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Nuotiolta ylioppilaaksi

Astu

ihmeelliseen

maailmaan!
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Lahja, 
 jolla voit 

        tehdä hyvää.

Tee joululahjaostokset kierrättämällä,

autat ihmisiä ja luontoa!

Ympäristöystävällisiä lahjoja!

Onnistuminen ja päämäärän saavuttaminen kohotti Mailis Salosen 
sekä kaikki uudet ylioppilaat juhlatuulelle.

SAKARI SOININEN

Töölöläinen 
S. Soininen

Valkolakkinen Mailis Salonen 
on elinikäinen oppija. 

Töölön yhteiskoulun juhlasaliin 
on pakkautunut juhlaväkeä salin-
täydeltä. Marraskuun viimeisen 
päivän pimeään iltaan toi valoa ja 
lämpöä ylioppilasjuhla, jossa yli-
opilaaksi julistettiin 24 iltalukion 
opiskelijaa. Tuoreiden ylioppilai-
den lavea kirjo edusti elämänkaa-
ren eri vaiheita ja erilaisia kulttuu-
ritaustoja. 

Juhlapuheessaan rehtori Mar-
ja-Leena Ruha-Tuomola korosti 
aikuislukiota tasa-arvoisena koh-
tauspaikkana ja vertasi koulua 
kirjaston kaltaiseksi tiedon läh-
teeksi. ”Yleissivistys on merkittä-
vä pääoma”, hän kiteytti.

Ja kyllähän kylmäverisin kyy-
nikkokin liikuttui, kun päämää-
ränsä hienosti saavuttaneet yli-
oppilaat vitivalkoisissa lakeissaan 
kajauttivat kannattajajoukkojen-
sa kanssa komeasti Gaudeamus 
igitur -laulun. ”Riemuitkaamme, 
vielä on suonissamme tulta” so-
pisi joka-aamuiseksi ohjenuorak-
semme.  

MUTTA annetaanpa puheenvuoro 
itse päivänsankarille, Mailis Salo-
selle, joka 73-vuotiaana ikilikka-
na painoi valkolakin päähänsä ja 
jatkoi  juhlintaansa onnellisten ja 
iloisten kotijoukkojensa kanssa.

Töölöläiseen opinahjoon ja 
myös Suomen vanhimpaan ai-
kuislukioon päätyminen ei ollut 
Saloselle aivan päivänselvä asia.

Istumme koulun kirjaston lu-
kuhuoneessa, joka on pullollaan 
poikkeuksellisen hyvää ja iloista 
energiaa. Mailis Salonen on täy-
dellinen mannekiini koululle ja 
koko aikuisopiskelulle. 

Salosen juhlapäivä alkoi hänen 
taloyhtiönsä lukupiirin onnitte-
luilla ruusun ja kuohuviinin kera 

Gaudeamuksen säestyksellä.
”Mieheni kirjoitti ylioppilaak-

si Lahden yhteiskoulun iltalinjal-
ta. Kun hän  valmistui Helsingin 
kaupakorkeakoulusta ekonomik-
si 1973 ja sai heti työpaikan, muu-
timme Helsinkiin. Ei silloin ollut 
samanlaista vaurautta ja tukien 
pönkittämää hyvinvointia kuin 
tänä päivänä, mutta me pärjäsim-
me.”

Ylioppilaslakin puuttuminen 
oli kyllä harmittanut Salosta sit-
ten vuoden 1965, jolloin hän val-
mistui kauppaopistosta merko-
nomiksi.

Ei sillä, että lakin puute olisi 
häntä hänen urallaan hidastanut. 

Salonen teki pitkän ansiotyön-
sä suomalaisen vaateteollisuuden 
parissa PR-ihmisenä. 

”Tehtäväni oli edistää myyntiä. 

Työni oli fantastista, eikä ylioppi-
lastutkinnon puuttuminen suora-
naisesti häirinnyt uraani.” 

Uteliaalle ja oppivaiselle Salo-
selle kaikkiruokainen lukeminen 
ja uusien asioiden oppiminen on 
aina ollut jokapäiväistä. 

”Seuraan maailmanmenoa leh-
distä ja olen onnekas, koska puo-
lisoni on keskustelevainen ja 
haastava. Olemme saaneet asua 
ja tehdä töitä ihanassa Töölössä. 
Vaikka olemme muuttaneet täältä 
pois, ei Töölö koskaan lähde sy-
dämestämme”, Salonen kuvailee. 

SALOSET olivat vuonna 2016 viet-
tämässä lastensa kanssa juhan-
nusta Mäntyharjulla. Yöttömässä 
yössä, nuotion äärellä hänen lap-
sensa ja miniänsä esittivät hänelle 
ajatuksen iltalukiosta ja kertoivat, 

että TYK on kiva koulu, jossa on 
hyvä oppimisympäristö.

”Tulen äärellä taisin kuitata asi-
an muutamalla joolla. Mutta lupa-
us oli lupaus vaikkakin positiivi-
sella painostuksella hankittu. Pian 
istuin kesämökkimme portailla ja 
minua jännitti valtavasti, kun soi-
tin koulun kansliaan.”  

Salosen ja monen muunkin 
vanhan polven koululaisen kou-
lumuistot voivat olla hyvinkin 
ikäviä ja opettajien suorittaman 
alistamisen sekä nöyryyttämisen 
sävyttämiä.

Mutta koulun kansliassa pu-
helimeen vastasi sympaattinen ja 
ystävällinen Petri Loman, jolta 
Salonen kysyi, että  opetetaanko 
teillä vanhoja naisia? ”Tervetu-
loa”, kannusti Loman. 

Salonen kiittelee vuolaasti kou-
lun henkilökuntaa, jota johtaa 
rehtori Marja-Leena Ruha-Tuo-
mola. 

”Hän on rakentanut koulun 
loistavan hengen ja ilmapiirin, jo-
ka on suvaitsevainen ja yksilöä 
kunnioittava. Voin sanoa, että tu-
lin joka päivä koululle iloisin mie-
lin.”

TYK:SSA opiskelee kaiken ikäisiä 
miehiä ja naisia. Vihreätukkaisia 
ja hunnutettujakin. 

”Kyllähän jotkut vieraiden kult-
tuurien edustajista olivat äänek-
käitä, mutta se kuului asiaan. 
Vierasmaalaisten kunnioitus van-
hempia ihmisiä kohtaan oli esi-
merkillistä”, Salonen kiittelee. 

”Osallistuin 2-4 kertaa viikossa 
oppitunneille, jotka pidettiin kello 
17-20 välillä. Tulin koululle yleen-
sä hyvissä ajoin, istuskelin käytä-
vällä, kävin alakerran kahvilassa 
ja vietin aikaa kirjastossa, jonka 
fantastiset ladyt ansaitsevat ison 
kiitoksen.”

”Aikuislukiossa opiskellaan va-
paaehtoisesti ilman paineita, mikä 
heijastuu ilmapiiriin. Osa opiske-
lijoista on hyvin päämäätietoisia. 
Oppilaiden arvostus ja heidän 
elämäntilanteensa huomioiminen 
kuuluu asiaa. Ihailen näitä opetta-
jia, jotka jaksavat olla innostunei-

ta ja kannustavia.” 
Koulussa saa myös ohjausta tie-

tokoneen käytössä sekä tukiope-
tusta. 

”Olin koulussa hyvinkin nuor-
ten ihmisten kanssa tekemisissä. 
En pyri missään tapauksessa ole-
maan 25-vuotias, vaikka siltä mi-
nusta tuntuu. Ikä on asenneky-
symys. Naisesta tulee kuulemma 
näkymätön, kun hän täyttää 50 
vuotta. Päinvastoin, juuri koulus-
sa koin itseni näkyväksi. Myön-
nän, että ikä hidastaa vauhtia. 
Kuuden tunnin ylioppilaskokeen 
loppuvaiheessa aloin tuntea itse-
ni väsyneeksi, eikä essee ottanut 
sujuakseen.”

”Puolisoni kannusti minua ja 
takasi minulle opiskelurauhan. 
Hän huolehti kotitöistä, ruoan-
laitosta sekä kauppakäynneistä. 
Läksyjä oli paljon ja esimerkiksi 
saksankielen suoritin laudaturin 
arvoisesti itsenäisesti abitreenien 
avulla. Kun luen, niin pänttään 
samalla tietoja tekemällä muistiin-
panoja”, hän kuvailee oppimispro-
sessiaan.

Aivojaan Salonen voitelee myös 
ristisanatehtävillä ja sudokulla.  
Kirjallisuutta ahmiva Salonen on 
huolissaan nykyihmisten suomen-
kielentaidosta. Yhdyssanat ovat 
heillä hukassa, käsitteitä ei ym-
märretä ja aniharva osaa teititel-
lä. Salonen suosittelee reippautta 
ja virikkeellisyyttä nostattavaa ai-
kuisopiskelua kaikille. 

”Opiskelu on myös hyvä ta-
pa tulla ulos ihmisten ilmoille ja 
karkottaa yksinäisyyttä”, Salonen 
korostaa. Tutkinto-opiskelu on il-
maista ja oppikirjoja voi lainata 
kirjastosta.

”Rakastan ruoanlaitoa ja leipo-
mista. Mieheni, joka on aina ollut 
paras mentorini ja tuutorini, on 
nyt hyvin iloinen, kun olen taas 
palannut keittiöön.”      

ENSI vappuna Mailis Salonen voi 
olla kiireinen uudelleen virinneen 
maalausharrastuksensa parissa, 
mutta ennen kaikkea hän juhlii 
silloin rakkaittensa kanssa valko-
lakin kera.  


