jossain määrin myös toisenlaisia ominaisuuksia ja taitoja kuin vieraan valtakunnan alainen
poliittista itsenäisyyttä vailla oleva kansakunta. Ruotsin
ja Venäjän alainen Suomi esitti eräiltä kohdin aivan
erilaisia vaatimuksia kuin valtiollisesti suvereeninen
Suomi. Nyt ei enää riitä, että oppikoulumme kasvattaa
tietorikkaita ja sivistyneitä säätyläisiä, uskollisia ja taitavia virkamiehiä sekä mahdollisimman vähän valtiollisesta elämästä välittäviä ja siitä ymmärtäviä alamaisia.
Elämänsä ohjat omiin käsiinsä ottanut kansa tarvitsee
ennen kaikkea sivistyneitä ja harjaantuneita johtajapersoonallisuuksia sekä aktiivisia ja valistuneita kansalaisia, jotka tuntevat itsensä vastuullisiksi valtakunnan
asiain hoidosta kansakokonaisuuden etujen mukaisesti.
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Englannin valtiollisen elämän terveys johtuu todistettavasti suurelta osalta siitä, että sen parhaimmat koulut
ovat vuosisatoja tietoisesti kasvattaneet ja harjoittaneet valtiollisia johtajia. - - Samoin kuin jalkapallojoukkueen kapteenin täytyy saada harjoitella jalkapalloa pienestä pojasta lähtien, samoin katsotaan tulevan
pääministerin tarvitsevan harjoitusta valtiolliseen johtajan ammattiin jo koulun penkiltä asti. Jo koulussa
hänen on opittava kantamaan nurkumatta vastuuta,
opittava esiintymään julkisuudessa, esittämään selvästi ja mukaansatempaavasti ajatuksensa, käsittelemään
oikein ihmisiä ja näkemään toisin ajattelevissakin järkeviä ihmisiä, joilla on yhtä kunnialliset tarkoitukset
kuin hänellä itselläänkin. - - Tärkeimpänä pidetään
Englannissa yleisen kansalaismielen kasvatusta. Oikea
kansalaismieli – public spirit – ei ole millään tavalla
ristiriidassa sivistyselämälle välttämättömän hengenvapauden kanssa. Englantihan on tunnetusti vapauden
maa, mutta sen ohella se on voimakkaan ja kehittyneen
kansalaismielen maa. - Eikä riitä vain yleinen kansalaismieli, vaan nykyaikaisen monisyisen yhteiskunnan jäsenen on omattava tietoja ympäröivän yhteiskunnan rakenteesta ja tajuttava
sen olemus. Meikäläisellä ylioppilaalla on sangen yksityiskohtaiset tiedot paavin ja keisarin välisestä investituurariidasta keskiajalla, mutta hän tuskin osaa selittää mitä oikeastaan ymmärretään parlamentarismilla
puhumattakaan siitä, että hän ymmärtäisi nykyisiä teollistuneen yhteiskunnan suuria sosiaalisia kysymyksiä,
joiden ratkaisuun hän kuitenkin kansalaisena omalta osaltaan joutuu vaikuttamaan. Oppikoulusivistystä
saaneen nuoren ihmisen tulisi ymmärtää kansanvaltaisen yhteiskunnan peruskysymyksiä, taloudellisia ja valtiollisia voidakseen muodostaa itsenäisen mielipiteen
valtiollisissa kysymyksissä ja käyttää järkevästi äänioikeuttaan. - - Oppikoulussa ei ole välttämätöntä ottaa
yhteiskuntaoppia uudeksi erikoiseksi oppiaineeksi, sillä
sitä voidaan yhtä hyvin, vieläpä tehokkaammin lukea
historian, maantieteen, äidinkielen, uskonnon ja muidenkin aineiden yhteydessä, kunhan kurssit vain järjestetään järkevästi ja tätä asiaa silmälläpitäen.
Kansalaismielen ja kansalaistiedon viljelemisen tulee
olla yleisen luonteenkasvatuksen tavoin kaikkea koulutyötä läpäisevänä periaatteena. Edellä esitetty on jo
osoittanut, ettei tietojen jakelu, siis varsinainen opetustyö ole suinkaan ainoa oppikoulun tehtävä, vaikka se
on meillä siksi muodostunut. - - Kansakunnan elinintressien koululaitokselle asettamista vaatimuksista on

ensimmäinen se, että koululaitoksen on huolehdittava
nousevan polven ruumiillisesta kunnosta. Tämä koskee
erikoisesti poikakouluja, jotka kasvattavat tulevaa sotilasainesta. Suorastaan hämmästyttävältä tuntuu lukea
puolustusministerin kirjelmää, joka perustuu kylmään
todellisuuteen. ’Alokkaiden astuessa palvelukseen’, hän
lausuu, ’on oppikoulua käyneiden nuorukaisten suuren
enemmistön ruumiillinen avuttomuus silmiinpistävä.’ - - Suuri osa maamme miehisestä sivistyneistöstä osoittautuu siis asevelvollisuusaikanaan täydellisiksi
’mammanpojiksi’, jotka eivät osaa hallita ruumistaan
eivätkä tulla toimeen, kun äiti ei ole tarjoamassa lapselle kuivaa paitaa hikoutumisen jälkeen. Tämä surkeus ei
johdu yksinomaan siitä, että voimistelulle ja urheilulle
on varattu liian vähän aikaa, vaan yhtä paljon siitä, että
tuota vähäistäkään aikaa ei käytetä järkevästi ja käytännöllisesti. Puolustusministeri ei vaadi yhtään liikoja,
esittäessään, että yksi ilta- tai aamupäivä viikossa täytyisi varata vapaassa luonnossa, maastossa suoritettaviin ruumiinharjoitusten eri muotoihin - - . Tähän päämäärään pääsemiseksi ei olisi vain varattava tarpeeksi
aikaa, vaan myös valvottava, että voimistelunopettajat olisivat reservi- tai suojeluskuntaupseereita ja naisopettajat perusteellisen saniteetti- ja lottakoulutuksen
saaneita.
Puolustusministerin kirjelmässä on toinenkin tärkeä
ajatus, jota pidän vielä vakavampana kuin edellä esitettyä. ’Suomen kansalaisen perushyveisiin on luettava’, näin kirjoittaa puolustusministeri, ’isänmaanrakkaus ja puolustustahto. Erikoisesti tulee näiden vallita
sivistyneistön keskuudessa, joka sekä rauhan että sodan
aikana johtaa kansaa ja sen kehitystä. - -’ Tiedän maassamme kouluja, jossa ei lueta Suomen historiaa yhtään
kokonaista lukukautta. Mutta niissäkin kouluissa, joissa luetaan edes kaksi lukukautta Suomen historiaa, ei
tavallisesti jää aikaa venäläisen sortoajan ja itsenäisyystaistelun perusteelliseen käsittelyyn puhumattakaan siitä, että joudettaisiin selvittämään perin pohjin kansamme kunniakkain ja samalla surullisin sota,
vapaussota. - - Se nuoriso joka saa kulkea mielikuvituksessaan aktivistien ja jääkärien polkuja parhaassa
kehitysiässä, jolloin mieli on vastaanottavainen kaikelle
kauniille, korkealle, jalolle ja epäitsekkäälle, se nuoriso
ei koskaan luovuta tätä maata vieraalle tulipa se mistä
ilmansuunnasta hyvänsä ja esittipä se minkälaisia ultimaattumeja hyvänsä. Tshekko-Slovakian ja Albanian
kunniaton antautuminen, koiran kuolema, on varoittavana esimerkkinä siitä, mitä merkitsee leikittely
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pasifistisilla aatteilla joita meillekin on eri tahoilta eri
tavoin maustettuina tarjoiltu. Oppikoulun on kyettävä
istuttamaan nuorisoon niin paljon aatteellista tulta ja
niin paljon itsenäistä arvostelukykyä, että se tietää mistä milloinkin on kysymys, että se tuntee suden, vaikka
se kulkeekin lampaan vaatteissa. Jos Luoja suo meidän
vielä rauhassa katsella ensi kevään ja kesän aurinkoa,
voi Suomen nuoriso käytännössä näyttää, vieläkö siinä
elää jääkärien ja aktivistien henki. Ensi kesäksi suunniteltu vapaaehtoisen työvoiman lähettäminen rajoillemme linnoitustöihin, on yritys, jossa Suomen nuoriso
saa tilaisuuden näyttää, onko siinä oikeaa suomalaista
uhrimieltä menemällä lapio ja kuokka kädessä turvaamaan maamme itsenäisyyttä.
Hyvät kuulijat. Olen koettanut tuoda silmienne eteen
eräitä kysymyksiä, jotka nousevat koulun ja nousevan
polven vaiheilta. Nuorisossa on kansan tulevaisuus, se

on kallista viljaa, jota on huolella huollettava. Tämä
viljan kalleus tulee meille monin kerroin selvemmäksi näinä jännityksen aikoina, jolloin seisomme kaikki
kitaansa nielevän tulivuoren partaalla. Siksi meidän on
tehtävä parhaamme kaiken sen hyväksi, joka tarkoittaa
nuorison kasvattamista Suomen vapauden vartijoiksi
ja Suomen nimen kohottajiksi korkealle kansakuntien
kilpakentillä. Mutta jotta saisimme tähän rauhalliseen
työhön jatkuvat mahdollisuudet, on meidän nyt miehuusiässä olevien tarpeen tullen annettava kaikkemme
ja kalleimpamme ja vannottava, ettei tämän maan rajojen sisälle tule mikään vieras valta pelkillä ultimaattumeilla ja röyhkeillä uhkauksilla.”
Lyhennelmä fil. tri Jaakko Korpikallion puheesta
Kuusankosken yhteiskoulun juhlassa huhtikuussa 1939
(Kuusankoski 21. ja 25.04.1939)

46

1940- ja 1950-luvut:
Sota ja siitä toipuminen
Sota katkaisi dramaattisesti koulun arjen. Rehtori
Tolamo sekä toinen opettaja, maisteri Unto Ketomaa,
kaatuivat talvisodassa. Kaikkiaan sodissa 1939–1940
ja 1941–1944 kaatui kuusitoista Kuusankosken
yhteiskoulun opettajaa ja entistä oppilasta. Vt. rehtorin tehtäviä hoiti 1939–1940 Rauha Laksonen. Kun
Keskustan uusi kansakoulu valmistui, jäi vanha tehtaan kansakoulun rakennus Niementiellä vapaaksi.
Yhteiskoulu muutti tähän kolmanteen sijaintipaikkaansa pääsiäisen jälkeen 1941. Rehtorina oli tuolloin
Väinö Nikulainen (1940–1942) ja tämän jälkeen Antti
Nikulainen (1942–1947).
Jatkosodan vuosina koulu laajeni. Ensimmäinen
lukioluokka aloitti 1943 ja ensimmäiset ylioppilaat
lakitettiin kesällä 1946. Saman vuoden alussa yhteiskoulun kannatusyhdistys osti seurakunnalta Pappilan
lähistöltä tontin uutta rakennusta varten. Seuraavana
vuonna koulu sai rehtorikseen Aksel Kilkin, joka

hoiti tehtävää kaksikymmentä vuotta (1947–1967).
Toverikunta, joka sodan aikana oli muuttanut nimensä
teinikunnaksi, järjesti ”oppilaitten vapaita harrastuksia”.
1950-luvulla, kun elintaso alkoi jo nousta, nousi myös
nuorisomuodin merkitys. Villamyssyt, lättähatut, nahkatakit, kapeat hameet ja dongarit olivat ”in”.
1950-luvun lopulla oppilaita oli jo 750 ja luokkia
21. Sodan jälkeisistä suurista ikäluokista yhä useampi
halusi keskikoulu- ja lukiokoulutuksen. Vuonna 1957
valmistui pitkään kaivattu Kuusankosken yhteiskoulun uusi, moderni, aineluokkajärjestelmään pohjannut koulurakennus vanhan keskustan länsipuolelle
Valtakadun varteen. Vanhoista, ahtaista puurakennuksista muutettiin avariin, uutuuttaan hohtaviin tiloihin.
Samana vuonna aloittanut Voikan yhteiskoulu helpotti
osaksi oppilaspainetta.
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Sodan varjossa lukioluokkien lisäys
1940-luku:
Sota katkaisee koulurutiinin

Kuusankosken yhteiskoulun kahdeskymmenes lukukausi oli dramaattinen, niin kuin se oli kaikille Suomen
kouluille ja koko kansalle. Vuosikertomuksen 1939–
1940 teksti on korutonta kertomaa:

”Koulun toiminta keskeytyi heti yh:n [=ylimääräisen harjoituksen eli liikekannallepanon] alkaessa ja
koulu sulki ovensa lokak. 12 p:nä. Kun sitten tilanne marraskuussa ei ollut mitenkään muuttunut huonommaksi, katsottiin voitavan koulutyö taasen alkaa,
vaikkapa aluksi supistetussa muodossa. Kun reserviharjoituksiin kutsuttujen rehtori Tolamon ja maisteri Ketomaan tunnit saatiin sijaisten avulla järjestetyksi, aloittivat luokat III-V jälleen koulutyönsä
marrask. 16 p:nä ja toiset luokat 21 p:nä sekä ensimmäiset luokat 27 p:nä. Koulutyöaika tuli kuitenkin
lyhyeksi vihollisen hyökätessä maahan marraskuun
viimeisenä päivänä lopettaen toistaiseksi kokonaan
koulunkäynnin.
Kun sitten jälleen päästiin säännöllinen koulutyö aloittamaan elok. 1 p:nä 1940, oli sotatalvi ehtinyt jättää jälkensä meidänkin koulumme elämään.
Rehtori Martti Tolamo ja maisteri Unto Ketomaa
olivat poissa, he olivat uhranneet nuoren elämänsä
Isänmaan hyväksi. Rehtori Martti Tolamo, tunnettu
urheilumies, jonka unelmana oli ollut uuden koulutalon hankkiminen ja koulun muodostaminen 8-luokkaiseksi, haavoittui vaikeasti Kannaksella maalisk.
9 p:nä taistelussa verivihollistamme vastaan ja kuoli
maalisk. 14 p:nä. Rakastettu sankari saatettiin maaliskuun viimeisenä päivänä koulupaikkakuntansa sankarihautaan ja kätkettiin isänmaan multaan
syvän surun vallatessa kaikki omaiset ja ystävät.
Myöskin koulumme kirjanpidon opettaja kauppat. kand. Unto Ketomaa oli uhrannut henkensä
isänmaan alttarille. Hän kaatui Summassa helmik.
13 p:nä ja hänen ruumiinsa jäi vihollisen puolelle hänen saadessa viimeisen leposijansa jossakin
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tuntemattomassa yhteishaudassa rajan takana.
Täys’ onni on sen, ken maataan saa ees palvella
hivenen verran!”
Näin muotoili elokuussa valittu koulun uusi rehtori, Viipurista tullut Väinö H. Nikulainen muistosanat
entiselle rehtorille ja opettajalle 1939–1940 vuosikertomuksessa. Ennen hänen valintaansa sodan aikana vt.
rehtorina oli toiminut Rauha Laksonen. Joulukuusta
1939 seuraavaan heinäkuuhun asti koulurakennuksessa toimi sotasairaalan Viipurista evakuoitu sairaanhoitajakoulu. Naisopettajat olivat sodassa lottatyössä ja
nelisenkymmentä oppilastakin erilaisissa suojeluskunta-, lotta- tms. tehtävissä, joten ”meidän koulumme on
antanut niin suuren panoksen, kuin sille on ollut mahdollista, taistelussa kansallisen olemassaolomme ja suomalaisen sivistyksen puolesta”. Kevätlukukausi (syksyllä!) 1940 kesti vain 41 työpäivää, elokuun 1. päivästä
syyskuun 21. päivään. 17 oppilasta jäi erilaisten olosuhteitten vuoksi tulematta kouluun; vajetta paikkasi 13
karjalaista siirto-oppilasta. 64
Kun opiskelu sitten elokuussa 1940 alkoi, ”oli suorastaan ilahduttavaa nähdä sitä uutta intoa ja harrastusta koulutyöhön, mitä koko koulussa oli havaittavissa,
mutta mikä erikoisesti muutamissa vuosikausia laiskotelleissa oppilaissa ilmeni koulutehtäviensä tunnollisessa suorittamisessa”, kerrotaan 1939–1940 vuosikertomuksessa. Ennätysmäisesti peräti 96,8 % oppilaista
siirtyi ehdoitta luokka-asteelta seuraavalle. 65
Sota-ajan kielteisemmät vaikutukset käyvät sen
sijaan ilmi vuosien 1940–1941 vuosikertomuksessa: ”Huomattavasti lukuisammin esiintyvä vilpillisyys
kokeissa sekä yleensä lukuisten rangaistusten määrääminen erilaisista rikkomuksista - - lienee seurauksena
sodan huonontavasta vaikutuksesta. Myöskin niissä
pojissa, jotka sodan aikana olivat maanpuolustustyössä mukana, näkyi alkuvuodesta sodan vaikutus siinä,
ettei heillä ollut oikeaa käsitystä koulutyöstä ja sen
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velvoituksesta heille itselleen sekä useat olivat saaneet
taipumuksen tupakointiin.” Pentti Hopposen muistin
mukaan jälki-istuntoja oli tuolloin niin runsaasti, että
niihin suorastaan jonotettiin.
Tilannetta vaikeutti myös se, että useissa oppiaineissa
täytyi koettaa antaa lukuvuoden lyhyydestä huolimatta määrätty perustietomäärä, ehkä sekin, että vuoden
1940 ”kesäloma” (syyskuun lopulla) lukukausien välissä jäi vain reilun viikon mittaiseksi. Urheilutoiminta
oli vilkasta, sekä kesä- että talvilajeissa kisattiin
Ammattikoulua ja Kouvolan yhteislyseota vastaan.
Koulu osallistui myös maaottelumarssiin toukokuussa
1941.
Pääsiäisen 1941 jälkeen koulu muutti Kuusankosken
tehtaan kansakoulun rakennukseen sen jäätyä vapaaksi. Uusi Keskustan koulu oli valmistunut; yhteiskoulun oman koulutalon rakennushankkeet sen sijaan
olivat uudessa tilanteessa rauenneet. Entinen yhteiskoulurakennus vapautui tässä vaiheessa suojeluskunnan käyttöön. Niementie 15:ssä sijaitseva rakennus,
ns. Kuusankosken tehtaan kansakoulu – joka siis oli
yhteiskoulun kolmas sijaintipaikka – oli edeltäjiään
parempi, tilavampi ja alun perin koulukäyttöön suunniteltu. Oma voimistelusali, käsityöhuone, koulukeittola sekä kahdeksan tilavaa luokkahuonetta antoivat
aikaisempaa paremmat mahdollisuudet koulutyölle,
etenkin kun tavoitteena oli viimeinkin laajentaa koulu
kahdeksanluokkaiseksi. 66
Jatkosodan syttyminen kesällä 1941 vaikutti luonnollisesti jälleen elämänrytmiin. Kun koulun oppilaista
enemmistö oli lokakuun alussa joutilaina ja kun useat
vanhemmat tiedustelivat koulun avaamisen mahdollisuutta, johtokunta pyysi Kouluhallitukselta lupaa
koulun aloittamiseen, mikä saatiinkin. Koulu alkoi
lokakuun 20. päivänä. Sotasairaalan toiminta koulurakennuksessa johti vuoroluvun järjestämiseen osaksi
aikaa, lisäksi miesopettajien poissaolo ”siellä jossakin”
haittasi opetuksen järjestämistä, kun sijaisiakaan ei
ollut tarpeeksi saatavissa.
”Oppilaiden terveydentila on ollut suhteellisen
hyvä, ainoastaan yksi umpisuolen leikkauksesta johtuva sairaus sekä huhtikuussa kymmenkunta sikotautitapausta ja huhti-toukokuun vaihteessa kolme
tulirokkotapausta on sattunut, sen sijaan huonosta
elintarviketilanteesta luultavasti johtuvaa oppilaitten kyllästymistä ja heikentymistä tehtävien suorittamisessa on ollut havaittavissa”, kerrotaan lukuvuoden

Kuusankosken yhteiskoulu sijaitsi vuosina 1941–1957 osoitteessa
Niementie 15. Tämän jälkeen rakennus oli kansalaiskoulun käytössä. Kuva: Poikilo-museot

1941–1942 vuosikertomuksessa. ”Tämän poistamiseksi
järjestettiin koulussa helmikuun alusta lähtien oppilasruokailu paikallisen kansahuoltolautakunnan luvalla
ja suosiollisella myötävaikutuksella ja ilmeisesti tämä
osaltansa vaikutti siihen, että kevätlukukauden aikana
ei oppilaitten herpaantumista suuremmassa mittakaavassa ole tapahtunut.” Koulu otti innolla osaa yleisiin
keräyksiin. Keväällä 1942 kerättiin vaatteita Vienan
Karjalan lapsille, lisäksi kerättiin metallia ja kumia,
lumppua ja paperia. 67
Syyslukukaudesta 1942 alkaen koulun rehtorina toimi
työväenopiston johtaja Antti Nikulainen. Seuraavana
keväänä uusi rehtori kertoi oppilaiden terveydentilan
pysyneen lukuvuoden aikana hyvänä eikä kevätväsymystäkään ollut havaittavissa – ”ansio siitä lankeaa
varmaankin naisopettajien vapaaehtoisen harrastuksen varassa toimineelle koulukeittolalle, joka on tehnyt
oppilaille mahdolliseksi nauttia koulussa ruokatunnilla lämpimän aterian”. Oppilaat olivat yleensä melko
hyvin selviytyneet koulutehtävistään poikkeuksellisen
ajan monista vaikeuksista ja häiriöistä huolimatta. 68
Jatkosodan aikana opetusohjelmaan ykkösluokkalaisista alkaen kuului oppiaine nimeltä ”urheilu ja
maanpuolustusoppi”. Jotkut yläluokkien pojista lähtivät vapaaehtoisina sotapalvelukseen. Kirja vaihtui
kivääriin. Urpo Markkanen, joka oli koulun oppilaana
vuosina 1937–1942, muisteli myöhemmin sota-aikoja
näin:

”Kahden sodan syttyminen vaikutti paljon kouluelämään. Luokkahuoneet olivat sotilasmajoituksessa, joten lukukaudet muodostuivat epäsäännöllisiksi.
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Myöskin kurssivaatimuksia kavennettiin poikkeusasetuksilla. Monen oppilaan perheeseen sotatapahtumat sattuivat tavalla tai toisella, raskaastikin.
- - En muista juuri kenenkään luokkatovereistani tuohon aikaan ainakaan vakavammin kertoneen
tulevaisuudensuunnitelmistaan. Me pojat tiesimme
jo viimeisellä luokalla ollessamme asevelvollisuuskutsuntojen ja pikaisen palvelukseenastumisen olevan seuraava tulevaisuuden tapahtuma ja siinä tuntui olevan ammatinvalintaa tarpeeksi. Enempää ei
haluttanutkaan ajatella. Useilla meistä oli jo kokemuksia maanpuolustustehtävistä niiltä ajoilta kun
koulua ei käyty. Näin jälkeen päin tekisi mieli uskoa,
että opettajatkin ymmärsivät varsinkin meitä poikia
ja halusivat säästää liian raskailta kouluhuolilta, koska saimme paljon anteeksi yhtä ja toista sekä lopuksi
päästötodistuksen jokainen.
Vakavista ajoista ja asennoitumisesta huolimatta
kujeet ja kolttoset kuuluivat silloinkin koulukuvaan.
Älykkyytemme niissä asioissa ylti varmasti nykyisten
[1970] koululaisten tasolle ja ehkäpä väliaikaisten
tuntiopettajien tulo tarjosi entistä parempia toteuttamismahdollisuuksia. Karjalan kouluista siirtyneet
toivat lisäksi aivan tuoreita ideoita. Tyttöjen kunniaksi on sanottava, että he olivat aina mukana jupisematta ja jälki-istunnoissa yhtä tyytyväisinä kuin
pojatkin. Ehkäpä tuokin oli eräänlainen osoitus siitä
yhteishengestä mikä vallitsi koko kansakunnassa.” 69
Markkanen viittaa jälki-istunnoilla todennäköisesti
Väinö H. Nikulaisen rehtorikauteen. Antti Nikulaisen
kirjoittamissa jatkosodan aikaisissa vuosikertomuksissa todetaan useampaan kertaan, että ”sota-ajan siveellisesti turmelevasta vaikutuksesta ei koulussamme ole
myöskään näkynyt mitään merkkejä”. Niitä eivät rehtorin mielestä tuoneet edes pääkaupunkiseudulta tulevat oppilaatkaan. Kevätlukukaudella 1944 koulu otti
nimittäin vastaan kolmekymmentä siirto-oppilasta
rannikkoalueelta, pääasiallisesti Helsingin kouluista.
”Nämä ’vierailijat’ ovat tuoneet kouluumme tervetullutta väriä ja vaihtelua eikä heidän sijoittamisensa eri
luokille ole myöskään kohdannut mitään sanottavia
vaikeuksia”, todisti rehtori Nikulainen.
Ensimmäiset lukioluokat aloittivat urakkansa syksyllä 1943. Lukuvuonna 1943–1944 ilmaantui opetettavien aineitten joukkoon myös englannin kieli, jota lukiolaiset lukivat neljä tuntia
viikossa. Vuodesta 1947 myös keskikoulun B-luokat,

toiselta luokalta alkaen, alkoivat lukea englantia, kun
taas A-luokat lukivat saksaa. Uuden kielen opiskeluun käytettiin Carin Roseniuksen ”Englanninkielen
metoodista alkeiskirjaa” siihen liittyvine kielioppiharjoituksineen. Käännösharjoituksia tehtiin luokan taululle ja vihkoihin. Marraskuussa 1943 piti kouluneuvos
M. A. Jakobsson neljän päivän mittaisen yleistarkastuksen koulussa kiinnittäen erityistä huomiota kielten
opetukseen. ”Tarkastaja merkitsi pöytäkirjaan tyytyväisyytensä koulun järjestykseen ja kurinpitoon sekä opetustyöhön yleensä sekä ja erikoisesti mainittujen aineiden [ruotsi, saksa, englanti] opetukseen.” Kaikkia näitä
kieliä opetti vuonna 1938 tullut fil. maist. Elvi Ilola.
Toinen saksan ja ruotsin opettaja oli Siiri Martikainen,
joka sodan jälkeen yritti puuhata kouluun myös italian
kerhoa, huonolla menestyksellä. 70
Ensimmäisten lukiolaisten joukossa ahersivat Signe
Joensuu o.s. Lahtinen sekä Annikki Pessa. Signe asui
oppikouluvuosinaan Niskalassa ja kulki kouluun jalan
tai polkupyörällä. ”Suksilla en tainnut mennä, vaikka
maisteri Linkokivi sanoi, että olisi hyvä, jos koululaiset hiihtäisivät talvella koulumatkat.” Joen yli oli joka
tapauksessa mentävä lautalla. 71 Mattilassa asunut
Annikki Pessa muisteli syksyllä 2019 koulumatkojaan
seuraavasti: ”Sisareni ja minä nousimme ylös klo 6.00
ja viimeistään klo 6.45 lähdettiin jalkaisin Voikkaalle,
matkaa oli 4 km. Sieltä lähti ”pässijuna” Kuusankoskelle
klo 7.30. Junassa oli pääasiassa ammattikoulun ja
yhteiskoulun oppilaita.” Oppitunnit pidettiin klo 8–15.
Ruokailuun käytettiin 30 minuuttia.
Maanpuolustustehtävien vuoksi lukio oli sotavuosina sangen tyttövaltainen. Maaliskuussa 1944 kaikki lukion pojat määrättiin ilmatorjuntakursseille.
Poikkeusoloista huolimatta koulutyö eteni. Keväällä
1944 rehtori Antti Nikulainen totesi, kuinka ”tuntuu
todella ihmeelliseltä, että keskellä nykyistä maailman
myllerrystä, hirvittävän tulen ja teräksen myrskyn riehuessa eri puolilla maanosaamme, olemme saaneet
rauhassa harjoittaa koulutyötämme hälytystenkään
edes juuri lainkaan häiritsemättä toimintaamme”.
Oppilaiden vapaat harrastukset jatkuivat ajan ankaruudesta huolimatta vireinä ja monipuolisina. Keväällä
1944 perustettiin ylempien luokkien oppilaiden keskuuteen myös Karjala-Seura, ”jonka toiminta ei kuitenkaan vielä ennättänyt täydelleen järjestäytyä”. 72
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Kuusankosken yhteiskoululle tilattiin sota-aikana myös Kasvatusopillista aikakauskirjaa. Vuoden 1943 numerossa 5 kannettiin
huolta muun muassa oppilaiden kielenkäytöstä ja annettiin varsin selkeää ohjeistusta kaikkien oppiaineiden opettajille ”läpäisyperiaatteella” käytettäväksi. Artikkelissa havainnollistettiin asiaa käytännön koulutyöstä poimituilla esimerkeillä oikeasta ja väärästä
kielenkäytöstä. Kuva: Juha Forsberg 2019.

Sodissa kaatuneista nuorimmat entiset yhteiskoululaiset olivat vuonna 1923 syntyneitä. Musiikinopettaja
Frans Nyrken poika Olli, joka lähti Waffen-SSjoukkoihin Saksan itärintamalle, ei ehtinyt täyttää kahtakymmentä ennen kuin katosi helmikuussa
1943 Rostovin alueella. Toinen kaukana kaatuneista, Aarre Kaleva, oli noin viikkoa aikaisemmin vetäytymisvaiheessa saanut kranaatinsirpaleen päähänsä Zelinassa. Kolmas Waffen-SS-joukoissa mukana
ollut, Yrjö Rouhiainen, selvisi hengissä mutta kaatui
Suomen rintamalla jatkosodan lopulla. Neljä muutakin Kuusankosken yhteiskoulua käynyttä kuoli kesäkuun 1944 torjuntataisteluissa. Vanhin heistä oli vuonna 1906 syntynyt majuri Erkki Leppäkoski, entinen

Salonen. Molemmat talvisodassa kaatuneet opettajat
Ketomaa ja Tolamo olivat helmikuussa 1907 syntyneitä. Kirjakauppiaan poika Unto Ketomaa oli kirjoittanut ylioppilaaksi 1928 Kouvolassa ja valmistunut
kauppatieteiden kandidaatiksi 1934. Hän opetti kirjanpitoa myös Työväenopistossa ja hoiti omistamaansa
Kuusankosken kirjakauppaa 1936–1940. Tarkemmat
henkilötiedot ovat liitteessä 1.
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Kuusitoista nimeä graniittitaulussa. Isänmaan puolesta 1939–1940 ja 1941–1944 kaatuneiden Kuusankosken
yhteiskoulun oppilaiden ja opettajien muistotaulun arvokas ja vaikuttava paljastustilaisuus pidettiin marraskuun
29. päivänä 1947. Paikalle oli kutsuttu kaatuneiden omaiset sekä johtokunnan ja vanhempainneuvoston jäsenet.
Nykyisin taulu on Kuusankosken lukion tiloissa juhlasalin
oven vieressä. Kuva: Päivi Franzon 2020.

Kuusaan lukion remontin yhteydessä vuonna 2006 tyhjennettiin
vuosikymmeniä koskemattomana olleen ullakon kirja- ja paperiläjät. Niiden joukosta löytyi Kolmannen valtakunnan aikaista propagandaa suomen kielellä, professori tri Oscar Gehrigin kirjoittama
Euroopan kulttuuria vastaan pudotetut pommit, joka asiasisällön
perusteella on painettu kevään 1943 jälkeen mutta ennen sodan
päättymistä. Englantilais-amerikkalaisten pommittajien tuhotöitä
esittelevä kuvateos olisi epäilemättä kiinnostanut ainakin kulttuurihistoriasta kiinnostunutta rehtori Antti Nikulaista, joka oli harrastanut Saksa-kontakteja jo 1920-luvulta. Kymintehtaan-Kouvolan
työväenopiston johtajan ominaisuudessa hän oli isännöinyt kesällä
1928 tri Theodor Geigerin johtamaa nuorten berliiniläisten kansankorkeakoululaisten matkaa Suomessa.
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Pula-ajan juhlaa ja arkea
Melkein samojen ikäluokkien nuorista osa sai hautaristin, osa valkolakin. Ensimmäisen rauhan ajan täysimittaisen lukuvuoden 1945–1946 päätteeksi valmistuivat
Kuusankosken yhteiskoulun ensimmäiset ylioppilaat.
Heitä oli kaksitoista.
”Penkinpainajaispäivä oli maaliskuussa. Silloin
pukeuduimme pikkulapsiksi, lauloimme omatekoisia
ilkikurisia lauluja luokissa. Sitten lähdettiin hevosajelulle pitkin keskustan katuja. Illalla mentiin Oravalan
Marttatalolle, jossa hassuteltiin, leikittiin ja syötiin
eväitä. Alkoholia tai tupakkaa ei meidän juhlissamme
ollut”, muistelivat Kuusankosken ensimmäiset ylioppilaat Signe Joensuu o.s. Lahtinen ja Stig Linderborg
melkein 35 vuotta myöhemmin. 73 Tenttikausi kesti
maaliskuun lopulta huhtikuun lopulle, ja sen aikana
kolmeen pienryhmään jakautuneet kokelaat osallistuivat 8–9 tenttiin. Toukokuun alussa pidettiin vielä
”kenraali” ainekirjoituksessa, matematiikassa ja reaalissa, saksassa sekä ruotsissa. Varsinaiset ylioppilaskokeet olivat toukokuun puolivälissä. Äidinkielen lisäksi
abiturientit osallistuivat toisen kotimaisen kielen, saksan sekä keskenään vaihtoehtoisiin reaalin tai matematiikan kokeisiin, hyvällä menestyksellä. Kevätjuhlaan
mennessä kirjoitusten tulokset eivät vielä olleet selvillä,
mutta ylioppilaita muistettiin muuten.

Syksyllä 1946 yhteiskoulu vietti 25-vuotisjuhlaansa.
Koulun synty laskettiin virallisesta perustamisluvasta
vuodesta 1921, ja ”arvokas ja mieliinpainuva koulujuhla” vietettiin 27.10.1946. Lukuisat entiset oppilaat ja
opettajat saapuivat verestämään muistojaan osallistuen
aluksi juhlajumalanpalvelukseen, jossa saarnasi koulun
ensimmäinen vakinainen rehtori, Pielisjärven kappalainen Lauri Vuorikoski. Jumalanpalveluksen päätyttyä
koulun lähetystö teki kunniakäynnin sankarihaudalle,
jonne pystytettävää muistomerkkiä varten kirkossa oli
juuri kerätty uhrilahja. Varsinainen pääjuhla suurelle
yleisölle pidettiin seuratalossa, missä juhlapuheen piti
rehtori Antti Nikulainen. Sekä menneeseen että tulevaan tähyävä muistorikas tilaisuus päättyi ammattikoulussa järjestettyihin juhlapäivällisiin.

Kuusankoskelaisena kotiseutuaktiivina sittemmin tunnettu Signe Joensuu kirjoitti aiheesta ”Kotiseutuni”.
Kevät 1946 oli viimeinen ajankohta, jolloin siviilikirjoitusten rinnalla järjestettiin vielä myös niin sanotut
sotilasylioppilaskirjoitukset. Vuosina 1945–1947 toimi
Niinisalon internaatti niille kotiutetuille sotilaille, jotka tähtäsivät ylioppilastutkintoon. 75

(Ylhäällä) Yhteiskoulun ykkösluokkalainen Annukka Nokkanen
o.s. Laaksonen lausui kevätjuhlassa ylioppilaille Aila Meriluodon
runon Vuorella, joka oli treenattu äidinkielen opettajan Terttu
Linkokiven opastuksella.
(Oikealla) Kuusankosken yhteiskoulun ensimmäiset ylioppilaat
1946. Ylhäältä vasemmalta Signe Lahtinen, Elvi Hamari, Aarno
Kari, Stig Linderborg, Kurt Linderborg, Hilkka Terho, Annikki
Pessa; eturivissä Eila Erola, Marjatta Forsman, luokanvalvoja Elvi
Ilola, Johanna Pessa, Anja Kosonen, Eila Eskola. Elvi Ilola o.s.
Rinne oli oppilaiden mielestä ”vaativa, tyylikäs rouva”, ruotsin, saksan ja englannin opettaja. Hän kutsui valvontaluokkansa viimeisellä
luokalla kotiinsa illalliselle. ”Ja teki sinunkaupat, joka oli silloin harvinaista, mutta minä [=Signe] en ainakaan oppinut häntä sinuttelemaan. Illallisella hän tarjosi jälkiruoaksi suurta täytekakkua, mikä
sekin oli harvinaista silloin pula-aikana.” 76 Kuva: Poikilo-museot.
Kuusankosken yhteiskoulun opettajakuntaa vuodelta 1946, pöydän ääressä istumassa vasemmalta koulun johtaja Antti Nikulainen (uskonto),
Siiri Siikanen (luonnonhistoria, maantieto, biologia), Aino Halme (matematiikka, kemia), Terttu
Linkokivi (suomi, piirustus, kaunokirjoitus),
Annikki Suhonen (suomi, luonnonhistoria, maantieto), Kyllikki Eskola (saksa, ruotsi), Helmi
Forstadius (piirustus, kaunokirjoitus), varajohtaja
ja tyttöjen valvoja Rauha Laksonen (matematiikka, fysiikka). Takana seisovat vasemmalta Aksel
Kilkki (historia, filosofia), Aura Reiman (tyttöjen
voimistelu), Elvi Ilola (saksa, englanti, ruotsi), Eeva
Jokinen (matematiikka, maantieto, tyttöjen käsityöt), Kirsti Halme (kotitalous, tyttöjen käsityöt)
ja Alvar Loiviola, alk. Lötjönen (poikien voimistelu, matematiikka). Muut 1946–1947 yhteiskoulun opettajina toimineet olivat Siiri Martikainen,
Armas Halme, Kirsti Halme, Frans Nyrke sekä
sijaisopettajana ollut Tapani Lemminkäinen. Kuva:
Seija Starckin valokuva-albumi.

Kuusankosken ensimmäiset ylioppilaskokelaat kirjoittivat 10.5.1946 ylioppilasaineensa seuraavista
vaihtoehdoista:

Idän suuret uskonnot. Koneteollisuuden valtaan pääsy Englannissa. Miksi historiaa opiskellaan koulussa. Välskärin kertomukset. Kirjastoni. Outokumpu,
sen löytöhistoria ja merkitys maallemme. Ihmisen
polveutuminen. Kotiseutuni. Onko keinotekoinen
apukieli tarpeen? Rumaa se on, kun mies on koree. /
Hämäläinen sananparsi/. 74

Kuusankosken yhteiskoulun arkistossa Mikkelin
Maakunta-arkistossa on säilynyt koulun ensimmäisen
ylioppilasikäluokan tenttijärjestys sekä 15.5.1946 pidetyn
saksan ylioppilaskokeen pöytäkirja, josta yllä osa. Paikalla
oli yksitoista kokelasta, jotka saivat kukin kokeen alussa
kuusi arkkia ja palauttivat samat kuusi kokeen päättyessä.
Koeaika oli klo 9–15. Nopein suorittaja poistui klo 14.03
ja viimeinen klo 14.50. Rauha Laksonen toimi tyttöjen
wc:ssä käyttäjänä. Tapa tarjota kahvia ylioppilaskokelaille puolenpäivän paikkeilla siirtyi vielä 1950-luvun lopulla
uudelle koululle.

54

55

”Siveellisyyden suolaa ja
rakkauden valoa”
entisten aikojen ihailuun. Jos tahdomme elää ja edistyä, on meidän – pettymystenkin uhalla – säilytettävä uskomme elämän valoisiin voimiin ja rohkeasti
riennettävä eteenpäin. Elämällä on ihmeellinen kyky
alituisesti uudistua. Sen voimat näyttävät olevan
ehtymättömät. Uusi aika kutsuu meitä kaikkia uusiin
toimiin ja tehtäviin. Pelkillä kielteisillä ja ehkäisevillä toimenpiteillä ei nykyisin pitkällekään päästä.
Niille voimille, jotka nyt päämäärää vailla aineellisuuden ja aistillisuuden kahleissa tuhoutuvat, on
avattava uusia uria, keksittävä uusi kehitys- ja toimintamahdollisuuksia. Särkyneen ja särkyvän sijalle on luotava uusia positiivisia elämänarvoja. Sen
sijaan, että jäämme tuhoutuneen temppelimme raunioille kädet ristissä ruikuttelemaan, on meidän käytävä rohkeasti ja ripeästi rakentamaan uutta entistä
ehompaa temppeliä. Ja tuon temppelin peruskiven
laskeminen on käsittääkseni lähinnä Suomen koulun
kunniatehtävä.
Vastatessaan sitten kysymykseen, miten Suomen
oppikoulu on tämän työn suorittava, puhuja lausui mm.: Mielestäni on oppikoulu niin meillä kuin
muuallakin tähän saakka käsittänyt tehtävänsä ja
tarkoituksensa liian ahtaasti ja pintapuolisesti. Se on
kyllä jakanut oppilailleen moninaisia tietoja ja taitoja, jotka elämässä ovat olleet toisille enemmän, toisille
vähemmän tarpeen, mutta se on ehdottomasti omistanut liian niukasti huolta ja huomiota eräälle opille,
joka kuitenkin kaikille poikkeuksetta on yhtä tärkeä,
vieläpä tärkein elämässä. Tarkoitan elämän oppia,
oppia siitä, mikä antaa ihmiselämälle oikean arvon ja
sisällyksen, ja miten tämä elämä on elettävä niin, että
se tuottaa runsaimman sadon ja siunauksen. Koulu
on varustanut kasvattinsa aseilla – myönnettäköön:
hyvillä aseilla – , mutta se ei ole läheskään riittävässä
määrässä opettanut näitä aseita oikein käyttämään.
Sen kasvattava toiminta on ollut etupäässä kielteistä ja ehkäisevää laatua. Koulun suhtautuminen

Rehtori Antti Nikulaisen puhe Kuusankosken yhteiskoulun 25-vuotisjuhlassa 27.10.1946 (referoituna
Kouvolan Sanomissa 29.10.1946)

”Mainittuaan aluksi, mitenkä nykyisenä aikana, jolloin kaikki on voimakkaassa kuohumis- ja käymistilassa, vaaditaan nopeita uudistuksia ja muutoksia ja
mitenkä nämä uudistuspyrkimykset ovat kohdistuneet myös koululaitokseen, jolloin erikoista huomiota on kiinnitetty oppikouluun, mm. suunnittelemalla
sen demokratisoimista siten, että keskikoulu kunnallistutettaisiin ja muodostettaisiin elimelliseksi jatkoksi kansakoululle, puhuja ryhtyi käsittelemään koulun sisäisen elämän ja hengen uudistamista koskevaa
kysymystä. Elämme nykyään vaikeassa murrosajassa,
lausui puhuja. Molemmat maailmansodat seurauksineen ovat temmanneet pois pohjan ja perustuksen
siltä kauniilta ja sopusointuiselta aaterakennukselta, jonka edelliset sukupolvet suurella työllä ja vaivalla olivat pystyttäneet. Sodan ulkonaiset vauriot ja
vammat alkavat ehkä vähitellen korjaantua, mutta
sisäisesti olemme yhä edelleen tuuliajoilla, kodittomia
ja siipirikkoja. Aatteellisten ja siveellisten arvojen
maailmassa vallitsee yleinen sekasorto ja hämminki.
Entiset ihanteet ovat menettäneet voimansa ja valtansa. Mitä ennen pyhänä pidettiin, sille nyt kevyesti, jopa ylimielisesti hymähdetään. Seurauksina tästä
aatteellisten arvojen haaksirikosta mainitsi puhuja nopeasti lisääntyneen rikollisuuden, tapainturmeluksen ja siveettömyyden. Varsinkin on surkeata
seurata sitä siveellisten käsitteiden höltymistä, mikä
eri sukupuolten keskinäisessä seurustelussa on nykyisin havaittavissa. Näyttää todella siltä kuin koko
henkistä ja siveellistä kulttuuria uhkaisi täydellinen
perikato.
Mutta niin synkältä kuin tulevaisuus nykyisyyden
taustaa vasten katsottuna kuvastaneekin, emme kuitenkaan saa vaipua toimettomaan pessimismiin ja
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oppilaihinsa on ollut valitettavan usein persoonattoman kuivaa ja asiallista. Se on pyrkinyt täyttämään
oppilaansa pään kaiken maailman asiatiedoilla, joista yleinen mielipide pitää n.s. muodolliseen sivistykseen kuuluvina, mutta se on sensijaan jättänyt hänen
sydämensä tyhjäksi ja kylmäksi. Tieto on kyllä valtaa
monessakin merkityksessä, mutta valta on vaarallinen ase sen käsissä, joka ei osaa tai ei tahdo sitä oikein
käyttää. Pelkkä tiedon ja älyn viljely muodostuu helposti hedelmättömäksi kuorikulttuuriksi, pintakiilloksi, jonka alle kätkeytyy luonteen kehittymättömyys,
jopa monesti täydellinen turmeltuneisuus. Kuinka
monet tiedollisesti ja muodollisesti sivistyneet henkilöt ovatkaan valkeiksi sivuttujen hautojen kaltaiset.
Kirjain kuolettaa – vain henki tekee eläväksi.
Niin tärkeä kuin tiedon viljely nykyisenä kiihkeän
kilpailun aikana onkin, aikana, jolloin olemassaolon
taistelua käydään yhä enemmän puhtaasti henkisin asein ja keinoin, emme kuitenkaan saa unohtaa,
että ihmisen arvon sekä yksilönä että yhteiskunnan ja
kansakunnan jäsenenä riippuu ennen kaikkea hänen
siveellisistä ominaisuuksistaan. Tiedollisen ja älyllisen kulttuurin perustukseksi on sentähden asetettava
sydämen sivistys, luonteen kulttuuri. Samassa määrässä kuin älyllinen ja muodollistekninen sivistyksemme kohoaa, täytyy myös luonteemme siveellisesti kasvaa ja lujittua. Muuten rakennamme hiekalle.
Ihmispovessa piilevää pimeyttä ei voida pelkästään
tiedon ja tekniikan valolla karkoittaa. Siinä taistelussa tarvitaan ensi sijassa siveellisesti uudistavia ja
parantavia voimia. Juuri näitä voimia tulee koulun
koettaa herättää kehittää ja kasvattaa niiden nuorten sydämissä, jotka sen hoitoon on uskottu. Mutta
miten? Älkäämme toki luulko, että siveyskasvatus
on yksistään virallisella uskonnonopetuksella, jälki-istunnoilla ja nuhdesaarnoilla sekä lukukauden
alkajais- ja päättäjäisjumalanpalveluksilla suoritettu. Koko koulutyö on mahdollisuuksien mukaan tehtävä siveellisesti kasvattavaksi. Oppikoulun pitäisi
siis tässäkin suhteessa muodostua elimelliseksi jatkoksi kansakoululle, jonka toiminnassa kasvatukselliset
näkökohdat jo ovat saavuttaneet ainakin periaatteessa kiistämättömän tunnustuksen.
Mutta niin tärkeitä kuin ulkonaiset muodot, työsuunnitelmat ja menettelytavat koulun menestykselliselle toiminnalle ovatkin, on meidän kuitenkin aina
pidettävä mielessä, että vain henki tekee eläväksi.
Ilman sitä jää kaikki kuolleeksi ja hedelmättömäksi.

Opettajan persoona se on, joka ensi ja viime kädessä
tekee koulun. Kuinka voi toiselle antaa, mitä itse ei
omista. Kuinka voi kasvattaa siveellisiä luonteita,
jollei itse ole ensin sellaiseksi muodostunut? Eihän
sokea voi sokeaa taluttaa. Nykyinen aika asettaa tässä suhteessa opettajille ja kasvattajille ylen ankarat
vaatimukset. Se kysyy heiltä: onko teillä sitä suolaa,
joka voi estää yhteiskuntaruumiimme mätänemästä? Ja ennen kaikkea: onko teillä sitä rakkautta, joka
maailman voittaa? Siveellisyyden suolaa ja rakkauden valoa ja lämpöä, sitä kaipaa ihmiskunta nyt
enemmän kuin koskaan ennen. Mutta siveellisyys
ilman uskontoa on kuin puu ilman juuria: kykenemättä asettumaan yhteyteen luonnollisten voimanja ravinnonlähteittensä kanssa se pian surkastuu ja
kuolee.
Elämme raskasta ja ankaraa aikaa. Ajan aallot käyvät korkeina ympärillämme. Suomen taivas on synkkien pilvien peittämä. Kansamme kohtalo on edelleen
uhanalainen. Monet vaarat ja vaikeudet piirittävät
meitä. Miten selviydymme niistä? Vastausta etsiessämme on syytä pitää mielessä J. V. Snellmanin sanat:
’Suomi ei voi saada väkivallalla mitään aikaan,
sivistyksen voima on sen ainoa pelastus.’ Ainoastaan
korkeamman kansansivistyksen ja kansallisen kulttuurin turvin voimme säilyttää kansallisen itsenäisyytemme ja olemassaolomme. Tämän kulttuurin
vaalijana Suomen koululla on nyt etsikkoaikansa.
Sen tulee ottaa ajan merkeistä vaarin. Sen tulee pyrkiä ei ainoastaan siirtämään menneiden sukupolvien
henkinen perintö nykyiselle nousevalle polvelle, vaan
samalla myös viitoittamaan ja tasoittamaan tietä
onnellisempaa tulevaisuutta kohti.”
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Pentti Hopponen:
Koulunkäyntiä sota-aikana
Ensimmäiset muistoni Yhteiskoulusta ovat niinkin kaukaa kuin 1930-luvun puolivälistä. Olin silloin
5–6-vuotias ja kiinnostunut kaikesta uudesta ja jännittävästä. Asuimme silloin Puistokadulla ja naapurinamme oli Hentusen perhe, jonka tytär Onerva kävi
yhteiskoulua. Silloin kuului oppilaan kesäpuuhiin
kasvien ja hyönteisten kerääminen. Aina kun näin
Onervan olevan keräilytouhuissa lyöttäydyin mukaan.
Näin miten kasvit ”prässättiin” ja hyönteiset otettiin
haavilla kiinni ja ujutettiin varovasti pulloon, jossa oli
sahajauhoja ja eetteriä.
Onerva kertoi myös koulunkäynnistä, että koska
kouluun tulevilla ovat ruuvit päässä hieman löysällä
niin niitä siellä kiristetään. Tuntui vähintäänkin pelottavalta tuo kuvaus mutta ei se kuitenkaan vienyt mielenkiintoa koulua kohtaan. Olihan Onervakin tuon
kiristämisen kestänyt niin miksen minäkin.
Sitten meni vuosia. Talvisotakin käytiin siinä välillä
ja 1941 keväällä piti mennä antamaan yhteiskoululle opinnäyte siihen asti kansakoulussa opitusta. Koe
ei liene ollut kovinkaan vaikea, koskapa minäkin se
läpäisin.
Ennen kuin pääsin alkamaan koulunkäynnin yhteiskoulussa, syttyi kesäkuussa sota, jota sittemmin on
kutsuttu jatkosodaksi. Vihollinen saatiin karkotetuksi
riittävän etäälle rajojen taakse niin, että päästiin aloittamaan koulunkäynti.
”Monnilaksi” kutsuttiin ekaluokkalaisten opinahjoa,
joka sijaitsi erillisessä rakennuksessa, jossa oli myös
rehtorin asunto. Luokkia oli kaksi: A- ja B-luokat.
Voikkaalta koulua käyvät olivat A-luokassa ja kuusaalaiset B-luokassa. Kouluhuoneistona oli vanha kansakoulu, hirsirakenteinen, laudoilla vuorattu ja jota
lämmitettiin puilla. Ilmastointi hoidettiin avaamalla
välitunnin ajaksi ikkunat. Ketään ei talvellakaan palellut, sillä kaikki olivat pukeutuneet lämpimästi. En
muista kenenkään sairastuneen tai voineen huonosti
puutteellisen ilmanvaihdon vuoksi. Kyllähän se hieman

”ketutti” kun kansakoululaiset saivat nauttia uudesta
koulustaan Naukionvuoren rinteessä. Mutta viis siitä
sillä mehän olimme matkalla kohti valkolakkia.
Sota-aika aiheutti sen, että opettajakunta oli naisvaltaista. Koulun rehtori Väinö Nikulainen oli tietenkin
mies. Hänen vasen kätensä oli vammautunut ja hänet
oli vapautettu sotapalveluksesta. Mitään suurempia järjestyshäiriöitä ei muistaakseni ollut. Levottomuutta oli
kuitenkin siinä määrin, että jälki-istuntopäivinä istuntoluokka oli lähes täysin miehitettynä. Aiheesta puhuminen ja neuvottelu olisivat olleet paikallaan mutta se
ei ollut rehtorin tyylin mukaista.
Mutta sitten vaihtui rehtori. Uusi rehtori, maisteri
Antti Nikulainen toi mukanaan uuden tyylin koulun
johtamiseen. Jälki-istunnot miltei katosivat ohjelmasta. Miten tämä kaikki tapahtui, on edelleenkin minulle arvoitus. Otaksun, että koska hän oli taitava puhuja,
hän sai oppilaat ymmärtämään, että siivo käyttäytyminen koituu koko yhteisön parhaaksi.
Hänellä oli tapana pistäytyä kuuntelemassa opetusta. Tytöt kertoivat hänen käyneen voimistelutunneilla
huomattavan ahkerasti seuraamassa tyttöjen voimistelua. Hän hymyili ja helskytteli housuntaskussaan olevaa avainnippua. Täytyy myöntää. että Antti Nikulaisen
mukana kouluun tuli ikään kuin uusi henki.
Sotatoimet eivät juurikaan vaikuttaneet koulun toimintaan. Muutaman kerran kipaistiin läheiseen metsään ilmasuojaan, vaikka viholliskoneita ei näkynyt
eikä kuulunut. Ilmahälyytystä oli toteltava.
Kaikenlaiset makeiset ovat kautta aikojen maistuneet
nuorisolle. Sota-aikana niitä ei ollut saatavissa. Vaan
olipahan koulun vieressä Kiianlinnan apteekki. Sieltä
löytyikin jotain makeaa. Tuotteen nimi oli muistaakseni ”Ariclafin” tai jotenkin sinne päin. Se oli hieman
makeaa ja teki suun keltaiseksi. Pillerit tekivät kauppansa niin hyvin, että pian oli pantava ”lappu luukulle”.
Olipa unohtua opettajat. Opettajakunta oli olosuhteista johtuen naisvaltaista. Kerronpa seuraavassa
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muutamia muistumia opettajista. Maisteri Rauha
Laksonen oli mielestäni numero 1. Hän opetti erittäin
taitavasti matematiikkaa. En tarkasti muista, kuuluivatko kemia ja fysiikka hänen opettamiinsa aineisiin.
Hän oli vaativa ja hyvä opettaja. Jotkut pelkäsivät häntä. Hänen lempinimensä oli ”Tantta”.
Maisteri Siiri Martikainen oli syntyperältään savolainen. Hänen alaansa oli ruotsin- ja saksankielen opettaminen. Savolaisena hän osasi käyttää ”sananrieskoo” ja
joskus hieman ilkeästikin. Jotkut saivat neuvon siirtyä
”käytännön” alalle, jos näytti siltä, ettei opiskelu sujunut tyydyttävästi. Mieleeni jäi hänen kertomuksensa
opiskelumatkalta Saksasta – Oli lämmin kesäpäivä ja
hän oli päätynyt ravintolaan ruokailemaan. Janokin
oli melkoinen ja hän tilasi juotavaa, jonka nimi oli
”Kirschwasser” siis kirsikkavettä. Janoisena hän otti
melko kulauksen. Mutta voi kauhistus – juoma olikin
kirsikanmakuista paloviinaa.
Ei pidä unohtaa Elvi Ilolaa ”Tankkia”. Hänen opetusaineinaan oli saksa ja englanti. Häneen tutustuin jo
ennen yhteiskouluun menoani, sillä hän asui naapurissamme Puistokadulla nimismiehen virka-asunnossa.
Hänen miehensä oli Kuusankosken nimismies. Virkaasuntoon kuului hyvin hoidettu puutarha kalusteineen.
Siellä puutarhatuoleissa istuivat monet ehtolaiset kuulusteltavina kuumina kesäpäivinä. Kuulustelijan voimakas ääni hallitsi ympäristöä. Toinen ympäristöä hallitseva oli Ilolan foxterrieri ”Puppy”, joka oli kissojen
kauhu. Siinä mentiin joskus rytinällä peräkkäin kuusiaidan läpi.
Koulussa oli opettajilla tehtävänä valvoa järjestystä
välitunnin aikana. Elvi Ilolan ollessa vuorossa satuin
paikalle, kun eräs tyttölapsi piti aikamoista meteliä.
Elvi Ilola kyselemään tytön nimeä ja vastauksena oli
”Hilja”. Elvi Ilolan oli silminnähden vaikea pidätellä
naurua.
Suomenkielen opettajista on jäänyt mieleeni maisteri Terttu Linkokivi. Hänen lempinimensä oli ”Pökki”.
Hän asui kotini lähellä omassa talossaan. Hän oli hyvä
opettaja. Kerran hänen tunnillaan oli puhe adjektiiveistä. Piti lausua jokin adjektiivi opettajasta. Grönroosin
(lempinimi ”Römppi”) Tapsa sanoi, että opettaja on
utelias. Ihan oikein – opettajahan on aina kyselemässä.
Linkokivellä oli alivuokralaisena koulutoverimme Raili
Laiho (se ihana vaaleaverikkö!).
Hänen mukanaan saimme vihjeen, että talon kissasta pitäisi päästä eroon tavalla tai toisella. Minulla oli
melko tuore aseenkantolupa ja haulikko, joten siitä

töihin. Kissa piti saada pysymään paikoillaan, joten
sille annettiin muutama siivu makkaraa. Tarkka tähtäys ulkorakennuksen luukusta ja selvän teki. Tähtäys
onnistui ja turkki säilyi ehjänä ja se myytiin. Mitä
rahoilla ostettiin – sitä en kerro!
Maisteri Siiri Siikanen opetti kasvioppia. Hänen
oppitunneillaan oli hieman rauhatonta ja jos hälinä alkoi ylittää opettajan äänen, hän alensi puheensa
miltei kuiskauksiksi, joten jos halusi oppia jotain, niin
oli terästettävä kuuloaan. Kasvioppiin kuului kasvien
keräily loma-aikana. Se ei ollut erityisen suosittua ja
siitä yritettiin selvitä kaikenlaisin kepulikonstein. Sain
jostakin käsiini herbarion, josta poimin täydennystä
omiin kokoelmiini. Kasvit olivat rapeita ja onnettomuudeksi pari kukkaa vaihtoi paikkaansa. Siitä ei saanut pisteitä.
Musiikkia meille opetti kansakoulunopettaja Frans
Nyrke. Hänen lempi-instrumenttinsa oli viulu. Se
kainalossa hän saapui oppitunnille. Sitten opeteltiin
laulua ja nuottien ja muiden merkkien tuntemusta.
Kerran sattui hauska yhteenotto Nyrken ja oppilaan
välillä. Luokallamme oli vilkas oppilas Aaro Ryöppy
ja hän sattui hermostuttamaan Nyrken pyörimällä
pulpetissa levottomasti. Nyrke komensi hänet luokan
eteen ja läpsäytti häntä karttakepillä takamuksille ja
sanoi: ”Tanssi nyt siinä!” Sitä ei olisi pitänyt tehdä, sillä
auringon kilossa housut pöllysivät niin, että Nyrke piti
nenästään ja komensi Aaron paikalleen. Selitys tähän
oli se, että Aaron kotona harjoitettiin pienimuotoista
karjanhoitoa ja kyllähän siitä tarttui pölyä vaatteisiin.
Aaro oli muutenkin vilkas poika. Niinpä hän kerran
loihe lausumaan unohtumattomat sanat: ”Jos itse Piru
talon kaataisi, niin minulta varmasti tultaisiin kysymään, tietääkö Aaro jotain asiasta”.
Jossain vaiheessa kouluun perustettiin koulukeittiö.
Se oli koulurakennuksen itäpäässä, yläkerrassa. Jossain
vaiheessa ruoka kannettiin koulun pitkään käytävään,
jaettiin emalikuppeihin ja syötiin voimistelusalissa.
Kun olin matkalla sinne, liukastuin läikähtäneeseen
soppaan ja sain päälleni koko kulhollisen. Siivo oli
sellainen, että piti mennä kotiin vaihtamaan vaatteet.
Koulukeittiöstä ei tietenkään saanut filepihviä vaan
meny käsitti vain keittoruokia.
No entäs ne paheet. Tupakanpoltto tietenkin.
Yrittelin minäkin mutta se kessun kanssa tuhraaminen ei oikein innostanut. Edistyneemmillä,
kuten Bützowin Kurrella, oli oma piippu ja Vainion
Nakulla sätkäkone. Ja tietenkin tupakkamassi. Koulun
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alueella ei passannut savutella, mutta läheinen metsä
oli ”ei kenenkään maata”. Minä pelastuin tupakoinnilta
isäni joutuessa luopumaan savukkeista sydänvaivojen
vuoksi. Otin kerrankin opiksi ja päätin olla polttamatta, jottei pössöttelyni kiusaisi isääni.
Entäs juomat. Kiljua yritettiin käyttää Seuratalon kellarissa, Forsbergin kellarikomerossa, jossa oli lämmintä
niin, että perunatkin itivät jo jouluna. Ei onnistunut.
Siihen jäivät ne kokeilut. Kimingin Keijolla, kemian
harrastajalla oli kotilaboratorio. Siellä hän yritti tislata
tentusta juotavaa mutta tulos oli tyrmistyttävä. Keijosta
tuli aikanaan kemisti.
Kouluelämään kuuluu tietenkin kouluahertamisen
lisäksi huvittelu. Koska oli sota-aika ei esim. tanssiaisia
saanut järjestää. Se oli kiusallista, sillä sehän jos mikä
on nuorison keskuudessa ollut suosittua kautta aikoen.
Muualla Euroopassa tanssittiin mutta meillä ei. Mutta
sellaistahan kieltoa ei ole keksitty, jota ei kierrettäisi.
Illanvietoissa tanssi oli kielletty mutta erilaiset piirileikit ei. Niinpä pyörittiin piirissä ja haettiin piiriin
mukavimmalta tuntuva partneri. Siitä oli annettu vastapuolelle vihjeitä jo ennen tilaisuutta. Nämä koululla
vietetyt illanvietot piti viedä läpi ”siististi” mutta toista
oli kotibileissä. Siellä oli ”riemu rajaton”. Gramofoni
soitti viimeisiä iskelmiä ja tunnelma oli korkealla.
Tanssiakin sai jos osasi!
”Bileitten” jälkeen piti tietysti päästä ”saatolle”. Ei
ollut autoja mutta jos jollakin oli pyöränkumit vielä kunnossa, niin tilanne oli pelastettu. Talvella saatto
hoitui potkukelkalla ja niitähän oli riittävästi.
Sotatoimien päätyttyä päästiin normaaliin elämään
eli tanssimaan oikein orkesterin tahdissa. Muistini
mukaan silloinkaan ei saanut tanssia kuin teinikunnan ”bileissä”. Kun muusikoitakin oli sekä alemmilla
luokilla että lukiossa, pääsivät muutamat ei-lukiolaisetkin mukaan teinikunnan tanssiaisiin. Perustettiin
oikein tanssiorkesteri ja nimeksi päätettiin ”Miredo”.
Sen kokoonpano oli seuraava: 1. harmonikka: Pentti
Hopponen, 2. harmonikka: Kurt Bützow, kitara:
Aarno Hassel, viulu: Pate Paavilainen ja rummut:
Tapio Grönroos. Pianistina toimi Heikki Toppila.
Rumpusetti saatiin lainaksi Ammattikoulun soittokunnalta. Orkesteri esiintyi pääasiassa koulun tanssiaisissa, mutta muistaakseni ainakin kerran meidät ”tilattiin” soittamaan Kelttiin hiihtoseuran bileisiin.
Niin, tällaista se meno oli sota-ajan olosuhteissa ja sen jälkimainingeissa. Täytyy vain näin

yhdeksänkymppisenä todeta, kuten se kuuluisa ”entinen mies”, että paljon olisi hauskoja muistoja nuoruuden ajoilta kun vaan muistaisi!
Pentti Hopponen (s. 1930) opiskeli Kuusankosken yhteiskoulussa
vuosina 1941–1949, kunnes siirtyi Kymiyhtiölle konepajaharjoittelijaksi ja Kotkan teknilliseen kouluun. Valmistuttuaan hän toimi useissa metallialan yhtiöissä, kunnes perusti oman yrityksensä
Werepa Oy:n. Ylioppilastutkinnon Hopponen suoritti myöhemmin työn ohessa 1960-luvulla Keravan iltalukiossa. Hopposen isän
pitämä kauppaliike vanhan yhteiskoulun lähistöllä myi lihaa, makkaraa, juustoa, voita, leipää ja kalaa. Monien muistelemat munkit
eivät olleet peräisin Hopposelta vaan viereisestä leipomoliikkeestä.77
Nykyisin Pentti Hopponen viettää eläkepäiviään Järvenpäässä.

Pentti Hopponen on tallettanut aikoinaan yhteiskoulun teinijuhlissa saamaansa ”huvipostia”, joka tuon ajan koululaiskulttuurissa oli nuorison tapa viestitellä keskenään. Ohjelmalliset illanvietot koostuivat puheista, lauluista, runoista, musiikista, humoreskeista ja hullutteluista sekä näytelmistä huipentuen illan päätteeksi huvipostiin ja piirileikkiin. Koululaishuumori ja romantiikka kukoistivat sodan ja pulan
keskelläkin.

saatettiin kysyä jokunen lause, sitten opeteltiin uutta kappaletta ja lopuksi päntättiin kielioppia. Kirjan
tekstit olivat suurelta osalta kaunokirjallisuudesta,
joten sanasto olisi voinut olla hieman maanläheisempää. Sanaston opettelua pidettiin tärkeänä, joten
jokainen sana oli kirjoitettava viisi kertaa vihkoon.
Varsinaisia kotitehtäviä ei annettu kuten ei muissakaan kielissä. Vieraiden kielten opetus painottui kielioppiin, sen sijaan lahjakkaimmatkaan oppilaat
eivät oppineet tunneilla keskustelemaan. Ulkomaille
ei päästy, jotkut olivat sentään kesätöissä ruotsinkielisillä alueilla, mikä olikin ainut keino oppia keskustelemaan edes hiukan ruotsiksi.” 78

Valtaosa työajasta oli toki arkista aherrusta ja päivittäistä pänttäystä. Alli-Inkeri Lassila o.s. Mäkelä, joka
kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 1949, kertoi 50 vuotta
myöhemmin kieltenopetuksesta:

”Ruotsia opiskeltiin ensimmäisenä kielenä, ja opetus alkoi ensimmäiseltä luokalta. ’Borta är bra, men
hemma bäst’, lausuttiin kuorossa karttakepin säestyksellä ensimmäisellä ruotsin tunnilla suomalaisille vaikean b:n oppimiseksi. Samat oppikirjat olivat
käytössä vuosikymmeniä, ja opettaja oli varmasti
lievästi sanottuna rutinoitunut opettamaan samoja
asioita yhä uudelleen ja uudelleen. Tunnit olivat aina
samanlaisia: läksynä olleet sanat kyseltiin, tekstistä
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Pentti Hopposen luokkakuva, joko lukuvuodelta 1946–1947 tai 1947–1948. Hopponen oikealla
uunin edustalla. Taustalla näkyy ”Karhutaulu”, joka esitellään 2000-luvun yhteydessä (ks. Pala Venäjää
Kuusankosken lukiossa). Kuva: Pentti Hopposen albumi.

Valokuva Kuusankosken yhteiskoulusta vuodelta 1946 on Irma Rämän albumista. Samassa pihapiirissä
(kartassa merkitty rastilla) olivat yhteiskoulun pitkänomainen päärakennus, ekaluokkalaisten ”Monnila”
sekä ulkorakennus. Koulun aikaisempi sijaintipaikka, eli entinen suojeluskunnan talo, joka tunnettiin myös
nimillä ”Kakola” tai ”Torpat”, sijaitsi Marskinkadun toisella puolella ammattikoulun kentän pohjoiskulmalla. Kouvola – Voikkaa topografinen kartta 1945–1946.
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Alli-Inkeri Lassilan muistin mukaan myös saksan
tunneilla pääosassa oli ”jykevän kieliopin koukeroitten opettelu”. Biologiassa ja maantiedossa työtahti oli
nopea, kun opettaja Siiri Siikanen suolsi taidokkaita
piirroksia taululle ja oppilaat yrittivät ehtiä kopioida
ne vihkoonsa. Kesälomalla keräiltiin perhosia, kasveja
sekä koppakuoriaisia. Koulun käytävällä oli lintukaappi, jonka asukit oli tunnistettava lintutentissä. Myös
kasvitentti kuului asiaan.
Voimistelua ja urheilua harrastettiin yhteensä neljä tuntia viikossa. ”Salissa hyppelehdittiin sulokkaasti tamburiinin tahdissa, urheilutunneilla käytiin usein
kävelemässä.” Voimistelutunneilla käytettiin voimistelupukuja, jotka puettiin juhlasalin perällä. ”Jos tytöllä
oli kuukautiset, hänen ei tarvinnut jumpata. Opettaja
kirjasi kuitenkin tarkasti kaikkien ’kriittiset päivät’, jotta kukaan ei olisi pinnannut.” 79
Koulu oli osaltaan vetämässä maata pois sodan ja
pulan aiheuttamasta alhosta. ”Joku tarve oli - - sotaorpouden köyhyydestä pyrkiä pois, koulun kautta, opiskelulinjaa jatkamaan”, muisteli Eero Sandell vuonna
2019. Vuonna 1945 hän oli halukas pyrkimään yhteiskouluun, kansakoulunopettajansa kannustamana,
eikä äiti, maalaistorpan tytär ja talvisodan sotaleski,
Keskustan koulun siivooja, millään tavalla pannut vastaan. Eero muutti äitinsä kanssa Killingintielle vuokralaiseksi Linderborgien 4,5 x 4,5 metrin piharakennukseen, ja tutustui Linderborgien nuoreen väkeen,
joka kävi oppikoulua ja antoi virikettä Eerollekin siihen suuntaan. ”Erittäin suuri merkitys oli kaveripiirillä, luokkahenki oli kerrassaan mahtava, toveripiirissä ei
koskaan kiusattu ketään.” Eero Sandell sanoo, että hän
olisi ollut otollinen kiusaamisen kohde, mutta tällaista
ei ollenkaan esiintynyt. ”Jotain pientä nahinaa ja leikkimielistä naljailua, ei mitään ilkeää tai raskasta.” 80
Luokkien välillä sen sijaan oli senioriteettisuhteensa,
jonka huomasivat ainakin kouluun tulijat eli ”monnit”.
Kakkosluokkalaiset äkseerasivat tulokkaita teettämällä ”asentoa” ja talvisaikaan ”naamanpesulla” lumella,
muisteli Reijo Yrjövuori, joka aloitti koulun vuonna
1948. 81 Hänen luokkatoverinsa Jorma Salmi kuvasi
koulunaloitusvaiheita seuraavasti:

tokaluokkalainen sai ’monnin’ vetämään luut kasaan.
Jos kieltäytyi, tokaluokkalaiset kokoontuivat sitä
porukalla ihmettelemään ja halveksimaan, ja ’monni’ tajusi tehneensä suuren virheen, kun ei totellut ylempiluokkalaistaan. Jos tilanteesta syntyi painiskelua, se toimitettiin niin hienovaraisesti, ettei
pihavalvojan useinkaan tarvinnut puuttua tähän
’leikkiin’. Korkeintaan hän kurkisteli äheltäjiä ympäröivän tiheän piirin ylitse ollakseen tilanteen tasalla.
Nyrkkitappeluihin emme sortuneet koskaan. Uskon,
että opettajat muutenkin tarkkailivat tilannetta, ja
’monniasennot’ olivat ohi parissa viikossa. Siihen
mennessä sen oppi ottamaan välituntileikkinä. Jos
lähempänä joulua joku vielä innostui vaatimaan
asentoa, sitä pidettiin pilana, johon ei enää kannattanut sortua. Juttu oli muuttunut vanhanaikaiseksi.” 82
Muunlainen kiusaaminen saattoi jatkua joulun jälkeenkin. Paria vuotta myöhemmin koulun aloittanut
Reino Seppälä muisteli kokemuksiaan vuonna 2008
Ulla Nikulan haastattelussa:

”Reino oli ikäisekseen pienikokoinen. Jouluna hän oli
saanut lahjaksi ison turkislakin. Tammikuussa joululoman jälkeen jengi piiritti Reinon ja sen johtajatyyppi alkoi kiusoitella: ’On siinä miehellä niin iso
karvalakki, ettei miestä alta näy!’ Reino ei hätkähtänyt, vaan sieppasi lakin päästään tehden hovikumarruksen sanoen: ’Joko herralle näkyy?’ Muu joukko
hörähti nauruun, ja sen johtaja närkästyi, kun hänelle
naurettiin. Tämän jälkeen Reino sai olla rauhassa.” 83
Ryhmäjakoja ja nokkimisjärjestystä selvitettiin myös
koulumatkoilla. Voikkaalainen Veikko Vesalainen, jolle
koulun portit avautuivat syksyllä 1949, muisteli, miten
Pässijunan vaunujako oli selkeä: yksi oppikoululaisille ja kaksi ammattikoululaisille eikä toisten vaunuihin
tuppauduttu.

”Vaunut olivat tupaten täynnä aamuisin. Istuimme
vastakkaisilla seinänvieruspenkeillä jalat keskikäytävälle. Karhun veljekset konduktööreinä koppalakit päässä tikkailivat reikiä rehtorin kansliasta saamiimme ilmaislippuihin. Kuri oli kova konnarin
vaunussa ollessa. Rähinöitsijä sai potkut seuraavalla
pysäkillä. Vaunun keskiosassa oli kamiina ja vieressä
puulaatikko, josta konnari nosteli klapeja punaisena
hehkuvaan kamiinaan talvipakkasilla. Pässi puksutti

”’Monnila’, jonne meidät kutsuttiin, oli oikeastaan
turvallinen paikka, sillä siellä oli vain meitä monneja, 1a ja 1b. Asentoja teettävät ’kakoset’ odottivat
vasta pihalla. Se oli yllättävä tapa. ’Monni, asento!’ Käskyllä oli ihmeellinen voima, sillä hintelinkin
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matkan noin puolessa tunnissa, jossa ajassa ehti kopsia matikantehtävät Paulilta. - - Junassa koulumatkoilla oli tunnelmaa. Värikkyyttä matkaan toivat
Voikkaan tehtaan ruotsinkielisen johtoväestön pojat.
Suomi-Ruotsi otteluita käytiin päätepysäkeillä, jolloin veri virtasi nenistä ja silmät umpeutuivat ruotsinkieliseen kouluun Kymintehtaalle meneviltä pojilta.” 84
Vanha kansakoulurakennus ei kasvavaa oppilasmäärää
voinut kokonaan sisäänsä mahduttaa. Luokkia jouduttiin sijoittamaan entiseen koulutaloon. Ensimmäinen
askel oman koulutalon hankkimiseksi oli kuitenkin
jo otettu, kun päätettiin ostaa oma tontti seurakunnan maista Pappilantien varresta tammikuussa 1946.
Siellä 8000 neliömetrin tontti sai odottaa vielä yli
vuosikymmenen.
Ykkösluokkalaisten ”Monnila” sijaitsi päärakennuksen tontilla tien vieressä. Tässä pienessä valkeassa puurakennuksessa oli kaksi luokkaa, toinen pojille ja toinen
tytöille, rehtorin asunto sekä kaksi muuta opettaja-asuntoa. Toisen luokan opetus tapahtui yhteiskoulun entisessä sijaintipaikassa muutaman sadan metrin
päässä ammattikoulun tontilla. ”Torpilla” oli käytössä
kaksi luokkahuonetta, saksan ja englannin lukijoille.
Jorma Salmen mukaan vanhaa kansakoulua kutsuttiin
myös ”Kakolaksi”.
Koulun päärakennus oli kookas, osittain kaksikerroksinen, kapeilla laudoilla pystyvuoritettu puurakennus, joka oli maalattu ruskeanpunaiseksi ja keltaiseksi.
Rakennuksessa sijaitsivat luokat III – VIII, opettajien
huone sekä juhlasali, joka toimi myös voimistelusalina. Voimistelijoiden pukuhuoneena toimi kovalevyillä käytävästä erotettu ikkunaton koppi, joka oli aivan
juhlasalin ovenpielessä. Toisessa kerroksessa oli yksi
luokka sekä yhdistetty koulukeittola-opetuskeittiö.
Erillistä ruokasalia ei ollut vaan syötiin luokissa. Näin
kouluympäristöä muistelivat vuonna 1947 koulu-uransa aloittaneet Anita Patala o.s. Lahdelma sekä Mikko
Anttila. 85 Anita muisteli ruokailuita seuraavasti:

”Ruoasta piti maksaa, mutta meillä kotona oltiin sitä
mieltä, että lämmin ruoka on tärkeä, joten söin omien
eväitteni lisäksi lämpimän ruoan. Aamuisin äiti teki
voileivät valmiiksi ja pani maitoa patenttikorkkiseen limsapulloon. Ruoka tuotiin ämpärissä luokkiin,
korokkeella olevan opettajan pöydän viereen nostetulle tuolille. Ruoka oli pelkästään soppaa ja velliä

eli sellaisia ruokia, jotka pystyi lusikalla syömään ja
yhdessä ämpärissä tuomaan. En muista, että koskaan
meistä kukaan olisi valittanut kouluruoasta.”
Vanhassa kansakoulussa riitti työtä opettajien lisäksi myös muulla henkilökunnalla. Vahtimestaritalonmiehenä toimi Valto Laaksonen (lukuvuodesta 1942–1943 alkaen) ja siivoojana hänen vaimonsa
Elma Laaksonen, jotka asuivat päärakennuksen yläkerran päädyssä. Talonmiehen tehtäviin kuului muun
muassa uunien lämmitys puiden pilkkomisesta lähtien.
Talvisin käytettiin lämmityspuuta noin 100 kuutiota,
kaikkiaan kolmelletoista lämpiävälle arinalle, jonne
puut vietiin käsipelillä, vetokelkalla tai ns. jänis-kantolaitteella. ”Koulupojan vintiöt rikkoivat vetokelkan aivan pieniksi klapeiksi. Rangaistuksena heillä oli
pahanteon mukaan ’pakkotyötä’. Joku lämmitti koulun
kakluuneja kolme viikkoa, joku kaksi viikkoa ja joku
viikon”, kertoi vahtimestari Laaksonen vuonna 1970
puukoulun aikoja muistellen. 86
Lievemmistä rikkeistä tuli aresti-istuntoja. Sirkka
Vilenius muistaa istuneensa neljännellä luokalla monena iltapäivänä. ”Joku meistä tytöistä oli ampunut [opettaja] Eero Kurimoa paperitollolla. Eero kysyi äitelästi:
”Kuka ampuikaan minua suoraan sydämeen?” Kukaan
ei tunnustanut. Me istuimme ja meitä kuulusteltiin,
mutta asia jäi selvittämättä.” 87
”Sosiaalitilat” olivat ahtaat ja vaatimattomat, muisteli
Anita Patala. Oppilaiden käytössä oli vanhan ajan ulkohuussi ison koulurakennuksen pihan reunalla. Se oli
pieni, laudoista rakennettu rakennus, jossa toisella puolella oli tyttöjen, toisella poikien käymälä. Käymälän
istuimessa oli kuusi tai seitsemän reikää, joilla istuttiin rinnakkain kuin kanat orrella. Pitkän reikäpenkin
lisäksi käymälän perällä oli yksi, yhden istuttava, ovella
erotettu käymälä. ”Torpalla” ei ollut minkäänlaista käymälää, vaan vessa-asiat piti mennä hoitamaan varsinaisen koulun pihan perälle asti. Käymälöiden lähettyvillä
ei ollut käsienpesumahdollisuutta. Vielä 1950-luvullakin kirjoitusten aikana vanhalla koululla ylioppilaskokelaiden vessana palveli siivouskomeroon sijoitettu
sankko, muisteli Sirkka Vilenius. 88
Veikko Vesalaisen muistin mukaan huussi eli
”Manala” – joka vähän myöhemmin 1950-luvulla tunnettiin myös nimellä ”Bunkkeri” – toimi yläluokkalaisten salaisena tupakkahuoneena. ”Monnipoikaa pelotti
asioida siellä. Hän saattoi joutua jaloista riiputettuna,
pää huussin reiän alapuolella haistelemaan makkien
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hajuja. Näin siellä joskus tapahtui. Pojille varapaikkana
oli pihanlaidalla oleva lämmityshalkopinon takaosa.” 89
Pitkään sairastellut rehtori Antti Nikulainen erosi
koulun palveluksesta syksyllä 1947. Johtokunta valitsi uudeksi rehtoriksi fil. maist. Aksel Kilkin, joka oli
tullut kouluun opettajaksi kolmea vuotta aikaisemmin. Sodan jälkeisinä vuosina koulutyötä voitiin tehdä
”nykyään yleisesti vallitsevasta opettajapulasta huolimatta suhteellisen pätevin opettajavoimin”, totesi uusi
rehtori ensimmäisessä vuosikertomuksessaan lukuvuonna 1947–1948. Pulaa oli paljosta, muun muassa
opettajien asunnoista. Raskas menetys koululle oli sen
perustajajäsenen ja pitkäaikaisen johtokunnan puheenjohtajan kunnallisneuvos Wäinö Walkaman kuolema
kesäkuussa 1948. ”Hänen kykynsä ja voimansa riittivät
aina ja kaikissa tehtävissä, kunnes hän kaatui työpaikalleen työpöytänsä ääreen, mikä on kuvaavaa koko hänen
työntäyteiselle, tarmokkaalle elämälleen ja toiminnalleen”, kirjoitettiin kevään 1949 vuosikertomuksessa. 90

Tässä tehtävässä hän toimi toisen maailmansodan loppuun saakka. Vuosina 1925–1927
Nikulainen oli lisäksi Kouvolan yhteiskoulun
opettaja ja johtaja. Kuusankosken yhteiskoulua Antti Nikulainen luotsasi rehtorina vuodet 1942–1947 opettaen lisäksi uskontoa, historiaa ja filosofiaa.
Veikko Talven mukaan Antti Nikulainen
oli ”erinomaisen mukaansatempaava puhuja, kokoava persoona ja suorastaan vihkiytynyt kansansivistäjäksi”. Nikulaisen oppilaana
ollut Signe Joensuu muisti hänet samansuuntaisesti ”itsekuria painottaneena idealistisena
kansansivistäjänä”. Pentti Hopposen mukaan
rehtori oli erittäin aktiivinen osallistuja, hän
piti iltaisin ylimääräisellä ajalla ”iltakoulua”
niille, jotka halusivat parantaa ruotsin kielen
tai matematiikan taitojaan. Hopponen muistaa hänet aurinkoisesti hymyilevänä mutta
arvovaltaisena hahmona. Puheessaan yhteiskoulun ensimmäisille ylioppilaille kesällä 1946 Nikulainen totesi, että ”me ihmiset emme koskaan tule täydellisiksi, vaan
olemme koko elämämme ajan oppilaita elämän koulussa”. Tapani Lemminkäisen piirros, Aksel Kilkki, Kuusankosken yhteislyseo
1920–1970, s. 44.

Elintasossa ei ollut vielä hurraamista, mutta omat ”pikkupaheensa” oli tuonkin ajan koululaisilla. Alli-Inkeri
Lassila muisteli vuonna 1999:

”Oli ilma millainen tahansa, välitunneilla oli aina
mentävä ulos. Mutta ei pahaa ilman hyvää: karkkeja
ei tuolloin saanut ruokakaupasta, ja välitunnilla oli
hyvä livahtaa viereiseen apteekkiin ostamaan merimiehen lakritsia, jota kutsuttiin pirunpaskaksi, tai
salmiakkia. Tyttöjen piti käyttää hameita koulussa,
mutta muutoin pukeutumisen tai kampauksen suhteen ei ollut tiukkoja sääntöjä. Meikkaus ei ollut kielletty, mutta ei kukaan meikannutkaan. Kenellä siihen
olisi ollut varaakaan?” 91
Emil Antti Nikulainen (1889–1957) oli helsinkiläisen muurarin poika, joka kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1908 ja valmistui filosofian
maisteriksi vuonna 1914. Antti Nikulainen
toimi Jämsän yhteiskoulun opettajana vuosina 1914–1918, S.O.K.:n piirisihteerinä
1917–1918 ja kaksikymmenluvun alussa
Suomen nuorten kristillisen liiton poikatyön
matkasihteerinä, kunnes sai johtajanpaikan
Kymintehtaan–Kouvolan työväenopistosta.

Reijo Yrjövuoren mieleen on jäänyt niukan pula-ajan
unelmaherkkuna pala ”Hampparin käyrää” eli halvinta lenkkimakkara, jota sai pihapuiston takaa Hopposen
lihakaupasta. ”Jossakin vaiheessa koulun vaksi eli vahtimestari keksi ruveta valmistamaan nekkuja, joita myi
oppilaille. Erikoista oli, jos jollakin oli ruskeassa pussissa toffeita.” 92
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esiintyivät unkarilainen pianisti Ecsedy, taitovoimistelija Baganus ja nimeltämainitsematon amerikkalaisten opetusfilmien esittelijä. Ammatin valinnasta
esitelmöivät agronomi Kalle Varis, josta tuli johtokunnan puheenjohtaja vuosiksi 1949–1961 ja oman koulutalon tarmokas puuhamies, metsänhoitaja Raino
Westerholm, myöhempi kansanedustaja, sekä työnjohtaja Honkanen sahateollisuuden alalta. 94

Teinin jäsenkirja keväältä 1947. Pentti Hopposen kokoelmat.

Sodan jälkeinen maailma avautui angloamerikkalaiseen suuntaan. ”Koko keskikoulun ajan punaisena lankana oli englanninkielen opetus. Luokkamme IIB oli
ensimmäinen luokka, joka meidän koulussa aloitti englannin, vieraan kielen opiskelun vuonna 1947”, muistelivat Lea Fethulla o.s. Lempinen, Kirsti Puharinen
o.s. Laaksonen ja Seija Halme seitsemän vuosikymmenen perspektiivin takaa. Lukiolaiset olivat lukeneet

Lukuvuonna 1947–1948 Pirkko Taavilan johtama Kuusankosken
yhteiskoulun teinikunnan näytelmäkerho sijoittui Tampereella
Teiniliiton kilpailuissa toiseksi. Kuusankosken yhteiskoulun teinikunnan arkisto.

Teinikunnan toiminta oppilaitten ”vapaitten harrastusten” järjestäjänä oli ollut suhteellisen vilkasta jo jatkosodan vuosina. Ennen sotia nimenä oli ollut toverikunta, mutta sodan aikana nimi vaihdettiin. Teinikunnista
muodostunut Teiniliitto asetti säännöissään tavoitteekseen ”aktivoida nuorisoa ja tehostaa kansallista yhteenkuuluvuutta sekä isänmaanrakkautta” järjestämällä
kursseja, kokouksia sekä muuta toimintaa. 93
”Erittäin ansiokkaasta toiminnastanne Suomen
Nuorten Opintorahaston perustamiskeräyksen hyväksi” Nuorten Talkoot -järjestö lähetti Kuusankosken
teinikunnalle kiitoksena joulun alla 1948 ”0,600 kg
Fazerin karamelleja käytettäväksi harkitsemallanne
tavalla”. Koulussa toimi lisäksi raamattupiiri, urheilukerho, shakkikerho ja musiikkikerho. Vierailijat toivat
omaa väriään. Lukuvuoden 1948–1949 aikana koululla

Teinit järjestivät sekä yleisöjuhlia paikkakunnalla että
keskinäisiä konventteja Kymenlaakson toisten oppikoulujen teinikuntien kanssa. Maanlaajuinen Teiniliitto toimi Helsingistä käsin, toimitti kiertokirjeitä ja kiertäviä
puhujia, kuten vuoden 1948 juhlassa esiintyneen ylioppilas Erkki Leppäsen, joka oli Teini-lehden toimitussihteeri.
Ohjelmalehtinen koulun teinikunnan arkistosta.
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englantia jo muutamien vuosien ajan. ”Olimme ylpeitä tästä asemasta. Englannin opettajana oli Elvi Ilola,
joka oli luokanvalvojamme koko keskikoulun ajan.
Opettaja, paitsi opetti englantia, kertoi paljon mielenkiintoisia asioita mm. Lontoosta, missä hän mainitsi
käyneensä useasti.” Aikana, jolloin ulkomaanmatkat olivat hyvin harvojen ulottuvilla, tällaiset tarinat
varmasti kiehtoivat. Oppilaat tekivät viidennen luokan keväällä retken luokanvalvojansa huvilalle Jaalan
Pahasaareen. ”Siellä esitettiin luokan kronikka ja laulettiin englanninkielisiä lauluja. Osan ajasta haravoimme pihaa. Huvila sijaitsi kallioisella Pyhäjärven rannalla, pihassa kasvoi paljon kaunokkeja. Matka tehtiin
linja-autolla. Mukana lienee ollut myös eväitä.” 95
Anita Patala, joka oli vuotta alemmalla luokalla, muistelee kielivalintaa näin: ”Pitkän saksan lukijoiksi meistä ei olisi halunnut monikaan, mutta oppilaista toisen
puolen oli pakko alkaa saksan opiskelu. Minäkin olisin
ilman muuta halunnut lukea englantia, mutta koska
minulla oli koulussa saksaa lukeva sisar, minut pantiin
saksan luokalle. – Teillä on jo oppikirjatkin valmiina,
meille sanottiin.” Toisaalta joillekin englantia lukevien
nuoremmille sisaruksille sanottiin: ”Perheessä on hyvä
olla yksi saksan taitoinen.” Oppikirjat piti tietenkin
hankkia itse. Itse kustannettiin myös muut koulutarvikkeet, koululounas ja lukukausimaksu. Perheille tämä
oli suuri uhraus. Junalla kulkevat saivat kerran kuussa
ilmaiset matkaliput. 96
Englantia opiskelevan Seija Halmeen koulu-uran
eräs tähtihetkistä koitti, kun kielitaitoa oli kertynyt
riittävästi:

Maisteri Siiri Siikasen koululle vuonna 1949 opettajanvirasta lähtiessään lahjoittama kipsinen uimariveistos (kuva:
Päivi Franzon 2020, ruotsalaisen kuvanveistäjä Börjesonin
muovaama patsas). Siikanen oli opettajana Kuusankoskella
vuosina 1921–1949.

Rehtori Kilkin mukaan Siikasen ero merkitsi ”oppilaille taitavan opettajan ja opettajille hyvän, avoimen ja
rehdin työtoverin menettämistä”. Oppilaana Siikasen
valvontaluokalla ollut Anita Patala muistelee Siikasta,
lempinimeltään ”Tätiä”, mukavaksi opettajaksi. ”Täti opetti maantietoa. Hän oli persoonallisuus. Täti ei esimerkiksi
päärmännyt hameensa helmoja, vaan niistä ripsotti pitkiä
lankoja. Lisäksi kerrottiin, että hän säilytti kotonaan ruokansa ikkunaruutujen välissä.”

”Koululla vieraili amerikkalainen Lady, Miss Sally
Butler, joka oli Kansainvälisen Liike- ja Virkanaisten
Liiton puheenjohtaja. Siihen järjestöön myös maisteri Ilola kuului. Toivotimme Miss Butlerin tervetulleeksi koulun jumppasalissa. Minulla oli itse keräämäni kielokimppu, jonka ojensin Miss Butlerille. Olin
harjoitellut puhetta useita kertoja opettajan kanssa
koulupäivien jälkeen. Hyvin se meni, osasin puheen
ulkoa. Pieni yksityiskohta – muistan, että Miss
Butlerilla oli päässä näyttävä, musta lierihattu koulussa vieraillessaan.” 97
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1950-luku:
Kohti uutta koulurakennusta
Kuusankosken yhteiskoulun ensimmäiset pitkän englannin opiskelijat vuoden 1950 vaiheilla
ammattikoulun kentällä sijaitsevalla Vapaudenpatsaalla, missä tuohon aikaan yhteiskoululaiset
usein kuvauttivat itseään. Eturivissä: Aino Kokkila, Airi Halkola, Kirsti Laaksonen, Anja Varama,
Leila Aapro, Kaija Kola, Sinikka Rajala; rivi 2: Seija Halme, Airi Juusela, Kaarina Jokinen, Lea
Lempinen, Irja Kaminen, Seija Puolakka; rivi 3: Eira Kähäri, Pirkko Linden, Mirja Suuronen,
Elvi Puljava, Irma Lampila, Pirkko Halme; takarivi: Risto Taavitsainen, Seppo Varis, Matti
Ojanen, Ilkka Vaherma. Kuten kuva kertoo, luokka oli tyttövaltainen. 1940-luvun lopulla tyttöjä
oli yhteiskoulussa muutenkin reilusti enemmän kuin poikia, esim. lukuvuonna 1949–1950 yli sata
enemmän: tyttöjä 229, poikia 119. Kuva: Kirsti Puharisen albumi.

Saman vuoden oppikoulun alaluokkalaisia. Yhteiskoulun oppilaita kuvattiin Vapaudenpatsaalla
Kymiyhtiön ammattikoulu taustalla, vaikkei ammattikoulun kanssa oltu paljon tekemisissä,
ehkä urheilukilpailuita lukuun ottamatta. Sirkka Vilenius totesi joulukuussa 2018, että yhteiskoululaisille ”ammattikoulua ei ollut olemassakaan”; ainakaan hän ei kouluaikanaan käynyt koskaan ammattikoulussa sisällä. – Joka tapauksessa ammattikoulun kentällä olevan patsaan teksti
”AINOASTAAN SE KANSA, JOKA ITSE KYKENEE AUTTAMAAN ITSEÄNSÄ, VOI
LUOTTAMUKSELLA KATSELLA KOHTI TULEVAISUUTTA” oli jatkuvasti yhteiskoulun
suuntaan nähtävillä. Sanat ovat kenraali Mannerheimin puheesta Helsingissä 16.5.1918. Kuva:
Koulun kuva-arkisto.
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“Välipolven” iloja ja
maailmantuskaa
1940-luvun lopun pula-ajasta ja ”vaaran vuosista”
siirryttiin Suomessa nousevan elintason 1950-luvulle ja ”ilon vuosiin”. Kuusankosken väkiluku kasvoi 1950-luvulla voimakkaasti, alle 18 000:sta yli 21
000:een, mikä heijastui myös yhteiskoulun oppilasmäärän kasvuna. Koulutushalu kasvoi. Tilastokeskuksen
mukaan koko maassa aloitti vuonna 1950 neljännes ja vuonna 1960 jo lähes 40 prosenttia ikäluokasta
oppikoulun. Opintonsa aloitti aikaisempaa enemmän

sellaisten perheiden lapsia, joiden vanhemmat eivät
olleet käyneet oppikoulua.
Lukion eli oppikoulun yläluokat aloitti 1950-luvun
alussa vajaat 10 prosenttia ikäluokasta ja vuosikymmenen kuluessa käyntiaste kohosi siten, että vuonna 1960
lukion aloitti vajaat 20 prosenttia ikäluokasta. Vuonna
1950 ylioppilastutkintoja suoritettiin reilut 4 000 ja
vuonna 1959 noin 7 000, mikä oli tuolloin suunnilleen
9 prosenttia ikäluokasta. 98

Uutta vuosikymmentä ja valoisampia aikoja kohti tähyävät tässä Kuusankosken yhteiskoulun V luokan pojat keväällä 1950.
Takana ylhäällä Jorma ”Joppe” Starck, Risto Heinonen, Juha Salo, Raimo ”Suimo” Sutinen, Walter ”Vallu” Yrjölä, Uolevi
Palonen, Erkki Pessa, Osmo Andersson, keskirivissä Teemu Lindqvist, Pekka Jokinen, Antero Lahti, Erkki Aho, Esko Pulsa,
alarivissä Juha Tiusanen, Kalle Varis, Eero Sandell, Karl Fredriksson. Valokuva: Eero Sandellin albumi.
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Saman viidennen luokan tytöt vuonna 1950 luokanvalvojansa Helmi Forstadiuksen seurassa. Ylärivissä
vasemmalta Anja Ruuth, Aino Nurminen, Rea Liesi, Anja Lahdelma, Pirkko Nygren, Terttu
Sommarberg, Sirkka Vilenius, Seija Leino, Ritva Tujunen, opettaja Helmi Forstadius, Irja Aalto, Liisa
Järveläinen, Else Kivelä. Alarivissä istuvat Ulla Kalho, hänen takanaan Terttu Korhonen, edessä vasemmalta Liisa Halkola, hänen takanaan Anita Hänninen, Irma Turkkila, hänen alapuolellaan Anna-Liisa
Hietala, hänen edessään vaalea-asuinen tuntematon, Eeva Leander, hänen takanaan ruutupuserollinen tuntematon, Maila Lahtinen, jonka käsi on Mirjam Kyöperin olkapäällä, tuntematon, Anneli
Inkeroinen ja Raili Turkkila. Kuva: Ritva Heikkilän o.s. Tujusen/ Niina Heikkilän albumi.

Kuusankosken yhteiskoulussakin oppilasmäärät nousivat mutta vuosiluokkien edetessä tapahtui kaiken aikaa
karsintaa. 1950-luvulla vuosikertomusten mukaan
oppilasmäärä väheni keskimäärin 40 % yhteiskoulussa
keskikoulun viimeiseltä eli viidenneltä luokalta lukion
ensimmäiselle luokalle siirryttäessä.
Anita Patalan o.s. Lahdelman aloittaessa yhteiskoulun syksyllä 1947 ensimmäisillä luokilla Monnilan
kahdessa luokkahuoneessa tungeksi 80 oppilasta.
Patala kertoo, että tästä joukosta lukion ensimmäisellä luokalla eli kuudennella luokalla oli jäljellä enää
parikymmentä oppilasta. Ylioppilaaksi Patalan luokalta kirjoitti keväällä 1955 kahdeksantoista, joista neljätoista oli alkuperäisiä oppilaita, neljä muilta luokilta
mukaan tulleita tai muista kouluista muuttaneita. 90
Läheskään kaikki eivät siis jatkaneet lukioluokille.
Vuonna 1951 keskikoulu-urakkansa valmiiksi saanut
tyttökolmikko muisteli:

”Eräs asia meille on noussut ajatuksiin aika monta kertaa koulun päättämisen jälkeen – miksi ei jatkettu lukioon. Mieleen on tullut – jospa joku olisi

kannustanut siihen. Kotona ei ehkä osattu kannustaa,
työpaikka oli tärkein. Merkittävä asia oli kuitenkin
elämisen olosuhteiden niukkuus, useampia lapsia perheissä, olivat esteinä taloudellisten asioiden rinnalla.”
100

Elintason nousun myötä opiskelu-urat olivat pitenemässä ja asenteet tyttöjenkin koulunkäyntiä kohtaan
muuttumassa. Päivi Scherf o.s. Sahlberg muisteli

yhteiskoulun pääsykokeisiin lähtöään syksyllä 1953:

”Ennenkuin näin pitkällä oltiin, olivat isä ja äiti
olleet eri mieltä siitä, kannattaako tyttöä kouluttaa
ollenkaan. Isän mielestä se oli turhaa, koska – ”meneväthän tytöt kuitenkin naimisiin”. ”Kyllä Päivi menee
Yhteiskouluun” – sanoi äiti. Ja niin alkoi koulutyöni
vv. 1953–1961 Kuusankosken Yhteiskoulussa.”
tsukunsa ensimmäinen ylioppilas. 101
1950-luvulla kuljettiin kohti optimistisempia ja iloisempia aikoja. Eräänä ilonantajana toimi musiikki,
jolla Kuusankosken yhteiskoulussa ja sen seuraajissa
on usein ollut keskeinen rooli. Kalle Variksen vuonna
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soittoani temppuiluna. Mutta Eskola oli liikuttunut
ja kiitteli luokan kuullen sitä, kuinka olin rikastuttanut musiikillani juhlatilaisuutta. Huomasin, että
elämähän on yhtä teatteria. Olin onnistunut vähintäänkin kokeilevalla jos ei suorastaan ilkikurisen
uskaliaalla soittotyylilläni luomaan jonkun mielestä
juhlavan tunnelman. Hyvä niin.” 102

2003 kirjoittamassa muistelmassa yli viidenkymmenen vuoden perspektiivistä yhdistyy kokemuksia oppituntien arjesta, opettajien ja oppilaiden ongelmallisista suhteista, kansallisesta surupäivästä – ja musiikin
mahdista:

”Myös saksankielen opettajamme Kyllikki Eskolan
kouluopetuksen koin ajoittain ongelmallisena. Hän
oli preussilaisen kurin ylläpitäjä. Minusta kuulosti siltä, että Eskola puhui luokan edessä usein vaativaan ja jopa vihamieliseen sävyyn. Kun jotakin
saksankielen lauserakennetta opiskeltiin, piti kokeissa vastata juuri sitä muotoa käyttäen. Koepaperiin
tuli virhemerkintä, jos käytti toista vaikkakin aivan
yhtä oikeaa rakennetta. Minulla henkilökohtaisesti on
kuva toisenlaisestakin maisterista, kun kävin ottamassa häneltä yksityistunteja ennen ylioppilaskirjoituksia. Siellä teimme työtä melkein kuin kavereina.
Eskolan yksityistunnit olivat hyödyllisiä ja niin kirjoitinkin pitkässä saksassa laudaturin. Myöhemmin
olen saanut kuulla, että saksankielen opettajallamme oli heikko selkä. Ehkäpä selkäkivut saivat hänet
ajoittain huonolle tuulelle, mikä näyttäytyi sitten
opetustilanteissa.
Kerran Eskola yllätti minut kuitenkin täydellisesti. Kuten todettu, luokan edessä hän oli tiukka maisteri eikä häneltä juuri julkisia kiitoksia herunut.
Marsalkka Mannerheim kuoli 28.1.1951, [27.1.]
kun olimme VI luokalla. Marskin muistotilaisuus
järjestettiin koulumme juhlasalissa. Tässä tavallista
vakavammassa ja juhlavammassa tilaisuudessa soitin
tarvittavat musiikkiesitykset koulumme juhlasalin
vanhoilla uruilla niin kuin soitin aamuhartauksissakin. Tilaisuuden loppuvirren päätin soittaa niin, että
se tuntuu. Olin tuolloin jo yli 180-senttinen vanttera
mies, joten voimia riitti urkujen polkemiseen. Avasin
kaikki mahdolliset äänikerrat auki ja annoin tulla täysillä. Muutaman viimeisen tahdin soitin tarkoituksellisesti hidastaen niin, että viimeistä sointua
painoin molemmin käsin ja urkuraukasta viimeisetkin tehot irti repien ainakin 10–15 sekunnin ajan.
Niitä urkuja ei ole varmaankaan ennen sitä tai sen
jälkeen käsitelty niin kovakouraisesti. Mutta se soitto
jäi ainakin joidenkin mieleen. Heti tilaisuuden jälkeen meillä alkoi saksankielen tunti. Kun istuimme
paikoillamme Eskola marssi ovesta sisään, kääntyi
meihin päin ja käski minun nousta seisomaan. Ehdin
ajatella, että jaahah, pitihän se arvata, Eskola piti

”Opettajien kanssa oltiin hyvissä väleissä, vaikka teititeltiin”, Eero Sandell muistelee. Läheisimmäksi hänelle tuli musiikinopettaja Frans Nyrke, jonka johdolla Eero jo kuusivuotiaana oli aloittanut viuluopinnot
Työväenopistossa. Sandell kertoo olleensa opettajan
apuna usein myös vapaa-ajalla esimerkiksi soutumiehenä kalastusretkillä tämän huvilalla, mutta ”en sinutellut koskaan”. Nyrke suhtautui Eeroon erittäin ystävällisesti ja auttavaisesti. Kansakoulunopettaja Frans
Nyrke (alk. Nyberg) toimi yhteiskoulun tuntiopettajana 35 vuotta, vuodesta 1921 vuoteen 1956. Eero, joka
oli vastannut monista viulu-, runo- ja lauluesityksistä
koulun juhlissa, sai kiitoksena ylioppilaslahjaksi kirjan,
johon kaikki opettajat olivat laittaneet nimensä. 103
Musiikki yhdisti yhteiskoululaisia sekä koulussa että
vapaalla. Anita Patala muistelee:

”Seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla [1953,
1954, 1955] me oppilaat saimme pieniä etuoikeuksia. Meillä oli luokassa muun muassa gramofoni ja
äänilevyjä. Saimme soitella niitä välitunnilla eikä
meitä pakotettu välitunneiksi ulos. Siihen aikaan
en pitänyt yhtään Glenn Milleristä. Piilotin kerran
’Kuutamoserenadin’ pulpettini pohjalle. Muut etsivät levyä epätoivoisesti. Lopulta minun oli pakko
antaa levy kätköstäni. – – Kokoonnuimme silloin tällöin meillä, Kimingillä tai Hasulla. Soitimme levyjä.
Kumpikin pojista soitti kitaraa. Lauloimme iskelmiä
kuten ’Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein’ ja ’Viisi
pientä minuuttia’.” 104
Varsinainen tähti, jonka haitari- ja urkuvirtuoosi
Variskin tunnusti ylivertaiseksi, saapui Kuusankosken
yhteiskouluun vuonna 1953:

”Edellä Liisasta (Halkolasta) esittämäni jälkeen täytyy kyllä tunnustaa, että jäin kirkkaasti toiseksi, kun
Esa Laukka astui kuvioihin. Esa tuli meitä luokkaa
alemmas, mutta hänen persoonansa valloitusvoima ei
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”Jokisen, Kalhon ja Nurmisen kesäpaikat tulivat meille tutuiksi, kun saimme tehdä sinne luokkaretkiä. Trio Eero Sandell (viulu), Juha ”Jussi”
Salo (kitara) ja Kalle Varis (haitari) soitteli näillä retkillämme nuoruusaikamme hittejä. Näitä olivat esimerkiksi valssi Metsäkukkia ja tango
La Cumparsita. Viimeksimainitun johtosäveltä Eero näpytteli viulun kielellä pizzicatona aivan kuin oikeissa tanssiorkestereissa. Muistan
vieläkin sen hetken tunnelman. Yhtyeessä soittaessaan tuntee kuuluvansa johonkin, jossa kaikki ovat yhtä.” Näin muisteli Kalle Varis 2003.
Kuvat: Eero Sandellin albumi.

suinkaan rajoittunut oman luokkansa seinien sisälle.
Esassa oli eräänlaista maailmanmiehen varmuutta ja meidän maalaiskoulussamme ennen näkemätöntä lavakarismaa. Jo Esan entrée oli vaikuttava.
Istuimme luokkahuoneessamme, kun ovi potkaistiin auki ja sisään astui Esa Laukka täysillä alttosaksofoniaan soittaen. Mikä mies, mikä soitin, mikä
jazz-saxofonin ääni! Mitään tällaista ei koulussamme ollut koskaan koettu. Liisa Halkolan silmät säteilivät ja hän oli hetkessä myyty. Tässä oli ilmielävänä
Hän, Esa Laukka!” 105
Esa Laukka oli yksi lauluyhtye Four Catsin perustajista. Hänet tunnettiin sittemmin myös taiteilijanimellä Batman. Laukka esiintyi 1960-luvun alussa
elokuvissa Anna Uneksija, Teerenpeliä ja Tähtisumua.
106– Koulunkäynti ei tietystikään ollut pelkkää soittelua, vaan opiskelua ja arkista aherrusta. Koulupäivä
alkoi joka-aamuisella rutiinilla, aamuhartaudella.
Sirkka-Liisa Pitkänen o.s. Torniainen, joka saapui
yhteiskoulun neljännelle luokalle vuonna 1953, kuvasi
koulupäivän alkua vuonna 2019 seuraavasti:

”Kovassa ja monipuolisessa käytössä oli juhlasali – juhlava nimitys vaatimattomalle tilalle. Joka
päivä se toimi ensimmäiseksi aamulla aamuhartauden pitopaikkana. Oppilaat olivat kerääntyneet
jonoon luokkiensa edustalle, toisen kerroksen oppilaat

portaikkoon. Sitten marssittiin järjestyksessä juhlasaliin, ensimmäinen luokka etummaisena, kahdeksas
viimeisenä. Virret laulettiin pianon säestyksellä, soittajina musiikkia opiskelleet oppilaat (joku Variksen
pojista, Anja Varama, Tuomo Talvi). Hartauden piti
joku opettaja, useimmiten rehtori Kilkki. Vai muistanko vain hänen rutiininsa? En muista, että meillä
olisi käynyt vierailijoita seurakunnasta tai juuri muitakaan ulkopuolisia.
Aamuhartauden jälkeen sali oli liikuntatuntien pitopaikka, vuorotellen tytöillä ja pojilla.
Ensimmäinen voimistelutunti alkoi lattianpesulla.
Sen suoritti kyseisen luokan järjestäjä pitkään harjanvarteen kiinnitetyllä rätillä. Kun siis vain joko
tyttöjen tai poikien ryhmä saattoi olla salissa vuorollaan, toinen ryhmä joutui olemaan ulkona. Hyvin
tavallinen ulkoilu tytöille oli n.s. Eerolan lenkki.
Onneksi koulun lähellä olikin sopivasti tuolloin vielä
hyviä metsäpolkuja. Pojat saattoivat käydä myös seuratalon salilla tai joissakin tehtaan tiloissa.” 107
Opetus oli oppitunneilla opettajavetoista. Läksyt valmisteltiin koulussa ja kuulusteltiin seuraavalla tunnilla. Opettajat kirjoittivat kaiken taululle liidulla, myös
koetehtävät. Aila Kauvatsalo-Holmqvist, joka opiskeli yhteiskoulussa vuosina 1949–1957 kertoi vuonna
2007:
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”Lukioluokilla muistan lehtori Jääskeläisellä olleen ns.
valmiita kokeita. Ne hän tietenkin joutui ostamaan
itse kieltenopettajien yhdistyksiltä. - - Kasviopin,
eläinopin ja uskonnon tunneille opettajamme joutuivat raahaamaan kuvatauluja elävöittääkseen opetusta. Kyllähän ne elävöittivätkin. Muistan vieläkin esimerkiksi niittyleinikkikuvataulun. Heteet ja
emit opittiin leikiten kuvien avulla. Maantiedon ja
historian tunneille tuotiin karttoja luokkahuoneisiin.
Karttakeppi oli hyvin tärkeä juuri karttatunneilla.
Sen avulla näytettiin joet, järvet, meret, kaupungit ja
niin edelleen.” 108
Vuoden 1952 lukusuunnitelma. Kuusankosken yhteiskoulun vuosikertomus 1952–1953.
Olympiavuonna 1952 Kuusankosken yhteiskoulusta kirjoitti ylioppilaaksi kymmenen jatkosodan aikana yhteiskoulun aloittanutta nuorta. Ylioppilaat olivat Heikkilä Pentti, Kajander Pertti,
Kinnunen Oili, Kosonen Liisa, Kosonen Ritva-Liisa, Niemi Tuula, Nyberg Marjatta, Nyberg
Pauli, Toppila Annaliisa ja Vesalainen Raili. Koulun kuva-arkisto.

Kuusankosken yhteiskoulun opettajakuntaa kevätlukukaudella 1954
opettajahuoneen pöydän ympärillä. Istumassa vasemmalta: englannin opettaja Elvi Ilola; historian ja yhteiskuntaopin sekä kansantalouden opettaja, rehtori Aksel Kilkki; matematiikan ja fysiikan
opettaja, vararehtori Rauha Laksonen; kasvot osittain piilossa suomen ja maantiedon opettaja Annikki Suhonen; luonnonhistorian ja
maantieteen opettaja Pertta Kettunen; ylioppilas Kaija Tuominen,
myöh. Dahl, joka toimi matematiikan, kemian ja fysiikan sijaisopettajana; ruotsin ja saksan opettaja Siiri Martikainen. ’
Rehtori Kilkki tilasi Kuusankosken yhteiskoululle syksyllä
1950 Finlandia-Kuva Oy:ltä Aldis 750-merkkisen suurtehoprojektorin eli rainaheittimen. Esitteen mukaan laitteen hinta oli 45 660 mk. Erehdyttävästi esitteen kuvan
näköinen laite löytyi erään komeron pohjalta vuoden 2006
kouluremontin yhteydessä.

Anita Patalan mukaan Kuusankosken yhteiskoulu
oli vielä 1955 niitä harvoja kouluja Suomessa, joissa
ei lukiossa ollut mahdollisuutta valita matematiikkatai kielilinjaa. ”Luimme kaikki pitkän matematiikan.”
Ylioppilaskirjoitusvuonna joulun jälkeen piti ilmoittaa,
kumman aineen halusi kirjoittaa pitkänä, matematiikan vai reaalin.

Takana seisomassa vasemmalta: ylioppilas Eeva Jokinen, joka
toimi matematiikan, ruotsin, luonnonhistorian sekä käsitöiden ja
voimistelun tuntiopettajana; voimistelunopettaja Jouna Johansson
( Jahnsson), joka toimi tyttöjen voimistelun ja terveysopin sijaisopettajana; liikuntaneuvoja Paavo Lassila, joka oli poikien voimistelun
sekä maantiedon, veiston ja kirjanpidon opettaja; uskonnon ja sielutieteen ylimääräinen opettaja Lea Rantala; suomen ja historian
opettaja sekä koulun kirjastonhoitaja Terttu Linkokivi; kaapin kulmalla hymyilemässä ylioppilas Sirkka-Liisa Laine, joka tuntiopettajana opetti saksaa, ruotsia ja voimistelua. Koulun kuva-arkisto.

Seuraavana vuonna 1953 paikallinen ”ylioppilastulva” kaksinkertaisti kuusankoskelaisten valkolakkien määrän. Keskimäärin vuonna 1941 opintiensä kansakoulussa aloittaneet ja 1945
yhteiskouluun tulleet nuoret pääsivät ylioppilaaksi 1953. Ylärivissä vas. Miikka Aranko, Uolevi
Palonen, Erkki Pessa, Kalle Varis, Juha Salo, Antero Lahti, Pekka Jokinen, Teemu Lindqvist.
Keskirivissä vas. Seija Leino, Rea Liesi, Liisa Halkola, Kirsti Keinänen, Sirkka Vilenius, Irma
Turkkila, Karl Fredriksson. Eturivissä vas. Aino Nurminen, Liisa Järveläinen, luokanvalvoja
Helmi Forstadius, Mirja Kyöperi, Seija Perätalo, Ulla Kalho.
1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla syntyneet ikäluokat olivat jälleenrakennuksen sukupolvea,
jonka lapsuusvuosia leimasi kokemus sodasta mutta jotka nuoruus- ja aikuisvuosinaan rakensivat suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Etenkin työläisperheistä lähteneille koulutus merkitsi
taloudellisen ja sosiaalisen aseman merkittävää nousua. Kuva: Seija Starckin albumi.
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Maikkalaulut 1953

Kuikka (Hopea hääpäivänä)

Ruotsinkielen käännöstehtäviä, Miettisen – Lahden Ruotsin
kielen vaikeuksia sekä Almilan – Riikosen Ruotsinkielen
perussanastoa.

Helmi Sulle tään lauluni laulan tämä lahja on vaatimaton koulumuistoni mielessään kannan ne iki-ihanat sielussain on. Pitkä ollut on yhteinen tiemme
tyyntä, myrskyä matkalla sen, meidät aatokset menneeseen vienee, lähtöpäivä tää on muistojen.
Kouluvuodet ol´ onneni aikaa silloin huolitta astella sain nyt kun pyrähdän siipies alta, on edessä kylmä elämä vain. Siispä kiitokseni Helmi nyt sulle, sinä
vaalija oot parahin. Kuinka jaoitkaan neuvojas mulle
kunpa oikein niit ain käyttäisin

Pertta (sävel: Sä kasvoit neito)
Kevään 1953 ylioppilas Sirkka Vilenius kertoi haastattelussa joulukuussa 2018, että abiturienttien lauluista
oli tullut sanomista edellisenä vuonna ja lauluesitykset
oli tämän vuoksi kielletty kokonaan. Edeltävän illan
”potkiaisissa” abit esittivät kuitenkin Sirkan sanojen
mukaan ”väkisin” yhden laulun, joka kertoi englannin
opettajasta Elvi Ilolasta. Laulu oli ”tosi hyvä”, minkä seurauksena ”maikat suli” ja abit saivat luvan esittää muistakin opettajista kertovat laulunsa seuraavana
päivänä. ”Tantta” eli Rauha Laksonen oli kuulemma
onneton, kun hänestä ei ollut omaa laulua.

A.Teppo (sävel: Rosvo Roope)

1. Meill Ruotsi on viel hämärää kai hämäräksi
jää Sä rouva Teppo yrität kai meitä ymmärtää. Vaikk
Karoliinit, Colinit ja Miettiset on pääs; niit silt ei
aivomme voi käyttää järkeväst
2. Me monta vuotta turhaan sua oomme oottaneet
mut liian myöhään tulit varmaan meitä auttamaan;
sun selvä järkes sit meille usein todistaa ja suoraan
tohdit tilannetta meille valaista
3. Sä luulet varmaan että kahdeksas on kamala: ei
tiiltä toisen päälle halua se muurata ett kaiken vuotta suurta ikkunaa se tehnyt on: seinään, joka ruotsin
sanoist kieliopist on
4. Sä väität, että kuiskailtu on toista autettu, että
työ on ollut hataraa ja huolimatonta, siin jonkin verran perää kenties saattaa piilläkin mut koululainen
samanlainen vaikk´ abituurakin
5. On kyllä totta, että ennen ruotsin tuntia, siin
kahinaa ja kuhinaa ol´ kahdeksannessa kun Collinen
lauseet taululle nyt piti taikoa ja karoliineista Kaarle
XII:eentoista tutustua
6. Mut´ rouva Teppo älä sure teemme parhaamme
me emme hermoile emmekä suotta hätäile; Neuvoitas
vaarin otamme ja mielikirjamme ne ovat: Ruotsin
vaikeudet ja Almila-Riikonen
7. Kiitos sulle kuitenkin näist´ kuukauksista ei
tuttavuutemme nyt ollut pitkäaikaista, sä paraasi
mukaan meitä olet koettanut ohjata mut tuloksesta ei
ole ollut vielä tietoa.

Maikkalauluvihko vuodelta 1953 on säilynyt Eero
Sandellin hallussa.

Ruotsia opetti fil. maisteri Alina Teppo, joka oli tullut yhteiskouluun abeja sekä muita ”auttamaan” edellisenä syksynä 1952.
Laulussa viitattiin opetuksessa käytettyihin oppimateriaaleihin
sekä opetusmenetelmiin. Tuolloin luettiin esimerkiksi Verner
von Heidenstamin romaania Karolinerna, Anders Collinin
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1. Sä elät Pertta Kettunen koulumme suojissa kuin
ehtooruusu kaunoinen Akselin tarhassa
2.
On päiväs pitkä, visainen sen kyllä ymmärtää
on bilsaa raskas selittää siin aina sekoaa
3.
Maailman meidät erottaa nyt kauas Sinusta
Vaan soluoppis jakoineen sen muistan ainiaan Kyll´
neito Pertta Kettusen mä muistan ainiaan

Helmi Forstadius oli kevään 1953 abiturienttien luokanvalvoja. ”Hento
ja hienovarainen piirustuksen opettaja”, muisteli Martti Varama vuonna
2007.

Fil. maisteri Pertta Kettunen oli tullut yhteiskouluun ”bilsan”
eli luonnonhistorian sekä maantieteen opettajaksi vuonna 1950
ja jatkoi koulun palveluksessa vuoteen 1971. Monien mieliin
Kettunen jäi kasvien keruusta ja kuulustelusta, mutta tämän
tekstin kirjoittajalle soluoppi tuntui muistettavammalta.

Elvi (Viimeinen lautta)

Nyt kun helmikuu on reessä ja kun tentit meill´ on
eessä myöskin saksa kaivaa mieltä kielioppeineen
Silmäin eteen nousee Elvi sä opettajain helmi jolle
tunti aina riitti tuhanteen asiaan
Tunnethan Elvin joka ajaa konsulii tunnethan
tuoksun, joka saatta extaasiin Sä tunnet muodikkaat
vaatteet ja uudet aatteet jotka hänellä on Olen aivan
varma että tunnet sä sen
Kesä kun jo oli loppu ja kun kouluun oli hoppu me
osasimme kääntää ”Ich kann nicht deutsch.” Silloin
tulit armas Elvi sinä opettajain helmi, joka tarmolla
tartuit maahan muokkaamattomaan Jos joskus suutuit jo oli ukkosta maas´ tora unohdettiin ja päivä
paistoi taas ja me käänsimme lauseen: Onnellinen on
se, joka auton omistaa ja hienosti sillä oppii ajamaan.
Nyt me lähdemme oi Elvi sinä opettajain helmi
Mutta laulumme tämä vielä sinulle soi. Kenties joku
reputtaapi ja moni aa:ta saapi, mutta syyttää en voi
sua epäonnestani, sillä monta kertaa tunnilla englannin sä kuulustelit saksan kieliopin. On meihin ahdettu oppeja, saksan knoppeja melkein liikaakin Jospa
kohtalo soisi, että ne oikein käyttäysin.

Aksu (sävel: Tiedän paikan armahan)

1. Tiedän maikan parahan rauhallisen, viisahan
tuopa Aksu-kulta on Aksu-poika verraton
2. Eipä maikkaa olekaan Aksun vertaa ollenkaan
toista yhtä lauhkeaa yhtä hauskaa hupaisaa
3. Onpa Aksu toisinaan tulinen myös luonnoltaan
jos vain Vaksi tiedoittaa ”Iso pientä päihittää.”
4. Joskus sua soimataan nahjukseksi sanotaan kun
viipyvät sun rehvormit liiaks Tanttaan turvaisit
5. Kun mä valkolakin saan joudun maailmaan
avaraan Sohvit, Nerot unhoitan mutta Aksu muistan
ain.
”Aksu-kulta” eli koulun rehtori Aksel Kilkki oli rauhallisen miehen maineessa. Kalle Variksen mieleen jäi Kilkistä ”hänen rehtoriksi hiukan hissukkamainen olemuksensa”. ”Nuorempana
arvostin jämäkkää ja karismaattista lavaesiintymistä, joka Aksulta
puuttui. Mutta vanhemmiten olen ymmärtänyt, että monet antiikin ajan filosofitkin olivat ulkoiselta olemukseltaan vaatimattomia, vaikka heidän elämänarvonsa olivat ihailtavia ja heidän ajatuksensa kantoi sotapäälliköiden ja muiden suuriksi mainittujen
henkilöiden ymmärryksen yli”, muisteli Varis viisikymmentä
vuotta myöhemmin vuonna 2003.

”Opettajain helmi” Elvi Ilola opetti Kuusankosken yhteiskoulussa ja -lyseossa vuosina 1938–1968. Maikkalaulun päähuomio
kohdistuu Elvin valloittavaan ja muodikkaaseen persoonaan sekä
Ford Consul -merkkiseen autoon. Laulun mukaan Ilola käytti englannin tuntejakin saksan opetukseen. Englannin ylioppilaskokeen suorittaminen oli vuosikymmenen alussa vielä harvinaista. Kevään 1958 ylioppilas Sirkka-Liisa Pitkänen muisti
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K.Teppo

opettajan käyttäneen autoaan myös englannin opetuksessa värejä
opettaessaan: ”My car, it´s turquoise.”

Lähti, lähti, Fluidu lähti Fluidumi jätti meidät kuitenkin kaipaus se mielet täyttää aina kun Fluidumia
muistellaan mutta mennyt on mennyttä uusi vuosi ol´ edessä ja me päät tyhjinä tultiin taas uutta tietoa hankkimaan Uusi maikka se kouluumme astui
Lahden kaupungista juu Teppo on pyknikko muodoltaan Teppo on flegmaa luonnoltaan Teppo meiltä kaikilta luulot vei kun Teppo sano kaikille kelpaa ei ja me
yhdessä manattiin siinä vast´ on miekkone[n] vaikka
parastamme yritettiin oli tuloksena nollia vaan
Tunnit kului mukavasti melkeinpä levon merkeissä, kirjoja ei aukaistukaan nyt on vain tentit edessä. Esitelmiä pidettiin, valaisevia olivatkin, mutta pääsivät ohi korvien jäi aukkoja jäljelle. Katsos
metodi oli meille kai liian uudenaikainen oivallettu
ei sun tarkoitustas järkemme on niin lyhyinen, tietomme niin perin vähäiset esitystapammekin sekavaa
oikeinkirjoituskin niin ja näin ja ”siis” sana jatkuvasti paheemme Mutta yhtä pyydetään, nosta yhdellä
pisteellä, niin että silloin tällöin saisimme sulta kolme
pistettä

Thua (Kop, kop, kopisee)

1. Kip, kap, kip, kap joutukaa Thua odottaapi vihoissaan taas riitelee keilojansa paiskailee Thua
kiukkupussi
2. Pois, pois, pois, pois pojat vaan sali tuo on Thuan
hiljaiseksi Paavo jää kun ei käytä kieltä kärkevää
kuten Thua lilliputti
3. Pum, pum, pum, pum läiskyttää Thua tamburiiniin abituurat notkeat liikkeet tekee vaikeat vaan
numerot ne laskee.
Ainoat sanoitukset, joita voisi pitää pikkuisen ilkeinä, olivat tyttöjen voimistelun ja terveysopin opettajalle Thua Heikkiselle
omistettu, samoin kuin sitä seuraava K. Tepolle esitetty.
Heikkinen oli opettajana vuosina 1950–1953. Laulussa mainitaan myös Paavo (Lassila), poikien voimistelun opettaja.

Laulun alussa mainittu ”Fluidumi”, teologian tohtori Eero Repo,
oli ollut uskonnon opettajana vuosina 1950–1953. Hänen tilalleen uskonnon ja sielutieteen opettajaksi tuli fil. maisteri, lehtori
ja pastori Kaarlo Ilmari Teppo. Uusi opettaja nähtävästi kokeili uusia opetusmenetelmiä, laulun sanoittajan mielestä huonolla menestyksellä. Alina ja Kaarlo Teppo sanoutuivat irti yhden
lukuvuoden Kuusankosken yhteiskoulussa palveltuaan siirtyäkseen valtion oppikouluun. Kun samassa yhteydessä koulusta lähti myös voimistelunopettaja Thua Heikkinen sekä kuusi vuotta
matematiikkaa ja luonnonoppia opettanut Eero Kurimo opintojaan jatkamaan, rehtori Kilkki totesi tuntuvan ”erittäin raskaalta menettää nykyisen opettajapulan aikana yhdellä kertaa näin
monta taitavaa ja tunnollista opettajaa”.
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Aikuisen malleja ja
vanhojen päiviä
Kaikesta ankaruudestaan huolimatta opettaja oli
1950-luvulla oppilaille tärkeä aikuisen malli, jonka
tapoja ja tekemisiä muisteltiin vielä vuosikymmenien jälkeen. Opettajia teititeltiin ja puhuteltiin muodollisesti maisteriksi, kunnes penkinpainajaisten karnevalistisessa tilassa saatettiin lempeästi tai ilkeästi
piikitellä.
Kaikille opettajille ei ilmeisesti syntynyt vakiintunutta lempinimeä, tai sitten heidät tunnettiin oppilaiden
keskuudessa pelkällä etunimellään. Seuraavat lempinimiesimerkit ovat vuosina 1949–1957 opiskelleiden
yhteiskoululaisten riemuylioppilasvuonnaan 2007 julkaisemasta muistelmakokoelmasta. Piirustuksen opettaja Helmi Forstadius tunnettiin nimellä ”Kuikka”,
voimistelua pojille opetti Paavo ”Paku” Lassilan jälkeen Lauri ”Patti” Halonen. Kielten opettajista Elvi
Ilola-Parikasta oppilaat käyttivät nimeä ”Tankki”, Jussi
Jääskeläisestä ”Totmes” ja Eric Victor Söderströmistä
”Venkku”. Rehtori Aksel Kilkki tunnettiin tuttavallisesti ”Aksuna”. Vararehtori, matematiikan opettaja Rauha Laksonen oli oppilaille ”Tantta”. Toinen
matemaattisia aineita opettanut oli Pentti Luoto eli
”Emppa”. Suomen kieltä opetti Terttu Linkokivi eli
”Pökki”, monien pelkäämä ruotsin ja saksan opettaja Siiri Martikainen oli ”Törskä”. Uskonnon opettajista Lea Rantalaa sanottiin ”Sammakoksi” ja Eero
Repoa ”Fluidumiksi”. Suomen ja maantieteen opettaja
Annikki Suhonen sai lempinimen ”Pönttö”. 109
Koulun vanhimmaksi vuosiluokaksi pääseminen oli
askel koti aikuisuutta. Sirkka Utunen, joka opiskeli yhteiskoulussa vuosina 1948–1955, kertoi vuonna
2019, että vanhojen päivänä pukeuduttiin vanhoiksi.
”Mummon koinnakertama plyysiturkki, karvahattu,
musta hame ja fröökynän fiini pusero. Lisäksi nappikengät ja musta sateenvarjo. En muista juhlittiinko,
vaikka luokkamme oli pieni, yhteisiä hetkiä oli vähän
koulun ulkopuolella. Mitään tanssiaisia ei ollut.” 110
Toisaalta edellisen vuoden ylioppilas Anita Patala

muisti tanssineensa: ”Olimme opetelleet vanhoja tansseja, hidasta valssia, masurkkaa ja kikapoota
koulun juhlasalissa. Tanssimme niitä muille oppilaille, jotka olivat kokoontuneet koulun juhlasaliin.”
Penkkareissa puolestaan pukeuduttiin lapsiksi, otettiin nuket ja autot kainaloon. Sirkka Utunen muistelee: ”Seiskaluokkalaiset kantoivat meidät ”kultatuolissa” yläkerrasta pihalle muiden oppilaiden
hurratessa. Ulkona perinteen mukaan poltettiin ”pulpetti”. Luokissa lauloimme opettajista. Ajelu tehtiin
hevosen vetämässä häkkireessä. Myöhemmin olimme
erään luokkatoverimme vanhempien kutsusta heillä.”
111

Aurinko paistaa kevättalvella 1952 vanhojen päivänä.
Kuvassa Isohaaron Ritva ja Sandellin Eero.
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Kuusankosken yhteiskoulun abiturientit ajavat koulusta lukulomalle keväällä 1953. Mikko Anttila muisti
talvella 2020 yhteiskoulun abiturienteiltä keväällä 1948
kuulemansa penkkarilaulun, jota saatettiin hoilata viittä
vuotta myöhemminkin: ”Jos me sitten reput saamme,
emme niitä pelkää. Otetaan ne vastahan ja heitetään ne
selkään! Hei-tuutipalullaa-tuutipalullaa-tuutipalullaalei! Hei-tuutipalullaa-tuutipalullaa-tuutipalullaa-lei!”
- Kuvat: Eero Sandellin ja Seija Starckin albumit

Elintaso oli nousussa ja elämänpiiri avartumassa.
Sirkka Vilenius muistelee, miten abikeväällä 1953
opettaja Rauha Laksonen eli ”Tantta” sairastui ja
kutsui abit tenttimään kotiinsa. ”Hän tarjosi meille appelsiinit. Se oli menneen sodan jälkeen elämäni
ensimmäinen appelsiini. En tiennyt, miten sitä syödään. Käytin naisen logiikkaani. Ajattelin, että Pekka
on varmasti ainakin syönyt jo appelsiineja, joten tarkkailin hänen menettelyään. Niinpä osasin sitten syödä oikein.” Samoihin aikoihin päästiin Kuusankosken
yhteiskoulussa paitsi appelsiinien myös Amerikan
ja amerikkalaismuodin makuun. Anita Patala kertoo: ”Seitsemännellä luokalla ollessani luokallemme tuli Aira [Airi] Juusela. Hän oli Kuusankosken
Yhteiskoulun koulun ensimmäisiä ellei peräti ensimmäinen vaihto-oppilas.” Airi oli ollut koko vuoden
(1953–1954) Yhdysvalloissa vaihto-oppilaana ja näin
jäi omasta luokastaan vuoden jälkeen. Hänellä oli syksyllä kouluun tullessaan Anitan mielestä ”ihana tärkätty alushame”, jollainen muoti tuli Suomeen vasta hieman myöhemmin. 112
Myös pojat olivat muotitietoisia. Jorma Salmen
mukaan ”lienee ollut vuosi 1953 tai 1954, kun meitä
ylempi luokka oli Helsingissä luokka- eli opintoretkellä”, mistä pojat hankkivat itselleen farkut. ”Sellaisia
hienouksia ei vielä silloin tainnut saada Kuusaalta eikä
Kouvolastakaan. Nähtyään nuo hienot asusteet opettajamme Eero Kurimo avasi sanaisen arkkunsa: ”Jaha,
pojat ovat ostaneet ’kaminanputkihousut’.” 113

mukaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Me
kävimme koulua sen hengähdystauon aikana, jota
maailma tarvitsi selviytyäkseen hävityksestä ja kaaoksesta. Silloin rakennettiin hyvinvointia ja elintasoa. Ja pääsimme jo kouluaikana itsekin siitä osallisiksi. Massavalmisteinen nuorisomuoti sai jo hyvän
otteen meistä. Muistattehan villamyssymissit, lättähatut, kapeat lahkeet, kopi-kopi-kengät, nahkatakit,
kapeat hameet ja dongarit. Me opettelimme tupakanpolton amerikkalaismallisilla koululaisbostoneilla ja
ajoimme ruotsalaisilla polkupyörillä.” 114
Vaatetuksella, kepeillä ja piipuilla havainnollistettiin vanhuutta ja
arvokkuutta.

Viisikymmenluvun kuluessa myös jonkinlainen henkinen muutos oli käynnissä. Jussi Niininen, joka vuonna
1970 oli Helsingin Sanomien uutispäällikkönä, luonnehti tuolloin hauskasti yli kymmenen vuoden takaisia
kouluaikojaan, sen aatteita ja vaatteita Kuusankosken
yhteiskoulussa ”välipolven 1950-lukuna”. Hänen ikäisillään ei ollut enää henkilökohtaisia muistikuvia
sota-ajasta. Tämän sukupolven avainkokemukset löytyivät, jos olivat löytyäkseen, muualta. ”Edellisen ikäluokan ajatusmaailma tuntui sopimattomilta saappailta,
jotka haittasivat matkantekoa ja aiheuttivat ärtymystä.”
Niininen vertasi muistojaan ja kokemuksiaan paitsi
edeltävään myös sitä seuranneeseen koulumaailmaan.

”On totta, että meidän ikäpolvemme ei lopultakaan
löytänyt henkistä kotiaan mistään. Halusimme muutoksia, mutta emme tienneet millaisia... Kokonaisen
ikäpolven luonteen analysointi on tietysti yksinkertaistamista. Eivät kaikki vierastaneet edellisen polven aatoksia ja toiset puolestaan omaksuivat helposti myöhemmin tulleet aatevirtaukset. Hyvin suuri
osa meistä kuitenkin jäi juuri välipolveksi suurten
linjojen väliin… Meidän ongelmamme pyörivät
paljon pienemmissä ympyröissä ja laajimmillaankin yltivät vain sen hetkisen elämänpiirimme rajoille. Mistä me sitten keskustelimme ja katkeroiduimme? -Alaluokilla Luikkarin huonoista levyistä...,
yläluokilla jivestä ja rockista. Chen ja Maon kuvien asemesta ripustelimme seinille Elviksen tai James
Deanin kuvia tai uneksimme muuten vain Brigitte
Bardotista. Jotkut olivat vilpittömän kiinnostuneita taiteistakin, mutta kukaan ei vaatinut taiteita
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1950-luvun nuoria pyörineen ja myssyineen tunki
vuosikymmenen mittaan kouluun entistä enemmän.
Vuosikymmenen alussa oppilaita oli vielä alle neljänsadan, mutta kymmenluvun lopulla – kun oltiin jo
uudessa koulurakennuksessa – jo noin 750. Luokkia
oli tuolloin 21. Yhä useammat vanhemmat halusivat lapsensa keskikouluun ja lukioon. Lukuvuodesta
1955–1956 alkaen ensimmäinen vuosiluokka jaettiin
kolmeen opetusryhmään, A-, B- ja C-luokkaan, ja
vuosikymmenen loppuun mennessä kaikki keskikoululuokat olivat muuttuneet kolmisarjaisiksi. Vuonna
1955 kuudennelle, eli lukion ensimmäiselle, tuli 44
oppilasta. Lukioluokat jaettiin vuosikymmenen lopulla
A- ja B-luokkiin, viimeisenä VIII luokka lukuvuonna
1961–1962.
”Koulu toimii kolmessa eri rakennusta käsittävässä
vuokrahuoneistossa, mikä jo nykyiselläkin luokka- ja
oppilasmäärällä tuottaa hankaluuksia siitä huolimatta,
että vuokran antaja, Kymin Oy, on erittäin auliisti suorittanut huoneistossa tarvittavia muutoksia ja korjauksia. Oman koulutalon tarve on näin ollen jatkuvasti
kipeä”, valitettiin jo lukuvuoden 1951–1952 vuosikertomuksessa. Entistä kipeämmäksi uuden koulutalon
tarve kävi vuosikymmenen kuluessa, kun oppilasmäärä
kasvamistaan kasvoi ja yhä useammat jatkoivat myös
lukioon.
Tilat olivat vanhassa koulussa kovalla käytöllä noina aikoina. Koville joutuivat siinä niin oppilaat kuin
opettajatkin. Yläkerran vinokattoisessa luokassa takana istuvat pitkät pojat usein kolauttivat päänsä kattoon
noustessaan vastaamaan. Kapeissa ja äkkijyrkissä portaissa joutui kainalosauvoineen ramppaamaan myös
jalkapuolena ”Törskä” eli Siiri Martikainen. Tohtori
Paavo Yrjövuori terveyssisar Syväjärven avustamana huolehti koulun väen terveydestä. Oppilaita muun
muassa läpivalaistiin ja suojarokotettiin. 115

Teinikuntaan otettiin jäseneksi viidennellä luokalla
ja teinikunta järjesti omia konventtejaan, joissa ohjelman lisäksi oli lopuksi tanssia. Teinikuntaan ottaminen
tapahtui oman rituaalin mukaan. Sen järjestämisestä
vastasi kuudes luokka eli lukion ensimmäinen. Oman
koulun konventtien lisäksi teinikunta järjesti myös kutsukonventteja muiden koulujen oppilaille. Niihin pääsi
teinikortilla. Näin muistelee Sirkka-Liisa Pitkänen o.s.
Torniainen ja jatkaa:

”Teinikunta oli tärkeä tekijä silloisten opiskelijoiden elämässä, sillä se tarjosi tilaisuuden juhlien järjestämiseen varttuneillekin teineille, kun täysikäinen
oli vasta 21-vuotiaana ja se rajoitti pääsyä moniin
julkisiin huveihin. Teinikunnan viralliset kokoukset
pidettiin tavallisesti ruokatunnin jälkeisen tunnin
alussa ja saattoivathan ne venyä koko tunnin ajaksikin. Teinikunta ei vielä ollut saanut sitä poliittista
leimaa, joka oli tyypillistä parina seuraavana vuosikymmenenä. Tyydyttiin lähinnä erilaisen viihteellisen toiminnan järjestämiseen. Eräs tällainen oli tanssikurssien järjestäminen. Itse olin mukana ainakin
sellaisella kurssilla, jonka tunnettu tanssin opettaja
Åke Blomqvist ohjasi. Kurssi oli sillä kertaa työväentalolla, jossa oli paremmat tilat tanssia. Vakiotanssien
lisäksi silloin opetettiin vasta muotiin tullutta jivea.”
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Teiniharrastusten rinnalla ja lisäksi koulun musiikki-,
urheilu-, raamattu-, shakki- ym. kerhot kokosivat oppilaita yhteen. Vuosikymmenen lopulla toimi myös poikien kokkikerho, englannin keskustelukerho, yhteiskunnallinen ja luonnonhistorian kerho. Kymenlaakson
oppikoulujen lento- ja koripallo-otteluissa tuli useampikin mestaruus 1950-luvulla. Koululla kävi matkasaarnaajia, raittiuspuhujia, teatteriseurueita sekä lausuntataiteilija Yrjö Jyrinkoski. Äitienpäivänä 1952 teinit
järjestivät ohjelmallisen tilaisuuden oppilaiden äideille.
Syksyllä 1954 teinikunta piti yhdessä Kuusankosken
kirjakaupan kanssa seuratalossa kirjallisuusillan, jossa
vierailivat kirjailijat F. E. Sillanpää ja J. Tyyri. 117
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”Toiset urheilivat tosissaan, arvostimme jazzia ja
yleensäkin amerikkalaisuutta. Yleisesti ottaen vierastimme politiikkaa, mutta ostimme porukalla postimyyntiliikkeistä Ruotsista salakuljetettuja Myklen kirjoja. Ylimielisyydessään ei ainakaan
minun ystäväpiirini arvostanut koulumenestystä.
Tunnollistakaan oppilasta ei piiri ulos työntänyt,
mutta hyvistä numeroista eivät ystävät hattua nostaneet. Radikaaleiksi meitä ei siis voida nimittää, mutta olimme varmastikin vallattomia ja kurittomia.
Tupakansavut vanhan koulun metsässä tai Vinettopullon tyhjentäminen juhlasalin takana olivat meidän uhmamielemme rohkeimpia ilmauksia.” 118

voimistelunopettaja Halonen ajaa autolla ohitsemme.
Havaitessaan meidät pysähtyy ja näyttää meillekin
merkin: Pysähtykää! Ankarana tunnettu Halonen
piti meille kovan nuhtelun ja lopuksi saimme kehoituksen ilmoittautua heti seuraavana aamuna rehtorin kansliaan.
Sen myös teimme peläten, mitä oikein kaikesta tästä seuraisi. Tulisiko ehkä kotimuikkari. Mieleeni
muistui veljeni, joka 10 vuotta minua vanhempana
oli ollut myös samassa koulussa ja muutaman muun
pojan kanssa sai kotimuikkarin, kun kierrättivät
reppua ympäri luokkaa. Veljeni ei uskaltanut viedä
muikkaria kotiin, vaan väärensi isän nimen sen alle.
Siitä hän sai 4 viikon rangaistusloman eikä mennyt
enää takaisin kouluun. Tämä tapahtui 4. luokalla
ja rangaistuksen antaja oli opettaja Kurimo. Ehkä
ei ollut vielä tuolloin nuoriso- ja opinto-ohjaajia tai
muuta tukea, jonka avulla kouluunpaluu olisi onnistunut. Veljeni oli hyvä koulussa ja olen miettinyt häntä usein. Hänen elämänsä ei tämän jälkeen sujunut
onnellisesti. Nämä sodan pojat olisivat ansainneet
kaiken mahdollisen avun koulunkäynnin jatkumisen turvaamiseksi. Rintamalta palanneet isät olivat
ankaria, samoin olivat opettajat tuona aikana.
Onneksi me kiltit tytöt emme saaneet kotimuikkaria – Aksu eli rehtori Akseli Kilkki ei tainnut pitää
rikettä kovin suurena, sanoi vain ettei saa toistua.”
119

Kuusankoskella järjestettiin Kristilliset Teinipäivät
joulukuussa 1955. Järjestelyistä vastasi yhteiskoulun
teinikunnan puheenjohtaja Jaakko Launikari. Merkki
koulun teinikunnan arkistosta.

Keskikoulun päättävä luokka teki perinteisesti luokkaretken tavallisesti Helsinkiin, jossa useimmiten käytiin eduskuntatalossa. Keväällä
1955 VA ja VB pääsivät poikkeuksellisesti tutustumaan presidentinlinnaan. Muina kohteina tuolloin olivat Fazerin makeistehdas ja
Kansallisooppera, jossa ohjelmassa oli Ahti Sonnisen säveltämä baletti Pessi ja Illusia. Kuva: Sirkka-Liisa Pitkäsen albumi.

Näin muisteli yli kymmenen vuoden takaista ”kapinallista nuoruuttaan” Jussi Niininen vuonna 1970.
”Moraalittomasta” kirjallisuudesta, tupakasta ja alkoholista kiinni jäänyt olisi epäilemättä joutunut kovan
koulukurin kohteeksi. Vähäisemmistäkin rikkeistä
rangaistiin viisikymmenluvulla. Saara Ojanen ja Päivi
Sahlberg polkupyörineen joutuivat tekemisiin kuplavolkkarillaan liikkuvan ”Patti” Halosen kanssa:

”Me kiltit tytöt olimme kuitenkin myös tottelemattomia. Kun minulla kerran oli hieno uusi Crescent,
en tietenkään voinut muuta kuin ottaa ystäväni Saara tarakkaan kirkon mäessä. Asuimmehan
samalla suunnalla, Saara Kunnanpellolla ja
minä Pappilanpellolla. Mutta ’kyysääminen’ oli
ankarasti kielletty. Ja kuinkas sitten sattuikaan.
Huristelimme iloisesti kirkonmäkeä alas, poikien

Lukuvuonna 1956–1957 – jolloin koulurakennus vaihtui vanhasta uudeksi –
koulua käytiin kuutena päivänä viikossa. Tytöillä viikkotunteja oli 34, pojilla 33.
Nelosluokan oppilaat opiskelivat englantia, saksa alkoi vasta kuudennella. Kuva:
Päivi Franzon 2020.
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”Muutto uuteen kouluun oli kuin
taivas olisi auennut”
Sota oli lykännyt koulutalon rakennushanketta. Sotaa
seurannut inflaatio kulutti rakennuttamista varten
kootut rahavarat miltei olemattomiin. Hankkeen
herätti uudelleen eloon vuonna 1952 Kuusankosken
kunta, joka tarkoitusta varten perustettuun toimikuntaansa kutsui edustajat myös Kymin Osakeyhtiöstä,
Kuusankosken seurakunnasta ja koulun kannatusyhdistyksestä. Toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa olivat koolla vt. kirkkoherra Pentti I. Hissa, Kymin
Oy:n varatuomari Lars Räihä, Kuusankosken yhteiskoulun kannatusyhdistyksen puolesta agronomi Kalle
Varis sekä Kuusankosken kunnan edustajina postiljooni Eino Antila, kunnanjohtaja Jaakko Mikkonen,
viilaaja Vilho Tarvainen, kirvesmies Erkki Kivinen,
kumisuutari Arvo Leivo, työmies Juho Suominen,
eversti Viljo Kauppila sekä varatuomari Eino E. Salmi,
jotka pohtivat yhtymän muodostamista koulutalon
rakentamiseksi. Kun tällainen sekä seurakunnan taholta kirkkolain perusteella että Kymin Oy:n taholta
yhtiön toimintaperiaatteiden vastaisena näytti tuottavan vaikeuksia, hanke siirtyi seuraavaksi kannatusyhdistyksen harteille.
Keväällä 1953 kannatusyhdistys perusti viisimiehisen
rakennusalaa valmistelevan toimikunnan, jossa istuivat agronomi Varis, pankinjohtaja eversti Kauppila ja
rehtori Kilkki sekä kunnan edustajana kunnanjohtaja Mikkonen ja Kymin Oy:n edustajana varatuomari
Räihä. Toimikunta tutustui Nokian, Munkkiniemen
ja Myllykosken yhteiskouluihin ja päätyi uudenaikaisen aineluokkajärjestelmän kannalle. Koulu- ja rakennushallitus tarkastivat ja hyväksyivät arkkitehti Toivo
Löyskän laatimat piirustukset, jonka jälkeen toimikunta keskittyi rahoituksen järjestämiseen.
Tammikuussa 1956 alkoi vihdoinkin uuden koulurakennuksen rakennustyö, pääurakoitsijana Kouvolan
Rakentajat Oy, alaurakoitsijoina Vesijohtoliike
Hyvönen sekä Kuusankosken Sähkötarvike.
Maaliskuussa puhjennut yleislakko viivytti töitä jonkin

verran, mutta lopulta pitkään toivottu koulutalo valmistui kuin valmistuikin. Rakennuskustannukset olivat pyöreästi 100 miljoonaa markkaa. Kuusankosken
kunta ja Kymin Oy avustivat koulua tuntuvasti rakennushankkeessa. Kunta takasi saadut velat. Peruskiven
muuraus- ja harjannostajaistilaisuus pidettiin
21.6.1956, jolloin ensimmäisen kerroksen pihanpuoleisen oven ja ensimmäisen ikkunan väliin muurattiin
koulun historiikin, perustamiskirjan, päivän sanomalehtiä sekä käytössä olevia metallirahoja sisältävä kuparilieriö. Kunnanjohtaja Jaakko Mikkonen piti puheen,
jossa hän loi lyhyen katsauksen koulun rakentamishistoriaan ja antoi tunnustusta Vilho Tarvaisen (SDP/
TPSL) valtuustoaloitteelle, josta hanke tässä loppuvaiheessa oli saanut alkusysäyksensä. Sivistyksen voimaa
painottava ja tulevaisuuden toivoa kuvastava rehtori
Aksel Kilkin laatima peruskirja on liitteessä 2.
Pohjakerroksessa sijaitsivat kattilahuone polttoainevarastoineen, sauna, pukeutumis- ja suihkuhuoneet, erikoisluokat, lääkärin vastaanottohuone, ruokasali keittiöineen sekä varastotiloja. Ensimmäisessä
kerroksessa olivat tilat päällysvaatteille, voimistelusalit, laululuokka, opettajainhuoneet ja kaksi asuntoa. Opettajainhuoneet koostuivat tupakkahuoneesta,
jonka nurkassa oli puhelinkoppi, varsinaisesta opettajainhuoneesta, naistenhuoneesta, kansliasta, rehtorin
huoneesta sekä wc-tiloista. Toinen kerros käsitti kuusi
kieliluokkaa, piirustusluokan, kirjaston ja kokoelmatilan. Kolmannessa kerroksessa oli kahdeksan luokkahuonetta, kokoelmatilat, ullakkokerroksessa kaksi varaluokkaa ja ullakkotilat. 120
”Aikanaan sitten koitti Joululoma 1956. Loppiaisen
jälkeisenä päivänä koulu alkoi vielä tutussa vanhassa koulussa, mutta ainoastaan niin, että jokainen otti
oman jakkaransa ja sitten koko koulu parijonossa jakkarat ’puskurina’ siirtyi kohti uutta komeaa koulua.”
Tällainen muistikuva oli tuolloin viimeisellä luokalla
opiskelleella Reijo Yrjövuorella. 121
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Teinikunnan ja opettajien yhteisessä pikkujoulussa vuonna 1956 hyvästeltiin vanha koulu. Ohjelmassa oli muun muassa opettajien esittämä
koulutunti. Opettajana ”Tantta”, lehtori Rauha Laksonen, vastausvuorossa lehtori Terttu Linkokivi. Nahkatakkiin pukeutunut lehtori Pentti
Luoto, ”Emppa”, esitti häiriökäytöksistä oppilasta, joka kaiversi nimikirjaimiaan puukolla pulpettiin. Oppilaista oli myös tavattoman hauskaa nähdä opettajat istumassa piirissä lattialla. Emalikulhoista lusikoitu puuro maistui hyvin kaikille. Kuvat: Sirkka-Liisa Pitkäsen albumi.

uusiin tiloihin sovittelemiset olivat sopivaa työtä teineille. Rehtori A. Kilkin, maisteri T. Linkokiven, op.
Luodon ja tal. op. Kirsti Halmeen johdolla siirreltiin
laatikoiden sisällyksiä paikoilleen. Niinikään autettiin rakennukseen jo muuttanutta vahtimestarin perhettä muutossa. Tiedusteluumme teininuorukaiselta, miltä uusi koulu vaikuttaa, tuli harras vastaus:
’Hienoa’.” 122

”Teinit apuna Kuusankosken yhteiskoulun muutossa”,
otsikoitiin Kouvolan Sanomissa loppiaisena 1957:

”Viime viikolla saivat oppilaat, lähinnä teinit, olla
muuttotouhuissa mukana koko nuoruutensa innolla.
Vanhalta koululta siirrettiin taloustarvikkeet, kirjat,
opettajain huoneen välineet, piirustukset ja arkistotavarat uuden koulun suojiin kesken siellä vallinneiden puhdistustöiden ja sekä pakkaamistouhut että
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Yhteiskoululaiset saapuvat ensimmäistä kertaa uuteen koulurakennukseen tammikuussa 1957. Oikealla Rauha Laksonen opastaa kohti
naulakkoja. Kuvat: Poikilo-museot.

Veikko Vesalainen, joka yhdessä kahdeksantoista muun
abin kanssa siirtyi viimeiseksi koulukevääkseen uusiin
ylellisiin tiloihin, muisteli viittäkymmentä vuotta myöhemmin: ”Muutto uuteen kouluun oli kuin taivas olisi auennut uutuuttaan hohtavine tiloineen.” 123 Hänen
luokkatoverinsa Aila Kauvatsalo-Holmqvist kuvasi
vuonna 2007 koulua näin:

”Ahtaus oli yhtäkkiä vaihtunut väljyydeksi. Käytävät
kaikuivat tyhjyyttä, luokkahuoneet olivat valoisia
ja suuria. Jokainen oppiaine sai oman kotiluokkansa. Jokaisella luokkahuoneella oli erivärinen takaseinä. En tiedä, miten värit valittiin, opetusaineen vaiko opettajan lempivärin mukaan. Penkkarilauluista
muistan sanat: ”Sai Jussi rumimman takaseinän…”.
Tuo rumin takaseinä oli ruskea. Inspiroiko se ruotsinkielen oppimista vai opettajaa, en tiedä. Uudessa koulussa oli jopa kirjasto. Ajatella! Voimistelusali oli suuri
ja varustettu kaikin tarpeellisin välinein. Mahtoivat
nyt jumppamaikat nauttia tuntiensa pidosta. Kaikki
välineet olivat lähellä, samassa paikassa. Ei tarvinnut siirrellä painavia välineitä tilasta toiseen. Oli
suihkut ja saunat, vessat ja lavuaarit. Ei tätä nykyaikaisuutta ollut uskoa todeksi. Ei tällaisesta koulusta
ollut osattu haaveillakaan.” 124

siirtymäriitit, kuten ”nahka-konsut”, karonkat abiturienteille sekä penkkariseremoniat ja vanhojen päivät.
Virallisesti koulu vihittiin käyttöönsä 7.4.1957 arvokkain menoin, jotka talletettiin magnetofoninauhalle.
Vihkimisen suoritti Mikkelin hiippakunnan piispa
Martti Simojoki ja juhlapuheen piti kouluhallituksen
ylitarkastaja Tahvo Kontuniemi. Kouvolan Sanomissa
9.4.1957 juhlallisuuksia ja pääpuhujan viestiä kuvattiin
seuraavasti:

”Koulun entinen oppilas Raija Kovanen esitti kolme
laulua, minkä jälkeen piispa Martti Simojoki vihki
lämminhenkisessä puheessaan koulun tarkoitukseensa. ”Totuuden rakkaus ja Jumalan pelko kasvattakoon
ihmisen ihmiseksi. Tätä asiaa palvelkoon tämä koulutalo. Antakoon Jumala sille pyhän siunauksensa.” VII
lk:n oppilas Tuovi Hamari lausui kaunissisältöisen
runon ’Kotiseutu’. Historiikissa rehtori Aksel Kilkki
kertasi jo v:sta 1921 lähtien vireillä ollutta koulurakennuksen suunnitelmavaihetta. - Väliajalla oppilasruokalassa nautittujen kahvipöydän
herkullisten antimien jälkeen kuultiin yliop. kokelas
Martti Varaman sellosooloesitys. Ylitarkastaja Tahvo
Kontuniemi juhlapuheensa alkajaisiksi toi kouluhallituksen tervehdyksen ja onnentoivotuksen sekä mielenkiintoisessa puheessaan mainitsi mm., että koululaitos
on joutunut työskentelyvaikeuksiin. Sen on aiheuttanut suuri opinhalu sekä elintason nousu, jolloin yhä
suuremmat lapsijoukot kolkuttavat oppikoulujen
ovia. Kouluhallitus koettaessaan tilannetta parantaa,
antoi jokin aika sitten kirjelmän I:n luokkien suurentamisesta 44 oppilaisiksi, koettaen tällä tavoin saada
hengähdysaikaa. Uusia kouluja kaivattaisiin ja monet

Rumimman seinän saanut Jussi oli ruotsin opettaja
Jussi Jääskeläinen eli ”Totmes”. Jääskeläisen tavaramerkkinä oli ilmestyä silloin tällöin meluavaan luokkaan huutamalla: ”Mikä, mikä, mikä, mikä häly, häly,
häly, häly täällä vallitsee!” Uuteen kouluun siirtyivät
paitsi osa vanhoista kalusteista myös vanhoja tapoja ja traditioita: koulun käytänteet omine arkirutiineineen, opettajat ominaisuuksineen, teinien juhlat ja
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yksityiset kansalaiset ovatkin ottaneet ohjat omiin
käsiinsä tässä asiassa. Mutta ei riitä, että perustetaan
uusia kouluja, vaan on huolehdittava myös koululaitoksen hengen kehittämisestä. Oppilaitten edistymisestä on muodostunut pulmakysymys. Varsin vähän on
varmasti sellaisia oppilaita, jotka eivät todella pysty
opetusta seuraamaan. Tavoitteet on asetettu virheellisesti. Jos emme voi tarkistaa tavotteita, on tehtävä
jotain muuta. Emmekö voisi kehittää menetelmää,
että oppilaat pysyisivät mukana ainakin keskikouluasteelle? Nämä ovat koulun sisäiseen asiaan liittyviä kysymyksiä, nopeasti ei voida saada suuria muutoksia aikaan, mutta jotain on jo nytkin tehty.” 125
”Ne, jotka ovat seuranneet tämän koulutalon rakentamista perusvaiheesta asti, tietävät, että perustuksia
tehtäessä upotettiin paksun savikerroksen läpi kokonaista 500 tukevaa pilaria kiinteään perusmaahan asti.
On syytä uskoa, että rakennus seisoo perustuksillaan
vankkumatta kauas tuleviin aikoihin. On myöskin hartaasti toivottava, että se työ, jota tässä oppilaitoksessa
nuorison sisäiseksi rakentumiseksi tehdään, koituisi
heille ylläpitäväksi voimaksi elämän vaiheissa.” Näin
lausui puolestaan puheessaan johtokunnan puheenjohtaja Kalle Varis.

KOULUN IKKUNA
Katson ikkunasta
yli peltojen.
Talviaamun taivas
sinipunaisena hohtaa.
Havupuut mustin viitoin kattaa
rinteet harjun.

Tässä aherran.
Ohjeet kuulen.
Usein unohdan
neuvot saadut,
läksyt vaikeat.
Mutta tiedän,
se, min tästä nään,
mielessäni säilyy,
kotiseudun katse:
viivat kirkon, kaari harjun, joen
välke
sekä taivas tyyni, avartava.
Osa isänmaatani se on.
Sitä varten täällä kasvan.
Koulun vihkiäisjuhlassa esitetyn Kotiseutukantaatin – joka koostui
osista Joen laulu, Tehdas, Koulun ikkuna – kirjoitti yhteiskoulun
suomen opettaja Terttu Linkokivi, runon lausui Tuovi Hamari. 126

Uuteen kouluun hankittiin uusia pulpetteja sekä muutakin uutta kalustoa ja välineistöä, kuten monistuskone,
rainakone, karttoja, kuvatauluja, voimistelu- ja urheiluvälineitä. Flyygeliä varten kerättiin rahaa. ”Fysiikan ja
kemian opetuksessa tarvittavien välineiden hankintaa
ei kyetty suorittamaan siinä määrin kuin alan kehitys
olisi vaatinut. Entisillä välineillä opetusta voitiin kuitenkin hoitaa vaikkakin hieman puutteellisesti.” Näin
totesi rehtori Aksel Kilkki koulun historiikissa 1970.
Kaiken kaikkiaan uuden nykyaikaisen koulutalon
rakentaminen merkitsi koululle huomattavaa velkaantumista, yli miljoonan markkaa, mikä oli pian johtamassa yhteiskoulua uuteen vaiheeseen.

Hiljalleen haaltuu värit aamun.
Sinerrys hangen häviää.
Päivä koittaa.
Kohta vaaleana
niin kuin lämmin hyvyys
hymyy taivas
yllä joen kiillon,
yllä sillan, maan.
Kaiken nähdä saa,
jota rakastan.

Yhteiskoululaisjoukkoa ensimmäisessä aamuhartaudessa uuden
koulun suojissa 1957. Kuva: Poikilo-museot.
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Uuden kauppalan korkein
opinahjo
Ilmakuva, josta näkyy väljyys
uuden koulurakennuksen ympärillä Pappilanpellolla Koulula-nimisellä
tontilla. Joen rannassa sijaitseva pappila rajautuu juuri kuvan ulkopuolelle
oikealla. Valtakadun toisella puolella vastapäätä uutta koulua oli seurakuntatalo, joka oli valmistunut vuonna 1952. Viistosti Valtakadun toisella
puolella sijaitsi Sutisen kauppa. Koulun
takana näkyy muuntajarakennus, liikenneympyrän takana kauppalantalo,
vielä taaempana Kuusankosken kirkko. Oikeasta yläkulmasta voi yrittää
hakea vanhaa puukoulua. Uusi koulurakennus, josta tuli eräs keskeisiä paikkakunnan maamerkkejä, oli osaltaan
vetämässä Kuusankosken keskustaa
lännemmäs. Rakennuksen eteläiselle
puolelle suunniteltiin rautatielinjausta,
mutta tämä liikennejärjestely ei toteutunut. Kuva: Ilmavalokuva Veljekset
Karhumäki Oy 127

tuo mieleen italialaisen 1950-luvun mestarin, arkkitehti Gio Pontin muotoratkaisut. Toinen rakennuksen erikoisuus on sisäänkäyntikatos. Luokkasiipeen
on kaksi sisäänkäyntiä. Koska mm. ruokailu-, käsityö- ja pukutilat on sijoitettu yläikkunalliseen puolikellariin, tarvitaan porrassyöksyt välittämään liikennettä ensimmäisen kerroksen tasolle. Nämä on
sijoitettu rakennusrungon ulkopuolelle. Näin muodostuvat ulostyöntyvät eteiset on yhdistetty siipimäisellä katoksella. Kaiken tämän vaakakoristeisuuden jatkoksi olisi melkein odottanut nauhaikkunoita, mutta
aukotus koostuukin tiuhaan asetetuista erillisikkunoista, jotka toki muodostavat selkeitä vaakarivejä.”

Halme jäähdytteli yhteislyseossa vielä muutamilla
viikkotunneilla vuosina 1962–1967. Kaiken kaikkiaan
koulun pitkäaikaisin opettaja teki 44 vuoden työuran.
132 Sekä Laksonen että Halme ehtivät opettaa niin seuratalossa, Toimelan talossa, vanhassa kansakoulurakennuksessa kuin uudessa yhteiskoulussakin.
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tavanomaiseen tapaan luokka- ja juhlasalisiipeen.
Niiden sijoitus ja muotoilu poikkeavat kuitenkin
raikkaasti totutusta. Yleisemmän kulmittaissommittelun sijaan siivet on sijoitettu porrastetusti peräkkäin
yhteen riviin. Kolmikerroksista luokkasiipeä suojaa
harjakatto, matalampaa voimistelusalisiipeä loiva
aumakatto. Kahta erilaista rakennusmassaa yhdistää yksikerroksinen nivelosa. Juhlasalin näyttämöpääty on muotoiltu V:n muotoon. Tämä ele korostaa
rakennuksen junaa tai laivaa muistuttavaa lineaarista muotoa. Samalla se saa rakennusmassan liittymään pehmeämmin puistomaiseen ympäristöönsä ja

Arkkitehti Toivo Löyskä (1903–1975) oli suunnitellut ennen sotia kotikaupunkiinsa Viipuriin useita
rakennuksia ja sotien jälkeen Helsinkiin muun muassa
Munkkiniemen yhteiskoulun ja Malmin sairaalan.128
Teoksessaan Kolme tehdasta yksi kunta Kuusankosken
kaavoitus- ja rakennusperintö 1940–1959 (2015) Rurik
Wasastjerna luonnehtii Kuusankosken yhteiskoulurakennuksen arkkitehtuuria näin:

”Kuusankosken yhteiskoulu valmistui osoitteeseen Valtakatu 43 arkkitehti Toivo Löyskän suunnittelemana vuonna 1957. Rakennus jakautuu
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Samaan aikaan kun uuden ”junan/laivan” 16 000
kuutiometriä täyttyivät nuoresta energiasta, oli
Kuusankosken kunta matkaamassa muutenkin uuteen
aikaan. Vuoden 1957 alussa Kuusankosken kuntamuoto muuttui kauppalaksi. Helsingin Sanomien mukaan
vähän yli 20 000 asukkaan paikkakunta, ”rauhallisen
kehityksen seutu muodostaa valtavine tehdaskomplekseineen, siisteine omakotialueineen ja maalaistaloineen
väljän kolmijakoisen alueen, jonka eri osissa nykyaikaiset koulurakennukset, sairaalat, virastotalot ja liikelaitokset ennustavat alkaneen ripeän kehityksen
suuntaa”.130
Kasvavaa kauppalaa odottivat esittelyjutun mukaan
”monet mielenkiintoiset ja vaativat tehtävät”, kuten
asemakaavoitus, teollisuuspolitiikan ja asuntotuotannon kehittäminen. Mielenkiintoista ja vaativaa oli varmasti myös opetustyön järjestäminen suurten ikäluokkien lapsille. Oppilastulvaa purkamaan perustettiin
samana vuonna 1957 Voikkaalle yhteiskoulu, joka sai
oman, arkkitehti Aarne Ervin suunnitteleman koulurakennuksensa 1961 ja lukioksi laajettuaan ensimmäiset ylioppilaansa 1965. 131
Eräs aikakausi Kuusankosken yhteiskoulun historiassa päättyi, kun koulun kantaviin voimiin lähes sen alusta saakka (vuodesta 1923) kuulunut taitava ja tunnollinen lehtori Rauha Laksonen jäi eläkkeelle lukuvuoden
1957–1958 päätteeksi. Hän toimi koulun vararehtorina
31 vuotta ja kaksi eri kertaa lyhyemmän ajan koulun vt.
rehtorina. Yhteensä työvuosia kertyi 35. Vuonna 1922
aloittanut veiston tuntiopettaja Armas Halme, joka oli
Keskustan koulun opettajia ja myöhemmin johtajaopettaja, harjoitutti poikien kädentaitoja vuoteen 1961,
siis 39 vuotta, mutta ei lopettanut vielä tähänkään.

Rauha Laksosen eli ”Tantan” omakätinen matematiikan
koe vuodelta 1958 on säilynyt Sirkka-Liisa Pitkäsen
vanhan oppikirjan välissä.
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Rapatessa roiskuu, opettaessa
ampuu välillä ohi
Halmeen lisäksi veistonopettajia oli muitakin, kuten
vuosina 1954–1968 Eino O. Varama, oppilaiden
”Kustiksi” kutsuma, jota myöhemmin koulun lääkärinäkin toiminut Seppo Tuominen vuonna 1995 muisteli seuraavasti:

täällä vaikeuksiin, kun taas täältä heikkoina oppilaina toisiin kouluihin siirtyneet ovat siellä selviytyneet
hyvin.
Niinikään ollaan sitä mieltä, ettei sitä seikkaa,
etteivät ylioppilaskokelaat tässä koulussa juuri reputa, ole pidettävä yksinomaan positiivisena merkkinä, koska hyvin monilta heidän normaalikykyisiltä
luokkatovereiltaan on ankaralla karsinnalla riistetty
mahdollisuus korkeamman opetuksen saamiseen.”
Tämän jälkeen Varis pohdiskeli opetustyön erityisongelmia teollisuusalueella toimittaessa: kotien ahtaus,
hälinä, huono ilma, valaistus ja ravinto. ”Ilmeistä on
myöskin, että teollisuusalueen väestö ei hyväksy oppikoulua omakseen yhtä täydellisesti kuin muissa ympäristöissä on asianlaita ja tämäkin seikka asettaa opettajille erikoisia vaikeuksia tehtävissään.”

”Seuraava Kustikokemukseni olikin jo uudella koululla, jossa alakertatilassa oli viileää, mutta haisu hirveä kun Kusti keitteli jotain kummallista noitalientä. Joku tiesi kertoa, että se oli liimaa. Olin
valinnut syksyllä työkseni lääkekaapin – enteellisesti myöhempää elämänuraani ajatellen. Kun seuraavan toukokuun puoliväliin mennessä ei Kusti saanut
minkäänlaista raportointia projektini edistymisestä, hän kutsui meikäläisen luokan eteen esittelemään
aikaansaannostani, jonka kaikki osat olivat loppuunsahatut, höylätyt ja hiotut. Vain lakkaus ja siklaus
puuttuivat. Asettelin osat toinen toisiinsa. Harmi
kun en ollut aikaisemmin kokeillut, sillä suorakaiteen
muotoinen ovi ei ollenkaan sopinut kaapin ’vinokaiteiseen’ kehikkoon, jonka yläosa oli huomattavasti alaosaa lyhyempi. Kehikko seisoa kökötti pystyssä
kunniakkaat sekunnit ja romahti sen jälkeen pöydälle ja sankka pölypilvi nousi. Kusti tarttui hiuksistani
kiinni ja tyrkkäsi naamariani luokan eteen näytille
kuin giljotiinista irrotetun pään ja kiljui: ’Katsokaa
nyt kaikki – tästä miehestä ei tule milloinkaan puuseppää!’ Kyyneleet olivat kohota nöyryytetyn silmiin,
mutta sitten hiipi mieleen, jotta jospa Kusti olisikin
oikeassa kuten opettajat aina siihen aikaan. – Niin
kuin olikin.” 133

K alle Var is, yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtaja 1949–1961. Tapani
L emminkäisen piirros. Aksel Kilkki,
Kuusankosken yhteislyseo 1920–1970, s. 71.
/46b: Kuva: Päivi Franzon 2020.

”Perussyy, minkä johdosta tällaisen tilaisuuden järjestämistä on toivottu, on siinä, että hyvin monet
oppilaiden vanhemmista, samoin kuin sellaisistakin
henkilöistä, joiden lapsia ei tässä koulussa ole, ovat
sitä mieltä, että Kuusankosken Yhteiskoulussa vaaditaan oppilailta muihin kouluihin verrattuna liian
paljon, kokeita arvostellaan ainakin eräissä aineissa suhteettoman ankarasti ja että oppilaiden mieliä masennetaan ironialla ja edelleen, että monet
oppilaat joutuvat häpeän ja pelon vallassa sellaiseen
tilaan, etteivät kykene kunnollisesti ottamaan vastaan opetusta. Sanotaan, että oppilaat, jotka muissa
kouluissa ovat menestyneet erinomaisesti, joutuvat

Hienovaraisempaakin pedagogista opetuskeskustelua
harjoitettiin. Kalle Varis, joka vaikutti johtokunnan
puheenjohtajana vahvasti uuden koulutalon rakentamiseen, oli aktiivinen myös opetuksellisissa kysymyksissä. Seuraavassa otteita hänen alustuksestaan
johtokunnan koolle kutsumassa opettajien neuvottelutilaisuudessa 15.2.1956:
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”Kokonaisuutena ottaen pyydän tässä yhteydessä kiittää opettajia tarmokkaasta, määrätietoisesta työstä
koulun ja oppilaiden hyväksi. Itse puolestani katson,
että kaikista niistä vioista, mitä koululle sen ulkopuolella sälytetään, suurin osa johtuu arvostelijoiden
arvostelukyvyttömyydestä. Kuitenkin on sanottava,
että sikäli kuin asioita ymmärrän ovat koulun vaatimukset vähän liian tiukat ja arvostelu samoin liian
ankaraa. Niin, että jos keskustelun kuluessa katsottaisiin voitavan opettajienkin taholta tässä suhteessa
mahdolliseksi lievennyksiä, uskoisin että niistä olisi
hyötyä koululle.” 134
Lieneekö ”aivolataamon” ankaria vaatimuksia sitten
todellakin lievennetty, vai mistä johtui, että ”välipolven”
1950-luku päättyi kaikkien aikojen reippaimpiin reputuksiin: keväällä 1959 peräti 40 % ylioppilaskokelaista
sai yleisarvosanakseen improbaturin. Ikävännäköinen
iivari irvisteli viidentoista kirjoittajan papereissa, kaikkiaan kokelaita oli 37. 135

Uuden koulun tiloihin siirtyivät vanhat perinteet. Salissa järjestettiin teinikaste eli niin sanotut nahkakonsut lukion ykkösluokalle siirtyville. Lukion 2. ja 3. luokan oppilaat järjestivät ”nahkoille”
ohjelmaa, ja lopuksi oli tanssiaiset. Kuvan omenansyöntikilpailussa
1957/1958 Leena Miettinen, Päivi Sahlberg ja Soili Nikula. Päivi
muistelee: ”Kumarruimme polvillemme pesuvadin eteen, jossa oli
puoleen väliin saakka vettä ja omena. Kädet selän takana piti meidän saada omena hampaiden väliin ja syödä se. Voittaja oli se, joka
oli ensimmäisenä syönyt omenan. Yleisö hurrasi ja kannusti villisti, omena muljahteli vedessä sinne tänne ja meidän tyttöjen juhlamekkojen kaulukset ja juhlakampaukset kastuivat. Tämä harmitti
kovasti, koska paljon oli nähty vaivaa, jotta olisimme kauniina, kun
levytanssit alkoivat.” Kuva: Päivi Scherfin o.s. Sahlbergin albumi.

Mikkelin Maakunta-arkiston tallentamassa yhteiskoulun lehtileikekokoelmassa on säilynyt syksyn
1959 ”ampumavälikohtauksen” aiheuttama debatti.
Kansandemokraattiset kansanedustajat jättivät joulukuussa 1959 hallitukselle kysymyksen: ”Onko hallitus
tietoinen siitä, että Kuusankosken Yhteiskoulussa on
annettu opetusta aseiden käsittelyssä ja toimeenpantu
ampumaharjoituksia, ja jos on, niin mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä luvattoman
ampumaopetuksen lopettamiseksi koulussa?” Yhtenä
opetuksen kohteena tuolloin olleen Seppo Tuomisen
muistelun mukaan kyseessä oli liikunnanopettajan
”Patti” Halosen johdolla Eerolan ampumaradalla tehty
risusavotta, jonka palkkioksi oli luvattu ampumista.

”Ja Patin auton tavaratila oli täynnä pienoiskivääreitä. Kerrankin olimme samalla lähtöviivalla koko
poikasakki. – Keskittymistä ja laukaisut kohti maalia.
Eivätkä tulokset kunnioittaneetkaan kissaloikkaajan
tai voltinheittäjän saavutuksia – kerrankin punkero pärjäsi Patin tunnilla. Vilpittömäksi suruksemme
kaikkien aikojen mukavin liikuntatunti päättyi tietyn lehdistön ulvomiseen ja taisi jopa eduskuntakyselyyn…” 136

Paitsi paikallista kritiikkiä yhteiskoulun opetus sai
1950-luvun lopussa myös valtakunnallista huomiota.
Aina ei kaikki rappaus päätynyt seinälle saakka eivätkä
kaikki laakit pilkkaan.
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kuvat: Riku Nöjd 2020.

Kouvolan Sanomien pakinoitsija Vilpun ”Kynällä kynnettyä” -palstalla 22.12.1959 todettiin kansanedustaja
Kansikkaan tehneen ”tikusta asian” eduskuntakyselyllään, ikään kuin koulu olisi jonkinlainen ampumakeskus. Vilpun tietämän mukaan kyse oli vain muutamilla urheilutunneilla pojille annetusta pienoiskiväärin
käsittelyn ja ammunnan opetuksesta, joka oli tapahtunut vanhempien tieten ja luvalla. Vaikka ampumaurheilu ei kuulunutkaan oppikoulujen opetusohjelmaan,
kirjoittaja kannatti sen liittämistä osaksi opetusta
suotavana sekä maanpuolustuksen kannalta – ”oppikoulua käyneet joutuvat melkein poikkeuksetta päällystötehtäviin joko upseereina tai aliupseereina” – että
yleensä kurinalaisuuden kasvattajana samoin kuin valmennuksena riistapolkuja varten. ”Kommunistisissa
maissa harrastetaan ampumaurheilua jo pienestä
pitäen. Niinpä Kiinassa jo lastentarhaikäiset saavat
leikkikoulunsa puitteissa leikkiasein harjaantua tulevaisuutta varten. Meillähän ei tällainen tulisi kysymykseenkään. Se ei sovi suomalaisen luonteelle eikä
demokraattiseen kasvatukseen, mutta keskikouluasteella ollaan jo siksi varttuneita, että ampumaopetus
voisi alkaa, sillä ampumaurheilu puolustaa kunnialla
paikkaansa muiden urheilulajien rinnalla. Me joudumme myös puolustamaan mainettamme maiden välisessä ampumaurheiluotteluissa, niin miksi emme siis saisi
aloittaa valmennustamme siinä vaiheessa, missä ”vitsa
on väännettävä”.” 137
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Vanhojen eleganssia keväältä 1958, Kuva: Poikilo-museot.

Luokka 5B:n pojat – eduskuntakyselyn ammunnallaan aiheuttaneet – uuden koulun juhlasalin
ovien edustalla lukuvuonna 1959–1960. Oikealla näkyy kukkaköynnöksen ympäröimä Pro Patria
-taulu, samassa paikassa jossa se edelleenkin vuonna 2020 on. Seppo Tuominen, jonka albumista
kuva on, istuu oikeassa reunassa tyylikkääseen pikkutakkiin sonnustautuneena. Vuosikertomuksen
mukaan tällä pelkästään pojista koostuvalla luokalla oli 36 oppilasta: Ahlgrén Juhani, Blomberg
Kari, Brotherus Jaakko, Floman Esa, Haapala Jarmo, Haapanen Eero, Heikkilä Seppo, Hytönen
Matti, Hyvärinen Kimmo, Hölttä Timo, Kiviranta Jouko, Kovanen Sakari, Kuntsi Kaarlo,
Lalu Antero, Laurinen Arto, Lindroos Erkki, Maasilta Jaakko, Manninen Pertti, Mäkelä Juha,
Nurminen Juhani, Paavolainen Mauri, Palonen Torsti, Perätalo Auvo, Pulkkanen Juhani, Pyöriä
Markku, Rantanen Kari, Riihelä Sakari, Saukkonen Lauri, Seppälä Heikki, Sopanen Hannu,
Taimela Antero, Tirkkonen Matti, Tuominen Pekka, Tuominen Seppo, Vesanen Keijo ja
Vuorento Paavo. Läheskään kaikki eivät näytä ehtineen kuvaan mukaan.

93

Sirkka-Liisa Pitkänen:
Koulun flyygelituoli
Uuden koulurakennuksen saaminen vuonna 1957 sai
aikaan suurta ihastusta, jos nostalgisiakin tunnelmia.
Tahdottiin saada aikaan jotakin suurempaa ja parempaa kuin mitä vanha koulu oli tarjonnut. Eräänä esimerkkinä tästä oli koulun naistoimikunnan kunnianhimoinen tavoite, josta rehtori Aksel Kilkki
kirjoitti koulun 50-vuotishistoriassa: ”Paikkakunnalla
rouva Aili Kilkin aloitteesta perustettu naistoimikunta
keräsi erilaisia tilaisuuksia järjestämällä rahaa flyygelin
ostamiseksi koululle. Uuden koulutalon vihkimistilaisuutta naistoimikunnan hankkima 500.000 markkaa
maksanut flyygeli jo juhlisti.” (s. 68-69)
Omat muistoni liittyvät hauskalla tavalla tähän
arvokkaaseen soittimeen. Oma luokkani oli uuteen
kouluun siirryttäessä lukion toisella luokalla. Suuri,
lähes 40-päinen nuorten joukko pursui luomisintoa,
esittämis- ja esiintymishalua. Koulun mielestämme
loistavat uudet tilat inspiroivat luokkaamme järjestämään erityisen näyttävän karonkan koulun abeille
vuosimallia 1957. Kustakin abista olimme kirjoittaneet laulun muodissa oleviin iskelmämelodioihin.
Omatekoisia näytelmiä à la modernin draaman vaiheilta, oli parikin kappaletta. Uudet keittiötilat tarjosivat oivan mahdollisuuden maukkaan kahvitarjoilun
järjestämiseen. Tilaisuuteen kutsuttu opettajakunta oli
saapunut runsaslukuisena paikalle, ja saimme kehuja
onnistuneen juhlan järjestämisestä. Kun flyygelihanke oli koulussa ollut paljon esillä, päätimme kantaa
oman vaatimattoman kortemme kekoon ja pitää yleisölle karonkkaohjelmaamme perustuvan juhlan flyygelituolin hankkimiseksi kouluun. Tämäkin tilaisuus oli
menestys, sillä taattua yleisöä löytyi perheistä ja naapureista. Arviointia ohjelmasta saimme heti tuoreeltaan,
kun naapurin rouva sanoi näytelmästämme Metsään
kyllästynyt: ”Mitään en ymmärtänyt, mutta hauskaa
oli.”
Illan tuotto lienee joutunut siihen samaan flyygelirahastoon, en muista, että olisimme itse hankkineet
mitään flyygelituolia.

1960- ja 1970-luvut:
Sirkus pyörii

Mutta omalta kohdaltani kertomus sai jatkoa noin neljänkymmenen vuoden kuluttua ollessani koulun rehtorina (1995–2004). Tuolloin juhlasalin näyttämöllä
seisoi aika kolhiintunut, mutta käyttökelpoinen flyygeli, josta kaupunki huolehti virityttämällä sen aina
kesäloman aikana. Ja flyygelin vieressä oli tietysti flyygelituoli, jonka nahkainen, taisi olla keinonahkainen,
päällys oli ikävästi ratkennut. En tiedä, oliko kyseessä
alkuperäinen flyygelituoli. En myöskään muista, minkä juhlan edellä otin tuolin ja vein sen rottinkipisteeseen, jossa siihen laitettiin uusi päällinen. Niin täydentyi oma henkilökohtainen suunnitelmani tämän tuolin
kohdalla.
Kirjoilla on kohtalonsa, Habent fata sua libelli, sanotaan. Niin on kaikilla esineillä. Ennen kuin niin flyygeli
kuin tuoli pääsevät esineiden taivaaseen, kiitollisuudella muistelen niiden ansiokasta palvelua ilon ja huvin
tuottamiseksi monen sukupolven opiskelijoille.

Kuusankosken yhteiskoulu lukuvuonna 1960-61. Foto Sori. Koulun kuva-arkisto.

Sirkka-Liisa Pitkänen toteaa flyygelituolin nykyisen kunnon maaliskuussa 2019. Valokuva: JF 2019.
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Lukuvuosi 1960–1961 oli yhteiskoulun viimeinen
yksityisenä oppilaitoksena. Syksyllä 1961 koulu aloitti valtion kouluna ja nimi muuttui Kuusankosken
yhteislyseoksi. Talous oli nyt turvattu, mutta oppilasmäärä jatkoi edelleen kasvuaan ja ylsi vuosikymmenen lopulla miltei yhdeksäänsataan. Oppilastulvan
tuomaa ahtautta helpotettiin vuokraamalla käyttöön tiloja Kansantalosta, seurakuntasalista ja
Pienteollisuustalosta. Pitkäaikaisen rehtorin Aksel
Kilkin jäätyä eläkkeelle koulun johtoon tuli Kauko
Utriainen 1967–1972 ja Raija Seppänen 1972–1975.

Samoihin aikoihin vasemmistoradikalismi ja nuorisokapinallisuus hätkähdyttivät vanhempia sukupolvia ja
haastoivat perinteisiä arvoja. Kiivailtiin kouludemokratian ja kouluneuvostojen puolesta. Teiniliitto politisoitui. Kouluihin kohdistui kovia paineita ja odotuksia
sekä vasemmalta että oikealta. ”Avoimet, reipasotteiset,
osallistuvat oppilaat tekevät eniten erehdyksiä. Mutta
mitä olisi nuoriso, jos se ei tekisi edes erehdyksiä”,
rehtori Utriainen totesi vuonna 1970. Sanonnat ”sirkus pyörii” tai ”se pyörii sittenkin” kuvasivat rehtorin
mukaan koulun toimintaa.
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Peruskoulu-uudistuksen myötä 1975 Kuusankosken
yhteislyseosta tuli Kuusankosken kaupungin koululaitokseen kuuluva erillinen Kuusaan lukio, jossa oppilaita
oli noin 250. Yläasteikäiset siirtyivät Naukion kouluun,
ala-asteen musiikkiluokat jäivät lukioluokkien seuralaiseksi. Samassa yhteydessä lukion rehtorina aloitti
Raimo Wessman (1975–1993). Oppilaiden kirjalliset harrastukset purkautuivat 1960-luvulla Yläkymilehdessä ja vuodesta 1976 alkaen Kuulusissa.

1960-luku: Kuusankosken
yhteislyseo

Suuntaviivat 1960-luvun kuusankoskelaiskoululaisnuorison koulutielle, tai sen ideaalimallille, luotiin ohjeistuksella vuodelta 1961.
Erityisesti ykkösluokan tulokkaille sekä heidän perheilleen opasvihko toimi perehdyttäjänä koulun arkeen ja käytäntöihin. Opaskirjan
painattaminen kertoo koulun halusta satsata tapakasvatukseen.
Riveiltä ja rivien välistä näkyy myös yleisemmin aikakauden käytöskoodi, koulukulttuuri ja elintaso. Käytös 10 -ohjeistus vuodelta
1961 on liitteessä 3.
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Koulu siirtyy valtion haltuun –
tilanahtaus vaivaa,
tiedostaminen alkaa
Lukuvuosi 1960–1961 oli Kuusankosken yhteiskoulun viimeinen lukuvuosi yksityisenä kouluna. Maan
oppikouluista oli tuolloin yksityiskouluja 65 %, valtionkouluja 25 % ja kunnallisia keskikouluja 10 %.138
Koulun siirtymistä valtion haltuun oli puuhattu jo
1950-luvun alusta asti. Kouluhallitus teki vuoden 1961
budjetin yhteydessä ehdotuksen koulun siirtämisestä valtion omistukseen, minkä ehdotuksen opetusministeriö hyväksyi, mutta valtiovarainministeriö karsi pois. Kuusankoskelaisen kansanedustajan Veikko
Kansikkaan (SKDL) raha-aloitteen pohjalta eduskunta otti kuitenkin asian uudelleen esille ja päätti
yksimielisesti lisätä varsinaiseen tulo- ja menoarvioon
määrärahan koulun velkojen suorittamiseksi, mutta
ei merkinnyt varoja koulun kustannuksia ja ylläpitoa
varten. Tästä syystä tasavallan presidentti jätti tulo- ja
menoarvion koulun siirtymispäätöksen kohdalta vahvistamatta. Lähetystö Kuusankoskelta kävi eduskuntavierailulla ja sai muun muassa sivistysvaliokunnan
puheenjohtajan kouluneuvos Jussi Saukkosen asiansa
taakse. Opetusministeriö otti lisäbudjettiin tarvittavat
varat, ja niinpä näitten kiemuroitten jälkeen koulu joutui tai pääsi valtion omistukseen varoineen ja velkoineen, syyskuun 1. päivänä 1961. Koulun nimi muuttui
Kuusankosken yhteislyseoksi. Saman askeleen tuolloin ottivat Karis-Billnäs Samskola Uudellamaalla ja
Paltamon yhteiskoulu Kainuussa. 139 Valtio oli ottamassa vetovastuuta sivistyspolitiikassa. Eräs uudistukseen
liittyvä erikoisuus oli määräys, jonka mukaan opettajat joutuivat vannomaan opettajanvalan rehtorille, joka
puolestaan kävi vannomassa valan tuomarille. 140
Valtion kouluna talous oli nyt turvattu, mutta kaikkia ongelmia ei suinkaan ollut sillä voitettu. Uusi koulu
kävi pian pieneksi, koska oppilasmäärä jatkoi edelleen
kasvuaan kun suurten ikäluokkien suuret massat tulivat

oppikouluikään. Voikkaan yhteiskoulu oli aloittanut
toimintansa 1957, mutta se ei oleellisesti helpottanut
koulutuspainetta. 1960-luvun alussa Kuusankosken
yhteislyseossa oli oppilaita 800, vuosikymmenen lopulla jo miltei 900. Paikkakunnan molemmat yhteiskoulut yhteenlaskettuna reilusti toistatuhatta oppikoululaista asteli opin poluilla. Kun otetaan huomioon,
että Kuusankosken koulurakennus oli suunniteltu 730
oppilaalle, oli tilanahtaus ilmeinen. Vuorolukua yritettiin kuitenkin välttää vuokraamalla käyttöön ulkopuolisia tiloja. ”Kouluun otettavien uusien oppilaiden
määrän vähentämistä nykyisestään ei voitane kohtuudella myöskään toimeenpanna, sillä yli 22 000 asukasta
käsittävässä ja jatkuvasti kasvavassa kauppalassa täytyy olla mahdollisuuksia oppikoulun käyntiin”, rehtori
totesi vuosikertomuksessa 1961–1962.
Ensimmäisen ”valtionkouluvuoden” kunniaksi keväällä 1962 valmistui ylioppilaaksi ensimmäinen
Kuusankosken kuuden laudaturin kirjoittaja: Outi
Saloranta. Samaan ylsi Voikkaan yhteiskoulussa EevaLiisa Valjakka kymmenen vuotta myöhemmin. 141
Vuosikymmenen mittaan tilaongelmaan alettiin kiinnittää huomiota muuallakin kuin koulun vuosikertomuksissa. ”Huutava tilanahtaus yhteislyseossa”,
Kuusankosken Sanomat otsikoi 30.11.1968. Lehti
uutisoi, miten ruokasali oli jaettu paljeovilla kahdeksi luokkatilaksi, latinaa opetettiin teinien kerhohuoneessa ja terveystietoa opettajainhuoneessa.
Väliaikaisina tiloina koulun ulkopuolella käytettiin
oppilasmäärän ollessa suurimmillaan Kansantaloa,
seurakuntasalia Valtakadun vastakkaisella puolella sekä
Pienteollisuustaloa. Pidettiinpä joitakin tunteja jopa
ulkosalla urheilukentän katsomossa. ”Koulun ulkopuolisten tilojen käyttö on kyllä melkoinen hankaluus niin
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opettajille kuin oppilaillekin”, myönsi rehtori vuosikertomuksessa 1969–1970: ”Kiitos joka tapauksessa kärsivällisyydestä. Ne, jotka käyttävät koulun ulkopuolella
olevia tiloja, uhrautuvat toisten puolesta, lähinnä niiden nuorten ikäluokkien puolesta, joilla ei ilman tätä
järjestelyä olisi oppikouluun pääsyn mahdollisuutta.”
Ylisuurten ryhmien välttämiseksi osa vuosiluokista oli jaettava jo neljään: A-, B-, C- ja D-luokkiin.
Lukuvuonna 1969–1970 yhteislyseossa oli 25 varsinaista luokkaa. Opettajia oli 44, muuta henkilökuntaa
12. Jo vuosikymmenen alussa rehtori oli saanut avukseen kanslia-apulaisen, vahtimestari sai työtoverikseen talonmies-lämmittäjän ja siivoojia tuli kaksi lisää.
Vuosikymmenen puolenvälin jälkeen vuosikertomuksissa mainittiin myös terveydenhuollon työntekijät,
lääkäri Erik Enomaa sekä terveyssisar, ja oppilasruokalan kaksi keittäjää. ”Kirkossa on lukuvuoden kuluessa
käyty kolme kertaa. Se onkin ainoa paikka, jossa koko
koulun väki mahtuu olemaan yht´aikaa.” 142
Näissä puitteissa soitettiin kuusankoskelaisittain
sitä ”kuuskytluvun kauan soivaa bluesia”. 1960-luku

oli monessa suhteessa murroksen vuosikymmen.
Hyvinvointivaltiota rakennettiin. Pekka Kuusi kävi
esitelmöimässä ”60-luvun sosiaalipolitiikastaan”
Voikkaallakin. 143 Koulu ei enää niin suuressa määrin
muovannut opiskelevan nuorison ajatusmaailmaa kuin
aiemmin. Television yleistyminen toi maailman lähes
kaikkiin koteihin. Biafra ja Vietnam nousivat tietoisuuteen. Myös kotimaan yhteiskunnalliset asiat alkoivat
kiinnostaa monia. Vasemmistoradikalismi ja nuorisokapinallisuus ravisuttivat yhteiskuntaa. Minihameet ja
beatles-tukat – tai Kuusankoskella meikatut Modsit
röyhelöpaidoissaan 144 – herättivät paheksuntaa vanhemman väen keskuudessa. Edellisten polvien arvot
koti, uskonto ja isänmaa tuntuivat muuttuvan pilkan
kohteiksi. Radikaali etujoukko puolestaan koki ajan
vapautumisena entisten aikojen ahdistavasta pakkopaidasta. Kaikki eivät toki tempautuneet mukaan uuteen
muotiin. Joka tapauksessa teinikunnan rooli muuttui
Kuusankoskellakin. ”’Hippateiniajat’ ovat jääneet ideologisten rientojen tieltä syrjään”, todettiin 1968–1969
vuosikertomuksessa.

Kevään 1963 ylioppilaat vievät kukkatervehdyksensä sankarihaudoille. Yhteislyseosta valmistui tuolloin 50 ylioppilasta sekä
yksi yksityisoppilas. Syksyllä kahdeksan muuta sai ylioppilastutkintonsa valmiiksi. Vuosina 1944–1945 syntyneinä he olivat
suurten ikäluokkien etujoukkoa. Samana vuonna 1963 koko maassa valmistui 10 000 ylioppilasta, kymmentä vuotta myöhemmin 1973 jo 20 000. Kuva: Seppo Tuomisen albumi.
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Eero Niinikoski:
Värikkäät teinivuoteni

Syksyllä 1963 yhteislyseon aloittaneet oppilaat olivat syntyneet vuoden 1952 aikoihin. 1B vuonna 1963, Ari Illbergin albumista.
Vuosikertomuksen mukaan luokalla olivat tuolloin: Aaltonen Kaarle, Aho Sirkku, Annala Jukka, Aropelto Pertti, Berg Kaarina,
Hakala Virve, Häkänen Pirjo, Hämäläinen Ari, Hämäläinen Matti, Illberg Ari, Immonen Leena, Isomäki Pekka, Korpi Riitta,
Koste Merja, Lahtinen Tapani, Lindberg Juha, Lindeman Pirkko, Manninen Marja, Mantere Erkki, Marstio Ari, Monthàn
Sirja, Mäkelä Raili, Mäkinen Leena, Nieminen Juha, Nurminen Arja, Ojala Aija, Ojala Eija, Paappanen Päivi, Peltola Tapani,
Puonto Timo, Raassina Leevi, Rantanen Timo, Raunio Jaakko, Saarela Esa, Silvonen Ulla, Tammi Merja, Vahter Raine, Vesala
Heikki, Virtanen Kai.

Politiikka heijastui koululle yhä enemmän ”tiedostavien” oppilaiden välityksellä, usein huumorin suodattamana. 1960-luvun alussa, Suomen ja Neuvostoliiton
välisen noottikriisin jälkeen, koulun teinikunta ”isotteli” lähettämällä opettajakunnalle diplomaattisella
kielellä, kieli poskella kirjoitetun nootin (10.11.1961)
puurojuhlan järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä.
Suuren maailman tapahtumia seurattiin ja niihin otettiin kantaa. 145
Vuosikymmenen alkupuolella kerhotoiminta oli
yhteislyseossa vuosikertomusten mukaan ”vireätä ja
tuloksellista”. Yhteiskunnallinen kerho urakoi keväällä

1961 puheenjohtajansa Juha Helénin johdolla varsin
mittavan galluptutkimuksen yhteislyseon teinien harrastuksista. Vuonna 1963 paikkakunnalla aloitti nuorten kauppalanvaltuusto, jonka hallituksen puheenjohtaja, yhteislyseolainen Eero Niininen puuhasi
paikkakunnalle taidetapahtumia, näyttelyitä ja kirjailijavierailuita. Yhteislyseo isännöi Kymenlaakson teinien kulttuurikilpailut, käytiin teatterissa Tampereella
ja koulun filmisivistyneistö perusti elokuvakerhon. 146
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Ennätin käydä Kuusankosken yhteiskoulua syyslukukauden 1956 vanhassa Monnilassa Marskinkadun
varrella. Sieltä on jäänyt muistiini oikeastaan vain yksi
opettajien ratsia, jonka kohteena olivat muovipintaisesta sähköjohdosta sommitellut avaimenperät, joita
joukolla väsäsimme. Tämä ei ollut jostakin syystä opettajien mieleen, vaikka näpertely tehtiin pääasiassa välitunneilla, mutta tietysti joku uskalikko yritti taivutella
sähköjohtoja pulpetin suojassa oppitunninkin aikana.
Askartelu lopetettiin sitten kertaheitolla; opettajat
tekivät yllätysratsian, jonka seurauksena avaimenperät
tai niiden alkiot takavarikoitiin näyttävästi joka jampan
taskuista, repuista tai jopa saappaanvarresta. Se oli ekaluokkalaisille komea näyte siitä, että oppikoulussa on
kuri ja järjestys.
Varsinainen koulutieni alkoi uudessa koulurakennuksessa vuoden 1957 alkupuolella. Koulumatka lyheni
huimasti, koska kotini oli aivan oppikoulun naapurissa, nykyisen seurakuntakeskuksen kohdalla. Lyhyestä
matkasta oli tosin se haitta, että tuppasin koko kouluajan tulemaan tunneille viime tipassa, joskus myöhässäkin. Oppia sain vanhemmalta veljeltäni.
Ihmettelin usein, mikä hinku koulun oppilailla oli
juosta välitunnilla Sutisen kauppaan munkkeja ostamaan tai sitten ylemmillä luokilla tupakkaa kyssäämään kaupan varaston taakse. Ihmettelyni johtui ehkä
siitä, että kauppa oli minulle hyvinkin tuttu. Olivathan
kaupanomistajat kummejani ja heidän poikansa minun
vanhempien veljieni kavereita. Munkkeja sain tutunkauppaa aina kun halusin ja tupakasta en ymmärtänyt
mitään. Tai oikeastaan ymmärsin paljonkin. Vanhempi
veljeni Jussi oli kavereineen innokas tupakkamies.
Pojilta olivat savukkeet aina vähissä, joten minä kehitin
oman bisneksen. Sain jollakin keinolla hankituksi pieniä Boston-askeja, joista sitten vaivihkaa myyskentelin
nikotiinipötköjä isommille pojille kovaan kappalehintaan. Itse en oppinut koskaan tupakoimaan, mutta sen
sijaan sikarintupruttelun aloitin lukioluokilla Kokkilan

Askon kanssa koulumme pannuhuoneessa joululomien
aikaan, jolloin Asko oli siellä talonmiehen sijaisena eli
apulämmittäjänä. Opin jo silloin, että sikarihan on
ihan toinen juttu kuin savuke: sehän on vihannes!
Opparin alaluokat menivät miten menivät. Heti toisella luokalla totesin, että koulussa on kova kuri, sillä reputin ruotsissa, enkä selvinnyt niistä kesälläkään,
joten minut jätettiin kylmästi luokalle, kuten tuolloin
tapoihin kuului. Selitin sitten tapahtunutta siteeraamalla Kankkulan Kaivon Neulasen Mantaa: ”Opettajat
pitivät minusta niin kovasti, että pyysivät tulemaan
syksyllä uudestaan”.
Silloisista opettajista jäivät mieleen erityisesti Terttu
”Pökki” Linkokivi ja Lauri ”Patti” Halonen. Tosin eri
syistä; Pökki oli tiukka suomenkielen opettaja, joka jostakin syystä luetutti aineitani koko luokalle. En muista
olivatko ne esimerkkejä runsaista kielioppivirheistä vai
mahtoiko otsikon käsittely olla kohdallaan, sillä kiinnostuin äidinkielestä ja kirjoittamisesta vasta lukioluokilla. Tiukka opettaja oli myös Patti, joka ei voinut
ymmärtää sellaisia oppilaita, joille jumppa- ja urheilutunnit eivät olleet kaikkein mieluisimpia. Kerran olimme koulun kentällä rivissä, kun Patti tepasteli edessämme ovelan näköisenä kuin paraskin vääpeli. Sitten
hän kysyi yllättäen: ”Osaako teistä kukaan kirjoittaa
koneella?” Ajattelin, että tässä saattaa olla minun paikkani, sillä osasin todellakin kirjoittaa koneella, koska
meillä kotona sellainen kapistus oli ja tiesin, miten sitä
käytetään. Kun muita tarjokkaita ei ollut, Patti kurtisteli kulmiaan ikään kuin pohtien ”osaakohan se tuotakaan” ja pyysi minua tulemaan seuraavalla välitunnilla
hänen huoneeseensa, joka oli koulun ruokalan tuntumassa. Niinpä sitten sain kunniatehtävän kirjoittaa
puhtaaksi Patin kirjeitä sinne ja tänne. Joskus väsäsin niitä kotonakin. Korvauksia tästä aherruksesta en
muista saaneeni, eikä työllä ollut vaikutusta jumppanumeroihinkaan – suureksi pettymyksekseni.
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Tuntumaa teinityöhön
Ensimmäisen kosketukseni teinitoimintaan sain, kun
veljeni Jussi oli koulun teinikunnan puheenjohtaja ja tuntui aina olevan menossa jonnekin tai tulossa
jostakin. Tällä varjolla monet kotityöt siirtyivät sujuvasti minulle. Varsinaisen kipinän teinitouhuihin
antoi vuonna 1962 Aarno Kari, silloinen teinikunnan
puheenjohtaja, joka oli paitsi tomera nahkakouluttaja
myös oivallinen esimerkki teinityön eri toimintamuotojen ohjaamisessa. Erityisen kiinnostava asia oli se,
että teinikortti avasi pääsyn koulutansseihin eli konsuihin. Aarno oli kiinnostunut teinikunnan kerhotoiminnasta, josta sain kipinää junnaavalle koulutyölle. Olin
kiinnostunut varsinkin kirjallisuuskerhosta, jota veti
salamyhkäinen ruotsinmaikka Arne Waronen. Siinä
hommassa hän oli paljon innostavampi kuin leipätyössään ja sai meistä muutamat kiinnostumaan erityisesti
John Steinbeckista, mutta kieltämättä myös ulkomaisesta kirjallisuudesta ylipäänsä.
Tulin valituksi Aarnon jälkeen teinikunnan puheenjohtajaksi. En mitenkään kampanjoinut tähän tehtävään, mutta olin osoittanut aktiivisuutta teinikunnan
hommia kohtaan. Kerhotoiminnan lisäksi olin halukas organisoimaan konsujen ns. vapaata ohjelmaa, jota
piti olla tietty määrä, jotta lopuksi saatiin tanssia. Tätä
vaadittiin nimismiehelle jätetyssä huviluvassa, jollainen kiltisti kiikutettiin poliisilaitokselle. Ohjelmistoon
pyrittiin saamaan sekä kevyempää sanailua eli sen
ajan stand uppia että pieniä näytelmäkappaleita. Itse
olin jälkimmäisten kannalla. Niinpä tilailin Suomen
Näytelmäkirjailijaliitosta pienoisnäytelmien plareja eli
käsikirjoituksia, joita sai korvauksetta koulujen käyttöön. Olin tykästynyt erityisesti brittien teksteihin,
jotka olivat napakoita ja selkeitä. Mieleen jäi varsinkin
Thornton Wilderin Pulitzer-palkinnon saanut näytelmä Meidän kaupunkimme, joka oli lämminhenkinen
kuvaus tavallisten ihmisten elämästä, arjen sankareista.
Olipa joukossa myös pakinoitsija Arijoutsen tekstejä,
jotka olivat siihen aikaan muodissa. Niissä oli mausteena ripaus päivänpolitiikkaa, varsin hyväntahtoista irvailua nykyiseen tv-viihteeseen verrattuna. Politiikkaan
emme sinänsä puuttuneet koko teinitoiminnassa, koska emme siitä mitään ymmärtäneet. Tietysti joukossa
oli sellaisia, joita politiikka kiinnosti, mutta he pitivät
harrastuksensa omana tietonaan.
Ensimmäisen julkisen puheeni teinikunnan uutena pomona pidin Kuusankosken uuden hautausmaan

sankarihaudoilla, minne teinikunta suoritti kunniakäynnin 5.12.1962. Puheen valmistelussa minua avusti veljeni Jussi, joka oli Helsingissä opiskelemassa valtiotieteitä. Puhe ei ole säilynyt, mutta siihen aikaan
Kouvolan Sanomat referoi jopa tällaisia puheita. Lehti
totesi minun sanoneen: ”Olemme teille paljon velkaa
siitä, että saamme nyt olla viimeisen leposijanne äärellä
vapaan, itsenäisen maan nuoren polven puolesta esittämässä syvää kiitollisuuden osoitustamme teille, jotka olette kaikkenne antaneet isänmaan asian puolesta.
Pian saamme vastaanottaa tuon isiemme kallisarvoisen
perinnön, itsenäisyyden vaalimisen. Vuodet ja päivät
osoittavat, pystymmekö puolestamme lahjoittamaan
sen seuraajasukupolvellemme. Uskon ja toivon, ettei
tämä perintö kuitenkaan pienenisi sinä aikana, kun se
on hallussamme.”
Kun tutkailin näitä varsin korkeahenkisen puheeni rivejä koronakaranteenissa maaliskuussa 2020, jäin
oikein miettimään, mitä edustamani suuret ikäluokat
todellakin pystyvät jättämään perinnöksi uusille polville, kun yksi virusepidemia saa koko maailman polvilleen. Tuntuu, että itsenäisyys on hyvinkin tallella,
kun valtiovalta pystyy sulkemaan rajoja ja puuttumaan
jopa kansalaisten liikkumisvapauteen, mutta jotakin
muuttuu pysyvästi tämän pandemian jälkeen. Olemme
jatkossakin toki itsenäisiä, mutta ehkäpä vähemmän
itsekkäitä.
Tuoreena teinikunnan vetäjänä tutkin innolla
Suomen Teiniliiton julkaisemaa Teinin kirjaa, jossa annettiin selkeät ohjeet teinikunnan toiminnalle.
Kirjallisuuskerhossa sain idean, että meidän olisi järjestettävä perinteinen kirjallisuusmatinea, johon koetettaisiin saada ihan eläviä kirjailijoita esiintymään.
Mallin sain oletettavasti vuonna 1954 Kuusankosken
seuratalolla järjestetystä matineasta, jonka kunniavieraana oli itse Taata Sillanpää ja toisena kirjailijana
Jouko Tyyri. Aloitin tunnustelut paikallisesta nuorisokirjailijasta Erkki Rekimiehestä, joka suostui ilman
muuta tulemaan paikalle. Varmaankin hänen suosituksestaan kirjoitin itselleen Väinö Linnalle, mutta häneltä sain vastaukseksi käsinkirjoitetun kirjeen, missä hän
totesi kohteliaasti, ettei ennätä tulemaan työkiireiden
takia. Tätä hieman ihmettelin, kun tiesin, että hän oli
juuri saanut valmiiksi Täällä Pohjantähden alla -trilogian viimeisen osan, joten kuvittelin hänellä olevan
aikaa tulla meidän matineaamme. Hienoa kuitenkin,
että hän vaivautui minulle vastaamaan. Varmaankin
siitä johtui, että luin matinean jälkeen koko Linnan
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kirjasarjan kannesta kanteen. Pidän sitä edelleenkin
huipputeoksena.
Seuraavaksi kirjoitin Iris Kähärille, joka oli siihen
aikaan julkisuudessa Vertaisia-romaaninsa saaman
suosion johdosta. Hän puolestaan suostui tulemaan.
Kun olin häntä vastassa Borsalino päässä ja veljeltä
lainatussa ulsterissa Kuusaan keskustassa Kouvolasta
tulevalla bussilla, niin hän jo kättelyn jälkeen kysäisi:
”Tiesittekö (huom! teitittely) miksi minä halusin tulla tänne Kuusankoskelle?” No, enpä tiennyt, joten hän
jatkoi. ”Katsokaas, minunkin poikani on teinikunnan
puheenjohtaja ja olen säälinyt häntä, kun hän aina
valittaa, ettei saa ketään tulemaan esiintyjäksi teinikunnan tilaisuuksiin. Niinpä minä päätin tulla teidän
matineaanne”.
Tilaisuus meni kaikin puolin hyvin. Kirjailijat saivat
myydyksi teoksiaan omistuskirjoituksilla varustettuna
ja teinikunta sai tyylikkään sulan hattuunsa oikeaoppisen kulttuuritilaisuuden järjestämisestä. Todettakoon,
että seuraavan kirjallisuusmatinean järjestin reilut 40
vuotta myöhemmin vuonna 2004, kun pyysin Laila
Hietamiestä puhumaan Kymin ammattikoululle
uusimmasta kirjastaan Kallis kotimaa, jonka tapahtumat sijoittuivat pääosin koululla olleeseen sotasairaalaan. Kerroin kirjailijattarelle tietysti edellisestä
matineastani, mihin hän totesi huvittuneena ”Sinähän
järjestelet näitä juttuja alvariinsa…”

maailmanennätysyrityksen. Muistelen, että päädyimme tähän kaikkien tuntemaan terässänkyyn siitä syystä,
että sen valmistus oli loppumassa ja halusimme tehdä vanhalle palvelijalle näyttävän huomionosoituksen.
Heteka-nimi oli lyhenne sen valmistajasta Helsingin
Teräshuonekalutehdas Oy:stä, joka mainosti tuotettaan luteenkarkoittajana.
Elettiin tammikuuta. Sänky ei olisi liikkunut lumisella tiellä pienten pyöriensä varassa, minkä vuoksi siihen asennettiin kottikärryn kumipyörät. Itse tapahtumallekin piti hankkia mainosta, joka piti saada tietysti
ilmaiseksi. Kouvolan lyseolla järjestettiin juuri ennen
ennätyskoetta siihen aikaan erittäin suositun Palapeliohjelman suora tv-lähetys, joten keksin mielestäni huiman ajatuksen, että yritän saada ohjelman maankuulun
vetäjän Niilo Tarvajärven mainitsemaan juonnossaan
jotakin tästä tapahtumasta. Jonkinlaista lehtimiehen
oveluutta taisin osoittaa siinä, että kävin mukamas
haastattelemassa Tarvaa tekeillä olevaan lehteemme
ja aivan kuin ohimennen mainitsin hetekantyönnön
maailmanennätysyrityksestä. Kokeneena toimittajana Tarvalla oli pelisilmää ja hän mainitsi tempauksestamme kaikelle kansalle yhdessä välijuonnossaan, joten
säästyimme kalliilta lehti-ilmoittelulta. Vastineeksi
tein tietysti Tarvasta pienen haastattelun Yläkymiin.

Maailmanennätystä tekemässä
Teinikunnan kärkihankkeeksi tuli vuoden 1963 alkupuolella oman lehden perustaminen. Luulen, että
olin yksi sen puuhamiehistä, mutta toki muitakin oli.
Luokkatoverini Tuomisen Hannu, Valkosen Markku
ja Seppälän Seppo olivat asiasta vähintäänkin yhtä
innostuneita. Teinikunta ei voinut olla lehden julkaisija, koska se ei ollut juridisesti itsenäinen toimija. Siksi
pyysimme Pohjois-Kymen Teiniyhdistystä mukaan
hankkeeseen. Päätoimittajankin piti olla aikuinen, täyttä kansalaisluottamusta näyttävä Suomen kansalainen.
Tähän tehtävään saimme koulun uskonnonopettajan
Arvi Pärssisen. Näin syntyi Yläkymi-niminen painettu julkaisu. Toimitukseen kuuluivat edellä mainittujen
lisäksi luokkatoverimme Mervi Aaltonen ja Ulla Talvi.
Esikuvia ei lehdelle ollut, joten toimitus ryhtyi hommiin puhtaalta pöydältä.
Uusi lehti vaati tietysti markkinointia. Idearaati
kehitti ajatuksen, että järjestäisimme Hetekantyönnön

Seppo ”Ville” Seppälä kastamassa sitruunasoodalla ”Kryppyä” neitsytmatkalleen Kouvolaan
ja takaisin. Köysi on varalla sen vuoksi, että jos
”Kryppy” suistuu ojaan, se saadaan sieltä helpommin ylös. Kysymyksessä oli siis Hetekantyönnön
eikä Hetekanvedon maailmanennätyskoe.
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uudeksi ennätykseksi 210 km. Kaikki kunnia näille
hikisille koetuksille, mutta Hetekantyönnön ME on
edelleenkin Kuusankosken teinien hallussa, sillä onhan
nyt päivänselvä juttu, että Hetekanveto tai Hetekahiihto
ja Hetekantyöntö ovat täysin eri urheilulajeja. MOT.

Sensuuri iskee
Kun Yläkymin ensimmäinen numero sitten maaliskuussa 1963 ilmestyi, se herätti ennen jakeluun päästyään valtaisaa huomiota, johon toimituskunta ei ollut
varautunut. Kävimme kuuliaisina ja kiltteinä teineinä
viemässä lehden lämpimäiskappaleet opettajanhuoneeseen, mutta emme tainneet päästä juuri välitunneille lähtemään, kun peräämme ryntäsi arvovaltainen ja
samalla pelätty englanninopettajamme Elvi Parikka
posket punaisina ja silmät hehkuen syvää närkästystä.
”Mitä te lurjukset olette menneet tekemään. Julkaisette
tällaista roskaa. Hävetkää. Tämä lehti on vietävä
pannuhuoneeseen”.
Maailmanennätyskoekulkueen ensimmäisenä marssii rumpuryhmän maitokärry, jossa patarumpua kolistelee pianistina paremmin tunnettu Pekka Hakola.
Työnnettävä heteka tulee Estotta eteenpäin -kyltin edessä. Kuvat: Eero
Niinikosken albumi.

Lähtöpäiväksi oli valittu sunnuntai, joten Tarvan lauantai-iltainen mainospala oli saanut väen liikkeelle.
Kuusankosken Sanomat kirjoitti: ”Lähtö yhteislyseolta oli perin juhlava. Suoritetussa kasteessa Heteka sai
nimekseen ”Kryppy”. Innostunut yleisö, jota olikin
saapunut Valtakadun varrella hyvin runsaasti, kannusti teinejä parhaansa mukaan, jotta ennätys saataisiin Kuusankoskelle. Poliiseille on annettava myös
kaikki kunnia heidän suorittamastaan valvonnasta, ettei kukaan sivullinen olisi päässyt häiritsemään
maailmanennätysteinejä”.
Kulkue kolisteli sitten Kouvolaa kohti pitkin kiitotietä,
joksi Kuusaantietä silloin kutsuttiin. Poliisien MustaMaija valvoi järjestystä koko matkan. Kouvolan lyseoiden edustajat olivat torilla retkuetta vastassa, pitivät
ylistyspuheen teineille ja kukittivat ”Krypyn” matkustajan Irmeli Hamarin. Taukopaikka oli Juho Mannerin
kahvilan edustalla nykyisellä Manskilla ja siellä saatiin
piristykseksi kuumat mehut.
Koska kyseessä oli paitsi ennätyskoe myös uuden teinilehden mainoskulkue, Hetekaa koristi kyltti ”Estotta
eteenpäin” ja kulkueessa kannettiin toista kylttiä,

jossa luki ”Rohkea, Rätväkkä, Radikaali Yläkymi”.
Sunnuntailenkin pituudeksi mitattiin 16 km.
Kouvolan Sanomatkin teki tapahtumasta kunnon
jutun, jossa toimittaja intoutui ehdottamaan, että
Kymenlaakson tunnetuin sänky laitettaisiin koululla lasikaappiin näkyvälle paikalle ja viereen teksti
”Maailmanennätyssänky Kryppy vanhuuden lepoon
päässeenä”. Näin ei kuitenkaan päässyt jostakin syystä
tapahtumaan. Tarkemmin ottaen syy kyllä selviää hieman myöhemmin tässä jutussa. Luulen, että Heteka
lasikaapissa olisi ollut hauskempi nähtävyys kuin
nyt siellä kyyhöttävä hieman onnettoman näköinen
Sippolan susi.
Maailmanennätyksen ”Kryppy” teki kuin tekikin. Eikä se ennätys ole Kuusankoskelta minnekään
hävinnyt, koska kukaan ei ole hoksannut yrittää sitä
rikkoa. Myöhemmin vuoden 1964 puolella saatoimme lukea lehdistä, että Lahden lyseon pojat tekivät
tempauksemme innoittamina ME:n hilattuaan omaa
Hetekaansa 130 km. Helsinkiläisen Tehtaanpuiston
yhteiskoulun teinit vetivät Hetekaansa 160 km ja
Sodankylän lukion kuudennen luokan oppilaat tyrkkivät jalaksilla varustettua Hetekaansa koko yön saaden
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Pian kiirehti paikalle myös lehden päätoimittaja Arvi
Pärssinen ja rehtori Aksel Kilkki. Pärssinen totesi, että
oli kyllä saanut lehden aineiston etukäteen nähtäväkseen, mutta ei ollut tullut lukeneeksi kaikkia kirjoituksia. Samaa valitteli rehtori, joka ei ollut ennättänyt lehteen tutustua ennen naisopettajien asiaan puuttumista.
Mutta mitä oli tapahtunut? Mistä moinen kuohahdus? Kohun aiheuttajana oli lehdessä julkaistu sivun
kokoinen katkelma Henry Millerin kirjoittamasta
Kravun kääntöpiiristä, jonka suomennoksesta vastasi Pentti Saarikoski. Tekstin alatyyliset ja pahennusta herättävät sanat oli korvattu sensuroitu-sanalla. Hankalaksi lehtemme kannalta asian teki se, että
kyseinen romaani oli vuotta aiemmin määrätty takavarikoitavaksi kirjan sisältämien epäsiveellisten kohtien
vuoksi.
Rehtori Kilkki kutsui minut myöhemmin huoneeseensa ja kertoi, että opettajat vaativat pahennusta herättäneen kirjoituksen poistamista eli suomeksi sanottuna
lehden sensurointia. Painovapauslain mukaan heillä ei
tähän ollut mitään oikeutta, mutta nyt oltiin oppikoulussa ja opettajanhuoneen kanssa ei ollut syytä ryhtyä
pullikoimaan. Sitä paitsi meillä oli käsissä 1200 kpl:n
painos, eikä sitä ollut syytä päästää pannuhuoneeseen,
koska lehti oli kauppatavaraa ja meillä oli vielä painatuslaskukin maksamatta. Rehtori ymmärsi tämän ja
totesi, että kirjoitus piti kuitenkin saada lehdestä pois
tavalla tai toisella. Keinot saimme valita itse.
Koululle oli tulossa viikon päästä kulttuurikilpailut ja
Yläkymi oli tarkoitus asettaa silloin myyntiin. Ei auttanut muu kuin ryhtyä töihin. Nimesimme toimituskunnan ”teurastuskomiteaksi”, jonka tehtäväksi tuli leikata
partakoneen terillä ja veitsillä pahennusta aiheuttanut
sivu pois ja monistaa tilalle muuta tekstiä. Kun kaikki
lehdet (arkistokappaleita lukuun ottamatta) oli käsitelty, sivut vietiin koulun pihalle ja poltettiin siellä päätoimittajan valvoessa toimitusta. Ja kuinka ollakaan: paikalle sattui tunnetun kohulehden Uuden Kuvalehden
toimittaja Kalevi Seilonen, myöhemmin runoilijanakin tunnettu, joka sai tapahtumasta kunnon kohujutun
lehden pääsiäisnumeroon. On selvää, ettei Yläkymiä
mainostanut heteka olisi kelvannut vitriiniin sensuuri-jupakan takia, mutta ehkäpä varsinaisena syynä oli
se, että härveli taisi kadota jonnekin heti reissun jälkeen. Ettei vain olisi hävinnyt Kymijoen pohjaan?
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Kohun aikoihin suomenopettajani oli legendaarinen Annikki ”Pönttö” Suhonen, joka syöpyi mieleeni
monestakin syystä, mutta varsinkin eräästä tapahtumaketjusta. Kuten edellä jo kerroin, osasin konekirjoitusta jo nuorena natiaisena ja ryhdyin siksi senttariksi eli
avustajaksi Kuusankosken Sanomiin. Kirjoitin lähinnä
elokuva-arvosteluja, koska sillä tavoin pääsi ilmaiseksi katsomaan leffoja. Lukion ensimmäisellä luokalla
siirryin Kouvolan Sanomien kriitikoksi, sillä silloinen
kulttuuritoimittaja Antti Seppä oli seurannut kirjoitteluani ja tarjosi oman lehtensä palstoja käyttöön. Jutut
olivat tuohon aikaan nimenomaan yhden tai kahden
palstan suuruisia, ja korvaus maksettiin jutun pituuden mukaan. Siitä tuli tuo avustajan ammattinimike
senttari.
Ensimmäiseksi tehtäväksi sain mennä arvioimaan
vuoden 1963 lopulla suuren kansainvälisen suosion
saanutta tanskalaista seksikomediaa nimeltä Pukki
paratiisissa. Vetävä leffa pysyi Helsingin ohjelmistossa
koko seuraavan vuoden.
Kun juttu ilmestyi, jouduin seuraavalla suomentunnilla tenttiin. Pönttö puhisi kateederin takana ja katsoi
tiukasti minuun todeten: ”Sidä on ruveddu lehdiin kirjoiddelemaan. Midä sinä luulit ymmärdäneesi moisesda filmisdä?” Jotakin sopersin, ja luokassa vallitsi täysi
hiljaisuus. Tilanteeseen sopi sattuvasti Pöntön kuuluisa tokaisu: ”Te muhjotatte kuin lehmät suossa.” Paljon
jälkeenpäin muistelin tätä tapahtumaa ja totesin, miten
oikeassa Pönttö olikaan ollut. Enhän minä todellakaan
voinut siitä leffasta mitään ymmärtää, mutta kriitikon
työtä tein koko kouluajan. Ehkäpä sillä touhulla oli
jokin vaikutus siihen, että seiskan aineenkirjoittaja kirjoitti lopulta ällän – Pöntön suureksi ihmetykseksi.

Elokuvakerhosta kipinää
Samoihin aikoihin päätimme teinikunnan piirissä
perustaa Kuusankoskelle elokuvakerhon, jotka olivat
tuolloin muodissa. Saimme luvan järjestää näytöksiä
Iltatähdessä ennen näytösten alkamista. Filmejä tilattiin Helsingistä ja olipa meillä jopa pääkaupungin lehtien filmikriitikoitakin selostamassa klassikkoelokuvia.
Mieleeni jäi mm. nimimerkki Martti Savon (oikeammin Modest Savtschenko) hieno alustus japanilaisen
Akira Kurosawan elokuvasta Rashomon – paholaisen
temppeli. Kurosawa noteerataan edelleenkin yhdeksi
maailman parhaimmista ohjaajista ja Rashomon puolestaan lasketaan 250:n kaikkien aikojen parhaimman
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elokuvan joukkoon. Tämä tyylikkäästi alkanut kulttuuritoiminta sai ikävän lopun, kun teatterin omistaja
alkoi vieroksua esityksiämme selittäen niiden vaikuttavan negatiivisesti hänen bisnekseensä syömällä katsojia kaupallisilta esityksiltä. Ja asiahan oli juuri päinvastoin; erityisesti lukiolaiset kiinnostuivat laatuelokuvista
aiempaa enemmän. Kiitos elokuvakerhossa saamastaan
valistuksesta.
Kun elokuvakerho meni mönkään, päätimme
Kokkilan Askon kanssa perustaa MAD-klubin, jonka jäseninä olimme vain me kaksi. Idea moiseen syntyi
Amerikoissa julkaistusta Mad-lehdestä, joka julkaisi satiirisia juttuja yhdysvaltalaisesta elämänmenosta
ja populaarikulttuurista. Lehti tuli vuonna 1963 kuuluisaksi kautta maailman oikeudenkäynnistä, jonka se
voitti tunnettuja lauluntekijöitä vastaan. Kiistan aiheena oli se, että Mad oli sanoittanut tuttuja biisejä uudestaan ja sananikkarit katsoivat tekijänoikeutensa tulleen
kaltoin kohdelluksi. Myöhemmin 70-luvulla Madlehti rupesi ilmestymään suomeksikin.
MAD-klubin tunnukseksi teetimme Sutisen ompelimossa Askon kanssa keltaiset vakosamettitakit ja ryhdyimme miettimään kerhomme toimintaa. Päädyimme
siihen, että klubilla ei tulisi olemaan varsinaista toimintaa, vaan halusimme hämmentää niin koulutovereita kuin kouluakin järjestämällä pientä jäynää arkiseen elämänmenoon. Tämä tapahtui siten, että teimme
teinikunnan ilmoitustaululle julisteita, joissa ilmoitimme MAD-klubin kokouksista, mutta jätimme paikan tarkoituksellisesti pois. Asia herätti luonnollisesti
mielenkiintoa ja ylimääräistä päänvaivaa monille, jotka
epäilivät klubin toimintaan liittyvän jotakin salamyhkäistä vehkeilyä. Epäilyttävää oli sekin, että kehotimme julisteissa valistuneita teinejä kuuntelemaan amerikkalaisen Spike Jonesin klassista musiikkituotantoa
eikä mitään rautalankaräminää. Totuus oli se, että koko
juttu oli pelkkää kreisihuumoria ja ne vehkeilyt tulivat vasta vuosia myöhemmin, kun teinitoiminta todella
radikalisoitui ja lähti sille tielle, jolta ei ollut paluuta.
Mutta siihenhän meillä ei enää ollut osuutta, koska
olimme Vanhan (Teini)liiton miehiä.
Kulttuurimuisteloiden joukkoon on ehdottomasti
otettava vielä mainion musiikinopettajamme Tapani
Rautasuon monipuolinen työ musiikkikasvatuksemme hyväksi. Jo keskikoulun poikaluokalla hän näytti
taitonsa nuorten käsittelyssä saaden meidät kiinnostumaan eri aikakausien musiikkityyleistä. Hän veti
sivutyönään teinikuoroa, johon oli hieman hankalaa
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saada poikia mukaan. Mutta hänpä keksi oivan keinon:
Tapani lupasi päästötodistukseen kympin laulusta, jos
jaksaisi pysyä lukioluokat kuorossa. Ei se kymppi kaikille mörisijöille suinkaan napsahtanut, mutta lupauksensa hän piti. Minullakin on siten kymppi laulussa
- ei siinä totarissa muuta kymppiä käytöksen lisäksi
ollutkaan.
Aivan erityisen vaikutuksen Tapani teki minuun, kun
kävin pyytämässä voisiko hän sovittaa kaikkien tunteman joululaulun White Christmas kvartetille, jossa
oli kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Hieman arkailin tätä
pyyntöä ajatellen, ettei se ollut ihan hänen leipälajiaan
Kuusankosken pääkirkon kanttorina. Ammattimiehelle
homma ei tietenkään ollut mitenkään kummallinen,
joten saimme joulukonsuumme hienon laulunumeron,
jonka tenoristemman muistan vieläkin.
Tapanin tunteihin liittyy vielä sellainenkin muisto,
että kerran ennen tunnin alkua Saarisen Seppo ryntää
luokkaan ja kertoo aivan mullistavan uutisen: ”Jätkät
hei, kauppoihin on tullu ny sellane levy, jollaist ei olla
vielä kuultu koskaan”. Niinpä hän sitten kertoo, että
englantilaisen bändin nimi on Beatles ja tämä kappale, joka kaikkien pitää kuulla on nimeltään Twist and
Shout. Sen jälkeen oli jonoa Kuusaan levykaupassa
ja taisipa joku saada himoitun levyn tuoreeltaan. Itse
en koskaan innostunut rautalangasta, koska opiskelin samaan aikaan akustisen kitaran soittoa, joka oli
mielestäni hieman mutkikkaampaa ja fiksumpaa kuin
lankkukitaran rämpyttely.

Epilogi
Vauhdikkaiden teinikuntavuosien jälkeen minulle
tuli selvä elämänmuutos. Harrastukset olivat verottaneet kiinnostustani koulunkäyntiin siinä määrin, että
sain keväällä 1963 käteeni todistuksen, jonka mukaan
minun olisi tultava suorittamaan kuudes luokka uudelleen syksyllä. Ei se mikään yllätys ollut, mutta päätin
silloin erota koulusta ja ryhtyä tekemään jotakin muuta. Tarkoitukseni ei ollut pyrkiä rakennuksille lautoja
kantamaan, vaan ajattelin saavani työtä jostakin sanomalehdestä. Olihan minulla ollut jo jalka ovenraossa
siihen suuntaan muutaman vuoden ajan.
Kun menin ilmoittamaan rehtori Kilkille aikeistani,
hän käski ”aksumaiseen” tapaansa istumaan ja juttelemaan tarkemmin suunnitelmistani. Rauhalliseen tyyliinsä hän kehotti minua hylkäämään moiset ajatukset ja ottamaan koulunkäyntiin uuden suunnan. Hän

jopa paljasti, että opettajainkokouksessa oli keskusteltu
”tapauksestani” ja joukossa oli ollut jopa opettajia, joiden mielestä monipuolinen työni teinikunnassa pitäisi
ottaa huomioon, kun lopullisia numeroita määrättiin.
Niin koulunkäynti jatkui hieman toisissa merkeissä ja
aina siihen saakka, kunnes valkolakki kainalossa lähdin
opiskelemaan Tampereen yliopiston Draamastudioon,
minne pääsin parhain pistein. Ehkä siitä teinityöstä oli
sittenkin ollut jotakin apua.
Aksusta on pakko vielä kertoa, että meistä tuli koulun jälkeen elinikäiset ystävät. Kun yhteiskoulu täytti 50 vuotta vuonna 1970, hän pyysi minua toimittamaan kirjoittamansa koulun historian, koska tiesi
minulla olevan kokemusta painotuotteiden teosta. Sen
jälkeenkin hän soitteli usein ja keskustelimme maailmanmenosta. Viimeinen tapaamiseni Aksun kanssa oli ikimuistettava. Hän soitti ja kysyi voisiko hän
tuoda Helsingistä Itä-Pasilan ikäihmiset käymään
Kymin ammattikoululla ja Verlassa ja tulisinko heidän oppaakseen. Ilman muuta halusin tavata hänet ja
hänen kaverinsa. Kun sitten olimme hyvästelemässä
Verlassa ja kiirehdin jo muihin hommiin, hän totesi:
”Odotas vähän, mennään tuonne bussille”. Aksu kiipesi paikalleen ja otti berberin povitaskusta joulupaperiin
käärityn pienen konjakkipullon ja sanoi: ”Kiitos sinulle
kaikesta”. Vaikka hieman huvitti siinä kauniissa kevätsäässä tuo joulupaperiin kääritty pikku lahja, niin en
voinut olla muistamatta, että hänhän oli ollut opiskeluaikoinaan Alkossa myyjänä ja tiesi täsmälleen, miten
pullo pakataan. Aksu oli ammattimies siinäkin asiassa.
Eero Niinikoski (s. 1945, vuoteen 1967 Niininen) oli koulumme
oppilaana 1956–1966. Hän opiskeli Tampereen yliopistossa draamakirjallisuutta, lehdistö- ja tiedotusoppia, suomen kieltä ja sosiaalipsykologiaa, kunnes pääsi Kymiyhtiön tiedotusosastolle kesätoimittajaksi 1969 ja jäi sille tielleen. Niinikoski toimi Kymiyhtiön
tiedotuspäällikkönä, viestintäjohtajana ja UPM-konsernin kulttuurijohtajana. Vuosina 2006–2013 hän toimi UPM-Kymmenen
Kulttuurisäätiön toiminnanjohtajana ja 2014–2020 hallituksen
puheenjohtajana. Niinikoski toimi pitkään myös Verlan tehdasmuseon intendenttinä ja Maailmanperintökohde Verlan johtajana. Hän on julkaissut useita tietoteoksia, tehnyt monia lyhytfilmejä, järjestänyt lukuisia taidenäyttelyitä, toiminut kolumnistina sekä
pitänyt satoja puheita ja esitelmiä. Kulttuurineuvoksen arvonimi
Niinikoskelle myönnettiin 2009. Sotilasarvoltaan hän on reservin
sotilasmestari.
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Urheiluseura Kiilan mitalit kuuluvat Malla ja Kari Kantolalle. Kuva:
Juha Forsberg 2020.

Maailma pidätti henkeään lokakuun 1962 lopulla Kuuban kriisin
aikana. Samaan aikaan Kuusankoskella kannettiin huolta nuorten
kasvatuksesta. ”Kun yhteiskunta jatkuvasti kasvaa ja monipuolistuu,
käytösopetuksella on mitä suurin merkitys yhteiskunnalle”, rehtori
Akseli Kilkki totesi yhteislyseolla pidetyssä neuvottelutilaisuudessa. Illan teemana olivat oppilaiden käyttäytyminen ja käytöshäiriöt,
joista rehtori Kilkki piti alustuksen. Alustuksen jälkeen keskusteltiin vilkkaasti. 147

Hyvän käytöksen oppimisesta koulussa
Yhteislyseon kerhotoiminta muuttui vuosikymmenen
edetessä ”laimeahkoksi”. Vuosikertomus 1966–1967
arveli, että syitä tähän olivat ”osittain väsyminen kerhotyöhön ja osittain kauppalan laajentunut nuorisotoiminta, johon oppikoululaiset osallistuvat varsin runsaslukuisina”. Harrastukset siirtyivät siis osaksi koulun
piirin ulkopuolelle. Koululla kristillinen teinikilta ja
keskustelupiiri kokoontuivat kuraattorinsa Kauko
Utriaisen johdolla. Askartelukerho järjesti kilpailuja ja
myyjäisiä kuraattorinaan Toini Juusela.
Luonnonhistoriallis-maantieteellinen kerho
Tiklit keskusteli alan kysymyksistä sekä teki luontoretkiä kuraattorinsa Hilkka Raskin opastuksella.
Urheilukerho Kiila, kuraattorinaan Lauri Halonen,
urheili ja osallistui hyvällä menestyksellä Suomen
Oppikoulujen Urheiluliiton ja Kymenlaakson
Oppikoulujen Urheiluliiton kisoihin. Kiilan ansiomitalit saivat kyseisellä kaudella 1966–1967 VIIIB:n kovakuntoiset Kari Annala (SOU:n kisojen kiekonheittomestaruus), Kari Hovi (SOU:n suunnistusmestaruus)
ja ”Kuusankosken Bikila” Sakari Kekki (KymOU:n
hiihtokisojen toinen sija). 148

Muunkinlaisia eri tahojen puuhaamia kilpailuja,
kuten askartelu-, runo- tai raittiuspiirustuskilpailuja, järjestettiin koulutyön lomassa. Kuusankosken
Säästöpankki lahjoitti laskuviivaimet matematiikkakilpailuissa menestyneille. Vuodesta 1966 alkaen
Historianopettajat ry ja Kansallis-Osake-Pankki
alkoivat pitää valtakunnallisia taloustietokilpailuja.
Ensimmäisenä vuonna Kuusankosken yhteislyseon
viidesluokkalaisista osallistui 112 oppilasta, kunkin
viidennen luokan parhaat saivat palkinnokseen herätyskellon, toiseksi parhaat asiakirjasalkun (oletettavasti
tyhjän) ja lopuille osallistuneille jaettiin luentokansiot.
Lukuvuonna 1969–1970 parhaille jaettiin ”kynäyhdistelmät”. Timo Lehtonen VB-luokalta pääsi valtakunnalliseen loppukilpailuun ja sijoittui toiseksi.
Yhteislyseo oli edelleen monin tavoin yhteyksissä
ympäröivään yhteiskuntaan. Koulussa kävi vierailijoita, esimerkiksi 1961–1962 lähetysseuran nuorisosihteeri, useita evankelistoja, pelastusarmeijan upseereita
pitämässä aamuhartauksia, poliisi, kirjakauppias, väestönsuojelupäällikkö, oopperalaulaja Matti Lehtinen
antoi koululaiskonsertin, kauppalan raittiuslautakunta järjesti filmiesityksen. Elokuvia pientä maksua vastaan oppilaille ja heidän vanhemmilleen esitti myös
Opintoapurahayhdistysten Tuki ry, josta saatu tuotto
jaettiin stipendeinä. Vuonna 1965 Kymin Oy:n metsäosaston metsänhoitajat sekä kauppalan puutarhuri
luovuttivat abiturienteille 42 männyntainta ja ohjasivat niiden istutuksen koulun lähelle Kymijoen rantapenkereeseen. Samana lukuvuonna vietettiin teinien
järjestämää YK-juhlaa sekä presidentti Ståhlbergin
satavuotisjuhlaa. Oppilaat ja opettajat keräsivät yhteisvoimin vaate- ym. tavaraa rajaseudulle lähetettäviin
joulupaketteihin. 149
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Musiikin rooli vahvistui Kuusankosken yhteislyseossa 1960-luvulla entisestään. Ratkaiseva tekijä oli
Tapani Rautasuo, joka ”istui kahdella jakkaralla” sekä
seurakunnan kanttorina että koulun musiikinopettajana, jälkimmäisessä toimessa vuodesta 1958 vuoteen
1991. Aina hyväntuulisena, tyynenä, järjestelmällisenä
ja määrätietoisena musiikkimiehenä Rautasuo nosti
soitto- ja lauluharrastuksen korkealle tasolle, sekä koulussa että kirkossa, kuten ilmenee Riku Nöjdin tähän
teokseen kirjoittamasta musiikkikatsauksesta. Monet
muistavat Rautasuon sinnikkään tavan värvätä nuorisokuorolaisia tulemalla nojailemaan oppilaan pulpetin ääreen (”Kari, nyt tarvitaan bassolaulajia nuorisokuoroon. Kaikki sun kaveritkin on siellä, niin ja onhan
siellä ne tytötkin!”). Suostuttelija lähti paikalta yleensä
vasta kun oppilas oli antanut suostumuksensa.
”Itse osallistuin aktiivisesti musiikkiharrastuksiin;
teinikuoroon ja orkesteriin. Tapani Rautasuo oli erittäin pätevä johtaja - innostava ja kannustava opettaja”,
muistelee yhteislyseossa vuosina 1964–1972 opiskellut
Eijariitta Hurri o.s. Parolahti ja jatkaa:

”Kuorossa lauloimme perinteistä ohjelmistoa moniäänisesti. Uudet, svengaavat seurakunnan veisut tulivat meille niin ikään tutuiksi. Orkesteri koostui jousista (ainakin Anne Aalto, Seppo Rautasuo, Simo
Rautasuo, Lauri Laasonen, Antero Laasonen, Lauri
Vaalgamaa ja Jorma Syväjärvi, Jukka Vilhunen sellistinä), puhaltimista (Ulla Silvonen) ja pianosta,
jota itse soitin. Joukkoon liityin muistaakseni neljäsluokkalaisena ja yhteissoittoa jatkui viimeiseen vuoteen asti. - - Yhdessä soittaminen oli siihen aikaan
meille kaikille hieno, ainutlaatuinen kokemus ja mahdollisuus. Sekä kuoro, että orkesteri esiintyivät lähes
kaikissa koulun juhlissa. Orkesterin ohjelmistosta jäi
mieleen erityisesti Jean Sibeliuksen Andante festivo,
Friedrich Händelin Vesimusiikki ja Erkki Melartinin
Prinsessa Ruususen juhlamarssi. Tämän juhlamarssin soidessa tulevat ylioppilaat marssivat lakkiaisissa juhlasalin etuosaan. Hetki oli hyvin juhlallinen ja
tunteellinen. Erityisen koskettava se oli omassa juhlassa 31.5.1972.”

Kolmen kävyn kauppalan ”kallista viljaa” VC-luokalta lukuvuodelta 1965–1966, yläkulmassa rehtori Aksel Kilkki ja luokanvalvoja
Irene Pétas. Kuusikymmenluvulla tuli muotiin teettää luokkakuvien
lisäksi yksittäiskuvien sarjoja. Rehtori Kilkki luonnehti 1960-luvun
oppilaiden vanhempien yhteiskunnallista taustaa toteamalla vähittäisen yhteiskuntarakenteen muutoksen. Työläisten osuus oppilaiden vanhemmista lukuvuonna 1959–1960 oli 60 % vanhempien
kokonaismäärästä ja kymmentä vuotta myöhemmin 52 %. ”Vapaaammattien” määrä oli kasvamassa, samoin lääkintähenkilökunnan
osuus aluesairaalan aloitettua sekä kauppaliikkeestä toimeentulonsa
saavien osuus. ”Tämä kaikki on vähentänyt viime vuosina työväestön prosenttuaalista osuutta, vaikka toisaalta työläisten halukkuuden
lisääntyminen lastensa kouluttamisessa on pyrkinyt pitämään muutoksen hitaana.” 150 Kuva: Poikilo-museot.

Tuominen arvioi ”kuusikymmenluvun koulunkäyntinsä kukinnon huipuksi” teinilehti Yläkymin toimittamista, sen sensuroimista ja leikattujen lehtien polttamista, ja jatkaa:

Nuorelle ihmiselle oli tärkeää luoda ja korostaa identiteettiään omalla habituksellaan, erottautua, ehkä
samalla ”ärsyttää porvaria” tai vanhemman sukupolven
edustajaa.

”- - kouluaikani huomattava anti sijoittui lukujärjestyksen ulkopuolelle. Tämä ei ole syytös opettajille;
heistä minulla on vain myönteisiä ja hilpeitä muistoja... Lukujärjestyksen ulkopuolelle meni myös oman
persoonallisuuteni vaaliminen vanhalla polkupyörällä, mustalla baskerilla ja jumalattoman suurella jenkkikassilla. Serkkupoika Pekka tähtäsi samaan
aunuksenaikaisella potkukelkalla ja luokkatoverini Tapani virkatulla pipolla ja kauhtuneenvihreällä
maihinnousutakilla.”

”Silloin vuonna kuusikymmentäkuusi kun kirjoitin
sanottiin, että kahdeksannen luokan karonkkakulkueessa ajoivat pois viimeisetkin lyseon väripilkut.
Nämä väripilkut tekivät kaikenlaista, heittivät huulta, tekivät ’käytävätaidetta’, arvostivat yli kaiken
Valto-vahtimestaria (= Valto Laaksonen), joka tiesi,
kuinka pälkähästä päästiin, oppivat jo vähän tiedostamaankin asioita. Olivat kurittomia aina välillä. Ja
saastunut Kymijoki virtasi koulumme ohitse.” 151

Moni pulpetinkuluttaja koki kuusikymmenluvulla
yhteiskunnallisen heräämisen ja ”nousi pulpetistaan”.
Hannu Tuominen, joka kävi koulua vuosina 1956–
1966, muisteli neljä vuotta koulusta lähtönsä jälkeen
”tiedostamisen” etenemistä:

”Kävin kolmatta luokkaa. Opettajat vihelsivät tahdin ja oppilaat seurasivat kyselemättä. Asioita ei vielä
tiedostettu. Muutosten ja yhteenvetojen aika oli edessäpäin... Lukioluokille siirtyminen merkitsi muutosta.
Tuntuu, kuin kaikki kouluvuodet sisältyisivät tuohon
aikaan. Tiedostaminen ei kuitenkaan ole sama kuin
kouluopiskelu. Rehtorimme Aksel Kilkki sanoi: ette te
opiskele koulua vaan elämää varten. Tämä opiskelu
ei tapahtunut luokissa eikä pulpeteissa vaan käytäväkeskusteluissa ja Naukionvuorella, missä Salkosen
[p.o. Valkosen] Markun kanssa puntattiin ja yritettiin perehtyä silloiseen hengenilmastoon Eeva-Liisa
Mannerin ja Jaakko Ahokkaan välityksellä.”

110

Syksystä 1963 alkaen kaikki vuosiluokat opiskelivat valtion yhteislyseoiden lukusuunnitelman mukaisesti, jolloin Kouluhallituksen 24.7.1952
Kuusankosken yhteiskoululle vahvistama lukusuunnitelma jäi pois käytöstä.
Lukuvuodesta 1966–1967 alkaen kielivalintoja täsmennettiin kyseisen lukuvuoden vuosikertomuksen tietojen mukaisesti. Latinaa oli mahdollista opiskella vuodesta 1961 alkaen, ranskaa vuodesta 1965. Syksystä 1969 alettiin noudattaa kolmijakoa kieli-, reaali- ja matemaattiseen linjaan. Samana vuonna
kielivalikoima laajeni venäjään.
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Sukupolvi vaihtuu
Aksel Kilkki, joka oli aloittanut rehtoriuransa kovin
toisenlaisessa kouluilmastossa, jäi eläkkeelle vuonna
1967. Seuraavana vuonna Veikko Vionojan maalaaman
Kilkin muotokuvan paljastamisen yhteydessä puhunut
Veikko Talvi totesi seuraavaa: ”Nykyisin ei opettajan,
varsinkaan rehtorin, asema ole kadehdittava. Kaukana
ovat ne ajat, jolloin opettajaan suhtauduttiin itsestään
kunnioittaen paikkakunnan auktoriteettina. Nykyaika
on paljon kovakouraisempi ja arvostelunhaluisempi.
Huolimatta oppilasmäärän kasvusta Te, rehtori Kilkki,
olette kyennyt luomaan kouluunne myönteisen hyväntahtoisen ilmapiirin, jossa turha kärkevyys ja kiihkoilu
eivät ole viihtyneet.” 152
Muitakin pitkäaikaisia opettajia jäi eläkkeelle 1968.
Terttu Linkokivi oli opettanut 36 vuotta, Elvi Parikka
30 vuotta. Terttu Linkokivi oli tullut Kuusankosken
yhteiskouluun jo vuonna 1930 mutta viettänyt välillä
kolme vuotta 1948–1951 Kouvolan tyttölyseossa. Hän
oli koulun pitkäaikaisin vakinainen opettaja, ja toimi
myös koulun kirjastonhoitajana.
”Terttu Linkokivi oli mielestäni loistava äidinkielen
opettaja. Monet hänen luonnehdintansa kansalliskirjallisuudesta ovat jääneet muistiin, sillä hänen ansiostaan opettelimme ulkoa osia niin Vänrikki Stoolin
tarinoista kuin Kalevalasta.” ”Elvi Ilolaa, (myöhemmin Parikka), pidettiin ’itä-Suomen parhaana pedagogina’. Hänen opettamansa englanti ja saksa olivat
’tärkeitä’ aineita. Englanti oli 50-luvun alussa noussut
saksan edelle ensimmäisenä vieraana kielenä. – – Elvi
pyrki opettamaan sivistynyttä englannin ääntämistä. Häneltä ensimmäisen kerran kuulin termin RP
(= Received Pronunciation).” Näin arvioi Linkokiven
ja Ilolan oppilaana 1950-luvulla ollut Sirkka-Liisa
Pitkänen vuonna 2019.

Kilkin suuressa, mustassa, kuluneessa salkussa. Hyväntahtoinen, humaani, huumoria
ymmärtävä historian opettaja ja rehtori sai
eläkkeellä ollessaan opetusneuvoksen arvonimen vuonna 1978. Eläkevuosinaan Kilkki
asui Helsingissä ja harrasti puutarhanhoitoa Verlan huvilallaan. Vanha rehtori testamenttasi merkittävän osan omaisuudestaan
Suomen Kulttuurirahastolle, jonka yhteyteen
perustettu Aili ja Aksel Kilkin nimikkorahasto tukee lääketieteellistä ja humanistista
tutkimusta.

Aksel Kilkki (1902–1994) syntyi myllärin
poikana Hartolassa Hämeessä. Lapsuutensa
hän vietti Heinolan maalaiskunnassa
Sulkavankoskella, mistä koulupoikana kulki
päivittäin kahdenkymmenen kilometrin matkat oppikouluun, talvella hiihtäen ja kesällä
pyörällä. Ylioppilaaksi Kilkki valmistui vuonna 1925 Heinolan keskikoulun jatkoluokilta,
luokkatoverinaan mm. runoilija Uuno Kailas.
Opiskeluaan uittotöillä rahoittaen Kilkki valmistui vuonna 1932 Helsingin yliopistosta
filosofian kandidaatiksi pääaineinaan kansantalous ja sosiologia. Ennen Kuusankoskelle
saapumistaan 1944 hän vaikutti Yhteishyvälehden toimituksessa sekä Oy Alkoholiliike
Ab:n palveluksessa. Alkon aikoina hän keräsi aineistoa väitöskirja tähtäimenään, mutta hanke raukesi sotavuosiin. Sodan aikana
Aksel Kilkki avioitui Aili o.s. Hulkon kanssa.
”Aksun” aika Kuusankosken yhteiskoulun/lyseon rehtorina oli koulun historian pitkäaikaisin 1947–1967. Tänä aikana oppilasmäärä kasvoi 300:sta 800:aan,
koulu muutti vanhasta puutalosta uusiin
tiloihin 1957 ja siirtyi valtion kouluksi 1961.
Alkuvuosikymmeninä rehtori hoiti myös
koulusihteerin työt, koska sellaista ei koululla
ollut. Koulun kaikki tärkeät paperit kulkivat
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Koulun seuraava rehtori vuosina 1967–1972 oli teologian kandidaatti, filosofian maisteri Kauko Utriainen,
joka joutui kantamaan huolta muun muassa tilanahtauden mukanaan tuomista ongelmista. Peruskouluuudistuksen odottelu lykkäsi koulun laajennushankkeita, ja epäkohtien korjaamiseksi käytiin neuvotteluja
koulun ja kauppalan välillä. Erästä keskustelutilaisuutta kuvattiin näin: ”Tilaisuudessa todettiin tilanne vaikeaksi ja keskusteltiin myös niistä toimenpiteistä, joilla pulma voitaisiin ratkaista. Perusteluina tuotiin esille
lähestyvä koulu-uudistus, joka takaa kaikille keskikoulupohjan. Kun yhteislyseoon nyt ei kuitenkaan voida
ottaa kaikkia halukkaita ja pääsytutkinnon hyväksyttävästi suorittaneita, on olemassa suuri vaara, että he
myöhemmin tuntevat itsensä hyljeksityiksi.” 153
Kuusankosken Sanomat ei hyljeksinyt vaan antoi
runsaasti palstatilaa opiskelevalle nuorisolle. Syksyllä
1969 Kuusankosken yhteislyseon, Voikkaan yhteiskoulun ja Kymiyhtiön ammattikoulun teinit ilmoittivat alkavansa julkaista kuukausittaista ”Pop-listaa”
koulujen opettajista ja oppilaista. Yhteislyseon ”hyvät,
pahat ja rumat” -lista oli liikaa joillekin lehden lukijoille. ”Esitän Kuusankosken yhteislyseon pitkäaikaisena opettajana mitä syvimmän paheksumiseni ja jyrkimmän vastalauseeni Kuusankosken Sanomissa 25.9.
olleeseen koulujen pop-listaan, jossa eräät tunnolliset
työtoverini tulivat törkeästi lehtenne toimesta solvatuiksi”, kirjoitti lehtori Lauri Halonen. ”En näe mitään
rakentavaa siinä, että työrauhaan pyrkiviä, taitavia
opettajia häväistään julkisesti, aiheutetaan heille kenties lähtemättömiä traumoja, aiheutetaan epäsopua ja
hämminkiä työpaikoilla ja tuetaan näennäisdemokratiaa ja huliganismia.” 154
Syksyn 1969 ”avointen ovien päivässä” kävi noin
200 oppilaiden vanhempaa tutustumassa opetukseen ja keskustelemassa kouluasioista. Englannin ja

ruotsin opetusta seurannut isä totesi näytetunneista:
”Molemmat olivat hyviä. Lapset käyttäytyivät korrektisti eikä kauhukakaroista näkynyt vilaustakaan.”
Oppitunteja seuranneessa keskustelutilaisuudessa
Kouluhallitusta edusti ylitarkastaja Kaarlo Hakama.
Keskustelussa oppilaiden edustaja, teinikunnan koulutussihteeri ja Teiniliiton hallituksen jäsen Jukka
Vekkeli VIIIA-luokalta, esitti, että oppilas on koulun
päähenkilö. ”Jos arvolistaa tehdään, niin seuraavina
tulevat opettajat ja koulun henkilökunta ja vasta sitten vanhemmat.” ”Suurimmat aploodit keräsi isä, joka
totesi, että vanhemmat maksavat koko homman, joten
heillä pitää olla sananvalta asioissa.” 155
Opettajien, oppilaiden ja vanhempien kolmiodraamassa teinikunnan nokkamiehet, jotka kokivat olevansa tuhatpäisen paikallisen eturyhmänsä puolestapuhujia, haastoivat perinteistä hegemoniaa. Varsinaiseksi
”vallankumoukseksi”, ainakin huumorin ja symboliikan tasolla, kehitys kypsyi Kuusankosken yhteislyseossa kevään 1970 penkkareissa. Koko maassa oli tuolloin
19 000 abiturienttia valmistautumassa ylioppilaskirjoituksiin. Oppikoulunuorisoa kaikkiaan oli yli 320 000.
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Lauri Vaalgamaa:
Penkkarit 1970

Kuusankosken yhteislyseon opettajia 1967–1968: eturivi vasemmalla: Harri Rekola (poikien voimistelu ja urheilu), Olavi Nakari (ruotsi,
englanti), Pentti Luoto (matematiikka, luonnonoppi), Elvi Parikka (vararehtori, tyttöjen valvoja, englanti), Vieno Kosonen (saksa, ranska),
rehtori Kauko Utriainen (uskonto, sielutiede), Hilpi Hohenthal (kuvaamataito, kirjoitus), keskirivi vasemmalta: Liisa Juhola (historia, yhteiskuntaoppi, taloustieto), kanslia-apulainen Kristiina Mäki (pikakirjoitus), Eeva Jokinen (matematiikka), Terttu Järvinen (suomi, historia),
Sirkka Ekholm (englanti), Teiju Aronen (ruotsi), Arja Tiainen (matematiikka, luonnonoppi), Maija Harju (saksa, latina), Kaarina Ylikangas
(historia), Kirsti Halme (kotitalous), Irene Pétas (luonnonoppi), takana vasemmalta Anja Purhonen (uskonto), Lea Niilola (suomi, matematiikka). Kuvassa on vain noin puolet tuolloisesta kokonaisopettajamäärästä.

”Oli eletty kouludemokratian vaatimusten aikaa.
Poliisilaitokselta olimme saaneet käsiraudat, vaikka
olimme riehuneet Kuusaan risteyksessä ja pysäytelleet
autoja jakaaksemme lentolehtisiämme – joiden sisältöä, propagandaa en nyt enää muista – varmaankin
tärkeää.
Penkinpainajaispäivä oli toivotusti (muistaakseni)
pakkanen. Se sopi suunnitelmiimme. (Ajelun kannalta
pakkanen ei ollutkaan enää hyvä asia.) Vahtimestarin
kanssa olimme sopineet, että hän tulisi laittamaan
rehtorin = uskonnonopettajan kansliassa äänentoistolaiteet päälle sovitulla hetkellä. Kaiketi (- kuka muistaa -) olimme selvittäneet, ettei Kauko Utriaisella ole
oppituntia. (Myöhemmin olen miettinyt, oliko Vaksi
Reksille kavaltanut suunnitelmamme – niin erinomaisen hienosti se nimittäin meni – vai oliko se kuitenkin
Reksin erinomaista huumorintajua.)
Olimme harjoitelleet laulun. Muutamia minuutteja
ennen oppitunnin päättymistä hyökkäsimme Reksin
kansliaan. Kuulutimme keskusradioon:

Kello soi. Oppilaat purkautuivat luokista käytävään
opettajainhuoneen ovelle. Matematiikan opettaja, pitkä, harmaa Emppu lähti palttoon ja karvalakin
kanssa hymyhuulin välitunnille ja sai koko koulun
hurraamaan.”
(Lauri Vaalgamaa, vuoden 1970 abiturientti. Muistelu
vuodelta 2019. )
Tempauksestaan huolimatta – vai kenties sen ansiosta?
– koulun opettajakunta päätti kyseisenä vuonna ehdottaa annettavaksi Lauri Vaalgamaalle VIIIB Kouvolan
Seudun Osuuspankin koululle lahjoittaman niin sanotun ryhtisormuksen. 156

”HUOMIO! HUOMIO!
KOULUVALLANKUMOUS ON ALKANUT!
REHTORI PIDÄTETTY KÄSIRAUDOILLA
OMASSA KANSLIASSAAN
LÄMMITYSPATTERIIN! JULISTAMME
ULKONALIIKKUMISKIELLON!
OPETTAJAT KARKOITETAAN
VÄLITUNNILLE!”
Lauloimme (sävel = Pikkumatin autosta…):
We hang mister Utriainen in the nearest apple tree,
x3
when the school revolution comes.
Glory, glory halleluja! x3
When the school revolution comes. Yes it comes!
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Lukuvuonna 1969–1970 ylemmälle luokalle siirtymisprosentti nousi ennätykseensä, lähes 85
%:iin. Ehtoja sai noin joka kymmenes, ehdoitta luokalle jäi vain noin joka kahdeskymmenes.
Eniten ala-arvoisia arvosanoja lukuvuonna 1969–
1970 tuli englannista, saksasta ja ruotsista. 157
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50-vuotias yhteislyseo
Lokakuussa 1970 Kuusankosken yhteislyseo vietti
50-vuotispäiväänsä. Juhlapäivien alla rehtori Kauko
Utriainen loi Kuusankosken Sanomien haastattelussa katsauksen nykyhetkeen ja vision tulevaisuuteen.
158 Utriaisen haastattelu on liitteessä 4. Juhlatilaisuutta
vietettiin kaksipäiväisenä. Lauantaina lokakuun 25.
päivänä oppitunneilla kuultiin ”eilispäivän oppilaiden tämänhetkisistä ammateista” kärkiesiintyjänään
Suomen akatemian tutkijaprofessori Olli Mäkelä, ylioppilas Kuusankosken yhteiskoulusta 1949. Entiset
opiskelijat kokoontuivat vanhalla koululla ja perustivat
senioriyhdistyksen.

Kuusankosken yhteislyseon senioriyhdistyksen perustava kokous
pidettiin vanhalla yhteiskoululla. Kokouksen koollekutsuja oli opettaja Eero Sandell, puheenjohtajaksi valittiin Esko Eloranta. Kuva:
Poikilo-museot.

Ala- ja yläluokkalaiset pitivät uudella koululla omat juhlansa puheineen ja musiikkiesityksineen. Pienemmille puhuivat lehtori Kaisu Vainonen
lapsuutensa koulusta ja Kuusankoskesta ja rehtori
Utriainen, joka vertasi koulun kasvamisen historiaa
sinapinsiemeneen. Anna-Liisa Rautasuo esitti pianosoolon, Päivi Suoknuuti runon ja Juha Lahti klarinettisoolon. Kuoro lauloi. Yläluokkalaisten juhlassa
tervehdyspuheen esitti teinikunnan puheenjohtaja
Erkki Kronholm. Pääpuhujana esiintyi koulutoimentarkastaja Markku Hulkko. Yhteislyseon orkesteri ja
teinikuoro, viulisti Jukka Tirkkonen ja laulaja Kaija

Laakso esiintyivät. Entiset oppilaat tutustuivat kiertoajelulla Kuusankosken teollisuuskauppalan kasvoihin
toimittaja Eero Niinikosken opastamana. Päivää täydensivät luokkakokoukset sekä illan juhlakaronkka ja
juhlakonventti.
Sunnuntain 26. lokakuuta juhlallisuudet aloitettiin
kunniakäynneillä vanhalla ja uudella hautausmaalla
ja juhlajumalanpalveluksella, jonka jälkeen arvovaltainen kutsuvierasjoukko sekä muu yleisö kokoontui
koululle pääjuhlaan. Rehtori Utriainen käsitteli tervehdyssanoissaan koulun tilaongelmia. ”Oppilaiden
määrää emme kohtuus- ja oikeudenmukaisuussyistä ole voineet enempää rajoittaa, koska Kuusankoski
tunnetusti useina viime vuosina on ollut se PohjoisKymenlaakson paikkakunta, jossa on ollut kaikkein
vaikeinta päästä oppikouluun.” Utriaisen mielestä paras
ratkaisu peruskoulun tuloa odotellessa olisi perustaa
kunnallinen keskikoulu Kymintehtaan alueelle.
Pääpuhuja Kouluhallituksen pääjohtaja R. H.
Oittinen nosti laajasti esille sekä esikoulun merkityksellisyyden koulu-uudistuksen kannalta että tulevan
peruskoulun jälkeisen opiskelun järjestämisen. ”Eräällä
taholla vaaditaan radikaalisesti 12-vuotista lukiota ja
peruskoulua, joka toimisi yleisenä perustana ennen
ammatillisiin opintoihin siirtymistä. Pitkällä tähtäimellä ajateltuna tämä saattaa olla toteuttamiskelpoinen
ajatus, mutta ei soveltune nykyoloihin.” Ajankohtaisiin
kouludemokratia- ja sananvapauskysymyksiin pääjohtaja Oittinen otti kantaa varsin pidättyväisesti.
”Viisi vuosikymmentä” -nimikkeellä järjestetyssä haastattelussa kuultiin entisiä opettajia (Linda
Eerikäinen-Pajanen, Siiri Martikainen, Elvi Parikka,
Aksel Kilkki), senhetkisiä opettajia (Liisa Riikonen)
sekä oppilaita (Ensio Sihvonen) niinikään entisen
oppilaan Pertti Kajanderin juontamana. Yhteislyseon
orkesterin ja teinikuoron lisäksi esiintyivät lastentarhanopettaja Liisa Rytteri (laulu), teini Aira Halonen
(lausuntaa), viulutaitelija Ilkka Talvi. Juhlan kulku
ikuistettiin nauhalle, samoin oli tehty koulurakennuksen vihkiäisjuhlassa 1957. 159
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Neljä rehtoria (vas.) Aksel Kilkki, Erkki Kaitila, Lauri Vuorikoski ja
Kauko Utriainen. Kuvat: Poikilo-museot.

Pääjuhlassa ohjelmaa seuraavaa juhlayleisöä, etualalla vasemmalta rehtori Kauko Utriainen, kauppalanjohtaja Eero Salmenoja,
pääjohtaja R.H. Oittinen ja kansanedustaja Heikki Hykkäälä.
Yhteislyseolaisille puhui teinikunnan puheenjohtaja Erkki
Kronholm.

50-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistiin koulun historiikki. Kansikuvassa mainosgraafikko Hannu Salon
piirtämä Vanha yhteiskoulu. Historiikin kirjoitti
eläkkeellä oleva rehtori Aksel Kilkki ja toimitti Eero
Niinikoski.
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”Harmaa ulkoa, mutta sisältä
löytyi elämää” –
yhteislyseolaiset muistelevat
Vuonna 2019 järjestetyssä koulumuistelmien keräyksessä saatiin suhteellisen runsaita ja monisanaisia vastauksia 1960- ja 1970-luvulla Kuusankosken
yhteislyseota käyneiltä. Seuraavassa otteita näistä neljä-viisikymmentä vuotta sitten koulun penkkejä kuluttaneiden kokemuksista.
”Koulu ei ollut tuolloin arkkitehtuuriltaan eikä väritykseltään mikään rakennustaiteen helmi. Väriltään se
oli kuin sammaleen peittämä eli likaisen vihreä rakennus, joka kyllä näkyi ja erottui Valtakadun, yhden paikkakunnan suurimman pääväylän, varressa. Sisältä koulutalo oli yhtä epäviihtyisä kuin ulkoakin. Päävärinä
oli valkoinen, joka vuosien saatossa oli saanut lian
pinnoittaman patinan.” Näin muistelee Leena SavelaSyväjärvi ja jatkaa:

Kuusankosken Sanomat omisti lokakuun lopulla päivänsankarille monen aukeaman verran palstatilaa. 160

”Susi (Canis lupus L.) – Vanha uros Ammuttu Sippolassa
12.2.49. Prep. Aug. Artimo, Helsinki” - Kymin Osakeyhtiö
ilmoitti onnittelujen yhteydessä, että se lahjoittaa koululle
Sippolan metsäkoulussa olevan täytetyn eläinten kokoelman. Ilmeisesti tuolloin saapui koululle vitriinin takana
yhä nykyäänkin poseeraava susi. Kuva: Päivi Franzon 2020.
Osa kokoelmasta siirtyi peruskouluun siirtymisen myötä
Naukion yläasteelle, mutta jotkut otuksista palasivat takaisin.
Vuosikertomuksen 1970–1971 mukaan alkuperäisessä lahjoituksessa oli kyseessä peräti 300 eläimen kokoelma.

”Koulu tiloiltaan tuntui viihtyisältä ainoastaan silloin kun sen hämärässä jumppasalissa järjestettiin konvia eli koululaisten omia bileitä. Parhaiten
varustettuja olivat biologian ja maantiedon luokat.
Täytetyt eläimet; nisäkkäät, linnut ja muut luonnonihmeet edustivat varsin hyvin maamme luonnon omaa eläin- sekä kasvikuntaa. Pitkäaikaisella
luokanvalvojallani, biologian ja maantiedon opettajallani Hilkka Raskilla, oli jopa akvaario luokassaan. Tosin jossain vaiheessa kaikki kalat kuolivat
ja sitkeä huhu kertoi jonkun oppilaan myrkyttäneen
ne. Muusta opetusrekvisiitasta ei jäänyt mieleen
kuin kissan nahka, jolla silloinen fysiikan ja kemian opettajani, Irene Petas, hinkkasi kobolttisauvaa
hiki hatussa, jotta sai esitettyä meille hankaussähkön
syntymisen.”

pyöriviä venkuloita, joiden kanssa joku, lähinnä vilkkaampi poikaoppilas rönähti oppitunnin aikana kovalla kolinalla nurin silloin tällöin”, Jorma Syväsalmi
muistelee. ”Nelijalkaisista tuoleista käytiin skabaa: joka
ehti ensiksi luokkaan, usein vaihtoi itselleen sellaisen
ja tilalle em. kolmijalkaisen rimpulan.” Pulpetit olivat kuluneita ja muu luokkavarustus niukkaa. Vanhat
kartat ja kuvataulut olivat edelleen käytössä. Raimo
Wessmanin (kevään 1993 Kuulusissa olleen) muistelman mukaan vuonna 1971 ”täällä oli vain yksi ’mankkari’ ja sekin oli useimmiten suomen opettajan kotona”.
Ainoa diaheitin oli kuvaamataidon luokassa.
Ulla Silvonen kertoo, että ”aamuhartaudet kuunneltiin joko luokassa keskusradiosta tai musiikkiluokan ja
aulan muodostamassa yhteistilassa riippuen siitä, mitä
ainetta sattui ensimmäisellä tunnilla olemaan”. Leena
Savela-Syväjärvi kuvailee tilaisuuksia näin:

”Aamuhartauksia pidettiin keskusradion kautta luokissa. Oppilaat seisoivat pulpettinsa vieressä niiden
aikana. Luokanvalvojamme vaati, että virsikirja piti
olla mukana ja siitä piti myös laulaa. Jos virsikirja
puuttui, siitä piti ilmoittaa ja sai miinuksen opettajan
kirjaan. Jotkut virsikirjan unohtajat ottivat riskin ja
käyttivät hädissään Uutta testamenttia, joka oli virsikirjannäköinen ja -kokoinen, jos se sattui onnekkaasti olemaan matkassa. Tällöin oli tietenkin hyvä
osata aina kyseinen virsi ulkoa, jottei syntynyt suurempaa numeroa huijauksesta. Tuolloin oppilaiden
oli pakko osata muutenkin laulaa lukematon määrä
virsiä ja aamusta toiseen niitä laulaessa ne juurtuivat mieleen itsestään. Tärkeimmät virret piti vartavasten opetella ulkoa kuten myös muut tärkeimmät
joulu- ja kevätjuhla- sekä isänmaalliset laulut. Joskus
hartauksia pidettiin koulun ala-aulassa tai juhlasalissa. Muistan, kun kerran adventtihartauksessa joku

Aineluokkajärjestelmä ja luokkatilojen vaihtaminen kesken päivän tuotti helposti epäjärjestystä.
”Vanhemmat tuolit olivat kiikkeriä kolmijalkaisia ja
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pyörtyi edessäni. Sain siitä pitkäaikaisen trauman ja
seisominen oppilaspaljoudessa alkoi minusta tuntua
ahdistavalta. Aloin pelätä pyörtymistä.”
”Muistan yhden ainoan kerran soitettaneen aamuhartauksessa jotakin muuta kuin virsilaulua. Olimme
tuolloin koulun ylimmän kerroksen joenpuoleisessa
päätyluokassa, missä ruotsinopettaja Olavi Nakari
opetti. Oli päivän ensimmäinen oppitunti ja liikunnanopettajalla taisi olla aamuhartausvuoro. Hän
antoi henkevästi raittiusvalistusta ja soitti radikaalisti Irwin Goodmanin balladin ’Ei tippa tapa eikä
ämpäriin huku jne.’ Olimme kovin huvittuneita,
vaikka Patiksi kutsuttu liikunnanope kytki laulun
hauskuudesta välittömästi kaiken ilon pois ja alkoi
saarnata musiikin jatkeeksi alkoholin vakavista
vaaroista.”
Yleinen tapa oli nousta seisomaan opettajan tullessa
luokkaan samoin kuin vastattaessa.
”Aina piti nousta ylös. Opettajia oli tiukan kurin ja
väljemmän kurin noudattajia. Mieleeni jäi viisastenkerhon jäsen Eino Parikka. Hän opetti historiaa ja piti
tietokilpailuja.” ( Jukka Nyberg)
”Opettajien ja oppilaiden suhteet varsinkin alaluokilla olivat muodollisia. Kaikkia opettajia teititeltiin.
Lukioaikana meillä oli muutama nuorempi opettaja,
ja suhde heihin oli jo varsin tuttavallinen.” (Eijariitta
Hurri)
”Opettajan persoona oli hyvin keskeinen tuonkin ajan
opetuksessa. Jos meinasi mennä kuivaksi, jotkut oppilaat pyrkivät ’mehustamaan’ ilmapiiriä kommentoimalla asioita hauskalla tavalla. - - Kuri oli toisilla opettajilla kovempi ja jälki-istuntoalttius vaihteli. Herkimmin
jälkkäreitä antavia opettajia tiedettiin varoa. Lauantaiiltapäivisin oli paljon kivempaa tekemistä kuin istua
hiljaa koululuokassa kokonainen tunti, puhumattakaan
kahdesta!” ( Jorma Syväjärvi)
Vappuna 1968 vapauden huuma voitti ainakin yhdellä luokalla ”jälkkäripelon”. Eijariitta Hurri muistelee:

”Neljännellä luokalla joku luokastamme sai päähänsä, että vappuaattona täytyisi päästä ’juhlimaan’ jo
hyvissä ajoin. Oppituntien tulisi päättyä klo 11.00,
eikä klo 14.00 lukujärjestyksen mukaan. Emme tietenkään saaneet moiseen lupaa. Joukossa tyhmyys
tiivistyy ja niinhän meillekin kävi. Muutamaa
oppilasta lukuun ottamatta poistuimme rinta rottingilla koulusta klo 11.00. Useimmat meistä viettivät

vapun ajan kotona vanhempien kanssa, joten kyseinen järjestely oli aivan tarpeeton. Kaiken seurauksena oli puheluja luokanvalvojan ja vanhempien
välillä, kaksi tuntia jälki-istuntoa ja käytöksenalennus. Jälki-istunto oli lauantaina. Valvojana oli Lauri
Halonen, lempinimeltään Patti. Hänen kurinpitonsa
oli tiukkaa ja ohjeet raikuivat armeijan malliin. Me
tytöt silmäilimme toisiamme ja nauraa tirskahtelimme siinä. Pojat nuokkuivat pulpetin kansien päällä.
’Tämä ei ole mikään lepokoti. Kaikki laittavat käsivarret kyynärpäitä myöten pulpetille ja katse eteenpäin!’ Ankara ja tuima katse seurasi meitä komennon
jälkeen.”
Heikki Vesterinen tunnustaa ansainneensa puolentoista tunnin ”kakun” seuraavalla tavalla:

”Oli liikuntatunti Urskin [=Urheilukentän] jäällä,
ja minulla ja parilla kaverillani ei ollut luistimia.
Tiesimme, että kävely olisi toinen vaihtoehto. Sää oli
ilkeä, pyrytti sakeasti lunta, ja pakkanenkin nipisteli.
Saimme neronleimauksen ja piilouduimme pukukopin luistinkaappeihin. Ehkä syyllisyys haisi kaapinovien läpi niin voimakkaasti, että opettajamme Harri
Rekola löysi meidät yllä mainituin seurauksin. Taisi
olla samainen oppitunti, kun palailimme kentältä
koululle, kun kuulimme takaamme kimeän moottorinäänen ja humahduksen. Harri Rekola oli luistellut
Rättärinsä kanssa ojaan. Meitä hymyilytti ja ajattelimme, että nyt eivät kaksi hevosvoimaa taida riittää
ylös nousuun. Rekola kömpi auton yläpuolelle jääneestä ovesta ulos ja huusi, että mikä on, ettekö ole ennen
nähneet Rättäriä ojassa. Työntöhommiksihan se meni.
Sanottakoon kuitenkin, että itse pidin Rekolasta jollain tavalla. Hänellä oli omanlaisensa huumori, liekö
tullut nyrkkeilyharrastuksestaan.”
Lauantait, jolloin istunnotkin istuttiin, olivat vielä
tuolloin koulupäiviä. Lukuvuonna 1971–1972 siirryttiin työmarkkinoiden uuden mallin mukaan viisipäiväiseen kouluviikkoon. Kesäloma lyheni vastaavasti.
Kyseisen lukuvuoden vuosikertomus kertoo, että syyslukukausi alkoi tuolloin 23.8. ja päättyi 21.12., kevätlukukausi alkoi 3.1. ja päättyi 31.5. Työpäiviä kertyi
yhteensä 190. Koulu alkoi klo 8.08 ja päättyi pääosin
klo 14.05. Oppitunnin pituus oli 45 minuuttia, ruokailutauon 40 minuuttia (klo 10.50 – 11.30) ja välituntien
10 minuuttia.
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Opetusmenetelmissäkin tapahtui uudistuksiakin.
Leena Savela-Syväjärvi muisteli, kuinka englanninkielenopettaja Silja Dahlbo teetätti luokalla ensimmäistä
kertaa ryhmätyön: ”Olin aivan hurmioitunut uuteen
työtapaan, jolla ryhdyin ryhmäni kanssa laatimaan
tarinaa ja kuvia Brownin perheestä. Sanavarastomme
oli tuolloin melko vaatimaton, mutta tunsimme tekevämme yhdessä jotakin aivan superhienoa.” Mutta
perinteinen leuka- ja liitumenetelmäkin saattoi toimia,
jopa ilman liitua, jos esiintyjän karisma oli riittävä:

kaikki viisi vuotta. Hilkka Rask opetti yhteislyseossa
vuosina 1961–1975, kevätlukukaudella 1976 Kuusaan
lukiossa ja tämän jälkeen Naukion yläasteella.
”Hänen ohjauksessaan laadin sadan kasvin perfektionistisen kasvioni, jonka kaikkien näytteiden nimet
osasin ulkoa sekä suomeksi että latinaksi. Sain kahden
kesän puurtamisesta molemmilla kerroilla arvosanaksi
täydet kymmenen. Kasviosta on sittemmin ollut paljon
iloa.” Leena Savela-Syväjärvi muistaa, että Rask opetti
muutakin kuin kasvioppia:

”Historianopettaja Raimo Wessmanin oppitunnit olivat aivan omaa luokkaansa. Hän kävi kanssamme
opetuskeskusteluja opetettavista aiheista ja kannusti
meitä mielipiteemme ilmaisemiseen. Lisäksi hän esitti
hyvin havainnollisesti yhden miehen show:na maailmansodat. Hän aloitti tuolloin opetuksensa heittämällä solmion olalle havainnollistaessaan kiihkeästi
sodan melskeitä. Se ei jättänyt välinpitämättömintäkään oppilasta kylmäksi. Raimo Wessmanin ansiosta
rakastuin historiaan, erityisesti Suomen historiaan.”

”Luokanvalvojan tunneilla hän opetti mm. käyttämään haarukkaa ja veistä sekä toimimaan kunnioittavasti surusaattueen ajaessa ohi tiellä. Hän opetti,
että tällöin pitää pysähtyä kunnioittamaan tuntematontakin vainajaa ja poikien pitää tällöin ottaa
päähine päästä. Hän osti polkupyörän ja opetteli
ajamaan sillä päästäkseen luokkansa kanssa kevätretkelle. Hän antoi oppilailleen biologian tunnilla
sukupuolivalistusta aikana, jolloin se mieluummin
sivuutettiin kiusallisena aiheena. Hän oli yksi harvojen koulukerhojen vetäjä. Tikli-kerho antoi monelle
jäsenelleen elinikäisen harrastuksen luonnon parissa.
Asuin 1980-luvulla ulkomailla kuullessani järkyttävän uutisen hänen menehtymisestään.”

Yli neljänkymmenen pedagogin joukosta löytyi oppilaille monenlaisia roolimalleja. Leena Savela-Syväjärvi
jatkaa:

”Clint Eastwoodin näköinen englanninopettajani
Joukomies [etunimet Jouko Mies] Honkanen oli legendaarinen hahmo. Hän lausui englantia amerikkalaisittain ääntäen ja toisti tunneilla kymmeniä kertoja
’well’. Hänellä oli rento ote opetustyöhön kuten koko
elämään - - Saksan kieltä minulle opetti Marika
Kellokoski. Hän oli huolellinen ja työhönsä paneutunut opettaja, jonka ansiosta tunsin jopa oppivani saksaa, mistä olen ollut myöhemmässä elämässäni
kiitollinen. Hänen huoliteltua olemustaan ja kaunista pukeutumistaan oli ilo myös katsella. - - Eräänä
vuonna meillä oli nuori ja innokas äidinkielenopettaja, jonka nimi on vuosien varrella unohtunut. Hän
oli opettanut Somerolla M. A. Nummista ja oli miehen suuri ihailija. Tämä nuori opettaja soitti meille
äidinkielen tunnilla Suomen Talvisota -LP-levyä ja
kehui loistavia sanoituksia. Meistä se oli tosi rohkeaa
ja olimme ihastuksissamme.”

Helena Sederholm o.s. Seppälä muistaa puolenkymmentä vuotta myöhemmältä ajalta Raskin olleen ankara ja pilkanneen etenkin hitaampia oppilaita:

”Raski – kuten häntä kutsuttiin – saattoi kiukuissaan kalauttaa etupulpetissa istujien päät yhteen,
löi herkästi näpeille karttakepillä ja pisti meidät
hoitamaan eläviä myyriä/metsähiiriä akvaariossa. Ahdistuneet eläimet purivat jokaista oppilasta, joka oli vuorostaan joutunut niitä ruokkimaan.
Teimme myös matoterraarion ja olin jostakin lukenut, että kastemadot syövät suklaata. Raski nauroi
minulle ja pilkkasi: ”Kauppaanko madot menevät
suklaata hakemaan. ULOS!” Seuraavana päivänä
vein hänelle kirjan, josta olin tiedon lukenut ja hän
pyysi anteeksi. Raski oli eräänlainen muinaisjäänne 1970-luvulla, pukeutuikin 1950-luvun tyylisiin
mekkoihin. - - Vasta lukiossa tajusin, että Raski oli
opettanut meille jo oppikoulussa melkein koko lukion biologian. Myöhemmin aikuisena tajusin, miten
omistautunut aineelleen hän oli etenkin kertoessaan
tarinoita maantiedon opettajien kanssa tekemästään

Ykkössijalle Leena Savela-Syväjärven mieleen on jäänyt biologian ja maantiedon opettaja, oma luokanvalvoja Hilkka Rask, jonka opissa hän oli koko keskikoulun
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maailmanympärysmatkasta; eräällekin tunnille hän
saapui intialaisessa sarissa otsassaan kirkkaanpunainen kastimerkki. – Yleisesti ottaen opettajia teititeltiin, mutta monet opettajat tekivät luokkansa kanssa myös sinunkaupat; omana kouluaikanani tapahtui
muutos.”
Välitunneilla käytiin viereisessä Sutisen kaupassa.
Heikki Vesterinen muistelee: ”Sieltä haettiin viinereitä, munkkeja, makeisia ja muuta lohtusyötävää.
Kaupan takapiha oli myös yksi tärkeä kokoontumispiste. Tupakansavun lisäksi sieltä nousi taivaalle naurun
hörähdyksiä.”
Vanhojen päivänä seiskaluokkalaiset pukeutuivat
perinteen mukaisesti vanhan ihmisen pukuun ja seuraavalla, viimeisellä luokalla penkkareissa vauvaksi, joskaan kaikki eivät enää piitanneet näistä seremonioista
ja pitivät penkkarilaulujakin ”lapsellisina renkutuksina”. Heikki Vesterinen muistelee: ”Meistä tuli vanhoja vuonna 1972. Viisi meistä pukeutui mummoksi tai
vanhaksi mieheksi, itse en ollut yksi heistä. Tansseja ei
ollut, mutta karonkka pidettiin Kouvolassa Retkussa
(Red Car).”
Muutamaa vuotta nuorempi Leena Savela-Syväjärvi
muistelee: ”Vanhojen päivän juhlinta hautautui

muuhun 70-luvun poliittiseen pöhinään ja Vietnamin
sodan vastustamiseen, koska minulla ei ole mitään
mielikuvaa vanhojen päivästä tanssiaisista puhumattakaan. Sitä pidettiin toisarvoisena toimintana, kun
maailmassa tapahtui todella pahoja asioita Vietnamin
sodan tunkeutuessa ensimmäisenä television näyttämänä sotana ihmisten olohuoneisiin.”
Eijariitta Hurri kertoo: ”Penkkareissa pukeuduttiin
sitten lapsiksi. Minulla oli helmasta piparkakkureunainen liivihame, hiukset saparoilla, toinen etuhammas
teipattu mustaksi ja pehmolelu kainalossa. Opettajille
laulettiin ’vanhoja muistellen’, mutta kuitenkin maltilla.
Pulpetti poltettiin pihalla koulunkäynnin päättymisen
merkiksi. Sen jälkeen lähdettiin abiajelulle. Iltariennot
olivat sitten melko kosteat ja riehakkaat.”
”Penkkarit olivat kyllä aika riehakkaat”, muisteli
myös Heikki Vesterinen kevättä 1973. ”Pukeutuminen
oli moninaista: vauvaa, pultsaria, kasakkaa, brittiläistä
gentlemannia ja muuta epämääräistä mielikuvituksen
tuotetta. Jotkut tulivat arkivaatteissaan, olin yksi heistä.
Pirkka-Pekka Petelius teki loistavat julisteet opettajista, ja hän sepitteli muutaman kaverinsa (ainakin Ilkka
Korpi) kanssa sanat lauluihin opettajista, jotka esitimme rempseästi juhlasalin näyttämöllä.”

Penkkarikuva puheena olevalta aikakaudelta. Viimeisenä koulupäivänään penkkareissa ”äidin kullat” pukeutuivat edelleen vauvoiksi tai pikkulapsiksi. Asuun kuului intiaanipäähineitä, leluja, nukkeja ja nalleja, monilla tutit tai tikkukaramellit suussa. Kuvan voi Batman-naamion perusteella ajoittaa 1960-luvun lopulle. Kuva:
Poikilo-museot.
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”Penkkareihin muistan osallistuneeni ja pukeutuneeni värikkäin vaattein pikkulapseksi. Päässäni oli
propellihattu ja jalassani mustat huopikkaat eli kuusaalaisittain nullit. Otin leluja ja makeisia mukaani
kouluun. Osallistuin opettajien pilakuvien maalaamiseen. Keksimme myös lauluja persoonallisimmista opettajista. Päivä oli iloinen ja hauska. Meillä oli
hyvä yhteishenki. Mistään penkkariajelusta minulla ei
ole muistikuvaa. Se saattoi olla kielletty helmikuussa
1974.” Näiden Leena Savela-Syväjärven muistelemien
penkkarien huipentuma oli Leningradin matka, jonka
kaikille matkustushaluisille järjesti erään abiturientin
matkatoimistossa työskennellyt äiti. ”Se olikin ikimuistoinen reissu! Meistä suurin osa ei ollut koskaan
aiemmin käynyt Neuvostoliitossa.”
Suhtautuminen ylioppilaskirjoituksiin vaihteli, yleensä ne otettiin vakavasti, mutta toiset tunnustavat menneensä ”löysin rantein”. Jorma Syväjärvi muistaa tulleensa tavoilleen uskollisena ”täsmäajoituksella” myös
ylioppilaskirjoituksiin:

”Pukeutuminen oli vielä melko maltillista. Nuoriso
kuunteli Beatlesia, Rollareita. Dannya ja T. Kansaa.”
(Ari Illberg) ”60-luvun loppupuolella alkoivat tytötkin käyttää pitkiä housuja. Minihameet olivat tietysti 60-lukua. Musiikkimaailmasta nuorisoidoleita oli
Beatlesit ja Rollarit. Koulussamme oli myös oppilaina Suosikki-lehden kanteenkin päätyneen The Modsyhtyeen jäseniä. Modsit olivat ulkonäöltään aikaansa
edellä, koska heillä oli esiintyessään meikatut kasvot,
musiikistansa en muista mitään.” (Ulla Silvonen)
”Leveälahkeista housua oli, muutama pitkähiuksinen
poika on myös jäänyt mieleen. Paasikiven siilitukka
oli myös jonkin verran muodissa.” ( Jukka Nyberg)
”Tytöillä oli hameita ja housuja molempia, valkoiset
pillifarkut jossakin vaiheessa ja leveälahkeiset housut. Tytöillä minihameita, maksitakkeja lukioaikoina. Hiustyyli vaihteli, ei tupeerauksia... Musiikista
Beatles, suomipoppi ja -rokki, ei tangoja, kylläkin
aika laaja-alaista musiikkia.” (Anna-Riitta Laakso
o.s. Ahola)

”Naulakkomme oli käytävän päässä, josta on suora sihti juhlasalin ovelle, jonka takana kirjoitukset
pidettiin. Reksi Kaapo Utriainen oli joinakin koeaamuina jo avaamassa yo-lautakunnan lähettämiä
sinetöityjä kysymyskuoria, kun havaitsi vahtimestari Tapio Karin viivyttelevän oven sulkemisessa. Se
oli nimittäin edellytys, että yo-lautakunnan kysymyskuoren sai avata. Vaksi oli havainnut naulakollamme liikettä ja kun ei nähnyt minua eikä/tai erästä toistakaan ’täsmällistä’ salissa, jäi varmistamaan,
olimmeko tulossa. No olimmehan me ja pikapikaa
juoksujalkaa niin että koko käytävä tömisi kaiun
vahvistamana! Ehdimme kuin ehdimmekin, nippanappa, vaikkakin Kaapo jo huusi naama punaisena vaksia sulkemaan ovea. Eihän reksikään tietty
halunnut meidän joutuvan diskatuiksi, mutta säännöt ovat sääntöjä ja hän yritti tietenkin noudattaa
niitä... tässä tapauksessa kylläkin ihan äärimmäisyyksiin venyttäen ():-] Ja aika uskottavasti vielä!”

Yhteislyseolaiset viettivät koulussa aikaa kahdeksan
vuotta, monet enemmänkin, nuoren ihmisen kasvun
lapsesta aikuisuuden kynnykselle, joten muodonmuutoksia ehti tapahtua niin nuorissa itsessään kuin muodissa. Leena Savela-Syväjärvi kertoo luokkakuvistaan.:

”Ensimmäisessä oppikoulun luokkakuvassa lähes
kaikilla tytöillä on hame, liivihame tai leninki. Muutenkin olimme kovin lapsellisennäköisiä.
Joillakin tytöillä oli letit tai saparot ja niissä leveät
rusettinauhat. Vastasimme iältämme peruskoulun
viidesluokkalaisia, jotka eivät näytä nykyään yhtä
lapsilta kuin me tuossa 1966-vuoden luokkakuvassamme. - - Lukioajan muotia 70-luvulla oli koululaisilla marimekon raita- tai pallopaidat sekä levenevälahkeiset housut. Muoti oli tuolloin samanlaista
kummallakin sukupuolella. - - Tytöillä oli muotia
pitkä tukka ja jakaus usein keskellä päätä, mutta minulla oli aina lyhyet hiukset. Malli vain vaihteli. 14-vuotiaana leikkuutin hiukseni englantilaisen Twiggyn hiusmallin mukaan. - - Itse aloin myös
meikata samoihin aikoihin, mutta Twiggyn silmämeikillä minulla ei tullut mieleenikään lähteä aamulla kouluun. Pojilla oli pitkät hiukset Beatleksien mallin mukaan, mikä tarkoitti aivan maltillista tukan
pituutta 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa.”

Entä millaista oli aikakauden nuorisokulttuuri, joka
koulun liepeillä ja virallisen opetusohjelman ohella entistä vahvemmin vaikutti kasvavan kansan ajatusmaailmaan? Miltä 1960-luvun ja 1970-luvun alun
keskikoululaiset ja lukiolaiset näyttivät ja millaista
musiikkia he kuuntelivat?
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Jorma Syväjärvi kertoili puolestaan hieman varhaisemman ”hulmuavan nuoruutensa” vaate- ja musiikkityyleistä näin:

”Pukeutuminen: Housut, ja tiukat sellaiset, useimmiten farkut (tytöillä valkoiset lähes läpikuultavat
ja tiukan seksikkäät!!!) - - pojilla farkut ylipäätään.
Valkoiset eivät vain tahtoneet pysyä puhtaina. Siksi
minulla oli sateenkaaren väriset ja perinteiset siniset.
T-paidat tulivat muotiin, samoin erilaiset poolopaidat. Löysä pikkulierinen valkea froteetyyppisestä kankaasta tehty hatunlärvä oli muodissa. Talvisin pipot.
Ja tietysti pitkä ”Beatles”tukka! Lähinnä tango- ja
muuta ”klassisen mennyttä” tanssimusaa suosineiden rasvatukkien kanssa tuli välillä skabaa ja vähän
turpaankin. - - 60-luvulla tehtiin maailman parasta musaa, johon nykyinen popmusa pitkälle perustuu. Nimikkobändini Jormas (Pepe Willberg solistinaan), Blues Section, Tasavallan Presidentti, Ernos,
kuusaalais-lahtelainen Charlies, D-tuotannon mahtishowt Dannyineen Kirkoineen, Hair-musikaali
ja Wigwam kotimaisista sekä ulkomaisista Cream,
Jethro Tull, Chigago, Procol Harum, Beach Boys,
Hollies (kaksi viimeksi mainittua tuli nähtyä livenä
tuolloin) yms. tuottivat ajan nuorisomusiikkielämyksiä. Koulussa poppia ei juuri kuultu, paitsi konvissa
livenä. - - Ulkomaalaisista musiikillisista idoleista
muuten jäi mainitsematta suuri Jimi Hendrix.”

Heikki Vesterinen listaa aikakauden asusteita näin:
”Minihameet ja -sortsit, leveälahkeiset farkut, Haisaappaat, Retu-kengät lipalliset ja tupsulliset pipot,
tikkitakit. Hiustyylistä voisi sanoa, että elämä lyhyt,
tukka pitkä. - - Nuorisoidolit olivat tietysti eri ihmisillä erilaisia. Konsuissa kävi monet valtakunnan ykkösbänditkin. Niiden musiikin tahdissa jytäiltiin ja sheikattiin. Alemmilla luokilla se oli paljon sitä letkajenkan
rytkytystä, vaikka olihan siinäkin mukava pitää tyttöä
kädestä kiinni.” Leena Savela-Syväjärvi puolestaan
muistelee: ”Tuolloin piti lähteä Helsingin Teinitaloon,
jos mieli teinien valmisvaatteita. Oli minihameita ja
mikrohousuja. Ostin tummansiniset nahkaiset mikrohousuni Helsingistä. Mikrohousujen kanssa oli muotia
käyttää maxipituista takkia tai villatakkia ja korollisia
saapikkaita.”
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1970-luku:
Peruskoulu-uudistuksessa
Kuusaan lukioksi
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Kouludemokratia ja
kunnallistaminen
ja josta opettajat potkittaisiin pois jokaisen ala-arvoisen numeron jälkeen. Tällaista koululaitosta en
halua. Mutta on oikeus ja kohtuus, että oppilaat saavat sanoa mielipiteensä asioissa, jotka koskevat juuri
heitä itseään.
Koulu on opettajien ja oppilaiden työpaikka.
Vähemmistönä olevat opettajat käyttävät kuitenkin ehdotonta päätösvaltaa. Koulu ei ole vain opettajia varten. Olisikin syytä taata molemmille osapuolille tasavertaiset mahdollisuudet mielipiteidensä
ilmaisemiseen esimerkiksi demokraattisesti valitussa
kouluneuvostossa.
Oppilaat ovat koulussa oppiakseen eivätkä kuunnellakseen opettajien poliittisesti yksipuolisia mielipiteitä. Aivopesu on lopetettava. Pärstäkerroinsysteemi
ja mielivaltainen rankaiseminen on saatava poistetuiksi. Opettajien on sitä pyydettäessä perusteltava
arvostelunsa ja oppilaalla on oltava valitusoikeus.
Emme tarvitse koulua, jossa pantaisiin kaikki
sekaisin ja hulina voimaan, kuten eräässä yleisönosastokirjoituksessa sanottiin. Tarvitsemme koulun,
jossa oppilaiden ja opettajien välillä on ystävyys eikä
epäluulo ja viha. Tähän tavoitteeseen voidaan kyllä
päästä ilman jyrkkää radikalismia tai huliganismia.
Meille riittää, että koulussa vallitsee suvaitsevaisuus,
ymmärtäväisyys ja rauhallinen uudistusmieli.”

Samassa Kuusankosken Sanomissa lokakuussa 1970,
kun rehtori Utriainen esitteli näkemyksiään koulusta, haastateltiin myös nuoria teinipoliitikkoja.
Seitsemäsluokkalainen Kari Helén, joka toimi teinikunnan koulutussihteerinä, vaati hallinnon demokratisoimista ja valitteli ”ylikansoituksen” aiheuttamaa
tilanahtautta: ”Koulun uudistuminen tulee antamaan
leimansa alkavalle vuosikymmenelle. Nykyinen tilanne koulussa johtaa oppilaiden oma-aloitteisuuden,
kriittisyyden ja luovan kiinnostuksen tukahtumiseen.
Oppilaat tulevat passiivisiksi. Uudistusten lähtökohdaksi olisi otettava näiden epäkohtien korjaaminen.”
Neljäsluokkalainen Pekka Starast kirjoitti koulussa laatimassaan aineessa ”Mitä minä ymmärrän
kouludemokratialla”:

”Radikaalit ovat aina olleet konservatiivien kynsissä ja päinvastoin. Näin on asia myös silloin, kun
puhutaan kouludemokratiasta. Mistä lienee se käsitys kotoisin, että radikaalit ovat aina pitkätukkaisia,
viiksiniekkoja ja latelevat hävyttömyyksiä kaikesta
siitä, mitä toiset pitävät pyhänä ja kalliina.
Minä olen radikaali kouludemokratiaa koskevissa
asioissa, en ehkä sitä pahinta laatua, mutta uudistusmielinen kuitenkin. Siksipä luen huvittuneena yleisönosaston kirjoitusta, jossa väitettiin radikaalien
käyttäytyvän koulussa kuin sudet. Epäilyksen alainen
ei voine itse ottaa kantaa tuollaiseen itseensä kohdistuneeseen syytökseen, mutta rohkenen väittää, etten
nyt aivan suden tavoin käyttäydy ja salaa sisimmässäni toivon, että samaa mieltä olisivat opettajatkin.
Nykyinen koululaitos on alkanut uudistumiskautensa vasta 1960-luvulla. 1800-luvun loppupuolen koulujärjestys tanssilupineen on vasta nyt saanut
arvostelua osakseen. Ei siis ole ihme, ettei pitkälle ole
päästy.
On turhaa esittää utopistisia tulevaisuuden haaveita jostakin koulusta, joka olisi oppilaiden vallassa

Myös yhteislyseon teinikunnan puheenjohtaja Erkki
Kronholm peräänkuulutti oppilaan oikeuksien vahvistamista: ”En tarkoita tällä kuitenkaan sitä, että oppilaiden ja opettajien edut olisivat siinä mielessä vastakkain, että jos toiselle annetaan lisää oikeuksia, pitäisi
toiselta niitä vähentää. Yritän vain sanoa, että oppilaiden pitäisi päästä vaikuttamaan koulun sisäiseen hallintoon ja opettajien olisi päästävä irti määrätyn lukusuunnitelman rajoittavasta vaikutuksesta.” Kronholmin
kritiikin kohteena oli myös koulun rangaistuskäytännöt, kuten kotimuistutukset, jälki-istunnot ja
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käytöksenalennukset. ”Asiallisin rangaistus minusta
on tällä hetkellä luokasta poistaminen, joskin se voisi
tapahtua luokan päätöksestä, jolloin opettajan ei tarvitsisi yksin kantaa siitä vastuuta.” 161
”Koulupoliittisen tietoisuuden syventäminen” jatkui
teinikunnan piirissä 1970-luvun alkuvuosina. Teinit
askartelivat oppikoulujen sisäisen hallinnon uudistamisen parissa, jäsenkoulutusta järjestettiin viikoittain. Koululla vieraili poliittisia puolueita esittelemässä nuorisojärjestöjensä toimintaa. Osallistuttiin
kampanjoihin, seminaareihin, kesäkursseille, keskusteltiin kouludemokratiasta. Yhdessä Voikkaan teinikunnan kanssa järjestettiin kauppalan itsenäisyyspäivän juhla joulukuussa 1970. Keräyksin tuettiin muun
muassa sokeita, sotainvalideja, pakolaisia ja vammaisia

sekä erinäisiä ulkomaan kohteita. Syksyllä 1973 rahaa
kerättiin Chilen hyväksi. Rahaa hankittiin myös konventeilla ja virvoitusjuoma-automaatilla. Vuodesta
1971 teinikunnan kuraattorina toimi Raimo Wessman.
162

Teinikunta-aktiivi 1960–1970-lukujen taitteesta
Jukka Syväjärvi muisteli vuonna 2019:

”Osallistuin teinikunnan toimintaan puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Silloin puuhattiin kouluneuvostoja ja toiminta oli avoimen poliittista: nk.
yleisdemokraattinen rintama vs. Kokoomus. Dem.
rintama oli enemmistönä, työläispaikkakunnalla kun
oltiin. Teimme taksvärkkejä ja harjoitimme merkittävää konvatoimintaa maankuuluisien bändien

Ylioppilaat Valtakadun varrella vuonna 1971, taustalla seurakuntatalo. 37 VIIIA-luokan ja 18 VIIIB-luokan oppilasta
sai tuolloin valkolakin. Kevät 1971 oli viimeinen, jolloin ylioppilaiden nimet ja arvosanat julkaistiin vuosikertomuksen yhteydessä. VIIIA:n valkolakkeja olivat Ahola Anna-Riitta, Båtsman Brita-Lisa, Heino Sinikka, Hietanen Pertti,
Hykkäälä Maija, Immonen Leena, Jyräs Esa, Kataja Maarit, Kattelus Anneli, Kauppila Leena, Kiiski Martti, Kivinen
Sinikka, Koste Merja, Kuusela Riitta, Lautamatti Marjatta, Lonka Aija, Lonka Pirkko, Lyytikäinen Matti, Majander
Päivi, Markkanen Päivi, Monthan Sirja, Mustonen Iiris, Mustonen Olavi, Mustonen Raija, Mäkinen Leena, Niveri
Timo, Nyman Sirpa, Pennala Marjut, Rantanen Eija, Relander Reijo, Saarela Esa, Saarimäki Marjo, Sihvola MarjaLeena, Silvonen Ulla, Sirparanta Juha, Taavila Päivi, Vahter Raine.
VIIIB:n ”matikistit” olivat Hanski Anneli, Henttu Pekka, Hopea Heli, Illberg Ari, Karppela Ari, Kunnas Pekka,
Kvist Hans, Lallukka Seija, Lumppio Hannu, Marstio Ari, Meriluoto Timo, Ojala Eija, Purho Pekka, Savinen MarjaLeena, Siitonen Raija, Sipilä Sinikka, Suominen Timo, Vesala Heikki. Nämä nuoret edustivat sitä ”suuren murroksen
sukupolvea”, joka jo pääsi nauttimaan kasvavasta elintasosta ja parantuneesta sosiaaliturvasta sekä osallistui itsekin
hyvinvointivaltion rakentamiseen. Kuva: Ari Illbergin albumi.
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vierailuineen. Teimme tällä myös merkittävää taloudellista tulosta. Rahat käytimme muistaakseni jäsenten harrastustoimintaan, teiniliiton liittokokousmatkoihin, joihin lähetimme suurehkon delegaation.
Usein vuokrasimme näille reissuille Aapro Kiisken
Commer-pikkubussin, jossa yritimme kerran jopa
yöpyä meluisan koulumajoituksen sijaan. Rahaa käytettiin myös erilaiseen seminaaritoimintaan yms.
Useimmiten seminaarijärjestäjänä toimi Teiniliitto.”
Yhteislyseon oppilasmäärä pysytteli 1970-luvun alkupuolen edelleen lähes 900:ssa. Vaikeuksia oli niin
yleisessä tiedottamisessa (ilmoitustaulujen käytön
kerrottiin lisääntyneen ”valtavasti”) kuin kouluruokailun järjestämisessä. Lukuvuonna 1970–1971 koulussa ruokaili vain vajaat 20 prosenttia oppilaista.
Vuosikertomus toivoi vanhempien huolehtivan siitä, että lapset söisivät kunnollisen aamupäiväaterian.
”Harvat ehtivät ruokailuväliajalla kotiin. Siksi kouluruokailu on paras mahdollisuus. Ja jos ruokailijoita on
runsaasti, ruoan laatu paranee ja hinta pysyy kohtuullisena.” Seuraavien vuosien kuluessa tilannetta saatiinkin korjattua. Ruokalatoiminnan vastuulleen saaneen
opettaja Eeva Jokisen mukaan ruokailijoiden määrä
nousi kolmessa vuodessa seitsemästäkymmenestä yli
neljänsadan. 163
Uuden ajan ilmiöitä oli matematiikan opetuksen
uudistaminen. Matematiikan lehtori Pentti Luoto
esitteli lyhyesti lukuvuoden 1971–1972 vuosikertomuksessa uuden oppialan, joukko-opin. Luoto toivoi
uudistuksesta entistä parempaa pohjaa matematiikan
opiskelulle, joskin myönsi uudistukseen liittyvät riskit
ja vaikeudet.
Erillisen katsauksen vuosikertomuksessa sai myös
kuvaamataidon opettajan Hilpi Hohenthalin kirjoitus
Kouvolan kaupungintalolla esillä olleesta Kuvailmastonäyttelystä, johon myös Kuusankosken yhteislyseon
oppilaat olivat töineen osallistuneet: ”Näyttely osoittautui ilmeisen tarpeelliseksi ja innostavaksi tapahtumaksi ja osoitti, kuinka valtavasti luovaa pääomaa
meihin jokaiseen sisältyy, ja kuinka tärkeätä on saada
viritetyksi se käyttöömme mahdollisimman varhain.”

oli Pekka Starast VIA-luokalta, varapuheenjohtajana
Seppo Ekholm (VIIB), sihteereinä Matti Mäkinen
(VIIA) ja Ulla-Maija Jokelin (VD). Opettajajäsenet
olivat Olavi Nakari, Juhani Koljonen, Anneli Pajanen
ja Liisa Tolvanen. Ristiinäänestysmenettelyssä oppilaat
ja opettajat saattoivat äänestää vaaleissa myös toisiaan.
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Kouluneuvosto toimi alkuvaiheessa aktiivisesti. Sillä
oli sananvaltaa myös kurinpidossa ja rangaistusten
määräämisissä. Kouluneuvosto järjesti muun muassa ETYK-teemapäiviä ja lehdistöviikkoja. Myös vanhempainneuvostolla oli oma roolinsa kotien ja koulujen välisen yhteyden ylläpitäjänä.
1970-luvun alkuvuosiin tuntuu ajoittuvan jonkinlainen ”tiedostamisen huipentuma” Kuusankosken yhteislyseossa. Niin yhteiskunnassa kuin koulumaailmassa
käytiin näinä aikoina eräänlaista ”kulttuuritaistelua” tai
”kulttuurikilpailua”. Yhteislyseon teinikuntaa analysoi
syvemmin omassa katsauksessaan Teemu Rainamaa
(katso liite 5).
Vahtimestari Tapio Karin mukaan koulun oppilaskunta jakaantui noihin aikoihin kolmeen leiriin:
oikeistoon, sosialidemokraatteihin ja äärivasemmistoon. ”Erityisesti kouluneuvostovaalien alla oli eri
ryhmien ehdokkaiden välillä tulisia kiistoja ja paneelikeskusteluja. Kyseenalaisiakaan keinoja ei kaihdettu
silloin, kun yritettiin saada äänestäjiä oman ehdokkaan taakse. Varsinkin keskikoulun ensimmäisen luokan oppilaat joutuivat kovan painostuksen kohteeksi:
äänestät minua tai turpiin tulee!” 166
Kouluarjen keskellä koettiin vanhan ja nuoren sukupolven monenlaisia kohtauksia. Leena Savela-Syväjärvi
muistelee Annikki ”Pönttö” Suhosen oppitunteja:

”Muistelen häntä lämmöllä. Hänellä oli luokan
ensimmäisillä riveillä joukko oppilaita, jotka halusivat kuulla hänen puheitaan ja oppejaan. Takarivit
täyttyivät oppilaista, jotka olivat kiinnostuneet kaikesta muusta kuin äidinkielen opinnoista ja he myös
jäivät paitsi kaikista yllättävistä Pöntön puheista,
jotka eivät kantautuneet muun hölinän läpi luokan
takaosaan. Hän ihaili koulumme radikaaleja oppilaita, koska monilla heistä oli hyvä suullinen ulosanti. Häntä ei häirinnyt lainkaan puheiden vasemmistolainen sisältö. Aktiivinen oppilaspolitikointi lukion
ruokatunneilla innosti häntäkin kuuntelemaan oppilaiden sanomaa. Hän saattoi kehua heitä tunneillaan
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Lukuvuonna 1972–1973 aloitti toimintansa koulu-uudistajien toivoma kouluneuvosto, jonka alkuvaiheen tärkeimpänä tehtävänä oli laatia koululle uudet
järjestyssäännöt. Kouluneuvostoon kuului sekä oppilas- että opettajajäseniä. Ensimmäinen puheenjohtaja
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ja todeta samaan hengenvetoon, että ”Niin minäkin
nuorena sinimusdissa marssin”. Kerran hän innostui muistelemaan kesken tylsien kielioppisääntöjen
opetuksen, miten hän nuoren upseerin kanssa nukkui samassa makuupussissa! Tällöin eturivissä kävi
kohahdus ja takariviläiset ehkä onnistuivat saamaan
selville syyn vasta välitunnilla jos silloinkaan.”
Kaikki opettajat eivät tietenkään olleet ihastuneita teiniaktivismista ja kouludemokratiasta. Kuvaamataidon
opettaja Hilpi Hohenthal muisteli vuonna 2000 Eero
Niinikosken haastattelussa, miten hän koki Teiniliiton
ärhäkät otteet ja opettajakunnan auktoriteetin haastamisen hankalana aikana 1970-luvun alussa. Eräs hänen
opettajakollegansa oli todennut, että ”opettajalta yritetään viedä kaikki oikeudet, jäljelle jää vain oikeus
hymyillä”. 167
Teiniliitto-politikoinnin voi arvioida vaikuttaneen
kahtalaisesti opiskelumotivaatioon. Toisille kehittyi
torjunta porvarillisena pidettyä oppisisältöä kohtaan.
Toisaalta joillakuilla ”tietoisuuden herääminen ja vahvistuminen” saattoi johtaa innokkaaseen opiskeluun,
kokonaisten uusien maailmoiden löytämiseen, joskin vahvasti tietynlaisten silmälasien läpi katsottuna. Muutama vakaumuksellinen aatteen kannattaja
Kuusankosken yhteislyseostakin taisi hakeutua opiskelemaan Moskovan puoluekouluun.
Kouludemokratia sekä kaikki muut harrastukset,
olivatpa ne kouluun liittyviä tai koulun ulkopuolisia,
veivät joka tapauksessa niin paljon aikaa, että koulunkäynti kärsi tai ainakin pitkittyi. Kymmenen vuotta
yhteislyseossa opiskellut Kari Helén kertoo ”tuplanneensa tuplasti” eli jääneensä kaksi kertaa luokalle,
ensin kakkosluokalla ”tyhmyyttäni”, sitten seiskaluokalla ”muitten harrastusten ja kiireitten takia”. Luokalle
jääminen oli tuolloin melko yleistä. Helénin tapauksessa koulusta lopullisesti irti pääsemistä viivyttivät
vielä neljät ruotsin reput. Vasta viides yritys syksyllä
1975 tuotti toivotun tuloksen. Ruotsin opettaja Teiju
Aronen tarkasti kokeen heti tuoreeltaan ja ilmoitti helpottuneena: ”Kyllä se Heleeni nyt menee läpi!” 168
Toisaalta pitkien nuoruuskokemusten kautta
Kuusankosken yhteislyseosta tuli monelle juuri se
”meijän koulu”. Myös suhde opettajiin muodostui erilaiseksi kuin jos olisi pyörinyt koulussa vain pari-kolme
vuotta ”ohimarssilla”. Peruskoulua edeltäneille sukupolville kysymyksessä oli tosiaankin pitkä marssi.

Kuusankoskelaisylioppilas vuosimallia 1974, ei kuitenkaan
Valtakadun varrella vaan Italian Cattolicassa palmujen alla, ”oikea
päivä mutta väärässä paikassa”. Leena Savela-Syväjärvi kertoi heittäneensä kirjoitusten aikana ”hanskat tiskiin” epäonnistuneen englannin kokeen jälkeen. ”Kukaan ei valistanut minua, että äidinkielen ja/tai reaalin laudatur-arvosanat kompensoivat improbaturin.
Päätin lähteä poikaystäväni kanssa Italiaan ylioppilasjuhlien aikaan
viikoksi, mutta ennen matkaa sain tietää, että minusta sittenkin tuli
ylioppilas.”
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Teinikunnan kaapin kertomaa
Vanha teinikunnan kaappi oli uinunut pari vuosikymmentä Ruususen untaan pimeällä ullakolla, kunnes
vuoden 2006 remontti pakotti aikakapselin avaamaan
aatehistoriallisesti kiinnostavan sisältönsä.

Kirjavalikoima Latinalaisesta Amerikasta, Afrikasta,
Neuvostoliitosta, DDR:stä ja Pohjois-Koreasta antaa selvää osviittaa teinikunnan poliittisesta orientaatiosta. Venezuelalaisen Ali
Primeran Chile! -levy 1974 oli Ruotsin ja Suomen Chile-seurojen
toimittama.

”Satavuotisjuhla riiston kunniaksi” on Kuusankosken
Demokraattisten Nuorten juhlajulkaisu n:o 1 vuodelta
1972, jolloin Kymin Osakeyhtiö vietti näyttävästi satavuotisjuhliaan. Makulatuuripaperille monistetussa 14
sivun mittaisessa koneella kirjoitetussa tekstissä tuotiin esille, ”miten kapitalistisessa Suomessa suuryhtiö
Kymin Oy toimii’: ”Työn tulokset jakautuvat yhä epäoikeudenmukaisemmin. Työväenluokan on koottava
voimansa taisteluun suurpääomaa ja oikeiston hyökkäyksiä vastaan. Luokkataistelu ei ole siirtynyt historiaan,
vaan se jatkuu yhä kärjistyneemmin.” 169
Kuusankosken yhteislyseon teinikunnan kaapista löytyi myös kommunistisen koululaislehden Koulutoverin
ensimmäinen numero vuodelta 1976. Sen artikkeleissa vaaditaan luomaan edistyksellistä yhteisrintamaa
taantumuksen, äärioikeiston ja suurpääoman hyökkäystä vastaan. ”Oikeisto-opettajien neuvostovastaiset
ja antikommunistiset jutut käyvät yhä härskimmiksi. Suurpääoman propagandatoimistojen materiaalin
määrä lisääntyy. Turvallisuusopetus varuskuntakäynteineen kylvää sodan ihannointia. Edistyksellisen, totuudenmukaisen historianopetuksen kokeilu Pirkkalan
peruskoulussa nostatti valtavan metelin – ja se kiellettiin.” 170

erster Hand” -julkaisusarjan informaatiota esimerkiksi
sosialistisesta korkeakoulupolitiikasta.
Kaukaisempia näkymiä tarjosivat ”Uusi tietoisuus
voimakkain aseemme, Amilcar Cabralin puheita ja
kirjoituksia”, jotka olivat yhteistyössä kustantaneet
Pohjoismainen Afrikka-instituutti, Suomen kansan
demokraattinen liitto, Suomen sadankomitealiitto,
Suomen teiniliitto ja Suomen ylioppilaskuntien liitto
vuonna 1972, sekä Pohjois-Koreaa esittelevät julkaisut,
kuten Kim Il Sungin ”Puolueemme juche-aatteeseen ja
tasavaltamme hallituksen sisä- ja ulkopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä”, joka on painettu Tampereella 1973.
Teinikunnan kaapin aineisto on julkaisuajankohtansa puolesta 1970-luvulta. Hieman yllättäen samasta
läjästä paljastui myös H. E. Wislöffin ”Lupausten tähtitaivas”, Kirjapajan kustantama hartauskirja vuodelta
1977, joka omistuskirjoituksen mukaan oli lahjoitettu
Kuusaan lukion rukouspiirille toukokuussa 1980. Nyt
tämä kaikki on samassa kaapissa historian luokassa kuin koululle jossakin vaiheessa hankittu Susanna
Nykyrin muovaama marsalkka Mannerheimin kipsinen rintakuva.

Teinikunnan kaapin kirjojen joukosta löytyy mm.
Suomi-Chile-seuran vuonna 1973 toimittama
”Venceremos – me voitamme”. Suomen Teiniliiton
julkaisema ”Teinin kirja” (toinen painos) on vuodelta
1972, samoin Teiniliiton toimittama ”Ensimmäisen
ja toisen asteen koulujen yhteiskunnallisen opetuksen
uudistamista pohtineen asiantuntijatoimikunnan muistio”. ”Oppilaiden oikeuksien ja totuudenmukaisen opetuksen puolesta” sisältää Teiniliiton maaliskuun 1973
koulutustapahtuman aineiston. Lisäksi kirjojen joukossa on uutistoimisto Novostin toimittamaa suomeksi painettua aineistoa, kuten ”Neuvostoliitto rauhan ja
turvallisuuden puolesta”, Helsinki 1973, Moskovassa
painettu ”Toisen maailmansodan aattona, ulkopoliittinen tutkielma” 1975, Suomen Rauhanpuolustajat ry:n
”Maailman Rauhanvoimien Kongressi Moskova 1973”
sekä ”25 vuotta rauhaa ja ystävyyttä” vuodelta 1973.
Saksankielistä materiaalia on saatu DDR:stä, ”Aus

Satavuotisjuhla riiston kunniaksi ja Koulutoveri

Kuusankosken yhteislyseon teinikunnan aineistosta
löytyneitä pinssejä. Pohjois-Vietnamin johtajan Ho
Tshi-Minhin kasvoilla varustettu solidaarisuuspinssi
on valmistettu Saksan Demokraattisessa Tasavallassa.
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Kiila kulkee kärjessä
Politiikka ei ollut ainoa pätemisen kenttä. Kuusankosken yhteislyseossa urheilukerho
Kiila, samoin kuin muutamat muutkin kerhot, eli
1970-luvulla aktiivista vaihetta. Syksyllä 1971 järjestettiin Kuusankoskella Suomen Oppikoulujen
Urheiluliiton Yleisurheilun mestaruus- ja 45-vuotisjuhlakilpailut. Samalla tapahtuma juhlisti osaltaan
kunnallisen itsenäistymisen 50-vuotisjuhlavuotta.
Koulun edustusurheilijat kiersivät menestyksekkästi
maakunnallisia ja valtakunnallisia kisoja, esimerkiksi lukuvuonna 1972–1973 Kymenlaakson koulujen
yleisurheilukilpailuissa pojat saivat neljä mestaruutta:
Pentti Sutinen 100 m, Esa Lehtimäki 1000 m, Esa

Jokinen keihäs sekä Lehtimäki, Erjansalo, Lillrank,
Sutinen 4 x 100 m. Samoissa kisoissa tytöt saivat kolme mestaruutta (Marjo Lakka 300 m, Maarit Järvinen
pituus, Rea Turunen korkeus). Suunnistuksessa rynnisti huipulle Päivi Salpakivi, joka voitti syksyllä 1973
Koululiikuntaliiton kisat Imatran maastossa. Jyrki
Suojalehto kunnostautui keskipitkillä matkoilla, Esa
Jokinen 400 metrin juoksuissa, Juha Kääriäinen 110
metrin aidoissa, Olli Pousi hyppylajeissa, Tero Suokas
keilailussa jne. Kuusankosken yhteislyseon viimeisten päivien kunniaksi 31. toukokuuta 1975 koulun
edustajat ottivat historiallisen voiton piikkarikisoissa
Helsingin Olympiastadionilla. 171

1970-luvun alussa Kuusankoskelle valmistui korkeatasoinen urheilualue, jolla suuri joukko Suomen oppikoulujen urheilevaa nuorisoa mitteli toisiaan vastaan syksyllä 1971. Majoitus ja ruokailu hoidettiin yhteislyseolla.
Kilpailujen suojelija oli maaherra Esko E. Peltonen. Kauppalanjohtaja Eero Salmenoja toivoi ympäri maata tuleville osallistujille, että ”aikanne riittää tutustua myös muihin kauppalamme nähtävyyksiin” ja suositteli teollisuuslaitoksia, ”Kolmoiskosket”-veistosta sekä kotiseututaloa. Uusi urheilupuisto tarjosi erinomaiset fasiliteetit myös
jatkossa koululiikunnan käyttöön.
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Koulun palkintokokoelmassa on edelleen Lasse Virénin kullattu
piikkari, jonka yhteislyseolaiset voittivat Olympiastadionilla keväällä
1975. Kouvolan Sanomat 1.6.1975 uutisoi: ”Kuusankoskelaiset koululaiset menestyivät erinomaisesti Helsingissä järjestetyissä piikkarikisoissa. 1958 ja jälkeen syntyneiden poikien sarjassa toivat voiton
Kuusankoskelle Juha Kääriäinen 100 metrin aidoissa ja Esa Jokinen
pituudessa. Lisäksi Kuusankosken joukkue voitti 1000 m viestin ja
joukkuekilpailun. Muutenkin menestys oli hyvä. Jyrki Suojalehto
oli 3000 metrillä toinen ja Esa Tarkiainen kiekossa kolmas, tytöissä
Terhi Tarkiainen 100 metrillä ja Päivi Perämäki korkeudessa toinen.” Kuva: Juha Forsberg 2020.

Ennen yhteislyseoajan päättymistä koulun johto vaihtui. Kauko Utriainen muutti paikkakunnalta vuonna
1973, ja rehtoriksi tuli hänen jälkeensä kollegoidensa
kannattamana Raija Seppänen. Muitakin muutoksia
opettajakunnassa tapahtui. Vuoden 1972 lopussa koulusta erosi voimistelunopettaja Lauri Halonen, joka
oli valittu Pohjois-Karjalan läänin koulutoimentarkastajaksi. ”Patti” Halonen oli palvellut Kuusankosken
yhteiskoulua/lyseota vuodesta 1954 alkaen.
Vuosikertomus antoi hänelle tunnustusta ”erittäin tarmokkaana, itseään jatkuvasti kouluttavana ja kehitystä seuraavana opettajana. Hänelle lankeaa myös kiitos
koulun urheilukerhon Kiilan toiminnan pysyvyydestä
ja erittäinkin kerhon hyvästä raha-asiain hoidosta”.
Muita eläkkeelle lähteneitä pitkäaikaisia opettajia
näinä vuosina olivat luonnonhistorian ja maantieteen
lehtori Pertta Kettunen (opettajana 1950–1971), jolle oli vuosikertomuksen mukaan ollut tunnusomaista
pyrkimys pysyä ”ajan valtimolla” innokkaan jatkokoulutuksen, ulkomaanmatkojen ja järjestötoiminnan
kautta, sekä ennen peruskoulun tuloa eläköityneet
Eeva Jokinen (opettajana 1944–1974) ja Annikki
Suhonen (opettajana 1945–1975). Kolmenkymmentä
vuotta matematiikan sijais- ja tuntiopettajuutta hoitanut Eeva Jokinen vastasi 1970-luvun alussa myös koulun ruokahuollosta. ”Ruokalassa syödään mitä Eeva
tarjoilee, matikassa tehdään niin kuin Eeva määräilee”,
runoili eräs oppilas opettajalleen.

Filosofian ja teologian kandidaatti Kauko
A l e k s a n t e r i Ut r i a i n e n ( 1 9 1 5 – 1 9 9 8 ) ,
Kuusankosken yhteislyseon rehtori vuosina 1967–1972, oli kotoisin Jäppilästä. Hän
suoritti teologisen erotutkinnon 1938, toimi
Valkealan kirkkoherran apulaisena 1939–
1940 ja osallistui sotilaspastorina talvisotaan
Kollaalla sekä jatkosotaan Itä-Karjalassa
ja Syvärillä. Utriainen oli Kouvolan lyseon
uskonnon, sielutieteen ja filosofian lehtorina
vuodesta 1948 vuoteen 1965, kunnes saapui
Kuusaalle uskonnon ja psykologian lehtorin virkaan. ”Rehtori Utriainen tunnettiin
oppilaiden ja opettajien keskuudessa erittäin
leppoisana ja sovittelevana henkilönä, joka
omalta osaltaan on kehittänyt koulua huomattavalla tavalla”, todettiin vuosikertomuksessa 1972–1973.
Rehtorina ollessaan ”Kaapo” tuli toimeen
oppilaidensa kanssa varsin hyvin, huolimatta noin neljänkymmenen vuoden ikäerosta.
”Utriainen oli aikamoinen jonglööri pitäessään kasassa ja järjestyksessä 800 oppilaan
koulua, siihen aikaan edistyksellinen rehtori”
(Kari Helén), ”Kauko oli ikään kuin kaveri,
ymmärsi meitä” (Lauri Vaalgamaa), ”Minulle
hän jäi muistoihini rehtorina, joka käytti
puvun kanssa ruskeita soljellisia monoja talvella. Tuohon aikaan miesopettajilla oli puku
päällä työpaikalla, mutta monot puvun kanssa oli rehtori Utriaisen persoonallinen erikoisuus.” (Leena Savela-Syväjärvi)
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Kunnallisena lukiona
tasaantumisen tielle

Yhtä pitkään opettajauraan ylsi Annikki Suhonen,
”Sordavalasta” lähtenyt omalaatuinen pedagogi, joka oli
aloittanut Kuusankosken yhteiskoulussa vuonna 1945.
”Lehtori Suhosen panos monien sukupolvien kasvattajana ja kouluttajana on ollut suunnaton. Lehtori
Suhonen tunnetaan erittäin tarmokkaana ja kantaa
ottavana opettajana, jonka ihmis- ja oppilastuntemusta leimaa monien vuosien mittava työ.” Kun samassa
yhteydessä eläköityi vuosina 1953–1975 matematiikkaa ja fysiikkaa opettanut Pentti Luoto, ”Emppa”,
olivat aloittavan Kuusaan lukion opettajavahvuudesta poistuneet viimeiset vanhassa puukoulussa uransa
aloittaneet opettajat. 172

Koulu-uudistus hävitti vanhat kansakoulut ja oppikoulut. Entiset keskikoululuokat sijoitettiin peruskoulun
ala-asteen viidennelle ja kuudennelle sekä yläasteen
kolmelle luokka-asteelle. Kuusankoski oli tullut kaupungiksi 1.1.1973, ja yhteislyseosta tuli kaupungin
koululaitokseen kuuluva erillinen Kuusaan lukio 1.
elokuuta 1975 alkaen. Entiset keskikoululuokat siirtyivät Naukion yläasteen osaksi. Vastaavasti Voikkaan
yhteiskoulun pohjalta muodostui Hirvelän yläaste ja
Voikkaan lukio. Peruskoulun ja lukion tiet erosivat –
mutta eivät aivan kokonaan. Tilanpuutteen takia joitakin Keskustan ala-asteen luokkia opiskeli Kuusaan
lukion kanssa samassa rakennuksessa.
Vuonna 1964 syntyneet olivat Kuusankoskella
ensimmäinen ikäluokka, joka kävi peruskoulun.
Oppikouluun pyrkiminen päättyi, kun kaikki jatkoivat ala-asteen neljännen luokan jälkeen viidennelle
ja kuudennelle ja sitten kolmeksi vuodeksi yläasteelle. Tämän jälkeen oppilaat hakeutuivat joko lukioon
tai ammatilliseen opetukseen. Muutamat vanhemmat
ikäluokat siirtyivät yhteislyseosta muutamaksi vuodeksi Naukioon, mistä palasivat lukiovuosiksi tuttuun
rakennukseen Valtakadun varrelle. Esimerkiksi Helena
Sederholm muistelee: ”Kävin yhteislyseota pari vuotta
ennen kuin peruskoulun tultua muutimme Naukioon.
Luokkamme seurasi edelleen oppikoulun opetussuunnitelmaa ja palasin lukioon taas vanhaan tuttuun
rakennukseen Valtakadun varteen.”
Kuusaan lukion historian, yhteiskuntaopin ja psykologian lehtori Leo Jumppanen tarkasteli pariakymmentä
vuotta myöhemmin vuonna 1993 valmistuneessa väitöskirjassaan peruskoulu-uudistusta eri opettaja-ammattiryhmien edunvalvontanäkökulmista. Jumppasen
mukaan peruskoulu-uudistuksen alullepanijoita ja
hyötyjiä olivat kansakoulunopettajat, joista tuli ala-asteen opettajia ja joille avautui kouluhallinnossa suuri
joukko uusia tehtäviä. Koulu-uudistusta vastustaneet
oppikoulun opettajat menettivät 11–12 -vuotiaiden
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opettamisen luokanopettajille. Vasta vuoden 1984
opettajalakon ja 1985 uusien koululakien avulla saatiin
Jumppasen mukaan aineenopettajien etuja kohennettua. 173

Peruskoulu-uudistus aiheutti muutoksia sekä oppilaiden että opettajiston keskuudessa. Lähes 900 oppilaan
lyseo, jossa oli lusittu pisimmillään yli kymmenen vuoden kakku, muuttui noin 250 oppilaan lukioksi, joka
suoritettiin pääsääntöisesti kolmessa vuodessa. Myös
kurinpidon luonne muuttui. Rangaistuspäiväkirjat,
joita oli pidetty vuodesta 1922, loppuivat ilmeisesti
kevääseen 1975.
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Tietyllä tavalla myös Naukion yläaste on Kuusankosken
yhteiskoulun perillinen, vaikka tässä historiikissa seurataankin tästä eteenpäin pelkästään lukion kehitystä. Osa opettajista siirtyi yläasteen opettajiksi, osa jäi
lukioon, osa aloitti kiertolaisen elämän peruskoulun ja
lukion yhteisinä opettajina.
Samassa yhteydessä vaihtui myös rehtori. Raija
Seppäsen tilalle astui Raimo Wessman, jonka kaupunginhallitus valitsi tehtävään. Lukion johtokuntana toimi Kuusankosken kaupungin koulutuslautakunta, jonka puheenjohtajana oli Seppo Hakalin.
Nyt ei tilanpuute haitannut enää työskentelyä. Kun
ahtaus hellitti, koulun tilojen vuokraus ulkopuolisille koulun varsinaisen työajan jälkeen lisääntyi huomattavasti. Voimistelusali oli ahkerassa iltakäytössä. Lukuvuonna 1976–1977 julkaistiin ensimmäiset
koulun tiedotuslehdet Kuuluset, jotka kouluneuvosto
toimitti.
Syyslukukaudella 1976 aloitettiin IA-luokan kanssa
yhteistyökokeilu, jossa yhden koululuokan kanssa yritettiin löytää ”oppilaiden, opettajien ja vanhempien kasvatuksellista kanssakäymistä edistäviä toimintatapoja”.
Järjestettiin muun muassa vanhempainilta, avoimien
ovien päivä, luokkajuhla sekä opintoretki Leningradiin.
Oppimateriaalia ja av-välineitä hankittiin kaiken aikaa
lisää. Toisaalta koulu menetti peruskoululuokkien
mukana huomattavasti joidenkin aineiden vanhaa
opetusvälineistöä. Kun kielten ylioppilaskirjoituksissa
keväästä 1977 lähtien tuli pakolliseksi kuullunymmärtämiskoe, se edellytti kielten opetustilat kunnostamista
ja erityisesti kielistudion aikaansaamista. 174

Ensimmäiset Kuusaan lukion ensimmäiset
luokat syksyllä 1975. Nämä oppilaat olivat viimeistä vuosiluokkaa, jotka ”istuivat” koko kansakoulun jälkeisen kahdeksanvuotisen koulu-uransa samassa rakennuksessa: ensin viisi
luokkaa Kuusankosken yhteislyseossa, jonka
ensimmäiselle luokalle he olivat tulleet syksyllä 1970, ja sitten kolme luokkaa Kuusaan
lukiossa 1975–1978. Vaihtuvuutta toki ilmeni luokalle jäämisten ja kouluvaihdosten kautta. Yhteislyseon neljällä V-luokalla oli ollut
lukuvuonna 1974–1975 oppilaita 146, joista
nämä kuvissa olevat 76 siirtyivät syksyllä 1975
Kuusaan lukioon kolmelle ensimmäiselle luokalle. Kuusaan lukion ”ensimmäiset ensimmäiset” aakkosjärjestyksessä olivat:
IA: Harlin Tiina, Hellström Tuija, Helminen
Soile, Hokkanen Pirjo, Huuhko Tiina, Kurki
Marjo, Kytö Anja, Mattero Satu, Mettälä
Helena, Mäkelä Anna, Nikkinen Tiina, Orkola
Erja, Pesu Erja, Petelius Nina, Räty Maarit,
Salmi Anna-Maija, Sollo Merja, Tervonen Eija,
Tuomikoski Anne, Uronen Tiina, Viinikka
Riitta, Vilhunen Eija.

IB: Aavaluoma Markku, Alahäme Heli,
Arppe Laura, Erkinharju Merja, Heikkilä Harri,
Heikkilä Kari, Heikkilä Marjut, Helin Jarmo,
Hoikkala Päivi, Hovén Nina, Järvinen Esko,
Komi Antti, Kuukka Marja, Laaksonen Risto,
Paavilainen Jarne, Penttilä Liisa, Qvick AnnaMaija, Reinahrdt Terhi, Salo Juha, Suominen
Marja, Taitonen Sirkku, Tattari Hannu,
Ukkonen Tarja.

IC: Aho Tarja, Alvasto Eija, Anttila Jukka,
Forsell Jaana, Haimi Jukka, Honkanen Marjut,
Ivaska Jyrki, Kirvesniemi Markku, Koskelo
Pekka, Koskinen Taru, Kääriäinen Juha,
Kääriäinen Ritva, Lehtonen Matti, Lindberg
Jarmo, Meriluoto Matti, Muukkonen Tarja,
Mynttinen Jari, Nikkinen Leena, Nikkinen
Sirpa, Nikula Jari, Paasonen Marja, Palander
Sirpa, Pasanen Petteri, Pétas Anssi, Pulsa Mervi,
Riuttala Keijo, Rosenvall Sirpa, Rossi Marita,
Saresvirta Jari, Taipale Ari, Valkinen Päivi.
Kuvat: koulun kuva-arkisto

Kielistudiot otettiin käyttöön sekä Kuusaalla että
Voikkaalla vuonna 1978. Nina Peteliuksen kansikuvanäkemys kielistudiosta, Kuuluset, syksy 1978.

Päätoimittaja Jari Saresvirta väitti Kuulusten pääkirjoituksessa 1977, että ”viimeisessä muutoksessa
lukiomme jäi eräänlaiseksi toisen viulun soittajaksi –
peruskouluun siirtyminen ei tuonut lukiolle juurikaan
parannuksia. Lukion on, voitaisiinko sanoa systemaattisesti, jätetty väliin tehtäessä sosiaalisia uudistuksia.
Lukiota käyvät joutuvat itse kustantamaan koulumatkansa, ruokailun, koulutarvikkeet ja vieläpä opetuksenkin. Kaikki nämä ovat peruskoululaisille ilmaisia.”
Vuosikertomuksen 1975–1976 mukaan lukukausimaksu oli 50 markkaa ja aterian hinta oppilaille oli kaksi
markkaa. Ruokailun maksullisuus poistui syyslukukaudesta 1978 alkaen.
Kuulusten vuoden 1977 numeron loppusivuilla sivallettiin puolestaan arvio kouluneuvostosta: ”Nykyisestä
kouluneuvostosta on tullut byrokratian eräs piste.
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Vielä 1960-luvulla yhteislyseolla oli käynyt Kymin Oy:n
palveluksessa olevia syntyperäisiä englannittaria tai saksattaria tunnin viikossa pitämässä keskusteluharjoituksia
ylemmillä luokille. 1970-luvulla elävät ääntäjät korvautuivat nauhoitetuilla kieliradio-ohjelmilla, äänilevysarjoilla
ja muun muassa Tandbergin tekniikalla. Kieltenopettajat
kuljettivat painavia kelanauhureitaan oppitunneilla aina
2000-luvun alkuun saakka. Laitteiden käyttöohjeet talletti
vahtimestari Tapio Kari Esitteet-kansioon. Koulun arkisto.

Nykyisellään kouluneuvoston asema on lähes mitätön,
lopullinen päätösvalta on toisaalla, lähinnä kunnilla ja
valtiolla.” Kirjoittaja toivoi kouluneuvostolle enemmän
määrärahoja ja päätösvaltaa oppikirjojen valitsemisessa.
Muussa tapauksessa, ilman jotakin järkevää toimintaa,
kouluneuvosto kulkee tiensä loppuun ja sammuu täydellisesti, ennusti kirjoittaja.
Keväällä 1978 Kuusankosken lukion luokkien valaistus uusittiin, mikä kirvoitti niinikään Kuuluset kritiikin kielille (artikkelissa ”Kun Rami lamput osti”):

Kuusaan lukion rakennukseen tuli lukioluokkien lisäksi aluksi kolme Keskustan ala-asteen luokkaa. Vuodesta
1978 alkoi musiikkiluokkatoiminta. Ala-asteen
musiikkipainotteiset luokat kolmannesta kuudenteen
saivat käyttöönsä luokkatiloja lukiorakennuksesta.
Monet musiikkiluokkalaisista palasivat sitten yläasteen käytyään uudelleen lukiorakennukseen. Marika
Taina o.s. Puranen, joka kävi ala-asteen musiikkiluokilla 1979–1983 ja lukion 1986–1989, muisteli vuonna
2019 näin:

”Erinäisiä päiviä sitten koulumme oppilaita kohtasi
tyrmistyttävä näky heidän astuessaan luokkahuoneisiin. Katosta olivat kadonneet vanhat nuppimaiset
lamput, ja tilalle oli tullut kokonainen säihkyputkien rivistö, neonvalot, joista heti vääntyi oppilaiden
suussa muoto ’ne on valot’. Koulumme oli vihdoinkin
siirtynyt atomiaikaan. - - Säihkyputkilla on kieltämättä omat etunsa: nykyään näkee jopa taululle ja
oppikirjoistakin pienellä präntätyn, mutta samalla
kodikkuus on kadonnut. Koulu muistuttaa erehdyttävästi laboratoriota, vain valkoiset takit puuttuvat.”

”Tulin lukiolle musiikkiluokille jo kolmasluokkalaisena, jolloin koulu vaikutti tosi isolta. Mutta kummasti ne mittasuhteet kutistuivat, kun palasin kouluun
lukiolaiseksi. Koulun ulkoväri oli silloin vielä savenharmaa. Luokkahuoneet olivat isoja ja portaita paljon. Musiikkiluokka oli vintillä. Kuvisluokka oli valtava pitkä tila – joskin opiskelimme siellä myös mm.
englantia ala-asteaikoina. Oikeanpuoleinen rappukäytävä kuului ala-asteelle ja musiikkiluokille (ensin
oli tavallisiakin luokkia, mutta lopulta musiikkiluokat valtasivat enemmän tilaa ja normiluokat siirtyivät Keskustan kouluun).”

175

Kohti uusia suuria aiheita

Kuulusten kansi vuodelta 1979. Nuorten ajasta ja sieluista kilpailivat kristilliset nuoret,
bändi Chasis, luontokerho Bombus, urheiluseura Kiila ja läksyjenluku. Kannen piirsi Heli
Mikkelä.

Lukion kansainväliset ympyrät alkoivat suurentua.
Lukuvuonna 1975–1976 IIC:n Riitta Rihu osallistui Pohjola-Nordenin stipendiaattina opintoretkelle Falu gymnasiumiin. Seuraavana vuonna lähtivät
Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaiksi Aija-Maija Salonen
IA sekä Päivi Riikonen ja Terhi Suojalehto IB.
Teinikunta menetti entisen aktiivisuutensa liiton
toiminnan lamaantumisen myötä 1970-luvun lopulle tultaessa. Ajan henki oli taas muuttumassa. Tätä
heijasti myös koulun lehden Kuulusten kevään 1979
kansikuva: lukiolaisen sielusta kamppailivat siinä kristilliset nuoret, bändi Chasis, luontokerho Bombus,
Kiilan urheilijat sekä läksyt – mutta ei enää teinikunta tai muu poliittinen taho. Aktivismi suuntautui nyt
ympäristöliikkeeseen
Luontokerho Bombus perustettiin 25.11.1978 edistämään vapaaehtoista ympäristönsuojelua ja luontoharrastusta nuorison keskuudessa. Luontokerho julkaisi myös Kimalainen-nimistä lehteä, jonka toimittajat
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olivat Helena Seppälä, Pia Anttila ja Jukka Lehtinen.
Bombus toimi erittäin vilkkaasti: vesiopintopiiri suoritti syvyyskartoitusta Riihilammella, perehdyttiin
luontovalokuvaukseen, Valkealan erämaissa käytiin
kevättalvisessa yössä kuuntelemassa pöllöjen huhuilua, järjestettiin kursseja, filmi-iltoja ja näyttelyitä,
vedottiin hylkeiden puolesta, luettiin Pentti Linkolan
”Toisinajattelijan päiväkirjaa”.
Aktiivinen kausi jatkui 1980-luvun puolelle.
Luontokerho sai käyttöönsä Heinharjussa olevan puutalon tontteineen. Keväällä 1981 Bombus kävi ”sotaan
apatiaa vastaan” siistimällä Kettumäkeä: ”Rojun määrä (ja laatu) on uskomaton. Paitsi, että joku oli tyhjentänyt metsään kellarinsa mehu- ja hillovaraston, jouduimme raahaamaan vanhaa kaminaa, pesusoikkoja,
auton konepeltiä (varsinainen autonromu, jota minkään maailman termiitit eivät tuhoa, jäi vielä metsään),
useita mopon runkoja, portinpylväänkoristeita, tuoleja
ja sen sellaista.” 176

Opiskelija-aktivismi oli 1970-luvun lopulla suuntautumassa politiikasta ympäristökysymyksiin. ”Lukioaikana perustimme biologianopettaja Pekka Uotilan - - kannustuksella luontokerho
Bombuksen, joka oli yksi Luonto-Liiton kerhoista ja jolle hankimme jossakin vaiheessa oman kerhotilan eräästä purettavasta talosta. Pyöritimme kerhoa monta vuotta 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa”, muisteli Helena Sederholm o.s. Seppälä, joka toimi tuolloin
kerhon puheenjohtajana. Pertti Toukkarin vuonna 1980 ottamassa
valokuvassa taulun edustalla seisoo Pekka Uotila, vasemmalla istuu
Pia Anttila.
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”Koska koulumme ei ole saanut määrärahoja kokolattiamattojen ostoa varten, sallitaan sisäliikenteessä
ulkokenkien käyttö. Järjestäjillä, joita normaalikäytännön mukaan on kaksi kussakin luokassa (vuorot
kiertävät viikoittain aakkosjärjestyksessä) on kaksi pääasiallista tehtävää: 1) puhdistaa taulu tunnin päätyttyä (ja vaadittaessa muulloinkin + avata
ikkuna, 2) huolehtia päiväkirjasta. Lisäksi odotetaan
yleistä avuliaisuutta opettajien pikku ongelmien suhteen. Erityisesti on huomattava, että lehtori Kososelle
on mentävä näyttämään läksy ja kertomaan poissaolevat. Lehtori Arosen varalle on paras pitää täytekynää, hän on nimittäin synnynnäinen kyky hukkaamaan omansa.”
”Seisomaan nouseminen opettajan tullessa luokkaan
on horjuvaa. Yleinen asenne lienee lähinnä torjuvaa.
Miespuolisille opettajille ei seisomaan nousta. (Kun
me lukiotaivalluksemme alussa epähuomiossa yritimme temppua lehtori Honkaselle, tämä sai lievää hengenahdistusta ja kielsi ehdottomasti moisen pelleilyn,
varmaankin samalla ihmetellen nykynuorison outoa
käytöstä.) Naisopettajattaret ovat sen sijaan selvästi mielissään, jos heitä tervehtii kunnioittavalla seisomaannousemisella. Lehtori Kososelle on aina ja
ehdottomasti noustava.” 177

Ympäristötietoisuus limittyi muotitietoisuuteen.
Pipsa Asiala o.s. Hokkanen, joka oli koulussa yhteislyseolaisena ja lukiolaisena vuosina 1970–1978,
kertoi vuonna 2019 muotimuistoistaan: ”Tilattiin
Baycityrollers-kangasta Englannista, josta tehtiin
levälahkeiset housut. Paljon itsetehtyjä vaatteita.
Ompelutaito bonusta. Marimekkoa muutamilla.”
Helena Sederholm o.s. Seppälä muisteli kouluaikansa
muoti- ja musiikkimakua: ”1970-luvulla leveälahkeiset
huipputiukat farkut olivat must. Äitini nauroi, kun
mittailin, että farkunlahkeet varmasti viistivät maata,
tarkoitus oli, että ne kuluisivat puhki. Farkkujen kanssa
piti olla ylisuuri miesten paita; onneksi meille oli jostakin siunaantunut miesten vanhoja nailonpaitoja, joita
sain käyttää.”
1970-luvun lopulla monilla tytöillä oli permanentit, pehmennykset ja Charlien enkelit -look. ”Jotkut
olivat Bay City Rollers -faneja, minkä tiesi siitä, että
heidän vaatteisiinsa oli ommeltu skottiruutukangasta. En minä! Kantaa toisten musiikkimakuihin
kyllä otettiin. Olipa luokallamme yksi Engelbrecht
Humberdinck -fanikin, mitä kyllä pidettiin aika omituisena. Lukioaikoihini kuului jako tedeihin ja hippeihin, varhaispunkkarit ottivat Kouvolassa myös yhteen
tedien kanssa.”
Musiikissa kuten pukeutumistyylissäkin nuoret ovat
hakeneet linjaansa ”oman tien kulkemisen” tai yleiseen
muotiin samaistumisen väliltä. Helena Sederholm
jatkaa:

”Olen jo oppikoulusta lähtien tykännyt Bob
Dylanista, jonka Street Legal -levyn sain hankittua koulun kirjastoonkin, sittemmin myös progesta ja erään poikaystävän innoittamana elektronimusiikista tyyliin Vangelis ja Tangerine Dream.
Kävin Rainbown ja Weather Reportin konserteissa,
joten musiikkimakuni meni vähän ohi ajan hengestä. Yhtenä vuonna kaikki luokan pojat pitivät esitelmät Hurriganes-yhtyeestä ja moni diggasi Alwari
Tuohitorvea. Jotkut kuuntelivat Sweet-yhtyettä ja
jopa Rubettesia – ylipäätään kuunneltiin sitä mitä
Nuorten sävellahjasta tuli. Monet nauhoittivat
radiosta kappaleita, minäkin vanhalle kelamankalle,
kun vanhemmat eivät ostaneet kasettisoitinta.”
Kuuluset tarjoaa vielä pari mielenkiintoista aikalaiskuvaa 70-luvun lopun koulunkäynnistä:

Kevään 1979 Kuulusten sisäsivuilla analysoitiin
nykynuorisoa (”Millainen on 1970-luvun suomalainen nuori”), esiteltiin punk rockin maihinnousu
Suomeen (”Punkit ja miljoonat”) sekä kerrottiin keväisin oppilaisiin tarttuvasta Unetus haucotus -nimisestä taudista ja vastaavasta opettajien Ciirehdys maximus
-oireyhtymästä.
1970-luvun lopulla lukiossa alettiin viritellä oppilaskuntatoimintaa. Tällä tähdättiin paitsi lukiolaisten
parempaan viihtymiseen ja aktivoimiseen, myös koulun profiilin nostoon. Vuosien 1978 ja 1979 jouluina

järjestettiin ”erilainen joulujuhla Kuusaan lukiolla”.
Tilaisuus oli oppilaiden järjestämä ja juhlaan oli opettajien lisäksi kutsuttu oppilaiden perheet vanhempineen ja sisaruksineen. ”Juhlan sisältö oli poikkeuksellisen ’tuore’ ja korkeatasoinen. Lukiolaisista näytti
löytyvän kykyjä paitsi musisointiin ja liikuntaan, myös
ohjelmanumeroiden ideointiin ja näyttelemiseen”, kiitteli paikallislehden toimittaja. Vuoden 1979 tilaisuuden juontanut kakkosluokkalainen Jyrki Hyttinen kertoi, että edellisen vuoden hyvä menestys oli rohkaissut
myös seuraavan juhlan suunnittelijoita. 178

- Kuusaan lukion opettajia vuonna 1978. Alarivissä vasemmalta Teiju Aronen (ruotsi), Tarja Pellinen
(matematiikka, kemia), Irma Sahlström (saksa, englanti), ala-asteen luokanopettaja Anja Lindén,
ala-asteen englanninopettaja Anna-Maija Mäkinen, jotka opettivat lukion tiloissa.
Keskirivissä vasemmalta Kaarina Marjanen (suomi), Hilpi Hohenthal, (kuvaamataito), kanslisti
Tuula Lipponen, Leena Wessman (suomi), Risto Iirola (liikunta ja terveysoppi).
Ylärivissä vasemmalta rehtori Raimo Wessman (historia, historian erikoiskurssi), Jouko Honkanen
(englanti), Pekka Uotila (biologia, maantiede), Leo Jumppanen (historia, psykologia, ammatinvalinnanoppi), Juhani Koljonen (matematiikka, fysiikka, kemia).
Liberaali 1970-luku toi mukanaan sallivuutta jopa koulussa tupakointiin. Aikaisemmin yleinen epävirallinen tupakkapaikka oli
sijainnut Sutisen kaupan takana, josta opettajat yrittivät silloin tällöin käräyttää oppilaita. Kuten muun muassa Kari Helén on muistellut, tällöin saattoivat ”hihat palaa”, kirjaimellisesti, palavia tupakoita opettajilta piiloteltaessa. Toisaalta opettajienkin tupakointi oli
noina vuosikymmeninä suhteellisen yleistä. Tupakkapassin omistaja:
Kristiina Seppälä.
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Muut opettajat tuolloin vuosikertomuksen mukaan olivat Leo Koistinen, Vieno Kosonen, Ritva
Lindström, Liisa Oljemark, Tapani Rautasuo, Erkki Vallenius ja Marja-Liisa Vuori.
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1980- ja 1990-luvut:
Kurssimuotoinen luokaton lukio
1980-luku:
Kurssimuotoista jakso-opiskelua

Syksystä 1982 alkaen Kuusaan lukiossakin siirryttiin
kurssimuotoiseen opiskeluun ja 1985 jakso-opiskeluun. Nämä uudistukset muuttivat opiskelun luonnetta.
Teoria-aineitten tasapainottajana koulun musiikki- ja
liikuntapainotteisuus näkyi ja toi positiivista kuuluisuutta Kuusaan lukiolle. Koululiikuntaliiton jalkapallon Suomen mestaruudet voitettiin vuosina 1982
ja 1998. Politisoitumisen aalto sen sijaan meni ohi.
Kouluneuvostot lakkautettiin 1985. Taloustietoon ja
yritysyhteistyöhön satsattiin. Kiistoja käytiin luokkien
määristä, Kuusaan ja Voikkaan lukioitten yhdistämisestä ja ylioppilaskirjoitusten tuloksista.
Oppilaskuntatoimintaa viriteltiin vuosien hiljaiselon jälkeen. Kansainvälistä väriä Kuusaan lukioon toivat Euroopasta, Amerikasta ja Australiasta saapuneet
vaihto-oppilaat. Pohjoismaisten ystävyyskaupunkien
kouluihin solmittiin suhteita. 1990-luvun alun lama
iski ja aiheutti jonkin verran säästötoimenpiteitä kouluissakin. 1991 ehdittiin kuitenkin ruskea koulurakennus maalata pirteän vaaleanpunaiseksi. Kuusaan ja
Voikkaan lukioitten rehtorin virat yhdistettiin ja tehtävässä aloitti Aapo Ropponen 1993–1995 ja hänen jälkeensä Sirkka-Liisa Pitkänen 1995–2004.
Uutta, luokatonta opetussuunnitelmaa alettiin toteuttaa syksystä 1995 alkaen. Tavoitteena oli siirtyä ”putkitutkinnoista” kohti suurempaa valinnanvapautta ja
joustavuutta, mikä toisaalta edellytti myös suurempaa vastuuta. Ylioppilastutkinnon hajauttaminen tuli
mahdolliseksi. Uuden ajan merkki oli myös atk-verkko, johon Kuusaan lukio liittyi 1997. Kouluvierailut
Kuusankosken ja Mülheim an der Ruhrin välillä elvyttivät vanhaa kontaktia Saksanmaalle.

Kuusaan lukion vuosikertomuksen 1984–1985 kannen piirsi Jari Mattila.

Juhani Koljonen matematiikan luokassa vuonna 1980.
Taskulaskin oli noihin aikoihin syrjäyttämässä laskutikun. Suurikokoinen mallilaskutikku säilyi kuitenkin liitutaulun yllä reliikkinä vielä vuosikaudet. Kuva:
Pertti Toukkari 1980.
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”Entistä suurempia
tietokokonaisuuksia”
Kuusankosken kaupungin väkiluku oli suurimmillaan
vuonna 1977, vajaat 23 000, minkä jälkeen se alkoi hienoisesti alentua 179, mutta lukioon halukkaitten nuorten määrät olivat 1980-luvulle tultaessa edelleen nousussa. Kuusaan lukiossa oli tähän saakka ollut kolme
ja Voikkaalla kaksi aloittavaa luokkaa. Vuosikymmenen
alussa oli paineita perustaa Kuusaan lukioon neljäs
aloittava luokka, mistä seurasi riitoja oppilassijoittelusta Kuusaan ja Voikkaan lukioitten kesken. ”Lukiokiista
kärjistyy; neljäs luokka Kuusaan lukioon on ainoa
mahdollinen ratkaisu”, kirjoitettiin paikallislehdessä
kesällä 1980. 180
Syksyllä 1980 Kuusaalla oli määrä aloittaa kolmella
ykkösluokalla ja Voikkaalla kahdella. Kuusaan lukio oli
kuitenkin suositumpi ja oppilaiden vanhemmat olivat
tyytymättömiä sijoitustoimikunnan suunnitelmiin. 24
Kuusaan lukioon ensisijaisesti pyrkinyttä oli päätetty sijoittaa Voikkaan lukioon. Keskiarvo, koulumatka
ja ainevalinta olivat kriteerejä, joilla sijoituspaikka oli
määrätty, mutta oppilaan ja vanhempien tahto oli jätetty vähemmälle huomiolle, syyttivät vanhemmat.
Koululautakunta teki hakemuksen neljännen aloittavan luokan perustamisluvan saamiseksi, mutta Kymen
lääninhallitus ei lupaa myöntänyt. Seuraavaksi vanhemmat tekivät kantelun sijoitustoimikunnan työstä
Kouluhallitukseen. Tämäkään ei tuonut vanhempien
tavoittelemaa tulosta, sillä Kouluhallitus hylkäsi kantelun. Pitkällisten neuvottelujen ja monien kokousten
jälkeen lukiokiista saatiin päätökseen siten, että syksyllä 1980 Kuusaan lukiossa aloitti kolme ykkösluokkaa,
joiden oppilasmäärät lukukauden alussa olivat enimmäismäärät ylittäen 40, 39 ja 39. 181
Samana syksynä lukiolla vietettiin koulun 60-vuotisjuhlia perinteisten menojen mukaisesti kukkatervehdyksin hautausmaalla, avointen ovien tilaisuudella ja
entisten oppilaiden esitelmillä. Ympäristövuoden 1980
teemaa pidettiin esillä. Pääjuhlassa lukion salissa kuultiin musiikkia, runoja, olympiaurheilija Esa Jokisen

liikunta-aiheinen puheenvuoro ja Risto Iirolan ohjaama tyttöjen vauhdikas permantovoimistelu.
Jo juhlan aikana ajatukset siirtyivät arkeen: pääpuhuja,
Kouluhallituksen ylijohtaja Yrjö Yrjönsuuri kertoi seuraavasta lukiota odottavasta uudistuksesta, kurssimuotoisuudesta. Uutta järjestelmää ryhdyttiin soveltamaan
lukioissa syksystä 1982 alkaen. Tässä vaiheessa lukiolaiset Kuusankoskellakin olivat jo pääasiassa peruskoulun käynyttä ikäpolvea. Viimeisetkin oppikoulussa
opintiensä aloittaneet – niin ”nerot”, ”keskinkertaiset”
kuin ”nollasarjalaisetkin” – lähtivät maailmalle ja jättivät lukionäyttämön suunnilleen samanlaisille seuraajilleen. Esimerkkinä tämän vaiheen kriittisen opiskelijan
ajatusmaailmasta käy kevään 1981 Kuulusten kirjoitus, joka käsittelee samaa teemaa kuin sen kirjoittajan ylioppilasjuhlassa samana keväänä pitämä puhe.
Helena Sederholm o.s. Seppälä kertoi vuonna 2019:
”Olin pukeutunut kansallispukuun ja oli kuuma päivä.
Pidin koulun juhlassa ylioppilaan puheen. Siteerasin
Snellmania ja jotkut opettajat loukkaantuivat ehkä
hiukan kantaaottavastanikin puheestani.”
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Koulu kangistaa!
”Keskinkertaisuus on yhteiskunnan salaisuus, keskinkertaisuus on sosiaalinen nero, jota ilman yhteiskunta
ei toimisi” –Matti Kurjensaari
”Koulu on keskinkertaisuutta ylläpitävä instituutio. Koulun päätehtävä on ylläpitää olemassaolevaa
yhteiskuntaa, karkeasti sanottuna muokata yksilöllisyys yhteiskuntaa ylläpitäväksi keskinkertaisuudeksi.
Koska jokainen ihminen on yksilö, jokaisella on tarve
olla erilainen ja tarve luovuuteen yksilöllisten kykyjensä mukaisesti. Ristiriitoja syntyy, kun yksilön tarpeet
pyritään sovittamaan yhteen ahdasrajaiseen muottiin.
Lukio on ehkä selvimmin paikka, jossa ihmisen, olemassaoloaan etsivän nuoren, on vähintään kolmeksi
vuodeksi luovuttava vapaudestaan kokea ja etsiä jotain
uutta. Sen sijaan hänen on opittava asioita, jotka kaaosmaisessa epäjärjestyksessä tuodaan hänen eteensä
ja joita hän ei aina kykene tarpeeksi nopeasti omaksumaan ja joiden merkitystä hän ei ehkä tajua. Tämä
on tietenkin kärjistettyä eikä koske suinkaan kaikkia
lukio-opiskelijoita, mutta nykyisin lukiossa on paljon
sellaisia, joiden opiskelumotivaatio on heikko. Tiivis,
teoreettinen opinto-ohjelma, joka ei puutu yhteiskunnan ajankohtaisiin tapahtumiin, ei pohdi eikä keskustele puhumattakaan että aktivoisi omakohtaiseen
ajatteluun tai luovuuteen, ei anna opiskelijalle mitään
konkreettista kiintopistettä. Opiskelun konkreettisen päämäärän epäselvyys saa aikaan turhautumista
ja välinpitämättömyyttä. Turhautuminen ja välinpitämättömyys tukahduttavat luovuuden ja ennen kaikkea
yritteliäisyyden. Koulussa jaetaan valmiita vastauksia,
joiden merkitystä oppilaan ei tarvitse (tai joita hän ei
saa tai ehdi) pohtia. Yritteliäisyyden tukahtuminen
johtaa siihen, että olemassaolon merkitys jää yksilölle
epäselväksi. Nuoret jäävät koulun jälkeen odottamaan,
että heille edelleen annettaisiin kaikki valmiina, ettei
heidän tarvitsisi ottaa vastuuta mistään.
Jyväskylän yliopiston filosofian professori Reijo
Wilenius on sitä mieltä, että koulu ei aina ole ollut
samalla tavalla alistava kuin nykyisin. Numeroarvostelu
saa aikaan kilpailua, joka johtaa siihen, että opiskelija ei

ehkä asioita lainkaan tajuamatta opiskelee suunnattoman määrän detaljitietoja, joita hän ei osaa soveltaa. Jo
Snellman oli aikoinaan tätä mieltä. Hän sanoi: ’Moni
on sitä väärää luuloa, että muisto parhaiten harjaantuu
ajattelemattomalla ulkolukemisella. Oppilaan halua
ei mikään niin kuoleta kuin alituiset kuulustelemiset.’
Kysymys ei ole siitä, ettei koulussa olisi aikaa kokonaisuuksien käsittelemiseen. Opetustavoitteet olisi vain
muokattava uudelleen, enemmän aikaa olisi annettava harrastuneisuudelle ja vapaalle keskustelulle. Reijo
Wilenius toteaa: ’Sellainen asia, että itsestään, sisuksistaan käsin muodostaisi maailmankatsomusta ja elämänkuvaa, se tehdään aika lailla tyhjäksi kouluaikana.’
Nykymaailman pessimistinen asennoituminen ei ole
omiaan innostamaan nuorta yritteliäisyyteen tai maailmankatsomuksen luomiseen. Ilmassa leijuu tuhon pelko, joka sekin alistuneesti otetaan vastaan. Kuitenkaan
tilanteen ei tarvitsisi olla niin paha. Koulun tehtävänä pitäisi olla kriittisen suhtautumisen opettaminen.
Koulun pitäisi esittää vaihtoehtoja asioille, jotka kyllä yleisesti myönnetään pahaksi, kuten kiire, elintasokilpailu, kateus ja viha, mutta joita koulu itse asiassa
ylläpitää. Yksinomaisen teoreettisen tiedon jakamisen ja mekaanisen älyn käytön opettelemisen lisäksi
enemmän aikaa pitäisi uhrata esteettisyyskasvatukseen,
elämän arvojen, luonnon ja ihmissuhteiden käsittelemiseen, sekä ennen kaikkea yksilön kykyjen kehittämiseen ja omaehtoisen toiminnan ja yritteliäisyyden
lisäämiseen. Näiden asioiden laiminlyömisen seuraukset näkyvät jo koulussa ihmissuhteiden, mm. opettaja-oppilassuhteen, heikkoutena ja siirtyvät yhteiskuntaan, jossa ne tulevat esiin suvaitsemattomuutena,
itsekkyytenä ja välinpitämättömyytenä.
Koulu ei ole suinkaan mikään välivaihe nuoren elämässä. Kouluaikana nuoren käsitys maailmasta muotoutuu ja koululla on suuri vaikutus nuoren tulevaisuuden muotoutumiseen. Ei voida sanoa, että koulu vain
valmistaa johonkin antamalla tietoja, jos se ei samalla
opeta soveltamaan näitä tietoja ja anna mahdollisuutta
soveltaa tietoja juuri sillä tavalla kuin muutkin kyvyt ja
innostus mahdollistavat. Vanhoista tiedoista ei koskaan
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voi luoda mitään uutta ilman yksilön omaa henkistä
panosta. Omat henkiset voimavarat, käsitykset ja asenteet yksilö kokoaa juuri nuoruudessa, kouluvaiheessa, useinmiten lukioaikana. Koska koulu ei voi antaa
nuorelle kaikkia niitä kokemuksia, joita nuori tarvitsee
kasvaakseen, koulun tulisi ainakin antaa aikaa myös siihen kasvuun, joka tapahtuu koulun ovien ulkopuolella.
Liian tiivis opetus, kokeet ja kilpailu eivät kuitenkaan
anna aikaa pitkäjännitteisyyttä vaativille harrastuksille,
ja siksi nuorten vapaa-ajan käyttö on usein pinnallista olemista. Koulumenestys ei myöskään anna oikeaa
kuvaa nuorten todellisista kyvyistä ja voimavaroista.
Kokemuksella on henkiseen kasvuun yhtä suuri osuus
kuin koulun jakamalla tiedollakin. J. W. Snellman
sanoi jo 1800-luvulla: ’Kuinka monta niitä onkin, joiden tiedollinen kehitys on ollut aivan epämääräinen
ja joiden luonne tässäkin suhteessa on ollut opettajille
arvoituksena. Maailman suurimmat nerot ovat tavallisesti käyneet läpi koulun, ilman että opettajat ovat niissä aavistaneet mitään erinomaista. Kuinka monet muut
ovat olleet loistavina kynttilöinä koulussa ja kuitenkin,
sieltä päästyänsä, ovat kadonneet keskinkertaiseen harmaaseen joukkoon?’”

Helena Seppälä vertasi piirroksessaan lukion kolmea
vuotta sätkynukkeihin. Kuuluset, kevät 1981.

Rehtori Raimo Wessman kertoi paikallislehden haastattelussa keväällä 1982, että Kuusankoskella peruskoulusta lukioon siirtyi noin 40 % ikäluokasta, kun
vastaava luku muualla Kymen läänissä oli keskimäärin
kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi. Rajoittavana
tekijänä oli se, että kahteen lukioon voitiin tuolloin

ottaa oppilaita vain neljälle alkavalle luokalle entisen
viiden sijaan. Voikkaan lukio oli tässä vaiheessa muuttunut yksisarjaiseksi. Tämän koulutuspoliittisen ohjailun vuoksi luokat paisuivat varsin suuriksi. Oppilaita
Kuusaan lukiossa oli tuolloin 317 kymmenellä luokalla.
Ykkös- ja kakkosluokkia oli tuolloin kolmet, kolmosia
neljä luokkaa.
”Lukio-opiskelu on nykyisin vaativampaa sekä oppilaiden että opettajien kannalta. Kurssit ovat laajoja, joten oppilaiden on kyettävä omaksumaan entistä
suurempia tietokokonaisuuksia. Lukion hyvinä puolina kannattaa kuitenkin korostaa opiskelun itsenäisyyttä ja tavoitteellisuutta. Koulussamme ei ole lukukausimaksuja, samoin ruokailu on oppilaille ilmaista.
Mitään työrauhaongelmia meillä ei ole”, sanoi rehtori
Wessman.
Myös Kuusaan lukiossa ilmiö nimeltä ”tyttöistyminen” eteni. Tyttöjä oli 188, poikia 129. Rehtori toivoi,
että myös pojat arvostaisivat enemmän lukio-opiskelua riippumatta siitä, missä aikovat jatkaa opintojaan.
Kuusaan lukion musiikki- ja liikuntapainotteinen
lukusuunnitelma toi Wessmanin mukaan lisää valintamahdollisuuksia. 182
Saman lehden Meidän koulu -liitteessä kerrottiin
muutakin Kuusaan lukion kuulumisia. Lehti haastatteli Vieno Kososta, joka oli opettanut koulussa ranskaa ja saksaa vuodesta 1963 alkaen. Lehtori Kosonen
jäi eläkkeelle 1.6.1985. Vielä pidempiaikainen kävijä
lukiolla oli vahtimestari Tapio Kari, joka kertoi olevansa koulun yleismies. ”Aamulla on ensimmäiseksi
tarkastettava, että laitteet toimivat, aamunavaus menee
luokkiin ja koulu pääsee näin alkamaan. Seuraavana on
monisteiden tekoa sekä postissa ja muissa virastoissa
asiointia.”
Oppilaskunnan aktiivisuuteen kaipasivat liitteen kirjoittajat lisävirettä. Kouluneuvoston pian päättyvää toimintaa kiiteltiin. Esimerkiksi aloitteet, jotka johtivat
oppilaiden ruokailu- ja lukukausimaksujen poistamiseen tai kielistudion saamiseen, olivat olleet kouluneuvoston tekemiä. Kouluneuvosto oli hoitanut niin juhlaja urheilupäiväjärjestelyt, luokkakuvaukset kuin uusien
oppikirjojen hyväksymiset. ”Kouluneuvostolla on siis
riittänyt työtä, ihmetellä täytyy, kun näin tärkeä elin
lopetetaan”, todettiin kirjoituksessa.
”Kesälomat ovat edessä ja siivoojatkin pääsevät
vähemmällä. – Ei pidä paikkaansa”, siivoojat Pirkko
Ojala, Pirkko Ukkonen, Helvi Laine ja Tuula Mauno
kertoivat liitteen toimittajille ja viittasivat kesällä
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odottavaan suursiivoukseen. Keittiöhenkilökunta Kirsti
Lunden, Liisa Majava, Sirpa Koski, Aulikki Vainio ja
pääemäntä Hilkka Kukkola kertoivat, miten kouluruuat olivat viime vuosina tulleet monipuolisemmiksi
ja terveellisemmiksi.
Tapani Rautasuo harjoitutti innokkaasti kuoron
kevätohjelmaa, ja terveydenhoitaja Sirkka Lekander
kiitteli vastikään uusittuja sosiaalitiloja. Talonmies
Jaakko Majava, jonka toimittajat tapasivat lämpökeskusten putkien seasta, totesi kaukolämpöön siirtymisen helpottaneen melkoisesti työtään. Oppilaiden
aikaansaannoksista mainittiin urheilumenestys
Koululiikuntaliiton kisoissa. Tämän johdosta vuoden 1981–1982 kultaiset Kuusankoski-mitalit jaettiin
Kuusaan lukion Tero Suokkaalle, Terhi Tarkiaiselle ja
Pasi Piepposelle sekä Voikkaan lukion Ari Lindstenille.
Luontokerho Bombus puolestaan kertoi kokoontuvansa joka perjantai-ilta Heinharjun ”Tönölle” ja suunnittelevansa keväisen siivoustempauksen lisäksi kasvimaan kunnostamista, kesäretkiä ja hyönteisryhmän
perustamista. Koulunsa päättävä Sinikka Laitinen kirjoitti ajatuksistaan ja pohdinnoistaan lukuloman aikaisista oppimiskokemuksista sekä tulevaisuutta koskevista kysymyksistä. 183
Syksyllä 1982 käyttöön tulleessa kurssimuotoisessa järjestelmässä kunkin oppiaineen oppimäärä koottiin 38 oppitunnin pituisiksi kursseiksi. Lukuvuonna
1984–1985 kaikki kolme luokkatasoa opiskelivat
Kuusaan lukiossakin jo uuden lukusuunnitelman
mukaisesti. 1980-luvun alussa Kouluhallitus oli vahvistanut Kuusaan lukiota koskevan täydennyksen
valinnaisaineisiin musiikin ja liikunnan osalta, ja sama
painotteisuus säilyi myös kurssimuotoisessa lukiossa. Jaksolukuun eli opetuksen jaksottamiseen viiteen
tai kuuteen jaksoon lukuvuoden aikana siirryttiin sen
sijaan viiveellä, viimeisenä Kymen läänin lukioista
vuonna 1985. Yksi viivyttävä tekijä oli osallistuminen
Jyväskylän yliopiston kehittämistutkimukseen, jossa
vertailtiin hajautettua ja keskitettyä lukio-opetusta.
Ennen jakso-opiskeluun siirtymistä opiskeltiin 10-päiväisen lukujärjestyksen mukaisesti. 184
Painetta uuteen järjestelmään siirtymiseksi oli.
Keväällä 1983 Kuusaan lukio tarkastettiin peräti kahdentoista lääninhallituksen kouluosaston viskaalin voimin. Kaksipäiväisen tarkastus- ja ohjauskäynnin johtajana toiminut koulutoimentarkastaja Heikki Lyytinen
totesi, että ainekohtainen keskittäminen ja ”laadullisen
muutoksen aikaansaaminen” eivät Kuusaan lukiossa

onnistuneet, koska täällä ei ollut vielä siirrytty jaksolukuun. Lyytinen piti myös opettajan korostunutta asemaa esteenä oppilaiden itsenäiseen ja älylliseen
työskentelyyn. Kuusaan lukion opettaja-oppilasvuorovaikutussuhteiden tarkastajat havaitsivat kuitenkin
olevan ”mukavia, teeskentelemättömiä”. Tilojen osalta todettiin kirjaston ja vapaa-ajan tilojen puutteellisuudet sekä opinto-ohjaajan huoneen puuttuminen.
Toisaalta Lyytinen kumppaneineen löysi Kuusaan
lukiosta paljon hyvääkin. ”Positiivisena näkökohtana
hän toi esille erittäin aktiivisen harrastustoiminnan
Kuusaan lukiossa. Tällä pehmitetään perinteistä tietopuolista opiskelua ja kiinnitetään erityistä huomiota
oppilaan persoonalliseen kehittämiseen.” 185

Keväinen ”kasarin” aurinko paistaa lukion portailla Valtakadun varrella istuville Kuusaan lukiolaisille. Koulun kuva-arkisto/Kuuluset
kevät 1983.

Lukusuunnitelmien vertailut askarruttivat lukiolaisiakin. Keväällä 1984 ykkösluokkalainen Johanna Käki
työryhmineen toteutti Kuulusissa julkaistun pienimuotoisen kyselytutkimuksen ”Mitä mieltä lukiosta?” aprikoiden: ”Moniko sukupolvi vielä joutuu keskeneräisinä
toteutettujen kokeilujen uhriksi?” Kirjoituksessa todettiin, että hajautetun mallin mukaisesti Kuusaan lukion
tyylin mukaisesti toimivia lukiota koko maassa tuolloin oli ainoastaan viisi. Kurssiuudistuksesta ylipäätään löydettiin paljon huonoja puolia, kuten pakollisten kurssien liian suuri määrä. Uusi arvostelu herätti
myös monenlaisia mielipiteitä, useimmat pitivät kielteisenä sitä, että kurssiarvosanat ensimmäisestä kurssista lähtien vaikuttavat päästötodistuksen arvosanaan.
Toivottiin myös mahdollisuutta uusia muitakin kuin
ala-arvoisia kurssinumeroita. Uusien oppikirjojen tasoa
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pidettiin heikkona. Kursseihin oli ahdettu liikaa asiaa.
”Vanha lukio olisi ollut paras”, kiteytti eräs vastaaja.
Jaksoluvun positiivisena puolena nähtiin keskittyminen kerrallaan muutamiin aiheisiin, jolloin opiskelu tehostuisi. ”Vaikeaa ainetta jaksaa pinnistellä yhden
jakson ajan. Tämä menetelmä sopii lyhytjännitteisille, erityisesti pojille.” Läksyjen määrän lisääntyminen
ja kokeiden kasaantuminen jakson loppuun pelotti monia. Arveltiin myös, että opitut asiat unohtuvat
helposti ”lepoperiodien” aikana. Yleisesti jaksolukua
pidettiin psyykkisesti rasittavana ja vielä keskeneräisenä menetelmänä. Hajautetun järjestelmän kymmenpäiväistä lukujärjestystä pidettiin hyvänä, tasaisempana
ja stressittömämpänä. Myönteisenä pidettiin myös sitä,
että hajautettu luku on lähempänä vanhaa hyväksikoettua lukiota. 186
Kuusankosken koululautakunta halusi kuitenkin kiirehtiä siirtymistä uuteen jaksolukuun jo syksyllä 1984
ja teki jo keväällä tätä koskevan päätöksenkin. Rehtori
Wessman ihmetteli, että päätös oli tehty ottamatta
yhteyttä kouluun ja ilmoitti vastustavansa näin nopeaa
aikataulua. ”Järjestelmä ei ole ihastuttava”, hän kommentoi jaksolukua ja totesi sen tuottavan hankaluuksia
peruskoulun ja lukion yhteisille opettajille. 187 Vuonna
1985, samalla kun uudet koululait astuivat voimaan, ui
myös Kuusaan lukio mukaan kurssijaksojärjestelmän
valtavirtaan.
Lukuvuoden 1983–1984 lukujärjestys noudatteli
kymmenen päivän rytmitystä. Kyseisenä lukuvuonna Kuusaan lukiossa opiskeltiin kolmessa jaksossa:
Lukuvuosi alkoi elokuussa, ja kakkosjaksoa mentiin marraskuusta helmikuuhun. Kolmosjakso jatkui
loppukevään.
Kuusaan lukion opettajat ja oppilaat osallistuivat
1982–1987 yhtenä ”koekaniinikouluna” useampaan
pääasiassa Jyväskylän yliopiston tekemään tutkimukseen, joissa selvitettiin oppiainekohtaisia oppimistuloksia, yleistä koulutuskulun seurantaa, ylioppilastutkinnon vaikutusta koulujen opetusmenetelmiin,
oppisisältöihin, opiskeluilmapiiriin ja oppilaiden motivaatioon. Tutkimusmuistiossaan 9.10.1985 tutkija
Jouni Välijärvi totesi oppilaiden palautteen viestivän
siitä, että opettajakeskeinen työskentely oli edelleen
täysin vallitsevaa lukioissa. Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet oman työskentelyn ohjaamiseen olivat
vähäiset, opetetun harjoitteluun käytettiin aikaa liian
vähän, opetus innosti pohtimaan ja etsimään lisätietoa

vain harvoin. Työskentelymuotojen monipuolistumista
pidettiin hyvin tarpeellisena, mutta opiskelussa käytettiin vain harvoin oppikirjojen lisäksi muita tietolähteitä, tietojen luotettavuutta ja syntytapaa pohdittiin vain
harvoin. 188
Samaan aikaan kun kurssimuotoisuutta ja jaksojärjestelmää ajettiin vuosikymmenen mittaan sisään, lukion tiloja ja materiaalista varustusta pystyttiin kaiken
aikaa kunnostamaan. Vuonna 1981 otettiin käyttöön
uudet terveydenhoitotilat, vuonna 1982 kemian luokka – kemia tuli samana syksynä pakolliseksi jo lukion
ensimmäiseltä luokalta alkaen – ja vuonna 1983 valokuvauslaboratorio. Välineistöä täydennettiin ja uusittiin. Uudet atk- ja videolaitteet hankittiin 1982–1983.
Käyttövesiputkisto uusittiin ja keskusradiolaitteistoa
ajanmukaistettiin 1983–1984. 189
Tietokoneistuminen hiipi huomaamattomin ”hiirenharppauksin” eteenpäin, kuten huomataan kevään 1985
Kuulusista:

”Koulun atk-laitteisto kasvaa pikkuhiljaa. Tällä
hetkellä keskusyksikköjä on neljä kappaletta.
Keskusyksikköihin liittyviä levyasemia on kuusi kappaletta ja yksi monitoreista on RGB värimonitori. Yhdellä kirjoittimella tullaan hyvin toimeen.
Kirjoitin toistaa myös grafiikkaa. Yhteen keskusyksikköön on liitetty lisälaite, jolla voidaan piirtää mielivaltaisia kuvioita. Lisälaitteella on hiukan omituinen nimi. Sitä kutsutaan hiireksi.”
Samassa lehdessä toivottiin lisää luokkatiloja tietokoneen opiskeluun:

”Koulumme ATK-opetus joutuu kärsimään tilojen
puutteesta, koska koneet ovat varastossa, ja ne täytyy raahata esille, ennen kuin tunti voi alkaa. Kuinka
ihanteellista olisikaan, jos tietokoneille olisi oma paikka omassa luokassa, johon oppilaat voisivat myös
vapaatunneillaan mennä. Tietokoneen käsittelyä ei
voi oppia pelkästään kirjasta lukemalla. Tietenkin
harjoittelemme tunnilla tietokoneen käyttöä, mutta tunti on kovin lyhyt ja oppilaita paljon. Onneksi
opettajamme lehtori Koljonen on nyt kevätkaudella tehnyt omia erikoisjärjestelyjään ja jakanut oppilaita pienempiin ryhmiin käyttäen hyväkseen myös
vapaatunteja.”
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Näin kirjoitti nimimerkki ”Essi”, joka pohdiskeli myös
muun vapaa-ajantilan tarvetta. Aulan ikkunalautojen lisäksi koulun ainoa istuskelupaikka oppilaille oli
ruokalan viereinen yhdistetty kirjasto-musiikinkuuntelu-oleskelutila. ”Vapaatunnillahan olisi oiva tilaisuus

tehdä ja kerrata läksyjä, lukea kokeisiin tai vaikkapa
kirjoittaa kirjeitä. Kun huoneessa on 15–25 henkilöä
istuen vieri vieressä huumaavassa metelissä, ei keskittymistä vaativista tehtävistä tule mitään.” 190

Tietokoneita sopi esitellä kauempaakin tulleille vieraille, kuten vologdalaisille painijapojille syksyllä 1989. Suomessa ja
Kuusaalla oli paljon muutakin venäläisille mielenkiintoista. ”Vieraista oli ihmeellistä, ettei koululaisilla ollut koulupukua
ja että luokissa oli ”meteliä”. – – Illalla oli Kuusankosken urheilutalolla painikisat, Voikkaan Viesti vastaan vologdalaiset
pojat. Tulokset jäivät hieman epäselviksi.” Koulun kuva-arkisto/Kuuluset syksy 1989.

Keväällä 1988 oppilaskunta sai käyttöönsä entisen
vahtimestarin asunnon. Oppilaskunnan hallitus päätti avata huoneiston myös yleiseen väli- ja vapaatuntikäyttöön. Vahtimestari sai käyttöönsä pienehkön
työskentelytilan. Varastona olleeseen entiseen musiikkiluokkaan rakennettiin kesällä 1988 ajanmukainen
atk-luokka. Koulun ulkomaalaus sen sijaan odotutti
itseään. ”Keskustan alueen kohentuessa ja komistuessa
koulurakennuksemme rapistuva ulkonäkö herättää yhä
enemmän kiusallista huomiota. Asiaan kiinnitettiin
huomiota myös lääninhallituksen tarkastus- ja ohjauskäynnin yhteydessä 26.–27.4.88.” 191
Syksystä 1989 alkaen musiikkiluokkien käsityötunnit siirtyivät omalle koululle Keskustan ala-asteelle ja vapautuneisiin tiloihin rakennettiin lukion

raamibudjetin mukaisesti opettajien työtiloja ja opinnonohjauksen luokkatila. Vuosikymmenen lopulla uusittiin keittiötä ja ala-aulaa sekä kunnostettiin
piha-alueita, ja myös koulurakennuksen ympäristö
koki muutoksen, kun vanha muuntaja, kirjakauppa ja
vuodesta 1967 lähistöllä ollut lasten liikennepuisto saivat väistyä S-Market Koskikaran rakennuksen tieltä
keväällä 1984. 192
Kouluneuvostot, jotka olivat viimeisinä vuosinaan
käyneet hengettömiksi, lakkautettiin. Oppilasaktivisti
Pekka Starast, joka oli kouliutunut kouluneuvoston kautta poliitikon uralle, oli kansanedustajana (sd)
päättämässä eduskunnassa asiasta. Myös vanhempainneuvostojen toiminta päättyi. Tilalle syntyivät
koulujen johtokunnat. Kuusaan lukion johtokunnan
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Kultaa ja hopeaa

puheenjohtajana aloitti Risto Hokkanen. Tarvittaessa
kutsuttiin koolle myös kouluyhteistyökokouksia. 193
Uudet koululait 1985 toivat mukanaan myös tuntikehysjärjestelmän, joka antoi kunnille ja kouluille entistä enemmän päätäntävaltaa opetuksen järjestämisestä.
Koulu sai käyttöönsä opettajatuntien enimmäismäärän, jonka käytöstä eri oppiaineiden opettamiseen se
itse päätti.

Jos politiikassa ei pärjätty, urheilussa ja musiikissa loistettiin. Musiikki- ja liikuntapainotteisuus tuotti näkyvää tulosta ja positiivista kuuluisuutta Kuusaan lukiolle.
Kuorotoiminnan ”priimusmoottorina” toimi edelleen
musiikinopettaja, kanttori Tapani Rautasuo. Monet
oppilaista kuuluivat myös Kuusankosken seurakunnan
nuorisokuoroon, jonka maine kiiri ulkomaille saakka.
Urheilupuolella yllettiin liikunnanopettaja Risto
Iirolan valmennuksessa ja huollossa syksyllä 1984
Koululiikuntaliiton jalkapallon Suomen mestaruuteen.

1980-lukua voi luonnehtia epäpoliittisena aikana. Jari
Kallio pohti syksyllä 1984 Kuulusissa, miksi nuoret
vieroksuvat politiikkaa: ”Nykynuorison passiivinen
asennoituminen politiikkaan ihmetyttää ja kauhistuttaa monia aikalaisiamme.” Hän vertasi alennustilaa
”kultaiseen 60-lukuun, risupartaradikaalien suureen
vuosikymmeneen” ja totesi maailman muuttuneen:
”Taloudellinen ja poliittinen tilanne on paljon masentavampi ja luotaantyöntävämpi.” Nuorison monet harrastukset veivät ajan muulta. ”Stereot, videot, television
viihdeohjelmat ja muu vastaava toisarvoinen kyllä pitävät huolen siitä, että nuoret eivät liiemmin ala pohdiskella syvällisiä asioita.” Kallio arvioi syylliseksi myös
muuttuneen koulujärjestelmän, koulun muuttuminen
kahdeksanluokkaisesta kolmevuotiseksi oli johtanut
siihen, että ”kukaan ei viitsi ryhtyä niin lyhyen ajan
vuoksi mihinkään”.

”Osa nuorisosta on toki poliittisesti hyvinkin valistunutta ja saattaa jopa toimia, puoliksi häpeissään,
jonkin puolueen nuorisojärjestöissä, mutta sen merkitys on mitättömän pieni. Saattaapa olla niinkin, että
nuorison yritykset lähteä politiikkaan eivät onnistu,
koska vastassa on valpas, poliittista asemaansa varmisteleva 60-luvun nuoriso, joka istuu nyt päättäjän
paikalla ja estää nuorempien esiinnousun.”
Lopuksi kirjoittaja totesi, että nuorten mukanaolo
politiikassa on terveen yhteiskunnan ehdoton edellytys. ”Yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan myös
tuoreita mielipiteitä – nuorten mielipiteitä.” 194

Kuusankoskella pelatussa loppuottelussa Tapiolan
lukio kaatui numeroin 3–0. Samana syksynä lukion tyttöjen joukkue voitti KLL:n pesäpallohopean.
Seuraavana vuonna 1985 poikien jalkapallojoukkue
taisteli Tampereella koulujen MM-kisoissa kahdennelletoista sijalle. Syksyllä 1986 Kuusaan lukio kävi hakemassa Rovaniemeltä lukioiden SM-jalkapallon loppuotteluista pronssimitalit. 1988 sijoituttiin vastaavissa
SM-kisoissa neljänsiksi. 195

Viimeiset kouluneuvostovaalit 19.11.1984. Kuuluset syksy 1984.
Ensimmäisistä luokista muodostettiin kaksi valitsijayhdistystä,
Mensa ja Concordia, ja opettajilla oli oma valitsijayhdistyksensä.
Toisen ja kolmannen luokan oppilailla ei ollut ehdokkaita vaaleissa. Oppilaista valituiksi tulivat Mikael Huttunen, Harri Oksanen ja
Erja Ämmälahti, opettajista ainoina ehdokkaina olleet Risto Iirola,
Anna-Liisa Koutajoki ja Asko Pekkanen. Oppilaiden äänestysprosentti oli 67 ja opettajien 78.

KLL:n jalkapallon Suomen mestarit Kuusankosken urheilukentällä lokakuun 1. päivänä 1984. Ylärivi vasemmalta
rehtori Raimo Wessman, Janne Nikka, Matti Kivelä, Jari Anttila, Sami Rihu, Ismo Silvonen, Pekka Vanhalakka,
Juha Varjonen, Juha Satuli. Alarivi vasemmalta liikunnanopettaja Risto Iirola, Juha Aalto, Olli Sormunen, Markku
Hannola, Janne Lindberg, Mika Helkala, Mika Vilen, Marko Helkala. Koulun kuva-arkisto, kuvataiteen tunnilla
2019–2020 väritetty kuva.
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Poimintoja koululiikunnan,
voimistelun ja urheilun kentiltä

Mitaliposeeraus syksyllä 1984. Poikien jalkapallon kultamitalistit, rehtori Wessman sekä tyttöjen
pesäpallon hopeamitalistit
Kuusaan lukion liikuntasalissa. Tyttöjen joukkueessa pelasivat Päivi
Frimodig, Päivi Halme,
Anu Heikkinen, Hanna
Iitti, Satu Joutjärvi, Päivi
Karhu, Marjut Kekkonen,
Aija Kivinen, Marja Käki,
Marja-L eena S jöblom,
Sannamaija Suomela,
Anne Suur-Nuuja. Koulun
kuva-arkisto.

Koulujen MM-turnauksessa
1985 mukana ollut joukkue koulun viereisellä nurmikentällä,
ylärivi vas. Mika Leppäkoski,
Kai Rostén, Petri Joutjär vi,
Jukka Irjala, Juha Aalto, Juha
Kiiski, Mikko Koskinen, Risto
Iirola, alarivi vas. Timo Pasanen,
Marko Siren, Ismo Silvonen,
Janne Nikka, Matti Kivelä,
Mika Liikkanen. Kuvasta puuttuvat joukkueeseen kuuluneet
Marko Nurkka ja Erkki Rämä.
Tampereella kesä-heinäkuussa 1985 järjestetyissä koulujen
MM-jalkapallokisoissa voiton
vei Nigeria, toiseksi tuli Turkki
ja kolmanneksi Espanja. Suomen
A-joukkue, joka sijoittui 16:nneksi, koostui lahtelaisista ammattikoululaisista ja B-joukkue
Kuusaan lukion pojista, jotka selvisivät sijalle 12.

Massaliikuntaa harrastettiin perinteisillä ulkoilu- ja
hiihtopäivillä. Kuusankosken Sanomat kertoi maaliskuussa 1984, että ”aamuvirkkujen ja innokkaiden lukiolaisten (ja opettajien) mielestä normaaliin koulunkäyntiin vaihtelua antava urheilupäivä on sopiva tapa saada
virikkeitä arkiseen opiskeluun, ja vain harvat vetosivat
Anhavan majalla tehdyssä haastattelussa laturetken
epäinhimillisyyteen”. Lähes kaikki oppilaat osallistuivat Anhavan retkeen, ”kuka hiihtäen, kuka kävellen (tai
autoillen)”. Mutta pääasia, että ”ruokailu oli jälleen kerran hyvin järjestetty, ja se maistui kaikille”. 19
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Kuusaan lukiolaiset ottivat Koululiikuntaliiton jalkapallon SM-kultamitalit vuosina 1984 ja 1998, mutta
urheiltiinpa jo tätä ennenkin samoin kuin tämän jälkeen, ja muutenkin kuin futisviheriöillä. Sadan vuoden
kouluhistoriaan sisältyy monta sykähdyttävää urheiluhetkeä. Lukion liikunnanopettajien hallussa on säilynyt menneiden opettajasukupolvien kirjallisuutta sekä
muuta aineistoa, jonka perusteella voidaan yhdessä
vuosikertomusten tietojen ja muistelmien kanssa tehdä
päätelmiä yhteiskoulun varhaisempien vuosikymmenien liikuntakasvatuksesta, samalla laajemminkin ajan
hengestä. Maailmansotien välisen ajan urheilukuume ja Suomen asema johtavana urheilumaana paistaa 1920- ja 1930-luvun julkaisujen sivuilta. Poikien
urheilulehteä näkyy tilatun Kuusankosken yhteiskoululle 1920-luvulla. Vuoden 1928 lehdissä kerrottiin
esimerkiksi poikien talviurheilupäivistä Kouvolassa,
kesäurheilupäivistä Pälkäneellä sekä Amsterdamin
olympialaisista. Poikien lukijaäänestyksessä suosituimmaksi urheilutähdeksi valittiin itseoikeutetusti Paavo
Nurmi, kakkosena tuli Claes Thunberg ja kolmosena Ville Ritola. Kisakenttä-lehdestä, joka puolestaan
oli Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton SNLL:n
äänenkannattaja, on koululla säilynyt pari vuosikertaa
1910- ja 1930-luvuilta. SNLL:n Marssi- ja leikkilauluvihkosia vuodelta 1933 on tallella useampia kappaleita. Oletettavasti näiden laulujen tahdissa ”hypeltiin
sulokkaasti” Kuusankoskella vielä sotien jälkeenkin.
Vihkosen alkusanoissa todetaan, että voimistelunopettajattaret olivat hyväksyneet kyseiset marssi- ja leikkilaulut oppikouluissa luokka-asteittain opetettaviksi.
Tyttöjen liikuntaa yhteiskoulussa 1920- ja 1930-luvulla ohjasi Siiri Siikanen eli ”Täti”, poikien osalta Lauri
Kemiläinen, Armas Halme, Hannes Anttila ja Martti
Tolamo.

Voimistelua oli 1920- ja 1930-luvun vuosikertomusten mukaan kaksi viikkotuntia kaikilla yhteiskoulun
viidellä luokka-asteella. Oppituntien ohjelma koostui järjestys-, käynti-, vapaa-, sauva- ja telineliikkeistä, alemmilla luokilla myös leikeistä. Ylempien
luokkien pojilla oli myös rekki- ja nojapuuharjoituksia, pelattiin pitkääpalloa, kuningaspalloa, potkupalloa – 1930-luvulla käytettiin jo nimitystä jalkapallo
– sekä jääpalloa. Pojille pidettiin syksyllä urheilukilpailut ja talvella sisämestaruuskilpailut. Talven hiihtokilpailuihin osallistuivat myös tytöt, jotka hankkivat
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innokkaasti urheilumerkkisuorituksia. Terveys- ja raittiusoppia oli kahdella viimeisellä luokalla yksi tunti
viikossa.
”Tärkeintä ei ole voitto vaan hyvät palkinnot.” Heti
alusta alkaen keräytyi Kuusankosken yhteiskoulun
kokoelmiin vaikuttava valikoima urheilupalkintoja.
Talven 1924–1925 kerrotaan olleen hiihdon kannalta
epäsuotuisa. ”Kuitenkin järjestettiin kaksikin kilpailua. Ensimäisessä kilpailtiin kauppias Ernst Karin lahjoittamasta kiertopalkinnosta, pronssisesta hiihtäjästä,
joka ilman muuta tuli koulullemme, kun paikkakunnan
ruotsalainen yhteiskoulu ei ottanut kilpailuun osaa.”
Opettaja Antti Kekin lahjoittaman pesä- ja jääpallokiertopalkinnon voitti puolestaan syksyllä 1934 lopullisesti omakseen ammattikoulu.

Epäilemättä vahvan innostuksen ja ihailunkohteen
koululaisnuorisolle tuotti urheileva rehtori Martti
Tolamo 1930-luvulla. Hän hoiti paitsi rehtorin tehtävät myös uskonnon, historian ja voimistelun opetuksen. Yhteiskoulun läheisyydessä uusi urheilukenttä,
joka talvisin jäädytettiin, tarjosi ulkoharjoitustilat koulunuorisollekin. Tolamo oli monipuolinen lahjakkuus,
joka omassa henkilössään yhdisti sivistyneen maisterin
ja lujahermoisen atleetin. ”Maailman ainoan hyppäävän rehtorin” ennätysluettelo on ällistyttävän kovatasoista luettavaa vielä vuosikymmeniä myöhemmin:

Ernst Karin lahjoittama hiihtäjäpatsas, kuva: Juha Forsberg 2020.
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laji

ennätys

100 m

10,9 s

200 m

22,4 s

300 m

34,9 s

400 m

49,8 s

1500 m

4,34,0

110 m aidat

16,1 s

110 m aidat, matalat

14,9 s

200 m aidat

26,5 s

pituushyppy

751 cm

korkeushyppy

188 cm

kolmiloikka

13,86 m

seiväshyppy

340 cm

kuulantyöntö

13,76 m

kiekonheitto

38,25 m

keihäänheitto

57,42 m

viisiottelu

4011 pistettä

kymmenottelu

6531 pistettä

marssiharjoituksia. Poikien voimistelun opettaja Kosti
Viitanen oli lähes koko ajan sotapalveluksessa, jolloin
sijaisopettajat Einar Klemola ja Viljo Lehtonen hoitivat kouluopetusta. Tyttöjen voimistelun opettajana
oli Vappu Varjola o.s. Pohjala, rauhan tultua vuodesta 1945 Aura Reiman (myöh. Kola), koulun entinen
oppilas.
Vaikka rauhan tultua sotilaalliset harjoitukset jäivät
pois, oppiaineella säilyi tietty roolinsa isänmaallisuusja kansalaisuuskasvatuksessa. Lukuvuonna 1945–1946
harrastettiin jo pelkästään ”siviililajeja”: pallopelejä
(uutuutena koripallo, pian myös lentopallo), yleisurheilua, hiihtoa ja mäenlaskua. Ammattikoulua vastaan
kisattiin yleisurheilussa ja pesäpallossa. Toisen luokan
urheilumerkin suoritti 38 poikaa ja ensimmäisen luokan merkin 5 poikaa. Terveysoppi 1948–1949 sisälsi
seuraavaa: ”Käyty läpi tarttuvat- ja kansantaudit, terveyden ja raittiuden merkitys yhteiskunnalle, terveydenhoidollisten asioiden syvällinen käsittely, sekä
sukupuolikysymys ja rotuhygienia, josta viimeksi mainitusta lääk. lis. E. B. Enomaa pitänyt esitelmän.”

”Martti Tolamo, ’ihannerehtori’,
pituushypyn nykyinen ennätysmiehemme (751).” Kuva ja kuvateksti
Martti Jukolan Huippu-urheilun
maailmasta (1935).

Kuusankosken yhteiskoulun, yhteislyseon ja lukion
myöhemmistä opettajista Martti Tolamon olisi pikamatkoilla luultavasti kukistanut vasta 2000-luvulla liikunnanopettajaksi tullut Ari Pakarinen, joka pinkoi
nopeimmillaan seuraavat tulokset: 100 m: 10,42, 200
m: 20,78, 400 m: 47,21. Yhteiskoululaisille luonteva
porvarillinen urheiluseura oli Kymintehtaan (vuodesta
1949 alkaen Kuusankosken) Urheiluseura, jonka edustusurheilijoita Tolamokin oli ollut.
Sota-aikana koulujen fyysinen kasvatus palveli suoranaisesti maanpuolustuksellisia tavoitteita.
Liikuntakasvatus pojilla jakaantui voimisteluun sekä
urheiluun ja maanpuolustusoppiin. Viimeksi mainittu koostui ensiapu-, maasto- ja marssiharjoituksista. Tytöilläkin oli jatkosodan vuosina vapaahyppyjen, ”hernepussiohjelmien”, tanhujen ja vanhojen
tanssien lisäksi ”komennon teoriaa”, tekohengitys- ja

Lukuvuonna 1955–1956 Kuusankosken yhteiskoulu voitti
KyOU:n (Kymenlaakson oppikoulujen urheiluliiton) koripallomestaruuden. Anonyymin taiteilijan juliste on säilynyt
Urheiluseura Kiilan kansiossa.
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Liikuntaneuvoja Paavo Lassilan vuosien 1947–1954
jälkeen ensimmäisenä pääasiassa pelkästään liikuntaan keskittyvänä opettajana aloitti Lauri Halonen
(koulussa vuodet 1954–1972). Uuden koulun paremmista liikuntatiloista nauttimaan saapui yhä suurempia oppilasmääriä, joten opettajiksi tarvittiin myös
tuntiopettajia lisävoimina, esimerkiksi liikuntaneuvoja
Harri Rekola 1965–1970. Jo ennen yhteislyseokautta
voimistelussa ja urheilussa seurattiin valtion oppikoulujen opetusohjelmaa. Aikaisemmin toimineen urheilukerhon pohjalta perustettiin keväällä 1958 koululle
voimistelu- ja urheiluseura, joka alkoi käyttää nimeä
Kiila. ”Patti” Halosen luotsaama Kiila toimi aktiivisesti ja sai menestystä kilpailuissa. Esimerkiksi talvella
1959 Kuusankosken yhteiskoulu voitti oppikoulujen
pikarataluistelun kotirataottelun, johon osallistui kaikkiaan 43 joukkuetta, ja samana keväänä Kymenlaakson
voimistelucupin. Pujottelussa tuli menestystä. Myös
suunnistus ja maastojuoksu olivat vahvassa nousussa.
Lukusuunnitelman mukaan voimistelua, urheilua ja
terveysoppia oli keskikoululuokilla 3 – 4 viikkotuntia
ja lukioluokilla 3 viikkotuntia.

Kymenlaakson oppikoulujen suunnistuskilpailuissa Inkeroisissa
1957 joukkuekilpailun voitti Kuusankosken yhteiskoulu. Kuvan
omistaja Marja-Kerttu Kantola o.s. Torniainen, joka myöhemmin oli tyttöjen liikunnanopettajana Kuusankosken yhteislyseossa,
Naukion yläasteella ja Kuusaan lukiossa, vasemmalla.

Yhteislyseokauden viimeisenä keväänä 1975
Kuusankosken koululaisurheilijat saavuttivat yhden
legendaarisimmista saavutuksistaan: Piikkarikisan
voiton Helsingin Olympiastadionilla (ks. 1970-luvun
teksti). Kilpailuja ennen koululla käynyt toimittaja
kuvaili: ”Kuusankosken yhteislyseoon tullessa näkee
oitis koulun suhtautumisen urheiluun. Palkintokaappi

on ala-aulassa. Siellä on ojennuksessa pokaaleita ja
mitaleita. Palkintoja koripallosta, pikaluistelusta, pesäpallosta, lentopallosta, hiihdosta, maastojuoksusta,
suunnistuksesta ja ’fyysisestä ja henkisestä kilpailusta’.”
Piikkarikisan voiton merkiksi palkintokaappiin asettui
Lasse Virénin kullattu piikkari.
Pitkät opettajaurat koululiikunnan parissa
Kuusankoskella tekivät Ritva Lindström 1959–1994,
Risto Iirola 1974–2001 ja Marja-Kerttu Kantola
yhteislyseossa 1974–1975 ja Kuusaan lukiossa 1994–
2003. Oppilaana 1990-luvulla ollut Aapo Jumppanen
muisteli vuonna 2019: ”Liikunnan opettaja Risto Iirola
jäi hyvin mieleen, sillä hän poikkesi täysin aiemmista
liikunnanopettajista. Ristolle tärkeintä oli liikkumisen
ilo, ja hän antoi kaikille numeroksi 9 tai 10. Iirolan filosofian mukaan liikuntaa ei olisi pitänyt arvostella laisinkaan arvosanoilla. Hänet taidettiin ennen eläkkeelle
jäämistä valitakin ’vuoden liikuttajaksi’.” Risto Iirola
on tallettanut kansioissaan opetusfilosofiaansa kuvaavat suosikkimietelauseensa, joista monet olivat jääneet
myös muistelijoiden mieleen: ”Suurempaa vastuuta ei
voi antaa kuin antamalla täyden vapauden”, ”Kaikki
ylenmäärin on väärin”, ”Saa olla terveellisellä tavalla
jääräpäinen”, ”Koulun vastuu ulottuu myös tuntemattomaan tulevaisuuteen”, ”Huomisen ongelmia ei ratkota eilisen keinoin eikä historian keinoin, mutta ne ovat
hyvä perusta tulevaisuuden suunnittelussa”, ”Ei ole olemassa vaikeampaa eikä vaarallisempaa tehtävää kuin
luoda uutta.”
Menestystä saatiin Koululiikuntaliiton kisoissa: jalkapallomestaruudet 1984 ja 1998. Myös lentopallossa pärjättiin. Hannu Purho, vuoden 1991 ylioppilas,
muisteli vuonna 2019: ”Liikunnan opettaja Risto Iirola
johdatti lukion joukkueen pelimatkoille eri puolille
Suomea. Ottelut pelattiin parin joukkueen turnauksina. Joukkueemme pääsi lopulta aina lopputurnaukseen asti. Muistaakseni ensimmäinen lopputurnaus
ei kuitenkaan mennyt kovin voittoisissa merkeissä.
Abivuonna koululiikuntaliiton lukion lentopallon lopputurnaus järjestettiin Kuusankoskella. Paikalle olivat
saapuneet kuusaalaisten lisäksi Suomen urheilulukioiden edustusjoukkueet. Pelit pelattiin Kuusankosken
urheilutalolla. Tunnelma oli mahtava, pelejä oli saapunut seuraamaan lukiolaisten lisäksi myös muiden
kaupungin koulujen oppilaita. Joukkueellamme ei
kuitenkaan ollut suuriakaan mahdollisuuksia melkein
ammattilaisista koostuneita joukkueita vastaan. Vaikka
saimme kaikilta joukkueilta nipistettyä useita tiukkoja
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erävoittoja, jäimme lopputurnauksessa viimeisiksi.
Lukion liikuntatunneista jäi kuitenkin erittäin miellyttäviä muistoja.”

Koulun lentopallojoukkue syksyllä 1989. Alarivi vas. Hannu Purho,
Tero Ojasalo, Antti Backman, Petro Lallukka, Jarmo Mäkelä.
Ylärivi vas. Petri Nampajärvi, Jarimatti Kähärä, Jari Nurminen,
Jarkko Ojasalo, Rami Motturi. Monet pelaajista olivat kouliutuneet
lentopalloilijoiksi Kuusankosken Puhdissa.

1990-luvulla ideoitiin myös massaliikuntatapahtumia. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat paljolti
oppilaat itse. Hullumpialaiset 1992, Nuorten taide- ja
liikuntatapahtuma 1994, Taide- ja liikuntatapahtuma
1996, Kaiken kansan keilailukisa 1998 ja vuoden 2000
projektikurssilaisten liikuntatapahtuma olivat huomattavia nuorten voimannäyttöjä.

Jani Finérin piirros Hullumpialaisista 1992. Näissä,
samoin kuin seuraavissa Kuusaan lukion liikunta- ja taidetapahtumissa, ei ollut kysymys pelkästään fyysisestä
suorittamisesta, vaan kykyjään pääsivät näyttämään myös
runoilijat, muusikot, säveltäjät ja piirtäjät.

1990-luvulle tultaessa lajikirjo oli jo aika huomattava. Vuonna 1994 eläköitynyt Ritva Lindström kuvasi Hanna Iirolan haastattelussa oman opettajauransa aikaista muutosta: ”Ensin oli voimistelu ja urheilu,
joista annettiin myös omat arvosanat. Aluksi liikuntalajeja oli hyvin rajoitetusti, ja ne olivat kouluhallituksen
hyväksymät lajit. Vuosien kuluessa lajivalikoima paisui,
ja opettaja-raukan olisi pitänyt olla aina uusien lajien
asiantuntija. Kesäkursseilla käytiin aina ammentamassa uutta tietotaitoa ja pyrittiin pysymään ”ajan hermolla”. Kun tuli kurssimuotoinen lukio, niin sai jo jakaa
ryhmiin, jotka harrastivat eri asioita, jopa eri paikoissa,
jolloin vastuukysymys oli aina ongelma. Kyllä se sujui
onneksi ihan kohtalaisesti.”
Lukuvuonna 1994–1995 liikuntaa oli ykkös- ja kakkosvuoden oppilailla kaksi kurssia ja kolmosvuoden
oppilailla yksi kurssi. Näiden lisäksi halukkaat saivat
ottaa valinnaista liikuntaa kahden ensimmäisen vuoden aikana 2 + 2 kurssia. Vuosikertomuksessa tyttöjen lajeiksi mainitaan tennis, uinti, hiihto, laskettelu,
voimaharjoittelu, pesäpallo, lentopallo, koripallo, voimistelu, aerobic, ratsastus, urheiluammunta, sulkapallo, golf, keilailu, pöytätennis. II-luokalla jokainen
oppilas piti opetusharjoittelutunnin omassa mielilajissaan. Pojilla oli perinteisten koululiikuntalajien lisäksi
tilaisuus valita harrastuneisuudesta riippuen eri lajeja, kuten keilailu, golf, tennis, pöytätennis, laskettelu,
squash, ilma-ase- ja jousiammunta ja ratsastus.
Risto Iirolan seuraajaksi Kuusaan lukiolle liikunnanopettajaksi vuonna 2001 saapui ”Mäntyharjun raketti”
Ari Pakarinen, muutama vuosi aktiiviuransa päättymisen jälkeen. Pikajuoksija Pakarinen voitti 1990-luvulla viiden Suomen mestaruuden lisäksi neljä hopeaa
ja kaksi pronssia. Olympiaedustuspaikasta (Atlanta
1996) Pakarinen jäi sadasosasekunnin. 100 metrin SE
oli hänen hallussaan kuusi vuotta. ”Suomen nopeimman liikunnanopettajan” rehtorina toimi urheiluhenkinen avantouinnin MM-mies Tero Matkaniemi vuosina 2004–2007. Koululiikunnan tärkeimpänä tehtävänä
Pakarinen näkee liikunnallisen elämäntavan tukemisen ja valmiuksien antamisen opiskelijan hyvinvoinnin
tukemiseen positiivisen liikunnan kautta. ”Ei ole yhtä
oikeaa tapaa liikkua.” Kuusankoski tarjoaa erinomaiset
mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan. Uudenlaista
koululiikuntayhteistyötä Viron suuntaan toi tyttöjen
liikunnanopettajana lukiossa vuodet 2003–2016 työskennellyt Helga Ruus.
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Koululiikuntaliiton jalkapallon SM-kultamitalistit 1998, ylärivi: Jarno Kauppi, Lasse
Hermunen, Paavo Melin, Tero Höijer, Sami Piira; keskirivi: Stefan Sburatura, Tommi Purho,
Antti Kivelä, Antti Frantsi; alarivi: Arto Uotila, Petteri Mäkelä, Henri Halonen, Timo
Ärling, Kosti Nieminen. Kuva Jussi Pitkänen jr.

2010-luvulla liikunta koostui kahdesta pakollisesta
kurssista (Energiaa liikunnasta LI1, Aktiivinen elämäntapa LI2), kolmesta valtakunnallisesta syventävästä
(Terveyttä liikkuen LI3, Yhdessä liikkuen (eli vanhojen tanssit) LI4, Hyvinvointia liikkuen LI5), kahdesta
kaupunkikohtaisesta soveltavasta (Palloilukurssi LI6,
Luontoliikuntakurssi LI7) sekä kahdesta lukiokohtaisesta soveltavasta kurssista (Yhteiset pelit ja uudet liikuntalajit LI8, Sporttia abeille LI9). Urheiluakatemian
kymmenen kurssia suoritettiin kolmen vuoden kuluessa. Lisäksi oli tarjolla Liikuntatutor-kurssi LI21 sekä
Sporttistartti-kurssi LI22 vasta-alkajille ja ei-aktiivisille liikkujille. Terveystiedossa oli yksi pakollinen
kurssi, kaksi syventävää kurssia (Nuoret, terveys ja
arkielämä, Terveys ja tutkimus) ja yksi soveltava kurssi (Terveystiedon kertauskurssi). Terveystieto ylioppilaskirjoituksessa kirjoitettavana reaaliaineena nousi
suosioon 2010-luvulla. Liikunnassa palloilut ovat suosittuja, monet harrastavat myös itsenäistä kuntoilua.
Vanhojen tanssit on odotettu kurssi.
Liikunnanopettaja Ari Pakarinen työskentelee lisäksi valmentajana, tällä hetkelle Kouvolan Pallonlyöjien
juoksuvalmentajana. Vuodesta 2008 toimineen
Kouvolan Urheiluakatemian hän näkee löytäneen
oman paikkansa ja tehtävänsä niille opiskelijoille,

Liikuntapäivänä golfin alkuverryttelyä Eerolan golfkentällä, kuva Päivi Franzon 2019.

jotka valmentautuvat tavoitteellisesti kilpaurheilijoina.
Vuonna 2020 koulun akatemiaharjoituksiin osallistui
reilu parikymmentä opiskelijaa, suurimpana ryhmänä
jalkapalloilijat. Vuosien varrella akatemiassa on ollut
urheilijoita yli kahdestakymmenestä eri lajista.

”Parasta on, että saa toimia fiksujen nuorten kanssa
vuodesta toiseen.”
Liikkuva Lukio -hanke vuodesta 2017 alkaen pyrki
tuomaan liikuntatuokiot osaksi oppitunteja ja muita
päivittäisiä rutiineja. Tavoitteena oli irrottaa nuorisoa
liian tiiviistä symbioosista älylaitteisiinsa. Koululle
hankittiin lisää kuntoilu- ja liikuntavälineistöä ja opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus ilmaisiin kuntosalikäynteihin. Marttiina Joensuu, Kuusankosken lukion
liikunnanopettaja vuodesta 2016, taustaltaan kansallisen kärkitason suunnistaja, kehotti: ”Tehkää ja menkää,
älkääkä jääkö tietokoneen tai somen äärelle istumaan,
vaan kokeilkaa asioita sen sijaan, että katsotte niitä
ruudun takaa.” (Kuuluset, 2016–2017)
Lähteet: Koulun vuosikertomukset ja Kuuluset, Yhteiskoulusta
lukioksi 1920–2000, liikunnanopettajien arkisto, Risto Iirolan ja Ari
Pakarisen haastattelut 2020 ja materiaalit.
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Vuorovaikutuksen voimaa
Koulun profiilia nostivat 1980-luvulla myös
hyvin suunnitellut ja järjestetyt pikkujoulujuhlat.
Pikkujoulujuhlan juontaja Erja Ämmälahti totesi vuonna 1985: ”Kuusaan lukion pikkujoulujuhla on
paikkakuntamme merkittävin joulunalusjuhla, jota voi
valtakunnallisesti verrata presidentin itsenäisyyspäivän
vastaanottoon. – – Koulumme pikkujoulu on juhla,
jossa tapaa yhdellä kertaa oppilaita ja heidän vanhempiaan ja sisaruksiaan, opettajia, koulumme henkilökuntaa sekä muita paikkakuntalaisia. Tänäkin vuonna täysinäinen liikuntasali osoitti sen, että pikkujoulumme
on todella kaivattu ja suosittu joulunalusjuhla.” 199
Kansainvälistä väriä toivat vaihto-oppilaat,
kuten Linda Reardon 1980–1981 ja Amy Lund
Yhdysvalloista 1983–1984, muutamaa vuotta myöhemmin samasta maasta Joan Duffy, Wendyt
Parrish ja Foster sekä Edgardo Perez Hondurasista.
Ruotsalaisesta ystävyyskaupungista Lindesbergistä
saapui peräti kolmena perättäisenä vuonna 1983, 1984
ja 1985 ”mukavia svenssoneita”, jotka tutustuivat oppituntityöskentelyyn ja paikkakuntaan ja joiden kanssa
päästiin ottamaan mittaa niin lentopallossa kuin koripallossa. Marja-Leena ja Jan-Olof Rydstedtin johdolla
tehty avausmatka 1983 teki tuolloin vierailulla olleisiin
ruotsinsuomalaisiin lukiolaisiin suuren vaikutuksen. 198
Ruotsalaisviikon tunnelmia, Kuuluset kevät 1983.

Kansainvälisyyteen ja kielten opiskelun kiinnostavuuteen ja tärkeyteen kiinnittivät huomiota koululla myös
vuonna 1985 järjestetyt Ranska-viikko huhtikuussa ja
Venäjä-viikko toukokuussa. Ranska-aiheista näyttelyä
varten huhtikuussa 1985 ensimmäisen luokan ”ranskalaiset” oppilaat keräsivät materiaalia kymmenen
viikon verran, kerrottiin kevään Kuulusissa. Aloitteen
näyttelyn kokoamiseen he kertoivat saaneensa pohtiessaan suomalaisten ja ranskalaisten miesten eroja. ”Materiaalin löytäminen oli todella ’kiven takana’,
kukaan ei tuntunut tietävän mitään Ranskasta ja osan
materiaalista jouduimmekin pyytämään Ranskasta
saakka. Lukuisten puhelinsoittojen, kirjeiden ja henkilökohtaisten kerjuumatkojen jälkeen saimmekin näyttelyn kokoon.”
Kuusaalle saatiin houkuteltua myös Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta kolme nuorta miestä,
”jotka samalla saivat elämänsä tilaisuuden tutustua
Kuusaan lukion erikoisuuksiin ja rakkaaseen KymiStrömbergiimme”. Viikkoon sisältyi myös muotinäytös, disco, korkeatasoinen elokuva ”Euroopan johtavasta elokuvamaasta” sekä ranskalainen menyy Raija
Siltovuoren ja koulun keittiöhenkilökunnan loihtimana. ”Kaiken kaikkiaan Ranska-viikko oli todella piristävä lisä koulumme arkeen. Lisäksi tämä hunningolle
jätetty lukiomme sai mukavassa määrin kaipaamaansa
julkisuutta”, pohtivat lukiolaiset itse. 199
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Jari Mattila ikuisti tuokiokuvan venäjän tunnilta 1985. Piirros Venäjän viikon vieraskirjassa/Kuulusissa 1985.

Venäjä-viikon näyttelyn pystyttämiseen osallistuivat
kaikki ensimmäisen ja toisen luokan venäjän kielen
opiskelijat. Näyttely, johon myös koulun ulkopuoliset
pääsivät tutustumaan, esitteli Neuvostoliittoa, neuvostovenäläistä kulttuuria ja venäjän kieltä. Teemaviikon
aikana katseltiin venäläisiä balettiesityksiä, kuunneltiin
venäläistä musiikkia, katseltiin diasarja Kuusankosken
ystävyyskaupungista Vologdasta ja elokuva Kiovasta.
Näyttelyvieraat osallistuivat tietokilpailuihin.
Pääpalkinnon, liput Kouvolassa kesäkuussa 1985 esiintyneeseen Moskovan suureen sirkukseen, sai kakkosluokkalainen Anna Forsell. ”Näyttelyn tarkoitus oli
korostaa venäjän kielen opiskelun tärkeyttä ja esitellä
Neuvostoliittoa ja sen kulttuuria ja täten vähentää vielä nykyäänkin esiintyviä ennakkoluuloja venäjän kieltä ja kansaa kohtaan.” Muistoksi teemaviikosta jäivät
lehtileikkeet, vieraskirja ja näyttelystä tehty videofilmi.
Näyttelyn pystyttäminen ja teemaviikon suunnittelu
vaati paljon mutta toisaalta antoi tietoa, huvia ja hyötyä, kirjoitti vieraskirjaan venäjän opettaja Marja-Liisa
Vuori-Miettinen. 200
Keväällä 1987 lehtorit Lea Lauronen Voikkaan lukiosta ja Jari Pulli Kuusaan lukiosta johdattivat yhteensä
43 lukiolaista ystävyyskaupunkimatkalle Keski-Norjan
tuntureille Oppdaliin. Norjalaiset olivat edellisenä
keväänä vierailleet täällä, joten kyseessä oli vastavisiitti. 201 Jari Pulli ikuisti matkan vaiheita videofilmille.
Englannin lehtori Pullista tulikin 2010-luvulle saakka
koulun hovikuvaaja, jonka tuotoksina syntyi kymmeniä

VHS-kasetillisia videoita Kuusaan lukion tapahtumista, esittelyvideoita englanniksi, pikkujoulujen, vanhojen tanssien, lakkiaisten sekä muiden juhlatilaisuuksien kuvauksia. Vuonna 1988 osa IIC:n oppilaista oli
opintoretkellä Turkissa. Mukana ollut opettaja Liisa
Oljemark korosti matkan valmistelun, sen luoman
yhteishengen ja tavoitteellisuuden merkitystä. ”Oman
koulun arvostus lisääntyi”, kertoivat Turkista palanneet
oppilaat. Samana keväänä valittiin ainoana suomalaisena Sini Paukkunen IC:ltä italialaiseen huippulukioon
Adriatic Collegeen. Vuonna 1989 koululla vieraili painijapoikia neuvostoliittolaisesta ystävyyskaupungista
Vologdasta sekä islantilainen toimittaja. 202

Englannin kielen tunnilla, Jari Pulli jalkautuneena oppilaiden
pariin. Koulun kuva-arkisto.
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nyt uskaltaa Suomessa opettajien puheen keskeyttää.
Se ei kuulu tapoihin, ei ainakaan vanhempainillassa.”
Rehtori Raimo Wessmanin monologin lukio-opiskelun nykytilasta lehden toimittaja yritti translitteroida
”alkuperäisraumaksi”:
”- - Kyl nää meiän matikan ja kielten opettajat on sitä
mieltä, et kyl se on höperöityny vallan pal, keskimääräne lukemine, tietämine ja osaamine, vireys ja muut. - Ei niit kovin mielellään koulust poiskaa... ne on saanu
tääl olla ja kukoistaa ja lakastuu sit loppuvaihees... Mut
kyl me kaikil ollaan selväst sanottu, et ei sust taira tulla

mittää. Mut ei me yleensä olla potkittu pois, semmost
harrastettu... Viime vuosin on ollu kauhea riski noide
kirjotuste kanssa...Kyl ne tietää sen...ku kotiväkiki on
sitä mieltä et antaa käyrä ny vaan...”
Rehtori puolusti lempeää, oppilaita ymmärtävää linjaansa: ”Ei me nujerreta ja masenneta niit jo heti... ku
ne haluaa tääl hyvi syörä ja jossai ainees lukke ja pittä
kavereil seura ni antta niire hittoin olla... Sit ne mene
opistoon ja niist tulee hyvi insinöörei. Eiks tämä ole
tasavallan kannalt paljo paremp systeemi.” 205

Kuusaan lukion opettajia vuonna 1986. Ylärivi vasemmalta: Ritva Rytkönen (venäjän kielen sijaisena), Anne Markkanen (matematiikka, fysiikka, kemia), Teiju Aronen (ruotsi), Irma
Sahlström (saksa, englanti, kirjastonhoitaja), Eeva Hietala (äidinkieli, ruotsi).
Keskirivi vasemmalta: Risto Iirola (liikunta, terveystieto), Jari Pulli (englanti, av-yhdysopettaja, kielistudion esimies), Leo Jumppanen (historia, psykologia, oppilaanohjaus, ammatinvalinnan yhdysopettaja), Kaarina Marjanen (äidinkieli), vahtimestari Tapio Kari.
Alarivi vasemmalta: Asko Pekkanen (historia, oppilaanohjaus, ammatinvalinnan yhdysopettaja, rehtoria avustava opettaja, oppilaskunnan ohjaaja), Pekka Uotila (biologia, maantiede), rehtori Raimo Wessman (historia), Juhani Koljonen (fysiikka, matematiikka, kemia, ATK). Koulun
kuva-arkisto.

Keväällä 1990 tehtiin vastavierailu Vologdaan yhdessä
kouvolalaisten ja anjalankoskelaisten kanssa. ”Opimme
tajuamaan, että ystävyyttä löytyy yli rajojen ja että tällaiset ystävyyssuhteet ovat riippumattomia mistään
poliittisista asioista”, kertoi Piia Miettinen glasnostin hengessä. Samana keväänä matkattiin myös lännen ystävyyskaupunkiin, Lindesbergiin. Tähtihetki
oli pesäpallo-ottelu Lindeskolanin joukkuetta vastaan. ”Monisatapäisen yleisön edessä voitamme 6–1.
Voimme siis palata kotiin suoraselkäisinä ja naamat
loistaen”, totesi matkaa kuvannut Tero Mamia. 205
Sanomalehtiä selatessa saa vaikutelman, että
1980-luvulla kuului Kuusaan lukiosta ja yleensäkin
paikkakunnan kouluista positiivisten uutisten lisäksi
myös negatiivisia. Kiisteltiin monista asioista, kurssija jaksouudistuksesta, luokkien määrästä, oppikirjojen
käytöstä, Kuusaan ja Voikkaan lukioitten yhdistämisestä, Kouvolan lukioiden imusta, ylioppilaskirjoitusten tuloksista. Koulu eli tuolloinkin erilaisten odotusten ristipaineessa. Kouluviranomaisten, rehtoreiden,

opettajien, oppilaiden, vanhempien ja muiden ulkopuolisten odotukset ja käsitykset koulunkäynnin luonteesta eivät välttämättä kohdanneet. Myös media ärähteli, esimerkiksi keväällä 1983, kun Kymenlaakson
rehtorit tekivät yhteispäätöksen, ettei laaksokunnan
lukioiden ylioppilaiden nimiä eikä reputtaneiden määriä anneta julkisuuteen. Kuusankosken Sanomat kirjoitti: ”Rehtoreiden ja opettajien toimenkuvaan kuuluu vain ja ainoastaan opettaminen ja kasvattaminen.
Lehdistön ja lehtimiesten työhön kuuluu tiedonvälittäminen.” 204 Toisaalta paikallislehti otti itse mielellään
vuosikymmenen kuluessa kantaa myös ”koulun sisäisiin asioihin”.
Keväällä 1985 pidetyssä vanhempainillassa Kuusaan
lukion opettajat teroittivat vanhemmille: ”Työtä on
paiskittava lukiossa paljon kovemmin kuin peruskoulun 9. luokalla konsanaan. – – Yleisöä oli Kuusaan
lukion juhlasaliin kokoontunut melkoisesti. Tietoa tuli,
totisesti paljon ja laajalti. Yleisö tosin näytti loppua
kohti kiusaantuneelta, iltauutiset lähestyivät uhkaavasti, eikä puheesta tuntunut tulevan loppua. Ja kukapa
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Lukioelämään liittyvät siirtymäriitit ovat säilyneet Kuusankoskellakin vuodesta ja jopa vuosikymmenestäkin toiseen melko saman kaavan
mukaisina. ”Silloin kun on päivä viimeinen, olkoon lakkisi valkoinen” sekä ”Nolla, nolla, nolla” hoilaten lähtivät kevään 1985 abit Kuusaan
lukiosta, kun samaan aikaan Voikkaan lukion penkkareita laimensi tiukka sensuuri. Leike Kuusankosken Sanomista 16.2.1985.

Rehtorin mainitsemaa ”höperöitymistä” lienee kyseisenä keväänä ollut liikkeellä, koskapa kevään 1985
ylioppilaskokelaista reputti reilu neljännes, mikä oli
enemmän kuin vuosikymmeniin. Yrittäjiä oli 96, joista reputtajia 25. Tulokseen saattoi osaltaan vaikuttaa
se, että Naukion yläaste oli kokeilukouluna siirtynyt
tasokurssittomuuteen ennen muita kouluja, ja kevään
1985 abit olivat suureksi osaksi näitä ”koekaniineja”.
Muitakin syitä kehnoon menestykseen haettiin kiivaassa sanomalehtidebatissa.
”Kouluongelmat ratkaisuun heti”, Kuusankosken
Sanomien pääkirjoitus vaati seuraavana keväänä ylioppilaskirjoitusten alettua ja ennakoi Kuusaan lukiolle

taas suurta ”reppumäärää”. Pääkirjoittaja näki suurimpana syynä Kuusaan lukion henkilösuhteiden tulehtumisen ja rehtorin liian räväkän ja tiukan asenteen
alaisiaan ja koulutoimen henkilöstöä kohtaan. ”Aivan
yleisesti on rehtorin toimia kuvattu laatusanoin ’diktatoriset’ ja ’mielivaltaiset’.” Kirjoittaja piti rehtorin toimintaa arveluttavana, jopa vaarallisena. Reputtamisten
lisäksi ongelmana hän näki lukiolaisten siirtymisen
Kouvolan lukioihin. ”Elleivät ne [=asiat] tule kuntoon
rehtorin omia asenteita muuttamalla, on ainoa keino
myöntää rehtorille vapautus tehtävistä yleisen edun
nimissä.” 206
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Joukko opettajia laati vastineena avoimen kirjeen
päätoimittajalle ja totesi, että lehden rämäkät väitteet
eivät pitäneet paikkaansa: ”Henkilösuhteet ainakaan
rehtorin ja opettajien kesken eivät ole tulehtuneet, vaan
täysin normaalit. – – Toivomme työrauhaa, emme sitä,
että paikkakunnan sanomalehti tarkoituksellisesti saattaa työntekomme hankalaan asemaan.” 207
Sanomalehtien palstoilla mielipiteet jakautuivat: entinen vanhempainneuvoston jäsen piti rehtoria rehtikäytöksisenä ja oppilaiden suosiota nauttivana herrasmiehenä, nimimerkki ”Järki käteen” oli oppinut tuntemaan
hänet asiansa osaavana huumorimiehenä, oikeudenmukaisena ja oppilaita parhaansa mukaan tukevana
opettajana. Nimimerkki ”Huolestunut äiti” puolestaan
kummasteli rehtorin kiroilua, kummallista esiintymistapaa, uhoamista ja haukkumisia: ”Kun tilanne on sellainen – – niin ei ihme, että vähänkään ajattelevat vanhemmat panevat lapsensa Kouvolan lukioihin.” 208
Kevään 1986 ylioppilaskirjoitusten onnistuminen Kuusaalla (kirjoittajia 83, reputtajia vain 5) ja
Voikkaalla (kirjoittajia 33, reppuja 0) kevensi tunnelmaa, ja Kuusankosken Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan otsikolla ”Lukiot nostivat tason huipulle”:

”Selitystä yllättävän nopeaan tason nousuun on tietysti vaikea löytää. Oma osuutensa on varmaan
opiskeluilmapiirin paranemisella. Monet lukion oppilaat ovat sanoneet Kuusankosken lukioiden
muuttuneen parissa vuodessa yrityshenkisempään
suuntaan. Opettajien ja oppilaiden väliset suhteet
ovat parantuneet ja yhteishenki ynnä työhalut ovat
kaikilla kasvaneet.
Kuusankoskelaisilla on täysi syy olla ylpeitä opinahjoistaan, jotka ovat tasoltaan nousseet Kymen läänin
kärkipäähän. Lukioiden menestyminen vaikuttaa
tulevaisuudessa myönteisesti koko kaupungin henkiseen kehitykseen. Menestyvät ja kukoistavat koulut ovat aina olleet merkkinä paikkakunnan hyvinvoinnista ja elämisen tasosta. Puheet Kuusankosken
koulujen vähäverisyydestä ja suoranaisesta henkisestä
anemiasta on viimeistään nyt syytä lopettaa ja keskittyä tuleviin ponnistuksiin, jotta saavutettu hyvä taso
pystytään myös jatkossa säilyttämään.” 209

ylioppilaiden määrät olivat tuossa vaiheessa jo tippumassa ikäluokkien pienuuden takia. Paikallisesti määrän lisäksi vahveni myös laatu. Kuuden ällän ylioppilaita leivottiin Kuusaan lukiossa 1988–1989 peräti neljä
kappaletta. 210
Samaan aikaan Kouvolaan suuntautuvaan ”aivovuotoon” reagoitiin tehostamalla markkinointia yläasteiden suuntaan ja jakamalla lukiotietoutta vanhemmille. Koulu näki vaivaa esiintyäkseen edukseen Naukion
ja Ruotsulan yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille.
Tunnelma oli kuin ”hillityissä pikkujouluissa”, kertoi
Kuusankosken Sanomat helmikuussa 1987 video-,
tanssi- ja musiikkipainotteisesta vanhempainillasta.
211 Samalla tavoiteltiin kolmen aloittavan ykkösluokan
perustamista. Seuraavana syksynä saatiin muodostettua
kuitenkin vain kaksi aloittavaa ryhmää, molemmissa 39
oppilasta. Musiikki- ja liikuntapainotteisuuden rinnalle Kuusaan lukiolle suunniteltiin satsausta yritystiedon
opettamiseen. Lääninhallituksen kouluosaston tarkastajat keväällä 1988 totesivat Kuusaan lukion menneen
”muutenkin hyvin eteenpäin siinä kuin muutkin läänin
lukiot”. Erityisen hyvillään johtava koulutoimentarkastaja Kauko Roikola oli siitä, että Kuusaan lukio sai
tulevalle syksylle taas kolme aloitusryhmää. 212
Vuosikymmen päättyi komeasti piispallis-presidentillisissä tunnelmissa. Tammikuussa 1989 piispa Kalevi
Toiviainen vieraili koululla ja helmikuussa penkinpainajaisissa piipahti presidenttipari Mauno ja Tellervo
Koivisto.
Piispa Toiviainen vastaili lukiolaisille näiden muun
muassa avoliittoa, avioeroa, sukupuolietiikkaa ja armokuolemaa koskeviin kysymyksiin. Häneltä udeltiin
myös piispan pätevyysvaatimuksia ja palkkaa. Piispa
antoi tunnustusta nykynuorille: ”Missään nimessä
tämän päivän nuoret eivät ole ainakaan huonompia
kuin nuoret ennen.” 213

Mikkelin piispa Kalevi Toiviainen esitteli piispallista asuaan
Kuusaan lukiolaisille 1989. Koulun kuva-arkisto.

Presidenttipari oli käymässä Kuusankoskella uuden
paperikoneen avajaisissa samana päivänä, kun kouluissa
juhlittiin penkinpainajaisia. Urbaanilegendan mukaan
lehtori Liisa Oljemark pysäytti lähes ex tempore
Koiviston autosaattueen Valtakadulla lukion kohdalla.
Tosiasiassa seisahdus oli suunniteltu yhdessä presidentin henkilökunnan kanssa, joskaan Kuusankoskitalolla
odottavat viralliset vastaanottajat eivät tienneet ylimääräisestä ohjelmanumerosta ja vilkuilivat hermostuneina kellojaan. ”Terve Manu, terve Tellu, terve Suomen
korkeimmat... Pressaks mäkin tahdon tulla. Kymijoen
partaalle aina tervetullut oot”, lauloivat samaan aikaan
Minni-hiiri, Aki ja Turo, Cicciolina, mandariini ja
monet muut oudot oliot hymyilevälle presidenttiparille
ja huusivat lopuksi: ”Linnassa tavataan!” 214

Vahva taso kirjoituksissa säilyikin 1980-luvun loppuun
saakka. Seuraavana keväänä 1987 saavutettiin määrällisesti ylioppilaiden ennätys: 86 valkolakkia, jota sivuttiin myös sitä seuraavana keväänä. Valtakunnallisesti
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Tuttavallisesti

vauhdilla ja tunneilta poissaolo oli opintojen etenemisen kannalta lähes mahdotonta. Tarja oli myös
äärettömän nopea kirjoittaja, ja mieleen ovatkin
jääneet ne kerrat, jolloin hän kirjoitushuumassa kirjoitti vahingossa suoraan piirtoheittimen lasiin, kun
piirtoheittimeen kiinnitetty piirtoheitinkalvorulla
oli huomaamatta loppunut. Asioiden läpikäyntinopeuden, sen aiheuttaman vauhtisokeuden sekä ’yleisen tietoähkyn’ vuoksi kemian tunneilla läpikäydyt
mystiset orbitaalitkin avautuivat vasta myöhemmin
jatko-opinnoissa.”
Huumori on ollut opetusmenetelmä, jonka sopivuudesta tai sopimattomuudesta kullakin on omat
käsityksensä.

Syksyn 1987 Kuuluset -lehden keskiaukeama. Piirrokset Inna Virtanen. Tuona aikana opiskelleet osannevat edelleen yhdistää puhekuplat oikein. Oikeat vastaukset löytyvät loppuviitteestä. 215

Vuonna 2019 koulumuistelmiaan lähettäneet entiset
oppilaat laativat sanallisia piirroksia tuon ajan opettajista muistikuviensa pohjalta. Monien muiden tavoin
Hannu Purho, joka opiskeli lukiossa vuosina 1988–
1991, on alkanut ymmärtää lukioaikaisia opettajiaan
paremmin vasta aikaperspektiivin päästä:

”Rehtorin raumalainen murre ja siihen liittyvä erityinen nuotti olivat jotain mitä paljasjalkaisen kuusaalaisen oli välillä todella hankalaa ymmärtää.
Mieleeni ovat jääneet erityisesti rehtorin useat kuulutukset koulun keskusradiosta, joista ei useinkaan
ymmärtänyt hyvällä onnella kuin puolet. Rehtorilla
oli nimittäin tapana värittää varsinaista asiaa
monenlaisilla, usein asiaan liittymättömillä jutuilla.
Hyvin usein kävikin niin, että kuulutuksen loputtua
mietimme luokassa pitkään, mitä ihmettä meille oli
yritetty kertoa. Myöhemmin kirjailija Heli Laaksosen

raumalaisen murteen esille tuomisen jälkeen ymmärsin rehtoriamme paremmin, kun vielä satuin törmäämään Hj. Nortamon (1860-1931) kirjoittamaan kertomukseen ”Raumalaisista jaarituksista”
(Raumlaissi jaarituksi).”
Opettajia kuten oppiaineitakin oli luonnollisesti
monensorttisia. Pitkä matematiikka on perinteisesti
ollut vaativin laji, mutta kemiassakaan ei säästelty:

”Lukio-opintoni ehdottomasti haastavinta aikaa olivat ne jaksot, joissa oli useita Tarja Pellisen kursseja.
Tarja opetti minulle laajaa matematiikkaa, kemiaa
sekä niiden lisäkursseja. Tarjan tunneilla tuli oppilaan keskittymisen olla herpaantumatonta, sillä jos
tipahdit ’kelkasta’ ensimmäisen 10 minuutin aikana,
et varmasti päässyt kyytiin enää lopputunnin aikana. Opintokokonaisuudet käytiinkin läpi kovalla
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”Biologiaa ja maantietoa opettanut Pekka Uotila oli
sympaattinen hahmo. Pekasta on jäänyt monia lentäviä lauseita aina ’bushmanninaisten rasvapakaroista’, ’sienen oikeasta kosteusprosenteista’ erilaisiin
’Njöm njöm’-äännähdyksiin, pujoparran sukimiseen
ja kantapääkeinuntaan asti. Pekalla oli myös erikoinen huumorintaju, joka herätteli monesti meidät teinit kohmelostamme nykyhetkeen. Erityisen iloinen
Pekka oli, jos hän onnistui löytämään jonkinlaisen
yhteyden oppilaan nimen ja kasvin tai eläimen latinalaisen nimen kanssa. Nuorten itsetunto oli tuolloin
varmasti korkeampi kuin nykyisin, sillä suurta meteliä ei nimienvääntämisestä noussut. Hyväntahtoista
hymähtelyä sitäkin enemmän. Ensimmäiseltä luokalta muistan elävästi erään tapauksen, joka ilahdutti Pekkaa erityisesti. Yksi luokkamme oppilaista
ei ollut saapunut kouluun pitkään aikaan ja kaikki miettivät mihin hän oli kadonnut. Sitten eräänä
iltana television puoli yhdeksän pääuutislähetyksessä
esitettiin kuvaa tapauksesta, jossa poliisi poisti Kessin
erämaa-alueen metsähakkuita vastustavia henkilöitä kaadettavista puista. Uutisfilmille oli tallentunut
myös ’kadonnut’ luokkatoverimme. Kun seuraavalla biologian tunnilla keskustelimme asiasta, näytti se
erityisesti ilahduttavan opettajaamme. Vasta myöhemmin oivalsin, kuinka läheinen Pekka oli luonnon kanssa ja kuinka hyvin oppi olikaan meihin
nuoriin siirtynyt. Itsekin kirjoitin ylioppilaskirjoitusten reaalikokeessa sekä biologian että maantiedon
kysymykset.”

Kuusaan lukion rehtorina vuodet 1975–1993 toiminut Raimo
Wessman (s. 1930) on kotoisin Raumalta. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Rauman lyseosta vuonna 1952. Wessmanin historianopettajana oli Erkki Kaitila, joka oli toiminut Kuusankosken yhteiskoulun rehtorina 1926–1931. Poikavuosistaan lähtien Raimo oli hyvin
kiinnostunut historiasta ja seurasi maailmantapahtumia jo sota-aikana sanomalehdistä. Kouluaikana ja koulun jälkeen Wessman
oli töissä satamassa ja suoritti varusmiespalveluksensa laivastossa.
Rauman karskien satamajätkien ja merimiesten maailmasta tarttui
varmaankin paljon nuoren miehen puheenparteen ja esiintymistyyliin. Wessman opiskeli Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä
1954–1958. Työura alkoi Lapuan yhteislyseossa ja Kouvolan lyseossa, vuodesta 1971 Kuusankosken yhteislyseossa.
Raimo Wessman ”luotsasi raumalaisen merikapteenin tavoin
( Jumal daivas ja kapten laivas) oppilaitostaan liki kaksikymmentä vuotta”, vuodet 1975–1993, todettiin 75-vuotisjuhlakuulusissa
1995. Rehtorin omintakeisesta tyylistä kertoo esimerkiksi Helena
Sederholmin muistelma: ”Raimo Wessman, lukion rehtori, opetti
meille historiaa. Hän saattoi ponnahtaa opettajanpöydälle, laittaa
jalat itämaisesti ristiin ja ryhtyä kertomaan, miten huonolaatuisia
vasaroita Japanissa valmistettiin toisen maailmansodan jälkeen.”
Yllä oleva valokuva on lokakuulta 1989, jolloin oppilaskunta
muisti rehtoria nimipäivänä laulamalla ja lahjoittamalla Smurffitikkarin. Raimo-reksin vierellä IA:n Piia Miettinen ja Heli Jyräs.
Kuuluset syksy 1989.
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Yritys, Yläkymi, Kuuluset, Skole
ynnä muut koululehdet
Kymen läänin koululehtikilpailussa tammikuussa 1990
valittiin Kuusaan lukion lehti Kuuluset yhdessä imatralaisen Tainionkosken lukion Tiennäyttäjä-lehden
kanssa parhaaksi. Eri puolilta lääniä lähetettiin 34
lehteä kilpailuun. ”Monipuolinen, tasaisen hyvä ote
uutisointiin, iloinen ilme ja osaava ote työhön”, lehteä
arvioitiin. Vielä komeampi journalistinen meriitti on
Voikkaalla: Hirvelän yläasteella ja Voikkaan lukiossa
toimitettu Skole valittiin vuonna 2003 Suomen parhaaksi koululehdeksi. Nuorten Akatemian ja Helsingin
Sanomien raadin mukaan se oli ”lähes täydellinen koululehti”. Skolen taival alkoi opettaja Pertti Toukkarin
aloitteesta vuonna 1990 ja jatkui 2010-luvulle. Lisäksi
Voikkaan lukiolaiset toimittivat epäsäännöllisesti
omaa englanninkielistä koululehteä Volumea 1990-ja
2000-luvuilla.
Näiden koululehtien edelläkävijöitä kaukaisella 1920-luvulla olivat kuusankoskelaisten keskikoululaisten sepittämät Yritys, jota tiedetään tuotetun
peräti kahdeksan numeroa pelkästään lukuvuonna
1922–1923, ja kuusikymmenlukulaisten Kuusaan,
Voikkaan ja Kouvolan lyseoteinien yhteinen Yläkymi,
jonka ensimmäisen numeron sensuroinnista kiisteltiin keväällä 1963. Lehden ympärille kehkeytynyt
jupakka synnytti kuusikymmenluvulle tyypillisen julkisuussodan kuusankoskelaisversiona. Asiasta kertoo
tarkemmin Eero Niinikoski katsauksessaan Värikkäät
teinivuoteni 1960-luvun yhteydessä. Yläkymi oli
kunnianhimoinen kirjallinen tuotos, jota julkaistiin
muutaman vuoden ajan. Kuusankosken Sanomissa
(16.3.1963) lehden ensimmäistä numeroa kehuttiin
pirteäksi ja nuorekkaaksi, ”sekä painoasultaan että
sisällöltään varsin moderniksi ja sovinnaisesta kaavasta
poikkeavaksi”.
Vuodesta 1976 alkaen Kuusaan ja sittemmin
Kuusankosken lukiossa ilmestynyt Kuuluset on saavuttanut paljon pidemmän lehdistöhistorian ja ehtinyt tätä

Yläkymi-lehden artistina toimi lyseolainen Markku
Valkonen, josta sittemmin tuli taide- ja kulttuuritoimittaja, museonjohtaja ja tietokirjailija.

kirjoitettaessa jo tukevaan keski-ikään. Ensimmäisessä
numerossa todettiin, että koska vuosikertomus ei enää
riittävästi sisältänyt koulua koskevia tietoja, pidettiin
tarpeellisena saada aikaiseksi vapaamuotoisempi tiedotuslehti. ”Toivottavasti myös kirjalliset harrastajat,
runoilijat ja prosaistit löytävät siitä foorumin”, toivoi
rehtori Raimo Wessman. Ensimmäiset numerot tuotettiin kouluneuvoston avustuksella ja yksi niistä oli
omistettu kouluneuvostovaaleille. Liikkeelle lähtönsä
jälkeen lehti ilmestyi yleensä syksyisin ja keväisin, kunnes 2000-luvun alkuvuosista alkaen julkaisuja on tehty
pääsääntöisesti yksi lukuvuotta kohti. Lehdistökurssin
kokoama opiskelijalehti sulautui samalla yhteen
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koulun keväisen vuosikertomuksen kanssa. Kevään
2020 ”Koronakuuluset” ilmestyi pelkästään pedanet-versiona koulun sivuilla.
Kuulusten luonne on vuosikymmenien mittaan vaihdellut virallisemman, asiallisemman tiedotuslehtityylin
ja epävirallisemman ”underground-journalismin” tai
sisäpiirivitsailun välillä. Oppilaskunta ja sen kynäniekat saivat joka tapauksessa lehdestä esiintymisfoorumin, jonka merkitys etenkin ennen sosiaalisen median
aikakautta oli tekijöilleen ja lukijoilleen varsin tärkeä.
Sensuurikysymyksiä on varmasti pohdittu Yläkymin
”leikattujen lehtien” jälkeenkin. Kiisteltyjen Poplistojen perillisinä Kuulusissa julkistetut In- ja Out
-noteeraukset kertovat arvostuksista ja ajan ilmiöistä.
Aikojen vaihtelusta/vaihtelemattomuudesta kertovat
myös koululaisvitsit. Vakiopalstoja olivat pitkään esimerkilliset ylioppilaskoevastaukset. Lehtien sivuilla
esiteltiin kouluun saapuneet uudet ja eläkkeelle lähtevät opettajat, vaihto-oppilaat, kouluvuoden erityistapahtumat, kuten penkkarit, vanhojen tanssit, risteilyt,
muut matkat ja juhlat. Kirjoituksissa esitettiin myös
kannanottoja koulumaailman muutoksiin, nuorten
elämään ja harrastuksiin, Kuusankosken keskusta-arkkitehtuuriin tai maailmanpolitiikkaan, laadittiin kirjatai elokuva-arvosteluja tai haastateltiin haaviin saatuja
julkkiksia.
Parhaimmillaan Kuulusista löytyy ansiokasta tutkivaa journalismia sekä korkeatasoiseen kirjalliseen
kykyyn viittaavia tekstejä, sekä proosaa että runoutta,
samoin kuin nuorten taiteilijoiden oivaltavia kuvallisia
tuotoksia.
Joillakin luokilla tai ryhmillä oli energiaa tuottaa
myös omia lehtisiään, kuten luontokerho Bombuksen
Kimalaiset, joita on koulun arkistossa säilynyt neljä numeroa vuosilta 1979–1981, tai 1A:n 1979–1980
tekemä englanninkielinen lehti. Vaatimattomampia
monistenippuja, mutta silti antaumuksella tehtyjä, ovat
esimerkiksi vuosina 1987–1988 laaditut Runoja ja aforismeja tai 1B:n luokkalehti vuodelta 1987 Chic Dick.
Koululehtiä on rustattu Kuusankoskella vuosikymmenien ajan, useimmiten epäilemättä suurella innostuksella ja antaumuksella. Jälkikäteen oppilaiden
hengentuotteet tarjoavat paitsi dokumenttiaineistoa
koulun arjesta myös erinomaisen näkökulman opintiellä kulkeneitten sukupolvien ajatusmaailmoihin ja
aikalaismielipiteisiin.

Opiskelu ja erityisesti ylioppilaaksi ponnistelevan
urakka ovat teemana monissa Kuulusten kansikuvissa, niin näissäkin Nina Peteliuksen (vas.) ja
Helena Seppälän (oik.) käsialaa olevissa kuvissa.

Kuuluset n:o 1:n (1976–1977) kannesta ja muusta kuvituksesta vastasi lukiolainen Hannele Niemi,
sittemmin mediapersoonana paremmin tunnettu
nimillä Hantta Krause ja Wilma Schlizewski.
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1990-luku:
Lama ja luokaton lukio

Syksyn 1989 rauhankyyhkynumero tuotti Kuulusille Kymen läänin koululehtikilpailuvoiton. Kansikuvan
piirsi Tero Hintsala.

Luontokerho Bombuksen Kimalaisen kansia kuvitti muiden muassa Jukka Lehtinen. Kuvanveistäjä Lehtisen myöhempiä töitä on mm. Eduskuntatalon Pikkuparlamentin
edustalla oleva Oma maa mansikka -metalliveistos

Kolmikymppiskuulusissa 2006 Mikko Taina vertasi
Kuusaan lukiota Rafaelin Ateenan kouluun.
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Kuusaa ja Voikkaa yhteisen
rehtorin alaisuuteen
1980–1990-lukujen taitteessa maailmalla kuohui, kun
kylmän sodan aika oli päättymässä. Hannu Purho
muisteli vuonna 2019 aikaa näin:

”Oma lukioaikani Kuusaan lukiossa sattui kansainvälisesti mielenkiintoiseen aikaan. Euroopassa koettiin ennennäkemättömiä kansannousuja, Varsovan
liitto sekä sitä rautaisella otteellaan johtanut suuri ja
mahtava Neuvostoliitto hajosivat, Berliinin muuri kaatui ja Saksat yhdistyivät, Itä-Euroopan diktatuurit kukistuivat ja maat aloittivat tien kohti
moderneja länsimaisia demokratioita. Lähi-idässäkin
kuohui, kun Irak miehitti Kuwaitin ja maailmanpoliisi Amerikan Yhdysvallat hyökkäsi länsimaisen
liittouman kärkenä kurittamaan vanhaa liittolaistaan Irakin diktaattoria Saddam Husseinia. Kaikki
merkittävät maailman tapahtumat jäivät kuitenkin
jotenkin etäisiksi, sillä nuoren elämä tuolloin pyöri hyvin tiiviisti koulun, harrastusten ja kavereiden kolmiyhteyden parissa. Maailman tapahtumien
seuraaminen olisi vaatinut nykyistä huomattavasti
enemmän työtä, sillä tuolloin pääinformaatiolähteenä olivat television uutislähetykset ja sanomalehdet.
Tieto saapui tänne pohjolan perukoille pääsääntöisesti
hieman viiveellä ja jotenkin ihmeellistä olikin nähdä television uutislähetyksestä melkein reaaliajassa, miten Yhdysvaltojen Tomahawk-risteilyohjukset
iskeytyivät Irakin pääkaupungin Bagdadin
kohteisiin.”
Samaan aikaan kun ulkopuolinen ympäristö mullistui, Suomi koki pahimman lamansa vuosikymmeniin. Säästöpäätökset kuristivat myös koululaitosta.
Kuusaan lukiossa laman vaikutukset eivät ainakaan
aluksi purreet kovin pahasti. Lamavuonna 1991 koulun ilme päinvastoin piristyi lukiorakennuksen ulkomaalauksen ansiosta. Ankeanharmaa ruskeus peittyi
pirteän vaaleanpunaisen värin alle. ”Postmodernilla

vuonna 1989. Kuusaan lukio jatkoi kolmisarjaisena,
yhdeksän perusluokkaa käsittävänä noin 250 oppilaan
opinahjona, joka rytmitti opiskelunsa kuusijaksojärjestelmän mukaisesti.
Avaus yritysmaailmaan oli 1990-luvun alkuvuosien
yhteistyökokeilu Kymmene Oy:n ja Kuusankosken
lukioitten välillä. Kymin sellu-, paperi- ja kemianteollisuus adoptoivat nimikkoluokikseen kolme aloittavaa

lukioluokkaa. Suhde poiki molemminpuolisia koulu- ja tehdasvierailuja ja metsäretken elokuussa 1991,
mutta lopahti muutaman vuoden kuluttua. Voikkaan
lukion osalta hanke sai paremmin tuulta siipiensä alle,
ja koulun ja tehtaan yhteistyö siellä muodostui kestävämmäksi. 216

pinkillä” ja koristekuvioinneilla terästettiin imagoa.
Maalauksen suunnitteli kaupunginarkkitehti Laurent
Druey. Paitsi postmodernina vaaleanpunainen saatettiin tulkita ”Suomen sosialidemokraattisimman kaupungin” tunnusvärinä.

IIC vuosimallia 1992–1993 oppilaiden nimikirjoituksilla varustettuna. Luokanvalvojana Irma Sahlström. ”Hyvinvoinnin sukupolvi” varttui
vahvistuvan sosiaaliturvan oloissa – kunnes 1990-luvun alun lama iski särönsä turvallisuudentunteeseen.

Sami Verhon näkemys lamasta, koulusta ja joulusta.
Kuuluset, syksy 1991.

Lukuvuoden 1991–1992 vuosikertomuksessa sanottiin, että ”tähänastiset säästöpäätökset eivät ole mitenkään oleellisesti vaikeuttaneet koulun toimintaa”.
Oppilaiden ainevalintatoivomukset voitiin yhä ottaa
opetuksen järjestelyjen lähtökohdaksi. Myös koulun
omat koulukohtaiset ainevalinnat liikunnassa ja taloustiedon opetuksessa pysyivät käytössä. Yritys- ja taloustiedon opetus ylimääräisinä kursseina oli aloitettu
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Keväällä 1993 lukuvuoden viimeisten viikkojen aikana jouduttiin toteuttamaan opettajien pakolliset
lomautukset. Vain harvat opettajat joutuivat olemaan
poissa varsinaisten oppituntien pidosta, mutta ”tästäkin oli riittävää harmia opetukselle”. Koulujen kovin
raskasta säästöhöyläämistä esti ehkä osaltaan pelko
oppilaslaumojen ryntäämisestä Kouvolan lukioihin.
Kilpailuasetelman vuoksi haluttiin ylläpitää tasokasta
lukiovaihtoehtoa kuusankoskelaisille omassa kunnassa.
Tätä tarkoitusta palvelivat myös yläasteille suunnatut
tiedotusiskut sekä yhdeksäsluokkalaisten tutustumiskäynnit lukiossa. 217
Kesällä 1993 pitkän päivätyön opettajana ja rehtorina tehnyt Raimo Wessman ”leivottiin eläkekippariksi”. Laman puristuksessa koululautakunta teki
päätöksen Kuusaan ja Voikkaan lukioitten rehtorin

virkojen yhdistämisestä. Syksyllä uuteen supervirkaan
astui supermies Joutsenosta, filosofian kandidaatti
Aapo Ropponen, joka tätä ennen oli toiminut Imatran
Tainionkosken lukion vararehtorina. Voikkaan lukion aikaisempi rehtori Sirkka-Liisa Pitkänen valittiin
lukioiden apulaisrehtoriksi. Ropposen pääasemapaikkana oli Kuusaan lukio, Pitkäsellä Voikkaan lukio. 218
”Minulta saa vaatia paljon, mutta minäkin tulen vaatimaan teiltä paljon”, Ropponen ilmoitti huumoripitoisessa ensiesiintymisessään Kuusaan lukion avajaisissa syksyllä 1993. ”Ja yhtä asiaa minulla on tarjota teille
vaikka kuinka paljon – ja se on työtä.”
Uusi rehtori evästi kutakin luokka-astetta erikseen.
Abeille hän totesi nyt alkavan lukuvuoden olevan ”viimeinen turvallinen ja huoleton vuosi – sen jälkeen
odottaa kylmä ja kova maailma”. Kakkosille Ropponen
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ei ollut valmis antamaan armoa, vaikka epäili, ettei
armoa tulla pyytämäänkään. ”Ykköset, te pienet pallerot, paneutukaa tehtäväänne ja tarttukaa haasteeseen.
Tämä on hyvä ja perinteikäs koulu. Ja kun on oikein
vaikeaa, niin muistakaa, että teillä on vain kolme vuotta
jäljellä. Minulla on paljon enemmän”, Aapo Ropponen
lohdutti. Säästösyistä kiellettiin oppilailta monistamisoikeus. ”Mutta ruokaa te saatte edelleen!” uusi rehtori
lupasi. Yhteensä 303 lukiolaista oli tuolloin Kuusaalla
aloittamassa lukuvuotta, 96 Voikkaalla ja 2200 koko
Kymen läänissä. 219
Rehtori Ropposen johdolla ryhdyttiin valmistelemaan
askelta kohti luokatonta lukiota. Luokattoman lukion
ajatuksena oli siirtyä pois kaikille samanlaisista ”putkitutkinnoista” kohti suurempaa joustavuutta ja valinnanvapautta. Opiskelija ei ollut enää sidottu samaan
opiskeluryhmään koko ajan, vaan voi valita koulun
tarjoamien kurssien puitteissa oman opinto-ohjelmansa. Opiskelumotivaation toivottiin lisääntyvän, kun

opiskelija sai itse poimia kurssitarjottimelta haluamansa opinnot 2 – 4 vuoden kuluessa. Kaikille yhteisistä
pakollisista kursseista sekä valinnanvaraisista syventävistä ja soveltavista kursseista oli kerättävä vähintään
75 kurssin laajuinen paketti. – Mainittakoon, että kurssimäärissä Kuusankosken epävirallisen ennätyksen lienee kahminut Voikkaan lukiosta vuonna 2000 valmistunut Jani Alatalo, joka opiskeli kolmessa vuodessa 103
kurssia.
Aapo Ropponen ei jäänyt itse seuraamaan luokattomuuden käytännön toteutumista Kuusaalla ja
Voikkaalla, sillä 1995 hänet valittiin Joutsenon lukion rehtoriksi. Apulaisrehtori filosofian, kandidaatti
Sirkka-Liisa Pitkänen siirtyi hoitamaan Ropposelta
vapautunutta rehtorin virkaa, aluksi väliaikaisena, vuodesta 1996 vakituisena. Uutta opetussuunnitelmaa luokattomuuksineen alettiin soveltaa syksyllä 1995 aloittaneisiin lukiotulokkaisiin. 220

Kuusaan lukion rehtori 1993–1995 Aapo Ropponen (istumassa keskellä) ja hänen opettajakuntansa tammikuussa 1994. Aapo Ropponen
(s. 1948 Pyhäjärvellä) kasvoi karjalaisessa evakkoperheessä, joka muutti isän työn perässä ympäri Suomea Kemijärveä myöten. Aapo kävi
koulua Kajaanin isossa 800–900 oppilaan poikalyseossa, opiskeli Oulun yliopistossa sekä myöhemmin myös Joensuun yliopistossa matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Ennen Kuusankoskelle tuloaan Ropponen ehti asua ja opettaa 18 vuoden aikana monilla paikkakunnilla pääasiassa Itä-Suomen alueella, ala- ja yläasteella, lukiossa sekä ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuulusten haastattelussa syksyllä 1993
Ropponen paljasti syynsä Tainionkoskelta Kuusaan lukioon hakeutumiselleen: ”Lukio lakkautettiin alta!” Koska perhe asui Joutsenossa, ei
rehtori Ropponen itsekään asettunut pitemmäksi aikaa paikkakunnalle. Harrastuksikseen hän kertoi: ”Valmennan jalkapalloa KULTSU:ssa
ja jääkiekkoa SAIPA:ssa. Sitten tietysti luen ja saunon.”
Valokuvan muut opettajat ovat alarivissä vasemmalta Pekka Uotila, Tarja Pellinen, rehtorin vieressä kanslisti Sinikka Haaparanta, Juha
Forsberg. Ylärivissä vasemmalta Leo Jumppanen, Eeva Hietala, Anu Köbas, Juhani Koljonen, Erkki Vallenius, Jari Pulli, Kaija Kauko ja
Risto Iirola.
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Marraskuussa 1995 Kuusaan lukiolla vietettiin koulun
75-vuotisjuhlaa. Juhlaviikonloppuun saatiin mahdutettua abiturienttien tapakasvatuksen tietopaketti lounaineen, luokkakokoukset ja senioripäivällinen, juhlajumalanpalvelus seppeleenlaskuineen sekä koululla
pidetty pääjuhla, jota elävöittivät oppilaiden musiikkija liikuntaesitykset. Juhlapuhuja, ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä korosti koulun tehtävää antaa vankka
yleissivistys, johon kuuluu historian ja eri kulttuurien
ymmärrys. Puhujan mukaan ”kerran saatu pohja kielitaidolle ja yleissivistykselle ei vanhene koskaan”. Hän
pohti puheessaan yhtäältä uutta mahdollisuutta suuntautua Eurooppaan, toisaalta Kymenlaakson olemusta
ja sen vanhoja yhteyksiä Baltiaan ja Pietariin. ”Seppälä
korosti sitä, että maailmalla kannattaa säilyttää oma
kulttuuri ja vahva itsetunto.” 221

Kuusaan lukiolla pidetyssä koulun 75-vuotisjuhlassa 11.11.1995 pääpuhuja oli ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä (???), senioriyhdistyksen puheenvuoron esitti Markku Häkkinen (???), kaupungin tervehdyksen toi Jukka Nyberg (alh. oik.), UPM:n Kymin Paperiteollisuuden
tervehdyksen Eero Niinikoski (???) sekä seurakunnan tervehdyksen Kari Helén (???), kaikki koulun entisiä oppilaita. Kuvat: Koulun
kuva-arkisto.

175

Kuusaan lukion ja Naukion yläasteen kuoroa juhlassa johti Anu Köbas. Anne-Mari Kauppi säesti pianolla, Jon Paavilainen kitaralla,
Anna-Maarit Kojo rummuilla. Solisteina lauloivat Marianne Fält ja Sami Varonen. Lukion tyttöjen liikuntaryhmä esiintyi. Kuvat: Koulun
kuva-arkisto.

Paikkakunnan liike-elämä sekä muut yhteistyökumppanit onnittelivat 75-vuotiasta. Ilmoitus Kauppaviestissä
8.11.1995

Opetussuunnitelma vuodelta 1995. Kurssimuotoisessa luokattomassa lukiossa opiskelija opiskeli pakolliset kurssit pääasiassa oman
perusryhmänsä mukana. Valinnaisissa syventävissä ja soveltavissa
kursseissa opetusryhmän koostumus vaihteli enemmän.
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Rehtori Sirkka-Liisa Pitkänen pohdiskeli Kouvolan
Sanomien haastattelussa vuoden 1997 alussa nykylukion olemusta: ”Lukio on jatkuvassa muutoksen tilassa. Se ei ole jämähtänyt paikoilleen, vaan kasvaa ja
elää yhteiskunnan vaatimusten mukana. Nykypäivän
lukio on yhtä haasteellinen niin oppilaille kuin opettajillekin. Se on mahdollisuuksien sampo. Uuden opetussuunnitelman mukainen lukio ei tule koskaan valmiiksi. Muutokset kuljettavat sitä eteenpäin.” 222 Eräs
näkyvä muutos oli vuosikymmenen trendi-ilmiö verkottuminen. Samassa lehdessä kerrottiin, että kaikki
Kuusankosken koulut saataisiin atk-verkkoon vuoden
1997 aikana. Kuusaan lukio verkotettiin ensimmäisenä. ”Oppilaille on tarjottava parhaat mahdolliset eväät,
jotta he pärjäisivät tulevaisuuden työelämässä”, tiivisti koulutoimenjohtaja Pentti Vainikainen. 1990-luvun
loppuvuosina käytiin jälleen keskustelua koulurakennuksen käyttöjärjestelyistä. Rakennuksen kuntoa tutkittiin, mutta perusteellinen remontti sai vielä odottaa,
tuossa vaiheessa puhuttiin vuodesta 2004.
Vuoden 1997 alussa koulujen johtokunnat lakkautettiin ja tehtävät jaettiin osaksi virkamiestasolle, osaksi
koulutuslautakunnalle, joka vieraili lukiollakin. Samana
vuonna Kymen lääni katosi kartalta, kun maassa toteutettiin suuri lääniremontti; tämän jälkeen kuuluttiin
Etelä-Suomen lääniin. Vuonna 2009 läänit lopetettiin
kokonaan ja niiden tehtävät jaettiin aluehallintovirastoille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.
Luokattomuus eteni. ”Siirtymisvaiheessa on näkynyt
suuren valinnaisuuden mukanaan tuoma vapaus, joka
on samalla ongelma, kun opiskelijoiden on itse täytynyt päättää, mitkä kurssit ovat tarpeellisimpia”, totesi
rehtori Pitkänen lukuvuoden 1996–1997 vuosikertomuksessa. Oman koulun soveltavien kurssien lisäksi
opiskelijat voivat valita lisäopintoja muista oppilaitoksista. Uutta oli myös ns. hajautettu ylioppilastutkinto.
Ensimmäiset tutkinnon hajauttajat osallistuivat syksyllä 1996 reaalikokeeseen. ”Uudesta käytännöstä saadut
kokemukset ovat olleet positiivisia. Opiskelijat voivat
entistä paremmin keskittyä johonkin tutkinnon kokeeseen sekä lisätä suorittamiensa kokeiden määrää”, rehtori Pitkänen arvioi.
Opiskelijoiden oma ”totuus luokattomasta lukiosta” selvisi suppean otannan tutkimuksesta, joka tehtiin eräällä ATK-tunnilla joulukorttien piirtämisen
ja ohjelmointikielen kiemuroiden seassa: ”Suurinta
yksimielisyyttä osoitettiin väitteessä nro 11, joka kuului jotensakin näin: opiskelijan vastuu opiskeltavan

materiaalin sisäistämisestä on kasvanut koeviikon
takia. - - Väitehän on kyllä itsestäänselvyys, koska
kokeita pidetään yksi kahden sijasta. Opiskelijaparka
joutuu pänttäämään yhtä koepäivää varten koko kirjan
sisällön.” 223
Lukuvuonna 1997–1998 koulu toimi jo kokonaan
luokattomana. Syksyllä 1997 oppilaitosten välinen
yhteistyö laajeni siten, että ammatillisen oppimiskeskuksen kolmevuotisten linjojen oppilaille annettiin
mahdollisuus suorittaa lukion pakolliset kurssit äidinkielessä, englannissa, ruotsissa ja lyhyessä matematiikassa ja suorittaa ylioppilastutkinto. Harvat käyttivät
tilaisuutta hyväkseen. Keväällä 1998 kirjoittivat ensimmäiset uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelleet abiturientit, joista 27 % oli suorittanut hajautetun tutkinnon. Tulokset olivat ”huomattavan hyviä”,
heikkoja arvosanoja oli ”todella vaatimaton määrä” ja
uusia superälliä löytyi 25 uuden ylioppilaan papereista yhdestä kuuteen kappaletta. Vuonna 1996 voimaan
tullut lukioasetus jakoi entisen laudatur-arvosanan varsinaiseksi älläksi ja eximia cum laude approbaturiksi. 224
Keväällä 2000 valmistuneista ylioppilaista jo 52 % oli
suorittanut tutkintonsa hajautetusti. Tuona keväänä
ylioppilastutkinnon Kuusaan lukiossa suoritti ensimmäinen lukio-opinnot kahdessa vuodessa suorittanut
opiskelija ( Jenni Nyberg) sekä ensimmäinen samanaikaisesti ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskelija
( Johanna Mäenpää).
Luokattomuuden ja hajautuksen haittoja oli vaara kurssimäärän vajaaksi jäämisestä. ”Selviydyttyään
jonkin aineen kokeesta opiskelijat eivät enää koe mielekkäänä jatkaa ainakaan kyseisen aineen opiskelua.
Tällöin saattaa olla edessä tilanne, että opiskelija selviytyy ylioppilaskokeista, mutta ei saa lukion päästötodistusta eikä näin ollen myöskään pääse ylioppilaaksi”,
totesi tilanteen lukuvuoden 1997–1998 vuosikertomus.
Valinnanmahdollisuuksien kasvun myötä oppilaanohjauksen tarve kasvoi. Naukion yläasteen opintojenohjaaja Lasse Valjakka toimi vuodesta 1996 alkaen myös
Kuusaan lukion opona. Päätoimisen, koko ajan lukiolla
olevan opon puute – samoin kuin rehtorin yhdistelmävirka – koettiin ongelmana, vaikka niistä tiettyjä
”synergiaetuja” saatiinkin.
Vuoden 1999 alusta astuivat voimaan jälleen uudet
koululait, joissa oli muun muassa oppilasarviointiin
liittyviä tarkistuksia ja muutoksia. 1.8.1999 jälkeen
aloittaneilla opiskelijoilla lukion suorittamiseen vaadittiin, että opiskelija suoritti hyväksytysti 2/3 pakollisista
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ja syventävistä kursseista. Lukion suorittaminen siis
hieman vaikeutui.
1990-luvun kuluessa kouvolalaisten opiskelijoiden
määrä Kuusaan lukiossa kasvoi. Keskiarvorajan puuttuminen Kuusaan lukiossa mahdollisti lukio-opiskelun
sellaisillekin, jotka eivät mahtuneet Kouvolan lukioihin. Lukuvuoden 1999–2000 lopussa opiskelijoita oli
kaikkiaan 295, joista Kouvolasta 37, Elimäeltä 1 ja
Jaalasta 1. Loput olivat kuusankoskelaisia. 225
Kaukaisempiakin kulkijoita kulutti koulun penkkejä
vuosikymmenen mittaan. Vaihto-oppilaista erityisesti
koulun väen mieleen jäivät 1990-luvun alussa Kuusaan
lukiossa opiskelleet ja hyvän suomen kielen taidon
omaksuneet Guy Newnham Australiasta (ks. Muistoja
lukioelämästä, vaihto-oppilaan näkökulma, liite 6)
ja Toni Alexander Yhdysvalloista. He pitivät yhteyttä kouluun myöhemminkin. Toni Alexander kirjoitti
keväällä 1991 Kuulusiin:

”Kevät on tullut ja on vaikea uskoa että olen ollut
Suomessa jo yhdeksän kuukautta. Aika on mennyt nopeasti, mutta olen oppinut paljon. Tärkeintä
on ollut, että ystävyys ei tunne rajoja. Kaikki ovat
olleet mukavia ja avuliaita. Pian palaan taas kotiin
Amerikkaan, mutta en koskaan unohda kokemuksiani
Kuusankoskella ja Kuusaan lukiossa. Te olette tehneet
oloni täällä kotoiseksi.
Koska suomen ja englannin kielet ovat hyvin erilaiset ja vieraan kielen oppiminen ei ole helppo tehtävä,
tiedän nyt, kuinka paljon työtä lukiolaiset ovat tehneet erityisesti englannin tuntien aikana ja arvostan
sitä suuresti. Itse vielä opiskelen suomen kieltä ja opin
uusia asioita joka päivä. Olen nähnyt, että Suomi
on hyvin kaunis maa metsineen ja järvineen, mutta
myös moderneine kaupunkeineen. Toivon, että kesälomalla voin vielä matkustaa Suomessa ja myös muualla Euroopassa.
Vaikka lähden pian, ajattelen Suomea usein. Tulen
aina muistamaan Suomea, sen ihmisiä ja kulttuuria,
sekä suomalaista kotikaupunkiani, Kuusankoskea.
Kiitoksia kaikille!”
Positiivisia muistoja jättivät myös unkarilaiset Ildikó
Kovács ja Géza Gonda sekä saksalaiset Lena Träbing,
Julia Arnolds ja Sebastian Kaiser sekä yhdysvaltalainen Alicia Leytem. Vaihtoa tapahtui myös toisin
päin. 1990-luvulla Kuusaan lukiolaisia opiskeli vaihto-oppilaina eniten Yhdysvalloissa, mutta löysivätpä

jotkut itsensä eksoottisempiin maihin, kuten Uuteen
Seelantiin (Susanna Varonen, Riikka Iirola) tai
Japaniin (Tero Haikonen).
Suuremmalla joukolla matkailtiin syksyllä 1997,
kun Kuusaan lukion opiskelijaryhmä opettajien
Marja-Liisa Koljosen ja Leo Jumppasen johdolla vieraili Kuusankosken saksalaisessa ystävyyskaupungissa Mülheim an der Ruhrissa. Keväällä 1998 ja
uudelleen 2000 saapuivat vastavierailulle Mülheimin
Gesamtschule Saarnin opiskelijat sekä opettajat Elke
Götze ja Manfred Scherrer Kuusankoskelle ja Kuusaan
lukioon. Tästä alkoi uusi aktiivinen vaihe partnerikoulutoiminnassa. Sinänsä ystävyyspaikkakuntatoiminnan
alku oli lähtenyt liikkeelle jo 1950–1960-lukujen taitteesta Voikkaan kappalaisen ja Voikkaan yhteiskoulun
perustajan, sittemmin Kuusankosken kirkkoherran
Edvin Laureman ja Mülheimin Saarnin seurakunnan
pastorin Ewald Luhrin henkilökohtaisesta ystävyydestä. Ennen suurempien joukkojen vierailuita yksittäisiä opiskelijoita oli käynyt Mülheimissa esimerkiksi
kesätöissä.

Cornucopian fanijuliste joulun 1992 Kuulusten keskiaukeamalta. Metallicaa esikuvanaan pitäneen yhtyeen muodostivat Antti
Salminen, Niko Pasi, Sami Pesonen, takana Vesa Kankare.

Oppilaskuntatoiminta oli koko vuosikymmenen ajan
pääsääntöisesti aktiivista, kiitos uutteran oppilaskunnanohjaajan Liisa Oljemarkin. Tasokkaat juhlat olivat
muotoutuneet jo perinteeksi Kuusaan lukiossa. Luovia
kykyjä löytyi niin rockissa kuin naisvoimistelussa tai
Pertti Pänkäläisen vetämissä ilmaisutaitoryhmässä.
Toimiva oppilaskunta samoin kuin tasokas musiikin ja
liikunnan harrastus pysyi imagon nostattajana ja kouluhengen luojana Kuusaan lukiossa. ”Laulavan kansan
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lahja Kuusankoskelle” Anu Köbas piti huolen musiikin
tasosta, kuten ilmenee Riku Nöjdin musiikkikatsauksessa Terve akatemia, terve opettajat!.
Kevään 2000 ”Nuori osaaja” -tapahtumassa
Helsingissä Köbaksen johtamat kuorot saivat kunniakirjat. Niina Rajantie IIA-luokalta sai voiton sävellyskilpailussa. Jalkapallossa tuli jälleen KLL:n Suomen
mestaruus 1998 ja hopeatila 1999. Yksilölajeissa kunnostautui Timo Pahkala painissa ja Atte Korhonen
ampumahiihdossa. Pitkäaikainen liikunnanopettaja Risto Iirola sai keväällä 1996 ansioistaan Vuoden
Liikuttajan arvon. 226
Vuosikymmenen mittaan opettajakunnasta yksi jos
toinen veteraani eläköityi. Ansioitunut director cantus et musices Tapani Rautasuo lähti keväällä 1991.
Edeltävänä syksynä lähti pitkäaikainen vahtimestari Tapio Kari. Eräs vaihe koulun historiassa päättyi, kun koululla asunut vahtimestari-talonmies Oili
Aarnio muutti pois 1992. Tämän jälkeen vahtimestarin ja talonmiehen tehtäviä hoitivat kiertävät kiinteistönhoitajat ja vahtimestarit. Entisessä vahtimestarin asunnossa asui tilapäisesti rehtori Ropponen
sekä muutamia sijaisopettajia, kunnes se remontoitiin musiikkiluokkien opettajien opettajainhuoneeksi. Vuonna 1994 eläkkeelle lähti ”likkojen liikuttaja”
Ritva Lindström, joka oli aloittanut liikunnanopettajan tehtävät jo yhteiskouluaikana 1959. Vuodesta 1964
Kuusankoskella ruotsia opettanut, pulpettien edessä hyvin viihtynyt ja koulu-uudistuksia kiinnostuksella seurannut Teiju Aronen eläköityi vuonna 1998.
Samoihin aikoihin työvuotensa Kuusaan lukiolla päätti
kouluterveydenhoitaja Sirkka Lekander. 227
Vuoden 2000 opettajakunta oli vankan ammattitaidon omaavaa, kokenutta konkarien kaartia. (”Me
pojat annoimme kunnianimen Konkari Juhani
Koljoselle, sillä hän edusti mielestämme erinomaisesti sitä, mitä pidimme konkari-arvonimeen kuuluvana: kokenut, kuvia kumartelematon mies”, muisteli
vuonna 2001 lukioon tullut Riku Nöjd vuonna 2019.)
Vuosituhannen vaihteessa oli yhä jäljellä joitakin pedagogeja siitä ”keski-ikää nuoremmasta” opettajakunnasta, jota rehtori Utriainen aikoinaan ylisti vuonna 1970.
Vuosien kuluessa monet koulun entiset oppilaat
etenivät tieteellisen tutkimuksen alalla aina tohtorin
arvoon asti. Sattumoisin syksyllä 1998 kolme edellisellä vuosikymmenellä ylioppilaaksi kirjoittanutta kuusaalaista sai väitöskirjansa valmiiksi: Petri Toivanen
avaruusfysiikasta, Eeva Aarnio puolueohjelmien

sisällöstä ja Helena Sederholm taidekasvatuksesta.
Merkillepantava piirre Kuusaan lukiossa oli myös
opettajien älyllinen uteliaisuus ja tieteellinen kunnianhimo; 1990-luvulla koulun opettajakunta sai kaksi
tohtorijubilaaria: 1993 Leo Jumppanen (Kuka oli kel-

vollinen opettamaan 11- ja 12-vuotiaita. Tutkimus
kansakoulunopettajien ja oppikoulun opettajien
edunvalvonnasta ja sen tuloksellisuudesta Suomen
koululaitoksen uudistamisen yhteydessä kouluohjelmakomitean mietinnöstä 1959 vuoden 1985 koululakeihin) ja 1998 Erkki Vallenius (Kansankodin
kuokkavieraat – II maailmansodan jälkeen Ruotsiin
muuttaneet suomalaiset kaunokirjallisuuden kuvaamina). 228
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Riku Nöjd: Terve akatemia, terve
opettajat! – Katsaus koulumme
musiikkitoimintaan

Pianopapereita - Rehtori Tolamon mainitseman 1930-luvulla hankitun pianon alkuperäiset paperit.

Musiikkiperinteen synty

Opettaja Frans Nyrken johtama orkesteri on kokoontunut esiintymään seuratalolle yhteiskoulun kuusijuhlaan 20.12.1951. Opettaja Nyrke
seisoo kuvassa vasemmalla. Orkesterissa soittivat ykkösviulua Frans Nyrke ja Eero Sandell, kakkosviulua Marita Ellonen ja Maija Hatinen,
kolmosviulua Liisa Hulkkonen ja Martti Varama, nelosviulua Heikki Koutola, ”harmoniumia” Kalle Varis, ”celloa” Sirkka Koutola ja pianoa
Seppo Varis. Kuva on peräisin Eero Sandellin albumista.
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Kuusankosken yhteiskoulun alkutaivalta 1920- ja
1930-luvulla luonnehti niukkuus niin opetustiloista kuin välineistä. Samat haasteet vaivasivat myös
musiikin – tai aikakauden oppiaineen nimen mukaisesti laulun – opetusta. Vaikka koulun ensimmäisten
vuosikymmenien musiikkielämästä on säilynyt meidän päiviimme kovin vähän lähteistöä, oman johtopäätöksensä voi tehdä siitä, että lukuvuoden 1933–34
vuosikertomuksen katsauksessa rehtori Martti Tolamo
iloitsee: ”Koulun juhlien ohjelmiston rikastuttamiselle
ja oppilaiden musikaalisten harrastusten edistämiselle
tulee olemaan suuri merkitys pianolla, jonka pikaista
hankkimista varten koulun hyväksi toiminut ompeluseura on lahjoittanut tarvittavat varat.”

Musiikinopetuksesta Kuusankosken yhteiskoulussa vastasi syksyyn 1956 asti lähes kokonaan kansakoulunopettaja Frans Nyrke (ent. Nyberg) sen jälkeen,
kun neljä ensimmäistä vuotta oppilaita oli laulattanut
Wäinö Walkama. Oppikoulun lukusuunnitelmassa
laulun tuntimäärä oli oppiaineiden joukossa pienimmistä päästä: esimerkiksi lukuvuonna 1933–34 laulua
opetettiin I luokalla kaksi viikkotuntia ja II sekä III
luokalla yksi viikkotunti kummallakin luokka-asteella
eli keskikoulun oppimäärässä yhteensä neljä viikkotuntia. Saman painotuksen ansaitsi kaunokirjoitus, kun
taas vielä niukempaan kahden viikkotunnin yhteismäärään saivat tyytyä terveys- ja raittiusoppi sekä kirjanpito. Toisaalta IV ja V luokan oppilaille tarjottiin
lisäksi mahdollisuus osallistua yhteislauluharjoituksiin.
Lukuvuonna 1949–50, kun koulu oli vastikään täydentynyt lukiolla kahdeksanluokkaiseksi, laulua opetettiin
I ja II luokalla kaksi viikkotuntia pakollisina, mutta
siitä ylemmille luokille tarjottiin vapaaehtoisena yksi
viikkotunti.
Kaikki koulussa tapahtunut musiikillinen aktiivisuus
ei tietysti rajoittunut oppitunneille. Vaikka musiikkiopistoverkoston ja musiikkiluokkien ajat olivat vasta
edessäpäin, Kuusankosken yhteiskoulun ensimmäisten
vuosikymmenien aikanakin koulua kävi oppilaita, jotka olivat hankkineet soittotaitoa ja harrastivat musiikkia. Eri lukuvuosien vuosikertomuksissa mainitaan
nimeltä oppilaita, jotka olivat säestäneet virsiä aamuhartauksissa. Vuoden 1949–50 vuosikertomus kiittelee
koulun oppilasorkesteria ”ripeästä” toiminnasta, sillä se
on harjoitellut opettaja Nyrken johdolla kerran viikossa sekä esiintynyt koulujuhlissa. Samassa yhteydessä
todetaan 71 oppilaan suorittaneen kolmannen luokan laulumerkkivaatimuksen. Kun kyseisenä vuonna
oppilasmäärä oli 348, on jopa viidennes koululaisista
halunnut tällä tavoin osoittaa harrastuneisuuttaan laulussa. Vuosikertomuksessa 1952–53 tulee esiin myös
musiikkikerho.
Laulun oppituntien sisällöt pysyivät vuosikertomuksissa esiteltyjen oppimäärien valossa varsin samanlaisina. Oppikoulun I ja II luokilla, joilla kaikki oppilaat
opiskelivat laulua, harjoiteltiin yksi- ja moniäänisiä lauluja sekä opiskeltiin musiikin teorian alkeita. Oppikirjoina käytettiin ”musiikinopin alkeissa” T.
Valavirran, L. Parviaisen ja V. Siukosen musiikkikirjoja sekä musiikin historian opiskelussa A. Törnuddin
kirjaa. Kolmannesta luokasta ylöspäin oppimääriin on mainittu kuuluvaksi yksistään moniäänisiä
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kuorolauluja. 1950-lopulla talkoolaiset ponnistelivat
jälleen koulumme musiikkielämän hyväksi keräten
rahaa flyygeliä varten, kuten tästä kirjasta kyseistä vuosikymmentä käsittelevästä osuudesta voi lukea. Sama
flyygeli soi muuten edelleen Kuusankosken lukion
salissa.
Syyslukukauden alussa 1956 – juuri uuteen koulutaloon muuton kynnyksellä – musiikkia yhteiskoulussa
vuodesta 1924 opettanut Frans Nyrke erosi toimestaan

terveydellisistä syistä. Opettajaa, joka oli vastannut
musiikinopetuksesta koulun satavuotisessa historiassa
kolmanneksen, rehtori Aksel Kilkki kiitteli vuosikertomuksessa: ”Koulumme menetti hänessä taitavan musiikin opettajan, hyvän kasvattajan ja me opettajat erinomaisen toverin.” Nyrkeä seurasi musiikinopettajana
Heikki Koskenseppä, mutta tämän ura Kuusankosken
yhteiskoulussa jäi kahteen lukuvuoteen.

Kuusankosken yhteislyseon teinikuoro vuonna 1964, keskellä eturivissä seisomassa musiikinopettaja Tapani Rautasuo. Etenkin kuorotoiminnassa hän teki kuusankoskelaisessa musiikkielämässä ainutlaatuisen elämäntyön sekä koulussa että seurakunnassa. (Kuva: Hilkka ja
Tapani Rautasuon kuvakokoelmat.)

Kolmannesvuosisata kuusankoskelaisnuorison musiikkikasvatusta
Syksyksi 1958 yhteiskoulu tarvitsi musiikinopettajaa. Jotakin reittiä pitkin rehtori Aksel Kilkin korviin
oli kantautunut tieto, että Kuusankosken seurakuntaan juuri kanttoriksi valitulla Tapani Rautasuolla on
myös musiikinopettajan pätevyys. Tämä otti tehtävän
vastaan, mistä alkoi koulun musiikinopetuksen historian seuraava kolmannes. 1970-luvun alkupuolella,
kun yhteislyseossa musiikin tuntien määrä kasvoi mittavaksi, aviomiehensä kollegana opetti myös Hilkka
Rautasuo, kanttori-urkuri koulutukseltaan hänkin.
Frans Nyrken ajan peruina yhteiskouluun oli syntynyt
vahva laulu- ja soittoharrastuksen perinne, jota Tapani

Rautasuo jatkoi ja vankisti. Lukusuunnitelmaan sisältyvien musiikintuntien lisäksi hän johti koulussa sekä
orkesteria että kuoroa aikana, jolloin laulajia ja soittajia riitti, kun yhteislyseon oppilasmäärä kasvoi valtavasti 1960-luvulla korkeimmillaan lähes 900:aan asti.
Toisaalta seutukunnalla alkaneen musiikkiopistotoiminnan ansiosta moni oppilas harrasti soittamista ja
orkesterilla riitti instrumentteja. Orkesteri ja kuoro
esiintyivät koulun juhlissa muun muassa soittamalla Prinsessa Ruususen marssin lakkiaisjuhlan alussa.
Tämä perinnehän elää yhä, joskin orkesterin on nyttemmin korvannut pianosolisti. Koulun orkesteri- ja
kuorotoiminnan on täytynyt olla innostavaa, sillä niistä ponnisti useampi laulaja tai soittaja jopa ammattimuusikoksi. Oman ulottuvuutensa kuusankoskelaisten
nuorten kuoroharrastukseen toi se, että koulun opettaja
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Rautasuo houkutteli taitaviksi havaitsemiaan laulajia
seurakunnan nuorisokuoroon, jonka hän oli perustanut
1964 ja joka saavutti maanlaajuista mainetta.
Tapani Rautasuon opetus on haastattelutietojen
perusteella jättänyt moniin oppilaisiin myönteisen
mielikuvan ja sytyttänyt kiinnostusta musiikkia kohtaan – jopa sellaisissa nuorissa, jotka tuskin olisivat
muuten tulleet innostuneeksi säveltaiteesta. Vaikka
musiikkituntien oppisisältö on pysynyt sadan vuoden
aikana pääpiirteissään samanlaisena – laulua, musiikin teoriaa ja historiaa – 1960-luvulta lähtien vuosikertomukset mainitsevat opetukseen kuuluneen myös
äänilevyjä. Kun koulun 50 vuoden ikää juhlittiin 1970,
juhlatoimikunta lahjoitti ”korkealuokkaiset stereo-laitteet”, jotka sijoitettiin musiikkiluokkaan elävöittämään
musiikin rikkautta kuusankoskelaisille koululaisille.
Nykypäivän näkökulmasta, kun elämme tallenteiden
ja suoratoistojen vyöryssä, koulun äänentoistolaitteisto
voi tuntua yhdentekevältä, mutta menneinä vuosikymmeninä, jolloin monissa kodeissa oli yleensä vain radio,
jos sitäkään, luokassa soitetut äänilevyt ovat tarjonneet
takuulla vaikuttavia elämyksiä. Lisäksi muistitietojen
mukaan Rautasuo esitti itse erilaista elävää musiikkia
laulaen ja pianolla säestäen. Erilaisiin musiikkisuuntauksiin hän suhtautui avarakatseisesti sisällyttäen
opetukseensa myös kevyttä musiikkia, ja samalla tavoin
monipuolisesti hän rakensi myös seurakuntatyössään
kuorojen ohjelmistoa.
Peruskoulun tulo 1975 jakoi entistä oppikoulua siten,
että Valtakadun koulutaloon jäi vain kolmiluokkainen
Kuusaan lukio, kun taas uuden peruskoulun luokat siirtyivät Naukioon. Lukion 1970-luvun lopun lukusuunnitelmassa, joka rakentui kymmenpäiväisille työjaksoille, musiikkia opetettiin – kuvaamataidon vaihtoehtona
– I ja II luokalla kolme tuntia ja III luokalla kaksi tuntia per kymmenen koulupäivää. Samat määrät tarjottiin valinnaisena aineena. Uudessakin koulujärjestelmässä Naukion yläasteen ja lukion musiikinopetuksen
yhteys säilyi vahvana, sillä Tapani Rautasuo työskenteli
kummassakin. Oman vivahteensa toivat musiikkiluokat, jotka perustettiin Kuusankoskelle 1978. Vaikka ne
liittyivät varsinaisesti peruskouluun, moni kuusankoskelainen musiikkiluokkalainen jatkoi peruskoulun jälkeen opintietään Kuusaan lukiossa. Lisäksi lukiolaiset
ja peruskoulun musiikkiluokkalaiset esiintyivät yhteisissä kuoro- ja soittokokoonpanoissa.

Musiikinopettaja Tapani Rautasuo johtaa Kuusankosken yhteislyseon orkesteria koulun 50-vuotisjuhlassa 1970. Vasemmalla selloa
soittaa Antero Laasonen. Viulistit vasemmalta oikealle ovat Olli
Niilola (?), Antti Kinnunen, Simo Rautasuo, Jukka Tirkkonen ja
Ilkka Talvi. Orkesteri juhlisti koulun tapahtumia ja innosti monia
soittajiaan musiikin ammattilaisiksikin. Kuva: Poikilo-museot.)

1980-luvulla lukio muuttui kurssimuotoiseksi ja musiikin tai kuvaamataidon pakolliseksi osuudeksi tuli kaksi
kurssia I luokalla ja kaksi II luokalla. Kouluhallituksen
vahvistamalla luvalla Kuusaan lukiossa musiikkia tarjottiin valinnaisena aineena ykkös- ja kakkosluokalla
kaksi kurssia. Selvää intoa aineen valintaan oli, sillä
esimerkiksi lukuvuonna 1985–86 kolmasosa oppilaista osallistui valinnaiseen musiikkiin. Kurssien sisällöt
painottuivat vuosikertomusten mukaan eri musiikkisuuntauksiin tutustumiseen äänitteiden avulla sekä
laulamiseen.
Vuosisadan viimeisen vuosikymmenen alkaessa Tapani Rautasuo päätti työnsä Kuusaan lukion
musiikinopettajana keväällä 1991. Mittavaa päivätyötä kunnioitettiin julkaisemalla Kuusankosken
musiikkiluokkien ja Kuusaan lukion yhteisvoimin
kokoama äänite Koulu soi – 33 vuotta koulumusiikkia.
Kolmannesvuosisadan mittainen palvelus koulussamme ei ole ainutkertaista, mutta jotakin todella erityistä
ja kunnioitusta herättävää liittyy Tapanin Rautasuon
koko elämäntyöhön Kuusankosken musiikkielämän
– maallisen ja kirkollisen – hyväksi. Kun hänen seuraajansa Anu Köbas ihmetteli haastattelussa, mitä
paikkakunnallamme syötetään lapsille, kun täällä versoo niin lahjakkaita nuoria musikantteja, joitakin vastauksia kuusankoskelaisten musikaalisuuteen löytynee
Kuusankosken yhteiskoulun, Kuusankosken yhteislyseon ja Kuusaan lukion musiikkitoiminnasta vuosilta
1958–91.
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Kuusankosken lukion kuoro lukuvuonna 2007–08. Eturivissä keskellä istuu musiikinopettaja Anu Köbas, jonka
innostus kuorolauluun on pitänyt koulumme musiikkitoiminnan korkealla tasolla. Kuvan ottohetkellä hän on
lopettelemassa pitkää opettajanuraansa, mutta eläkepäivinään hän on löytänyt harrastuksekseen uuden luovuuden muodon: taidemaalauksen.

Maailmanluokan kuorosaavutuksia
Pienestä lapsesta asti musiikkia harrastanut Anu
Köbas oli työskennellyt Virossa musiikinopettajana ja
kuoronjohtajana 1960-luvulta alkaen. Köbas on kertonut haastattelussa, että musiikin aloista häntä läpi vuosikymmenien on kiehtonut nimenomaan kuorolaulu
sosiaalisuutensa vuoksi. Juuri kuoromatkat toivatkin
hänet ensi kertaa Kuusankoskelle 1980-luvulla. Kun
kouluumme etsittiin 1991 musiikinopettajaa, Köbasta
pyydettiin henkilökohtaisesti Suomenlahden takaa töihin. Hän suostui – ajatuksenaan viipyä yksi lukuvuosi,
mutta suunniteltu ajanjakso 17-kertaistui.
Aloittaessaan Kuusaalla Anu Köbas sopi, että koulun
orkesteritoimintaa hän ei jatka, vaan keskittyy koulun
kuoroon – mutta tekee sen hyvin. Hän piti lupauksensa järjestämällä varsinaisen opetustyön ohessa runsaan määrän kuoroharjoituksia ja viemällä erilaisia
laulukokoonpanoja esiintymään ympäri Suomea sekä
ulkomaille. Tähtihetki koitti heinäkuussa 2006, kun
koulumme edustajat saavuttivat Kiinassa kansainvälisissä kuoro-olympialaisissa hopeaa Folklore a cappella
-sarjassa ja pronssia Female Vocal Ensembles -sarjassa.
Harva koulu voi tämän tason saavutuksilla kehuskella!
Edeltäjänsä tavoin Anu Köbas opetti Kuusaan

lukion ohella Naukion koulussa, joten yhteys peruskoulun musiikkiluokkien ja lukion välillä jatkui tiiviinä.
Tämän yhteistyön hedelminä on levytetty 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa useita kuorolaulu-cd:eitä. Niin
ikään pitkää perinnettä, että omat laulajat ja soittajat esiintyvät koulun juhlissa, Köbas jatkoi. Musiikin
kurssit koostuivat hänenkin aikanaan suurimmalta
osin musiikillisesta yleissivistyksestä: laulusta, musiikin
teoriasta ja historiasta. Köbas kertoo, että on kokenut
koko uransa ajan olleen velvollinen opettamaan kaikille oppilailleen nuottikirjoituksen perusasiat, vaikka
aihetta ei aina niin mielenkiintoisena ja tärkeänä olekaan pidetty. Tämän kirjoittaja muistaa omilta lukioajoiltaan vuosituhannen alusta, että Köbaksen pitämällä pakollisella musiikin kurssilla tuli opetella ulkoa
Gaudeamus igitur -laulu ja esittää se kahdenkeskisessä
laulukokeessa opettajalle. Niinpä tuoreet ylioppilaat
sitten heläyttivät tuon keskiaikaisesta yliopistotraditiosta perityn laulun lakkiaisjuhlissaan hyvän harjoittelun tuomalla varmuudella. Gaudeamus igituriin liittyy muuten koulussamme erityispiirre, että sen toinen
säkeistö lauletaan nimenomaan suomeksi (Terve akatemia…). Yleisestihän toinenkin säkeistö tapaa olla latinaksi (Vivat academia…). Jos joku tietää, mistä tapa
juontaa Kuusaalla juurensa, kertokoon.
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Kuoro-olympialaisten diplomit, Koulumme yhteislaulun
tähänastinen kansainvälinen huippuhetki on koettu kesällä 2006 Xiamenissa Kiinassa kuoro-olympialaisissa, kun
musiikinopettaja Anu Köbaksen valmentamat ja johtamat kuusankoskelaiset kokoonpanot ylsivät mitalisijoille.
Lähde: Anu Köbaksen alkuperäiset diplomit.

on nähnyt ensimmäiset musiikkidiplomisuoritukset.
Musiikin suuntausten suhteen on toisaalta jonkinlaista peilikuvaa tapahtumassa: siinä missä menneinä
vuosikymmeninä kevyt musiikki oli luokassa uusinta
uutta, nykypäivänä klassinen taidemusiikki muuttuu
keskivertolukiolaisen korvissa yhä eksoottisemmaksi.
Toisaalta näinhän toteutuu koulun ikiaikainen tehtävä, sillä uutta oppimaan ja ennestään tuntematonta
kokemaan kouluun tullaan. Tulevaisuuden ennustaminen useimmiten epäonnistuu, mutta sadan vuoden
rajapyykillä täytyy kai edes yrittää: Ihmiskunnan lajityypillinen taipumus musiikkiin tuskin häviää mihinkään, vaikka muotivirtaukset kokevatkin pientä pintamuutosta. Käsitykset myönteisistä vaikutuksista, joita
musiikki tuottaa ihmiselle, ovat vanhastaan pohjautuneet vain subjektiivisiin tuntemuksiin, mutta kaiken
aikaa niille löydetään myös tieteellisiä todisteita. Niin
kuin edellisen sadan vuoden aikana koulumme kasvattaa varmasti vastakin musiikin harrastajia ja ammattitason tekijöitä, mutta ehkäpä tulevaisuudessa myös sellaisiin toimenkuviin, tehtäviin ja ympäristöihin, joista
emme aavista vielä mitään.
(Haastattelut: Anu Köbas 16.1.2020, Hilkka Rautasuo 9.1.2020,
Simo Rautasuo 8.1.2020, Marko Virtala 24.9.2019)

Samat sävelet, uudet välineet
Anu Köbaksen jäätyä lähes puolen vuosisadan mittaisen opettajantyön päätteeksi eläkkeelle sekä Kuusaan
ja Voikkaan lukion yhdistyttyä Kuusankosken lukioksi
tahtipuikko siirtyi Marko Virtalalle. Hän on opettanut
Kuusankoskella vuodesta 1995 sekä peruskouluissa että
Voikkaan lukiossa. Edeltäjiensä monitoimisuutta hän
on jatkanut niin, että on työskennellyt koulun ulkopuolella kanttori-urkurina, kuoronjohtaja ja vapaassa
sivistystyössä musiikinopettajana.
Musiikkituntien perinteistä sisältöä on viimeisin aika
sävyttänyt musiikkiteknologialla: tietokoneilla, äänitysja miksauslaitteilla sekä sähköisillä soittimilla. Tällä
hetkellä juuri musiikkiluokka taitaa vetää koulutalon
huoneiden kesken pisimmän korren kisattaessa sähköpiuhan ja säätönappuloiden määrässä. Vaikka säännöllinen kuorotoiminta on koulussa lakannut, tilaisuuksiin
saadaan yhä omia opiskelijoita soittamaan ja laulamaan.
Myös levytyksiä ja konsertteja on koulun väki toteuttanut sitä mukaa kuin intoa on ilmaantunut. Sadan vuoden iän kynnyksellä uutena saavutuksena koulumme

Elämän kutsu -levynkansi. Koulumme nuoria on osallistunut usean äänitteen tekoon.
Uusin niistä on vuonna 2016 julkaistu cd
Elämän kutsu, joka toteutettiin musiikinopettaja Marko Virtalan johdolla. Uutta
musiikkipedagogiaa se edustaa sikäli, että se
syntyi lukion äänityskurssilla. ”Tutustuimme
kurssilla mikrofoneihin, akustiikkaan,
audiointerfaceihin, efekteihin ja äänittämiseen soveltuviin tietokoneohjelmistoihin.
Harjoittelimme lukion musiikkiluokassa ja
kävimme tutustumassa Kouvolan seudulla
muutamaan äänitystudioonkin”, Virtala kirjoittaa levyn kansilehdessä.
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Juhlaa, arkea ja discoa
”Siihen aikaan kuljettiin neuleissa ja farkuissa. Monilla tytöillä oli permanentti. Pipoja ei käytetty ja varsilenkkareissa kuljettiin kesät ja talvet.
Muistaakseni myös purkkarit [=purjehduskengät] olivat siihen aikaan hyvin yleisiä.” (Anne Nyrkkö)
”Taisi olla muotia ainakin Levikset (501:set) ja
ruudulliset flanellikauluspaidat. Tytöillä olkatoppaukset. Monet vaatteet olivat aika leveitä ja löysiä
leikkaukseltaan.” (Mikko Eklund)
”Farkut ja collegepuserot olivat aika paljon käytössä. Muodissa olivat myös nappiverkkarit sekä
Mustamäen torin versioina, että aitoina Adidaksina.
”(Aapo Jumppanen)

1990-luvullakin useat koulun entisistä oppilaista pitivät yhteyttä opinahjoonsa vuosikymmenienkin ja pitkien matkojen takaa. Kuusaan lukio hyödynsi senioreitaan moninaisin tavoin.

”Jossain vaiheessa pojilla oli todella leveät housut ja
tytöillä mm. ´nahkahousut´ ja satiinipaidat.” (Sami,
Saija ja Saku Rikala)

irtautua pitkältä ja vaativalta koulutieltä (vähänpä
tuolloin ymmärsimme opiskelun vaatimuksista).
Muistaakseni tämä perinne katkesi kevättalvella
1990. Osa tuolloisista abeista oli päättänyt pukeutua
kummituksiksi laittaen päälleen silmärei’illä varustetut lakanat. Kevättalvinen päivä oli kylmä, joten
lakanan alle oli tietenkin puettu lämpimät päähineet.
Pulpetin polttotilanteessa tämä porukka oli ryhmäytynyt omaksi yksikökseen. Tapahtumaan seuraamaan
tullut lehtikuvaaja onnistui ikuistamaan tilanteen
filmille ja otos julkaistiin muistaakseni joko Kouvolan
Sanomissa tai Kuusaan Seudussa. Kuva aiheutti
runsaasti keskustelua, sillä kuvaan oli piirtynyt ryhmä suippohattuisia valkoisia hahmoja palavan rovion taakse. Mielleyhtymä amerikkalaiseen Ku Klux
Klan-organisaatioon oli vahva, varsinkin kun joku
oli tunkenut palavan pulpetin sisään kahteen osaan
katkenneen ja tulessa olevan harjanvarren. Vuonna
1991 pulpettia ei enää muistaakseni poltettu. Vai olikohan siihen joku muu syy? Loppuivatko talonmiehen
varastosta vanhat pulpetit?”

Kun Kuusaan tai Kouvolan nuorisovaatetarjonta ei
riittänyt, shoppailtiin Lahdessa H&M -kaupassa tai
haettiin vaikkapa Helsingin Stockmannilta lahkeesta leveneviä trumpettihousuja. Musiikki-idoleina
muistelijoiden mukaan olivat ainakin Kiss, Iron
Maiden, Queen, Dire Straits, REM, Toto, Nirvana tai
Madonna. ”Hevi on kova juttu silloin poikien musiikissa sekä grunge. Bändipaitoja näki usein”, muisteli Simo
Helkala. Urheilusankareita olivat Toni Nieminen,
Teemu Selänne, Jari Litmanen – pian myös Voikkaan
lukion kasvatti Sami Hyypiä.
Opiskelijoiden järjestämät seremoniat saattoivat silloin
tällöin ”karata käsistä”. Hannu Purho muisteli kevään
1990 penkkareita vuonna 2019 seuraavasti:

”Lukiolla oli tuolloin perinne, että abit polttivat vanhan pulpetin penkkareiden kunniaksi. Ehkäpä pulpetin polttamisessa oli myös mukana symbolinen tarve

Toukokuussa 1998 Kuusaan lukiolla vierailivat viisikymmentä vuotta aikaisemmin kirjoittaneet ”riemuylioppilaat”. Taustaseinillä koulun perustajahahmon Wäinö Walkaman ja rehtorin Aksel Kilkin
muotokuvat. Walkama kuoli kesällä 1948, vähän sen jälkeen kun
nämä silloiset nuoret olivat saaneet valkolakkinsa. Rehtori Kilkki
oli heidän luokanvalvojansa. Eturivissä vas. Pirkko Savinen, Aino
Mikkonen o.s. Kanerva, Anja Kokkinen o.s. Ukkonen, Tellervo
Väyrynen o.s. Pankka, Irma Salokangas o.s. Vesanen, Terttu Nortia
o.s. Salo, takana vas. Kauko Korhonen, Antero Jäntti, Anssi Vesanen,
Tauno Spolander, Matti Jankeri.

Eräs keväisin värvätty oheisopettaja oli vapaaherratar Rea Yrjö-Koskinen o.s. Liesi joka oli kirjoittanut
Kuusankosken yhteiskoulusta vuonna 1953 ja kiertänyt
diplomaattipuolisonsa mukana Suomea edustamassa ympäri maailmaa. Esimerkiksi helmikuussa 1995
abiturientit nauttivat Yrjö-Koskisen seurassa ravintola Sommelossa tyylikkään lounaan alkumaljoineen
ja puheineen, minkä jälkeen vapaaherratar esitelmöi
hyvistä käytöstavoista kotona ja maailmalla. ”Täältä
tullaan Eurooppa ja hyvin pärjätään”, ohjeisti etiketin
tuntija juuri Euroopan unionin jäsenmaaksi liittyneen
isänmaan tyylikkäästi pukeutuneita nuoria toivoja. 229
Arkisina koulupäivinä ei esiinnytty pikkutakeissa tai
jakuissa. 1990-luvun lukiolaiset muistelivat asujaan
näin:

”Ysäritunnelmia” Kuusaan lukion juhlasalissa. Näissä juhlissa musiikista huolehti usein Disco Shine. Koulun kuva-arkisto.
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Kuusaan Seutu -lehdessä 20.2.1990 julkaistu kuva ja juttu vuoden 1990 penkkareista. Toimituksen versiossa kirjoitetaan nunnista,
kummituksista, pyöveleistä ja klovneista. Samaan aikaan opettajakunta joutui Voikkaalla poistamaan koululta humaltuneita abeja
koululta, minkä vuoksi muutkin juhlijat poistuivat koululta protestina kesken penkkareiden, kertoi Kouvolan Sanomat 10.2.1990.
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Seuraavan vuoden seremonioista oli tulla painajaismainen tilanne. Hannu Purho kertoo:

”Vuoden 1991 penkkareiden edeltävänä iltana vietettiin koululla karonkkaa. Juhlan valmistelusta vastasivat aina vanhat, eli toisen vuosikurssin opiskelijat.
Iltajuhla meni siihen asti hyvin, kunnes joku keksi
kaataa koulun lattialle suurehkon saavillisen leca-soraa. Lattialla oli jo alkujaan tuhti kerros silputtua
sanomalehteä, jonka sekaan lecasorapallerot luikahtivat mukavasti. Lumisissa ulkokengissään kävelevä
juhlayleisö onnistui sotkemaan hajonneet lecapallerot,
jotka ovat muuten poltettua huokoista savea, ja sanomalehtisilpun tahmeaksi ja sitkeäksi massaksi, joka
tarttui joka paikkaan. Kun vielä paperisilpusta irtoava painomuste alkoi värjätä massan lisäksi kenkiä ja
kiinteistön pintoja keskeyttivät tapahtuman valvojat
juhlat. Muistaakseni tilanteessa käytiin aika kovaäänistäkin keskustelua siitä, kuka paikat siivoisi ja
milloin. Penkkareiden perumisen pelossa moppasimme koko alakerran aulan ja wc-tilat. Lisäkierroksia
valvojat saivat, kun paljastui, että porrashuoneen seinään uskonnon opettaja Liisa Oljemarkin luokkahuoneen kohdalle oli maalattu suurikokoinen kuva opettajasta. Oppilaiden mielestä kuva oli aivan Liisan
näköinen, mutta silti se jouduttiin poistamaan välittömästi. Vielä puhdistamisen jälkeenkin kuva oli
näkyvillä, jos seinäpinnalle porraskäytävän ikkunasta lankeava valo tuli oikeassa kulmassa. Olimme jo
tuolloin edellä aikaamme, sillä nykyisinhän erilaisia
muraaleja on ilmestynyt monien rakennusten sisä- ja
ulkoseiniin.”
Myös mopokastajaiset tai -kuivajaiset olivat pelättyjä
ja/tai odotettuja tapahtumia. Aapo Jumppanen muistelee: ”Toisena vuonna järjestettiin ’mopokastajaiset’,
joiden aikana kärrättiin liikaa vettä pitkin koulua ja lattian kallis vahaus meni piloille. Alakerran luokassa, jossa järjestettiin terveystiedon opetusta, vettä oli lattialla
tilaisuuden aikana hetkittäin jopa muutamia senttejä.
Taisi käydä niin, että tuon vuoden eli syksyn 1996 jälkeen mopokastajaisia ei ainakaan hetkeen järjestetty.”
1990-luvun kuluessa vanhojen päivän juhlinnassa tapahtui muutos kohti juhlavampia menoja. Anne
Nyrkkö, joka oli kakkosluokalla keväällä 1992, muisteli 2019: ”Vanhojen päivä oli todella erilainen kuin
nykyisin. Vanhemmilta/mummoilta lainattiin vaatteet. Kiva päivä tanssien liikuntasalissa ja sen jälkeen

lähdettiin laivalle juhlimaan.” Myös Anna Niilo-Rämä
o.s. Tuominen, wanha vuosimallia 1996, kertoi samansuuntaisesti: ”Pukeuduttiin oikeasti vanhoihin vaatteisiin. Yleistä oli etsiä juhla-asua esim. isovanhempien
ullakolta. Itse sain serkkuni tekemän puvun lainaksi.
Illalla mentiin yhdessä ravintolaan syömään.”
Toisaalta jo vuonna 1993 Vanhojen ryhmä esitti
salonki- ja vuorotansseja kaupungintalon aulassa sekä
kävi tanssitervehdyksillä yläasteilla. Aapo Jumppanen
muisteli vuonna 2019 omaa vanhojen päiväänsä
keväällä 1997 näin:

”Tanssittiin tosiaan niitä vanhoja tansseja, joita opeteltiin liikunnan tunneilla. Pojilla oli puvut ja tytöillä puvut. Osa tytöistä ilmeisesti käytti suhteellisen
runsaasti aikaa puvun valintaan yms. Tanssiaisten
jälkeen mentiin bussikuljetukselle syömään yhdessä. Paikkana taisi olla Kurjenmiekka. Sitten tultiin takaisin lukiolle puolen yön kieppeillä. Aiempina
vuosina luokanvalvojamme Liisa Oljemarkin oppilaat olivat myös käyneet ’käytöskoulutuksessa’, jossa
opettajana oli toiminut alan ammattilainen. Meidän
luokkamme kieltäytyi tästä koulutuksesta. Jälkikäteen
ajatellen se olisi varmaan ollut meille kaikille ihan
hyvä koulutus.”

Kuusaan lukion wanhoja keväällä 1999.
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2000- ja 2010-luvut:
Digisukupolven
uusi koulu ja kaupunki
Kuusaan lukion opettajakunnassa koettiin 2000-luvun
alussa nuorennusleikkauksia, kun monet vuosikymmeniä palvelleet pedagogit eläköityivät. Uusia, nuoria
opettajavoimia tuli tilalle. Tero Matkaniemen rehtorikaudella 2004–2007 käynnistettiin koulurakennuksen remontti ja Kuusankosken lukioitten organisaatiouudistus. Virolaisen Viimsin lukion kanssa
viriteltiin liikuntakulttuuriyhteistyötä tekemällä vierailuja Suomenlahden molemmin puolin.
Puolen vuosisadan ikäinen koulurakennus kävi läpi
lukuvuonna 2006–2007 perusteellisen remontin, jona
aikana opiskeltiin koulun pihalle pystytetyissä parakeissa. Ala-asteen musiikkiluokat olivat siirtyneet lukiorakennuksesta jo aiemmin, vuonna 2005 Keskustan koululle, mikä vapautti lisää opetustilaa. Elokuussa 2007
uudistetuissa tiloissa aloitti toimintansa uuden rehtorin Riitta Mutrun johdolla ”uusi” Kuusankosken lukio,
jossa opiskelivat nyt myös Voikkaan lukion oppilaat.
Rakennuksen ulkokuori säilyi vaaleanpunaisen possun värisenä, mutta sisätilat uudistettiin ja varustettiin
uudella tekniikalla. Oppilasmäärä nousi kolmensadan
vaiheille ja opettajamäärä kolmeenkymmeneen. Näin
Kuusankosken lukio oli entistä vankempana yksikkönä
valmis vastaanottamaan uudet haasteet vuoden 2009
alussa syntyneen uuden Kouvolan kaupungin lukioverkoston osana.
Koulun digitalisoituminen ja uudet opetussuunnitelmat jatkoivat muutosmylläkkää. Ylioppilastutkinto
muuttui sähköiseksi vuosien 2016–19 aikana.
Kuntatalouden säästöjen paineessa ja ikäluokkien pienetessä Kouvolan lukioverkko harveni, mutta
Kuusankosken lukio jatkoi perustehtäväänsä ”tukea
opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja
sivistyneiksi ihmisiksi”.

Yllättävän haasteensa koululaitokselle ja koko yhteiskunnalle heitti keväällä 2020 maailmalla levinnyt
koronapandemia.

Digitalisoituvaa 2000-lukua: Kuusaan lukiossa 2003–2006 opiskellut Mikko Taina suunnitteli
Kuusankosken lukion sekä useiden muiden koulujen
samoin kuin koko Kuusankosken kaupungin pedanet-sivujen visuaalisen ilmeen vuonna 2007.
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Virkeät kahdeksankymppiset
2000-luku:
Perusremontti ja lukiofuusio

Marraskuussa 2000 juhlittiin Kuusaan lukiolla koulun
ja sen edeltäjien 80-vuotista taivalta. Juhlat alkoivat jo
perjantaina 24.11., jolloin koululle oli kutsuttu entisiä
yhteiskoululaisia ja lukiolaisia kertomaan omista opiskeluajoistaan ja työaloistaan. Entisten oppilaiden esitelmät loivat ylisukupolvista vuorovaikutusta ja kiinnostivat nuoria. Tuoreeltaan kerätyt oppilaskommentit
(kuvateksteissä) olivat enimmäkseen kiittäviä.

”Terveyskeskuslääkäri Riitta Marjorannalla oli kokemusta monelta
eri terveydenhoidon alalta, joten esitys oli todella laaja ja antoisa.
Hänen omat erikoiset kokemuksensa ja into siihen työhön houkuttelivat itseänikin enemmän samalle alalle.”

”Näyttelijä Nina Petelius-Lehto kertoi teatterityöstä. Työ vaikuttaa
kivalta, mutta raskaalta.”

”Mikko Karlson tuntui todella ammattitaitoiselta kaverilta
media-alalta. Määrätietoinen ja hyvin hommansa esittänyt TUL:n
päätoimittaja.”

”Tradenomi Simo Helkalan tunti oli erittäin mielenkiintoinen. Sain
monia ideoita esim. opiskelutekniikasta, yrittäjyydestä sekä vahvojen
osa-alueiden yhdistämisestä tulevaisuuden ammatissa.”
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Perjantain esitelmien ja iltajuhlan sekä lauantain 25.11.
seppeleenlaskujen jälkeen pidettiin pääjuhla lukion
salissa. Juhlissa ilmeni vahva liikunnallinen ja musiikillinen perinne ja osaaminen, lukiolaisten esittämänä ja
musiikkiluokkien avustamana. Juhlapuheessaan professori Kalle Varis painotti yleissivistyksen merkitystä. 230
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Aimo Virolainen, joka
opiskeli Kuusankosken
yhteiskoulussa 1930–
1935 ja Aili Wäre, joka
työskenteli yhteislyseon
keittäjänä 1963–1971,
keskustelun tuoksinassa. Juhlan kuvat koulun
kuva-arkistosta.

Kuusaan lukion 80-vuotisjuhlien ohjelma

Oppilaita 1920-, 1950-, 1960-, 1980- ja 1990-luvuilta juhlien epävirallisemmassa osuudessa. Inkeri Sihvonen keskustelee Kimmo
Ylikankaan kanssa. ”Inkeri Sihvonen oli erittäin herttainen ja hauska vanha nainen, jolla oli mielenkiintoista kerrottavaa 1920-luvun
koulusta ja elämästä, ja hän antoi myös ’hyviä neuvoja’ puhuessaan
- - Kuuntelimme mielenkiinnolla hänen tarinoitaan entisestä koulunkäynnistä. Siitä jäi varmasti hyvä mieli kaikille, niin oppilaille kuin Inkeri Sihvosellekin! Minulle ainakin.” Näin eräs oppilas
kuvasi jälkikäteiskommentissaan.

Kuusaan lukion opettajien keski-ikä aleni 2000-luvun
alkuvuosina monien eläköidyttyä ja nuorten opettajavoimien tullessa tilalle. ”Liikunnan opettaja ja
herrasmies” Risto Iirola, joka oli tullut silloiseen
Kuusankosken yhteislyseoon vuonna 1974, kannettiin kultatuolissa eläkkeelle helmikuun 2001 lopussa.
Saman lukuvuoden lopussa jäivät eläkkeelle lehtori Tarja Pellinen, joka oli ahkeroinut matematiikan ja
kemian parissa vuodesta 1976 alkaen, ja kuvataiteen
opettajana vuodesta 1987 työskennellyt Kaija Kauko.
Seuraavan lukuvuoden keväällä 2002 lähtövuorossa oli matematiikan, fysiikan, kemian ja ATK:n
opettaja-konkari Juhani Koljonen, joka oli aloittanut opettajanuransa vuonna 1965 Voikkaalla ja vuodesta 1971 alkaen Kuusankosken yhteislyseossa.
Seuraavana keväänä työvuotensa päätti hänen vaimonsa Marja-Liisa Koljonen, saksan ja aikaisemmin
myös latinan opettaja, Voikkaalla vuosina 1964–2003
ja Kuusaan lukiossa vuodesta 1984 alkaen – vuotta
vaille neljänkymmenen vuoden opettajauran jälkeen.
”Herätyskellosta vapautunut” 1.3.2003 alkaen oli myös
Irma Sahlström, jonka ”sattuman sormi ohjasi opiskeluaikojen jälkeen – – opettamaan paperimiesten lapsille englantia ja saksaa” vuonna 1969. Samana keväänä
2003 Marja-Kerttu (Malla) Kantola, joka oli toiminut
tyttöjen liikunnanopettajana entisessä opinahjossaan
vuodesta 1994 alkaen, siirtyi tanssimalla eläkkeelle. 231

Seuraavan lukuvuoden lopussa vietettiin rehtori
Sirkka-Liisa Pitkäsen eläkkeellelähtöjuhlaa Elimäellä
Moision kartanossa. Pitkänen lähti Kuusankosken
lukioiden rehtorin virasta 1.6.2004 ja samana päivänä
aloitti Mäntyharjun rehtorin tehtävistä Kuusankoskelle
siirtynyt Tero Matkaniemi.
Ensimmäisen lukuvuotensa päättäneessä rehtorin
katsauksessaan kesäkuun alussa 2005 Matkaniemi
pääsi onnittelemaan ja kiittämään 35-vuotisen opettajataipaleen kulkenutta uskonnon lehtoria ja oppilaskunnan ohjaajaa Liisa Oljemarkia ”väsymättömästä
puurtamisesta oppilaitoksemme hyväksi”. Oljemark
lakitti viimeisenä koulupäivänään valvontaryhmänsä
Kuusankoskitalolla, minne ylioppilasjuhlat olivat siirtyneet edellisellä vuosikymmenellä, ja oli mukana, kun
tilaisuuden jälkeen Telatorilla kohotettiin siiderimaljat uusien ylioppilaiden kunniaksi. 232 Keskustan liikkeenharjoittajien sponsoroima siideritarjoilu oli yksi
Oljemarkin luomista perinteistä, joka päättyi, kun syksyllä 2004 tuhopoltetun Telatorin tilalle rakennettiin
muutama vuosi tämän jälkeen uusi rakennuskompleksi.
Oljemarkin sydäntä lähellä olleen oppilaskuntatoiminnan kautta kouliutui moni nuori yhteisten asioiden hoitoon. Laajemmin eri koulujen väkeä kokoava
nuorisovaltuusto aloitti Kuusankoskella toimintansa
talvella 2001. Kuusaan lukiolainen Mikko Taina, joka
astui Kuusankosken nuorisovaltuuston johtoon vuoden
2004 alussa, pohti Kuulusissa 2005–2006 järjestötoiminnan merkitystä näin:

”Kun ajattelee niitä kuutta vuotta, joiden aikana ala-asteen päättäneestä reppuselkäisestä koululaisesta varttuu korkea-asteen koulutukseen hakeutuvana nuori aikuinen, ymmärtää todella, kuinka
pitkästä ajanjaksosta on kyse. Kuinka helposti nuori
sitten kykenee sijoittamaan järjestötoiminnan kasvuvuosiensa kiireisiin? Oma kokemukseni on tästä sangen hyvä, enkä tunne menettäneeni mitään
nuorisovaikuttamisen tähden. Päinvastoin, saanto
on ollut aina visusti plussan puolella. Kiitos kuuluu
toki Kuusankosken oppilaitosten hyvälle hengelle kuin
myös pienen teollisuuskaupungin tarjoamalle ’kaikki-tuntevat-kaikki-periaatteelle’. Turvallisuus ja
kannustaminen omaehtoiseen työskentelyyn ovat lähtökohtia, joiden turvin tältä paikkakunnalta tullaan
varmasti myös jatkossa kouluttamaan oman alansa
ammattilaisia.”

Juhlavuoden kunniaksi valmistui koulun 80-vuotishistoriikki.

Sohvalla opettaja Liisa Oljemark, taustalla seisovat Tuomo ja
Kirsi Simola, kaapin edustalla Tiia Lehtonen.

Rehtorin avainten hallinta vaihtui 1.6.2004, kun
Sirkku Pitkänen luovutti koulun johtotehtävät Tero Matkaniemelle. Kuusankosken lukion
kuva-arkisto.
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myös lukion opettajakunnan ”kaikenkarvaiselle poppoolle”: ”Kuusaan lukion henki on opettajien ja oppilaiden välisessä välittömyydessä, oppilaiden keskeisessä
avoimuudessa sekä koko koulun väen yhteenkuuluvuudentunteessa. Yhteen hiileen puhaltaminen ei ole pelkkä fraasi, vaan sen kipinöistä kasautuu viihtyisä, antoisa
ja kaikkia palkitseva arjen ja oppimisen monitoimiympäristö.” 233

S irkka-Liisa (S irkku) Pitkäsen o.s.
Torniaisen (s. 1941 Helsingissä) juuret
ovat luovutetussa Karjalassa Vahvialassa.
Vuonna 1953 Sirkku muutti perheensä mukana Kuusankoskelle, missä rehtori Aksel Kilkki kelpuutti tyttösen suoraan
Kuusankosken yhteiskoulun neljännelle
luokalle, vaikka tämä oli tätä ennen käynyt
vasta kaksi vuotta Savitaipaleen kunnallista keskikoulua. Varhain opintiensä aloittaneena Sirkku oli ylioppilas jo 17-vuotiaana
1958 ja humanististen tieteiden kandidaatti
kaksikymppisenä. Sirkka-Liisa Pitkänen oli
ensin Voikkaan lukion rehtorina vuodesta 1987 ja vuodesta 1995 alkaen Kuusaan
ja Voikkaan lukioiden yhteisenä rehtorina.
Näinä vuosina hänet opittiin tuntemaan
nopealiikkeisenä, esiintymiskykyisenä ja
-taitoisena sivistyksen puolestapuhujana.
Sirkku Pitkänen jäi vuonna 2004 eläkkeelle
lähes neljänkymmenen vuoden opettajauran jälkeen samasta koulusta, josta oli itse
saanut valkolakkinsa. Vapaalle päästyään
vireä eläkeläinen harrastaa edelleen aktiivisesti ”koulua, kieliä, kuoroa ja kotiseutuaatetta.” 234 Kuvan otti luokkatoveri ja aviomies Jussi Pitkänen jr. vuonna 1991.

Mikko Taina toivoi, että ”teknoähkyn tai maapalloistumisen teemat” eivät yhtäältä lamaannuttaisi nuorisoa
välinpitämättömyyden tilaan tai toisaalta ylivirittäisi
tai ylipolitisoisi sitä vaan että löytyisi kultainen keskitie. Oppilaskunnan puheenjohtaja antoi tunnustusta

Keväällä 2008, jo uudistetun ja yhdistetyn
Kuusankosken lukion tiloissa, päättyi 17 vuotta paikkakunnalla kestänyt ansiokas musiikinopettajan ja
kuoronjohtaja ura, kun Anu Köbas hyvästeltiin eläkkeelle Klaavin nuorten laulajien herkillä äänillä.
Anun kertoman mukaan oli suuri sattuma, että hän
tuli Kuusankoskelle 1991. Tuossa vaiheessa takana
oli jo kolmekymmenvuotinen musiikkipedagogin ura
Virossa. Merkittävät ja menestyksekkäät esiintymismatkat Kiinassa ja Saksassa olivat Köbaksen uran huipentumia Kuusankosken viimeisinä vuosina.
Kuusaan/Kuusankosken lukiolle on ollut leimallista se, että opettajakunnassa on ollut muualta tulleiden
lahjakkuuksien lisäksi myös koulun entisiä oppilaita.
Voikkaan ja Kuusaan lukioissa teki pitkän päivätyön
Ulla-Maija Toukkari o.s. Virtanen, Kuusankosken
yhteislyseon ylioppilas vuodelta 1965, joka opetti Voikkaalla ranskaa ja englantia 1975–1997 ja
Kuusaalla ranskaa 1992–2009, loppuvuosina myös
italiaa. Ulla Silvonen, Kuusankosken yhteislyseon
ylioppilas vuodelta 1971, opetti Voikkaalla englantia, ruotsia, saksaa ja latinaa vuodesta 1981, Kuusaan
lukiossa saksaa 1980–1985 sekä vielä lukioiden yhdistyttyä Kuusankosken lukiossa vuosituhannen alussa
lukuvuoteen 2012–2013 saakka. 2000- ja 2010-luvuilla
opettajina aloittaneita entisiä Kuusaan lukion oppilaita olivat Anna Niilo-Rämä, Voikkaalla vuodesta 2003
ja Kuusaalla vuoden 2010 vaiheilta alkaen, Heli Orola,
lukuvuonna 2004–2005 tuntiopettajana molemmilla
lukioilla, Kuusankosken lukion virassa vuodesta 2010
alkaen ja Riku Nöjd, vuodesta 2017, sekä Voikkaan
lukion oppilaista Johanna Rauos, Voikkaalla vuodesta
1998 ja molemmissa lukioissa vuodesta 2000. Kolmen

Kuusaan lukion kouluväkeä syksyllä 2004
2000-luvun alun lukiolaiset olivat syntyneet 1980-luvulla, eikä heillä ollut enää muistikuvia Kekkosesta, kylmästä sodasta tai
Neuvostoliitosta. Sosiologit luonnehtivat vuosina 1985–2000 syntyneitä ”yksilöllisen valinnan sukupolveksi” tai ”digisukupolveksi.”

kävyn kaupungista kotoisin, joskin naapuri-Kouvolassa lukiovuotensa opiskellut, oli 2001 Kuusaan lukioon
kielten opettajaksi saapunut Carita Kuukka, samoin
kuin opinto-ohjaaja Lasse Valjakka. 235
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”Suomalaisen sivistystason
varjelu kuuluu tulevaisuutemme
tärkeimpiin päämääriin”
Tältä pohjalta tuntuukin täysin käsittämättömältä,
miten jotkut pilkkakirveet jaksavat vuodesta toiseen
mollata Kuusaan lukiota. Paitsi koulun ilmapiiri
myös ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Kevätsateet toivat laudaturia, eximiaa ja magnaa kouluumme niin paljon,
että arvostelijoilta kerralla loksahtaisivat leuat sijoiltaan, jos he vaivautuisivat tarkistamaan argumenttiensa todenperäisyyden. Kolme opiskelijaa täräyttivät jopa viisi laudaturia todistukseensa, ja L:n ja
E:n yhdistelmiä sekä useita E:n papereita on rehtori tänään jakanut monessa Spes Patriae -kansiossa.
Siksi en epäile, etteikö kuusankoskelaisia nimiä vilahtelisi tulevaisuuden eurooppalaisessa tiede-elämässä.
Tämän kaupungin asukkaat ilmeisesti vain ovat niin
esteettisiä, että he ovat tuominneet koko Kuusaan
lukion pelkkien hiukan rapistuneiden ulkoisten puitteiden vuoksi.
Nämä sanat ovat samalla viimeinen puheeni Kuusaan lukion oppilaskunnan puheenjohtajana. Sitä tointa ehdinkin hoitaa despootin ottein
koko lukioaikani. Mielestäni on ollut positiivista,
että koulumme piirissä on voitu järjestää aktiviteetteja vapaa-ajallekin – ulkomaanmatkoista lähtien.
Tältä paikalta kiitän nyt jokaista, joka on jollakin
tavoin osallistunut oppilaskunnan toimintaan. Ilman
vapaaehtoisia ponnistelujanne ei mistään olisi tullut
mitään. Erityisen kiitoksen henkilökohtaisesti osoitan
oppilaskunnan ohjaajalle, uskonnon lehtorille Liisa
Oljemarkille. Epäitsekkään kärsivällisesti ja sitkeästi olet ajatellut meidän opiskelijoiden ja työtovereidesi
viihtyvyyttä. Lisäksi tunneilla opettamasi uskonnon
knoppikohdat ovat jääneet mieleeni niin kirkkaasti,
että niiden avulla olen tänä keväänä teologian valmennuskurssilla äimistyttänyt kurssitovereitani kerran jos toisenkin. Toivotan sinulle jo nyt etukäteen

Riku Nöjdin puhe ylioppilaana 2004

”Arvoisat ylioppilastoverini, koulumme opettajat sekä
juhlavieraat! Hyvät naiset ja herrat!
Suuri, ainakin 12 kouluvuotta kestänyt urakkamme
on nyt tullut päätökseen. Jokainen, joka tänään on
painanut suomalaisen oppineisuuden tunnetuimman
symbolin päähänsä, voi hyvin omintunnoin onnitella itseään tuhansista taaksejääneistä oppitunneista. Vaikka Suomessa valmistuu tänään yli 31 000
ylioppilasta, kenenkään ei tarvitse vähätellä omaa
suoritustaan. Se, että tämän jälkeen saamme käyttää valkolakkia, on suuri etuoikeus, mutta jokaisella on velvollisuus tehdä se omaa ylioppilaskunniaa
unohtamatta – ylpeästi, omaa aherrusta peittelemättä. Vanha ylioppilaiden nimitys isänmaan toivo pätee
yhä edelleen, sillä suomalaisen sivistystason varjelu
kuuluu tulevaisuutemme tärkeimpiin päämääriin, ja
ylioppilaat kantavat tästä päämäärästä suurimman
vastuun.
Minulle itselleni kolmesta lukiovuodesta on jäänyt mieleen toivottavasti edes murunen sivistystä sekä joukko ikimuistoisia kokemuksia. Ilmapiiri
ainakin poikien keskuudessa on ollut lupsakka koko
ajan – suorastaan veljellinen. Nyt alan ymmärtää,
mitä kirjailija Väinö Linna tarkoitti tiivistäessään
Tuntemattoman sotilaansa sanoihin ”Aika velikultia”. Tunnustuksen ansaitsevat myös opettajat, sillä
he ovat uskomattoman sinnikkäästi sietäneet vitsikkyyttämme, vaikka jutut eivät liene aina olleet niin
kultivoituneita. Jos yhdeksi koulun tehtävistä ajatellaan sosiaalisten taitojen kasvattaminen, mielestäni
tämänkeväinen Kuusaan lukion abiturienttiluokka
ansaitsee yhteistyökurssista kiitettävän arvosanan.
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valtuuskunta, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen
Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto,
Rintamanaisten Liitto ja Kaatuneiden Omaisten
Liitto. Vapauden viesti otettiin Suomen lukioissa käyttöön vuonna 2000. Perinteen mukaan koulusta lähtevä ikäluokka luovuttaa viestin nuoremmille. Veteraanijärjestöjen edustajat osallistuivat
Kuusankoskitalolla keväisin ylioppilasjuhliin, viimeisen kerran keväällä 2018. Tuossa vaiheessa nuorimmatkin heistä olivat jo yli yhdeksänkymppisiä.
”Silloin kun me nykyiset veteraanit olimme nuoria,
meidän tunnuslauseemme oli: Veljeä ei jätetä. Tämän
viestin myötä me haluamme jättää yhä uusille sukupolville vetoomuksemme: Nuoria ei unohdeta.”

hyvää viimeistä työvuotta ja onnellisia eläkepäiviä.
Kaikkien uusien ylioppilaiden puolesta kiitän opettajiamme tietojen ynnä elämänarvojen kärsivällisestä
opettamisesta, koulumme henkilökuntaa koulupäivien
käytännönjärjestelyistä sekä perheitämme kodin tuesta ja kannustuksesta. Onnittelen ylioppilastutkinnon
suorittamisesta kaikkia koulutovereitani, joista monet
olen tuntenut vuosikausia. Kokekoon meistä jokainen
työssä kuin työssä elämässään itsensä lähimmäistensä
arvostamaksi ja rakastamaksi. Onneksi olkoon!
***
Luovutan nyt Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan koulullemme luovuttaman vapauden viestin toisen vuoden opiskelijoiden edustajille Anni
Lindbergille ja Markku Tapiolalle.”
Puheen lopussa viitataan Vapauden viestiin, jonka laativat Suomen veteraaniliittojen

197

”Nuoria ei unohdeta”
Tulevien nuorten koulunkäyntiä ajatellen
Kuusankosken kaupunki satsasi lukiorakennuksen
remonttiin. Pitkään suunniteltu ja valmisteltu hanke
toteutettiin rehtori Tero Matkaniemen kolmen vuoden mittaisen toimikauden aikana. Samaan aikaan
Kuusankoski suuntasi kohti yhden lukion mallia.
Syksyllä 2005 Kuusankosken lukioissa opiskeli kaikkiaan 329 opiskelijaa, joista Kuusaalla 250 ja Voikkaalla
79. Samana syksynä otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Yhteisen rehtorin mukaan lukioiden
yhdistäminen mahdollistaisi suunnitelmallisemman
yhteistyön muun toisen asteen koulutuksen kanssa,
laajemman ja monipuolisemman kurssivalinnan, yhtenäisemmät koulupäivät ja tehokkaamman tilankäytön.
Yhden, suuremman lukion tulevaisuus on varmempi
kuin kahden pienen, perusteli rehtori Matkaniemi. 236
Lokakuussa
2005
kaupunki
järjesti
Kuusankoskitalossa lukioiden yhdistymistä koskevan
informaatio- ja keskustelutilaisuuden, jossa tuotiin
esille yhdistämisen hyötyjä ja haittoja. Voikkaan lukion
puolestapuhujat korostivat pienen lukion ja yksilöllisen opetuksen etuja sekä sitä, miten yhteistyö Hirvelän
yläasteen kanssa toteuttaa luontevasti yhtenäiskoulun
kasvatus- ja koulutusideaa. 237
Muutamaa viikkoa myöhemmin 17.10.2005 kaupunginvaltuusto päätti äänin 24 puolesta 19 vastaan, että Kuusaan ja Voikkaan lukiot yhdistetään
Kuusankosken lukioksi 1.8.2007 lähtien. Perusteluna
oli halu turvata laadukas ja monipuolinen lukio-opetus Kuusankoskella ja vastata tulevaisuuden haasteisiin samalla kun ratkaisusta arvioitiin saatavan myös
huomattavaa käyttökustannusten säästöä. Ratkaisua
vauhditti vielä tuleva lukion peruskorjaus ja rehtoriratkaisut. Lähes jokainen valtuustoryhmä hajosi äänestyksessä. Päätöksestä valitettiin Kouvolan hallinto-oikeuteen. 238
Valituksen ollessa kesken, kesällä 2006, alkoi Kuusaan
lukion koulurakennuksen remontti, jossa otettiin huomioon tuleva suurempi tilantarve. Ensimmäisessä vaiheessa kunnostettiin WC- ja ruokalatilat, jotka olivat

Luokkatila ennen Kuusankosken lukion peruskorjausta. Sisätilojen
yleisvaikutelma oli kulunut ja pulpetit ja kaapit olivat vanhoja
ja kuluneita. Riku Nöjd muisteli vuosituhannen alun tiloja vuonna 2019: ”Luokkien varustus oli pääsääntöisesti liitutaulu, televisio videoineen, opettajanpöytä, valkokangas, piirtoheitin ja pulpetit. Useissa luokkahuoneissa oli ennen remonttia kateederi.” Anne
Nyrkkö muisteli vuonna 2019 vastaavasti: ”Englannin luokassa oli
reikä seinässä ja talvella siellä istuttiin takit päällä.” Kuvan otti vahtimestari Mikko Virtanen, joka ikuisti koulun tiloja ennen vuoden
2006 remonttia.

käyttövalmiita syksyllä, kun koulunkäynti alkoi pihalle 250 oppilasta varten pystytetyssä parakkikylässä.
Kyseessä olivat opetushallinnon hyväksymät, nimenomaan koulukäyttöön suunnitellut siirreltävät rakennukset. Parakkeihin mahtui yhteensä 12 luokkahuonetta. Opettajanhuone, rehtorin ja kanslistin työtilat
sekä terveydenhoitajan vastaanotto olivat Valtakadun
suuntaisessa parakissa, jonka päässä sijaitsivat myös
kuvaamataidon tilat ja atk-luokka/taukotila. Kesällä
parakkeihin kalusteita kantaneet Juha Heino sekä
lukiolaiset Samu Suurnäkki, Ville Parkkonen ja Henri
Havukainen kehuivat tilapäistiloja ”paljon aikaisempaa
viihtyisämmiksi”. 239
Kaupunki vuokrasi parakit 10 kuukaudeksi
Tilavuokraus Oy:ltä. Asennus ja vuokra maksoi noin
250 000 euroa. Parakkiluokat olivat normaalin luokkahuoneen kokoisia ja varustettu ilmastoinnilla ja sähkölämmityksellä. Suurimmat luokat olivat fysiikkaa,
kemiaa ja kuvaamataitoa varten. ”Remontin aikana
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tietotekniikka osoittaa hyödyllisyytensä. Hoidan tiedotuksia oppilaille pitkälti nettisivujen ilmoitustaulun kautta sekä lähettämällä ryhmätekstiviestejä viestipalvelun avulla”, rehtori Matkaniemi kertoi.
Ylioppilaskirjoitukset hoidettiin sekä syksyllä 2006
että keväällä 2007 Voikkaan lukiolla. 240 Reaalikoe oli

uudistunut keväällä 2006 ja vanha yhteisreaali jaettiin yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Terveystiedon
koe järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2007.
Samana keväänä otettiin käyttöön uusi kaksimuotoinen äidinkielen koe. Tutkinnon hajauttaminen useammalla kirjoituskerralle yleistyi.

Kuusaan lukion opettajakuntaa parakkivuodelta 2006, jolloin koulukuvaukset tehtiin seurakuntakeskuksessa. Alarivi vasemmalta: koulunkäyntiavustaja Päivi Väisänen, Erkki Vallenius, Jochen Roms,
rehtori Tero Matkaniemi, Jari Pulli, Pia-Meri Maunumaa. Keskirivi vasemmalta: Lea Lauronen,
Marja-Liisa Vuori-Miettinen, Anne Rintala, Carita Kuukka, Anneli Laine, Tanja Laitinen, UllaMaija Toukkari. Ylärivi vasemmalta koulusihteeri/kanslisti Sinikka Haaparanta, Mikko Turunen,
vahtimestari Mikko Virtanen, Pekka Uotila, Juha Forsberg, Lasse Valjakka, Johanna Rauos. Taustalla
taiteilija Eero Eirton maalaus Tapani Rautasuosta.

Opiskelu parakkitiloissa onnistui lukuvuonna 2006–2007 varsin hyvin. Kuva: Mikko Virtanen 2006.
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Parakkilukuvuoden 2006–2007 aikana viereinen koulurakennus koki uudistumisen. Pääurakoitsija oli
Rakennusliike PK-Insinööritoimisto Oy, jonka vastaavana mestarina Ari Lahtinen ja toimitusjohtajana Juha Lahtinen uudistivat entistä opinahjoaan.
Pintarakenteet uusittiin, rakennus varustettiin hissillä,
varusteet ja kiintokalusteet uusittiin, tiloja järjestettiin
osaksi uudelleen. Ruokalalle leikattiin noin 40 neliötä lisää vanhoilta vessoilta, joita ei alakerrassa ei enää
niin paljon tarvittu, koska jokainen kerros sai nyt omat
vessansa. Toiseen ja kolmanteen kerrokseen puhkaistiin yhdyskäytävät oleskelutiloineen, jotka hävittivät
osan vanhoista luokkahuoneista. Ala-aulaan kalustettiin opiskelijoiden oleskelutila näyttöpäätteineen. Salin
edustalle jäi perinnenurkkaus. Käytävän avonaulakot
korvattiin henkilökohtaisilla lukittavilla kaapeilla.
Koulu varustettiin koneellisella ilmanvaihdolla ja
lämmöntalteenotolla, ullakolle rakennettiin ilmanvaihtohuone, sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämpöverkosto uusittiin. Ruokahuollolle puhkaistiin uusi
tieyhteys S-Marketin puolelta, kaupan ja lukion väliseltä opettajien autojen parkkipaikalta vedettiin uusi
tieyhteys Valtakadulle. Opettajat alkoivat käyttää
omaa sisäänkäyntiään. Oppilaiden autojen parkkipaikat säilyivät pappilan viereisellä hiekkakentällä.
Kokonaiskustannusarvio oli noin 3 miljoonaa euroa.
241 Syyslukukauden 2007 alkaessa kouluremontti oli
valmis. Haittapuolena havaittiin, että osa Katajaharjun
kalliosuojassa varastoissa olleista tavaroista homehtui tai meni muuten pilalle. Merkittävä tappio oli
muun muassa rehtoreiden muotokuvien tuhoutuminen. Remontin yhteydessä myös muutenkin hävisi ja

hävitettiin paljon vanhaa kalustoa ja oppimateriaalia.
Tässä vaiheessa lukioiden yhdistäminen oli jo lopullisesti päätetty. Kouvolan hallinto-oikeus katsoi syksyn 2005 yhdistämispäätöksen syntyneen kaupunginvaltuuston työjärjestyksen vastaisesti ja palautti asian
vuoden 2007 alussa takaisin valtuustosaliin. Voikkaan
lukion säilyttämiseksi yritettiin vielä vaikuttaa laajalla
rintamalla, muun muassa hankkimalla neljä kymenlaaksolaista kansanedustajaa vetoomuksen kannattajiksi. Voikkaan lukion puolesta pidettiin tunteikkaita puheenvuoroja. Voikkaata, joka edellisen vuoden
aikana oli saanut kovan iskun UPM:n tehtaan lakkauttamisen kautta, verrattiin suorastaan sorrettuun
Tsetseniaan. Helmikuussa 2007 lukioiden yhdistämispäätös kuitenkin syntyi aiempaa suuremmalla enemmistöllä, äänin 30 puolesta, 13 vastaan. 242
Tero Matkaniemen rehtorikausi Kuusankoskella
päättyi kevätlukukaudella 2007. Hänet valittiin Lahden lyseon rehtoriksi 1.4.2007 alkaen.
Läksiäishaastattelussaan Kuusankosken Seutu -lehdessä Matkaniemi antoi kiitosta kuusankoskelaisten keskustelu- ja päätöksentekokulttuurille, totesi lukioiden
yhdistämisen osoittautuvan hyödylliseksi sekä kehui
koulun peruskorjausta todelliseksi taidonnäytteeksi.
”On tyylikästä, että lukiorakennus on mitoitettu tämän
hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tässä remontissa ei
ole tehty mitään yliampuvia ratkaisuja.” 243
Huhti- ja toukokuun 2007 rehtorin sijaisena toimi
Hirvelän koulun rehtori, teologian maisteri Tuulikki
Komulainen.

Filosofian tohtori Tero Matkaniemi (s. 1972
Iisalmessa) toimi Kuusaan lukion rehtorina vuosina
2004–2007. Uinnin historiasta väistöskirjansa (2011)
tehnyt Matkaniemi oli urheilullinen parakkijohtaja ja
keskeinen muutosagentti, kun Kuusaan ja Voikkaan
lukiot yhdistettiin ja koulurakennuksen peruskorjaus
toteutettiin. Opettaja- ja rehtoriura jatkui Lahdessa.
Matkaniemi voitti avantouinnin maailmanmestaruuden nopeiden uimareiden sarjassa Oulussa talvella
2006. Joensuun Jääkarhuja edustanut Matkaniemi otti
voittonsa 25 metrin matkalla ajalla 15,69. Suomen
mestaruuden samalla matkalla Matkaniemi oli tuohon
mennessä voittanut yksitoista kertaa peräkkäin. SM/
MM-rehtori totesi uimisen olevan monella tavalla
hyödyllinen harrastus. ”Kun sukellan altaaseen, sukellan samalla toiseen maailmaan. Uiminen on hyvää
vastapainoa työlle.” 244

Ivan Šiškinin ja Konstantin Savitskin maalaama Aamu mäntymetsässä (1885–1889) Venny Soldan Brofeldtin kopiona. Kuva:
Marko Virtala 2020.
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Pala Venäjää
Kuusankosken lukiossa
Monikaan ei takavuosikymmeninä liene aavistanut,
millainen arvotaulu riippui muina miehinä Kuusaan
lukion käytävän seinällä, lähellä juhlasalin sisäänkäyntiä. Kovin suurta arvostusta se ei ollut saanut
oppilaidenkaan taholta; mahdollisesti aamunavauksissa näillä paikkeilla seistessään oppilaat olivat raaputelleet taulussa oleville karhuille saappaita jalkaan.
Ennen koulurakennuksen remonttia 2006 rehtori Tero
Matkaniemi luovutti Karhutaulun lukiolta välivarastoon ja kaupungin kulttuurijohtaja Tuula Typpö antoi
luvan taulun konservointiin, kertoo asiaa hoitanut
Mari Walldén (Heino) artikkelissaan Kuusankosken
henkilöstölehdessä Käpysadossa 2/2007. Työ tehtiin Vantaan konservointikeskuksessa. Toinen taulun parissa ahertaneista opiskelijoista, Antti Narvala,
konservoi samanaikaisesti Venny Soldanin tekemää
maisemamaalausta, jolloin sivellintekniikoita vertaamalla ja signeerausta tutkimalla voitiin varmistaa, että
Kuusaan Karhutaulu oli todella Venny Soldanin työ.
Konservaattori päätteli taulun kehysten sekä maalauksen sivellintekniikan ja värikerrostumien perusteella, että työ oli Vennyn nuoruusvuosilta ja tehty paikan
päällä Venäjällä. Alkuperäismaalaus on Pietarin taideakatemian professorin Ivan Šiškinin (1832–1898)
yhdessä Konstantin Savitskin (1844–1905) kanssa
maalaama Aamu mäntymetsässä (1885–1889), joka on
ollut vuodesta 1889 Moskovassa Tretjakovin galleriassa. Soldan opiskeli 1883–1885 Pietarissa Stieglitzin
akatemiassa, jossa opettajana toimi muiden muassa viimeksi mainittu Savitski. Riitta Konttisen taiteilijaelämäkerta Soldan-Brofeldtista (1996) ei mainitse mitään
Karhutaulusta, mutta muuten kerrotaan, miten Soldan
Pietarissa opiskellessaan tutki ja jäljensi sekä vanhoja
mestareita Eremitaasissa että venäläisten aikalaistaiteilijoiden töitä.

Mari Wallden ja harjoittelija Henri L ehtinen ihailevat
Kuusankoskitalon taidevarastossa juuri konservoinnista saatua maalausta. Käpysato 2/2007
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Miten ja milloin Karhutaulu on päätynyt
Kuusankoskelle? Vastaus on hämärän peitossa. Taulu
oli ollut jo Kuusankosken vanhassa yhteiskoulussa
niin kauan kuin vanhempi ikäpolvi muistaa. Ainakin
1940-luvun lopun valokuvissa se esiintyy. Mari Heino
olettaa, että taulun on jossakin vaiheessa koululle lahjoittanut Taidetta kouluihin -yhdistys, joka oli perustettu vuonna 1906. ”Se saa syntymästään kiittää taiteilijatar, rouva Venny Soldan Brofeldtia, joka elävästi oli
tajunnut, että jo kasvavaan polveen on juurrutettava
rakkaus taiteeseen. Moni lapsi ei kotonaan voi nauttia taideteoksista, siksi on hänen edes koulussa päästävä osalliseksi siitä esteettisestä nautinnosta ja jalostavasta vaikutuksesta, jonka hyvä ja sopusointuinen
taide herättää.” Näin kirjoitettiin Uudessa Suomessa
25.1.1929 Taidetta kouluihin -järjestön esittelyssä. Jos
taulu oli lahjoitettu yhteiskoululle, voisi olettaa, että
se olisi noteerattu jossakin vuosikertomuksessa, mutta tällaista mainintaa ei ole löytynyt. Rakennuksessa
aikaisemmin olleen Kuusankosken tehtaan kansakoulunkaan vuosikertomuksista ei löytynyt merkintää
taulusta. Lukuvuonna 1925–1926 mainitaan yhteiskoululle hankitun kahdeksan kappaletta taiteilija
Venny Soldanin sommittelemaa mallitaulua ”paperin leikkausta varten”, mutta tämä ei voi tarkoittaa
”Karhutaulua”. Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945)
oli tunnettuja Suomen taiteen kultakauden naistaiteilijoita, kirjailija Juhani Ahon puoliso. Eräs mahdollinen kontaktihenkilö taulun historiassa saattaisi olla
kuopiolaissyntyinen maisteri Lauri Kemiläinen, opettaja, runoilija ja kääntäjä, joka oli toiminut Pietarin
suomalaisen lyseon opettajana ja opetti vuosina 1923–
1926 Kuusankosken yhteiskoulussa suomea, historiaa ja voimistelua. Taulun välittäjämesenaattina on
saattanut toimia myös joku Kymiyhtiön johtoportaan
taiteentuntija.
Aamu mäntymetsässä, joka tunnetaan myös nimellä Kolme karhua (vaikka kuvassa karhuja on neljä) tai
Karhuperhe, on Venäjällä maalaustaiteen kultakauden
tunnetuimpia metsäaiheisia maalauksia. Ivan Šiškin
tunnetaan ”venäläisen metsän runoilijana”. Konstantin
Savitski, joka maalasi maisemaan puunrunkojen päällä tasapainoilevat karhut, kuului niin sanottuun peredvižnikien eli vaeltajien taiteilijaryhmään. Ryhmän

tunnetuin edustaja oli Ilja Repin. Šiškinin – Savitskin
maalausta luonnehditaan tasapainoiseksi yhdistelmäksi suunnattomasta metsämaisemasta sarastavan
aamuauringon valossa ja emonsa valvonnassa kaatuneilla hongilla kiipeilevistä karhunpennuista. Miška
Karhukämmen -nimisten makeisten käärepaperin
välityksessä karhuhahmot tulivat jo keisarivallan loppuvuosina ja edelleen vallankumouksen jälkeen tunnetuksi Venäjän ja Neuvostoliiton laajojen kansankerrosten keskuudessa.
Kuusankosken Karhutaulun konservointi tuli kreivin aikaan, totesi Mari Walldén vuonna 2007.
Hilseilemään lähteneet värikerrokset saatiin kaikki
kiinnitettyä. Oppilaiden tuhertamat saappaat poistettiin ja kohdat korjattiin maalausnesteellä, pigmentillä
ja lakalla. Vantaan konservointilaitoksen johtaja Ruben
Tannar ilmaisi taulua takaisin luovutettaessa vastaanottajille, että suomalaiset eivät arvosta riittävästi toisten
tauluista maalattuja kopioita. Itse asiassa vastaavanlaisia tauluja tuolta ajalta ei ole montaakaan säilynyt.
Nykyisin tämä Suomessa kaiketi melko harvinainen
”pala myyttistä venäläistä metsää” on rehtorin kansliassa, lukitussa tilassa.
Lähteet: Koulun vuosikertomukset ja valokuva-arkisto, Käpysato
2/2007, Riitta Konttinen: Boheemielämä. Venny SoldanBrofeldtin taiteilijantie, 2002 (ensimmäinen painos 1996), Mari
Heinon haastattelu maaliskuussa 2020, fi.wikipedia.org › wiki ›
Aamu_mäntymetsässä.

Karhutaulun edustalla rehtori Riitta Mutru. Kuva: Marko Virtala
2020.
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Uuteen lukiokulttuuriin
ja oppimisympäristöön
Tero Matkaniemen jälkeen seuraavaksi rehtorin viranhaltijaksi valittiin Petri Kyyrö, mutta hän ei ottanut
virkaa vastaan. Varasijalta valittu uusi rehtori fil. kand.
Riitta Mutru avasi Kuusankosken lukion peruskorjatun koulurakennuksen oven ensimmäistä kertaa juhannuksen 2007 alla ja ”samalla oven nuorten lukiolaisten
opiskelijoiden oppimisympäristöön”. Rehtorin tehtäviin perehtymisessä häntä kesän aikana auttoivat koulusihteeri Sinikka Haaparanta, vahtimestari Mikko
Virtanen sekä muuttohommissa avustaneet lukiolaiset
Jesse Raivio ja Ari Potinkara. Päätehtävänään rehtori
Mutru näki kahdesta eri lukiosta tulevien oppilaiden
ja opettajien toimintakulttuurien yhteenhitsaamisen.
Opiskelijoita oli syksyllä 2007 aloittamassa yli 300 ja
opettajia 33, joista noin puolet yhteisiä perusopetuksen
kanssa. Muuta koulussa työskentelevää henkilökuntaa
oli tuolloin 9. Tulohaastattelussaan uusi rehtori toivoi
olevansa ”helposti lähestyttävä”. 245

Ala-aulan oleskelutilaan varattiin tietokoneita opiskelijoiden käyttöön, kuva: Mikko Virtanen 2007.

”Ihan älyttömän hieno”, kommentoivat uutta opinahjoa Voikkaalla aikaisemmin koulua käyneet jaalalaiset
Konsta Vahter, Lauri Vaihemäki, Markus Katainen
ja Voikkaan Mattilasta Erkko Hietikko Kouvolan
Sanomien haastattelussa 11.9.2007. ”Lukion ensimmäisellä aloittaneet pojat sanovat, että Hirvelän koulusta tulleet on otettu hyvin vastaan Kuusankoskella.
Kenelläkään heistä ei ole mitään kielteistä sanottavaa uudesta koulusta tai uusista koulutovereistaan.”
Lukion ensimmäisen luokan oppilaat sekoitettiin keskenään, joten samassa ryhmässä saattoi olla Naukion
ja Ruotsulan lisäksi myös Kouvolan kouluista lähtöisin
olevia. Voikkaan toisen ja kolmannen vuoden ryhmät
säilytettiin entisessä tutussa kokoonpanossaan. Ainoa
asia, joka pohjoisen suunnalta tulijoita harmitti, oli
bussivuorojen sopimattomuus. Jaalan Huhdasjärvellä
asuva Vaihemäki harmitteli aamuisin myöhästyvänsä koulupäivän alusta viisi minuuttia, ja kotiin kulkeminen oli vielä suurempi ongelma, koska viimeinen
koulubussi Mäntyharjulle päin lähti klo 14.40. Konsta
Vahter kertoi hankkineensa Kuusaalta oman asunnon.
246 – Näin oli joskus takavuosikymmeninäkin asuttu
”Jaalan tullissa” Kuusaalla.
Uuteen lukiokulttuuriin ja ”luokattomuuteen” liittyi
myös opetusryhmien tunnusten muuttaminen, lukuvuodesta 2008–2009 alkaen. Ensimmäisen vuoden
opiskelijoita ei enää jaettu IA-, IB-, IC tai ID -ryhmiin, vaan he pysyivät koko lukioaikansa kouluuntulosyksynsä vuosiluvun mukaisesti esimerkiksi 08A-,
08B-, 08C- ja 08D –ryhminä. Neljännen, jopa viidennen vuoden opiskelijoita kertyi niistä, joiden opinnot
syystä taikka toisesta viivästyivät.
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Peruskorjattu rakennus vihittiin virallisesti käyttöönsä alkutalven vaaleanharmaana marraskuun lauantaina
17.11.2007. Aamu alkoi avoimien ovien päivänä, jolloin
runsaslukuinen yleisö kierteli koulun tiloissa ja ”kuunteluoppilaina” oppitunneilla. Yleisesti hämmästeltiin
sisätilojen muuttunutta ilmettä, dokumenttikameroita
ynnä muuta tietotekniikkaa. Vihkiäistilaisuuden salissa avasi Sami Kaalinpään trumpettisoolo ja avajaisja tervehdyssanat lausui koulutoimenjohtaja Sirkka
Uusipaikka. Peruskorjauksen toteuttaminen ilman
valtionosuuttakin oli koulutoimenjohtajan mielestä osoitus kuusankoskelaisten päättäjien arvostuksesta lukiokoulutusta kohtaan. Tuomas Roosin ja Emmi
Huhtisen sello- ja pianokappaleen jälkeen vihkiäispuheen piti rovasti Kari Helén, koulun entinen oppilas.
Paria viikkoa aiempiin Tuusulan järkyttäviin koulusurmiin viitaten Helén korosti elämää ylläpitävien voimien olemassaoloa.

Lukion tiloja remontin jälkeisessä asussaan. Vanhat käytävänaulakot
korvattiin lukittavilla kaapeilla. Opettajainhuone muuttui hiljaiseksi työtilaksi, kun Valtakadun puoleiseen päätyyn saatiin taukotilaksi
kahvihuone eli ”akvaario”. Kuvat: Mikko Virtanen 2007.

Entisiä ja edelleen virassa olevia opettajia saapuu muun juhlayleisön mukana saliin, etualalla Marja-Liisa Vuori-Miettinen ja Liisa
Oljemark. Kuva Mikko Virtanen.

Opiskelijoiden tervehdyksen esitti oppilaskunnan puheenjohtaja Janita
Rahikainen kehuen
uusia tiloja ja toivottaen
Voikkaalta saapuneet
opiskelijat tervetulleiksi
yhteiseen lukioon. Kuva:
Mikko Virtanen.

Piirtoheittimien sijasta totuteltiin dokumenttikameroiden käyttöön. Älytaulut sen sijaan eivät osoittautuneet kovin suosituiksi.
Liitutaulut ovat puolustaneet paikkaansa useimpien luokkien seinillä teknisen harppauksen jälkeenkin. Kuva: Mikko Virtanen 2007.
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Juhlapuheen piti kansanedustaja Valto Koski, joka
selosti ja kommentoi lukioitten yhdistämishistoriaa.
Voikkaalaisena hän totesi, että kaikissa tapauksissa
voikkaalaiset ovat aina voikkaalaisia. Ikäluokkien pieneneminen, resurssien keskittämisen tarve ja laajemman kurssivalikoiman mahdollistaminen olivat yhdistämistä puoltavia perusteita, Koski myönsi ja totesi
Kuusankosken lukion olevan nyt vahvassa ”iskukunnossa” tulevan suurkunnan oloja ajatellen. ”Koulutuksella
on vaalittavanaan arvokas perintö – demokratiaa ja
sosiaalista oikeudenmukaisuutta kunnioittava yhteiskunta. Hyvin toimiva koulutusjärjestelmä ja sen perusyksiköt – koulut – luovat vahvoja merkitysrakenteita,
joiden varaan rakentuu tulevaisuuden yhteiskunta.”
Rehtori Riitta Mutru kuvasi päätös- ja kiitospuheessaan koulurakennuksen värimaailmaa:
”Lukiorakennuksemme on ulkopuolelta kuin vaaleanpunainen unelma. Sisätiloissa on vahvasti näkyvissä
voimakkaan, lämpöisen punainen keskiseinä. Seinissä,
lattioissa, ovissa ja kalusteissa väreinä vaihtuvat mustat,
harmaat, vaaleat, sinertävät ja punertavat sävyt selkeinä,
suoralinjaisina tuoden tiloihin tietynlaista linjakkuutta,
tarkoituksenmukaisuutta ja asiallisuutta.” Rehtori toivoi, että uudet tilat ja uusi tekniikka otetaan käyttöön
unohtamatta kuitenkaan inhimillistä vuorovaikutusta
sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden
rakentamista. 247
Lukiorakennus ja lukio-opetus sai myös kritiikkiä osakseen. ”Huippulukio jäi torsoksi”, otsikoi
Kuusankosken lukion abiturientti Marko Flöjt yleisönosastokirjoituksessaan Kouvolan Sanomissa. 248
”Kaikkien puheiden mukaan oli odotettavissa jotakin
ainutlaatuista ja oppilasystävällistä toimintaa, mutta
toisin kävi”, totesi vuoden ajan tiloja ja tunnelmia tunnustellut abiturientti. Hän piti oppilaiden oleskelutiloja riittämättöminä, ATK-laitteet olivat ”muinaiselta
kivikaudelta”, koulussa joutui kestämään suuria paineita ”läksyjen ja muiden tehtävien järjettömän määrän
muodossa” ja opettajien ja oppilaiden kanssakäymisessä oli suuria puutteita. Jopa 40-tuntisten viikkojen kirjoittaja pelkäsi tuottavan mielenterveysongelmia, väsymystä ja turhautumista.
Nimimerkki ”Kuusankosken lukion oppilas” puolestaan totesi, että koulu oli lunastanut odotukset suhteellisen hyvin. Toista vuotta koulussa opiskelleena hän oli

tyytyväinen oleskelutiloihin. Yhtenä koulun vahvuuksista opiskelija piti asiansa osaavia ja kannustavia opettajia ja oppituntien hyvää ilmapiiriä. Kirjoittaja myönsi
nopean ja raskaan opiskelutahdin, mutta piti hyvänä
jaksojen vaihtelua. ”Loppujen lopuksi pitkätkin koulupäivät tuntuvat keveämmiltä, kun koulussa vallitseva
yhteisöllisyys on Kuusankosken lukion tasoa.” 249

Sinikka Haaparanta toimi kuuden rehtorin ajan kanslian ”sieluna
ja sydämenä”. Sievissä syntynyt, Valkeakoskella varttunut Sinikka
aloitti Kuusankoskella Kuusaan lukion kanslistina ja koulusihteerinä 1987 ja jatkoi vuodenvaihteeseen 2010/2011. ”Se oli kivaa aikaa,
upea työ. Tutustui moniin erilaisiin ihmisiin. Hyviä muistoja on kaikesta jäänyt.” 250 Kuva: Juha Forsberg 2011.

Myös kunnallisella kentällä kuljettiin 2000-luvulla kohti suurempia yksiköitä. Kuusankoski yhdistyi Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kouvolan ja
Valkealan kanssa uudeksi suurkunnaksi vuoden 2009
alussa. Selvitysmies Esko Riepulan kätilöimän uuden
kaupungin nimeksi tuli Kouvola ja asukasluvuksi noin
88 000. Myös Kuusankosken lukion opettajat joutuivat
totuttelemaan sähköpostissaan ksnkedu.fi -päätteen
sijasta edukouvola.fi -päätteeseen.
Opiskelijoille uusi identiteetti ei avannut portteja paratiisiin, jos kohta ei merkinnyt maailmanloppuakaan. Kouvolan Sanomien haastattelussa vuoden
alussa lukion pihalla poseeranneet Alma Onali, Ville
Niemi ja Matti Parkki (Parkkinen) sanoivat tulleensa
”kouvolalaiseksi ilman ennakkoluuloja” mutta ilmoittivat samalla olevansa ”edelleen vankasti kuusaalaisia”.
251 Kouvolan lukioitten ja rehtoreitten kesken, kuten
muussakin koulutoimessa, kuljettiin nyt kohti yhä tiiviimpää yhteistyötä osana toisen asteen koulutusta.
Helmikuussa 2010 tehtiin päätös säilyttää lukioverkko
entisellään vuoteen 2014 saakka.
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Melkeinpä enemmän kuin uuden Kouvolan synty,
tunteita kuumensi Kuusankoskella talvella 2009 lukiolaisten perinteisen penkkarinumeron pulpetinpolton
kieltäminen. ”Perinteet kunniaan ja pulpetti liekkeihin”, vaativat Kouvolan Sanomissa abiturientit Jesper
Silventoinen, Jonna Mentu, Säde Mattila ja Riku
Rieppola. Koulun johto oli vedonnut turvallisuuteen
kiellon syynä, jota abit ihmettelivät, koska edellisenä
vuonna oli poltettu paljon paloturvattomampi pahvinen pulpetinkorvike.
Abiturientit olivat yhteydessä Kouvolan sivistystoimen toimialajohtajaan sekä kierrättivät vetoomusta,
jossa monikymmenvuotisen perinteen säilyttämistä
kannatti parisataa henkilöä. Pitkällisen väännön jälkeen pulpetti poltettiin. – Hyvin paloi, kommentoi
abiturientti Aleksi Koskelin kitarasankari Slashin vetimissä kävelykatu Manskilla Kouvolan lukioiden abien
yhteisellä kokoontumisella. 252
Perinne lopahti kuitenkin vähin äänin – seuraavana keväänä pulpettia ei enää poltettu. Aika oli ajanut
tavan ohi.
Koulumatkailun saralla uusi liikunnallinen avaus
tehtiin vuonna 2003 Suomenlahden yli, virolaiseen
Viimsin Keskikouluun, avainhenkilönä tyttöjen liikunnan opettaja Helga Ruus. Puolin ja toisin isännät
ja vieraat tutustuivat paikalliseen liikuntakulttuuriin.

Kisattiin rantajalkapallossa, koripallossa ja salibandyssa. Kuusankoskelaiset pääsivät näkemään Viimsissä
yhden Euroopan upeimmista oppilaitoksista hulppeine liikuntamahdollisuuksineen.
Kuusankosken lukio sai edeltäjäkouluiltaan kaksi saksalaista yhteistyökoulua ystävyyskaupungissa Mülheim
an der Ruhrissa, Kuusaan lukion kautta Gesamtschule
Saarnin ja Voikkaan lukion kautta Luisenschulen.
Molempien kanssa pyrittiin olemaan yhteyksissä.
GeSa:n isännöimänä joukko kuusankoskelaisia lukiolaisia ja Naukion koulun oppilaita osallistui vuoden
2010 Euroopan kulttuuripääkaupungin Essenin järjestämään Interfaces-hankkeeseen. Nuorten aikuistumista kuvaavassa musiikki-, teatteri- ja tanssiprojektissa oli
mukana oppilaita Valko-Venäjältä, Chilestä, Suomesta
sekä isäntämaasta Saksasta.
Venäjän opiskelijoiden ryhmä puolestaan tutustui
keväisillä Pietarin opintomatkoilla venäjän kieleen ja
kulttuuriin venäjän opettajien Tanja Laitisen ja Helena
Keskitalon johdolla. 253 Koulun kautta tehdyt ulkomaan
matkat olivat monille mieleenpainuvia ja silmiäavaavia
elämyksiä. Kuusankoskelaiset nuoret ovat edustaneet
kouluaan ja kotimaataan enimmäkseen mallikkaasti
maailmalla.

Uudistuksen myötä sekä opettajat että opiskelijat saivat enemmän työ-, oleskelu- ja sosiaalitiloja. Liikkuminen koulun päästä päähän helpottui yhdyskäytävien ansiosta.
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”Postmodernia porukkaa
moneen junaan”
Käyttäytyminen kotimaassa sen sijaan ei aina pysynyt
mallikelpoisen rajoissa. Vapauden hurmassa on joskus
syyllistytty ajattelemattomuuksiin.
”Opettajien mukaan penkkareissa ei juoda” otsikoitiin
Kouvolan Sanomissa helmikuussa 2003. ”Oliko osa
abeista tanakasti juovuksissa jo keskellä penkkaripäivää? Ei, jos opettajilta kysytään.” Kouvolan Sanomat
seurasivat Kuusaan lukion abien penkkaripäivän viettoa, liikkumisia ja vierailuita. ”Kuorma-auton lavalla
ja vierailukohteiksi valittujen koulujen pihoilla uhosi
ja örisi joku jo melkoisessa kännissä. Kuorma-auton
lavalta lensi pullo ajoradalle ja kuormureitten perässä abeja kuljettaneen pikkuauton ikkunasta heitettiin
kaljapullo keskelle Kuusaantietä. Liikenne oli vilkas,
autoja tuli ja meni.” Keskustan ala-asteella rehtorin
Yrjö Mustamäen mielestä vierailu pysyi tolkun rajoissa, myös Naukion koulun rehtori kertoi vierailun sujuneen mukavasti. Pihalla pulloja tosin kallisteltiin mutta humalaisuudessa saattoi aika paljon olla teatteriakin.
Yhtä kaveria epäiltiin oikeasta humalatilasta. ”Oliko
hän se joka silmät seisten huusi auton lavalla, että
kaikki kuusankoskelaiset ovat fasisteja ja kommunisteja.” 254 Itse lukiolla ei penkkaripäivänä havaittu juopottelua, päinvastoin iloittiin siitä, että kaikki sujui hyvin.
Aikakauden nuorisokulttuurin piirteistä voi todeta,
että jo vuosituhannen vaihteessa ”elettiin niin postmodernia aikaa, että porukkaa oli moneen junaan.” Touko
Lehto muisteli vuonna 2019: ”Olihan meitä kaikenmaailman hevarigootteja, hippejä ja punkkareita sekä ihmisiä, jotka osasivat olla normaalisti, mutta
kirjo oli niin laaja, että hankala nähdä mitään muuta trendiä kuin se, että pilottinatseja ei näkynyt, ne oli
ammattikouluissa.”
Krista Lihvonen-Hietakallio muistelee 2000-luvun
alun koululaismuodin vaihdelleen joka vuosi. ”Tytöillä
oli kirkkaanvärisiä raitoja hiuksissa, monet leikkasivat
hiuksensa kerroksittain lyhyeksi. Pitkät suuret kiharat olivat myös muotia. - - Korkeakorkoisia saappaita

oli paljon. Housuissa oli hieman levenevät lahkeet.
Toisaalta taas rap-kulttuurista ammentava muoti oli
myös kovaa huutoa. Lökäreitä, lippiksiä, tennareita.
Rock- ja metallikulttuuriakin edustavat pystyi päättelemään pitkistä nahkatakeista, farkkurotseista ja
avainketjuista.”
Riku Nöjdin muistin mukaan ”tytöt käyttivät paljon
matalavyötäröisiä housuja, minkä vuoksi varmaan joka
koulupäivä tuli nähneeksi jonkun tytön alushousuista
vilauksen”. Selvästi urheiluvaatteissa, kuten trikoissa tai verryttelyasussa, ei liikuntatuntien ulkopuolella
hänen havaintojensa mukaan tuolloin kuljettu.
Vuosituhannen alun lukiolainen kuunteli muun muassa The Rasmusta, HIM:iä, PMMP:tä, Kotiteollisuutta,
Nightwishiä, Anssi Kelaa, Apulantaa, Antti Tuiskua ja
Rammsteinia, CMX:ää, Neljää Ruusua. Nightwishin
tähti Tarja Turunen sekä Marcelo Cabuli kävivät koululla keväällä 2006 Klaavi II:n vieraina ja tsemppaamassa Kiinaan kuoro-olympialaisiin matkaavia lukiolaisia. 255 Nuorisokulttuuri oli jo sen verran eriytynyttä,
että alakulttuureja löytyi niin blackmetallille, kasaripopille kuin klassisellekin, larppaajille, seurakuntanuorisolle ja urheilijoille. Pojat ”heimoutuivat” hevareihin
ja fruittareihin, muisteli Paavo Forsberg vuoden 2010
aikoja. ”Hevareilla oli pitkät hiukset ja mustat bändihupparit. Fruittareiden hiukset olivat lyhyemmät mutta tyylitellymmät, kuten heidän vaatteensakin.”
Oppituntien lisäksi lukiolaiset kouliutuivat myös välitunneilla. Riku Nöjd muisteli 2000-luvun alkuvuosia:

”Kaiken kaikkiaan pidin välitunneista hyvin paljon,
sillä lukion sosiaalinen puoli kukoisti niiden aikana. Puhelimiin ei tuijoteltu, vaan katsottiin ihmisiin. Kännyköitä toki jo oli lukiolaisilla, mutta niillä pystyi vain soittamaan ja lähettämään lyhyitä
tekstiviestejä. Jatkuva puhelimen hypistely olisi varmaan aiheuttanut muissa vähättelevää naureskelua.
- - Mielestäni Kuusaan lukio tarjosi suvaitsevaisen
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lukioympäristön, jossa akateemisilta taidoiltaan eritasoiset nuoret saivat hankkia jatko-opintovalmiuksia ja rakentaa identiteettiään ilman, että kukaan
joutui kokemaan itseään ulkopuoliseksi.”

”Vietimme välitunnit isona laumana C ja D -luokkien poikien kesken lukkokaappien väliköissä olevilla penkeillä, yleensä pääoven puoleisessa päädyssä.
Vitsailimme, tökimme satunnaista tyyppiä kylkiin
ja vedimme toisiltamme nauhoja huppareista. Välillä
käytiin S-marketista evästä. - - Hesburger avautui
muistaakseni toisena lukiovuotenamme ja siellä kävin
vaihtelevassa seurassa n. kerran viikossa. Otimme
mainosten mukana tulleita Hesen kuponkeja talteen
ja jaoimme keskenämme kunkin tarpeiden mukaan.”

Sosiaalisuuden opetteluun on liittynyt myös tietty
nokkimis- tai tökkimisjärjestys, jota Paavo Forsberg
kuvasi seuraavasti:

Vanhojen päivän seremoniat kehittyivät arvokkaan pukujuhlan suuntaan. Kokijoilleen ikimuistoista ”lukiolaisen tärkeintä
päivää” alettiin vanhojen VHS-kasettien sijasta ikuistaa DVD-levyille. Edeltävän päivän abiturienttien karnevalistinen riehakkuus penkkareissa ja kakkosvuoden opiskelijoiden vanhojen päivän arvokkuus loivat seremoniallisen kontrastin lukioiden
vuodenkiertoon.
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Sirkku-Maria Tommola:
Sijaisena Kuusankosken lukiossa
Olen saanut toimia matemaattisten aineitten sijaisena
useaan eri otteeseen Kuusankosken lukiossa. Ensiksi
sijaistin Anneli Lainetta hänen vuorotteluvapaallaan
syksyllä 1999 Myrskylästä käsin. Tosin saatoin yöpyä
myös Kuusankoskella anoppini luona. Opetin tuolloin
pääasiallisesti lyhyttä matematiikkaa. Fysiikkaa opetti vielä Juhani Koljonen. Oppilaita oli tuolloin paljon
ja luokat tuntuivat ahtailta. Abiturienttejakin oli kahdessa eri ryhmässä. Opettajainhuoneessa mahduimme
kuitenkin kaikki opettajat samaan pöytään, missä kullakin opettajalla oli oma paikkansa jo useitten vuosien
ajalta. Rehtorina toimi tuolloin Sirkka-Liisa Pitkänen.
Mieleenpainuvimpia olivat koulun juhlat.
Joulujuhlassa esiintyivät sekä opettajat että oppilaat.
Liisa Oljemark koristeli voimistelusalin juhlasaliksi yhdessä muiden opettajien kanssa ja tuona syksynä
kirjoitti näytelmän Lutherin joulusta. Pekka Uotila
toimi kertojana. Tohtori Lutheria esitti tohtori Leo
Jumppanen ja minut valittiin Katharina von Boran
osaan kuulemma oppilaitten toivomuksesta. Perheen
lapsina oli koulun oppilaita ja taustalla oli joulukuusi.
Vieraiksi tulivat Philipp Melanchthon rouvineen, joita
esittivät Juha Forsberg ja Ulla-Maija Toukkari. Luther
viimeisteli vielä jouluvirttään Enkeli taivaan, joka esitettiin näytelmän lopussa. Tilaisuutta juonsi tottuneesti ja värikkäästi koulun sihteeri Sinikka Haaparanta
ja jakoi myös joululahjat. Yhteislauluja säesti yleensä
Erkki Vallenius haitarilla. Tosin syksyllä 1999 paikalla
oli kanttori Tapani Rautasuo.
Joulujuhla ja samalla myös koko syyslukukausi päättyi
aina joulukirkkoon, joka loppui vasta seuraavan vuorokauden puolella. Tilaisuus oli aina yhtä vaikuttava ja
alkoi abiturienttien kynttiläkulkueella alttarille, missä
Liisa Oljemark otti vastaan kynttilät. Oppilaat esittivät upeasti joulumusiikkia ja kanttori Jarmo Kukkosen
säestyksellä, joka esitti lopuksi Adamin Jouluyön.
Myöhempinä vuosina kanttorina toimi koulun musiikinopettaja Marko Virtala. Jouluna 2009 hän säesti

tulevaa laulajatarta, Marika Hölttää ja abiturientit lauloivat laadukkaassa Intro-kuorossa. Olen opettanut
kymmenessä eri lukiossa Suomessa, enkä ole nähnyt
missään muualla niin upeita koulun joulujuhlia kuin
Kuusankoskella.
Sijaisuuksieni aikana olin usein mukana penkkareissa
abilauluineen. Minua ja varsinkin mokiani muisteltiin
abilauluissa vielä sittenkin, kun en ollut enää koulussa
sijaisena. Upeita vanhojen tansseja olen käynyt ihailemassa vielä jälkeen päin. Ryhmänohjaajana ollessani
pääsin myös hienolle illalliselle Iitin Kurjenmiekkaan
yhdessä koulun ”vanhojen” kanssa, jotka olivat vielä
upeissa iltapuvuissaan.
Opetin Kuusankosken lukiossa pääasiallisesti Johanna
Rauoksen sijaisena vuosina 2002-2004 Myrskylästä
käsin ja lukuvuoden 2009-2010 kuusankoskelaisena.
Lukuvuodet alkoivat aina koulun juhlasalissa rehtorin
puheella, jolloin kaikki opettajat esiteltiin. Pekka Uotila
muistutti aina, että hänen tunnilleen oli tultava paksun
A4-kokoisen kierrevihkon kanssa. Muistiinpanot tehtiin käsin ja myös laskut laskettiin vihkoihin ja usein
myös taululle. Opetin enimmäkseen fysiikkaa ja myös
lyhyttä matematiikkaa. Viimeisen sijaisuuden sain tehdä hiljattain remontoidussa uutuuttaan tuoksuvassa
koulussa. Rehtorina toimi Riitta Mutru. Myös silloinen uusin tekniikka oli käytössä, tietokoneet, videotykit ja dokumenttikamerat. En tarvinnut piirtoheitintä
enää koko lukuvuoden aikana. Oppilaat tosin kaipasivat, että olisin laskenut laskut aina vaihe vaiheelta taululle kuten ennenkin, jolleivat he itse tehneet sitä.
Opettajainhuone oli kokenut muodon muutoksen.
Siitä oli tullut työskentelytila tietokoneineen, missä
ahkerat opettajat viimeistelivät oppituntejaan ja laativat kokeitaan. Varsinainen opettajainhuone oli erillinen kahvitila, missä vielä käytiin joskus syvällisiäkin
keskusteluja. Kellään ei ollut enää omaa vakituista
paikkaa. Jotkut opettajat viettivät välitunnitkin luokissaan, joten opettajat eivät päivän mittaan välttämättä
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tavanneet toisiaan. Mutta opettajilla oli pakollisia
yhteisiä koulutustapahtumia ja kokouksia. Oli myös
vapaaehtoisia teatterimatkoja ja retkiä, joihin yleensä
lähes kaikki osallistuivat. Kaiken kaikkiaan viihdyin
hyvin Kuusankosken lukiossa ja se jäi viimeiseksi koulukseni ennen kuin siirryin eläkkeelle. Vasta nyt heitän hiljalleen pois käyttämääni materiaalia, kaikkea en
koskaan.

Sirkku-Maria Tommola 2019
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Sata vuotta siivousta
ja kiinteistönhuoltoa
”Vahtimestari Tapio Karin muistavat varmaan
kaikki, jotka kävivät koulua 60-luvulta alkaen, avuliaana henkilönä, jolta löytyi ratkaisu moneen pulmaan. Viimeisenä kouluvuotenani olin tullut kouluun autolla, oli talvi ja koulupäivän päätyttyä auton
oven lukko oli jäässä. Kari näki epätoivoisen puuhasteluni ja toi kuumalla vedellä täytetyn pussin ja
saimme auton oven auki.” (Ulla Silvonen 2019)
Koulun usein huomaamattomampaa henkilökuntaa
edustavat rakennusta ylläpitävät voimat, jotka mahdollistavat osaltaan opetustoiminnan sujumisen. Myös
Kuusankosken yhteiskoulun, yhteislyseon ja lukion
historiassa koulun kunnosta ovat huolehtineet vahtimestarit, talonmiehet ja siivoojat, jotka ovat usein toimineet varsinaisen työnsä ohella jonkinlaisina ”jokapaikanhöylinä”, jopa oheisopettajinakin.
Yhteiskoulun alkuvuosina talon vahtimestari-talonmies-lämmittäjinä toimivat Hulda Ojanen, Ida
Juden ja vuosina 1928–1941 Milja Laaksonen. Tuon
ajan vahtimestarit vastasivat myös tilojen siivoamisesta. Ensimmäinen kuukausipalkkainen siivooja, Elma
Laaksonen, palkattiin vuonna 1949. Hänen miehensä
Valton vahtimestarin pesti yhteiskoululla alkoi vuonna
1942 ja jatkui vuoteen 1967. Laaksoset asuivat työpaikallaan, suuren koulurakennuksen yläkerrassa.
Vanhan puukoulun lämmittämisessä vanhoilla pystyuuneilla sekä rakennuksen muussa kunnossapitämisessä oli iso työ. Modernimpaan aikaan astuttiin
vuonna 1957, kun yhteiskoulu ja Laaksoset muuttivat
uuteen rakennukseen. Kun koulu siirtyi valtion omistukseen vuonna 1961, henkilökunnan määrää lisättiin.
Siivoojia yhteislyseolla työskenteli kaikkiaan viisi henkilöä. Perheitä koululla asui samanaikaisesti kaksi vahtimestari Laaksosen ja talonmies Karin perheet.
Vuonna 1961 koulun talonmiehenä aloittanut Tapio
Kari muisteli, että talonmiehen tehtävissä oli vaivansa
uudellakin koululla. Lämmitys tapahtui alkuvaiheessa

etupäässä koivuhaloilla. Valurautaiset lämmityskattilat,
jotka oli valmistettu hiilellä tai öljyllä toimiviksi, olivat
erittäin työläät puilla lämmitettäviksi. Talvisin jäisten
ja märkien halkojen poltto nokeennutti ja pikeennytti
uuneja ja röörejä – ja hikeennytti talonmies-lämmittäjää, joka paikkoja puhdisti. Halkoja kului 450 mottia vuodessa ja lisäksi 20 tonnia raskasta polttoöljyä.
Osittain keskentekoiseksi jääneestä vesijohtoputkistosta koitui myös riesaa.
Suuren urakan tuotti talonmiehelle koulun piha-alue.
Ensimmäiset vuodet piha oli pelkkää savipeltoa, koulun sisäänkäyntien edustoja lukuun ottamatta. Pihaalue kunnostettiin kesällä 1963, jolloin pääsisäänkäyntien eteen laitettiin laatoitus ja kadulta rakennettiin
laatoitetut portaat. Talvella talonmies teki lumityöt
vanerisella lapiolla ja kolalla. Koneellista aurausapua
saatiin vasta, kun rehtori Aksel Kilkki kävi itse kokeilemassa tunnin verran käsipelillä lumenluontia eräänä
runsaslumisena aamuna.
Vahtimestarina Tapio Kari vastasi koulun koneista ja laitteista ja takasi tekniikan toimivuuden.
Monistaminen, postin kuljetus, ruokalippujen valmistaminen ja myyminen vakiintuivat osaksi vahtimestarin työnkuvaa. 1960- ja 1970-luvuilla koululla toimi
kioski, jossa oli tarjolla vihkoja, kyniä, kumeja, viivoittimia ja konseptiarkkeja. Vahtimestari hoiti kioskin
hankinnat, varastoinnin ja myynnin, tuotto meni teinien toiminnan tukemiseen.
Valtion koulun aikana määrärahat olivat erittäin niukat, eikä koulurakennuksen huoltoon ja kunnossapitoon ei saatu läheskään kaikkia tarvittavia aineita tai
laitteita. Rahat riittivät esimerkiksi vahan hankkimiseen, mutta kiillotuskonetta ei saatu. Niinpä Tapio Kari
rakensi sellaisen puulaatikosta, joka täytettiin kivillä.
Koneen työergonomia hoidettiin saranoiduilla työntöaisoilla ja käyttöenergiana toimi siivoojan hauikset.
Itse tehty kiillotuskone helpotti koko siivoushenkilöstön työntekoa ja palveli koulua aina siihen saakka,
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kunnes kaupunki hankki tilalle uuden, sähköllä toimivan mallin.
Ylioppilaskirjoitukset olivat vahtimestarin jokavuotinen suururakka. Juhlasali täytettiin pulpeteilla ja
tuoleilla ennakolta suunnitellun kartan mukaisesti ja
valvojille tuotiin omat korokkeet, jotta näkyvyys olisi hyvä. Jokainen pulpetti numeroitiin ja numerointia
vastaavat arvat käärittiin. Vastauspaperit leimattiin ja
muut tykötarpeet paperilautasia myöten tilattiin ennen
kokeiden alkua. Viimeiseksi ruuvattiin niistä tyttöjen
ja poikien vessoista, joita käytettiin ainoastaan kirjoitusten yhteydessä, lamput pois lunttaamisen estämiseksi. Vahtimestarina ollessaan Tapio Kari ehti hoitaa
viisikymmentä kertaa ylioppilaskirjoitusten käytännön
järjestelyt. Ainoat poikkeukset olivat kevät 1975, jolloin kokelaana oli oma poika Arto, sekä kevät 1984,
jolloin kokelasvuorossa oli tytär Katriina. Myös Viivi
Kari osallistui yo-talkoisiin toimimalla koevalvojana
reilut parikymmentä vuotta.
”Oloneuvos” Tapio Kari kuljetettiin kottikärryillä eläkkeelle vuonna 1990. Karien kanssa osittain yhtä aikaa
koululla työskentelevä, ei kuitenkaan asuva, perhe oli
Jaakko Majava talonmiehenä ja kiinteistönhoitajana 1975–1989 ja hänen vaimonsa Liisa Majava keittiöapulaisena 1976–1990.
Viimeinen koululla asunut vahtimestari-talonmies,
vuoteen 1992, oli Oili Aarnio. Noihin aikoihin kiinteistönhoito päätettiin keskittää siten, että missään
kaupungin kiinteistössä ei enää ollut paikalla olevaa
talonmiestä vaan henkilökuntaa liikuteltiin useissa
kohteissa. Kiinteistönhoitaja Kari Penttisen vahtimestarityöparina toimivat Harri Niemi ja Mikko Virtanen.
Vuonna 2011 Penttinen siirtyi Mäkikylän palvelukeskuksen kiinteistönhoitajaksi, mutta hän käy lukiollakin
edelleen esimerkiksi päivystyshälytyksissä tai kalustojensiirtotalkoissa. Lukiorakennuksen kiinteistönhoidosta on viime vuodet vastannut Jari Ojanen.

”Jos kielin voisin kertoa”
”Jos kielin voisi kertoa näkönsä vanhat roskat, sotkut ja pölyt, niin minkähänlaista tarinaa ne kertoisivat Helvi Laineen yli 30-vuotisesta sodasta siisteyden
ja järjestyksen puolesta? Minkähänkokoinen jätesäkki
tarvittaisiin tämän työuran aikana tehdyn suorituksen
pussittamiseen?”
Edelliset sanat ovat Helvi Laineen eläkkeellelähtöjuhlista keväällä 2006. Pitkäaikainen siivooja Helvi

Laine tuli taloon vuonna 1974 ja siivosi siitä pitäen
31 vuoden ajan samaa rakennusta. Tuona aikana niin
työtoverit, siivoojakollegat kuin opettajatkin, oppilaista puhumattakaan, ehtivät vaihtua moneen kertaan.
Siivouksen kohde sen sijaan pysyi kaiken aikaa samana. Joka vuosi oli puhuttu ison remontin tulemisesta,
mutta vasta Helvin eläkkeellelähdön jälkeen remontti
viimein toteutui.
1970-luvulla siivoojan työvälineinä olivat vielä pelkät lastat, harjat, rätit ja mopit ja kemiallisina aineina
mäntysuopa ja tolu. Pian saatiin avuksi vahvempiakin
myrkkyjä ja konevoimaa. Lattianhoitokoneen, tuttavallisemmin ”pässin”, käsittely vaati alkuun opettelua.
Työ oli ennen fyysisesti raskaampaa, apuvälineitten
ansiosta se on keventynyt, mutta ajallisesti kiristynyt.
Kun Helvi Laine aloitti, siivoojia oli viisi. 2000-luvun
alussa samoja tiloja siivottiin kahden ja puolen henkilön voimin, joten siivouksen taso on laskenut pakostakin. Käytettävät aineet ovat muuttuneet ympäristö- ja ihmisystävällisemmiksi. Jossakin vaiheessa, kun
kesäloman aikana käsiteltiin opettajanhuoneen lattiaa
ammoniakkivedellä, piti vähän väliä kamalan hajun
keskeltä kysyä, oliko kanslisti vielä hengissä.
Helvi Laineen mielestä yhteislyseon aikaiset oppilaat olivat jotenkin erilaisia kuin myöhemmät. Vaikka
oppilasmäärä oli suuri, tahallista sottaamista ei harrastettu. Roskaaminen, pulpetteihin piirtely, purukumien
liimailu ja niin edelleen yleistyivät vasta sen jälkeen,
kun peruskoulusta tulleet ikäluokat alkoivat saapua
lukioon. Kamalimmista sotkuista kertominen ei kestä
päivänvaloa. Tarinoita olisi paljonkin, mutta kaikkea ei
voi kertoa kahvipöydässä.
Vuoden 2009 jälkeen koululla on työskennellyt kaksi siivoojaa, Anitta Kauppi, vuodesta 1999 alkaen, ja
Tiina Järvinen, vuodesta 2007. Heidän mukaansa kaksi henkilöä riittäisi nykytekniikkaa käyttämällä lukion
puhtaana pitämiseen, jos vain koko työaika olisi käytössä. Järvisen ja Kaupin työnkuvaan kuuluu lukiorakennuksen lisäksi siivoamista joka päivä kolmessa muussa
paikassa, nuorisokerhon, kotihoidon, psykiatrian poliklinikan ja varhaiskasvatuksen tiloissa. Siivouskertojen
harventaminen näkyy muun muassa lattioiden kulumisena. Nykyajan oppilasainesta siistijät luonnehtivat edeltäjiään ”lapsekkaammiksi”. Kauppi ja Järvinen
toivoisivat, että yhteiseen omaisuuteen ja ympäristöön
suhtauduttaisiin suuremmalla kunnioituksella.
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Keväällä 2020 iskenyt koronavirus korosti uudella tavalla puhtaanapidon merkitystä. Ylioppilaskirjoitusviikon
aikana tilojen desinfiointi ja esimerkiksi abiturienttien
käyttämien kuljetuslaatikoiden puhdistaminen lisäsi
siivoojien työmäärää. Etäopetuksen tuottama käytävien tyhjentyminen mahdollisti lattioiden vahaamisen.

2010-luku:
Digiloikka

Lähteet: Koulun vuosikertomukset, 50- ja 80-vuotishistoriikit,
Käpysato 2/2006. Tiina Järvisen ja Anitta Kaupin haastattelut
2019–2020.

”Ruppeehan jo toppuuttelemaan työhalujas, eläkä ennee eti
t yökalujas”, kehotti
koulusihteeri Sinikka
Haaparanta, joka lahjoitti Helville, ”moppien
valtiattarelle”, muiden
lahjojen lisäksi hauskan kortin ja kultaisen
rikkalapion. (Käpysato
2/2006.)

Siivoojia tauolla, vas. Leena Manni, Anitta Kauppi, Tiina Järvinen.
Kuva Mikko Virtanen 2007.
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Opettajakunta nuorentuu –
ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät
Rehtori Riitta Mutrun puhe lukuvuoden 2009–2010
päätteeksi kokosi yhteen vuosikymmenen vaihteen
tuntoja. Tuolloin koulumaailmassakin pelättiin H1N1influenssaa ja torjuttiin sitä ahkeralla käsienpesulla,
desinfioinneilla ja opettajien ja opiskelijoiden rokotuksilla. Myös keväinen Islannin tulivuorenpurkauksen
tuottama tuhkapilvi osoitti, kuinka haavoittuvainen
teknologiaan perustuva, hektisesti tässä ajassa elävä
maailmamme on.
Pedagogiikkaa koskevassa puheen osiossa Riitta
Mutru kertoi visioista, joita lukioiden työtä suunnitteleva arviointineuvosto oli juuri hahmotellut vuoteen
2020. Opiskelijoiden roolia toivottiin vahvistettavaksi
aktiivisen tiedonhankinnan, keskustelujen, verkostoitumisen, tietotekniikan, yhdessä oppimisen ja tutkimisen
avulla. ”Lukiorakennus muuttuisi eräänlaiseksi oppimiskahvilaksi, jossa kohtaavat opiskelijatoverit ja opettajat. Lukiorakennuksessa mahdollistuvat ryhmätapaamiset ja yksilökeskustelut. Tekniikan avulla lukiolaiset
ja opettajat ovat yhteyksissä toisiinsa ja muihin yhteistyöverkostoihin. Lukiorakennus on opetuspalveluiden
organisointipaikka.” 256
”Oppimiskahvilaan” ei ollut tulijoita ruuhkaksi asti.
2010-luvulla ikäluokkien pienetessä ja paikallisen
lukioonhakeutumisprosentin pysytellessä vain vähän
yli 40 prosentissa Kuusankosken lukion oppilasmäärät
alenivat noin 220:een. Kevätlukukauden 2014 päättyessä opiskelijoita oli alimmillaan 222. Vuosikymmenen
puolenvälin jälkeen määrät nousivat, osaksi Kouvolan
lukiorakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi,
osaksi lukiokoulutushalukkuuden kasvaessa samaan
aikaan kun ammattikoulutuksen resursseja rajusti leikattiin. 257
Anjalankosken lukio lakkautettiin vuonna 2015,
minkä seurauksena Kuusankosken lukioon saatiin
sekä uusia opettajia, Jukka Rantala ja Taina TimonenKeskimäki, että uusia opiskelijoita. Samana vuonna Kouvolan keskustan lukiot yhdistyivät Kouvolan

Yhteislyseoksi. Vanhalla Kuusankoskella oli vastaavanlaisessa fuusiotilanteessa eletty vajaa kymmenen vuotta
aikaisemmin.

Riitta Mutru syntyi Joutsenossa vuonna
1958, mutta perhe muutti Kouvolaan vuonna
1963, joten Kouvolasta tuli Riitan koulukaupunki. Lakimies-isän tyttärenä häneen lienee pienestä pitäen tarttunut joukko juristin
ominaisuuksia. Mutru kirjoitti ylioppilaaksi
Torkkelin lukiosta vuonna 1978 ja valmistui
filosofian kandidaatiksi Turun yliopistosta
1985. Opettajan pätevyyden Mutru sai 1986.
Riitta Mutru on toiminut vuodesta 2007
Kuusankosken lukion ensimmäisenä rehtorina. Asiallisella, asioihin paneutuvalla tyylillään hän on pyrkinyt muun muassa kehittämään jaettua, yhteisöllistä ja vastuullista
johtajuutta. Tiivistynyt yhteistyö muiden rehtoreiden sekä kouluhallinnosta vastaavien
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tahojen kanssa vie oman osansa rehtorin
ajankäytöstä, mutta aikaa jää myös opiskelijoiden parissa liikkumiseen.
Kevätpuheessaan 2019 rehtori luonnehti
Kuusankosken lukion tilaa näin: ”Viimeiset
vuodet ovat olleet todennäköisesti lukiokoulutuksen kiivaimpia muutosvuosia. Muutos
on tämän päivän maailmassa jatkuvaa, pysyvä olotila - muutoksia omassa oppimisympäristössä, kotikunnassa, kotimaakunnassa,
koti-Suomessa, Euroopassa, globaalissa maailmassa. Tällöin tarvitsemme kykyä sopeutua
uusiin tilanteisiin, uusiin toimintatapoihin,
joustavuutta, yhteistyötä, mutta myös kriittisyyttä uusien asioiden edessä. Tarvitsemme
laaja-alaista sivistyksellistä osaamista, jota
lukio-opinnot parhaimmillaan tarjoavat
nyt ja toivottavasti tulevien uudistustenkin
jälkeen.”

Lukuvuonna 2013–2014 opetuksen järjestelyt muuttuivat, kun Kouvolan lukioissa siirryttiin perinteisistä
45 minuutin istunnoista 75 minuutin mittaisiin oppitunteihin. Muutos vaati opettelua ja totuttelua niin
opiskelijoilta kuin opettajiltakin, mutta solahti osaksi koulun normaalia arkea sittenkin varsin vaivattomasti. Uudenlainen opiskelijaryhmä Kuusankosken
lukioon saapui syksyllä 2017, kun ensimmäinen suurempi maahanmuuttajataustainen opiskelijaryhmä
aloitti lukiotaipaleensa. Tuolloin kokonaisopiskelijamäärä koulussa oli 312. Kaikki vuosiluokat jakautuivat
neljään ryhmään. Opettajia oli kolmisenkymmentä,
muuta henkilökuntaa kahdeksan. Vuodenvaihteesta
2014/2015 alkaen uusi lainsäädäntö toi koululle terveydenhoidon lisäksi kuraattori- ja psykologipalvelut. 258
Opettajat vanhenevat, vaikka lukiolaiset pysyvät aina
samanikäisinä. Syksyllä 2010 pitkältä opettajan ja kasvattajan uralta siirtyi vapaita vuosia viettämään äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Erkki Vallenius. Hän
oli aloittanut Voikkaalla 1974 ja lopullisesti Kuusaan
lukiossa vuodesta 1992. Keväällä 2011 päättyi ruotsin,
aikaisemmin myös englannin lehtorin Lea Laurosen
opettajaura, joka oli alkanut Voikkaalla vuodesta 1981
ja Kuusaalla vuodesta 1998. Toukokuun viimeisenä
päivänä 2012 biologian ja maantiedon lehtorin Pekka
Uotilan viimeinen koulupäivä kului luontoretkellä
Nauhan poluilla. Persoonallisesta tyylistään tunnettu
Pekka Uotila opetti Kuusaan ja Kuusankosken lukiossa
kolmekymmentäviisi vuotta vuosina 1977–2012, alkuvaiheessa viitisen vuotta myös Voikkaalla. 259

Lukuvuoden 2012–2013 aikana Kuusankosken lukiossa opettaneista lehtoreista opetus- ja kasvatustyön jättivät englannin, saksan ja latinan lehtori Ulla Silvonen,
venäjän ja saksan lehtori Marja-Liisa Vuori-Miettinen
sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtori Marja-Leena
Ilmojoki.

Biologian ja maantiedon lehtorin Pekka
Uotilan viimeinen työpäivä keväällä 2012.
Tuntematon oppilas oli luontoretken päätteeksi ”voikukittanut” Pekan polkupyörän
– joka muuten oli vuoden 1984 abien lahja luokanvalvojalleen. Taraxacum officinale
-huomionosoitus liikutti selvästi eläkkeelle siirtyvää biologianopettajaa. Kuva: Juha
Forsberg 2012.

Syyskuun 2015 lopussa ”sielutieteen”, historian ja
yhteiskuntaopin lehtori Leo Jumppanen, Kuusaan
lukion kokoonpanossa jo vuodesta 1978, jäi eläkkeelle toimittuaan opettajana lähes 40 vuotta. Joulukuun
2015 lopussa vuorossa oli englannin kielen lehtori Jari
Pulli takanaan yli 30 vuotta opettajana, Kuusankoskella
vuodesta 1985. Toukokuun lopussa 2016 oli viimeinen työpäivä liikunnan ja terveystiedon lehtori Helga
Ruusilla, joka oli aloittanut opettajanuransa NeuvostoVirossa, kymmenen vuotta Viimsissä, ja Suomeen
muutettuaan viimeiset 16 vuotta Kuusankosken lukiossa. Vuotta myöhemmin keväällä 2017 päättyi jälleen kahden pitkäaikaisen lukiossa opettaneen ja kasvattaneen opettajan työura. Toisen kotimaisen kielen
sekä äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Eeva Hietala,
joka ensimmäisen kerran saapui Kuusaan lukioon
217

vuonna 1984, sekä matemaattisten aineiden lehtori
Anne Markkanen, joka oli opettanut kuusankoskelaisia
vuodesta 1986, siirtyivät lukiovapaaseen elämänvaiheeseen. Lukuvuoden 2018 päättyessä erityisopettajana
yhdentoista vuoden ajan pioneerityötä tehnyt EevaLiisa Höytämö vaihtoi vapaalle. Saman lukuvuoden
aikana päättyi myös matemaattisten aineiden lehtorin
Anneli Laineen monipuolinen opettajantyöura, johon
oli kuulunut opetus- ja kasvatustyötä myös Afrikan
mantereella. 260
Näin ollen opettajakunta nuorentui muutaman vuoden aikana huomattavasti. Edellä mainitut eläkkeelle lähtijät ehtivät suurelta osin alta pois digiloikan
tieltä. ”Opettajakollegoille terveiset ja työniloa sinne digi-vallankumouksen keskelle”, toivotti Jari Pulli
Kuulusten välityksellä keväällä 2016. Opettajien työnkuva muuttuikin 2010-luvun kuluessa papereiden pyörittelystä yhä enemmän ruudun ääressä istuskeluksi;
wilma, Pedanet, Abitti, sähköpostit, webinaarit ynnä
muut vastaavat veivät enemmän ja enemmän työajasta. Työajan ja työpaikan rajat laajenivat. Samaan aikaan

tai jo tätä ennen opiskelijoiden maailma mullistui tietokonepelien, älykännykkä- ja some-vallankumouksen
pyörteissä. Nuoriso siirtyi nopeasti virtuaalisiin verkkoihin ja koukuttui surffatessaan ”tuutista toiseen”.
Pelikoneilla kiidettiin Areenan, World of Warcraftin,
Lord of the Ringsin, Angry Birdsin, Clash of the
Clansin, Fortniten ynnä muiden pelien keinotodellisuuksissa. NHL- tai FIFA-joukkueita manageroidessa harjaantui paitsi hiirikäsi myös ”ralli-englanti”.
Irc-galleriasta ja Facebookista siirryttiin WhatsAppiin,
Instagrammiin, Snapchattiin ja Tiktokkiin. Joistakin
opiskelijoista sukeutui opettajiaan selvästi suurempia
yleisöjä tavoittavia bloggaajia tai vloggaajia. Samaan
aikaan perinteisten paperisten sanomalehtien lukeminen väheni merkittävästi. Somettamista ja pelaamista oli innokkaimpien opiskelijoiden vaikeaa lopettaa
oppituntien aikanakaan. Opettajien työnkuva muuttui
näin ollen myös luokkatyöskentelyssä, kun he saivat
kilpailijoikseen kännykän.
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Jari Pullin viimeinen
päivänavaus joulukuussa 2015
Hyvää huomenta kaikille, myöskin sinulle, joka räpläät
kännykkääsi juuri nyt. Ja myös niille kaikille, jotka notkuvat vielä käytävässä, vaikka pitäisi olla jo luokassa.
Me opettajat olemme niin innostuneita pitämään näitä päivänavauksia, että jouduin vanhemman oikeudella
suorastaan ryöstämään tämän vuoron Kari Huhdalta,
joka olisi varmaan mielellään nykäissyt tähän pätkän
evoluutio-oppia. Minä kuitenkin halusin tänä päivänä
luoda pienen katsauksen omaan menneisyyteeni.
Kun olin pikkupoika, olin sanonut äidilleni, että
minusta tulee näyttelijä. Sanoin minä myös, että
minusta tulee pappi. Nuo suunnitelmat eivät menneetkään pahasti vikaan, sillä olen nyt harrastanut tätä
sekalaisen seurakunnan edessä heilumista kaikkiaan
lähes 40 vuotta. Tässä Kuusankosken lukiossa tuli
vähän aikaa sitten täyteen 30 vuotta.
Aloitin opettajaurani Pohjois-Pohjanmaalla ala-asteiden kiertävänä opena. Päinvastoin kuin nykyään,
silloin ajateltiin, että ”pieni on kaunista” eli yritettiin
pitää kyläkouluja toiminnassa vähilläkin oppilailla.
Jopa niin, että jos oppilasmäärä oli jäämässä alle kahdentoista, niin naapurikylästä otettiin kotiin asumaan
joku sukulaispoika tai -tyttö, ja niin koulu sai taas pari
vuotta armonaikaa. Pikkukoulujen toimintaa pidettiin
tärkeänä, eikä säästäminen ollut silloin ykkösasia. Eräs
läänintason kouluttaja sanoi kerran opettajien koulutuspäivillä, että kiertävien opettajien täytyy pitää huoli
siitä, että koulussa riittää lapsia. Se oli mielestäni turhan kova vaatimus nuorenkin miehen toteutettavaksi
ja opetettuani seitsemän vuotta ”This is a cat! –What
is Mary doing?” -englantia aloin suunnitella maiseman
vaihtoa ja tiettyjen vaiheiden jälkeen päädyin tänne.
Laskin eräänä päivänä, että vuosien aikana kursseilleni on osallistunut reilusti yli 2000 opiskelijaa ja sama
määrä on tarkistettuja yo-kirjoituksiakin. Lukemieni
aineiden määrässä pääsin niinkin huimaan lukuun
kuin 30 000 ja korjattuja sanakokeita on vielä sitäkin
enemmän.

Viime vuosina olen päässyt tutustumaan myös uuteen
kieleen, kutsuttakoon sitä Wilma-kieleksi. Sen tavallisimpia piirteitä ovat seuraavat:
- ei tervehdystä
- ei allekirjoitusta
- ei isoja kirjaimia ei pisteitä eikä pilkkuja
- se lienee kuitenkin suomen kielen sukulainen: ”Ku
mul o niit äxii aik mont, ni mitä min pitäis tehä et sais
niinku homman haltuun ??”
Menneiden vuosien aikana olen tavannut lukuisia opettajapersoonallisuuksia. Eräs entinen opemme
kyseli uusilta ykkösluokkalaisilta heidän nimiään. Eräs
poika sanoi nimekseen Artturi, johon ope möläytti:
”Mitä, Artturihan on koiran nimi.” Se tietenkin päätyi
abivideon sketsiin.
Kaikille rehtoreille kuuluu suuri kiitos siitä, että meille on siunaantunut Etelä-Euroopan tyylin mukainen
siesta keskelle päivää. Niitä kutsutaan myös vapaatunneiksi. Koska olen tehnyt suurimman osan paperitöistä aina kotona omassa rauhassa, en ole oikein pystynyt
käyttämään tätä siestaa hyväkseni korjatakseni aineita, kuunteluita yms. vaan olen enemmänkin hengaillut
kahvihuoneen puolella. Tätä hengailua on helpottanut
asialliset tai asiattomat keskustelut muiden hengailijoiden kanssa. Onneksi Hietalan Eeva on jaksanut leipoa
ja kantaa meille piirakoita, kakkuja, pizzapaloja ym.
herkkuja vuosien ajan. Ja kalastajanakin hän on ehdotonta huippua; hänelle kalat uivat suoraan fileerattuina
foliopakkauksiin.
Minulla on myös ollut onni saada lähimmiksi työtovereiksi sellaisia henkilöitä, joiden kanssa yhteistyö
on sujunut helposti. Caritan kanssa olemme pystyneet mm. suunnittelemaan enkun kursseja ja harjoituksia yhdessä sekä antamaan hyviä vinkkejä tunneilla
käytettäväksi.
Kiitokset edellä mainituille sekä kaikille muillekin
hyvästä työtoveruudesta ja että olette jaksaneet kuunnella minun tylsiä vitsejäni.
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Sitten lopuksi oikaistaan yksi huhu. Jos olet kuullut,
että lopetan nämä hommat ja siirryn eläkkeelle keväällä kesäloman alettua, niin ilmoitan, että se ei pidä paikkaansa. Totuus tässä asiassa on se, että siirryn eläkkeelle nyt tulevan joululoman jälkeen eli aloitan vielä
kolmosjakson kurssit, mutta tammikuussa niitä tulee
jatkamaan joku muu.
Toivottavasti saatte väsyneen vanhuksen tilalle nuoren ja notkean innostuneen ja innostavan opettajan,
joka jaksaa hymyssäsuin katsella opiskelijoiden somettamista ja osaa käyttää internetin tarjoamia kieliohjelmia kuten esim. Padlet, Thinglink, AnswerGarden,
Vocaroo, TodaysMeet, Kahoot, Quizizz, Quizlet ja
Socrative (ja Laxative). Oppikirjoja ei sitten kai enää
tarvitakaan, kun noita kaikkia aletaan käyttää. Tästä
tulikin mieleeni, että koulumme hankkimaa Opinaikaohjelmaa on tänä syksynä käytetty yllättävän vähän.
Nyt kun koeviikko on alkamassa, niin mistäpä löytyy
helpommin kielioppiharjoituksia eri kieliin kuin sieltä.
Lopuksi aion vielä kiusata teitä soittamalla yhden
maailman merkittävimmän yhtyeen laulun. Tämä
yhtye ja 1960-luvulla kehittynyt nuorisokulttuuri vaikuttivat suuresti siihen, että aloin kiinnostua kielistä ja
varsinkin englannista. Toivotan kaikille menestyksekästä koeviikkoa ja joulupukin odotusta.

I’ll send all my loving to you !
Jari Pulli
”Viimeisten tuntien jälkeen oli pitkät halausjonot. Jäi tunne, että asioita on tullut tehtyä oikein”,
Jari Pulli kertoi lukuvuoden 2015–2016 Kuulusissa.
Kuusankosken lukiolle englannin opettaja emeritus
jätti paitsi tunteita myös nimen koulun maskotiksi
muodostuneelle vaaleanpunaiselle Japu-possulle.
2010-luvun hallitsevana punaisena lankavyyhtenä
suomalaisessa lukiokoulutuksessa ovat olleet jatkuvat
uudistukset, niin opetussuunnitelmien kuin ylioppilaskirjoitusten osalta, sekä sisällöissä mutta erityisesti
menetelmissä. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2016, jolloin myös ensimmäiset ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet suoritettiin sähköisesti tietokoneen avulla. Kynän ja paperin ajasta
siirryttiin digitaaliseen aikaan seuraavan aikataulun
mukaisesti: syksyllä 2016 saksa, filosofia, maantiede;
keväällä 2017 ranska, psykologia, yhteiskuntaoppi;

syksyllä 2017 ruotsi, uskonto, terveystieto, historia;
keväällä 2018 englanti, biologia; syksyllä 2018 äidinkieli, venäjä, fysiikka, kemia; keväällä 2019 matematiikka. Sisältönsä puolesta matematiikan ylioppilaskoe oli uudistunut jo tätä ennen siten, että, opiskelijat
suorittivat osan kokeesta ilman laskimia ja osan laskinten kanssa. Prosessia markkinoitiin ja luotsattiin
Ylioppilastutkintolautakunnan Digabi-hankkeella.
Vastaavasti muutkin kouluissa pidettävät kokeet muuttuivat suurelta osin vastaavanlaisiksi, Abitti-nimisen
sähköisen koejärjestelmän kautta tietokoneella tehtäviksi kokeiksi. 261

toimintansa. Ylioppilaskirjoitusten ja muiden kokeiden sähköistymisen takia jokaisen Kuusankosken lukiolaisen edellytettiin jo syksystä 2015 alkaen hankkivan
henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen. Opiskelijat
saivat lukioon tullessaan omat sähköpostiosoitteensa,
Office 365 -ohjelmiston ja pilvitallennustilaa. Suuri
osa perinteisistä esseetehtävistä siirtyi palautettavaksi
esimerkiksi Pedanettiin.
Tietotekniikka ei ole ainoa muutostekijä, joskin se
on läsnä lähes kaikessa. Perinteisestä oppiaineisiin
sitoutuvasta koulusta ollaan astuttu kohti monimuotoisempaa ja projektiluontoista opiskelua. 2010-luvun
uusia aluevaltauksia oli yrittäjyyskasvatuksen vahvistuminen. Ensimmäiset NY- eli Nuori Yrittäjyys -leirit,

jollaisista naapurikouluilla oli jo vanhemmat kokemukset, järjestettiin yhteistyössä Elimäen lukion kanssa 2016 Tolkkilan kartanossa ja 2018 Puhjonrannassa.
Logistiikassa puolestaan edettiin kärkijunassa.
Kuusankosken lukio aloitti syksyllä 2013 soveltavina
lukiokursseina logistiikan opetuksen opinto-ohjaajan
Lasse Valjakan ja venäjän opettajan Helena Keskitalon
vetämänä, yhteistyökumppaneinaan paikallisia ja valtakunnallisia yrityksiä, julkisia toimijoita, oppilaitoksia
ja Taloudellinen Tiedotustoimisto. Lukio sai jo jouluna
2013 Kultaiset kiikarit -tunnustuspalkinnon opetussuunnitelmatasolle viedystä yritysten ja lukion yhteistyöstä. 262

Sähköinen äidinkielenkoe on alkamassa lukion salissa vuonna 2019.
Digiajan ylioppilaskirjoitukset vaativat laitteistoa, aikaa ja henkilökuntaa enemmän kuin paperiaikana. Palvelimet käynnistetään
koetta ennen viimeistään kello 8 ja koetehtävät ladataan. Kokelaat
saapuvat saliin klo 8.15 – 8.30. Purkukoodi, joka koostuu postissa
toimitetusta perusosasta ja klo 8.00 julkaistavasta täydennysosasta,
syötetään ja kokelaat tunnistetaan klo 8.30 – 8.50. Koe alkaa klo
9. Nopeimmat kirjoittajat lähtevät pian klo 12 jälkeen. Koe päättyy
klo 15, paitsi niillä jotka ovat esimerkiksi LUKI-diagnoosin perusteella saaneet enintään kaksi tuntia lisäaikaa. Kuva: Päivi Franzon.

Tämä kaikki vaati luonnollisesti niin opettajilta kuin
opiskelijoiltakin uuden opettelua. Ylioppilaskokeen
järjestelyt muuttuivat massiivisemmiksi sekä valvojien
määrän että taitotasovaatimusten osalta. Tämän seurauksena Elimäen lukion abiturientit saapuivat kirjoittamaan ylioppilaskokeensa Kuusankosken lukion saliin
syksystä 2016 alkaen.
Paperikirjoista on osaksi siirrytty sähköisiin oppimateriaaleihin, joskin monissa oppiaineissa perinteinen paperinen oppikirja on säilyttänyt suosionsa.
Digi- ja nettiajan ilmiöitä oli paikkakunnan vanhimman (Voikkaalla jo vuonna 1887 aloittaneen) kirjakaupan, Kirja-Savisen, päätös lopettaa talvella 2020
220

221

Kylässä ystävien luona
Venäjän suuntaan viritettyjen logistiikkakurssien rinnalla samanaikaisesti Kuusankosken lukiolle löytyi
vuonna 2015 uusi partneri Pietarista, koulu numero 227. Suomen kielen opiskeluun panostanut pietarilaiskoulu tuli tutummaksi rehtorinsa Vladimir
Sedovin ja opettajatroikan muiden jäsenten Veronika
Kocherginan ja Vitaliy Ryzhenkovin johtamien ja
isännöimien vierailujen välityksellä. Puolin ja toisin osallistuttiin kumppanuuskoulun arkeen ja juhlaan. Esimerkiksi vuoden 2016 itsenäisyysjuhlan
viettoon Kuusankosken lukiossa pietarilaisvieraiden

osallistuminen ja venäläisnuorukaisen hieno Eino
Leinon runon esitys suomeksi toivat oman säväyksensä. Yksi ystävyyskoulusta tullut venäläisopiskelija on
juuri suorittanut keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon Kuusankosken lukiossa. 263
Saksan Mülheimiin Gesamtschule Saarniin jatkettiin perinteisiä yhteistyökuvioita. Saksassa käytiin
tai sieltä vastaanotettiin vierailijoita lähes vuosittain.
Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit, GeSa:n opettajat
Helen Becker ja Dr. Klaus Bernhard, muistelevat liitteessä 7 ystävyyskoulutoiminnan historiaa.

”Glückauf !” Kuusankosken lukiolaisten matkoilla saksalaisen ystävyyskoulun vieraana on tutustuttu Ruhrin alueen ja
Nordrhein-Westfalenin osavaltion moniin nähtävyyksiin. Keväällä 2015 käytiin kaivosmuseossa maan uumenissa Bochumissa.
Museon portailla suomalaisia vieraita ja saksalaisia isäntiä. Alarivissä oikealla suomalaisista matkanjohtajista Päivi Holappa ja
Leo Jumppanen, takana oikealla saksalainen opettajakollegamme Helen Becker. Matka oli samalla seuraavana syksynä eläköityneen Leo Jumppasen viimeinen ulkomaankomennus. ”So schön kommen wir nicht mehr zusammen.” Kuva: Juha Forsberg
2015.
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Uusia ikkunoita Eurooppaan aukoivat keväällä 2017
ranskan opettajan Anna Niilo-Rämän johdolla tehty
ensimmäinen opintomatka keväiseen Pariisiin, fysiikan opiskelijoiden matka yhdessä Kouvolan lukioiden
opiskelijaryhmän kanssa Cernin hiukkasfysiikkakeskukseen, jossa neljä opiskelijaa oli vieraillut jo (Mikael
Ropposen johdolla) keväällä 2012, sekä syksyllä
2017 englannin opettajan Päivi Franzonin johdolla toteutettu päänavausmatka Britteinsaarille Yorkiin.
Lähialueella ja kotimaassa opintomatkat ovat suuntautuneet perinteisesti Helsinkiin Studia-messuille, teattereihin sekä Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon
LUT:iin. 264

2010-luvun vaihto-oppilaat ovat tulleet Kuusankosken
lukioon Yhdysvalloista (Olivia Morgan, Max Linhardt
2009–2010), Kanadasta (Amélie Chantal 2012–2013),
Saksasta (Eva Roos 2014–2015, Paula Keding 2015–
2016), Lea Kirchgessner 2017–2018), Italiasta (Elvira
Trabacca 2017–2018), Japanista (Ayaka Ohashi
2014–2015), Thaimaasta (Kwan Saejao 2016–2017).
Vastaavasti kuusankoskelaisia on 2010-luvulla lähtenyt
vaihto-opiskelijoiksi Britanniaan ja Keski-Eurooppaan.

Kuusankosken lukiolaisia maailmalla, ylh. Pariisissa 2017, alh. Pietarissa 2019. Kuvat:
Päivi Franzon.
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Oppiminen monimuotoistuu
Keväällä 2016 Kuusankosken lukio valittiin yhdeksi opetushallituksen Uusi lukio – uskalla kokeilla -lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) lukioksi.
Kaksivuotista kokeilua vertaisohjaamisesta eli mentoroinnista ohjasi äidinkielen ja psykologian opettaja Taina Timonen-Keskimäki. Toisen vuosikurssin
opiskelijat ohjasivat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita opintojentukikurssilla. Mentorit ohjasivat
oppimissuunnitelmista, preppasivat koeviikon haasteisiin, vetivät rentoutusharjoituksia ja auttoivat läksyjen
teossa. Monet mukana olleista, sekä mentoreista että
mentoroitavista, totesivat hyötyneensä ja löytäneensä
uusia ulottuvuuksia opiskeluun. 265
Musiikki ja kuvataiteet ovat näkyneet edelleen koulun arjessa ja juhlatilaisuuksissa. Muusikkoina mainetta
jo kouluaikanaan niittivät Klaavin kuorossa kouliintunut, sittemmin oopperalaulajan uralle lähtenyt Marika
Hölttä, samoin kuin pianovirtuoosi Eero Rautasuo,
räppärinä kunnostautunut ”Kasuaali” eli Kalle
Tuovinen, laulajat Iina Järvenkylä, Mia Liukka sekä
monet muut. Syksyllä 2016 julkistettiin koulun musiikin opiskelijoiden tekemä levy. Useampana keväänä
2017 alkaen opiskelijoiden taidenäyttely on järjestetty
Taideruukin tiloissa. Huhtikuussa 2018 kokeiltiin viikon mittaista teemaopiskelujaksoa. Historian, kuvataiteen ja tietotekniikan yhteistyönä, pääasiassa opettajien Juha Forsbergin, Pia-Meri Maunumaan ja Mika
Kähkösen johdolla tutustuttiin vuoden 1918 tapahtumiin Kuusankoskella. Ulkopuolisina luennoitsijoina
kuultiin Kapina tehtailla -kirjallaan Tieto-Finlandiapalkinnon voittanutta Seppo Aaltoa, joka opiskeli
Kuusankosken yhteislyseossa 1960-luvulla, sekä teatteriohjaaja Juha Salmista, jonka käsikirjoittamalle dokumenttielokuvan ”Min nimi on Laura Viljander” nimihenkilölle äänen antoi entinen Kuusaan lukiolainen
näyttelijä Noora Dadu. 266
Sama teema (tarkemmin ”kuusaanvenäläinen” punapäällikkö Aleksei Osipov) jatkui vielä samana keväänä, kun Valtteri Pyötsiä ja Niilo Salenius osallistuivat
videoidulla esitelmällään Pietarin kaupungin suomalais-venäläisiä historia-, kulttuuri- ja taloussuhteita

käsittelevän ”Historia kasvoilla” -nimisen tieteellis-käytännöllisen konferenssin oppilaskilpailuun ja saivat
työstään kunniakirjat. Soveltaviin kursseihin kuuluvilla lukiodiplomeilla opiskelija saattoi osoittaa erityistä
osaamistaan ja harrastuneisuuttaan. Tarjolla olevista
kotitalouden, kuvataiteen, liikunnan, musiikin ja tanssin lukiodiplomeista suoritti muutama erityisharrastunut kisällinnäytteensä.
2000-luvulla kuvataide on kohonnut
Kuusankosken lukiossa imagonrakentajana
”kolmanneksi kärjeksi”
musiikin ja liikunnan
rinnalla. Tämän voisi
tietyssä mielessä ajatella olevan Voikkaan
lukion vahvan kuvataideopetuksen perintöä.
Kuvataiteen opettaja
Pia-Meri Maunumaa,
joka on opettanut
Kuusankosken lukiossa vuodesta 2004,
korostaa sitä, miten
”kuvataide integroituu
kaikkeen kulttuuriin,
yleissivistykseen; se on
laaja-alaista luovuutta,
jota opiskelijat tulevat
tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässä” .

Lukion perinteinen profiili pääasiassa lukuaineiden
pänttäyspaikkana, ”aivolataamona”, on muuttunut.
Nykylukio ei ole pelkästään tietoa tarjoava oppilaitos, vaan pyrkii kantamaan huolta opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.
Ylenmääräisen tietotekniikan käytön vastapainona
koulujen piirissä huolestuttiin opiskelijoiden fyysisestä kunnosta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2017–2018 Kouvolan kaupungille valtionavustusta
Liikkuva lukio -hankkeelle, johon Kuusankosken lukio
osallistui yhdessä Elimäen lukion kanssa. Koululle
hankittiin lisää kuntosalivälineistöä, uudentyyppisiä
tuoleja, järjestettiin jumppa- ja joogatuokioita, ja tarjottiin mahdollisuus käyttää ilmaiseksi myös läheisen kuntosaliyrittäjän palveluita. Äidinkielen opettaja Elina Siermala välitti otona fysioterapeutin aikoja
halukkaille. Fyysistä liikkumista edistivät myös kouluun 2019 hankitut Jopot, joilla opiskelijat voivat siirtyä lyhyempiä matkoja esimerkiksi urheilupaikkojen
välillä.

267

Mainonta ja markkinointi, jota myös oppilaskunta teki esimerkiksi koulutusmessuilla, nosti esille
Kuusankosken lukion vanhoja ja uusia vahvuuksia.
Kuvan yläkulmassa esiintyvä koulun logo on suunnittelukilpailun voittaneen Juho Kuoppalan 11C
käsialaa.
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Perinteisemmän tyylin treenaajille tarkoitettu
Urheiluakatemia aloitti toimintansa vuonna 2008,
koordinaattorinaan entinen Kuusaan lukiolainen
Timo Pahkala. Aikatauluja järjestettiin siten, että lajien harjoittelu ja opiskelu onnistuivat samanaikaisesti.
”Minulle jalkapallo on sata kertaa tärkeämpää kuin
koulu”, tunnusti rehellisesti futaaja Elias Inkilä 10B,
mutta omaan lajiin keskittyminen on voinut palvella
myös kouluaineiden haltuunotossa. ”Jos jääkiekko olisi tärkeämpää, en olisi koulussa”, myönsi puolestaan
kiekkoilija Kevin Parras 11C. 268 Akatemian piirissä
ovat treenanneet sekä yksilö- että joukkuelajien harrastajat. Keväällä 2020 akatemian piirissä urheili parikymmentä nuorta.
2000- ja 2010-luvun opiskelijat harrastivat jalkapallon, koripallon, pesäpallon, jääkiekon, painin, suunnistuksen tai yleisurheilun rinnalla muun muassa bodyfittiä, chearleadingia, frisbeegolfia, geokätkeilyä, golfia,
parkouria tai suplautailua, joko vakavammalla tai leikkimielisemmällä asenteella. Yhteisinä liikuntapäivinä
ei enää juurikaan hiihdetä, vaan kokeillaan kaupunkisotaa, sirkusta, skeittausta, sählyä tai muita pallopelejä,
taekwondoa tai tanssia, uidaan tai ulkoillaan.
Harvat ovat huippusuorittaja-atleetteja, ja kympin
tytöilläkin on oireilunsa. Kuusankosken lukion kouluterveydenhoitaja Raili Savenius kertoi vuonna 2020,
että aktiivisuuteen ja tarkkaavaisuuteen liittyvät häiriöt ovat hänen 13 vuotta kestäneen uransa aikana
lisääntyneet. Allergiat ovat melko yleisiä. Unettomuus,
mielialahäiriöt, ahdistus, paniikkioireilu, median luomat ulkonäköpaineet sekä pelko sosiaalisesta elämästä
ulkopuolelle jäämisestä – nykykielellä FOMO (= Fear
of missing out) – kuormittavat osaa nykyopiskelijoista.
Älylaitteiden käytön myötä niska-hartia-alueen kivut
ovat lisääntyneet. Arkiliikunta on vähentynyt. Toisaalta
ne, jotka liikkuvat paljon, eivät muista pitää välipäiviä,
mikä saattaa aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinvammoja. Alkoholin ja tupakan käyttö on vähentynyt, mutta
vastaavasti nuuskan ja kannabiskokeilujen määrä tai
myönteisyys niitä kohtaan on jossakin määrin lisääntynyt, arvioi kouluterveydenhoitaja Savenius 2010- ja
2020-luvun nuorisoa.
Oppilaskuntatoiminta on kokenut uuden aktiivisuuden kauden toteuttamalla erilaisia teemoja ja tempauksia muun toiminnan lomaan. Esimerkiksi lukuvuonna
2015–2016 järjestettiin päihdevalistus, Halloweenjuhla, vierailijoina koululla kävi Nordic Business
Forum sekä eri opiskelualojen edustajia, pidettiin
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ajan on ollut tarjolla yökävely. Koulun ja kirkon vanha yhteys ohentui myös aamunavauskäytäntöjen siirryttyä historiaan keväällä 2019. Seurakunnan edustaja
kävi tätä ennen kerran viikossa pitämässä aamunavauksen, muuten vuoro kiersi opettajilla ja opiskelijoilla.
Kevätlukukauden viimeisessä aamunavauksessa tietotekniikan opettaja Mika Kähkönen kertoi Suvivirren
historiasta.

ammattien iltapäivä, journalisti Martin Appel kertoi
Ruotsista, liikennevalopäivänä pukeuduttiin punaisiin,
keltaisiin tai vihreisiin vaatteisiin, Mowember-päivänä
palkittiin parhaat viikset, pääsiäisenä piilotettiin ja
etsittiin pääsiäismunia.

”Näiden rankkojen teemapäivien lisäksi meillä oli
kuitenkin myös tuiki tavallisia koulupäiviä, believe or not. Lukuisia, aina yhtä rankkoja viikonlopun
jälkeisiä maanantaita, sivuittain muistiinpanoja ja
kymmenittäin kokeita. Opiskelu ei kuitenkaan aina
ollut niin teoreettista kuin mitä voisi kuvitella sanasta ’lukio’. Teoreettisuuden rikkomiseen opettajat käyttivät monia erilaisia keinoja, kuten tutkimustehtäviä, tietovisoja, dokumentteja ja jopa Facebookia.
Tunnit kuluivat nopeammin ja opiskelu ei tuntunut
niin ’orjalliselta’, kun välillä tunneilla tehtiin muutakin kuin muistiinpanoja tai kirjojen tehtäviä.”

Rehtori tarjosi pitsat opiskelijakunnan siivoustalkoissa 2019. Kuva Päivi Franzon.

Näin evaluoivat KULU:n teema- ja arkipäiviä Emma
Vilkki, Taru Saarela ja Heini Valokari. 269
Lukuvuosi 2017–2018 puolestaan aloitettiin ykkösvuoden opiskelijoiden leikkimielisillä ryhmäyttämisillä, osallistuttiin Kouvolan seudun koulutus- ja
ura- eli KOUahead-messuille, vastaanotettiin pietarilaisvieraita ystävyyskoulusta, vietettiin liikuntailtapäivää, abit tutustuivat Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ja Studia-messuille. Teemapukeutumispäiviä
olivat talviuni-, farkku- ja syysangstipäivät, pidettiin
itsenäisyys-, lakkiais-, Lucia- ja joulujuhla, joka alkoi
Sirkuskoulu Bravuurin tulishow´lla ja päättyi yökirkkoon. Kevätpuolella seurasivat penkkarit, vanhojen
päivät, yrittäjyysleiri, välijakso matkoineen ja kevään
lakkiaiset. 270

Opiskelijakunnan vuoden 2017 hallitus Kouvolan
kaupungin itsenäisyysgaalassa.

Kuusankosken evankelis-luterilainen seurakunta vietti
satavuotisjuhliaan vuonna 2019 samanaikaisesti kun
Kuusankosken lukio alkoi valmistautua omaan juhlavuoteensa. Koululla vieraili helmikuussa entisiä oppilaita, jotka olivat valinneet papin uran. Vasemmalta
Lauri Vaalgamaa, Kuusankosken kirkkoherra Kimmo
Ylikangas ja Markku Tommola, jotka muistelivat
kouluaikaansa ja keskustelivat uskonnonopettajien
Jaakko Haaksluodon ja Jochen Romsin kanssa kirkon
ja koulun välisistä suhteista. Valokuva: Juha Forsberg
2019.

Airueet itsenäisyyspäivän juhlassa vuonna 2018.
Vasemmalta Tuomas Vuorentausta, Ella Honkanen,
Heta Ikonen ja Juho Poteri – koulun historian
ensimmäinen seitsemän laudaturin ylioppilas.
Kuusankosken lukion itsenäisyyspäivä- ja lakkiaisjuhla joulukuun alussa lukion omassa salissa, samoin kuin
kevätlukukauden ja koko lukuvuoden päättävä lakkiaisjuhla Kuusankoskitalon suuremmassa juhlatilassa
noudattivat 2010-luvulla edelleen paljolti perinteisiä muotoja. Opiskelijoiden esityksissä musiikki, aika
ajoin myös tanssi tai muut liikunnalliset esitykset olivat yhä vahvasti esillä. Kuva: Päivi Franzon.

Opiskelu onnistuu lattiatasollakin. Valokuva Päivi Franzon
2019.
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Nykyajan kulttuuritaistelu tai identiteettipolitiikka heijastuu myös koulujen toiminnassa. Syksyllä 2019 Kuusankoski nousi valtakunnallisen huomion kohteeksi kiistassa koulujen
joulujuhlakäytänteistä. ”Kirkkojuhlien aika on ohi
kouluissa. Kouvolassa ei enää järjestetä koulun joulujuhlia kirkossa”, Kouvolan Sanomat uutisoi marraskuussa. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ohjasi
kouluja järjestämään joulujuhlansa omissa tai muissa
kaupungin tiloissa. 271 Kuusankosken lukio järjesti kuitenkin perinteisen yökirkkonsa lukukauden päätteeksi. Vaihtoehtoisena seremoniana jo useamman vuoden

Liisoja ihmemaassa eli abeja vuosimallia 2019. Kuva: Päivi Franzon.
Penkkareissa pukeudutaan näyttävästi, ”koristellaan” koulun alakäytävä, yleensä paperisilpulla ja jätesäkeillä, liimataan julisteita seinille,
esitetään salissa abivideo, muistetaan ykkös- ja kakkosvuoden opiskelijoita sekä ryhmänohjaaja-opettajia lahjoin ja lauluin, heitellään
karkkeja ja lopuksi huristetaan linja-autoilla tervehtimään abien
vanhoja kouluja.
Eräs yhteisöllisyyden perinne murtui keväällä 2020, kun lukiot eri
puolilla maata viettivät penkinpainajaisia sekä vanhojen päivää eri
viikoilla. Tämä johtui erillisten kuullunymmärtämiskokeiden poistumisesta. 272

Myös oppimisen sisällöt muuttuivat kaiken aikaa.
Tuntijakoa uudistettiin 2014, uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan 2016 ja uusi lukiolaki tasavaltaan saatiin elokuussa 2019. Lain ja sitä täydentävän
asetuksen tavoitteena on taata tulevaisuudessa laaja
yleissivistys ja jatko-opintovalmiudet. Uuden lukiolain mukaan nykyisistä kursseista siirrytään opintopisteisiin: 75 kurssia muuttuu 150 opintopisteeksi. Kurssit muuttuvat moduuleiksi. Oppiaineiden
välistä yhteistyötä tiivistetään yhteisopettajuudella ja
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rakentamalla oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia. Erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen roolia
kasvatetaan, samoin yhteistyötä korkeakoulujen kanssa,
työelämä- ja yrittäjyys- sekä kansainvälistä osaamista.
Yhteistyötahoikseen Kuusankosken lukio on määritellyt Lappeenrannan yliopiston, paikallisen elinkeinoelämän, puolustusvoimat, erityisesti Karjalan Prikaatin,
alueen uskonnolliset yhteisöt sekä käräjäoikeuden. 273
Lukiolaisen arjessa lukiolain ja lukioasetuksen säännökset näkyvät elokuun 2021 alusta alkaen, jos suunnitelmat etenevät toivotusti. Tuolloin astuisivat voimaan

uuden lukiolainsäädännön mukaan tehdyt opetussuunnitelmat perusteineen. Uutta toimintakulttuuria
hiomista jatkettiin kevätlukukaudella 2020 ”kikyillen”
sekä lukion oman opettajakunnan kesken että kaupunkikohtaisessa VESO:ssa ja LOPS-työryhmissä
Kouvolan muiden lukioiden kanssa. Painopiste-alueina
ovat oppiva yhteisö, osallisuus ja yhteisöllisyys, hyvinvointi ja kestävä kehitys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
sekä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus.

Kuusankosken lukion opettaja- ja henkilökuntaa lukuvuonna 2019–2020. Alarivi vasemmalta Jukka Rantala
(ruotsi, saksa), opinto-ohjaaja Lasse Valjakka, Jochen Roms (filosofia, psykologia, uskonto), rehtori Riitta
Mutru, Turo Sallinen (matematiikka, fysiikka, tietotekniikka), Riku Nöjd (äidinkieli, suomi toisena kielenä,
historia).
Keskirivissä vasemmalta: Jaakko Haaksluoto (historia, yhteiskuntaoppi, uskonto), apulaisrehtori Kari Huhta
(biologia, maantiede), Ari Pakarinen (liikunta), Kirsi Ripatti (ruotsi), koulusihteeri Miia Saloranta, koulukuraattori Henna Karvonen, erityisopettaja-opinto-ohjaaja Sanna Selkamo, Juha Forsberg (historia, yhteiskuntaoppi), Kai Heltola (äidinkieli), Heli Orola (matematiikka, kemia).
Ylärivi vasemmalta Elina Siermala (äidinkieli), Tommi Viljakainen (englanti, espanja), Johanna Rauos
(fysiikka, matematiikka), Mika Kähkönen (matematiikka, fysiikka, tietotekniikka), koulupsykologi Hanna
Jennings, Matti Liiri (liikunta), Jiri Kuittinen (ruotsi, venäjä), Tiina Haikka (englanti, saksa).
Wilman mukaisesta vahvuudesta kuvasta puuttuvat Päivi Franzon, Niki Helenius, Marttiina Joensuu, Carita
Kuukka, Pia-Meri Maunumaa, Vildan Mulliqi, Anna Niilo-Rämä, Maija Pöllänen, Anna-Liisa Rieppola,
Juhani Sirkiä, Taina Timonen-Keskimäki, Marko Virtala. Noin kolmenkymmenen opettajan lisäksi lukiolla
työskenteli kahdeksan muuhun henkilökuntaan kuuluvaa.
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Fortunaa ja Koronaa
Hienojen visioiden toteuttaminen ei ole ilmaista.
Kuntatalouden paineet näkyivät entistä enemmän
muun muassa kouluverkkoratkaisuissa. Loppusyksyllä
2019 Kouvolan kaupunginvaltuusto teki päätöksen
Valkealan ja Elimäen lukioitten lakkauttamisesta elokuussa 2021. Kaupunkiin jäävät tämän jälkeen päivälukioista vain Kouvolan yhteislyseo ja Kuusankosken
lukio. Tämä tietänee siirtymävaiheessa Kuusankosken
lukiollekin jonkin verran lisäopiskelijoita ja -opettajia. Tätä varten remontoitiin kesällä osa varastoista
toimisto- ja työtilakäyttöön. Syksyllä 2020 aloittavia
ryhmiä Kuusankosken lukiossa tulee olemaan kuusi.
Pitemmällä aikavälillä syntyvyysluvut viittaavat vääjäämättä aleneviin oppilasmääriin.
Joulukuussa 2019 puolestaan tehtiin päätös koko
Kouvolan kaupungin henkilöstön lomauttamisesta.
Opettajien osalle lankesivat kahden viikon lomautukset syyslukukaudelle 2020. 274
Moninkertaisesti suuremman mittaluokan häiriö iski
maaliskuussa 2020, kun koronapandemia sulki koko
maailman, Euroopan ja Suomen. Suomen hallitus
julisti poikkeustilan ja otti käyttöön valmiuslain tavoitteena hidastaa tartuntojen etenemistä. Koko yhteiskunnan tasolla kohdattiin ennennäkemätön haaste,
”resilienssi- ja solidaarisuustesti”, jollaista ei ollut koettu sitten sota-aikojen. Lähes kaikki oppilaitokset suljettiin, mutta kevään ylioppilaskirjoitukset ehdittiin
viedä läpi tiivistetyllä aikataululla ja hygieniaan korostettua huomiota kiinnittäen.

Teamsin, Zoomin tai muiden digitaalis-pedagogisten
työkalujen avulla opettaja saapui kevään viimeisen jakson opetuksessa kuulo-, kysymys- ja opetusetäisyydelle opiskelijoiden koteihin. Oppiaineesta ja opettajan
taitotasosta riippuen kursseissa pyrittiin järjestämään
vähintään yksi kuvayhteydellinen opetuskerta viikossa.
Keskityttiin ydinsisältöjen opettamiseen, yhtäältä päivärytmin ylläpitämiseen, toisaalta rajaamaan työmäärä
kohtuulliseksi.

Stop korona! Maanantaiaamuna 16.3.2020 ylioppilaskokelaita vastaanottavat koulusihteeri Miia Saloranta (vas.)
ja opettajat tarkastivat saliin menevät tarvikkeet suojakäsinein. Saman päivän Ylen alueuutisissa kerrottiin, miten
Kuusankoskenkin lukiolaisten lukusuunnitelmat menivät
uusiksi, kun Ylioppilastutkintolautakunta aikaisti ja tiivisti
kevään kirjoitusaikataulua. Kyseisellä viikolla ylioppilaskirjoitukset järjestettiin joka päivä. Kuva: Päivi Franzon

Kouvolan lukioissa siirryttiin etäopetukseen 16.3.2020
alkaen ja kaikki ulkopuoliset kontaktit katkaistiin.
Koulun luokat ja käytävät hiljenivät. Paikan päälle
työskentelemään jäivät lähinnä vain rehtori ylimpänä
”KULUnvalvojana” sekä muutama opettaja, joka piti
etätunteja mieluummin luokasta kuin kotoa. Vaikka
tieto- ja viestintätekniikkataitoja oli kouluissa harjoiteltu vuosien ajan, tilanne tuli yllättävänä. Digiloikkaan
jouduttiin pakon edessä ja osaksi improvisoiden.
Etäopiskelusta tuli haaste niin kouluille kuin kodeille.
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Nukkeoppilaat
Kuusankosken lukion kuvataiteen opiskelijat valmistivat lukuvuoden 2019–2020 aikana opettaja Pia-Meri
Maunumaan johdolla eri vuosikymmeniä edustavia
oppilasnukkeja. Opiskelijat keksivät luomuksilleen
myös nimet ja kuvitteelliset elämäntarinat.

Englannin etäopiskelua keväällä 2020, opettajana ja kuvaajana Päivi Franzon.

Isänmaan toivot vetävät lakit päähän kevään 2019 ylioppilasjuhlassa Kuusankoskitalolla. 2000-luvun alussa syntynyttä ”epävarmuuden sukupolvea” leimaavat tulevaisuutta koskevat suuret kysymykset, kuten millaisia opiskelu- ja työpaikkoja on tarjolla, kestääkö suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa, ja
tällä hetkellä kaikkein akuuteimpana: miten koronapandemiasta selvitään? Koronakriisi tulee joka tapauksessa
olemaan nykynuorisolle keskeinen sukupolvikokemus. Kevään 2020 juhlat korvattiin nauhoitteella, joka oli nähtävänä koulun Pedanet-sivuilla. Kouvolan lukiokoulutus suunnitteli yhteisen ylioppilasjuhlan järjestämistä kaikille
kevään 2020 ylioppilaille alkusyksyllä. Kuva: Päivi Franzon.
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Koronakaranteenin aikana rehtori Riitta Mutru joutui oikeiden opiskelijoiden puuttuessa opettamaan ”Sohvia”, ”Jussia”,
”Jounia”, ”Pekkaa” sekä muita kouluun historianluokalle jääneitä nukkekoulun oppilaita. Kuvat: Pia-Meri Maunumaa.
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Letut & nakit sekä muita
annoksia kouluruokalassa
”Koulummehan toimi kolmessa erillisessä puurakennuksessa. Aloitimme Monnilassa, joka oli kaksi isoa
luokkahuonetta. Tämä rakennus purettiin viimeisenä vasta vuonna 2002. Sinne meille tuotiin ruoka
suuressa emalikattilassa. Kattila asetettiin eteiseen
puulaatikon päälle, vaatenaulakoiden alle. Keittikö
Mirjan äiti ruuan suuren koulutalon yläkerrassa?
Äitini oli tehnyt minulle ihanasta sinisestä huovasta kukkaruukun päällä silloin muodissa olleen fetsin, Farukin [=Egyptin tuolloisen kuninkaan] päähineen. Siinä oli raskas tupsu. Mennessäni kerran
mättämään velliä kuppeihin, löysin hattuni uimassa
kattilassa. Velli meille kuitenkin ilmeisesti maistui,
mutta hattuni oli mennyttä.” (Sirkka Vilenius 2003,
Kuusankosken yhteiskoulussa 1945–1953)

Koulun keittäjä vuosimallia 1991.

Kuusankosken yhteiskoulussa ei alkuaikoina 1920- ja
1930-luvuilla järjestetty koulun puolesta ruokailua
oppilaille. ”Aamiaisloman” aikana lähellä asuvat kävivät kotonaan syömässä ja kauempaa tulevat olivat
eväittensä varassa. Kansakouluissa oli paikkakunnalla
syöty jo tätä aikaisemmin. Kymiyhtiön ylläpitämissä

kansakouluissa pidettiin huolta niin oppilaiden ravitsemisesta kuin vaatettamisestakin. Vuonna 1943
säädettiin laki kouluruoan tarjoamisesta kaikille kansakoululaisille maksutta, ensimmäisenä maana
maailmassa, mutta siihen sallittiin viiden vuoden siirtymäaika. Vuotta 1948 pidetään Suomessa maksuttoman kouluruokailun alkamisvuotena. Oppikouluja
tämä ei koskenut.
Elintarviketilanne oli maassa heikoimmillaan jatkosodan alkuvuonna 1941–1942. Kuusankosken yhteiskoulussa tehtiin vuosikertomuksen mukaan opettajien
johdolla syksyllä 1941 ennen pakkasten tuloa sieni- ja
marjaretkiä, joiden tuotto meni tyttöjen talousopetukseen. Kouluruokailu aloitettiin keväällä 1942 kansanhuoltolautakunnan tuella. 1940-luvun kouluruoka oli
pääasiassa veteen keitettyä ohra-, ruis- tai kaurapuuroa,
mutta myös luukeittoa, porkkanavelliä tai sienilaatikkoa saattoi löytyä koulukeittolan listalta. Näillä eväillä jaksettiin sota-ajasta rauhaan. Vuosina 1940-1961
oppilasruokalaa hoiti keittäjä Toini Kyöperi.
1950-luvulle olivat tyypillisiä erilaiset laatikot. Vähitellen myös kastikkeet tulivat mukaan.
Silakkalaatikko tai suolasilakat ja keitetyt perunat
hupenivat nälkäisten koululaisten suihin. Lisäkkeiden
tarjoaminen alkoi etikkapunajuurista ja suolakurkuista,
kotoa tuotiin edelleen maitopullo ja voileivät. Makkara
leivän päällä oli vielä melkoinen harvinaisuus. Suurta
edistysaskelta merkitsi Kuusankosken yhteiskoulun siirtyminen uuteen koulurakennukseen, jossa oli
ajanmukaiset koulukeittolatilat ja erillinen ruokasali.
Aikaisemmin ruoka oli nautittu luokissa.
1960-luku toi haarukat ja veitset ruokailijoiden
käteen koulussa. Aiemmin ruoka oli lusikoitu emalisesta ruokakupista tai syvältä lautaselta. Olennaista
oli tuorekasviravinnon, porkkana- tai lantturaasteen,
juurespalan ja puolukan mukaantulo. Leipä ja voi
yleistyivät Kuusankosken kouluissa jo 1960-luvulla,
vaikka niiden tarjoamisesta tehtiin Kouluhallituksen
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ravintosuositusohjeilla pakollinen osa kouluruokaa vasta 1970-luvulla. Vuosikymmenen tyyppiateria oli makkarakastike, perunat ja porkkanaraaste. Vain vähemmistö yhteislyseon teineistä söi koulun ruokalassa.
Keväällä 1971 Kuusankosken yhteislyseon rehtori Kauko Utriainen ilmoitti opettajainhuoneessa,
että koska koulun ruokalalla oli velkoja 3000 markkaa, näytti tuleva toiminta uhatulta. Edellinen rehtori
Aksel Kilkki oli silloin tällöin maksanut vastaavia velkoja omasta pussistaan. Seuraavana syksynä Utriainen
nimitti matematiikan opettaja Eeva Jokisen ”ruokahuoltopäälliköksi”, jota tointa tämä hoiti kolme vuotta, miltei ilman minkäänlaista korvausta. Apuna toimi
keittäjä Hilkka Kukkola.
Lukuvuonna 1971–1972 kouluaterian hinta opettajilla oli 1 markkaa 50 penniä ja oppilailla 1 markkaa
20 penniä. Ruoat tilattiin Jalostajalta valmiina pakasteina, jotka saapuivat yleensä edellisenä päivänä tai
iltana. Kun lautasia tarvittiin syöjien määrän kasvaessa lisää, käytiin ensin hakemassa Teiju Arosen autolla lautassatsi Kouvolasta. Kun tämäkään ei riittänyt,
kääntyi Jokinen kouluneuvos Tuttu Nurmiahon puoleen. Kouluneuvos ymmärsi ongelman ja toimitti koululle ilmaisia lautasia, kahteenkin otteeseen. Ruokien
tilauksissa, syöjien määrän selvittämisessä ennakkoon,
maksujen keräämisessä ja maksussa pankkiin sai olla
tarkkana. Ruoka maistui ja syöjien lukumäärä kasvoi
kolmessa vuodessa kuusinkertaiseksi. Tuolloin suunnilleen puolet lähes 900 oppilaan joukosta söi ruokalassa.
Kouluruokailu kehittyi voimakkaasti 1970-luvulla.
5–6 viikon ruokalistat tulivat käyttöön. Määrättiin, että
kouluruoan tuli täyttää kolmannes oppilaiden päivittäisestä ravinnontarpeesta. Koulun oma keittiö valmisti tuoresalaatit ja nimenomaan kouluruokailua varten
kehitetyt ruokalajit. Vuosikymmenen tyyppiateria oli
jauhelihapihvit, perunasose ja punakaali-ananassalaatti. Samoin murekkeet, kanaviillokki, risotot ja pehmeä
leipä kerran viikossa tulivat käyttöön. Kuusaan lukiossa
ruokailu tuli oppilaalle ilmaiseksi vuonna 1978.
Seuraavan vuosikymmenen trendejä oli kansainvälistyminen. Vaikutteita otettiin Välimeren maiden keittiöistä. Keveys ja salaatit olivat valttia. Pizzat, moussakat, lasagnet ja kanaruoat olivat 1980-luvun suosikkeja.
Aterioilla pyrittiin tarjoamaan aina tuoreravintoa ja
määrärahojen mukaan myös jälkiruokia. Tyyppiateria
oli broilerin rintapaloja, riisiä, kiinankaalisalaattia ja
mansikka-vadelmajäädykettä. Kouluruokailussa alettiin huomioida erityisruokavaliot.

Tällaisia annoksia tarjoiltiin ja syötiin Kuusaan lukion ruokalassa toukokuussa 1991 – ennen pahimman laman iskemistä. Kuvat:
Marjo Haapalan albumi.
”Oppilaiden mieliruokia ovat kai lihapyör ykät, makaronilaatikko ja keitot”,
arvioi Hilkka Kukkola
(kuvassa) syksyllä
1989. Kukkolan jälkeen koulun keittäjäksi valittiin 1990
Marjo Ruuth (myöh.
Haapala).

Päivän paras tunti
”Päivän paras tunti” on jättänyt monenlaisia muistijälkiä oppilaiden makuhermoihin. 1960- ja 1970-luvuilla
yhteislyseota käyneet lähettivät vuonna 2019 seuraavanlaisia ruoka-aiheisia muistoja:

”Luokilla 1—5 söin koululla valmistettua ruokaa. Se
oli hyvää ja ravitsevaa. Luokilla 6—8, minulla oli
aina omat eväät.” (AI)
”Ruokailuun osallistuminen oli kaiketi vapaaehtoista, koska itse kävin kahtena ensimmäisenä kouluvuotena isovanhempieni luona syömässä. Ruokatunti oli
puolen tunnin mittainen. Myöhemmin osallistuin
ruokailuun koulussa, ruokailu oli maksullinen.” (US)
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”Ruoka täytyi itse maksaa lunastamalla kuukausilipukkeen. Kaikki ruoka kelpasi.” ( JN)
”Yhteisruokailuja, inhokki matovelli eli makaroonivelli.” (ARL)
”Siitä en tiedä mitään, kävin kaikki vuodet kotona
syömässä. Puolen tunnin ruokatunti koulutti ajan
hallintaan, kun siihen sisällytti edestakaiset kävelymatkat kauppatorille ja itse syömisen.” (HV)
”Kouluruokailu jäi minulle melko tuntemattomaksi, sillä jäin harvoin ruokatunneiksi kouluun tai jos
jäin kaivoin rapisevasta voipaperista kotoa tuodut
eväsleivät ja hörppäsin maidot muovisesta punakorkkisesta taskumatista. Omia eväitä syötiin yleensä siinä luokassa, jossa opetus loppui ennen ruokatuntia. Normaalisti poljin pyörälläni n. viiden minuutin
matkan kotiin Urheilukentäntielle, jossa äiti tarjoili
minulle lounaan. Koin lievää ulkopuolisuutta, kosken
pystynyt osallistumaan keskusteluun kouluruoasta,
joka oli päivittäinen puheenaihe.” (LS-S)

pinaattiletut, joka osoittautui kuusaalaiseksi erikoisuudeksi.” (MM)
”Tillilihasta ei pidetty. Myöskään kaaliruoat eivät
maistuneet kaikille.” (ANR)
”Ruoka oli ihan perushyvää suurkeittiöruokaa, en
muista kenenkään valittaneen. Lukioikäisinä oltiin
jo niin ”vanhoja” että saatettiin ostaa omat eväät
kaupasta jos huvitti.” (TL)
”Paras kaveri tykkäsi hernekeitosta, söi sitä monta
lautasellista. Yleisiä suosikkiruokia tai inhokkeja ei
tule mieleen.” (NN)
”Mielestäni kouluruoka oli oikeastaan aina hyvää
ja ruokailut järjestetty hyvin. Perinteisiä kouluruokia
olivat ainakin silloin ’hauskat kalapalat’, makaronilaatikko, kalakeitto, pinaattikeitto, mannapuuro, jauhelihakastike, pinattiletut, hernekeitto, perunamuusi,
riisiä ja broileria. Salaatit olivat yleensä raasteita,
joita oppilaita yritettiin saada syömään sekoittamalla
niihin ananasta tai mandariinia. Aina toisinaan 2.
ja 3. vuoden oppilaat ’mopottivat’ 1. vuoden oppilaita
etuilemalla heitä jonossa.” (KL-H)
”Ruokailut taisivat olla kahdessa vuorossa alakerran ruokalassa. Lukiolaiset tulivat syömään
Kymijoen puolelta ja musiikkiluokkalaiset Valtakadun
puolelta. Opettajat etuilivat ruokajonossa. Leo
Jumppanen perusteli tätä sillä, että ruoka maistuu
paremmalta, kun sitä odottaa hiukan. Lukiolaiset
istuivat pöydissä, jotka olivat Valtakatu–Kymijokisuunnassa, tummissa muovituoleissa, jotka otettiin
pöydän alta kiinnikkeistä ja palautettiin niihin lähteissä. Musiikkiluokkalaiset istuivat jakkaroilla, jotka olivat rehtori Pitkäsen mukaan – jos muistan
oikein – peräisin 50-luvulta. Ruokalan seinällä oli
liitutaulu peruina niiltä ajoilta, kun myös siellä oli
pidetty tilanahtauden takia oppitunteja. Ruokalassa
vallitsi mielestäni hyvä käytös: päähineitä ei pidetty
eikä muutenkaan porsasteltu. Väärässä vuorossa syömisestä opettajat saattoivat huomauttaa. Myönnän,
etten syönyt kaikkia ruokia. Etenkin mauttomasta
seitistä tehdyt kalaruoat jätin usein väliin. Sen sijaan
hyviä olivat laatikkoruoat ja keitot. Ruoka ei maksanut opiskelijoille mitään. Kioskitoimintaa ei koulussa
ollut minun aikanani.” (RN)

Ja 1980-, 1990- ja 2000-luvulla Kuusaan lukiossa
opiskelleet:

”Ruokailuhan oli yleensä aina päivän kohokohtia. Edelleenkin on vain kaiketi kuusaalain tapa,
että pinaattiletut tarjottiin keitettyjen nakkien
kera. Ainakaan muualla kouluruokailleet eivät tätä
yhdistelmää tunnista (söivät lettuja perunamuusilla, käsittämätön kombo!) – mutta meillä kyllä kotonakin pinaattiletut syödään – heh.. uunissa lämmitettyinä grillimakkaran kera. Ja hyvin maistuu
niin Kouvolassa koulunsa käyneelle puolisolle kuin
Valkealassa opintiensä taapertaneelle jälkikasvullekin! Keittopäivinä oli usein tarjolla pehmeää leipää
näkkärin rinnalla. Ruuan kyljessä tarjoiltiin toisinaan sulatejuustokolmioita, maksamakkarasiivuja, jogurttipikareita tai muuta pientä ekstraa, jotka
on säästösyistä karsittu pois ruokalistoilta ajat sitten.
Omana abivuonna 1989 saimme myös käydä koululla syömässä vielä lukulomalla ja kirjoitusten jälkeenkin koko kevään. Nykyään se ei kuulemma enää
ole sallittua. Inhokiksi voisi mainita kanarisoton, se
oli kuin kuivaa purua olisi pupeltanut. Siitä jäi myös
pysyvä inho irtoriisiä ja risottoja kohtaan.” (MT)
”Kolmasluokkalaiset kiilasivat kaikkien eteen ruokailujonossa ja kakkosluokkalaiset ykkösluokkalaisten
eteen. Liekö tämä perinne enää voimassa?” (AN)
”Ei muita erityisempiä muistikuvia kuin nakit ja

Ruokajonossa etuileminen ja kiilaaminen ovat jääneet
historiaan. Abiturientit voivat edelleen halutessaan
syödä koululla lukuloman ja ylioppilaskirjoitusten aikana. Nykyisellään ruokailu tapahtuu porrastetusti klo
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11–13 välisenä aikana. Alkuvuoden 2020 tilanteesta
kertoivat ruokapalvelutyöntekijä Päivi Lakka, joka on
työskennellyt koululla vuoden 2006 remontista alkaen
ja ruokapalveluesimies Marjo Haapala, jolle Kuusaan
lukion kouluruokala oli työpaikka ennen remonttia.
Aikaisemmin ruokalassa työskenteli 4–5 työntekijää.
Sen jälkeen, kun ruoat ovat tulleet Terveyskeskuksen,
Kymintehtaan koulun ja syksystä 2019 alkaen Naukion
koulun aluekeittiöstä, on pärjätty ainoastaan yhdellä
työntekijällä. Nykylukiolaisten mieliruokia ovat lihamakaronilaatikko, palermonpasta ja muut pastaruoat,
hernekeitto, uunimakkara, uusimpana riistakeitto.
Uunikalapäivinä syöjiä taas on vähemmän. Ruoka on
yleensä riittänyt. ”Ei oo ei-oota tarjottu.” Säästöjen
takia ruoasta ei ole viime vuosina juurikaan karsittu,
mutta ravitsemussuositusten mukaan esimerkiksi juustoja ja leikkeleitä on vähennetty.

Kouluruokailu on ollut yksi suomalaisen yhteiskunnan ja koulumenestyksen kehityksen kuvaajista.
Suomalaiset esi- ja peruskoululaiset sekä lukioiden
ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden nauttima
maksuton kouluateria on merkinnyt terveyttä, tapoja
ja kasvatuskumppanuutta sekä myös suomalaisen ruokakulttuurin siirtoa lapsille ja perheille. Koronakriisin
jälkeen kouluruokailun arvostus epäilemättä nousee.
Lähteet: Koulun vuosikertomukset. ”Ohravellistä
pihveihin, 40 vuotta kouluruokaa” Raija Siltovuoren
haastattelu, Kuusankosken Sanomat 14.11.1988.
”Matematiikkaa ja makaroonia – Eeva Jokinen kertoo kouluruokailusta kolmen vuosikymmenen takaa”
Käpysato 2/2001. Entisten oppilaiden lähettämät
muistelmat 2019. Marjo Haapalan ja Päivi Lakan
haastattelu helmikuussa 2020. Raili Saveniuksen haastattelu maaliskuussa 2020. Kouluruokailun historiaa,
www.oph.fi

Viivi Kari, Tuula Mettinen, Sirpa Koski, Marjo Ruuth sekä vahtimestari Tapio Kari yhteisissä läksiäisissään ja läksiäisunivormussaan syksyllä 1990. Koulun kuva-albumi.
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Loppusanat: Opettajien ja
oppilaiden vuosisata 1920–2020
”Ihmiseksi kasvattamisessa meillä on kaikkialla ja
kaikkina aikoina pätevä kasvatuksen päämäärä.” J.
E. Salomaa, kasvatustieteen professori (1891–1960)
”Te muhjotatte kuin lehmät suossa.” Annikki Suhonen
(opettajana Kuusankosken yhteiskoulussa ja yhteislyseossa 1945–1975)

Koulukadun (myöh. Marskinkadun) koulurakennuksen luokassa otettu sisäkuva on Poikilo-museoiden kuvakokoelmista ja otettu 1920-luvun lopulla. Puoli vuosisataa aikaisemmin pohjalaisten
kirvesmiesten veistämä asumus, yksi ensimmäisistä teollisuusyhdyskunnan hirsirakennuksista, palveli tässä vaiheessa suomalaista sivistystä. Takaseinällä, Rooman senaattia esittävän opetustaulun vieressä seisoo opettaja Hannes Anttila, joka opetti suomea,
voimistelua ja terveysoppia sekä kirjanpitoa vuosina 1927–1930.
Lukuvuonna 1927–1928 hän oli neljännen luokan luokanvalvoja.

Suomalaisen paperiteollisuuspaikkakunnan sydämessä
Kuusankoskella on eletty vuosisadan verran keskikoulu- ja lukiohistoriaa. Kuusankosken yhteiskoulu aloitti
yksityisenä keskikouluna 1920 kirkko-seuratalon sivuhuoneissa. Sekä Kymiyhtiö että kunta avustivat koulua
taloudellisesti. Kahteen kertaan muutettuaan oppilaitos laajeni jatkosodan aikana lukioluokat käsittäväksi
ja ensimmäiset ylioppilaat lakitettiin 1946. Ahtaista
puukouluista siirryttiin avarammille aloille, kun
oma koulurakennus valmistui 1957. Samana vuonna

aloitti toimintansa Voikan yhteiskoulu. Kuusankosken
yhteiskoulu muuttui valtion yhteislyseoksi 1961 kasvattaen suuria ikäluokkia, kunnes peruskoulun tulon
myötä koulusta tuli kunnallinen Kuusaan lukio 1975.
Rakennus koki perusteellisen remontin vuosina 2006–
2007, jonka jälkeen uusituissa tiloissa aloitti Kuusaan ja
Voikkaan lukiot yhdistänyt Kuusankosken lukio.
Sadan vuoden kuluessa näiden koulujen opettajina on toiminut useita satoja pedagogeja, lyhyempiä
tai pidempiä aikoja. Rehtoreita opinahjoilla on tähän
mennessä ollut neljätoista. Vuosikymmenien mittaan
opettajan rooli koulumaailmassa on kokenut muutoksia. Ex cathedra esitelmöineet kasvattajasäätyläiset ovat
muuntuneet opiskelijan tasalla ahertaviksi digiajan
tietotyöläisiksi.
Myös oppilaan asema on muuttunut. 2000-luvulla
syntyneet opiskelijat ovat toisenlaisia kuin sata vuotta
aikaisemmat yhteiskoululaiset, isovanhempiensa vanhemmat. Yleinen koulutustaso on noussut, ylioppilaslakki ei ole enää eliitin erityistunnusmerkki. Opettajien
ja opetettavien välinen suhde on muuttunut, demokratisoitunut ja tullut epämuodollisemmaksi, mutta koulumaailmassa lienee säilynyt myös jotakin universaalia
ja iätöntä. Parhaimmillaan opettaminen ja oppiminen
on innostanut ja avannut uusia maailmoita, niin ennen
kuin nyt. Moni lienee uuden tiedon tai taidon äärellä
kokenut, kuinka ”käsissäni hehkuu alkuaarre”.
Kuusaan kulmilta ja Voikkaan vaiheilta on aikojen
kuluessa lähtenyt monia kuuluisuuksia tai muuten
vain merkittäviä ja vaikuttavia henkilöitä suomalaisen
yhteiskuntaelämän eri aloille; henkilöitä, jotka kenties
ovat saaneet ensivirikkeensä uralleen jo kouluvuosiensa
aikana. Varsin paljon tunnettuja kulttuurialan hahmoja, näyttelijöitä, elokuva-alan edustajia ja muusikkoja
on lähtenyt Kymijoen partaalta kuusankoskelaisista
yhteiskouluista, lyseoista ja lukioista. Heitä ovat muiden muassa Aki ja Mika Kaurismäki, Harri Marstio,
Nina Petelius-Lehto, Pirkka-Pekka Petelius, Jukka
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Vilhunen, nuoremmista mainittakoon koloratuurisopraano Marika Hölttä. Yliopistotutkijan uralle lähteneitä ovat esimerkiksi Helsingin yliopiston sosiaalihistorian professori Hannu Soikkanen, Voikkaalla opiskellut
Turun kulttuurihistorian professori Kari Immonen,
Tieto-Finlandian voittanut Seppo Aalto, tässä kirjassa
useasti mainittu Helena Sederholm, Aalto-yliopiston
professori, tai Amerikan alkuperäiskulttuurien tuntija
Riku Hämäläinen. Perinteisiin pappien, upseereiden
ja lääkäreiden professioihin on myös riittänyt lähtijöitä. Korkea-arvoisin sotilas, joka Kuusaan lukion
pulpetteja on kuluttanut, on neljää leijonaa kauluslaatoissaan kantanut puolustusvoimien komentaja Jarmo
Lindberg. Esimerkkejä eri aikojen kuvataiteilijoista
ovat vaikkapa Vieno Elomaa, Ilkka O. Lehtinen tai
Katja Tukiainen. Toimittajia, journalisteja ja mediaalan ihmisiä kuusankoskelaiskoulujen penkeiltä on
lähtenyt monia. Urheilijoissa on Kuusaan ja Voikkaan
lukioiden ja niiden edeltäjäkoulujen kasvateissa aina
ollut vahvan tason edustusta, maailmalla tunnetuin lienee Voikkaan oma poika Sami Hyypiä.
Monikymmen- tai satakertaisesti lukuisammista on tullut ”tavallista keskinkertaista massaa”. Jussi
Niininen, joka muisteli omia kouluaikojaan vuonna
1970, kirjoitti: ”Mitä meistä sitten tuli? – Luultavasti
useimmat meistä voidaan luokitella siihen ryhmään,
josta säälien todetaan: hiljainen enemmistö. – Niin, me

olemme kai nykyään ns. hyödyllisiä kansalaisia. Toisista
se on vähän, toisista paljon.” Kuusankosken lukio edeltäjäkouluineen ei ole koskaan ollut mikään eliittioppilaitos. Kuten Riku Nöjd sekä oppilaan että opettajan
näkökulmasta luonnehtii, koulu on tarjonnut tasoiltaan
ja taustoiltaan hyvin erilaisille oppijoille tilan kehittää
itseään, myös sosiaalisia kykyjään. Kaiken kaikkiaan
yhteiskoulun ”hirsisten häkkien”, lyseon ja lukion ”harmaan ja pinkin kiven” läpi lienee vuosisadan kuluessa marssinut pyöreästi arvioiden kymmenentuhatta
nuorta.
Koulussa on kaikkina aikoina ollut kyse vanhemman ja nuoremman sukupolven vuorovaikutuksesta ja
kohtaamisesta, siinä yhteydessä kulttuurisen perinnön
siirtämisestä eteenpäin. Opettajat ovat tarjonneet, tiedostaen tai tiedostamattaan, esikuvia ja aikuisen malleja kasvavalle nuorisolle. Väistämättä on koettu myös
yhteentörmäyksiä, väliin rajujakin.
Kouluhistoria on merkittävä osa nuorisokulttuurin
historiaa. Kuusankoskella on koettu suunnilleen samat
ilmiöt ja muodit kuin muuallakin Suomessa ja maailmalla, innostuttu tai katkeroiduttu suunnilleen samoista asioista. Toverikunnat, teinikunnat, oppilas- ja opiskelijakunnat ovat keränneet ikäluokkiensa innokkaita
aktiiveja 1920-luvulta alkaen. Koulun piirissä on tietysti ahkeroitu, luettu ja kirjoitettu, mutta myös vietetty konventteja, konvia, konsuja, bileitä ja diskoja.

Abittikoe englannin luokassa Valtakadun ”vaaleanpunaisen unelmatalon” suojissa. Kevätlukukauden 2015 viimeisellä koeviikolla pidettiin
testausmielessä ensimmäiset kurssikokeet Abitti-järjestelmän kautta. Tietotekniikan käyttö muutti opetuksen luonnetta, luokka- ja koetyöskentelyä. Englannin luokan pulpetit olivat malleja, joista voitiin rakentaa myös ryhmätyöhön soveltuvia työpisteitä. Kuva: Päivi Franzon.
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Sota-aikanakin, jolloin oli virallinen huvikielto ja tanssi kielletty, pyörittiin piirileikkiä. Koulussa on urheiltu,
musisoitu, kuvataiteiltu sekä tehty erilaisia tempauksia.
Kaiken kaikkiaan sekä virallisen että epävirallisen opetussuunnitelmansa kautta koulu on muovannut oppilaittensa maailmankuvaa ja vaikuttanut usein vielä pitkällä viiveelläkin.
Kuusankosken lukiolle 2019–2020 lähetetyistä muisteluksista huomaa, että kouluvuosien sisältö saattaa avautua vasta vuosikymmenien perspektiivistä.
Myös se on havaittavissa, miten muistikuvat seitsemänkymmenen vuoden takaisista tapahtumista ovat
erilaisia kuin neljänkymmenen vuoden tai kahdenkymmenen vuoden takaiset. Tämä johtuu tietenkin
siitä, että ajat ovat olleet erilaiset, mutta myös siitä,
että ne ovat välittyneet eri-ikäisten henkilöiden esittäminä. Yhdeksänkymppinen ihminen muistelee ja
arvottaa elämäänsä ja nuoruuttaan yleensä eri tavalla
kuin keski-ikäinen tai nuori aikuinen. Jokaisella on
oma persoonallinen näkökulmansa, kertomuksensa
ja kokemushistoriansa, joka muuntuu ajan funktiona.
Muistelmien osalta kannattaa muutenkin huomioida
muistin subjektiivisuus, yksilöllisyys ja valikoivuus.

Vanhimmat ikäluokat puhuvat arvostavaan sävyyn
entisistä rehtoreista, kuten Martti Tolamosta, Antti
Nikulaisesta tai Aksel Kilkistä, samoin kuin monista
muistakin vuosikymmenien takaisista opettajistaan.
Entiseen maailmanaikaan, jolloin tavallisen oppilaan elämänpiiri oli paikallisempi, opettajan rooli oli
ehkä suurempi. Osa opettajista kykeni opetuksensa ohessa kertomaan mieltä kiehtovia kokemuksia
suuresta maailmasta, esimerkiksi Tolamo Kreikasta,
Siiri Martikainen Italian matkoiltaan tai Elvi Ilola
Englannista. Vielä 1970-luvulla Hilkka Rask hämmästytti maailmanympärimatkallaan.
Kysymykseen, miten koulu vaikutti elämääsi, vastasivat noin viisikymmentä vuotta sitten opiskelleet oppilaat esimerkiksi näin:

”En varmasti ollut kaikkein ihanteellisin oppilas,
mutta silti haluan ajatella, että sain paljon arvokasta pohjaa tulevaa elämääni varten. Nippelitieto on
hävinnyt, mutta havahtuminen joidenkin asioiden
tärkeyteen on kantanut näihin päiviin asti. Koulun
jälkeen on tullut paljon uusia ihmissuhteita mutta koulukaverit ovat pysyneet tärkeinä. Paitsi että
he ovat silta nuoruuteen, he ovat arvokkaita rinnalla kulkijoita. – – Opiskelkaa, että löytäisitte elämästä
hyvää. Olkaa toistenne kanssa, että syntyisi yhteisiä
muistoja.” (Heikki Vesterinen, vuoden 1973 ylioppilas
Kuusankosken yhteislyseosta)
Vuotta myöhemmin Kuusankoskella/Italiassa ylioppilaaksi valmistunut Leena Savela-Syväjärvi hakeutui
sittemmin itse opettajan ammattiin ja tutustui vuosien
mittaan monien koulujen toimintaan niin Suomessa
kuin monissa Euroopan ja Aasian maissa:

”Verratessani näihin kokemuksiini voin olla
ylpeä omasta pitkäaikaisimmasta opinahjostani,
Kuusankosken yhteislyseosta ja sen lukiosta. Vielä
tänäkin päivänä ihmettelen, että tuossa pikkukaupungin koulussa oli ruotsin ja englannin lisäksi mahdollista opiskella ranskaa, saksaa, venäjää ja latinaa.
Lisäksi koulussa toimi Tapani Rautasuon luotsaamana pienimuotoinen sinfoniaorkesteri, joka laadukkailla esityksillään siivitti koulun juhlia. Tämä oli
poikkeuksellista tuolloin ja vielä poikkeuksellisempaa nykyään. Koulu tarjosi minulle vankan yleissivistyksen, josta on ollut ammentaa myöhemmässä

”Nuorten oma into ja eteenpäin menon halu auttoivat opinnoissa
eteenpäin samoin kuin koulun luoma pohja elämälle ja opinnoille. Lämpimin terveisin Annikki Pessa.” Vuonna 2019 terveisensä
Sirkka-Liisa Pitkäsen välityksellä nuoremmille lähettänyt Annikki
Pessa edustaa ensimmäistä, vuonna 1946 ylioppilaaksi kirjoittanutta
ikäluokkaa Kuusankosken yhteiskoulusta.
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elämässäkin. Opin myös kriittistä ajattelua. 70-luvun
hengessä lukiossamme oli opettajia, jotka haastoivat oppilaitaan keskusteluissa ja väittelyissä. Tällöin
oli tärkeää oppia perustelemaan omia mielipiteitä ja
ajatuksia. Sain koulusta rohkeuden eväät ottaa vastaan elämän tuomat haasteet ja kokemukset. Olen
kiitollinen saamastani opetuksesta ja sivistyksestä
Kuusankosken yhteislyseossa ja lukiossa.”
”Sisu on arvokkain lahja, mitä olen koulussa saanut”,
tiivisti toinen seitsemänkymmenlukulainen Hantta
Krause vuonna 1990. Epätavallisilla ja erikoisillakin
seikoilla on saattanut olla opettava ja kasvattava vaikutuksensa. 1980-luvun alussa Kuusaan lukiosta lähtenyt
Helena Sederholm muisteli vuonna 2019:

”Sain hyvän ylioppilastodistuksen. Lähdin humanistiselle alalle (taidehistoria, taidekasvatus), mutta – uskomatonta kyllä, kiitos Hilkka Raskin – kiinnostukseni luonnontieteitä ja monialaisuutta kohtaan
on kulkenut mukanani koko elämäni. – – Minusta
oppikoulun ja lukion omintakeisten opettajapersoonien ansiota on, etten pelkää heittäytyä tutkimaan
asioita, joista en mitään tiedä. Opettajat antoivat olla
utelias ja siihen aikaan, kun lukiossa itse opiskelin,
oli aikaa myös sivistäytyä, ei vain suorittaa. – Mikä
tärkeintä: Pöydällä istuva rehtori, myhäilevä äidinkielenopettaja, avoimesti laiska psykologianopettaja,
tyttöjä aliarvioiva fysiikanopettaja, naurettavuuteen
asti tiukka matikanopettaja ja monet muut opettajat
osoittivat, että opettajat ovat ihmisiä ja inhimillisiä
– se on auttanut itseäni opettajana olemaan vapautunut; ei minun tarvitse kaikkea tietää, eikä ylläpitää
mitään professorin roolia.”
Opettajapersoonat erikoisuuksineen ovat herkästi jääneet oppilaiden muistoihin, mutta tunnustusta muistelmissa sai myös itse opetus. Mikko Eklund, joka
opiskeli Kuusaan lukiossa 1990-luvun alussa, arvioi lukio-opetusta: ”Kyllä se vahvisti valintaa opiskella
maantiedettä. Myös Pullin englanninkielen opetus ja
Jumppasen psykologia ja historia ovat tukeneet jatkossa hyvin.” Samoina vuosina opiskellut Anne Nyrkkö
mainitsee muun muassa seuraavaa: ”Parhaiten muistan historiantunnit sekä Juha Forsbergin, että rehtori
Wessmanin. Ne olivat lähes ainoa syy minulle käydä
koulussa. Kaarina Marjasen äidinkielentunnit olivat
melkoinen jännitysnäytelmä mutta en edelleenkään

tee yhdyssanavirheitä. Lisäksi matematiikan tunneilla
opin hyvin seuraavan lausahduksen: Uni maittaa, ruoka
maittaa, työ ei maita. Ollaan Kuusankoskella.”
Uni maittaa, ruoka maittaa, työ ei maita. Ollaan
Kuusankoskella. Sanonta on jäljitettävissä jo ainakin
Pentti Luodon, ”Empan”, käyttämäksi. Luoto opetti
matemaattisia aineita Kuusankosken yhteiskoulussa/
yhteislyseossa 1950–1970 -luvuilla. Lausahdus voi olla
vanhempaakin perua. Sanonta on oivallinen esimerkki koulun piirissä kulkeutuneesta suullisesta traditiosta. Monet ovat sanonnan sisällön mukaisesti edenneet
”kolmen ällän taktiikalla” (=lukio lukematta läpi).
Unen ja ruoan lisäksi koulutyökin on kyllä useasti maittanut. 1990-luvulla lukiota käynyt Aapo
Jumppanen totesi vuonna 2019:

”Lukio oli ensimmäinen opinahjo, jossa sai keskittyä
aiempaa enemmän itseään kiinnostaviin aineisiin.
Itse panostin historianopiskeluun täysillä ja se kannatti. Pääsin opiskelemaan alaa heti ensiyrittämällä.
Se oli merkittävä juttu. Toisaalta lukiossa sai myös
hyviä maistiaisia monilta aloita, kuten psykologiasta ja lakitiedosta, josta ollut hyötyä myöhemminkin.
Sellaista hyvää yleissivistystä ja tietysti se kielikoulutus on ollut todella tärkeä juttu. Ja kyllä se matematiikan opetus on ollut myös merkityksellistä ja
moni muu, kuten vaikka maailman uskontojen kurssi. Lukion käymisestä on ollut paljon hyötyä ja iloa.
Joskus tuntuu, että milloinkaan ei ollut niin hyvässä
yleistietovireessä kuin lukion päättäessä.”
Jotkut opetusalalle päätyneet entiset oppilaat ovat jopa
hakeutuneet töihin vanhaan opinahjoonsa – ja joutuneet tässä tilanteessa hyppäämään uuteen rooliin,
kun entisistä opettajista onkin tullut uusia kollegoita.
Kannustavat sanat, joita entiset opettajat ovat antaneet, ovat näissä yhteyksissä usein jääneet mieleen. Elvi
Parikka totesi Sirkku Pitkäselle (joskus 1960-luvulla):
”Kyllä minä tiesin, että sopisit kielten opettajaksi, kun
olet niin pirteä ja temperamenttinen.” Ulla Silvonen
taas muisteli: ”Vieno Kosonen jaksoi kannustaa ja
palattuani 80-luvun alussa opettajaksi muistan hänen
tervehtineen minua sanoen, että ’minä olen nyt niin
onnellinen, kun Ulla on saksan kielen maisteri’.”
Entisiä oppilaita on Kuusankosken lukion opettajakuntaan riittänyt nykyhetkeen saakka. Matematiikan
opettaja Heli Orola, joka kävi Kuusaan lukiota vuosina
1997–2000, tunnustaa: ”Koska olen palannut omaan
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lukiooni opettamaan, voi sanoa, että omasta lukioajasta ei jäänyt suurempia traumoja tai huonoja muistoja. Kun ensimmäisen kerran olin opettajana Kuusaan
lukiossa oli kollegoinani suurin osa omista opettajista.
Se tuntui aluksi hassulta, mutta siihen tottui nopeasti.”
Koulu koostuu paitsi fyysisistä seinistä, pulpeteista
ja muusta varustuksesta myös opettajien ja oppilaiden välisistä suhteista. Suhteet ovat usein olleet välinpitämättömät, joskus traumaattiset, pahimmillaan
vihamieliset. Myös ilkeät letkautukset ovat jääneet
mieliin. Esimerkkinä negatiivisten tunteitten sävyttämästä tilanteesta Kalle Variksen muistelma (2003)
1940-luvun lopulta:

sinua Anelmaksi, hän sanoi kerran minulle. Olin aivan
myyty.”
Heikki Vesterinen kertoo ylioppilaskeväänsä 1973
tenttikaudelta: ”Suullisia tenttejä oli. Muistiini on jäänyt ranskan kielen tentti, jossa kohdalleni tuli comme-sanan merkitysten kuvaaminen. Keksin esimerkkilauseen Tu es belle comme un jour. Jäin miettimään, mitä
opettaja Vieno Kososen hymähdys tarkoitti.”
”Olet kaunis kuin päivä.” Voiko sen kauniimmin
opettajalle sanoa!

”Ruotsinkielen opettajaamme Törskää (Siiri
Martikainen) pelkäsin alaluokilla ollessani. Hänen
tunnuslauseensa olikin: ’Pelätköön, kunhan tottelevat.’ Keskikoulun viimeisillä luokilla pelkoni hävisi
ja tilalle tuli tietynasteinen vihamielisyyden sävyttämä ilkeilynhalu. Kerran onnistuin höynäyttämään
Törskää pahan kerran. Teeskentelin, että lunttasin.
Ikään kuin huomaamatta olin piiloittelevani jotakin.
Havaitsin silmäkulmastani, että Törskä tarkkailee
minua. Sehän oli tarkoituskin. Äkkiä Törskä ampaisi
ylös katederin takana olevalta tuoliltaan ja asteli voimakkain askelin pulpettien välistä käytävää takarivissä olevan pulpettini luo. Hän käski minun nousta
seisomaan ja alkoi etsiä lunttipaperia pulpetin päältä
ja sisältä löytämättä kuitenkaan mitään. Törskä joutui palaamaan paikalleen vesiperän vetäneenä. Voi
että se tuntui makealta.”

Epilogi: Rakkaustarina 1970
putosivat!!!?? Myöhemmin sain tietää hänen olevan
abiturientti.
L: Siinä hetkessä sain kohdata sen herttaisenkauniin,
tyylikkäästi pukeutuneen ja kammatun naisteologin,
alaluokkien uskonnonopettajan, Eeva Siskon.
E: Vanhempainpäivänä joku pappi ja ruustinna kutsuivat Iitin Pappilaan kylään. ”Siellä on komeita
poikia.”
L: Kanttori-musiikinopettaja Tapani Rautasuon
vapaaehtoisessa laulussa ja orkesterissa olin innolla
mukana. Tapani järjesti omatoimiselle nuoren seurakunnan veisuryhmälle ison kontrabasson, jota pääsin soittamaan. Porukassamme oli mm. myöhemmin
papiksi lukenut Kari Helen. Kuka muistaa laulajat?
E: Työhöni kuului aamuhartauksien pitämistä.
Pyysin Tapania järjestämään lauluryhmää vuorolleni mukaan. Sainkin näin vaihtelua hartauksiin.
L: Seurakunnan pastori Taisto Huttunen kutsui seurakuntanuoret itsenäisyyspäivän vastaanottoon
kotiinsa. Sinne kutsuttiin – ehdotuksestani!! – myös
Eeva Sisko. Tutustuttiin hieman paremmin.
E: Kutsuin lauluryhmää myös asuntooni vieraaksi.
Iltaa istuttiin, teetä juotiin, soitettiin, laulettiin.
L: Isoa bassoa ei lähdetty viemään illalla enää koululle. ”Haetaan huomenna!” Sitten = ”huomenna” haettiin ja tutustuttiin yhä paremmin. Eeva Sisko piti
yhden tunnin, jossa olin oppilaana – ammatinvalinnassa hän kertoi teologian opinnoista. Syksyllä pääsin
lukemaan teologiaa.
E: Pääsin auskultoimaan.
E+L: Kihlauduimme syksyllä Mikkelinpäivänä,
enkelten päivänä. Menimme naimisiin pääsiäisenä
Iitin kirkossa. Edgar Vaalgamaa oli vihkipappina,
Tapani Rautasuo kanttorina. Opettajainhuoneesta
tuli häälahjaksi vihreitä koristeellisia lasipikareita.
Kiitos!

Kuusankosken yhteislyseossa elettiin viitisenkymmentä vuotta sitten harvinainen ”vuosisadan rakkaustarina”. Sen myötä tämä kouluhistoria voidaan päättää
ehkä kliseiseen mutta klassiseen ajattomaan ajatukseen
Non scholae sed vitae discimus. Emme opiskele koulua
vaan elämää varten.
HENKILÖT: E = Eeva Sisko ja L = Lauri

L: En haluisi olla tunkeileva. Olen asianosainen,
jäävi, esteellinen. Toisaalta teologisessa tiedekunnassa saarnaopin opettajamme neuvoi: ”Kun kerrot
itsestäsi, kuulijalle syttyy vihreä valo.” Olen aiheesta
muutamille luokkatovereilleni maininnut ja kysynyt
aiheen sopivuutta, korjauksia. Anu Kekki on sanonut rohkaisuksi puhelimessa 2.2.2019 tähän tapaan:
”Totta kai kirjoitatte, onhan kyse vuosisadan rakkaustarinasta.” Ehkä voisin täsmentää ”Kyse on
korkeintaan Kuusaan lyseon ’vuosisadan’ rakkaustarinasta - - E: Olin Kuusankoskella lyseossa alaluokkien
uskonnonopettaja.
L: Olin abiturientti. Olin tuplannut kolme luokkaa.
Oli ollut monia harrastuksia, ilmeinen lukihäiriö ja
laiskuutta. Olen vajaat kaksi vuotta Eeva Siskoa
nuorempi.
E: Olin mennyt sisareni ja naapurin tyttöjen kanssa kouluun 6-vuotiaana kuunteluoppilaaksi ja sainkin jäädä. Tätini oli koulussa opettajana. Luin teologian maisteriksi kolmessa vuodessa. Kuusankosken
kirkkoherra oli nähnyt opetusnäytteeni tuomiokapitulissa ja suositteli minua rehtorille. Otin yhteyttä rehtoriin. Sain työpaikan. Pienimmät oppilaista olivat
10-vuotiaita.
L: Olin jo oppikoulun 5. luokan ammatinvalinnassa kirjoittanut kyselyyn ammattitoiveekseni ”pappi”.
Isäni toppuutteli: ”Tämä on niin vaikea työ.”
E: En ollut vielä auskultoinut uskonnon opettajaksi.
Tulin kerran koululle Helluntaiseurakunnan tiloista
tuntien pidosta. ”Nuori voimistelunopettaja kai” avasi ulko-oven. Sylissä olleet kirjat putosivat – ne vaan

Kannattaa muistaa, että läheskään kaikki nuoret kansalaiset eivät ole koulussa viihtyneet tai siitä nauttineet. Koulu, myös Kuusankoskella, on jättänyt jälkeensä traumaattisiakin kokemuksia. Onneksi
enemmän on esimerkkejä positiivisista tai korjaavista kokemuksista, hyvistä ja ystävällismielisistä suhteista, myös teini-iälle tyypillisistä ihastuksista. Ehkä
puoliksi tiedostamattaankin opettajat ja oppilaat ovat
osoittaneet kiintymyksen tunteita toisiaan kohtaan.
Tästä kertoo Anita Patalan o.s. Lahdelman muistelma niinikään 1940-luvun loppuvuosilta: ”Piirustuksen
opettaja Kuikan eli opettaja Forstadiuksen sijaisena kolmannella luokalla oli lyhyen aikaa taiteilija
Tapani Lemminkäinen. Pidin hänestä suunnattomasti. Mielestäni hän oli komein mies, mitä siihen asti
olin nähnyt. - Anita, anna anteeksi, kun aina kutsun
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Eeva Sisko Vaalgamaa o.s. Salmela teol. tri, Lauri
Vaalgamaa pastori, neljä lasta, kuusi lastenlasta, 2019.
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Tatu Mallat 18C kuvasi Kuusankosken lukion rakennuksen aprillipäivänä 2020.
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LIITE 1. Sodissa 1939–1940, 1941–1944
kaatuneet Kuusankosken yhteiskoulun opettajat ja oppilaat
Nimi, sotilasarvo, joukko-osasto, syntymäaika ja –kunta, opiskelu/opetus yhteiskoulussa;
ammatti, kuolin- tai katoamisaika ja –paikka,
menehtymisluokka, hauta
Kaleva Aarre Armas, Rottenführer, FFB
(Finnisches Freiwilligen-Bataillon der
Waffen-SS)
23.9.1920 Kuusankoski,
yhteiskoulussa 1933-36;
23.1.1943
Zelina Kaukasus, kaatui, siunattu ja haudattu,
hautapaikka Metschetinsk
Kauppila Lauri Taavi, alikersantti, 5./ JR 25,
25.11.1915 Valkeala, tyhteiskoulussa 1929-33;
sekatyömies, 19.6.1944 Näykkijärven maasto,
kadonnut, julistettu virallisesti kuolleeksi,
Kuusankosken sankarihautaan 8.3.1948

Ketomaa Unto, luutnantti, 28. Pion. K
(Hallbäck)
7.2.1907 Valkeala
yhteiskoulun kirjanpidon ja aritmetiikan opettaja vuosina 1939-40, 13.2.1940 S
umma Kuolemajärvi, siunattu 26.5.1940,
Valkealan sankarihautaan
Knuuttila Sanni, 11.10.1911 yhteiskoulussa
1923-28, keskikoulutodistus kevät 1928, yo
Kouvolassa 1931; agronomi 5.8.1941 haudattu Iitin hautausmaalle
Knuuttila Simo, vänrikki, JR 25, 11.10.1911,

Iitti, yhteiskoulussa 1923-28, yo Kouvolassa 1933;
metsätyönjohtaja, 7.2.1940 Kuhmo, kaatui, siunattu
ja haudattu Iitin hautausmaalle
Koskipuro (alk. Forsman) Paavo Alfred, luutnantti,
1./ Ps. JP, 29.10.1908 Iitti, yhteiskoulussa 1922-26,
keskikoulutodistus kevät 1926; oppikoulunopettaja,
29.9.1941 Petroskoi, kaatui, siunattu ja haudattu
Paimion vanhalle hautausmaalle
Kujala Antti Juhani, luutnantti, 10./ 20. Pr.,
5.12.1914 Rantasalmi, yhteiskoulussa 1932-34,
keskikoulutodistus syksy 1934; kauppias, 4.6.1944
Lavola Viipurin mlk, kaatui, siunattu ja haudattu
Mikkelin Harjun hautausmaalle

Kuusankosken sankarihautaan
Valkama Kalevi Väinö, luutnantti, 2. Pion / P
25, 23.2.1912 Iitti, yhteiskoulussa 1922-26, yo
Kouvolassa 1931; tuomiokunnannotaari, 30.9.1941
Viitanan maasto Äänislinnan valtauksessa, kuoli
haavoittuneena, siunattu ja haudattu Kuusankosken
sankarihautaan
Lähteet: Menehtyneiden tietokanta, Sotapolku.
fi sekä Sotasampo, Tuure Nybergin matrikkeli,
Kouvolan suomalainen yhteiskoulu 1903–1953,
Kuusankosken Urheiluseuran historia, Vellikuppi
2016, Valtteri Mäkisen ja Sami Ropon HI9-kurssin
esitelmä 2019.

Leppäkoski (ent. Salonen) Erkki Kalervo, majuri, I
/ 15. Pr. 12.7.1906 Lahti, yhteiskoulussa 192324, keskikoulutodistus 1924; upseeri, 25.6.1944
Sammatus Aunus, siunattu, ruumis jäänyt
kentälle tai tuhoutunut, hauta Lahden vanhalla
hautausmaalla
Lännenpää (alk. Friman) Yrjö, luutnantti, JR 6,
7.8.1917 Ruokolahti, yhteiskoulussa 1927-32,
keskikoulutodistus kevät 1932, yo Kouvola 1935;
konttoristi, 28.6.1944

LIITE 2. Kuusankosken yhteiskoulun koulurakennukseen kesäkuun 21 päivänä 1956 muurattu
PERUSKIRJA.
Kirkkoa on pidettävä koululaitoksen äitinä, sillä
sen läheisyyteen syntyivät ensimmäiset koulut
ja sen valvonnassa ne toimivat. Tätä perinnettä
seuraa Kuusankosken yhteiskoulu. Sen rakennus
pystytetään Kuusankosken seurakunnalta ostetulle,
Valtakadun varrella sijaitsevalle Koulula-nimiselle
tontille.

Portinhoikka Viipurin mlk, kuoli haavoittuneena,
siunattu ja haudattu Tampereen Kalevankankaan
hautausmaalle
Niinikoski Matti Heikki, vänrikki, 28. Pion. K
(Hallbäck) 8.8.1913 Tampere
yhteiskoulussa 1926-30, yo Kouvola 1935; metsänhoitaja,
13.2.1940 Summa Kuolemajärvi, kaatui, siunattu ja
haudattu Viipuriin

Tämän paikkakunnan korkeimman opinahjon
peruskivi muurattiin ja harjannostajaiset vietettiin
kesäkuun 21 päivänä 1956, jolloin Suomen tasavallan presidenttinä oli Urho Kekkonen, eduskunnan
puhemiehenä J.V. Sukselainen, pääministerinä
K.-A. Fagerholm, opetusministerinä Johannes
Virolainen, kouluhallituksen pääjohtajana Reino
H. Oittinen, Kuusankosken kunnan johtajana J.
Mikkonen, Kuusankosken yhteiskoulun johtokunnan jäseninä Kalle Varis puheenjohtajana, J.
Mikkonen varapuheenjohtajana, Aksel Kilkki sihteerinä, Viljo Kauppila taloudenhoitajana, Jalmari
Alén, Taavi Hietanen, J.H. Kalho, Unto Kantola,
Åke Launikari ja Hjalmar Ruth. Koulun rehtorina
oli Aksel Kilkki. Rakennuslautakunnan muodostivat kannatusyhdistyksen edustajina Kalle Varis
puheenjohtajana, Aksel Kilkki sihteerinä ja Viljo
Kauppila jäsenenä, Kuusankosken kunnan edustajana kunnanjohtaja J. Mikkonen, Kymin Oy:n edustajana yhtiön konttoripäällikkö varatuomari Lars R.
Räihä sekä asiantuntijajäseninä kunnan insinööri
Lauri Honkanen ja Jalmari Alén. Tämän arkkitehti
Toivo Löyskän piirtämän ja Kouvolan Rakentajat
Oy:n sekä vesijohtoliike Veljekset Hyvösen ja
sähköliike Kuusankosken Sähkötarvikkeen rakentaman koulutalon peruskiven muuraustilaisuudessa ja harjannostajaisissa olivat läsnä kutsuvieraat, koulun ja rakentajien edustajat, opettajia ja
rakennustyöväki.

Nyrke Ilmo Olavi, Sturmmann, 4./FFB, 8.3.1923
Kuusankoski, yhteiskoulussa 1933-38, keskikoulutodistus kevät 1938, yo Kouvolassa 1941; opiskelija,
2.2.1943 Kagalnitskaja kadonnut, julistettu virallisesti kuolleeksi, hauta Helsingin Hietaniemessä
Rouhiainen Yrjö Aulis, alikersantti, 6/ JR 25,
17.6.1923 Kuusankoski, yhteiskoulussa 1936-37;
metallityömies
21.6.1944 Karisalmi
Viipurin mlk, siunattu Kuusankosken sankarihautaan, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut
Sorri Paavo Luukas, sotamies, II / JR 6
18.10.1922 Ruovesi yhteiskoulussa 1936-39;
koululainen, 27.3.1942 Suursaari kaatui, siunattu
ja haudattu Iittiin
Tallimäki Aimo Erkki, vänrikki, ESIK./ K/ JR 63
(Hallbäck), 28.6.1912 Kalvola
yhteiskoulussa 1923-29, keskikoulutodistus kevät 1929,
yo Kouvolassa 1932; hovioikeuden auskultantti
20.2.1940 Taipale Metsäpirtti, kaatui, siunattu ja
haudattu Kuusankosken sankarihautaan
Tolamo (alk. Topelius) Martti Leo, luutnantti,
KTR 2 (Hallbäck), 21.2.1907 Kangasniemi, yhteiskoulun rehtori vuosina 1931-40, 14.3.1940 sotasairaala, kuoli haavoittuneena, siunattu ja haudattu
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Samalla kun tässä tilaisuudessa muurattu peruskivi
tahtoo vertauskuvallisesti merkitä rakennuksen
kestävyyttä kulumista vastaan, samalla se on oleva
todistus tuleville sukupolville siitä rakennustyöstä,
jota Kuusankoskella on tahdottu tehdä paikkakunnan ja koko kansamme menestymiseksi. Tämä
peruskivi ei ole muurattu ainoastaan aineen ja
tekniikan merkkinä kannattamaan rakennusta, vaan

se on pantu kannattamaan inhimillisen tietämisen
perusteita ja tukemaan henkistä rakentamista. Se
on oleva kulmakivi, jolle tältä maapohjalta, tällä
paikkakunnalla ja tässä rakennuksessa koetetaan
selventää suhdettamme ylöspäin ja rakentaa entistä
avarampaa pohjaa kansamme tuleville polville sekä
lujittaa kansamme keskinäisiä suhteita. Kirkon
osuus työssämme ei ole ainoastaan maapohjassa, vaan se on oleva koulun seinien sisäpuolella
kohottavana, auttavana ja palvelevana tavoitteena.
Siihen pyrimme yhdistämään näiden seinien sisällä
laajan inhimillisten hyvien asioiden säilyttämisen ja tietämisen halun. Nämä molemmat asiat
ovat vähäisen kansamme menestymisen edellytys.
Pienen maan kansalaisten tulee kasvaa laajakatseisiksi, ymmärtäväisiksi ja rehellisiksi. Sellaiset
taidot täytyy kuitenkin oppia. Tätä työtä on pyritty
tekemään yhteiskoulussa ahtaissa suojissa. Tässä
uudessa, avarassa rakennuksessa olkoon työ myös
avarampaa ja syvempää, kuten ulkoiset tilatkin ovat
valoisat ja kauniit.

Levitkööt tästä rakennuksesta tieto ja taito, aineellinen ja henkinen sivistys sekä ennen kaikkea usko
kansamme tulevaisuuteen yli peltojen, metsien,
siintävien järvien, laajentuvien kylien ja kasvavien
kaupunkien kautta koko Suomenniemen.

Usko sivistyksen voimaan ja kestävyyteen on ollut
ja tulee aina olemaan se varma tuki, jolle pieni kansakin voi rakentaa tulevaisuutensa. Me rakennamme sille pohjalle, jonka olemme saaneet perintönä
esi-isiltämme. Tätä perintöä vaalien ja lisäten voimiemme ja kykyjemme mukaan me nykyinen polvi
jätämme tämän rakennuksen nuorison tulevan
polven opinahjoksi. Kansamme kulttuuriperintöä
kunnioittaen ja jatkaen tämän koulun rakentajat
Kuusankosken Yhteiskoulun Kannatusyhdistys
r.y. ja rakennuttamistyötä erittäin voimaperäisesti
tukeneet Kuusankosken kunta ja Kymin Oy ovat
tahtoneet pystyttää tämän koulurakennuksen.
Siksi tämä koulurakennus on koetettu rakennuttaa
mahdollisimman ajanmukaiseksi ja tarkoitustaan
vastaavaksi käytettävissä olevien varojen mukaan.
Toivomme on, että tässä rakennuksessa voitaisiin
laskea kaikille haluaville paikkakunnan lapsille sitä
perustaa, joka kestää vaikeissakin vaiheissa, sekä
jakaa sitä korkeampaa tietoa, taitoa ja elämänviisautta, jonka varaan he voivat perustaa menestymisensä sekä tulevien polvien hyvinvoinnin ja onnen.
Tämä rakennus on pystytetty kodiksi niille nuorille,
jotka tahtovat valmistua ja kehittyä kauniissa, jalossa ja rehellisessä työssä, mutta se tahtoo olla myös
tyyssija kasvattamassa maallemme sellaisia kansalaisia ja virkamiehiä, jotka kykenevät kantamaan ja
säilyttämään kansamme parhaimmat ominaisuudet
niin vaikeina kohtalon kausina kuin menestymisen päivinäkin tyyninä ja maltillisina aina luottaen
sivistyksen, oikeuden voittoon sekä Korkeimman
johtoon.

Kuusankosken Yhteiskoulu

Te tulevat polvet, jotka avaatte tämän uurnan, löydätte täältä tämän rakennuksen historiikin, koulun
vuosikertomuksen lukuvuodelta 1955–1956, päivän
sanomalehtiä ja meidän aikanamme käytössä olleita
rahoja. Te olette varmaan samalla havaitseva meidän muuranneen tähän rakennukseen myös uskomme siitä, että Suomen kansan turva, itsenäisyyden ja
vapauden perusta on sen henkisessä voimassa. Tässä
toivossa me kätkemme tämän uurnan rakennuksen muuriin kesäisen iltapäiväauringon säteiden
valaistessa ja lämmittäessä juhlahetkeämme. Me
uskomme ja toivomme, että työ tässä rakennuksessa
on tuottava tälle paikkakunnalle ja koko maallemme valoa, lämpöä ja siunausta. Tänä päivänä liehuu
Suomen sinivalkolippu Kuusankosken keskustassa talojen ja peltojen yläpuolella todistamassa
Kuusankosken yhteiskoulun kannatusyhdistyksen,
Kuusankosken kunnan ja paikkakunnan väestön
yhteisvoimin pystyttämän rakennuksen tärkeän vaiheen toteutumista. Me toivomme ja uskomme, että
tämä rakennus tulee olemaan sellaisen työn tyyssija,
joka takaa ja varmistaa lippumme vapaan hulmuamisen polvesta polveen todistamassa tässä maassa
asuvan työteliään, yksimielisen, rauhaa ja vapautta
rakastavan, mutta myös sitä suojelevan kansan.

Jumala on antanut meille tämän lämpimän ja valoisan kesäpäivän. Suokoon Hän myös meille voimaa
omalta osaltamme valon ja lämmön levittämiseen
tästä rakennuksesta ja siunatkoon tässä tehtävän
työn menestyksellä.
Perustamiskirjan ja historiikin laati Aksel Kilkki
LIITE 3. Kuusankosken yhteiskoulu KÄYTÖS 10
vuodelta 1961
Ei ainoastaan sinua vaan myös kouluasi arvostellaan käytöksesi mukaisesti
KÄYTÖS 10

Olet kai huomannut, että hillitty ja vaatimaton
esiintyminen tekee miellyttävän vaikutuksen. Miksi
siis hyvistä tavoista piittaamattomalla käytökselläsi
tekisit huonon palveluksen itsellesi. Tavoistasi sinut
tunnetaan ja niiden perusteella sinua arvostellaan ja
arvostetaan.
____________________________
Oppilaan nimi ja luokka

Kuusankoski 1961 – Kuusankosken Kirjapaino
KÄYTTÄYTYMINEN

Kohtelias ja avulias ihminen saa aina kiitosta ja
tunnustusta osakseen. Tarkkaile siis käytöstäsi ja
harjoittele kohteliaisuutta ja avuliaisuutta kaikkialla,
missä siihen on tilaisuutta. Muista, että muiden
ihmisten antamilla lausunnoilla käytöksestäsi
saattaa monta kertaa elämässäsi olla ratkaiseva merkitys. Jo koululaisena luonteestasi ja käytöksestäsi
pyydetään lausuntoa koulua vaihtaessasi, apurahoja
sekä myöhemmin työpaikkaa hakiessasi sekä ulkomaille matkustaessasi. Sairaanhoitajaksi ja seminaareihin tai muuhun oppilaitokseen pyrkiessäsi
käytökselläsi ja luonteellasi saattaa olla ratkaiseva
merkitys. Harjoittele siis jo koulussa käytöstä.
Kohteliaisuutta ja avuliaisuutta voit osoittaa
monella tavalla, kuten esimerkiksi avaamalla oven
ja päästämällä vanhemman henkilön kulkemaan
edellä, auttamalla päällysvaatteiden pukemisessa
ja nostamalla pudonneen esineen sekä auttamalla apua tarvitsevan kantamusten kuljettamisessa.
Linja-autoissa ja junissa tarjoat aina istumapaikkasi
sitä vailla olevalle vammaiselle tai vanhemmalle
matkustajalle.
Ole puheissasi kohtelias ja hillitty. Älä keskeytä
sinua puhuttelevaa henkilöä. Muista kiittää ja pyytää anteeksi, milloin siihen ilmaantuu aihetta.
Tervehdi ystävällisesti ja kohteliaasti tuttaviasi,
kaikkia opettajia sekä koulun palveluksessa olevia
muitakin henkilöitä. Jo tervehtimistapasi antaa
sinusta joko epämiellyttävän tai miellyttävän kuvan.
Koulualueella päivittäin tervehdi opettajaa hänet
ensi kerran nähdessäsi, koulualueen ulkopuolella
joka kerta opettajan vastaan tullessa.
Suljetussa rivissä ei oppilas tervehdi ketään.

Hyvään käytökseen kuuluu, etteivät pojat pidä käsiä
taskussa eivätkä sisällä lakkia päässään.
Oppilaan on huolehdittava peseytymisestä ja siitä,
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että hänen vaatteensa ja kampauksensa ovat asialliset. Kouluasu on työasu, mutta sen tulee olla siisti.
Ulos mentäessä on pukeuduttava niin, ettei terveys
ole vaarassa. Todettujen vaikeiden sairaustapausten
vuoksi oppilaiden on kylmällä säällä ja talvella aina
pidettävä ulkona päähine päässään niin koulualueella kuin sen ulkopuolellakin. Kumijalkineita
ei saa pitää jalassa tuntien aikana luokassa.
Nahkapuseroiden kuten muidenkin päällysvaatteiden pitäminen sisällä on sopimatonta ja kiellettyä.
Erikoisesti lämpimissä luokkahuoneissa se on suorastaan epäterveellistä.
Käytävissä ja luokkahuoneissa on vältettävä kaikenlaista äänekästä esiintymistä silloinkin, kun opettaja
ei ole läsnä.
Mikäli jonkin luokan oppilaat pääsevät poikkeustapauksessa luokasta ennen kellonsoittoa, näiden
oppilaiden on liikuttava hiljaa ja poistuttava
mahdollisimman pian portaikosta, jottei opetus tai
mahdollinen koe muissa luokissa häiriydy.
Sisääntultaessa kaikenlainen ryntäily on kielletty.
Paitsi sitä, että ryntäily on sopimatonta käyttäytymistä, voi se aiheuttaa tapaturmia.
Aulassa ja portaissa on liikuttava oikeata puolta.

Linja-autoissa on ehdottomasti noudatettava siellä
annettuja määräyksiä ja ohjeita. Erikoisesti on huomattava, että meluaminen ja tunkeileminen julkisilla paikoilla on erittäin sopimatonta käyttäytymistä.
Yleisiä liikennesääntöjä on kaikkialla noudatettava.
Jalankulkijat eivät saa tuottaa haittaa ajoneuvoliikenteelle. Polkupyöräilijöiden on noudatettava erikoista varovaisuutta. Kouluun tultaessa on
liikenneympyrästä päin saavuttava postinpuoleista
Valtakatua ryhmittyneenä mieluiten sen vasemmalle puolelle. Koulusta lähdettäessä on vastaavasti
käytettävä Valtakadun koulunpuoleista kaistaa.
Ajoneuvoilla liikkuvien on ehdottomasti muistettava antaa suuntamerkki ajoissa. Kahdenkin oppilaan
rinnakkain kulkeminen on liikenteelle haitaksi,
siksi oppilaiden on liikuttava ajoneuvoja käyttäessään jonossa ja jalankulkijoiden korkeintaan kaksi
rinnatusten.
KOULUUN TULO

Kouluun on saavuttava ajoissa.

Koulun pihalle ei saa ajaa pyörällä, vaan pyörät on
TALUTETTAVA kadulta pyöriä varten varattuihin telineisiin. Samoin pyörät on vietävä taluttaen
telineistä maantielle, missä vasta ryhdytään ajamaan
liikennesääntöjen mukaisesti.
Talvella viedään sukset ja potkukelkat pyörätelineiden luo tai aidan sisäpuolelle koulupihan
reunustalle. koulun seinän varaan nojaamaan ei saa
asettaa mitään liikennevälinettä seinien tärveltymisen vuoksi.
Moottoripyörät jätetään Valtakadun varrella olevalle parkkeerauspaikalle ja mopedit viedään koulun
takana olevalle koulun pihalle pyörätelineiden
taakse.
Linja-autoilla pitkistä matkoista liian aikaisin kouluun saapuvat oppilaat saavat mennä sisälle oppilasruokalaan, mistä heidän on kuitenkin 10 minuuttia
ennen kellonsoittoa oma-aloitteisesti mentävä ulos.
Luokanvalvojat voivat antaa pitkämatkaisille oppilaille tarkistuskortin, joka on tarkistuksen vuoksi
aina pidettävä mukana.
On muistettava, etteivät koulun lähellä sijaitsevat kahvilat ja baarit ole tarkoitettu oleskelupaikoiksi kouluun tultaessa, ei vaapaatunneilla eikä

aamiaistunneillakaan.

Kaikki muut oppilaat paitsi järjestäjät tulevat sisälle
vasta kellon soitua. Laukkujen etukäteen sisälle
vieminen on kielletty.
Sisälle tultaessa kellon soitua I – III luokkien
oppilaat järjestyvät pihanpuoleisen ulko-oven
eteen parijonoon ja IV – VIII luokkien oppilaat
vastaavasti Valtakadun puoleisen ulko-oven eteen,
ei oviaukkoon. Sisälle tultaessa ei saa tungeksia
eikä millään muullakaan muotoa häiritä järjestystä
yksistään jo mahdollisten vahinkojen ja tapaturmien välttämiseksi.
Oppilaiden sisälle tulo tapahtuu aina samalla tavalla, menivätpä oppilaat mihin koulun osaan tahansa.
Ala-aulassa riisutaan päällysvaatteet ja mennään
välittömästi ja äänettömästi sen aineen luokkaan,
mitä alkavalla tunnilla on. Veisto-, käsityö- ja voimistelutunnille menevät oppilaat odottavat aulassa
opettajaa, ellei opettajat ole toisin määrännyt.
AAMUHARTAUS

Välittömästi sisääntulon jälkeen kaikki muut
oppilaat menevät sen aineen luokkaan, mikä aine
on merkitty lukujärjestykseen klo 8 – 9, paitsi voimistelu-, veisto-, käsityö- ja laulutunneille menevät
sekä sen aineen opettajan luokalle menevät, joka
vuorollaan pitää aamuhartauden. Viimeksi mainitut
oppilaat kokoontuvat laululuokkaan.
Aamuhartaudesta myöhästyneet oppilaat merkitään
päiväkirjaan ja otetaan myöhästymiset huomioon
huolellisuutta arvosteltaessa samoin kuin myöhästymiset yleensä.
Kaikkien oppilaiden on pidettävä mukanaan virsikirjat ja kaikkien oppilaiden on syytä osallistua
virrenveisuuseen kykyänsä ja taitoansa vastaavasti.
OPETUSTUNNIT

Välituntien päätyttyä on oppilaiden riennettävä
välittömästi luokkiin sisääntulosta annettuja ohjeita
noudattaen. Luokissa on oppilaiden asetuttava
heille määrätyille paikoille istumaan ja odotettava äänettömästi opettajan saapumista. Erikoisesti
huomautetaan, ettei luokissa saa milloinkaan istua
pulpetilla, pöydillä eikä ikkunalaudoilla, mikä on
sekä sopimatonta että vaarallista niin oppilaan kuin
kalustonkin kannalta.
Opettajan tai vieraan henkilön saapuessa luokkaan
tai lähtiessä sieltä oppilaat nousevat seisomaan ja
istuutuvat vasta saatuaan luvan siihen. Kellon soitua
oppilaat eivät saa poistua luokasta ennen kuin opettaja antaa luvan poistumiseen.
Oppilas ilmoittaa mahdollisista laiminlyönneistään
ennen tunnin alkamista opettajalle.
Läksyt on luettava ja muut koulutyöt suoritettava
kunnollisesti kotona. Koulun käytävissä ja ulkona
välitunneilla lukeminen ei ole suotavaa, sillä siinä
tapauksessa tiedot jäävät pinnallisiksi ja lepohetkeksi tarkoitettu välitunti tulee käytetyksi väärin.
Vielä enemmän väärin on tehtävien jäljentäminen
tunnollisilta oppilailta. Se on heidän vaivojensa
ansiotonta käyttämistä eikä se hyödytä jäljentäjääkään, sillä ainoastaan oma ahkeroiminen ja
tunnollisuus auttaa koulussa kuten elämässäkin
työntekijää menestymään.
Kotiaineet kuten kaikki muutkin kotitehtävät on
tuotava määräpäivänä, ellei asianomainen opettaja
ole suostunut jatkamaan suoritusaikaa.
Tunnin aikana oppilas ei saa millään tavalla häiritä
opetusta eikä toisten oppilaiden työskentelyä, sillä
lakikin takaa kaikilla työmailla työrauhan, ja jos

missään, niin koulussa sitä tarvitaan. Kaikkien
tulee viitata rauhallisesti, nousta reippaasti ja seisoa
ryhdikkäänä pulpetteihin nojaamatta sekä vastata
selvästi ja kuuluvasti. Vastausten tulee olla riittävän
laajoja ja perusteellisia jo esitystavan kehittämisenkin vuoksi. Yksisanaiset vastaukset varsinkin
reaaliaineissa ovat omiaan osoittamaan tietojen
heikkoutta.
Koe- ja kirjoitustunneilla oppilaat työskentelevät itsenäisesti, sillä vilpin yrityskin rangaistaan,
ja lisäksi vilpinteko otetaan huomioon käytöstä
arvosteltaessa.
Oppitunnin päätyttyä oppilaat nousevat ja poistuvat luokasta vasta opettajan kehoittaessa heitä siihen. Opettajan poistuttua luokasta jäävät luokkaan
ainoastaan seuraavan tunnin järjestäjät.
Kurinpidon vuoksi luokasta poistetun oppilaan on
seisottava asianomaisen luokan oven takana siihen
saakka, kun opettaja kutsuu hänet takaisin sisälle.
Omavaltaisesti kauemmaksi poistunutta oppilasta
rangaistaan koulusta luvatta poistumisesta.

RUOKAILU

Lämpimän aterian nauttiminen koulussa kerran
päivässä on erittäin suositeltavaa kaikille oppilaille.
Lämpimiä kouluaterioita syövät oppilaat menevät
ruokalaan oppilaskeittolan puoleiseen päähän heille
luokittain varattuihin pöytiin ja omia eväitään
syövät oppilaat opetuskeittolan puoleiseen päähän.
Muut oppilaat ruokailevat opettajien antamalla
luvalla ja vastuulla luokissa.
Ruokailun tulee tapahtua meluamatta ja tahdikkaasti käyttäytyen.
Eväspaperit ja kaikki roska on pantava paperikoreihin niin ruokalassa kuin luokissakin. Missään
tapauksessa ei rasvaisia eväspapereita saa pistää
pulpettiin eikä jättää lattialle.
Ruokailutunnin päätyttyä kellon soitua on oppilaiden välittömästi mentävä ulos oma-aloitteisesti niin
luokista kuin ruokalastakin.

Jos opettaja jostakin syystä ei ole tullut tunnille,
järjestäjän on ilmoitettava asiasta lähinnä olevan
luokan opettajalle tarpeellisia toimenpiteitä varten.
Tunnin päätyttyä oppilaat eivät saa siirtyä kirjastoluokan kautta koulutalon toisesta päästä toiseen,
vaan on siirtymisen tapahduttava ala-aulan kautta.
Laukut jätetään ala-aulaan naulakkojen luo, mistä
ne otetaan välitunnilta palattaessa. Jos seuraava tunti on koulurakennuksen samassa päässä, saa laukut
jättää sen luokan oven ulkopuolelle, missä luokassa
seuraava tunti on, ei luokkaan.

JÄRJESTÄJÄT

Koulutyön päätyttyä autoja odottelevat oppilaat
oleskelevat oppilasruokalassa, mikäli se on vapaana.

4. pantava luokkaan mahdollisesti edellisellä tunnilla jääneet roskat paperikoriin ja katsottava, että
pulpetit ovat järjestyksessä;
5. huolehdittava siitä, että päiväkirja on luokassa tunnin alkaessa, ja ilmoitettava opettajalle
asianomaisen luokan koulutyön päättymisestä, jotta
opettaja voi viedä päiväkirjan opettajahuoneeseen;

VÄLITUNNIT

Sen johdosta, että välitunti on lyhyt, oppilaat
tarvitsevat raitista ilmaa ja luokat on tuuletettava,
oppilaiden on heti tunnin päätyttyä viivyttelemättä
ja erikoiskehoituksetta riennettävä ulos, ellei rankan
sateen tai kovan pakkasen vuoksi ole annettu lupaa
sisälläoloon. Poikkeustapauksessa voi opettaja antaa
sairauden tai muun painavan syyn takia oppilaalle
luvan olla sisällä. Mikäli oppilaat saavat edellä mainittujen seikkojen vuoksi olla sisällä, he eivät saa
olla luokissa vaan ala-aulassa.
Tavallisella välitunnilla oppilas ei saa poistua ilman
opettajan antamaa erikoislupaa koulun alueelta, ei
myöskään silloin, kun välitunti kokeiden päättymisen takia alkaa tavallista aikaisemmin. Ainoastaan
aamiaistunnilla on poistuminen sallittu kuitenkin
niin, ettei tarpeettomasti häiritä katuliikennettä
kaduilla ryhmissä liikkuen tai seisoskellen.
Oppilaiden on käytettävä lyhyt välitunti reippaaseen liikehtimiseen. Oleskelu katoksen alla, seiniin
tai aitaan nojaileminen on kielletty. Tarpeeton viivytteleminen myös käymälöissä on kielletty.
Välitunneilla on kaikenlainen tovereita vaarantava
käyttäytyminen, kuten kivien ja lumipallojen heitteleminen, lumella peseminen, tappeleminen ja rajut
leikit rangaistuksen uhalla kielletty. On muistettava, että vahingon sattuessa sen aiheuttaja joutuu
korvaamaan kulut.
Kaupanteko ja rahanalaiset pelit on koulun alueella
kielletty.
Muistutettakoon vielä kerran myös siitä, että välitunti on virkistymistä, ei läksyjen lukemista varten.
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Joka luokassa toimii kaksi luokanvalvojan määräämää ja viikoittain vaihtuvaa järjestäjää, joista ainakin toisen pitää olla luokassa tavattavissa.
Järjestäjän on huolehdittava seuraavista asioista:
1. tuuletettava välitunnin aikana luokka;

2. kostutettava taulusieni ja pyyhittävä kunnollisesti
taulu;
3. varattava liitua seuraavaksi tunniksi;

6. ilmoitettava opettajalle tarkoin oppitunniksi
annetut tehtävät sekä myöhästymiset ja poissaolot;
7. saatettava välittömästi luokanvalvojan tai jonkun
muun opettajan tietoon luokalla sattuneen kaluston,
ikkunalasien tai muiden esineiden rikkoutumiset tai
turmeltumiset asian edelleen hoitamista varten;
8. laadittava lukuvuoden alussa istumajärjestyksestä
kartta kutakin opetusaineen luokkaa varten sekä
9. suoritettava muut luokanvalvojan antamat
tehtävät.
Lisäksi huomautetaan, että kaikkien järjestäjien tulee yhteisvastuullisesti huolehtia siitä, ettei
lämpöparistojen välissä, kovaäänislaitteiden päällä
eikä pulpettien mustepulloille varatuissa lokeroissa
ole paperia tai muuta roskaa. Järjestäjät tarkkailkoot
myös käymälöiden siisteyttä tässä suhteessa.
SIISTEYS JA KOULUN OMAISUUDEN
HOITO
Oppilasta kehoitetaan noudattamaan niin koulun
piirissä kuin sen ulkopuolellakin siisteyttä ja puhtautta. Terveyden kannalta on käsien puhtauteen
kiinnitettävä erikoista huomiota, samoin hampaiden hoitoon, minkä vuoksi makeisten syönti
koulussa on kielletty.
Eväitä ja hedelmiä saa syödä ainoastaan aamiaistunnilla. Tunnilla niin karamellien kuin hedelmien
ja eväiden syöminen on jo käyttäytymisenkin

kannalta rangaistava teko. Eväitä ei myöskään saa
jättää koululle pulpetteihin tai paperikoreihin, vaan
ne on vietävä kotiin, ellei niitä syödä koulussa.
Luokkahuoneiden, käytävien, käymälöiden ja
koko koulun alueen ja sen lähiympäristön siisteys
kuvastaa koko koulun kehitys- ja siisteystasoa. Siksi
jokaisen oppilaan velvollisuus on huolehtia siitä,
että näissä vallitsee järjestys ja siisteys.
Koska koululla on paperikoreja sekä sisällä että
ulkona, on roskat pantava niihin. Kynät on teroitettava paperikorien päällä ja kokeissa oltaessa paperin
päällä, mikä paperi kokeesta poistuttaessa pannan
paperikoriin. Pulpetit on pidettävä siisteinä ja
hyvässä järjestyksessä.
Ala-aulassa päällysvaatteet pitää panna kunnollisesti naulakkoon. Jos naulakosta on pudonnut jokin
vaatekappale, on vaatekappaleen havainneen oppilaan nostettava se naulakkoon. Vaatenaulakkoon tai
sen päälle ei saa jättää vaatteita, käsineitä, kirjoja
eikä muita esineitä lyhyidenkään lomien ajaksi.
Vaatenaulakkoon jätetyt tavarat voidaan viedä
talletettavaksi vahtimestarin sitä varten varaamaan
paikkaan. Määräajan kuluttua ne poistetaan varastosta niille sopivaksi katsottuun koulun käyttöön.
Rahaa ei saa jättää ala-aulaan päällysvaatteiden
taskuun tai koululaukkuihin tuntien ajaksi. Kukaan
ei vastaa rahoista, jos ne katoavat.
Erehdysten välttämiseksi kehoitetaan oppilaita merkitsemään nimensä kaikkiin esineisiin,
niin kirjoihin, vihkoihin, kynäkoteloihin kuin
vaate-esineihinsäkin.
Kaikkia koulun omaisuutta on hoidettava huolella,
sillä koulun menot on perittävä loppujen lopuksi
oppilailta lukukausimaksun korotuksena, elleivät
koulun säännölliset tulot riitä menojen katteeksi.
Tämän vuoksi on koulun omaisuutta, kuten karttoja, kuvatauluja, kemian ja fysiikan opetuksessa
käytettäviä välineitä, luonnonhistorian havaintovälineitä, ompelukoneita ym. käsityö- ja veistovälineitä
jne. käsiteltävä huolellisesti. Minkäänlainen esineen
tahallinen rikkominen, tahriminen tai tarpeeton käyttö ei saa tulla kysymykseen. Pulpettien
tai muun kaluston turmeleminen piirustelemalla,
veistämällä tai muutoinkaan on koululain mukaan
rangaistava teko, minkä lisäksi oppilas tai oppilaat
yhteisvastuullisesti joutuvat korvaamaan aiheutetun
vahingon.
Luokan taulua ja muita välineitä oppilaat saavat
käyttää vain oppitunneilla tai opettajan erikoismääräyksestä välitunnilla seuraavan tunnin valmistelua varten. Liidun tarpeeton käyttö on kielletty
ja liidun palasten heitteleminen luokassa tai ulos
luokasta rangaistava teko, samoin sienen heitteleminen luokassa.
Pulpetit tulee pitää irti seinistä seinien vahingoittumisen estämiseksi. Seiniin nojaileminen on
ruma tapa ja aiheuttaa seinien likaantumista. Siksi
oppilaan on haettava selkätukea tuolin selustasta,
ei seinästä.
Jokaisella oppilaalla tulee olla kaikilla tunneilla
tarvittavat välineet itsellään, kuten kynät, kumit,
viivoittimet, piirustus- ja urheiluvälineet, kotitaloustunneilla esiliinat ja päähineet, käsityötunneilla
määrätyt kankaat ja langat jne.
Muiden oppilaiden tavaroiden lainaaminen luokista, aulasta, pukuhuoneista, säilytyshuoneista tai
pihamaalta on ankarasti kielletty, ellei oppilas joka
kerta lainauksen tapahtuessa ole pyytänyt siihen
lupaa.
Toisten oppilaiden omaisuuden vahingoittaminen,

kuten esim. pyörien kädensijojen, muttereiden,
sähköjohtojen irroittaminen, urheiluvälineiden ja
muiden opetusvälineiden turmeleminen on ankarasti kielletty.

tuleman opetushuoneeseen, puhtaana ja siivosti
vaatetettuna sekä tarpeellisilla oppikirjoilla varustettuna, kuin myös ääneti odottaman opetuksen
alkamista, seuraaman sitä alituisella tarkkaamisella
ja kotona ahkerasti itsensä siihen valmisteleman.

MUITA OHJEITA

6. Kaikkinainen turmeleminen tai vahingonteko opetushuoneen sisustukseen tahi opetettaessa
käytettyihin kaluihin on siihen syyllisen maksettava; mutta milloin ei syypäästä selvää saada, pitää
vahinko viipymättä palkittaman varain kokoomisella niiltä luokan oppilailta, joiden yhdessä ollessa
vahingonteko on tapahtunut.

Mikäli oppilaalla on asiaa rehtorille tai jollekulle
opettajalle, hän odottakoon opettajahuoneen ovella,
kunnes tapaa asianomaisen henkilön tai saa tietää,
missä tämä on. Oppilas ei saa mennä ilman lupaa
rehtorin huoneeseen, koulun kansliaan tai opettajahuoneeseen eikä tänne saavuttuaan rynnätä perälle
ja kaikkein vähiten nojailla pöytään tai seinään.
Jos koko luokalla on asiaa jollekulle opettajalle,
valitsee luokka keskuudestaan asiamiehen. Missään
tapauksessa eivät oppilaat saa ryhmänä seisoa
opettajahuoneen oven edustalla vaikeuttamassa
opettajien kulkua.
Koulusta saa olla pois ainoastaan sairauden vuoksi.
Jos oppilas jostakin muusta syystä tarvitsee lomaa,
on sitä pyydettävä rehtorilta, tai ellei hän ole
tavattavissa, luokan valvojalta, joka ilmoittaa asiasta
rehtorille.
Jos oppilas sairastuu koulussa ollessaan, hän ei
saa poistua koulusta, ennen kuin on ilmoittanut
sairaudestaan jollekulle opettajalle ja saanut tältä
poistumisluvan.
Kuten aikaisemmin on jo mainittu, ei naulakossa
olevien päällysvaatteiden taskuissa eikä laukuissa
saa säilyttää rahaa. Jos rahaa kuitenkin on jäännyt
opetustunnin ajaksi vartioimattomaan paikkaan ja
jos se on kadonnut, tulee oppilaan ilmoittaa siitä
heti, kuten muustakin kadonneesta omaisuudestaan,
ensiksi tapaamalleen opettajalle, jotta tutkimukset voitaisiin aloittaa välittömästi. Oppilaiden
tulee myös kaikella mahdollisella tavalla avustaa
tutkimusta.
Oppilas ei voi saada todistusta, jos hän on lyönyt laimin lukukausimaksun tai jälki-istunnon
suorittamisen.
VAHTIMESTARI

on koulun vakinainen toimihenkilö. Hänen antamiaan suullisia järjestysohjeita on noudatettava.
KOULUKURI

Annettu Helsingissä, 8 p:nä elokuuta 1872.
35 §.

1. Oppilas harrastakoon Jumalanpelkoa ja hyviä
tapoja sekä vaarinottakoon oppilaitokselle säädettyä
järjestystä. Tämän suhteen erehdyttäessä sekä millä
tavoin tahansa rikottuaan siveyttä ja säädyllisyyttä
vastaan, olkoon hän opettajainsa nuhteiden ja rankaisemisen alainen.
2. Oppilaan pitää osoittaman kunnioitusta ja välttämätöntä tottelevaisuutta opettajiansa kohtaan
sekä kuuliaisuudella ja nöyryydellä vastaan ottaman
heidän ohjeitansa, varoituksiansa ja rankaisemiansa.
3. Oppilas kohdelkoon oppilastoveriansa rauhallisesti ja ystävällisesti; ja olkoon kaikenlainen
väkivaltainen tahi häpäisevä menettely oppilaiden
kesken kielletty.
4. Siksi päiväksi, jona lukukausi alkaa, pitää oppilaan välttämättömästi saapua oppilaitokseen, jos ei
hänellä ole laillista estettä.
5. Oppilaan pitää alati määrätyllä kellon lyömällä
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7. Oppilas vaarinottakoon oppikartanon ulkopuolella kaikkea, mikä hyvään järjestykseen
sekä siveään ja kunnolliseen käytökseen kuuluu,
kuin myös huolellisesti hoitakoon asuntoansa ja
omuuksiansa.
8. Jos oppilas, jonka vanhemmat tai holhousmies ei
ole kaupungissa, haluaa lukukauden aikana käydä
yleisissä huveissa, pyytäköön siihen joka kerta luvan
rehtorilta.
9. Oppilaan älköön olko sallittu panna toimeen
vieraspitoja taikka oleskella ravintoloissa tai muissa
sellaisissa julkisissa paikoissa.
10. Nuorisolle sopimaton ja hyvien tapojen vastainen käyttäytyminen on kielletty. Koulun toimesta rangaistavaksi teoksi katsotaan tupakanpoltto
koulussa ja sen käyttämällä alueella sekä koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa, kuten
koulun läheisyydessä, koulun tai oppilaiden järjestämässä tilaisuudessa sekä päivittäisellä matkalla
kouluun tai koulusta (As. 11.12.1959)
LIITE 4. ”Tulevaisuus lupaa suuria muutoksia
Kuusankosken yhteislyseon toimintaan”, rehtori Kauko Utriaisen haastattelu Kuusankosken
Sanomat 24.10.1970
”Kuusankosken yhteislyseon tämänhetkistä toimintaa ajatellen voisi sanoa: ”sirkus pyörii” tai edelleen
”se pyörii sittenkin”. Koulutyön tielle on kasautunut
joukko vaikeuksia. Osa näistä vaikeuksista on ollut
jo kauan aikaa nähtävissä, osa on vasta viime aikoina tullut selvästi näkyviin, kertoi Kuusankosken
yhteislyseon rehtori Kauko Utriainen pyytäessämme häntä kertomaan kouluelämän tunnelmia näin
juhlan yhteydessä.
”Ennen vanhaan” tuntematon halukkuus oppikoulun käyntiin lienee se keskeinen tekijä, joka
on vetänyt muita perässään. Tietämäni mukaan
viisikymmentä vuotta sitten paikkakunnalla ei ollut
erikoisen suurta kouluhalukkuutta, paikkakunnan
lapset olivat tottuneet sitä paitsi käymään koulua
Kouvolassa.
Ihmeteltiin, tarvitseeko Kuusankoskikin oman
oppikoulun. Mutta syyskuun 1. päivänä 1920
koulu vain aloitti toimintansa. Ja yhä se vain pyörii.
Oppilaita on lähes 900 ja opettajia tällä hetkellä
43. Koululla on oma vuonna 1957 valmistunut
koulurakennus. Valtio tuli peliin mukavasti mukaan,
kun se vuonna 1961 otti koulun varoineen ja myös
velkoineen haltuunsa. Siitä lähtien koulun talous
on ollut vankalla pohjalla. Valtiovallan vuotuiset
menot koulun ylläpidosta ylittävät yhden miljoonan
markan rajan. Se on käsittääkseni mukava summa
paikkakunnan taloudellista tilannetta ajatellen.
Tästä asiasta ei voitane olla kuin vain yhtä mieltä.
Tuntuva tilanahtaus häiritsee koulutyötä

Paikkakunnan oppikoulun tarve ei ole ollut aikoihin tyydytetty sillä, että Valtakatu 46:ssa pyörii
yhteislyseo. Samana vuonna, jolloin yhteislyseon

nykyinen rakennus valmistui, Voikkaan yhteiskoulu sai aloittamisluvan. Voimme todeta, että
Kuusankoskella tällä hetkellä käy oppikoulua
melkein 1.500 lasta ja teini-ikäistä nuorta. Ja nämä
oppilaat ovat aivan valtaosalta Kuusankosken
asukkaita.
Muutama päivä sitten suoritetussa laskennassa
todettiin yhteislyseossa, että ulkopaikkakuntalaisia
oli kaiken kaikkiaan vain kaksikymmentä oppilasta.
Edellä kerrotussa kouluhalukkuuden valtavassa
lisääntymisessä piilee myöskin yhteislyseon heikoin
kohta, sen Akilleen kantapää. Tilanahtaus on tavaton. Pari koulurakennuksen ulkopuolista tilaakin on
jouduttu ottamaan opetustarkoituksiin, nimittäin
luterilaisen seurakunnan seurakuntasali Valtakadun
vastakkaisella puolella ja helluntaiseurakunnan sali
Pienteollisuustalossa.

määrä on myös paljon nykyisestään laskenut. Hyvin
monipuolinen aine- ja linjavalinta on toteutunut.
Ylioppilastutkinto nykyisessä muodossaan on poistettu. Mutta on tapahtunut myös muita muutoksia.
Vanhan ajan vakavan ja arvokkaan näköinen opettaja kateederiltaan on astunut oppilaiden joukkoon.
Hänen arvovaltansa on persoonallista, ei virallista.
Tämä uusi opettajatyyppi, sanoisinko uuden koulun
opettaja, on jo runsaasti edustettuna nuoressa ja
keski-ikäisessä opettajistossa.

Teiniliitto

Nuoriso tuntuu kuitenkin vaativan vielä enemmän. Tuntuu siltä, kuin opettajalla ei enää saisi olla
arvovaltaa ollenkaan, ei virallista eikä persoonallista.
Tämä on se vaikeus, johon ilmeisesti näinä aikoina
ja tulevina yhä useammin tullaan törmäämään.

Useammanlaisia tuumailuja on ollut tilanteen laukaisemiseksi. Parhaimmalta meistä olisi tuntunut
koulurakennuksen tuntuva laajentaminen. Esteenä
näyttää kuitenkin olevan valtiovallan haluttomuus
melkoiseen investointiin aikana, jolloin oppikoululaitos lähes kokonaisuudessaan on tarkoitus siirtää
kuntien hallintaan.

Miten onnistutaan välttämään ristiriita, joka
on siinä, että toisaalta vaaditaan kasvattamaan
”tottelevaisuuteen”, ts. entisiä perinnäisiä arvoja
kunnioittamaan ja toisaalta vaaditaan kasvattamista
”tottelemattomuuteen”, ts. entisten perinnäisten
arvojen ehdottomaan hylkäämiseen. Nämä ovat
edessä olevan vuosikymmenen opettajan pulmia ja
sanoisinpa, että ne ovat suuria pulmia. Esimakua
niistä on jo kyllä saatu.
Nämä pulmat voidaan nähdä ja kokea liittyneinä
koulussa tapahtuvaan ja jo tapahtuneeseen demokratisoimiskeskusteluun. Ei totisesti tarvitse omata
suuria näkijän lahjoja väittäessään, että lähivuodet
tuovat todellisia muutoksia koulun hallintaan,
koulutyön suunnitteluun ja jokapäiväiseen toteuttamiseen. Pulma on mielestäni siinä, että ollaanko
todella kaikilla tahoilla valmiita näihin merkittäviin
uudistuksiin. Tarvitaan oppilaiden, opettajien ja
vanhempien aktiivista osallistumista. Ja ennenkaikkea tarvitaan kehittymistä todella vastuuta ottaviksi
ja arvostelunkin painetta kestäviksi osallistujiksi.

Teiniliiton toiminnan tavoitteet olivat sen
alkuaikoina suhteellisen erilaiset kuin miksi ne
1960-luvun jälkipuoliskolla ja 1970-luvun alussa
muodostuivat. Liiton toiminnassa korostettiin
aluksi Jumalan ja isänmaan palvelemista; agendasta
huokui eräänlainen kansallisromantiikan henki.
Liiton säännöissä sen toiminnan tarkoitukseksi oli määritelty kansallisen yhteenkuuluvuuden,
isänmaanrakkauden sekä maanpuolustustahdon
kehittäminen oppikoulunuorison keskuudessa.
Sotien jälkeen Liitto painotti erilaisia kulttuuri- ja
kerhotoiminnan muotoja, ja ne säilyivät liiton päätoiminta-alueena pitkälle 1960-luvun puoliväliin
asti, jolloin kulttuuritoiminta sai väistyä poliittisen
toiminnan tieltä.

Innokkaita opettajia – hyviä oppilaita

Edellä on tullut kerrotuksi kasaantuneista vaikeuksista. Valopuoliakin toki on. Ensimmäisenä
mieleen tulee kiitollisuus siitä, että vuosi vuodelta
olemme onnistuneet vahvistamaan opettajakuntaa.
Meillä on ennätyslukumäärä opettajia ja paitsi, että
valtaosa heistä on muodollisesti päteviä, he ovat
opetustyöstä kiinnostuneita ja taitavia tehtävissään.
Runsaasti meillä on myös nuoria tai ainakin keski-ikää nuorempia opettajia. Ja nuoruus on käsitykseni mukaan nykyajan koulussa pop. Mutta parhaat
oppimistulokset saavutetaan - ainakin ylioppilaskirjoitusten tuloksilla mitattuna keski-ikäisten tehtäviinsä hyvin harjaantuneiden opettajien johdolla.
Tuloksethan eivät riipu suinkaan vain opettajista. Oltakoon nykyajan koululaisista muualla mitä
mieltä tahansa, minä en ainakaan jaksa enkä tahdo
uskoa heistä pahaa. He ovat avoimia, valmiita
osallistumaan keskusteluun; mielestäni paljon
kypsyneempiä kuin oman ikäluokkani koululaiset. Rikkeitä tietysti tapahtuu. Muistan joskus
lukeneeni ajatuksen: ”Missä mies astuu, siellä rapa
roiskuu”. Soveltaisin sen oppilaisiimme. Avoimet,
reipasotteiset, osallistuvat oppilaat tekevät eniten
erehdyksiä. Mutta mitä olisi nuoriso, jos se ei tekisi
edes erehdyksiä.

Aivan erikoisen iloinen olen siitä, että tuollaista
salailevaa kyräilyä tai luottamuksen puutetta en
ole oppilaissa kohdallani havainnut. Erimielisiä
voidaan kyllä olla. Tavallisesti keskustelemalla asiat
selkenevät. Olen pyrkinyt pitämään opettajainhuoneen ja rehtorin kanslian oven kynnyksen niin
matalana, että pieninkin oppilas uskaltaa huolineen
ovesta sisälle tulla.
Tulevaisuus, moniluokkasarjainen lukio

Entä tulevaisuus? On kovin vaikea tähyillä tulevaisuuteen. Meillä kun ei kenelläkään ole annettu
profeetan lahjoja. Meidän täytyy vain käytettävissä
olevien tietojen ja ajattelun avulla rakentaa tulevaisuuden mallia.
Kuusankosken yhteislyseo on ehkä vuoden 1980
paikkeilla moniluokkasarjainen lukio, jonka
yhteydessä toimii kuutisen kappaletta peruskoulun
yläasteen luokkia. Oppilasmäärä on siihen mennessä laskenut tuonne viidensadan paikkeille. Silloin
ei ole tällaista tilanpuutetta kuin nyt. Opettajien

Koulun toimintaan tulossa muutoksia

Koulun demokratisoimisen ydinkysymys ei mielestäni ole se, kuka käyttää ylintä päätäntävaltaa, vaan
ydinkysymys on se, millainen tämä vallankäyttäjä
on. Ei opettajien vallasta oppilaiden valtaan siirtyminen ilman muuta takaa oikeudenmukaisuutta
koulussa. Jos opettaja voi olla diktaattoriluonne,
yhtä hyvin oppilaskin voi olla sellainen. Ja diktaattorien talutusnuorassa on kehittyneen ihmisen aina
vaikea kulkea.
Todellinen demokratia kouluun! Demokratia, jossa
ei ketään sorreta. Demokratia, jossa jokainen saa
äänensä ja oikeutensa kuuluville. Ei kovaäänisesti
vaatimuksia ja ponsia esittäen, vaan asiallisia perusteita oikeudelleen tuoden. Yhtä hyvin oppilas kuin
opettajakin.”

LIITE 5. Teiniliitto, KYL:n teinikunta ja
1960-1970-lukujen koulupoliittinen kuohunta,
Teemu Rainamaa 2020
Tämän kirjoituksen sisältö pohjautuu Itä-Suomen
yliopistossa laatimaani pro gradu -tutkielmaan,
jossa tutkin Kuusankosken yhteislyseon eli KYL:n
teinikuntatoimintaa suhteessa 1960- ja 1970-lukujen vaihteen (koulu)poliittiseen kuohuntaan.
Tuolloin opiskelleet saattavat muistaa esimerkiksi
termit ”kouludemokratia” ja ”kouluneuvostot” sekä
yleisestikin opiskelijoiden yhteiskunnallisen ”herännäisyyden” lisääntymisen ja myös Teiniliiton eli
oppikouluopiskelijoiden etujärjestön politisoitumisen. Sisällytin tutkimukseeni Kuusankosken lukion
teinikuntien arkistoaineiston lisäksi myös haastatteluita. Haastateltavat olivat kaikki enemmän tai
vähemmän aktiivisia yhteislyseon teinikunnan toimijoita. Ensimmäiseksi lienee paikallaan kuitenkin
selvittää hieman Teiniliiton vaiheita, jotta löydökset
olisivat helpommin selitettävissä.
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Teiniliitto, koko nimeltään Suomen Teiniliitto r.y.
(STL), oli Suomen oppikoulujen valtakunnallinen
etujärjestö, joka 1960-luvun lopulla muodostui keskeiseksi tekijäksi suomalaisessa koulupolitiikassa.
Vuonna 1939 perustettu järjestö oli alkuperäiseltä
nimeltään Suomen Toverikuntien Liitto (STOL),
joka juontui järjestöä perustamassa olleesta 57
toverikunnasta.

Teinikunnat nimettiin Teiniliitto-nimen esimerkin mukaan. Teinikunnat olivat oppikoulujen
oppilaskuntia, jotka liittyivät STL:n alaisuuteen
pyrkien ajamaan oppikoulujensa (ja myöhemmin
myös kunnallisten keskikoulujen sekä peruskoulun
yläasteiden) opiskelijoiden osalta liiton edustamaa
teini-ideologiaa.

STL:n ideologia kuitenkin muuttui 1960-luvulla. Kun uusi sodan jälkeen kasvanut sukupolvi
(niin kutsutut suuret ikäluokat) tulivat mukaan
liiton toimintaan ja omaksuivat ajalle ominaisia
yhteiskuntakriittisiä näkemyksiä, vaihtuivat alkuaikojen kansallisromantiikkasävytteinen eetos ja
”hippateiniajat” yhteiskunnalliseen ja poliittiseen
keskusteluun. Teiniliiton julkaiseman Teinilehden
johdolla STL alkoi ottaa entistä enemmän kantaa
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kansainvälisiin
ongelmiin. Esimerkiksi Vietnamin sota nostatti
vahvoja mielipiteitä, samoin kuin Afrikan maiden
postkoloniaaliset väkivaltaisuudet ja levottomuudet.
Kun Mikkelin liittokokous vuonna 1967 hyväksyi
niin sanotun kouludemokratiaohjelman, alkoi käydä
selväksi, että Teiniliitto ei ollut samoin motiivein
liikkeellä kuin ennen. Kyseinen kannanotto koulupolitiikkaan merkitsi selkeää linjan muutosta aiempaan verrattuna. STL alkoi vaatia yhä vahvemmin
kansainvälisyyttä, koululaitoksen kehittämistä, sekä
nuorison vaikutusvallan kasvattamista ja aktiivista kansalaisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun
osallistumisen kautta.
Teiniliiton sisälle syntyi näkemyseroja koulupoliittisten muutosten tarpeellisuudesta. Niin kutsuttu
yleisdemokraattinen linja suhtautui muutoksiin
pääosin myönteisesti, kokoomuksen muodostama ”porvaririntama” puolestaan pyrki pääsääntöisesti hillitsemään kouludemokratia-ajattelua.
Yleisdemokraattinen rintama hajosi myöhemmin
1970-luvulla sosiaalidemokraatteihin, vähemmistökommunisteihin ja keskustalaisiin.
Koulupoliittisiin asioihin keskittyminen ei kuitenkaan riittänyt, vaan STL alkoi 1970-luvulle
tultaessa ottaa yhä enemmän kantaa myös yleis- ja
talouspoliittisiin asioihin. Poliittiset nuorisojärjestöt
kiinnostuivat tuolloin Teiniliitosta ja teinikunnista,
sillä ne kokivat teinien olevan hyödyntämätöntä
potentiaalia, jolla saataisiin puolueisiin uutta kannattajakuntaa. STL ja teinikunnat politisoituivatkin
vauhdilla 1970-luvun alussa, mutta tämän politisoitumisen voi myös katsoa olleen liiton suosion
kannalta virheliike. Teiniliitto ei nimittäin enää
1970-luvulla järjestänyt varsinaisia kulttuuririentoja

ja muuta ennen niin olennaista ja hauskaksi koettua
teini-aktiviteettia, vaan yhteiskunnalliset puheenaiheet ja uudistusajatukset veivät nyt päähuomion.
Lähellä koulujen omaa kokemusmaailmaa olevat
asiat jäivät yhä enemmän paitsioon.
Liiton politisoituminen kasvatti riitelyä sen johdossa, eikä edes kouludemokratiaa edistämään
pyrkineet kouluneuvostot, jotka STL oli saanut
väännettyä oppikouluihin, helpottaneet teinitoiminnan vetovoimaa: teiniaktiivisuus oli laskussa
vuodesta 1972 lähtien ja kouluneuvostojen tulon
jälkeen se vain laski laskemistaan. Virallisia tilastoja
Teiniliittoon kuuluvista teineistä ei liitolla missään
vaiheessa ollut, mutta jäsenkato oli silti selkeästi havaittavissa. Teinitoiminta oli niin sanotusti menettänyt ”hauskuutensa”, ja siitä oli tullut
lähinnä hallintotöitä ja poliittista riitelyä. Kun
liiton talouskin oli huonosti johdettu, ei tulevaisuus
näyttänyt lupaavalta.
Vuonna 1975 opetusministeri Marjatta Väänänen
määräsi Teiniliiton valtionavut jäädytetyiksi ja järjestössä suoritettavaksi tarkastuksen, sillä nuorisojärjestöt olivat alkaneet suhtautua liiton taloudenpitoon entistä epäileväisemmin. Tarkastuksessa selvisi,
että STL:n toiminta oli todellakin paitsi henkisesti
myös taloudellisesti umpisolmussa. Teiniliiton
toiminta käytännössä lakkasi tarkastusta seuranneeseen henkilökunnan lomauttamiseen, vaikka nimellisesti lakkautus tapahtuikin vasta vuonna 1984.
Teiniliiton nykyinen seuraaja Suomen lukiolaisten
liitto (SLL) on epäpoliittinen järjestö, pitkältikin
juuri Teiniliiton negatiivissävytteisen esimerkin
pelottamana. Vaikka Teiniliiton toiminta loppuikin
masentavalla tavalla, eivätkä sen edustamat kouludemokratia ja kouluneuvostot toimineet toivotulla tavalla, ei STL suinkaan ollut mitätön tekijä
suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä.
Teiniliitto jätti jälkeensä monia yhteiskunnallisesti
merkittäviä toimijoita. Esimerkiksi Erkki Tuomioja
sekä Erkki Liikanen loivat nostetta omalle poliittiselle uralleen Teiniliitto-toiminnan kautta.
Kuusankosken yhteislyseon teinikunnan arkistot

Kuusankosken yhteislyseon KYL:n teinikunnan arkisto sisältää muun muassa teinikuntaan
saapuneita konventtikutsuja, Teiniliiton kiertokirjeitä, vuosittaisia toimintakertomuksia ja
erityisesti vuodesta 1961 alkaen myös teinikunnan hallitusten kokousten sekä yleiskokousten
pöytäkirjoja. Arkistointi on ollut laajaa, mutta
sangen epäsystemaattista. Vastikään väitöskirjansa julkaissut tutkija Essi Jouhki toteaakin
väitöksessään Teinikuntatoiminnan sukupolvet
– Muistitietohistoria oppikoulujen koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuilla (2020), että teinikunnat
kyllä noudattivat kokouksissaan yleisesti yhtenäistä kokoustekniikkaa – niin kuin yhdistysten
kuuluukin – mutta pöytäkirjoihin ei kuitenkaan
kirjattu läpikäytyjä asioita niin tarkasti kuin ehkä
suotavaa olisi ollut. Pöytäkirjan laatijat olivat
yleensä kokouksen sihteereitä, joilla kullakin luonnollisesti oli omat mieltymyksensä sille, kuinka
tarkasti asioita käydään pöytäkirjassa läpi. Tämä on
havaittavissa myös KYL:n teinikunnan arkistoista.
Esimerkiksi pöytäkirjassa 21.9.1970 todetaan neljään otteeseen, että muun muassa vuosikokouksesta,
jäsenkoulutuksesta, talousasioista sekä itsenäisyysjuhlasta ”käytiin yleiskeskustelua”, eikä tämän
tarkempaa kuvausta itse keskustelun luonteesta
ole. Vastaavanlaisia esimerkkejä on lukuisia muita.
Pöytäkirjan laatija on kirjannut asiat ylös niin
kun hän on ne itse kokenut, eivätkä pöytäkirjojen
(piilo)merkitykset aina välttämättä ulkopuoliselle
avaudu: jonkun kokoukseen osallistuneen päällisin
puolin vakavalta kuulostava kommentti saattaakin oikeasti olla huumorilla heitetty, sen hetken
tilannekomiikkaa.

1960- ja 1970-lukujen koulupoliittinen kuohunta, jossa oppikouluopiskelijoiden etujärjestö
Teiniliitto oli vahvana osatekijänä, on havaittavissa myös KYL:n teinikunnan arkistoaineistossa.
Ensimmäiset selvät merkinnät niin sanottujen
”uusien tuulien” puhaltamisesta ovat vuodelta 1968.
Vuosi 1968 oli opiskelijaradikalismin vuosi ympäri
läntistä maailmaa; tuolloin esimerkiksi eräät opiskelijat Helsingissä valtasivat Vanhan ylioppilastalon. Tapaus sai tuolloin paljon julkista huomiota.
Arkistot päättyvät äkillisesti vuoteen 1974, kiivaimpien vuosien ollessa tuolloin jo takanapäin.
Edeltäneiltä vuosilta kuitenkin löytyy runsaasti
materiaalia, joka nykytutkijalle saattaa olla hyvinkin elähdyttävää luettavaa: teinikunnan arkistot
ilmentävät oman aikansa polttavia puheenaiheita,
ei pelkästään koulun tasolla, vaan myös yhteiskunnallisesti laajemminkin. Nostan seuraavaksi esille
eräitä kiinnostavimpia löydöksiä, jotka selkeästi
kytkeytyvät ajan koulu- ja koulutuspoliittiseen
kuohuntaan.
Esimerkkejä arkistojen aarteista

Kiinan kansalle! Kuusankosken Yhteislyseon
Teinikunta tuo julki ehtymättömän solidaarisuutensa Kiinan Kansantasavallan kansalle, joka
jatkuvalla taistelullaan edesauttaa USA:n johtaman
imperialismin ja Neuvostoliiton johtaman revisionismin kukistumista.
Näin julistaa teinikunnan ytimekäs kannanotto
8.1.1970, joka olikin suhteellisen näyttävä tapa
siirtyä teinitoiminnassa uudelle vuosikymmenelle.
Kannanotossaan teinikunta liputtaa Kiinan kansantasavallan ja sen johtajan Mao Zedongin puolesta,
vieläpä suhteellisen provokatiivisesti. Yhdysvaltojen
imperialismi sekä Neuvostoliiton revisionismi eivät
puolestaan teinikunnassa herätä hurraa-huutoja.
Suomen vallankumouksellisten joukko lisääntyy,
tiedotus julistaa, ja tästä kiitos Uutisia Kiinasta
-julkaisulle, joka selvästikin on teinikunnan hallituksessa saavuttanut jonkinasteista suosiota.
Jotta viesti menisi varmasti perille, on tiedotuksen
loppuun isketty vielä toinen toistaan hienompia
kannatushuutoja. Esimerkiksi:
Eläköön marxilais-leniniläis-maolainen
ajattelusuunta!
Tai:

Loppumattoman pitkää ikää puhemies
Mao-Tse-Tungille!
--

Kansainväliset solidaarisuudenosoitukset eivät
enää vuonna 1971 ole samalla lailla suosiossa, vaan
huomion on kiinnittänyt lähestyvä peruskoulu-uudistus. Teinikunnan perustama suhdetoimikunta
ISTO on lähettänyt kirjeen Kuusankosken kauppalan koulusuunnittelulautakunnalle, jossa toimikunta
osoittaa huolensa koulutyötä koskevasta suunnittelu- ja valmistelutyön tiedottamisesta, josta oppilassekä opiskelijajärjestöt tuntuvat jäävän usein paitsi.
Lisäksi kirjeessä toivotaan keskusteluyhteyden
muodostamista teinikunnan sekä lautakunnan välille, sillä keskustelu päättäjien ja koululaisten välillä
koetaan tärkeäksi.
Olemme valmiit myös esittämään omat mielipiteemme asioista, ja rohkenemme uskoa että se koulusuunnittelulautakuntaa kiinnostaisikin. -- Tämän
kaiken tarkoituksena on informaation saaminen
ja keskustelujen herättäminen henkiin koulusuunnitteluasioista päättävien ja nykyisten koululaisten
kesken.
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Ei ole tosin tiedossa, miten koulusuunnittelulautakunta tähän pyyntöön reagoi, sillä ainakaan KYL:n
arkistoista vastausta ei löytynyt. ISTO:n yhtenä
jäsenenä toimi myöhempi SDP:n kansanedustaja Pekka Starast. Starast ripittää erään ISTO:n
kokouksen pöytäkirjan liitteessä kokouksen
puheenjohtajaa (ja koollekutsujaa) Timo Pulkkista
seuraavasti:
Iston tässä kokouksessa läsnäolleena esitän jyrkän
vastalauseeni puheenjohtajana toimineen Timo
Pulkkisen kaikkien kokouksien työjärjestysten,
yhdistyslakien, kokoustekniikkalakien ja hyvien
kokouksen johtamistapojen vastaisen menettelyn
johdosta.
Pulkkinen ei ollut Starastin mielestä antanut kaikille puheenvuoroja pyydettäessä. Vastalauseen luonne
voi toki olla vähemmän dramaattinen kuin siitä
ensi silmäyksellä luulisi, enemmän huumorimielellä
mukaan pistetty kuin osoittamassa oikeaa närkästymistä. Tästä kielii esimerkiksi Starastin allekirjoituksen alle lisätty titteli ”luokkamajuri”.
--

Vuonna 1972 teinitoiminnan ollessa niin sanotusti
yhteiskunnallisen vaikuttamisen aallonharjalla lähetti Kuusankosken yhteislyseon teinikunta
ponnen Teiniliiton liittokokoukseen, joka pidettiin
21.-23.4 Jämsänkosken urheiluhallissa. Ponnessaan
KYL otti kantaa (yhdessä Taavetin lukion teinikunnan kanssa) koulujen ”oikeistohenkisiin”
oppimateriaaleihin. Nämä oppimateriaalit levittivät
”Virheellistä tietoa Neuvostoliitosta ja muista sosialistisista maista, Suomen ja Neuvostoliiton suhteita
vääristeleviä väitteitä” sekä ovat muutenkin avoimen
”antikommunistisia”. Myös oikeistolaishenkisiksi
katsotut opettajat eivät säästy sanalliselta ruoskalta,
sillä he ”opettajanasemaansa hyväksi käyttäen pyrkivät kylvämään oppilaiden keskuuteen neuvostovastaisia asenteita.” Ponsi kehottaakin liittokokousta
puuttumaan edellä mainittuun problematiikkaan
viemällä asian eteenpäin Suomen hallitukselle.
Viranomaisten olisi puututtava tällaiseen toimintaan mahdollisimman nopeasti, muun muassa
ottamalla yhteyttä kouluihin, jolloin väärä toiminta
loppuisi ja kommunistisista maista jaettaisiin niin
sanottua oikeaa tietoa, ponnessa sanotaan.
Ottaen huomioon tuon ajan Teiniliiton vahva
vasemmistoedustajisto ei liene yllättävää, että liittokokous hyväksyi ponnen, vieläpä yksimielisesti.
-Ja oikeistohyökkäykset jatkuvat. Syksyllä 1972
teinikunta tuo julki huolestuneisuutensa siitä, että
koulussa organisoitu oikeistotoiminta on suunnattu
teinikuntaa vastaan. Tästä osoituksena on ”oikeistolaisen oppilasryhmän halu käyttää juuri teinikunnan toimintatiloja, vaikka koulussamme olisi muitakin tiloja käytettävissä.” Myös suurimman osan
opettajista katsotaan olleen tällaisen teinikunnan
vastaisen toiminnan tukijana. Teinikunnan toimintaa aamuhartauden yhteydessä – jossa teinikunta
pyrki turvaamaan omat lailliset toimintaoikeutensa
– verrattiin jopa vuoden 1918 tapahtumiin.
Julkaisu päättyy verrattain sykähdyttävästi:

KUTSUMME KAIKKIA OPPILAITA
JA OPETTAJIA JÄRJESTÄYTYMÄÄN
TAISTELUUN TAANTUMUKSELLISIA
VOIMIA VASTAAN DEMOKRAATTISTEN
TOIMINTAOIKEUKSIEN PUOLESTA!!!
Ehkä osittain tämän oikeistopelon johdosta teinikunnan hallitus on saman vuoden marraskuussa
lähettänyt koulun niin sanotulle ”ei-sosialistiselle-oppilasryhmälle” kutsun paneelikeskusteluun,
joka liittyy kouludemokratiaan ja kouluneuvoston käyttöönottoon. Kouluneuvostot otettiin

laajamittaisesti käyttöön vuonna 1973, myös
Kuusankosken yhteislyseossa. Tämä sovinnonhierontayritys vastakkaisen leirin kanssa on oletettavimmin johtunut juuri pyrkimyksestä rauhoittaa
koulun ilmapiiriä lähestyvien kouluneuvostovaalien
alla. Kouluneuvostovaalien yhteydessä oli myös
mahdollisuus sopia ristiinäänestyskysymyksestä,
eli järjestelystä, jossa oppilaat ja opettajat pystyivät
äänestämään myös toisen osapuolen ehdokasta.
Kyseinen järjestely tosin vaati sitä, että lääninhallitus oli menetelmän koulun osalta hyväksynyt ja
tämä vaati yksimielistä opettaja- ja oppilasmielipidettä. Täten tilannetta olikin hyvä koulussa
rauhoitella.
Mitä arkistot kertovat?

Vaikka arkistomateriaalista saakin kuvan, että
tietynlainen muutos oli teinikunnan keskuudessa havaittavissa, ja että toiminta radikalisoitui ja
politisoitui huomattavasti, ei muutoksen voimakkuutta kannattane kuitenkaan liioitella. Teiniliiton
synnyttämien melskeiden ohella teinikunta kiinnitti
huomiota myös koulun jokapäiväisten toimien
hoitoon. Pois olen jättänyt runsaasti jokapäiväistä ja suhteellisen tavanomaista ”hippateineilyä”,
eli perinteisten kulttuurimenojen järjestämistä sekä pienen skaalan arkiongelmien puimista.
Esimerkiksi limonadikone (sen hankinta, huolto,
vartiointijärjestelyt ja siitä saadut tulot) oli toistuva
aihe useassa eri pöytäkirjassa.
Mutta toki aineistossa nousee esille eräitä termejä,
esimerkiksi ”kouludemokratia”, ”(nuoriso)politiikka”, ”oikeisto ja vasemmisto”, ”kansainvälisyys”,
tietyt ismit (sosialismi, imperialismi ja kapitalismi), sekä ”porvaristo”, joita ei ennen 1960-luvun
puoltaväliä teinikunnan arkistomateriaalissa esiinny.
Myös kouluneuvosto-käsite yleistyy 1970-luvulla,
mikä luonnollisesti johtuu Teiniliiton pyrkimyksistä
saada kyseinen instituutio kansa- ja oppikoulujen
keskuuteen. Termien lisääntyvä käyttö pöytäkirjoissa ja muissa arkistomateriaaleissa kielii siitä,
että Teiniliiton suunnanmuutos Kuusankoskellakin
huomattiin ja STL:n ajattelu- ja toimintatavoista otettiin mallia. Arkistot ilmentävätkin omalla
tavallaan oman aikansa yhteiskuntaa: mikä on ollut
pinnalla ja miksi.
Teinitoiminnan lähtökohtainen idea oli pitää
hauskaa. Kun teinitoiminta politisoitui radikaalisti
1970-luvulla ja kouluneuvostot tulivat kouluihin,
katosi teinitoiminnasta suuri osa sen entistä charmia: teininä ei enää ollut kiva olla, vaan vastuuta
piti ottaa jo nuorella iällä. Aika meni kulttuuririentojen ja teinihippojen sijaan kokouksissa ja muissa
hallitustehtävissä. Ottaen huomioon teinien ikä,
12–18 vuotta, voidaan myös olettaa, että suuret
kansainväliset ja yhteiskunnalliset ongelmat eivät
välttämättä aina saaneet osakseen sen kaltaista
huomiota, jota Teiniliitto olisi teineiltä toivonut.
Teinitoimintaan intohimoisesti suhtautuneet olivat
selkeä vähemmistö teinien keskuudessa, eikä intohimoisuuskaan taannut aina ymmärrystä Teiniliiton
sen hetken tavoitteista: minkä puolesta marssitaan
ja miksi? Teiniliiton sisälläkään ei ollut aina tästä
selvyyttä.
Tietysti poikkeuksiakin oli. Esimerkiksi jo edellä
mainittu Pekka Starast oli aikoinaan hyvinkin
kantaaottava aktiivi, jonka tie vei Kuusankosken
yhteislyseon teinikunnasta nuorisopolitiikkaan, ja
sitä kautta eduskuntaan asti. Moni kuitenkin muistelee omaa teiniaikaansa lämmöllä: teiniaika opetti
monia myöhemmin elämässä tarvittavia taitoja.
Teiniaika ei suinkaan ollut turhaa.
Miten haastateltavat muistelevat omaa
teiniaikaansa?
Haastattelin neljää entistä Kuusankosken

yhteislyseon oppilasta opinnäytetyötäni varten. Haastateltavista kaikki olivat teiniaikoinaan
aktiivisesti mukana teinikunnan hallituksessa. He
tosin valmistuivat Kuusankosken yhteislyseosta
ennen varsinaisia 1970-luvun ”kuumia vuosia”, sillä
näiltä vuosilta en onnistunut kontakteja löytämään. Haastattelemani henkilöt tarjoavat kuitenkin
arvokkaita näkemyksiä teinien yhteiskunnallisen
heräämisen alkuajoilta: heidän aikanaan uudet,
koulutuspoliittiset ja kansainväliset vaikutukset
koululaitoksissa olivat jo selkeästi havaittavissa.
Teinitoiminta oli murroksessa ja teiniaktiivisuus
nosteessa:

tietoisia ympäröivän maailman muutoksista, erityisesti Teiniliiton tavoitteista. Martikainen jatkaakin:

Käsittääkseni kaikki siihen sitte liitty [teinikuntaan], et se oli sellain asiajuttu. Sellast hauskanpitoohan se nyt oli, et järjestettiin konsuja ja muuta,
mut sit just mun aikana se rupes tulee sit tää koulupolitiikka siihen, tää kouludemokratian ajaminen ja
sit tietynlaisen etujärjestön leima, et rupes tulee siin
60-luvun lopun jälkeen sit aika voimakkaasti.

Toki siel oli näit taksvärkkijuttuja ja kyllä jos
aatellaan teinien syviä rivejä, nii kyllä nää koulutuspoliittiset asiat oli heistä kaukana. Et siel oli
ne aktiivit, jotka niistä asioista tiesivät ja heil oli
aavistus siitä… mut me oltiin ne, jotka sitä asiaa
[koulutuspoliittisia asioita] kovastikkin pohdittiin
ja perehdyttiin, luettiin, näin poispäin.

Näin muistelee Kari Helén omaa teiniaikaansa.
Hän toimi teinikunnan puheenjohtajana vuosina
1969–1970 ja sen jälkeen koulutussihteerinä. Lauri
Vaalgamaa, joka puolestaan toimi puheenjohtajana
1966–1967, muistelee, miten hän vastusteli koulupolitiikan tuloa teinitoimintaan:
Minä olin vanhoillinen näissä asioissa ja jäin kyllä
pahasti jalkoihin ajatuksineni. -- Minusta se [kouludemokratia] tuntui utopialta ja muukin tämmöinen oppilaitten valta tuntui kapinalta ja vallankumoukselta, et sillä tavalla en hirveen innostunu ollu.
-- Minusta se oli sekavaa ja vähän kiusallistakin.
Helén muistelee teinikuntaan liittymistä
seuraavasti:
-- kun siirryttiin lukioon ja sit siin vaihees kuuennelle, nii sit kuuennnen luokan syksyl oli se niin
sanottu nahkakokous [”nahka” oli nimitys kuudesluokkalaisille, joita alettiin kouluttaa teineiksi]. Se
oli vähän sellainen, et siihen osallistu kaikki, et se
oli hyvin luonnollinen… et sellast valintatilannetta
siin ei varmast ollu. Se kuulu siihen silloseen nuorisokulttuuriin, et siin ei varmaa kukaa aprikoinu, et
liittyykö nyt teinikuntaan vai ei, vaa se vaa luiskahti… kuulu asiaan.
Kolmas teiniaktiivi, Jorma Syväjärvi, puheenjohtajana vuosina 1968–1969, on samoilla linjoilla:
Silloin mun mielestä valtaosa liitty ilman sen suurempaa… meil oli sellanen ku teinikortti, jossa oli
leima ja kuva. Sai sen ja sit siin oli joku pieni jäsenmaksu. Ja kyl valtaenemmistö ilman… siis siin oli
tietysti ilmotuksia laitettiin ja kylhän siit varmasti
jonkin näköst puhetta käytiin, mutta suurin osa oli
ilman muuta sitä mieltä, että teinikuntaan liitytään.
Eijaleena Martikainen toimi taloudenhoitajana
vuosina 1967–1968. Kysyttäessä mitä teinikunnan
kokouksissa käsiteltiin hän turvautui omaan muistiinpanojen täyttämään kalenteriinsa kouluajoiltaan:
Me ollaan puhuttu muun muassa taksvärkistä -sit on ollu joku operaatio Safari, en kyl tiiä mikä
se on. -- Sitte ollaa tapeltu orkesterin palkasta ku
on nahkiaiset eli nahkakonsut, ja sitte myö ollaan
keskusteltu palkasta. Sitte me ollaan saatu aikasekskin jotakin, elikkä limska-automaatti koululle. Me
ollaan lähetetty myös raha-anomus jonnekin, mut
en mie oo vaivautunu kirjottamaan et mitä anottiin
ja mistä… ja sitte me ollaan suunniteltu jotain puurojuhlaohjelmaa -- ne ei oo kauheen ideologisest
syvällisiä asioita.
Vaikka kokousten anti ei kovin ”yhteiskuntatietoista” vielä tuolloin ollutkaan, Martikainen myöntää,
että teinit olivat kuitenkin jo tuolloin jollain tapaa
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-- kyl me varmaan tiedettiin ja luettiin lehdestä,
että mitä ne hienot siellä Helsingissä päättää ja
ajattelee kaikista maailmanlaajusista asioista ja suurista globaaleist ongelmist -- Et kyl tiedettii mikä
on Teiniliiton linja ja vaadittii kouludemokratiaa ja
haluttiin päättää asioista ja varmaan Teiniliitto oli
jotakin mieltä miten maata pitäis johtaa, mut ei me
varmaan osattu semmosii käsitellä meijjän… edes
hallituksen kokouksissa.
Jorma Syväjärvi muistelee teinikuntatoimintaa:

Syväjärvi suhtautuu tuon ajan kouludemokratiavaatimuksiin ja muuhun yhteiskunnalliseen heräämiseen suopeasti:
Se toi semmost pohjaa sille, että pitää olla vähän
tätä ruohonjuuritason ymmärrystä siitä. Joku voi
sanoo, että ”Mitäs noilla koululapsilla on ymmärrystä maailman asioista.” Kyllä niillä vaan on! Kyllä
meillä vaan oli!
Vaalgamaa suhtautuu teinien ”valistuneisuuteen”
hieman toisella tapaa kuin Syväjärvi:
Lapsellisiahan me silloin oltiin ja ei, ei, ei…
minulle sitten meni yli baskerin nää Summerhillit
ja kouludemokratiavaatimukset ja mä en jaksanu
niihin oikein paneutuakaan, ehkei meillä kukaan,
edes Jukka niitä sitten – Teiniliiton, Helsingin pään
juttuja – lukenu.
Toki on muistettava, että Vaalgamaa toimi puheenjohtajana juuri silloin kun Teiniliiton toiminnanmuutos alkoi heijastua teinikuntiin päin. Syväjärven
aikana teinitoiminnan uudet virtaukset saattoivat
olla jo laajemmin hyväksyttyjä ja teinit ideologisesti
sitoutuneempia.
Joka tapauksessa tietty muutos toiminnassa oli
havaittavissa: toiminta oli entistä yhteiskuntatietoisempaa. Asioita kritisoitiin enemmän ja myös
poliittiset näkökannat tulivat voimakkaammin esille. Vaalgamaa myöntää, että koulun ilmapiirissä oli
havaittavissa oppilaiden esittämän kritiikin kasvu:
Minusta tuntuu, että kyllä jonkin verran oli sitä
kritiikkiä, just tämmöset Vekkelin Jukat ja kumppanit vaativat sitä, sellast vasemmistolaisempaa ja
sitte myöskin itsenäisempää osaa koululaisille ja
opiskelijoille.
Myös Helén yhtyy siihen, että oppilailla oli näkemyksiä ympäröivästä maailmasta:
-- myöhän ei oltu nyt sit kuitenkaan poliittisesti
sitouduttu – me oltiin viel sellasii yleisdemokraatteja, maailmanparantajia -Liekö henki koulun teinikunnan keskuudessa siis
enemmän vasemmalle kallistuva?
No kyllä näinkin voi sanoa. -- Se oli sellast tietynlaist… vastustettiin Vietnamin sotaa ja kannatettiin
aseista riisuntaa ja ehkä siin oli sellain tietynlain…
-- Ei voi puhua, et meil olis ollu sellain uskonnollinen herätys, et meil oli ehkä sellain sosiaalisen
vastuun herääminen. Kolmannen maailman asiat
oli tärkeitä ja tasa-arvokysymykset kaiken kaikkiaan. -- Nii et siin oli sellain sukupolvien välinen
kuilu, että 60-luvun loppupuolen maailma oli niin
erilainen kuin se sodanjälkeinen maailma. -- Me,
jotka alotettiin koulu siin 60-luvun alkupuolel,

nii myö lähtii viel sellasest suht koht sinisilmäsest
ajattelutavast. Ei myö ajateltu vallankumoust sillee
tällasena kommunistisena tai sosialistisena, vaan kyl
me lähettiin tavallaan tälläsest ranskalaisen vallankumouksen ideamaailmasta.
Vaikka teinikunta olikin enemmän vasemmalle
kallellaan, kuten Teiniliittokin, ei jyrkkää vastakkainasettelua vielä haastateltujen kouluaikana
esiintynyt ja tämä käy ilmi jokaisen haastateltavan
lausunnoista (tosin arkistoaineiden nojalla myöhemmin 1970-luvulla vastakkainasettelu saattoi
olla kovempaa). Esimerkiksi Eijaleena Martikainen,
kysyttäessä teinikunnan ideologisesta jakautumisesta, kertoo:
Saatto ollakin… oli! Siis se oli kyl näkyvis, mut se
oli sellasten henkilöitten tasolla. -- Mut ku ei me
oltu kaheen tiedostavii. Niin mun mielestä siel ei
tullu sellasii ideologisii myrskyjä koskaan siellä
teinikunnan hallituksen sisälläkään -Kari Helén kiistää samoin heti, että koulun teinikunnan keskuudessa olisi ollut jotain sen suurempaa skismaa:
No ei siel koulul! -- ei siel sellast jurmuttamist ollu.
Vaikka olikii sit vastakkainasetteluu, nii kaveripelii… vähän sellast se kuitenkin oli, sellast ei niin
vakavaa.
Henki teinikunnan sisällä koettiin hyväksi, eikä
politiikka ollut ujuttautunut teinikunnan toimintaan välejä rikkomaan. Suhde opettajakuntaankin
säilyi pääosin hyvänä, vaikka tiettyä sukupolvien
välistä kuilua havaittavissa olikin. Kari Helén
kertoo:
No ehkä suurin osa opettajist varmaa ajatteli, et
antaa nyt noitten touhuta. Kyl ne ymmärs et aika
tasottaa… en mie usko ketään opettajaa oikeasti
varmasti haittasi… et se ei suuntautunu millää taval
yksittäisest mihinkään. -- Minust tuntuu, et osa
opettajistaki hokas, et eihän tää nyt tällee voi jatkua. Mie luulen, et se suurin ongelma oli se, että se
vanhemman puolen opettajisto… et siin oli enempi
tällain sukupolvien välinen kuilu, ku mikään koulupoliittinen tai poliittinen kuilu.
Samoilla linjoilla on myös Jorma Syväjärvi:

-- ja kylhän tietysti opettajakunnassaki, nii siel oli
pari… ikäkausien juopa tai jokin muu ero. Nii suurin osa opettajista arveltiin olevan vähän oikeistolaisia. Mut ei se siin ollu sellasta jyrkkää asettelua ja
sitä tietysti monet opettajat vähän hämmästeli, ku
politiikkaa ei aikasemmin ollu… tai sit se oli sellast
kansantanhutouhuu tää teinikunnan homma ja sit
sinne tuliki vähän erilaist juttuu, jotka kosketteli sit
laajempia kysymyksiä, nii ne kyllä nosti vähän kulmakarvoi ja vähän sellasenaan, et mitä nää nassikat
nyt meinaa. -- mutta ei siinä sillä tavalla räjähdelly
mikään.
Martikainen kertoo puolestaan, että:

-- varmaan me oltiin vähä rohkeampii ja vaadittii
jotain ja uskallettiin kyseenalaistaa jotain siihen
substanssiin liittyvää kullakin tunnilla – nii ehkä
me ollaan sit sanottu jotain mielipiteitä, mut en mie
muista, et me oltais mitenkään siihen opetuksen
organisointiin puututtu.
Kysyttäessä ”tempauksista”, joita omalla teiniajalla
tehtiin, nousee esiin sangen mielenkiintoisia tapauksia. Lauri Vaalgamaa kertoo:
Tämmöstä joskus keksittiin, että mennään jakamaan traktaatteja, mainoksia, paperia. -- me
mentiin siihen pääristeykseen ja Kouvolast tuleva ja
sinne päin menevä liikenne pysäytettiin: tästä ette
saa mennä. Teidän pitää ottaa tämä lappu. Avatkaa
ikkuna ja me annamme sen lapun luottevaks.
-- Siinä kävi niin, että minut kutsuttiin poliisilaitokselle seuraavana päivänä kuulusteluun, että

tämmöstä ei saa tehdä: pitää olla kilttiä poikaa.
Traktaatit olivat Kari Helénillekin tuttuja:

Mie muistan aina ku mie jakelin jotain monistetta
siel koulun käytävällä ja sithän tietyst välituntivalvoja ajeli meijjät aina ulos -- ja mie siin sit hikipäissäni jaoin monisteita. Nakarin Olli, ruotsinmaikka
siihen aikaan, sano mulle et ”Kuule Helén, kyl
se vallankumous tulee vähemmälläkin tohinalla”
[naurua].
Jorma Syväjärvi kertoo teinikunnan kannanotosta
liittyen Kymijoen saastumiseen, johon epäiltiin
syypääksi läheistä paperitehdasta:
Kaveri tuli traktorilla, veti peräkärryllä
Kuusankosken torille, jossa sattu olee sirkus samaan
aikaan. -- Ja me esitimme näytelmän, jossa minä
näyttelin tehtaanjohtajaa – porvaritehtaanjohtajaa –
ja siin oli toinen kaveri, joka näytteli syyttäjää. Hän
oli nuoriso, joka syyttää suurpääomaa ympäristön
pilaamisesta ja palkkojen heikkoudesta ja kaikesta
muusta.
Myös Martikainen muistaa erään tapauksen omista
ylioppilasjuhlistaan:
-- sit ku päästii ylioppilaaks, nii ylioppilaathan
koulusta suoraan meni viemään tonne sankarihaudoille ruusun, mut me vietiin punasten haudoille
omat ruusumme.
Koulun ylioppilasjuhliin liittyy Vaalgamaallekin
mieleen eräs tapaus. Hänet oli palkittu ryhtisormuksella ja hän sai pitää pienen puheen laulettuaan
ensin laulun koulun ylioppilasjuhlassa:
-- oli sovittu, että Jukka Vekkeli kuitenkin pitää
meidän puolesta sen oppilaitten puheen. Mä arvasin, et siit tulee vähän rajumpaa tekstiä. Mä näin
jo siinä kun mä kiittelin opettajia, et Jukka rupes
kaivamaan kynää ja se pisti paperiinsa lisää merkintöjä: vitsisti suuttu siitä, et mä olin kiittämässä niitä,
ja se täräytti sieltä… mä en jaksa muistaa, mitä se
sano kaikkea, mutta oli tyytymätön ilmeisesti siihen
opettajan valtaan ja vaati tämmöstä vasemmistolaista vapautta ja demokratiaa, mitä se sitten olikaan.
Vaikka haastateltavilla selvästi onkin eriäviä näkemyksiä teinien ”valistuneisuudesta” ja toiminnan
tarkoitusperistä – toisten mielestä toiminta oli
enemmän vain rentoa seurustelua, toisten mielestä
taas toiminta oli hyvinkin kaukana aiemmasta
”hippateiniajasta” – ollaan kuitenkin yhtä mieltä
siitä, että jotakin muutosta teinien keskuudessa oli
havaittavissa. Tempaukset, jotka epäilemättä saivat
yllykettä Teiniliitolta ja yliopisto-opiskelijoiden
esimerkeistä, kertovat omalta osaltaan teinitoiminnan luonteen muutoksesta. Välit teinikunnan sisällä
– samoin kuin opettajakuntaan – olivat kuitenkin
suurimmilta osin hyvällä tolalla: vaikka uusia virtauksia kokeiltiinkin, ei toiminta ollut kuitenkaan
kovinkaan eettisesti tai ideologisesti ehdotonta.
Tunnelma koulussa oli haastateltujen aikana vielä
uteliaan kokeileva ja uusista asioista innostunut.
Kulttuuritoiminta oli tuolloin vielä poliittista toimintaa tärkeämpää.
Vaikka teinitoiminta kuolikin Teiniliiton myötä
pois 1970-luvun puolenvälin jälkeen ja teinikunta-nimitys vaihtui neutraalimpaan oppilaskuntaan, jätti teinitoiminta kuitenkin selvät jälkensä
haastateltaviin. Osalla on muistoja teinivuosilta
toisia enemmän, mutta teinivuodet eivät ole jääneet
kenelläkään mieleen pääosiltaan negatiivisina:
vanhoja teiniaikoja muistellaan mielellään. Jorma
Syväjärvi kuvailee teinitoiminnan vaikutusta omaan
elämäänsä:
Se aika mikä elettiin, teinikunnassa ja parhaas

251

aikuisuudes – jos nyt niin voi sanoo – vahvassa kehityksessä. Ja se mitä tehtiin teinikunnassa:
mietitään näit koulutuksellisii asioit, se mikä niist
opittiin… yhteiskunnallisii asioit, se mitä niist opittiin... tehtiin itse… miten analysoitiin, kyseenalaistettiin… nii täl kaikel on ollu mun elämässä tosi
suuri merkitys. Oman tien löytämisessä ja omien
ratkaisujen tekemisessä monella tavalla. Et sitte
myöskin yhteiskunnallisten asioiden, isojen asioiden
ymmärtämisessä ja itsensä paikantamises täs maailmassa. Joka ei oo nykyään aina taas ihan helppoo.
Kari Helén nostaa hänkin esille koulumaailman ja
muun yhteiskunnan sidoksisuuden:
Koulun poliittiset tavotteet ja sellaset poliittiset
jännitteet mitä nyt sitte siihen aikaan oli – esimerkiks tää vasemmisto-oikeisto, tai tällain yleisdemokraattiset suuntaukset vastaan kokoomus – nii
ne nyt heijasteli varmaan sen ajan yhteiskunnan
laajempii juttuja. Et eihän koulu oo sellain saareke.
Et ku koulun tavotteet ja kouluelämä heijastelee
nimenomaan niit yhteiskunnallisii juttuja, että se
on sellast vuorovaikutusta. Koulu oli siinä kehitysvaiheessa silloin. Ulkopuoliset seikat ja rakenteet
ja olosuhteet vaikuttaa aina siihen minkälaiselt
se kouluki näyttää. Ehkä se sillee päin menee
kuitenkin.
Näihin viisaisiin sanoihin lienee sopivaa tämä
omien teinivuosien muistelu päättää.
Lähteet: Antti Blåfeldin ja Pekka Vuoriston artikkeli Näin tapettiin Suomen Teiniliitto (Suomen
Kuvalehti 1-2/1983), Kuusankosken lukion
teinikunnan arkistomateriaali, Kari Helénin,
Eijaleena Martikaisen, Jorma Syväjärven sekä Lauri
Vaalgamaan haastattelut 2019–2020.
Teemu Rainamaa opiskeli Kuusankosken lukiossa
2010–2013. Hänen pro gradu-työnsä on kokonaisuudessaan luettavissa Itä-Suomen yliopiston
sivustolla UEF Electronic Publications.
LIITE 6. Guy Newnham: Muistoja lukioelämästä
– vaihto-oppilaan näkökulma vuodelta 1990
Terveisiä Brisbanesta!

Kirjoitan välittääkseni lämpimät onnitteluni
Kuusankosken lukiolle kypsän sadan vuoden iän
saavuttamisesta ja elääkseni uudelleen joitakin
hyviä hetkiä vuodelta 1990, vaihto-oppilasvuodeltani Suomesta.
Mistä aloittaisin tiivistääkseni kokonaisen vuoden
muutamiin kappaleisiin? Noin 30 vuotta sitten,
eräänä pimeänä ja lumisena tammikuun iltapäivänä saavuin Kuusankoskelle matkustettuani sitä
ennen aurinkoisesta kotikaupungistani merenrannalta Coffs Harbourista Australian Uudesta
Etelä-Walesista. Olin saapunut opiskellakseni
vuoden Kuusankosken lukiossa ja opetellakseni
tulemaan toimeen omillani ulkomailla. Aluksi oli
tietysti hyvin jännittävää kohdata uusi ympäristö,
uusi kulttuuri, uudet tavat, uudet ystävät ja paljon
huomiota (tuohon aikaan olin kaupungin ainoa
vaihto-oppilas).
Sitten, hitaasti mutta varmasti, aloin tajuta, että
vuosi on hyvin pitkä aika, etenkin 18-vuotiaalle.
Kulttuurishokki iskee silloin kun uutuudenviehätys
väistyy – muistan hyvin, miten joskus helmikuun
lopulla ajattelin “kuusi viikkoa takana, enää 46
jäljellä…!” Tämä yhdistyi huomioon, että on kovin
vaikeaa sulautua väkijoukkoon ja näyttää ja kuulostaa suomalaiselta, jos ei oikeasti ole suomalainen.

Muistellessani lukioelämäni hyviä ja huonoja
puolia olen oivaltanut, miten paljon Kuusankosken
lukion henkilökunta ja opiskelijat, samoin kuin
isäntäperheeni ja Kuusankosken Rotaryt, tekivät
puolestani. Ystävällisyydestä, vieraanvaraisuudesta
ja ymmärryksestä, jota minulle osoitettiin koululla,
sekä vaivannäöstä, jolla minulle yritettiin opettaa
suomen kieltä ja suomalaisia tapoja, samoin kuin
kokemastani erityisasemasta olen yhä kolmekymmentä vuotta myöhemmin kiitollinen.
Eräs suuri ero kouluelämässä Australian ja Suomen
välillä oli koulun ruokala. Australiassa meillä ei ole
sellaisia. Muistan hyvin erään maaliskuun päivän
1990, kun jonotin ruokalassa uusien suomalaisten
luokkatovereideni kanssa, nälkäisenä, kasvavana poikana. Lounaaksi oli pizzapiirakat, jotka oli
muotoiltu karjalanpiirakoiden muotoiseksi – ja ne
tuoksuivat ihanalta. Tarjoiluvadin vieressä pienellä
kirjoitettuna luki “1 kpl”. En tietenkään tiennyt,
mitä tämä tarkoitti, joten otin vuorollani en yhtä
vaan kolme pizzapiirakkaa lautaselleni iloinen
hymy naamallani ja söin ne kaikki. En kiinnittänyt
juurikaan huomiota keittiöapulaisten suunnalta
tuleviin huolestuneisiin katseisiin. Lounaan aikana
luokkatoverini yrittivät hiljaa mielessään miettiä,
mikä olisi sopiva tapa kertoa, mitä “1 kpl” itse asiassa tarkoittaa. Tämän he tekivät hyvin ystävällisesti
ja toivuin nopeasti ahneudesta kokemastani häpeästä. Joka tapauksessa seuraavana päivänä lounaalla
oli maksalaatikkoa, joka ei ollut lempiruokaani. En
totisesti ottanut kolmea annosta sitä, joten maineeni oli korjattu (ainakin omasta mielestäni).

Viimeinen päivä tammikuussa 1991: Taululle kirjoitettujen hyvien toivotusten kanssa.
Vuoden 1990 jälkeen aloitin yliopiston teknillisellä alalla ja valmistuin diplomi-insinööriksi
vuonna 1995. Olen erikoistunut geotekniikkaan,
suunnittelen siltojen perustuksia, tunneleita, maarakenteita ja rinteiden tukirakenteita. Työni on
vienyt minut moniin infrastruktuuriprojekteihin
ympäri Australiaa, Uutta Seelantia ja Yhdistynyttä
Kuningaskuntaa. Olen työskennellyt saman suuren
australialaisen yhtiön GHD Pty Ltd:n palveluksessa viimeiset 17 vuotta. Menin naimisiin ja perustin
perheen 2000-luvun alussa. Queenslandin pääkaupunki Brisbane on ollut kotimme siitä lähtien.

Kuten näette liitutaululla viimeisenä koulupäivänäni Kuusaan lukiossa luki: “Hyvää kotimatkaa Guy,
tule pian takaisin”. Noudatin totta tosiaan tätä neuvoa, koska palasin Suomeen useita kertoja lyhyiksi
ajoiksi, esimerkiksi vuosina 1994, 1999, 2000, 2013
ja 2015. Joka kerralla olen tuntenut lämpimän tuttuuden tunteen kaupunkia ja maata kohtaan, joka
kohteli minua niin hyvin vuosia aiemmin. Vuonna
2013 teimme seitsemän viikon mittaisen talvisen
odysseian kolmen pienen lapsen kanssa – se oli
muistorikas matka.
Kaiken kaikkiaan muistelen vaihtovuottani erittäin
hyvällä, ja pidän arvossa ystävyyssuhteita, joita sain
Suomessa ja erityisesti Kuusankosken lukiossa. Olen hyvin kiitollinen Kuusankosken lukion

opettajille ja oppilaille, jotka tekivät tämän kaiken
mahdolliseksi. Välivuosi lukion jälkeen voi merkittävällä tavalla muistuttaa opiskelijaa nauttimaan
elämästä opintojen lomassa. Olen ollut hyvin
onnekas saatuani viettää välivuoteni Kuusankosken
huoltapitävässä yhteisössä.
All the very best for the 100-year anniversary
celebration!
Vaihto-oppilasvuotensa aikana Guy Newnham
omaksui hyvän suomen kielen taidon, jota hän on
ylläpitänyt myöhemminkin. Tämän kirjoituksensa
hän kuitenkin aikataulusyistä kirjoitti englanniksi
(käännös Juha Forsberg, käännöksen tarkistus Päivi
Franzon).
LIITE 7. Helen Beckerin ja Klaus Bernhardin
tervehdykset Saksasta
Grüße aus Saarn – Terveisiä Saarnista

Kun minulta kysyttiin, haluaisinko ottaa vastuulleni
suomalaisen ystävyyskoulumme kanssa harjoitettavan yhteistyön, vastasin myöntävästi. Olin utelias
kaukana pohjoisessa olevaa maata kohtaan, sillä
mitä oikein tiesin ennestään Suomesta? Tiesin, että
se on Ruotsin naapurimaa, että siellä on talvella
paljon lunta ja poroja sekä että maa on pärjännyt
hyvin PISA-testeissä. Muuten minun oli kuitenkin
todettava, että tiesin häpeällisen vähän.
Vuosien kuluessa ovat oppilaani ja minä oppineet
tuntemaan sangen monipuolisen maan. Maan, jossa
on ihana luonto, eloisia kaupunkeja, koskettava
historia, edistyksellinen tulevaisuus ja sydämellisiä
ihmisiä. Alueidemme välillä on havaittavissa myös
yhtäläisyyksiä. Molemmat alueet ovat joutuneet
kokemaan, miten teollisuutta ja työpaikkoja on
kadonnut. Rakennemuutos on juuri käynnissä.
Kahden kulttuurin välinen vaihto on aina vaihtoa
ihmisten välillä. Ihmisten, jotka ovat uteliaita näkemään eroja ja saamaan uusia kokemuksia. Ihmisten,
jotka ovat aluksi vieraita ja sitten solmivat ystävyyssuhteita. Tämän olemme kokeneet joka kerran
näiden vaihtomatkojen yhteydessä. Emme tee pelkästään matkaa, vaan hankimme uusia ystävyyssuhteita, jotka kestävät vielä matkan jälkeenkin. Tämä
tekee meidät ylpeiksi. Iloitsemme siitä, että voimme
yhdessä avata oppilaillemme mahdollisuuden kehittää itseään ihmisinä ja oppia kaiken aikaa uutta.
Uuteen kouluun tutustuminen ja opetuksen seuraaminen ei ole kiinnostavaa ainoastaan meille opettajille. Joka kerralla ovat myös oppilaamme olleet
kiinnostuneita ja ihastuneita. He huomaavat tiettyjä
samankaltaisuuksia: oppilaat ovat opetustuokioiden
aikana vaihtelevan tasoisia ja vaihtelevasti kiinnostuneita opetettavasta asiasta. Opetuksen sisällössä
on myös samankaltaista. Toisaalta he havaitsevat
myös eroja: Suomessa oppilaat puhuttelevat opettajia etunimellä, luokkatiloissa on erilaista tekniikkaa,
kokeet ovat erilaisia, opetuksessa käytetään toisenlaisia menetelmiä. Joitakin näitä asioita oppilaamme pitävät hyvinä ja omaksuisivat ne mielellään
omaan kouluunsa, jotkut asiat taas vaikuttavat
heistä arveluttavilta.
Kaikki tämä korostaa erästä seikkaa: vaihtosuhde
koulujemme välillä on arvokas. Tämä yhteys antaa
oppilaille mahdollisuuden kurkistaa toisenlaiseen
yhteiskuntaan, maahan ja kulttuuriin. Oppilaat kasvavat saamiensa kokemusten myötä, oppivat näkemään oman arkisen elämänpiirinsä ulkopuolelle ja
kehittyvät ymmärryksessä ja suvaitsevaisuudessa.
Gesamtschule Saarn on ylpeä ystävyyssuhteestaan ja yhteisestä tiestä, jota tähän saakka olemme
kulkeneet. Iloitsemme meitä odottavasta yhteisestä
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tulevaisuudesta.

Helen Becker 2019 (suomennos Juha Forsberg ja
Jukka Rantala)
Zu Gast bei Freunden – Kylässä ystävien luona

Kun vuonna 2003 nuorena opettajana aloitin työni
Gesamtschule Saarnissa Mülheimissa, opettajan
rooliin tottuminen ja arkisten haasteiden kanssa
sinuiksi tuleminen pitivät minut kiireisenä. Melko
pian minulle selvisi, että Mülheimin kaupungilla on
Suomessa Kuusankoski-niminen ystävyyskaupunki. Tämä herätti minussa heti positiivisia muistoja,
sillä olin 1990-luvun alussa ollut interrail-matkalla
Skandinaviassa erään ystäväni kanssa. Erityisesti
Oulangan Karhunkierros teki voimakkaan vaikutuksen. Viisi päivää kestäneiden rankkasateiden
ansiosta säästyimme pahimmilta hyttysparvien
hyökkäyksiltä. Unohtumattomana pidän myös
autolauttamatkaa Tukholmasta Turkuun. Monien
janoisten suomalaisten ryntäys Tax Free -kauppaan välittömästi Tukholman satamasta lähdön
jälkeen oli minusta vaikuttavaa. Muistikuvani
mukaan kauppa ammotti tyhjyyttään tunnin
kuluttua avaamisesta. Lisäksi vuonna 1992 järjestettiin kesäolympialaiset Barcelonassa ja samaisena
Tukholma-Turku-laivamatkan päivänä saksalainen Heike Henkel voitti kultaa korkeushypyssä ja
Dieter Baumann puolestaan sai kultamitalin 5000
metrin juoksussa. Dieter Baumannin voitto on
rinnastettavissa suomalaisten hyvään juoksumenestykseen arvokisoissa. Niinpä minäkin seuraavana
päivänä seisoin retkeilymajamme edessä Helsingin
olympiastadionin kupeessa ja ihailin Paavo Nurmen
pronssipatsasta. Mieleeni juolahti, että olin perinyt
isältäni Berliinin vuoden 1936 olympialaisia käsittelevän kirjan, jossa minua kiehtoi kertomus 10 000
metrin juoksusta, jossa kolme suomalaista juoksijaa
päihitti kovan japanilaisen kilpakumppaninsa.
Ympyrä sulkeutui kohdallani vuosia myöhemmin, kun suomalaiset ystäväni näyttivät minulle
kultamitalisti Ilmari Salmisen patsaan Kouvolan
keskustassa.
Ensimmäinen kerta kouluyhteistyössä vuonna 2006
oli fantastinen elämys, mikä herätti minussa toiveen päästä mukaan joka kerta, kun Gesamtschule
Saarnin delegaatio vierailee Kuusankoskella.
Erityisesti mieleeni jäi seurakunnan kurssikeskuksessa vietetty yhteinen ilta, johon kuului pelejä,
yhteisiä liikunnallisia aktiviteetteja ja saunomista.
Saatoin havaita, että muutaman yhteisen päivänä
jälkeen suomalaisten ja saksalaisten koululaisten
yhteistyö oli hyvin saumatonta ja sujuvaa. Oli siis
ilmeistä, että koulujen välinen yhteistyö tulee aina
pitkällä aikajänteellä vakiinnuttamaan eurooppalaista yhteisöä.
Mieleeni on unohtumattomasti jäänyt myös ruotsinopettaja Helenan saksalaisille vieraille pitämä
Suomi-aiheinen tunti. Saimme monipuolisen
ja selkeän kuvan suomalaisesta yhteiskunnasta.
Suomalaisten kerrottiin olevan vieraanvaraisia,
luonnossa viihtyviä ja melko ujoja. Lisäksi Helena
kertoi suomalaisten pitävän laulamisesta ja että
kaikkien suomalaisten hartain toive on, että Suomi
voittaisi edes kerran Euroviisut, mutta sitä ei tulisi
tapahtumaan koskaan... Kukaan ei olisi voinut
uskoa, että Euroviisu-voitosta tulee kuin tuleekin
totta. Muutaman kuukauden kuluttua näet Lordi
toi voiton Suomeen kappaleellaan Hard Rock
Halleluja.
Erityisen huvittava on muuan tapahtuma, joka liittyy ensimmäiseen Suomi-vaihtooni Kuusankosken
lukion vieraana. Kollegani Angelika Cremer kertoi
minulle lentokoneessa, että suomen kielen tärkein
sana on kiitos ja että on itsestään selvää, että aina
pitää kiittää. Juuri tämän saman kerroin mukana

olleille saksalaisille nuorillemme. Harmi kyllä
olin siinä vaiheessa jo unohtanut, miten suomeksi kiitetään ja neuvoin oppilaitamme kiittämään
sanomalla kosti. Bussin saapuessa Kuusankosken
lukiolle kaikki oppilaamme siirtyivät ulos bussista
sanoen kuljettajalle kosti. Bussin kuljettaja katsoi
oppilaitamme hieman kummeksuen, mutta kuitenkin hymyili oppilaillemme suomalaiseen tapaan.
Angelikalla oli jälkeenpäin tavattoman hauskaa,
kun kerroin tästä sattumuksesta. Ympyrä sulkeutui
monia vuosia myöhemmin, kun Carita synnytti pienen pojan ja antoi tälle nimeksi Kosti. Oli mukavaa,
kun Carita kertoi minulle Kostin olevan vanha,
suomalainen erisnimi ja hän oli hyvin kiitollinen
poikansa syntymästä. Kun Kosti kerran minun luomassani kielessä merkitsisi kiitos, niin sopivampaa
nimeä ei voisi ajatella lapselle annettavan.
Minuun on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen
myös minulle osoitettu vieraanvaraisuus kaikkien
niiden opettajien kotona, joiden luona olen saanut
majoittua matkoillani. Muistan mm. kuinka Leo
näytti minulle kotonaan, miten lohta savustetaan
oikeaoppisesti. Lassen luona huomasin, että rakastan karjalanpiirakoita, jotka maistuvat fantastisilta
aamiaisella nautittuina.
Vuonna 2008 asuin Duisburgissa ja eräänä iltana
puhelin soi. Soittaja oli Juha, joka oli kuusankoskelaisen matkaseurueen kanssa vierailulla
Mülheimissa. Tapasimme luonnollisestikin toinen
toisemme ja vietimme mukavan illan kuulumisia
vaihtaen. Tutustuimme mm. Landschaftspark Nord
-teollisuuspuistoon ja tuona iltana maidemme
välinen kontrasti kävi meille molemmille selväksi.
Landschaftspark Nordissa on vanha masuunilaitos,
johon voi tutustua. Olen hyvin ylpeä tästä paikasta,
sillä laitos esittelee ansiokkaalla tavalla Ruhrin
alueen historiaa ja työläiskulttuuria.

Suomalaiset isäntämme olivat tutustuttaneet meidän saksalaiset edellisenä vuonna Repoveden kansallispuistoon. On todettava, että ero Repoveden
kansallispuiston ja Landschaftspark Nord -teollisuuspuiston välillä on silmiinpistävä. Muistan
vieläkin elävästi, kuinka saksalaiset oppilaamme
olivat hyvin vaikuttuneita suomalaisille itsestään
selvästä tavasta viedä kaikki jätteet ja ruoantähteet
mukanaan, kun poistuttiin kansallispuiston alueelta.
Minusta on ihailtavaa, että Suomessa kaikkialla on
puhdasta ja kukaan ei yksinkertaisesti vain heitä
roskia maahan.
Seuraavien vuosien aikana Kuusankosken lukion
ja Gesamtschule Saarnin välinen yhteistyö jatkui
tiiviinä. Vierailuja tehtiin molemminpuolisesti
säännöllisin väliajoin. Saksassa vierailujen keskiössä olivat teollinen kulttuuri sekä Mülheimin
oma historia kaivostoiminnan ja terästeollisuuden
keskittymänä. Sekä Mülheimin että Kuusankosken
kaupungin keskushallinnot arvostivat koulujen
välistä yhteistyötä. Niinpä jokaiseen vierailuun
sisältyi aina virallinen vastaanotto kaupungintalolla
kummassakin maassa.

Suomalaisten vieraillessa Saksassa olen aina mielelläni vienyt suomalaiset opettajat saksalaiseen
yleiseen saunaan näyttääkseni, että saunakulttuuri
Saksassa on erilainen kuin Suomessa. Saksalaiset
ystäväni, joiden kanssa saunon säännöllisesti, muistavat yhä elävästi, kuinka crazy finman Jari Pulli
yhä uudelleen ja uudelleen halusi pulahtaa vilvoittelemaan kylmään lampeen saunomisen lomassa.
Lämpötila ulkona oli hädin tuskin plussan puolella.
Jari teki meihin saksalaisiin suuren vaikutuksen.
Vierailuohjelma Suomessa on aina ollut jännittävä
ja antoisa. Olemme vierailleet idyllisessä Verlan
tehdasmuseossa, mutta myös nykyaikaisella UPM:n
paperitehtaalla Kuusankoskella. Aivan erityinen

päivä meillä oli vieraillessamme paikallisessa
sirkuskoulussa Kuusankoskella. Sirkuskoulussa
saksalaiset nuoret saivat suomalaisten majoittajiensa johdolla harjoitella hienoja temppuja. Muistan
myös Naukion yhtenäiskoulun tiloissa vietetyn
ihastuttavan iltapäivän, kun nuoret valmistivat
yhdessä ruokaa.
Erään mieleenpainuvan elämyksen minulle tarjosivat Lasse ja Juha. Olen hyvin kiinnostunut urheilusta ja halusin tietää, miten Suomessa harrastetaan
suunnistusta. Kiinnostukseni kohteeni tietäen Lasse
ja Juha ottivat selvää paikallisista suunnistuskisoista,
joista erääseen osallistuimme karttaa ja kompassia
apuna käyttäen. Koetimme löytää mahdollisimman monta rastia ja aikanamme saavuimme sitten
kilpailussa maaliin. Emme pitäneet erityisempää
kiirettä kisan kuluessa, vaan rupattelimme mukavia
kaikessa rauhassa, mutta kilpailun järjestäjien
mielestä suoriuduimme radasta varsin kelvollisesti.
Seuraavana päivänä Kuusankosken lukion opettajainhuoneessa päivän ykköspuheenaiheena olivat
lehdessä julkaistut suunnistuskilpailumme tulokset.
Tulosluettelosta ilmeni, että Klaus Bernhardin
sijoitus oli ollut 47., kun osallistujia kokonaisuudessaan oli ollut 48. Lassen, Juhan ja minun edelle oli
sijoittunut 9-vuotias koulupoika ja viimeisellä sijalla
oli eräs 87-vuotias mies.
Kuusankosken lukion opettajainhuone on kaiken
kaikkiaan eloisa ja miellyttävä paikka. Tarjolla on
aina vastakeitettyä kahvia ja kaikki opettajayhteisön
jäsenet ovat kiinnostuneita keskustelemaan ystävyyskouluista tulevien kollegojen kanssa. Erityisesti
haluan mainita liikunnanopettaja Helgan kanssa
käymäni sydämelliset keskustelut. Pystyin aina
kommunikoimaan erittäin hyvin Helgan kanssa,
vaikka meillä ei ole yhteistä kieltä.
Monista unohtumattomista elämyksistä on hyvin
vaikeaa nimetä parasta. Nostaisin kuitenkin kärkeen erään kokemuksen vuodelta 2016. Olen 40
vuoden ajan ollut intohimoinen shakinpelaaja.
Voikin sanoa, että shakki on minulle sydämenasia.
Vuonna 2016 Juha yllätti minut iloisesti järjestämällä shakkiturnauksen Kuusankosken lukiolle.
Sain samanaikaisesti pelata 12 pelaajaa vastaan.
Juha oli hankkinut koululle shakkilautoja ja 12
pelaajaa. Kaikki oli järjestetty ikään kuin SaksaSuomi-maaottelun muotoon. Puitteet olivat upeat
ja valtioidemme liput kruunasivat tapahtuman. Eräs
pelaajista oli saapunut paikan päälle jopa Kotkasta
asti pelatakseen minua vastaan. Voitin turnauksesta
kymmenen erää yhden erän päättyessä tasapeliin.
Hävisin myös yhden erän, mutta se oli pelkkä sivuseikka. Tämä esimerkki osoittaa, miten paljon suomalaiset ystävämme aina näkevät vaivaa vieraidensa
viihtymisen eteen.
Nämä tarinat muodostavat vain pienen osan
monista rakkaista muistoista. En nykyään enää
opeta Gesamtschule Saarnissa Mülheimissa, vaan
runsaat kolme vuotta sitten muutin Etelä-Saksaan.
Silti voin sanoa, että Gesamtschule Saarnin ja
Kuusankosken lukion ystävyystoimintaan liittyvät
muistot tulevat aina säilymään ammatillisen urani
kohokohtina. Olen saanut Suomesta elinikäisiä ystäviä ja käynyt Suomessa myös yksityisillä
matkoilla useita kertoja. Voisin vielä kirjoittaa sivukaupalla vierailuistani, mutta heidän, jotka haluavat
kuulla lähemmin legendaarisesta karaokeillasta
ravintola Mutterissa, tulee henkilökohtaisesti tulla minulta kysymään, kun olen seuraavan
kerran Kouvolassa. Eräs asia on kuitenkin varma:
Kuusankosken lukio ja lukiossa työskentelevät
ihmiset ovat aina sydämessäni.
Dr. Klaus Bernhard 2020 (suomennos Jukka
Rantala, tiivistys Juha Forsberg)
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