
 

 

Hyvät nuoret, 

tämä on varmasti päivä, joka jää teille jännittävänä muistona mieleen loppuelämäksi. Onnittelut teille siitä, 

että olette päässeet opinpolullanne tähän vaiheeseen ja olette virallisesti vanhoja! Onnittelut myös 

vanhemmille ja isovanhemmille – tämä on yksi niistä tärkeistä päivistä, jolloin nenäliinoille on käyttöä. 

Valmistellessani avaussanojani tähän tapahtumaan pyysin sosiaalisessa mediassa ystäviäni kertomaan, 

minkä neuvon he olisivat halunneet saada 17-18 –vuotiaana, ja sain seuraavanlaisia vastauksia: 

Usko itseesi, sinussa on voimaa luoda itsellesi se elämä, jonka tahdot. 

”Voit suunnitella elämääsi, mutta se yllättää anyway. 

Åk långt bort för att se Finland och ditt liv i ett annat perspektiv. Stanna så länge att du börjar längta hem. 

Kom tillbaka, vi behöver er alla. 

Ole avoin, elämä kantaa! 

Elämässä tarvitaan kaikki kyvyt ja taidot, mutta tärkeintä on rohkeus! Rohkene kulkea omia polkujasi 

muotivirtauksista piittaamatta. 

Meillä jokaisella on taito johonkin. Jos kehität sitä, voit päästä pitkälle. Muista, osaaja pärjää aina! 

Luota ja usko itseesi, että osaat ja pystyt. Älä lyö päätä seinään aina – sen seinän voi joskus kiertää. 

Elämä ei ole yhden kortin varassa! Jos jokin reitti yllättäen tukkeutuu, löytyy uusia, jopa vielä parempia. 

Elämä on täynnä mielenkiintoisia asioita, ja koko ajan niitä tulee lisää. Mieti aina välillä, mitkä asiat 

innostavat sinua ja tee sitä. Älä mieti, mitä muut odottavat sinun tekevän. Pidä hauskaa!” 

Lisäisin näihin mielestäni hyviin huomioihin vielä kaksi omaa. 

Ensinnäkin: Vaikka seuraava vuosi on teille elämässä tärkeä, älä anna silti pipon kiristää. YO-

kirjoituksiin kannattaa panostaa, mutta niissä onnistuminen tai epäonnistuminen määrittää 

elämääsi vain hetkeksi. Elämässä löytyy aina Plan B – ja joskus se voi osoittautua jopa paremmaksi 

kuin Plan A.  

Toiseksi: Pidä koulun päättymisen jälkeenkin yhteyttä niihin ihmisiin, jotka ovat nyt ympärilläsi. 

Myöhemmässä vaiheessa elämääsi on ihanaa tavata ihmisiä, jotka muistavat, millainen olit nuorena. Vaikka 

myöhemmin elämäsi aikana solmit paljon uusia ystävyyksiä, niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa olet 

jakanut nuoruutesi, on aina helppoa tavata: juttua pääsee jatkamaan siitä, mihin vuosia aikaisemmin 

jäätiin. 

Toivotan sekä teille tanssijoille että yleisölle iloista ja mieleenpainuvaa iltapäivää! 

Pia Pakarinen, 16.2.2018, Helsinki 


