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Tuon  teille  tervehdyksen  kaikkien  Joutsan  yhteiskoulua  ja  lukiota  käyneiden  tohtoreiden 
puolesta.  Kuulun niihin lukion oppilaisiin,  jotka tulivat  1960-luvulla  Joutsan naapurikunnista. 
Tännehän tultiin myös tuolloin lähiseudulta joko suoraan yhteiskoulun ensimmäiselle luokalle tai 
lukioon jatkamaan. Kotipaikkakuntani keskikoulusta, Hirvensalmen yhteiskoulusta, suunnistettiin 
yleensä Mikkelin lukioihin. Joutsaan oli esteenä kielimuuri: pitkä englanti, kun Hirvensalmella 
luettiin  saksaa.  Silti  Hirvensalmen ja Joutsan välillä  on ollut  vanhastaan muutenkin tavallista 
suurempi raja: eri maakunta ja eri lääni, eri lähikaupungit joissa asioidaan. Hirvensalmen vieraus 
tuli eteeni heti ensimmäisen lukiovuoden syksyllä: eräs luokkakaverini (tai -toverini, kuten silloin 
vielä sanottiin) kysyi minulta mistä olen ja kuultuaan jatkoi ”Missäs se on?” No, enpä tiennyt 
minäkään silloin kovin tarkkaan, missä mutkassa on Luhanka.
 
Yhteydet  Joutsaan olivat  Savon suunnalta  kuitenkin hyvät.  Kun vertaan nykyistä  kotiseutuani 
vuosikymmenien  takaiseen,  tuleekin  ensimmäiseksi  mieleen  aina  linja-autoliikenne.  Koko 
lapsuuteni ja nuoruuteni ajan kulki Mikkelin ja Joutsan välillä linja-auto kumpaankin suuntaan 
kolmesti päivässä, ja neljäskin vuoro molempiin suuntiin tuli joskus 1970-luvulla. Lukioaikanani 
näiden  lisäksi  liikennöi  Joutsasta  iltapäiväisin  koululaisauto:  se  kulki  ensin  pitäjänrajalle 
Kanervamäkeen, mutta alkoi pian käydä kääntymässä Hirvensalmen puolella, kotikylässäni.

Oma  ammatinvalintani,  suomen  kielen  opiskelu,  oli  selvinnyt  minulle  jo  keskikoulussa. 
Jyväskylä  taas  oli  opiskelukaupungiksi  sopivan  pieni  ja  kotoinen,  ja  myös  sopivan  matkan 
päässä. Ammatinvalintaa minun ikäpolvellani ei ollut minkäänlaista. Kun pidimme pitkän ajan 
päästä  ensimmäistä  luokkakokoustamme,  vaihdoimme  kokemuksia  myös  opiskelujen 
aloittamisesta. Joku mainitsi vähän karrikoiden, että 60-luvun lopussa oli tytöille tiedossa tasan 
kaksi  ammattia:  sairaanhoitaja  ja  opettaja.  Yliopistosta  en  kuitenkaan  päätynyt  äidinkielen 
opettajaksi  johonkin  mahdollisimman  pieneen  maaseutupitäjään,  kuten  olin  suunnitellut.  Sen 
sijaan proseminaarityön aihe ja myöhempi assistentin sijaisuus sanelivat tulevaisuuteni. Eräässä 
mielessä palasin kyllä tuttuihin maalaismaisemiin, keräämään ja tutkimaan Etelä-Savon murteita, 
ja murteenkeruuvuosien  aikana oli  tutustuttava  myös  naapurimurteisiin;  Joutsan murrekin  tuli 
tuolloin tutuksi. Sitä ennen en ollut tiennytkään, miten erikoinen Hirvensalmen ja Joutsan raja on 
myös  murteen  puolesta:  Päijät-Hämeen  murrealue  on  historiallista  Hämeen  maakuntaa  mutta 
kuuluu silti Jämsää ja Kuhmoista myöten savolaismurteiden pääryhmään. – Murrealueiden rajat 
eivät tässä kulje nykyisten maakuntien mukaan: Keski-Suomen murrealue alkaa vasta Jyväskylän 
pohjoispuolelta, ja Lahden seutu kuuluu jo hämäläismurteisiin, siis länsimurteisiin. – Nyt voin 
joka tapauksessa sanoa,  että  olen saanut tehdä hyvin mielenkiintoista  työtä,  sekä opettaa  että 
tutkia kiinnostavia kielenilmiöitä. Olen saanut myös ohjata joitakin opinnäytteitä näiden seutujen 
murteista ja nimistöstä. Ympyrä sulkeutuu tänä viimeisenä lukuvuotenani Joutsaan, kun tekeillä 
oleva pro gradu Joutsan keskustaajaman nimistöstä valmistuu.



Joutsan lukion sivuilta käy ilmi, että meitä on yli 40, jotka olemme väitelleet tohtoreiksi Suomen 
eri  yliopistoissa,  alkaen  vuodesta  1977.  Ensimmäinen  tohtori  Terho  Eloranta  tuli  omalta 
luokaltani,  vuoden 1967 ylioppilaista,  samoin toinen,  Pekka Rahkila,  ja itse olin kolmas.  Sen 
jälkeen lista on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla aivan tähän vuoteen saakka – kuten väitelleiden 
määrä  yleensäkin.  Tutkimusaloja  näyttävät  hallitsevan  lääketieteet  sekä  matemaattis-
luonnontieteelliset ja tekniset aineet. 

Tohtoriluettelo osoittaa,  ettei  jatko-opintojen mahdollisuus riipu lukion koosta eikä sijainnista. 
Omasta kouluajastanikin muistan sen, ettei lukioita vertailtu samalla tavalla kuin mediassa nyt 
tehdään.  Heti  ensimmäisestä  syksystä  tähdättiin  ylioppilaskirjoituksiin.  Niiden  kriteerit  olivat 
silloinkin kaikille samat (eikä opiskelu ole kiinni vain opettajista vaan myös itsestä). Nyt elämme 
aivan erilaisessa yhteiskunnassa, erilaisessa Suomessa, erilaisessa maailmassa. Suuret muutokset 
ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen myös tietoon, tiedonvälitykseen ja koulutukseen. Silti on 
kyseenalaista,  tarkoittavatko  ne  aina  kehitystä  parempaan  suuntaan.  Tätä  voi  kysyä,  kun 
kouluverkostot  harvenevat  ja  koulumatkat  pitenevät  jo  ekaluokasta  lähtien:  mitä  muuta 
maaseudulta samalla tyhjennetään.
 
Tänään  kiitän  entistä  opinahjoani  siitä  koulutuksesta,  jonka  täällä  sain,  ja  toivotan  Joutsan 
kouluille ja erityisesti lukiolle menestystä Suomenmaan muiden lukioiden joukossa. Uskon että 
muutkin  täältä  valmistuneet  ylioppilaat  ja  myöhemmin  väitelleet  tohtorit  voivat  yhtyä  näihin 
kiitoksiin. Ja kaikille koulutietä kulkeville ja kulkeneille, opettajille ja oppilaille, toivon valoisaa 
tulevaisuutta, muutostenkin keskellä. 


