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Arvoisa juhlaväki

”Kun ihminen sai ajan, hän sai siteet kauas menneisyyteen, hän sai näyn tulevaan.” 
Joutsan yhteiskoulu juhlistaa 65. ja Joutsan lukio 50. vuottaan.  On aika punoa siteistä kertomusta.
Vuonna 1946 Suomi oli toipumassa sodasta. Juho Kusti Paasikivi valittiin presidentiksi, Herman Hesse sai 
kirjallisuuden Nobel-palkinnon ja mikä tärkeintä, Brasiliasta saatiin Suomeen kahvilasti. Tuolloinen 
kansanhuoltoministeriö lupasi heti myyntiin neljänneskilon kahvia henkeä kohden ja myöhemmin toisen 
mokoman. Joutsassa puolestaan – arvatenkin intoa ja tulevaisuudenuskoa puhkuen – perustettiin 
yhteiskoulu. Lapset piti saada oppikouluun. Suomi toipuisi sodan ja puutteen vuosista sivistyksen voimalla! 

Oikeus sivistää itseään ei kansakuntien historiassa ole ollut mikään itsestään selvyys. Sivistyksen oikeuden 
puolesta on taisteltu menneisyydessä, sitä on puolustettava ja vaalittava nykyisyydessä sillä sivistys on 
portti tulevaisuuteen. Sivistyksellä on joskus alistettu – etenkin silloin kun tiedon lähteet ovat olleet 
piilotettuja tai suljettuja – mutta sen avulla on voitu myös nousta vallanpitäjiä vastaan. 

Suomessa perustuslaki turvaa paitsi kansalaisten klassisia vapausoikeuksia myös sosiaalisia, taloudellisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia. Nykyissä perustuslaissamme, joka tuli voimaan vuonna 2000, mutta jota jo  edelsi 
perusoikeusuudistus 1990-luvun puoselivälistä, sivistykselliset oikeudet saivat enemmän sisältöä kuin  mitä 
itsenäistymisemme alusta voimassa ollut hallitusmuotomme oikeus maksuttomasta perusopetuksesta 
turvasi. Kyse on jokaisen oikeudesta opetukseen kykyjensä, taipumustensa ja erityisten tarpeittensa mukaan 
aina esiopetuksesta ylimpään opetukseen ja aikuiskoulutukseen. Yksilön kannalta tämä merkitsi oikeutta 
elinikäiseen oppimiseen. 

Perustuslakimme turvaa myös tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapauden. On sanomattakin selvää, 
että sivistykselliset oikeutemme voivat toteutua vain silloin kun kulloisetkin päätöksentekijämme ovat 
sisäistäneet opetuksen ja kulttuurin merkityksen. Kyse on henkisestä pääomasta, ainetta väkemmästä 
voimasta.

Lukio tuli sitten vuonna 1961. Samana vuonna Juri Gagarin valloitti avaruuden ja Berliinin muuria alettiin 
rakentaa. Tuo vuosi oli myös minulle tärkeä. Minusta tuli kansakoulun ekaluokkalainen. Pulpettikaverini oli 
Hartolan eräältä kylältä, jota kutsuttiin Sydänmaaksi. Kysyin häneltä uteliaisuuksissani, että onko se 
sydämen muotoinen. Saimi-opettajani nostatti minut pystyyn saman tien ja kirjoitti kaunokirjoituksella 
liitutauluun nimeni. Tunnilla puhumisesta sai rangaistukseksi jälki-istuntoa. Istunto kesti niin kauan kuin 
pyysi itkien anteeksi. Minä istuin kauan, anteeksi pyysin mutta en itkenyt. Sellainen oli ensimmäinen 
koulupäiväni.

Joutsan yhteiskoulussa aloitin muuten syksyllä 1967 kolmannelta luokalta yhdessä Pertti-veljeni kanssa, joka 
tuli ensimmäiselle luokalle. Nuorempi sisareni Kirsti kävi Joutsassa lukion. Myös isäni oli täällä 
musiikinopettajana lyhyen aikaa 1950-luvulla Antti Hossolan ollessa rehtorina.



Hyvät kuulijat

Filosofi Martin Heidegger sanoisi nyt kun muistelemme vanhoja aikoja, ettei mitattava aika ole olennaista. 
Olennaista on ihmisen tietoisuus omasta ajallisuudestaan ja että juuri tämä tietoisuus on ihmiselle 
olennainen ominaisuus.

Aikaa on kuitenkin kiinnostavaa pohtia tarkemmin. Länsimaisessa kulttuurissamme aika nähdään 
lineaarisena, ikään kuin virtana, jota on koko ajan täytettävä tai muuten menetämme hetken. Itämaisessa 
ajattelussa aika on syklistä ja sitä kuvataan usein pyöränä. Ehkäpä aika on sekä lineaarista että syklistä, yhtä 
syheröä kuin mikroskoopista näkyvä dna kierteineen. 

Aiemmin vuodenajat, kylvö, kasvukausi ja sadonkorjuu määrittivät aikaa enemmän samoin kuin 
kirkkovuoden juhlat Kristuksen syntymästä, kärsimyksen ja kuoleman kautta ylösnousemukseen mutta toki 
vielä edelleenkin. Kouluissa ja oppilaitoksissa jokainen lukuvuosi tuo yhä uudet oppilaat. Syksyn kirpeinä 
aamuina olemme olleet ”unessa useasti sinun kaduillas koulutie.” Jokainen kevät juhlistaa uusia ylioppilaita, 
yläkoulunsa päättäneitä ja ammattiin valmistuneita. Juuri toistuminen tuo uuden mahdollisuuden.

Globalisaatio – aikamme muotisana – on ajan ja paikan muodonmuutosta: kyse on yhteyksien ja 
verkostojen laajentumisesta, näitten kontaktien intensiivisyydestä ja muutosten vaikutuksista 
yhteisöihimme, jotka olivat ennen rajattuja ja osin suljettuja, nyt avoimia ja rajattomia. Nykyaika, globaali 
uusliberalistinen aika, on tehnyt ajasta mutta myös samalla ihmisestä hyödykkeen. 

Sanotaan, että aika on rahaa.  Meidän on oltava joka hetki kytkettynä on-line-todellisuuteen. Talouden 
ylivaltaa on arvioida ihmistä ennen muuta tuotannontekijänä. Meidän on oltava tämän puheen mukaan 
tuottavampia, tehokkaampia, jaksettava kauemmin ja oltava alati valmiita uudistumaan ja muuttumaan, 
sopeutumaan ja joustamaan.

Ajan hinta näkyy esimerkiksi siinä, että voittoja yritetään tehdä valuuttahuoneissa silmänräpäyksessä 
ehtimättä analysoida markkinoilta saatavaa tietoa. Poliittiset päättäjät meillä ja muualla yrittävät rauhoittaa 
ja vakuuttaa niitä, jotka ovat valmiita yhdellä napinpainalluksella siirtämään varat ja sijoitukset muualle. 
Luultavasti tämä on mahdoton tehtävä. Siksi tarvitaan hidasteita. Finanssitransaktiovero, 
valuutanvaihtovero, on hidaste. Se toteutuu ennemmin tai myöhemmin siksi, ettei meillä ole 
maailmanlaajuisesti varaa maksaa finanssimaailman reaalitaloudesta irronneita valtavia laskuja.

Ihmisen hintaa kuvaa paitsi ihmisten kutistaminen tuotannontekijöiksi myös ajankohtainen nettikeskustelu 
ihmisten keskinäisestä arvottamisesta hyödyllisyyden perusteella. Hyödyllisyys ratkaisee tämän ajattelun 
mukaan sen, voiko elää, olla ja unelmoida – ja asua Suomessa. Tätä keskustelua luonnehditaan aivan oikein 
vihapuheeksi, joka on keskisormen näyttämistä päättäjille, maahanmuuttajille tai ylipäätään erilaisille 
ihmisille. Hetken se helpottaa uhoa mutta yhteiskunnallista vaikuttamista se ei ole.

Koko sivistyshistoriamme on alleviivannut jokaisen ihmisen arvoa sinänsä. Myös pohjoismainen 
hyvinvointivaltioajattelu on alleviivannut heikoista, siis hyödyttömistä, huolenpitämistä, sillä heikko voi olla 
itse kukin meistä koska tahansa, syystä tai toisesta. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen 
ensimmäinen artikla kristallisoi sen: ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden 
hengessä.” 

Ehkäpä juuri tämä ajan ja ihmisen hyödykkeistäminen selittää niitä ongelmia, joitten edessä olemme: emme 
pysty hallitsemaan kaikkea sitä tietoa, joka tulvii pysähtymättömänä virtana joka sekunti – ja se tekee 
meidät epävarmoiksi. Epävarmoina mieluummin torjumme kuin hyväksymme. Arkipäivässäkin ajan hallinta 



on mittaamista, jaksottamista ja suunnittelua. Vaikka ei olisi kiire, on pakko olla kiire. Muuten on jotenkin 
turha tai joutilas. Hyvä elämä ja onnentavoittelu on kuitenkin ihmisen elämän tarkoitus.

Hyvät kuulijat

Sivistyksellä voi käydä ajan rahallistamisen pakkopaitaa vastaan. Millainen valtava voima sivistys onkaan! 
Historian professori Juha Siltala määrittelee sivistyksen elämäntavaksi, johon kuuluu filosofista pohdintaa ja 
joutenoloa sekä käytännön tietoa. Sitä ei saavuteta tuottamalla, vaan sulattelemalla. Ihmisen sanotaan 
tarvitsevan humanistista sivistystä itsensä ymmärtämiseen ja luonnontieteellistä sivistystä maailman 
ymmärtämiseen. 

Sivistyksen kaksi jalkaa ovat kasvatus ja koulun tarjoamat yleissivistävät tiedot ja taidot. Ne kuuluvat 
jokaiselle kansalaiselle. Sivistys on ollut ja tulee olemaan ihmiskunnan elinikäinen projekti.

Juuret ovat antiikin maailmassa. Hyveitä olivat käytännöllinen viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja 
kohtuullisuus. Käytännöllinen viisaus on hyveistä tärkein. Se on kykyä arvioida mikä juuri nyt ja tässä asiassa 
on hyveellistä ja oikein. Hyvettä harjoittava miettii tekojensa seurauksia ja pyrkii tekemään oikeita päätöksiä. 
Kristinusko toi hyveisiin uskon, toivon ja rakkauden. Vasta rakkaus tekee kaikista muistakin hyveistä 
arvokkaita. Näin sanoo apostoli Paavali.

Ranskan vallankumous toi puolestaan demokratian arvot: vapauden, veljeyden ja tasa-arvon. Darwin 
evoluution. Klassinen liberalismi sanan-, ajatuksen- ja uskonnonvapauden. Ja Karl Marx kuten Friedrich 
Engels hänen haudallaan muistopuheessaan sanoi: ”Marx keksi ihmiskunnan historian kehityslain: tosiasian, 
joka siihen asti oli ollut ideologisten kerrostumien peitossa nimittäin sen yksinkertaisen tosiasian, että 
ihmisten täytyy ennen kaikkea syödä, juoda, asua ja pukeutua, ennen kuin he voivat harrastaa politiikkaa, 
tiedettä tai taidetta ..ja että kulloinenkin taloudellinen kehitysaste muodostaa taloudellisen perustan (…) 
joka onlähtökohtana.”

Kaikki tämä on yhteistä arvopohjaamme ja on sivistystä tuntea ne.  

Antiikin aikaiset aina keskiajalle tärkeät taidot jakautuivat kahteen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluivat 
kielioppi, retoriikka ja logiikka. Jälkimmäiseen artitmetiikka, geometria, tähtitiede ja musiikin teoria. Nyt 
oppiaineita on enemmän. Keskustelua perusopetuksen tuntijaosta käydään kiivaasti kuten myös tieto- ja 
taitoaineista. Yleissivistävän koulutuksen tehtävänä on kuitenkin tarjota enemmän yleistietoa ja älyllisiä 
kykyjä kuin ammatillisia valmiuksia. Yleissivistävä tieto on nimittäin täyden -osallistuvan, ajattelevan ja 
erilaisia valintoja puntaroivan- kansalaisuuden ehto. 

Kun käy koulua ja odottaa malttamattomasti aikuisuutta, ei sittenkään tajua siinä hetkessä kouluajan 
merkityksellisyyttä. Sitä kuulee juhlapuheissa miten elämän reppuun kerätään tiedollisia ja taidollisia eväitä, 
miten uteliaisuudella ja asioista selvää ottamisen asenteella pystyy ratkomaan ongelmia ja miten yhteisössä 
voi kasvaa ja löytää itsestään puolia, jotka auttavat kohtaamaan vierasta ja outoa pelkäämättä. Ja sitten 
vuosikymmeniä myöhemmin tajuaa, että niinhän se on! Lintsatuilla tunneilla ei olekaan tehnyt jäynää 
opettajalle, vaan itselleen. 

Ei totisesti ole helppoa olla tänä päivänä nuori. Nykyisen yhteiskunnallisen keskustelun perusteella, 
esimerkkinä opiskeluaikojen lyhentämisen vaatimus, nuoren tulee tietää jo lukion aloittaessaan mitä haluaa 
opiskella ja selvittää heti tiensä jatko-opintoihin. Nuoren pitää pullahtaa ulos työelämään muutamassa 
vuodessa kahden tutkinnon papereilla ja viiden kielen täydellisellä hallinnalla, ja hyvä on, jos on hankkinut 
työkokemusta ja kansainvälistä osaamista – ja saa pätkätyön, jos edes sitäkään. 



Kun ei ole hyväksi, että aikaa tai ihmistä pidetään hyödykkeenä, ei totisesti ole hyväksi, että nuoruutta 
hyödykkeistetään. Nuori, joka on utelias ja avoin ja joka uskaltaa kyseenalaista ja etsiä, on sittenkin 
tärkeämpi niin yhteiskunnalle kuin itse työelämälle, sillä silloin hän pystyy lunastamaan 
sukupolvitehtävänsä: haastamaan tutun ja totutun, löytämään uusia näkökulmia, jotka avaavat väyliä 
kehitykselle. Kun näkee vaivaa ottaakseen selvää menneisyydestä, löytää myös tulevaisuuden tekemisen 
avaimet. Tällä molemminpuolisella kunnioituksella, kokemuksen arvostamisella mutta myös 
uudellenajattelemisen mahdollisuuden antamisella, fyysinen ikä tulee yhdentekeväksi. Syntyy luja 
sukupolvien ketju: siteet menneisyyteen, näky tulevaisuuteen. 

Hyvä juhlaväki

Miten merkityksellisiäkouluvuodet ovatkaan! Miten vaikuttavia tunnejäljet ovatkaan! Mitä enemmän tulee 
elämänkokemusta, sitä enemmän tuntee iloa ja arvostusta elämän tärkeimmistä aikuisista vanhempien 
ohella, opettajista. Vanhemmat kulkevat lapsuuden rinnalla, mutta opettajat nuoruuden. Miten palkitsevaa, 
haastavaa ja raskasta opettajan työ onkaan! Kiitos teille hyvät opettajat.

Olkoot tämä hieno juhla hetki mielen puhdistamiselle kaikesta turhasta kiireestä. Tällä hetkellä ei ole hintaa, 
se vain on. Kun nyt suljemme silmämme, muistamme kaikkia niitä oppilaita ja opettajia, joitten askelten 
äänet - kopisevat ja laahustavat – ovat kaikuneet koulumme käytävillä ja rapuissa kaikkina menneinä 
vuosikymmeninä. Äänissä on niitäkin, joita ei enää ole. Ne saavat kuitenkin kaiun äänistä, jotka nyt ja 
tulevina vuosina taas kiiruhtavat luokkiin. 

Pentti Haanpää sanoo: ”On hyvä liikkua sanan kaikissa merkityksissä, siis pörhistä itsesi uteliaaksi, nurkan  
takana voi olla jotain mielenkiintoista."
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