
Hyvät uudet ylioppilaat, arvoisa juhlaväki.  

 

 

Olemme tänään kokoontuneet juhlimaan saavutusta, joka on monelle meistä yksi 

tähänastisen elämämme suurimmista virstanpylväistä. Alle 20 vuotta on tietysti 

pelkkä polun alkupätkä, ja eteemme avautuu vielä suuria kysymysmerkkejä, monia 

mahdollisuuksia ja suurta pohtimista vaativia päätöksiä. Tänään toivoisin kuitenkin, 

että me ylioppilaat keskittyisimme niiden sijaan juuri tästä hetkestä nauttimiseen, 

itsemme kiittämiseen ja kiitollisuuteen siitä, että saamme vihdoin painaa valkolakin 

päähämme.  

 

 

Monet ihmiset yrittävät suunnitella polkunsa etukäteen. Suunnitelmat ja unelmat ovat 

toki aina tarpeellisia, mutta jo lukiotaipaleemme on osoittanut sen, että valmiiksi 

suunniteltuun polkuun ei koskaan kannata luottaa liiaksi. Vuoden 2020 keväällä 

korona alkoi vaikuttaa elämäämme, eikä sen vaikutuksen loppua näy vieläkään. 

Monet tutut asiat hävisivät ympäriltämme ja ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kuin 

sopeutua ja yrittää päästä eteemme tulleiden esteiden ylitse. Etäkoulu, ympäröivän 

maailman muuttuminen ja aivan uudella tavalla tulevaisuudesta stressaaminen 

vaikuttivat varmasti jokaisen elämään edes jotenkin. Tilanne ei vaikuttanut 

ainoastaan meihin ylioppilaisiin, vaan myös opettajat joutuivat pohtimaan uusia 

tapoja työnsä tekemiselle, ja opettamaan tyhjille tietokoneruuduille totutun opettaja-

oppilas vuorovaikutussuhteen sijaan.  

 

 

Haluaisinkin kiittää erityisesti opettajia ja rehtoria siitä, että he pyrkivät tekemään 

yhteistyötä oppilaiden kanssa ja yrittivät aktiivisesti etsiä vastauksia siihen, miten 

etäopetuksesta voitaisiin saada mahdollisimman sujuvaa kaikille. Myös oppilashuolto 

ansaitsee suuret kiitokset, sillä täysin uudenlainen maailmantilanne nosti heidän 

panoksensa tarpeellisuutta vielä entisestään. Vaikka emme voi kiistää sitä, etteikö 

tämä pandemia olisi heittänyt lähes jokaisen polulle esteitä, voimme kuitenkin olla 

ylpeitä siitä, että niistä on selvitty. Nyt istumme täällä lakit päässä ja uusi, 

toivottavasti helpompi polku edessäpäin. 

 

 

Yhteiskunnassamme on tapana korostaa jotain tiettyä polkua ja antaa olettaa, että 

sitä pitkin kulkeminen on, jos ei ainoa, niin ainakin paras vaihtoehto. Joka kevät 

lehdissä kirjoitetaan eniten L:lliä kirjoittaneista ylioppilaista ja laitetaan lukioita 

paremmuusjärjestykseen kirjoitusten arvosanojen perusteella. Ja toki hyviä 

arvosanoja kirjoittaneet myös ansaitsevat kunniaa kovasta työstään! Otsikoissa 

kuitenkaan harvoin komeilee tarinoita ylioppilaista, jotka valmistuivat 

oppimisvaikeuksista, mielenterveysongelmista tai fyysisistä sairauksista huolimatta. 

Ylioppilaista, jotka raivasivat edestään suuren määrän esteitä, saaden lopulta 

päähänsä sen tavoitellun valkolakin. Ylioppilaista, jotka uusivat useamman kerran 



sen yhden vaikean aineen, joka sai heidät kerta toisensa jälkeen kyseenalaistamaan 

omia kykyjään. Erilainen polku ei tarkoita sitä, että se olisi ollut missään määrin 

huonompi, tai että se johtaisi huonompaan lopputulokseen. Se vain muokkaa ihmistä 

eri suuntaan, usein vahvempaan ja kypsempään.  

 

 

Kuten jo aiemmin mainitsin, muutos on lähes välttämätön osa polkujamme. Se on 

asia, joka on ollut kaikkien sukupolvien taakkana. Odotuksista poikkeava abivuosi 

saattaa tuntua meille terminä tutulta, mutta historiasta löytyy ihmisiä, jotka 

samaistuisivat siihen varmasti vielä huomattavasti meitä enemmän. Sotakevään 

abiturientit julistettiin ylioppilaiksi koulun päättötodistuksen arvosanojen perusteella 

ilman ylioppilaskirjoituksia. Vuonna 1944 kirjoitukset kuitenkin pidettiin, mutta monet 

valmistuivat koitokseen rintamakoulussa. Ylioppilastutkintolautakunta esitti 

Päämajalle seuraavan, vaatimattoman toiveen: “Mikäli vain mahdollista, 

ylioppilastutkintoon osallistuvia ei kirjoituksia edeltävinä viikkoina lähetettäisi 

tulilinjalle.” Vaikeista, ainutlaatuisista olosuhteista huolimatta opiskelu oli sotilaille 

konkreettinen muistutus siitä, että sodan jälkeen on jotain odotettavaa. Vaikka polku 

haarautuu arvaamattomasti tai pitää sisällään yllättäviä mutkia, vie se usein kuitenkin 

lohduttavaan lopputulokseen.  

 

 

Tulevaisuuden polku on monelle vielä kovin tuntematon. Tiedon vähäisyys ja 

ennustamisen vaikeus saattavat kuulostaa ajatuksina pelottavilta. Näen kuitenkin 

asian niin, että tuntemattomuus ja ennalta-arvaamattomuus ovat asioita, joiden 

pitäisi lähinnä kiinnostaa ja vetää puoleensa. Kuinka tylsää olisikaan, jos tulevaisuus 

olisi ennustettavissa? Kaikki tähän astiset reitit ovat myös olleet aluksi 

tuntemattomia, mutta olemme kaikki silti löytäneet perille. Lukion alussa en osannut 

juurikaan kuvitella päivää, jolloin seisoisin salissa ylioppilaslakki päässäni. Ja vaikka 

tästä päivästä olikin muutama hatara mielikuva, en ainakaan osannut kuvitella tähän 

päivään johtanutta matkaa sellaiseksi, kuin se oikeasti oli. Ja vaikka mukana on ollut 

sekä hienoja että ikäviä kokemuksia, on silti todettava, ehkä kliseisintä olemassa 

olevaa lausahdusta lainaten: “En muuttaisi päivääkään.” Olen onnellinen siitä, että 

tulevaisuus on yhtä ennustamaton. Jo kesän lopuksi yksi meistä on Turussa, toinen 

Rovaniemellä ja kolmas Suomen rajojen ulkopuolella. 10 vuoden päästä yksi on 

röntgenhoitaja, toinen asianajaja ja kolmas omistaa oman kiinteistövälitysfirman. 

Yhteistä kaikille meille Haminan lukion 75:lle ylioppilaalle on kuitenkin se, että 

kukaan meistä ei todennäköisesti osaa edes unelmoida siitä elämästä, jota saamme 

kymmenen vuoden kuluttua elää. 

 

 

 

 

 

 



Ei ole olemassa oikean mittaista matkaa, joka polkua pitkin pitää kävellä 

saavuttaakseen tavoitteensa. Toki päähämme on jo nuoresta asti iskostunut ajatus 

siitä, että tiettyyn ikään mennessä meidän on saavutettava unelmamme ja 

tavoitteemme, tai niiden saavuttamisesta tulee mahdotonta. Historia on kuitenkin 

pullollaan esimerkkejä ihmisistä, jotka ottivat oman aikansa ja menestyivät juuri sen 

vuoksi, että he antoivat itselleen aikaa kasvaa ja kehittyä. Henry Ford saattoi kaksi 

yritystä konkurssiin. Oprah Winfrey ja Walt Disney saivat potkut. Steven Spielbergin 

hakemus elokuvakouluun hylättiin kahdesti. Vera Wang suunnitteli ensimmäisen 

mekkonsa 40-vuotiaana. KFC -pikaruokaketjun perustaja Colonel Sanders oli 65-

vuotias perustaessaan ketjun. Se, että polku näyttää hetkellisesti jyrkemmältä ja 

synkemmältä, ei tarkoita sitä, että se olisi sellainen ikuisesti. Meillä on kyllä aikaa. 

 

 

Hyvät ylioppilaat. 3 vuotta kestänyt yhteinen polkumme on nyt tullut päätökseensä. 

Se pitää sisällään monia meille kaikille yhteisiä hetkiä. Tunteita herättäneet 

wanhojen tanssit, hohdokkaat hetket mäkipirtin valojen alla, kahden päivän monia 

seikkailuja sisältänyt Tukholman reissu ja koeviikot, jolloin pystyi huoletta tulla 

kouluun reinot jalassa ja pyjamahousut päällä. Tämä matka on varmasti ollut kaikille 

erilainen, niin haastavuudeltaan kuin sisällöltäänkin.  

 

 

Yhteistä meille kaikille kuitenkin on se, että tänään meidän tulee juhlia itseämme. 

Saatuaan tähtensä Hollywoodin Hall of Fameen räppäri Snoop Dogg totesi 

legendaarisessa puheessaan seuraavaa: “Haluan kiittää minua siitä, että uskoin 

minuun, haluan kiittää minua tämän kovan työn tekemisestä. Haluan kiittää minua 

siitä, että en pitänyt vapaapäiviä. Haluan kiittää minua siitä, etten koskaan 

luovuttanut. Haluan kiittää minua siitä, että olen aina ollut antaja ja yrittänyt antaa 

enemmän kuin saan. Haluan kiittää minua siitä, että yritän tehdä enemmän oikein, 

kuin väärin. Haluan kiittää minua siitä, että olen vain minä aina.” Viraali-ilmiöksi 

noussut puhe on monien tuntema lähinnä humoristisen ulottuvuutensa vuoksi, mutta 

mielestäni se on hyvä esimerkki siitä ajatusmaailmasta, joka meidän kaikkien uusien 

ylioppilaiden olisi hyvä sisäistää tänään. 

 

 

Kun saavutat jotain näin hienoa, pysähdy juhlimaan sitä. Älä vähättele itseäsi tai 

mieti, kuinka olisit voinut saada paremmatkin paperit tai kirjoittaa useamman aineen. 

Sen sijaan mieti kaikkea sitä vaivaa, jonka näit tämän saavutuksen eteen. Kaikkia 

niitä uhrauksia, joita teit. Niitä epätoivoisia hetkiä, kun laskit riittävätkö kurssit 

sittenkään, tuijotit fanaattisesti pisterajoja tai istuit koeviikolla keskellä yötä kirja 

edessäsi, pohtien ettei tästä tule koskaan mitään. Sitten mieti sitä, kuinka istut nyt 

täällä, ylioppilaslakki päässäsi ja todistus kädessäsi.  

 

 



Sydämelliset onnittelut kaikille uusille ylioppilaille. Onnea matkaan, nauttikaa 

seikkailusta valitsemallanne polulla.  

 

 

Catarina Jakonen 

 

 


