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KKeskellä kauneinta Kontulaa on erityisen hie-
noa olla opettaja. Ei siksi, että lapset olisivat 
toisenlaisia. Koulussa kaikki oppivat ja ih-
mettelevät, haluavat nähdä ja tulla nähdyksi. 
Kontula kuitenkin kiittää kauniisti. Täällä on 
helppo tiedostaa tekevänsä työtä, jolla on 
merkitystä. Olemalla luottamuksen arvoinen 
saa oppilailta takaisinkin sen kaltaista luotta-
musta, jota muuten elämässä kutsutaan ys-
tävyydeksi.

Siksi olen kiitollinen, että saan olla töissä 
Helsingin yhteislyseossa. Hylli on hyvä kou-
lu siellä, missä tarvitaan hyvää koulua. Hyviä 
ovat myös Hyllin oppilaaksiottokoulut, Kon-
tulan ala-aste, Laakavuoren ala-aste ja Mel-
lunmäen ala-aste. Kun niiden resurssit ovat 
kunnossa, me vain jatkamme niissä tehtyä 
hyvää työtä.

Hylli on yksityinen sopimuskoulu. Yksityi-
syys ei tee siitä elitististä tai millään muotoa 
parempaa kuin hienot naapurimme Vesalan 
yläaste ja Myllypuron yläaste. Me ja naapurit 
teemme hyvää työtä samoissa, välillä haas-
tavissa olosuhteissa. Toiminta myös rahoite-
taan samoilla verorahoilla, joita valtio maksaa 
yksityiselle koululle per oppilas saman verran 
kuin Helsingin kaupungillekin. Laki kieltää voi-
ton tuottamisen, lukukausimaksuja ei perittäisi 
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O pettajuus 
on maailman 
hienoin profes-

sio. Koulun alkaessa pikku taniaiset 
ovat kirjoittamaton kirja. Opettaja saa 

olla mukana huimassa prosessissa, 
tekemässä kouluvuosista turvallisia ja 

avaamassa uusia maisemia. Parhaassa 
tapauksessa opettajan katse voi myös 

kertoa  lapselle “sä onnistut, sä pärjäät, 
kyllä me tästäkin selvitään”.
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Kvaikka se olisi luvallistakin. Usein oppilaat eivät 
edes tiedä Hyllin olevan yksityinen koulu.

Joskus yksityisyys antaa meille mahdolli-
suuden tehdä päätöksiä ilman opetusviraston 
hieman jähmeää byrokratiaa. Jos jokin asia 
tarvitsee hoitaa, päätökset tehdään lähellä ja 
aika ketterästi. Me olemme koulu sosioekono-
misesti haastavalla alueella. Siksi me olemme 
koulun omalla päätöksellä palkanneet kokopäi-
väisen kuraattorin ja kokopäiväisen psykologin. 

Yksityisillä sopimuskouluilla on Suomessa 
kunniakas historia. Ne syntyivät suomalaisten 
sivistysmiesten ja -naisten toimesta, kun yh-
teiskunnalla ei ollut varaa perustaa oppikouluja. 
Nykyisinkin niiden pyörittäminen on aatteellis-
ta toimintaa yhteiseksi hyväksi. Omistajat ovat 
säätiöitä tai osakeyhtiöitä, mutta kukaan ei voi 
tehdä tiliä omistamisella tai omistuksen myy-
misellä.

Helsingin yhteislyseon perusti v.1908 suo-
malaisen osuustoimintaliikkeen isä Hannes 
Gebhard, taloushistorian ja taloustieteen pro-
fessori ja yksi Suomen ensimmäisen edus-
kunnan kansanedustajista. Hannes oli myös 
kustannusyhtiö Otavan toinen perustaja  ja 
tärkeässä roolissa laittamassa alkuun Pellervo-
seuraa, Maataloustuottajien keskusliittoa  ja 
Maaseudun tulevaisuus -lehteä.

Aluksi koulun nimi oli Helsingin maanvilje-
lyslyseo. Gebhardin tavoitteena oli talonpoi-
kien koulutustason parantaminen. Koulussa 
opiskeltiinkin akateemisten oppiaineiden lisäk-
si hevostenhoitoa, maanviljelystä ja metsän-
kasvatusta. Tavoitteena oli nostaa suomalais-
ten talonpoikien sivistystasoa ja tehdä myös 
maajusseista ylioppilaita.

Tässä suhteessa Gebhardin parhaat perin-
teet jatkuvat Hyllissä. Sivistystä haetaan edel-
leen myös niille, joiden suvuissa ei välttämättä 
ole ollut ylioppilaita viidennessä polvessa. Kun 
suvivirsi kajahtaa, on valkolakki monella, jolla ei 
omassa suvussa ole ollut esikuvia. 

Täältä kauniista Kontulasta katsellen hassu-
ja ovat sellaiset kouluvertailut, joissa lasketaan 
vain Ylioppilastutkintolautakunnan puoltoää-
niä. Hyllin lukiossa tehdään kovasti töitä niiden 
hyväksi, joiden äidinkieli on suomi ja sisääntu-
lokeskiarvo 9.5. Mutta me taistelemme yliop-
pilaiksi myös kullannuppuja, joiden äidinkieli ei 
ole eurooppalaisesta kieliperheestä  ja joiden 
sisääntulokeskiarvo on 7,5.

Ja niin kuin jo huomasit, olemme myös 
hitoksiin ylpeitä siitä työstä, mitä teemme. 
Ylpeitä, mutta emme ylemmyydentuntoisia. 
Tsemppiä kevääseen rakkaat kollegat! 


