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5. Meidän luokkamme tapaamiset

VVVVViimeisen kiimeisen kiimeisen kiimeisen kiimeisen kouluvuotemme taouluvuotemme taouluvuotemme taouluvuotemme taouluvuotemme tapahtumia elipahtumia elipahtumia elipahtumia elipahtumia eli

kkkkkeeeeevvvvvään 1948 toilauksia lään 1948 toilauksia lään 1948 toilauksia lään 1948 toilauksia lään 1948 toilauksia lyseolaisinayseolaisinayseolaisinayseolaisinayseolaisina

Luokkamme paras piirtäjä oli Reijo Railo ja hänet valitsimme taiteilemaan
penkinpainajaisautomme laidat. Tässä hän hymyilee taiteensa edessä.Piir-
roksen mukaan matka Apollon lyyraa kohti on kuin hirsipuuhun vedettäisiin.

Söpö englannin opettajattaremme Irja Kauppi oli menossa naimisiin
ollessamme viimeisellä luokalla. Hän oli löytänyt Aulangon hotellista tulevan
miehensä, herra Enblomin, jota hän Reijon näkemyksen mukaan vetää pois
ravintolasta kaulin kädessään.
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Lahden oppikoulujen parhaista laulajista muodostettuun kuoroon valittiin
mm. Pentti Alatalo ja minut. Pääsimme matkustamaan Ruotsin satumaahan.
Saavuimme laivalla Gamla Stadenin eteen, jossa suklaat ja jäätelöt odottivat.
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Laivalla tutustuin näihin
naapurikouluista kuoroon
valittuihin teineihin. Va-
semmanpuoleisin tyttö Oili
Peltonen toimi kuoron
säestäjänä.

Kuvassa olemme joko
saapumassa Tukholmaan
tai lähtemässä sieltä.

Lahden kummikaupungissa Västeråsissa minut ja eräs toinen kuorolainen
sijoitettiin perheeseen, jossa oli kaksi meidän ikäistä poikaa. Tässä on
nelikkomme Västeråsin keskustassa. Ruotsalaiset oikealla, suomalaiset va-
semmalla.
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Sota-aikana ja vielä pari vuot-
sen jälkeenkin oli vaikea pääs-
tä matkustamaan ulkomaille,
joten tämä tilaisuus päästä
edes Ruotsiin oli meille sekä
tärkeää että avartavaa. Vie-
reisessä kuvassa olemme
Kustaa Vaasan patsaalla, joka
perusti Västeråsin. Komea
patsas ja komeita nuoria mie-
hiä sen juurella.

Sama nelikko, kaksi västeråsilaista ja kaksi lahtelaista nauttivat auringon-
paisteesta Västeråsin läpi virtaavan joen rannalla.
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Varmaankin viimeinen kuva luokastamme ennen ylioppilaslakin saantia.
Näytämme rennoilta, sillä luokkatunnit ovat loppuneet ja tenttikausi alkaa.
Kuva lienee otettu keväällä, sillä oven pielessä on nippu suksia ja sauvoja.
Pussihousut ja saappaat taisivat silloin olla muotia, kun kolmella vasemman-
puoleisella abiturienttitoverillamme oli sellaiset. Minäkin hankin samanlaiset,
kun tulin opettajaksi.

Lakin ja ruusut saatuamme marssimme parijonossa kirkonmäelle
laskeaksemme osan ruusuistamme sankarivainajien patsaan juureen. Olen
tässä Kyläkallion Juhanin kanssa vetämässä joukkoamme. Kaikilla meillä oli
silloin uudet valkolakit päässään ja yleisö varmaan katseli meitä.
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Tässä osa luokastamme laskemassa kukkakimppujaan sankarihaudalle.
Oik. Matti Sompi, Erkki Nurminen, Erkki Jokinen, Jouko Kauranne ja Juhani
Kyläkallio.

Yleensä se on äiti, joka
nauttii eniten lapsensa
saadessa ylioppilaslakin
ja niin se taisi olla minun-
kin saadessani sen
"porsan" ainakin äidin hy-
mystä päätellen. Itse en
iloinnut kovin paljon, sillä
kirjoitukset eivät menneet
odotustemme mukaises-
ti, mutta toki olin tyytyväi-
nen.
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10 vuotta L10 vuotta L10 vuotta L10 vuotta L10 vuotta Lyseosta lähdettyyseosta lähdettyyseosta lähdettyyseosta lähdettyyseosta lähdettyämme taämme taämme taämme taämme tapasimmepasimmepasimmepasimmepasimme

ensi kensi kensi kensi kensi kerererererrrrrran,an,an,an,an, siis k siis k siis k siis k siis keeeeevvvvväällä 1958195819581958äällä 1958195819581958äällä 1958195819581958äällä 1958195819581958äällä 1958195819581958

Ensiksi menimme tervehtimään ns. Kylmää Kallea, joka oli meistä aikanaan
aika veikeä otus, poikia kun olimme. Ja alla samat kaverit ovat tässä päässeet
seurustelemaan lehtoriensa kanssa.
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Kokeilimme, miltä maistui istua
vanhoissa pulpeteissamme
kymmenen vuoden paussin jäl-
keen.

Juttelimme paikalle sattu-
neiden opettajiemme kans-
sa. Kuvassa äidinkielen
lehtorimme Uuno Teittinen,
jota myös Törtöksi kutsuttiin.

Ja tällaiseltä näytti uhkea poikasakkimme ylioppilaslakit päässä. Teekkarit
olivat lisänneet hattuihinsa ao. tupsun. Teknillinen korkeakoulu se oli minunkin
haaveeni, mutta Luoja johdatti toisaalle, josta olen kiitollinen.
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Kokouksen järjestäjät olivat valinneet illanvieton paikaksi Purjehdusseuran
paviljongin, jonka pöydän ääressä joukkomme yllä istuu ja juttua riitti. Puolan-
teet ja Kyläkalliot ovat näet harrastaneet purjehdusta koko ikänsä.

Kun tämän sivun alalaitaan jäi tyhjä kohta, hain albumeistani kuvan hieman
myöhemmältä ajalta, joka se osoittaa, että meistä monet seurustelivat entis-
ten luokkatoveriensa kanssa virallisten tapaamisten välilläkin. Olen tässä
Alatalon Pentin jja Heljä-Tertun kanssa Valamon luostarissa. He näet tulivat
pyynnöstämme Ainonniemeen ja sieltä me yhdessä käväisimme uuden Vala-
mon luostarissa. Me puolestamme vierailimme useasti heidän kesämökillään
Sammatissa.
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VVVVVuoden 1968 tauoden 1968 tauoden 1968 tauoden 1968 tauoden 1968 tapaamisesta minpaamisesta minpaamisesta minpaamisesta minpaamisesta minulla ei ole kuviaulla ei ole kuviaulla ei ole kuviaulla ei ole kuviaulla ei ole kuvia

ja vuoden 1978 tapaamisestakin vain pari.ja vuoden 1978 tapaamisestakin vain pari.ja vuoden 1978 tapaamisestakin vain pari.ja vuoden 1978 tapaamisestakin vain pari.ja vuoden 1978 tapaamisestakin vain pari.

Taisi jäädä kamera kotiin, kun luokkamme reippaimmat pojat tapasivat
toisensa taas Lyseon maisemissa. Tapanamme oli ottaa kuva koko joukosta
koulumme edessä ja tässä näette viisikymppisinä kevään 1948 ylioppilaat.

Alla olen tervehtämässä Lyseon ensimmäistä rehtoria Hannes Sirolaa
hänen kodissaan poikien pyynnöstä. Hanski oli jo hyvin vähäpuheinen 90
vuoden iässä.

Jälleen koettelimme vanhoja pulpeteitamme. Antoihan se mukavan
säväyksen arkiseen elämäämme.
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VVVVVuoden 1988 tauoden 1988 tauoden 1988 tauoden 1988 tauoden 1988 tapaamisesta olen saanpaamisesta olen saanpaamisesta olen saanpaamisesta olen saanpaamisesta olen saanut arut arut arut arut arkis-kis-kis-kis-kis-

tooni rtooni rtooni rtooni rtooni runsaasti kuviaunsaasti kuviaunsaasti kuviaunsaasti kuviaunsaasti kuvia

Silloinen lukion rehtori Pekka Manninen ja entinen rehtori Antti Raipala ot-
tivat meidät vastaan opettajainhuoneessa. Aloimmekin olla lähempänä eläke-
ikää ja 60 ikävuottamme. Eero Heliö on sattunut kuvaan Lyseon rehto-
reitten kanssa.

Se oli muistaakseni Reijo Puo-
lanne, joka oli järjestänyt meille
vierailun Lahden suurmäen hui-
pulle, jonne pääsi hissillä. Poik-
kesimme myös Selän urheilu-
museoon, jossa suoritimme sym-
bolisen mäkihypyn ao.laitteella.
Kumma kyllä, että minun
ponnistukseni riitti korkeintaan
keskipaikkeille joukkomme tulok-
sia, vaikka olin nuoruudessani
ollut ainoa luokkamme pojista,
joka harrasti mäenlaskua kilpailu-
mielessä.



92

Rehtori Pekka M;anninen johdatteli meidät koulunsa  näyttelytilaan, jossa
hän esitteli meille vanhoja kuvia Lahden lyseon opettajista ja oppilaista.

Yllä hänen luentoaan kuuntelevat Pentti Alatalo, Aslak Savonjousi ja Eero
Heliö. Alla sitä tekevät Nils Enbom, Pentti Honkavaara ym. Jonkin verran
minua ihmetyttävät eräät mukana olleet koulutoverimme,  miksi he ovat tulleet
meidän ryhmäämme eivätkä seuraavan, oman ylioppilasluokkansa, tapaami-
seen. Nyt se selvisi, sillä tähän tapaamiseen oli kutsuttu kaikki keskikoulussa
meidän kanssamme olleet kaverit.
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Lyseon opettajainhuoneeseen pääseminen yhteiskuvaan rehtori Antti
Raipalan kanssa oli eräs kohokohta vuoden 1988 tapaamisessamme.

Meillä oli näinä vuosina useita "saunatapaamisia" Helsingissä, lähinnä
Tauno Leinosen ja Esko Antikaisen järjestäminä, mutta valitettavasti  minulla
ei ole valokuvia niistä tapaamisista.

Varsinaisen luokkakokouksen pidimme vanhassa juhlasalissamme, jonne
oli sijoitettu useita pöytiä. Ensimmäinen rivi oik. reht. Raipala, Nils Enbom,
Pentti Halme, Heikki Immonen, Mikko Järvenranta ja Reijo Puolanne.
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Juhlasalin etupöydässä luokatovereistamme istuu vas. Reijo Puolanne,
Mikko Järvenranta, Heikki Immonen, Pentti Halme ja Nils Enbom.

Alla Lyseon oven edessä sekä keskikoulukaverimme että yliop-
pilasluokkamme edustajat. Harvinaisia osanottajia kokouksissamme olivat
mm. edessä oikealla olevat Tauno Leinonen ja Pauli Puotila.
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TTTTTaaaaapaaminen kpaaminen kpaaminen kpaaminen kpaaminen keeeeevvvvväällä 1996 nääällä 1996 nääällä 1996 nääällä 1996 nääällä 1996 näyttää alkaneenyttää alkaneenyttää alkaneenyttää alkaneenyttää alkaneen

juhlallisesti,juhlallisesti,juhlallisesti,juhlallisesti,juhlallisesti, olihan se L olihan se L olihan se L olihan se L olihan se Lyseon 75.yseon 75.yseon 75.yseon 75.yseon 75. juhla juhla juhla juhla juhlavuosivuosivuosivuosivuosi

Ilmeisesti pidimme oman luokkakokouksemme ennen Lyseon  75-vuotis-
juhlaa. Olimme ravintola Fellmanissa aterioimassa. Itse olen kumartunut
juttelemaan Hannu Sirolan kanssa. Alla vas. Esko Antikainen, Tauno Leino-
nen, Veikko Lehtinen ja Raimo Rauhala. (pianisti-toverimme, soitti usein
aamuhartauksissa) Juhlallisena pojat odottavat ohjelman jatkoa.
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Juhlallinen alkutilanne ravintola Fellmanissa vai oliko se Fransmannissa
jatkuu. Vas. tuntematon, Hannu Sirola, Nils Enbom, Kalevi Eronen ym.

Alla tapaamisemme pääjärjestelijä Reijo Puolanne ja vanhat
luokkakaverimme Pentti Halme ja Juhani Kyläkallio.
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Tästä alkaTästä alkaTästä alkaTästä alkaTästä alkavvvvvaaaaat Lt Lt Lt Lt Lyseon viryseon viryseon viryseon viryseon viralliseen 75-vuotis-alliseen 75-vuotis-alliseen 75-vuotis-alliseen 75-vuotis-alliseen 75-vuotis-

juhlan kuvjuhlan kuvjuhlan kuvjuhlan kuvjuhlan kuvaaaaat kt kt kt kt keeeeevvvvväällä 1996äällä 1996äällä 1996äällä 1996äällä 1996

Lyseon v. 1996 toimessa olevista rehtoreista oikealla oleva vaaleatukkai-
nen lukion rehtori Martti K. Lehto on sukua meidän aikaiselle Lyseon vahtimes-
tari Lehdolle. Yläasteen rehtori oli  tuolloin Ilkka Suomi. Alla he ovat vastaan-
ottamassa entisten oppilaiden onnitteluita.

Alla Lyseon vanhimpia oppilaita sankarihaudalla.  Tunnen heistä ainoas-
taan lakkipäisen lääkäri Reima Sirolan, Hanskin vanhimman pojan.
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Lyseon 75-vuotisjuhlallisuudet aloitettiin laskemalla seppeleet vanhimpien
rehtoreiden haudoille. Yllä on eri sukupolvista koostuva lyseolaisten joukko,
johon itsekin olen päässyt osanottajaksi. Alla edustajamme laskemassa sep-
pelettämme A.A.Tähtisen haudalle Radiomäen hautuumaalle.
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Lyseon vanhimmista oppilaista koottiin yllä oleva joukko, joka kävi laske-
massa seppeleen Lahden sankarihaudalle. Joukkoa johti aktiivinen Mauno
Uusitalo.

Alla on pääjuhla uudessa juhlasalissa. Sali on täynnä eri-ikäisiä lyseolaisia.
Valitettavasti en osaa nimetä yhtään juhlavierasta, mutta puolitutun näköisiä
on useita. Tuttuni ovat salin muissa osissa.
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Tähän otokseen sattui kaksi hyvin tuttua henkilöä, nimittäin entinen rehtori
Antti Raipala vasemmalla ja huippumäenlaskija Leo Laakso oikealla. Vieras-
kirjaa täyttävät kaksi muuta ovat jo harmaasta tukastakin päätellen koulun
vanhimpia oppilaita.

Alla on tosi tuttuja miehiä. Nämä kolme entistä urheilevaa opiskelijaa
edustivat varmasti urheilukerho Lujaa. Vas. Pentti Heino, Niilo Halonen ja
Esko Puusola ilmeisesti esittivät entisten lujalaisten puolesta onnittelut van-
halle opinahjolleen.
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Luokkamme taLuokkamme taLuokkamme taLuokkamme taLuokkamme tapaaminen vpaaminen vpaaminen vpaaminen vpaaminen v..... 1998 1998 1998 1998 1998

Pari vuotta  Lyseon 75-vuotisjuhlien jälkeen ylioppilaaksitulostamme tuli
kuluneeksi 50 vuotta ja silloin taas kokoonnuimme Lyseoon muistelemaan
menneitä. Yllä joukkomme on opettajainhuoneessa ja alla koulun käytävällä.
Voitte verrata, ovatko hahmomme muuttuneet edellisistä tapaamisista. Aina-
kin osa on jäänyt näistä pippaloista pois. Mielialamme on aina tavatessamme
iloinen, kun nuoruutemme huikeat muistot palaavat mieliimme.



102

VVVVViimeinen luokkakiimeinen luokkakiimeinen luokkakiimeinen luokkakiimeinen luokkakokokokokokouksemme oli 2008,ouksemme oli 2008,ouksemme oli 2008,ouksemme oli 2008,ouksemme oli 2008, joka joka joka joka joka

oli samalla 60-vuotistapaamisemmeoli samalla 60-vuotistapaamisemmeoli samalla 60-vuotistapaamisemmeoli samalla 60-vuotistapaamisemmeoli samalla 60-vuotistapaamisemme

Reijo Puolanne esittelee ilmeisesti karsserin ovea, paikan, jota ei käytetty
enää meidän aikanamme.

Lukion rehtori oli käyntimme aikana Tero Matkaniemi, joka oli ottanut
minuun yhteyttä väitöskirjahankkeensa vuoksi. Luin käsikirjoituksen, annoin
korjausehdotuksia ja tulihan pojasta tohtori muutaman vuoden päästä.
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Oppilasaines Lyseossa alkoi näihin aikoihin olla tyttövoittoista ja juhlapuvut
siis värikkäämpiä kuin silloin ennen.

Meidän luokkamme edustajat ovat toisessa rivissä; ensimmäisessä taitaa
olla lehtoreita. Muuten ykkösvieraina ylioppilasjuhlissa ovat aina 50-
vuotistapaamiseensa tulevat, jotka antavat koululle rahalahjoituksen.
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Kahdeksankymppiset papat esiintyvät tässä opettajahuoneen kuvassa.
Jos ette muista heitä edellisten kuvasarjojen perusteella, minäpä kerron teille.
Vas. Nils Enbom, Juhani Kyläkallio, Hannu Sirola ja Pentti Honkavaara.

Luokkakaverini toisesta kulmasta kuvaten. Oik. Jorma Hulkkonen, Kalevi
Eronen, Eero Heliö, Reijo Puolanne ja Veikko Lehtinen.
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Yläasteen rehtori Kolunen, joka toimii myös Lyseon Senioriyhdistyksen
toiminnanjohtajana, opasti meitä Lyseon tiloissa. Ylemmässä kuvassa hänen
esitystään kuuntelee vas. Eero Heliö, Kalevi Eronen, Pentti Alatalo ja Veikko
Lehtinen. Alla samat kaverit kuuntelevat Kolusen esitystä kemian luokassa.
Kuva on hieman hämärä, mutta kyllä miehet siitäkin tunnistaa. En viitsi luetella
samoja nimiä uudestaan. Luokkamme virkeimmät pojat olivat mukana.
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Kylläpä papparaiset näyttävät tärkeiltä. Luetellaan vielä kerran. Eturivi vas.
Hulkkonen, Puolanne, Eronen, Heliö ja Lehtinen. Takarivi vas. Alatalo, Eronen,
Sirola ja Kauranne.

Tätä Lyseon "Kylmää
Kallea" tervehti joukos-
tamme joku ensimmäi-
sessä tapaamisessam-
me ja viimeisessä ko-
kouksessamme Hannu
Sirola jättää "ystäväl-
lemme jäähyväiset..
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Viimeisen tapaamisemme yhteydessä poikkesimme Lahden  museoon,
kun siellä oli evakkojen elämää ja Lahden rakennushistoriaa kuvaava näyttely.

Yllä on vanha Lahden kartano, josta on tehty museo. Alla evakkokärryt
tulivat lahtelaisille sodan jälkeen tutuiksi, koska kaupunkiin muuti paljon karja-
laisia. Varsinkin viipurilaiset toivat piristystä lahtelaiseen liike-elämään, esim.
Starkjohanin rautakauppa. Terijoelta tuli Kannanksen yhteislyseo ja Lahden-
pohjasta keskikoulu. Viipurista tuli myös musiikkiopisto, joka pian nimettiin
Lahden musiikkiopistoksi ja tuli Viipurin palloseura, josta tuli Lahden Reipas.
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Kyllä Lahti vieläkin
muuttuu eikä vain
meidän siellä olles-
samme. Sitä ihmet-
televät luokkatove-
rimme Lahden mu-
seossa. Vas. Juhani
Kyläkallio, Eero He-
liö, Kalevi Eronen ja
HannuSirola.

Ja pisteenä i:n päälle saimme kuulla Reijo Puolanteen kodissaan meille
esittämiä kupletteja meistä ja Lahden ajankohtaisista asioista.


