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Arvoisat opiskelijat, perheenne ja läheisenne, hyvät opettajat ja koulumme 
kokohenkilökunta! Arvoisat riemuylioppilaat!  
 
Arvoisa juhlayleisö ja kevään 2019 ylioppilaat, haluan esitellä teille riemuylioppilaat 
vuosimallia 1969 ja kolme entistä koulun opettajaa: Riemuylioppilaat: Reino Kantele, 
Raimo Kuitunen, Antti Nieminen, Leila Peltola, Paula Peltonen, Raija Rissanen, Tita 
Ström, Helena tuominen, Olavi Turunen, Pirjo Virtanen ja Juha Ärje. Opettajat: Veli ja Kaija 
Töyrylä, Jouko Viitala.  
 
Riemuylioppilaat, teitä ja minua yhdistää vuosiluku 1969. Te kirjoititte silloin ylioppilaiksi ja 
minä aloitin kansakoulun, joka sitten 1970-luvun suuressa koulu-uudistuksessa muuttui 
peruskouluksi.  
 
Sadoissa Suomen kouluissa kajahtaa tänä aamuna kaikille tuttu Suvivirsi. Rakkaalla 
virrellä on pitkä historia, sitä on veisattu Suomessa jo yli kolmesataa vuotta. Virren 
synnystä ei ole täyttä varmuutta, mutta joissain lähteissä tekijäksi mainitaan Visbyn piispa 
Israel Kolmodin ja kirjoitusvuodeksi 1693. Tarinan mukaan Kolmodin sai inspiraation 
virsitekstiin saarnamatkallaan, jonka varrella hän pysähtyi juhannusaattona Hångerin 
uhrilähteellä Visbyn lähellä, Gotlannin saarella. Paikalla on muistokivi, jota turistit edelleen 
käyvät katsomassa. Virren melodia on ilmeisesti ruotsalainen tai saksalainen 
kansansävelmä.  
 
Virren suomensi silloisen virsikirjatoimikunnan puheenjohtaja Erik Cajanus jo vuonna 1700 
ja se päätyi seuraavana vuonna julkaistuun suomalaiseen virsikirjaan. Vuosisatojen ajan 
samanlaisena säilynyt luonnon heräämisen kuvaus virren ensimmäisessä säkeistössä 
lienee iskenyt suomalaiseen sieluun jo tuolloin.  
 
Kesä oli silloisessa maatalousyhteiskunnassa kriittistä aikaa: ihmisten hyvinvointi ja eloon 
jääminen oli suoraan riippuvaista kesän sadon onnistumisesta. Ensimmäisen 
suomennoksen kuudennessa säkeistössä rukoillaan suotuisaa vuodentuloa ja 
hengenravintoa sanoilla, jotka tuntuvat nyky lukijan korvaan vähintään eksoottisilta: 
  
Ann’ maan tääll’ kasvons kantaa  
vakons myös liota  
Meill’ tarpeet tahtoisit antaa  
Maan meren siunata,  
Ann’ askeles tiukkuu rasvast’  
Meit ruoki sanallas, 
Suo maistam’ sit’ ain’ makiast’  
Niin sielu on autuas.  
 
Takana olivat raskaat 1600-luvun lopun nälkävuodet. Järvet pysyivät jäässä juhannukseen 
saakka. Karjalle jouduttiin syöttämään havuja ja latojen olkikatot purettiin karjanrehuksi. 
Vastoinkäymiset alkoivat vuonna 1695, jolloin kevät ja kesä olivat hyvin kylmiä. Vilja kasvoi 
tavallisesta hitaammin, ja esimerkiksi ruis heilimöi Uudellamaalla vasta 6. elokuuta, ja 
varhaiset syyshallat tuhosivat viljan, ennen kuin se oli kypsynyt korjattavaksi. Hämeessä 
oli peltojen tuotto ollut lähes olematon, Pohjanmaalla saatiin jonkin verran satoa, mutta 



vilja ei laadultaan kelvannut siemeneksi. Tuhannet ihmiset lähtivät vaeltamaan kohti 
kaupunkeja ruuan toivossa. Kun kesä lopulta saapui, siitä osattiin iloita ja nöyränä kiittää.  
 
Varsinaisen voittokulkunsa Suvivirsi aloitti kansakoululaitoksen synnyn myötä, kun 
sukupolvi toisensa jälkeen oppi veisaamaan sitä ainakin kerran vuodessa kouluvuoden 
päättäjäisissä.  
 
Meidän nykyistenkin suomalaisten mieliin kesän alkamista kuuluttava virsi nostaa vahvoja 
muistoja. Kuinka on seisty uusissa farkuissa tai samettihousuissa jalassa veisaamassa 
opettajan polkeman urkuharmonin säestyksellä. Kädessä on ollut todistus, joka on pitänyt 
kohta viedä vanhemmille nähtäväksi ilolla tai pienellä pelolla. Suvivirrestä on alkanut 
kuukausien vapaus, ehkä maalaiselämä tai seikkailut kesäisessä kaupungissa –jos 
nimittäin ei ollut saanut ehtoja.  
 
Vanhempien penkeissä koulun kevätjuhlissa kaivellaan nenäliinoja Suvivirren alkaessa, 
eikä ainakaan kahden ensimmäisen värssyn sanoja tarvitse virsikirjasta vilkuilla.  
 
Virren vankkumattomasta asemasta kertoo, että sen sanoihin ei viimeisimmässä 
virsikirjauudistuksessa kajottu. Toisaalta virsi inspiroi yhä uusia versioita. 
Uskonnottomatkaan eivät ole raaskineet luopua Suvivirrestä kokonaan. Kymmenen vuotta 
sitten sanoittaja nimimerkillä Miiroskari teki siitä Suvilaulun, jossa Luojan ylistyksen 
asemesta tyydytään luettelemaan kesän ihanuuksia.  
 
Suomalainen lukio elää voimakkaita murrosvuosia. Ylioppilastutkinto muuttui tänä keväänä 
kokonaan digitaaliseen muotoon, kun matematiikka viimeisenä kirjoitettavana aineena 
siirtyi uuteen digimuotoon. Kokeita on tehty koulun omina kokeina jo pitkään ja viime 
syksynä syyslomaviikolla saimme kaikkiin tarvitsemiimme luokkiin digivarustuksen. Tästä 
kiitos Joutsan kunnan tekniselle toimelle. Menin syyskuussa käymään kunnanvirastolla ja 
esitin toiveen, että tarvitsemme melko pikaisesti kaikkiin lukion luokkiin digitaaliset kokeet 
mahdollistavan verkon sähköisiä kokeita varten. Vastaus tuli samalla käynnillä –verkko 
tehdään, että lukiolle turvataan edellytykset toimia laadukkaasti. Tämäkään panostus ei 
mennyt hukkaan, kun katsomme tämän kevään hyviä ylioppilastuloksia. Kiitokset kunnan 
tekniselle toimelle nopeasta reagoinnista.  
 
Syksyllä alamme tehdä lukioon uutta opetussuunnitelmaa. Kyseessä on vaativa prosessi, 
mutta uskon ja luotan, että lukion ammattitaitoisella väellä tämäkin uudistus saadaan 
vietyä läpi kunnialla. Kuluneen viikon puheenaihe lukiorintamalla on ollut lukiouudistuksen 
kohta, joka painottaa erityisesti matematiikan arvosanaa yliopistoihin ja korkeakouluihin 
pyrittäessä. Matematiikan arvosana painaa paljon myös niille ylioppilaille, jotka 
suuntautuvat humanistisille aloille. Saa nähdä, jääkö uudistus pysyväksi –veikkaan, että ei.  
 
Arvoisat ylioppilaskokelaat, meillä on takana vaiherikas ja mieleen jäävä vuosi. Teillä 
abiturientteina ja minulla ensimmäinen Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion rehtorina. Kävin 
työpaikkahaastattelussa viime vuoden toukokuussa. Yksi haastatteluosioista oli lukion 
Monitoimitilassa. Koko työurani koulussa tehneenä saatoin jo ensikohtaamisessa huomata 
sen hyvän hengen, mikä lukiolla vallitsi. Kanssanne on ollut mukava tehdä töitä kulunut 
lukuvuosi. Saavutitte sekä syksyn että kevään ylioppilaskirjoituksissa hyviä arvosanoja, 
Kevään saldo oli 11 L:ää, 22 E:tä, 22 M:ää, 26 C:tä. Yhtään hylättyä arvosanaa ei tullut 
edes ylimääräisissä aineissa. Joutsan lukio oli YLEn lukiovertailussa, jossa lasketaan 
neljän pakollisen aineen arvosanat, Keski-Suomen toiseksi paras lukio heti Jyväskylän 



Norssin jälkeen. Kiitos tästä kuuluu teille, ahkerat opiskelijat ja tietenkin koulumme 
ammattitaitoinen ja osaava opettajakunta. Koulu tarvitsee toimiakseen monenlaisia 
tukitoimia –haluankin kiittää keittiötä ja laitoshuoltoa ansiokkaasta työstä viihtyisän 
kouluyhteisön ylläpidosta. Ilman kansliaa koulu ei pitkään pyöri. Kiitokset koulusihteeri 
Tertulle siitä, että paperit ja bitit pysyvät järjestyksessä.  
 

Toivotan kaikille kouluyhteisömme jäsenille aurinkoista ja rentouttavaa kesälomaa!  

Arto Juntunen  

rehtori 


