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Koulun entiset oppilaat ja
opettajat täyttivät Pohjois-
Haagan Yhteiskoulun 24.
lokakuuta. Kyseessä oli
osa koulun tavasta juhlia
50-vuotista työtään Haa-
gassa. Koululle oli etukä-
teen ilmoittautunut yli 500
senioria, mutta ilmeisesti
paikan päällä heitä oli vie-
läkin enemmän, koska si-
nänsä tilava voimistelusali
ei kaikille riittänyt vaan
ohjelmaa jouduttiin sei-
saaltaan seuraamaan myös
ala-aulan puolelta. Paino-
piste oli selvästi varttu-
neemmissa ikäluokissa,
jotka tulivat viettämään
nostalgista iltaa vanhassa
koulussaan.

Senioritapaaminen aloi-
tettiin jo iltapäivällä tutus-
tumalla kouluun ja sen ny-
kyiseen toimintaan. Tu-
tustumiskierroksilla ja tie-
toiskuilla seniorit saivat
käsityksen entisen opinah-
jonsa nykypäivästä. Mo-
nella seniorilla näytti ole-
van kova halu löytää se
entinen luokkansa, mutta

moni myös tähysti tarkkaa
ympäristöään löytääkseen
tuttuja luokkatovereita tai
”sen” opettajan.

Seniorijuhlan pääesiin-
tyjät olivat koulun entisiä
opettajia. Tusinan opetta-
jan joukko lauloi ja esitti
pientä sketsiä. Huumori

oli selvästi koulun sisäis-
tä, mutta nauratti kovasti
entisiä oppilaita. Opetta-
jien esittäytyessä ilmeni,
että moni heistä oli ollut
koulun palveluksessa yli
30 vuotta. Tämä lienee
eräs osoitus siitä ”Pohjois-
Haagan Yhteiskoulun
hengestä”, johon seniori-
juhlan monessa puheen-
vuorossa viitattiin. Jotakin
henkeä koulussa lienee,
koska esimerkiksi sen en-
simmäisestä 18 oppilaan
ylioppilasluokasta vuodel-
ta 1964 oli ainakin kuusi
henkeä paikalla.

Nostalgisessa ohjel-
massa nostettiin esiin
myös muutamia elämäs-
sään hyvin menestyneitä
ja maineeseenkin noussei-

ta koulun entisiä oppilaita.
Vuorollaan apulaisrehtori
Tuomas Raja jututti niin

tekstiilitaiteilija Agneta
Hobinia, Paulig Oy:n toi-
mitusjohtaja Rauno Paa-
jasta, taiteilija Vesa-Mat-
ti Loiria, Kannelmäen
kirkkoherra Sakari En-
roldinia, Dagmar Oy:n
toimitusjohtaja Tuula
Kalliota, kaupunginval-
tuutettu Kimmo Helistö,
Autoliiton toimitusjohtaja
Pasi Niemistä, beach vol-
ley -pelaaja Annika Hur-
tamoa ja jalkapalloilija
Vili Savolaista. Kukin
haastateltu edusti omaa
vuosikymmentään koulun
historiassa ja kertoi omia
elämyksiään kouluajoil-
taan.

Myös koulun nykyiset
oppilaat pääsivät esittä-
mään kykyjään tanssin ja
musiikin merkeissä. Kor-
keakulttuuria edusti puo-
lestaan Suomen kansallis-

oopperan sopraano Raili
Viljakainen, joka lauloi
pianisti Pekka Asikaisen
säestämän.

Seniorijuhlan ohjelma
oli hauska kooste mennei-
den aikojen muistelua ja
koulun nykypäivää. Se-
nioritapaaminen jatkui
koululla nautitulla puffet-
aterialla ja jatkoilla Hotel-
li Haagassa.

Koulun 50-vuotisjuh-
liin pääsivät toki seniorien
lisäksi osallistumaan
myös oppilaat, joille oli
järjestetty monipuolista
ohjelmaa koulun juhlavii-
kolla.

Haagalainen-lehti on-
nittelee koulua puolen
vuosisadan työ täyttymi-
sestä ja toivottaa sille
menestystä jatkossakin.

KK

Seniorit täyttivät Pohjois-Haagan Yhteiskoulun

Pohjois-Haagan entisiä oppilaita yhteiskuvassa. Tuomas Rajan haastattelussa Vili Sa-
volainen, istumassa vasemmalta Annika Hurtamo, Pasi Nieminen, Kimmo Heliste, Tuu-
la Kallio, Sakari Enroldin, Vesa-Matti Loiri, Rauno Paajanen ja Agneta Hobin. Kuvat
KK.

Juhlasali täyttyi sananmukaisesti ääriään myöten koulun senioreista, eikä edes riittänyt
kaikille.

Koulu julkaisi 50-vuotis-
juhliinsa liittyen julkaissut
9. lokakuuta FT Marja-
Leena Hännisen kirjoitta-
man koulun historian otsi-
kolla ”PHYK – Pohjois-
Haagasta menestyksen tiel-
le”.

Kirjassa kerrotaan kou-
lun perustamisvaiheista
Haagassa ja kasvusta yh-
deksi oppilasmäärältään
Suomen suurimmista oppi-
kouluista. Kirja kertoo
koulun arkipäivästä, mutta
myös murrosajoista, mm.
koulutaistelun kiihkeistä
vuosista, Teiniliiton nou-
susta, peruskoulun tulosta
ja opettajien vuoden 1976
lakosta. Kirja kertoo myös,
kuinka oppilasmäärältään
vähäiseksi jäänyt koulu oli
1980-luvulla lakkau-
tusuhan alla, mutta kuinka
siitä kuitenkin kasvoi me-
nestyvä, liikuntapainottei-
nen erikoiskoulu, jonka op-
pilaskunta tulee nykyään
muualtakin kuin Haagasta.

Kirjassa kerrotaan rehto-
reista, opettajista ja oppi-
laista, arjesta ja juhlasta.
Kirja on ammattilaisen te-

kemä ja siihen on koottu
koko historian ajalta luette-
lot koulun johtokunnan jä-
senistä, opettajista, muusta
henkilöstöstä ja ylioppi-
laaksi kirjoittaneista.

Teoksessa on hyvin mie-
lenkiintoinen kuvitus, joka
varmasti tuo nostalgisia

muistoja koulua käyneelle
tai entiselle opettajalle.
Kirjassa on temaattinen ra-
kenne ja runsaasti taulukoi-
ta. Sivuja tässä painoasul-
taan hyvässä kirjassa on
246.

Koulun juhlavuoteen
liittynyt historiikin ennak-

kotilausjakso on päättynyt,
mutta kirjaa voi kuitenkin
hankkia koululta hintaan
35 euroa/kappale. Maksu
suoritetaan käteisellä kirjan
noudon yhteydessä. Tie-
dustelut koulusihteeri puh.
09-4777530 tai 
historiikki@phyk.fi.

Pohjois-Haagan Yhteiskoulun 
historia koviin kansiin

Valmiin työn kanssa on helppo hymyillä. Historian julkistamistilaisuudessa vasemmal-
ta: entinen koulun hallituksen puheenjohtaja K.A. Kaukonen, Spiritus Historiae Oy:n
toimitusjohtaja Veijo Åberg, rehtori Jukka Tanska, FT Marja-Leena Hänninen ja koulun
entinen rehtori Aarno Nietosvaara.


