
"Hyvät uudet ylioppilaat, arvoisat opettajat, rehtorit, sekä rakkaat läheiset. Olemme kokoontuneet tänne 
juhlimaan meitä uusia ylioppilaita. 
 

Me ylioppilaat olemme suorittaneet ainakin 75 kurssia ja osallistuneet ylioppilaskirjoituksiin vähintään 
neljästi. Nämä opiskeluvuodet ovat muovanneet meitä enemmän kuin osaamme kuvitellakaan. Olemme 
kolmen ja puolen vuoden ajan joka koulupäivä työstäneet uutta informaatiota ja rakentaneet 
polkuamme tähän hetkeen. Sanotaan, että kaikki työ ja uurastus huipentuu tässä. 
 

Lukiossa luetaan. Olisi vähättelyä sanoa, että lukiossa on oppinut paljon. Jokainen meistä varmasti 
muistaa sen ajan, kun kirjoitukset alkoivat lähestyä ja kokosimme yhteen kaiken tarvitsemamme tiedon. 
Työpöydillämme kohosi parhaimmillaan kuuden kirjan torni, jonka jokainen sivu pursusi toinen toistaan 
haastavampaa teoriaa. Muistiinpanoja meillä saattoi olla Teamsissa, Google Classroomissa, 
Studeossa, Wordissä ja Docsissa, digikirjoista puhumattakaan. Minun piti opetella Piagetin kognitiivisen 
kehityksen vaiheet sekä limbisen järjestelmän rakenteet. Edessä oleva tiedon määrä tuntui silloin 
suorastaan uuvuttavalta. 
 

Nyt turhauttaa. Niin paljon tietoa, joka loppujen lopuksi on pelkkä pintaraapaisu. Mitä enemmän olen 
oppinut, sitä selvemmäksi on tullut, että en todella tiedä vielä mitään. Ja vaikka kuinka osaisimme 
jokaisen lukiokirjan ulkoa, tietäisimme silti elämästä hyvin vähän; Tiedän, että aivojen mantelitumake 
vastaa kehon tunnereaktioista, mutta en tiedä, miten tai mistä haen asuntolainaa tai missä työskentelen 
viiden vuoden päästä. 
 

Kädessämme meillä on yleissivistävän koulutuksen paperit, koulutuksen, joka todella tarjosi meille vain 
yleistietoa! Nyt vasta saavumme lähtöviivalle. 
 

Hyvät ylioppilaat, olemme opiskelleet paljon. Hyvin paljon. Olemme itse asiassa opiskelleet niin paljon, 
että aivomme ovat aivan erilaiset, kuin ne olivat lukion alussa. Uusi tieto muokkaa aivoja, ja pelkästään 
kirjoitusten aikana meidän aivoihimme on syntynyt lukuisia uusia yhteyksiä ja aiempi tietomme on vain 
vahvistunut. 
 

Eivätkä pelkästään aivomme ole erilaiset; me olemme myös. Olemme muuttuneet uusien 
ihmissuhteiden ja uusien kokemusten myötä. Nämä vuodet ja nämä seinät ovat tehneet meistä tämän 
päivän meidät. Olemme uteiaita ja tiedonjanoisia, lämpimiä ja avoimia. Se miten me olemme täällä 
toisiamme nähneet ja kohdanneet, kantaa meitä ja antaa itsevarmuutta. 
 

Tämä voi tuntua viimeiseltä hetkeltä yhdessä, mutta nämä lukiomme ajattomat seinät yhdistävät meitä 
lopun elämäämme; Olemme kaikki lähteneet juuri tästä juhlasalista. Heklun kädenjälki näkyy 
aivoissamme vielä pitkään. 
 

Opiskelu on raskasta. Loppumattomien tehtävien virta väsyttää ja keskittyminen aamutunneilla ei ole 
helppoa. Olen ollut lukion aikana monesti varma, etten selviä. Muutaman kerran olen palauttanut 
kokeen ajatellen, että nyt kyllä hävettää. Silloin kun askeleemme ovat laahanneet toivottomina perässä, 
ovat opettajamme ja kouluterveydenhuolto ottaneet meistä kopin. Meidät on nähty ja meitä on 
kannustettu. Meitä on ymmärretty ja meitä vastaan on tultu. Olemme myös auttaneet toinen toisiamme. 
Olen varma, että jokaisella meistä on joku, jota kiittää siitä, että selvisimme. 
 

Etäkoulun aikana, kun tukiverkkomme oli heikon internetyhteyden päässä, olivat opettajat tukemassa 
meitä. Saimme lähes joka päivä suloisia tsemppiviestejä, joiden avaamisesta alkoi pikkuhiljaa 
muodostua oma urakkansa. En olisi ikinä uskonut seuraavani opetusta oman sänkyni pohjalta. Se oli 
varmasti monelle meistä rappiollista. 
 

Uskon kuitenkin, että se lisäsi arvostusta yhteisöämme ja kouluamme kohtaan. Etäkoulu opetti meille, 
miten tärkeä rooli ympäröivillä ihmisillä on koulun ja elämänkin kannalta. Itse tajusin, miten nautin istua 
oppitunneilla ja seurata, miten opettajat eläytyvät opetukseensa. Täällä koulussa oppiminen on ollut 



todella hauskaa ja antoisaa. 
 

Tämä juhlahetki jää väistämättä taakse. Silti olemme saaneet asioita, jotka kantavat koko elämän. 
Tietoa. Sitä mitä nyt tiedämme, ei kukaan voi viedä meiltä pois. Meidät voi riisua kaikesta, mutta ei siitä, 
minkä tiedämme oikeaksi ja todeksi. Aikana, jolloin totuuden ja valheen rajat lähenevät toisiaan, olen 
kiitollinen siitä, mitä tiedän. 
 

Nyt voimme lempeästi hymyillä ja muistella ensimmäisten OPO-tuntien yo-suunnitelmia. Veikkaan, että 
harvan meistä suunnitelmat olivat selkeitä silloin. Viimeistään nyt ne ovat selkiintyneet. 
 

Voimme muistella hetkeä, jolloin palautimme viimeisen yo-kokeemme. Itse olin jo noussut seisomaan 
korjaamaan tavaroita pulpetilta, kun jäin tuijottamaan suljettua lainakonetta. Näin se kävi. Näin ne 
kolme ja puoli vuotta meni. Olemme osoittaneet kypsyyttä ja viisautta ja selvinneet kirjoituksista. Nyt 
odotamme lähtölaukaisua. 
 

Hyvästelkää tämän hetken aivonne, sillä viiden vuoden jälkeen ne ovat taas aivan erilaiset. Oppiminen 
ei lopu koskaan. 
 

Ylioppilastodistus on tietynlainen avain tiedon todelliseen sydämeen, sillä juuri nyt meillä on valmiudet 
oppia ihan mitä tahansa. Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, joita odottaa innolla ja jännityksellä! 
Elämän antoisuutta on myös se, ettei kaikki tieto löydy oppikirjoista. Näin ollen, matkamme ei 
todellakaan huipennu tässä, tämä on vasta alkua. 
 

Hyvät ylioppilaat, opettajat, rehtori ja rakkaat läheiset: 
Lähtölaskenta on alkanut! Hyvää matkaa uudet ylioppilaat!” 

 


